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 העניניםתוכן
הקדמה
מצבה

 ז"ל מהמנוחמכתב
 זצוק"ל ממאטערמדארף הה"גמבתב

 שליט"א סיינשטחן מהגר"ממבתב
חרו"ת

 כוורתבדין
 זצוק-ל האיל אבן בעלרבנו

 לחש"ו שמסרן ובור שורבענין
 זצוק"ל הישיבה ראשרבנו

 חציו משום דאשובסוגיא
 זצוק"ל הישיבה ראשרבנו

 התורה על ז"ל המניחמחידושי
 נלים מס. ז"ל-על המנוחהערות

 רקיקבענין
 תוכו תוךבענין

 בנדרים התפסהבענין
 שליטיא הישיבה ראשמרן

 בחו"ל אחרזן ביד"ט למנין א"י בן הוספחבענין
 שליט"א פיינשסיין הגר-ממרן

 חנוכה נר הדלקתבענין
 שליט"א פיינשטיין הגר"ממרן

 לקטבעגין
 שליט"א שך הגרא"ממרן
 " בעופות אתנןבענין

 רודרמן הלוי הגרי'"מרן

 ופסח מעשר, בבכור, שירים שפיכתברין
 פיינשטיין מיכל יחיאל ר'הרב

 רישא ופסיק מתבוין איןבריני
 באקשט לייב ארי. ר'הרב

 בצסון הולכהבענין
 קרופני לוי ר'הרב

 וברודף בעכו"ם, בישראל, ושפ"ד רציחהבענין
 שוסטאל שמהה אלי' ר'הרב

 תתגודדו לאבדין
 סרנא חיים יעקב ר'הרב

 ערוסה עגלה בריניהערות
 וואלפא יהושע 'עקב ר'הרב



 חוב מדילת עבור חיובבענון
ק'ב לנרו דוב ר,הרב

 ערוה וצרת מפולין נישואיןבענין
קטז הירש הלל משה ר'הרב

 הוצאה במלאכת הנחהבגדרי
קכג פילץ אביעור ר'הרב

 בס"ת הפטק שיטין ר'בענין
קכז ב"ץ אשר ד'הרב

 ליוצא מועלת זריקהבדין
קכט ילמרק צבי בנימין ר'הרב

 פשרהבענין
קלב דוד אברהםהרב

 בבור באונס וטופו בפשיעה תחלתובעגין
קלד יורקנסקי אברהםהרב

 ל"ת דוחה עשהבענין
קלט רודניצקי אברהםהרב

 יזה"כ וידויבענין
קמב - רפהקאברהם

 בשרץ כעדשה שיעורבענין
קטה שטיינווארצעל חייםאברהם

 צרה פטור לענון אח אשת איטורבעגין
קנ סטארטש יצחק אברהםהרב

 הזבח שחיטת ע"י מתקדשין נסכיםבענין
קנד פרלובאהרן

 המגילה קריאת זמניבענין
קנח קוטלראהרן

 המשחה שמןבענין
קס קוטלר זלמן איסרהרב

 שם בעישבועה
קסג שוורצמן זלמן איסרהרב

 העליה מן ח"נ משלם צרורותבענין
קעא י רבינוביץאהרן

 במקואות רכשפזה"נ מים יחיבור נקבבענין
קעד כרודנא אליהוהרב

 יחיד כיבזשבענין
קעח שולמן ברוךאלי,

 ובנזירות בנדריםידזת
קפג שטרנבוךאלכסנרר

 מצזרע של שמן בלוג פגולבענין
קפו גינזבערג יונה אלעזרהרב

 דמי ככחו אי לטומנוס כחו דכחבטוגיא
קצ רייך ארוןהרב



 חובה בקרבנות נדבה בהקרבת לשמה שלאבענין
 קו17לר מלביאל אדי'הרב

 בכה"ג באלמנה יבוםבענין
 וורצברגער בנימיןהרב
 הנוף אתר דהלךבסוגיא

 סולובייציק ברוךהרב
 בחוה"מ מלאבה איטורבענין

 גהלדעסכויט אלי' ברוךהרב
 חצירות לעירובי בנוגע עכו"םרירת

 גרידון יהורה ברוךהרב
 לבוה"ש ראיתקצאי עיגו בדין ר"ששיטת

 גראסמאן צבי ברוךהרב
 גחוץ והעלאה שחיטהבענין

 לעיינסקי דבהרב
 בגיטין אונס איןבענין

 בריזמן אהרן רובהרב
 דתחומין בדינא ד"אבענין

 . פולק דוכהרב
 כעומד מהלךבענין

 אפען דודהרב
 וצרורות מעיקרא בתרבענין

 גיבער דודהרב
 ראשון בכלי שור בשרבענין

 ויסקינד דודדורב
 קרזציםמליחת

 היינעמאן דורהרב
 המזיק אדםבענין

 יאמפאלסקידוד
 מקורה שאיני בבית מזוזה פטורבענין

 צוקער דודהרב
 חרט בכלי שבירהברין

 ראזענבוים דודהרב
 לידיה אחא באיסוראבענין

 רוטנכרג מו~כי דודהרב

 ממונו משום אשזבענין
 שוסטאל צבי דודהרב

 במקצת שכ"מ מתנת קניןביאור
 רפאפורט שמחה דורהרב

 שברח בע"ע השלמהבדין
 נזאנדעלדץלל



 ותרבית נשךבענין
 לייטגערהרשל

 והותרה וחזרה ונאסרה שהותרה יבמה בענין הרשב"אשי'
 עגערט ואבהרב

 חבירו של על משלו התורםבענין
 פיפרמן ואבהרב

 בגיטין חכמים שטבעו ממטבע המשנהכל
 טשאפף מנחם ואבהרב

 בדוק דחזקתו בדין הראשונום בשיטותביאור
 י ולמרקואב

 פטור מקוםבגדרי
 גרינעס חייםהרב

 שרטוטבענין
 פעולשטיין חייםהרב

 הגשה בגיד ביטולבענין
 ויכערמאן בערחיים

 יורשין לו ואין שמת גר קרבןבדין
 גינובורג ירוחם רייםהרב

 דרודףחיובא
 ווייס ישעי' חייםהרב

 עכו"ם ע"י שבת מעשה איסורבענין
 בריסק שלמה חייםהרב

 בבלי אוחזין בע~נום הרמב"ם שיטתבענין
 פחנר שמחה חנינההרב

 הוריות  דרישבסוגיא
 איינהארן ידידיההרב

 סאתים מבית יותר של היקףבענין
 נייווירטה יהורההרב

 וחזקה רובבענון
 דאפעלט ברוך יהורההרב

 שבעה כל ומצה מוכה על ברכהבענין
 לעוונבערג העשיל 'הודההרב

 אתרי' סיים לאבענין
 קרופני בנימין יהדשעהרב

 כהן של עצמו ברין חציצהבענין
 כהן דוביואל

 ברבריביאור
 תשמישו לצורך אלא ניטל כלי דאין נחמי' ר,

 העללער ליפמאן יו,טהרב
 גנב טענת טועןבענין



 דם חטאת לשם חלב חטאתבענין
 צימבאל יוסףהרב

 לעבו"ם ד"ת מוסרין איןבענין
 טשאפניק צבייוסף

 גבר דאלום כלבענין
 נורמאןיחזקאל

 שאובין מים פסולבענין
 וואקסמאן מאיר יחיאלהרב

 חמץ בריקת חובת גדרבענין
 קלוגהויפט מיכל יחיאלהרב

 גזלן של רמים וחיוב השבה חיובבענין
 בוסל יעקבהרב

 מקלט מעיר יציאה איסורבענין
 עקלביץ יעקבהרב

 בעציץ שנטעה קישותבענין
 ל,בניק יעקבהרב

 גלגול ושבועת גמקצת, מודה שבועתבחיוב
 עבערטיעקב

 השמים מן היורד דברבענין
 י וויינרערגער יעקבהרב

 פרעתיך אם יודע איניבענין
 שפירא אהרןיעקב

 וניקף מקיף איסורבענין
 שוורצמן אליעזר יעקבהרב

 דייניםבענין
 פארכהתמער אפרים יעקבהרב

 קידוש לפני טעימה איטורבדין
 שחר דב יעקבהרב

 בדם אבילה בכלל שתיהבענין
 המניק דוד יעקבהרב

 מוקצהבגררי
 לובאן דוד יעקבהרב

 הדרא שומאבענין
 ריינתאן יוסף יעקבהרר
 בנררים החבסה בענין הרמב"םבשיטת

 ליכט מרדרי יעקבהרר
 ובפ-נ בפ"נ תקנתבענין

 דרשובי,ן יצחקהרב
 עבירות כמה על א' קרבן דמביא חרופה שפחהבדין

 " קוטלר שרגאיצחק



 עומדת במקומה תמות וצר ומוערות תמותבענין
 רייניץיצחק

 מתכוין אין בענין הרמב"ם.שיטת
 שטיינבערג יצחקהרב

 דלידה שנוי.בענין
 גליי,על אשר יצחקהרב

 בנזקין באונס וסופו בפשיעה תחילתובענין
 כהן ריים יצחקהרב

 בתרי חר בגיטול הרשב"א שוטתבענין
 קוזלוביץ יעקב יצחקהרב

 מראש, למעלה ברה,ר ד"א העברתבענין
 בערגער יהודהיקותיאל.

 חזקהבענין
 וואקטמאן מנחט יקותיאלהרב

 ובעבדים בקרקעות ג"ש חזקהבענין
 אלשין ירוחםוקרב

 העולה עליהוערך
 ליוואויץ ירוחםהרב

 לנעול הראווות דלתותבענין
 קעגעל יהורה ישעי'הרב

 קיומית במצוה ברכהבחיוב
 טאפלין ישראלהרב

 רביעית למחיצה לחיבענין
 ניומאן ישראלהרב

 ערבות מטעם מוציא יצאבענין
 סג"ל ישראלהרב

 מצלתה מרובה שחמתה סוכהבענין
 סלומדןישראל

 כנסיות בתי קרושתבענין
 ברוירא צבי ישראלהרב

 גזילה השבתבענין
 גודמן לויהרב

 גדולות בעיירות עירוביןבענין
 בערנאטה יצחק לףהרב
 שאצ"ל ומלאכה רישא פסיק בעניד רש"יבשיטת

 ברנר מאירהרב
 העיר בריבוע השובתבענין

 לוי ציון בן מאירהרב
 מלחמה משוחבענין

 פרעטבורגרמיכאל
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 מחיצות וג' רה,ר צדיבענין
תצח שלאס מיבאלהרב

 משהו ע"ג הנחהבענין
תקר שלאמאוויטץ מענדעל מנחםהרב

 השנה דראש ומים שניבענין
תקו זופגיק שלמה מנחםהרב

 כ"ש לא לעצמו מחיצה עושה לאחר.סאם

תקט מנדלבוים מרדכיהרב

 בשבת המוקצין כליםבטלסול
תקיא קנר יהודה מרדביהרב

 בערבין יד השגבענין
תקיז קופיץמשה

 חציו משום אשובעגין
תקיט רייך משההרב

 בגט קציצה מחוסרבענין
תקכה פאסקאוךטץ אהרן משההרב

 ממנו פיגולו פקעגענין
תקלא ענגלארר אלעזר משההרב

 ריכיר נאמנותברין
תקלר לבוריץ יוסף משההרב

 דחייה לענין עשה איסורי בדין הרמב"םבשיטת
תקלו ליעבער מררכימשה

 במקומו שלא בזייקה פיגולבענין
תקמא ווייס צבי משההרב

 וברכותי' בק"ש הפסקבענין
תקמה שפירא שמעון משההרב

 תוסיף דבלבדין
תקמז חאמסקי תו. משההרב

 גזילה קניניבענין
תקמט גינובערג פייש משולםהרב

 המקדש כל.בענין
תקנד פרידמן מתתיהוהרב

 לשפוה"נ מצטרפין דקים גקבים אם הראבי"ה שי'ביאור
תקנז " וואקסמאן זרשא משולםהרב

 לארץ בחוץ רבעי כרמבעגין
תקסא רביבו נסיםהרב

 בבור תקלה דעשיית החיובבגדר
תקסט שטייגמעץ יוסף עקיבאהרב

 ב"ח חצי עבר חציגענין
תקעא וואקסמאןפנחס



 גזילה תשלומ,בענ,ן
תקעה ק,ימין רור פנחסהרב

 בקירש פסוליבענין
תקעח בערגער יה,שעצבי

 שביעית ספיחיבענין
תקפא ראטענבערג ,הורהקלמן

 להזרייה שיכזל כחבבענין
תקפג ' ורומן צב, ראיבןהרב

 יממכר במקח ריביתבענון
תקפז לפטן ראובןהרב

 טמאה תרימה שריפתברון
תקפט שמולביץרפאל

 יבים במצות ל,ת דיחהעשה
תקצב מילר שאולהרב

 בלי אויר ע,י הרם קבלתבענין
תקצו אייזין שלמההרב

 נחסר גיפו שאין ברבר מזוקבגרר
תקצט אלטיסקי שלמההרב

 יחל בל איסורבענין
תרב קנריץ שלמההרב

 בעיקר טעם בדין הרשב,א שי' וביאיר הניכר ברבר ביטולבענין
תרה פעלזער שמואלהרב

 השם שינויבענין
תרט קלאר שמחההרב

 לזכרזשיר
תרטז השלישים ביום שליט,א הר,מ ממרןהספד
תרכ שליט.א המשגיח מרןהספד
תרכב בריידא צבו ישראל מהרבהערכה
תרבה הש,ס סיום ביזםהספד
 לדמותיקוים
תרלג הש,ס בסדר העניניםמפתח

 לדווס. קבלתם סדר לפי !כמקצתכ נ', הא' סדר לפי נדפסו ברונם המאמריכי



הקדמח

 מוקדש חתורח, ושוחרי חלומדים לקחל מגישים שאנו זח "יי"תקייו
 לאנחות שעזבנו ע"ח, קוטלר מאיר ר' חרב אחובנו של ולזכרו לשמוחוא
 שנים. כ"1 בן אך וחוא התשל"ט, פיח של שביעיביום

 חאילן ושוך, טוהר חיים, חשופע חמעין - חאילן ונקצץ תמעיןיבש
 ערך שאין חאסון עומק את יתארו חמלים לא באביבו. והמלבלבהפורח
 ובתת בהכרתו אחד כל מרגיש ומעלח שגת מאז חחבעח. במלכותביטויו
 ונתרחק מאד לו קרוב שהיה משהו מה, לו שחסר בלב, נסתר כאבהכרתו
 מחלתו, ימי בעצם לכרסם התחיל שעוד האנוש הפצע נגלד לאפלאים.
 נשמתו שעלתה עד ותפילח בתקוה הרגשות חיו מהולים שאזאלא

 העצום. החלל ונותרהשמימה
 מ"ח בפרשה ושם ויקהל המד"ר בדברי אנו מוצאים פורתא נחמהאולם
 גדול אדם של מיתתו יופ מהולדו, המ~ת ויום טוב משמן טוב שם טובעה"פ
 הגדול לים פורשות שחיו ספינות לשתי משל לוי ר' אמר וכו' לידתומיום
 הכל שיוצאת זו ללמין, נכנסת ואחת הים( )חוף הלמין מן יוצאתאחת
 אמר, שם, היה אחד פקח בה. שמחין הכל היו לא שנכנסת זו בהשמחין
 חכל היו לא הלמין מן יוצאת שהיא זו כאן, רואה אני הדבריםחילופי
 מזדווגין ימים ומה עומדה היא פרק באיזה יודעים שאינן לשמוחצריכים

 לשמוח צריכים הכל חיו ללמין שנכנית 1ז1 לה, מזדותות רוחות ומהלה
 נולד אדם כך הים. מן בשלום ויצאה בשלום שנכנסת יודעיפ שהםלפי
 שם ממשיך דקרא רישא ועל 1כ1'. לחיים לו מונין מת למיתה לומונין

 מישאל חנניח של שמותן היו טוב - טמ משמן טמ שם טוב וז"לבמדרש
 לחקריב נכנסו שאילו למה, ואביהוא. נדב שנמשחו המשחה משמןועזריה
 טוב שם טמ הוי בשלום, ויצאו האש לכבשן נכניו ואלו שרופיןויצאו
 תחילת לאחד נתמזגו ע"ה מאיר פטירת עם המדרש. עכ"ל טוב,משמן
 הגלים טרדוהו לא - בשלום ללמין שנכנס רק לא - סופו עםהפסוק
 אלא הסוערות, הרוחות סרפוהו ולא החומריוה, זרם עם לסחפוחזועפים

 אדם להעביר חיו שעלולים הוא, יסורין כבשן בשלום, האש מכבשן יצאאף
 אמונתו. להט את וזיקקו צירפו אדרבח אלא בשלימותו פגעו לא דעתו,על
 ובדקדוק בתורתו מצויד המופלאה ובשלותו באהבח, עליו קיגל הכלאת

 וחכריעחו..... חמות לתוך ישר הביט בטבעו, שנחרתוהמצוות
 ויגיעה עמל מתוך ומוקיריו ידידיו ע"י לזכרו שנכתב זה תורניקעץ
 נשמתו לעילוי שיה" א4ו מקוים הלכה, דבר מתוך פרידת בבחינתבתורה,
 של בקשר שקדמו לדורות היה מקושר חיותו שבחיים עשםהטהורה.
 אנו מתפללים למקורו, ונתדבק שחזר העדרו, לאחר עכשיו -קיימא
 בעד החשמה, משפחתו בעד טוב וימליץ אנו לדורנו משם ויתקשרשיחזור

 אמן. ישראל כל ובעד הקדושההישיבה
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 ן שופרא האיעל
 . ארחות רופדו טוב ושכל חן לכת הצנע ואותב, אהוב נעים רוח, ציל א: יודעיו. כל הרנין כשרונותיו בגווני לבבות, שמח אשר פנים אור מי
 חייו. ,'
 התורה.. ) ידיעות והיקף הלב עומק אל חברו נפגשו, בנפשו וחכמה ראה י:
 ורוממוהו. צרפוהו באהבה קבלם עממותו, לא יסוריו ובי ר)

 ' שאף מקומם ואל הדורות גדולי בצל חתהלך פארות, רבי לאילנות ענף)

חרח.

 ז"ל קוטלר מאיך ר הרבהאברך
 שליט"א שניאור חיים יוסף ר' הרבבן)

 התשל"ט פסח של שביעי - התשי"ג טבתי"ב

 קברו מצבת על חרית אשרזאת
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 מתגלים - לתעודתו ,שיח ויא שיחף יאחיו נועד - בעזבונו נמצא וחמכתב
 רוממות גודל עי חוא ומעיד דורות. ענקי 9י מדח באמת נשגבים כחותבו

 עדינות ועימק חאטווה בתמימות וטחרתו חלב יחוד ז"י, חמנוח שינפשו
 יזויתו.חחרגשח

בס"ד

 לכתוב חשתדלתי ע"ו אך קטנח נייר פיסת על שכתבתי לי תסלחבודאי
 טורח בלי שחשגתי מה שזח חיא חקטנות וסיבת מאד. ברורותבאותיות
 גדול, נייר אחרי מלטרוח אנכי ועצל בביח"מ למקומי חקרוב משינימיוחד
 הסליחח.ואתך

 טעמים כמח ומפני לטוב עלינו שעובר חזח בקיץ לאה"ק לנסועגדעתי
 ישארו ועכ"פ שליט"א ולחורים לביתי לגלותם עמדי כמוסים הפשבינתיס
 שליט"א חגרמ"פ אדמו"ר מרן מח"ג אצל טעמי שאברר עדכמוסיפ
 תורתינו מתן בזמן לערך ז"א שבועות כו' לפני אחת. אל אחתואפרטם
 לא אך כללית חולשח חרגשתי וגם חימנית ברגלי כאביפ לחרגישהתחלתי
 חחולשח וגם פסקו לא שחכאבים שבוע כעבור עד חשיבות לזהייחסתי
 על מונחת חדח וחרב בא יגורנו אשר את שר"ל חבנתי אז עומדתבתוקפח
 לארך שיחי' חגרמ"פ לאדמו"ר חנסיעח בענין פעולות עשיתי ומידצוארי
 אך בב"א צדקינו משיח פני ויקבל ונעימים אבירים טובים ושניםימים
 ליום מיום דחיתיו יתמיות של במסוח אליו נייעתי את להסוותברצוני
 אך ומרגוע ניחם ואמצא לפניו לבא אוכל בו ליום מחכח ואניבאזניו צרתי את לחתנות אליו להגיע יכול ואיני הארי לב בלבי לחוש שהתחילעד

 לא וחשקט מעורפלים ורעיוני הזח )לעיגים( חרע בענין עשתונותיבינתים
 אדם של גופו וכל נפש המשיבת הקדושה בתורתינו העסק גם וכמובןאויל
 ואנה זה ע"י מאד נחלשה - לעצמותי ושיקוי לבשרי היא ורפאות בהעולה
 בידו. תלמודו ואין לשם שבא למי ואוי לנפשי אעשה ומתי באאני

 אאלץ בענין לטפל נתחיל אם א[ דברים. כמה אצלו לבררוברצוני
 שרחוקה מתמיד רפואי טיפול תחת וגט חחולים לבית ונכנס יוצאלהיות

 לך. הידועיט לענינים להפסיד וקרוב המיוחד זה שבר לרפאותמתועלת
 של במצב ביותר קשה בו שמוליכין לדרך צידה והכגת נפשית מגחינהוגם

 יתקצרו בוודאי הטבע שבדרך ואף וכדו' רפואות געניני מפעולותלהמנע לי מותר דתה"ק לפי האם בשאלתי נפשי וע"כ החולים בבתיטיפולים
 מותר אפ אד - מותר אם לזה אני מוכן ומצידי - אלי בנוגע כ"ז ב[וכו'.
 וכו' האשה שאין שיחיו וחחורים שתח" אשתי רצון עם להתחשב שלאלי

 כדרך מהנ"ל מצבי בהעלמת ענין יש האם ג[ להיפד. וודאי וכן לבעלהאלא
 כה. עדשהעלמתי



תנהוראי

 אצטרך שאם מפני חללו השאלות בכל ועומדת תלו" לאח"קנסיעתי
 אוכל לא ע"3 בארח"ב לחשאר מוכרח אחל בוודאי ברפואותלטפל

 אבא זאת חקדמח ואחרי - שליט"א מרן מפי ברורות שנדע עדלהחליט
 לי נשאר זמן כמח אדע לא כל ראשית עכשיו לנסוע רצוני טעםלגלות
 1כ1' לפני מצוות כמח לקיים רצוני חעיקר, וזח שנית, - ציון מבנילהיות
 שאינם מהם וחלק שם, לחיות אצטרך וע"כ ממש בארץ תלויים מהםחלק

 לקיים יותר נח בארץ ותמציאות שהנסיבות אלא מדינא בארץתלויים
 בע"ש שטרח ומי בחיים פ"א לפחות לקיים מ31רחים וחרי חאלו,מצוות
 קצרח חורפית שבת אם או קיץ של חיא חע"ש אם חבדל ואין בשבתיאכל

 אוכל ולא כמעט אחר טעם ועוד יאכל. לא טרח שלא ומי יאכל שטרחומי
 זצוק"ל פייסט מאיר שר' בשעח זכורני חגייר ע"ג לחעלות בושהמשום
 כמותו ציון שחמב ותמחנו באמריקח לחקבר הל שרצונו לנו ונתגלחנפטר
 טעמו שליט"א אבא עמי חסכים 1ין ולדעתי המזבח תחת לחקבר ירצחלא

 אל 1כ1' באתם לא וכו' ותטמאו ותבאו שארז"ל מח ומשום עמוונימוקו
 - כמוני ערד שדל ואף באח"ק לחאחז חצליח לא סוף סוף והרי וכו'תבאו
 כאלו לדברים נתפס שחנני 3מ1 בתורח מפורשין מלאוין שפחדתיהלואי
 דעתי חיתח כן לפני באת"ק לתיות לפחות זכיתי 1ל1 מטרדני ד"ז מ"מאד

 חכתומח נשמתי על מחפחד חוץ 3"כ בצער אוני חענין עצם ועלנ1חה
 ובאמת שיחל חמשפחח ועל שתחף אשתי גורל על הצער ועיקרבעוונות
 בשו"ד שירגיש אפשר איך י"א פ' ש"ב נפח"ח שכתב במח התקשתימעולם'

 שלו. מצערו יותר עצמו של בענין הזולת צער שאפשר ידעתי אד -כן

'א48'א48,44
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ב"ה

 חגדולח חישיבח של חכולל אברכי שאלוני לאשרנדרשתי
 שבהם חמיוחד אחד של זכרו את לחנציח שנתעוררובלייקוואד

 יקיר בן ז"ל, מאיר מח"1 המנוח חרבה"ג ח"ח חיים לןששבק
 שניאור ר' כקש"ת המפורסם חג' הגאו1 הרב מחותנילאהמי
 תורח שלמד גדול למדן תרשישים, מגזע שליט"א,קאטלער
 ר"ל. ימיו בדמי שנקטף תרומיות מדות ובעל ייוריןמתוך

 לעילוי שמעתתא ודברי תורח חידושי לחדפיס ברצונםועתה
 יוונתם כי לתפכמח צריד אין זה ענין וחנח הטהורח,נשמתו
 נפשות עושין אין אמרו וחז"ל ביותר רצויים מעשיחםוגם

 בעולם שם טמ ימליץ ובטח זכרונם, הם שדבריחםלצדיקים
 והמעשים. חעושיפ לכלהנפשות

 אמן. במהרח עירינו בנין עינינו תחזינהמימינו
 לפ"ק תש"ם ניסןו'

 ולומדי' חתורח לכבודחכ"ד
 זי"ע זצוק"ל ש"ב מח"1 מוח"ג בלא"א שמוא'חק'

 יע"א מאטערסדארף דק"ק אב"דמלפנים
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 דליקוואוד גבוח מדרש בית חקדושח הישיבח אברכי עושין גדול דברהנה
 עולם דגדולי בן שחוא דלבד זצ"ל קאטלער מאיר ר' לחרח"ג זכרוןשפר
 רכותו ולפי דגדלות איצטלא לאותח ראוי היה הכרתיו שאני כפי עצמוהוא

 שמים דין וחצדקתו ובמעשים באמונח וגם בתורח גדול אדם חיהבשנים
 שחיח ונתגדל בעולם חי הי אם 3מ1 נחשב חאמת ובעולם מאד גדולהיח
 יל שלכן עולם, גדולי שהיו למעלח דורות כמח שידוע מח כפי עצוםגאון
 מאד וכבד גדול מספד תקרא כלשון לחספידו צרייים היו התורהעולם
 שיש חגדול חצער כפי באיכות וכבד זמן וריבוי עפ בריבוי גדולחיינו

 חרושם בידיעת גדול דבר חוא עבורו זה זכרון ספר ולכן מזהלהצטער
 שחכירוחו גבוח מדרש דבית והאברכים חישיבה בני כל על זהשעשה
 התורח עולם כל ועל ממש שחכירוחו ישראל וגדולי חרבנים על וכןביותו

 דורות כמה תורח מרביצי הזאת חגדולח חמשפחה את כולםשיודעיס
 זצ"ל מאיר ר' של וצדקתו תורתו לכבוד מאד גדול דבר שהוא יאמרועולם
 שלא השי"ת ויתן מרומיס בגנזי עתח ושוכן זה מעולם ימיו בדמישנקטף
 ונזכה וישואל התורח עולם מכל חזאת גדולח במשפחח כזה ח"1 עודיחיח
 שאגו כפי חמתיס ובתחיית חמשיח מלך ע"י ישראל גאולת לראותבקרוב
 תמיד ומצפיםמחכים

 פיינשטיין משח לב ובשברון גדול בצערחכו"ח
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 זצוק"ל האזל אבן בעלרבנו

 כוורתבדין

 בקש הפחת שסחם אע"פ פחותה כוורת י"א-י"ב, הלכה י"ד פרק כלים בהלכותהומכ"ם
 אע"פ רמק במוציא שנפחתו והכפישה החמת כלי, אינה שהרי חרם כלי מיד מצלתאינה
 חרס כלי משפת למעלה הפחת שיהיה והוא חרס כלי מיד מצילין אלו הרי כלי מתורחשבטלו
 חרס. כלי לחוך משולשל שלהן קבול בית והיהמבחוץ

 העשוי בזיתים שיעורן לאוכלין העשוי ניקבו תנן ח' משנה ט' פרק כלים במשנהוהנה
 משקה, ובכונס סתיל בצמיד לחומרו אותו מטילע וכך לכך העשף במשקין שיעורןלמשקין
 איתא שבח ובמס' זיתים כמוציא חנן דהכא חילוקים ג' דמצינו הקשה בפירושווהר"ש
 צ"פ, מהני רמע כמוציא לנפחתו דגם חרס כלי אין ס"פ ובתוספתא רמון, כמוציאברברבי
 זיתיס כמוציא ובניקב סתמו, לא אפילו חוצץ זיתים כמוציא דעד יש דינים דג' הר"שוכתב
 דאפילו בתוספתא דחניא ומה רמון כמוציא ובניקב חוצץ סתמו ואם חוצץ אינו סתמו לאאם

 לא רמק מוציא דעד חילוקים ב' בו דיש ממילא בניקבו 1ה1 צ"פ מהני רמון כמוציאנפחתו
 מירוח. מהני רמון כמוציא ואחר מירוחצריך

 והוא שבת בגמ' התבאר אשר השרש יסחור לא המאמר וזה וז"ל להרמכ"םובפה"מ

 חרס שכלי ממנו המובן ולא הכוונה שאין לפי רובו, שיפחת עד פחיל בצמיד יציל חרסשכלי
 שהוא בו ירצה ואמנם שבחוכו, מה יטמא לא מרובו בפחות נפחת כאשר פחיל צמידהמוקף
 שבתוכו, מה יציל שהוא פחיל בצמיד ג"כ הכלי ופי הפחת היקף עד מרובו בפחות הכלינפחת
 מה יציל שהוא לענין כלי נחשבהו טומאה יקבל ולא טומאה לענין כלי אינו שהואואע"פ
 שמקום ואע"פ שבתוכו מה יציל ולא כלל כלי אינו הנה רובו נפחח כאשר אולםשבתוכו,
 עכ"ל. פחיל צמיד מוקףהפחת

 מכלום טהור רמונים כמוציא ניקב חרס בכלי מדוח חמש המצניע סוף שבת בגמ'והנה
 הא ומשני רמק כמוציא שיעורו דאמר מרבא ופריך רובו, שיפחח עד פתיל צמיד הוקףואם

 חוטרי רברבי )!שיעור רמון כמוציא בזוטרי ברובו ברברבי רש"י ומפרש בזוטרי האברברבי
 יותר הוא רמון דמוציא וזוטרי רמון כמוציא דרברבי איפכא מפרשים ותוס' נתפרש(לא

 ברובו. שיעורומרובו

 הנקב אם א"כ רמת כמוציא דברברבי התוס' כפי' דמפרש מבואר שהבאנו הר"שומדברי
 מירחו דבלא הרמב"ם כתירףן לחרץ אפשר אי ולכן כלי, מחורת הוא בטל כבר רמוןכמוציא
 קשה דלזה רמת כמוציא דוקא הוא ואפ"ה במרחו מיירי דהמצניע וההיא זיתים כמוציאהוא

 ומזה השרץ. באהל דמצילין דקתני רמון במוציא שנפחתו וכפישה דחמח דחוספחאמההיא
 ממילא ניקב בין ולחלק לחדש הוא מוכרח ולכך בצ"פ, דהיינו המת באהל ג"כ דמציליןראי'
 שבארנו. וכמו בכוונהלניקב

 כחב להדיא דהרי צ"פ לענע כלי רובו עד הוא דברברכי כפירש"י מפרש הרמב"םאמנם
 עד בצ"פ יציל חרם שכלי והוא שבת בגמ' החבאר אשר השרש יסתור לא המאמר וזהבפה"מ
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 רש"י, כפי' דמפרש ש"מ רמון במוציא קאמר ולא רובו ומדקאמר עכ"ל, רובו יפחותאשר
 שינקב עד בצ"פ מציל חרס כלי ת"ל ג' הלכה מת טומאת מהל' כ-ב פרק בהלכותיווכן

 עד כלי מתורת בטל דאינו הרמב"ם דברי לפי וא"כ רובו, שיפתת עד ובגדול רמוןכמוציא
 במהניא בניקב רגב בתוספתא דקתני והכפישה דהחמת מהא כלל קשה לא א"כ רובושיפחות
 דבלא הנקב את למרח צריכים אמנם רובו, עד מציל גרול דבכלי משום בצ"פ מצילרמון
 דקתני דהמצניע דההיא בפה"מ הרמב"ם וכמש"כ ויתים כמוציא עד אלא מציל אינומירוח
 ולכך קתני, דסתמא במירח לאוקמי ניח"ל לא בתוספתא הכא אמנם במירח, מיירי רובועד

 הוא דלמטה דכיק מירחה כמו דהוי מטעם ומציל למעלה פיה דהימה דמיירי חרמב"םאוקמה
 לניקבה בכוונה ניקבה בין לחלק הרמב"ם לדעת נצטרך ולא ליכנס לטומאה מקום אעסחום
ממילא.
 דכל' ודאי זה והנה מזה, עדיף או מירחו במו אלא הוי לא למעלה פיה אם בזה לעיין]ויש
 ט' הל' דכלים פי"ר כמבואר מציל הטומאה על אפילו דהא ממירחו עדיף למעלה ופיהשלם
 מציל למעלה פיה אם פחיל צמיד מכח אלא מציל דאינו שבור בכלי לו דמספקא ורק י'והל'
 בזה.[ לעיין ויש הטומאהעל

 כהתוס' מפרש דהר"ש דכיון למעלה פיה דהיתה כהרמב"ם לחרץ לו א"א הר"שאמנס
 מהני ולא כלי מתורת בטל הוא כבר רמון כמוציא הוא אם א"כ רמון, כמוציא הואדברברבי
 מהני דלא והטעם מירוח[ גדר הוא זה ]דכל מהני לא ג"כ למעלה הנקב בהיתה אף ולכןמירוח
 בכוונה. לניקב ממילא ניקבה בין לחלק מוכרח ולכן כלי מתורת בטלה דכברמשום

 שהרי חרס כלי מיד מצלת אינה בקש הפחח שסתם אע"פ כוורת כתב י"א בהלכהוהנה
 למעלה הפחת היה דאם בזה הרמב"ם הילק לא דאמאי נפתוח המי והקשה עכ"ל, כליאינה
 על אבל וכפישה חמת לגבי זה קתני דבתוספתא משום ואי וכפישה, חמת גבי כמומצלת

 קושהחו לחזק ונ"ל במשנתנו. השנוי' כוורת על דינא האי נקט לא דאמאי גופאהחוספחא
 מקום אין א"כ למעלה דהפחת דכיון הנקב מירח בגדר הוא למעלה דהפחת מסתבראדהנה

 כלי מיד מצלח אינה אמאי א"כ מירחו היינו בקש הפחת שסחם דתני וכיון ליכגס,לטומאה
חרס.

 ואפ"ה למעלה פחחה דהיה מיירי כוורת דגבי הוכחה דיש לומר רוצה היתיולכאורה
 חמח כמו מצלח אינה דאמאי נפתוח המי קושית ותתחזק מצלת, דאינה הרמב"םקאמר

 בפכ"א הרמב"ם וכמש"כ חרס בכלי אלא מציל פתיל צמיד דין דאין ידוע זה דהנהוכפישה,
 ענ"ל, בלבר חרס בכלי אלא מרבר הכתוב שאין למדו השמועה ומפי א' הלכה מחמטומאת

 א"א וכו' כוורת ורק ה' דף בשבת ]וכראמרינן קנים של אלא הרס כלי אינה כוורחוהנה
 כוורת שכתב י' משנה ג' פרק עוקצין גאק האי רב מדברי מוכח וכן וכו', קנה שללקרומיות

 נדפירש"י זומר משום שחייב מעץ הוא דחלתא מוכת ושם ב', ע"ד בשבת דאמרינן חלתאפי'
 דמיירי נימא ואי פתיל, צמיד דין גאן אין א"כ חרס כלי אינה שכוורת וכיון עיי"ש[.שם

 תיפוק מצלת אינה ולכך כלי דאינה משום לטעמא הוצרכנו למה א"כ התנור בתוך היהשהנקב
 חשיכ לא דקש פקוקה הנה בקש פקוקה שהנקב ואע"פ הנקב, דרך נכנסת דהטומאה משוםלי'
 ונימא התנור, מפי למעלה היה שהנקב מיירי ע"כ אלא צ"פ, מציל אע עץ ובכלי כצ"פאלא
 כאן הר-ש וכמש"כ עץ ובכלי שטף בכלי ואפילו פתיל צמיד מהני יותר למעלה דפיהדהא
 פנים כל על אבל נלי, ראינה משום להטעם אנו צריכים ולכך חרס, בכל' מצילין שטףדכלי



נחוראייב
 פיה היתה אס דמהני וכפישה מחמת ומ"ש מצלת אינה למעלה פיה היתה אפילו דכוורתמוכח

למעלה.
 שהביא אחר א' הלכה מת טומאת מהלכות בפכ"א הרמב"ם דברי עפ"י לתרץ ישאמנם
 והם בצ"פ שיצילו טומאה מקבלים שאמנם הכלים לכל וק"1 וז"ל כתב בצ"פ מציל חרסשכלי
 במדה הבא עץ וכלי העוף ועצמות ועורו הדג עצמוח וכלי אבנים כלי אדמה כלי גלליםכלי

 עכ"ל, פתיל בצמיד מצילין אלו כל מתכות כלי וגלמי כלים ואמנם פשוטין שהן עץ שלונסרים
 שנשברו הכלים כל וא"כ בצ"פ, מצילים טומאה מקבלים שאינם הכלים שכל בדבריוומבואר
 מתורת ובטלה שניקבה כוורת הך וא"כ פתיל, כצמיד שיצילו להיות צריך ג"כ טהרתן,בכדי
 כלי. שאינה הטעם לולא פתיל כצמיד מצלת ושפיר טומאה מקבלת אינה א"ככלי

 מצילים שהם טומאה מקבלים שאינם כלים מיני כל שחשיב הרמב"ם דברי על קשהאך
 הר"ש ולפי' בצ"פ, שמצלת טומאה קבלת מרע ונטהרה שנשברה כלי גם השיב ולאבצ"פ
 במוציא נמי לטומאה שטף כלי דשיעור קשה לא רמון כמוציא עד הוא צ"פ דשיעורדסובר
 קשה. רובו עד דסבר להרמב-ם אבלרמון

 אם צ"פ שזהו טומאה נכנסח אינה הנקב שמטעם ראיברא לתרץ רוצה הייתי]ולכאורה
 שכתוב וכמו עלי' כלי שם שיהי' דהיינו גכלי אלא מציל צ"פ דאין שהדין כיק אבלסותמו,
 שנשברה וכיון כלי, שיהי' דבעינן משמע הוא טמא עליו פתיל צמיד אין אשר פתוח כליוכל
 ברמב"ם מבואר וה ובאמת מצלת, ואינה כלי זה אין טומאה מלקבל טהרתה בשיעורהכלי
 ולכך כלי, אינה שהרי מצלת אינה הנקב שסתם אע"פ כוורת שכתב י"א הל' כלים מהל'פי"ד
 הכליס אלו וכל כלי, שאינו כית מציל אינו באמת שהוא שנשבר כלי גם להביא יכול היהלא

 כתב וכפישה חמת גבי דהא טומאה, לקבל כלים אינם אך כלים בעצם הם טו"מ בהל'שהביא
 ויותר כלי, מתורת שבטל אע"פ מציל רמון במוציא שנפחתו אע"פ למעלה הוי אםדמהני
 כלי, מתורח שבטל אע"פ רובו עד מהני דמירחו כחב ט' פרק סוף רכלים בפהמ"ש דהאקשה
 צ"פ[. והוי מירחו דהיינו בקש הפקיקה מהני לא כוורת גבי דאמאי לנו יקשהוא"כ

 חילק לא דאמאי קשה נפתוח המי קושית אך הרמב"ם, על יקשה לא קושיחנו הנ"לולפי
 מדברי דגם שכתב נפתוח המי בדברי עוד ועי' דמצלת. למעלה פיה אם כוורת גבי גםהרמב"ם
 ריש כלים הר"ש לשון דזה מציל, ג"כ התנור מן למעלה הנקב פי היתה דאפילו משמעהר"ש
 ענ"ל, שבתוכו האוכלים על מצלת לא התנור מפי למעלה פי' ואפילו בקש ופקקה ד"הפ"ח
 הנקב היה דאם כתב חמת גבי דהא כהרמב"ם סובר אינו דהר"ש נפתוח המי מדייקומזה

 פי על יהי' שכוונחו הכרח שום אלו הר"ש מדברי דאין נראה לדעחי אמנם מציל,למעלה
 למעלה פה לה יש כוורת דע"כ הכלי, פי על הוא פשוט כוונחו אלא למעלה, שהיתההפחת
 אבל מציל, אינו למעלה הכלי פי היה דאפילו כתב זה ועל הדכש, ושיוציאו הדבוריםשיכנסו

 קושיתו יקשה אבל דמצלח, הרמב"ם לדברי מודה דהר-ש אפשר למעלה הנקב פי היהאם
 מצלת. למעלה פיה היתה דאס בכוורת מחלק הרמב"ם דגםהראשונה
 ואז כלי שס דבעינן אמת הצלה דין דלגבי סובר דהרמב"ם לחרץ כתב נפתוח המיוהנה

 כלי שם כבר הף מקום בשום כלי היא אם לנו די אבל מצלח, אינה נלי אינה ואם מצלת,היא
 הרמב-ם בשם קנ"ט סי' באו"ח הב"י שכתב כלי, שם הוי ידים נטילת שלגבי ומצינוומצלת,
 ולמעלה הנקב דרך שהוא שמה פיו דרך נוטל אם דוקא היינו לנט"י פסול הכלי דניקבדהא
 את הנקב ביטל לא וכפישה בחמת כאן אף שרי, הנקב דרך יטול אם אבל כלי, חשובאינו
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פי אם ולכך לתשמישם, ראויים עדיין ולמטה הנקב מן אבל נקב, במקוס רק מהם כליתורת
 אבל תוכו, תוך בי' וקרינן ולמעלה הפתת מפי הכלי דופני מהכא דל נאמר למעלההפחת
 גם מעליו כל' שם ובטל לתשמישו ראו' אין שוב שנפחת כיון דבורים לקיבוץ שעשויבכוורת
 עכ"ד. מחיצה כמו מצלת ואינה מהפהת שלמטהבמה

 אע"פ רמון במוציא שנפחחו והכפישה דחמת בהא שכתב תמוהים דבריו באמתאבל
 שם ועדיין לנט"י עדיין נלים דהם משום השרץ באהל מצילין זאת בכל טומאה מלקבלשבטלו
 דז"ל טומאה, קבלת בדין תלוי לידים נוטלין דדין משמע הרמב"ם דמדברי מצילין, עליהםכלי
 בהם נותנים אין טומאה מידי אותן המטהרת שבירה שנשברו וכלים י"א הל' מברכות ו'בפרק
 לנט"י כלי הין טומאה קבלת דדין מרבריו מפורש א"כ עכ"ל, כלים שברי שהן מפנילידים
 לנט"י, ג"ב פסולים טומאה מליבל ונטהרו רמון כמוציא שנשברו כיון כן ואם הוא, אחדדין
 כשר רביעיח משיעור למעלה הנקב היה דאם דס"ל הרמב-ם מלשון מדייק שם דהכס"מואף
 לקבל עליה כלי שם עדיץ יהי' טומאה קבלת לענין דגם דבריו לפי צ"ל הנקב, דרךליטול
 כלי שם נשאר אפ ובאמת נט-י, לדין טומאה קבלת דין בהדדי להו תל' שהרמב-ם כיוןטומאה
 שם פירש דר"י ולענין, תוד"ה א' צ"ו דף בשבת ור"ת ר"' בתירוץ תלוי לא או הנקב מןלמטה
 כלי שיעור נשאר דעדיין למעלה נפחתה אם היינו ברובו נפחת כלי מתורת שיבטל דבעינןדהא

 מדברי כפמש"כ אחר בענין שם תירץ ור"ת ,יתים, במוציא די למטה ניקבה אם אבללמטה,
 הנקב דאם ר"י לפי' גם שמודה להיות יכול מ"מ כר"ת מפרש שהרמב"ם ואיכראהפה"מ,
 הרמב"ם דברי לנו נשאר עדיין וא"כ כהכס"מ לטומאה גם כל' הוי כלי משיעורלמעלה
 וכפה2ה. חמת גבי כמו לא או למעלה פי' בין כוורת גבי לא_חילק דאמאימוקשים

 הצלה ודין טומאה קבלח ךדין דמצינו במה שנקדים מה עפ"י הרמב"ם דברי ליישבונראה
 קבלת בדין שמחמירים מצינו דלפעמים וביותר שוה, שיעורז ואין הם עניניס שני פתילבצמיד
 הנריך טומאה קכלת מבדין הצלה בדין יוחר שמחמירים גם ומצינו הצלה, מבדין יותרטומאה
 נקובין החמת או הכוורת היתה כתב, ט' הלכה כלים מהל' בפי"ד הרמב"ם והנה בזה.לבאר
 מיוחד היה אם חרס ובכלי זיתים במוציא שטף בכלי הי' אם בנקב יהי' וכמה וכו' מציליןאינן

 מיוחד היה אפילו שטף דבכלי דמשמע הראב"ד עליו והשיג משקה, בכונס שיעורולמשקין
 הצלה רין משוה דהרמב"ם משום הכס"מ וכתב מצינו, לא וזה זיתים במוציא דינו ג"כלמשקה
 לגבי דהא קשה וה אבל מציל, לכך זית כמוציא עד טומאה דמקבל וניון טומאה קבלתלדין
 דלא וצ"ל כרמונים, שיעורן בתים בעלי כלי כל דתנן רמון כמוציא עד בלי הוי טומאהקבלת

 עד טומאה דמקבלת הדין - טומאה דלגבי אלא הצלה, בדין טומאה דין תלי דלאכהכם"מ
 עד מציל דהוא להיפך מצינו פתיל צמיד ולענין וית, כמוציא עד הוא - הצלה ולגביכרמונים,
 רמון כמוציא הוא דברברבי התוס' לשיטת ואפילו הרמב"ם, לדעת שבארנו כמו רובושיפחות
 אלא זית'ס, במוציא שיעורו לאוכלין העשוי חרס דכלי טומאה קבלת מלענין עדיף הואעכ"פ
 אע"ג זית כמוציא הטומאה שיכנס לענין סגי מירחו ולא קטן נקב יש דאם ענינים שנידהם

 כבר שהוא כיון הצלה לענין אבל הוא, כלי שעדיין מפני טומאה מקנל עדיין טומאהדלענין
 בפ' בתו"כ הראב"ד שכ' וכמו פתוח כל' וכל בי' וקרינן הטומאה ליכנס מקום כבר ישפתוה

 הטעם משקה ובכונס לחומרא אותו מטילין ולכך לכך העשוי חרס דבכלי דאמרינן דהאשמיני
 ]אח"כ פתוח, כלי וכל הכלי נקרא וכבר הוא, פתוח משקה ולגבי פתוח כלי דבעינןמשום
 ותימה פתיל, צמיד לענע זיתים כמוציא שיעורו שטף דכלי גופא זה על כתב דהראב"דראיחי
 אחד.[ ראב"ד דזהו שסוברים בפ"א בתו"כ שכתב עצמו דברי סותר דבהשגותגדולה



בחוראייד
 זה וכל הטומאה ונכנסת פחוח כלי נקראת כברזיתיפ במוציא הגקב אם לענינינו הואוכן

 הוא טומאה לקבל כלי הוי דלא מה הנקב מירחאם אבל הנקב מירח ולא פתוח הנקבאם
 כלי שם דבטיל משום לא אבל לחשמיש לגבי' חשוב אינו כזה דכלי משום לגמרי, אחרמטעם
 זיתים במוציא ניקב וז"ל ב' הל' כלים מהל' פי"ט שכתב הרמב"ם לשת מדוייק ושפירממנו,
 ככלי דהף הרמב"ם שכתב דבזה טומאה מקבלים שאין ואבנים גללים ככלי הוא והריטהור
 גללים. כלי כמו אלא הכלי חשיב דלא משום הוא טומאה מקבל דאינו דהטעם משמיענוגללים

 דאינה מצלת אינה ולכך לכלום ראויה אינה שניקבה דכוורת הרמב"ם בדברי נימאולפ"ז
 הוי דלמטה מיירי וכפישה חמת אכל מצלת, אינה למעלה הנקב היה אם אפילו ולכןכלי,

 טומאה מקבלת דאינה והא ומצלת, עליה כלי שם שפיר הוי ולכך לחשמיש וראוייםמקבליס
 אלא בטומאה כלל תלי לא פתיל הצמיד ודע ואדמה, גללים ככלי והוי חשיב דלא משוםהוא
 צמיד בדין מצלת אפ"ה טומאה מקבלת שאינה אע"פ רובו עד הכלי ניקבה אם ולכך כלי,בדין
 מקבל דלא ומה שלם ולמטה באמצע שהנקב כיון לתשמיש שראוי' כלי דהוי משוםפתיל
 שביטלו אע"ס כתב וכפישה חמת דגבי הרמב"ם לשון ומדייק חשיב, דלא משוס הואטומאה
 כלי.מת1רת

 חכמים לו דאמרו בפה"מ הרמב"ם במש"כ נפחוח המי שהקשה מה מבוארולפ"ז
 הוא כוורת דהא המ"נ והקשה כלי, הוא באשר אינו המת באוהל להציל יתחייב דאשרלר"א
 בדעת לפמש"ב אכן בדבריה עי'-ש כלי הוא אם ולא כלי אינו אם אלא מציל אינו שטףכלי

 כלי צריך אבל טומאה המקבל כלי יהי' שלא רק בלי דוקא פתיל צמיד לדין צריךהרמב"ם
 בטיט. שגבלן כאוכלע הוי כלי אינו אם אבל פתיל צמידלדין

 רימונים מלקבל יותר נפחתה אפילו מועיל דמירוח הר"ש שיטח לפי לעיין ישאכן
 לגבי כלי דץ דא"צ לשיטתו מוכח וא"כ י הוא שיעורא חד דהא מרובו יוחר דאפי'ומשמע
 דאה"נ וצ-ל בצ"פ, מציל במח דהא החמור במח הציל אם הק"1 ר"א מייחי שפיר וא"כצ"פ,
 דץ תלף לא ולפ"ז אהלים, שחולקים כמו הוא במת שמציל צ"פ דדין לו השיבו גופאדע"ז
 שאינו שנל שם דאיתא חוספחא פ"ט בסוף הביא והר"ש פחיל, צמיד בדין חרס כליהצלת
 מציל אינו במח מציל שאינו כל דרק לפ"ז וצ"ל השרץ, באוהל מציל אינו המת באוהלמציל
 כן לומר לכאורה נוכל הרמב-ם לפי' אבל כן, משמע לא והלשון נימא לא להיפוך אבלבשרץ
 כמש"כ חרס בכלי ]וזהו המת אוהל מטומאת פתיל בצמיד הצלה ווין חרס כלי מיר הצלהדדין
 ומשום המח[. באוהל מציל ואינו חרס כלי מיד דמציל שטף כלי דאשכחן משום כאןהר"ש

 צ"פ בדץ וכן ג' משנה ח' פרק כדחגן כליס דוקא צריך חרס כלי מיד להציל בדיןדלהרמב"ם
 בוה. לעיין עוד ויש שבארנו, וכמו כלים דוקאצריך

 יהא צ-פ מהני יא רונו ;שהת אס ססילא ~יקבז נבי יהר-ש דנם מסתברא וס-מ ~ו.ל מרן הגיה מנ.' ~בר,דמד.
 בטיט. שגבלן אוכלץ כסוהף
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טובהוראי

 ב"ק  מי' על  וצוי"ל תישיבת ראש רבבו שיעורי*
 לחש"ו שמסדן ובור שורבעבין

 לחש"ו שמסרן ובור שור כיצד נזקו את הכשרחי בשמירתו שחבתי כל ת"ר א', ט' גמ'א.
 אש גבי דכוותה מכוסה ובור קשור בשור אילימא עסקינן במאי באש משא"כ חייבוהזיקו
 גחלח אש גבי דכוותה מכוסה ובור קשור כשור לעולם וכו' הכא ומ"ש הכא מ"שגחלת

 לה דשביק כמה גחלת לנתורי דרכי' בור לנתוקי דרני' שור הכא ומ"ש הכא מ"שודקאמרת
 אדעתי' לאסוקי והו"ל וז"ל, כ' לנתוץי דרכי' שור ד"ה וברש"י וכו' ואזלא עמיאמעמיא
 ה'יב החרש התירו ואפי' היא רעועה שמירה הלכך א"ע להחיר סופו מתירו החרש איןשאפי'
 פי' וז"ל כ' קשור בשור בתד"ה אמנם כראוי, שלא בקשרו דמיירי והיינו עכ"ל, השורבעל
 להם היה ובשניהם כלומר הכא מ"ש מדפריך ועוד הוא כלום לאו כראוי כשלא דאיכראוי
 לנתוקי דדרכו פי' וכו' שור ד"ה ולקמן עכ"ל, מגולה ובור מותר בשור לה מוקי מדהדרליפטר
 דבפ"ד והראב"ד, הרמב"ם נחלקו וכמו"כ וכו'. לחרש דמסר משום דגרע קאמר חרשע"י
 הבעלים קשור השור שהיה אע"פ לחש"ו בהמתו מסר וז"ל הרמב"ס כ' ה"ו ממון נזקימהלי
 וכו' מעולה שמירה שמרוה אפילו ולהזיק ולצאת הקשר להתיר וכיו"ב השור שדרךחייבין

 שמסר קשור ושור מכוסה בור שאמרו מה כי וכו' ראשי חיי וז"ל כ' הראב"דובהשגות
 דהרמב"ם כנ"ל והוא עכ"ל, וכו' עסקינן כראוי מכוסה ואינו קשור באינו חייב שהואלחש"ו
 כי ]ואס לחש"1 מסירה פשיעת מחמת שהייב אלא כראוי בשמרו דמיירי התוס' כשיטתמפרש

 והראב"ד בשיטתו[ והמ"מ הראב"ד נקטו כך עכ"פ אבל בסופו, שם מוקשה הרמב"םל'
 דמגמ' התוס' קושיות וראב"ד רש"י פי' על וק' כראוי, שלא בשמרו דמיירי כרש"ימפרש
 וצ"ע. פטור, אמאי כראוי שלא בשמירה ואי ככה"ג דפטורמשמע

עו"-

 דכלב המשנה )על בגמ' שם דאיתא א',' כ"ג בדף בשט"מ הראב"ד לשיטת כסוגיין
 בששימר גהלת בעל נמי וליחהב כלב בעל תייב מאן ח"נ( משלם הגדיש והדליק חררהשנטל
 סתם 1"א דר"כ ברי' מרי רב אמר בשחתר התם כלב בעי מאי גחלתו בששימר איגחלתו,
 שיכול כיון וו היא שמירה מה וא"ת גחלתו בששימר התד"ה וכ' כלב אצל הן התורותדלתוח
 אינשי כדנטרי דנטר כיון וי"ל הכלב אצל הן חחורות דלתוח דסתם בחתירה שם ליכנסהכלב
 סגי גחלת שמור דלגבי מתרץ הראב"ד כשם שם בשט"מ אמנם עכ"ל, טפי רבנן אטרחוהולא
 הבערה את המבעיר דכתי' בשמירתה מיעטה דהתורה מצוי' ברוח לעמוד שיכולה בדלתלי'
 באש רבין מפורש הכונס דבריש דאע"ג הראב"ד מד' ותוינן יעיי"ש, מבעיר כעין דעבידעד
 המזיקין משאר אש חלוק עדיין אבל בשמירתן התורה מיעטה מזיקין ושאר ורגל בשןבין

 כ"ב התוס' סברח כעק והוא מבעיר כעין דבעינן הראב"ד שדייק )וכמו 'ותר נתמעטדבאש
 דמץ' דידן מגמ' לדבריו וק' לקמן(. יותר זה ויתבאר היוק, לודאי קרוב דבעינן וכו' חציוד"ה
 לא אמאי הא הכא, ומ"ש הכא מ"ש גחלת אש גבי דכוותה מכוסה ובור קשור בשורדאי
 שור שמירת לגבי סגי ולא אש שמירח חיוב לגבי דסגי כ"כ חוק שאינו בקשר הברייתאנוקים
 - הברייחא לשון מרווח יותר היה לפ"ז ואדרבא באש, משא"כ חייב ובור בשור וע"כובור

 - באש משא"כ חייב לחש"1 מסרו וכו' מבאש בשור חומר - לקמן וכן - באשמשא"כ

 מתוך חסבר בתוספת זצוק"ל, מרן כתבי מתיך נ"י רייך ארון תרב ע"י נכתב1 אלו דברים1
תחקלטות.



נהוראיטז
 חילוק ל"ה ואזלא מעמיא דבאש הגמ' פי ולפי לאש, ובור שור בין כדין חילוק דישדמשמע
 הפשיעה היתה כנ"ל מפרשים היינו אם משא"כ פשיעה, ל"ה דבאש בהיכי-תימצי אלאבדין
 עצומה. תמי' והיא מיחיב, לא ובאש לחייב זו פשיעה סגי ובור שור דלגבי אלא בשניהםשוה
 מפני נ"ש משלם הכלים את ושברו הגג מראש שקפצו והגדי הכלב ב', כ"א במשנהב.
 וסופו בפשיעה תחלתו קסבר אלמא פטור נפלו הא דקפצו טעמא שם ובגמ' מועדיןשהן
 איכא מאי חייב למ"ד אלא פטור באונס וסופו בפשיעה תחלתו למ"ד הניחא וכו' פטורבאונס
 תחלתו ואפי' עלייהו נפלי לא בקפיצה קפצי דכי כותל לגבי כלים דמקרבי כגוןלמימר
 יתחייב לא נמי קפצו אפי' א"כ פשיעה ל"ה אי דממ"נ הרשב"א שם והץ' ליכא,בפשיעה

 עליו שיתחייב גמור פושע בתחלחו לי' חשבינן לא לכותל קרוב קפיצה דלגבי וי"ל וז"לותי'
 במקום אלא אמרינן לא חייב באונס וסופו בפשיעה תחלתו למ"ד ואפי' בסופו האונס עלאף

 אבל ורגל בשן לחייב וסגי פשיעה הוי דקפצו דאע"ג מדבריו וחזינן עכ"ל, גמורהפשיעה
 גדר וצ"ב גמורה, פשיעה בעינן באונס וסופו בסשיעה תחלתו ולגבי גמורה פשיעה ל"האכתי
 כאונס. וסופו בפשיעה דחחלתו גמורה לפשיעה דשו"ר  פשיעה גיןהחילוץ
 דחיב באבן ונשוף בקרקע דנתקל בהא שהק' המניח בר"פ לשיטתו אזיל דהרשב"אונ'
 למ"ד דאפי' מכאן ונ"ל ר"ל שם וכ' בפשיעחו ניזוק הוא הרי פושע נתקל דלמ"ד נתן()לר'
 עליו שמתחייב כפשיעה ולא אנוס שאינו לאפוקי אלא הוא גמור פושע לאו הוא פושענתקל
 בעינן דבש"ח נזקין, לפשיעת ש"ח פשיעת כין חילוק דיש מדבריו ומבואר עכ"ל,ש"ח
 וביאור ואבידה, גניבה כעין אלא דל"ה אע"ג סגי אונס דל"ה כל נזקין גבי אבל גמורהפשיעה
 הוא הזיק שממונו עצמו דזה פשיעתו מחמת לחייבו עלה קאתינן לא דבנזקין נ'החילוק
 ישמרנו, ולא דכחי' התורה פטרחו אנוס הוא דאם אנוס יהא שלא דבעינן אלאהמחייבו
 בזה דרק גמורה פשיעה בעינן שפיר בזה עצמה, הפשיעה רק הוא המחייב שכל בש"חמשא"כ

 לגבי כלים דמקרבי דכית קפצה גבי הנ"ל הרשב"א ד' ביאור דזהו ונ' המחייבת. פשיעההף
 כעין כ"א ל"ה אונס דאכתי אלא גמורה פשיעה ול"ה כ"כ מצוי שאינו רבר קפצו הףכותל
 בעינן דלזה באונס וסופו בפשיעה תחלחו לגבי משא"כ כנ"ל, בנזקין לחייב סגי ובכה"גגו"א
 גו"א כעין דבתחלתו ס' צ"ג דף ב"מ במס' התוס' וכמש"כ ש"ח, עליו שחתב גמורהפשיעה
 באונס. סופו אפי' חייב גמורה בפשיעה ורק פטור באונסוסופו

 ל"ה באונם וסופו גו"א כעין דחחלתו הנ"ל התוס' שכ' החילוק עצם דגם ויראהג.
 הוא חייב באונס וסופו דתחב"פ דהא נימא אי דהנה כנ"ל, מתבאר גמורה בפשיעהכתחלתו
 וגם לחלק א"א ודאי א"כ הוא אונס לאו הפשיעה מחמח בא דהאונס כיון דכה"גמשום

 הוי גמורה פשיעה דרק כנ"ל צ"ל וע"כ בדו"ח(, הגרע"א )וכ"כ מחייבת שבחחלתוהפשיעה דאכתי אלא אונס דהוי מהתוס' מוכח ובע"כ בש"ש חייב באונס וסופו גו"א כעיןבתחלתו
 שקיבל משום רק התנו אבל עליהם חייב דש"ש אע"ג בגו"א משא"כ המחייבת,פשיעה
 עצם דהחם אונס פטור ל"ש גמורה בפשיעה ורק אנוס מטעס מיפטר שפיר ובזהאחריות
 וכמש"נ. מחייבת,הפשיעה
 לי' מוקי ורבא רגלי' במימי בהוחלקה לי' מוקי דר"כ שנהניח מה אלא משלם ואינואונס הוי לגינה דנסלה שם המשנה בפי' ורבא כהנא רב איפלגו א' נ"ח דף לקמן בגמ' והנהד.
 דחפה אבל פוטר בכה"ג רוקא הוחלקה דאמר כהנא דלרב בגמ' שם ואיחא חברחה,בשדחפה
 איחא, ב' צ"ג ב"מ ובגמ' בזה. גם פוטר ורבא חדא, חדא עבורי לך איבעיא דא"לחייב



יזכתוראי
 בש"ח אבל חדא חדא עבורי לך איבעיא דא"ל משום ר"פ חהבי' ש"ש גבי כה"גדבעובדא
 נמי ליחייב וא"כ מה"ט פשיעה דהוי הנ"ל דב"ק מגמ' התוס' שם והק' דפטור, שםמבואר
 כרבא ס-ל רר"פ אלא גביש"ח ג"כ יחייב נזקע גבי דמחייב כהנא לרב דאה"נ ותי'ש"ח
 אמנם ש"ש, עלי' וחיב גו"א כעין הוי דאכתי דס"ל אלא ש"ח, גבי וה"ה נזקין גבידפוטר
 כר"פ ובין כנזקין הכונס בפרק כר"כ בין דפוסקים כן, לומר א"א והרמב"ם הרי"ףבשיטת
 בכלל דהוי בכה"ג חייב דבנזקע בשט"מ הרמב"ן שם ותי' חייב, ש"ש גבי דרוקאדהכא
 דנטר דכיון כנ"ל ההסבר ולכ' אינשי, כדנטרי דנטר כיון הקילו ש"ח גבי אבל סחותהשמירה
 רפשיעת חייב בנזקין משא"כ ש"ש, אלא ש"ח עליו לחייב גמורה פשיעה ל"ה אינשיכדנטרי
 תףב. אונס רל"ה כל אלא ש"ח פשיעת בעי לאנזקין

 חסרון ל"ה אינשי כדנטרי דנטר דהא די"ל הנ"ל, הרמב"ן מד' הראי' לדחות ישאולם
 מה מחמת הוא בשמירה חיוכו דין דכל דבש"ח שמירה, כקכלח דע דהוי אלא כללבהפשיעה
 בכל לשמור מקבל ובש"ש אינשי כדנטרי לשמור אלא שמירה קבלת ליכא לשמורשקיבל
 רק דהוי אינשי כדנטרי דנטר זה פטור ל"ש בהמתו לשמור התורה דחייבה בנוקין וע"כאופן,
 קילא נזקין דפשיעת הנ"ל והרמב"ם מהרי"ף הוכחתנו אודא ולפ-ז שמירה, בקבלתדין

 דיש אלא נזקין. גבי זה ול"ש קמירה בקבלת דין כ"א בהפשיעה חסרון דל"ה ש"תמפשיעת
 והוא בהפשיעה, חסרון כ"א השמירה בקבלת דין רק ל"ה אינשי כדנטרי דנטר דהאלהוכיח
 הפועלים את השוכר סו"פ מגמ' היא פטור באונס וסופו בגו-א דתחלתו התוס' הוכחתדהנה
 לעיר ובא עדרו שהניח דרועה מברייתא אביי ואיתיבי' פטור אינשי כדנטרי דנטר לרבהדס"ל
 אינשי דעיילי בעידנא דעל לאו מאי פטור לאו ואם חייב להציל יכול אם וכו' וטרף ואבובא
 וכו' הוא כאונס וסופו בפשיעה תחלתו פטור אמאי א"ה אינשי עילי דלא בעידנא דעללא
 מ"מ והא ניחא מי אינשי דעיילי בעידנא לי' דמוקי נמי לאבי וא"ת וכו' א"ה התד"הוהק'
 1'ש גו"א אלא פשיעה לי' חשיב דלא וי"ל היא בפשיעה חחלתו אלמא חייב להציל יבולאם

 ואי שם, הרמב"ן חירץ וכן עכ"ל, וכו' פטור באונס וסופו גו"א כעין דתחלתו מכאןללמוד
 ככה"ג שמירה קיבל לא דבש"ח אלא בהפשיעה חסרון ל"ה אינשי כדנטרי דנטר דהאנימא
 גמורה פשיעה הוי שוב אינשי כדנטרי דלא גם לשמור מקבל דבשכר בש"ש א"כ פטורוע"כ
 אינשי כדנטרי דנטר דהא כנ"ל ובע"כ חייב, באונס וסופו בפשיעה תחלתו נימא לאואמאי
 באונס, וסופו בפשיעה תחלתו מדין לחייב ל"ש וע"כ גו"א כעין רק והוי הפשיעה בעצםחסר

 דחפה גבי הרמב"ן דהילק הא ולפ"ז המחייבת. פשיעה הוי גמורה פשיעה דרק כנ"לוהכיאור
 משא"כ ש"ח, פטור גו"א כעין אלא גמורה פשיעה דל"ה דכיון כסשוטו אתי לש-ח נוקיןבין
 דבנזקין ולפמש"כ הנ"ל. הרמב"ן כמש"כ אנוס יהא שלא ובלבד אופן בכל דחייב נזקעגב'
 פשיעה בעינן ולא אנוס( דל"ה )כל מצ"ע מחיב בהמתו דכמעשה סגי גו"א פשיעתגם

 משום נמי דאשו דאע"ג גמורה, פשיעה בעינן אש דגבי הראב"ד שיטת דמבוארת נ'המחייבת
 ווה מתייבח, הבעלים שפשיעת בעינן מבעיר כעין דעביד עד מבעיר דכתי' הנא אבלממונו
 המחייבת. פשיעה הוי בכה"ג דרק וכמש-כ ש"ח עליו רחייב גמורה בפשיעה אלאל"ש
 רמפרשים לעיל שהבאנו לחש"ו דמסרן בסוגיא והראב-ד רש"י שיטת מבוארת ולפ"זה.
 הגמ' מק' ואמאי הוא כלום לאו דא"כ התוס' והק' כראוי שמור בלא מיירי קשורדשור

 נמצא א"כ מאליו לנתוקי דעביד והראב"ד רש"' לשיטת דהנה ניחא להנ"ל אמנםדליפטר,
 בעצם הוא החילוק ועיקר קלקול, ולא תיקון דל"ה מוריד ולא מעלה לא להחש"1דהמסירה
 דמעמיא שמירה הוי ובאש ולנתורי לנתוקי דעבידי שמירה ל"ה ובור שור דלגביהשמירה



כהוראייח
 משכחח הא לחש"ו במסרן דוקא זה חילוק הברייתא מוקי נ"מ למאי ק' וא"כ ואזלא,עמיא
 וגילהו לחרש מסרו דאפי' אשמעינן דהברייתא פשוט אמנם כלל, מסירה בלא גם שפירלד

 דתהלתו כיון אבל יקלקל שהחרש אדעתי' לאסוקי עלי' רמיא דלא אונס הוי דמצ"עהחרש
 בפרק במלחמות הרמב"ן )וכ"כ חייכ באונס דסופו אע"ג מאליו( לנתוקי )דעבידבפשיעה
 התוס' משה"ק מיושב ולפ"ז באונס(. וסופו תחב"פ מדין הוא החיוב דרש"י דאליבאהפרה
 והף כראוי שמירה דל"ה דאע"ג די"ל כראוי, שמירה דבעינן חייב ודאי כראוי לאודאי

 בעי לא נזקין דפשיעת לעיל )וכמש"כ גמורה פשיעה ל"ה אכתי אבל נזקין גבי דחייבפשיעה
 פשיעה בעינן באונם וסופו תחב"פ על דלחייב פטור לחש"ו במסרן וע"כ גמורה(פשיעה
 כנ"ל.גמורה

 מזיקע, משאר פשיעה יותר בעי דאש לעיל( )שהבאנו הראב"ד שיטח גם יתיישבובזה
 דמיירי לתרץ יש שפיר הא הכא ומ"ש הכא מ"ש הגמ' קושית מאי דא"כ לעיל הקשיגווכבר

 יותר הסוגיא ראדרבא נ' להנ"ל אבל אש, לענין ולא ובור שור לגבי פשיעה דהוי קצתבפשיעה
 לכתחלה דאה"נ י"ל וא"כ כפירש"י מפרש )בהשגות( דהראב"ד רהראב"ד, אליבאמרווחת
 באש וע"כ המח-בת גמורה פשיעה דל"ה דמיירי לאש ובור שור בין החילוק דזהו הגמ'קסבר
 פטור באש וע"כ גמורה בפשיעה מירי דלא דכית מק' דהגמ' אלא חייב, ובור ובשורפטור
 אין באונם דבסופו לחש"ו כשמסרן יפטר נמי ובור דבשור והיינו הכא ומ"ש הכאמ"ש
 הף לנתוקי דדרכי' כית רבשור לחלק הגמ' הוצרך וע"כ גמורה, בפשיעה כחחלתו אלאלחייבו
 מסרן בלא )אפי' ופטור גמורה פשיעה ול"ה ואזלא עמיא מעמיא באש אבל גמורהפשיעה
לחש"ו(.

 אבל באונס, וסופו תחב"פ מטעם דהחיוב בסוגיין לפירש"י אלא יתכן לא כ"זאמנם
 בע"כ פשיעה הוי גופא לחש"ו והמסירה כראף בשמירה דמיירי והרמב"ם התוס'לפירוש
 כעין פשיעה הוי לחש"1 דהמסירה הגמ' מתרץ לא דאמאי תקשי דאל"כ כהראב"ד דלאמוכח
 ולא כפירש"י לפרש הוצרך לשיטחי' הראב"ר וע"כ באש, ולא וכור בשור לחיבו דסגיגו"א
 בשמירה אלא חייב לחש"ו דמסרן הא לפרש דא"א הרמב"ם על הראב"ד שהשיג ווהוכתוס',
 כפירש"י, ולא כהתוס' שפי' במה לשיטחי' אויל ג"כ דהרמב"ם נראה ולפ"ז כראוי.שלא

 מק' דמאי החוס' קושית תקשי הדר דא"כ כראוי שלא בשמירה דמיירי לפרושי ליכאדלדידי'
 סובר דהרמב"ם גמורה פשיעה בעיגן באונם בסופו דלחייב כנ"ל לומר דאין דליפטר,הגמ'
 לפרש החנרך וע"כ ח-ב, באונס וסופו גו"א בכעין בתחלחו דגם ה"ט( שכירות)בפ"ג

 דהרמב"ם ונמצא התוס', וכשיטת פשיעה הף לחרש שהמסירה אלא כראוידהשמירה
 כמש"נ. לטעמייהו אזליוהראב"ד

 היו לא דהתוס' לטעמייהו, אזדו לחש"1 דמסרן בפירושא דאיפלגו וחום' רש"י דגם ונ'1.
 הגמ' מק' דאמאי קושיחם ק' דא"כ כראוי שמרו בשלא דמיירי כרש"י לפרשיכולים
 פשיעה בעינן באונס וסופו דלתחב"פ לעיל כמש"כ לומר א-א התוס' דלשיטתדליפטר,
 דהא פטור( באונס וסופו גו"א בכעין דתחלחו בב"מ כן ס"ל עצמם דהתוס' )אע-גגמורה
 עליו דחייב פשיעה להיוח א"צ נזקין דפשיעח מהרשב"א שהבאנו כהיסוד סברי לאאינהו
 וכן עיי"ש, ש"ח לפשיעח דנזקין פשיעה התוס' דימו המניח בריש פושע נתקל גבי דהאש"ח,
 ככל דלא נזקין גבי גם דפוטר בע"כ בדחפה ש"ח דפוטר דר"פ שכ' הנ"ל מהתוס'מוכח

 שמירה דמה שהק' כ"ג בדף וכן כנ"ל, ש"ח לפשיעח נוקין פשיעת בין דמחלקיהראשונים



'טנהוראי

 דאש משור אש )דשאני כהראב"ד תי' ולא אינשי כדנטרי דנטר ותי' גחלת בעל לגבי זוהיא
 דאש משמע מכליר כעין דעביר דהא נימא אי דאפי' לשיטתייהו ג"כ הוא גמורה( פשיעהבעי

 בינייהו, לחלק ליכא וא"כ גמורה פשיעה בעינן ג-כ בשור לשיטחם אבל גמורה פשיעהבעי
 ובור שור גבי דחייב כראוי שלא כשמרו לחש"ו דמסרן הא מיירי אי התום' לשיטתוע"כ
 בסופו גס מהני היה וא"כ מידי(, מיהייב לא לא-ה )דאי גמורה פשיעה דהיינו צ"לבע"כ
 כשמרו דמיירי דליפטר הגמ' דמק' מהא הוכיחו שסיר וא"כ באונס, וסופו תחב"פ מדיןבאונס
 בשמירה דמפרשים והראב"ד לרש"י אבל פשיעה, הוי גופי' לחרש רהמסירה ובע"ככראוי
 גו"א דפשיעת הראשונים כשיטת דשיטתם מוכחא גמורה, פשיעה ל"ה ואעפ"כ כראוישלא
 כדנטרי דנטר )דכיון כהתוס' כ-ג בדף הראב"ד תי' שלא דמה ונ' נזקין. לפשיעת סגיג"כ
 דל-ה אלא מועיל אינו אינשי כדנטרי דנטר דהא לטעמי', ג"כ הוא טפי( אטרחוהו לאאינשי
 וא"כ הפועלים, אח השוכר בס' הנ"ל התוס' כמש"כ גו"א כעין הוי אכתי אבל גמורהפשיעה
 כדנטרי דנטר דכיע לתרץ יכולע שפיר גמורה פשיעה בעי דנזקין דס"ל לשיטתייהוהתוס'
 גם סגי נזקין דפשיעת הראשונימ כשאר דס"ל להראב"ד אבל גמורה. פשיעה ל"האינשי
 גמורה. פשיעה דבעי דאש שתי' כמו צ"ל ובע"כ דיתחייב ק' אכתי גו"אבכעין

 לטעמי' אזל גמורה, פשיעה בעי לא נזקין דפשיעת דס"ל לעיל שהוכחנו רש"י, דגםונ'
 והק' בנזקין, וחייב פושע דנתקל ס"ל דר"מ רבנן דגם ס"ל דרבא רש"י, כ' ב' ל"א בדףדהנה

 דר"מ דלרבנן מסרש עצמו רבא ונתקל, חכית מעביר גבי ב"מ, דבמס' בגלה"ש ז-להגרע"א
 הוא פושע דלאו בע"כ ש"ח ומדפטרו כדיני' והאי כדיני' האי והף פטור וש"ח חייבש"ש

 הרשב"א כמש"כ ס"ל דרש"י י"ל להנ"ל אבל המניח. פרק בריש החוס' שםוכמש"כ
 דהוי והיינו ש"ח, עליו לחייב גמורה פשיעה ל"ה אבל פושע דנתקל דאע"ג לעילשהבאנו
 כתבנו ככר הגרע"א שהביא והתום' הנ"ל, רש-י לשיטת בנה-ג גם חיב ובנזקין גו"אכעין
 דגם ונמצא ש"ח, גבי המחייבת פשיעה צ"ל ג"כ נזקין דפשיעת דס"ל לטעמייהו דאזדולעיל
 וכמש"נ. בזה, לטעמייהו אזלי ותוס'רש"י

 משלם השור בעל אומר נתן ר' וכו' לבור חבירו את שדחף שור איתא, א' נ"ג בדף והנהז.
 למימר דליכא חייב פיקח הניזק שור הוי אפי' רש"י שם וכ' מחצה משלם הבור ובעלמחצה
 בלילה מהלך או בשוטה וז"ל כ' שם התוס' אכל עכ"ל דחפו חכירו דהא ומיזל עיוני לךאיבעי
 הפילוהו אבל מעצמו כשנופל ה"מ וכ"ת דפטור לעיל תנינא הא ביום בפיקח דאיקאמר
 רש"י לשיטת וצ"ע וכו' באונס וסופו דתחב"פ ליחייב מעצמו נמי כשנופל א"כ חייבאתרים
 רש"י דאזדו בפשיטות נ' ולהנ"ל באונס, וסופו תחב-פ מדין יתחייב דלעולם התוס'קושית
 גמורה פשיעה ל"ה אכתי אבל דהפה לענין פשיעה דהוי דאע"ג י"ל דלרש"י לטעמייהוותום'

 רק והף , בשמירתו החייבים בעלים המזיק להשור יש דמסתמא ועוד כ"כ, מצוי דאינוכיון
 אכתי דחפה גבי דחייב אע"ג וע"כ כנ"ל, לרש"י נזקין לפשיעת סגי זה דגם גו"א כעיןפשיעה
 התוס' לשיטת אבל גמורה, בפשיעה כ"א באונס וסופו חחב"פ מדין לחייב דל"ש כשנפלפטור

 פשיעה דהוי בע"כ בדחסה חייב אי דממ"נ הוכיחו שפיר גמורה פשיעה בעיא נזקיןדפשיעת
 באונס. וסופו תחב"פ מדע יתחייב בנפל גם וא"כגמורה

.שושי"



כחוראיכ

 ב"ק מס' על זצוק"ל הישיבח ראש רבנושיעורי
 חציו משום דאשובסוגיא

 וכו' ממונו משום אשו אמר ור"ל חציו משום אשו אמר יוהנן ר' אתמר א', כ-ב גמ'א.
 אשו למ"ד בשלמא פטור עמו ונשרף לו סמוך וגדי לו כפות עבר וכו' הגדיש את המדליקת"ש
 עבדא תורי' קטל אילו פטור אמאי ממונו משום אשו למ"ד אלא פטור משו"ה חציומשום
 מהל' פי"ד וברמב"ם דקלב"מ. עבד של בגופו כשהצית הב"ע ר"ל לך אמר מיחייב דלאה"נ
 לו כפות גדי והיה הגדיש ונאכל האש ויצאה חבירו שדה בתוך המדליק וז"ל כ' ה"י ממוןנוקי
 לו סמוך וגדי כפות עבד היה בגדיש. לעשות בנ"א דרך שכן תייב עמו ונשרף לו סמוךועבד
 מהו יודע איני ~ה א"א חבירו שדה בתוך וז"ל, כ' הראב"ד ובהשגות עכ"ל, פטור עמוונשרף
 דין לו יש הגדיש בתוך דהגדי מבואר הרמב"ם מד' אמנם עכ"ל, קמיירי בטמון לאודהכא
 דרך שכן חייב הרמב"ם מש"כ וזהו חבירו, שדה בתוך במדליק אלא חייב אינו וע"כטמון
 בתוך במדליק מיהא חייב להטמין שדרכן דברים דהוי דכיון והיינו וכו', בגדיש לעשותבנ"א
 וכמו"כ הכונס(, בפרק כמבואר אופן בכל פטור להטמין ררכם שאין )רבדברים חבירושדה

 ר"ח כשם בתוס' הוא שכן המ"מ שם שמש"כ )אלא טמון הוי דלהרמב"ם במ"ממבואר
 דמיפטר נימא דלא הוא המשנה דחידוש מפרשים דהחוס' נפרדים, דברים שני הוייןלכאורה
 דטמון דכמו מיוחדת דרשה לדרוש דקס"ד והיינו - הכי אורחי' דלאו קמה כעיןדל"ה
 אמנם כן, דרשינן דלא וקמ"ל - הכי אורחי' דלאו כל מיפטר ה"נ קמה משוםמיפטר
 להטמין דרכן דהוי והיינו וכו' כנ"א דרך שכן וכמש"כ ממש טמון מדין עלה קאתיהרמב"ם
 ומיירי בטמון פירשו נ"מ דלמאי צ"ע הרמכ"ם ושיטת חבירו(. שדה בתוך במדליק חייבוע"כ

 במדליק ואפי' טמון דל"ה באופן לדבר המשנה הו"מ כמו"כ הא חבירו שדה בתוךבמדליק
 בוה. והראב-ד הרמב"ם מחלוקת צ"ב וכן שלו,בתוך
 ואח"כ מיחה מתחייב היה האש עשיית שבשעת באופן אש שעשה במי לחקור יש והנהב.
 לא, או דקלב"מ פטור בכה"ג יש אם במיתה מתחייב המבעיר היה לא האש שהזיקבשעה
 ההבערה מעשה מתמת חיובו דעיקר כיון לחייבו דאין פשוט לכ' חציו משום אשוובדין
 שברשב"א )ומה לחיובי' ליכא במיתה מתחייב שעה באותו אם וע"כ הץ( וריקת כעין)שהוא
 ממונו משום אשו דבדין רק יבואר(, כאשר מגמ' בין מסברא בין קשה מזה היפך משמעוחיש

 וביאור האש. עשיית שעת בתר ג"נ או לחוד ההיזק שעת בתר אזלינן אי להסתפק ישאכתי
 כלל ל"ה האש עשיית א"כ ממונו מדין הוי החיוב גדר דעיקר דכית די"ל הוא הצידיםשני

 הבעלים יהי' דאפי' דפשוט שור קנייח ונגון ממונו, שיהי' בעלמא ת'מצי היכי אלאמחייב
 קניית דאין קלב"מ מדין השור אח"כ שיזיק ממה יפטר לא הקניי' בשעת במיתהמתחייכים

 דאשו דאע"ג י"ל אמגם דכוותה, וה"נ ממונו הוי הקניי' דע"י אלא בהיזק כלל מחייכתהשור
 הקניי' דע"י אלא הוא כלום לאו הקניי' עצם דהתם שור, לקניית ל"ד אכתי אבל ממונומשום
 דכיון אלא שלו הוא דבמציאות משום ל"ה ממונו דין עיקר אש גבי משא"כ ממונונעשה
 אבל אח"כ הוא היוק דמעשה אע"ג וא"כ ממונו, חיוב האש באחריות חייב האש עשהשהוא
 וא"כ האש, לבעל שעושהו ההבערה מעשה מחמת הוא האש של בהי~יקות שנתחייב מהעכ"פ
 בעל היותו דמצד נימא דאפי' והוא ג', צד בזה י"ל ולכאורה קלכ"מ. פטור בוה יתכןעדיין
 א"כ פשיעה בלא מיחייב לא שהזיק דממונו כיון אכחי אבל כנ"ל קלב"מ פטור ליכאהאש



כאכהוראי

 נעשה שבעשהחו מזה חוץ דהא האש עשתת בשעת מיפטר וע"נ המחייב דכר הפשיעההוי
 ומצד אח"כ( עוד פשע שלא )היכא המזיק ממונו של הפשיעה דין בזה עוך 'ש האשלבעל

 היא האש ועשיית עוד פשע שלא דאע"ג ז"א דגם אפשר אמנם קלב"מ. מדין פטורפשיעתו
 זה אלא המחייב עצם הפשיעה אין שהזיק דבממונו קלב"מ פטור בזה ל"ש אכתיהפשיעה
 מה דכל וכיק ישמרנו, ולא דכחי' החורה פטרתו אנוס דאם רק מצ"ע, מחייב הזיקשממונו
 ע' - לחש"1 דמסרן כשיעור זה שביארנו )וכמו אנוס יהא שלא כדי רק הוא פשיעהדבעינן
 ג' בזה למידים ונמצינו למיפטרי'. אונס ליכא סו"ס דהא הפשיעה על קלב"מ דין ל"שלעיל(
 דלא קלב"מ משום פטור במיתה מתחייב האש עשיית דבשעת היכא אופן דבכל )א( -צדדים
 עצמו, ההיזק בשעת מיתה חיוב דליכא היכא חייב אופן דבכל או )ב( האש, לבעל כללנעשה
 חיב. אח"כ שפשע והיכא פטור האש עשייח לאחר פשע שלא דהיכאאו)ג(

 פטור דיש משמע בסוגיין דבתוס' בראשונים, מפורשין הנ"ל הצדרים ג' דכל ונראהג.
 ר"ת מפרש וכו' והיה ד"ה ב' כ"ב דבתוס' אח"כ, שפשע היכא אפי' האש עשיית עלקלב"מ
 להיות דרכו דאין דכיון נימא דלא הוא כפות שהוא באופן הגדי חיוב משמיענו דהמשנהדהא
 אשו לם"ד דאפי' שם התוס' וכ' דפטור, קמ"ל כטמון ופטור קמה כעע דל"ה פטורכפוח
 ואע"ג וכו' חציו לו רכלו היכא לאשמועינן אצטריך מ"מ למפטרי' דליכא חציומשום

 וע"י הואיל קלב"מ שפיר בי' שייך ממונו מחמת גדי ושריפת חציו מחמת העבדדשריפח
 כיון אבל קלב"מ ליכא ההיזק עצם דבשעת דאע"ג כנ"ל ומפורש הכל, בא אחדמעשה
 בכלו דמירי מפורש בתוס' והנה האש, לבעל כלל נעשה לא מיחה מתחייב ההבערהדבשעת

 לאחר מחודשת פשיעה שהיתה גדרה ולא לגוררה לו דהיה בגמ' כמבואר והיינו חציולו
 להיפך מבואר נ' וברשב"א הממק. לבעל כלל נעשה דלא קלב-מ פטור יש ואעפ"כההבערה,
 ההבערה שבשעת מיתה החיוב משום ממונו( משופ אשו )למ"ד מיפטר לא אופן דבכללגמרי
 של בגופו בשהצית וגדיש דעבד להא הגמ' דמוקי אמאי הק' בסוגיין א הרשב" ד' בסוףדהנה
 ממש שנשרף הגדיש חלק על רק דחייב דאה"נ ותי' ההבערה של מיתה החיוב מהני דמאיעבד

 )מחמת מיתה מתחייב היה האש עשהח דבשעת דאע"ג ומפורש עי"ש. העבד שריפתבשעת
 דאמאי ק' ולכאורה שלאח"כ. הגדיש שהיפת על וחיב האש לבעל נעשה אכתי העבד(שריפח
 לחהבו עלה קאתינן דבע"כ וכיק ההבערה לאחר פשיעה שום היחה שלא הרשב"א חירץלא

 היכא דאפי' הרשכ"א דשיטת מזה ומוכח קלב"מ, פטור ע"ז חייל ההבערה פשיעתמטעם
 מעשה משום הוא דחיובו כית ההבערה דשעת קלב"מ מחמת מיפטר לא אח"כ פשעשלא
 דפטור לו סמוך וגדי כפות דעבד דהך מפרש הרשב"א והנה וכנ"ל. פשיעחו, משום ולאממונו
 פ"א ושה"נ רוצח בהל' האו"ש והק' רודף, מדין העכד על דנתחייב משום הוא קלב"ממשום
 איכא לר"י דרק הגמ' קושית מהו א"כ מאבריו באחד להצילו שא"א באופן מיירי דאיה"ח
 לחיב מעשיו דבעינן רציחה חיוב גבי דבשלמא דר"ל, אליבא ולא הממון לפטור מיתהחיוב
 חציו ל"ה דאשו לר"ל דאפי' פשוט רודף בדין אבל לא, או חציו משוס אשו אי תלוי זה כא"
 דוראי א"ש להנ"ל אמנם רודף. הף לכ' בעלמא גרמא דגם נפקא לא רודף מידי אכתיאבל
 א"כ ממונו משום דאשו דכיון קלב"מ מדין לפוטרו דל"ש אלא רודף לדין נמי ישנולר"ל
 לא - רודף הוי דאז - ההבערה ובשעת הגדיש, שריפת בשעת אח"כ הוא ממוןהחיוב
 שפיר וע"כ הנ"ל, מהרשב"א שהוכחנו כמו קלב"מ פטור ע"ז ול"ש הממון לבעל אלאנעשה
 לית יוחנן דר' עכשיו הגמ' )וקאי חציו משום דאשו לי' דאית לר"י משא"כ דליחייב, הגמ'הק'
 ההבערה מחמת בא ממון חיוב ועיקר לקמן( ברשב"א וכמפורש ממונו משום אשו נמילי'

 רודף. דין עליו היה ההבערה דבשעח כיון קלב"מ משוס מיפטרשפיר



כחוראינב
 דאיתא קלב"מ, דין שייך עוד פשע שלא היכא דרק הנ"ל, הג' כצד מבואר נ'וברש"י
 נתחייב שנבר חייב שהוא ואכלו חבירו של חלבו בגונב רנבה"ק מורה א', ל"אבכתובות
 מתחלת חץ זרק אבע ר' ראמר אבין רר' פליגא לימא חלב. איסור לידי שיבא קודםבגניבה
 צורך הגבהה ה"נ היא הנחה צורך שעקירה פטור בהליכתו שיראין וקרע ארבע לסוףארבע
 סברח ולכ' לה, מהדר מצי הכא לה מהדר מצי לא לאהדורה בעי אי התם א"נ וכו', היאאכילה
 הוי החץ זריקת משעת מיד כבר אז למיהדר א"א דאפ הוא לא או למיהדר מצי בקהחילוק
 מתחייב הקריעה דבשעת כית שיראין קריעת של הממון פוטר וע"כ מיתה חיוב שלמעשה
 מיתה, החיוב כהתחלת כלל מיהשבא לא למיהדר כשאפשר משא"כ ההעברה מחמתבמיחה
 שיראע, לו לקרזע סופו עקירה משעת הלכך למיהדר מצי דלא דכיק שם פירש רש"יאמנם
 מס' )בשיעורי ובמקו"א העקירה, משעת ממון החיוב התחיל אם נ"מ דלמאי תמוהולכ'

 דעיקר היא רש"י דשיטת שבת במס' ברורות בראיוח שהוכחנו מה עפ"י פירשנוכחובות(
 של חלק כלל אינו בינתיים וההעברה וההנחה, העקירה על הוא אמות ד' העברת שלהחיוב

 מתחיל השיראין קריעת כעבור ממון חיוב אז למיהדר דאפשר דהיכא פירש"י וע"כהמחיב,
 כשא"א משא"כ ממון, מתחייב ושפיר מיתה מיחייב לא ואז עצמה הקריעה בשעתרק

 שבת חיוב של עקירה דהוי וכיון ממון חיוב של מעשה מתחיל העקירה משעת כבר אזלמיהדר
 משום דהף באש אפי' דהא רש"י על להק' יש דלכאורה רק דקלב"מ. השיראע מהיזקמיפטר
 מדין רק לא לחתבו שיש כ"כ עצמו חץ זריקת וא"כ ממונו, משום נמי בי' דאית מסקינןחציו
 שפיר המ!יק אדם דין דעל אע"ג וא"כ הזריקה, ע"י המזיק ממונו מדין ג"כ אלא המזיקאדם

 אכתי אבל חיוב, של עקירה הף ואז כ3"ל ה!ריקה בשעת חיובו דעיקר כיון קלב"מ ע"ימיפטר
 מיתה. לחיוב כלל ליכא ואז השיראין קריעת בשעת הוא שחיובו המזיק ממונו מדיןיתחייב
 בשביל א"כ החץ זריקח לאחר פשיעה שום עשה ולא למיהדר דא"א דכיון צ"לוכע"כ
 דעכ"פ כנ"ל והוא קלב"ט, משום מיפטר וע"ז אותו מחייבים אנו הזריקה שעת שלפשיעחו
 קלב"מ, מטעם מיפטר האש עשייח לאחר עוד פשע שלאהיכא

 על - שם דאיתא הנ"ל הרשב"א כשיטת בהדיא מבואר ה"ה( )פ"ב בירח2למיד.
 וגדי כפות עבד הוא( ט"ס ר"ל בירושלמי )ודאיתא לר"י מסיע מתניתא ור"ל ר"ימחלוקת
 נחחיב ראשונה שיבולת על למקום ממקום החץ אח כזורק שאין אח אומר אם פטור לוסמוך
 פטור הראשונה שיבולת דעל בירושלמי ומבואר הירושלמי. עכ"ל תשלומין ואילך מיכןמיחה
 מפורש !עוד רודף, מדין עכ"פ מיתה חיוכ יש לר"ל דגם הג"ל כהאו"ש בהדיא והוא לר"ל,גם

 בהדיא והוא לר"ל, שלאח"כ מהממון מיפטר לא ההבערה  בשעח מיתה דמיחייב אע"גדלר"ל
 של מיחה החיוב מחמת מיפטר לא ההתק בשעת הוא הממון דחיוב דכיון הנ"לכהרשב"א

 אכתי עוד פשע שלא היכא דאפי' עור ומפורש האש(, לבעל נעשה דאז )אע"ג ההבערהשעת
 ובע"כ עוד, פשע כשלא המשנה לאוקמא דאיכא ממץ הירושלמי מק' לא דאל"כמתחייב

 קלב"מ. פטור ליכא אופן דבכל הנ"לכהרשב"א
 שעת של מיתה החיוב מחמח האש היזק למיפטר דליכא הנ"ל הרשב"א לשיטת והנהה.
 משום דאשו דס"ל יוחנז ר' גם הלא רלמסקנא ק' ממונו, משום אשו דס"ל לר"לההבערה
 אמאי לו סמוך וגדי כפות דבעבד לדידי' נמי תקשי וא"כ ממונו משום נמי דהוי לי' איחחציו
 ליכא ממ1נ1 משוס דאשו החיוב על אבל ההבערה בשעח מיתה דמתחייב דאע"גסטור,

 רודף מדין ההבערה בשעת מיתה חייב לר"ל דאפי' וכמש"כ קלב"מ, מטעםלמיפטרי'
 ה"ה וא"כ ההיזק, שעח על הוא ממו! החיוב שעיקר משום שלאח"כ ההי!ק על חייבואעפ"כ



כגכחוראי

 דמירי ר"ל כמו לתרץ צריך ממונו משום נמי לי' אית דר"י למסקנא דאה"נ הנ"ל נמי.לר"י
 )אשו משלם דלא לרבא ומנ"ל ב', מ"ג לקמן מגמ' לזה גרול וסירצ עבד. של כגופובשהצית
 שהצית כגת האר"ל פטור לו סמוך וגדי לו כפות עבד מדתנן אילימא דמים( ככוונהשלא
 בכוונה דמיירי משום דפטור דהא הוא התירוין עיקר דהא ק' ולכאורה דקלב"ט, עבד שלבגופו
 אופן ובכל כ"ב( בדף גופי' לרבא ס"ל )וכן חציו משוס אשו דקיי"ל כית וא"כ מיחה,וחייב
 חהב אופן בכל הא עבד של כגופו בשהצית דר"ל אוקימתא כלל בעי אמאי א"כ מיתהחייב
 "ציו משום דאשו לי' דאית יוחנן לר' דאפי' קאמר קושטא דהגמ' א"ש להנ"ל אמנםמיתה,
 שלאחר ההיזק על מיפטר ולא ממונו משום נמי דס"ל כיק, בכה"ג אלא מיתוקמאלא

ההבערה.
 גווני דבכל ומ' עבד של בגופו דהצית האוקימחא כלל הביא שלא הרמב"ם על דצ"עאלא
 היא הגמ' דמסקנח בשיטתו מפרש הגר"א דהא ביותר ק' עצמו ולהרמב"ם כנ"ל, וק'פטור
 ודאי מסתבר ולפ"ז חציג דץ דאש ממונו לנזקי נחנה שהתורה דהיינו חציה משוםרממונו

 )ולגבי ממונו אלא ממש חציו דל"ה כיק אשו על כלל רוצח חיוב יוחנן לר' ליכאדלמסקנא
 וא"נ ממון( בנזקי כלל ל"ש עיקרו דכל רוצח דין משא"כ כחציו, מיחשבא ממון נזקיחיוב
 בעבור מיתה חיוב ליכא דלתרוייהו כלל ור"ל ר"' בע חילוק שום ליכא דלמסקנאנמצא
 לעיל, שהוכחנו וכמו האו"ש כסברת לר"ל ג"כ חייב לר"י רודף מדין דחייב ובאופןהאש,
 )דבל"ז לר"י צ"ל ה"נ עבד של כגופו בשהצית הגמ' מחרץ דלר"ל דכמו טובא צ"עוא"כ
 אוקימתא. הך הרמכ"ם השמיט ואמאי קלכ"מ( פטור כללליכא
 דיני בין זו משנה שנשנית דכיון המ"מ כמש"כ והוא בטמון, הרמב"ם פירשו שע"כ ונ'1.
 לחויי' קלב"מ מצד אבל קלב"מ לפטור ג"כ דבעינן ואע"ג טמון, מדין דפטורו משמעטמון
 טמנן, מדץ לפוטרו צריכים וע"כ כנ"ל ההיזק בשעת אחוכ הוא ממון החיוב דהא מיפטרלא
 שפיר בזה אבל חבירו, שדה בתוך כמדליק מיירי רהא מספיק לא מצ"ע טמת פטור דגםאלא
 דעיקר נמצא א"כ חבירו שדה בתוך ההדלקה רק הוא המחייב וכל טמון הוא דכעצם דכיתי"ל

 שדה בחוך ד"ה ב' ס"א )וברש"י חבירו שדה בתוך שמדליק ההדלקה שעת על הואהחיוב
 ההדלקה הוא המחיב דעיקר כנ"ל ומבואר עכ"ל, בידים כמאבד והוי רשות לו אין כ',חבירו
 דעל )ואע"ג הוא רודף ההדלקה דבשעח כיק קלב"מ מדין פטור ההדלקה שעת רנלעצמה(
 מיפטר בלא"ה חציו מדין אכל כ"ג, בגמ' כמפורש טמת פטור ליכא חציו סשום אשוחיוב
 על משה"ק ומתורץ רודף(. הוי ואז ההדלקה בעבור חיובו שעיקר כית לחודי' קלב"ממחמת

 דאנו א"ש ולהנ"ל חבירו, שדה בתוך דמיירי כיון בטמק כלל לפרשו הוצרך דאמאיהרמכ"ם
 ממונו משום אשו מחמת יתחייב אכחי קלב"מ משוס דאי ביחד, הפטורים לשניצריכים
 זה רגם אלא בטמק, הרמב"ם פירשו וע"כ ההבערה( בשעת ולא ההיזק בשעת חיובו)שעיקר

 קלב"מ לפטור ישנו שפיר בזה אבל חבירו, שדה בתוך במדליק דמיירי כית לפוטרו מספיקלא
 )ולשיטח בנפשו מתחייב ואז ההדלקה בשעת חייל חבירו שדה כתוך מדליק שם דעיקרכיון

 הגדיש על ולא טמון דע לו שיש הגדי על רק דפטור נ' טמון לפטור ג"כ אנו דצריכיםהרמב"ם
 הכי(. דסברי ז"ל ראשונים ישובלא"ה
 בטמת דמיירי ושיבולת שיבולת כל על פטור דלר"ל כן הנ"ל בירושלמי חירץ שלא ומהז.
 דרכו באין רק הוא טמק דפטור דס"ל לשיטתי' אזיל דהירושלמי נ' וכנ"ל, חבירו שדהובתוך
 בנ"א דרך שכן חבירו שדה בתוך דחייב ברמב"ם )כמבואר להטמין דרכו והכאלהטמין
 הגמ' מק' דמאי דילז גמ' על ק' רעדיין אלא הנ"ל. תי' ל"ש להירושלמי וע"כ בגדיש(לעשוח



כחוראיכד
 כנ"ל. בטטק מירי אי קלב"מ פטור לר"ל גם שייך שפיר הא לו סמוך וגדי כפות מעבדלר"ל
 סמוך שהוא דהתנו ברשב"א )ע' להצילו דא"א באופן דטתרי הגמ' פירש לא דגמ' דבהו"אונ'

 הגמ' הק' ושפיר רוצח של מיתה חיוב סחסת דקלכ"מ קס"ד אלא רודף דין בו ףשלאש(
 למסקנא אבל קלב"מ, פטור ל"ש וע"כ מיתה חיוב וליכא וכר עבדא תורא קטל אילודלר"ל
 צריך בע"כ א"כ וכנ"ל, חציו כמו שחיב ממונו שהוא ורק רוצח, משום פטור לר"ידגם

 יבמדליק בטמת דמיירי כנ"ל די"ל עכר של בגופו דהצית לאוקימתא ול"צ רודף מדיןלפרשו
 לקךטתי' יוחנן לר' קאי דהגמ' עוד ליישכ ויש קלב"מ. מדץ פטור ההדלקה ועל חבירובשדה
 לתרוצי ל"ש יוחק לר' וע"כ להטטין דרכו באץ רק הוא טמון דפטור בירושלמי לי'דאית
 דהצית לאוקימתא ול"צ כנ"ל י"ל שפיר אופן בכל פסור דטמת דקת"ל לפי"מ אבלכנ"ל
 עבד. שלבגופו
 להא שמפרש במה הרמב"ם על משיג הראב"ד דהא ק' עדיין הראב"ד לשיטת אבלח.
 נמי דאשו דכית לדוכחא קושיא הדרא בגלוי מפרשו דהראב"ד כית וא"כ בטמת, כפוחדעבד
 למסקנא דאה"נ לומר ואין אח"כ, מדליק שהאש מה לפטור קלב"מ מהני סאי ממונומשום
 דמודה ומ' בזה הרמב"ם סתימח על השיג לא דהראב"ד עבד של בגופו כשהצית רקפטור
 בש"ח כמו גמורה פשיעה בעי דאש דס"ל בזה לשיטתי' אזיל דהראב"ד ונ' פטור. אופןדבכל
 שיטתו כביאור הארכנו וכבר אונס, ליהוי דלא אלא גמורה פשיעה בעו לא מזיקיןושאר
 עצמה הפעדעה לא ממת נזקי  שבכל הוא שהגדר שם וכ' לעיל(. ע' - לחש"ו דמסרן)בשעור
 משא"כ ישמרנו( טולא פטור דבאונס )רק הסחייבו הוא הזיק שממונו עצמו זה אלאמחתבת
 ונ' מבעיר. נעע דכעיק מהא הראב"ד שהביא כמו מחייבת עצסה שהפשיעה בעינןבאש
 חציו ל"ה חציו משום אשו דלמ"ד ב', כ"ב התוס' שהוכיחו מה הוא הראב"ד סברתדמקור
 ולפ"ז מחיבח. עצמה כשהפשיעה אלא חציו דל"ה כנ"ל והיינו העק, לודאי כשקרובאלא
 חציו, משום דאשו יוחנן לר' אלא ל"ה מזיקין לשאר אש בץ הראב"ד של דחילוקונמצא
 הף גופי' דממונו כהרמב"ם בזה ס"ל רהראב"ד נ' אבל ממונו משום נמי הוי דלמסקנאואע"ג
 קאי למסקנא גם וע"כ בטמון( פטור אש דכל הרמב"ם מש"כ על השיג )מדלא חציומשום
 גרידא ממונו משוס דאשו לר"ל משא"כ גמורה, בפשיעה אלא מיחייב לא דאש הנ"להדין
 גמורה.  פשיעה בעינן דלא שהזיק ממונו ככלהוי

 ההיזק על פוטר אינו ההדלקה שבשעת מיתה דחיוכ הרשב"א שיטת פירשנו לעילוהנה
 שאונס אלא מחיבח הפשיעה עצם שאין משום דהוא עוד, פשע שלא היכא גסשלאח"כ
 במחלוקח תלוי זה הנ"ל להראב"ד אמנם אונס. ל"ה דסו"ס קלב"מ, כזה ל"ש וע"כפוטרו
 קלב"מ, פטור שתך שפיר תחייב עצמה ושהפשיעה גמורה פשיעה דבעינן דלר"י ור"ל,ר"י
 הוא הזיק שסמונו דמה אלא פשיעתו מחמת מחייבינן דלא שהזיק ממונו כשאר הוי לר"לאבל
 בעינן דלא מה א"ש ולפ"ז קלב-מ. מחמח טיפטר לא וע"כ אנוס( דל"ה )כל מצ"עמחייב

 אופן בכל מיפטר חציו משום דאשו דקיי"ל דלפי"ם כית עבד של בגופו דהציתאוקימתא
 בגופו דהצית לאוקימתא הגמ' הוצרך קלב"מ מחמת לפטורי דל"ש לר"ל ורק קלב"ט,מחמת
 והרמב"ם לזה. ל"צ דלדיהי' כיון בטמון שמפרשו הרמב"ם על הראב"ד השיג ושפיר עבד,של
 לחש"ו דמסרן בסוגיא דמדמפרש לחש"1( דמסרן )בשעור שהוכחנו לטעמי' אזילג"כ

 לא דהרמב"ם מוכח לאש שור כיז מ"ש הגמ' שם סק' ואעפ"כ הפשיעה הוי לחש"ודהמסירה
 המחייבו, הוא הזיק שממונו דמה אלא גמורה פשיעה בעינן לא ובכולם לאש שור בעטחלק
 דהרמב"ם ונמצא כנ"ל, בטמת דסיירי לאו אי קלב"מ מדץ לפטור סגי היה לאוע"כ

 כמש"נ. אזלי לטעמיהווהראב-ד



3הנחוראי

 ובאגדה בחל3ה ורשימות הערות תירהחידושי
 זצ"ל המנוחמעזבון



נהוראי15

 שנמצאו ובאגדה בחלכח וחידו"ת חערות, רשימות, בזהחדפסנו
 גתב שלא בזה, להודיע עלינו וחובה זצ"ל, חמנוח שלבעזבונו
 ואין להדפייס, מנת על גתבם לא ובודאי לימודו, דרך אלאהדברים

 זברונט. הם דבריהם - לצדיקים נפשותעושים



כזכחוראי

 התורה עלמחידושיו
 א'[ ]א'בראשית

 וראה הדין במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה ה' ברא נאמר ולא פירש"י - אלקיםברא
 ה' עשות ביום דכתיב וההנו הדין למדח ושתפה רחמיס מדת והקדים מתקיים העולםשאין
 וכן ורחמים בדין ועש" הדע במדת בריאה אבי"ע, שבעולמות והינו ושמים. ארץאלקים
 שביצירת משום והינו בדו"ר יצירה שגם וגר האדם אח אלקיס ה' ריצר ז'( ב', )שםכתוב
 לתחה"מ, ךצירה לעוה"ז יצירה יצירות שתי פרש"י וע"ז יורין בשנ' יצירה כתיבהאדס

 אך נבראת שבדין העולם בבריאת כלולים חיים והנשמת האדמה מן עפר החמריםשבריאת
 אלקימ רברא כ"ז( א', )שם ומש"כ היתה ורחמים כדין יחד ולעוה"ב לעוה"ז שהיאיצירתו
 נפש )ועי' אלקים בצלם שהאדם מה הינו וגו', אותו ברא אלקיס בצלם בצלמו האדםאת

 ועתה )בהפטרה( רכתיב והיינו בדו"ר יצירתו ושאר הדץ במדת נברא וב'( פ"א ש"אהחיים
 של פרצופו דמות ב'[ פ"ב, ]ב"ר הז"ל אמרו דהנה 'שראל. ויוצרך יעקב בוראך ה' אמרכה
 חקוקה יעקב דמות היחה והעשי' היצירה לפנ' שעוד והיינו הכבוד בכסא חקוקה אבינויעקב

 נראה הענין וביאור ביעקב. בוראך לשון כתוב ושפיר הבריאה[ עולם על קאי כ דכה"]וכידוע
 שהביא ברש"י ועיי"ש וגו', הגדוליס התנינים את אלקים ויברא כ"א( א', )שם כתיבדהנה
 לעחיד לצדיקים ומלחה הנקבה את והרג ונקבה זכר שבראם זוגו ובן לויתן הוא חז"לדרשת
 הם גם שהרי וגו' הרומשת החי' נפש כל באת נכללו לא למה שדקדקו במפרשים ועי'לבוא.
 נתקיימו שלא דכיון בדקדוקם( המפרשים כוונת היא זאת )ואולי לתרץ רש רמש. אודגים
 כידוע הבריאה עולם גס הינו לבוא לעתיד שנתקיימו )ומה עש". ולא בריאה רק בהםהיתה
 ד"ה ב' כ"ב נדה התוס' קו' עוד יתישכ בזה )ואולי לעצמן. בפרט נזכרו וע"כ הארת"ל(בשם

 הואיל לידה טמאה אמו חהא תנץ דמות המפלת מעתה אלא התם הגמ' דקאמר אהאהמפלת,
 דגים דהמ"ל החום' והק' וגו' הגדולים החנינים אח אלקים ויברא שנא' כאדם יצירה בוונאמר
 המים, שרצו אשר הרומשת החי' נפש כל נמי כתיב התנינים את דויברא דבקראסתמא,
 תנינים הגמ' נקטה דע"כ א"ש בתנינים שנאמר מויברא יותר בהם הי' דדגים ולהנ"לעיי"ש.
 לשון נאמר יעקב גבי ולכן לעולם נתקיים שלא דבר כל לכאורה וכן בריאה( רק היחהשבהם
 יעקב שם לכאורה אך ישראל, ופעמים יעקב נקרא ופעמים קיים יעקב שהשם ואףבריאה.
 כתיב דפעמים וצ"ע לו[ טפל ויעקב עיקר רישראל א', י"ג ברכות ]ועי' וע"ע. הבריאה,בעולם

 לאיט"א תחי' נחמה בתי להולרת תשל"ט נח פרשת בקידושאטרתי י יי. לחרץ. ויש אלקים. כשםעשי'
 כ"ט-ל'[ ]א'בראשית

 כ', נ"ט סנהדרק חז"ל דרשו מכאן כ"ט-ל'[ ]א', הארץ חית ולכל לאכלה יהיהלכם

 עשב כירק ג'( ט', )בראשית כדכתיב לנח רק והותר בשר לאכול אסור הי' הראשוןשלאדם
 בשר לו צולין היו שמלה"ש נתן דרבי מאבוח הקשו בגמ' והנה עה"ש. כל את לכםנתתי

 ס"ט במנחוח דהנה צ"ע ולכאו' עיי"ש. הי' השמים מן שירד שבשר ותירץ וכו' יין לוומסננין
 וכר הלחם לשתי אלא לא אמאי למנחות אי ואמרו מהו בעבים שירדו חטע זירא ר' בעיכ',

 העבים, שבלעו מספינה הם דלרש"י בעבים שירדו חטים במהות וחוס' רש"י ונחלקועיי"ש,



כחוראיכח
 עיי"ש. נ"ט רסנהדרין אטמהתא הנהו כגון ממש נס של חטיס ופי' רש"י על שהק' תוס'ועי'
 בשר הוי השמים מן בשר וא"כ ממש, חטים הוא וע"כ כשרין שלמנחות קאמרי ע"זוהגה
 לשיטתייהו ותוס' ררש"י לומר אפשר הי' ולכאו' וצ"ע. הראשת לאדם מותר ואמאיממש
 החי מן ואבד אדה"ר נצטוה דבריס ששה על מלכים מהל' בפ"ט כחכ הרמב"ם דהנהקאזל'
 על צווי ל"ש כלל בשר לו הותר דלא דכיק היא הרמב"ם דסברח כס"מ ]ועי' חשיבלא

 בנפל באבמה"ח נצטווה שאדה"ר סברי, ב' נ"ו סנהדרין תוס' אבל בלא"ה[ דאסוראבמה"ח
 ועי' עיי"ש. לו מותרת מאלי' שמחה דנבילה דאבמה"ח איסור בלאו מותר דהי'מאליו,

 בסברת והנה אסור. הי' מאלי' כמחה דגם וס"ל חולק דרש"י שכ' הנ"ל חוס' עלמהרש"א
 שליטה לאדה"ר ניתן שלא משום דהוא ס"ל דתוס' דבשר, האיסור בגדר דפליגי י"להמחלוקת

 וכמש-כ בע"ח על גם שליטה ניתן לנח ורק ולאכול להמיח רשות לו שיהא הבע"חעל
 הרמב-ם אבל דמותר, י"ל ודאי מאלי' במתה כן ועל כ"ט( )א', בראשית בפרשתהרמב"ן
 כשר לו הותר לא "אדה"ר הגמ' וכל' בשר הוא דהאיסור ס"ל המהרש"א[ ]לפיורש"י

 ולפ"ז בעצמו, הבשר על הוא דהאיסור כיון מאלי' שמתה במה נפ"מ ליכא כן ועללאכילה"
 ורש"י מאלי', עמתה מנבלה גרע דלא לאדה"ר השמים מן בשר הותר שפיר התוס' דלשי'י"ל
 ממש בשר הוי לא השמים מן היורד דבשר דס"ל י"ל עצמו בשר מצד הוא דהאיסורדס"ל
 הוי בגס שירדו דחטין ראי' אין בספינה, שנבלעו בעבים שירדו חטין שפירש לשיטתי'והרי
 והתוס' ממש. כבשר הוי לא דכאמת י"ל השמים מן בבשר וה"נ למנחוח, וכשרין ממשכחטין

 יש באמת אבל וכנ"ל. השמיס מן בשר לו הותר ומה"ט מותרת מאלי' דמחה פירשולשיטתם
 דמוח לו ירדה אם בעי זירא דר' ממש בבשר הוי השמים מן היורד דבשר הסוגיא מגוףלהוכיח
 חמור הוי יורד טמא דבר הי' דאם ומשמע השמים, מן יורד טמא דבר אץ ל" אמרי מהוחמור
 מן בשר הוחר אמאי קשה אסורה, מאלי' מתה רגם והרמב-ם רש"י לשי' וא"כ ואסורממש
 לבי ואתא בשר לו ירד חלפתא כן דר"ש שם בגמ' ]וכן וכנ"ל. ממש בשר הוי דהאהשמים
 ממש.[ כבשר דהוי הרי טהור דבר או זה הוא טמא דבר עלה בעימדרשא
 לן דאסר כל מכדי נחמן לרב ילחא ליה אמרה כ', ק"ט חולין בגמ' דהנה לחרץ ישאך
 טעמו שיבוטא ששמו דג של מוח )פירוש דשיבוטא מוחא חזיר וכו' כוותי' לן שרארחמנא
 ואמרת עה"פ ד' פרשה רבה דברים ובמדרש יבמה. אח, אשת רש"י(, - ומותר חזירכטעם
 להן אסר דברים ח' אמרי רבנן כיצד ישראל אלו אסורים מתיר ה' איתא, 1ג1' בשראוכלה
 והנה עי'"ש. להן התירו ]בא"י[ וכאן תאוה בשר אסר להלן אף וכו' בהן ח' להן והחירהקב"ה
 היתה במדבר בשר אכילת דהכשר אלא מעולם תאוה בשר נאסר דלא נראה הי'לכאו'

 מדברי אך מכשרת, חולע שחיטת וגם הזה התנאי הותר ובא"י מועד, אהל בפחחבשחיטה
 שלמים בשר אמנם להן, התירה ובא"י במדכר אסור שהי' הוא תאוה שבשר משמעהמדרש

 וט'[ ח' פרק א' ]שער החיים בנפש מבואר לא"י במדבר בין הנפ"מ והנה במדבר. מוחרהי'
 חרישה כשעת חורש אדם אפשר ב', ל"ה ברכות במס' ]דאמר רשכ"י הנהגח היתהשבמדבר

 ע"י נעשית מלאכחן מקום של רצונו עושין שישראל כזמן אלא עלי' תהא מה תורהוכו'
 ואספח שנאמר עצמן ע"י נעשיח מלאכחן מקום של רצונו עושין ישראל שאין ובזמןאחרים
 לפי וכו' דגניך ואספת שם ]דאמר ישמעאל רבי הנהגת הציבור הנהגת היתה ובא-ידגניך.[
 בהן הנהג דגניך ואספח ת"ל ככתבן דברים יכול כו' מפיך הזה התורה ספר ימוש לאשנאמר
 עייש"ה. שלמה שעשה וכרוכים משה שעשה כרובים בהבדל בנפה"ח עי"ש ד"א[מנהג
 גבוה שלחן מאוכלי להיות ]וזכו כמלאכיס שהיו במדבר תאוה בשר נאסר דלכן י"לולפ"ז
 להם אסור הי' עצמן ומשלחן פ"ט[ שם הנפה"ח ל' הוא כן ביומו יום דבר השמים מןלחם



5טבהוראי

 י"ל ומעתה והבן. לאכול להן מוחר הי' קזכו גבוה שמשלחן שלמים משא"כ בשר,לאנול
 בשר באכילת ונאסר ורע טוב נחערב לא ועדיין הגמ'( )כלשון יושב הי' בג"ע אדה"רדה"נ
קזכי גבוה שמשלחן לאכול הוחר גכוה משלחן משא"כ הארץ מחיות היינו עצמומשלחן
 שום בלי טוב רק הי' ורע טוב עירוכ שלפני בזה להטעים עוד ויש והבן. השמים מן בשרוההנו
 איתא מ"ז פרק דר"א ובפרקי הי', שלמים בשר וממש נחשבה כקרבנות אכילתו וא"כחציצה
 במן רק לא אכילות בשאר ואפי' לנקביהם יוצאין היו שלא השרת כמלאכי היו במדברשבנ"י
 עיי"ש, שסרחו לאחר - א1נך על לך תהי' יחד תצא כי פ' במדרש וכ"ה בעגל שסרחועד

 היטב. ודו"ק 1ה[ בענין ב' ע"ה דף יומא במס']רעוי'

 י"ג[ ]כ'וירא
 אונקלוס תרגום עי' הוא. אחי לי אמרי וגר אבי מבית אלקים אותי החעו כאשרויהי
 יתי לאטע~ה בעו כד והוה ח"ל ח"א כוונת יותר מפורש ששם יוב"ע תרגום ועיןופירש"י,
 לי לאמרי זה בין מם קשר דמה וצ"ב ח"א. כוונח גם חהו וגו' אבא מבית ונפקית טעוותאפלחי
 מובן רשעים במקום שיעבור וידע למקום ממקוס ונד משוטט שהיה ולפירש"י הוא.אחי

 ביציאת דהנה ונראה כנ"ל. צ"ב להתרגומיס אך וכר לי אמרי לשרה אמר דע"כהפסוק
 וכך לא"י מיד הלך כשהלך ובאמת כנען ארצה ללכח נח פר' בסוף כתוכ כשדים מאוראאע"ה
 נתנה לא שנה, מאות ד' שנגזר כית אך א"י. לירש אביו מבית אאע"ה יציאת תכליתהיתה
 מאור א"א ליציאת סיבה ע,ד היתה ודאי אך ממצרים היוצאים לבנ"י אלא לאאע"הא"'

 - הסיבות שתי בע .הנפ"מ ה'. אח ולעבור שעכומ"ז, אביו מביח לצאת והיינו -כשדים
- מע"ז( התרחקות ב' הארץ, ירושת)א'  מיד ילך כנען ארץ לרשח שאם היציאה; כתכלית 

 לאיזה נפ"מ ואין לצאח רק הוא היציאה של התכלית הרי מע"ז להחרחק אם אך כנעןלארץ
 טעווחא פלחי יחי לאטעאה ובעו וכו'" אותי התעו כאשר "ויהי הכחוב פי' ובך ילך.מקום
 לאן יודע איננו ושוב היציאה הוא העיקר וא"כ - אביו מבית לצאת צריך היה כךומשום
 לא דאילו - עמוק יותר )והענין וכו' שמה נבוא אשר מקום כל אל משרה ביקש וע"כהולך,
 בזרע ולא אברהס בזרע פסול היה לא ודאי - וקודמיו תרח - כשדים באור אבוחיוחטאו
 שנה מאוח די גזרת נגזר היה לא ובכלל - מצרים הברזל-ארץ בכור צורך היה לא וגםיצחק
 א"י את ירש לא ומשו"ה בזיכוך צורך היה שוכ שעע"1 כיון אך היטכ, ודו"ק אדע הבמהעבור

 ודו"ק.( זב"ז, ותליים מע"ז להחרחק היתה 'ציאתו וסיבתמיד

 י"ט[ ]5"זתולדות

 ופירש"י נפשך. תברכני בעבור מצידי ואכלה שבה נא קום וגר אביו אל יעקבויאמר
 והיסב קום יעקב ואמר מיסב הי' דיצחק דמשמע צ"ע ולכאורה השולחן. על מיסכ לשוןשבה,
 קום, יעקב וא"ל לחגיגה וא' פסח לקרבן א' היו עזים גדיי דשני שאחז"ל עפי"ם ונ"לשוב.

 דאם ב'( כ"ב )שבת חנוכה בנר מצינו ]וכה"ג פסח. קרבן אכילח מצוח לשום הסיבהוחעשה
 הנחה אי ואפי' ולהדליקה ולחזור לכבוחה צריך אלא כלום עשה לא והוציאה בפניםהדליקה
 חירות, משום שהם כוסוח, ד' ובמצות )רש"י(. ניסא היכר דליכא משום והטעם מצוהעושה
 נמי היינו חירות משום ג"כ שהיא הסיבה וא"כ ניסא, פרסומי דהיינו א', קי"ב בפסחיםאיתא

 ניסא.[ היכר ג"כ וצריך ניסאפרסומי
אאש.



נתוראיל
 י"ט ]י"זייש4

 אל יד במדבר אשר הזה הבור אל אותו השליכו דם תשפכו אל ראובז אליהםיאמר
 וידם ניסא יתרחש זכאי הוא דאם משמים שידונוהו הי' דנוצטו איתא ובזוהר וגר. בוחשלחו
 קכ"א כיבמוח טבואר דהא ניסא יתעביד זכאי הוא דאם להו דקים לומר וצריך דס. תשפוךלא
 דאגב עליו מעירץ ועקרבים נחשים מלאה לחפורה עליה טעידץ אין אריות לגוב נפלא',

 ממית ערוד אץ א', ל"ג ברכות דאטרו הא עפ"י לוטר צריך וכאן טת. ובוראי לי' מזקיאיצצא
 ליוסף דנוהו וע"ז - הערוד ומת ונשכו ערוד של חורו על רגלו שם ורחב"ד ממית החטאאלא
 לרחב"ד. שאירע כמו לו יארע זכאי הואדאם

 צדיק הוא שמא לספוקי איכא הא אשתו על סעידץ אמאי קשה דהנה לומר נראהולחדורי
 צדיקים ע"י תקלה מביא הקב"ה אין דהנה ונ"ל וכר. טפיח ערוד דאין בו שימות חטא בוואץ
 אמרו, בבהמתו ואס לו, הוא דגנאי משום בתוס' ופי' כ'(, ה' )חולץ בהמתן ע"י שאפי'ואמרו
 א"א כרחב"ד ציק שהוא דאח"ל אשתו על מעטין דממ"נ א"ש ומעתה כ"ש. לאבאשתו
 נהש. מנשוכת מת וראי שוב א"כ כרחב"ד צדיק אינו ואם אשתו, ע"י תקלהשתבוא

 י"א[ ]ל"חוישב
 מה"ק בנו"ב והק' 131'. בני שלה יגדל עד אביך בית אלטנה שבי כלתו לתמר יהודהךאמר
 וחכמים ר"מ נחלקו דהנה לתרץ וכ' בזה כוונתו היתה ומה אותה רימה האם יו"ד ס"חאה"ע
 באשת פוגע ונמצא סריס ימצא שמא מייבם דאינו סבר דר"מ מייבם קטן אי ב', ס"אביבמות

 לגבי אבל איסורא לגכי וכ"ז סריס, ימצא לשסא הששו לא וחכמיס מצוה במקום שלאאח
 דאם לחשוש אפשר הי' דאם מאיסורא חמירא דסכנתא סריס ימצא שטא הוששין הטסכנה
 אנשיה ב' שמתו כיבמה והנה ייבם. שלא חכמים מורים בהא בסכנה עומד ה" סריסימצא
 גדול ביבם וכ"ז רע דבר ירע לא מצ01 דשומר משום לייבמה מוחר קטלנית והוחזקהזא"ז
 חוששע מצוה סקים ואינו סריס ימצא שמא למיחש דאיכא בקטז אבל מצוה מקייםדודאי

 בזה מצוה ומקים סריס שאינו ודאי ידע דאז שלה יגדל כי עד יהורה לה אמר וע"כלקטלמת
 )שם לדעתה עוד יסף ולא עה"פ דהנה להוסיף לפ"ז ונראה - לקטלנית למיחש ליכאותו
 ביאה דבשלמא טעם ליתן יש הוסיף לא ולמ"ד פסק. לא וי"א הוסיף לא י"א פירש"יכ"1(

 חשש הי' לא הקרובים[ בכל יבום מצות הי' מ"ת דלפני רמב"ן ]ועי' מצוה שהיאראשונה
 ירע לא מצוה שומר בה שייך לא שוב מצוה ואינה יכום דץ עלי' דאין שני' ביאה אבלקטלנית,

 ב'(. כ' יבמות )ועי' רעדבר

 כ"ט[ ]גו"1ויגש
 ולא יוסף צוארי על נפל לא יעקב אבל ופירש"י עוד. צואריו על יבך צואריו עלויפל
 קריאת קרא זה ברגע למה רבים בזה דשו וכבר שטע. את קורא שה" רבותינו ואמרונשקו
 ומצרים, א"י בגבול אביו עס נפגש שיוסף המפרשיס הכריחו כבר דהנה לומר ונראהשמע.
 שוב בא"י נביא על כבר שרחה אם אבל בחו"ל שורה שכינה דאין א', כ"ה במו"ק איתאוהנה
 כשדים בארץ שכינה עליו ששרחה מיחזקאל כדמוכח לארץ לחוץ כשיוצא אף פוסקאינו

 למעלת להגיע א"א העמים ארץ דבטומאת משום הוא הטעם ובפשטות ברש"י.וע-"ש
 הרמב"ס וכתב לחו"ל. כשיצא יפול שלא אפשר בא"י, למעלחו הגיע כבר אם אכלהנבואה
 והיינו האנושי שכל עם האלוקי שכל התנשקות היינו דנבואה פ"ק, סנהדרין פה"מ]עי'
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 אז לחו"ל מא"י הנביא כשיוצא וא"כ בהקב"ה דביקות של העליונה הדרגא עד נשנלושמגיע
 שהגיע ברגע שמע קריאת יעקב קרא ולפיכך ממדרגתו יפול שלא דביקותו לההזיקצריך
 לא דעןיע משופ היינו בחו"ל משה דנת3כא דהא בא פ' במכילתא ממ"ש ק"ק )אךלחו"ל.
 וצ"ע(. הארץ,נתקדשה
 ממנו ונסתלקה הימע קץ לגלות יעקב ביקש א', נ"ו בפסחים איתא דהנה לתרץ עודונראה
 שאע כשם וכו' ה' ישראל שמע ב3יו לו אמרו וכו' פסול במטתי יש ח"ו שמא אמרשנינה
 שמביא הל"ד ק"ש מהלכוח פ"א וברמב"ם עיי"ש, אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלאבלבך
 אבל וגר ראש פרה שרש בלבו יש מבניו אחד שמא היתה ע"ה אבינו יעקב דחררת וצ"ע,זה.

 ובניו יעקב שירעו בזה והנראה וכו' כלבך שאין כשם לומר הוצרכו ולמה כלל חשד לאבעצמו
 אבל הפסול שיצא כדי זרעם ויכוך מצד היה מיצחק, ועשו מאברהם יצא שישמעאלשמה
 וגו' שאלה אבל בני אל ארד כי ל"ז( )בראשית עה"פ חז"ל וכמ"ש שלמה, מיטתו היתהיעקכ
 )רש"י גיה3ם רואה שאיני אני מובטת בחיי מבני א' ימות לא אם וכו' בידי מסור היה זהסימן
 שליחוחו קיים לא וע"כ י-ה, משבטי שאינו ידע בחייו מהם א' ימות שאמ משום והיינושם(,

 סימן הבורא אחדות באמונת מהשבטים באחד שיהיה חסרון כל וא"כ שבטים. י"כלהעמיד
 אחד אלא בלבך שאין כשם אבינ1 ישראל שמע אמרו וע"כ אביהם ביעקב משהו שחסרהוא
 שיהיה א"א בשלימות שבטים י"ב להעמ~ר שליחותך קיימת שאם אחד אלא בלבנו איןכך

 כדמוכת שם במדרגתו יוסף עמד אם ירע לא למצרימ יעקב כשבא והנה מזרעך. בא'פסול
 במדריגה הוא שאם כנ"ל, עצמו את בדק כשפגשו וע"כ ובמדרשים, מקראי מקומותבכמה
 דבוק עדיץ שהוא וראה ק"ש קרא וע"כ שלמה, במדרגה ג"כ בכלל חוסף בניו ע"כשלמה

 ודו"ק. עומד, במדרגתו ע"כ יוסף שגם האמק ואז כמקודםבהקב"ה

 ל"א[ ]ד'שכו11צ

 ה' פקר כי וכו' העם ויאמן כדכתיב האמינו לישראל משה כשדבר שבתחילה במהיל"ע
 שבפעם קשה ולכאורה וכו', רוח מקוצר האמינו לא הוי-ה בשם כשבא ואילו ישראל. בניאת

 בשם בא השני' ובפעם נדפירש"', עמם שיהי' שפירושו י"ד[ ]ג' אהי-ה בשם באהראשונה
 נאמן ג'[ ןו' נורעתי לא ה' ושמי הפסוק על רש"י וכפי' וכו' ויהיה הוה היה שפירושוהוי-ה
 שלא צריכים היו הראשונה בפעס ולכאורה עיי"ש. קיימתי ולא הבטתתי שהרי דברילאמת
 כשבא אח"כ משא"כ וכו' רוח קוצר להם היה אז וגם לגאולה הבטחה רק שהיתהלהאמין
 והנה וצ"ע. בכח, ההבטחה מקויימת עכשיו שכבר והיינו הבטחה קיום שפירושו הוי-הבשם
 הבטחה בגדר שהיה ומן כל ולכן בידם שהיה זרה מעבורה רוח מקוצר - במדרשאיתא
 הוי-ה בשם משה כשבא אך בידם, שהיתה מע"ו ויטהרם הקכ"ה שיגאלם להאמין יכלולעחיד,
 בידם. שהיתה ע"ז עם יחד בפועל גאולה ששייך להאמין יכלו לא גאולים עכשיו כברשהם

 ה' לך עה"פ רז"ל שדרשו כמו בנ"י עם יחד הים את עבר מיכה שפסל - היה כןובאמת
 רד"ו אחר לצאת זמנם קוים ממצריס הקב"ה שהוציאם ידוע והנה )חנחומא(, וכו'הצדקה
 משא"כ בחפזת הוציאם ע"כ טומאה של הנ' בשער נשקעים שהיו משום מאות ד' ולאשנה
 השלמה הגאולה תהיה שאז ה' לפניכם הולך וגו' תצאו בחפזון לא כי נ"ב( )'שעיה כחיבלע"ל
 הוצרך במצרים אך שם(, ףלק"ש פ"א פר' )מכילחא בחפזון יהיה לא ולכן הגדולותיקון

 עם יחד בפועל גאולה שתהיה א"א וא"כ טומאה שערי במ"ט נשארו ולכן בחפזוןלהוציאס
 היינו הף-ה, לפניכם הולך כי 1ג1' תצאו בחפזת לא כי הפסוקים מאד ומדוייקים ע"ז.עבידח

 היינו כן משה ידבר וא"כ - בחפזק שיהיה א"א וא"כ הוי-ה בשס הקכ"השמנהיגם



כהוראיל2
 וא"כ בידם, שהיתה מע"ז - רוח מקצר משה אל שמעו ולא רש"י כמ"ש הוי-ה שםשמסרם
 הוא המקרא וכוונת הוי-ה. בשם הכלולה ההבטחה קיום עם זה יתכן ולא בחפזת יהיהע"כ

 שודאי וגר, והבאתי כתיב ואח-כ וגו' וידעתם וגו' ולקהתי כתיב נטויה בזרוע שיגאלםשאחרי
 להב אמור לך למשה הוב"ה לו אמר איתא ובמדרש אח"כ. רק חהיה השלימההגאולה
 רח"ו ופי עמך הוה אני כך עמי הוה שאתה כשס אהי-ה אשר אהי-ה שמי כילישראל
 והיינו מעשיו. ע"י כביכול ונטייתו הארם עם כביכול התחברוח על דקאי פ"ז ש"אבנפה"ח
 משא"כ מדרגתם, לפי עמם שהקב"ה וידעו מדרגתם שירעו למשה האמינו שאזכמש"כ

אח"כ.

 ד'[ ]1'וארא

 צ"ע בה. גרו אשר מגוריהם ארץ את כ!ען ארץ את להם לתת אתם בריתי אח הקמתיוגס
 בארץ שזכו דמה שאחז"ל מה עפ"י לומר ויש מגוריהם". ו"ארץ כנען" "ארץ הלשקבכפל
 כי נאמר לאברהם שהרי ופירש"י ב'(, נ"ג )ע"ז מאבותיהם להס דירח~ה משום הואישראל
 ארץ שהיא משום דוקא וא"כ בה שגרו משום היתה האבות דחזקת וטבואר אתננה,לך

 אחריהס. בניהם בה זכומגוריהם

 כ"ז[ ]ו'וארא
 סוף. ועד מתחילה ובצדקתם בשליחוחם הם ופירש"י ואהרן משה הוא וגו' המדבריםהם
 שנה מ' לאחר שהיה ומשה אהרן פטירת עד לישראל שליחויות הרבה עוד להם שהיהוקשה
 הביא 'סוה"ת מהל' בפ"ז הרמב"ם דה!ה לומר והנראה סוף. ועד מתחילה כאן שייךומה

 משל ובלא חידה בלא בוריו על הדבר רואה שמשה ה!ביאים לשאר משה נבואח ביןהחילוקים
 עיי"ש. וכו' האשה מן פירש לפיכך הראשת לאהלו חזר ולא וכו' שלם עומדו על עומדוכו'

 כ"ז אבל וכו' מאשתו שפירש אחרי המאירה באספקלריא וראה בזה זה חלוים שכ"זומשמע
 המאירה אספקלריא במדרגת עמד לא עדיין - שליחותו( בתחילח )לכה"פ במצריםשהיה
 לו היתה לא ובמעלתו הנביאים דרגת על החעלה שמשה להוכיח כתב חכמה המשך והנה-

 בצדקתו "עומד שייך לא שוב הזאח למעלה שהגיע אחרי וא"כ שמות. בפרשת עיי"שבחירה,
 בשליחותו שהוא לומר שייך היה לזה שהגיע לסני ואך בידו אינו שכביכול סוף" ועדמתחילה
 לראות התחיל מצרים יציאת שאחרי באן; כתבו ולכך סוף. ועד מתחילהובצדקחו

 בכבודו הקב"ה ע"י היתה מצרים שיציאח ועור כרמב"ן. כמ"ש המאירה,באספקלריא
 ובצדקתו. בשליחותו העומד הוא בזה ול"שובעצמו

 כ"ח[ ]י'2א
 להם יתן ולמה ובקר צאן דהול"ל יל"ע ,עולות. זבחים בידנו תתן אחה גם משהויאמר
 למ"ד קשה ועוד יקדישם. שהוא בכך יש צורך דמה מקדישם פרעה הי' שכאילו ועולוחזבחים
- ב'( ע"ג )מ!חות שלמים מקריב !ח בןדאין  מצי!ו דלא צ"ע עוד "זבחים". מלת יפרש איך 
 מה יל"ע גם קשה(. בפשוטו אך ל"ב י"ב, להלן ראב"ע )ועי' ועולות זבחים פרעה להםשנתן
 ח"ו. הי' שקר הלא למצרים ישובו שאח"כ דמשמע ימים שלשח באמרו משה כוונתהיתה

 היו לא וראי מיד מארצו ומשלחם הקב"ה באמתת מויה פרעה הי' לו דהנה לומרויש
 מ' במדכר שנחעכבו מה כל שהרי ממצרים יציאתם לחכלית שיגיעו עד ימים לג' רקצריכים



לגבחודאי

 שפרצה משום הינו רב ערב אתם שעלו ומה בססרים, כמבואר רב הערב משום רק הי'שנה
 דלעתיד קראי כדמוכחי השלם תיקון הי' לא וממילא בתפזת, שיצאו להם וגרם לכו אתהכביד
 וא"כ וגו'. חלכון לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא כי י"ב( נ"ב, )ישעיה כחיב השלם תיקוןשיהי'
 לה' קדבנוח מקויב הי' הוא וגם השלם תיקון אז הי' כבר לבו את מכביד הי' לא סרעהאם

 אתה וגם ימים שלשת משה שאמר שמה ונמצא הגויים. כל אליו ונהרו כ'( ב', )ישעיהכמ"ש
 לבו. את מכביד הי' לא אילו אמת הי' הכל וגו' כידנותתן

 טאשר לה דריש לר"ע, שלמים מקריכ ב"נ שאין מה דהנה הקו', שאר גם יחיישבוובזה
 ה' לשם כאן שער לצמצם י~דע ב"נ שאין משום והינו לה', שכולה עולה דדוקא לה'תקריכו
 )ישעיה דכתיב בעוה"ב אבל בעוה"ז כ"ז אך לה'. שכולה בעולה משא"כ אכילה לשם כאןועד
 יוכל ה', את דעת מלאה תהי' הלוו הארץ שאפי' וגר ה' את דעה הארץ מלאה כי ט'(י"א,

 שלמים. גם להקריב ב"נ יוכל ואולי ה', את דעח תהי' האכילה בחלק שאפי'להיות

 ב'[ ]ט"זבשלח

 משה בדכר מצינו זה ולשון ביומי'. יוס פחגם ות"א וגו'. ביומו יום דבר ולקטו העםךצא
 עליהם מוסיף ב'( מטוח )ספרי שאחז"ל כמו נבואה שהוא הדבר זה שאמר ישראל בניאל
 לפי ילינו עה"פ רש"י לפמ"ש קשה וגם פתגמא. דין ח"א שם וגם הדבר. בזה שנתנבאמשה
 שחסר משום רק התרעמו לא הרי בשר להם נתן למה וא"כ מצוח. אכלו אז דער הלחםשכלה
 כלום הזכיר ולא 1ג1' השמים מן לחם לכם ממטיר הנני אמר דבתחילה ]ועוד הלחםלהם

 וגו'.[ לחם תשבעו ובבקר בשר תאכלו הערבים בין נאמר י"כ בפסוק אח"כ ורקמהבשר

 לחם ואחז"ל כ"ה( ע"ח, )תהלים איש אכל אבירים לחם נאמר המן על דהנהואפ-ל
 השרח מלאכי שאין הי' פשוט לחם לאו וא"כ ב'( ע"ה )יומא אותו אוכלים השרחשמלאכי
 השגה המן שהי' הוא נבואה שענין ודאי אלא ובמהרש"א[, בגמ' ]ועיי"ש ושותיםאוכלים
 ב', ל' בשבת איתא והנה ביומו. יום דבר וזשה"כ השרת, מלאכי קימים שמזה השכינהבזיו
 ולכן א'(, ק"ט )פסחיס -ן או כבשר אלא שמחה ואין שמחה, מחוך אלא שורה השכינהדאין

 וא"ש. לכשר, צריכיםהיו

 י"ב[ ]י"חיתרו
 א'( ק"י )מנחות שארז"ל ממה לדקדק ויש וגו'. לאלקים חבחים עולה משה חתן יתרוויקח

 ליתן שלא ה' אלא אלקים ולא א-ל לא בהן נאמר שלא קרכנות בפרשת כחיב מה וראהבא
 לפי לאלקים הקריב שיתרו שכ' ממחרח ויהי בפסוק רמב"ן ועי' לחלוק. דץ לבעל פהסתחון
 רמב"ן ]ועי' - לבדו לה' בלתי אלקים לשם להקריב אסור דמ"מ וק' ה'. את הכיר לאשעדיין
- ט'.[ א', רקרא בדבריו היטכ וע"ע וגו' יחרם לאלקים זבח עה"פמשפטים  רהנה ונראה 
 דיום ונמצא הרמב"ן(, בזה )ודקדק יוה"כ ממחרח ממחרת, רהי בפירש"י והובא רז"לאמרו

 לו אין שביוה"כ שס"ד בגימטריא השטן א', כ' ביומא ואמרו הי' יוה"כ הזבחיםשהקריב
 ודו"ק. לאלקים, וזהו לחלוק דין לבעל מקום אין ביוה"כ וא"כ לקטרג.רשות

 ט"1[ ]י"חיתרו

 מי פירש"י - בא דבר להם יהי' כי ט"ז פסוק ושם הוה. לשון בא כי פירש"י יבאכי
 מטמאים אין מ"ת שלפני דעעים מ"א פ"ז בנגעים דתנן מהא עיון ל' ויש בא. הדבר לושהי'



נחוראילד

 כלשת יה" לאומרו ואילך הדבור מן בשרו בעור יהי' כי אדם דת"כ הדרשה הביאוהרמב"ם
 שראף משעה הנגע שיולד דבעינן ואילך הדיבור מן יהי' כי שפי' ולהר"ש עכ"ל.עחיד

 מן כלומר לאמר בחר יהי' כי אדם מדכתיב שפי' בהגר"א ]ועי' ל"ק. קודם, ולא בולהטמא
 הדיבור.ן קודם הי' שכבר ולא יהי' ואילךהאמירה



להנהוראי

 הש"ס עלמהערותיו

 כלים מי'העיית

פ"א

 ובו'. חשרץ תטומאות אבותמ"א,
 ת"ר ובגמ' טמא, כ"ש מקבה טהורה המרוקמת השרץ ביצת מתני' כ', קכ"1 חוליןא.
 שרקם שרץ מה השרץ ת"ל ריקטה לא אפי' יכול השרץ וקולית השרץ ביצת לרבותהטמאים

 ולרקמה וא"ת השרץ, ת"ל רקמה לא אפי' יכול וז"ל, התוס' וכ' וכו', שרקמה השרץ ביצתאף
 א'( ס"ד )לעיל טרפות אלו בפ' קרא בלא לן פשיטא אכילה לענק הא טומאה, לענין קראל"ל
 דוראי וי"ל איקרי, שרץ אלמא הארץ, השורץועל השרץ משום לוקה ואכלה רקמהשאם
 ע"ה )לעיל המקשה בהמה בפ' אמרינן וכה"ג איקרי, לא ועכבר צב אבל איקרי, שרץרקמה
 דהכא מקרא אץנ העולם, לאויר העובר שיצא עד ועז כשב שור חלכ איקרי ~לא חלב גביא'(
 לן פשיטא אכל דאם הראשת תר והנה עכ"ל, שלוקה אכילה לענין טרפוח באלו לןקים

 שרץ, דאיקרי דאף קרא. בעינן הרי טומאה לענץ אבל כבר, הוא שרץ שרקמה דכיוןשלוקה,
 דמהיכי ת"ע שרץ. מדין הטמאים שמות משאר חד או עכבר או צב שס בי' חל לא מ"מאבל
 המסוים כשם חלינן טומאה ולענין דשרץ, הכללי בשם תלינן אכילה דלענין הוא דחלוקתית'
 אלא דשרץ, שמות שאר מן אחד אינו ודאי הוא, דשרץ נימא אם דהנה וכדומה, עכבר אודצב
 ומקרא קרא, בעינן אכילה איסור לענין דגם תרצו רצוד ניחלק. אמאי וא"כ הוא, דצבשרץ
 הוא הקרא חידוש אס לחקור יש יעף"ש, שלוקה אכילה לענין טרפות באלו לן קיםדהכא

 מטמא, גם לבד שרץ אלא צב, שיהי' צריך דאינו הוא דחידושו או צב, למעלת הגיעדברקמה
וצ"ע.

 אלא נגע שלא ואעפ"י טמאה, שהוא כל ניקבה ד"ה במשנה ברש"י יעוף' עניןובאותו
 פירוש דשומר כתב נבלה ד"ה א', קכ"ה ברש"י וכן טומאה. מוציא שהשומרבקליפתה,
 וצ"ל יעוי"ש, טמא השערוו כחוט ואפי' ליגע יכול אם טומאה, ומוציא מכניסהקליפה
 אלא מע לא אם אפילו טמא אז שהוא, כל ואפילו בטומאה ליגע יכול דאם הואדגזה"כ
 כלל, מטמא אינו השומר אז כ"ש, נקב בו באין היינו בטומאה, לינע יכול אינו ואםבשומר,
ופשוט.
 אפי' יכול וכו' השרץ וקולית השרץ ביצת לרבוח הטמאים ת"ר שם, הגמ' בהמשךוהנה

 נקיבתה וכמה טהור, ליגע שא"א ואת טמא ליגע שאפשר את יטמא הנוגע ת"ל ניקבו,לא
 ח"ל, רש"י וכתב השומר. דרך שנטמא דהיינו השערה, כחוט ליגע שאפשר השערה,כחוט
 שהשער וטמא, נגע הרי לתוכו יכניסנו אם לו המחובר וזקנו ראשו שער השערהכחוט



נחוראילו
 טמא, הטהור בו שנגע טמא שער ביז בטומאה הנוגע טהור שער בץ כבשר הוא הריהמחובר
 תלחם שער עירבוב הוא וכו', בקלקלין ולא שעליו בצואה ולא הזב בבשר הנוגע בתו"בדתניא
 ששער למדת הא טמא, ת"ל הצפורן ואח השער את מוציא שאני יכול מחובר, ואינווכו'

 רהיינו עכ"ל, וכו' הזב בו יגע אשר וכל החם תניא נמי הטהור ושער כבשרו, הוא הריהטמא
 מהא השומר, דרך נטמא השערה כחוט ליגע דביכול הברייתא לדברי ראי' מביאשרש"י
 דהנוגע נימא אי דאפילו וצ"ע האדם, נטמא בזב הנוגע )מחובר( אדם ששער בתו"כדאיתא
 הפתח ושיעור פתוח, שהשומר כיון מ"מ מטמא, אינו בטהור שנגע זב שער או וב שלבשערו
 נטמא הוא הרי השערה, כחוט היינו שהוא שכל בגמ' ומפרש במשנה, כדאיחא שהוא כלהוא
 וצ"ע. ליישב, אפשר ואולי מהחו"כ, רש"י ראיית צ"ע וא"כ השומר,דרך

 אבל עצמו, שרץ מאותו כשפריש דוקא דמצטרפין פירש דר"ח פירש"' א', י"ז מעילהב.
 דאם במקצתו, הא בכולו הא בגמ' ותרצו אחר, משרץ דאפי' הקשה וריב"ח לא, אחרמשרץ
 והביא מצטרף. ואינו שרץ ממקצת דפריש והא, שרצים, מב' ואפי' מצטרף שלם משרץפריש
 מצטרף שלם ממת בא הדם אפ הכל, על והאהיל אחד במקום שנשפך דדם ממת ראי'הגמ'

 מטמא. אינו לאו ואם באהל,ומטמא

 דין עליו איכא שלם ממח שפריש דם רמה הוא, דהראי' שם ופירש"י נחלק, דאמאיוצע"ג
 הבא מת דפ ומצטרף. טומאה דין עליו איכא שלם משרץ הבא שרץ ה"נ ומצטרף,טומאה
 דא"כ ותמוה, מצטרפין, ואע טומאה דין עלייהו אין שרץ מחצי הבא שרץ דם וכן מתמחצי
 דלר"ח מפורש כתב ורש"י כשפריש, מצטרף אמאי שרץ, חצי זה אם שרץ מאותו בבאאפילו
 בעודו אלא מצטרף דאינו שכ' כחוס' ודלא מצטרף, שרץ מאותו זה אם מהשרץ פרישאפילו
 וצע"ג.בו,

 מצטרף שחמיד סובר וריב"ח הבשר, תוך בעודו אלא מצטרף דאינו סבר דר"ח פי'והחוס'
 אחר משרץ ואפילו פריש אפילו מצטרף דבכולו ותרצו אחר, שרץ עם ואפילו פרישואפילו
 שלם ממת נשפך שאם שנשפך. מדס וראי' בו, בעודו דוקא מצטרף שרץ של ממקצתוואס

 מצטרפין אין לחצאץ כולו על שמאהיל אעפ"י הגיס ואם מצטרפע, לחצאע כולו עלוהאהיל
 דע בו אע מח של ממקצתו הבא דדם ראי' דמשם והיינו כנ"ל, וכרש"י מת מחצי דבאמשום
 גם ולכן בכעדשה, טומאה דין בו אין שרץ ממקצת הבא שרץ דם וה"נ ברביעית, לבדטומאה
 בשרץ הקשה וע"ז שרץ, ממקצח פריש ואפי' מצטרף בו בעודו משא"כ לבשר, מצטרףאינו
 מת, מחצי לבא שלם, ממת בא בץ לחלק תיחי מהיכי ועור שמצטרפע, פשיטא פירש דלאכיון

 גאקור"נ
 פ-

 בין נגע אם אבל מצטרף, במקצתו נגע אם ואז זה, שרץ של דם שיהא דצריך
 אלא אחד, משרץ שיהא צריך אינו בבשר בעבדם

 אפ-
 מדם וראי' מצטרפים, שרצים מב'

 בהצטרפות אפי' מטמא כולו על והאהיל )בהצטרפות( מטמא אינו מקצתו על האהילהנשפך
 בשניהם אלא מצטרפק אע דוראי אחר, בצד ובהדם זה בצד בהבשר שנגע אינו וע"כע"כ.
 לא ואי בשניהס, או בחד נגע בץ לן שניא אמאי הף, אחת וכעדשה מצטרפי אי וממ"ניחד,
 דהתם למיפרך איכא גם ובדם נפרדים. דברים כשני הוי הא מצטרפין, אמאי חשיבא,כחרא
 גם וא"כ מטמא, אינו מקצחו על האהיל ולכן נפרדים, דברים ב' הף מצטרפי דלא כיוןבאמת
 מטמא. אינו כולו עלבמאהיל

 מצטרף דאע פסק ה"ט אסורות ממאכלוח ובפ"ב ה"ז הטומאות מאבוח בפ"דוהרמב"ם
 אמאי ה"ט( ממא"ס )פ"ב הלח"מ והק' לא. פריש אבל ממש כחד בעודן אלא והבשרהדם

 עי"ש. כלל הרמב"ם בארו ולא למקצחו, כולו בע הגמ' חילוק הרמב"םהשמיט



לזנחוראי

 משום אומר נתן רבי דתניא ב', מ"ג בנדה יעוי" זרע. ושכבת וכו' הטומאות אבות מ"א,ג.
 מזובו, בשרו החתים או קרא דאמר דר"י מ"ט לו, הודו ולא האמה סי כחתימח צריך זבר"י
 שכבת בר"ש ר"א משום חנילאי א"ר וכו', יבש מטמא ואינו מטמא לח לי' מיבעי ההואורבנן
 ר"נ במחלוקת והנה יעוי"ש. וכר כתנאי פפא א"ר וכו' בכעדשה לנוגע במשהו לרואה1רע

 פי' )וכך תלוי מחלוקותם ולכאורה האמה, פי בחתימת או שהוא בכל מטמא רואה איוחכמים
 כל או כעדשה אי בנוגע !חלקו ובגמ' נוגע. משום או רואד משום טמא אם והריטב"א(הר"מ
 רחמנא אמר ממנו מהו, בקיסם קרי הרואה הונא מרב רבה מיני' בעא א', כ"ב ובנדהשהוא.
 א"ל נמי, בקיסם ואפי' לחרן טומאתו שתצא עד ממנו האי או"ר בקיסם, ולא מבשרו נפיקעד
 אל מעתה אלא הוי, דנוגע למימרא האמה, פי בחת'מת אלא מטמא אינו עצמו דהואת"ל
 חתימת כדי ממנו שיצא עד האמה, פי בחתימת אלא מטמא אינו ח"ל, ופירש"י וכו','סתור
 דחתימת פי' והתוס' עכ"ל, קיסם כדי שיעורא ל" בצר קיסם לי' דהכניס כיון והנא אמתו,פי
 לא הסתרים ביח דטומאת משום האמה, פי בחת'מת ליגע הש"1 דצריך היינו האמהפי

 יסתור לא מעתה האמה, בפי שיגע עד בקיסם מטהרת דקא הוי, ד!וגע כיון פריך לכךמטמאה,
 דהוא כר"נ הוי האמה, פי בתתימת אלא מטמא אי!ו עצמו הוא דהרי וקשה יעוי"ש,בזיבה
 1ה שכתבתי אחרי ד"ה ה"א מאבוה"ט פ"ה בכס"מ וע' חכמים, לו הודו ולא יחיד,דעת

יעוי"ש.
 ואע דר-נ(, רבנן )וכדברי שהוא בכל דהרואה פסק ה"א( מאבוה"ט )פ"הוהרמב"ס

 ועיי' זרע, שכבת ממנו תצא אשר שנאמר אמה פי ממנו ויחתום ממנו שתצא עד טמאהרואה
 האמה, פי כחתימת צריך הגמ' בפי' כהתוס' סובר דהרמב"ם פי' והכס"מ הראב"ד.השגת
 הוא. שיעורא ולאו רואה, של מיוחד דין לו ואין נוגע, משום רק אך שהוא, בכל נטמאדבאמת
 הואיל בקיסם ראה אפילו לפיכך 11-ל, עוך הרמב"ם שם פסק אמאי דא-כ הכס"מוהק'

 בכס"מ וע' אמה. לפי כלל הגיע לא התוס' לפי' בקיסם והא עכ"ל, נטמא אמה לפיוהגיעה
 בצע"ג. לפרששכתב

 וכלים אדם מטמאע אלו הרי הזייה, כדי בהם שאין חטאת, ומי וכו' אבוה"ט מ"א,ד.
 נוגע משום מטמא הזאה, כדי בהן שאין חטאת מי והיינו במשא. מטמאין ואינם וכו'במגע
 )ומזה ב'. כמש!ה כדאמרינן נמי משא משום מטמא הזאה כדי בהן יש הא משא, משוםולא
 לצורך(. נושא או נוגע דוקא והיינו טהור,לבד

 ותמה מגען, אפי' בגדים מטמא הזאה כדי בהן דיש פסק ה"א( מפרה )פט"ווהרמב"ם
 את מטמאים שהם הזאה כדי בהם שיש חטאת ומי אנבלה שם כלים רבריש בכם"מעליו
 אי מטומאה הבגדים שמונעים ר"ש פירש במגע, בגדים וחשוכי בגדים לטמא במשאהאדם
 שכ' במל"מ עיי' אבל נושא, והוא להסיט בלי לנגעו יכול דאינו ותי' משא, בלא מגעאיכא

 היסט, משום בגדים מטמא הזאה כדי בהם שיש חטאח כמי ש!גיעה כותב כעצמודהרבמ"ם
 במי נוגע דאין מפורש כתבו אלא, ד"ה א', י"ד יומא והתוס' הי"ג, מאיוה"ט בפ"ווהוא
 א'( ט' )נדה בגמ' דהנה עוד, קשה הרמב"ם ועל יעוי"ש. בגדים מטמא כשיעור אפי'חטאת
 מזה דהרי כשיעור, נוגע האי )וודאי נוגע, מזה מאי בגדיו, יכבס הנדה מי ומזה והכהיבאמרינן
 בעי מזה ועוד )שם( בגמ' ומקשה כשיעור(. דוקא דנושא וק' למדע, דמומזה ועוד כן,משמע
 נגיעה דאין הכס"מ כתי' לא וגם בפסקו, כהרמב"ם דלא משמע כיבוס, בעי לא נוגעכיבוס
 וצ"ע. לבד, בנגיעה משמע כאן דבגמ' היסט,בלא



נהוראילח
 בנות בריש מפרש כעליון. חחחון משכב מטמא שהוא נדה בועל מהן למעלה מ"ג,ח.
 של כעליונו נדה בועל של תהתונו שיהי' זו ע"ג 11 מצעות עשר איכא דאי ב'( ל"ב )נדהכותים
 יעוי"ש. וטשא נגיעה וכן לא, או מעיינות לו יש אם נדה בבועל שמסתפק כאן בר"ש וע'זב.

 ראשונים ושאר בגדים. לטומאת אדם דמטמא סוברים ורש"י ר"מ נושאו. כעל נחלקוובנגיעה
 צרעת בטומאת ואלו כן, סובר דהרמב"ם מהמפרשים ומשמע וכלים, אדם אף דמטמאסוברים
 פסחים כגמ' דלא ובגדים, אדם ומטמא ומושב משכב טומאת מטמא מוחלט מצורע דגםפסק
 )פסחים שם הגר"א בהגהות ע' ומושב, משכב מטמא שכן ממצורע חמור דזב דאמרינן ב',ס"ז
 יעוי"ש. א' אות ב'(ס"ז
 ותרומה. קדשים באכילת ומחו"כ יום טבול1.

 אסור יום טבול להיות חזר וכמעשר, כחרומה ומותר בקדש אסור כפורים מחוסרמ"ה,
 במעשר. ומותר ובתרומהבקדש

 בגמ' ושקו"ט בתרו"מ ומותר בקדש אסור דמחו"כ מקרא דרשו ב', ע"ד דף יבמותא.
 נפשן הנך בלא אמר רבא שם ובגמ' איפכא או בקדש ולאסר בתרומה להיתר קראי אוקמיאי
 בקדשים ס"ד ואי טמאה שהיא מכלל וטהרה הכהן עלי' וכפר קרא אמר אמרת מציתלא

 כא, קרי ד"ה הק' ובתוס' בתרומה, ש"מ אלא יאכל לא טמא בכל יגע אשר והבשר כאןאיקרי
 וי"ל קיימינן הגוף דבטומאת ונכרתה עליו וטומאחו כאן איקרי למימר דה"ל לר"יתימה

 הוא קדש שאכל דמחו"כ התוס' מד' מבואר ע"כ, איכא בשר טומאת דאפילו נקטי'דלרבותי'
 בד' יעוין אבל ונכרתה" עליו "וטומאתו קרא לינקט לו דהי' לתוס' הוקשה ומשו"הבכרת

 דאיקליש קדש שאכל למחו"כ כרח דאין רכתב י"ד הל' פסוה"מ המל' פי"חהרמכ"ם
 מהו א"כ בטומאה לאו איכא נמי דבתרומה כיון טובא תמוהין הגמ' שד' ]אלאטומאחו.
 נמי בתרומה הא טמא בכל יגע אשר והבשר כאן דקרי משום בקדש דאיירי במחו"כהראי'
 וצ"ע[. תרומה, אכילת על לאואיכא

 הרי טבל וכו' המתטטא כל שכ' א' הל' הטומאות אבות טהל' פ"י ברמב"ם יעוה'ב.
 כגת כך דינם הטומאה אבות דכל כתב ב' ובהל' וכו', שמשו שיעריב עד לטומאה כשניהוא
 תרומה ומשקה חרומה אוכלי פוסל יום טבול וז"ל, כתב ג' ובהל' וכו', ומצורע וכו'זבוח

 שלישי עשאן תרומה של באוכלין שנגע טבו"י כיצד וכו', הקדש ומשקה הקדשואוכלי
 מחו"כ ודין וכו'. לטומאה רביעי וה"ה טימאן קדש של במשקין טבו"י נגע וכו',לטומאה
 א', ע"ה ביבמות נלמד בקדש מחו"כ נגיעת )ודין עכ"ל, הוא אחד הקודש בנגיעחוטכו"י
 מפסוה"מ פי"ח וברמב"ם קדשים, לאכילת בקדש נגיעה בע נפ"מ אין ובפשטוחיעוי"ש(.
 שם עת' עליו, טומאתו כל דאין כיון כרת, לו ואין לוקה קדש שאכל רמחו"כ פסקהי"ד

 חייכ ואינו לאו על רק עובר קדשים באכילת מחו"כ דלהרמב"ם הוא מכ"ז והיוצאובכס"מ,
 פ"י וכמש"כ לטומאה שני נעשה שטכל משום והיינו קדשיס. שאכלו טמאים כשארבכרת

 קדשים. באכילת עור אסור ורק לגמרי, כמעט נטהר שמשו והעריב ה"א,מאבוה"ט
 וטבלה בזוב שילדה דיו~ת פסק ד' הל' ומושב משכב מטמא' מהל' בפ"ה הרמב"םוהנה
 שמשה, ויעריב טוהרה ימי שיושלמו עד הימים אותן בכל יום טבולח היא הרי וכו' שבועלסוף
 כראשת היא הרי לקדשים אכל ומעשר, תרומה לענין כטבו"י שהיא בד"א הרמב"םוכ'

 במעשר אוכלת טוהר ימי בתוך שהיולדת למד אתה נמצאת וכיו"ב, טבל לא שעדייןלטומאה
 את ומטמאה מאבוה"ט[, בפ"י ןהיינו שיחבאר כמו טהור כטבו"' התרומה אתופוסלת



לטנהוראי

 הראב"ד השיג וע"ז עכ"ל, לכל טהורה וחהי' טוהר ימי שתשליס עד הטומאות כולדהקדשים
 מהוסרת והלא לכל טהורה תהי' ואיך מבולבלין דבריו כמה א"א לכל, טהורה ותהי'ח"ל,
 'אמר ואם היא, שלימה ומשנה קדש, לאכילת טבילה צריכה כפרתה משתביא ואף היא,כפרה
 דהרמב"ם שתי' כס"מ ועיי' עכ"ל, וא"ו סותרין דבריו הרי לא, למגע אבל לאכילהה"מ

 פסק דהרסב"ם הוא תמוה מ"מ עף"ש, לכל טהורה תהי' קרבנוחי' הבאת דאחה לומרמתכין
 וצע"ג. להיפך, כתב וכאן לטומאה, שני הוא דטבו"ימפורש

 תרומה, באכילח אסור יום דטבול פסק ה"ב תרומות מהל' בפ"ז דהרמב"ם ועו"קג.
 עד עוברת אינה דטומאתן משמע עכ"ל, שמשן שיעריב עד בתרומה אוכלין הטמאע איןוז"ל,
 דינו דנחלפת הרמב-ם פסק בקדשים אמאי וצל"ע בטומאתו, נשאר ועורנו שמשהערב

 וטמא טבל שלא טמא ביז נפ"מ כלל דאע פסק ובתרומה לוקה, אלא כרח חייב ואינובמחו"כ,
 תרומה. אכילת לענין שמשו העריב ולאשטבל

 מתוסר לרבות בו טומאתו עוד יום, טבול לרבוח יהי' טמא דתניא א', מ"ה נזירד.
 ובמקדש שכינה, למחנה שנכנס כפורים דמחוסר התוס' וכתבו מקדש. בביאת דאסוריןכפרה,
 מעזרת כתב ה"ז מקדש ביאת מהל' ס"ג ברמב"ם אבל כרת. חייב ולפנים, נשים לעזרתהיינו
 משמע וכו' שנאמר גמורה טהרה טהר לא שעדיע לשם יכנס לא מתו"כ אפי' ולפניםישראל

 דטבול כתב ט' ובהל' הנ"ל, דנזיר סוגיא וההנו למקדש, ליכנס למחו"כ אסורשמדאורייתא
 והשיג עכ"ל, מררות מכת אותו מכין לוקה שאינו אע"פ ישראל לעזרת שנכנס מתו"כ אויום

 סחרי ט' והל' ו' בהל' הרמב"ם דברי ולכאורה הנ"ל[, התוס' ]כשיטת כרת דחייבהראב"ד
 לוקה אינו ומשו"ה מדרבנן, דהוי משמע ט' ובהל' מדאורייחא, דהוי משמע ז' דבהל'אהדדי,

 דאיתא מהא מדרבנן, רק דהוי שכתב ט' בהל' הר"מ על קשה וכן מכ"מ, אותו מכיןרק
 וצ"ע. מדאורייתא, מקדש בביאת אסורע ומהו"כ דטבו"י א', מ"ה נוירבברייתא

 מחו"כ גם דהוא יום טבול בע חלקו ב', ל"ב בזבחים התוס' דהנה הראני נ"י א"ל ור'ה.
 ב' שראה זב כגון מהו"כ דאינו 'ום טבול לבין כניסתו, על כרת וחייב למקדש בכניסהדאסור
 גם שהוא דטבו"י כן, ס"ל הרמכ"ם דגם וצ"ל יעוי"ש, מקדש בביאת דמותר קרי וכעלראיות
 רמשה"ק שהקשינו, הקו' כל מיושבים לפי"ז אשר מחו"כ שאינו מטבו"י יותר חמורמהו"כ
 איכא בקודש באכילתה ולכן קאיירי, מתו"כ וגם יום טבולת גם דביולדת קשה, אינו א'באות
 קשה, אינו ב' באות ומשה"ק התוס', שם כמ"ש ב'. ע"ד ביבמות רבא של ראייתו וזהוכרת,
 על הינו כרת, לו ואע לוקה קדש שאכל דמחו"כ הי"ד מפסוה"מ בפי"ת הרמב"ם שפסקדמה

 שיחבאר כמו כ"כ קשה אינו ג' באות ומשה"ק כרת, חייב ואינו לוקה רק ולכן לבד,מחו"כ
 א', מ"ה דנזיר מסוג' להיפך הוי וכן עצמו, סותר דהרמכ"ם ד' באות ומשה"ק בעז"ה,להלן

 בדאיכא בכרת מקדש ביאת איסור דמרבינן א', מ"ה רנזיר סוג' מוקי דהרמב"ם לק"מ,ג-כ
 ובזה כרת, ודייב מדאורייתא אסור בזה ורק ב', ל"ב בזבחים כתוס' ומחו"כ טבו"י היינותרתי
 קאיירי ט' בהל' אבל ומחו"כ, טבו"י תרתי דאיתנהו ה"ז, מקדש מביאת פ"ג הרמב"םקאיירי
 מרדוח מכת לוקה רק ומשו"ה טבו-י, שאינו מחו"נ או מחו"כ שאינו רטבו"י חדאבדאיכא
מדרבנן.
 העריב שלא יוס טבול בין נפ"מ דאין סבירי והראב"ד דהתוס' הנ"ל, מכל היוצא1.
 חייב ואינו ראיות ב' שראה זב בע ]ואפי' קדש. באיסור למחו"כ תרומה, באיסורשמשו
 ולא וטבל ראיוח ג' שראה לזב קדש, ובאכילת בתרומה ואסור שמשו העריב ולא שטבלבקרבן



כתוראימ
 קדשיס, אכילת על כרת והייבין רגיל, כטמא טמאים כולם כפורים[, מחוסר וגם שמשוהעריב
ומיתה

 בק-
 בי' דאית יום טבול בין לדידהו נפ"מ אין בנגיעה וגם חרומה. אכילח על שטיס

 כזבתים התוס' דכחבו ]והא נפ"מ. ליכא למקדש בכניסה וגם תרתי, כי' דאית יום לטבולחדא
 אבל ה"ט, מקדש מביאת בפ"ג הראב"ד כהשגת וע' כהן[. חיים לרבינו דוקא היינו ב',ל"ב

 על כרח חיב כפורים מחוסר וגם יום טבול גם היינו תרתי בי' דאית דטבו"י סוברהרמב"ם
 למה קשה ]וקצת מקדש ביאת על כרת וחייב הטומאה ולד כשאר קדש ומטמא קדשיםאכילת
 טבו"י ואילו וצ"ע[. מקרש, ביאת על כרת חייב תרתי בי' דבאית זה דין הרמב"ם הביאלא

 בקדש ובנגיעה קדש, אכילת על מלקות אלא כרת הייב אינו לבד מחו"כ או חדא בי'דאית
 מפ"ה הרמב"ס על שהקשה ט"מ, כמגע ר"ה מ"ו דנדה פ"' בתויו"ט ]ועי' מטמא. ואינופוסל
 ונשאר ז', הל' אוכלע טומאת מהל' בפ"ז ממש"כ וגם אבוה"ט, מהל' לפ"י מטמו"ממהל'

 ובפ"ה הקדש, את פוסל לשון כתב ה"א אבוה"ט מהל' דבפ"י הרמב"ם מלשון וראי'בצ"ע[.
 אלא ל"ת, איסור אינו נמי למקדש ובכניסה הקדשיס. את ומטמאה כתכ ה"ד מטמו"ממהל'
 משום מטמו"מ מהל' נפ"ה כן פסק דהרמב"ם לומר ]ואין מדרבנן. מררות מכת אותומכין
 דזכ טבו"י דא"כ - רש"י שיטת לקמן וכדמובא לא מחו"כ ובשאר דמי כזב דזב דמחו"כדסבר
 מטמא דאינו פסק דזב ובטבו"י ב', י"! בזבחים וכדמפורש דמי דכזב וכמה כמה אחחעל

 כפי"ח שפסק מה וכן י"ג, ב', א', הל' מאבהו"ט פ"י ברמב"ם ע' לבד, פוסלן אלאקדשים
 דמחו"כ דסבר הפוך, שם ברמב"ם שלמד שם בכס"מ ועי' לזה, דסותר קשה הי"גמפסוה-מ

 זה[. לחירוץ מנגד ודאי וזוהי דמי, כזב לאוד!ב
 כזב דזב מחו"כ למ"ד דאליבא כ', י"ז בזבחים רש"י שיטח והוא כזה, שיטה עודומצינו

 ואם קדשים, לגבי כלל טומאתיה קלישא ולא מקדש ביאת ועל קדש אכילת על כרת חייבדמי
 דזב מחו"כ למ"ד אבל טומאות[, בשאר ]וצ"ע במצורע וכן ושני ראשון עושהו בקדשנוגע
 פוסלו נגע ואם מלקות, רק חייב קדש אכל ואם הכל, לגבי טומאתי' איקלש דמי, כזכלאו
 רבווחא. הני פלוגתת בסברח וכו';,וצ"ע מיתה חייב אינו למקדש נכנס ואם מטמאו,ואינו

 תרתי ב" דאיח טב"י בין נפ"מ דאיכא לדידי' משמע דאינו הרמב"ם בדברי צ"ע עודז.
 אסורין הטמאע כל ה"ב מתרומות פ"ז הרמב"ם וכדכתב תרומה, לענין חדא בי' דאיתלטבו"י
 חרומה בין נפ"מ מה וצ"ע ג', אות לעיל הובא שכבר וכמו שמשן שיעריב עד תרומהכאכילת
 איסור. בנוגעלקדש

- ]הגה"הח.  דמק כזב דזב דטבו"י דקסבר אחר, כאופן הרמב"ם ד' לפרש אפשר והי' 
 כן, אמרינן בזב דוקא אלא למצורע, וכן כמש"כ טמאים בשאר גם כן דסוכר כרש"יולא
 בפי"ה שפסק ומה וכדלקמן(. תרתי בי' לאיכא חדא דאיכא טבו"י בין לחלק נצטרך)ושוב

 טמאים שאר על טומאתי', דמקליש משום קדש שאכל למחו"כ כרת דאין הי"דמפסוה"מ
 ויולדת, נדה זבה )דזב הוא, דזב טבו"י על ממטמו"מ בפ"ה שפסק ומה זב, על ולאהוא,

 בפ"י שפסק ומה הרמב"ם( הקדמת וע' מקומוח, בכסה כדמבואר להן אחתטומאה
 דגס ב' בהל' שפסק ומה זכ, ולא טמאים, לשאר גם היינו ע"כ כרת, ולא לאו דהוימאבוה"ט
 וכנ"ל[. חדא בי' דאית ראיות ב' בעל זב היינו דזיבה,טבו"י
 שטביאי! קדושתה היא ומה הארצות, מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות עשר מ"הז.
 הארצות. מכל כן מביאין שאין מה ושתה"ל והבכורים העומרממנה

 ע-
 שהכיאו בהגהות

 קדושות. עשר איכא א"י בלעדי ובאמת קדושות. י' בכלל אינו דא"י גאק האי רב בשםהערוך



מאבהוראי

 לא דאמאי וצל"ע קדושות. דעשר הלנה ואח"כ א"י, דין קודם שהביא ברמכ"ם מדחקתן
 והא דכ' כאן הגר"א בכאור וע' וצ"ע, הן, קדושות וי"א בכללן, א"י נמי למיתני התנארצה
 יעף"ש. מצורעין מתוכן דמשלחין הא חשיב שלא לפי היינו עשר, לחד וחשיב עשררתני

 ממנה שמביאין קדושתה היא ומה וגורס בכוריס, מלת דמוחק הגר"א בהגהוח יעךי'והנה
 ישראל, ארץ קדושת משום לאו בכורים ח"ל, רבא באליהו הגר"א וכ' וכו'. ושחה"להעומר
 אותה מביאין שאע מה ושחה"ל עומר אלא בא"י, אלא נוהגת ואינה הארץ, חובח שהיאאלא
 הביא לא גם התנא דהרי לומר, כוונתו ולכאורה עכ"ל, א"י קדושת משום היא מא"יאלא

 דהף ובכורים, גרס לא טעמא ומהאי בא"י, רק דהוא ומעשרות, תרומות ממנהשמביאין
 על הגר"א בביאור כחב וכן היא, א"י קדושת משום לאו וע"כ תניק, דלא לתרו"מדומיא
 החומה מן לפנים ח' במשנה וצ"ל מיותר, הבכורים חיבת 11"ל, נדה( מס' בסוף )נדפסמתני'
 בארץ, אלא נוהגין שאינן דברים כמה יש שהרי היא, א"י קדושת משום לאו הני דהאוכו',
 ואין להכיא, הצבור על הוא שהחיוב האי חשב דהכא אלא בארץ, התלויות המצוות כלדהיינו
 היא ומה כ' הי"ב( הבחירה מבית )ם"ז הרמב"ם אבל עכ"ל. הארץ מן אלא אוחןמביאי1
 ומשמע במתני', והבכורים וגרס וכו', ובכורים ושתה"ל העומר ממנה שמביאיןקרושתה
 היא, א"י קרושת ומשום ממעלותי' הוא מחו"ל, ולא מא"י דוקא בכוריס הבאת דדעמדבריו
 וצ"ע. הגר"א, וכקו' בארץ התלויות מצווח ושאר מתרו"מ מ"שוקשה

 המצורעין אח מחוכן שמשלחים ממנה מקודשות חומה המוקפות עיירות מ"ז,ח.
 טחנה דהף חומה מוקפת דדין בר"ש ע' אותו. מחזירין אין יצא שירצו עד מת לחוכהומסבבע
 ידין כ' ב'( מ"ב )סנהררץ הדין נגמר בפ' ורש"י מחנות. לג' חוץ משתלח ומצורעישראל,
 הי' ע-רות ושאר לירושלים, חוץ הסקילה בית היחה ולכן בירושלים, רק הוא ישראלמחנה
 מוקפוח היו שלא עירוח דאפי' משטע יעוי"ש, לירושלים דומיא לעיר חוץ הסקילהבית
 דטעמא כתבו ב'( )מ"ב בסנהדרין שם התוס' אבל חומה. המוקפות לעיירות דומיא הויחומה
 מחנה דין להם יש חומה המוקפות דעיירות משום הוא לעיר, חוץ היתה הסקילה דביתדמלתא
 בית ובעינן מחנות, ג' בו הוי דירושלים התוס', כדעח דוא רש"י שדעת איבראשלישיח.
 הרמב"ם אבל של"טית. מחנה דע להם יש חומה המוקפות ועיירוח מחנות, מג' חרןהסקילה

 המוקפות עיירות דקדושת משמע הט"1, ויובל משטיטה בפי"ב וכן הי"ג, הבחירה מביתפ"ז
 הן. חומה דמוקפות מחמת מעצמן היא קדושתן אלא הוא, ישראל מחנה דע מחמת לאוחומה

 דוטילוח דכחבו וקדשו, ד"ה ב' ל"ב ערכין תוס' וע' מחוכה. משתלחין מצורעיםומשו"ה
 במצורע, בי' דכתיב טושבו למחנה חוץ דגמרינן חומה, המוקפות לעיירות חו,ןמצורעים
 וז"ל, כתב ה"ח המקדש מביאת פ"ג והרמב"ם יעף"ש. חומה עיר מושכ בית דכתיבממושב
 שאינו אע"פ חומה המוקפות העריס לשאר נכנס אם אבל לוקה, לירושלים שנכנס מצורעוכן

 חומה המוקפוח בעיירות מצורע דאיסור ומשמע עכ"ל, לוקה אינו ישב בוד שנאמר לפירשאי
 דחנינן הא על בפיהמ"ש הרמב"ם כאן וכ"כ מצורעין, שילוח דין וזהו ישב, דבזל מגזה"כהוא

 רלא יעוי"ש, למחנה מחוץ ישב בדד במצורע השם אמר המצורעין, אח מתוכןשמשלחין
 וצ"ע. ויובל, ושמיטה הבחירה, בית בהל'כמש"כ
 ישראל וכגון הכא דתנן הני כל הר"ש וכ' וכו', ממנו מקורש ולמזבח האולם בין מ"ט,ט.
 הקומץ פ' במנחות הגמ' אהדדי וסתרי נינהו, דרבנן מעלות לצורך שלא הכהנים לעזרתהנכנס
 לרבנן אפי' ובק"ק במלקות בהיכל ממחיצתו לפנים שנכנס דטהור מבואר דשם כ'( )כ"זרבה

 ואילו במיחה. הכפורת ונגד במלקות הכפורת כנגד ולא בק"ק דגם אומר יהודה ור'במיתה



כהוראימב
 וצע"ק כרת, או מיתה הייב אם בק"ק הוא ות"ק יהודה ר' דמח' מבואר פ"א דכליםבתוספתא

בוה,

 ההיכל לשם, נכנסים ראש ופרועי כע"מ שאין ממנו, מקודש ולמזבח האולם בין מ"ט,י.
 בין דברים בחמשה יוסי א"ר וכו', ורגלים ידים רחוץ אלא לשם נכנס שאע ממנומקודש
 לשם, נכנסע יו"ר רחוץ ושלא יין ושתויי ראש ופרועי בע"מ שאין להיכל שוה למזבההאולם
 בגדים מחוסר יאילו יי"ר' רחו,ו שלא היכל גבי דחשיב והא וז"ל. ראש ופרועי ד"ה הר"שוכ'

 מחוסר חדא אלא משייר דלא קשה דסיפא יוסי מדר' אבל ושייר, תנא חשיב לא ייןושתויי
 לא דבאמת דכתב ה' אות הגר"א בהגהות יעךי' עכ"ל, מניינא דתני ועוד לחודייהו,בגדים
 והביא לכחחלה, אפי' נכנס יו"ר רחוץ שלא אבל נכנס, אינו לכחחילה יק דשתויישייר,

 וצ"ע לכתתילה, למזבח האולם בין ליכנס ידו"ר רתוץ לאינו מותר דלת"ק מפורשתחוספחא
 הר"ש.בדברי

 בתוספחא כדתניא לתקן נכנסים דפעמים משום ר"ל ח"ל, שתי' בהר"ש יעוי"שוהנה
 לוים כהנים אין בכהנים, מצוה הטומאה, את ולהוציא ולתקן לבנות נכנסין הכל פ"קדכלים
 יין ושתויי בבע"ם אסור לחקן נכנסים כשהכהנים והשתא נכנסין, ישראלימ לוים איןנכנסיס,
 אסורים כהונה בגדי אבל בתמימע, מצוה קתני נמי דבתוספתא יו"ר, רחוץ ושלא ראשופרועי
 בהן ליהנות נתנו דלא ועור עבורה, בשעח שלא כלאים הותר רלא עכודה, בשעת שלאבלבישה
 לוים אע ואם לוים כהנים אין ואם כהנים דיתקנו זה דין גדר מה חדא טובא, ותמוהעכ"ל,

 הצורך, בשעת שלא אסור למה הצורך, בשעת ליכנס לישראלים מותר אם ממ"נישראלים,
 ודבריו ליכנס, צריך אינו דבעצם זה, באופן דוקא הינו אומר יוסי שר' מה דלהר"שועוד
 ראש פרועי אלא אין ואם בע"מ, יכנסו תמימין אין אם דודאי וצ"ע זה, דין לומר כדיגאמרו
 בם"ז מפורש הרמב"ם פסק וכך הכי[, דינא דעצם - - שייך לא ]ובזה ראש, פרועייכנסו
 א' פעם אלא לו נכנסין אע -"ק על מכוון בעליי' שהי' מקום ח"ל, הכ"ג הכחירהמבית
 או כהיכל ולחקן לבנות הבנאים שנכנסין בשעה בדקו, לחזק צריך הוא מה לידעבשבוע
 יכנסו תמימים מצאו לא תמימים, כהנים הנכנסין שיהיו מצוה הטומאה, את משםלהוציא
 לא בטהורים, מצוה ישראלים, יכנסו לרם מצאו לא לוים, יכנסו כהנים שם אין ואםבע"מ,
 בציבור דחוי' שהטומאה טמא יכנס ואל בע"מ יכנס ובע"מ טמא טמאים, יכנסו טהוריםמצאו
 והנה בזה[, וצ"ע ישראל. לפני בע"ם כהנים הקדים דהרמב"ם הא לדקדק ]וישעכ"ל,

 דחוי' דטומאה משום טמא, יכנס ואל בע"מ דיכנס בציבור, דחור בטומאה תלאוהרמב"ס
 שייכות, לזה דאית חזינן ומ"מ הותרה, או לדחוי' וש-כות הקשר מה בזה וצ"עבציבור,
 קורם. בע"מ ע"כ ואשר ליכנס, לטמא היתר בעצם אע ע"כ דחוי', שרקדמכיון

 שאע להקדים דצריך הוא דר"י דחידושו הקדמה, מדין דהיינו הר"ש כדעת אפ"לואולי
 ואיתימא להיכל, שוה למזבח האולם בין דברים בה' אומר ר"י דהא אלו, לפסוליםפסולים

 מותר מקומות בשאר גם קדימה, דע איכא דוכתי בכולה אלא בזה, דוקא לאוכדאמרינן
 טובא צ"ע ועוד ודחוק, הדברים באלו הקדימה דין אלו דבטקומות לאשמעינן בא ור"יכניסה,
בזה.

 יו"ר רחוץ שאינו חייב אם מסתפק ורגלים, ידים רחרן שלא ד"ה בר"ש שם, מ"טי"א.
 וצ"ע מיחייב, ריקניתא ביאה על דאפי' משמע שמיני פר ובתו"כ יעוי"ש, ריקניחא ביאהעל
 הכיאו. דלא הר"שעל



מגבהוראי

פ"ב

 זכוכית כלי מדרא.
 טמאים ומקבליהן טהורים פשוטיהן זכוכיח וכלי עצם וכלי עור וכלי עץ כלי ברפ"כ,תנן
 הבית חרב שלא עד שנה שמונים טומאה עליהם גזרו רבנן זכוכית כלי הר"ש, וכתבוכו'

 דמטמא והא חרס, ככלי רבנן שוינהו החול מן ברייתן ותחלח הואיל דשבת, בפ"קכדמפרשינן
 תקנה להם יש דנשברו דכיון טעמא, התם דמפרש ואיכא כברו. תוכו ונראה הואילמגבו,
 לישרוף דלא היכי כי הכירא רבנן בהן עבדו טהורין, דפשוטיהן והא מתכוח, כנלי רבנןשוינהו
 כלי בגדר בגמ' איכא שיטות דב' ו"ל בדבריו ומבואר עכ"ד. וכו' וקדשים תרומהעלייהו
 מגבו דמטמא ]והא חרס ככלי רבנן שוינהו החול מן ברייתן ותחלת דהואיל חדאזכוכית,
 ככלי רבנן שוינהו להם-תקנה יש נשתברו דכי דכיון הב' ושיטה כברו[, תוכו וגראההואיל
מתכות.
 תקנה. להם יש נשברו דכי כית אלא דל"ג כתבו כיוןן אלא ד"ה א' ט"ז ]שבת התוס'אבל
 אע תקנה להם יש דנשברו טעם דמשום חרס, ככלי רבנן שוינהו דאמר ממאי ביה הדרדלא
 להם הורידו דכבר וכיק לגמרי, דמו חרס דלכלי משום אלא טומאה, להם להורידסברא
 לענין כמתכות רבנן שרנהו תקנה להם יש דנשברו כיון משום לכל"ח, דדמו משוםטומאה
 דאמרינן וטאי רבנן, שויוהו חרס ככלי זכוכית כלי רלעולם דס"ל ומבואר עכ"ד. גבן,טומאת
 דלענין גכן, טומאח לענץ טעם אלא אינו כמתכות רבנן שוינהו חקנה להם יש רנשכרודכיון
 מתכות. לכלי זכוכית כלי דמוזה

 מהל' )בפ"א שכתב דמו, וככל"מ ככל"ח זכוכית דכלי דס"ל הרמב"ם כדעת נראהוכן
 ותחלת הואיל טומאה שיקבלו עליהם גזרו וחכמים מד"ת מק"ט אינם זכוכית כלי ה"ה(,כלים

 מקבליהן על אלא פשוטיהן על טומאה גזרו ולא וכו' ככל"ח ה"ה חרם ככל' החול מןברייתם
 א'( )ט"ז הגמ' קושית כלל קשיא לא דמו, חרס ככלי זכוכית כלי דאי צ"ב ולכאורהוכו'.

 אבל דמו, מתכות ככלי זכוכית דכלי אמרינן אי אלא אינה זו רקושיא ליטמא, מיהאפשוטיהן
 טהורין, כל"ח פשוטי דהא פשוטיהן, על טומאה לגזור מקום אין דמו ככל"ח זכוכית כליאי

 דכלי להרמב"ם דס"ל צ"ל וע"כ וכר. פשוטיהן על טומאה גזרו ולא הרמכ"ס שכתבומהו
 טומאת לענין וככל"מ במקוה טהרה להם דאין לענין ]ככל"ח ולכל"מ לכל"ה דמוזכוכית
גבן[.

 חרס, ככלי הוו זכוכית דכלי ז"ל הרע"ב מש"כ דעל י"ג( )אות ו"ל רע"א בתוספותוע'
 בסוף הר"ש אבל ה"ה, כלים מהל' בפ"א הרמב"ם וכ"כ במקוה, טהרה להו לית דלהכיהוסיף
 ולמשנ"ח ז"ל, הרע"א עכ"ד וצ"ע במקוה טהרה להם דיש בפשיטות כתב מ"ד( )פ"למסכתע
 טהרה להם ראע אה"נ דמו ככל"ה זכוכית דכלי ולמ"ד בגמ', הן שיטות דב' הר"ש בדעחלעיל

 אלא דאינן במקוה, טהרה להם יש שפיר דמו, דככל"מ הר"ש( נקט )וכך למ"ד אבלבמקוה,
 מתכות.ככלי
 ומושב לטשכב הראויים עץ כלי פשוטי בדקב.

 אבל מדאורתתא היינו הכא דתנן טהורימ עץ( )דכלי ופשוטיהן ברפ"ב, ז"ל הרע"בכתב
 מטומאח אלא טהורים אינן נמי ומדאורייתא וכו' ועצם רצור עץ כלי פשוטי על גזרוחכמים
 וכתב ומושב. למשכב ראויים חם אם ומושב משכב טומאת טמאים אבל שרץ, טומאת אומת



בהוראימד
 בהוספת שם הרא"ש וכ"כ ושרץ. מת מטומאת ג"כ טמא וא"כ י"ב(, )אות ז"ל הרע"אע"ז

 מ"ט )נדה מת טמא מדרס המטמא דכל מראורייחא טמאים למדרס דחזו דפשוטיהםדברים,
 ומושב. למשכב ראויים באינם היינו טהורק פשוטיהן דתנן הא ולפ-זא'(.

 פשוטיהם שטומאת אמורים דבריס במה גתב, ה"י כלימ מהל' בפ"א הרמב"םאבל
 מה"ת מתטמאין וחבריו הזב במדרס אבל מדרס, מטומאת חוץ טומאות בשאר סופרים,,מדברי
 ומבואר עכ"ד. שבארנו, כמו למרכב או למשכב העשוי כל ישכב, אשר המשכב כלשנאמר
 אבל מדרס, טומאת אלא מה"ח מק"ט אינם ומושב למשכב העשויים עץ כלי דפשוטידס"ל

 מתטמא במדרם המתטמא בל רהא וצ"ע, מדרבנן, אלא מק"ט אינם שרץ או מתבטומאח
 דפכים דמק"1 מפץ, ר"ה ב' פ"ד שבת בתוס' וכמבואר א', מ"ט נדה ]כדתנן טומאותבשאר
 מת[. טמא מטמא מדרס המטמא דכל דוכתא בכל קיי"לקטניפ
 חרס כלי שברי בדיןג.

 דאי יהוד, בלא אפילו היינו טומאה לקבלת שנחרבו כל"ח דשברי מ"ב פ"ב בר"שע'
 שוב אחת שעה שטהר שכל"ח בתוספתא כדאמרינן טהרו, הכלי שנשבר משעה יחודצריכין
 אבל יחוד[. בלא דמיירי בפי"ט הרמב"ם דברי ]וכ"מ בדבריו ויעו"ש לעולס, טומאה לואין

 יחדו. אא"כ גיסטרא משום מק"ט כל"ח שבר דאין ס"ל שיעורן ד-ה א' נ-ה חוליןהתוס'
פ"ה

 דתנור ושיריו תחלתו שיעור ברעא.
 כקטן אבל בגדול בד"א אומרים וחכמים ר"מ, דברי ד' ושיריו ד' תחלתו תנור ברפ"ה,תנן
 טסח ינאי רבי דכי אמרי שהוא, כל וכמה א', קב"ד חולין וע' כרובו. ושיריו שהוא כלתחלתו
 דעבדיה הכא מצלק דצלקיה החם אמרי טהור, ד' שיריו ליכא הא ד' שיריו דאיכא טעמאוכו'

 והאמרי ברובו, גדול שירי אביי אמר חזיא, למאי דטפח רובו ברובו, שיריו מר אמרגיסטרא.
 לקולא, שם ופירש"י שבעה. כר בתנורא הא תשעה בר בתנורא הא קשיא לא ארבעה,רבנן
 דלא ברובו, ליה מטמינן לא הוא מד' בציר ורובו הואיל ד', קאמרי שבעה בר בתנורכלומר
 רובו, דקחני והאי מד'. כציר התנור הף לא שלם כשהוא תחלתו דהא מתחלתו, שיריוחמירי
 רובא. דהוי עד מטמא לא ד' איכא דבחציו דאע"ג תשעה, ברבתנור
 הו"ל תשעה בר למינקט ל"ל דא"כ פירש"י על שהקשו תחלתו ד"ה ב', כ"ו נדה תוס'וע'
 ד' ה11 דלא ואע"ג ברובו שיריו שבעה בר כלומר, לחומרא, פירשו ומש"ה שמונה. ברלמנקט
 ניחא והשתא כתחלתו. בארבעה בשיריו מטמא גדול שיעור הף דרובו תשעה של ובתנור כ,כ. ראויק שאין אע"פ בשיריו משחמשע חשוב כלי היה ומחחילתו הואיל מד', פחוח תנורואין
 והרא"ש הר"ש וכ"כ סגי, מ"מ מיעוטא הוי דארבעה דאע"ג לרבותא תשעה בר שפירדנקט

ברפ"ה.
 טפהים ד' בו משיתחיל גדול היה אם לבנותו שהתהיל תנור כתב, ה"ב בפט"1והרמב"ם

 אינו מכאן פחות טומאה, מקבל רובו וכקטן ד' בגדול נשבר אם כיצד רובו, שיריווהקטן
 המבוארים דיני הני כל ז"ל הרמב"ם השמיט אמאי וצ"ע וכו'. ונתצו נטמא אם וכןמק"ט
 הנ"ל. דחוליןבסוגיא
 חרס דכלי ידוח בדיןב.

 הר"ש, וכתב וכו' חיבור אצבעות ג' הכירה ומן טפח התנור מן היוצא אבן מ"ב, בפ"החנן
 שבצרכיכם לכל לכם לכס, הם טמאים יוחץ וכירים תנור אמרינן והרוטב העור פרקובריש



מתנהוראי

 א' ל"ח )בכורות התוס' דעת חרס. רכלי ידות בדין ז"ל הראשונים ונחלקו הידוח. אתלרבות
 דלא להכניס, ולא להוציא רק היינו ידות דאיתרבי דמאי וגבו( ד"ה ב' כ"ד וחולין הרי,ד"ה
 כתב, והרוטב העור בר"פ הרשב"א אבל לכלי. טומאה מכניס דאינו כל"ח של מגבו ידעדיף
 תירץ ז"ל והרמב"ן היא. דגזה"כ בתוס' ותירצו חרס, של מגבו יד עדיף ומי ליה דקשיאאיכא
 או עץ של ביד א"נ הכלי. נטמא ביד וכשנטמא מאוירו שנטמא כגק הלולה, ביד איירידהכא
 חירוצו, הבנתי ולא טפח. התנור מן היוצאת האבן ששנינו ו1והי באוירו, בו ומחוברת אבןשל

 ביותר, נראה התוס' ותירוץ מק"ט, בעצמן הם היאך חלולין והעץ האבן יד שאין כיוןדמ"מ
 חשיבא הכלי ביד דנגיעה ז"ל הרמב"ן בדעח נימא אי אף ולכאורה ז"ל. הרשב"אעכ"ד
 מצד הקשה ז"ל והרשב"א חלול, הוא ואפילו מק"ט אינו אבן מ"מ עצמו, הכלי באוירכנגיעה
 כלי של בתוכו כמגע חשיבא ביד טומאה דמגע ליישב יש וע"1 הלולין, והעץ האבן ידשאין
 וצ"ע. המק"ט חומר מין אינו דאבן החומר, עצם מצד מק"ט היד אין אבן גבי אבלוכנ"ל,

 הכלי נטמא ואם ככלים הן הרי הכלים ידות כל כתב, ה"א כלים מהל' פי"1והרמב"ם
 באבנים הנוגעין ומשקין ואוכלין אלו, אבנים נטמאו והכירה התנור נטמא ואם וכו' ידונטמאה
 וע' להכניס, ולא דוקא להוציא היינו לכל"ח ידות נתרבו דכי דס"ל ומבואר וכו' נטמאואלו

 בזה. שהאריך שםבמל"מ
 שבכירה הנר ובית החבלין ובית הפך בית בדיןג.

 מטמאין ואינן במגע מטמאץ שבכירה הנר וביח התבלין ובית הפך בית מ"ג, בפ"התנן
 שכתב, הפך( בית ד"ה ב' )מ"ח טומנין במה בפ' רש"י וע' מטהר. ור"ש ר"מ דבריבאויר
 להכשיר. שמן בתוכו שמושיבין הפך ביח קטנים, חרס כל' לה ומתוברין ה,א מטלטלת 11כירה
 כשיהיו אפילו מק"ט וכירים דתנור וגזה"כ הואיל שהקשה, אמתניתין הרא"ש שעל במגיהוע'

 נקט דשמא וחירץ היא, מיטלטלת 11 כירה בפירושו רש"י קאמר אמאי לקרקע,מחוברים
 הם נטמאו דאם הנר, ובית התבלין ובית הפך בית לה, המחוברים כלים משום המיטלטלתכירה
 ולא מיטמאים היו לא לקרקע מחוברים היו אילו אלו וכלים מחמתן, הכירה נטמאתבמגע

 מיירי לקרקע במחובר דאפילו נראה, ה"ה( )בפי"1 הרמב"ם דברי ומסתימת 1ולתן.מטמאים
 הפך בבית רבנן דגזרו דכיון הרא"ש(, בפי' דהמגיה )אליבא ז"ל רש"י סברת וצ"עמתניתין.
 במחובר אפילו יטמאו לא אמאי וכירים, תנור כדין טומאה שיקבלו הנר ובית התבליןובית

לקרקע.
 היינו וכו' במגע מטמאין וכו' הפך דבית ר"מ דאמר דמאי מבואר טומנין במה פרקובגמ'
 הרמב"ם מש"כ על כתב כס"מ והרב ה"ה(. )בפי"ו הרמב"ס וכ"כ )שם( הר"ש וכ"כמדרבגן,
 עכ"ד וצ"ע, שמשק רבינו כ"כ טומנין במה בפרק סופרים, מדברי אלא לה חיבור שאינםלפי

 עיוגו, בצריך עיון וצריךהכם"מ,

 חציו עד עפר בו שנתן תנור בדיןד.
 ולמעלן מעפר במגע מטמא ולמטן מעפר חציו, עד עפר בו שנתן חנור מ"ו, בפ"התנן
 נגעו אם בעפר, טמונים ואוכלים טמא התנור אם במגעו מטמא הרא"ש, ופירש באויר.מטמא
 בטיט, שגיבלן כאוכלין הוי ולא ביטלו, שהעפר אויר מחמח טמאים אינם אבל טמאים,בחנור
 מתורת מבטלו אינו דהעפר דס"ל ומבואר בתנור. שיגע ער טהור החנור בעפר שרץ אמוכן
 כל"ח הא במגע, מטמא ולמטן רמעפר דאמרינן מאי צ"ע ולכאורה אוירו. דין מבטל אלאכלי,
 הרמב"ם לדעח קשה וביוחר עפר. כשמלאו במגע יטמא ואמאי כלל שרץ במגע נטמאאינו
 נטמא ואם ולמעלה, סעפר אלא מתטמא אינו בלבד מאוירו נטמא דאם שכתב הי"ב()פי"ז



כחוראימו
 רבמגע דס"ל ומבואר עכ"ר, ולמטה, מעפר אף כולן נטמא מתוכו, בו טומאה ונגעהבמגע
 דאיכא מה"ת וא"כ חנור, שם עליה איכא אכתי ע"כ מאויר דנטמא כיון ולכאורה כולונטמא
 וצ"ע. מגע, טומאת שם זה תנורעל

 אותו מטהרע כיצד שנטמא תנור בדץה.
 שיהא עד הטפילה אח וגורר לג' חולקן אותו, מטהרין כיצד שנטמא תנור מ"ז, בפ"התנן
 ד' מבפנים ממעטו אלא בארץ שיהא עד ולא הטפילה את לגרור צריך אינו אומר ר"מבארץ,
 הכל דברי אותו מטהרין ניצד שנטמא תנור דה"ק, א' קכ"ד חולין בגמ' ואיחא וכו'טפחים
 הוא כיצד טומאה לידי תנורו יבוא שלא והרוצה בארץ, שיהא עד הטפילה את וגורר לג'חולקו
 את לגרור לא צריך אינו אומר ר"מ בארץ, שהיא עד הטפילה את וגורר לג' חולקועושה,
 ר"מ דמודה כיון ולכאורה טפחים. מד' מבפנים ממעטו אלא בארץ, שיהא עד ולאהטפילה
 היאך א"כ וקאק הלים דהא שעליו מטומאה נטהר אינו טפחים מד' מבפנים דממעטודבמאי
 וצ"ע. טומאה לידי יבוא דלאמהני
 טפלה לו שעשה מחכת של תנור בדץ1.

 גירסא ז"ל ולהגר"א ה"י( פ"ד )ב"ק רכליס התוספתא שהעתיק מי"א פ"ה בר"שע'
 ז"ל. הגר"א לגירסת שמועה של הצעה היא וכך בתוספתא,אחרת

 הוא באויר, מהן אי ונטמא לשנים וחלקו מוסף ל! ועשה טפלה לו שעשה מתכח שלתנור
 ואינו במגע מטמא וחברו ובאיר במגע מטמא הוא מתוכו, השרץ בו נגע טהור. וחברוטמא
 השרץ בו נגע טהורה, וטפילה ותמוה[ באויר ,מי מטמא הר"ש ןולגירסח באירמטמא

 א' ופוסל א' מטמא כולו מאחוריו, המת מן כזית בו נגע א'. ופוסל א' מטמא כולומאחוריו,

 רבי רבי, דברי הדים ומשקין אוכלין מטמא ואוירו גופו את ומטמא הטומאה אב שנעשהמפני
 מטמא כל"ח שאין וידים ומשקין א!כלין מטמא אינו אביו משם אומר יוסי ברבי'שמעאל
 הגר"א לפי' ז"ל הר"ש פי' שבין התילוק בזה ונבאר ז"ל הגר"א בביאור וע' כו'.מאחוריו

ז"ל.
 אבל אטפילה רק קאי דחלקו פי' והגר"א המתכות, על נמי קאי לב' דחלקו פי' הר"ש)א(
 וחברו ובאויר במגע מטמא הוא מתוכו שרץ דעע ס"ל הר"ש )ב( בשלמותו. נשארהמתכת
 מדיני הוי אויר דטומאח רכית באיר, מטמא חברו דאין ס"ל והגר"א ובאויר, במגעמטמא
 כל"מ. טומאת מדין דהוא במגע רק באוירו חברו לטמאות הא' שנטמא מה מהני לאכל"ח
 שנטמא מה מהני כל"ח בטומאת וגם הוי כל"ח דהא הטפילה טהורה אמאי קשה הר"שולפי'
 עע דאם פי' הר"ש )ג( ממש, נפרדים כלים כב' דהוי שפיר אתי ולהגר"א חברו. לטמאותהא'
 נמי דהף וכיק כל"מ כדע במגע דנטמא ובאויר, במגע דמטמא מאחוריו המת מן כזיתבו

 כלים כב' והוי מאחוריו, נטמא כל"ח דאיז ס"ל והגר"א כל"ח. כדין מאוירו מטמאכל"ח
 דמה ס"ל יוסי ברבי ישמעאל ורבי נטמא, להכי במתכות נגע הכל"ח דתוך משום אלאנפרדים,
 דטהור. הסתרים ביח כנגיעח הוי במתכות נוגעשכל"ח

 מחלקיו אחר והסיק לשנים שחצצו תנור בדץז.
 זו: בתוספתא איכא גירסאות וג' ה"ה פ"ד ב"ק כלים חוספחאע'

 הוא ונטמא, מהן אחד והוסק לשנים שחצצ! תנור - שלפנינו בש"ס הנדפסת גי'א.
 מהן א' ונטמא שניהן הוסקו טמא, כולו שביניהן !העובי טמא, כולו בשרץ טהור, וחברוטמא
 הטהור את והמשמש טמא הטמא את המשמש עוביה את חולקין ריב"ן משום אומר יוסיר'

 נטמא ובאיר, במגע מטטא חצצו הסיקוואח"כ אבל הסיקה ואח"כ שחצצו בזמן בד"אטהור.



מזכתוראי

 אצלי נתבררה ולא ה"ה פט"ו בהשגות הראב"ד כתב ]וע"ז טהור. חברו הרי במשקה מהןא'
 הוא[. ותמוה תירו,ן למצוא דחק דוד הסדי ובעלכהוגן,

- ז"ל הגר"א גי'ב.  טהור, וחברו טמא הוא ונטמא, מהן אחד והוסק וכו' שחצצו תנור 
 והעובי טהור חברו במשקה מהן א' נטמא טמא, כולו בשרץ מהן א' ונטמא שניהםהוסקו
 תנור ובאויר, במגע מטמא כולו חצצו ואח"כ הסיקו אבל וכו' בד"א וכו' טמא כולושביניהן
 טהור. וחברו טמא הוא במשקה מהן א' נטמא לשניס,שנחלק
 אחד והסיק לשנים שחצצו תנור - ה"ה כלים מהל' בפט"ו ז"ל הרמב"ם גי'ג.
 תורה[ של מטומאות ]וכיו"ב בשרץ נטמא טהור. והברו טמא הוא במשקק, ונטמאמחלקיו
 את הולקין באחר, במשקין מהן אחד ונטמא שניהן הוסקו טמא. שביניהן ועובי טמאהכל
 אבל הסיקו, ואח"כ שחצצו בזמן בד"א טהור. לטהור והמשמש טמא לטמא המשמשעוביו
 שם הראב"ד בהשגת )וע' הכל נטמא במשקין אפילו מהן אחד ונטמא חצצו ואח"כהסיקו

ובכס"מ(.

 מירי טהור, וחברו טמא הוא ונטמא, מהן א' והוסק לשנים שחצצו תנור וג' א' לגי'והנה
 על חל לא אכתי מהן, א' רק רהוסק דכיון משוס טהור דחברו טעמא וה-נו משקין,בטומאת
 תורה, של טומאה שהוא בשרץ נטמא אם אמאי ההמשך, צ"ב לפ"1 אך לק"ט, תנור שםחברו
 וצ"ע. כלי, שם עליה ליכא אכתי הא טמא,כולו

 ונטמא מהן א' הוסק )א( הנ"ל: הגירסאות מחילוקי המסתעפים הדינים חילוקיואלו
 וחברו טמא הוא ב' ולגי' טמא, הכל וג' א' לגי' תורה[, של מטומאות ]וכיו"ב שרץטומאת
 וג' א' דלגי' אלא טהור, וחברו טמא הוא במשקין, מהן א' ונטמא שניהם הוסקו )ב(טהור.
 טמא כולו שביניהן העובי כ' ולגי' טהור, ולטהור טמא לטמא המשמש עוביו אתחולקין
 כריב"נ(. ודלא מ"ז פ"ב דכלים)כת"ק

פ"ז
 דכת שעשאו כסא בדץא.

 קיבול כלי משום וטמא כירה משום טהור קדירות קיבול בית בו שיש דכת מ"ב, בפ"זתנן
 בו שמשמש אע"פ דכת שעשאו כסא פ"ה, ב"ק כלים התוספתא שהביא שס בר"ש ויעועוכו'

 דכק שעשאו כסא חדא, וצ"ע וכו' במסמר שיקבענו עד טמא דכון ועשאו טמא היהטהור,
 כסא. שם מיניה בטל אמאי וא"כ לכסא, בו שמשמש ר"ל טהור, בו שמשמשאע"פ
 דלעולם קיבל ולא טומאה קיבל בין חילוק דאין מבואר אשה במה דבפ' הקשה דהר"שותו
 ומושב משכב בין לחלק יש דשמא ותירץ מעשה, בשינף אלא טומאחו מראיות עולה דבראין

 ונעשה עמור אמרי' דלא וצ"ע מלאכחנו. ונעשה עמור לו אומרים שיחדו דכיק כלים,לשאר
 מ"1 בפ"כ כתב דהר"ש ותו איפכא. לא אבל למו"מ כלי שם ליחול דלא לעגין אלאמלאנתנו

 )רכל מיירי לטמא דבראוי המדרס, מן טהור וילק ועשאו מדרס טמא שהוא סדין דתנן האגבי
 ועשאו מדרס( לטמא ראויסדין

 ויל-

 לענין דאף בדבריו ומבואר מעשה, שינוי בו שעשה היינו
 !צ"ע. מעשה בשינף אלא טומאתו מראיוח עולה אין טומאה קיבל לא אם אףמו"מ

 הכירה חצר ברץב.
 פחותה ובאיר, במגע מטמא אצבעות ג' גבוה שהוא בומן הכירה חצר מ"ג, בפ"זתנן
 את נותן אומר ישמעאל ר' אותה, משערין כיצד באויר, מטמא ואינה במגע מטמאמכאן
 מצד גבוה שפה לו שיש כלי יצויר דאם וצ"ע, וכו' באךר מטמא וכנגדן למטן מלמעלןהשפוד



נהוראימח
 גבי מצינו וכן הנמוכה, השפה עד רק הוי קיבולו דכית סשיטא גיסא, מאידך נמוכה ושפהאחד
 אחר. בענין הכירה חצר משערין ואמאי ידים,נטילת

11"]5
 וצ"פ בלוצ בדץא.

 מוקף התנור בטפילת נמצאו וכו' תנור של בנחושחו שנמצאו טבעת או מחט ברפ"ט,חנן
 מן שבולטין לחוכה, שוקעין פירש ז"ל והרמב"ם וכו' החבית במגופת נמצאו וכו' פתילצמיד

 אינו חרס שכלי לפי טיט, עליהם אין אם טמאים חבית של הללה כנגד עד ושוקעיןהמגופה
 גם מציל אינו שהכלי כיון נמי טיט עליהם יש אפילו דא"כ וצ"ע שבתוכו, כלים עלמציל
 בפירושו. ז"ל הרא"ש כן הקשה וכבר יציל, לאהטיט

 וכו' טהורים פיה מכנגד החבית במגופת דנמצאו הא שפירשו והרא"ש הר"ש בפי'ךעוין
 נראים אלא לגמרי בלועין אינם אם וכן המגופה, בתוך בלועים והם מאוירה למעלה פיהנגד
 בצמיד להציל ליה חשבינן תחחיהם צף הטיט שאין אע"פ טהורים, לאוירה יוצאים אינםאבל
 טומאה בע נפ"מ מאי ת"ע נטמא. לא טמאים היו דאם לענק כתוך חשיב דלא אע"גפתיל,
 וצ"ע. המגופה, חוך בלוע דהוי נימא תוך משום בצ"פ ניצל אמאי ותו בצ"פ.להצלה

 בטהרה שנעשיח גפתבדין
 ונפלה בטהרה שנעשיח גפת פ"ו( ב"ק )כלים התוספתא שהביא מ"ה פ"ט בר"שיעין
 בשעת החנור לאויר ונפלה ונטמאח כטהרה ושנעשית טהור, הסיקו בשעת אפילו התנורלאויר
 אומר בר"ש ור"א הסיקו( בשעת )אפילו מטהר ור"ש טהור, הסיקו בשעת שלא טמא,הסיקו
 טומאה בו ונגע בטהרה שנעשית גפת גרס, ז"ל הגר"א אבל וכו'. מטהרין וב"ה מטמאיןב"ש
 נעשו דמחחילה טהורץ מהן היוצאין ]רמשקין טהור הסיקו בשעת אפילו התנור לאוירונפלה
 בשעח החנור לארר ונפלה בטומאה ושנעשית בלועין[, המשקין טומאה בו נגע וכיבטהרה
 ונבלעו חזרו וכי מהגפת שיצאו המשקין נטמאו ]דכבר טהור הסיקו בשעת שלא טמא,הסיקו
 והדברים וכו' התנור[ וטמאו משקע נפקו התנור דהוסק והשחא מינייהו, טומאה פרחה לאבו

 ליראיו. מחכמתו וחילק בעולמו לו שככה ברוך מסיני כנחינתם ושמחיםברורימ
 מהן יצאו ואח"כ טמאין עליהם והלכו בטהרה שנעשו והזוגץ הגפת תנן, מ"וובפ"ט
 בתוספחא שמעק כר' מתניתין דסתם הר"ש וכהב וכו' בטהרה נעשו שמתחלתן טהוריןמשקע
 הגפת בתוך הוו כלועין המשקין דהא טמא אמאי ולכאורה טמא. אמנם ולת"ק כלומרדלעיל.
 וצ"ע. הגר"א, בביאור וכמשנ"חוהזוגין

פי"א
 ישנה טשאה בדקא.

 מהן ועשה חזר טהרו, נשברו טמאין, ומקבליהם פשוטיהם מתכות כלי י"א, גר"פתנן
 ובחוספתא הנפש. לטומאת אלא טומאה לכל לא אומר רשב"ג הישנה, לטומאתן חזרוכלים
 אומר שמעון ר' הנפש, לטומאת אלא טומאה לכל לא אומר רשב"ג איתא, פ"א ב"מדכלים
 דר"ש דוד, החסדי וביאר יום. טבול להיות חזר מת מטמא יום טבול שהיה מחכות כל'אפילו
 וסד"א חטאח, מי גדר משום וטעמא בלבד, הנפש לטומאת אלא גזרו דלא ס"ל כרשב"גנמי

 ושנה הזה דכבר מת דטמא יום בטבול אבל גזרו, טבל ולא הזה לא דאכתי מח בטמאדדוקא
 בטומאת רבנן דל"פ קמ"ל גורו, לא אימא חטאח מי גדר משום ביה למגזר ליכא ותווטבל
 משמע ר"ש, אמר ול"ק אומר שמעון ר' מדקתני ואמנם גזרו. דיריה יום בטבול ואפילוהנפש



מטנהוראי

 וכמשנ"ח. דיייה יום בטבול %א ממש מת בטמא אלא גזור דלא וסכר דפליג אה"נדרשב"ג
 מת(. טמא ר"ש כדברי גרסי' )ולא דמתני' כת"ק דתוספתא דר"ש ו"ל הגר"א דעתאבל
 בפ"ע שם לו שיש כל"מ בדיןב.

 תואר שם לו שיש כלי לרבוח דבר, זוטא בספרי דתניא הא שהביא מ"ב פי"א נר"שיערן
 אך אחר מכלי חלק הוי שבעצם כלי לרבות דבר, כל אחר, בלי עם יחד ומשחמשעצמי

 כלי שם בטל אחר כלי עם יחד המשתמש משום וע"כ ברישא, קס"ד מאי וצ"ב לבד.משתמש
 לחלק ונעשה לגמרי כלי שם בטל אחר כלי עם דמשתמש דכיון )א( - גווני בב' וי"למיניה.
 וקמ"ל לכדו. דמשתמש כלי על רק דהלה טומאה בקבלת דין דהוי )ב( האחר. הכלימחלקי
 כלל הכלי שם בטיל דלא )א( - גווני בב' י"ל ושוב מי,יה. כלי שם בטל דלא משוםדטמא
 כה"ג כלי על נמי דחלה הטומאה מדיני אך הכלי שם דבטל )כ( כל"מ. כל כדין מק"טולהכי

 שם עליה חל לבד דמשתמש רכית א' גווני, בב' י"ל נמי ובסיפא אחר. כלי עם יחדהמשתמש
 במתני' דקתני ומאי הכרע. וצריך גדול, בכלי חלץ על אפילו חלה דטומאה הוא דדין ב'כלי,
 אחר לכלי טפל שהוא כלי לאפוקי דאתי הרא"ש כתב וכו' טמא בפ"ע שם לו שיש כל'כל
 וכו'. כסויכגת

 החררה ומן העשת מן כלים העושה בדץג.
 ומן הטסץ ומן גלגל של הסובב ומן החררה ומן העשח מן כלים העושה מ"ג, בפי"אתנן
 ע' וכו' טהורין הגרודות ומן השחולת מן כלים מאזני כלים, ומאוגני כלים מכניהציפויין,
 בפ"ח הרמב"ם אבל ישנה, טומאה לענין מיירי דמתניתין שפירשו וראב"ד וברא"שבר"ש
 דהיינו ופירש מספק, ישנה לטומאה חיישינן דלא דס"ל זה, בפירוש ממאן ה"ב כליםמהל'
 מתכות. כלי גלמימשום

,*ייס"

 המסכתא. סוף ער רכלים ב' מפרק פורטמן אליעזר "רב ע"י ועובדנערך



נחוראינ
 רקיקבענין

 להלן ופריך בהלון ממעט אינו רקיק שמואל אמר קיסנא בר טובי א"ר ב', י"ט ב"נא.
 תוצץ אינו טומאה מקבל שהוא דבר וכל טומאה מקכל שהוא דבר דהו"ל לי' ותיפוקבגמ'
 חוצץ אינו טומאה המקבל דבר וכל 11"ל רגמ"ה ועי' פירות במי שנילש ומשני הטומאהבפני
 ע"כ. וכו' למעטו או הטומאה תצא שלא טפח על טפח שהוא חלון בו לסתום הטומאהבפני
 לא לגמרי סתמו דאם כתב, ב' ו' אהלות והרע"ב הוצץ. אינו המק"ט בדבר סתימה שגםמשמע
 מחלוקת יש גופה היא ד"ה א' כ' בחוס' והנה תוי"ט. ועי' ביטול, בעי במיעטו אבל ביטולבעי
 ביטול. בעי לא כולו דסתמו דכיון ס' ור"' ור"ת כולו בסתמו גם ביטול דצריך ס' דריב"םב1ד,

 חרס בכלי דסתמו מת טומאת מהל' ה"ד בפט"1 שכ' בסתמו גם ביטול דבעי סוברדרמכ"ם
 ב' קנ"ז ישבת מהא בתוס' והק' ור"י. כר-ת וס' השיג והראב"ד ומאוס, מנוקב שיהאצריך
 לאו דלהרמב"ם החוי"ט ותי' הוי דבונה כיטלו לא והתם וכו' המאור את שפקקודאמר

 דמקבל ותי' תיחוץ גופה היא גרוגרות מלאה אחבית הקשו בגמ' והנה - אייריבטומאה
 ור"י דר"ת אליבא גס וע"כ מחכח של בחבית הכ"ע השני כתי' או לגאו דפומי' כיתטומאה
 מבטלו שאינו דבר בין נפ"מ מאי וצ"ע - החלון כל סתימח יועיל לא טומאה המקבלבדבר
 טומאה, המקבל לדבר משם, לפנותווסופו

 פי' ונך החבית. שמבטל ותי' החבית יקח הרי הגרוגרות יועיל איך שהק' רמב"ן עי'ב.
 וחי' החבית ויחצוץ בגמ' והק' שניהם כשביטל וע"כ הגרוגרוח חוצצין בחבית דגרוגרותהגמ'

- טומאהדמקבל  כשיקח לפנותן דעחיד הגרוגרות יחצצו לא החבית ביטל לא אם ואה"נ 
 במציאות, לפנוחן עחיד דאפי' משמע חוצצין. מ"מ החבית יקח דאפי' תי' והתוס'החבית,
 דאל"כ וכו' ינטלו שאילו כל קאמרי אמאי במקצת מובן התוס' לפי והנה חוצצין. שביטלןניון
 והגרוגרוח התבן ביטל ואפי' החבית לבטל צריך דגם הרמב"ן לשי' אבל בפנ"ע חציצה בואין
 שאילו כל "רואין הגמ' קאמר אמאי צ"ע במציאות לפנותו שעתיד זמן כל הוא, כלוםלאו
 חוצץ אינו התבן גם ליקח החבית לפנות בא דאם דהרמב"ן אליבא צ"ל אע"כ ". וכו'ינטלו
 טומאה מקבל דהא מצ"ע חוצץ דאינו כית מ"מ ביטלו דהרי החבית מפנה אינו אםוגם

 במה צ"ב אך - התוס' וכד' חוצץ אינו החביח בלי לעמוד יכול אינו והתבן הגמ'וכמסק'
נחלקו.
 שיעורי הביא רקיק ד"ה התוס' דהנה - לחקור יש גופא טומאה המקבל בדבר והנהג.
 מקדח כמלא לאורה טפח, בפוחח לתשמיש עליו חשבו - והיינו אהלות במס' השנוייםחלון
 בטיח בן של כאגרופו שעורה וכו' שרצים שחררוהו כגון מעצמה נפתחה - לשכה שלגדול
 פותח לשיעורן חוזר למאור או לתשמיש עליו וחשבו מעצמו בנעשה ואם אדם של ראשוהיינו
 אויר בו ויש אגרוף לשיעור הגיע ולא מעצמו נעשה אם לעיין ויש וכו'. מקדח מלא אוטפח
 ואח"כ טומאה המקבל כדבר טע"ט מכדי לפחות עד וסתמו לתשמיש חשבו לא ועדיץטע"ט
 חלון רין בו אין יעדיין כיון דיחצו,! ברור ולכאורה לא. או דחוצץ נימא אם לתשמישחשבו
 בפני יחצוי, לא לעולם המק"ט בדבר יבנהו ובחלקו כוחל כשיבנה א"כ דחוצץ, נימא דאם-

 טומאה אין חלון בכותל דאין זמן דכל כיון אלא אאל"כ וע"כ בו. יש חלון דהאהטומאה
 דין עלי' חל ולא עור סגור כשהי' לתשמיש חשבו דהא חלון עדיע אין בנ"ד גם וא"כעוברת
 בו חלת כשממעט חוצץ טומאה המקבל דבר דאין והא בחלון, אלא עוברח טומאה ואיןחלק



באבהוראי

 לגבי א"כ הטומאה בפני חוצץ דאינו וכיון למעטו ובא חלת שם עלי' ואיכא משוםהיינו
 א'. באות וכנ"ל לגמרי סתמו ואפי' דטיא דליתא וכמאן חלת שם הופקעה לאטומאה

 מבטיל לא לאכילה דראוי דכיון וכו' רקיק אין וכו' בחלון ממעט אינו ד"ה רש"י עי'ד.
 ולכן לפנותו דעתיד משום ממעט ראינו נימא אס בהא לעיין ךש עכ"ל נמחיצה דנהוילהתם
 כאז אין עכשיו דאה"נ דלמא או - טפח על טפח כאן יש ועדיין החלון בשיעור מיעוטאינו
 דאינו מחיצה שם על'1 אין משם לפנותו דעתיד כיון * מ"מ הרקיק שמונד כיון בחלוןטע"ט
 דעכשיו אע"פ בחלון שיעור כבר הי' דאם ומשום הטומאה בפני חוצץ אינו ולכן לחלוןבטל
 המקבל דבר כמו דנעשה הטומאה את מעכב אינו חוצץ אינו דהרקיק כית מ"מ שיעוראין

 בזה,טומאה

 המקבל לדבר דרקיק מהא לחלק אפשר האם כנ"ל, לחקור יש נמי ביטלו דלא וברקיקח.
 בנהו ובחלקו כותל בנה ואפי' ממש דמיא דליתא כמאן לפנותו דעתיד כיון דברקיקטומאה,
 אין ענשיו מ"מ דילמא או לפנותו, דעתיד כיון חלון דין עליו איכא ודאי לפנותו שעתירבדבר
 הי' לא דמעולם משום דחוצצת ואת"ל כשיעור. בו הי' לא ומעולם הטומאה, שתעבור חלוןפה
 לעבור הטומאה יכולה חלון שיעור בו יש דאם הוא חלון דדין משום )והיינו חלון שיעורבו
 פותח בו ואי, לחשמיש חישבו ואם כלל חלון אינו טפח פותח רק בו רש למאור חישבוואם
 לגבי א"כ ממעט דאינו בדבר ומיעטו כשיעור בו הי' אם אבל כלל, חלת אינו כן גםטפח

 דעתיד נימא אם אף כולו סתמו אם אבל חלת כאן יש ועדיין נלל מיעוט כאן איןטומאה
 חוצץ באמת דרקיק נימא אם ואפי' כלל.( חלון כאן אין מ"מ דמיא דליתא וכמאןלפנותו
 כנ"ל לחקור גם אפשר - חלון ואיכא דמיא דליחא דכמאן משום כאן חוצץ דאינו והאמצ"ע
 חוצץ אינו כבר א"כ חלון, בשיעור חלק להיות פה עתיד הרי לפנוחו דעתיד דכיון נימאאם
 כאן יש דאפי' משום והייגו הוא סתום ובמציאות חלון כאן הי' לא מ"מ א"ד הטומאהבפני
 דליתא וכמאן לפנוחו דעתיד משום היינו חוצץ, אינו לפנוחו דעתיד בדבר שמיעטו ואסי'חלון,
 וא"כ חלון כאן דאין כיך כן לומר א"א חלוו כאן הי' לא אם אבל חלון, ואיכא הממעטלדבר
 הוא. החוצץ דבר בעצם דרקיק נימא אם דוקא ווה חלון, כאן אין עכשיו הרי כולו בסתמוגם
 בק נ"מ איכא דתוס' אליבא ולכן כן לומר א"א הוא החוצץ דבר לאו דבעצם בטומאהאבל
 אבל מועיל. אינו ובטומאה ביטול, בעי לא כולו סתמו דבביטול טומאה, המקבל לדברביטול

 לא ולכן וכלל כלל החוצץ דבר דאינו הוא הדין ברקיק דגם להו סבירא והריב"םהרמב"ס
 וכמו עלי' מחיצה שם לאו דרקיק סבר דמר והרמב"ן תוס' פלוגתת פי' נמי וכן כן. לומרשייך

 ס' והרמב"ן במציאות לפנותו עחיד אם נפ"מ ואין מחיצה שם נעשה דביטלו וניתטומאה

 החבית ע"י לפנותו עתיד אם כן ואם חוצץ אינו ולכן דמיא דליחא כמאן לפנות שעתידדרקיק
 חוצץ.אינו

.שושן.'

 משום והינו חונ, אינו ואפ-ה חלת שיעור כאן אץ וא"כ יפנהו לא דודאי "וב~אף דאינו בטומאה שמצינו כטו.

 - לפנוהו דעתיד בדבר נם א"כ דמיא, דליהא וכמאן השץ אינו טוסאה המקניודבר



נהוראינב
 תוכו תוךבענין

 תוכו. שבתוך מה ולא יטמא בתוכו אשר כל ז-ח, פסקתא ז' פרשתא שמיני בתו"כא.
 ומשקין אוכלין בחבית השרץ התנור, מפי למעלה ופיה בתנור נתונה שהיא חביחכיצד

 פי' טמאים, שכתוכה ומשקע אוכלין החנור מפי למטה פיה ואם בתו"כ. ע"כ טהורע,שבתנור
 כלי אויר טומאת וווהי הכלי, בתוך המונחים אחרים אוכלין מטמא חרס בכלי דמונחשרץ
 אלא הוא תוכו לאו בתנור, מונח עצמו הכלי אם אחר בכלי מונחים האוכלין אם אבלחרס,
 וטהורין. תוכו,תוך

 ששחטה חטאת רב אמר יהודה רב אמר מי אחריתא, מילתא ורמא א' ג' דף זבחיםובגמ'
 מחריב לא מינה דלא בה מחריב דמינה אלמא כשרה, חולין לשם שחטה פסולה, עולהלשם
 מציל שטף כלי ואפילו ד"ה ופירש"י מציל, שטף כלי ואפי' תוכו תוך ולא תוכו והתניאבה.
 תוכו תוך דהא שבתוכו אוכלין על דמציל בתנור המונח חרס כל' מיבעיא לא כלומר,וז-ל
 מגבו, מיטמא חרס כלי דאין שבו, אוכלין ויטמא מאויר דמיטמא למימר ליכא גופי' וכליהוא,
 כל' א'( כ' )דף דפסחים בפ"ק דאמר ומציל טהור הכא מגכו שמיטמא שטף כלי אפ"אלא
 וליפסל חולין שם ליחול נמי הכא תוכו, שם אח לבטל בי' חייץ מיני' דלא אלמא מציל,שטף
עכ"ל.

 כלים ואין חרס כל' מאויר מיטמאין אוכלין דרק ידעינן הא הקשו ורמינהוובתר"ה
 שטף בכלי החידוש מה וא"כ הוא, כלי איוה בזה נפ"מ שום ואין חרס כלי מאוירמיטמאין

 הוא מיני' דלאו דאע"פ הוא שטף בכל' דהחידחם התוס' פירשו וע"כ חרם. בכלי מאשריותר
 עיי"ש. וכו' כתיב חוכו ד' בע"ב לקמן כדאמרי' הוא וגזה"כ קמ"ל, מטומאה יציל שלאוהו-א
 הכלי בתוך מונחים האוכלין ואין הוא, כלי מ"מ הא לא, או הוא מיני' אם נפ"מ דמא'וקשה,
 מקרא ירעינן נטמא אינו תוכו דתוך דינא והך חוכו, בתוך אלא השרץ מונח שבוחרס

 מציל. שטף דכלי מיוחד קרא כעי ואמאיאחריתא,
 לא כלומר, שטף, כלי אפילו אמר ומה וז"ל, פירש א'( כ"ה )דף בחולין גרשוםורבינו
 תוך חשיב דאין שטף כלי אפי' אלא תוכו, תוך וחשיב רידי' תוך רחשיב חרס כל'מיבעיא
 מטמא שטף כלי דאין דכיון בדבריו, והביאור עכ"ל. שבתוכו לפירוח מציל אפ"הדידי',
 ודבריו קמ"ל. תוכו תוך נמי יחשב שלא והו"א חוך, כדין דידי' תוך חשיכ לא מאוירו,אוכלין
 בכלי מונחים והשרץ האוכלין שיהיו בעינן חרס כל' באיר אוכלין לטמא דאם ביאור,צריכים
 ודאוכלין הוא, כלי מ"מ הא לא, או עלי' תוך דין שטף הכלי תוך אם נפ"מ מאי אחד,חרס
 קרא צריך ואמאי גתוכו, המונח אחר כלי בתוך אלא השרץ, עם יחר חרס הכלי בתוךאינן

 הוא. חוכו דלאולמימר
 אצל מחיצה מה תנור, אצל כמחיצה קדשים אצל חולין עשו ושני איתא, שם בגמ' והנהב.
 שחצצו חנור דתנן, כלל, ליה מהניא לא קדשים אצל חולק אף כלל, ליה מהניא לאתנור

 בקש ופקוקה פחותה שהיא כוורת טמא, הכל אחד במקום שרץ ונמצא ביריעוח אובנסרים
 טמאים. שבתוכה אוכלין בתנור שרץ טמא, התנור בתוכה שרץ התנור, לאוירומשולשלת
 מיני' חרם כלי אצל שטף וכלי בי', מחריב לא מינה דלאו לעולם כלומר ושני, ד"הופירש"י

 דאמרינן תנור, אצל כמחיצה מיני' דלאו הוי קדשים אצל חולין אבל מנא, והא מנא דהאהוא
 בה מחריב לא מיני' דלאו כדאמרן לאוכלין, שרץ בין חציצה להיות בי' מהניא דלא לקמןלי'

 לא מחיצה כגת מינה דלא דאמרן והיינו רש"י כחב טמאים שבתוכה אוכלין ובד"העכ"ל.



נגנתוראי

 אבל בה, מחריב מינה דלאו נימא אם דאפילו וקשה עכ"ל. ממנו תוכו שם לגטל ביהמחריב
 כלי בתוך מונחים עדיק האוכלין וגם השרץ גם והלא הכלי, את יבטל חוצץ שדבר מצאנולא

 החציצה. מהניא ולמאיאחד,
 מן להציל מהני וכוורת דמחיצה וסובר רבנן, על דפליג דר"א אליבא קשה וביותרג.

 ובגמ' הקל. חרס בכלי דמציל כ"ש לא החמור במת הציל דאם ממת, וחומר קלהטומאה,
 ופריך מק"ו, יליף מצלת דמחיצה והא בה, מחריכ לא מיני' דלאו ס"ל דר"א מפורשבע"ב

 בגמ' ותירץ כ"ש, לא חולין קדשים מחללים קדשים דאם ק"ו לימא נמי קדשים אצלדבחולין
 ואק קדשים מחללים קדשים וגו' 'שראל בני קדשי את יחללו ולא הוא, גזה"כ דרבדטעמא
 מק"ו, לפקי' תוכו ליחי ה"נ לל"י אפקי' קרא אתא אלמא בגמ' ופריך קדשים, מחלליםחולין
 11"ל, חוכו ליתי ה"נ בד"ה ופירש"י וכו., בטיט שגיבלן לאוכלין קרא לי' דמיבעיאותירצו
 כלי תוך אלא ממעט דלא מסברא וקאמרת תוכו, תוך ולא תוכו לקמן דדרשינן יחיראקרא
 ליתי ק"1 אמרת ואמאי ק"ו, משום לאו אי לאיחרובי' לי' ליח מיני' דלאו מחיצה אבלאחר,
 קרא לי למה מצלא מחיצה דאי טמא, לעולם דחוכו מכלל תוכו תוך מדמעט ולפקי'תוכו

 לרב, הוא תוכו המחיצה שבעבר והאי מיכעיא, תוכו תוך מציל חוכו השתא תוכו, תוךלמעוטי
 דמחיצה ר"א דמודה מפורש דהרי הוא, ותמוה עכ"ל. בי' מחריב לא מיני' דלאודהאמרח
 וצ"ע. תוכו, מיקרי עדיין והרי המחיצה מועילה מה א"כ הכלי, של תוכו שם מבטלתאינה
 מפי למעלה הפנימי פי אם בפנימי ואוכלין בחיצון שרץ תוכו, דתוך הדין בעיקר והנהד.
 מציל, אינו בתוכו הפנימי פי ואם חוכו, תוך ולא חוכו דאמרי' משום הטומאה מן מצילהחיצון
 מ"מ שהרי החיצון, דחוך המציאות כאן חסרה בפנימי שנמצא דכיון משום דאינונראה

 להפקיע הפנימי יועיל והיאך החיצון, ע"י גם צדדיהם מכל מוקפים הפנימי שבתוךהאוכלין
 החיצון.שם

 תוך מכלל מופקע זה הרי כלי שם עליו שיש אחר בכלי שנמצאים דכית נאמהואם
 כאן יש דהרי להציל, צריך החיצון מפי למטה הפנימי הכלי כשטי גם לכאורה א"כהחיצון.
 הפנימי הכלי חציצת זה ראין צ"ל וע"כ החיצון, בתוך ולא בתוכו נמצאים והאו~לים אחרכלי
 תוכו. חוך שם לזההנותן
 אשר כל תורה שאמרה מה דהיינו האויר, הוא חרס בכלי דהמטמא הוא הגדר אךה.
 באוירו. היינובתוכו
 דחד החיצק מאויר חלוק אינו הפנימי אויר הרי החיצון, מפי למטה הטנימי כשפ' כןועל
 הרי מ"מ החיצון, ככלי נמצאים אינם שבפועל הגם בפנימי המונחים האוכלין וא"כ הוא,אויר

 לאשווי' אחר בכלי שנמצאים מה מהני ולא שמטמא, זה הוא והאויר החיצון, באוירנמצאים
 תוכו. תוךלהו

 החיצון, הכלי מאויר חלוק הפנימי הכלי או'ר הרי החיצון, מן למעלה הפנימי כשפיאבל
 באוירו מונחים אינם מ-מ צד, מכל 'דו על הם מוקפים שהרי בחוכו מונחים הם שבפועלוהגם
 תוכו. תוך להו דמשוי הוא וזה הפנימי, באויראלא
 גם דבאמת מציל, וכוורת דמחיצה לר"א דס"ל במאי ג' באות שהקשינו מה יחורץ ובזה1.
 ורש"י, בגמ' וכדמפורש הוא הכלי תוך למחיצה מעבר וגם הכלי, מבטלת אינה מחיצהלר-א
 ולכן הוא אחר אויר למחיצה דמעבר דס"ל משום לחלק מחיצה דמהני ממת ק"ו יליף מ"מאך

 מחיצה דגם סבר אי בר"א שם הראשונים דנחלקו )והא הוא. תוכו עדיין שודאי הגםמצלח,
 שכן,( בתוד"ה ויעחין ממח, הלימוד באופן תלף כוורת, רק אומצלח



נתוראינד

 הו-א בה מחריב לא מינה דלאו דאמרינן לאואי דבאמת ברבנן, הביאור גם וזהז.
 היא מינה לאו דמחיצה רבנן וקמ"ל המחיצה,ע"י נחלק הכל' אויר שהרי תציל,דמחיצה
 למת. ול"ד האויר, לחלק אף מועלתואינה

 דהרי תוכו, תוך וחשיב מציל שטף כלי דאפילו למימר מיוחד גזה"כ דבעינן נמי והיינוח.
 דאין הו"א מאוירו, מטמא אינו דהא הוא חרס דכלי מינ" דלאו דכיון כתב בחוליןרנמ"ה
 הכלי של בתוכו כמונחים נחשב עדיין אתר בכלי שהאוכלין ואף עצמו, בפני כתוך נחשבאוירו
 בכלל וה והרי תוך, להקרא תרס כלי כאויר חשוב שטף כלי דארר לומר גזה"כ באה ע"זחרס,

 תוכו.תוך
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נהבהוראי

 שליט"א חישיבח ראשמרן

 בנדרים התפסהבעבין

 "וכן ג-ד הל' משבועוח פי"ב רמב"םא.
 מכחבי בכחב או הנביאים מן בנביאהנשבע
 בשאר בד"א וכו', שבועה, זו אין וכו',הקדש,
 במה נשכע אם בחורה הנשבע אבלכה"ץ,
 בה נשבע ואם ההזכרוח, על דעתו בהשכתוב
 שבועה." כאן ואין הגויל על דעתוסתם

 לשאר תורה בין לחלק ראה "מהובהשגות
 כמו הזה הענין שאין מודיע והרי:י וכו',כה"ק,
 קאמר בתורה ה:שבע על שלא סובר,שהוא
 עלי זו ככר אמר שאם בס"ת, המתפיס עלאלא

 כלום אמר לא אארעא מ:חא אם הזה,כסה"ת
 אלא קרושה בהם אין וגויליס אגויליםדדעתי'
 כאן אין הלכך שעליהן האותיותבשביל
 דעתי' בידי' לה נקיט אי אבלהתפסה,
 הוא הנדור כדבר ואזכרות שבו,אהזכרות
 הן קדושה לשם והכוונה הכתיבהשע"י

 שהיא שבחוכה במה אמר אם וכ"שקדושות,
 ובירושלמי אארעא. דמ:חא ואע"גהתפסה
 התורה, כקדושת מותר ה"ז בתורהמפורש
 אדם, בידי המקודש כדבר זה ואיןכלומר
 כלומר בה, כתוב דקדושה אסור ה"ז בהבכתוב
 לץדושה." וכוו:תו אדמ ע"י מקודשיםשהם
 הל' מנדרים ]ובפ"א המחלוקת. בסברתהנ"ב

 "הנודר נדר לענין גם ההלכה כ'כ"ז-כ"ח
 ל"א כזו עלי אלו פירות שאמר כגוןבתורה
 אסור ה"ז בה שכתוב במה נדר וכו',כלומ,
 "דומה ובהשגות ונדר." איסור בה כחובשהרי
 אחר ענין כתב שהרי נזכר, ולבסוףששכח
 משמעות דלכאורה צ"ע אמנם שבועות."בהל'
 הוא ונדר" איסור בה כתוב "שהרי הרמב"םל'

 בין שהעמידה מוכרע הוא וממקומו יד,מענין
 עי"ש.[ דידוח,ההלכות
 הן הרי "האומר '"ג הל' מנדרים פ"אב.
 הואיל אסורין, אלו הרי בהמה כמעשרעלי

 הרי כבכור עלי הן הרי אדם, בידיוקדושתו
 ואינו אדם, בידי קדושתו שאין מותריזאלו
 איש יקדיש לא שנא' ב:רר להתפיסויכול

 בן הר"א ע"ז שנשאל הביא ובכס"מאוחו".
 ר' של טעמו בגמ' מפורש דהריהרמב"ם
 בדבר - 'דור דכי ץרא משום דמתיריהודה
 - יקדיש מלא דיליף מאן ליכא אכלהנדור,
 הרי יקדיש ומלא - להץדישו, מצוהיהרי
 מקדושה אותו משנין דאין אחר ע:יןנלמד

 בפ"ד הרמב"ס הביאו הרי וכן -לץדושה
 וחי' הקדשים. וכל בבכור שינוי לדיןמתמורה
 שאין בעצמו כמ"ש הטעם יסוד דבאמתהר"א

 הענין לחזק טעם הוסיף אך אדם, בידיקדושחו
 ל:דר יש דאעפ"כ תאמר דשמא פי' אחר,מצר
 עולה לקדושת קדושתו שישנה כגון מעלהבו

 אלא כן, "אינו הנידר דבר יחשב וכןוהואיל
 כמ"ש לשנוחו וא"י תפיסה בו לנדר אעלעולם
 כלל כוונתו ואין יקדיש, מלא והראי'בתמורה
 ר' ד' בענין נדרים בגמרח האמורהלתפיסה
 תמיהה, מוסיף החי' ולכאורה עיי"ש.יהודה",
 היתה עולה לעשותו אפשר הי' אילודאמנם
 עכשיו אבל - ב:דר, באה המחורשחקדושתו
 :וסף וכיצד מאליו, וץדושתו הוא בכורהרי
 'הודה. ר' של לטעמו חיזוקבזה
 קדש, בשר לפניו "הי' ט"ו הל' פ"אג.
 זריץת לפני אם בכור בשר הי' אם אבלוכו',
 ה"ז דמים זריקת לאחר ואם אסור, ה"זדמים
 לתמוה שהרבה ובכס"מ כהשגות, וע'מותר,
 בבכור התפסה דל"מ י"ב בהל' מ"שדסותר
 הביא דבריו ובסוף אדם, בידי קדושתושאין
 "שהפרש הרמב"ם של בנו הר"א בזהמ"ש
 המתפיס בין בבכור המתפיס בין ישגדול
 דמיס, זריקת קודם לפ:יו המונח הבכורבבשר

 נידר, שאינו בדבר מתפיס בבכורשהמתפיס



נהוראינו
 ולהחזיק בכור קדושת לעשוח יכול אדםשאין
- בכור,חולין  לפניו המונח בכור בשר אבל 
 ניתר שאינו שלמים בשר כדין וזינוהואיל
 שלמים וקדושת דמים, בוריקת אלאלאוכליו
 בקרבן מתפיס הו"ל בנדר, לעשותה יכולאדם
 לביאורו. ביאור וצריך אסור",שהוא
 אע"פ והאשם "ההטאת י' הל' פ"אד.
 במקומו, שיתבאר כמו ונדבה בנדר באיןשאיגן
 נדרו, מחמת אותם להביא לנודראפשר
 מכיא נטמא ואם חטאח מביא בנזירשהנודר
 או עולה ואצ"ל וכו', לפיכך, כמשי"ת,אשם

 או אהרן "כחלת י"א ובהל' וכו'.-שלמים"
 דרך שס שאין מותרין אלו הריכחרומתו
 -אנו ובהשגות בנדבה. או בנדר אלולהביא
 לכהן והתרומה שהחלה מפני לפרשרגילין
 החטאת וכן ישראל, לגבי וכחולין הןנכסיו
 בנדר מתפיס אדם ע"י שקדושתן כיתוהאשם
 ומחלוקחם וכו'. ונדבה" נדר דוקא שאיןהוא,

 יכולה הקדושה עצם שתהא צריךדלרמב"ם
 ולראב"ד ונדבה, בנדר ולבא אדם ע"ילהעשוח

 וכן האדם. ע"י הוא הקדושה דחלות במהסגי
 דבפועל מה מהני לא דלרמב"ם ותרומה,בחלה
 בנדר לבא שא"י כיון דיבורו ע"י הקדושהחלה
 וצ"ב מקודם. טבל דין שיהא מבלי עצמםמצד
 המחלוקת.בגדרי
 המתפיס "ביצד ג-ה הל' מנדרים פ"גה.
 ואני ואמר שנרר חברו שמע חייב,בנדרים
 בו שנאסר במה אסור ה"ז בתכ"דכמותך
- וכו',חברו,  עלי הזה הבשר האומר וכן 
 והפת ימים כמה אחר אפי' ואמר וחזראסור
 ונאסרה, נחפשה הפת הרי הזה כבשרהזאת
 אותו שיצום ונרר רבו או אביו שמת הריוכו',
 זה יום הרי אמר שנים כמה ולאחר וצם,היום
 אסור ה"ז רבו, או אביו בו שמת כיוםעלי

 ואסרו זה יום החפיס שהרי כלום בולאכול
 והעירו באלו". כיוצא כל וכן לו, האסורכיום
 בנדרים התפסה דין מחדש כאן שהתחילדצ"ע
 א' פרק בכל והרי - עדיין הוזכר לאכאילו
 עוסק הוא וכהקדש דכקרבן ההלכותשנשנו

 דל' בראשונים מבו' כן והרי - התפסהבדיני
 התפסה. ענין ועיקר מיסוד הואכקרבן
 לכאורה מצאנו פ"ג בשבועות ברי"ף גםו.

 דנזיר אלו לאופנים דהתפסה ההל'שצמצם
 אביו שמת דכיום והברייתא וכו', חכרוושמע

 כל על שדילג וצ"ב בחורבנה.וירושלים
 וכקרבן. דכהקדש המפורשותהמשניות
 אסור כאמר מיירי דשם בוה פי']והריטב"א
- וכו'כאימרא  הנדור. בדבר ותלאו שפירשו 

 המשניוח בכל נתפרש לא דלכאורה צ"עאך
 זה.[ באופן רק דהואוהמימרות

 ענין מיסד דנדרים ברפ"ב הרמב"ןן.
 נדר איסור דאיזהו דשברנות מסוגיאהתפסה
 והברייתא ידור דכי מקרא עצמו, נדרולא
 המשגיוח בו וכולל היום, מאותו ובאדנדור

 דרמב"ח וכענין וכדומה, וכקרבןדכאימרא
 דינא ד"חד לבאר ומרחיב - שלמיםבבשר
 הנדור. דבר משום ותרויהו הוא", טעמאוחד
 ששני ולשנוחו לאמרו הדבר דצריךוהיינו
 הם. אחד דין ובהקדש, בנדר ההתפסה,אופני
 החקק שעדייז אלא הוא, דינא דחד בזה דיולא

 ומתפיס הנדור בדבר דמתפים נוספת,להדגשה
 "חדא גם חרוייהו הני כי למזבח שהואבדבר
 הוא הנדור בדבר מחפיס ומשום נינהו"גונא
 חיל קרושה "ולא גדרא עלייהודחייל

 בא אחרת הנחה. מאיזו טוכא וצ"עעלייהו".
 נדרים של אחר סוג לן תיתי ומהיכאלאפוקי,
 ומה - הגדור, בדבר התפסה דין עצם עליתר

 חחול כמזבח שהוא בדבר דבמתפיסההו"א
קדושה.
 "יש ט' הל' ממעילה פ"ד רמב"םח.
 קרבן עלי זו ככר האומר כיצד בנדרים,מעילה
 מותרת שהיא אע"פ מעל ואכלה הקדשאו

 קדש אינה שהרי פרית לה אין לפיכךלאחרים,
 קרבן או קדש זו ככר אמר בלבד. לוהאלא

 לה יש לפיכך מעל, אחר בין הוא ביןואכלה
 באוסר נסתפקתי "עוד שם ובמל"מפדיון."
 מעילה, איכא אי התפיסו ולא דבראיזה

 משום מעילה אינא במתסיס דוקאדאפשר



כזנהוראי

 וכ' לא" מתסיס אינו אם אבל כהקדש,דעשאו
 הוא ובלא"ה בהתפסה הנדר עיקר אסדתלוי
 והתחלתו מקורו נדר כל דלפ"ז יד,מדין

 בלא נדר איסור 'שנו אם משא"כמהקדש,
 ס"ק קי"ז סי' בנתיבות וע' - עי'"ש.התפסה,

 - רדב"ז[ בתשו' ]וכ"ה בפשוטו, כן דהניחב'
 שמעל אמרו דלא כ' ב' כ"ח נדריםובמאירי
 קרבן, או הקדש בל' שהודרו אלא פרטיבקונם
 אם אבל הקדש, בענין מובן קרבן ל' זהשלענין
 אע וכו', נדר, בל' מיוחד שהוא קונם בל'נדר
 ושגגתו מלקות זדונו שהנדר כלל, מעילהכאן
 חל העולם לכל דבאוסר שי' ]אמנם כלום.בלא
 ונ"כ במיוחד[. וצ"ב קונם, בל' גם ממשהקדש
 זה ככר כגון פרט דרך אסר שאם א' ל"הבדף
 או הוא אמרה קרבן או הקדש בל' אם ונו'עלי
 הוא אף קונם כל' ואם וכו', מעל, פלוניאותו
 המל"מ. וכהנחת מעל,לא

 כל' כן מוכיתים דהדברים ונראהט.
 או קרבן עלי זו ככר האומר כיצדהרמב"ם,
 הלכות כל נתפרשו כבר הרי וצ"בהקדש,
 ל' כאן לפרט צורך ומה ולשונותיהס,נדרים
 הרי ציור, בתור הזכירו דאילו ]ועודהנדר.
 לחברו האומר י' בהל' וכן בלבד[. קרבןמספיק
 הדברים "וכל " הל' ובסוף הקדש. עליךככרי

 נהנה ואם מצטרפין, כזה מנדר עליוהנאסרים
 בל' הכוונה מה וצ"ב מעל". בשו"פמכולם
 הוא דהצירוף ר"ל אם ולכאורה, כזה"."מנדר
 הרי ממש, מהקדש ולא נדר מאיסורירק

 דנדר פירושו ומסתבר "כזה". מלתמיותרת
 בו יש הקדש או דקרבן היינו בלבד,כזה

 גרידא. איסור של נדר משא"כמעילה,
 הל' ריש הרמב"ם מל' מתבאר דכןונראה
 איסר, נדרי מכלל נדר הוא "הנזירותנזירות
 דבכל נאמר ואם וגו'." נזיר נדר ידור כישנא'
 ומכאן קדושה של גדר ממנו איסור נדריאופני
 לנזירוח, זה ענין ל"ש הרי מעילהדין

 איסור נדרי של מיוחד דין דישנו וע"ככמובן.
 נדר, ע"י החלים האיסורים כל בושנכלליב
 אחר ענין הקדש שע"י ונדר בכללם,ונזירות

 בל' הנעשים נדרים דרק זו הנחה ולפיי.
 רק ה"ז ובלא"ה מעילה, דין בהם ישהקדש
- נדר,איסור  נדרים הם, גווני דתרי מבואר 
 שמהות אחר וסוג בלבד, איסור ותכנםשענינם
 הוא דעי"ז קדושה חלות מגדר הואאיסורם
 דאין ע"כ שכן ומכיון שבהם. האיסורדתל

 מהקדש, התפסה ע"י דנדריס והמקורההתחלה
 והנדר כשלעצמו, נדר איסור דין שישנואלא

 ע"י החל איסור של מיוחד אופן הואדהקדש
 קדחיה מדין האיסור ועצם כהקדש,עשייתו
הוא.

 תפול שכר שנוטלין מקום א' ל"ג~במשנה
 וע', הקדש, דוקא דלאו בזה י"מ להקדשהנאה
 כ' וכו' תפול בד"ה שם ברא"ש אמנם-

 הנאתו עליו שאסר לפי להקדש ליתנו"וצריך
 ממנו לידו הבאה הנאה כל הלכךכהקדש,
 דלאו המלח לים להוליכה מצי ולא הוא,הקרש
- להקדש", להפסיד כמיני'כל  דדייק והינו 

 ]אמנם בקונמות". מעילה דיש בגמ'מהכא
 שנאסרה "שנים כ' א' הל' פ"אברמב"ם
 בין בנדר בין חברו על מהן כ"אהנאת

 - להקדש," השכר יפול וכו',בשבועה,
 דאינו וע"כ קדושה, ענין ל"ש הריובשבועה
 וכ"ה וצ"ע[. שבההנאה, ההקדשמדין

 שם ממעילה בפ"ד הרמב"ם ל'משמעות
 אלא קדש אינה שהרי פדיון לה אין"לפיכך
 ובקונם הוא, קדש דלזה ומשמע - בלבד,לזה
 פדיונו. למתפס גם אלים הקדש בלשוןכללי

 ההלכות רכל נראה להכא %1דאתאןי"א.
 כלל, החפסה מענין אינם וכהקדשדכקרבן
 קדושה, של חלות עשית ע"י נדר דחלאלא
 אם תלוי דזה ופשוט האיסור. יסודומזה

 שיש ונידב, דנידר מסוג היא הנעשיתהקדושה
 הנוכע זה איסור חלות לעשותאפשרות
 בעצמו.מקדושה
 הל' בפ"א ההלכות מל' יוצא מפורשוזה
 הרי וכו', קרבן, עלי אלו פירות "האומרז-ח
 אדם שידור שאפשר מפני עליו אסוריןאלו
 ותאסר קרבן חול שהיתה בהמה ויעשהקרבן
 הדרגח לאופן מכות שהוא בלשונו ]ודוקעליו.



נתוראינח
 "ותאסר קרבן מחול לעשות שיכול -העשי',
 ומזה קדושה מעשית שההתחלה -עליו"

האיסור[.
 וכר, חזיר, כבשר האומר אבל ח'ובהל'

 שיעשה שא"א נדר, כאן ואין מותרין אלוהרי
 ]ורוק חזיר". כבשר חזיר בשר שאינודבר
 נדר", כאן ואין מותרין אלו "הריבלשת

 דסגי מיותרת, נדר כאן דאין ההוספהולבאורה
 - דוגמתו, נמצא לא וכמדומה -כמותרין,
 שממנה ההתחלה כאן דאיז המכווןולהנ"ל
 יסודי כלל בזה שנתן עד - לאיסור[.תוצאות
 המותרים דברים המשיס כל הכלל "זה ט'בהל'

 יכול האסור דבר אותו אפ האסורים,כדברים
 יכול אינו ואם אסורים, אלו הרי בנדרלעשוחו
 מותרין". אלו הרי בנדרלעשוחו
 בנדר בפ"ג נשנה בנדרים התפסה ודיןי"ב.
 דמתפיס ההל' ובזה - איסר" "לאסורשמדין
 והבדלים כזה. דזה ובאופן איסור שלבנדר

 דהקדש הנדר ענין דבכל מוה. יוצאיםעיקריים
 בקרבן התלי' שחהא דצריך כלל הוזכרלא

 קרבן כשאין גס הנדר וחל מסוים,והקדש
 רק דהוא החפסה בדין משא"כ -בעולם,
 לפמש"נ עור ונראה בפועל. חל שכברבנדר

 דיחכן כירושלם, דהאומר בסוגיאבמק"א,
 אם מעילה, בו שאין בדבר נדר חלותלעשות
 ולא בהן, ליהנות דניתנו מה מצד הואהיתרו
 ישנו דהשורש והיינו - בהקדושה חסרוןמצד
 - המסחעף, האיסור 'דו על יחולושפיר
 בנדר חתפטה לדין זקוקים היינו דאילוופשוט
 כאן אין דעכ"פ זה, באופן חל הי' לאהקודם
 נהנין דלא באיסור לצדד שם נחב' עודאיסור.
 דינו ]אם עי"ז נדר שיחול דיתכן מועליןולא
- אורה[ קרן וע' היסודיח, הקדושהמכח  ואם 
 בהנדר מעילה גם דיהא פשוט ההנחהנכונה
 גם בהקדש שייכא אם מק"ע ]וישודו"ק.

 והקדש בקרבן כשיתפיס - כזה דזהההתפסה
 הראשון דהוחר הדין לגבי גם ונ"ממסוים,
 וילה"ע י'. ט' הל' בפ"ד כמבו' כולם,הותרו
 בקרבן, כזה דזה האופן כרמב"ם נמצארלא

 שכפ"א ההל' בין כתבה דרמב"ח בעיאוגם
וצ"ע.[.

 בחטאות הרמב"ם שי' מבו' ובזהי"ג.
 מחמת שיביאם האפשרות דאלמלאואשמות,

 וכנ"ל ונדבה, בנדר בא אינו נחשב הי'נדרו
 של מחודשת עשי' הוא דהקדש הנדרדחלות
 לעשוחה, 'כול אם וחלוי קדושה, ע"יאיסור
 מפני דהטעם ותרומה, בחלה גם שיטתווזוהי
 השגח ]והנה כעצמו. זו קדושה לעשותשא"'

 מגדר לזרים האיסור דאע לכאו' היאהראב"ד
 וצ"ל - כעי"ז הרשב"א בחי' וכמבו'קדושה,
 חלוח הוא האיסור ריסוד הרמב"םדסובר
 למצותן, לכהנים והותרו שבהם,הקדושה
ואכ"מ.[
 הר"א בשם הכס"מ במ"ש י"ל ולפ"זי"ד.
- ג'[ ]אוח ט"ובהל'  המסוימת דהקדושה 
 בבשר אבל הנידר, דבר אינה בכור קרבןדשם
 הי' אילו דאמנם לחלק, יש לפניו המונחבכור
 אינו זה גם הרי כוה, זה מדין בו להתפיסצריך
 דפירושו כיון אבל דבכור, המיוחד השםאלא
 חלוח של עצמית עשי' הוא כקרבן נדרשל

 בסוג גם נכלל רהוא מה מספיק לזהקדושה,
 דעלמא כשלמים קדשים בשר שלהבללי
 צ"ב ]ועדיין קרבן. קדושת של עשי'שתחשב
 דמים.[ זריקת בלאחרהטעם

 הר"א, שפי' מה להבין יש ולפמש"נט"1.
- ב'ן ]אות י"ג בהל'בכס"מ  הי' דאילו 
 עי"ז נחשב הי' לעולה הבכור לשנותאפשר
 הוא בכור עכשיו דהרי ותמוה הנידר,דבר

 גחזי דלכאו' ונראה נרר. מכח אינהוקדושתו
 "קדושה והרי לשנותו, דיכול ההו"א מהאנן,
 היתה הקרא דבלי וצ"ל הלכה". להיכןשבו

 הזכות לו נוחנח הבכורה בקדושתבעלותו
 לקדושת בכורה של עצמה זו קדושהלשנות
 11 בקדושה עשי' של כח ישנו הרי וא"כעולה,
 ועי"ז ארס, בידי קדושה של חלותוחפיסת
 רנידר הקדושה סוגי בכלל זו קדושההיתה
 בירי קדושחו דאין הקרא הביא וע"זונידב,
 כלל.אדם



בטבהוראי

 לדין דודאי שנת"ל, במה תלףושוב
 דעכ"פ זו, בהוספה יתרון אין כזה דזההתפסה
 היא מאלי' שבו בכורה קדושח הריעכשיו
 קדושה של בעשי' שהנידון מכיון אבלבאה,
 זו בקדושה דאין להוסיף צורך יש נדר, ע"יכזו
 לנדר. אחתהשום

 בפי"ב הרמב"ם פי' 1מח11רט"ז.
 הראב"ד דסובר אזכרות, בדיןמשבועות
 הכחיבה שע"י היא הנדור דברדקדושתם
 אמנם קדושות, הן קדושה לשםוהכוונה
 בל' הנדר דחלות הרמב"ם בשי'לפמש"נ
- זו, קדושה לעשות באפשרותו תלוי'קדושה  
 הן דאמנם אזכרות, לקדושת ענין זה איןהרי

 ע"י היינו והכוונה הכתיבה ע"ימתקדשות
 הקדושה חלוח עצם אבל כהלכתם,עשייתס
 הקידוש מעשה ע"י ולא השם קדושת מצדהיא
 שיכול קדושה בכלל אי"ז וממילא הכוחב,של

 בהל' הראב"ד שי' עוד לבאר ]וישלעשותה.
 הנ"ל.[ הפלוגתות וביתרזו,

 מפורשים היוצאים הדברים והן-הןי"ז.
 שי' על כשחולק ברפ"ב הרמב"ןמד'

-הרמב"ם,  כמין בזה מתפרשים הרמב"ן וד' 
 היא דנדר התפסה דרק נאמר שלאחומר,
 הקדש ל' אבל וכו', ואני או כזה דזהבאופן
 קדש, איסור עשיח של מיוחד דין הואוקרבן
 דכאימרא מהמשניות ראי' אין הרי זוולשי'
 דשבועוח, בסוגיא ולהנידון התפסה לדיןוכו'
 טעמא וחד דינא חד דתרוייהו כ' ע"ז-

 הנדור, בדבר התפסה משום ותרוייהוהוא",
 הרמב"ם דלשי' לבאר, שהוסיף מה וזהו-

 גם אלא מיוחד נדר ל' שזהו רק לא הריורי"ף,
 ]וכן מיוחדים, ובדינים נדר, של אחרסוג

 דגם קבע לזאח בהותרה, זב"ז תלוייםדאינם
 קדושה ד"לא שמסיים חהו נינהו". גונא"חדא
 דלהשיטה כמש"נ והיינו - עלייהו",חייל

 חיל קדושה דבאמת הענין יסוד זהוהאחרח
עליהו.

4"
 שליט"א פיינשטיין חגר"ממרן

 ביו"ט מוסף לתפלת לתשעח א"י בן שחוא אחד צרוףבעבין
 מערבין אין שבזה"ז שמחדש הרמב"ם שיטת ובאורשבי

 מאד שתמות תבאי על מעשריןואין

 תשעה רק שהיו אחרק יו"טובדבר
 אפשר אם א"' בן היה והעשירימתפללין
 כשיש שאף מכיון הנה מוסף, לחפלתלצרפו
 גוהג'ן שהתפללו וארבעה התפללו שלאששה

 בלחש בתחלה ואף רם בקול הש"צשמתפלל
 ועיין סק"ד, ס"ט סימן כמג"אכדאיתא
 ומה ד"ה כ"ח סי' או"ח בחלקבחשובתי
 הש"ץ חפלת לענין המג"א חלוקשכתבתי
 ובליכא בלחש גם מתפלל ששה שבישבלחש
 כל להתפלל הש"ץ דיכול סובר שהוא אףששה

 לא דמ"מ התפלל שלא אחד בשביל גםהתפלה
 שהוא רם, בקול מיד יתחיל אלא בלחשיתפלל
 כשאיכא צבור חובח יש ששה דעלמטעם
עשרה

 שצריך וה צבור דין גם יש לכן בצרווי
 ששה ובליכא תחלה התפלה לסדרהש"ץ
 קדושה שבשביל ורק הצבור חיובישליכא
 וא"כ מחחלה לסדר חייבוהו לא רם בקולצריך
 חיובי איכא מהעשרה התשעה שעלנמצא
 תפלת תחלה בלחש להתפלל שהואהצבור
 התפלה הש"ץ ולחזרת יחד בצבורהמוסף



נהוראיס
 שכבר אלו עם אף עשרה בצרוףכשאיכא
 בעצס פטור שהוא אף א-י בן גם שלכןנפטרו
 בארתי הא שצריכין העשרה דדין מצורףנמי
 ענין שיך לא דבשיעורים הסימן בריששם
 שמתחייבין הדינים על אבל ככולורובו

 ככולו, רובו בדין נירון הוא צבורכשאיכא
 הצבור על נעשה מחוייבין הצבור רובשאם

 בשם הר"ן מלשון משמע דכןהחיובין,
 דנל דכתב אמר, ד"ה ה' דף במגילההרמב"ן
 ואין הם צבור חובת התם חשיב דקאאותם
 מחוייבין רובן או בעשרה אא"כ אותםעושין
 גם העשרה בשביל אם נסתפקתי אךבדבר,

 הועיל שהצבור או נתחייבו שנצטרפוהארבעה
 עיי"ש להתחייב, ששייך מי לחייברק

 בן מצטרף שנימא איך עכ"פ בזה,שהארכתי
 תפלת סדר לעשות להייבם להתשעההא"י
 העשרה כשכל במוסף צבור כתפלתהמוסף

מחוייבע.
 א"י דלבן לחלק, קצת יש שלכאורהאך
 ע"פ שקבעו בזמן נזה מציאוח היה אםהרי

 אתד שיהי' ממש ססק בחו"ל שהיההראיה
 מצטרף היה דלא דמסתבר בחו.ל,מא"י
 הם וגם שבחו"ל אלו טועין דלדידי'מאחר
 אף שיעשו דהתקנה מאחר ולכן בעצםפטורין
 איתא הא דירחא קביעא ידוע בחו"ל שגםעתה
 במנהג הזהרו מתם דשלחו ד' דףבביצה

 סברת אביי דחה זה שמטעם בידכםאבותיכם
 בזה דנולדה כרב אלא אסי כר' דהלכה זיראר'

 רק שיחנהגו החקנה דנשאר משום בזהמותרת
 שתהא ולא הספק בזמן אבותינו כמו ספקבדין
 לכאורה הצרוף גם וא"כ ספק, בלא קבועתק
 שלא שמסתבר ממש הספץ כבזמן להיותיש
 הם וגם טועין הם דלדידי' מאחר מצורףהיה

 לענין רק דהוא נראה אבל ממוסף.פטורין
 דעשו בזה-ז, שני יו"ט בדינ' דעשו ההיובאופן
 אבל הודאי כדין ולא אז שהיה הספק כדיןרק

 בני לנו מוחלט דין הוא שעשו באופןהחיוב
 עלינו א"י בגי שיאמרו שייך ולאתו"ל

 בזמן אבותינו על שאמרו כמו טועיןשאנחנו
 באין תו"ל כשבני הוא זה ומטעם ממש,הספק

 לנהוג וצריכין במלאכה ביו"ט אסוריןלא"י
 שבזמן אף בחו"ל כמו דיו"ט המצוותבכל
 משום ג"כ דהוא מותרין היו כה-ג ממשהספק
 חשש מטעם חו"ל בני על שעשו הספקדדין
 מקום בכל מוחלט בדין עלייהו גזרוקלקול
 גזרו לא שעדיין ממש הספק לזמן ול"דשיהיו,
 הדין כפי ועשו לגזור טעם היה שלאכלום
 איזה ברור היה להם שגם לא"י כשבאושלכן
 ענין להם גם שייך היה לא יו"ט הואיום

 חול, שהוא שיודעין השני ביום יו"טחשיבות
 לאלו הקלקול חשש מפני שגזרו בזה-זאבל

 כפי יחזרו הרי ג"כ לזמן, רק לא"יהבאים
 הם קלקול, חשש באותו ויהיו לחו"למחשבחם
 שינהגו חו"ל לבני שגזרו המוהלט דין.באותו
 ומאחר בא"י. כשהן גם ססץ בדין יו"טדין
 לא חו"ל לבני מוחלט עכ-פ הוא הספקשדין
 ואף כטועין, חו"ל בני את ידון א"י שבןשייך

 בשני יו"ט בדיני תו"ל בנ' מחוייביןדלדידי'
 שרוב כיון שלכן פטור, בעצמו שהואאך

 שחייבין חו"ל מבני הם דהעשרההצבור
 א"י דבני המיעוט להם שיצטרף שייךבמוסף
 ונשיאח מוסף דתפלת הצבור בדינילחייבם
 הטפק בזמן שהיה מכפי בזה"ז ועדיףכפים,
 זה. לעניןממש

 או"ח חלק משה באגרות בתשובתיועיין
 חרחטח בית לו שיש חו.ל בבן צ"ט סימןהשני
 להיתר שאסיקנא ישראלים, ושכיריובא"י
 כוותי' רבא שפסץ כרב דהלכה דמאחרמטעם

 הספק בזמן שהיה כמו ספק בדין הואשהאיסור
  לעשוח שבא"י לשכיריו מותר היה כה"גשאו

 ברור א"י בני שלהשכירים מחמתמלאכתו
 לבעל ספק שהוא שיודעים אף חול יוםשהוא
 בזמן גם שלכן בחו-ל שנמצא החרחמתבית
 החרושת בית בעל דעל אף להחיר ישהוה
 מספק שני יו"ט בדין להתנהג מוחלט דיןאיכא
 בזה"ז להחמיר שייך והיה שנמצא מקוםבכל
 אבל אסור. היה לא ממש הספק שבזמןאף
 א"י לבני אסור דיהי' זה דע דהתם כלל,ל"ד

 מעולם היה לא בא"י חו"ל בן מלאכתלעשות
 כמו להתנהג חו"ל בני על שאסרו כיוןולכן



סאנהוראי

 דין שהוא אף הספק בזמן אבוחינו נוהגיןשהיו
 נוהגין היו לא הא 1ה דין עכ"פ עתהמוחלט
 זה. איסור בכלל לאוסרו שייך ולאמעולם

 ורשאי התשובה בסוף שם שכתבתי 1האך
 דהוא דכיון לדון אפשר שיעשו, להם לצוותאף

 שכה"ג אף לאסור עכ"פ יש במלאכהאסור
 דשכיריו דבעשייתם משום אסור א1 היהלא

 מוחר היה בעצמו הוא שגם נתבררהמלאכה
 בזה"ז אבל המלאכה, במקום שם היהאם

 דהוא בא"י הוא גם היה אם אף אסורשהוא
 להם שיאמר לאסור לנו היה המלאכה,מקוס
 דלא הטעם וסגי בעצמו, שאסור כמולעשות
 רק אסור א1 היה שלא מאחר לאסורשייך

 שעושין השכירים דעל בעצמןכשעושין
 יו-ט, אינו דלהם איסור ענין שום ליכאבעצמן
 בשבילו שנעשה למי דאיכא האיסור מצדורק
 מעולם היה שלא כיון שלכן לאסור, שייךהיה

 שחייבו מה בכלל לאוסרו שייך לא זהאיסור
 אבל אז. שנהגו מה כפ' יו"ט בדינילהתנהג
 לישראל באמירה זה שייך דלאמסתבר
 יו"ט דאינו משום הוא חו"ל להבן אףדעשייתו

 לא כזו דאמירה ליו"ט לעשותו אפשר לאוגם
 האיסור בכלל אינו דלכן אסורה מעולםהיתה
 לעכו"ם ואמירה שני, ביו"ט בזה"זשאסרו
 לומר לו שאסור כמו בא"י אף לאסורשייך

 אינו העכו"ם עשיית דהא בחו"ל,לעכו"ם
 לישראל. אמירה לא אבל יו-ט שאינומשום
 ליכא סק"ג רס"ג בסימן להט"ז הא התםוגם
 המותר לישראל אמירה איסור זה בלאגם

 שני וביו"ט דרבנן ספק מדין שלכןבהמלאכה
 אף שלכן להקל, לן היה דרבנן עודשהוא

 אסיקנא שפיר להחמיר הראוי שמןשכתבתי
 א"י בן שהוא לישראל לומר להחמירדאין

 כלל שייך שלא הגדול הטעפ עודשאיכא
לאסור.

 סימן בשו"ע רעק"א בחידושיומש"כ
 וורדים, גנח בשם סק"1 המג"א עלתצ"ו
 לעשות א"י לבן לומר חו.ל לבןדאסור
 א"י שהבן דאף בחו"ל דאיירי נראהמלאכה,
 מלאכה לעשות עדיין שמותר לתחום חוץעדיין

 לבן לומר שם ג"כ הנמצא חו"ל לבןאסור
 היה הא שם שהרי מלאכה שיעשההא"י

 הספק בזמן חו"ל בני לאבוחינו גםהאיסור
 ואולי האיסור, בכלל הוא ודאי הא ש1הממש
 מקום להחשיב דאין שם לאסור יש להט"1גם
 יעשה אם דהרי לכל נאסר שלא מקום שהוא1ה
 גנת נוספר לכל האסור מקום הוא ישובשם

 שציין על וסמכתי בו לעיין אצלי איןוורדים
 זה כאופן דאיירי המג-א על דבריורעק"א
 תמוה[. בא"י הנמצא חו-ל בבן אייריואם

 דהא טעם עוד איבא לתפלה צרוףולענין
 אין הרי א"י בן הוא באשר אותו יצרפו לאאם
 מפני לשנות שאסור מזה גדול פרסוםלך

 רבא דאמר נ"א דף בפסחים ועייןהמחלוקת,
 דנותן אסיפא קאי המחלוקת מפני ישנהד-ואל
 עושין שאין ממקום שבהלך מה עלטעם

 שיצא מקום חומרי עליו נותנין שעושיןלסקוס
 מפני בזו דאין משום ליעבד ולאמשם

 מלאכה אומר הרואה קאמרת מאיהמחלוקת
 בשוקא, הוו בטלני כמה אמרי מימראסורה
 מפני שייך היה דאם כמפורש הואהרי

 מלאכה איסור לעבור שהוא אףהמחלוקת
 השלום דגדול מותר היה אסור דברדהוא
 דאסור מלאכה דאיסור המנהג איסורלדחות
 גם להתיר שייך אפשר וא"כ מקומו,כמנהג
 פטור הוא שאם דאף מוסף להתפלל א"ילהבן
 מאיסור דחמיר לבטלה ברכה באיסורהוא

 רק דהוא פסח בערב חצות דקודםמלאנה
 תיקנו המחלוקת מפני אפשר דהרימנהגא,
 לרבנן שייך שהיה גמו יו-ט, יתחשב לושגם
 רחוק חשש מפני בזה"1 שני יו"ט עצםלתקן

 המחלוקת מפני שיתקנו נמי שייךדקלקול,
 ולא כיו"ט לו גם שיתחשכ כ"ש עודואולי
 גם יכול 1ה ולטעם לבטלה, ברכתותהיה

 לעשרה להצטרף עכ"פ בעצמו.להתפלל
 ובחזרת בלחש הצבור כתפלתכשיתפללו

 מצורף. ודאי כפים וכנשיאתהש"צ
 שכחב הט"ו מהיו"ט פ"ו ברמב"םועיין
 ומתנה אדם מערב שאין אומר אניולפיכך
 חצרות עירובי ולא תבשילין עירובי לאבזה-ז



נחוראיסב
 על הטבל מעשר ואינו מבואות שיתופיולא
 אינו הזה שבזמן בהי"ד שכתב מטעםתנאי
 מביצה מ"ש תמוה שלכאורה מנהג, אלאספק

 ונעקר שניצור ומה בזה שמותרת בזהשנולדה
 בפ"א הרמב"ם כדפסק בשני, מותרבראשון
 כרב שהלכה משום בזה"ז אף הכ"דמיו"ט
 ספק בדין הוא בזה"1 דגם הרי המ"מ,כדכתב
 זה שהקשה בלח"ם ועיין באלו, ההמירומ"ט
 לומר יכול דאין משום דהוא בדותקותירץ
 ולמה המ"מ. כוונח גם זהו ואולי התנאי,לשון

 הוא ספק בדין הוא בוה"ז שגם שאףשבארתי
 כמו ספק לדיני יו"ט שהוא מוחלט בדיןעכ"פ
 בדיני רק שהיה אבותינו בזמן הדיניםשהיו
 מחלק שפיר לכן ספק, היה שאז מחמתספק

 שנולדה ביצה לאסור שייך דלאהרמב"ם
 בשני גם בראשון וגעקר שניצוד ומהבראשון

 מוחר היה שעכ"פ כיע ספק דאינו בזה"זאף
 לענין קדושות שתי בוה"ו גם הם וכןאז,

 ה"ה מעירובין בפ"ח כדפסק תחומיןעירובי
 אבותינו מנהג מצד שהוא בזה"ו לאסורדאין
 דברים לענין עכ"פ אבל אז. שהיה ממהיותר

 תבשילע כעירובי בחול להעשותהצריכים
 אף טבל, ולעשר מבואות ושיתופיוחצרות
 תנאי על לעשות 'כולין היו ממש הספקדבזמן
 וה, לענין וחמיר יכולין אץ בזה"ז חול הואאם

 בדיני אך ודאי אלא ספק אינו דבזה"ומשום
ספק.

 הרמב"ם מחלק שאינו מה לפ-זוניחא
 ע"פ שקבעו בזמן ובהי"ב בהי"א מוהלעיל
 לערב שיכול שכחב ממש ספק שהיההראיה
 תגאי על ולעשר תנאי על תכשיליןעירובי
 ולא תשרי שלוחי שהגיעו במקומות רקשהוא

 היו שמ"מ חשרי, שלוחי הגיעו שלאבמקומות
 שם ידעו שכבר אף בפסח גם ימים שניעושין
 שבכל עצרת של ביו"ט לא וכן דירחא,קביעא

 יו"ט הוא הראשון יום שרק ידעוהמקומות
 ימים שני עושין ומ"מ יו"ט אינו השניויום

 במועדות לחלוק שלא כדי חכמיםמחקנת
 ימים שני ובעצרת בפסח גם שיעשושהתקינו
 היה לא דשם הי"ב, מקדה"ח בפ"גכדאיחא

 לערב יוכלו שלא ודאי, דץ אלא ספקמצר
 בוה"ן הרמב"ם כסברח תנאי עלולעשר

 משום הוא אבל גדולה קושיא היאשלכאורה
 החקגה והיחה בסוכות ממש ספק שהיהדבזמן
 להחשיבם התקנה היתה במועדות, לחלוקשלא
 שיך דהרי ושבועות, בפסד גם ממשספק
 גם ישמעו שלא מציאות איכא דהא זה,לתקן
 כגון ניסן ר"ח נקבע מתי כשבועות גדולבזמן
 בהס להחמיר אין שלכן גדול, חרום שעתשהיה
 שלוחי מג"שץ שאץ במקום ומפסח מסוכותיותר
 חר'ל בץ הילוק שאץ בזה"ז אבלתשרה
 בשום ממש ספק שיהי' לחקן שייך ולאוא"י
 לשמוע להם צורך ואין יהודים שנמצאיםמקום
 היא שהתקנה הרמב"ם סובר לכן מא"ידוקא

 כיון ספק, בדיני רק '1"ט, ודאישיתחשב
 אבותינו, ממנהג ישנה שלא היאשהתקנה
 שאין זה לענין שחמיר סובר בהכרתשלכן
 ולחירוץ כדלעיל. תנאי על ולעשרלערב
 שליכא כיון החנאי לשק שייך דלאהלה"מ
 להרמב"ם הו"ל הספק בזמן דגם קשהספק,

 ניסן ששלוחי במקום שבפסח חילוקלמינקט
 לעשר יוכלו לא מקום בכל ובשבועותמגיעע
 הראיה ע"פ שקבעו בזמן דהא תנאי עלולערב
 שבועות של יו"ט שני להזדמן שייךהיה

 גם הראשונים בימים ובפסח ובששי,בחמישי
 שייך והיה ובששי, בחטישי שהוא נזדמןבזה"ז
 לעשות, שאין תנאי על עירוב דין גםלמינקט
 ופסה, שסועות בכל שייך הא המעשרותודין
 על לעשות יכלו לא אז שגם למינקט לווהיה
 ניחא. שביאדתי למה אבלתנאי,

 לשיטת נכון טעם שבארת' אף מ"מאך
 פליגי טעם, שהוא כתב הראב"ד וגםהרמב"ם
 שגם המחכר וכדפסק הפוסקים כל כמעטעליו
 סעיף תקכ"ז בסימן - להתנות יכולבוה"ז
 לקדטה אף הרמב"ם דברי הביא ולאכ"ב,
 י"ז דף בכיצה הר"ן שכתב מטעם כללדי"א
 במנהג הזהרו מתם דשלחו משום דהואדכיון

 מינייהו טפי לאחמורי לן ליח בידיכםאבותיכם
 מתנינן, נמי אנן אף מחני מצי הוו דאינהווכיון
 כספק לנו גם שהוא מטעם זה אין מ"מאבל



סגנחוראי

 שייך היה לא דא"כ מחקנה, היוםבעצם
 שינהגו לא"י כשבאים חו"ל בני עללהחמיר
 למה פשוט ממש ספק שהיה ןובזמן שנייו"ט

 היו לא"' באים נשהיו חו"ל שבנישבארחי
 שגם אף ושבועות בפסת גם אחד יום רקנוהגין
 ששייך אלא ספק[, להם היה לאבחו"ל
 היום ספק על כמו הדין ספק על גםלהתנות
 ליכא ולמחר יו"ט דיני איכא היום אםשיאמר
 כלום צריך ואיני לשבת ואופה אבשללמחר
 דיני איכא ולמחר יו"ט דיני ליכא היוםואם
 למחר ולאפות לבשל זה בעירוב לי יוחריו"ט

 התנאי לומר טוב יותר והיה לשבת,מיו"ט
 היום, על החנאי כתב בשו"ע אבל וה,בלשון
 כלשון יו"ט היום אם כתב שלא כיוןואולי

 לשון שייך קרש, היום אם כתב אלאהרמב"ם
 ואולי בהדינים, קדש היום אם הדינים על גםזה
 נראה אבל 'ו-ט, דיני על שייך יו"ט לשוןאף

 וכ"ש קדש היום אם שיאמר טובדלכתחלה
 שמפורש יו"ט דיני איכא היום אםכשיאמר
 א"י הבן שמצטרף שכתבתי מה עכ"פיותר.

 השיטות לרוב אף הוא מוסף לתפלתלעשרה
 הרמב"ם. עלהחולקים

4"
 שליט"א פיינשטייו הגר"ממרן

 חנונה נר מדלקתבענין

 נר דגם בפשיטות מסתבר לענ"דהנה
 חיוב לעצם עיכוב ניסא הפרסומי איןחנוכה
 דפרסומי ענין דבליכא לומר הנרותהדלקת
 יפטר אינשי שליכא כמקום נמצא שהואניסא
 אף לקרוא דצריך ממגילה דמ"שלגמרי,
 שכתב עד כך כל וה ופשוט בביתו יחידכשהוא
 בין דאמר אסי רב על ה' דף במגילהרש"י
 רק דהוא עשרה, בזמנה שלא וביןבזמנה
 אשכח לא אי אבל עשרה אחר לחזורמצווה
 להא ול"ד ליקרי, דלא אסי ר' אמר לאעשרה
 דבלא עיכובא דהוא בעשרה בזמנהדשלא
 פרסום דליכא בכפרים אותה קורין איןעשרה
 דוודאי חיוב ליכא שעדיין דכיון משוםניסא
 פורים קודם לקוראה חיוב ליכא הכפריםעל
 שיהיה לכה"ס צריך ולכן רשות שהואאלא
 כלל שייכות ליכא דאל"כ ניסא פרסומיבאופן
 ואף לקרא, באדר דמי"א אלו לימיםאף

 כגון הוא בזמנה דשלא הרא"ש שהביאלהי"מ
 לא דעדיין משוס הוא נמי בשבת שחלי"ד
 בשבת שחל בט"1 ואף לפורים, זה 'וםשייך
 הי-מ סברי נמי בי"ד קורין שנמי כרכיןלבני

 שייך כרכין לבני שאף אף בעשרה דוקאדהוא
 דתרוייהו כרכיס לבני גם דהא לפורים י"דיוס
 ותענית הספד איסור לענין אינון פוריאימי

 בין עיירוח לבני בין ה' דף במגילהכדאיתא
 תרצ"1 סימן ברמ"א ולהי"א כרכים,לבני
 הימים בשני נוהג אינו אבלות גם ד',סעיף
 פורים הלכות לענין מ"מ כן. נוהגין וגםלכו"ע
 שחל בט-ו כרכין בני בי"ד כלל נוהגיןאין

 בתפלה הניסים על מזכירין שאיןבשבת
 הסעודה עושין ואין קה"ת קורין ואיןובבהמ"1
 בו שקורין ורק בי"ד, מנות שילוח וליכאבי"ד

 זה הוי שלכן בשבת שא"א מאחרהמגילה
 שעדיין פורים שלפני בימים לקרואכהקדמה
 ניסא פרסומי הוי שלכן היום מצד חיובליכא

 אף ולבעה"מ להרא"ש לו פשוט וכןעיכובא,
 דלר' שסובר שמשמע להרי"ף ואף אסי,לר'
 כפי בעשרה דוקא לקרות הוא עיכובאאסי
 מ"מ שם, והר"ן במלחמות הרמב"ןשכתב
 ביחיד אפילו דהוא כרב פסקו הם גםלדינא
 דהרמב"ן אליבא להרי"ף אף ואוליממש,
 כגון עשרה לו שאין במי לפטור לא הואולר"ן



נהוראיסד
 עשרה להשיג לו שא"א במקום נמצאשהוא
 אלא עשרה שנמצא למקום ליסע לווא"א

 לקרוא לו אין עשרה להשיג שאפשרדבמקום
 ולקרות לת1ור צריך קרא ואם בעשרה,שלא

 עצם ידי שיצא דאף משום בברכה גםבעשרה
 הנס פרסום חיוב ידי יצא לא המגילהקריאת
 סובר ורב אסי, לר' מיוחדת מצוה ג"כשהוא
 להדור אלא ניסא בפרסום לחיוב מצוהשליכא

 ניסא לפרסומי בעשרה לקרוא צריךשלכתחלה
 להזור חייבוהו לא קרא, כבר אם אבלג"כ,
 ומה ניסא, פרסומי בשביל בעשרהולקרא
 מהא כרב שהלכה יותנן מר' הרי"ףשהוכיח
 בין הכתובה במגילה בקורא גם יצאדביחיד

 יחיד כלל שכיח דלא משום הואהכתובים,
 להשיג דכשליכא מאחר אסי לר'שיקרא
 מסתבר חה ביחיד, קורא אופן בשוםעשרה
 דלרש"י כך כל רחוקה מתלוקת יהיהשלא

 פרסום ענין דיהיה לומר כלל א"אודעימיה
 ודעימיה דהרמב"ן אליבא ולהרי"ףעיכובא
 כלל לץרא שלא גם עיכובא פרסום עניןיהיה

 הפרסום ענין אין לכו-ע דלפ"זכשליכא,
 אסי שלרב אלא ה-ריאה, מצות עצם אתמעכב
 אלא ליכא ולרב ביחוד סרסום מצות גםאיכא
 קריאה. למצות הדור עניןשהוא

 לכו"ע הרי הנכון שהוא שבארתיולפ"מ
 בשביל שהוא המצוה עצם איכא אס' לר'אף
 לא אם ואף פרסום כשליכא אף ביחיד גםהנס
 לדינא עכ"פ הרי אסי דר' אליבא כןנימא

 שהוא המצוה עצם ודאי הא כרבשהלכד
 בחנוכה גם וא"כ ביהיד, גם הוא הנסבשביל
 ליחיד אף היא המצוה שעצם כן, שהואמסתבר
 הוא הפרסום דענין אלא שיתפרסם, שייךשלא
 ולכן בפרטום. המצוה לעשות דצריך דיןעוד
 איש שום שליכא במקום נמצא כשאחדאף
 לפוטרו שייך ולא בברכה להדליקצריך

 מש"כ שזהו ונראה אינשי. כשליכאמהדלקה
 בשם ראכסנאי הא על כ-ג דף נשבתהש"ג
 בין עומד היה שאם בעיניו שנראהריא"1
 פתח ולא לעצמו בית לו שאין אע-פהנכרים
 שאשתו אע"פ לעצמו נר להדליק חייבלעצמו

 מסתבר לא דהנכרים ופרסום בביתו,מדלקת
 אע"פ להדליק מחייבו ומ"מ פרסוםשיתחשב
 וכ"ש אשתו, בהדלקת יצא הא הדלקהשעצם
 רק שהוא אף בביתו עליו הדליקו כשלאשחייב
 בשער הכיא וכן שם. אחר איש שום ואיןיחידי
 חמד טפר בשם י"1 אות תרע"נ סימןהציון
 הוא אם דאף הריא"ז בשם דהש"ג מהאמשה
 ומשמע להדליץ, צריך לבדו הנכריםבין

 אלא בברכה, שידליק בפשיטות כןמדכתב
 רבים בפני ההדלקה לפרסם יכול דאםודאי
 זה, בשביל אנשים ליכא אי אבל עדיף,יותר
 העולם נוהגין דכן ומסיק המצוה. יבטללא

 גם שליכא ואף כדכתבתי, ברור לענ"דוהוא
 הא דזה כלום, אינו הנכרים דפרסוםנכרים
 בזה, שיחלקו מסחבר ולא משה חמד מס'חז'נן
 השוק מן רגל שתכלה דעד הלישנא קשהוא-כ
 התוס' שפירשו מדליק אדליק לא דאיהוא
 הרא"ש פי' וכן הזמן, עבר ואילך מכאןאבל
 מחנוכה פ-ד הרמב"ם פסק וכן הרמב-ןוכן
 או שעה חצי כמו 1ה 1מן הוא וכמה שכתבה"ה
  בש"ג וגם מדליק. אינו 1ה הזמן עבריותר
 השיעור זה ובתוך כתב הריא"1 בשםעצמו
 יכול אינו ואילך מכאן אבל להדליקיכול

 סובר הוא והא המצוה, בטלה והרילהדליק
 ענין בשביל הדלקה מצות מעצם נפטריןדלא

 מדליץ לבדו יחיד רק כשהוא דאףפרסום
 גדולה. סתירה לכאורה שהואומברך

 גם הוא הלילה שבתחלת דכיון לומרוצריך
 השוק, מן רגל כלה שלא פרסום שאיכאבזמן
 מקדימין, דזריזין הזמן עיקר היה זה בלאוגם
 גם בדיעבד הדלקד זמן שיהיה לתקן רצולא
 לזריזות חוששין שאין אלו בשביל 1מןאחר
 רוצין שאין המובחר מן למצוה חוששיןואין
 גם דשייך הזינן מזו גדולה דהא מלאכתן,לבטל
 ריש ולתר"י המצוה מלץיים ולאסורלעקור
 שהיא עצמה ק"ש שאפילו לרבנן דס"לברכוח
 אחר אותה קורא אינו הלילה כל התורהמן

 זמן כל ממ"ע לפטור חכמים שיכוליןתצות
 המצוה, קיום משום או סייג משום כןשעושין
 בציצית ומסדין בשבת ושופר מלולבוהוכיחו



סהנהוראי

 הא שהביא פמ"ג בפתיחת ועיין עיי"ש,דפטרו
 לדידיה רבנן שעקרו שאחר וסובר יונהדר'
 לא מדאורייתא אף חצות אהר המצוהתיוב
 אבל ששייך מודים 'ונה ר' על וההולקיןיצא,
 או המצוה מקיום עקרו שבק"ש סובריןאין
 חצות אחר עד בהקיום מלחכות אסרושרץ
 פשתן מבגדי ציצית מצות שעקרו הזינןדהא
 אפשר ודאי וא"כ ולולב שופר מלקייםועקרו

 כ"ש וא-כ א', צ' דף ביכמותכמפורש
 שייכלו לתקן רצו שלא שייך החיובשבחחלת
 שעה חצי 1מן אחר הנוכה נר מצותלקיים
 יניח אחד שכל כדי השוק מן רגל כברשכלה

 חנוכה מצות לקיים לביתו וילךמלאכתו
 הידור שהוא ניסא דפרסום ובהידורב1ריזות
 מאד.גדול

 זמן בתחלת אבל ה1מן לענין רק הואולפ"ז
 במקום יחידי שהוא לאחד שנ1דמן אףזה

 פרסומי שייך שלא לגמרי יחידי ואףנכרים
 אותו על דהא בהדלקה עכ-פ חייב הואניסא
 הריא"ז בשם שהש"ג אף שלפן תיקנו הא1מן
 השוק מן רגל שתכלה עד אלא תיקנו דלאסובר
 מודה המצוה, ובטל להדליץ יכול אינוואח"כ
 הנכרים בין יתידי נמצא ההוא אף 1מןדבאותו
 ליכא נכרים שאף לגמרי יחידי כשהואוה"ה
 שאשתו שאף יותר עור ומחדש להדליק,צריך

 נמי הדלקה מצות עצם ויצא בביתוהדליקה
 אצלו, גם מפורטם ושיהיה הראיה משוםחייב
 התוס' שיטת גם ניחא וא-כ סתירה שוםוליכא

 שבשעת מה לפ"1 וניחא והרמב"ס,והרא-ש
 נאמר לא ודיו שלחנו על מניחההסכנה
 לתץנה שא"צ משום תיקנו הסכנהשבשעת
 תיץנו לא התקנה דמתחלת משום לזהמיוחדת
 חנוכה במצות עיכוב ניסא פרסומישיהיה
 בפרסומי לקיימה שא"א הסכנה כשעתשלכן
 שליכא שלהנו על אפי' להדליק מחוייבניסא
 בית. לבני אפילו כללהיכר

 הרא-ש וכן דאי בד-ה בתוס' הר"יוסובר
 ב', סעיף תרע"ב סימן הרמ"א סוברוכן

 כלשון שפסקו בש"ע והמחבר פורתולהר"י
 להדליק חייב להדליק כשר הלילה שכלהאחר
 שנמצא במקום אחד איש רק כשהואאף

 כיון עיכובא אינו ניסא פרסומי דעניןנברכה,
 פורת להר"י בדיעבד להדלקה זמן תיקנושלא

 והרמ"א והרא"ש בתוס' ולהר"יולהמחבד
 דאין הלילה כל 1מנו בפנים שמדליקיןשב1ה"1

 אף להדליק יכול יותר מלתא לפרסומי 1מןלנו
 הבית כשבני ואף ממש במקום יתידיכשהוא
 בברכה גם לכיתו כשבא וישנים יצאוכבר

 נכרים במקום כשהוא הריא-1 בשםכהש"ג
 בזה ואין כהמג"א דלא משה החמדכדכתב
 בשעה"צ גם וכדמסיק לכאורה, ברכותספק
 גם משה דהחמד כוותי' לנהוג שרוצהשמי
 לברך מחוייב ולענ"ד בידו, מוחין איןלברך
 וצ"ע. תמוה, המג"אדשיטת

 אבל לדינא, הוא איך מזה רואה אתהוהנה
 ניסא פרסומי הוי דבחנוכה דסוברדמג-א
 יביא ואם שפטור יסבור גם בהמצוהעיכוב
 ואם לברך, יצטרך להמג"א גם איש איזהאתו
 עמו הביא אם 'שנים ביתו כשבני באאחד
 אך טוב ודאי אחריני דאינשי אינשי,איזה
 שכתבת דמה לבד, הבית דבני בהיכרשסגי

 ולא ביתו בני כשיקיץ דוקא הואדלהמ"א
 דברי אבל טעם, לזה אין אהריני אינשייועיל
 אף בברכה להדליק וצריך תמוהיןהמג"א
 בכיח לבדו רק כשהוא ואף ישנים הביתכשבני
 בברכה להדליק צריך העיר בכל לבדו רקוגם

 מחמד גם בשעה-צ המ"ב וכדהביאוכדבארתי,
 אין כוותי' לנהוג שרוצה שמי הסכים וגםמשה
 מוכרחין כן ואדרבה כלום קשה ולאמוחין,

 כדלעיל.לעשות

"י



נחוראיסו
 שליט"א שך הגרא"ממרן

 פוגוביז ישיבתראש

 לקטבענין

 מי הי"ט, עניים מתנות מהל' פ"ברמב"ם
 העני, לפלוני זה הרי ואמר הפאה אתשלקח
 לעצמו בו שזוכה מתוך שלקח זה הוא עניאם
 לו זכה לא הוא עשיר ואם פלוני, לאותו בוזכה
 עכ"ל. ראשת, שנמצא לעני יתננהאלא

 בעל שאינו בעני רק שזהו בודאיהנה
 לעצמו בו שזוכה שמתוך הדין יש אזהשדה
 השדה, בעל הוא דאם לאחריס, גם לוכותיכול
 ויכול עני שהוא אף לעצמו ליטול לו אפשראי

 אין משלו אבל אחרים, של משדות פאהליטול
 ג"כ פירש ב' ד"ט בב"מ ורש"י לזכוח,לו

 הראשונים ועמדו השדה, בעל שלאשאיירי
 שם מפרש הגמ' הלא מקובצת, בשיטהשם
 השדה בבעל אף וא"כ נכסי, להפקיר מיגושיש
 ששוכ זו שדה גם להפקיר יכול שהי' כןשייך
 מהרא"ש בשטמ"ק שם וכתב השדה בעלאינו

 מיגו ומטעם מחלוקח לעני בעשיר אףשלמ"ד
 שפיר לי', וחזי עני והוי נכס' מפקיר בעידאי
 ורש"' השדה, בעל הי' כשהמלקט אף זהשייך
 מחלוקת, לעני בענ' דמפרש למאן רקכתב
 משום נכסי' מפקיר בעי דאי מיגו האי לי'וליח
 ומיגו מפקיר, בעי דאי מיגו מיגו, תרישהוא
 כתב ע"ז אמרינן, לא מיגו ותרי זכי, בעידאי
 אולם השדה, בעל שאינו שבהכרחרש"י

 בפ"ר במשניות רע"ק בתוספותהגרעק"א
 שם יו"ט התוס' על בזה תמה ט' משנהדפאה
 אף שיפקיר מה יועיל לא השדה שבכעלוכתב
 בעל הי' הקצירה שבשעת מאחר זו,שדה
 שדה מאותה הפאה ליטול לו ונאסרהשדה
 ליקח, לו ואסור תלקט, בלא מוזהרוכבר

 השיטה את הגרעק"א ראה לא שאזוכנראה
 שם משמע וכן הרא"ש, בשםמקובצת

 שם מביא ואח"כ שהביא,מהריטב"א
 שלא שאפשר שכחב" מי "יש בשםהשטמ"ק
 ע"ש, נתחייב, שכבר שלו הפקריועיל

 שמהירושלמי אח"כ כתב שםוהריטב"א
 הדין כן השדה בעל הוא אם שאףמשמע
 דעלמא בפאה ליטול וראוי עני שהואמאחר
 לעצמו, ליטול שאסור שגזה"כ אלאלעצמו,
 שהיתה מפני אחר לעני לתת רחמנאוחייבי'
 ליחן לנפשי' דזכי מיגו שייך ע"כשלו

 ופלא ע"ש, לחברי' מעיקרא נמי זכילאחרים,
 שדברו מה נל אח אז מהגרעק"א שנעלםבעיני

 משנה פ"ד בפאה במשניות ועייןהראשונים,
 מפורש שכתב בצדו הנדפט הרא"ש בפי'ט'

 לו מותר הי' השדה אותה מפקיר הי'שאם
 מפורש הלא וכן וצ"ע, הפאה לעצמולקחת

 זו כמשנה כאן הביאו שהר"שבהירושלמי
 מפרש שהירושלמי לומר ואפשרעיי"ש,
 הפאה שליקט במי ור"א דחכמיםהפלוגתא

 שחב במקום לבע"ח תופס בדין חולקיןשהם
 מיגו, מדין ולא שזוכה סובר שר"אלאחרים
 וכמו בעה"ב, הוא אם אף מהני שפירוע"כ
 א"כ אבל מפרש, ב' די"א בגיטין חסדאשרב
 שכתב רש"י על קושיא הר"ש של קושייתואין
 אף משמע שבהירושלמי בבעה"ב איירישלא

 שלנו הגמ' לפי מפרש רש"' הלאבבעה"ב,
 שלא כתב וע"כ לנפשי' דזכי במיגושחולקים
 שהמח' סבר הירושלמי אבל בבעה"ב,איירי
 אף ולכן קנה לא או קנה אי לבע"חבחופס
 אח"כ העני, בשביל שיזכה שייךבבעה"ב
 הירושלמי שגם ומשמע שם בהירושלמיעיינתי
 בין שם שמחלק לנפשי' דזכי מיגו מדיןבא

 הר"ש קישיית וא"כ עיי"ש, ועשיר עניבעה"ב
 רש"י. על גדולה קושיאהיא



שזנחוראי

 משנח ישראל" "כנסת בירחוןוראיחי
 שהודפס בוילנא, לאור שיצא אלול חדשתר"צ
 להגר"ח ומיוחם הר"ש קושיית על תירוץשם

 שאם סובר שרש"' שמה, כתוב וכךמבריסק,
 בעי דאי מיגו שייך לא בעה"ב הואהמלקט
 אף שלו, על מוזהר דעני משום השדהמפקיר
 שרק השדה, בעל אינו כבר מפקיר הי'שאם
 כל כדין, שלא שמלקט אחר עשירבאדם
 דין ולענין ענייס ממון גזל משום הואאיסורו
 שעל מפקיר בעי דאי דמיגו הסברא שייךגזל
 לו שיש רנקרא סברא הך שייך הממונוחדין
 בי', לזכות יכול שהרי לקט בהאי זכותג"כ
 דין יש הממונות מדע חרן השדה בבעלאבל
 דין ועל שלו, על עני להזהיר תלקט לאאיסור
 שאינו השתא שמ"מ מיגו שייך לאהאיסור
 שום לו אין תלקט לא איסורא בו ישמפקיר
 בדא ולכך מיגו, מהני ולא הזה בהלקטזכות

 בשיבולת בפ-ה המשנה על מקשהשהירושלמי
 סובר שת"ק בגדיש, שנתערבה לקטשל

 לו, ונותנו אחת שיבולת מפריששהבעה"ב
 בא שלא דבר מחליף הזה העני היאךואר"א
 וע"ז הגדיש, בכל העני את מזכה אלאלרשותו
 לו שזכה סובר ר"א הלא הירושלמי,מקשה

 הר"ש מוכיה ומזה העני, לצודךכשמלקט
 וע"ז להעני לזכות יכול ג"כ בעצמושבעה"ב

 נתערבה השיבולת ששם מאחר הגר"חכתב
 מתבטל לא הממונא רק מתבטל האיסורבגדיש
 איתבטיל, לא ממון רק מתבטל שהאיסורוכית
 הטקר ע-י לנפשי' דזכי מיגו ע"ז שייךשפיר

 שהוא אף ענ' לצורך שמלקט אחר אדםכמו
 עיי"ש, נכסי' מפקיר כעי דאי מיגו שישעשיר
 לומר כאן שייך מה בעיני, תמוה זהוחירוץ

 שלו בגדיש 'ש עכ"פ הרי מחכטל,שהאיסור
 עניים של זו ושיבולח ענייס, של אחתשיבולת
 הלא רוב, שיש בכך מה לעצמו, לזכות לואסור
 דברים ושאר טריפה כמו איסור זהאין

 שבעה"ם הוא האיסור כאן נאסר,שהחפץ
 עני, שהוא אף בפאה לזכות אסורבעצמו
 הגדיש, בתוך עניים ממון כאן 'שוהלא

 הממון אח אחד לעני לזכות באוהבעה"ב
 לעצמו תלקט לא איסור יש כאן, שישעניים
 הזה השיבולת לעצמו לזכות רוצה הי'אם

 באשה ל"ב דף דביצה להא דומה ואינולעצמו
 שהגמ' בעיסה ולשה ביו"ט ומלח מיםששאלה
 בטיל לא שממונא ואף ומלח, מים ליבטלפריך
 הלא שם איבטיל, דתחומין איסוראמ"מ
 חלק לה הי' דאם בהעיסה, חלק לה איןעכשיו
 המים בעל מצד גם תחומין איסור הי'גודאי
 העיסה, בעלת של נעשה הכל אלאוהמלח,
 של והמלח המים היו השמשות שבין כיוןאלא

 המים בעל מצד תחומין איסור ישאחרים
 תחומין שאיסור לומר שייך שפיר ע"זוהמלח,
 איסור רק יש שעכשיו מפני בטל איסורשהוא
 ממון יש עכשיו גם כאן אבל ודו"ק,תחומין
 ליקח לו אסור ובודאי גדיש בהאי ענייםשל

 לעני תלקט לא של איסור מטעםלעצמו
 מיגו שייך לא וממילא שלו, על ענילהזהיר
 העירו שלא בעיני ופלא וברור, פשוטוהוא

עליו.
4"



נהוראישח
 פייגשטייו מיכל יחיאל ר'הרב
 ברק בני יהודה, בית כוללראש

 ופסח ומעשר בבכור שירים שפיכתבדין

 שטעונים הדמים לכל מנין דל"זזבחים
 וברש"י ישפך זבחיך ודם ת"ל ליסור דםמתן
 הקרבנות כל של הדמים שכל מנין ז"לשס

 הדם מן נשאר אם ליסוד דם מתןשטעונים
 שצריך מתנותיו שתי שזרק לאחרבכלי

 טעונין הקרבנות דכל מבואר ליסוד,לשופכו
 מזבח יסוד אל דנ"א להלן וכז שירים,שפיכח
 ז"ל וברש"י עולה, של למזבח יסוד תןהעולה
 המזבח שיהא וכו' שירים שפיכת תורתתן

 שפיכח עליו הניחנין דמים ובכל בעולהטעון
 כשזורק כלום בכלי נשאר אם היסוד אלשירים
 ליסוד. ישפכנו קרנות לשחי זריקות שחיממנו

 ומעשר הבכור וכו' יסוך חן בתוד"הויעו"ש
 נמי הכי ז"ל שירים שפיכת טעונין נמיופסח
 משירים דמיס לתחילת קרבנות שארנילף
 למילף לקמן לי ולמה זבחיך מודם דאחידידהו
 וההנו עכ"ל, מעולה שוה בגזירה ומעשרבכור
 כנגד דטעונין ומעשר בכור תחילתדיליף
 הרי עצמן. ומעשר בכור של משיריםהיסוד
 שפיכת בהו איכא נמי ופסח ומעשרדבבכור
 דר' ארגע מתן בנתערבו פ' בדף ולקמןשירים.
 'תנם דאם אחח במתנה דינתנו ס"ל'הושע
 בל ובתור"ה תוסיף בבל הוא הרי ארבעבמתן
 יש חוסיף בל איזה חאמר ואם כ' בסו"דתוסיף
 בכור, של שירים בשביל שניה מתנהוליהוי
 ליתן צריך נמי הבכור דם כשביל דאפילווהיינו
 עולה מקום למ"ד שירים בשביל שניהמחנה
 ופסח ומעשר בכור שגם ומבוארשירים,
 שירים. שפיכתטעונין

 שירי ז"ל פ"ר חמיד במס' הראב"דאמנם
 מקשין יש דרומית יסוד על שופך היההדס
 בעולה קתני לא אמאי מקומן איזהבפרק

 כדקתני דרומית יסזד על שופך היו הדםדשירי
 ובשעירים ובפרים והיחיד הצבורבחטאות
 הדם שירי שופך היו האיך לנו שמגידהנשרפין

 בחדא דתנא כיון אמרינן דהוה וכו' לתרץיש
 טעונים הקדשים שכל מפני בכולהוה"ה

 ומעשר ופסח מבכור חר, הדם בשירישפיכה
 מפורש הרי עכ"ד, א' שפיכה שופךשהיו
 שפיכת בעו לא ופסח ומעשר דבכורדס"ל
 וצ"ע למעלה. שהבאנו כהתוס' ודלאשירים
 דליכא קרבנות משאר ומעשר ופסח בכורמ"ש
 שדן בראב"ד להלן יעו"ש שירים. שפיכחבהו
 שפיכת איכא מחטאת חוץ הקרבנות בכלאם

 שירים שפיכת נתפרש דלא ומשוםשירים
 בשאר אם אבל בלבד. בחטאת אלאבתורה
 מ"ש שירים שפיכח דבעו 'לפינן נמיקרבנות
 שירים, שפיכת בהו דליכא ופסח ומעשרבכור
 לשאר ופסח ומעשר בכור בין לחלקומנ"ל
קרבנות.
 במקומו דשלא כדינא דכ"1 להלןוהנה
 אם נסתפקו שמואל אמר בתוד"ה דמיכמקומו
 שלא אמרינן בחוץ שנתנן בפניםבניתנין
 דגם נראה דבריהם ומסוף דמי כמקומובמקומו
 שלא אמרינן בחוץ שנתנן בפניםבניתנין
 ברמב"ם מפורש וכן דמי. כמקומובמקומו
 ליתן שמצותו דם ה"י פסוה"מ מהל'בפ"ב
 וכו' למטה שנתנו המזבח מחצי למעלהאוחו
 מזבח על ונתנו בהיכל בפנים ליחנו שמצוחואו

 שנתנן החיצק מזבח על הניתנין אוהחיצע
 ואע"פ פסול הזבח בשר הרי וכר להיכללפנים
 למזבח דם שהגיע כיון בו הבעלים נתכפרוכן

 כמו הוא הרי למקומו שלא שהגיעאע"פ
 להדיא ומבואר עכ"ל, לכסר למקומושהגיע



סטנהוראי

 שלב"מ נמי בחוץ שנתנן בפניםבניתנע
 דמי.כמקומו
 בפנים שנתנן בחוץ בניתנין דבשלמאוצ"ע
 דבמתנה אהת במחנה רסגי כיון שפירמתכפר
 וכיון המתנות מנין בהו מעכב ולא כיפראהח

 אבל גווני. בכל מתכשר דמי כמקומודשלב"מ
 דנחרבה נהי בחוץ שנתנן בפניםבניתנין
 ד' הא מ"מ במקומו כמו מתנה דחשיבשלב"מ
 בשלב"מ 'תקיים ואיך בהו, מעכבימתנות
 פעמים ד' דיחן נאמר ואם מתנוח. דד'דינא
 על בנוחן אלא מתנות ד' מקרי דלא נראה ממ"

 עי,ר דכל הפנימי מזבה של קרנותיוארבע
 משום הוא דידהו ועיכובא מחנות דד'דינא
 ה'. לפני אשר המזבח קרנות על יתןדכתיב

 דד' כיון לעיין יש גם ז"ל בחזו"אועי'
 מתנות דד' נראה כפרתו לעיקר מעכבימתנות
 דם שהגיע כיון דין בו יהא לא אחתבקרן
 קרנות בד' מתנות ד' כשנוחן ומיהו וכו'למזבח
 והנה, עכ"ד. הסנגיא כל כדמוכה מהנישבחוץ
 דדוקא וגם מתנות ד' דוקא דבעי לי'פשיטא
 ד' שם זה על יש קרנות ד' על מתנות ד'בנותן
 שקרנות שכתב אלא שכתבנו. כמומתנות
 הפנימי מזבח כקרנות הם הרי התיצוןמזבח

 אבל בכך. קרנות ד' על מתנות ד' שםלאשווה
 איך הפרוכת שכנגד הזאות בשבע צ"עעדיין
 דיום כקרבנות וכ"ש בחוץ בנתינהיקויים

 דבבין דנראה הבדים בבין דדינםהכפורים
 מקום דין רק אינם הפרוכת וכנגדהבדים

 הבדים בין בעי ההזאה דעצם אלאלההזאה,
 הוי לא החיצון מזבח על ובנתנן הפרוכתוכנגד
 סהן מעכב ההזאות מנין כל והרי מתנות.כלל
 להכשיר דמי כמקומו דשלב"מ דינא מהניומה

 כלל, הזאוח באן אין והא הפנימיותחטאות
וצ"ע.

 בסוגיא דזבחים )פ"ב הלכותובלקוטי
 ברמב"ם איתא דהא לו הוקשהדשלב"מ(
 קרנות מתן שינה ה"ח פסוה"מ מהל'בפ"ב

 בין קרנות[ וצל"ג קרבנות אי']ברמב"ם
 הנעשית בחטאת בין בפנים הנעשיתבחטאת

 מתן דשינה לבאר שם והאריך נפסל.בחוץ
 דאיך וקשה לגמרי, דפסול היינו דפסולקרנות
 בחוץ שנתנן בפנים דניתנין ד'נא האייתכן
 מתן דשינה מטעמא להפסל צריך הריכשר

 במקום למעלה נתנן אם אבל ז"ל וכתבקרנות.
 במקום הקרנות אלו דעולה ה"נ אימאהקרנוח
 הקרכן, עצם לענע בדיעבד הפנימי שלהקרנות
 מתן שינה ח' בהלכה שכתב מה בכלל זהואין

 עכ"ל. וכו'הקרנות

 שנתרבה דאע"פ צ"ע זה כלאמנם
 דקרנות הא לגבי מ"מ דמי, כמקומודשלב"מ
 לא הפנימי מזבח במקום יהיו החיצוןמזבח

 נתרבה למזבח דם הגעת לגבי דרקנתרבה,
 קרנות לעשות אבל למזבח, ממזבחאפילו
 שינה . רלא דיחחשב דפנימי כקרנותדחי4ת
 דיחשב וכן כלל, נתרבה לא לזה הקרנות,מקום
 לא הפנימי דמזבח קרגוח ד' על מחנוחד'

 וצ"ע. כלל,נחרבה
 הגר"ח בשם שמעתי מכבר זהוהנה
 שלב"מ יתן אם הזאוח, מ"ג דצריךדביוה"כ
 כל דמעכבי ואע"פ הזאוח. דמ"ג דינאליכא

 בנחנן מ"מ במקומן, בשנתנן והמתנותההזאות
 ובהבנת הזאוח. דמ"ג דינא כלל ליכאשלב"מ
 דינא בעיקר להסתפק דיש נראה הגר"חרברי

 במקומו מתנה אם דמי, כמקומודשלב"מ
 שמקומו אלא דינא, חד הוויין שלב"מומתנה
 לא ושלב"מ הזבח, בשר לגבי אף לגמריכשרה
 כמקומו דשלב"מ דדינא או לכפרה רקמהני
 הוא אלא שלב"מ, אף מתנה דחשיב ד'ןאינו
 לגבי זריקה הוי למזבח דם דהגעת מחודשדין

 כפר למזבח דם שהגיע כיון הגמ' וכלשקכפרה
 כלל בעי ולא לכפרה, סגי דם הגעח דעצםהיינו
 כן נאמר ואם גרידא. דם הגעת אלא מחנהשפ
 היכא אלא נאמר לא מתנות דחילוק דינאהנה
 הגעת הוא דהדין היכא אבל רמתנוח, דינאדיש
 מתנות, דחילוק דינא נלל נאמר לא גרידאהדם
 שייכא לא לחוד הרם בהגעת דמתכשר כיוןוגם
 א' בפעם שהגיע דכיון הדם הגעת פעמיםב'
 חו שייך ולא הדם, הגעת כאן ויש הגיעהרי



נהוראיע
 דהגעה למזבח, דם שהגיע כיון מדין נתינהעוד
 הגעת נתקיימה שהרי כלום, מוספת לאשניה
 ענע שייך ולא ראשונה בהגעה לגמריהדם

 על מתנות דין הוא דהתם במקומו אלאמתנות
 המזבח על נתינה ומעשה קיום והיינוהמזבח,
 בתטאות למצוה מתנות דד' די,א איכאובזה

 הפנימיוח, בחטאות ולעיכובאהחציניות,
 כיון קרבנות ושאר בעולה ארבע שהןושתים
 בזה שייך מתגה דמעשה דין קיום כאןדיש
 שצריכוח במתנות די,א האי וכן מתנות.מנין
 דהגעח דינא לגבי אבל קרנוח, גבי עללהנתן
 מיקרי מקום רבכל שוה המזבח כל למזבחרם
 מה לכל כלל מקום אין ולפ"ז למזבח. דםהגיע

 והחזו"א הלכות הלקוטי בשם למעלהשהובא
 שייכא לא קרנות ומתן מתנות דמנין הדיןדכל
 מקום בכל אחת במתנה וסגי בשלב"מבלל

 וכמשנ"ת.שהוא,
 שלב"מ בזריקה פיגול לגבי לן יתבארובזה
 וכו' לו גרם שפגולו מי ד"ה ברש"יבדכ"ז
 שלא בזריקה חישכ דאי מהכא לןונפקא
 לא למהר להקטיר או לאכול ע"מבמקומו
 כי ומינה פיגול לענין זריקה מחשבחהויא
 חרן זו זריקה לעשות ע"מ בשחיטהחישב
 והנה המפגלח. בזריקה מחשבה הויא לאלזמנו
 זריקה בשעת בחישב דכשלמא טובאצ"ע

 פיגול דלגבי דילפינן כיון למחר לאכולשלב"מ
 הויא ממילא כאכילה בשר דשריא זריקהבעי
 מהניא ולא פיגול לגבי כתיקונה שלאזריקה
 בכדי מעליחא עבודה דבעי מחשבהבה

 בשעח חישב אי אבל מחשבה, בהשתחול
 הויא הא למחר שלב"מ לזרוק ע"משחיטה
 הרי המחשבה ועצם כתקונה, בעבודהמחשבה
 הגר"ח 'סוד לפי ואפי' מזבח. אכילת עלהויא
 מ"מ הזריקה, עבודת על מחשבה בזריקהדבעי
 המועלת גמורה וריקה על מחשבה איכאהא
 כאן שאין לפמשנ"ח אמנס לכפרה.אפי'
 דלא אלא הבשר, מחרת שאע בהזריקההסרון
 לא דם דהגעת הבשר לגכי זריקה כללהויא

 דמחשבה וכיון הבשר, לגבי זריקהחשיבא
 כדאי' אכילה לידי המביאים בדבריםתליא

 זריקה דבעי דילפינן וגם די"ד, וברש"יבגמ'
 זריקה א"כ פיגול, לגבי באכילה בשרדשריא
 הויא לא אכילה לגבי זריקה בשםשאינה
 אינה אכילה לגבי דהרי זריקה, עלמחשבה
 כלל.זריקה

 דאין רהא מו"ח בשם בקונטרסיםוראיתי
 האיסור דאין שלב"מ בזריקה מתפגלהקרכן
 דחסר רק זריקה, ע"י שנגרם איסור הבשרעל

 דהא מפרש ז"ל שרש"י וצ"ל זריקה.היתר
 משום שלב"מ בזריקה מתפגל הקרבןדאין
 דפירשנו כיון הקרבן, על זריקה מיקרידלא
 ואי"ז הזריקה מעשה בעצם חסר הבשרדעל

 מעשה כאן דאין רק הפיגול לאיסורהכפרה
 דכל מקרא הנלמד דזהו וס"ל הבשר, עלזריקה
 דלגבי אע"ג הבשר לגבי זריקה כאןשאין
 כאן אין כאילו הוי זריקתי הועילההכפרה
 דלא דזריקה דכן וכית הקרבן גוף עלזריקה
 גוף על זריקה מיקריא לא באכילה בשרשריא
 לעשות שחיטה בשעת מחשב אםהקרבן,
 גוף על מחשכה הוי לא בזמנו שלא כזוזריקה
 חסרת דאיכא רק לא דברינו ולפיהקרבן.
 כלל זריקה כאן דאין אלא הבשר לגביבזריקה
 כלל נחרבה לא למזבח דם דהגעח הבשרלגבי
 מקרא למילף בעי דלא וגס אכילה היחרלגבי
 זריקה הרא לא כזו דזריקה יאכל האכלדאם
 ריבויא דין מעצפ אלא הקרבן גוףלגבי

 והילפותא הבשר לגבי נאמר לאושלב"מ
 המביאה בזריקה חלוי דפיגול רק היאמקרא
 וכמש"נ. אכילה,לידי

 הכ"ה, מעשה"ק מהל' פ"ט ברמב"םוהנה
 אחר והפסח והמעשר הבכור מעשהביצד
 ובפ"ה בזריקה. דדינס מבואר ונר, דמןשזורק

 והמעשר דהבכור להיפך נתב הי"זממעשה"ק
 אחת מתנה טעק מהן אחד כל דםוהפסח
 בבכור נאמר שהרי וסייפ היסוד כנגדבשפיכה

 כל דדם שפתח צ"ע גופא וזה תזרוק דמםואת
 תזרוק דמם מואת לה ויליף בשפיכה מהןאחד
 פסח קרבן טהל' בפ"א דהרי וגם זריקה.דההנו
 הרי ובבכור בשפיכה, דדינו בפסח פסקה"ו

 הוא בגמ' המחלוקת דכל בזריקה, דינולכו"ע



עאכהוראי

 מוים דילפינן בשפיכה אי ומעשר בפסחרק
 מבכור דילפינן משום בזריקה או ישסךזבחיך
 עכ"פ אבל תזרוק. דמם ואת שנאמרמשום
 נתב ואיך בזריקה לכו"ע בודאיבבכור

 זה ומכל בשפיכה. דהוא בבכור גםהרמב"ם
 בזריקה בנתינה כלל קפידא דאץמשמע
 בין לכתחילה ליתן ויכול בשפיכהלנתינה
 מהל' דבפ"ב וקשה בשפיכה. ביןבזריקה
 שנתנן בזריקה הניתנין וכל כחב ה"בפסוה"מ
 וכן יצא, בדיעבד דרק משמע יצאבשפיכה
 שנתערבו חמשה ה"ט ק"פ מהל' בפ"גמפורש
 מהן אחד בעור יבלת ונמצאת פסחיהןעורות
 פסת מלעשוח פטורין זריקה אחר נתערבווכו'
 אם ואמר מהן אחד כל התנה ואם וכו'שני
 ודם בשפיכה הפסח דם שלמים יהיה פסחאינו

 יתנם אל בזריקה והניתנין בזריקההשלמים
 שני, מפסת פטורין לפיכך לכחחילהבשפיכה
 פסח ולהביא להתנות להם אפשר דאיוהיינו
 הרי בשפיכה, שלמים ליתן אפשר ראישני

 בשפיכה. ליתנס אין בזריקה דהניתניןמבואר
 בזריקה יתנם אם כלל נ"מ דאע הגר"חובשם
 לכחחילה ליתן יוכל ובכור בשסיכה,או

 שניתנין כיון בזריקה, שדינו אע"פבשפיכה
 פסה דגבי והא יצא. כשפיכה שנתנןבזריקה
 היינו לכתחילה יצא דלא אמרינןושלמים
 מתנוח, דילוק כלל נאמר לא דבשפיכהמשום
 לא ב' שצריך במקום אתת שפיכה עשהואם
 מתנות חילוק דץ ביטל כ וא" ויתן שיחזורשייך
 יתנם אם בשלמים לכתחילה יצא לאוע"כ

 וע"כ ארבע שהן שחים דין דמבטלבשפיכה
 בכור אבל בזריקה. לכתחילה ליתנםצריך
 זריקה בו שכתוב אע"פ אחת במתנהשניתן
 דברי עיקר והנה בשפיכה. לכתחילה ליתןיכול

 לא ואמאי מזריקה שפיכה דמ"ש צ"בהגר"ח
 שיתן בזריקה כמו מתנוח חילוק בשפיכהשייך
 בשפיכה, פעמיםב'

 בשפיכה שנותן היכא דכל נראהואשר
 הוא דשפיכה דינא מ"מ כך, דינו שעיקראע"פ
 חילוק שייך לא וע"כ למזבח, דם דהגעתדינא

 הדם הגעת הוא הזריקה דענין דהיכאמתנות,

 מתקיים וע"כ וכפילות, חזרה שייך לאלמזבח
 שיתן מה כלל 5הני ולא אחת בשפיכה דינוכל
 לעיל, וכמש"נ כלל, בזה מוסיף דאינו פעםעוד

 שלהם המתנה דין בשפיכה דהניתניןולפ"ז
 גם למזבח הדם הגעת היינו במקומואפי'

 די)ם כל בזריקה אפי' אחת כמתנההניתנין
 היו לא דאל"ה למובת הדם הגעח רקהוא
 להוסיף יש ולפ"ז בשפיכה. לכתתילהניתנין
 בזריקה דהניתנין הדין שביאר הגר"ח דבריעל
 חילוק שמפסיד משום כשפיכה יתנםאל

 לא ובשפיכה ד' שהן שתים שדינםהמתנות
 עוד להוסיף יש ולפי"ד אחח. מתנה רקשייך
 לה ובדעביד מחנה, דין הוי דבזריקהדכית

 כ א" למזבח, דם הגעת דין רק בזה איןבשפיכה
 דין הוי ע"כ מתנות חילוק בהו דנאמרבהנך
 דם דבהגעח למזבח דם מהגעת יותרמח)תם
 במתנה דדינם וכיון מתנות, חילוק ל"שלמזבח
 דין דמבטל גופא הא משום בשפיכה יחנםלא

 רק ולא למזבח, דם הגעת דין רק ומקייםמתנה
 המתנה דגם אלא הנוספת המתנהשמפסיד
 ל' וא"ש כתקונה מקימה לא גם שנותןהאחת

 יתנם אל בזריקה והניתנין שכ'הרמב"ם
 דינא הוי גופא הא משום לכתחילה,בשפיכה
 משום בשפיכה יחנו אל בזריקהדהניחן

 עי"ז. המתנה דיןשמשחנה

 יש שירים שפיכת דין בעיקרוהנה
 שהקרבן הינו בהקרבן, קיום הוי אםלהסתפק
 מ"מ מעכבי דלא ואע"פ שירים שפיכתטעון
 מעכבי דלא דאע"פ שבחטאת מתנות כג'הוו

 צריך דהקרבן בקרבן דין דהויפשיטא
 הוי שירים שפיכת שדין או מתנוח ד'לכתחילה

 כלל הוי ולא לשופכו שמצנה בדם דינארק
 בקרבן. וחיובאדינא

 תימה ז"ל העולה בחוד"ה דנ"ג לקמןוהנה
 כל והלא בעולה שירים שפיכות מנידלא

 משה ה"ר וחירץ וכו' יסוד טעוניןהדמים
 וזימנין כלי בזריקת דעולה משוםמפונטייזא

 דכולה נהירא ולא וכו' שירים בהדליח
 שירים. במתן דמצוה מוכחתשמעתתא



גהוראיעב
 בזריקה לתהר צריך בעולה ואפי'ובש"מ,
 דהר"מ פליגי, דבזה ונראה הרם. מןשישאר

 דינא כלל הוו לא דשירים ס"למפונטייזא
 אם בהדם דינא דהוי אלא שירים טעוןדהקרבן
 מצותו מהזריקה שנשתייר בכל' דסנשאר
 להשאיר חיובא ליכא אבל היסוי, עללשפכו
 אמנם שירים. שפיכת בקרבן לקיים בכדידם

 טעון דהקרבן ס"ל נהירא דלא שכתבוהתוס'
 מצוח מ"מ מעכבי דלא ואע"פ שיריםשפיכת
 וע"כ שירים, שפיכת בו שיתקיים הואהקרבן
 לקיים דם להשאיר הזריקה בשעת ליזהרצריך
 בהקרבן. שיריםשפיכת

 שנחבאר ולפי"מ הדברים הצעתואחרי
 בעז"ה הראב"ד דברי לן יתבארולמעלה
 הדפ בשירי שפיכה טעונין הקדשים דכל כמש"
 שנא מאי לן דהוקשה ופסח ומעשר מבכורחוץ

 שירי שפיכח הטעונין הקרבנוח כלמשאר
 בניתנין דל"ש דלמדנו דכיון והיינוהדם.
 דינא דכל וגם מחנות, חילוק אחתבמחנה
 דם דהגעת דינא רק הוי אחת במתנהדניתנין
 הוי נמי שירים דשפיכת להראב"ד ס"ללמזבח,
 בקרבן, דינא הוי נמי דשירים כיון בקרבןמתנה
 מחנוח ג' כמו להיות לשירים דינאחזר

 וא"כ קרבנות. בשאר ב' ומתנהשבחטאות
 שירים שפיכת אחת במתנה בניתנין כללל"ש
 בכל אבל שניה, מתנה שייכא דלאכמו

 ונאמר שייך ארבע, שהן שתים דדינםהקרבנות
 שיריס. דשפיכת דינא גסכהו

 מלשון ומתבארים מדוייקיםוהדבריס
 ומעשר מבכור חרן שכתב עצמוהראב"ד
 דבשביל הרי אחת שפיכה שופך שהיהופסח
 בהם אין לפיכך אחת ומחנה בשפיכהשדינם
 דידהו דמתנה כמשנ"ת והיינו שירים,שפיכת
 כפילוח שייכא ולא למזבח דם הגעת דינהכל

 דשפיכח דינא בהו ליכא וע"כ בזה,וחזרה
 בקרבן. מחנה נמי דהויאשירים

 להקשות לי יש להלן שם בראב"דוהנה
 מקום היא עולה דמקום התערובח בפרקלמ"ד
 ירי נסיק דקא למימר דקבעי היינושירים

 הקרן על שנותן במה חטאח של שיריםשפיכת
 עולה דם שנותן במקום הסיקרא מחוטשלמטה
 בנתינת שירים שפיבת ידי נפיק דקאוכיון

 דבר שום לשייר צריך היה לא א"כהקרנוח
 יוצא והיה לשפוך הקרן מן לו היו שהכלבכלי
 דלאו דזימנא י"ל ושמא שירים, שפיכת ידיגם

 שנינו אותן ועל במנא משייר והוהאדעתא
 הוא דמצוה י"ל שמא א"נ שופכין. שהיובכאן

 לשפיכח מתנה בין להפסיק כדילהשאיר
 ולכאורה בפ"א. זורקו היה לא ולפ"זשירים
 להתקיים עצמה בזריקה דליסגי דמקשהמהא
 דע שירים שפיכת דאין הרי שירים שפיכתנמי
 נוספת מחנה רין הוי ראם בקרבן נוספתמתנה
 בפ"ע. שירים שפיכת שיחן צריך בודאיבקרבן
 ראי' מזה דאדרבה נראה העיון אחראמנם

 דהקרבן נקרבן דין קיום הוא שיריםדשפיכח
 בזריקה דהרי דמקשה אלא שירים שפיכחטעון
 שפיכת דין גם זריקה מרץ חוץ מתקייםעצמה
 דין מחקיים הדם הגעח בתחילת דהיינושירים,
 דין עצמה זריקה באוחה מתקיים ואח"כזריקה
 אלא אחח בבת קיומן אע ומ"מ שיריםשפיכח
 זמן דכל מעצמו מוכרח והדבר זה. אחרכזה
 עלייהו חל לא זריקה דין בהדם נחקייםדלא
 ושירים זריקה לקיים א"א וא"כ שירים,שם

 שירים שם חלות לתח צריכה דהזריקהכאחת
 מחקייס אז שירים שם בהם וכשחל הדםעל
 הראב"ד דכוונת וע"כ שירים, שפיכחדין

 הנשאר על שירים שם חל הזריקהדבתחילת
 שירים. שפיכח דין מתקיים זריקהובסוף
 למיתני ל"ש למעשה דא"כ ליה דקשיאוהיינו

 שפיכת צריך דלא ליסוד שיריםשישפוך
 דתנן והא דאה"נ כתב וע"ז מיוחדתשירים
 דלאו היכא היינו ליסוד שופך הדםדשירי
 שפיכח לקיים צריך ואז במנא ושייראדעתיה
 הוסיף נמי ובהאי מיוחדת. כמחנהשירים
 זריקה בין להפסיק כדי להשאירדמצוה
 ומבואר מיוחדות, נתינות שתי דלהוילשירים
 עולה מקום למ"ד רק שהקשה קושייחומעיקר
 איצטבא צריכין שירים ולמ"ד שירים,מקום
 לקיים כדי להשאיר צריך דודאי הקשהלא



עגנתוראי

 כהלא דס"ל הרי האיצטבא, על לשופכןשירים
 בקרבן. דין הוא דשירים לעיל שבתוס'נהירא
 מחנה רק שדינם ופסח ומעשה בבכורוא"כ
 שירים, שפיכת דין בהו נאמר לאאתת

 נ.וכמש"
 א' במחנה בניתנין ד"פ לקמןוהנה
 אומר יהושע ר' ד' במתן בניתגיןשנתערבו
 ארבע במחן יתן שאם וכו' אחח במתנהינתנו
 שם בתוס' הקשו תוסיף. בבל עובר הואהרי
 תוסיף בל איזה תאמר ואם וכו' תוסיף בלד"ה
 בכור של שירים בשמיל שניה מחנה וליהוייש
 דס"ל לשיטתם היא קושייתם ונל ע"כ.וכו',

 הקשו ושפיר שירים דין איכא נמידבבבור
 הבכור דם לגבי שניה מתנה להרדא"כ

 לפי אמנם דידי', שירים שפיכתהמעורב
 ליכא דבבכור כלל להקושיא ליבאהראב"ד

 מחנה יתן אם וא"כ שירים, דשפיכת דינאכלל
 הבכור. דם לגבי מוסיף בל הוישניה

 קשה ואכתי ז"ל כר תן ד"ה דנ"אובתום'
 וחומר מקל עולה תתילת דילפינן היכי כילי

 קרבנות שאר נילף נמי הכי דידיהדשירים
 ל' ולמה וכו' דידהו משירים דמיםלתחילת
 מעולה, שוה בגזירה ומעשר בכור למילףלקמן
 דידהו, משירים ומעשר בכור דלילףפי',

 ל"ק ולהראב"ד היסוד. כנגד בעו דמםדתהילת
 בעינן וע"כ שירים ליכא הא ומעשרדבבכור
 היסוד. כנגד בעי דמם דתחילת להדיןלג"ש
 לעיל שם הראב"ד מדברי צ"ע עדייןאמנם

 דשפיכת דינא במשנה הזכיר לא למהשהקשה
 מפונטייוא הר"מ כמו ותי' עולה, גבישירים
 מפני ואילך מעולה חשיב דקא הנךדבכל
 להיות יכול הוא והרי בכלי זורקשהוא

 וכיון הכל פעמים בשתי שופך היהשלפעמים
 דס"ל הרי וכר. קתני לא ליה פסיקאדלא

 דסותר וגם ברם, דינא רק הוי שיריםדשפיכת
 דבריו שהבאנו וכמו להלן מש"כ עצמודברי
 בהקרבן. דיןדהוי

 הוי דלא הראב"ד כוונח דאין לומרואפשר
 טעון דהקרבן רמודה דאע"פ אלא בקרבן,דינא

 קתני לא מ"מ להשאיר, מצוה וע"כשירים
 של חלות תהא שלא דאפשר כיוןבמשנה
 אלא בכלי. דם ישאר לא אם שיריםשפיכת
 להשאיר מצוה דאס מוכח דנ"ג לעילדמתוס'
 יהא, לא דפעמים משום קתני דלא לומרל"ש
 שירים לשמיכת דם להשאיר דמצוהדכיון
 דכוונת צ"ל וע"כ וה, דין למיתניצריך

 קשה וא"כ שירים להשאיר חיוב דאיןהראב"ד
כנ"ל.

 דאין כאן הראב"ד לדברי דאפי'והנראה,
 הדין ביסוד מ"מ לשירים, דם להשאירחיוב

 מדבריו שמבואר למה סותר אי"זדשירים
 חיוב אין אם דאף בהקרבן דין דהוילהלן

 דין קיום שפיכתן הוי נשאר אם מ מ"להשאיר,
 אם דאפי' כן נאמר ואס - בהקרבן.מתנה
 מתנה קיום זה הוי מ"מ להשאיר חיובאין

 כהראב"ד ס"ל רש"י דגם נראה -בהקרבן
 שירים שפיכת ליכא ופסח ומעשרדבבכור
 בכל שירים שפיכת דין נקט א' ל"זדבדף

 אם ז"ל ארבע שהן שתים בניתנין רקהקרבנות
 מחנותיו שתי שזרק לאחר מכלי דםנשאר
 בדנ"א להלן וכן ע"כ. ליסוד, לשפכושצריך
 רמים ובכל בעולה טעת המובח שיהאז"ל

 אם היסוד אל שירים שפיכת עליוהניתנין
 זריקות שתי ממנו כשזורק כלום בכלינשאר
 נקט ואמאי ע"כ. ליסוד, ישפכנו קרנותלשתי
 והרי זריקות שתי שזרק אחר נשאר אםדוקא
 שירים, שפיכת נמי איכא ופסח מעשרבבכור
 ומעשר דבבכור כהראב"ד דס"ל נראהוע"כ
 שחים בניחנין ורק שירים, שפיכת ליכאופסח
 איכא מתנות דחילוק דינא בהו דאיכא ד'שהן
 בניתנין אבל שירים דשסיכת דינא נמיבהו

 נמי ליכא אחת במחנה דדינם כיון אחתבמתנה
 וכש"נ. שירים,שפיכת

 ה"ו, מעשה"ק מהל' בפ"ה הרמב"םוהנה
 ממנו חורק וכו' והשלמים והאשסהעולה
 וכו' המזבח. זויות שחי על זריקות שתיבמזרק

 ו- הדרומי. היסוד על נשפכין הדםושירי
 ארבע טעון דמן הנאכלות החטאוחבה"ז,



בהוראיעד
 הקרן אוחה יסור ועל ובה"י, וכו'.מתנוח

 הדם שירי שופך הוא המתנות בהשהשלים
 מזבח יסיד אל ישפוך הדם נל ואתשנאמר
 כל ובהי"א, דרומי. יסוד וההעולה
 הדם ושירי וכו' נכנס דמם הנשרפוחהחטאות
 ובהי"ז, וכר. המערבי יסוד עלשופכן
 טעון מהן אחד כל דם והפסה והמעשרהבכור
 מפי וכו' היסדף כנגד בשפיכה אחחמתנה

 ובפסח במעשר הדין שהוא למדוהשמועה
 הרי עכ-ל. כבכור אחת מחנה דמןשנותן
 ואילו שירים, שפיכת דין כתב הקרבנותדבכל
 -  שירים דין כתב לא ופסח מעשרכבכור
 ומעשר בבכור שירים דאין דדעתומבואר
 ס"ל והרמב"ם רש"י שגם מתבאר והנהופסח.

 ומעשר בבכור שירים שפיכת דאיןכהראב"ד
 אחח במתנה רניתנין שכתכנו כמו והואופסח,
 חילוק שייך לא וממילא למזבח, דם הגעתדינם

 ונמצא וכמש"נ. מתנה, הוי שירים וגםמתנות,
 ושי' הראכ"ד, דברי עם מכוונים הגר"חדדברי
 דודאי דבשלב"מ ופשיטא והרמב-ם,רש"י
 מתנות חילוק דין שייך לא הדם הגעת רקדינו
 סגי בחוץ שנתנן בפנים בניתנין ואפי'כלל.

 וכמשנ"ח. אחת,במתנה

 מ"ג ליכא דבשלכ"מ הגר"ח דבריונעיקר
 מ"ג בעי דלא היינו אפ להסתפק ישהואות,
 הדם דהגעת מדינא הקרבנות דהונשרוהזאות
 או היום, לסדר הזאות מנין אפי' בעיולא

 דהזאות מנינא קיום שייך דלאדכוונתו

 להכיא יצטרך מ"מ אכל וכמשנת"ל.בשלב"מ
 בסדר הזאות מ"ג לקהם כדי אחריםקרבנות
 מתנות אחר הדם בנשפך דהא והראיה,היום.
 במחנות ומתחיל אחר פר מביא הבדיםדבין

 דבין במחנוח מתכשר דהקרבן וע"כשבהיכל,
 כדי קרבן עוד להביא צריך ומ-מ בלבד,הבדים
 וא"כ היום, בסדר הזאות דמנין חיובאלקיים
 הקרבן, דמתכשר אע"פ שלב"מ בשנתןה"ה
 מנין להשלים בכדי עוד להביא צריךמ"מ

 דיוה"כ. בסדה"י המחוייבוחההואות
 כיון במקומם, דבניתנין לחלק ישאמנם
 מעכבת מהן אחת מתנה דינםדבעיקר
 מתכשר איר צ"ע וא"כ נמי, דקרבןבהכשירא
 צ"ל וע"כ לחור. הכדים דבין במתנותהקרבן
 שמביא מהקרבנות המצטרפע ההזאותדצירוף
 ונמצא גופא. דקרבן להכשירא מהניאח"כ
 קרבן כלל כאן אין שאח"כ הקרבנותדבלי
 מתכשר דהקרבן בשלכ"מ משא"ככשר,
 של צירופא כלי דידיה אחת מתנה ע"'לגמרי

 עוד להכיא דל"צ אפ"ל דאח"כ,הקרבנות
 דהקרבנות דכל רי"ל סדה"י, בשבילקרבנות

 כלל בעי ולא לסדה"י, סגי לגמרימתכשרים
 ורק כשרים שהקרבנות כיק ההזאותמנין

 זקוק נמי דקרבן דהכשירא במקומןבשנתנן
 שיוכשר, שאח"כ מהקרבנות ההזאותלצירוף
 מנין להשלים קרבנות עוד להביא מוכרחע"כ

4. וצ"ע. היום, דסדרההזאות  



עהבחוראי

 באקשט לייב ארי' ר'חרב
 דיטרויט יחודת, בית ישיבתראש

 רישא ופטיק מתכוין איןבדיבי

 הפחח על האחד ישב מתני', ב' ק"1שבת
 אלה וכו' ומלאהו הפחח על הראשת ישבוכר

 דומה זה למה פטור והשני וכו' האשלמד
 בתוכו, שמור צבי ונמצא לשמרו ביתולנועל
 הזה בלשון כתב והרשב"א וז"ל, שםובר"ן

 ביתו בתחלה לנעול שהתירו נראאובירושלטי
 צריך שהוא וכיק שבתוכו וצבי ביתוולשמור
 הצבי ניצוד כך שע"י אע"פ ביתולשמור
 הצבי לשמור יחכון שלא ובלבד מותרממילא
 הי' וכר ב"ב ר"י בירושלמי גרסינן דהכיבלבר
 ונתכרן מבעבע תינוק ראה וכו' כדרכו רץצבי

 מותר עטו דגים של נחילה ולהעלותלהעלותו
 לא בעדו לנעול נתכוין דאמר הא ולפ"זוכו'
 ולומר בעדו, אף אלא קאמר דוקא בלנדבעדו
 שמתכוין אע"פ מותר בעדו לנעול צריךשאילו
 ודבריו הר"ן וכתכ בתוכו. נצוד הצבישיהא
 שאפילו אפשר האיך הרבה בעיניתמוהים
 וכי מותר יהא הצבי ובעד בעדו לנעולבמחכוין
 מלאכה לו נתיר ביתו לנעול צריך שהואמפני
 שאינו שאפי' אומר שאני אלא עוד ולאבשבת
 שהצבי ידוע שהוא כל הצבי בעד לנעולמתכוין
 נצור הצבי יהא שלא לו אפשר ושאיבתוכו
 ר"ש מודה וכו' דאמריק והיינו אסור,בתוכו
 בר"ן. ועה"ש וכר רישאבפסיק

 שאין בדבר ור"ש ר"י במחלוקחוהנה
 שאפשר מפני הטעם דאין מוכרחמתכוין

 דאביי חידושא בלי דהרי יעשה, לאשהמלאכה
 פסיק על גם פליג דר"ש לומר בדין הי'ורבא
 בפ"ר ר"ש דמודה חידשו ורבא ואבירישא
 כאן אין כוונה חסרון מפני דהטעםוע"כ
 ופתח הגמ' וכלשת מאליה כנעשית והו'מעשה
 דר"ש סברי ורבא דאביי ורק קאחי,ממילא
 סגי רישא פסיק דהוי וזה כוונה ע"ז דחלמודה

 לי' ניחא צריך הערוך ולדעת לכוונה,כבר
 רישא פסיק דין כאן אין לי' ניחא דלאובאופן
 וגם מכרן אין והוי ורבא אבה בל'כדחזינן
 יש מ"מ מכוין דין חל פ"ר דע"י דהר"יאליבי'
 דין יחול פ"ר אופני בכל ולא בהפ"רדינים
 דבלי שבת דלענין הרא"ש דעת והרימכוין

 לחייבו לי' ניחא דלא בפ"ר סגי לאמחשבת
 שבת לענין מ"מ כהערוך דלא דסוברהגם

 וסגי מכוין דין חל ג"כ פ"ר דע"י וחזינןמ~דה,
 ואפי' קאתי ממילא ולא עושה שהואלומר
 רץ כאן ואין פ"ר סגי שבת לעני, דגםלהר"י
 דצריך דכיון בפ"ר דינים יש בכ"ז לי',דניחא
 ממילא ולא עושה שהוא המעשה עללחול
 בכ-ן לי' ניחא שאפילו פ"ר יש א"כקאתי,
 עושה פ"ר ורק עושה שהוא זאת לקרואא"א
 כזה פ"ר ורק ע"ז, קאתי ממילא עדייןוהוי

 את גם הפ"ר ע"י עושה שהוא לקרואשנוכל
 אמרו ולכן ר"ש מודה אז השני,המעשה
 הרשב"א ומפרש דומה, זה למה האבמשנה
 לר"י גם זה דבאופן דין רק בעלמא משלשאינו
 מגורר וגרוע כלל, מלאבה נעשיח ולאמותר
 והוי מעשה דין כאן דאין וספסל כסאמטה

 ל"ש פ-ר באופן לר"ש וגם לר"י אפי'ממילא
 והצידה כיתו נועל רק צידה, דהף לומרכאן

 כזה ס"ר דעל הרשב"א דמפרש וזהוממילא,
 להערוך וכמו ממילא, והוי עושה דהואל"ש
 דומה זה למה המשל וזהו בצידה, ל" ניחאלא

 מאחר אבל מתכוין שאפי' רישא פסיקשישנם
 נקרא הצידה כן על ביחו לנעולשמתכוין
 אם ורק פ"ר, באופן לר"ש ומותרממילא
 הוי ע-ן כלל ביתו לנעול ולא לצידהמתגוע
 מעשיו על שחל חידושא וזהו מעשה, ע"יצ'דה
 כאן נעילה שמעשה באופן אבל צידהשם

 ממילא, הצירה הוי הנעילה עלוהמחשבה



נתוראיעו
 רק דין הוי רישא שפסיק נפרש אםאכן
 מכוין. הוי שנצור שיודע מאחר א"כבמכוין,
 ניחא דין דליכא דהר"י אליבי' לפרשונוכל
 הדין הוא המכוין דרק סובר שהוא ניחאולא
 שסברי כמו דלא ורבא אביי דמחדשחהו

 כאן ואין כוונה רק דנצרך ומחדשיםמעיקרא
 צריכה אינה רק הוי וא"כ המעשה, עלדין

 דמאחר בית ונעילת בצידה גם וא"כלגופא,
 לאשוויי דין כאן ואין לחייבו סגי כוונהדהוי
 קאתי הממילא ולסלק מעשה דין המעשהעל
 פ"ר נצרך לכוונה ורק ממילא דין כאןדאין
 על תמה ולכן בהפ"ר דינים וליכא בפ"רוסגי

הרשב"א.

 פקיד מפקד דדם בסוגיין ה' בכתובותוהנה
 ודפ מיחבר חבורי או קאתי ממילאופתה
 רבה אמר ב', ו' דף ומקשינן קאתי,ממילא
 לי' אמר מותר שאי"מ דבר דאמר היאר-ש
 לא לי' אמר וכו' בפ"ר ר"ש מודה והאאביי
 אמרו וכו' בהטיי' בקיאין שאין בבלייםכהללו
 הלכך ופירש"י הן, בקיאין רוב מותרבקי

 לפרש ויש הוא, ימות ולא פ"ר לאוסתמא
 בקי לאינו והרי מקשינן דהכי הרשב"אכשיטת
 וחל פתח או חבורה ביאה הוי וממילא פ"רהוי
 ומשני פ"ר ע"' חבורה או פתח מעשהעלה
 ביאה שם המע12ה על חל וא"כ הן בקיאערוב
 אכן לבקוה. שכףן ביאה עחשה בקי האינודהרי
 צידה, ה,י צבי עם יחד דלת נעילת מוכרחאם
 או בדם כבתולה ביאה מוכרה אם הכאוכן

 אבל פתח או חבורה מעשה דהוי נקראבפתח
 וגם ביאה שם זה על חל בקיאין דרובמאחר
 אם ואפי' נקרא, ביאה מעשה בקילהאינו
 והא נקרא, ביאה מ"מ אבל ג"כ, לדםמכוין
 צבי ונמצא לשומרו ביתו לנועל דומה זהלמה
 פ"ר והוי מכוין אפי' ולהרשב"א בתוכו,שמור
 קאחי ממילא ורק מעשד שם ע"1 חל לאמ"מ
 לשי' בקיאין ברוב הגמ' דמחדש חהווכנ"ל,
 אכן בתוכו. וצבי בית לנעילת ודומהרש-י
 בהפ"ר דינים דליכא הר"י בשם תוס'לשי'
 על דמקשה הר"ן לשיטת וכן לי' ניחאמלא

 מספקינן וחד חד ככל לומר צריךהרשב"א

 דליכא וכנ"ל פ"ר להיות שלא כדיברוב
 במותר ולא בצידה לא דפ"ר חידושאלדידהו
 אבל בקיאין, רוב ע"י בשבת בתחילהלבעול
 בפ"ר דין חידוש יבואר ורש"י הרשב"אלשי'

 הערוך. שיטת לפ"1 ג"כויבואר
 דהפ"ר דכתבנו הדין דכעצם נראהוה,ה
 ורק מודו והר"ן הר"י גם קאתי הממילאמסלק
 חבורה או ופתח נעילה על חל רצידהדסברי
 רסברי ולא הממילא לסלק דסגי ביאהע"י

 הערוך ראיית על דהנה סגי, כוונה ע"ידממילא
 הוי דהרי וצע"ג שאני, דמצוה תירצוממזלפין
 על מצ"ל פטור כאן ואין תכגה מלאדאורייתא
 איסור על מצוה מהני ואיך תכבה לאאיסור

 דמאחר י"ל אכן ע"ז, תמהו וכברדאורייתא,
 על חל הוי ומצוה הזילוף על ניסוך שםדחל

 לסלק פ"ר מועיל ואין ניסוך שםהמעשה
 על דאין קאתי, ממילא וכיבויהממילא
 על דחל מצוה עושה וזה כיבר שםהמעשה
 והניבוי כיבף ולא היין ניסוך שםהיעשה
 ע"ז. פ"ר מועיל ואין קאתיממילא
 ניחא דלא דמחדש הערוך דגם י"לוהנה

 דוכתי בכל אינו קאתי לממילא עושהלי'
 דהרי ממילא זה על שייך דלא מורסאובמפיס
 הגם שם הרע"א וכקושית בידים הפתחעושה
 לר"ש מכין אינו דין מחמח פ"ר הוי זהדגם
 אויר ולהוציא להכניס לפתח כוונחו דאיןוכיון
 ז"ל. שלמה רבי בחידושי ועיין פ"ר, רקהוי
 הערוך גם בידים הפתח דעביד כזה בפ"רמ"מ
 בחידושי וע' לגופה, צריכה אינה דהוייודה

 קבעי דלא דקמשני הא על קי"ז שבתהגרע"א
 העור מפשיט במכוין הרי שהקשה לעורלה
 לי' דניחא נידת ואם פ-ר, לא אבל שאצ"לורק
 לי' ניחא לא ואם ומכוין צ"ל הוי ממילאבעור
 ולפ"ז יעוי"ש, לי' ניחא דלא פ"ר הויבעור
 הצריך הפשט דין ע"י פ-ר שם זה על דחלהגם

 והוי וכו' למענהו ה' פעל כל משוםלהקרבן
 הפשט מלאכת זה ואין ההפשט על גבוהצורך
 פ-ר דין ורק בעור לי' ניחא ולא העורמצד
 מדין דהוי הכא יסבור הערוך גם אפ"העליה,
 בידים עביד דהרי מורסא מפיס כמואצ"ל



נהוראי
 לומר שייך שאין ניחא דלא פ"ר והויההפשט
 בגמ' ס"ד ומעיקרא וכנ"ל, קאתי ממילאע"ז
 דין ע"י מכוין אינו הוי לעור לה קבעידלא

 האישים על יין זילוף וכמו הקרבן מצדהפשט
 מלאכת ע"ז שאין לה משווי קעבידדמצוה
 ניתיישב וכנ"ל, צ"ל אינה והוי פ"ר ורקהפשט
 דרק מורסא, ממפיס הערוך על תוס'קושית
 מוחר. צעראמשום

 יץשה חייב אצ"ל דפסק להרמב"םאכן
 גם כזה בפ-ר דהרי לפ"ז מורסאממפיס
 בספרו ו"ל והגר"ח אצ"ל דהוי מודההעורך
 שאין דבר ומפני כהערוך הרמב"םמפרש
 דחייב דר"י אליב" והגמ' דמותר הואמכוין
 אסור רק דבשבת הגם בכהת"כ מכויןבאינו
 הוי פ"ר כאן דהוי מאהר אבל מחשבתמחמת

 הערוך דגם לפ", אבל חייב ולכןכבכהת"כ
 אכן הנ"ל. ר"ש בחידושי ועיין יקשהמודה
 נימא אם רק שתך הפסח על דהבידיםי"ל

 בונה משוס הוי מורסא מסיס שלדחיובו
 שייך באדם דגם והראשונים רש"יכדפירש
 מכב"ם משום דחיים כחב הרמב"ם אךבנין,
 פ"ר ככל הוי 11ה בפטיש מכה על פ"רוהוי
 בונה על דרק הרע"א כקושית בידים כאןדאין
 פ"ר ככל והוי זה ל"ש מכב"פ על אבל זהשייך
 להערוך קאתי דממילא דמותר לי' ניחאדלא
 בונה משום יתפרש והגמ' הרמב"ם יסבורוכן
 שם. מ-מועיין

 שבת לענין כדערוך דסובר להרא"שוהנה
 ע"כ הפטור אבל מחשבת מלאנתמחמת
 ג-כ בעינן לר"י דהרי מנוין אינומחמת

 פ"ר וא"כ מדרבנן, ר"' אסר ואפ"המחשבת,
 למכוין לי' חשבינן התורה דבכל לי' ניחאדלא
 ורק מכוין דהוי דחייב בדין הי' בשבחגם

 אסור להיות צריך עכ"פ אבל יפטור,מחשבת
 דלא פ"ר של דהמחשבת צ"ל וע"כמדרבנן
 פטור ליכא ולר"י מכוין לאינו משווי לי'ניחא
 ליפטור דינא הדר לר"ש אבל מכוין אינושל

 ומאינה ממקלקל וגרע מכוין אינומחמח
 מחשבת מחמת הפטור שם שגם לגופהצריכה

 בחפצא המחשבת שהתם מפני אסורואפ"ה
 ומשוי בהגברא בעשייתו והכא המלאכהשל
 דין ל"ש והתם קאתי, ולממילא מכוין לאינולה

 מצינו והרי מקלקל ועל צ"ל אינה עלממילא
 מכוין. ואינו בחבורה מקלץלדלר"י

 תימצי אם ד"ה ב', ה' כתובות תוס'ועיין
 אע"ג ר"י דאסר מגרירה חוס' דהץשולומר
 ובמשנה ומץלקל, מכוין אינו תרחידאיכא
 ואינו יד מכלאחר שם הקשה משבח פ"אלמלך
 על שחמה יעוי"ש כלאח"י הוי דגרירהמכוין
 ואסור חרתי דהוי מוכרע דממקומודבריהם
 מטעם מיפטר מכוין דאינו י"ל אכןיעוי"ש,
 מדין הוי ג-כ ומקלקל אטור ורק לר"ימחשבת
 בעצם חסרון דהוי ר"י אסר ולאמחשבת
 אבל פטור בסתם אבל בגברא וגםהמלאכה
 אינו יפטור לא דרבנן מלאכות בכלאסור
 אינו של מחשבת מדין רק הוי דהרימנוין
 פטור סתם הוי יד וכלאחר בהגבראמכוין
 מוחר יהא דתרתי נאמר לא וע"ז כדרךמשלא
 וז"ל מגרירה רק שהץשו התוס' לשוןומדוייק
 הקשו ולא ומקלקל, מכוין אינו תרתידאיכא
 דלא דבתחומין נראה וכן יעו'"ש. ידמלאחר
 א' ז' תוס' עיין נפש אוכל צורך היתרנאמר
 מתוך נאמר לא למה מהרש"א ועיין מתוךד"ה
 שתמה רש"ש ועיין אסור, לצורך גםוהרי
 וז"ל, צ"ג פסחים בחידושיו רע"א ועיוןעליו,
 הותר לא אמאי דאורייתא תחומין אם ק"לגם

 א"נ מלאכח כל כמו לאכול לילךמה"ת
 הש"ס סוגיית על הקשה שלא וצ"עיעוי"ש
 אף תחומין דאיסור כ"ד בדף דמבוארבביצה
 לא דתחומין מוכרח אכן וצ-ע, נפשבאוכל
 לה דמשווי רק נפש אוכל של וההיתרמלאכה
 רבים לימים רק דמלאכה ליו"ט מלאכהשאינו
 אינו לאו"נ אבל לעכו"ם לחול באופניםאו

 איסור מעשה רק הוי בתחומין אבלמלאכה
 מלאכה דאינה מאחר עכ"פ או"נ היתרול"ש
 כ"א נאמר לא דמחשבת מחשבת דיןל"ש

 ולפ"ז איסור. מעשה רק הוי וזהבמלאכה
 אליבי' בתחומין ל" ניחא דלא פ"רלהערוך
 הוי מחשבת מד'ן בשבח רק דהוידהרא"ש



נתוראיעח
 בתחומין א"כ חייב, בכהת"כ אבל מכויןאינו
 בחחומין מחשבת דין דליכא התורה כבכלהוי
 הערוך לשיטת לי' ניחא דלא פ"ר חייבויהי'
 דהרא"ש.אליבי'

 תינוק דהוצאת שכתבו שם בתוס'ועיין
 הוצאה ומיהו וז"ל היום צורך חשיבלטייל
 דהרי וצ"ע וכו', דאסור נראה נכרילצורך
 יו"ט, מלאכות על נאמר לעכו"ם ולא"לכם"
 היום לצורך נחשב שיהא מהרש"אועיין
 יו"ט מלאכות כל דלפ"ז קשה אבלמיהת.
 "לכם" משכהת ואיך מותר יהא עכו"םלצורך
 על רק קושייחם דנקטו זה ומה לעכו"ם,ולא

 לצורך דהוצאה ומיהו הלשון וגםהוצאה
 ולא ה"לכם" ודאי דהרי דאסור נראהעכו"ם
 יהא היום לצורך הף ואם ביו"ט נאמרלעכו"ם
 י"ל אכן עכו"ם. לצורך מלאכות כלמוחר

 מלאכה דהוי שבת ריש תוס' שכתבורהוצאה
 בהחפצא ולא מלאכה מעשה דרק והיינוגרועה
 במעשה כ"א בהחפצא בהוצאה מהשבתול-ש

 בעשיית הוא המלאכה כל ואםההוצאה
 היום וצורך עצמו צורך דהוי י"להגברא,
 לעכו"ם, ולא ב"לכם" נכלל לא והוצאהמיקרי
 מחשבת דין דחל וכו' ומבשל אופהמשא"כ
 הצורך א"כ בהחפצא, הוי והמלאכהבההפצא

 על דחל ובודאי היום צורך יעשה לאשלו
 של דהחפצא לעכו"ם ולא "לכם"המלאכה
 נתמעט ושפיר העכו"ם עבורהמלאכה
 וכמש"נ.מ"לכם",

 דאסור י"א ברמ"א פ"ז סימןוביו"ד
 לפי עכו"ם של קדירה תחת האשלחתות
 והוי חלב ופעמוס כשר מבשליםשפעמים
 באו-ח הט"ז דלפי הגרע"א כתב בו"ח,בשול
 ואף זבוביס בספק התיכה לסגור דמותרשכ'
 פ"ר הוי ולא זבובים אין דלמא מ"מ פ"רדהו'
 לכאורה בנ"ד א"כ בעבר, ספק דהויואע"ג
 של כלי לבשל מתכוין אינו דהא גמורהיתר
 מבו"ח בלוע כלל בתוכו דאין ואפשרעכו"ם
 כלל דמיא לא ולפ"ד יעוי"ש. פ"ר הוילא

 לשמרו ביתו בנועל מיירי דשם דהט"זלההיא
 פ"ר ע"ז שייך לא בחוכו שמור צביונמצא

 שיש ביודע הרשב"א על דפליג להר"ןואפילו
 כאן אין כלל ידע כלא אבל מבוין, ואינוצבי

 ומעשה שם ולא בית נועל רק והוי צידהמעשה
 לכל, ומותר הצידה קאתי וממילא עלה,צידה
 וזהו בידים מבשל הרי וחלכ בשר בבישולאבל

 על שחל לומר נוכל ואיך בישול שלהאיסור
 הרי קאתי ממילא והבישול אחר שםמעשיו
 קדירה תחת דחיתוי עושה שהוא המעשהזהו
 ר, פ" הוי בלוע יש דאם וכיון בישול מעשהזהו

ואסור.

 כתבו, אפשר לא בתר-ה כ"הובפסחים
 לבעול אסור דלר"י בכתובות דקאמרדהא

 לא דהוי אע"ג שא"מ דבר משום בשבתבתולה
 מדליקין דבמה כר"י אתיא מכוין, ולאאפשר
 לעולא אבל מכין ולא אפשר לא לר"ידאסור
 בבקיאין, היינו פ"ר בלי ניתא זה והנהמותר.
 אסור יהא פ"ר הוי דלדידהו בקי שאינואבל
 לאו סתמא רש"י דלפירוש בקיאין והרובלר"י
 לר"י שייך לא לכאורה וכדביארנו, היאפ"ר
 ורבא דאביי חידושא בלי אסור פ"ר דיןדלר"י
 וא"כ מכוין אינו של דין אין דלדידי'לר"ש
 דלא דמאחר צ-ל וע"כ כלל, בכ11נת1 נ"מאין

 חל לדידי' דגם ע"כ מותר, מכוין ולאאפשר
 מאחר מכוין אינו של מעשיו על עושהדין

 לר"י וגם למעשיו, עושה הפ"ר וגםדאפשר
 אפשר לא הוי דביאה דמאחר דינא הךשייך

 על ביאה שם כבר חל מכוין, ולאלהבקיאין
 פ"ר הוי דלדידי' בקי האינו וגם בתולהביאת
 וממילא וחגורה פתת מעשה כאן חסרמ-מ
 דממילא הדין שייך יהודה לרבי וגםקאתי
 כהתוס' נפרש אם אכן רש"י. לפירושקאתי
 מותרים וכולם ברובא ל" מספקינן חדדלכל
 מוכרח אינו דר"י, אליב" אפשר לאמדין
 בפ"ר, גם קאתי דממילא דין יסבור דר"ילומר

 דין לחידוש בעינן לאדלדידי'
 דפ-
 דבא וכיון ר

 אסור, - יבוא ובודאי מעשיוע"י
 כאופן ורי

 על דממילא דין הוי קמכוין ולא אפשרדלא
 דכולם והא מוכרח, אינו בס"ר אבלמעשיו,
 נסבור אם לר"י גם בשבת לבעולמותרים
 בקי בין שם חילקו דלא תוס' לדעחכעולא
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 מותרים דכולם דמשמע יעוי"ש בקילשאינו
 וחד חד וכל הן בקיאין רוב שפירשו כמוהוא

 הך אבל מותרים, וכולם ברוב ל"מספקינן
 וכמש-נ. מוכרח אינו לר"י דפ"רה'דושא

 צרעת דוחה מילה ב', קל"ב בשבתוהנה
 האי ד"ה ובתוס' בזמנה, שלא בין בזמנהבין
 היכא בסמוך אמר והא וא"ת הקשו,עשה

 מילה כגון ל:'ת ורחי עשה דאתיאמרינן
 א-כ והקשו עשה, ג"כ דהוי יעוי"שבצרעת
 ועשה ל"ת דוחה דעשה בצרעת ממילהניגמר
 בריתות, י"ג עלי' נכרתו שכן למילה מהוי"ל

 דוחה אינו יו"ט מר אמר קל"ג שםובסוגיין
 הוא עשה שבתון אמר ר"א בלבד בזמנהאלא
 ל"ת דוחה עשה ואין ול"ת עשה יו"ט ל"והוי

 דוחה מילה דהרי הקשה ובמהרש"אועשה,
 יעוי"ש. ועשהל"ת

 שם שיש אע"פ דבשר מבואר בסוגייןוהנה
 שאינו דבר קרא למ"ל ופריך ימול,בהרת,
 משני ורבא כר"' ראתיא ומשני הואמתכוין
 ד,2מע" בתר ואביי רישא פסיק דהוישם

 רק הוא דהגזה"כ וחזינן יעוי"ש, סברהמרבא
 זה חשיב איך מקשה שם וברשב-א פ"רעל
 ואין לגופה צריכה שאינה מלאכה הוי האפ"ר
 ומתרץ פטור הך בהרת קציצת לדיןשייך

 על זה נחשב כן ועל לטהרו כדי רקדהאיסור
 חל דבהדחי' דיקין הוא והגזה"כ כפ"רהטהרה

 ואין בהרת קציצת ולא מילה שם רק מעשיועל
 מאחר דהמילה ול"ח עשה גם הף אםנ"מ

 חל לא במעשיו א"כ בריחות, י"ג עלי'דנכרחו
 של דחי' ודין הוק וכממילא בהרת ,ציצתשם
 מילה שם המעשה על דחל הוא בצרעתמילה
 עשה דין וה אין אבל קאחי, ממילאוצרעת
 דע התם יל"ש בציצית ככלאים ל"תדוחה
 כמילה פ"ר על ורק כמובן, קאתיממילא
 דח" דין מדמי דהגמ' ורק כנ"ל, שייךבצרעח
 בעידנא לגבי' מילד של דחי' לדין כהח"כשל
 וזהו פ"ר על דחי' דין הוי הדין מעיקראבל
 קושית מיושב וממילא קאתי, ממילאמדין

 הוא עצמה המילה ביו"ט דהריהמהרש-א,

 האיסור גופא דזהו פ"ר מדין ולא יו"טהאיסור
 ממילא לדין כלל שייך ואין ביו-ט מילהשל

 של ל"ת דוחה עשה מדין למידן ובעינןקאתי
 ועשה, ל"ת דוחה עשה אין והרי התורה,כל

 כנ"ל. שפירומיושב
 שהוסק כירה אפר תצ-ח, או"חובשו"ע

 ביו.ט הוסק אם אבל בו לכסוח מוחרמעי"ט
 וכו', בו לכסות מותר שחט ואם וכו'אסור

 בדקר לכסוח טפי עדיף ומיהו -וברמ"א
 ובמג-א יעוי"ש, לו יש אס תיחוח בעפרנעוץ
 ס"ל וטור הרא-ש שגס ולענ"ד וז"לל"א

 בדקר מלכסוח כירה באפר לכסותשמוטב
 דעביד איסור עושה נערן בדקר דהא וכו'נעוץ
 יו"ט לצודך לטלטלו מוחר במוקצה אבלגומא
 המג"א על הקשה שם והגרעק"א יעוי.ש.וכו'
 דדקר בסוגיא מוכח דלהדיא לי תמוהוו"ל
 ולכסוי כדאמרי' דמכסין בסוגיין משמענעוין
 מדברי כן לדקדק יש גם נעוץ. בדקר אובא"כ
 בדקר ואילו וכו' מוקצה משום דאסורוהיינו
 ולכסוי כדאמרי' דמכסין בסוגיין משמענעוץ
 מדברי כן לדקדק יש גם נעוץ בדקר אובא"כ
 דמסיק אר"' ד"ה ב' ט' דף ביצהחוס'

 וקיי"ל דהשוחט ההיא היינו השיטהדמוחלפח
 דיפה מסקי ואפ"ה ויכסה נעוץ בדקרדיחפור
 ביו"ט שהוסק באפר לכסות שלא העולסנהגו
 באפר אסור מ"מ דיחפור דקיי"ל אףהרי

 טפי קיל נערן דבדקר הרי ביו-ט,שהוסק
 יעף"ש. בצע"ג ומסיק ביו"ט שהוסקמאפר

 על הקשה ב', ט' הרשב"א דהנהוהנראה
 אלא ב"ש קאמרי לא ע"כ ממאי דמשניהא
 איסור צד דליכא רש"' ופי' ד"נ, דאיכאהיכא
 דאפי' והקשה לחפירה, רמי ד"נ ליכאאבל
 ה"פ אלא גומא עביד דהא כחפירה מחזיבד"נ
 לא ד"נ ליכא אכל הכנה לי' הף ד"נדאיכא
 איכא ואפי' הרשב"א עוד ומקשה הכנד,הוי
 צריך שאינו ואע"פ גומא עביד קא האד"נ
 ואכתי וכו' איכא מיהו איסורא לעפרהאלא
 קושיא והדרא עלה אתינן יו"ט שמחתמשום

 חשיבה נעוץ דקר דאיכא דכיון ותורץלדוכתא,
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 דשרי כלל איסור כאן אין כאילו גמורההכנה
 והדברים יעוי"ש. לגמרי ביו"ט הא בכירבנן

 ומדין גומא מעשיית הי' קושיתו דהריסתומים
 מתרץ ומאי אסור אבל דפטורמלשאצל"ג

 איכא מוקצה דין מלבד דהרי גמורה הכנהדהוי
 האיסור רק מסלק ודכנה גומא בעשייתאיסור
 גומא, איסור לרין כלל ענין וה אין אבלמוקצה
וצע"ג.

 דאמרינן הא על מפרש ב', ז'וברשב"א
 ואפ"ה תיחוח דעפר נעוץ דקר לו שישוהוא
 הכנה אינה נעוץ דדקר משום ישחוט לאלב-ה
 צ"ע זה וגם לכתחילה, על" לסמוךגמורה
 ורק מוקצה משום לא לכתהילה האיסורדהרי
 ועיין בגמ', כדאמרינן שאצל"ג מלאכהמשום
 דא"כ ותימא - צריך ואינו ד"ה א' ח'בחוס'
 יו"ט שמחת משום וי"ל אסור אבלפטור
 אבל לב"ש דוקא דוה פירש ובמהרש"אמותר.
 לכתחילה אפי' מותר כיסוי מצות משוםלב"ה

 באפר דמותר הירושלמי בשם בתוס'וכדאיתא
 לב"ה וא"כ כבר, שהט אם ביו"טשהוסק
 פשוט זה והרי מלשאצל"ג משוםאסור
 דב"ה דאליבי' הרשב"א כתכ ולמה כן,ומוכרח
 לסמוך גמורה הכנה דאינה נעוץ דקראסור
 תמוהים. והדבריםעל",

 יו"ט שמחת גבי אלמא ב', ט' בסוגייןוהנה
 השוחט ורמינהי לקולא וב"ה לחומראב"ש
 ממאי ומדחי השיטה מוחלפת ר"י ומשניוכו'
 היכא אלא התם ב"ש קאמרי לא ע-כדלמא
 לא, ד"נ דליכא היכא אבל נעוץ דקרדאיכא
 מבעוד נענע אלא"כ יטול מלא הקושיאוכן
 דאיכא היכא אלא ב"ש לא"ק דע"כ מדחי'ום
 אנו צריכין עדיין בד"נ אפי' דהרי וצ"עד"נ,

 דליכא דלרש"י ולהקל להתיר יו"טלשמחת
 ואצל"ג גומא איסור הוי עדיין הרי אבלחפירה

 באמת ו~הו מתיר, יו"ט שמחת ועדייןוכדאמרן
 רבנן שרי ג"כ ולהרשב"א הרשב"א,קושית
 הוא יו"ט שמחת מיין סו-ס לגמריביו"ט
 איסור כאן ויש אוסר ב"ה והרי משניומאי
 הקושיא על דמשני הא וגם משני, ומאילהתיר
 תורת דאיכא משום מתירין דב"ה לקצבמעלי

 והרי לא נער, דקר ע"י אפילו החם אבלכלי
 ועיין יו"ט, שמחת משום מתירין רב"הע"כ
 וההיחר כן להדיא דמפרשי אין ד"ה '"אתוס'
 מותר צ"ל בר"נ גם וא"כ יו"ט שמחתמשום
וצ"ע.

 דב"ה הדורסין לפני מעור הקושיאוגם
 ברש-י ועיין למיוגא, דחזי משוםמתירין
 היתר דהוי עלה קאתי יו"ט שמחת משוםקס"ד
 דמקשי תחילתן משום סופן דהחירו חוינןוהרי
 דצריכין צ"ל ובע"כ ר"י אמר ד-ההתוס'
 ורק ג"כ יו"ט שמחת משום דהתירולטעמא
 לד-נ דמי ולא בעינן ג-כ למיזגא דחזימשום
 בעינן סו-ס נ"מ דמאי וצ"ע אסרי,דב"ה
 וצ"ע. איסורלהתיר

 דב-ש רהא הסוגיא בביאור נראהולפ"ד
 חפירה מעשה כאן אין רש"י לפי' ד"נמתירין
 נקרא נעוץ דבדקר כיסוי מעשה מעשיו עלוחל

 חופר כאן ואין עלה כיסוי ומעשה דםרמכסה
 ומוחר, מכוין כאינו הוי הגומאולגבי

 מיחזי הא ד"נ דאיכא דאע"ג מקשהוהרשב"א
 דכיון ה"פ אלא הגומא, ע"י כחפירהאכתי
 כאן אין כאילו גמורה הכנה לה הוי ד"נדאיכא
 נחשב הגומא דלגבי הדברים הן והן כללאיסור
 מעשה הוי הגמורה הכנה דע"י מכויןכאינו
 וכמו גומא, מעשיית מעשה כאן ואיןכיסוי

 ע"י מכוין אינו הוי הכיבוי דלגבידמזלפין
 ע"ג יין מניסוך מצוה ושם המצוהמעשה
 מעשיו על דם מכסה שם הכא כן עלי'המזבח
 על חל הגמורה הכנה וע"י גומא עשייתולא

 מכוין אינו הוי הגומא ולגבי כיסוי שםמעשיו
 וכמש"נ הגומא על אצל"ג הוי ד"נוכלא

 דלב"ה ז' דף הרשב"א דכתב חהובעזה"'.
 הכנה אינה נעוץ דדקר ישחוט לאלכחחילה
 ווהו ואסור מכוין לאינו לעשותגמורה

 משום ההיתר אין דלב-ש בגמ'דקאמרינן
 יו"ט שמחת המעשה על דחל יו"טשמחת
 ד"נ, שיש באופן רק מכוין אינו הגומאולגבי
 הסולם להוליך אבל עלה, כיסוי מעשהוא-כ
 שם מעשיו על לחול הד"נ דקעביך וזהואסור
 ב"ה קאמרי לא ע"כ דקאמרינן הא וגםכיסוי,
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 ואפ"ה כלי תורת דאיכא או מוכיחבשובכו
 ע"י מ"מ לעיל, וכדביארנו יו"ט שמתתבעינן
 טלטול מעשה כאן שאין נחשב עליו כליתירת

 ע"י נעוץ הדקר סגי לא הכא אבלמוקצה,
 הגומא על מכרן לאינו ולעשות לסלקההכנה
 כאן אין '1"ט שמחת ע"י למי1גא בחזיוכן

 לא אבל לזה מכוין כאינו והוי לעיבודשחיטה
 ולפ"1 בע"ה. הסוגיא כל מתפרש וכןבד-נ,
 לסלק כ"א מוקצה משום רק אינו נעוץהדקר
 מוקצה מדין מסולק ולב"ה ג"כ גומאאיסור
 ע"' דהוי ס"ל דלא גומא איסור הוי אכתיאבל
 שנתבאר וכמו מכוין כאינו הגמורההכנה
 הש"ס. וסוגיית הרשב"א ומיושבבע-ה,

 לשיטת ר"י אמר ד"ה ב' ט' התוס'והנה
 דמותר ב"ה וסברי השיטה דמוחלפתר"ת

 גמורד הכנה ע"י נעוץ הדקר וא"כלשחוט
 ביאור לפי ולדברינו לכתחילה אפי'מתיר

 ואין גומא האיסור מסלק דההכנההרשב"א
 שלא התוס' כתבו שפיר א"כ כלל, איסורכאן

 דקר יע"י ניו"ט כירה,2הוסקה מאפרלכסות

 כיו"ט שהוסק ובאפר כלל איסור כאן איןנעוץ
 פסק הרי השו"ע אבל מוקצה איסורהוי

 כר"ת דלא לשחוט נעוץ בדקרשאסור
 אסור נעוץ בדקר וא"כ מת'רין וב-הרמוחלפת

 משום רק היתר כאן ואין גומא משוםלב"ה
 וע"1 ביסוי מצוח לעקור שלא כיסוימצות
 עושה נעוץ דבדקר קיל דמוקצה המג.אסובר
 מותר במוקצה אכל גומא דקעבידאיסור
 הגרע"א קושית ומיושב יו"ט, לצורךלטלטל
 דמתירין לב"ה אזלי דהתוס' הנ"ל,מחוס'
 כר"ת. פסק דלא השו"ע לדעת אזילוהמג"א

 מוכן אינו אם בספק דשם מכוי מיושבוגם
 אין אם לצורך דאינו ואסור מוקצה הוילספק
 החיוב הוי נעוץ דקר לענין אבל כיסוי דיןכאן
 כיסו' דין חל שפיר מעשיו ועל לעשותמספק
 בד"נ לכסוח שחט אם מותר דהוי שחטאם

 הכנה על סומכין שחט דאם הרשב-אוכדפירש
 בודאי אבל איסור, כאן ואין דמי קצתדכמוכן
 ומוקצה לאסור סברא יותר הוי ד"נ -אדרבה

 מותר. יו"טלצורך

4"
 קרופני לוי ר'הרב
 קאמעניץ ישיבתראש

 בצפון הולבהבענין

 כתב ה"ג מעה"ק מהל' בפ"ההרמב"ם
 אלא קדשים קדשי שוחטין שאין ומניןח"ל,
 ירך על אוחו ושתט בעולה נאמר שהריבצפון
 מקום הוא שחיטה ומקום וכו' צפונההמזבח
 הרמב"ם, הזכיר לא הולכה והנה עכ"ל,קבלה
 אבל צפץ טעונין וקבלה שתיטה דרקומשמע

 ד' דף זבהים בשטמ"ק מפורש וכן הולכה,לא
 1ריקה נילף להקשות ויש וכו', הדם בר"הא'

 מ1ריקה ולישתוק והולכה וקבלהמשחיטה
 בעי לא הולכה צפון, טעונה שכן פרכתדמאי
 בד"ה שס התוס' מדברי משמע וכן ע"כ,צפץ

 כ' שם הב-ח בהגהות אכן עיי"ש,דהולכה
 לא דהולכה דלעיל המסקנא לפי אבלוז"ל,
 צפון טעונה הולכה גם א"כ קבלה, מ~ללתפקה
 והתוס' והשטמ"ק הרמב"ם על וצ"עעכ"ל,
 אסקינן הא צמון, טעונה לא דהולכהדסברי
 צפון ומ"ש קבלה מבלל תפקה לאהולכה
 גם דפוסל לשמה משלא בהולכהדליתא
בהולכה.

 ה' פסוהמ"ק מהל' פ"א ברמב"םוהנה
 ויצאה ופרכסה בצפון שחטה וז-ל, כתבי"א

 פרכסה כשירה, לדרום דוציאה אפי'לדרום
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 דמה קיבל ואח"כ לצפת וחזרה לדרוםויצאה
 פרכסה כתב ובכס"מ עכ"ל, כשירהבצפון
 דאין פירש"י כשירה וחזרה לדרוםויצאה
 לאו ח1רה האי המחיצות מתוך אלא יוצאפסול
 איצטריך וחזרה דהאי מפרש ורבנודוו-א

 בצפון דמה קיבל שחזרה אחר שאםלאשמעינן
 דפסולה ח1רה שלא עד דמה קיבל ואםכשירד,
 שפיר קבלה דהלא החידוש דמה וצ"עעכ"ל,
 מאי א"כ פסלה, לא שיצאה וכיון בצפוןהיתה
 וכי בררום בנתיים הבהמה שהיחה לןאיכפת
 הקבלה. לפסול צריך הי' 1המשום

 דבעינן צפון דהדין לומר לפענ"דונראה
 דהשחיטה דין רץ זה ראין בקבלה, אובשחיטה

 דין הוא רק בצפון, להיות צריכה הקבלהאו
 השחיטה בעת בצפון שיהא הקרבןבעצם

 איתא, א' כ"1 זבחים בגמ' דהריוהקבלה,
 דאין שם וברש"' כשירה לדרום ויצאהפרכסה
 מצפון אבל המחיצות מתוך אלא יוצאפסול
 בהקרבן דין דאין נימא ואי יוצא, פסולליכא
 והקבלה, בהשתיטה דין הוא רק בצפוןשיהא
 מכיון יוצא פסול לדין בכלל שייך היהלא

 דהלא יעוד בצפת' שיהא הקרבן על דיןשאין
 לנו נוגע ימה בצפת היו והקבלההשחיטה
 והקבלה, השחיטה בין נמצאת הבהמהאיפה
 שיהא בקרבן הוא צפת דין .ס ד;ובע"כ
 היינו כצפון, והקבלה השחיטהבשעת

 ו1הו בצפון. הקבלה אחר ער תהיהשהבהמה
 הו"א יש שפיר ולכן הקרבן, של דינהמעיקר
 חצא כשהבהמה פסול דיהי' ביוצא,דיפסול

 מתוך דיוצא החידוש בא וע"זממחיצתה.
 דליכא בצפון אבל ליפסל, כעינןהמחיצות
 ראם לפ"1, ונפ"מ יוצא. הפסול ליבאמחיצות
 או ישחט לצפת ראשה את הבהמההכניסה
 לא וקיבל, בצפון הי' הראש רק קבלה,בשעת
 שעצם דבעינן כשירה וקבלה שחיטההו'

 ולפ"1 המעשה. רק ולא בצפון יהאהקרבן
 והוא הרמכ"ם של החידוש עצם ד1הונראה

 קבלה לאחר עד כצפון להיות צריכהדהבהמה
 בצפון הקרגן להיוח צר'ך קבלה בשעתדגם
 חזר, לא בעצמו והקרבן בצפון קבלה עשהואם

 חזרה ודוקא בצפון, קבלה דין נתקייפלא
 הוא ובזה כשר, א1 קכלה ועשההבהמה
 קבלה בשעח הבהמה ח1רה דאםהחידוש
 אלא יוצא משום פסלינן ולאכשירה

 אבל יוצא, פסול ליכא מצפון אבלממחיצות,
 שופ אין הבהמה יוצאת אם קבלהלאחר
 קבלה דאחר יוצא משופ מיפסל דלאחידוש
 רש"' ובשיטת בצפון. שתהא דינה אינהכבר

 טעונה הולכה דגם דסובר ולומר לדחוקאפשר
 עבודה כבר היא שהולכה אע"פ יא"כצפת
 כל מ"מ הקרבן, לעצם שייכת ולא עצמובהדם
 עוד צפון, דין ובעבודותיה במעשיד שישזמן
 והו"א בצפון, שיהא עצמו גהקרבן דיןיש

 ביוצא נפסל דאין החירוש ושייך ביוצאדיפסול
 לאו וחזרה האי רש"י כ' ולכך -בלה, אחרגם

 גם שייך ביוצא נפסל דלא דהחידושדווקא,
 עד בצפון הקרבן שיהא דדין קבלה,אחר

 שמפרש שמח באור )עיין עבודוחיהשיגמרו
 הרם נפסל שלא הוא דהחידוש הסוגיאכל

 ביחזד הרם על דין דאין דבריו לפי וצ"עביוצא
 משום לפוסלו הרם על שייך ומה בצפוןשיהא
 הקרבן על רין דיש דכיון אפ"ל אכןיוצא,
 בצפון שיהא דינו הדם גם ממילא בצפוןשיהא
 סובר הרמב"ם אבל בהדם(, החידושושייך
 אין ככר קכלה ולאחר בצפון, הדם הולכתדאין
 מיפסל דלא חידוש ואין הקרכן על צפוןדין

 קבלה. קודם כ"אביוצא
 כ', הי"ג מפסוה"מ פ"א ברמב"פהגה
 דמה קבלת אחר לחוץ ויצאה הבהמהפרכסה
 קודם והבשר האימורים יצאו שאפילונשרה
 עכ"ל, שיתבאר כמו כשר ה1בח בק"ק1ריקה
 דמה קבלת קודם יצא דאם מהרמב"םומשמע
 ויצאה פרכסה '"א מהל' משמע וכןפסולה
 דמצפון ומשמע כשירה, לצפון וחזרהלדרום
 יצא אם אבל ביוצא, נפסל לא מחיצוחדליכא
 מחרץ שמח ובאור פסולה, קבלה קורםלחוץ
 שיצאו דאימורין דפסק הרמב"ם דברי אתבזה
 מפרש איך וא"כ כשר, הדם 1ריקתקודם

 פסולה, וח1רה לחוץ ויצאה רפרכסההברייתא
 קדשים דבשר למ"ד הקשה, כ"ו זבחיםדבגמ'



פגנהוראי

 ומתרץ כשירה, דמים 1ריקת לפני שיצאוקלים
 אבל הכליוח, ושתי הכבד ביותרחדילמא

 זריקת לפני כשר אימורין דגם דטסקהרמב"ם
 הרמב"ם מחלק ולכך פסולה, אמאי א"כדמיפ
 איירי דהברייתא קבלה לאחר קבלה קודםבין
 ואחר דמה יצא משום פסול ולכך קבלהקודם
 אכן יעו"ש. כשר, שפיר יצא לא דהדםקבלה
 הדם לפסול שייך דאיך שמח, האור דבריצ"ע,

 פסל לא בלינה גם והלא יוצא משוםשבצואר
 הא על ה1בח בברכת וכמש"כ שבצוארדם

 לי ת'פוק בלילה שהיטה למיפסל קראדצריך
 דבצואר ותי' החמה, בשקיעת נפסלדהדם
 מעילה בתום' משמע וכן בלינה נפסל לאבהמה
 דם על לינה פסול דליכא עיי"ש א' ט'דף

 דם על 'וצא פסול שףך איך וא"כשבצואר,
 ואח"כ קיבל א', כ"ו דף בזבחים וע'שבצואר.

 באברים המובלע דם מינה שמעת פסולהחתך
 ועי' - שמנונית משום דלמא הואדם

 דלפי ק' ועוד וצ"ע. א', ג' דף הוליןבריטב"א
 לדרום ביוצא נפסל דלא החידוש מהודבריו

 להיות הדם על רין יש לחוץ ביצאדבשלמא
 להיות הדם על יש דין איזה בצפון אבלבפנים,
 נראה מש"ב ולפי לדרום, ביוצא שיפסלבצפון
 קבלה קודם בין דההילוק הרמב"ם,בדברי
 צפון דהדין שביארנו דכמו הוא, קבלהלאחר
 הו"א ולכן בצפון שיהא הקרבן בעצםהוא

 שיהא הקרבן כל על דינו וזהו ביוצא,דיפסול
 עבודותי' שתהא בהקרבן דדין משוםבצפת
 יהא גופי' שהקרבן דינא גופא וזהובצפון
 דין יש כמו"כ יוצא, פסול בו שייך ולכךבצפון
 וקבלה שחיטה בשעת בפנים שיהאבהקרבן
 בפנים שיהא כולו הקרבן על יין ישוטמילא

 כל על חל וזה הקרבן, עבודות נגמרו שלאכ"ז
 דהדם משום הדם על רק ולא ביחדהקרבן
 שהם האימורין על וכן בפנים, להיותצריך

 דמעשה כיון רק בפנים, להיותצריכים
 להיוח הקרבן כל וטעון הקרבן, בכלהעבזדות
 יהא הקרבן שכל דבעי' צפון הדין כ"כבפנים,
 הוא דפסול לחוץ יוצא הדין ולפ"זבצפון.
 חל וא"כ בפנים להיות דצריך זה דיןמשום

 קבלה קודם דווקא וזהו הקרבן, כל עלהפסלות
 בהקרבן עבודותי' דנגמרו קבלה לאחראבל
 הדם על יוצא הפסלות לחול צריך אזעצמו
 דסופן וכיון לחודיה האימורין ועללחודי'
 שם חל לא עוד זריקד דקודם אולצאת,

 יוצא פסול עליהם לחול שייך לאאימורין,
 משום הוא קבלה לאחר דיוצארהפסלות
 דאין וכית בפנים להיות צריכיםדהאימורין

 עליהם לחול שייך לא עליהם, אימורין שםעוד
 דיוצא.פסלוח

 הל' מפסוה"מ בפ"ב הרמב"ם יבוארוב~ה
  כשרה להיכל עצמו החטאת הכניס דכ',י"1

 ובכס"מ בשרה, ולא מדמה יובא אשרשנאמר
 שאפ" נתבאר צ"ב דף חטאת דם ובפ' וז"לכ'

 קיבל וכשהוציאה דמה שקיבל קודםהכניסה
 ולא עצמה החטאת רבינו כ' ולכך כשרהדמה
 הר"י כתב כך הגמ' כלשק בשר הכניסכתב

 הרמב"ם דהלא צ"ע ודבריו עכ"ל, ז"לקורקוס
 וז"ל, בשר גם הזכיר ה"ז עה"ק מהל'בפי"א
 כשר 1ה הרי להיכל קלים קדשים בשרנכנס
 דממעטינן ב', פ"ב דף מהגמ' הוא זהודין

 הרמב"ם הביא דלא והא בשרה, ולאמדמה
 שהביא מה על דסמך צ"ל 1ה ילפינןמהיכן
 דבשר הדין עצם סוכ"ם אבל בפסוה"מ,הקרא
 מה ע"פ דבריו לתרץ ואפשר הרמב"ם,הביא

 קושי' לתרץ זצ"ל הגרי"ז מרן בשםששמעתי
 בשר למעט קרא צריך דלמה פ"ב, בדףהתוס'
 וכן בבשר, שייך ולא לכפר הכנסה בעינןהלא
 קלים קדשים נכנס דכ' הרמב"ם עלהקשה
 ועוד בחטאת, דוקא הוא נכנס של הפסולוהלא
 קדשים סתם ולא קק"ל דוקא הרמב"םדנקט
 דיהי' ק"1 דעבדינן כגמ' דאיתא דהאומפרש
 יוצא, פסול משום הוא בפנים הכניס אםפסול
 כמו יוצא הפסול 'הי' לפנים בהכניסדגם

 ליכא דבהיכל מדמה ילפי' וע"1 בחוץהוציא
 ואפילו דבר שאר ולא לדם, הכנסה פסולאלא

 פסול דיהי' הו"א ושפיר ליכא, יוצאפסולה
 לכפר שייך שלא ואע"פ לפנים דהכניסהבשר
 וגם לכפר, בעינן לא יוצא פסולדמשום
 הוא, יוצא בפסול' בשר דין דנקטהרמב"ם



נחוראיפד
 וגם כלל, בשר הזכיר לא נכנס בפסולאבל

 דבקדשי קלים קדשים דכ' הרמב-םמדוייק
 ולא בדיכל גם הוא דאכילה המקוםקדשים
 דלא הכס"מ כוונת וזהו יוצא. פסול כללשייך
 דאיירי זה דבפ' דהיינו בשר הרמב"םהזניר
 דם, רק בשר הרמב"ס נקט לא נכנסבפסול
 דינו, הרמב"ם כ' דם משום דהכא דמבארו1הו

 כשר מ"מ דם על הכנסה כאן דישדאע"פ
 פירוש לפי צ"ע אכן בשרה. ולא מדמהד'לפי'
 הלא בשרה, ולא מרמה 1ה ילפי' דאיךהכס,מ
 כתב צ"ב בדף וברש"י ג"כ, דמה הכניססוכ"ס
 בשרה, עם דמה ולא מדמה זה דילפי'באמת

 כמו צ"ל והי' בשרה, ולא דמה כ'ודרמב"ם
 בשרה. עם ולא מדמה רש"ישכ'

 דהמיעוט מפרש דהרמב"ם לומרונראה
 פנים לפסול שייך לא הקרבן כל דעלהוא

 הבנסת פסול חל ולא פסול, דם דרקדממעטינן
 דקודם דביון דהו"א הקרבן כל על לכפרפנים
 להיות שצריך הקרבן כל על דין דישקבלה
 יוצא פסול דשייך לעיל שביארנו כמובע1רה
 הקרבן כל על חל יהי' כמו"כ הקרבן, כלעל

 דדוקא מדמה ילפינן וע"1 לפנים, נכנספסול
 עוד אין קבלה קודם ועכשיו הפסול חל דםעל
 וזהו פנים, פסול ליכא הקרבן כל ומשום רםדין

 בהמה כצואר דלמא או הגמ' הרמב"םדמפרש
 כל דעל בשרה ולא רחמנא אמר מדמהדמי

 יוצא דמשום אע"ג פנים פסול ליכאהקרבן
 דמדמה וזהו הקרבן, כל על פסול שפירשייך
 הא כשירה וח1רה לדרום ויצאה לפירכסההגמ'

 התם, דשייך הפסלות שם דגם פסולה,הוציאה
 דגם ובוראי בצפת דינו הקרבן דכל משוםהוא

 וכמו"כ מחיצוח לצפון דאין כשרההוציאה
 פסול שייך לא החטאת כל על העוףבחטאת
 עצמה החטאת הכנים הרמב"ם דכ' ו1הופנים
 כל על פסול חל דיהי' פסול, דיהאוהו"א
 דכשרה. בשרה, ולא מדמה דילפינן וזהוהקרבן

 והתוס' הרמב"ם שיטת לתרץ נראהולפ"ז
 בגמ' דהלא והקשינו צפון בעינן לאדהולכד
 ותיבעי קבלה מכלל תפקה לא דהולכהאמרי'
 הוא תפקה דלא דהדין קבלה, כמו צפוןהולכה

 קבלה בעבודות שנאמרו הדינים דכלילפותא
 המבואר לפי אבל הולכה עבודח על ג"כנאמרו
 טעון יהא דהקרבן גזה"כ הוא דצפוןדהדין
 מהיכי בקרבן, דין והוא קבלה אחר עדצפון
 הקרבן שטעון שהדין נאמר דע"1 לומרתיתי
 מכלל חפקה דלא משום הולכה אחר 'האצפון
 שהם עבודותיהם בדיני אלא נאמר דלאקבלה,
 זה. דין נאמר לא בהקרבן בדינים אגלשווין,
 הב"ח כסברת סובר שהוא שביארנו לפיורש"י
 דהם י"ל )בפשטות צפון טעונה הולכהדגם

 גם ולכך נאמר, בעבודות צפון דהדיןסוברים
 דין יש בקבלה דכמו 1ה מדין תפקה לאהולכה
 שביארנו ואע"פ בהולכה כמו"כ צפוןדצריך
 שיהא בקרבן הוא דדין מהסוגיא מוכרחובן

 דין ריש מהא מחחיל הדין מ"מ אבלבצפון,
 וכיון בצפת, להיות הקרבן שלבעבודות
 להיוח צריך היה גם קבלה בכללדהולכה
 דהלשון היינו הולכה(, עד בצפון יהי'שהקרבן

 הולכה עבודת דעצם קבלה מכלל תפקהלא
 על גם ושייך קבלה, מעבודת והמשך חלקהוא

 אחר עד הדין שיהא לילף שבקרבןהדינים
 קבלה. מכלל הולכה דגםהולכה

 הכ"ט פסוה"מ מהל' פ"א ברמב"םוהנה
 שהוא כל מאבריה שחסרה בהמה וז"ל,כתב
 אפי' נפסלה הדם קבלה קודם שחיטהאחר
 שנאמר יקבל לא קבלה קודם באוזנהצרם
 קבלה בשעת כולו שלם שיהי' הפר, מדםולקח
 ל' ובהל' פסול, ה"ז ו1רק החסרה מן קיבלואם
 כשר, זריקה קודם קבלה אחר חסר אם אבל-

 השמועה( )מפי זצ"ל הגרי"ז מכאןומדייק
 רק הוא חסר של הפסלות דכל סוברדהרמב"ם

 לן איכפת לא הולכה בשעת אבל קבלה,קודם
 רש"י בשם שם מביא ובשטמ"ק דחסר.כבר
 חסר ולא תם שיהא בעינן הולכה בשעתדגם

 הרב ומסביר קבלה, מכלל חפקה לאדהולכה
 חסר ולא תם דבעינן דהדין הרמב"ם אח1צ"ל
 נאמר לא שבקרבן דינים ועל בהקרבן דיןהוא

 בשעת דגם קבלה מכלל תפקה לאדהולכה
 בעבודות דינים דרק תם, שיהא בעינןדולכה
 כמו עבודה דין לה יש הולכה שעבודתאמרינן



פחנהוראי

 לומר חיתי מהיכי בהקרבן דינים אבלקבלה,
 דהולכה שביארנו כמו צ-ל בע-כ וברש"יכן.
 דהולכה הוא הביאור קבלה, מכלל תפקהלא
 שנוגע מהדינים אפי' ושייך מקבלה, חלקהיא

 סוכר ולכך הולכה, בשעת גם שיהאלהקרבן
 להיות צריכה דהבהמה הדין על דגםרש"י
 מכלל תפקה לא דהולכה הדין נאמרשלמה,
 לפי בצפץ, המתלוקת ממש וזהקבלה,

 ורש"י הרמב"ם המחלוקתשביארנו
 לשיטתו הרמב"ם סובר ולכך אזלי,לשיטתייהו
 צפון. דבעי סובר ורש"י צפון, בעי לאדהולכה
 דהלא כשטמ"ק, סתירה יהי' לפ-זאכן
 לא דהולכה סובר דהשטמ"ק הבאנו א', ד'בדף

 מכלל תפקה לא שהולכה ואע"פ צפק,טעונה
 אמרי', לא צפון לגבי מ"מ לשמה, לעניןקבלה

 זירא דרב מימרא גבי ב', כ"ה בדףובשטמ"ק
 וכ' פסול, דמו קיכל ואח"כ הפר אוזןדהצורם
 שהפר בעינן הולכה בשעת דגם שםהשטמ"ק

 מכלל תפקה לא דהולכה משום תמיםיהי'
 סתירה זה הרי לעיל שביארנו מה ולפיקבלה,
 כ"ה בדף דהשיטה בפשטות וצ"ל השיטות,בין
 מביא א', ד' ובדף רש"', בשם הר"פ מביאב',

 לפענ"ד נראה אכן טוך, התום' בשםהשיטה
 זבחים בגמ' דהנה בזה, אחרת דשיטהלישב
 'רושלים לצסון נשרפין היכן כדתניא ק"ודף
 של לצפונה וברש"י מחנות, לשלשחוץ

 ולכאורה בצפון, חטאת מעשה שכלירושלים
 צפון בעינן דשריפה דמנ"ל צ"ע, רש-ידברי
 דס"ל ורש"י להב"ח אפי' בהולכה גםדהלא
 מכלל תפקה דלא משום הוא צפעדבעינן
 צפון. בעינן חטאת מעשה דכל ומנ"לקבלה,
 צפון דהדין מוכרח זו מגמ' דהלא בזהוהנראה

 ובעינן יתירה, קדושה לו יש דצפון משוםאינו
 דהוא אלא לעבודוחיה, יתירה קדושהלק"ק
 המקום שייך ולכך להקרבה שבעינן מקוםדין

 גראה ולפ"ז מחנות, לשלש חךן אפילודצפון
 היינו החטאת למעשה הוא צפון דהדיןלחדש

 דמעשיה בצפון שיהא בעינן החטאתשמעשה
 דגם ילפי' ומזה הזה במקום שיהיובעינן
 במקום תהא עשייחה בשעת בעצמההבהמה
 בעבודות דין דהוא נאמר דאם )ואפשרהזה,
 קדושת לעבודות דבעינן צפון, בקדושחותלוי
 בצפון(, יהי' דהקרבן דין בכלל היה לאצפץ,
 שהגזה"כ וכיץ בעבודות, דין זה איןאבל

 באמת צריכים עשיותיה כל ע"כבמעשיה
 חטאת מעשה שכל רש"י דכ' וזהו בצפוןלהיות
 דבאמת השטמ"ק, מחלק שפיר ולכךבצפון
 קבלה מכלל חפקה לא דהולכה להשטמ"קס"ל
 לגבי ולכך מהקבלה, חלק היא שהולכההיינו
 בהולכה גם חסר, ולא חמים שיהא דבעינןהדין
 מ"מ בהקרבן דין שהוא ואע"פ זה, דיןיש

 הוא ודין מהקבלה חלק היא הולכה שלהעבודה
 עבודותי', שיגמרו עד תמים שיהאבהקרבן
 לגבי אכן קבלה, עבודת בכלל היאוהולכה
 קבלה עבודת דאין בעבודות דין ראינוצפון
 שהוא הקבלה מעשה אלא בצפון להיותצריכה
 לא וע"1 בצפון, להיות צריך בהקרבןמעשה
 דמעשה מהקבלה, חלק הוי דהולכה הדיןנאמר
 נקראת ואינה קבלה מעשה בכלל אינההולכה
 עבודה לדין אלא נאמר דלא קרבן, שלמעשה
 עבודה הולכה שתהא חידשה דהתורהבהקרבן

 מעשה הדין לגבי אבל קבלה, מכלל תפקהולא
 ההולכה בצפון, גופי' הקרבן ושתהאהקבלה

4. בהקבלה. נכללתלא  



נחוראיפו
 שושטאל שמחה אלי' ר'הרב

 בנימין בית ישיבתראש

 וברודף בעבו"ם, בישראל, ושפ"ד, רציחהבענין

 י"ג הלכה רוצח מהלכות פ"א ברמב"םא.
 ולא מאבריו באבר להציל היכול כל וז"לכתב
 והרגו רודף של בנפשו הציל אלא בכךטרח
 בית אין אבל מיתה וחייב דמים שופך זההרי
 מיי' בהגהות הנה עכ"ל, אותו ממיחיןדין

 ואיני חכ"ה בסי' הטור כחב ו1,ל שםובמל"מ
 ממיתין ב"ד אין למה מיתה שהייב כיוןיודע
 מעיקרא דפירכא כתב ב"ה בס' 1"ל ומרןאוחו
 מאחר עליו ושיקבל התראה בי' דליתליתא
 בכ"מ )וכ"כ ע"כ להציל אלא מתכויןשאינו
 והנה עכ"ל. תלמוד, צריכין ודבריויעו"ש(
 והכ"מ הב"ה בדברי עוד להעיר ישלכאורה
 מהלכות בפ"ט הרמב"ם דכתב מהאהנ"ל
 אפילו נפש שהרג נח בן 11"ל, ד' הלבהמלכים
 טריפה הרג אם וכן עליו, נהרג אמו במעיעובר
 עד ברעכ הניחו או ארי לפי ונתנו שכפתואו

 אם וכן נהרג, מקום מכל והמיח הואילשמת,
 נהרג מאבריו באחד להצילו שיכול רודףהרג
 הכ"מ לפי והנה עכ"ל. בישראל, משא"כעליו
 למה צ"ע מרוצח, בפ"א הנ"ל הרמב"םבדעת
 להצילו שיכול ר1דף דין כאן הרמב"םכלל
 גרמא ואופני טריפה עובר עם מאבריובאחד
 עכו"ם בין בדיניהם החילוק שבהםהנ"ל

 על שפ"ד של החיוב בעצם הואלישראל
 מיוחד הוא וחילוקם שלהם, ההריגהמעשה
 יכול שהי' ברודף משא"כ הריגה,לחיוב
 הא הנ"ל הכ"מ לפי מאבריו, באברלהצילו
 אינו לישראל עכו"ם בין בדינו ההילוקיסוד
 מיוחד ואינו מהייב, שהמעשה מהבעצם
 כאן שחסר משום הוא ופטורו ההריגה,למעשה
 בכל מישראל עכו"ם חלוק דבזההתראה
 מלכים מהלבות בפ"ט דינו שם ומבוארחיוביו,
 שיש כאן הרמב"ם כתב שלא וכמו י"ד,הלכה

 בלא הרג אם לישראל עכו"ם ביןחילוק
 שיכול ברודף החילוק יסוד שהואהתראה
 לו הי' לא לכאורה כ"כ מאבריו, באחדלהצילו
 וצ"ע. כאן, רודף דיןלכתוב

 בשער תשובה שער' בס' 'ונה ברבינוב.
 אבק והנה 11"ל, כתבו קל"ט( )אותהשלישי
 לעולס אר1"ל ע"כ וכו' פנים הלבנתהרציחה
 פני ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמויפיל
 עבירות בשאר כן אמרו ולא ברביםחבירו

 רציחה אל רציחה אבק דמי אכןהחמורות
 לזה ודומה ירצח ולא יהרג כי שאמרווכמו
 פני ילכין ולא האש לכבשן עצמו שיפילאמרו
 רציחה באבק דגם וטעמו עיי"ש, ברביםחכירו
 דהוא עצמה כרציחה יעבור ואל ביהרגדינו
 ביהרג ג"כ שדינם וג"ע דע"ז אביזרייהוכמו
 יסוד דהא תמוה כסשוטו והנה - 'עבורואל
 משום אינו הא יעבור ולא דיהרג ברציחההדין
 חזית מאי הוא דסברא אלא האיסורחומר
 דחכרך דמא דלמא טפי סומק רידךדדמא
 פקו"נ דין כאן דאין דפירושו טפיסומק
 נפש הא כך דבין משום או האיסור, אתשידחה
 יכול זה של פקו"נ דין דאין משום אואבודה,
 תעשה. ואל בשב ודינו האחר של פקו"נלדחות
 אין ודאי הא כרבים פנים בהלבנחוהנה
 כדי שבת לדחות למשל פקו"נ של דיןבו

 אינו הא דמ"מ משום פנים, מהלבנתלהצילו
 הוי רציחה דאבק בכך מה וא"כ ב1ה,מת

 מ"מ רציחה איסור של ההומר בו וישכרציחה
 של עבירוח כשאר דינו הי' גופא ברציחההא

 דמאי הסברא זולת פקו"נ בפני שנדחיןתורה
 - פנים בהלבנת כאן שייך דלא וכו'חזית
 ראוכן רבי חידושי בספרו 1"ל הגאון מרןוהנה
 יונה רבינו דברי ביאר ל"ב סי' יבמותבמס'



פזנחוראי

 קושית לתרץ שלמה תמדת בס' עפמש"כהנ"ל
 'סוה"ת מהלכות בפ"ה הרמ"ך בשםהכ"מ
 לאו ואם ונהרגהו מכם אתד לנו בתנו ה'דלכה
 נפש להם 'מסרו ואל דיהרגו כולכם אתנהרוג

 התם שייך לא רהא הרמ"ך והקשהמישראל,
 והן הוא דיהי' כיון וכו' חזית דמא'הסברא
 אסור ביחדוהו דאפילו דר"ל מ"ט וא"כנהרגין
 בידם היתה דקבלה חירץ ובכ"מ להם,למוסרו
 דלא היכא אפילו יעבור ואל ביהרגןשפ"ד
 ובחמדת יעו"ש, וכו' חזית דמאי הסבראשייך
 הוא דג"ע דילפינן היקישא דבהאי תירץשלמה
 לא ג"ע דאיסור מרציחה יעבור ואלביהרג
 למילף הדרינן השתא פקו"נ, משוםניתר
 לידחות ניתן לא רציחה דאיסור מג"ערציחה
 הסברא שייך דלא במקום אף פקו"נמשום
 הר"י דברי היטב מיושב וא"כ חוית,דמא'
 שייך דלא אף פנים הלבנת גבי דהשתאהנ"ל
 אבק רהוא כיון מ"מ וכו', חזית מאי סכרתגבי'

 פקו"נ משום לידחות איסורו ניתן לארציחה
 דע"ז אביזרייהו וכמו עצמה רציחהכמו

 יש אמנס - יעבור ואל ביהרג דדינםועריות
 דגם לכאורה דמוכח ערוכה מגמ' ע"זלהקשות
 דאיחא סקו"נ משום לידחות ניתן שפ"דאיסור
 ור"ע ר"י הי' וכבר א', פ"ה דף יומאבמס'

 11 שאלה נשאלה וכו' בדרך מהלכיןוראב"ע

 נענה השבת את שדותה לפקו"נ מניןבפניהמ
 הגנב ימצא במחתרת אם ואמר ישמעאלר'
 נפשות על ספק בא ממון על שספק זה ומהוכו'
 ניתן וכו' הארץ את מטמא דמים ושפיכותבא

 השבת את שדוחה לפק1"נ ק"ו בנפשו,להצילו
 יכולים במחתרת דמבא להדיא הריע"כ,
 דמים, שפיכות איסור דוחה דפקו"נללמוד
 אלא פירכא בה דליח במסקנאויעו"ש
 כודאי, חשוב במהחרת דבא ודאי,דאשכחן
 במחתרת דמבא להש"ס דס"ל הרי מנלן,וספק
 פקו"נ, בפני נדחה שפ"ד איסור דעצםמוכח
 יעבור ואל ביהרג הוא דרציחה דהאובע"כ
 ובבא וכו', חזית דמאי סברא מחמתהוא

 תורה הפקיעה רודף דין לו שישבמחתרת
 נדחית וממילא הרודף, של חזית מאיטענת

 עבירות, שאר כמו פקו"נ בפני שפ"דאיסור
 הנ"ל יונה רבינו בדברי הקושיא הדראוא"כ

 רציחה אבק דהוי אף פנים דבהלבנתלדוכתא,
 וכו' חזית דמאי הסברא שייך דלא כיוןמ"מ
 עבירות כשאר פקו"נ בסני תידהה א"ככנ"ל,
וצ"ע.

 באיסורי דהנה בזה, נראה שהי' ומהג.
 איכא ולב"נ, לישראל שנאמרה דמיםשפיכות
 וב"נ לישראל, שנאמרה תרצה דלאאיסור
 דם דשופך מקרא דמים שפיכות עלמצווין
 מנ"ח בס' יעוין והנה ישפך, דמו באדםהאדם
 לא תושב גר אפילו שההורג שכתב ל"דמצוה
 תרצח, דלא ל"ת על עבר ולא עליו נהרגהי'
 רומי בדפום ברמב"ם הגירסא עם מתאיםו~ה

 בספרי שנדפס כמו )ולא ישניםודפוסים
 מהל' בפ"א הרמב"ם וז"ל שלסנינו(הרמב"ם
 עובר מישראל אדם נפש הורג כל א' הל'רוצח
 מהדורת מהמו"ל במבוא )ויעוין תרצהבלא
 שהביא ח"ב, זמנים הרמב"ם על פרנקלשבתי

 שנעשו להשינויים לדוגמא הנ"להרמב"ם
 הצענזורה, ע"י הרמב"ם דבריבדפוס

 הנ"ל כמו הנוסחא וכתה"י ישניםדבדפוסים
 אינו הא בספרינו הנדפס לפי ועוד רומי,בדפוס
 בזדת רצח דאם זה אחר שכתב מה עםמתאים
 גם נכלל ברישא ואם בסייף, מיתחו עדיםבפני

 נהרג ישראל אין עכו"ם הריגת על האהעכו"ם
 איתא וכן י"א( הלכה בפ"ב שםכדאיתא
 איסורים ה' עמוד קע"ה סי' )השלם(ביראים
 נתכוין תנן בד"ה וז"ל ולבריות לשמיםשרע
 פטור ישראל את והרג העכו"ם אתלהרוג
 נקראת ואינה חייב, לדבר שיתכויןדבעי
 בישראי שלארציחה

 את ירצח  אשר דכתיב
 רציחח רציחה, נקראת רעהו רציחתרעהו.
 דס"ל הרי רציחה, נקראת אינהעכו"ם

 מיתה בחיוב פטור אינו רעהו שלדהמיעוט
 וא"כ רציחד בכלל נכלל דלא אלאבלבד,

 והא תרצח, דלא ל"ת על עובר אינולכאורה
 וז"ל הרציחה תולדוח בד"ה אח"כדכחב
 דעכו"ס את להרוג שלא הרציחהתולדות
 ולא מעלין לא וכו' העכו"ם ע"ז במס'וכדתנן



נהוראיפח
 לומר לכאורה נראה ה" עכ"ל,מורידין
 שנלמד דמים שפיכות לאיסור הואדכוונתו
 דשם לב"נ שנאמרה וכו' האדם דם שופךמדין
 בכ"מ הובא המכילתא וע"פ העכו"ם גםנכלל
 לקמן( )שנביא י"א הל' רוצח מהל'בפ"ב
 נחשב דאינו כתב וע"ז לישראל גםדשייכי
 או כתולרה דהוי אלא ממש רציחהבגדר

 מדרבנן אלא אינו העכו"ם דהריגתדכוונתו
 של תולדוח שאר כמו רציחה תולדוח להוקרי
 אלא דאינם בספרו שם שמונה מצותשאר

 יראים, ספר של ובהקדמה יעו"שמדרבנן
 רוצח מהלכות פ"ב ברמב"ם והנה -וצ"ע.
 גר שהרג מי בראשונה וז"ל כחב י"אהל'

 'זיד וכי שנאמר בב"ד עליו נהרג אינותושב
 על נהרג שאינו לומר צריך ואין רעהו, עלאיש

 שהרג ישראל בר"ה שם ובכ"מ וכו'העכו"ם
 על איש יזיד וכי במכילתא, וז"ל תושבגר

 לרבינו ומשמע אחרים את להוציא רעהורעהו,
 תורה מתן קודם אומר עקיבא בן איסיוכו'
 מתן לאתר דמים שפיכות על מוזהריםהיינו
 פטור אמרו באמת הוקלו שהוחמרותורה
 שכתב וזהו לשמים, מסור ודינם בו"דמדיני
 בדיני אבל כלומר בב"ד עליו נהרג אינורבינו
 דאיסור מבואר הרי עכ"ל. וכו' חייבשמים
 גם בה שנכלל בב"נ שנאמרה האדם דםשופך
 ועיין בישראל, גם למעשה שייך עכו"םהריגת
 וז"ל, וג' כ' הל' רוצח מהל' פ"ב ברמב"םשם
 או וכו' חבירו את להרוג הורג השוכראבל

 וכו' חי' והרגתהו בו וכיוצא הארי לפנישכפתו
 הריגה ועון הוא דמים שופך מאלו אחדכל
 ב"ד מיתת בהם ואין לשמים מיתה וחייבבידו
- ג'( )וכהלכה-  הרין הוא שכן ומנין 

 זה ישפך, דמו באדם האדם דם שופךשנאמר
 חי' כל ומיד וכו' שליח ע"י שלא בעצמוההורג
 לטורפו, הי' לפני חבירו המוסר זהאדרשנו
 נפש את אדרוש אחיו איש מיד האדםמיד
 חבירו את להרוג אחרים השוכר זההאדם

 הרי דרישה לשון בשלשתן נאמרהובפירוש
 כל דדריש הרי עכ"ל, לשמים מסורדינם
 לב"נ שנאמרה אף ישראל לגבי הנ"להפסוק
 ד' הל' מלכים מהלכות בפ"ט כמבוארג"כ

 וי"ל יעו"ש. עליהט נהרג שב"נהנ"ל
 שנאמרה סברא אותה מכח הואדבישראל
 דס שופך הדין שנשאר ובע"כ הנ"ל,במכילתא
 הריגת נכלל קרא כהאי דהא לעכו"ם גםהאדם
 גבי להדיא שנחמעטו ג"כ ועובריןעכו"ם
 הי' הנ"ל לפי והנה ב"ד. מיתת מחיובישראל
 תרצח לא של רציחה דאיסור רי"לנראה

 ביסודן, הן חלוקין האדם דם דשופךואיסורא
 ישראל, להרוג איסור הוא תרצח לאדדין

 להרוג איסור הוי האדם דם דשופךואיסורא
 העכו"ם. גם שכוללאדם,

 דהא די"ל נראה הי' הנ"ל כל לפי והנהד.
 הנ"ל הרמ"ך קושית לתרץ הכ"מדחידש
 ואל ביהרג דינו דשפ"ד יסוה"ת מהל'בפ"ה
 חזית דמאי הסברא שייך דלא היכא גם'עבור
 רציחה לאיסור שנוגע במה דוקא הואוכו',

 שנוגע במה אמנם ישראל, להרוגשאיסורו
 איסורא דהוא בכלל אדם של שפ"דלאיסור
 כשאר הוי דזה י"ל וכו' הארם דםדשופך

 דוחי היתרא בה שייך הי' ובעצםאיסורים,
 וכו', חזית מאי סברח דשייך היכא זולתבהם
 וילפי דהדרי הנ"ל שלמה החמדת בסכרתוכן

 לידחות ניתן לא רציחה איסור דעצםמעריות
 רציחה באיסור דוקא דהוא י"ל פקו"נ,בפני
 על איש יקום כאשר דכתיב קרא קאידבזה
 הקיש לא הרי הזה, הדבר כן נפש ורצחורעהו
 לא איסור שהוא רעהו לרציחת אלאעריות
 קאי לא בזה למשל, עכו"ם בהריגת אבלתרצח
 היכא ישראל בהריגת דגם י-ל וא"כההיקש,
 דם דשופך איסורא אלא בו יהי' שלאד'צוייר
 אינו א"כ רעהו, רציתת אינו איסורודיסור
 רעהו רציחת דאיסור לעריות, ההיקשבכלל
 אדם הריגת איסור ולא עריות לאיסוראיתקש
 כשאר בעצם הוא הרי הארם דם שופךואיסור
 יש לכאורה והנה פקו"נ. בפני דנדחיןאיסורים
 יש האדם דם שופך של שפ"ד דאיסורלהוכיח

 בפ"ה גופא הלכה מאותה פקו"נ, של היתרבו
 בתוספתא דמקורו הנ-ל יסוה-תמהלכות
 מישראל, אחת נפש ימסרו ולא כולםדיהרגו
 לכאורה והא דינא, האי ליכא דבעכו"םמבואר



פטנחוראי

 למסור אסור הא האדם דם דשופך דינאמצד
 מהל' בפ"ט שמבואר כמו להריגה עכו"םגם

 ארי לפני בכפתו נהרג דב"נ ד' הל'מלכים
 האדם רם דשופך קרא מהאי ויסודו בו,וכיוצא
 גבי רציחה מהל' בפ"ב הרמב"ם שהביאוכמו

 ג"כ בישראל וא"כ יעו"ש, קרא מהאיישראל
 האדם דם ישופך איסורא מחמת למוסרואסור
 ביהרג אינו למה וא"כ הנ"ל, המכילתאע"פ
 דם שופך של זה דבדין ובע"כ יעבור,ואל

 שייך ולא הכ"מ, שכתב הקבלה ליכאהאדם
 לפמש"כ כנ"ל מעריות לההיקש איסוראהאי

 ניתר שפיר עכו-ם גבי לכן שלמה,החמדח
 חזית דמאי והסברא איסורים, כשארבפקו"נ

 ישראל. כלפי בעכו"ם לכאורה שייךלא
 דברי ליישב נראה הי' הנ"ל לפי והנהה.
 הלבנת דאיסור הנ"ל, תשובה בשעריהר"י
 אין דגבי' תרצח לא של איסור אבק הואפנים

 דאיתא והא פקו"נ, בפני נדחית בעצםאיסורו
 ילפינן במחתרח דמבא הנ"ל יומאבמס'

 נדחית שפ"ד דגם הרי שבת, דוחהדפקו"נ
 באיסורא קאי רהתם די"ל פקו"נ, מפניבעצם
 לאיסור וההיתר האדם, דם שופך שלדשפ"ד
 לא בו דחל רודף דין דמשוס צ"ל בע"כרציחה
 ונפקע הנרדף להצלת בנוגע נפשונחשב

 שנוגע במה אמנם בכלל, רציתה שםמהמעשה
 עכו"ם שגם האדם דם שופך של שפ"דלאיסור
 לא דעכ"פ להש"ס דס"ל י"ל איסורו,ככלל
 שפ"ד של מעשה דהוי עכו"ם מהורגגרע

 דמהא י"ל ואולי פקו"נ, של להיתדשצריך
 הגנב מיד הבעה"ב להציל התורה חייבהדלא
 בנפשו להצילו רשות דין אלא גבי' נאמרהולא
 דיש להגמ' דס"ל י"ל במחחרח, הבאשל

 כשנוגע גם נפשו חשיבת דעדיף מזהללמוד
 דבעכו-ם מעכו"ם, יותר הבעה"בלהצלת
 א"כ להורגו שפ"ד לאיסור היתר הי' אםכה-ג
 הנרדף ישראל את להציל מחויב לכאורההי'

 הא וגם רעך, דם על תעמוד לא איסורמשום
 וכו' חזית מאי סברת לכאורה כאן שייךלא

 ותייב לישראל עכו"ם להשוות איןדודאי
 ובע"כ להעכו"ם, ישראל הצלתלהקדים

 רשות דיש כית כישראל במחתרת הבארחשיב
 לא עכ"פ וא"כ הנרדף, להצלת להורגושלא
 דס שופך באיסור ג"כ דנכלל מעכו"םגרע

 נפשו נחשב דלא י"ל דמ"מ )אלא וכו'האדם
 שיהי' הנרדף להצלת בנוגע גמורכישראל
 תרצח(, לא של רציחה איסור בגדרנכלל

 פקו"נ דין דיש במחתרח מבאוהילפותא
 דם שופך של שפ"ד באיסור הכוונהבשפ"ד
 רש"' דברי לבאר נראה הי' ובזההאדם.
 בד"ה במחתרת בא בדין משפטים פ'בחומש
 כמת הוא הרי רציחה זו אין וז"ל, דמים לואין

 הנ"ל יומא במס' לכאורה והא וכו'מעיקרו
 כמת דחשיב משום ההיחר טעם דאיןמבואר
 הוי דבאמח אלא רציחה מעשה ואינומעיקרו
 אמנם פקו"נ. בפני דנדחה אלא שפ"דמעשה
 רציחה לאיסור בנוגע דבאמת י"ל הנ"ללפי
 באמת דלזה פקו"נ משום והפטור ההיתראין
 פירש"י וע"1 דפקו"נ, היחירא מהני הי'לא

 דלא הוא וההיתר הפטור רציחה איסורדלגבי
 מעיקרו כמת הוא הרי אלא לרציחהנחשב
 האדם דם שופך של שפ"ר איסור להתיראמנם
 דנדחה אלא שפ"ד מעשה חשיב בזה ישפךדמו
 כנ-ל. פקו"נבפני
 דעת לבאר נראה הי' הנ-ל עפ"' והנה1.

 הנ"ל, י"ג הל' רוצח מהל' בפ"אהרמב"ם
 דה"ז מאבריו באחד להצילו שיכולדברודף
 ממיתע ב"ד אין אבל מיתה וחייב דמיםשופך
 חייב דאם תכ"ה בסי' הטור מקושיתאותו
 לזה ונקדים אותו. ממיחין ב-ד אין למהמיתה
 )שנדפס מסכתא גליא בס' שראיתי נפלאדבר

 לדינו מקור ה', אות החשובות בסוףמחדש(
 סנהדרע במס' דאיתא מהא הנ"ל הרמב"םשל

 פטור הי' לפנחס והרגו זמרי נהפך דאם)פ"א(
 דנהי והקשה רודף, דין לפנחס לו דהי'משום
 יכול הי' 1מרי הא מ"מ רודף, דין לו הי'דפנחס
 פרישתו ע-י פנחס מיד עצמו אתלהציל

 להצילו שיכול מרודף זה יגרע ולמהמעבירה,
 של דינו להוכיח יש ומזה מאבריו,באחד

 להצילו  שיכול ברודף דגם הנ"להרמב"ם
 אם מ"מ להורגו דאסור נהי מאבריובאחד



נהוראיצ
 הא א"ש ולכן אותו, ממיתין ב"ד איןהרגו
 ממיתת פטור הי' לפגחס והרגו 1מרי נהפךדאם
 לזמרי מוחר דהי' בגמ' שם נאמרה ולאב"ד
 בזה דאזיל כתב הטור )ובדעח פנחס, אתלהרוג
 להצילו ביבול גם עצמו רנרדף דס"ללשיטתו
 אין הא וא"כ עליו, נהרג לא מאבריובאחד
 נרדף דהא הנ"ל הרמב-ם לשיטת מהתםראי'
 הי' דהרמב"ם ד'"ל נהי אמנם יעו"ש.(שאני
 עדיין מ"מ אבל הנ"ל, מגמ' לדינו מקורלו

 דהא כן הדין דלמה מסברא הטור קושיתקשה
 אותו, ממיתין ב"ד אין למה מיתה דחייבכיון
 הדינים. בין לחלק הדכר פשר הואומה
 במם' דהנה בזה, נראה שהי' ומהז.

 לריב"ש דס"ל דהא מבואר א'( )ע-דסנהדרין
 דנהרג מאבריו באחד להצילו יכול שהי'דרודף
 י"ג הל' מרוצת בפ"א בכ"מ )ויעו"שעליו

 פירושו עליו ונהרג הרמב-ם, פסקדכוותי'
 הרמב"ם לשיטת ולכאורה יעו-ש, שמיםבדיני
 לא לרבנן דגם נמצא דאל"כ כן להוכיחיש
 עכ"פ להורגו דאסור כיון קלב"מ דין כאןשייך
 שאול בן לר"י דדוקא מבואר שם ובגמ'בפועל
 הוכחת קשה יהי' וגם בזה, דקלב"מ פטורל"ש
 כיק לפ-ז וולדות דדמי מקרא שאול בןר"י
 ואע"פ קלב"מ דין כאן אין לרבנןדגם

 עליו נדרג לא בפועל הרגו אםשלמעשה
 דמי מפרשת לה דיליף משום הואיעו"ש(
 להצילו ביכול דגם משמע קרא ובלאוולדות,
 רודף דיני כל עליו עדיין הי' מאכריובאחד
 בדמי דמחייבין מהא ורק להרגו מותרוהי'

 שיכול הדין כאן דאין מוכח בכה"גוולדות
 קלב"מ, דין כאן שייך ולא הרודף אתלהרוג
 בא של רורף כדין דמצינו הנ"ל לפי.הנה

 להצילו רשות אלא אינו )דדינובמחתרת
 תרצח, לא של רציחה איסור בין לחלקבנפשו(
 לא רדין האדם, רם דשופך שפ"דלאיסור
 איסור למעשה נחשב ולא לגמרי נפקעתרצח
 של שפ"ד איסור בדין משא"כ נעצם,כלל
 איסור מעשה כאן יש באמת האדם דםשופך
 לא וגם דוחה פקו"נ בדין דניתרת אלאשפ"ד
 דמקרא י"ל וא-כ וכו', ח1ית מאי גבי'אמרינן

 מרודף דנפקע מונח אינו הא וולדותדדמי
 רודף דיני כל מאבייו באחד להצילו יכולשהי'
 איסור דין הרודף מן שמפקיע רודף דדיןד'"ל
 באחד להצילו ביכול גם שייך עליורציחה
 איסור מעשה עליו נשאר דמ"מ אלאמאבריו,

 להרגו אסור לפיכך האדם דם שופך שפ"דשל
 דין גם דהא כנ"ל, קלב"מ דין שייך לאושפיר
 דיכול כיון כאן שייך לא בפשוטו רוחהפקו"נ
 פסק א"ש הא וא"כ מאבריו. באחדלהצילו

 הוא אותו ממיתין ב"ד דאין דהאהרמב"ם,
 של רציתה באיסור דתלוי ב"ד דמיתתמשום
 ישראל הריגת איסור הוא דיסודו תרצחלא

 עליו רודף דין עדיין זה דין ולגביכנ"ל
 איסור עליו נשאר אמנם איסורו,שמפקיע
 מיחה חייב הוא וב1ה אדם הריגת שלשפ"ד
 )והי' בנ"ל. אותו ממיתין ב"ד ואיןלשמים
 ראיתא הא קצת יובן דבזה לכאורהנראה

 הבא וז"ל 1' הל' גניבה מהל' פ"טברמב"ם
 אלא דמים לו אע בלילה בין ביום ביןבמחתרת

 יש ורשות פטורין, אדם שאר או בעה"בהרגו
 מיתה בכל בשבת בין בחול בין להרגולכל

 עכ"ל. דמים לו אין שנאמר להמיתושיכולין
 לשנים, הרמב"ם חלקן למה לכאורהותמוה
 דההורגו פשיטא להרגו רשות דיש כיוןוהא
 דין כאן להזכיר הרמכ"ם צריך ולמהפטור
 במחתרת בבא דההיתר ובהנ"ל ממיתה,פטור
 דין של ההפקעה )א( שליבות: שתי בתהיא

 של ההיחר )ב( המעשה עצם על רציחהאיסור
 דם שופך של שפ"ד איסור על דוחהפקו"נ
 צורת לפרש הרמב"ם דכוונת י"ל א-כהאדם,
 בפועל ההיתר דבאמת במתתרת, הבא שלהדין
 רציחה איסור על אמגם דוחה פקו"נ ייןהוא
 כנ-ל, כלל ההיתר מועיל הי' לא תרצח לאשל

 איסור הפקעת הנ-ל לההיתר להקדיסוצריך
 לו אין במחתרת דבא שכתב ו1הו תרצחלא

 איסור לגבי דמים חשיב דלא כלומרדמים
 להתיר מספיק הי' לא דבזה אלארציחה,
 דתלוי ב"ד ממיתת לפוטרו אלאלמעשה
 למעשה ההיתר שייך ואח"כ תרצח לאכאיסור
 להורגו רשות דיש דוחה פקו"נ של דיןדהיינו



צאבחוראי

 הנ"ל ברמב"ם שם עוד וצ"ע הנרדף,להצלת
ואכמ"ל.(

 דאיתא הא הנ"ל עפ"י לבאר נראה והי'ח.
 11 אף ח"ל ט' הל' רוצח מהל' פ"אברמב"ם
 הרודף, נפש על לחוס שלא תעשה לאמצות
 מקשה שהיא שהעוברה חכמים הורולפיכך
 מפני וכו' במיעי' העובר לחתוך מוחרלילד
 משהוציא ואם להורגה אחרי' כרזדףשהוא
 נפש מפני נפש דוחין שאע בו נוגעין איןראשו
 בחידושי ויעין עכ"ל, עולם של טבעווזהו
 בביאור במש"כ' הרמב"ם על הלויר"ח

 - בדיוק כוונתו בהבנת וצ"ע הנ"להרמב"ם
 ע"פ בזה לומר דאפשר נראה שהי'ומה

 דהנה הנ"ל, הדינים בגדרי שם הגר"חיסורות
 ענין הוא בנפשו להצילו ניחן דרודף הדיןיסוד
 להתחשב דאין דהינו רודפו, מיד הנרדףהצלת
 של הצלתו במקום רודף של נפשו הצלתעם
 להורגו ממש דמו שהותר כדי ועד הנרדף,נפש

 מחשבין דאין בהא והנה הנרדף,להצלת
 מקרי דלא י"ל הנרדף הצלת במקוםבהצלתו
 הצלתו שחיוב אלא כלום הרודף אתדמחייבין

 הצלתו ולכן הנרדף, הצלת חיוב כמו נחשבלא
 מפני הצלתו לדתות יש וגם קדים הנרדףשל

 דמו את שמתירין מה אמנם הנרדף,הצלת
 על שהל חיובא דין דזה י"ל ממשלהמיחו.
 הנרדף, להצלת ולהורגו דמו להתירהרודף
 לו יש עולם של בטבעו זה רורף דגם י"לוא"כ

 אלא מהני לא עולם של טבעו וסברת רודף,דין
 את להתיר דרודף חיובא עליו נרמי דלאלזה
 להתיר דצריך דבנולד י"ל וא"כ ולהרגו,דמו
 דמו היתר דין זה ברודף ואין להרגו כדידמו
 בפני נפש דוחין דאין אינשי כבשאר הו"לא"כ
 הצלחו קדימת בדין סגי בעובר משא"כנפש,
 דלכאורה אלא להורגו. להתיר הנ"ל הנרדףשל
 העוכר בהריגת לכאורה דהא בזה צ"עעדיע
 דם שופך של שפ"ד של איסור נמי איכאהא

 וב"נ ב'( )נ"1 בסנהדרין כמבואר באדםהאדם
 וא"כ עכו"ם, בעובר וגם העוברין עלנהרג
 אפילו עובר הריגת לישראל גם זה מטעםאסור
 כלל( הצלה דין גבי' שיך )דלא עכו-םשל
 מרוצח בפ"ב בכ"מ הובא הנ-ל המכילתאע"פ
 את להתיר צריך בעובר גם הא וא"כהנ"ל,
דמו,

 וא-
 הרודף, על כתיוב זה נחשב לא למה כ

 אמנם כנ"ל, עולם של בטבעו ברויף שייךדלא
 חיובא לדין א-צ דבעובר י"ל לעיללפמש-כ
 דדין דכיון אלא להרגו, דמו להתירדרודף
 שוב וא"כ נרדף, של פקו"נ בפני נדחיתהצלתו
 סומק דידך דדמא חזית מאי סברת שייךלא
 פקו"נ בדין שלו שפ"ד איסור להחיר וישטפי

 משא"כ דרודף, חיובו מפאת זה דאיןדכהת"כ,
 דלא תרצח לא איסור עליו חל שכברכנולד
 שייך דלא אף כנ"ל פקו"נ בסני לידחותניתן
 נפש דוחע דאין כנ"ל, וכו' חזיח מאיסברת
 בזה. עוד וצ"ע אחר, נפש של פקו"נמשום

 סרנא חיים יעקב ר'חרב
 חברון ישיבתראש

 תתגודדו לאבדין

 ויתגודדו שנאמר כוכבים, לעבודתבעצמם עבודח מהל' י"ב בפרק ז"ל הרמב"םא.
 לא שנאמר תורה אסרה זה גםכמשפטם, ושריטה גדירה וז"ל, כחב י-ד י"ג הל'כוכבים
 שני יהיו שלא זו אזהרה ובכלל וכו',תחגודדו שורטיס העכו"ם שהיו וכשם היא,אחת

 וזה זה כמנהג נוהג זה אחח בעיר דיניןבתי חובלים היו כך הצער, מפני מתיהם עלבבשרם



נהוראיצב
 למחלוקות גורם זה שדבר אחר, כמנהגנוהג

 אגודות תעשו לא תחגורדו לא שנאמרגדולות,
 ע"כ.אגורות,

 דכרי על והלח"מ הכס"מ תמהוכבר
 ]דמסיק כרבא, ולא באביי שפסק ז-להרמב"ם
 תתגורדו לא אמרינן כי א' י-ד דיבמותבסוגיא
 ופלג ב"ש כדברי מורין פלג בעיר ב-דכגון
 אחת בעיר ב"ד שתי אבל ב"ה בדברימורין
 ב"ד שתי דאף דאמר אדאכי' ופליג בה,ל"ל
 והללו ב"ש כדברי מורים הללו אחתבעיר
 לא משום ביה אית ב"ה כדברימורים

 בב' דינין בתי בב' דוקא בה ל"ל וכיתתגת'ןו,
 ורבא אביי דפליגי היכא כל והריעיירות,[
 ואשר קג"ם, מיע"ל בר דרבא כווחיההלכתא

 שם, ז"ל והרא"ש הרי"ף באמח פסקוכן
 אמרו דלא י"ל ושמא שכחב בכס"מיעוין
 אליבא דפליגי היכא אלא כרבאהלכה

 דמ"ד אליבא דפליגי היכא ולאדגפשייהו
 דהא מאד, דחוקים ודבריו ע"כ, ודו-קעיי"ש
 כדבריהם, ב"ש עשו דמ"ד אליבא דפליגיכיון
 החם שמעתין בסוף באמת דמסקינן הואוהכי
 דמסקנא אליבא וא"כ כדבריהם, ב"שדעשו
 לא באמת מה מפני הדכר בטעם והיינופליגי,
 לא משום וב"ה דב"ש בפלוגתייהוהיה

 אליבא דפליגי בוה יש חירוץ ומהחתגודרו,
 וצ"ע. אמר, כהלכה זה מ"ד והרידמ"ד,

 כתב שלא ז"ל הרמב"ם בדברי קשהעוי
 מוריס הללו דאביי בלישנא שהוא הגמ'כלשון
 והיינו ב"ה, כדברי מורים והללו ב"שכדברי
 זה כתב ז"ל הרמב"ם ואילו הלכה,בהוראת
 ומשמע אחר, כמנהג נוהג וזה זה כמנהגנוהג
 ב' יורו שלא ולא מנהגים בשני ינהגו שלארק

 וכן חבירו, כדברי שלא האחד להלכההוראות
 למחלוקות גורם זה שדבר שכתב בזהצ"ע

 והרי זה, לטעם המקור הוא היכןגדולוח,
 תתגורדו לא שאיסור הגמ' נתפרש לאלכאורה
 י"ג דף שם בסוגיא ז-ל ורש"י כך, משוםהוא
 דנראה משום הוא תתגודדו דלא פי',ב'

 גופא דהא למימר וליכא תורות, ב'כנוהגין

 כתב שהרי למחלוקת, גורם שזה משוםהוא
 איסורא, אנא לך אמינא בד"ה שםלהלן
 בעו דאי ארביסר לבני רבנן להודאסרי
 בי"ד ט"ו בני ובן מצו לא בחמיסרלמיקרא
 מנהגא לי אמרת ואת תורות, לשתיודמיא
 לא דאחמור באתרא ומיהו שרי, לכ"עדהחם
 ומבואר ע"כ, המחלוקת, מפני דרכו אתישנה

 היינו לאו חורות, שתי כנוהגין דנראהדהטעם
 טעמא האי דהא המחלוקת, דמפניטעמא
 איכא. נמיבמנהגא
 לא באיסור טעמי תרי דהני ונראהב.

 בסוגיא הגמרא דברי בפי' תליאתתגודדו
 עלה יוחנן לר' ר"ל ליה דאקשי שם,דיבמות
 בי"א נקראת מגילה מגילה, דריש במתני'דחנן
 יותר, ולא פחות לא ובט"1 בי"ד בי"גגי"ב
 אגודות תעשו לא תתגודדו לא כאןאיקרי
 מיבעי חחגודדו לא האי התם שקשינןאגודות,
 על חבורה תעשו לא רחמנא דאמר לגופיהליה
 לא מאי תגודדו לא קרא לימא א"כ ומשנימת,

 חו ומקשינן דאחא, הוא להכי ש"מתתגורדו
 ומשני דאחא, הוא להכי כוליה ואימאהתם
 תחגורדו לא מאי תגודו לא קרא לימאא"כ
 להכי כוליה ואימא ז"ל רש"י ופי' תרתי,ש"מ
 אג,דות, אגורות תעשו שלא דאתאהוא

 מחוור ואינו שכתב ז"ל הרשב"א בחי'ויעו"ש
 דלא ונימא גביה דכחיב ממה לגמרידניעקריה
 וראיתי דאתא, הוא בלבד אגודותחעשו

 גאון האי לרבינו או שרירא לרבינובחשובה
 לא בין מה וה"ק הן יוחנן ר' דדבריז"ל

 לא נמי ביה למידרש תגודו לא וביןתחגודדו
 הוא להכי כוליה נימא אגודות אגודותחעשו
 ר"ל ומשני וכו', המת על גדידה למיסרדאתי
 שנה תתגורדו אמר אלא וכו' תגודו לומרהיה
 גדודים תעשו לא בו לדרוש דלי.ח ושנהחי"1
 ולפ"ז ע"כ, תרתי מינה ושמעיתגדודים
 תליא אתא למאי תתגודדו דלא דקראעיקריה
 עיקריה ז"ל רש"י דלפירוש פירושי, חריבהני
 אגודות אגזדות תעשו ללא תחגודדו דלאדקרא
 על גדידה לאיסור דרשינן ומיתורא דאתי,הוא
 הרשב"א שהביא ז"ל הגאונים ולפי'המח,



צגנהוראי

 איפכא היא הסברא גדולות,למחלוקות
 זה שאין בשעה למחלוקח הדבר גורםדאימחי
 רש"י וכלשון שרי, דלכו"ע מנהג אלאתורה
 עצמן מנהגי שנוהגים או המשנים ואלו1"ל,
 הציבור משאר ונכדלים העיר כשארשלא

 הם דרשאים דכיון למהלוקת, בכך הםגורמים
 היא דשכיחא מילתא הציבור, כשארלעשות

 היו להם ואשרים כנגדם עומדשהציבור
 ביניהם באה בן וע"י כמנהגינו,נוהגים

 לא לעצמם המשנים כשאלו אבלמחלוקח,
 לעצמן שהורו הוראה אלא משנים הםמנהג
 אין כמותם, שהלכה הם וסבורים משנתםמתוך
 לבא לציבור להם שאין מחלוקת לידי באהדבר
 חולקים הם שהרי כמונו, הורו להםלומר
 כמו אלא הלכה ראין וס"ל בהוראה,עליהם
 בברייתא מפורש כן ובאמת הם,שהורו
 מלישא ב"ש נמנעו דלא שם, ב' י-דביבמות
 שחיבה ללמדך מב"ש, ב"ה ולא מב"הנשים
 שנאמר מה לקיים בזה זה נוהגיםוריעות
 ו-ל הרא"ש והעתיק אהכו, והשלוםהאמת
 ללמדך להאי נמנעו דלא בה דתנינןבמשנה
 התנא דבא והיינו דהברייתא, סיפאשהוא
 אף בהלכה, מחלוקח של דרכה שאיןללמדנו
 לידי להביא כדבריו, הלכה מורה חולקשכל

 באמח היתה לא וכאשר בסופה,מחלוקת
 על והרי ב"ה, ובע ב"ש בין ומריבהמחלוקת
 שייך דלא פשיטא בהלכה מחלוקת שלגופה
 1"ל הרא"ש כתב וכאשר איסור,שום

 גדול לנו מי וז"ל ט"ו סי' נ"ה כללבתשובותיו
 ונחלקו בפירושו הגולה עיני שהאירכרש"י
 כי דבריו וסתרו ור"י ר"ת יריכו יוצאיעליו
 ארם, לשום מתניפין ואע היא אמתתורת
 פירושם לפי ור"י ר"ת שנהגו וודאיעכ"ל.
 פסק חד וכל פירושם, לסי שעלתה ההלכהולפי

 עי"ז, ומריבה מהלוקת נתרבו ולאכהוראתו
 והשלום והאמת בהם גהגו וריעות חיבהאלא
 התפילה כנוסח מנהג של בענינים ואילואהכו,
 שגורמים הם יום בכל מעשיםוכרומה

 דנראה דלטעמא ונמצא ומריבה,למחלוקת
 אלא תתגודדו דלא ללאו ליכא תורותכשתי

 ולטעמא במנהגא, ולא והוראותבאיסורים
 ולא במנהגים אלא תתגודדו לא איןדמחלוקת
 ובהוראות.באיסורים

 יוחנן ר' דשיטת יבמות 4'רושלמי ויעויןו.
 אמרינן א' י-ד שבבבל' שבבבלי, מזומוהלפת

 ובירושלמי כרבריהם, ב"ש עשו אמר יוחנןדר'
 יוחנן ר' בשם הילא ר' איתא דיבמותספ"ק
 ב"ש עשו דלא פי' עושין, היו כהלבה ואלואלו

 היו ואלו דאלו שם קה-ע של ]ופי'כדבריהם,
 דברי על לעבור שלא עצמם עלמחמירין
 מפורש להלן דכירושלמי תמוה,חבריהם,
 ואלו אלו אמר חד ושמואל דרב פלוגתאדהיא
 ואלו כהלכתן אלו אמר וחד עושין היוכהלכה
 עשו אי דפליגי מפורש הרי ובבבלינהלכתן,
 אלו דהלשון והרי עשו, לא או כדבריהםב"ש
 עשו דלא היינו עושין היו כהלכהואלו

 דלאחר שפי' הפ"מ דברי וגםכרבריהן,
 כדבריהן ב-ש עשו לא להלכה שניהןשהסכימו

 דלא לישנא לחד מפורש דבבלי נראה,אינו
 לא ועדיין קול בת קודם גם כדבריהםעשו

 עשו לא רובא דב-ה משום אלאהסכימו,
 הא לפרש אפשר בירושלמי וגםכדבריהן,
 רבים דאחר כהלכה דהיינו עושין היורכהלכה
 דאמוראי כה"ג הוא דמצוי ואף.אמנםלהטות,[
 טעמא דהכא נראה מ"מ דר"י אליבאנינהו
 ר"י. בדברי השיטה דמוחלפת בהא איכארבה

 הקשה שס ביבמות לפנינו בבבלידהנה
 דמגילה מגילה ריש דמשנה עלה לר-יר"ל

 איקרי בט"ו, בי"ד בי"ג ב'"ב בי"אנקראת
 שנית לא כאן עד ר"י וא-ל תתגודדו, לאכאן
 פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגומקום
 איסורא אנא לך אמינא ליה ומהדר וכו',עושין
 לאו והתם ליה ומהדר מנהגא, לי אמרתואת

 וב"ה אוסרין ב"ש הלילה והתנןאיסורא
 אומר הרואה דהתם ליה ומהדרמתירין,
 מתירין ב"ש והא וא"ל דל"ל, היאמלאכה
 מי ליה ומהדר אוסריפ, וב"ה לאחיםהצרות
 ב"ש עשו לא כדבריהם ב"ש עשוסברת

 ובפלוגתא ועשו, עשו אמר ור"יכדבריהם,



נחוראיצד
 כדבריהם ב"ש עשו לא אמר רב ושמואלדרב

 ואילו 'עו"ש. ועשו, עשו אמרושמואל
 הל' סוף שנהגו מקום פרק פסתיםבירושלמי

 ר"ל אמרינן וכו' שנהגו מקום דמתני' עלהא',
 א"ל תתגודדו, בל משום אסור ואינו לר"ישאל
 כב"ש עושין ואלו כב"ה עושע שאלובשעה
 ולא בהוראה אלא תתגורדו לא דל"ש פי'-

 פי' כב"ה, הלכה אין וב"ה ב"ש -במנהגא
 חתגורדו, לא ל"ל כב"ה דהלכה כיוןבתמיה,
 כר' עושין ואלו כר"מ עח2ין שאלו כשעהא"ל
 ל1ה ואף בחמיה, כר"י הלכה ור"י ר"מ'וסי,
 דר"מ על אינת תניין תרי א"ל קרא,ל"צ
 מקצחן ומורין פי', דר"י, על אינון תנייןותרין
 כר"י, במקצתן הן ר"י דברי חנא דלהאיכר"מ
 כר-ע נהגו ביהודה ויוה"כ ר"ה הריא-ל
 דלר"ע והיינו נורי, בן כר"י נהגוובגליל
 תוקעין, אין נורי בן ולר"' למלכויותתוקעע
 יד"ח נפיק לא כחד דעביד דמאן וס"דפי'

 א"ל מנהגא, ולא איסורא והיינו דאידךאליכא
 כגליל ביהודה ועשה עבר שאם הואשנייא
 כמנהגא, אלא ואינו פי' יצא, כיהודהובגליל
 קורין ואלו בי"ד קורין אלו הרי פוריםהרי
 למקרא סמכה המשנה את שסדר מי א"לבט"1

 פי' ועיר, ועיר ומדינה מדינה ששפחהמשפחה
 שייך דלא היכא כי אגודות ב1ה שייךדלא

 פי' עם הירושלמי דברי ע"כ הכהנים,במצות
 השיטה מוחלפת ב1ה גם וא"כ שם,המפרשים
 תתגודדו לא לית מ"ט ר"ל ליה אקשידלבבלי
 לא ע"כ ליה והשיב באיסורא דהיינובמגילה
 ואילו מנהגא, והיינו שנהגו מקוםשנית

 שנהגו דמקום אמתניחין אקשיבירושלמי
 לא שייך דלא ליה והשיב אמנהגא,דהיינו

 כדברי עושין וכשהללו באיסורא אלאתתגודדו
 ר"י. כדברי עושין והללור"מ
 לנו תתבאר שבארנו מה דלפי והנראהח.
 אף - והירושלמי הכבלי מחלוקתהיטב

 חדש פי' לנו ויעלה - השיטהדמוחלפת
 הראשונים בזה שעמעמו בבבלי ר"יבדברי
 ז"ל, הרמב"ם שיטח היטב לנו ותחבאר1"ל,
 זה. פי' לפי בגמ' להדיא מבוארתשהיא

 ואינה צ"ע, כבבלי לר"ל ר"י תשובתהנה
 לפי לו שהשיב כהתשובד ]שלא כללמבוארת
 עושע שאלו בשעה ליה דאמרהירושלמי

 לא שהך דלא והיינו כר"י, עושין ואלוכר"מ
 דאמר במנהגא[, ולא כאיסורא אלאתתגודדו

 ופי' וכו', שנהגו מקום שניח לא ע"כליה
 אוחה על תשובמ.זו להשיב לך היה ז"לרש"'
 לו היה דהתם נמי נהי טובא, וקשהמשנה,
 לית באמת מה מפני אמנם זו, תשובהלהשיב
 כזה יש חשובה ומה תחגודדו, לא משוםהתם
 ז"ל הריטב"א בחי' רעוין ששאל, מהעל

 לפום דר"י הדברים נראים ח"ל בזה,שעמד
 הא דכי דס"ל לדידך ליה מהדר דר"לדעתיה
 לך חקשה לא היכי אגודוח, אגודות הוידמגילה

 ההיא לך חקשי לא והיכי שנהגו, דמקוםהא
 טעמא ליה אהדר ור"ל דצרות, וב"הדב"ש
 קשיא דאי סבר ר"י אבל ליה, קשו לאדהנהו
 היכי דכי ובויאי דמקשינן הנהו ]קשו[הא

 לנו פי' לא ומיהא ל"ק, נמי האי קשו לאדהנהו
 דב"ש וההיא דמגילה הא קשיא לא אמאיר"י
 כדבריהם, דעשו ר"י דסבר כיון דצרות,וב"ה
 אגודות תעשו לא כלל דריש לא דר"יול"ל

 התלמוד בכל היא רווחח דהלכה חדאאגודות,
 היכי ועוד המקרא מן לעיל מוכחינןושפיר
 אבל כר"י, דלא דלקמן סוגיא כוליהתהוי
 וכי ורבא אכיי כדתרצי לה מתרץ דר"יהנכון
 ע"כ. לה, פירשו דר"י אליבא להפירשו
 טעם מה טובא, צ"ע 1"ל הריטב"אותיררן
 במגילה דלית טעמו לר"ל ר-י לו פי' לאכאמח
 או כאבי טעמיה ליה לימא חתגורדו לאמשום
 נמי ליה ולימא דס"ל, מינייהו כמאןכרבא,
 טעמא והיינו שנהגו דמקום טעמאדהיינו
 אינן ורבא אביי דיהבו טעמי הנהו הרידצרות,
 ולא' לאומרם, צריך שאין עד כך כלפשוטין
 יפרשו ורכא דאביי 1ה על לסמוך לר-יהו"ל
 לר"ל להשיב הו"ל גופיה איהו אלאהטעם,
 כענע, ששאל שאלתו על כהלכהתשובה

 ר"י ליה דאמר דהא נראה כן עלאשר
 היא היא וכו' שנהגו מקום שנית לא ע"כלר"ל

 דלא דינא שייך דלא לו שהשיב והיינותשובתו,



צחנחוראי

 מת על תבורה תעשו ללא דקרא עיקריהז"ל,
 תעשו ללא דרשינן ומיתורא דאתי,הוא

 אגויות.אגודות
 באיסור טעמי חרי דהני נראה לפ"זאשר

 דקרא עיקריה דאי תליא, בהא תתגורדולא
 ולא דאתי, הוא מת על חבורה תעשודלא
 דאתי, הוא מיתורא רק אגודות אגזדותתעשו
 שהוא מטעם טעמו 1ה דאיסור שפירשייך
 ללא דקרא עיקריה אי אבל למחלוקות,גורם
 משום הוא דהטעם ל"ל אגודות, אגורותתעשו
 באמת תמה כאשר למחלוקות, גורםשהוא

 שייאטי' דמאי ז"ל, רש"י פי' על ז"להרשב"א
 דניעקריה אפשר דהיאך הכא, 1הדאיסור
 רש"י בדעת ואכן ממשמעותיה, לקראלגמרי
 דאיסור באמת דמריש הוא דמש"ה נראהז"ל
 חורות, כשתי דנראה משום הוא תתגוןדולא

 תתגורדו לא אלקיכם לה' אתם בניםוה"פ
 כוכבים עבודת כעובדי תהיו לאבלומר
 כח נל ותורתה וכח כת כל כתות כתותהנעשים

 כמעשיהם תעשו אל ואף ואלהיה,וכת
 שייכא לפ"ז ואשר המת, על קרחהשעושים
 שם בריטב"א בע"ה ושו"מ קרא, בהםשפיר
 על שהקשה ואחר ז"ל, רש"י בדעח כןשכתב
 והנכון וז"ל כתב ז"ל, גאון האי רבדברי

 ליה עקרי היכי להו ודקשיא ז"ל,כפירש"י
 וטריא שקלא דהא ל"ק גביה, רכתיבממת

 דאפשר היכי כל מילתא לברורי הואדתלמודא
 לה' אתם בנים קרא ה"ק ןדלמא ועודטפי,

 אחד ואל אחד אב בני שאתם וכיוןאלקיכם
 אגודות אגזדות תעשו שלא לכם הואראוי
 וראוי אלהות, ושתי תורות שתי כאן ישוכאילו
 למת עיניכם בין קרחה תשימו שלא ג"כהוא
 והוא ע"כ. אלקיכם, לה' קדוש שאתםכיון

 שזכיתי בלבי שמתה ונתתי כדברינו,מפורש
 דאפשר ודאי זה פי' ולפי לדבריו, לכויןב"ה
 עיקריה אי בין תורות, כשתי נראה טעםלפרש
 דאתי הוא אגודות אגודות תעשו ללאדקרא
 לה ילפינן אי ובין 1.ל, רש"י פי'כאשר
 הטעם אבל שייכא, קרא בהאי דהאמיתורא
 גורם שהוא מפני ז"ל הרמב"משכתב

 ילפינן אי אלא לפרש אפשר אילמחלוקות
 וכמבואר.מיתורא
 כפי' ס"ל ז"ל דהרמב"ם ברור והנהג.

 בהל' כאן שכחב מה דמלבד ז"ל,הגאונים
 הבורה תעשו ללא דקרא דעיקריה כןשלפנינו

 בהל' זה דין באמת כלל וכאשר - דאתיהוא
 הוא אגודות אגודות תעשו ולא - זרהעבודה
 בדבריו מפורש הוא עוד 11, אזהרה בכללרק

 ז"ל, הגאונים כפי' הגמ' דברי שפי'בסה"מ
 וז"ל: שם שכתב מ"ה ל"ת בדבריויעו"ש

 כאשר בבשרנו לנפש שרט מעשותשה1הרנו
 תתגודדו, לא יתעלה אמרו והוא עע"ז,יעשו
 לא דקרא גופיה כי יבמות בגמ' התבארוכבר

 לא ג-כ נאמר ושם חבורה, חעשו לאתתגודדו
 לא רחמנא דאמר לגופיה ליה מיבעיתתגורדו
 שבכלל אמרו והנה וכו', מת על חבורהתעשו

 וחלוק במנהגם העיר דחי מחלוק האזהרה11
 תעשו לא תתגורדו לא ואמרוהקיבוצים,
 מן ראיות ב' הביא הנה ע"כ, אגודות,אגודות
 לא ג"כ נאמר ושם נתב שהרי ביבמות,הגמ'

 וכו', רחמנא דאמר לגופיה ליה מיכעיתתגודןו

 מפורש אחרת פעם עוד שם אין לכאורהוהרי
 חבורה, תעשו לא תתגודדו לא רקרא גופיהכי
 התבאר וככר כתב והיאך בגמ' מבואר זהואין
 כוליה דואימא הגמ' ללשון שכות וע"כבגמ',
 על חבורה תעשו ללא דהיינו דאתי, הואלהכי
 באמת היא וזו ז"ל, הגאונים פי' וכאשרהמת,
 דהלשון תחילה, לזו הביא ולכן הראיהעיקר
 כ, כ" באמת מוכיח אינו לגופיה ליה מיבעיהאי

 בדרך גם לפרשו ואפשר קושיא בדרךדהוא
 ללא אלא אתי לא שמא דהיינו שבספדייכול
 אגודוח תעשו ללא ולא המת על חבורהחעשו
 הוא להכי כוליה ואימא מדמקשה אכןאגודות,
 תעשו ללא 1"ל הגאונים לפי' דהיינודאתא,
 הוא דלהכי ודאי מוכח גרידא, המת עלחבורה
 הלשון מתחילת גס להוכיח אפשר ושובדאתי,
 דלהכי לגופיה, ליה מיבעי תחגודדו לאדהאי
 להרמב"ם ליה אפשר שפיר ולפיכך קרא,אתי
 הוא תתגורדו לא איסור דטעם לפרש1"ל

 וכמבואר. למחלוקת, גורם שזהמשום



ותוראיצו
 ז"ל והרמב"ם רש"י דאזל'ונמצא
 דנראה משום הוא הטעם דלרש"ילטעמייהו,

 תעשו ללא דקרא דעיקריה משום תורות,כשתי
 כתב וכאשר ראתא, הוא אגודותאגודות

 דקרא דעיקריה ו"ל ולהרמב"ם ו"ל,הריטב"א
 לפרש היטב אפשר המת, על חבורה תעשוללא
 גורם שזה משום הוא האיסוררטעם

 לו עלה מהיכן אכן וכמבואר,למחלוקות,
 נראה טעם והרי - כן, לפרש 1"ללהרמב"ם

 עיקריה אי גם לפרשו אפשר תורותכשח'
 דאתי הוא המת על חבורה תעשו ללאדקרא
 אי"ה. להלן 'בואר - כתבנו,וכאשר
 לא תגינן ראה פ' דברים ובספריד.

 כולכם היו אלא אגורות תעשו לאתתגודדו
 ארץ על ואגודתו אומר הוא וכן אחת,אגודה
 כדרך תתגודדו לא תתגודדו לא ד"איסרה,

 בחרבות ויתגודדו שנאמר מתגודדיםשאחרים
 ז"ל רש"י כפי' ומפורש ע"כ.כמשפטם,
 הוא אגודות אגודות תעשו ללא דקראדעיקריה
 כפי' המת על חבורה תעשו ללא ,ולאראתי

 חתגודדו לא ד"א מפורש שהרי ז"ל,הגאונים
 מוכרח ומהספרי מתגוידים שאחריםכדרך
 ז-ל הריטב"א וכדברי הוא, הכי למסקנאדאף

 ולא ז"ל, רש"י דברי על האחרוןבת'רוצו
 דאף אלא כן, אינו דלמסקנא הראשקכת'רוצו
 תעשו ללא דקרא עיקריה הגמ'למסקנת
 דאחי. הוא אגודותאגודות

 תשובה ישרים החמת דברי נסתרוולפ"1
 ליישב זו, בהל' המשנה במרכבת הביאוקע"ב,
 משום כאבי', שססק ז"ל הרמב"םדברי

 לא דטעם מיניה דמשמע ליה מסייעדהספרי
 למחלוקות, גורם שזה מפני הואחתגודדו
 והוא אחת אגודה כולכם היו הספריוכלשון
 מסתבר מחלוקת משום הוא הטעם דאםכאביי,
 חילוץ אין מחלוקת רלענין מדרבא טפיטעמיה
 פלג אחד ב"ד ובין אחת בעיר דינים בתי ב'בין

 ובעיר דהואיל כב"ש, מורים ופלג כב"המורים
 בשחי ורק מחלוקת, לידי הם באים הם.אחת

 בה ליח מחלוקח לידי בא הדבר דאין'עיירות
 הדבר עצם ומלבד ע"כ. תתגוןדו, לאמשום

 ממחלוקת הכריע ז"ל דהרמב"ם לשמועקשה
 גם דבריו דחה וכבר ספרי, ע"פ ורבאאביי

 ליכא גם דברינו לפי שם, המשנההמרכבח
 כלל לפרשו א"א דהספרי כלל, הכילמימר
 דוקא אדרבא אלא למחלוקות גורם שזהמטעם
 שהרי תורות, כשתי .דנראה משוםמטעם
 תעשו ללא הוא דקרא דעיקריה בומפורש
 בטעם לפרשו א"א ו1ה אגוףות,אגודות
 ובמבואר. קרא, בהאי שייאטי' דמאימחלוקת

 לבאר ז"ל הרמב-ם בדעת יראה ואשרה.
 בפלוגחא עצמו זה שדבר דס"ל הוא,דבריו
 לא איסור דטעס למ"ד דאיכא דתליא,הוא

 למדלוקות, גורם שזה משום הואתתגודדו
 כשחי דנראה משום הוא דהטעם למ"דואיכא
 הוא טעמא דהאי אליבא ורבא ואבייתורות,
 מהלכתא פלוגחייהו נפקא שכן ומכיתדפליגי,
 משום הוא דהטעם פסק דאיהו משוםלגמרי,
 הגמ', מן לו עלה וזה למחלוקות גורםשוה

 בטוב דבריו יחיישבו ועפ"ז יבואר,וכאשר
 בע"ה.טעם

 לא באיסור טעמי תרי דהני נראהדהנה
 ומאי הרבה, מזה זה הם חלוקיפתחגודדו
 הוא טעמא לאידך אסור הוא טעמאדלהאי
 לאידך מותר טעמא להאי שהוא ומהמותר,
 הדברים. ונבאר אסור, הואטעמא

 - לעיל דבריו והובאו - ברש"י יעוין1.
 אנא לך אמינא לר"י ר"ל דאמר האשפי'

 דאסרי דהיכא מנהגא, לי אמרת ואחאיסורא
 בי"ד ט"ו ולבני בט"ו למיקרי י"ד לבנירבנן
 מנהגא לי אמרת ואת תורות, לשתידמיא
 דלא מדבריו ומבואר ע"כ. שרי, לכ"עדהתם
 כשתי דנראה משום חתגודדו לא איסורשייך
 מנהגא, כשהוא ולא חורה בהדבר אלאתורות
 שרי לכו"ע ומדינא מנהג אלא שאינודמאחר

 דאין מסתברא אכן תורות, שחי בזה שייךלא
 האיסור שטעם אמרינן א' אלא כן לומרשייך
 כל זה דלטעם תורות, כשתי דנראה משוםהוא
 כן, שייך לא מנהג אלא כלל תורה זהשאין

 דגורם משום הוא האיסור טעם אימשא"כ



צזנהוראי

 והיא באיסורים, ולא במנהגים אלאתתגוןדו
 דמוחלפת אלא בירושלמי התשובה גםהיא

 דלא איפכא א"ל הירושלמי דלפיהשיטה,
 ולא באיסורים אלא חתגודדו לאשייך

 לא איסור ביסוד באמת ופליגיבמנהגים,
 או תורות כשתי דנראה משום הוי איתתגודדו
 דאי בארנו וכאשר למחלוקות, דגורםמשום
 כן שייך תורות כשתי דנראה משום הואהטעס
 ולא עלה, תורה דשם ואיסורים בהוראותרק

 וכאשר תורה, ראינם שרי דלכו"עבמנהגים
 לסי ר"' דעת היא חו 1"ל, רש"יכתב

 עלה בירושלמי ר"ל ליה וכשהקשההירושלמי,
 ביה קרינן לא אמאי שנהגו דמקוםרמתניתין

 הוא האיסור דיסוד ס"ל והוי תתגודדולא
 אסור, להיות והו"ל למחלוקות שגורםמשום
 משום הוא הטעם אלא כן דאינו ר"' ליההשיב
 1ה איסור אין ולפיכך תורות כשתידנראה
 שצ"ל ]אלא ואיסורים, בהוראות אלאשייך
 חיישינן לא מקומות דבשני ס"ל לאדר"ל
 מקומות דבשני אלא למחלנקת, הדברשיבא
 11 עיר דבני הוא דמצוי משום חיישינןנמי

 לידי הדבר שיבא ואפשר אחרת לעירהולכים
 דהטעם לר"ל ס"ל הבבל' לפ' אבלמחלוקת[,

 הקשה לפיכך תורות, כשתי דנראה משוםהוא
 ט"ו ובני בט"ו אסורים י"ד דבני ממגילהלר"י

 חובתם ידי יוצאים י"ד בני ואין ב'"ד,אסורים
 ]וכאשר כי"ד, יד"ח יוצאים ט"ו בני ולאבט"ו
 מפורש וכאשר לבסוף, 1"ל רש"י גםפי'

 היתה 11 שם שנהגו מקום בפ' בירושלמיבאמת
 דמבני תחילה רש"' כדפירש ולאהשאלה,[
 ויש התוס' פי' וכאשר לו, הקשההכפרים

 וכריטב"א הרשב"א בחי' יעועמהראשונים,
 שהרי מנהגא אלא באמת אינו דשם1.ל,

 הוא קל אלא בי"ד לקרוא הם גם'כולים
 ]ולהלן 1"ל, הרשב"א כתב כאשר להםשהקלו
 רש"י באמת פי' מה מפני יכואראי-ה

 והשיב הכפרים,[ מבני גם לו שהקשהמתחילה
 לעשות שנהגו מקום שניח לא כאן עד ר"ילו

 של דעיקרו מבואר דשם כלומר עושין,מלאכה
 ש1ה משום דוא ויסודו תתגודדו לאאיסור
 בסופה מפורש שהרי גדולות, למהלוקותגורם

 מפני אדם ישנה ולא משנה אותהשל
 וכאשר תתגודדו, לא איסור והיינוהמהלוקת,
 מן מחלוקח דאיסור בדברינו להלן אי"היבואר
 דלא מקרא ז"ל הרמב"ם לדעתהחורה
 טעמא נמי ]והיינו לן, דנפקא הואתתגודדו
 ולפיכך איסורא.[ להאי ליכא עיירותדבשתי
 שאין נשמע וממילא עושין, שנהגובמקום
 ולא במנהגים אלא תתגוידו לאבאמת

 אין ואיסורים דבהוראות משוםבאיסורים,
 לחבירו אדם כין מחלוקת לידי באהדבר
 יורע שהוא מאחר כדבריו, שלא הלכההמורה
 וסברתם, דינו בית הוראת לפי לו אסורשהדבר
 ואמרת איסורא אנא לך אמינא ר"ל לווהשיב
 עלך פלגינא באהא כלומר מנהגא, אתלי

 שתי משום תתגודדו לא דאיסור ליוסבירא
 ומה במגילה, אסור להיות 1ה1"ל הוא,תורות
 ישנה ואל משנה אותה של בסופה שםשאמר
 דלא האזהרה משום אינו המחלוקת, מפניארם

 ועדתו, כקרח יהיה ולא משום אלאתתגודדו,
 יותר ב1ה ]ויבואר א' ק"י בסנהדריןדמפורש
 דאיסור כרב ס"ל רר"ל בעז"ה[, בדברינולהלן

 וממילא הוא, קרא דהאי לתא משוםמחלוקת
 כשחי דנראה משום הוא תתגודדו לאדאיסור
 במנהגא, ולא באיסורים באמת ושייךתורות
 הכי לך דסבירא לטעמיך 'וחנן ר' ליהואמר
 וע-כ מתירין וכ"ה אוסרין ב-ש הלילההתנן
 ההיא דאל"כ באיסורין, ל"ש תתגודדודלא
 ראיה משם אין א"ל לה, תסרש היאךמתני'
 משום שרי, תורות שתי לטעם אףדהתם

 דמי ולא ליה דלית הוא מלאכה אומרדהרואה
 מתירין ב"ש והא ליה ואמר תורות,לשתי
 מי ליה ואהרר אוסרים, וב"ה לאחיםהצרות
 ב"ש עשו לא כדבריהם ב"ש עשוסברת

 כדבריהם, כ"ש דעשו אמר ור"יכדבריהם,
 דס"ל משום בזה יוחנן דר' טעמי' באמתוהיינו
 ולא במנהגא אלא תתגודרו לא שייךדלא

 דזה משום הוא הטעם דעיקר מאתרבאיסורא,
 למיהש, ליכא ובאיסורא למחלוקתגורם

 וריעות דחיבה ללמדך בברייתא מפורשוכאשר
 אהבו. והשלום והאמת ביניהסנוהגין



נהוראיצח
 רמפורש הא היטב מבוארומ3תה
 ב"ש עשו לא דלר"י שם ביבמותבירושלמי
 לר"י ס"ל הירושלמי רלףצת כיוןכרבריהם,
 הטעם וצ"כ באיסורא, אלא תתגוררו לאשאין
 לא  ולפיבך תורות, כשתי דנראה משוםהוא
 הוא ראסור משום כרבריהמ, ב"ש  באמת3שו
 דלר"י  הבבלי לרצת אבל תתגוףרו, לאמשום
 ולא במנהגא אלא תתגוררו לא שייך רל%ס"ל

 גורם שוה משום הוא הטצם שהריבאיסורא.
 כרבריהם. ב"ש צשו שפיר ס"ללמחלוקות,

 ו"ל הרמב"ם פי' הוא שהו% ונראהט,
 גם יבמות בגמ' מפורשים רבריו וה רלפיבגמ'
 שוה משום הוא  תתגוררו לא איסור ריסורהא
 אסור אחת  דבעיר וה וגם למחלוקתגורם
 מחלוקת משום ]דכל דינים בתי ב' ישאפילו
 ורשאים שרי דלכ"ע דכית בדבר, חילוקאין
 גורם משום בזה יש אלו כדברי לעשוחאלו

 בדברי מבואר כך שהרי וכמבואר,[למחלוקת
 וכו' שנהגו מקום שניח לא ע"כ בתשובחור"י

 לא איסור דאין זה מחודש פי' לפידהיינו
 בשתי ב"ר בשתי ומיהו במנהג, אלאתתגורדו
 לידי בא הדבר דאין משום בה ל"לעיירות
 ז"ל הרמב"ם דברי היטב וסבואריםמחלוקת,
 וה אחת בעיר דינין בחי ב' יהיו שלאשכתב
 דאין אחר, כמנהג נוהג וזה :ד כמנהגנוהג
 ולא במנהגים אלא תתגודדו לא דיןבאמת

 דהיינו דינים בתי דשני לישנא ונקטבאיסורים,
 לא אבל ב"ד להם יש דסתמא ציבורים,ב'

  בלשונו כתב וכאשר בב"ד, באמתתליא
 וחלוק במנהגם הציר רתי מחלוקבסה"מ

 ברירא רלישנא ראביי לישנא ונקטהקיבוצים,
 פסק רלא כוותיה רס"ל משום לא  אבלהוא,
 ראינהו בלל ורבא כאביי ולא כר"יאלא

 טצמיה ולא לפרוטי אתו דשמואלטצמיה
 לפי שהרי  כן, מוברת הוא בגמ' וה ולפי'רר"י,
 צשו אמר  יוחון ור'  ראמריון הא שנתבארמה

 לא משום בוה  ראין רס"ל משום הואוצשו
 עשו ולמ"ר בגמ' רמקשו הא ו%"כתתגוררו,

 ורבא אביי מתרצו וצלה תתגורדו, לא  כאןקרי
 שהרי קאמרי רר"י אליבא לאו כר3תיה, חדכל

 לא משום באיסורא שאין מפורשטעמו
 סבר נמי ראיהו ר~מואל אליבא אלאתתגוףרו,

 בריטב"א כן מפורש הוא  ובאמת ועשו,צשו
 קרי עשו ולמ"ר וו"ל: שכתב עשו ולמ"רר"ה
 וב"ש, בדב"ה באן קרי פי' תהגורדו, לאכ%ן
 י"ל ר"ל, שהקשה רמגילה ההיא גקט רלאוהא

 וכי קאי, ושמואל ררב  וסריא אשקלארהשתא
 רמגילה, ה% מתבררא ממילא האמתברר%
 .יררב אלא ורבא אביי קאי דלא והיינוע"כ.

 צלה ראמרינן ווהא ור"ל, ארר"י ולאושמואל
 ררב ובפלוגתא ור"ל רר"ירפלוגתייהו
 בחר אלא טעמ% בחר  רפליגי לאוושמואל,
 באמת פליגי ור"ל רר"י טעמי, ובתריפלתתא
 ורב באיסורא,  שייך אי תתגודדו, לאברין

 בדהני  רובא בתר באולינן פליגיושמואל
 %י קול בת קורם גם פלעי או טפי,מחררי
 הקשה וכבר  בגמ'1 כמפורש קול בבתמשגיחין
 רמ"ר מ"ט שם הגמ' קושית יל ו"להריטב"א

 עשו לא רמשו"ה ולימא וא"ת וו"ל: צשו,לא
 רהשתא י"ל אגוףות,  אגורות לעשות של%כרי

 אגורות לרין נחתו לא ושמואל ררבבפלוגתא
 קים ראינהו ממש הרין לעיקר אלאאגודות.
  בדמפרשינן אגורות משום בה רליתלהו

 טעמא רפרישוא רלבתר והיינובמסקנא,
 באן קרי צשו ולמ"ר למימר הררינןרפלוגתא

 שבן שפי' הפי' ולפי ע"כ. כנ"ל, תתגוררולא
 מאר באמת מרוקרק הוא ו"ל הרמב"םפירש
 לאו ושמואל רב רהא הכי, להו קים רהויה%

 בטצמא אלא באמת, פלעי ור"ל רר"ימטצמא
 תרווייהו מיהו ו"ל, הריטב"א כדבריאחרינא
 הוא והא אגורות, אגורות משום  כאן ראיןמורו
  ליכא  באמת מ"ט לפרושי, ורמא אבייראתו
 חר כל ופירשוה  תתגוררו, לא משוםלרירהו
 תרווייהו ושמואל ררב ודאי  ואכןכרעתיה,
 רנראה משום הוא תתגוררו לא ראיסורס"ל
 וטעמו האיסור ביסור פליגי ולא תורות,כשתי

 טעמא להאי רק ואמנם ור"ל, ר"יכרפליגי
 דלא דאמר דרבא מילתא באמתשייכא
 אלא אחת בעיר ב"ד כשתי ליכאתתגודדו
 מורים ופלג ב"ש כדברי מורים פלג אחדבב"ד



צט.נחוראי

 משום שהוא ז"ל הרמב"ם דלטעם ב"ה,כדברי
 טובא חילוק האי דחוק למחלוץות, גורםשזה

 בא שהדבר סוף אחת בעיר שדריםדמאחר
 כשתי דנראה הטעם לפי אמנם מחלוקת,לידי
 דס-ל טפי, שפיר חילוק האי אתיאתורות
 אלא תורות כשתי נראה זה דאיןלרבא

 ופלג הכרעה, לידי בא אינו עצמוכשהב"ד
 שכן וכיון כב"ש, מורים ופלג כב"המורים
 וכמבואר, יוחנן כר' דפסק ז"ל הרמב"םלדעת
 מהלכחא ורבא דאבי' פלוגתא באמתנפקא
 תקנ"ו סי' מלאכי יד הרב כתב וכברלגמרי,
 מהר"ש והרב ג' סי' יו"ד ח"ב מהרי"טבשם
 ושמואל, דרב לגבי כר"י דהלכה ז"ל,הלוי

 ז"ל הראשונים כחבו כבר דמילתאובטעמא
 הו"ל אתריהם הרבה ימיס דהאריךדכיק
 היטב בע"ה ונתבארו כבתרא, והלכהכבתרא
 ז"ל. הרמב"םדברי
 דפסקו ז"ל והרא-ש הרי"ף ובדעתי.
 תתגודדו לא איסור דיסור שדעתם נראהכרבא
 מטעם ולא תורות כשתי דנראה משוםהוא

 לפרש מילתא להו הכרע דלא משוםמחלוקת,
 דפי' ויתכן ז"ל הרמב"ם פירשה כאשרהגמ'

 כן פירשו דאפילו ועוד ז"ל, והריטב-אכרש"'
 בתשובה 1.ל הרשב-א כדעת דס"לאפשר
 שנדפס הגמ' בכללי ז"ל קארו מוהר"יהביאו
 פליגי דכי פ"ב ה' שער עולם הליכות ספרעם
 כוותייהו הלכה יוחנן אדרבי כאחח ושמואלרב

 ר"פ נתנאל בקרבן ושו"מ ע"כ. נינהו,דרבים
 באמת היא שכן שכתב סק"ח פסהיםערבי
 א' של דבריו שאין בר"ה ז"ל הרי"ףדעת

 סי' חבית בפ' בדבריו כמפורש שנים,במקום
 לדעת אלא אינו דזה ב' ס"ק בק"נ ועיי"שב',

 הכי ס"ל לא ז-ל הרא"ש אך ז"להרי"ף
 אדרב דפליג היכא גם כר"' הלכהולדידיה
 נמי דרבא דמסתברא ועוד יעו"ש,ושמואל
 שאין ןאף למילתייהו מדאסברא כווחייהוסבר
 ל"ק ולפיכך לרבא ס-ל דהכי בודאי מונרחזה
 טעמא מסתברא ולא ז"ל[ הרמב"ם לדעתמזה
 תורות כשתי נראה דמשום בטעם אלאדרבא

 דטעם מוכח דמהספרי ועוד לעיל,וכדכתיבנא

 תורות כשתי דנראה משום הוא תתגודדולא
 1"ל דרי"ף דמסתברא ואף לעיל, כתבנוכאשר
 שרירא רב ז"ל הגאונים בשיטת לגמ' להפריש
 והוי 1"ל, רש"י כדברי ולא ז"ל האיורב

 לא איסור בטעם מ"מ כהספרי, דלאתלמודין
 וכבר להדיא, מחלוקת להם מצינו לאתתגורדו
 דמי שפיר ז"ל הגאונים לפי' דאפילוכתבנו
 כשתי דנראה משום דהא דטעמאלפרש
 מטעס לפרש א-א 1"ל רש"י לפי' ]ורקתורות,
 ועוד כלל.ן ץרא בהאי שייכא דלאמחלוקת
 א', ק"' דף בסנהדרין דאמר כרב פסץידאינהו
 ולא שנאמר בלאו עובר כמחלוץתהמחזיק
 שם דבריו העתיץו וכאשר ועדתו, כקרחיהיה

 מוני דרוב שם שבע הבאר שכתב ,ומהלהלכה,
 דאסמכתא דס"ל משום 1ה לאו מנו לאהמצוות
 והרא"ש דהרי"ף מוכרח אינו הוא,בעלמא
 בשערי ז"ל י1נה ורבינו ס"ל, הכי נמיז"ל

 והיינו הלאךן,[ בין זה לאו באמת מנהתשובה
 לאיסור מיניה דילפינן אחרינא קרא לןדאית

 דהילכתא להו מסתברא ולפיכךמחלוקת,
 דנראה משום יסודו תתגודדו לא ואיסורכרבא
 תורות.כשתי

 דרשה דהאי דכתב 1"ל הרמב"ס אכןי"א.
 אסמכחא אלא אינה ועדתו כקרח יהיהרולא

 להפחיד, הוא דקרא דגופיה דרש, ודרךבעלמא
 מה לפי שכתב מ"ה, ל"ת בסה"מ שםיעוין

 א1הרה לא שלילה הוא הנה החכמיםשביארו
 שה' הוא המאמר 1ה שענין ביארו הםכי

 הכהונה על ויעורר שיחלוק מי כי מגידיתעלה
 קרח שנענש במה יענש לא הזמן מן שיבאבמה

 רוצה לו משה ביד ה' דבר כאשר יהיהואמנם
 על שזה ח' בשורש וכ"כ ע"כ. הצרעת,לומר
 בכוונה דקרא פשטיה שיהיה לא האסמכתאצד

 ילפינן מחלוקת דאיסור באמת ס"להזאת,
 וכלשונו היא גמורה ואזהרה תתגודדו,מלא
 באמת כתב וכאשר 11, אזהרה ובכללכאן

 אף המגדד לקי מלקות דלענין כאןהכם"מ
 הוא הלאו רעיקר משום שבכללות, לאודהוי
 גמור דלאו והיינו יעוי-ש, עצמנו, נגדדשלא
 והפמ"ג הפר"ח וכ"ד אסמכתא. ולאהוא



נחוראי
 שנתב ]ומה עיי"ש, תצ"ג סי' או"חבא"א
 שאין ס"ו דף בהוריות לההיד"א יוסףהשער

 הרמב"ם לדעת גם בעלמא אסמכתא אלא1ה
 מ"ה ל"ת בסה"מ מלשונו כן והוכיח1"ל.
 מחלוק האזהרה 1ה שבכלל אמרו והנהשכתב
 לא ואמרו הקבוצים, וחלוק במנהגם העירדתי

 גופיה אבל אגודות, אגודות חעשו לאתתגודדו
 חבורה תעשו לא שבארנו כמו הוא הנהדקרא
 סנהדרין אמרו וכן דרש, כמו ו1הו מת,על

 ולא שנאמר בלאו עובר במחלוקתהמחזיר
 כ, ע" הדרש, צד על כ ג" הוא ועדתו כקרחיהיה
 אסמכתא אלא אינו תתגודדו דלא מזהויליף

 כקרח, יהיה דולא האזהרה כמובעלמא,
 אסמכתא, אלא שאינה ת' בשורששמפורש

 הרמב"ם שהרי נהירא, לא הכס"מ, כדבריולא
 האזהרה ואולם שם ח' בשורש להדיא כתב1"ל
 שאבאר כמו שני לאו תחת נכלל הוא 1העל

 ביאר כאשר תתגודדו לא והיינו ע"כ,במקומו,
 הכא יוסף השער כדברי ואם מ"ה,במל"ת
 ביאור ואין היא, בעלמא אסמכתאוהכא
 תחת נכלל זה על האזהרה ואולם שכתבלדבריו
 אסמכתא ומ"ל אסמכתא האי לי מה שני,לאו

 על ז"ל הרמב"ם שכתב שמה וע"כאחריתי,
 אלא אינו כקרת יהיה ולא לענין הדרשהצד

 ח' בשורש וכלשונו ממש, בעלמאאסמכתא
 והיינו הזאת, בכוונה דקרא פשטיה שיהיהלא
 לענין אלא כלל מניעה לענין זה מקראדאין

 לא לענע שכתב דרש דרך משא"כשלילה,
 אתי לאו לענין ודאי דקרא דהיינותתגורדו,

 לענין ולא המת על גדידה לענין דגופיהאלא
 נמי ילפינן דמיתורא אלא אגודות,אגודות
 הוי ומשו-ה שם, 'במות בגמ' וכדמפורשלהא,
 זה ואין התורה מן ואיסורא האזהרה בכללליה

אסמכתא.[
 מדברי לנו מתבאר 1ה ואמנםי"ב.
 מחלוקת שאיסור שם ח' בשרש 1"להרמב-ם
 וזהו ליה, ילפינן תתגורדו מלא הוא אףעצמה
 עובר במחלוקת המחז'ק כל שאמרם שכתבמה

 צד על זד וגו' כקורח יהיה ולא שנאמרבלאו,
 בכוונה דקרא פשטיה שיהיה לאהאסמכתא

 לאו תחת נכלל זה על האזהרה ואולםה1את,

 במהזיק וגו' כקרה יהיה לא והרי ע"כ,שני,
 כבר שהמחלוקת והיינו מיירי,במחלוקת
 בעושה דהיינו בגרמא לא אבל ועומדת,קיימא
 ד1ה וע"כ מהלוקת, לידי להביא שסופודבר

 שגורם דבר לעשות אסור דאם אתיבמכ"ש
 ותרווייהו במחלוקת, להחזיק דאסור ק"ולכך
 היטב מבואר לפ"ז ואשר תתגודדו, מלאילפינן
 הא1הרה זאת שבכלל שם מ"ה במל"תלשונו
 הקבוצים, וחלוק במנהגם, העיר רתימחלוק
 במנהגם העיר דתי חלוק תרווייהו, הנידהיינו
 אחד מנהג נוהג אחד ב"ד יהיה שלאהיינו
 גורם 1ה שדבר אחר, מנהג נוהג אחרוב"ד

 והיינו זו, בהל' כלשונו גדולות,למחלוקות
 דהיינו הקבוצים וחלוק למחלוקת.גרמא

 קבוצי בין מחלוקת שתהיה עצמהמחלוקת
 לבטלה שצריך אלא בה, להחזיקהעיר.שאסור
 דריש משנה ההיא לפ"ז ואשרולהשביתה,

 לעשות שנהגו מקום בה ששנינו שנהגומקום
 ישנה ואל וכו' עושין פסחים בערבימלאכה
 לא איסור משום היינו המחלוקת, מפנ'אדם

 שייך שיטחו לפי באמת שהריתתגודדו,
 גרידא, במנהגא ואדרבה תתגורדו, לאבמנהגא
 דשני משום רק הוא עושין שנהגו דכמקוםוהא

 בעיר העושה ולפיכך וכמבואר, הןעיירות
 איסורא, האי באמת עבר לעשות שלאשנהגו
 יסודו תתגודדו דלא ז"ל ולרא-ש לרי"ףאבל
 מחלוקת משום ביה וליכא תורות שתימשום
 של איסור אלא אינו ישנה דולא צ"לכלל,

 דמחזיק רסברי דלשיטתם אפשר אודבריהם,
 גם כקרח, יהיה דולא בלאו עוברבמחלוקת

 בה מחזיק רק ולא בכלל למחלוקתגרמא
 1"ל הרמב"ם לדעת שהוא וכמו כבר,בדקיימא
 הוא קרא דבההוא אף תתגודדו, דלאבלאו
 הוא דהכל מסתברא דודאי טפי פשוטבאמת
 אגודות, אגודות תעשו לא תתגודדו לאבכלל
 כך כל משמע לא כקרה יהיה דלאובלאו
 מאחר בכלל, זה גם אפ"ה בגרמא, גםדאיתא
 ל1ה. גורםשזה

 סי' באו"ח בהגה ז"ל כרמ"א ויעויןי"ג.
 מקומות כהרבה מיהו שכתב ג' סעיףתצ"ג
 לא ואותן אייר ר"ח עד להסתפרנוהגין



קאנהוראי

 ינהגו ולא וכו', ואילך בעומר מל-גיסתפרו
 אחר, מנהג ומקצת 1ה, מנהג מקצת אחתבעיר
 סץ"ו שם והמג"א ע"כ, תתגודרו, לאמשום
 אנא לך אמינא דיבמות בפ"ק הסוגיאהביא

 1-ל רש-י ופי' מנהגא לי אמרת ואתאיסורא
 אלא שאינו דדבר מזה למדנו וא"כ וכתבשם,
 יעו"ש, תתגודדו לא ביה אמרינן לאמנהג
 שכתב ז"ל הרמ"א על להקשות דכוונתוונראה
 לא משום העומר בימי דתספורת בהאשיש

 בדבריו, שם המחה"ש הבין וכןתתגודדו,
 אלא אינם ז"ל הרמ"א דברי לכאורהולדברינו
 הוא דוקא דבמנהג דס"ל ז"ל הרמב"םלדעת
 זה דאין נראה אכן תתגוךדו, לא ריןעיקר
 לדעת גם אלא גרידא, ז"ל הרמב"םלדעת

 סובר, כך ז"ל רש"י אף ואולי 1"ל,הרא-ש
 מהא דבקושיא ז-ל רש"י בדברי שםדיעוין
 תחילה פ" לר"י ר"ל לו שהקשהדמגילה
 ליום שקורין הכפרים מבני גםדהקושיא
 אמינא לר"י ר"ל שהשיב ובחשובההכניסה,

 כתב מנהגא לי אמרת ואת איסורא אנאלך
 ולבני בט"ו שיקראו י"ד לבני הואדאיסורא

 רש"י בו חזר אמאי צ"ע ולכאורה בי"ד,ט"1
 מבני גם הקשה דר"ל חחילה שפי' מפי'ז"ל

 פירושו דלפי כך, פי' דבדקדוק ונראההכפריס.
 מקום שנית לא ע-כ לר"ל ר"י בתשובחשפ"
 זו, תשובה להשיב לך היה דשם וכו'שנהגו
 לא מה מפני היתה על,ו דהקושיאוהיינו
 דר"ל ס"ל הוי דר"י צ"ל כך, שם לוהוקשה
 הכניסה ביום שקריאתם הכפרים מבניהקשה
 מנהגא, תורת אלא עלה איסורא תורתלאו

 שהקלו הוא דקל ז"ל הרשב"א כתבכאשר
 אנא לך אמינא ר"ל וא"ל 'עו"ש,להם

 י"ד מבני אלא שאלתי שאין דהיינואיסורא,
 תורות, לשתי ודמיא עלה איסורא שתורתוט-ו
 לזה, דרמז אמינא ד"ה בריטב"אושו"ר
 נחית לא דר"י אפ"ל לפ"ז ואשריעו"ש,
 ס"ל הדבר בעיקר ואמנם ר"ל, לקושיתתחילה
 משום תתגודדו לא ליכא דבמנהגאכר"ל
 זה אכן תורות, לשתי דמי ולא שרידלכו-ע
 ולא אדר"ל בהא פליג דר"י דיתכן מוכח,אינו

 ול"ש איסורא ל"ש אלא דיחויא, האיס"ל
 ורק חתגודדו, לא לענין נינהו כהדדימנהגא
 בסוגיא להלן ורבא דאביי דפרשומטעמא
 כחב וכאשר תתגודדו, לא משום ב1הליכא

 גם לדינא שכן ומכיון וכדלעיל. ז"להריטב"א
 הילכתא דהא חתגודדו, לא איכאבמנהגא
 שברא"ש ובאמת אדר"ל, דפליג דר"יכוותיה
 אע"פ ובמגילה 11"ל, שם שכתב הכי מוכח1"ל

 לבני ומקדימין בי"ד העיר לבנישקורין
 פלג אחת בעיר אחד ב"ד כמו והויהכפרים
 לא ביה ץרינן לא כב"ה ופלג כב-שמורים

 פלוגתא משום הכי עבדי דלא כיוןתתגודדו.
 הולך זה מקום בן היה ואם גורם שהמקוםאלא

 מחזי לא הלכך כמותם עושה היה אחרלמקום
 לר"י הקשה שר"ל ואע"פ .זורות,כב'

 דלא -משום להשיבו חשש לא ר"'ממגילה,
 וא"ל דפרישית מטעמא תורות, כב' ליהחשיב
 כי להקשות לך היה מההיא וכו' שנית לאע"כ

 ומבואר ע"כ, מידי, ל-ץ דמגילהמההיא
 תתגודדו דלא לר-י ליה אית דלמסקנאמדבריו
 דלא טעמא לאו אי שהרי במנדגא נמישייך
 איסור עלה הוי וכו' פלוגתא משום הכיעבדי
 תורת הכפרים בני דץריאת אע"פ תתגודדו,לא

 וע"כ ז"ל הרשב"א כתב וכאשר עלהמנהגא
 כווחיה, דהלכתא וטשיטא אדר"ל בהאדפליג
 שייך דחספורת דבהא 1-ל הרמ"א פסקושפיר
 תתגודדו.לא

 ק"ע תשובה ישרים בחמת ויעויןי"ד.
 שכתב ז"ל טאיטאצק ר"י דברישדחה

 המפרשים מדברי תחגודדו, לא ל"שדבמנהגא
 שכתבו הראשונים ושאר החוס' דהיינובסוגיין
 ועלה הכפרים, מבני גם היתה הגמ'שקושית

 דבמנהגא והיינו ורבא, דאביי תירוצא קאינמי
 שכתב ז"ל הרמב"ם מדבר' וביותר איחא,נמי

 זה מנהג נוהג זה וכלשונו איתא, נמידבמנהגא
 לשון שהביא ויעו.ש אחר, מנהג נוהגוזה

 סי' בתשובה והוא בתשובתו ז"להרמב"ם
 בדבר הנידון היה ושם ירושלים, דפוסקי"א
 ברשות עצמן להכניס רצו ואם והשיבהרשות
 שבועה משום להם מותר זה הרי שירצו מיכל



בהוראיקב
 יעו"ש במנהגא, ג"כ דשייך מדבריוומבואר תתגורדו לא משום אחר, מענין להם אסוראבל
 ז"ל הרמב"ם דלדעת שכתב מה אמנםבדבריו, כל חייב כך אלא אגודות, אגודות תעשולא
 באיסורא ובין במנהגא בע תתגודדו לאשייך המחויקים יעקב בשם הנקראים ישראלבית
 במנהגא דדוקא כתבנו כאשר אלא נהירא,לא מישראל וקהל עדה כל להיות מרע"הבדת

 דלא לא, בהוראה אבל מחלוקות, גורםדהוא בשום מחלוקת ביניהם תהיה ולא אחתאגודה
 התם כדאטרינן ומריבה, מחלוקת בהשייכא מהו יודעים ונבונים חכמים ואתם בעולם,דבר
 והאמת בזה זה נהגו ורעות שחיבהבברייתא ע"כ. גורמח, רעות וכמה המחלוקתעונש

 אהבו.והשלום

 וואלפא יחושע יעקב ר'הרב י"

 ערופח עגלה בדיניתערות

 הולכין וקרוב רוב אר"ח ב', כ-ג ב"בבגמ'
 הקרובה העיר והיה ר"1 מתיב וכו' הרובאחר
 דנפישא אחריתי דאיכא ואע"ג החללאל

 דעלמא, רובא בתר וליזיל בדליכא.מינה,
 זו מסוגיא העולה ע"כ. ההרים, ביןביושכח
 אלא ערופה עגלה מביאה הקרובה העירדאין
 הימנה כאוכלוסין מרובה אחרת עירכשאין
 בתר אזלינן דאל"כ ההרים, בין ביושבחורק
 דעלמא.רובא

 שהעיר מביא ה"ו רוצח מהל' בפ"טהר"מ
 לעיר שוה כשמנינה ע"ע מביאההקרובה
 המרובין מרובין היו ואם ממנההרחוקה
 בין דיושכח התנאי ומשמיט העגלה,מביאין
 רובא כתר דליזיל מהקושיא ומחעלםההרים
 וצ"ע. ע"ז, לתמוה והרבודעלמא.

 הרוב אחר הולכע וקרוב דרובההלכה
 היא הקרובה דהעיר הכתוב דברי לנומפרשח
 ממנה גדולה "בדליכא" ערופה עגלההמביאה
 שאר שמנין בדליכא לפרש אפשרבמנין,
 ואע"פ הקרוכה, עיר ממנין פחותיןהעיירות
 אנו צריכים המרובה, גם היא הקרובהשהעיר
 אין כי קורבה, לדין - בעגלה לחייכה כדי-

 מעכבת אלא כלל, עגלה מביאההמרובה
 רי"ד החוס' )כדברי מלהביא הפחותההקרובה

 )וכפי הרמב"ם פסק לפי אבל דבריו(.בחחילת
 שהמרובה הראשונים(, כל שיטת זוהישיתבאר
 הכרח ריברה, בגלל ערופה עגלהמביאה
 באופן ה"קרובה" אח המחיב הכתובלהעמיד
 הרחוקה דאי במנין, לה שוות העיירותששאר

 ריביה בגלל מביאה הקרובה הרי מועטהגם
 ~חוק ובהכרח כלל. קרובה לדין צריךואע

 זקוקים דאז במנינן ממש .בשוין"ולהעמיד
 העם שמנץ הר-מ וכדברי קורבה לדיןאנו

 ממנה. הרחוקה העיר מנין כמו שבה)כצ"ל(
 כולן אלא מסיים בדליכא בד"ה רש"יגם
 דלא אע"פ בשוות להעמיד ומדדחיק"שוות".
 סובר רש"י דגם ברור נראה כלל,שכיח
 המביאה היא באוכלוסין דהמרובהכהר"מ
 לפרש והכרח הרחוקה, כשהיא גםהעגלה
 קורבתה, בגלל העגלה להביא המחייבההכתוכ
 מהאחרות מרוכה היא דאין ריבויה, מחמתולא
 שוות. כולןאלא

 ר"ז מותיב ד"ה ב' כ"ג ב"ב רי"דבחוס'
 כך פירושא עיקר אלא וז"ל, השניבפירושו

 ש11ת היו עיירות העשרה שכל פי' בדליכאנ"ל
 ע"כ לעניים, הנראה רוב שם ואיןבמראיתן

 שכיח שאין בדבר הכתוב להעמיד לוקשה
 סביבותיה להן שמורדין העיירוח שכלכלל,



קגנהוראי

 מהדש לכן אוכלוסיהן במספר ממששוות
 רוב שמ ואין במראיתן ששוותשמספיק
 מדדחיק הקרובה. את שחכריע לעיניםהנראה
 רוב שאין ולחדש בשוות להעמיד רי"דהתוס'
 ברור נראה מכריע, לעיניס נראהשאינו
 המרובה שהעיר הר"מ כשיטת הוא גםשסובר
 את המביאה והיא הקרובה אתמכריעה
 ששאר הכחוב להעמיו א"א ולכןהעגלה,
 באוכלוסין פחותות ממנה הרחוקותהעיירות
 ולא ריבויה כגלל הקרובה מביאה אז כיממנה,
 ולהעמיד לדחוק ובהכרח קורכתהמחמת
 הרי"ד שתזרת יתבאר דברינו ]ובהמשךבשוות
 ומכריעה עגלה מביאה אכן שהמרובה זהכדין
 הקרובה את מכחישה רק ולא הקרובהאת

 לשנות מכריחתו זו הזרה מלהביא,ומונעתה
 מתבהרים.[ דבריו וכל הסוגיא בכלפירושו

 הוא גם מעמיד ס"ח סי' ויקראהשאלתות
 רובא דחדא רהיכא בהכרה ומתפרשבשוות
 גם רובא בתר דאזלינן העגלה המרובהמביאה
 דעלמא רובא לגבי רק אשר כן, מוכחמלשונו
 לחייבו ולא קטליה מעלמא הד ונימאקאמר,
 בתוס' המובא יצהק רכינו הני. ולא הנילא

 קרא לאוקמי אידחק הוא אף קאמררי"ד
 המרובה, מביאה שוות ובאינן ע"כ"כדשוין"

 מכריתנו העגלה בהבאת המרובה חיוב רקכי
 ב"ב בש"מ מיגאש הר"י כשוין.לאוקמי
 יחד ההרים בין היושבת דהעיר הוא אףקאמר
 קטנה ולא ע"כ, טטותה בינונית היאעמה

 ריבויה. בגלל טביאה הקרובה דאזהימנה,
 אמרי והסמ"ג המאירי  שהרמב"ם מהךהמוכח

 השאילתות, רש"י העגלה. מביאהשהמרובה
 בפירוש רי"ד ותוס' יצחק, רבינו מיגאש,הר"י
 דסברי ומוכח בשוין, להעמין דחקושנ',

 שחולק מי מצאנו ולא מביאה,שהמרובה
 אשר הראשק בפירושו להרי"ד מחוץעליהן
 נכון. פירוש זה ואין וקאמרדתהו

 דהכא תימה הקשו בדליכא ד"הבתוס'
 ע"ע מביאה הקרובה דהעיר דטעמאמשמע
 ההורג, בא שמשם מוכח הקורבה דמתוךמשום

 בה שאק לעיר סמוך נמצא שאם תניאובסוטה
 בה שיש לעיר ומודדין אותה שמניהיןב"ד
 שהקורבה אע"פ העגלה המביאה והיאב"ד,

 ההורג, בא ב"ד בה שאין שמעירמוכיחה
 בתימה.ונשארו

 מאחר הקשו לא עצמו ר"ח דברי עלוהנה
 התורה, בכל קרוב דין דיש עגלה מדקשלומד
 משמע הרוב אחר הולכין המנגדו רובוכשיש
 אלא הכתוב גזירת ערופה בעגלה הרובדאין
 שהבאת דאפשר משם, בא שההורגהוכחה
 דין בין על הוטל הנקי הדס על העגלהכפרת
 מפני באוכלוסין המרובה או הקרובה עירשל

 הנתפשת היא ריבךה, או קורבתהשבגלל
 ב"ד בה וכשאין הנקי, הדם שפיכתבעוון
 על 'שראל מעם וכטרתו החטא אחריותמטילין
 מקושית ורק בקורבתה, השניה העיר שלב"ר
 רובא בתר וליזיל מהקושיא וביותרהגמ'

 ע"י ע"ע דהבאת בבירור מוכחדעלמא,
 ודבר ההורג. בא שמשם מוכח כי הואהקרובה

 רחוקה לעיר שמודדין להלכה בסתירה הואזה
 דין. בית בהשיש

 אחריתי דאיכא ואע"ג הגמ' קושיתוהנה
 רובא, בתר דליזיל ומקשה מינהדנפישא
 בתוס' כמובא )א( דרכים: בשני לפרשאפשר
 לקרוב המנגד דהרוב הראשון בפירושורי"ד
 גם אבל העגלה, מהבאת הקרובה אתיפטור
 ע"ע הבאת תיוב כי ע"ע תביא לאהמרובה

 כפסק )ב( דקרא. וכפשטי' קרובה על רקהוא
 רחוקה שהיא אע"פ המרובה דהעירהרמב"ם
 אחר הולכין וקרוב דרוב ע-ע מביאהיותר
 הוא הקרובה העיר והי' הכת51. וביאורהרוב,
 וחיוב הנקי הדם בעוון והותפשהקרבתה
 בגלל או בשטח קרבתה בגלל אוכפרתו,
ריבויה.
 רק הוא רובא בחר דליזיל א', פירושלפי
 שאין אע-פ ולהכחישה, הקרובה לפטורכדי

 זו מקושיא מוכח כלל, עגלה בדיןהמרובה
 דמוכח משום הוא הקרובה ע"י העגלהדהבאת
 מהרוב כשמוכח ולכן משס, באשההורג
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 מהקרובה, ולא המרובה מהרחוקה באדההורג
 תפטור טעם מאיזה דאל"כ ע"ע להביאאע

 מאחר עגלה מלהביא הקרובה אתהמרובה
 ופשוט. כלל, עגלה בדין אינהשהמרובה

לפירה~
 שהעיר הרמב"ם שפסק וכפ' ב',

 הרחוקה, שהיא אע"פ ע"ע מביאההמרובה
 שסיבת כלל ראיה הראשונה הגמ' מקושיתאין
 בגלל הוא ממנה מרובה נשאין הקרובהחיוב

 לעיל המבואר וכפי משם. באשההורג
 הדם בעוון שתתפש העיר על הוטלהשהכפרה
 ההלכה עדיפות כפי ריבויה או קורבתהבגלל
 קרוב. אורוב

 דעלמא רובא בתר וליזיל הגמ'קושית
 שנצרף - ]א[ אופנים: בשנימתבארת
 עוברי והם, יחד, )א"י( העולם עריאוכלוסי
 זה לפירוש הקרובה. מהעיר מרוביםהדרכים,
 רובא אשר הגמ', דברי בביאור בפשיטותנראה
 מהבאת יפטרנה הקרובה את המכחישדעלמא
 הוכחה ויש כלל. ע"ע יביאו ולאהעגלה
 המתפרשת הראשונה הגמ' מקושית 1הלפירוש
 דנפישא אתריתי דאיכא "ואע"ג פשוטהלפי

 מרובת עיר )בא"י( בעולם שישמינה"
 בדליכא התשובה באה וע"ז ממנהאוכלוסין
 עיר מקום( בריחוק )גם בעולם שאיןהביאור
 הקושיא לפרש צריך ממילא ממנה.מרובה
 אוכלוסין צירוף דעלמא, רובא בתרוליזיל
 מקום, כריחוק בעולם גדולה עיר ]ולאדעלמא
- ]ב[ פירוש ב"דליכא"[. נכללשהוא  
 בריחוק בעולם, עיר דעלמא, רובא בחרוליזיל
 ראשונה קושיא לפ.1 ממנה. הגדולהמקום,

 החלל סביבות ממנה גדולה יש אםמתפרשת
 סביבות הימנה גדולה שאין בדליכא,ותירוצו
החלל.

 לפרש הכרח יש ב' לפירוש גםאולם
 פטור לגב' רק דעלמא" רובא בתר"ולי1יל
 העיר ע"ע שתביא )ולא מלהביאהקרובה
 כי בסביבותיה( שאינה המרוחקתהגדולה
 לעיר החלל שסביבות עיר בין ההבחנההפרדת
 שאין נחפוש אם רק הוא אחוריה, אומרוחקת

 החלל שסביבות הערים אחת רק עגלהמביאה
 המקשה השניה הקושיא א"כ שאחוריהם,ולא

 שבעולם עיר על דעלמא, רובא בתרוליזיל
 ועיכוב פטור לגבי רק הוא סביבותיה,שאינה
 במקום עגלה שתביא ולא מלהביא,הקרובה
 מהנ"ל היוצא החלל. שסביבותהקרובד
 רובא בתר וליזיל " השניה הקושיא לפרששאין

 הקרובה ופטור עיכוב לגבי אלאדעלמא"
 רוב דברי מתפרשים אמנם ]וכךמלהביא,
 שתביא היא, הראשונה שהקושיאהראשונים
 רובא בחר וליזיל שניה וקושיאהמרובה
 את יכחיש דעלמא שרובא הואדעלמא,
 להסביר ואין כלל.[ עגלה יביאו ולאהקרובה
 שאין אף - העגלה מלהביא הקרובהעיכוב
 לא שההורג מפני ב1ה אלא - מביאהאחרת
 שאין קרובה עיר מדין זאת לעומת משםבא
 בה שיש לעיר ומודדין אותה דמניהין ב"דבה
 הכי העיר על הטילה דהתורה משמעב"ד

 הדם בעוץ להתפש ב"ד" בה "שישקרובה
 )או ההורג בא מאין להחחשב בלאהנקי

 סוגית לדחות הרמב"ם מקור ומכאןהנהרג(.
 מהלכה. דעלמא, רובא בתר דליזילהגמ'

 ר"ז מותיב ד"ה ב', כ"ג ב"ב רי"דבתוס'
 סביבותיה שס עיר אין פ" בדליכא ומתרץוכו'

 מביאה היתה לא היתה שאם ממנהגדולה
 והגדולה המכחישה, רוב מפני עגלההקרובה

 רש"י מדברי נוטה ע"כ מביאה אינהנמי
 והיא הקרובה את מכריעה דהמרוכהוהרמב"ם
 להעמיד א"א דלדבריהם העגלה,המביאה
 קורבתה, בגלל מביאה שהקרובההכתוב,
 אז כי ממנה, פחותות העיירוח ששארבאופן
 וצריך ריבויה, בגלל מביאה הקרובההיתה
 העיירות ששאר באופן הכחוב ולהעמידלדחוק
 שכיח דלא דבר וזה במנינן, ממש להשוות
 אלא ממנה, גדולה בדליכא מפרש לכןכלל.
 ממנה פחותוח השאר וכל מכולן הגדולההיא
 מכל גדולה שזו להלן בדבריו שמפורש,נפי
 קרובה, לדין צריך זאת ובכל מחברותיה(אחת
 ואין הקרובה, על אלא עגלה הבאת דין איןכי



קתנהזראי

 הקרובה את מכחישה אלא מביאה,רוב
 מלהביא.ומונעתה

 אח מכחיש אלא אינו שהרוכ זו הלכהלפי
 לפרש אין א"כ ע"ע, מלהביא ומונעההקרובה

 על ברי"ד, פעמים כמה המוזכר"סביבותיה",
 אותו לא וכן אחריהם ולא ממש החללסביבות
 הקרובה את להבחיש כדי כי דוקא,מחוז

 עיר מכל לדת אפשר מלהביא,ולמונעה
 רחוקה גם דרכים, עוברי משםששכיח
 לפרש ובהכרח משם. ההורג לחלותשאפשר

 או שאפשר ממקום דהכוונה"סביבוחיה"
 הכוונה "בדליכא" וכשמתרץ משם. לבאשכיח
 המקומוח כל כולל ממנה גדולה עירשאין

 לנו מסבירים אלה דברים משם. לבאשאפשר
 רובא לפרש הרי"ד בעיני נכון אינומדוע
 ול'ויל בעולם ממנה גדולה עיר שישדעלמא
 נכלל משם, לבא שאפשר גדולה עיר כיבתרה,
 שכיח שלא בעולם ומעיר בדליכא,בתירוץ
 רובא בתר וליויל להקשוח שייך אין משס,לבא

 שרובא ראשון פירושו לפי מפרש לכןדעלמא.
 כמה אוכלוסי "צירוף - הכוונהדעלמא
 יחד".עיירות

 על אלא עגלה הבאת דין שאין ההלכהלפי
 שהיא אף ממנה רחוקה ולא ביותר,הקרובה
 שאר בדיניהן שחלוקוח יוצאהמרובה,
 בדין הקרובה שרק הקרובה, מהעירהעיירות
 ושפיר כלל, הבאה בדין אינן והשארהבאה
 וא-א הקרובה, להכחיש 'חד לצרפןאפשר
 עיר שכל השני בפירוש הרי"ד דברי כפילומר
 ודומה לזו, מסייעת זו עיר ואין לעצמהעומדת
 גוים, של עיירות וט' 'שראל של אחתלעיר

 שינוי היטב בזה ומוסבר ברי"ד, להלןכמוזכר
 להכחיש עיירות כמה צירוף לגבי הרי"דשיטח

הקרובה.

 פירוש וה ואין וז"ל, הרי"ד דבריבהמשך
 בדליכא, נ"ל כך פירושא עיקר אלאנכק
 "שווח" היו עיירות העשרה שכלפירוש

 וכו' לעינים הנראה רוב שם ואיזבמראוחן
 .כולן אלא וכו' המורה כדפריש ודאיאלא

 המרובה שאין מדבריו בו חוזר ע"כשוות.
 עגלה, מביאה אכן המרובה אלאמביאה,
 מיירי קורבחה בגלל הקרובה המחייבוהכתוב
 שוות אלא שכיח רלא ממש בשוות ולאבשווח,

במראיתן.
 תביא איוה הוא בגמ' שהדיוןמאחר
 לצרף שייך לא המרובה, או הקרובההעגלה,
 רובא מפרש לכן יחד, עיירוח כמהאוכלוס'
 באוכלוסין מרובה רחוקה עירדעלמא,
 העגלה. אח הרחוקה, היא, ותביאמהקרובה
 שהרי"ד הרגישו שלא האחרונים עלונפלאתי

 לדברי ומסכים הראשונים, מדבריו בוחזר
 ערופה עגלה מביאה דהמרובה והר"מ,רש"י
 יותר. רחוקה כשהיאגם

 דהא תימה אמר, חד ד"ה ב' י' מכותתוס'
 ב"ד בה שיש מעיר אלא מודךין אין ע"עתנן

 מביאה וקנים בה שאין עיר למ"ד)והקשו
 וי"ל למצוה( רק הוא העיר וזקני ערופהעגלה
 ובחדא טובא עיירוח דאיכא כגון מיירידהחס
 קרא לאוקמי דמצי כיון ב"ד ישמינייהו
 שם שאין כגון מיירי הכא אבל ליה,דמקיימי

 אמרינן הלכך הסמוכות העיירוח בכלב"ד
 שחמהו באחרונים עיין מינייהו. מודייןדמ"מ
 כשאין מחלוקתם נוקים וכי החוס', דבריעל
 כוונח ואם )בא"י( בעולם עיר בשוםב"ד
 שסביבות בסמוכות אלא מודדין שאיןהתוס'
 גם והוא מקורם. איה אחוריהם ולאהדלל
 דעלמא, רובא בתר וליזיל הגמ' כדברישלא
 מניחיז דירושלים התוספתא ללשוןומנוגד
 אחוריה. דמשמע לה, חוצה ומודדיןאוחה

 וקני למ"ד שתמה חינוך במנחת גםיעוין
 מדידה דין לגבי מצוה שייך מאי למצוה,העיר
 דמצוה לומר שייך והאיך הוי דהוי מאיהרי

 דברי ומפרש ב"ד, שיש במקום החללשיימצא
 התוס' אך העגלה. הבאת שעת עלהגמ'

 מדידה, שעת על ב' י' דמכות הגמ'דמפרשיט
 זה מכל ל"מצוה". ביאור מאי לפרשצריך
 למצוה למ"ד אשר החוס', דברי לפרשנראה
 ידין ערופה, עגלה מביאה ב"ד בה שאיןועיר
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 שיש לעיר ומורדין ב"ד בה שאין אותהמניחין
 לחייכ כדי לכתחילה, למצוה רק הוא ב"ד,בה
 סביבות בכל כשאין אבל ב"ד, בה שישעיר
 רוצה אם )גם ובהכרח ב"ד, בה שיש עירהחלל
 להגיע המדידה בזמן ב"ד( בה שיש לעירלבא

 עליה, לדלג אין ב"ד, בה שאין בעירולעבור
 עגלה להביא ב"ד בה שאין עירומחחייבת
 שלא מאחר אליה( מדדו כבר )כיערופה
 כגון כשאפשר, ולכתחילה מהבאה.נתמעטה
 החלל" "בסביבות ב"ד בה שיש עיר גםשיש
 שאין זאת ומניחץ ב"ד בה שיש לעירמוןדין
 יותר שנראית אף אליה, מודדין ואין ב"ד,בה

 כשיש גם הדברים, כנים ]ואם מהשאר.קרובה
 בטעוח מדדו אך בסביבה ב"ד בה שישעיר
 תכיא קרובה, יותר ומצאוה ב"ד בה שאעלעיר
 יש אך מעכב ב"ד שאין למ"ד העגלה,היא

לחלק.[

 דברי בטוב מחיישבים האלה הדבריםעפ"י
 דסוטה ברייחא עליו תקשה שלא למצוה,מ"ד
 בה שאין לעיר סמוך נמצא שאם מניין ב',מ"ה
 בה שיש לעיר ומורדין אותה שמניחיןב-ד
 מקום מכל ההיא העיר זקני ולקחו ת:'לב"ד
 היו לא מקום דמכל זה למוד שלא משמעע-כ,
 היתה הרי למצוה, ולמ"ד כלל, עגלהמביאין
 אך וצ"ע. ב"ד בה כשאין גם הקרובהמביאה
 מודדין שלכתחילה פירושו דלמצוה זהלפירוש
 באין ורק ממנה, הרחוקה ב"ד בה שישלעיר
 מביאה החלל שסביבות העיירות בכלב"ד

 זה רין כל א"כ - ב"ד בה שאיןהקרוגה
 העיר דזקני הפסוק גילוי לאחר רקמתפרש
 ב"ד בה כשיש ממנה רחוקה דגם מקום,מכל
 מביאה ב"ד, בהן שיש אלה מבין הקרובהוהיא
 מקום דמכל הקרא גילוי ולפני העגלה,היא
 לעככ, ולא למצוה לפרש מקום הי' לאבודאי
 המנ"ח. וכקושית הוה, דהוהדמאי

 מרוצח, פ"ט בהגה-מ הובאהריצב"א
 אותה מניחין ב"ד בה שאין לעיר סמוךדדין

 שהעיירות איירי כ"ד, בה שיש לעירומודדץ
 בה שאין אחת שם ויש "בהצובה"עומדות
 לפי דבריו ביאור ב"ד. "הן שיש ושתיסב"ד

 לעיר מודדין דאיןא( הוא:פשוטם
 בצד שסביבותיה לעיירות אלאשאחוריהס

 ולא כחצובה דהיינו ב"ד, בהן שישאחר
 בשתי רק שייך מדהיה דדין ב(אחוריד.
 ומאחר הקרובה, מהן מי לכרר כדיעיירות
 שיש בהכרח ב"ד בה שאין לעיר מורדיןשאין
 לאי הטעם ב"ד. בהן שיש בלעדיה עיירותשתי
 משום שהוא אפשר שאתוריה, לעירמדידה
 החלל, שסביבות עיר אלא ענלה מביאהשאין

 מרובה עיר יש אם גס לפ"ז דקרא.וכפשטיה
 ע"ע מביאה והרוב מהקרובהבאוכלוסין
 המרובה להיות צריכה אז גם הרמב"ם()כפסק

 אך מפסיקתה. אחרת ואין החללמסביבות
 קורבה למדוד שאין הוא שטעמומסתברא
 ולעבור ביותר[ הקרובה העיר לברר כדי]שהוא
 לוו ולעבור אחרת בעיר המדידהבעח

 ב'( י' )מכות מ"ד לדברי עכ"פשאחוריה.
 עגלה מלהביא מונעה ב"ד בה שאין עירשאין
 שאין רק הוא סוטה במשנה ההלכה וכלערופה

 שיש לזו ומודדין ב"ד בה שאין לעיר"מודדין"
 "שסביבות הערים בכל ב"ד ובאין ב"ד,בה

 ב"ד בהן שאין לערים למדוד והכרחהחלל"
 ב"ד בה שיש לעיר למדוד כשרצונו]גם

 בה שאין העיר העגלה מביאה אזישמאחוריה[
 לעכב, ולא למצוה רץ הוא העיר זקני כיב"ד,
 ב'[ י' מכות התוס' מדברי שהבאנו]וכמו
 ב"ד בה שיש לעיר שהמדידה לסרשבהכרה
 העיר שגם ז"א "כחצובה", בעומדין רקהוא
 שיש )לפחות( העיירות שתי וכן ב"ד בהשאין
 אחוריה. ולא החלל, סכיבות עומדות ב"דבהן

 בדברי העמיסו חשובים מחברים)ראיתי
 אלא שאינם משוערים חידושים אלהריצב"א
 ל"י פרק כמבואר דבריו, וסיום נביאות,דברי
 "כמבואר", במקום בר"' ומצאחי ט"ס,נ"ל

 שדברי שפירושו יחפור, לא פ'תוספוח
 ל"י.( פ' בתוס' הובאוהריצב"א

 ע"פ צף או ב', מ"ד סוטה במשנה -צף
 רק צף פטור מביא ע"כ עורפין היו לאהמים
 המים ע"פ לפרש נדחוק אם אף המיםע"פ
 כן לפרש קשה ההלכה, בדברי דוקאלאו



קזכהוראי

 שנאמר מהפסוק הלומד המשנהבהמשך
 ע"פ לעכב שינה המימ, ע"פ צף ולא"בשדה"
 ד"א. ולאהמים

 לדמות שדן לאחר א', מ"ה הגמ'בסוגית
 מביא בשכחה, לטמק ערופה בעגלהטמע
 הוי שדהו לתוך עומרין צפו זירא רבכעיית
 הגמ' אין לאו, או דמי גשדה שדהאויר

 שכחה ואם עגלה, לגבי צף פטור עניןמזכירה
 מכאן גם משמע לכאורה לאו, או לודומה
 ע"פ בצף אלא ערופה בעגלה צף פטורשאק
 מביא הי"א רוצח פ"ט הרמב"ם גםהמים.
 מפרש ובכ"מ המים. ע"פ אלא בע"ע צףסטור
 דוקא המים ע"פ צף דפוטר הר"מ דברילהדיא
 תמיהח ידועה אך אחר. דבר ע"ג בצףולא

 מ"ה הגמ' משאלת הכ"מ דברי עלהאתרונים
 צף, הוי במינו מע אי זעג"ז חללין בשניא',

 ואין צף דהוי ודאי מינו דבאינודמשמע
 הגמ' בעיח מכיא הרמב"ם והנה ע"ע.מביאין
 בדיני י' הלכה רוצח בפ"ט זעג"ז חלליןבשני
 רע כלל ששנה לפני מודדין ומהיכןמדידה
 בהלכה רק שכתבו חמים ע"פ בצף עגלהפטור
 אך בזעג"1, הגמ' שאלת שמפרש וברורי"א,
 ןואין מורדין. וכיצד מורדין מהיכן מדידהלגבי
 מחייבין תחתון או עליון אם כלל שאלהכאן

 המיס[ ע"פ אלא צף פטור אין כי עגלה,הבאת
 העליון מן מודדין הרמב"ם שמסייםוכפי

 להוריד צריך שאין ז"א מונחע" שהן"כמוח
 השאלה היתה אם ובוראי מדירה. בשעתומ"ו
 מועיל הי' לא לאו, או עגלה הבאת מחייבעאם
 והיינו מדידה, בשעת כעת מנוחתםשינוי
 מציאתם. שעת אהרהולכין
 הוי מב"מ אי היא דהבעי' לפירש"יוהנה
 הבאת חיוב לגבי צף, הוי מב"מ ואיטמון
 שאין נפרדות בעיות שתי הם לכאורהעגלה,
 טמון ולא צף הו' דמב"מ ואפשר ביניהןקשר
 ומה השואל קשרן מה וצע"ג להיפך,וכן

 לפתרונה, עואי בן המצריך בשאלתוהחריפות
 צף הוי דמב"מ ג' צד פשר מה צ"עובעיקר
 הראשונות השאלות בשתי הכלול טמוןוגם
 כמו בחברתה(, האחת קשורות אין הן)שגם

 במינו דמין ד' צד מביא אע דלכן רש"ישכתב
 בראשונות. כלול הוא כי טמון ולא צף הוילא

 בפשטות, הבעי' מחכארת הר"מולפירוש
 זה בצר זה חללין שני אשר היא דההלכהוהוא:

 ומודדין אחת עגלה מביאין אחת לעירוקרובים
 מביאה לשניהם שהקרובה אע"פמשניהם,
 הבאת מתייבין ששניהם מאחר כי אחת,עגלה
 מורדין ואחת, שוה אינה ומדידתןעגלה

 להכיא העיר אותה את מחייב וכ"אמשניהם
 בזעג"ז אך פוטרתה. אחת ועגלהעגלה,
 ששניהם אע"פ אחת, לעיר קרוביםושניהם
 וכלשון - עגלה הבאת לחוד אחד כלמחייבים
 "שהן" כמות העליון מן מורדיןהרמב"ם
 מונת" "שהוא כמות ולא שניהם, ז"אמונחין
 מאחר אבל - לעליון הכוונה היתהשאו

 מדידה אלא מורדין אין ואחת שוהשהמדידה
 לפי הבעיא מתפרשת וכך לשניהפ.אחת
 בטמון מודדין שאין היא פשוטה הנתההר"מ.
 עד החלל קוברין דאין הר"מ וכדבריובצף,
 במקומו, החלל שקבורת אע"פ המדידהלאחר
 חוטמו, מקום לציע ואפשר מצוה, מתכדע
 בהיותו ממש מהחלל אלא למרור א"אמ"מ
 בעת אשר להלכה )מתוץ טמון ולאגלוי

 הבאת מחייב אז ורק טמון, יהי' לאמציאחו
 והיא העגלה, הבאת על הדין פסק גם אךעגלה(

 ולא בגלוי להיות צריכה היא גםהמדידה,
 מונח נקרא אינו צף כי צף, יהא שלא ונןטמע,
 וטמון צף הוי אם היא והבעי' מדידה.לגבי
 שהן כמות למדוד אפשר האם במינו,במין
 במב"מ. גם מנוהתם לשנות צריך אומונחין
 לשנוח צריך האם לבעי', צדדין שניואך

 וגם טמון הוי מב"מ אם צריך. אין אומנוחתם
 לא מב"מ אי אך מנוחחם, לשנות צריך אזיצף,
 בי לשנות צריך אין צף שהוי אע"פ טמוןהוי
 הוי מב"מ אי כמו"כ מהתהתון מדידה כאןיש

 מדידה כאן יש הרי צף הוי לא אךטמון
 שהן מכמות לשנוח צריך אין וממנ"פמהעליון
 ולא טמון לא הוי לא מב"מ אי וכ"שמונחין
 היה לא ולכן מונחין, שהן כמות דמודדיןצף
 לכותבו.צריך



נהוראיקח
 חנוק מצאו בר"י אר"י ב', מ-ה סוטהגמ'
"ומוטל

 כדי אשפה מזכיר ע"כ באשפה-
 תלוי, ולא טמון ולא צף לא הוי דלאלהדגיש
 ואי חנוק. חסרון רק כאן ואין רש"י,וכדברי
 גם הרי טמת, הוי במינו שלא ,אחר בדברטמון

 חריבה. המנחה בדברי וצ"ע טמון הויבאשפה
 כלל, מובנים אין אשפה במקום דמרוברועוך,
 טמון הוי דלא אשפה" מ"מקום מונח במהכי
 בר"י ר"י כוונת זו הרי כי תלוי, ולא צףולא

 חסרון רק כאן דאין באשפה, מוטלבהדגשתו
 בגל רק טמון נפרש ואם אחר. חסרון ולאחנוץ
 בבזיון, מוטל ואינו כקבור דהוי בארמהאו

 ולא זרוק דהוי באשפה מוטל ההדגשהמובנח
 וצ"ע.טמון,

 הוי מב"מ אי לאכיי מדרגנן חדשאלת
 ראי' וצף, מטמון למדוד ואין צף, אוטמון
 לאחר עד החלל קוברין דאין הר"מלשיטת

 ולא ממש מהחלל היא המדידה כיהמדידה,
 מודדין דאי חוטמו, הי' ששם הידועממקום
 מדידה( )לגבי לן איכפת מאי חוטמו,ממקום
 אנו יודעים סוף סוף טמת או צף הוי מב"מאי

 שבעיח דר"מ ולשיטת ונמדוד. חוטמו,מקום
 מפורשת ראיה מד'דה, לגבי אך היאהגמ'
 ממש. מהחלל היא שהמדידהמכאן

 מ"ד סוטהבמשנה
 ב'~

 הגדול דין מבית ג'
 שקול ב"ד ואין וכו' יוצאין היושבירושלים
 דהמדידה משמע ע"כ אחד עוד עליהןמוסיפין

 הקרוכה וקביעת והמדידה דין, ביח מעשההוא
 להכיא מי על ופסה"ד העדות קבלתהוא

 המרידה לצורך ההסבר שזהו ואפשרהעגלה.
 פסה"ד הוא והמדידה ומאחר עצמו.מהחלל

 שליחות, דיני בזה שייך שלא פשוט החיובעל
 להם אין ידם על המדידה מעשה שלפני גםמה
 אחרים. למנות כח להם ואין דין ביתדין

 שלוחיהן. ולא הן דין הרמב"ס השמטתומובנח

4י  
 ראובן בית ישיבתראש גראזאוופקי חייס ר'תרב

 י"דחגיגת
 מביא אימחי במתני', ב' ס"ט דףפסחים

 בטהרה בחול בא שהוא בזמן עמוחגיגה
 במרובה בשבת בא שהוא ובזמןובמועט,
 א"ר ובגמ' חגיגה. עמו מביאין איןובטומאה

 ס"ד דאי היא חוכה לאו י"ד חגיגת ש"מאשי
 בטומאה חיחי בשבת חיחי היאחובה

 חגיגה כדתניא אתיא מ"ט ובמועטובמרובה,
 פסח שיהי' כדי תחילה נאכלת הפסח עםהבאה
 השובע. עלנאכל

 חיכ אינו כלומר חובה לאו ד"ה שםובחוס'
 ההורהק

 התורה מן היא חובה ס"ד דאי להביא"
 לחול שבת בין חילוק שיש לומר לנו איןשוב
 לאו ודאי אלא וכו' זמן לו הקכוע קרבןדהוי
 הפסח שיאכל כדי אלא באה ואינה היאחובה

 בירושלמי דמשמע ריב"א ואומר השובע.על
 גזרה מדרבנן התנו השובע על נאכל דפסחדהא
 על באה היחה לא שאם עצם שבירתמשום
 שסביב הבשר לאכול והנב שהוא מתק'השובע
 רק הוא י"ד חגיגת דמביאין דהא נאמרדאם * וקשה עכ"ל שבירוע, לידי בא היההווצמות
 רקרבן עצמות לשבור יבא שלא כיי דרבנןדע

 שני פסח עם חגיגה ג"כ יביא לא אמאיפסח,
 עצמות, שבירח איסור בו יש ג"כ פ"שדהא
 ה"ג( )פ"ח ובתוספחא מפורש, מקראדזה

 חגיגה, טעון השני ואין חגיגה טעוןהראשון
 שני דפסח ה"ג( סוף )פ"ט בירושלמי איתאוכן
 הל' סוף הרמב"ם פוסק וכן חגיגה, טעתאינו
 חגיגה. טעון ואץ העצם שבירת על דחייב פק"



קטנהוראי

 כתב ה"ג( פ"ח ק"פ )בהל' דהרמב"ם ק'ועוד
 הפסח בשר לאכול המובחר מן מצוהוז"ל,
 חגיגה שלמי הקריכ אם לפיכך שובעאכילת
 בשר אוכל ואת"כ תחילה מהם אוכלבי"ד
 בהל' הא וק' ע"כ, ממנו לשבוע כדיהפסח
 דבכל כתב הי"א( )פ"י הקרבנותמעשה
 אכילה להם היתה דז"ל, זה דין איתאהקדשים
 שתהי' כדי ותרומה חולין עמה אוכליןמועטת
 כ"ג דף תמורה ובגמ' ע"כ. השובע עלנאכלת

 היתה שאם מלמד ת"ל מה ואכלו והתניאא',
 כדי ותרומה חולין עמה אוכלע מועטתאכילה
 ג"כ חגיגה הא ועוד השובע. על נאכלתשתהי'
 כדי הפסח את תחילה יאכלו וא"כקדשים
 אם ועוד השובע. על נאכלח חגיגהשתהי'
 הפסח שיהא כדי החגיגה את לאכולצריך
 אוכלים שאר יאכלו לא אמאי השובע עלנאכל
 דבכל כ"ג בתמורה כמבואר ותרומהחולין

 שיהי' כדי ותרומה חולין אוכליןהקדשים
 השובע. על הקדשיםנאכל

 הגרי"ז בשם מביאין אח"כ ראיתיוהנה
 הוא כאן השובע דעל ע"כ הנה שכתב:זצ"ל
 אכילת דין משום ולא פסח אכילחמשום
 חגיגה שלמי מן דאוכל כתב דהריקדשיס,
 אכילה מדין הוא עצמו הפסח ואםתחילה
 בשלמי חסר הרי קדשים שאר של השובעדעל
 צריך והי' השובע על אנילה עצמןחגיגה
 דהוא וע"כ חגיגה, ולא חולין הפסח עםשיאכל
 את דאכלו מקרא הפסח באכילת מיוחדדין

 חסר באמת אמנם בספרא. כמבוארהפסח
 על דנאכלים הדין הקדשים בכל הלאמובן,
 מעשה מהל' ברמב"ם כמבוארהשובע

 על נאנל שתהא דהאידנא הנ"להקרבנות.
 באכילת ולא כהנים באכילת דוקא הואהשובע
 מקרא מיוחד דין הוא הפסח ובאכילתבעלים,
 לא לגדולה למשחה דין וכן הפסח, אתואכלו
 גניח ואם עכת"ד. כהניס, באכילת אלאהוזכר
 דין ואין למשחה דין אין הבעליםדבחלק
 זצ"ל הגרי"ז שאמר כמו השובע עלדנאכל
 בלא אפילו לתרץ יכולים הרמב"ם,בשיטת

 נאכל דטעם הירושלמי בסברת רקהמכילתא,

 עצמות שבירת מחשש הוא בפסח השובעעל
 פסחים בסוף והמררכי ותוס' רש"ידהא

 רק המכילתא את כלל הזכירו לאוהרשב"ם
 ואם למשחה או הירושלמי טעםהזכירו
 זה דין ואע השובע על נאכל דין איןבבעלים
 על נאכל דין יש פסח קרבן על ורק י"דבהגיגה
 ק"פ של עצמוח את ישבור שלא מדיןהשובע
 לא הקרבנות מכל השובע על דנאכלדהדין
 ישראל על ולא בכהנים רק דהוא כאןשייך
 ואח"כ תתילה הזבח את לאכול צריךוע"כ
 מפורש פסחים ערבי סוף במרדכי אבלהק"פ.
 הדין יש י"ד חגיגת בקרבן הבעלים בחלקדגם
 סובר וכן למשחה. וכן השובע עלנאכל

 וטפי וז"ל כגק ד"ה ב' קי"ט דףהרשב"ם
 וכן השובע על בסוף ליאכל פסח( )שלשדינו
 עכ"ל לגדולה למשחה כדכתיב הקרבנותכל

 על למשחה דין דיש סובר שהוא ג"כחז'נן
 הוא השובע על נאכל והדץ בק"פ הבעליםחלק
 פ"ו דף ברש"י איתא וכן הקרבנוח. בכלכמו
 לפטר זמנו ושהגיע וז"ל מפטירין אע ד"הא'
 נאכל שהוא הפסת אחר דהיינו הסעודהמן

 הקרבנוח, כל חובח שכן השובע עלבאחרונה
 לגדולה למשחה ב', קל"ב בחוליןדקיי"ל
 חלק דכל דסובר רש"י שיטת ג"כ חזינןעכ"ל.
 וזה השובע, על ונאכל למשחה שייךהבעלים
 סתירה יש ולכאורה זצ"ל. הגרי"ז כדברישלא

 אכל ד"ה א' כ"ז בבכורות דכתב גופי',מרש"י
 וזרוע בכור בשר למכור כהז רצה "ראםהני,

 לי' בעי לא ותו לישראל מוכרן וקיבהולתים
 היכי כי ותרדל בצלי למיכלינהולישראל
 דין אין שבישראל מרש"י ומשמע כהן"דעביד

 זרוע או בכור מוכר כשהכהן וע"נלמשחה,
 הוא שזה וחרדל צלי לאוכלו צריךולחיים
 רש"י כתב כפסחים וכאן למשחהמטעם

 לכאורה. סתירה והוא למשחה שייךדבהפסח
 הישראל דשם כלל קשי' לא באמתאבל

 משלחן לאו דידי' לגבי נמצא מהכהןכשקונה
 אבל מצוה, שום מקיים ואין כלל זכי' קאגבוה
 דאכילת עשה מצות מקיים הא בפסחיםהנא
 הדין ג"כ לו יש ע"כ בחלקו הכהן כמוק"פ



כחוראיקי
 דגם חזינן עכ"פ הבעלים. חלק על גםלמשחה
 דגם והמרדכי הרשב"ס כמו הוא רש"ישיטת
 וגם השובע על נאכל דץ יש הבעליםבחלק

למשחה.
 אם האחרונים בספקח תלוי הואואפשר

 חלקם באכילת מ"ע מקיימים הבעליםגם
 שמביא ק"ב מצוה במנ"ה עייןבקק"ל.
 ראי' המנ"ח ומביא בזה, מסופקשהצל"ח
 הנאכלים דבין מפורש נ-ט פסחיםמרש-י
 וכן מ"ע, הוא לבעלים הנאכלים ביןלהכהנים
 הרמב"ן שיטת וכן בנררים, רא"שמביא

 ק"ק אכילת כמו לבעלים קק"לדאכילת
 דאין להיפך משמע שמהר-ן ומביאלכהנים,
 בק"פ. רק בקק"ל מ"ע מקיימיםהבעלים
 כל עליו יש מ"ע מקיים הבעלים דאםואפ"ל
 מדין וחררל בצלי לאכול הכהן כמוהחיובים
 דכתב ב', ע"ה זבהים התוס' אבללמשחה.
 שייך הבעלים בחלק ולא הכהנים בחלקדדוקא
 ממעשה מ"1 המל"מ וכ"כ למשחה,דע

 סוף זבחים כפהמ"ש ברמב"ם וכ"כהקרבנות,
 שהבעלים סוברים שהם אפשר התדיר, כלפ'
 נסצא זו סברא נניח אם אבל מ"ע מקיימיםלא

 השובע על נאכל דין יש דכ"ע אליבאדבק"פ
 מ"ע מקיימים הבעלים דהאולמשחה
 כהן כמו והוא ק"פ דאכילתדאורייתא
 וצ"ע. זכה קא גבוהדמשלחן

 על דנאכל הדין בקדשים אס לחקור ישוכן
 שני הם דאפשר למשחה מטעם הואהשובע
 מתנות בכל הוא למשחה דדין נפרדים,דינים
 בחולי, כמבואר לחיים, וזרוע בתרומהכהונה
 הכ"ב, פ"ט בכוריס הל' וברמב"ם ב'קל"ב
 וע"כ למשחה הדין יש כהונה מתנותדבכל
 על נאכל הדין אבל וחרדל, בצלי לאוכלםצריך
 מתנות בכל ולא בקדשים רק הואהשובע
 שיהא כדי תחילה תרומה אוכלין דהאנהונה

 בתמורה כמבואר השובע על נאכלהקדשים
 דנאכל זה על מיוחד פסוק מביא והגמ' א',כ-ג
 "למשחה". הקרא ולא מ"ואכלו" השובעעל
 לתת רשאין וכולן " צ' זבחים במשנה איתאוכן

 ובגמ' תרומה". ותבלין תולין תבליןלתוכן

 שהמלכים כדרך לגדולה" "למשחהמ"ט
 בתרומה השוכע על נאכל מצינו ולאאוכלע,
 כ"ה יומא כתוס' הדין וכן נהונה. מתנותושאר

 משום בעזרה בישיבה נאכליםדקדשים
 אלא כעשרה ישיבה שאין אע"פלמשחה
 נאכל לדין שייך לא וזה בלבד, ישראללמלכי
 כדרך לגדולה "למשחה" לרין רק השובעעל

 דזה ואפשר בישיבה. והוא אוכליןשהמלכים
 בפהמ"ש והרמב"ם ע"ה זבחים התוס'דקאמר
 במתנות רק הוא למשחה שדץ זבחיפפ"י

 לגדולה למשחה בדין רק זה דוקא לכהןכהונה
 הגברא על הוא דדין אוכלין, שהמלכיםכדרך
 עבודה. כמו דין דהוא מלך כמו לאוכלושצריך
 הדין אבל ישראל, על לא אבל לכהנים רקוזה

 דהקדשים בקדשים, דין הוא השובע עלדנאכל
 על ג"כ והוא השובע על נאכלים להיותצריכים
 והרשב"ם ובמרדכי ברש"י אבל הבעלים,חלק
 למשחה מדין הוא השובע על נאכל דךיןנראה
 וצ"ע. הבעלים, בחלק ג"כושייך

 הל' בסוף פוסק הרמב"ם דהנה לתרץונ"ל
 מביא דהא התורה מן הוא י"ד דחגיגתק"פ
 מן הוא אפי' סובר והוא זה על פסוקיםשם

 דאם התום' כמו ס"ל ולא רשוח הואהתורה
 וטומאה שבת ודוחה חובה הוא התורה מןהוא
 דחי ולא רשות ג"כ והוא התורה מן רהואאלא
 הוא וא"כ במרובה אתא ולא וטומאהשבת

 רק שהוא התם דאיתא הירושלמי נגדלכאורה
 אבל א'. ע' דף התוס' שכתבו כמומדרבנן
 הקודם בדף זה בפרק גופי' בירושלמיבאמת
 התם דאיחא י"ד, הגיגת על פסוק מביאג"כ
 הוא ואחד מבבל הלל עלה דברים שלשהעל

 פסח "וזבחח כתוב א' דפסוק הפסוקיםסתירת
 צאן אלקיךלה'

 ובקר-
 דפסח אומר א' ופסוק

 לפסח צאן אלא בלבד, הצאן מן אלא באאינו
 לחגיגת זה פסוק מביא והרמב"ס לחגיגה,ובקר
 ב', ע' בגמ' דהא תמוה והוא ק"פ. בסוףי"ד
 דחגיגת סובר והוא דורתאי בן זה פסוקמביא
 רבנ, אבל חובה, והוא וטומאה שבת דוחהי"ד
 חגיגח על ולא הפסח מותר על הפסוקדרשו
 מירושלמי הפסוק את לקח הרמב"ס אלאי-ד,



כחוראי
 רש"י וכן דכ"ע אליבא י"ד חגיגת עלודרשו
 "וזבחת ספרא מביא ט"ז( ראה )פ'בחומש
 בא פסח אי, והלא ובקר צאן אלקיך לה'פסח
 על נמנה שאם להגיגה בקר אלא הצאן מןאלא
 כדי חגיגה עמו מביאים מרובה תבורההפסח
 את רש"י ומפרש השובע" על נאכלשיהא
 והוא התורה מן דהוא הרמב"פ כמוהפסוק
- ע' דף במאירי וכןרשות  שעלי' "ואע"פ 
 ובקר צאן אלקיך לה' פסח וזבחת בתורהנאמר
 הססה שיהא כדי אלא לעצמה מצוהאינה
 "החגיגה שם ועוד וכו' שובע" אכילתנאכל

 והיא רשות אלא הובה אינה במשנתנוהנוכרח
 הני מכל וחזינן - י"ד" חגיגתהנקראת
 מן קרבן שהוא הרמב"ם כמו דס"לראשונים
 שלא וזה חובה ולא רשות דהוא אלאהתורה
 חובה. הוא התורה מן הוא דאם התוס'כשיטח

 מן הוא דקרבן ללמוד יכוליםוהירושלמי
 ולאוכלו להקריבו מתוייב הוא ומדרבנזהחורה
 הגיגה מביא לא אמאי ל"ק וא"כ הק"פקודם
 מצינו שלא קרבן תייבו לא דרבנן בפ"ש,גם

 קרבן דאיתא ראשק דבפסת רק נללבתורה
 חג בשביל בא דהקרבן רשות הוא אלאכזה

 יבוא שלא כדי הק"פ להביא רבנן חייבוהפסח.
 חג שאינו בפ"ש אבל הק"פ, עצמותלשבור
 התורה, מן חגיגה קרבן ליתא וע"כ יו"טואינו
 מצינו שלא מחודש קרבן חנמים חייבולא

 כל ל"ק וא"כ עצמות. דישבור מחששבקרא
 חולין נאכל הי' לא אמאי לעיל שהק'הקושיוח
 לחגיגה, קודם הפסח יאכל או קודם,ותרומה
 דהא חגיגה הקרבן למביא דוקא חייבוררבנן

 מדאורייתא רשות זה קרבן בתורהראשכחן
 בכל ולא דוקא ראשון בפסח מחודש דיןוזה

 סוף במרדכי איתא וכן בפ"ש ולאהקרבנות
 על נאכל שיהא כדי וז"ל קי"ז דףפסחים
 באה דהיתה טעמא מפרש ובירושלמיהשובע.
 עצס. שבירת לירי יבוא שלא כדי הפסתקודם
 עצם שבירת משום טעמא לי דלמהוקשה
 על נאכל הפסח שיהא טעמא משום לי'חיפוק
 עצם שבירת משום טעמא דאי וצ"להשובע.

 כדי קודם נאכל הפסח הי' לא אמאי קשההי'

 חגיגה הויא דהא השובע על נאכל תגיגהשיהא
 השובע על נאכלע וקדשים פסח, כמוקדשים
 כדרך למשחה דכתיב א', כ"גתמורה

 להכי השובע, על דהיינו אוכליןשהמלכים
 דתגיגה בירושלמן דמפרש טעמאאיצטריך

 על נאכל הפסח שיהא משום הפסח קודםבאה
 יבוא שלא משום אהרינא טעמא ועודהשובע
 עכ"ל. עצם שבירתליד'

 לאו ד"ה התוס' קושית מתורץובדברינו
 יאלמה, ד"ה ח' דף חגיגה תוס' וכןחובה

 ולקמן מדרבנן שהוא משמע דהשתאשהקשו
 די"ל קרא, דמיתי התורה מן שהואמשסע
 וכן מדרבנן. הוא החיוב אבל התורה מןדהוא
 ג"כ דמביא ק"פ הל' ספר בקרית ג"כאיתא
 ובקר" צאן אלקיך לה' פסח "וזבחחפסוק
 מדרבנן דהוא הירושלמי את מביאואח"כ
 שכתבנו. כמווהוא

 לאו ד"ה החוס' קושית מתורץובדברינו
 אלמה, ד"ה ח' דף חגיגה תוס' וכןחובה

 ולקמן מדרבנן שהוא משמע דהשתאשהקשו
 די"ל קרא, דמייתי התורה מן שהואמשמע
 וכן מדרבנן. הוא החיוב אבל התורה מןדהוא
 ג"כ דמביא ק"פ הל' ספר בקרית ג"כאיחא
 ובקר" צאן אלקיך לה' פסח "וובחתפסוק
 מדרבנן דהוא הירושלמי את מביאואח"כ
 שכתבנו. כמווהוא

 מדרבנן דהוא התוס' לשיטת דאפי'ונראה
 מדרבנן מחוייב יהא מ"מ התורה מןולא

 חובה ולאו ובחול. במועט הוא אםלהביא
 אבל מדאורייתא חובה לאו היינו הגמ'דקאמר
 ואפשר עצם. שבירת מגזירת חיוב 'שמדרבנן
 - אתיא מ"ט ובמיעוט בגמ' ביאורדזה

 חגיגת את להביא הוא מחייב אמאיכלומר
 על נאכל הפסח שיהא כדי הגמ' ומתרץי"ד,

 את ולאכול להביא חיוב יש דמדרבנןהשובע,
 עצם, שבירת מטעם הפסח קודם י"דהחגיגת
 כדאיתא המעשר מן אף להביא יכולואפ"ה
 דהחיוב כית שם ובירושלמי א', ח'בחגיגה
 שבחובה. דבר מיקרי לא מדרבנן רקהוא



בהוראיקיב
 רשות י"ד חגיגת דכתב להרמב"םאבל
 מן רשות דקאמר אפשר - חובהואינה
 זה אבל מחוייב. הוא מדרבנן אבלהתורה,
 התורה מן דהוא הרמב"ם דשיטת ואפ"לדוחק.
 שייכות מה אבל מדרבנן, אפילו רשותוהוא
 הוא החורה דמן ק"פ עם חגיגה להקרבןהוא
 לאוכלו ויכולים אחת ולילה ימים לשנינאכל
 דין י"ד חגיגח על נתנו דחכמים אלאלמחר,
 דקאמר ו1ה דוקא, הפסח קודםלאוכלו
 בשר לאכול המובחר מן "מצוההרמב"ם
 תחילה מהן אוכל ובו' שובע אכילתהפסח
 ממנו" לשבוע כדי הפסח בשר אוכלואח"כ
 דין דשיך הרמב"ם דסובר ואפ"לעכ"ל.
 אלא הבעלים אכילת על גם שובעאכילת
 דוץא לאכול דצריך מיוחד דין ישדהכא

 שבירת משום איפכא ולא הפסח קודםהחגיגה
 משום הוא דהטעם לומר צריכים ולאעצם.

 בהרמכ"ם, שם הכס"מ שמפרש כמוהמכילתא
 מזכירין לא ורש-י והמרדכי דהתוס' חזינןדהא
 שכתב כמו אסמכתא שהוא סובריםשהם
 השובע על נאכל שדע הו"מ בסוף ספרהקרית
 ועיקר אסמכתא רץ הוא דמכילתא הטעםוכן

 משום והמרדכי התוס' שפירש כמו הואהטעם
 מביא בעצמו ספר הקרית דהא עצמשבירת
 ובהל' בהק"פ מ"יאכלוהו" ממנילחאהפסוק
 אחר מפטירין אין וז"ל, כתב פ"חחו"מ

 בסוף השובע על לאכול שדינו לפיאפיקומן
 מדרבנן דהוי ואפשר למשחה, קראמשום
 דהוי מפורש נראה ובירושלמי אסמכחא,וקרא
 דהוי דפסח עצס דשבירת גזירת משוםמדרבגן

 עכ"ל. שנתו,ככן

 לנדו דוב ר'הרב
 שלבודקא בישיבתר"מ

 חוב מחילת עבור חיובבעבין

 כתב י"ט סס"ק ע"ז סי' חו"מבש"ך
 אע"ג לשוחפות, שחייבים חוב שמחלדשותף
 התנו כאילו דהוה משום היינו למחול בידודיש
 אם אך שירצד מה לעשות יכול אחד  שכלכך

 יעו"ש. חלקו, לחברו ישלםיעווח
 כשמוחל לשלם השוחף דחייב טעמאוהנה
 בעלים וברשות מהניא דמחילתו אע"גהחוב
 דמ"מ י"ל בש"ך, וכמבואר ובשליחותם,עביד
 לשלם. דחייב הוא ומה"ט עליה, מזיקדין

 מו"ל מהל' פט"ז במל-מ מצינו מזווגדולה
 ללוי שאומר דראובן ראובן( )ד"הה"א

 ומחל לוי והלך שמעון על לו שיש חובשימחול
 דשלוחו משום מחילה דמחילתו נראההחוב
 עצמו המלוה כאילו והו"ל כמוחו, ארםשל

 דס"ל האלו המל"מ מדברי )ומבוארמחלו.
 בכיוב"1 הנידון ונודע במחילה. שליחוחדמהני

 וע' הקדש, לענין וכן בהפקר שליחוח מהניאי
 מהני אי בזה דנו וכבר דגיטיך רפ"ד וע"אדו"ח

 ב' מ"ב קידושין תוס' ועי' במחילה.שליחוח
 משתוח בפחות שנתאנה שליח לענין אבל,ד"ה

 ואונאה קיים דמקח תירוצא בחד שםשכתבו
 בגמ' התם דאמרינן מטעמא להחזירצריך
 דמהני וחזינן לעווחי. ולא שדרתיךלחקוני
 וכו' דלחקוני ה-ט לולא דהא במחילה,שליחוח
 התם דע"כ כמדומה מיהו מחילתו. מהניאהוה
 ויחור מדין אלא הוא חוב על מחילה מדיןלאו

 המעות עצם על נמי שליח דשוי'ומחנה
 ולתתס עליהם לווחר משתות, בפחותשנתאנה
 וכו'(, דלחקוני טעמא )לולא במתנהלמאנה
 אונאה חוב על מחילה מדין אלאדאל-ה,
 שוי' מאן נחתינן, להחזירה המאנהשנתחייב
 וכו', דלתקוני לטעמא לן ולמה אהאשליח



עיגנהוראי
 שנתמנה הוא הדמים ונת'נת המקח על רקוהרי

 שליחות מדין בזה לעיין יש וכןלשליח,
 הדינים בגדרי וצ-ב מהני, דלאבדשלבל"ע
 דיני מחנ-א ויעוין משתות, בפחותבאונאה
 מחילה דידן לנידון עי' ועוד י"ז. טו"סאונאה
 ס"פ ב"מ )הישן( ריטב"א בחי' שליחע"י

 וכו' שפירשנו ולמה דגרסינן, הא ד"הה1הב,
 שיש מה אך יעו"ש( וכו', בי' מעיינת כיאבל

 לי' טדמינן אי חייב לוי אם הואלהסתפק
 בזה. מש"כ ויעו"ש דחייב, כסות' קרעלאומר

 דהא המל"מ, ד' על תמה שםובאו"ש
 המשלח פעולת דהא עביד, מיד' לאושליח
 ולכאודה המחילה. על לשלם חייב ומ"טהיא,
 לשליח שנתמנה אחר רהשתא דכיון בזהי"ל

 המשלח, דעת בלא גם השליח פעולתמהניא
 ולבטל לחזור המשלח של דבידוואע"ג

 איהו השליח מיהת השתא מ"מהשליחות,
 והנה בזה. ועי' מיחייב, וע"כ מדעתו, להדעבד
 הנ"ל, הש"ך דברי לענין גם י-ל המל"מכדברי
 אע"ג שמוחל לשותף דמחייבינן הואדמה"ט
 דעבד. הוא בעליםדברשות

 יתחייב מזיק מדין דלאו בזה '-לעוד
 לפ"ז )וישלם פסיקה מדין אלא המוחלהשותף
 אי ומשא"כ מעדית, ולא כבע"חמבינונית
 דהו"ל למימר דאיכא והיינו מזיק(. מדקחייכ

 ימחול שאם ביניהם התנו כאילוהשותטין
 המוחל השותף כאומר ליהוי השותף)ויעווח(
 שלך לוה לך שחייב מילוה מחנללשותפו,
 ויעוין דחייב, הוא דדינא החוב, דמי לךואשלם
 וז"ל, שכתב ת"ר ד"ה ב' ח' קידושיןריטב-א
 ללוה מלוה פוטרו שאם שכשם קיי"לדבעלמא

 פרק כדמוכח אחרים לו נתחייבו אחריםע"פ
 וכו', ערב לכולן ואב וכו' באומר ה"ההמקבל
 א', קי"ב דהמקבל לההיא וכוונתויעו"ש.
 למ"ד דאיכא שולחני ואצל חנוני אצלהמחהו
 שכתבו, בחוס' ויעו"ש עליו, חוזר דאינובגמ'
 לגמרי שפטרו למימר איכא דלעולםוי"ל

 דכשמסמיכו ערב מדין שולחני לוומתחייב
 בעה-ב ופטור עלי סמוך כאומר הויהשולחני
 קמאי(. ושאר רמב"ן )ויעו"ש וכו',לגמרי

 הוה מי בזה נפ-מ אין לכאורהוהנה
 או שלוחו( )או המלוה אם בפועלהמוחל
 הבעלים בשליחות בעצמו המתחייבדמחיל
 עבור לשלם המתחייב יתחייב ענין דבכלללוה
 שהמלוה וחשיב דבריו, ע"פ שנעשית זומחילה
 חייב כן ועל המתחייב(, דברי )ע"פמוחל
 ערב. מדין לולשלם

 ע"פ חוב הפוטר דמלוה זה דיןוהנה
 מי האחרים, לו נתחייכו מ"ט 'ל"עאחרים
 מהני דלא עצמו ללוה המלוה ממחילתעדיף

 דמקדש בעלמא וכדאמרינן ולקנין,לקידושין
 אי קמאק לרוב במילוה מוכר )וכןבמילוה
 דמהני טילוה מחילת דהנאת בגוונא מיהומהני.

 ה"נ התם דמהני היכי כי ובמכר,בקידושין
 ואיכא אחרים, ע"פ חוב דפוטר בנידוןמהני
 מדין דליחייב נחית, דלהכי בנד"דלמימר
 דיכורו. ע"פ מילוה מחילת בהנאת ללוהמהנה
 ואף יהני, אחרינא דמטעמא למימר איכאמיהו
 והוא, מילוה. מחילח להנאת נחיתבדלא

 לקידושין מהני לים מנה דזרוקדלסוכרים
 וברמ"א שם ב' ח' קידושין קמאי )עי'ולמכד
 מילוה במחילת ה"ה ס"א(, ש"פ ס"חו"מ
 הלוה לריוח נחית דלא גימא אי והיינויהני.

 הססד עבור מתחייב אלא עבורולהתחייב
 ע"י חובו דיבורו( )ע"פ שמפסידהמלוה,
 כזורק מילתא הא' הו"ל ללוה, שמוחלמחילתו
 כמנה המילוה דהפסד דיבורו, ע"פ ליםמנה
 וכן לשלם, הכי משום לו זיחחייב הוה,לים
 הנ"ל בריטב"א )ועי' ומכר קידושין לעניןיהני

 ב'(. ח'קידושין

 מוכר וכן במילוה טידש בכל לפ"1והנה
 ה"סד ול"ד מה"ט, דיהני למימר איכאבמילוה
 מחילת ע"י בחוב הלוה ל1כיית לחובהמלוה
 למעבד ממון חשיב דלא )דאטרינןהמלוה,
 דהפסר מילתא האי דל"ד ומכר(,קידושין
 בו דמקדש דאחרים למילוה אלאהחוב

 ד"ה ב' מ"ז קידושין תוס' )ועי'מקודשת
 האשה גבי התם דחשיב היכי דכילעולם(

 החוב, לגבות זכות דמקבלח ממון,המתקדשת
 זו זכוח לה שנותן ממון, המקדש גבי חשיבה"נ



כהוראיקיד
 במפסיד וא"כ מהלוה. החוב לגבות בידושהי'
 והו"ל ממון, כמפסיד דחשיב הה"נ 11זכות
 אם כן לו האומר ומחחייב לים, מנהכזרוק
 הוה אי שנא לא החוב, לו ומוחל פיו עלעושה
 עצמו, הלוה הוה אי שנא לא אחרהאומר
 קידושין ר"ן )ועי' לי', אמר מאן נפ"מדמאי
 רלא והא כהנ"ל.( י"ל ולפ"ז שם, ב'מ"1

 במילוה מוכר( )וכן דמקדש בעלמא כןאמרינן
 היינו לים, מנה כזרוק דהו"ל מה"טדליהני
 רק הלוה נחית לא דמילתא דבסתמאמשום
 ולהפסד לו ומה מהמחילה, לי' דאתיאלריוח
 נמי דמילתא בסתמא באחרים )וכןהמלוה
 דתלינן או פירש אא"כ הכי(, למימראיכא
 ח' קידושין רשב"א )ועי' הכונה. היתהדלהכי

 דזרוק דס"ל השיטות על דהקשה הא, ד"הב'
 דאמרינן מהא דמקודשת לך ואתקדש ליםמנה
 הנאת מחמת מקודשח אחריה רץ דבכלבהתם
 של ממש מחמת דתתקדש נחתינן ולאהצלה
 לו שאמרה אע"פ בדיבורה לכלב שנתןככר

 אלא מיקדשה דלא אלמא לך, אניואחקיש
 ולכאורה ויעו"ש. 1כי', בר למקבלכשנותן
 להחקדש למצי דאה"נ דאע"ג י"ללהנ"ל
 לזה, נתכוונה לא הרי מ"מ הככר,בהפסד
 מחילת וכענע בהנאתה, להתקדש רקדרצונה
 לכלב תנהו באומרת משא"כ שנתבאר,מילוה
 בהפסד להתקדש נחתא שפיר וכיו"כסתם
 ועי'.( ומהניא,הככר

 לאסבורי החם דבעינן א', י"ד גיטיןועי'
 דמהני דה"ט שלשתן דמעמד דד'נאטעמא
 בין לי' משתניא דקא הנאה דבההיאמשום
 ומשתעבד גמר חדשה למילוה ישנהמילוה
 הני כגון דא"כ לה, פרכי,ן הכי ובתרנפשי'.
 דלא ה"נ לאלתר ושקלי דכפתי אלישיב ברדבי
 לשיעורין. דבריך נתת א"כ דה"נ, וכ"תקנו,
 בפשיטות התם לה אסברינן לא מ"טויל"ע
 הלוה משתעבד החוב המלוה דמחלדבמה
 וכדאמרינן כנעני, עבד מדין )ומהנילאחר

 דקא דהנאה לטעמא לן ולמה א'( ז'בקידושין
 קשיא הוה לא הכי הוה אי ועוד וכו'.משתניא

 טעמא הוה דאי אלישיב, בר דבי הני מכגוןלן

 המלוה מחילח עבור דמשתעבד משוםדמהניא
 האי שייך הוה וכנ"ל, לים מנה זרוקומדין
 רצ"כ אלישיב. בר דבי הני בכגת גםמילתא
 רק המלוה להפסד הלוה נחית לאדבסחמא
 לטעמא התם לן מתבעי כן ועל דארווח,למאי
 בלא"ה )מיהו וכו' משתניא דקא הנאהדההיא
 טעמא האי שייך גווני בכולהו דלאול"ק,
 דעביד בגווני רק ה"ט דליתא לים, מנהד1רוק
 ועי'(. פיו, עלהמלוה
 המלוה דהפסד טעמא האי לענין גםוהנה

 דעביד האי מאן לן איכפח לא מחילחוע"י
 או שלוחו( )או המלוה אי המחילה,לפעולת
 בשליחות עצמו המתחייב ליה עבידאפילו
 טעמא לענין דכוותה לעיל )וכמשנ"חהמלוה

 ענין רבכל דלוה(, הנאה משוםדמתחייכ
 שנעשית הזאת המחילה עבור לשלםמתחייב

 דרק בעינן לים מנה זרוק בדין דאטו סיועל
 לים, המנה יזרוק כשליחותו( אחר )אוהבעליס
 יאמר אם וגם מחחייכ ענין רבכל פשוטולנ'
 לים שלך מנה לזרוק הרשני לחברואחד

 לים מנה זרוק בדין יהא נמי דמיה לךואתחייב
 מזיק, מדין מחוייב דאינו בגוונא אפי'ויחחייב
 ליה משכחח )ולפ"ז וכיו"ב. בגרמאוכגון
 והיינו מזיק, דין בלא דליחייב כסותיבקרע

 לים מנה זרוק מדין בהו למידן דשייךבאוסנים
 ז' סי' ב"ק חזו"א ועי' ויל"ע. לך,ואתחייב

 וק'דושין. מכירה לענין הוא וכן י"ח.(ס"ק
 כשם האי ד"ה ב' ע"ג ב"מ ש"מועי'

 דמאן התם דאמרינן אהא דכתבהריטב"א,
 ופשע חמרא לי' למיזבן לחבריה זוזידיהיב
 אפרוותא אזיל כדקא לי' משלם לי' 1ביןולא

 שלא ואע"פ דחייב טעמא דהיינודזולשפט,
 לו ונתן עליו שסומך כיון חשלומין, עליוקיבל
 מה לו לשלם חייב הוא הרי כן ע"דמעותיו
 דסמיך הנאה דבההיא בהבטחחו,שהפסיד
 ערב מדין לי' משתעבד ממונו לו ונוחןעליה
 גדול, דין וזה שם, וסיים וכר העניןמזה

ויעו"ש.
 בגוונא דאפי' הכא דחזינן מאחרולכאורה

 ממק הפסד הוה דלא חברו של כיסודמבטל



עטוכהוראי

 במוחל ק"1 ערב מדין עלי' לחיובי מהניממש
 הפסדא אהאי לחיובא מהני דודאי שלומילוה
 דתליא יתכן )מיהו המילוה. את המלוהדהפסיד
 הוה ראי ערב, דדין דרינא בטעמא מילתאהאי
 איכא שפיר לי', דאית בלבד הנאהמשום
 משא"כ הנאה, לו שיש ענין בכל דמהנילמימר
 אי בזה יל"ע ב1ה, שנחלקו וכמו טעמי,לאינך
 הו"מ בחזו"א ועי' גוונא. בהאי נמימהני

 דברי ליישב מש"כ ס"א י"ז סי'ליקוטים
 אהדדי דרמינהו וב"מ בקידושיןהריטב"א
 מש"כ ויעו"ש י"א, סי' בהמלו"להמתנ"א

 עיונא בעי אכתי ולכאורה הדברים, בגדרבזה
 הנאה דמדין דמשמע דנן, ריטב"אמדברי
 כ"ב, ר"ס ב"ק ח1ו"א ועי' הוא,בעלמא
וצ"ב(.

 ב' ס"ג ע"ז ריטב"א עפי"ד ב1הועוי"ל
 מנה דתן דרבא דינא דבלאו חנוני, ועודד-ה

 נמי ערב מדין קנה לך נכסי כל יקנולפלוני
 מידי למיתן לחנוני דאמר דמאן לן פשיטאהוה

 מחנוני לן ונפקא לי', שעבוד דשעבודילאחר
 על דיהיב מאן דכל הוא נמי וסברא פנקסו,על

 ידע והיינו יעו"ש. לי', מיחייבפומי'
 שאני פיו על שהוציא מה על ופרעוןתשלומין
 היא דכך מחישיפ חיוביפ או קניןמדין

 שהוא בין פיו על שהוצ'א ממון דכלהמידה,
 זה לחייב ראוי לאחר, שהוא ביןלעצמו
 פרעק מדין תמורתו לשלם פיו עלשהוציא

 לים מנה ד1רוק באופן גם ולכאורהוחשלומין.
 ה"ט, משום לחייב 'ש תמורתו לךואפרע
 ולפ.1 זה. לענין לאחר מנוחן לים זורקדמ"ש
 דמיחייב הנ"ל דהש"ך בדינא למימראיכא
 דכרי )מיהו ריטב"א דכחב מה"טהשותף
 לכאורה אזלי לא הנ"ל ב' ח' קידושיןריטב"א
 בדין בקידושין התם מחייב דלא שיטהא,בהאי
 דינא משום רק לך ואתחייב לים מנהזרוק
 פ"ב הירושלמי מדכרי ב1ה עוד רל"עדערב.

 ץמאי דאייתו וסועל, הנוני לעניןדקידושין
 משם תקשה דלכאורה דץידושין, בפ"קהתם
 במק"א.( בזה וכ' בע"ז, ריטב"א דבריעל

 יתחייב חוב מחילת לענין דה"ה י"לולפ"ז

 דאף לים, מנה_ דזרוק דינא בלאאף
 לענין מ-מ יהני לא ומכר קידושיןדלענין
 בדברי כן לפ"1 וי"ל 'הני. ותשלומיןפרעון
 השותף דמתח"ב הוא דמה"ט הנ"ל,הש-ך
המוחל.
 דאף כתב ט' ס"ק ל"ט סי' בקצה"חוהנה
 קנין לענין גבי' דאגיד ממון דל-מ דס"ללשי'
 לשלם וחייב שאני, תשלומין לענין מ"מכסף
 לשלס חיוב וכדין בו, שזכה ושעבוד חובעבור
 לדון ושמעתי 'עו-ש. בה, שזכה קרקעעבור
 עבור לשלם לוה דיתחייב דה"ה אלועפי"ד
 ץנין לענין דל"מ דאף בו, ו1כה שנמתלחוב
 לענין ובהנ"ל שאני, תשלומין לענין מ"מכסף
 בין לחלק -ש ומיהו גביה. דאגידממע

 דאגיד לממת מחילת-חוב דמי דלאהנידונים,
 בממון, זכי' כאן דאין י"ל חוב דמחילתגבי',
 גבי' דאגיד בממון ומשא"כ מידי קיבלדלא

 ש1כה חשיב הזוכה גבי דמ"מדמתחייב,
 ח' קידושין רמב"ן בלשת יעוין )מיהובממון.

 להנך להו מדמי דדימוי' מדבריו דמבוארב',
 לענין גבי' דאגיד וממון חוב דמחילתנידונים
 דב"ץ רפ"ד מלחמות ועי' ודו"ק.קידושין
 ל"א ס"ק כ-ח ס" ובאב-מ עניים, דידבסוגי'
 א' נ"ט קידושין רמב"ן ועי' וצ"ת. י"ג,וס"ץ
 11"ל, במילוה מקדש לענין שכתב אע"פ,ד"ה
 ואפשר ודו"ק. נפשה ומיקניא גמרהולא

 ענינ' הנך לדימויי איכא אי מילתא האידתליא
 הדין בטעמי חשלומין, חיוב לעניןלהדדי
 מהני, דלא במילוה מוכר( )וכןדמקדש
ואב"מ.(

 הלוה לחייב דמהני נימא אי אףמיהו
 ס"ב ב"מ דו"ח )ויעוין לו שנמחל בחוב1כייתו

 לא עדיין מ"מ שם(, וצ"ח והנלענ"ד, ד"הב'
 לשלם )שנתחייבו אחרים דלחייבשמענו
 יהני נמי ללוה( חובו מחילת עבורלמלוה
 מערב 'לפינן לא דאכה"ג ויתכן ערב(.)ומדין
 ושפיר נמי, מילתא אהאי דמהני ואת"לול-מ.
 הש"ך דברי א"ש מה"ט, אחרים גם לחייבדמי

 לשלם המוחל השותף חייב דלהכיהנ"ל,
 לשלם שיחחייבו התנאתס הוי' דאהכילשותפו,



נהוראיקטז
 המחילה ע"י ללוה הבאה ה1כי' עבורזל"ז

 וכמשנת"ל.( המתהייב, השותף)שמוחל
 מהראוי ערב דין אכה"ג דמהני את"לולכ'
 להתהייב ויוכל כנעני עבד דין אהא נמידליהני
 לו שמהל החוב מחילת עבור לאחרהלוה

 דגיטין בההיא דא"כ יתכן, לא ד"ז אךהמלוה,
 דקא הנאה דבההיא לטעמא דקאמרינן א',י"ד

 הדשה למילוה ישנה ממילוה ל"משתני'
 במעמד המחהו שהמלוה למי הלוהמתחייב
 נמי הנאה דבלא אפ"ל לה"ט, ל"לשלשתן,
 מדלא וע"כ ההוב. מחילת משוםיתחייב

 דינא האי דל"מ ש"מ להכי, התםנהתינן
 רק נמי, חוב במחילת דמהני את"לדתשלומץ,
 להתחייב מהני ולא עצמו למלוהלהתהיזב
 לפ"ז וי"ל דע"כ. רינא אהא ול"מלאחרים,
 וכהנ"ל. נמי, ערב דיןלענין

 ממון מחילת דחשיבא את"לולהאמור,
 נמי ברבית א"כ עבורה, בתשלומיןלהתחייב

 חוב הלוה לו שימחול ע"מ לחברו דמלוהכ"ה,
 בזה ויעוין רבית, הוה לו חייב שהמלוהאחר

 מרן כתב )ד"ה הי"ד מהמלו"ל פ"הבמל"מ
 להנ"ל. ויעוץ בכ"ד. שם וצ"תהב"י(

4"
 הירש הלל משה ר'הרב
 ילבודקא בישיבתר"מ

 ערוה וצרת מפילין נישואיןבענין

 שנים אחין ג' במשנה, א' ל' דף יבמותא.
 מת נכרית נשוי ואחד אחיות שתי נשואיםמהם
 אשחו אח נכרית נשוי וכנס אחיות מבעליאחד
 נכריח נשוי מת ואח"כ שני של אשחוומתה
 ונאסרה הואיל עולמית עליו אסורה 11הרי
 ונאסרה ד"ה שם ובתוס' אחת. שעהעליו
 סבר דפירקין חנא דהאי דאמר ירמי' לר'וא"ת

 מן אחת דמחה נקט לא אמאי מפיליןנישואין
 וכנס שני' של בעלה מת ואח"כ תחלההאחיות
 שנאסרה אסורה ומת אשתו אח נכריחנשוי
 וכו' מפילין דנישואין כית אחת שעהעליו
 אלא מפילין נישואין למימר מהני דלאוי"ל
 שוב אחח שעה ערוה צרח היתה שאםלענין
 אינה בבר נפילה שבשעת אע"פ היתר להאין
 לא מפילין נישואין משום כאן אבל ערוהצרת

 ממנו ויצאה אשתו בחיי נפלה כאילונחשבנה
 וצ"ב עכ"ל, אשה אחות משום שעהבאותה
 מהצרה. נאסרה אמרי' דלא אשה האחותמ"ש

 שאין לומר תוט' דכוונת האחרוניםוביארו
 דחל כיון רק מפילין נישואין בגלל נאסרהדין

 שוב נפילה קצח שיש זה ע"י ערוה צרתשם
 שמה דפקע אשה אחות משא"כ השם פקעלא
 פירוש על וצ"ע מותרח. נאסרה דין דאיןכיון
 עריות משאר ערוה צרת שנא דמאיזה

 מכח שמם סיבת שבטל דאחריראישות
 שאסורים לרבויי קרא צריך מיתה אוגירושין
 אע"פ עדוה צרת השם רנשאר דכיוןועוד

 צריך היה א"כ ערוה צרת לא היאשעכשיו
 היבם של אשחו כשמתה ג"כ השםלישאר
 שפעם זה הוא עכשיו השם גורם דהריאחוחה
 וא"כ עכשיו היחס ולא ערוה של צרההיתה
 ]ועיין הצרה לגבי גירשה או האחות מתהמ"ש
 ג-ד[. ס"ק 1' ס' הערותקובץ

 שרוצה א', ל' דף במלחמוח עייןוהנה
 ועוד באה"ד וז"ל מפלת מיחה דקיי"ללהוכיח
 המגרש מפילין הראשונים נישואין אמרתראי
 תנן אלמה אסורה ומח והחזירד אשתואת

 נשואין שלפי משום התם וכ"ת לייבםמותר
 הא והותרה, וח1רה ונאסרה הותרההראשונים
 לא נפילה דבשעת דכיון החולץ בפרקאמרינן



קיזנתוראי
 שתחזור ונאסרה שהותרה יבמה מקרי לאחזיא

 נאסרה שכשנאסרה כלומר הראשץלהתירא
 נישואין כשעת דהיינו וכשהותרה גמוראיסור
 בה קורא אני אין שעכשיו לגמרי הזיאלא

 שהרמב"ן פירחם עכ"ל, עליה יבאיבמה
 וכו' והחזירה אשתו את דהמגרש מהדיןמוכיח

 משום לומר ראין מפלת דמיתהדמותרת,
 נחשב לא דזה והותרה וחזרה ונאסרהדהותרה
 גמור היתר חל לא נישואין דבשעת כיוןהותרה
 אם וא"כ גמור איסור הל איסורובשעת
 אסור, להיות צריך היה בזדאי מפיליןנשואין
 נשוי היה חלמוד והא וז"ל הרמב"ןוממשיך
 לדברי אסורה ומתה אשה אחות ונשאנכרית
 דלא מפילין הראשונים נשואיןהאומר
 דע"כ פירוש עכ"ל, בהכי דפ"ק מתני'מוקמינן
 מפלת מיחה מטעם אשתו את דהמגרשמתני'
 ונאסרה והותרה מפילין נשואין מטעםולא
 נשוי דה" היכא מפילין נשואין למ"דדהלא
 ולא אסורה ומתה אשה אחות ונשאנכרית
 ובגלל והותרה וחזרה ונאסרה הותרהאמרינן
 בדף שהגמ' מוה והראיה הותרה חשיבדלא
 שהמשנה ל' מדף הסתירה תירץ לא א'י"ג
 מותר ומ"מ מפילין נשואין סוברת ב'בדף

 בא שהערוה שמדובד בגלל ערוהכשמתה
 שנאסרה לפני הנכרית והותרה הנכריחאהרי
 אסור מפילין נישואין למ"ד שבכה"גוכיץ
 אשתו את דהמגרש המשנה של בציורה"ה
 בגלל שם במשנה לייבם שמוחר הטעםוע"כ
 אוח '"ד סי' שמוא' ברכת ]עיין מפלתדמיתה
ג'[.

 ערוה צרת של הדין נפרש אםוהנה
 צרח שם נפקע שלא מטעם מפיליןבנישואין
 מה א"כ שייך לא נאסרה לרין אבלערוה
 דקיי"ל י"ל דלעולם הרמב"ן שלהראיה
 את המגרש של המשנד וטעם מפיליןנישואין
 אם ומ"מ ונאסרה הותרה בגלל דמותרתאשתו
 הנכרית תהי' ומתה הנכרית אהרי הערוהנשא

 צרת שם חל ביחד צרות דהיו דכיוןאסורה
 שצרת וה דהרי נפקע לא חה הנכריח עלערוה
 זה שבגלל נאסרה מדין לא אסורהערוה

 רואים ע"כ אלא הנאסרה, יהי' לאשהותרה
 נישואין למ"ד ערוה צרת דדץמהרמם"ן
 הוחרה אומרים ואם נאסרה סטעם גםמפילין
 בנישואין דמותר והותרה וחזרהונאסרה
 ערוה צרת אח"ב דנעשית היכא ה"המפילין
 מותרת. דתהיה הותרהחסוב

 וו"ל רכ"ג סי' בתה"ד נם להדיא איחאוכן
 לענין אלא מפילין נשואין אמרינן דלאבאה"ד
 מיתה בשעת ערוה צרח אחת שעה היתהשאם

 הטעם ונראה ט"סן "מיתה" שהמלה]כנראה
 אשת איסור עלה איבא יבמה כל דבלא"הכיון
 שעה עלה איכא וכי שריא דרחמנא אלאאח
 להכי להתיר לה אין שוב ערוה מכח פטוראחת
 כשעת אחת שעה ראוי' ואינה טעמאמהני
 כנים לה שיש אח כאשת היא והרינפילה
 שערוה מפני דהטעם להדיא מבואר הריעכ"ל,
 וא"כ נאסרה. של דין יש ושוב הצרהפוטר
 אחות של ערוה דמ"ש לדוכתי' קושיאהדרא
 אומרים בן ובצרה נאסרה אומרים שלאאשה

נאסרה.
 אע"פ. אשה דהאחוח לפרש ונראהב.
 נפקע לא עכשיו לנפילה ראויה אינהשהיא
 בגלל רק זה אבל נשואין של הנפילהממנה
 עומדת שמיא שכלפי יבום לנפילה ראוי'שהיא
 אם אבל בבית, או תהיה היא אם לבסוףלהיות
 עדיין ואחותה מת שבעלה הובררלבסוף
 היא כבר שמתחילה הונרר א"כ לאחיונשואה
 שכלפי יבום לנסילת ראויה שאינה אשההיתה
 ממנה נפקע א"ב פטורה, להיות עומדתשמיא
 ודין מפילין נשואע של נפילה דין עכשיוכבר
 על חלה רק דהנפילה מפילין נשואין שלהיתר
 להיות שעומדת יבום לנפילח שראויהאשה

 הערוה לגבי נוגע לא זה שכל אלאבפועל.
 בשעח ערוה עדיין היא אם דממ"נעצמה
 לא היא ואם פטורה היא כך בין א"כהנפילה
 גם פטורה לא באמח היא מיתה בשעחערוה
 היחה שהיא אע"פ נתגרשה היא ואםמקודם
 הנ"מ רק נלפיה, משנה לא זה מקודםפטורה
 שלפני כיון נתגרשה היא דאם הצרה כלפיהוא

 ממנה ונפקעה פטורה היחה הערוההגירושין



נהוראיקיח
 הצרה גם ערוה צרת מרין לכן נפילההד'ן

 מהבית אחח שאם ערוה צרת דין דזהפטורה
 11-ל הבית, כל אגבה פטורה ערוה מד'ןפטורה
 נפקעת הצרות כל זיקת מסכתין ברישהמאירי
 תל לא שהפטור ואע"פ עכ-ל, אגבהלגמרי
 הערוה, אחרי באה הצרה אם כגון אחדבזמן
 פטורה בבית הפטור עדיין שיש ניוןמ"מ
 אין שכבר הגרושין ואחרי הבית, כלאגבה
 על נפילה הדץ א1 חל לא שפטורה מיכבית
 נאסרה. כבר דהריהצרה

 מצד דנים היינו אם דאדרבה יוצאולפ"1
 אחות כמו ערוה צרת שם היה ערוה צרתשם
 לא היא בפועל הנפילה של דבמצב כיוןאשה
 הנפילה של הפקעה אין ערוה צרתתהיה

 שהיא מדין ערוה צרת שדין מכיון רקמתהילה
 פטורה שהערוה כיון א"כ דערוה אגבהפטורה
 יבום הנפילת ליפול ראויה לא שהיאכיון

 אגבה. הצרה גם פטורה לכך להיותשעומרת
 נשים שתי ה'1 אם דא"כ לעיין ישאבל
 אחיו נשא ושוב מהן אחת ונתגרשהבבית
 להיות צריך לפ"ד א-כ המגרש ומתאחותה
 ראויה היתה לא שהגרושה שהובררשכיון
 כבר היתה כן אם לבסוף שהיתה יבוםלנפילח
 על ערוה צרת דין ויהיה הגירושין לפניפטורה
 הגירושין לפני דעכשיו דכיון י"ל אבלצרתה.
 ראויה היא עכשיו של ובמצב ערוה לאהיא
 דזה דינה פקע לא א"כ להיות שעומדתליבום
 וכגון היבום בשעת ראויה תהיה לאשהיא
 לה יש שאז בגלל זה אותה, נשא בעלהשאחי
 ושמה חשיבותה מצד אבל הדש ושםחשיבות
 שיהיה יבום לנפילת ראויה היא שפירדעכשיו

 שמה עם תשאר שהיא אפשר שהיה יצויירדלו
 היתה אחותה נשא בעלה כשאחי עכשיושל

 היא ולכן שמה נשתנה דאז רק ליבוםנופלת
 עדיין אבל אח-כ. של ליבום ראויהנחשבת
 הפוך הסברא אותה לומר יכולים דא"כצ"ע

 בחשיבותה אשה שאחות ונאמרלחומרא
 רק אח"כ של ליבום ראויה לא עכשיושהיא
 אחרת אשה תהיה והיא התחדשות יהיהאח"כ
 פטור אין ערוה לא היא עכשיו שאם כמוא"כ

 היבום של במצב ערוה תהיה שהיא זהבגלל
 זה ידי על פטור יהיה שכן להיות צריךה"ה
 השם ממנה שירד אע"פ עכשיו ערוהשהיא
 לא היא עכשיו שהיא מה שכפי כיוןאח"כ
 אה"כ. ליבוםראויה

 יש בעצם אשתו שמחה אשה שאחותוי"ל
 כ', ג"ה דף יבמות )ועיין ושם חשיבותאותו

 אקרי נמי מיתה לאחר הואיל הגירסאלפי
 יש דעדיין דמבואר שם אורה ובקרןשארו

 לא שהתורה רק אשתו( מיתת אחריהאישות
 שאשתו במצב אשה אחות ששמה אשהאסרה
 האשה אותה זו בעצם אבל מתה אחותהשהיא
 גם אסרה שהתורה ושמה חשיבותהמצד

 אסרתה לא התורה אז רק אחותהכשמתה
 אחותה, כשמתה ערוה שם עליה שאיןואע"פ
 מספיק וזה אשה אחות שס עליה ישמ"מ
 מפילין בנשואין הנפילה להפקיע לאביחם
 ראויה היא עכשיו של שבחשיבותהשכיון
 לא לכן אחותה מתה כבר כשאז שיהיהליבום
 לא היא אם משא"כ הנפילה ממנהנפקעת
 בשעת אשה אחות להיות ועומדת אשהאחות
 עכשיו של במצבה עכשיו חשובה שפירהיבום
 נפילתה נפקעה ולא אח"כ של ליבוםראויה
 סמך קצת יש ]אולי הצרה. של פטורואע
 א', ל"ב דף והגאונים הר"ח מדכרילזה

 אחרי גם אשה אחות איסור נשארשבנאסרה
 וצ"ע[. אשתומיתת

 צרת פטור דגדר הצד על דאפי' י"לולפ"ז
 דאז הצרה, על ערוה שם שיש מצד הואערוה

 אשה ואחות ערוה צרת בין לחלק איןלכאורה
 צרת לא כבר כשהיא השם שפקע אומריםאם
 בנשואין ערוה צרת של הדין ניחא מ"מערוה

 מצד באמת ערוה דצרת כהנ"ל והטעםמפילין,
 ליבופ ראויה לא עכשיו של וחשיבותהשמה
 ותפקע ערוה צרת תהיה לא דאז רקשיהיה
 כיק נפילה דין ממגה פקע ולכן שמהממנה
 ליבום ראויה שלא במצב עכשיושהיא

 שלמרות אשה אחות ורק להיותשעומדת
 עכשיו חשיב מותרת היא מ"מ שמהשנשאר
 רין ממנה פקע ולא אח"כ של ליבוםראויה



ק'טנהוראי

 מותרת הצרה גם אז אחותה מתה )ואםנפילה.
 בשמה ליבום ראויה להיות הצרה עומדתדאז

 מותרת גופא אשה דאחות דכמודעכשיו
 אשתו אהות צרת ה"ה אשתו שמתהבמקום

 באותו מותרת גם הערוה של שםשמקבלת
 שפקע אע"פ ולכן אשתו( שמתה במקוםהשם
 נשארת היא ערוה צרח שם אח"כממנה
 ו'[. קל"א חזו"א ]ע'נאסרה

 בנשואין ערוה שרת של הדין מבוארולפ"1
 תה"ד וכלשון הצרה פוטר ערוה אם ביןמפילין
 שפוטרת ערוה צרת של חדש שם זה אםובין
 היא הצדדים שני ולפי היבום. אוסרתאו

 צרת השם כשירד נאסרה מטעם רקאסורה
 בהבית. הפטור יהיה כשלא אוערוה
 אתין ג' א', ל' דף במשנה איתא והנהג.
 נשוי ואחד אחיות שתי נשואים מהםשנים
 ומח אשתו אח אחיות מבעלי אחד גירשנכרית
 שאמרו היא 11 ומת המגרש זכנסה נכריתנשוי
 אבל מת ואח"כ דגירש טעמא שם ובגמ'וכו'
 זאת אשי רב אמר אסורה גירש ואח"כמת

 ברש"י ועיי"ש בתרי, אפי' זיקה ישאומרת
 ולכן מפילין נשואין סובר אשי שרבשמפרש
 גם אשי שרב מפרש הרי"ף אמנםאסורה.
 ומפרש להלכה, ומביאו מפלת מיתהסובר
 דמותרת ומגרש שכנסה מקום כל ביןהנפ"מ
 כיון ערוה גבי התם נמי אי וז"ל דאסורהופה

 בה מהני 'בם קמי לה דנפלה מיקמידגרשה
 דבשעת כיון נכרית גב' הכא אבל וכו'גירושין
 בה מהנ' לא קמי' נפלה זיקה באיסורנפילה
 שהקשה הרמב"ן בחי' ועיי"ש עכ"ל.גירושין
 הלא קמי' נפלה זיקה באיסור נחשב זהלמה
 וחירץ נפילה, סשעת לו מותרח היתההיא

 יבמה שכל דבריו בפי' ונראה ח"להרמב"ן
 אחיוח שתי נשואין יבמין שני לפנישנפלה
 מפני כונס מהן א' כל לכנוס ירצו שאםאע"פ
 נ1קקה שלא מילתא אגלי זה שכנסשכיון
 כנסה לא אם הכי אפי' לו אלא מיתהמשעת
 משעת דאמרי' משום אסורה ומת מהםאחד
 נמצא זיקה בה לזה היתה ראשון שלמיתה
 אסורה וכאלו בזיקה אשה אחות צרתשהיא

 בז'קה אשה אחות צרת משום השנילאחיו
 בנפילה אחת שעה עליו שנאסרהוכיון

 עליו אסורה ומת שגירש אע"פראשונה
 במקום ערוה צרת היתה לא וא"תעולמית
 בשעת נפלה כאילו אותה רואין וכו'מצוה
 עכ"ל. ג1ירה, משום ראשונהנפילה

 שאע"פ הרמב-ן בדבריומבואר
 הוברר היבום שע"י אומרים חייםשכששניהם
 דנים שמת ביון מ"מ לו, היתהשהזיקה
 נמצא וממילא למפרע לו גם היתהשהזיקה
 נפילה בשעת בזיקה ערוה צרת היתהשהיא
 כיון ראובן של ראשונה נפילה עליוונאסרה
 זיקתה מכח עליו ערוה היא המיתהשבשעח
 היא הערוה שמעון שגירש אע-פ ולכןלשמעון
 וכמו ראובן של אח אשת מכח עולמיתנאסרה
 שנאסרה שאומר בדבריו לכאורהדמבואר
 ראיה עזד מכאן ]ויש ראשונה. נפילהעליו

 אחר של ראשון ברגע שחל ערוהשאיסור
 ועיין ונאסרה הותרה ולא נאסרה חשובמיתה
 הענין ]ועצם ו'[ אות י"ד סי' שמוא'ברכת
 להסביר יש למפרע זיקה יש המיתהשע"י
 יבום האי רק לכולם 1יקה להיות צריךדבעצם
 למפרע ההפקעה גורם לייבם שראויבזמן
 היכוס שהיה ב~מן ליבום ראוי של הזמןודנים
 הפקעה אין לייבם יכול ולא מת אז אםוא"כ
 בזיקה ר"ש של הסברא 1ה אין ולפ"זלמפרע
ככנוסה.[
 כיון הרמב"ן בדברי לדקדק ישוהנה
 מיתת ב1מן בזיקה ערוה לצרת אותהשמחשבין
 נאסרה מטעם לבא צריכים למה א"כהראשון
 אשת מטעם שאסורה שמשמע ראשונהנפילה
 וכלשון הרגיל נאסרה מדי~. ראובן שלאח

 וכו' אחת שעה עליו שנאסרה וכיוןהרמב"ן
 שחל כיון הלא עכ"ל, עולמית עליונאסרה
 צריכים ולא פקע לא שוב ערוה צרת שםעליה
 דלמה ועוד ערוה. צרת היא דעדיין נאסרההדין

 ולא ראשונה נפילה דנאסרה מטעם רקאסורה
 שמטעם כיון השני של מפילין נשואיןמשום
 צרת שם הל ולכן מפילין נשואין דניםגזירה
 בכל ערוה צרח איסור של כדין זה א"כערוה



נחוראיקכ
 מטעם רק צריכים ולמה מפיליןנשואין
הראשון.
 צרת שם שפקע לדברינו ראי' גםומכאן

 מפילין בנשואין ערוה צרת של דין וכלערוה
 ולכן נאסרה מדין רק הערוה של גירושיןאחרי
 עכשיו אין נאסרה מדין רק הרמב"ןאמר

 אין למה ג"כ ומבואר הראשונה.הנפילה
 ערוה צרת שהיתה מצד השני נשואי ע"יעיכוב
 מפילין בנשואין פעם כל כמו נשואיןבאותו
 נפל כבר כאילו חז"ל שחישבו דאע"פדי"ל

 אין מ"מ ערוה צרת שם יש זה וע"ימשמעון
 דדין שמעת של לנפילה ביהס נאסרהדין

 ע"' ערוה צרת ודין מפילין בנשואיןנאסרה
 זה דע"י נפרדים דברים שני הם מפילענשואין
 ערוה צרת שם יש הנפילה יש שכברשנחשב
 להבא על היחר הדין עכשיו גם שיש זהוע"י
 הזה היתר הדע דבטל דכיון נאסרה הדיןיש
 רק היתה חז"ל דגזירח י"ל וא"כ חוזר, לאשוב
 צרת שם עליה ויש נופלת להחשיבה לזהביחס
 היתר הדין חל שכבר הדין לגבי לא אבלערוה
 זה ע"י ולכן נאסרה, יש זה שבגלל להבאעל
 וכשפקעה ראובן נפילח נאסר ערוה צרתשיש
 אבל ראובן של אח אשת באיסור נשארההשם
 ערוה, צרח השם שפקעה כיון שמעוןמצד
 אבל לדברינו, רק זה וכל ליפול. ראוי'שפיר
 בנשואין גירושין אחר ערוה צרת הדיןאם

 צריכים לא פקע, לא שהשם בגללמפילין
 השם אותו וגם ראשונה לנפילה ביחסנאסרה
 בנשואין פעם בכל כמו שני' נפילהמעכב
מפילין.
 דכיון לעיין יש הרי"ף דברי בגוף והנהד.
 למפרע הוברר השני אח מיתח שע"ישסובר
 צרת היא טעמא ומהאי אצלו גם היחהשה1יקד
 א"כ הראשון, אח של נפילה ונאסרהערוה
 בידו היה שמחיים שאע"פ ברי"ףמבואר
 ולא אצלו רק שה1יקה הוברר היה ואזלייבמה
 שלא כיון מ"מ ערוה, צרת מדין אסורההיתה
 לכאורה וא"כ נאסרה, הוי האח, ומתיבמה
 והוברר מת והאח ערוה צרת לא דהיאהיכא
 היתה והיא ה1יקה היתה גם שאצלולמפרע

 מכח נאסרה דין יהיה השני, של אחאשת
 ורמב"ן הרי"ף דברי מתוך ]ואגב אח.האשת
 שמעון דאם חדש, דין ללמוד ישלכאורה
 שלא מנת על אחיו ראובן אשת אחותמקדש
 ומת פלוני זמן עד ראובן אשת אחותה עליבא

 מיבמה הוא שאם לפניו זו אשה ונופלתראובן
 מתבמה לא הום עליו אסורה אינה שהיאהוברר
 אשתו מתה ואח"כ אשה אחות היאכן

 לו א"א שעכשיו התנאי זמן עברואח"כ
 שהיא זמן כל רק מותרת למפרעלעשותה
 מ"מ בפועל לייבם בידו היה אשה אחותהיתה
 נאסרה[.היא

 דמבואר כמו הרי"ף בדעת לומרויש
 איסור כל להתיר יכול דיבום א', כ' דףברש"ש
 לתרי איסורא חד בין חילוק ואין אחאשת

 נאסרה דלא היכא רק ו1ה ועיי"ש.איסורי,
 אח של אח דאשת כיון כאן וא"כ אחהאשת
 הראשון היבום יכול נאסרה דין עליו איןהשני

 שום אין למפרע אח האשת בגלל ולכןלהתירו,
 האיסור ורק הראשון נפילת של ליבוםעיכוב
 נאסרה ועושה היבום מעכב למפרע ערוהצרת
 נפילת שמעון דמת והיכא ראובן, נפילתעל

 כיון ראובן של איסור להתיר יכולה לאשמעון
 נאסרה.שכבר

 גם דלכאורה ברי"ף, עיון מקום עודויש
 דהרי נאסרה להיוח צריך האח מיתתבלי

 לפני שנפלו אחיות בשתי א' כ"ח בדףמבואר
 אחות יבם אחד דאח היכא דאפי' אחיןשני

 ]לפי למפרע הדבר והוברר ראשונהשנפלה
 היתה לא והשנ" אצלו היתה שה1יקההרי"ף[
 נאסרה דין יש ש'מ השני, לאח 1קוקהאחות
 אסורה היחה היבופ שעד דדנים השנילאח

 למפרע, ולהבא מכאן הוא הזיקהוהפקעח
 היבום שעד לדון צריכים בנד"ד ה"הוא"כ
 נאסרה תהיה וממילא ערוה צרת היאהיתה
 לדעת בידו הרי אכל דבידו הכא ששאניואע"פ
 נאסרה. מוריד לאהרי"ף

 סי' קה"י בספר שראיחי מה ע"פואפ"ל
 להיוח יכול למפרע אוסרים למה דטעםי"1



קנאנהוראי

 היתר אין ולכן ספק מטעם האיסור עצםבגלל
 י"ל וא"כ ואסור, ספק שיש כגלל אחאשת
 אע למפרע שנפקע כיון האיסור עצםדמצד
 מצד נאסרה לא ליבמה שבידו וכיוןאסורה,
 שבפועל זה ידי על אה אשת איסורשנשאר
 ה"ה אלא בידו ]ול"ד צ"ע. ועדיע ליבמהא"א
 כמו בהיתר יבום של תימצא היכי ישאם

 ועיין[.מיאע,
 המשנה על ס"ו פ"ג ברא"ש עיע והנהה.
 שם הב"ח גירסת וכפ' ג', באות שהבאנווגמ'
 ובתוס'. ברא-ש ככה פירש המהרש"אוגם

 ליבם דמוחר )א( הם: היוצאיםוהדינים
 לאח היא מותרת ומת גירש )ב( חי,כשהשני
 וכנס גירש )ד( אסור, גירש נלא מת )ג(הנשאר,
 תמוהים, הרא"ש ודברי ועיי"ש. אסור,ומת
 היכא אפי' אסורה השני דכנס דהיכאדכיון
 שהוברר מטעם ע"כ הכניסה לפנידגירש
 נאסרה וממילא לשני זיקה לו שהיהלמפרע
 וא"כ הרי"ף, של שני וכטעם הראשונה,נפילה
 היכא דהלא מוחר גירש ולא דמת היכאלמה
 שהרא"ש מזה שלו שהזיקה הוברר ג"כדמת
 גם א"כ אסורה, מת ולא גירש דלא היכאפסק
 בכנס כמו אסורה להיוח צריכה היאבגירש
לבסוף.

 בדעח שמפרש ז' אות בץו"ז באו"שועיין
 רק אצלו הזיקה הוברר מיתה דע-ירש"י
 ממש למפרע חל כניסה וע"י מיתהמשעת
 דברי ניחא ולפ"ז הראשון, מיתתמשעת
 יעשה שמיתה מסברא צ"ע רק ועיין.הרא-ש,

 ולהבא. מכאןרק
 איזה ע"פ הרא"ש דברי ליישב ישולפ"ד
-הנהות  מפילין דנישואין ערוה דצרת )א( 
 וכל שמה פקעה הערוה שנתגרשהאחרי
 מ"מ )ב( נאסרה. מטעם אסורה שהיאהסיבה
 והטעם נפקעה, לא מפלח דמיתה ערוההצרת
 ס' בפרישה מבואר ערוה צרת דהשםבגלל
 במץום שלא למה כשמסביר ב' אותקע"ג
 ששניהן במקום דדוקא 11"ל אסורה אינהמצוה
 שזאת מאחר אמרי' יבום בזקיקח לפ5יונופלוח

 לפניו נפלו שלא במקום אבל וכו'נאסרח
 ואין להנשא לעצמה עומדת אחת כלליבום
 השייכות וא"כ עכ"ל. כחכרתה, שייכותלא'

 שלא שם גורם ממש נפילה של חזקהיותר
 מסויים דין שיש )ג( הגורם. ביטול עםנפקע
 אשת איסור מתיר אחד אח של שיבוםמדרבנן

 הדין שמעיקר אע"פ השני את של זיקה שלאח
 ברי"1 מצינו לזה ]ודוגמא להפקיע צריךלא
 רבנן גזרו לא וז"ל ראשון חלק כ"הנתיב
 לשווייה דהאיך זיקה משום אח דהאיאזיקה
 דהיא ומשמע עכ"ל, אשה אחוח צרתאהאי
 להיות יכול והטעם ועי"ש[, מיוחדתתץ,ה
 אחין שני דמכח היכא היבום לבטל רצושלא
 אין באמת הש"ג שלפי בנים יש ולשניזאח"ז
 הזיקה שהוברר דאע"פ י"ל ולהחולקיםיבום
 ע"י הותר להיות ראוי שלא אח אשת וישאצלו
 ומ"מ )ד( מדרכנן. מיוחד דע יש מ"מיבום,
 ערוה צרת איסור יפקיע לא אחד אח שליבום
 בזיקה ערוה צרת רץ זה אם אפי' השני אחשל
 מתיר שיכום פ דאע" )ה( התירו. אח אשתדרק
 נשואע אם מ"מ זיקה, של אח אשתאיסור
 כנסה ושוב בזיקה ערוה צרח והיתהמפילין
 שהאשת לומר מקום שיש אע"פ אסורהתהי'
 ערוה ותוספת דזיקה א"א רק היא שנאסרהאח
 בזה[, ]וצ"ע נאסרה לא הנשואין ידי עלשבא
 שנפקע שכיק דין הוא נאסרה דדין י"למ"מ

 כיון וממילא הנפילה, תחזור לא שובהנפילה
 לא זיקה נשואי ירי על שבא הנפילהשחלק
 )ו( אסורה. והיא גמור היתר אין שובחוזרת,
 בפועל בידו דהי' היכא נאסרה אומריםלא

לייבם.
 ועוד הרמב"ן לפי דברי"ף י"לולפ"ז
 כמו שיהיה כאן תץנו שחז"ל מבוארראשונים
 גזירה מטעם ראשון מיתת בשעת מהשנינסילה
 נפילה שאוסרת ערוה צרת יש זהוע"י

 אסורה ראשונה הנפילה רק ומ-מהראשונה
 לדין דכיחס שביארנו וכמו שני' הנפילהולא
 דין חל לא ולכן מפילק נשואין עשו לאהיתר

 שהיא דטעם הרא"ש בדעת י"ל וא"כנאסרה.
 בנפילה נאסרה מטעם לא בכניסהאסורה



נמוראיקנב
 רק כהרי"ף ולא לייבם בידו דהיה כיתראשונה
 דאה"נ הטעם וי"ל השני', נפילה כגללדנאסרה
 בטלה והגפילה נפילה שחשיב רק תקנוחז"ל
 לא דשוב נאסרה של הדין גופא שזה כיוןאבל
 ולא השני' נפילה נאסרה ממילא הנפילהיהיה
 רק העיכוב שלרי"ף ונמצא נפילה. שובתהי'
 עוזר לא דבידו ראשונה דנפילה נאסרהמכח
 דין הוא דנאסוק כיון שני' בנפילה נאסרהואין

 אח, אשת היחר חלות בזמן ותלף אחבאשח
 ראשונה מנפילה נאסרה אין לרא"שמשא"כ
 ע"י שני' בנפילה נאסרה ויש בידו שהיהכיון

 ודין הנפילה שפקע כיון מדרבנן מפיליןנשואין
 בנפילה. תלוינאסרה

 שאומרים אע"פ ומח דגירש היכאוא"נ
 ונשואין אצלו זיקה שהיתה הדברהוברר

 לא ושוב הנפילה ופקע מפיליןהראשונים
 עדיין שיש כיון מ"מ הזיקה, אוחו מכחתפול
 בידו דהיה כיון נאסרה שלא הראשון שלנפילה
 אשת האיסור והותר ליבם עכשיו יכולליבם
 איסור ואין מיוחדח החקנה מכח השני שלאח
 צרת שם פקע גירש שכבר כיון ערוהצרת
 כיון גירש ולא דמח היכא משא"כערוה,
 פקעה לא כבר ערוה צרת היתה מיתהדבשעת
 לדחות יכול לא הראשון של ויבוםהשם

 דין ופקע דכנסה והיכא ערוה, צרחהאיסור
 כיון השני מכח לייבם וצריך הראשון שליבום

 שוב הנפילה ונפקע מתחילה ערוה צרתשהיתה
 שביארנו מה לפי רק זה וכל ונאסרה חוורחלא
 בין לחלק שייך ולכן פקע ערוה צרתדשם
 כיון האחרונים דברי לפי אבל גירש, ולאגירש

 ע"כ בכניסה מפילין נשואין מטעםשאוסרים
 וגירש במח ה"ה וא"כ נשארת, ערוההצרת
 כיון ערוה צרת מדין אסורה להיותצריכה
 למפרע זיקה יש מיתה דע"י מהרא"שדמוכרח
 גירש. ולא למחמהדין

ושו

 לדין דצריך הרי"ף בדעח גם '"לולפ"1
 בעצם שיש בגלל לא ראשונה בנפילהנאסרה
 היתה שני' נפילה אין דאפי' אלא ,עני'נפילה
 שנפילה לולא ראשונה נפילה מכחמותרח
 אם רק יהיה המח' וכל נאסרה, עצמהראשונה
 כידו. דהוי היכא ראשונה נפילהנאסרה
 הרש"י סתירת ליישב יש ולהנ"ל1.
 ע"י שרק מפרש הוא אשי רב שבדבריבסוגיא
 מחמח מותרת היא ובלא"ה אסורה, היאכניסה
 בל' דגם מפרש הוא וביבא הראשוןזיקת
 צריכים אשי לרב למה וקשיא אסורה,כניסה
כניסה.

 מעיקר אבל הרא"ש, כמו מיושבולהנ"ל
 דאיירי אשי דלרב מפילין נשואין שלהדין
 רק ויש ערוה צרת שם דפקע כיוןבגירש
 של יבום 'די על הותר שפיר אח אשתאיסור
 ראשונה בנפילה נאסרה אמרינן דלאהראשון
 של יבום שאין בכניסה משא"כ דבידו,כיון

 פעם שהיתה כיון מהשני נפילה צריךהראשון
 חפול, לא שוב נפילחה ונפקעה ערוהצרח

 היא מיחה דבשעח היכא דאיירי לרבאמשא"נ
 של יבום ע"י הותר לא חה ערוה צרתעדיין

 אסורה. ולכןהראשק

 ד"ה א' ל' דף שם רש"' בלשון עייןרק
 וקודם הואיל וז"ל, באה"ד דגירשטעמא
 אחיו על אסורה בזיקה צרתה נעשיתשגירש
 עכ"ל, אשה אחות צרת משום המגרשכשימות
 כמו מורה רש"י לשת ופשטותועיי"ש.
 ולא ערוה צרת מטעם אסורה שהיאהאחרונים

 רש"' בלשון נדחוק לא אם וא"כ שמהפקע
 הנ"ע. ברא"ש, שפירשנו כמו בו לפרשא"א
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קנגנהוראי

 פילד אביעזר ר'הרב
 תפרח דישיבתר"מ

 חוצאה במלאפת הנחהבגדרי

 אם וחכמים דר"ע פלוגתא א', צ"זשבת
 לרה"' מרה"י ]בזורק שהונחה, כמ'קלוטה
 טובי בר חלקיה ר' ודעת באמצע.[ורה"ר
 מיחשב דלא לחכמים ס"ל מג' למעלהדדוקא
 ע"ג כמונח נחשב לכו"ע ג' תוך אבלכמונח,
 וס"ל א'( ק' א', )פ' עליה פליג ורכאקרקע,
 נח שלא וכל משהו ע"ג הנחה בעי ג' תוךדגם

 כמונת. חשיב לאמתנועתו
 בדף בתוס' רבא, בדעת הראשוניםונחלקו

 במתגלגל דרק סוברים ב'( ק' רש"י )וכן א'פ'
 ]והטעם כמונח גהשב דלא לרבא ס"ל ג'באויר
 רין נתחדש דלא משום - במערכה א רע"כתב

 על במתגלגל אבל המתגלגל[, בדבר"לבוד"
 כמונח לרבא גם חשיב - ממשהארץ

 התוס' חזרו א', ק' בדף אמנםומיחייב,
 אפי' הנחה חשיב לא גווני דבכלומסקנתם
 הארץ. עלבמתגלגל
 ר"ע פליגי התוס' דלמסקנתונמצא
 כמי בקלוטה אמרינן אם חדא, בתרתי,וחכמים
 חשיב דלא חכמים ]ולדעח - דמישהונחה
 תעמוד אם אפי' א"כ שהונחה, כמיקלוטה
 כאן דאין הנחה חשיב לא הרוח ע"יבאויר
 ינוע, ולא שינות בעי אם פליגי ועודמקום[,
 הנתה, חשיב נע גחפץ דגם מבואר הרידלר"ע
 חשיב לא הארץ אל במתגלגל אףולחכמים
 מתנועתו. נח שלא כ"זמונה

 מתלוקת לתלות לרבא מנ"לוצ"ב
 דמר"ע דכיון לחכמיס, ר"ע בין זומחודשת
 כמונח, חשיב מתנועתו נח כשלא דגםמוכת
 אלא בזה, לו מודו חבמים דגם אפשרהרי

 דלית כיע באויר שנח מה מהני לאדלדידהו
 או ג' תוך במתגלגל אבל הנוח", "מקוםליה
 דגם אפשר הא "מקום" כאן דיש קרקעע"ג

 כר חלקיה ר' ]וכסב' כמונח, מיחשבלחכמים
 ]ואף האחרונים. בזה עמדו וכברטוכי[,
 אברייתא סמיך דרבא כתבו ק'שהתוס'
 חשיב לא ג' בתוך דגם בגמ' שםהמובאת
 תיתי מהיכי מ"מ - נע שהוא כ"זכמונח
 וחכמים.[ דר"ע בפלוגתא והלתלות

 דלא מה הטעם ביסור תלוי דזהאיברא
 ד'ן דהוא לפרש דאפשר לרבא, מתגלגלמהני
 מקום לו שיש במה סגי דלא הנחה בגדרמסוים
 זה גם דבאמת או ינוע, ולא שינוח גם בעיאלא
 )וכמו "מקום" דבעינן מה ויסוד מדיןהוא

 יצא דאל מקרא מכילתין ריש החוס'שהביאו
 עקירה דין דיש ילפינן דמיניה ממקומו,איש
- ב"מקום"(והנחה  דרבא דחידושא אלא 
 כיון "מקומו" חשיב לא נח, שאינו דכלהוא

 בדרך אלא שהיא כל בקביעות שםשאינו
 וארעי.גלגול

 כמי "קלוטה הסובר ר"ע בדעתוהנה
 דיש האחרונים, שכתבו מה ידועשהונחה"
 קלוט שהוא במה דסגי אם אנפי, בתרילבארו
 או בקרקע, מקום שם לו שאין אףבאויר
 ב"מקום" ועקירה הנחה בעי לר"ע גםדבאמת
 כמי דקלוטה הלכתא דע"י דסובראלא

 שאין אף מקומו היא דהקרקע חשיבשהונחה
 באריכות נזר באבני בזה )עיין עליו,מונה
 פלוגתא בזה שתלו אחרוניםובעוד

בראשונים.(
 דלר"ע הנ"ל הא' כצד נימא אםולפ"ז

 ניחא הרי במקום, דהנחה דינא כללליכא
 במה גריעותא ליכא דלר"ע האבפשיטות
 דמה לעיל שמבואר כפי רהא נע,דהחפץ
 ושורש מיסוד הוא גם בחפץ, ניחותאדבעינן
 במקומו קבוע שאינו דכל וכמש"נ "מקום"דע



נתוראיקכד
 רק שייך דכ"ז וממילא מקומו, חשיבלא

 שהונחה, כמי קלוטה להו דליתלחכמים
 "מקום" דין דיש לומר שייך שפירולדידהו
 נמי באויר דקלוטה כיק לר"ע משא"כגנ"ל,
 לן איכפת דלא ממילא "מקום" דין ואיןסגי
 נע. דהחפץבמה
 אר"י, ר"א אמר א'( )ה' מכילתין ברישב.
 גשמים מי וקיבל חבירו לחצר ידוהכניס
 עקירה, מיחסרא והא ר-ז ופריך חייב,והוציא
 הכותל ע"ג ופריך הכוחל, מע"ג שקלטומשני
 וכדרבא משופע בכותל ומשני נח לא והאנמי
 ג', מקום מע"ג עקירה בעינן והא פריךושוב

 הכותל ע"ג ופריך הכותל, מע"ג שקלטומשני
 וכדרבא מושפע בכותל ומשני נח לא והאנמי

 הנחה.( חשיב משופע כותל ע"ג המונח)דספר

 דמתגלגל הנ"ל לשיטות לעיע ישולכאורה
 והא פריך מאי הנחה לכו"ע חשיב קרקעע"ג
 המתגלגל שחפץ כשם )דלכאורה - נחלא

 כמונח יחשב ה"נ המניחו לגבי כמונחחשיב
 ונע מתגלגל גם לדידהו והרי העוקרו(,לגבי
 כמונח.חשיב

 נימא אם דאף פשוט נראהאמנם
 רק היינו - כמונח חשובד"מתגלגל"
 הכותל גבי על או הקרקע עלכשמתגלגל

 )ובלשת הנוח שטח שחוא מקוםדהיינו
 על במתגלגל אבל מסוים(, מקוםהראשונים

 עצמו מצד למקום נחשב דאינו הכותלפני
 - חייב( ד"ה א' ז' ברש"' שמבואר)וכמו
 נחשבת שמינה דבילה בו נדבקה דאםאלא

 בזה הא הכותל, ע"י שמוחזקת משוםכמקומו
 ושפיר כלל, מקומו אינו נח שלא דכלפשיטא
 .מקום" כאן שאין כיון הנחה כאן דאיןפריך
 עצמו.מצד

 במה הסוגיא המשך לפרש מקום ישולפ"ז
 מדרבא ומייתי משופע בכותל דאיירידמשני
 משופע. כוחל ע"ג המונח בספר הנחהדחשיב
 והא לספר, מים להשוות ס"ד דמאי מובןואינו
 דפריך מה היינו ]ובאמת נייחי, לא דמיםודאי
 דחרצן[. ס"ד דצ"ע אלא מידליה

 דכוחל סבר דהתרצן אפשרולהאמור
 עצמו מצד "מקום" שם לו יש כברמשופע
 ובזה ידו[ על מוחזק שהחפץ משום רק]ולא
 נעים שהמיפ במה מגרע דאינו התרצןסבר
 מסוים. מקום על הם דמ"מ כיון נחיםולא

 רבא דאמר אימור - ליה דדחיוהמקשן
 דנייחי, עבידי מי מים - דנייח דעבידבספר
 הסוברים דלשיטת אנפי, בחרי לפרשניתן

 הא א"כ הנחה חשיב לא קרקע ע"פדבמתגלגל
 כמקום חשיב דהכותל דנהי ליה פריךגופא
 דכ-ז נוסף חסרון איכא עדיין מ"מ -מסוים
 לשיטות אבל הנחה. מיחשב לא נעשהוא

 גם הנחה חשיב קרקע דע"גהסוברוח
 סובר דהמקשן לומר צריך בהכרחבמתגלגל,

 מה וכל "מקים" דע לו אין משופע כותלרגם
 על דמוחזק משום רק הוא עליו מונחדחשיב
 "מקום" הווי לא רניידי במים וממילאידו,

 והתרצן המקשן בין הפלוגתא יסוד וזהווכנ"ל
 מסוים. כמקום חשיב משופע כותלאם

 דהנה הראשונים, נחלקו זה רביסודובאמת
 כתבו - משופע בכותל בד"ה כאןהתוס'
 לא ובלא"ה עליו מכתפים רבים שיהיודבעינן
 דאף וכתב עליהם נחלק והרמב"ן רה"ר,הוי
 כרשות מיחשב בו משתמשים רביםשאע
 דאף בכותל הדבוקה דדבילה דומיאהרבים,
 כאויר מיחשב לרבים משמש הכותלשאין
 וכתב אחר. מקום שם שאין כיוןרה"ר

 פני בין וחילק התוס' כדברי להכריעהרשב"א
 אלא מסוים מקום על הדבילה נחה דלאהכותל
 ושמינה, לחה שהיא הדבילה מפני ע"גשנחה
 החפץ בו לנוח מסוים מקום שהוא כאןאבל
 ואי רה"ר הוי עליו מכתפין שאם תל כמוהו'
 דדעת מבואר הרי עכ.ד. כרמליח, הו'לא

 כמקום דינו אין משופע כותל דגםהרמב"ן
 הדבוקה שמינה כדבילה הוי ומש"המסוים
 והוי לעצמו רשוח קובע דאין וממילאבכותל,
 מגוארת הרשב"א ורעת רה"ר, כאויראוירו
 וחשיב סתם מכותל שאני משופעדכותל
 רה"ר. כאויר אוירו אין וממילא מסויםכמקום



קכהנחוראי

 דשייך הרמב"ן מד' למדנו אגב]ודרך
 לרבים, משמש שאינו אף רה"ר אוירשיחשב
 עולה אינו רה"ר דאויר דמה לפ"זוצ"ל
 שמוש שם דחסר משום אינו מי'למעלה
 א', ז' ברש"י לכאורה כדמשמע -הרבים

 תופסת דאין הרשות בעצם דין דהואאלא
 חשיב עשרה עד דרק מעשרה, למעלהאוירה
 דאמרינן הא לדבר זכר )וכעין המקוםכאויר
 למטה שכינה ירדה לא "מעולם א'. ה'בסוכה
 הוא מחיצה דשיעור מיניה למילף ובעימי'"
 מעשרה למעלה "ש"מ שם רש"י ולשוןעשרה
 כל הרמב"ן לדברי דהא - רשוחא"(מיפסקא
 שישמש בעי לא עליו הרבים רשות אוירששם

לרבים.[
 ודעימיה רש"י לדעת לעיין וישג.

 לכו"ע כמונח מיחשב הקרקע ע"פדמתגלגל
 הוי דמתגלגל טובי בר חלקיה דר' לברייתאוכן

- ג' תוך באויר גםכמונח  מא' וא"כ 
 כעומד, חשיב לא דמהלך דחכמיםטעמייהו
 משום הוא דמהלך גריעותא כלדלכאורה
 הרי כמונח חשיב דמתגלגל וכיון נע,דהחפץ
 ממתגלגל. גרע לאמהלך

 דרבא אליבא תוס' לדעת אףובאמת
 ע"ג כשמתגלגל גם כמונח חשיב לאדמתגלגל
 רבא דמודה א', פ' בדף מכואר הא -קרקע

 הטעם ולכאורה הנהה דהוי ג' תוךבמעביר
 לא כבר ובזה היד על נייח מינח דהחפץמשום
 כיון הרי מג' ביותר גם וא"כ כנע,חשיב
 רמהלך אלא הנחה חשיב ידו עלדבמונח
 'דו על דבמונח וכית נע, דהוא משוםהחסרון

 מג'. ביוחר גם ליהני שוב כנע חשיבלא

 ב'( )ה' מים ע"ג דאגוז בסוגיאוהנה
 שמן ואילו הנחתן היינו מים ע"ג דמיםמבואר
 נורי בן יוחנן דר' בפלוגחא חליא מיםע"ג

 חיבור הוי יין( )או ומים שמן אםוחכמים
 דלא או בשמן( טבו"י שנגע ע"' היין)ונטמא
 לטומאה חיבור דחשיב דלריב"נ חיבור,חשיב
 לא מים ע"ג דהנחה ומבואר הנחה. חשיבה"נ
 דהם כיון מים ע"ג דמים אלא הנחהחשיב

 חשיבי לריב"נ( מים ע"ג שמן )וכןמחוברים
 אחד, כחפץ כולהו דהוי הקרקע ע"גכמונחים

 הנחה חשיב לא טעם מאיזה בגמ' נתבארולא
 מים גם א"נ נע שהשמן משום ,דאם מים.ע"ג
 בפלוגתא תלו' זה ומה נייחי לא מיםע"ג

 אלא השמן מחמת דאינו וע"כ וחכמיםדריב"נ
 ,ועיין למקום, נחשבים שאינם המיםמחמת
 מקום ע"ג הנחה דבעי לחדש שכתבברש"ש
 המימי.( יסוד על ולא העפרי מיסודשהוא

 דין דיש משזם הדברים דיסודואפשר
 הוא שנד דבר דרק הנדה מקום בגדרימסוים
 להנ' אף והיינו "מקום", להיותדחשיב
 ג"כ חשיב הנע דבחפץ הסובריםראשונים
 לא נע כשהוא עצמו דהמקום מודו מ"מהנחה,
 ח' בתוס' שמבואר מה )וכעין הינוח מקוםהוי
 רשות( חשיבא לא מונחח שאינה דרשותא',
 משום מקום חשיבי דלא במים החסרוןוזהו
 אלא במקומם, קבועים ואינם נעיםשהם
 כמקומם הקרקע מיחשב מים ע"גדבמים
 הנחה. הויושפיר

 דאמרינן אהא שהקשו שם בתוס'ויעוין
 דמ"ש הנחה חשיב לא מים ע"ג דאגוזשם
 ומיא נייחא מינח ספינה דאמרינן דב"ממהא
 נחשבת אינה דספינה דאלמא לה, רקממטוהוא

 וקושיא לה. ממטו דקא הוא דמים כיוןכניידא
 העמידו שהם אלא הראשונים כל שם הקשוזו

 וכלי בכלי באגוז לן דמיבעיא אהאקושיתם
 הוה לא מיס ע"ג דמאגוז ומשמע מים,ע"ג
 בפשיטוח, מבואר הרי ולהאמור להו.קשיא
 נע דהאגוז משום החסרון אין מים ע"גדבאגוז
 דלא במים חסרק דהוא אלא התוס'[,]נהבנת
 מספינה קשיא דלא וממילא מקום,חשיבי
 אם תליא דלא המהלכח חצר בדין שםדאיירי
 בספינה רק אלא מקום חשיב הספינהמקום
 בהא אבל ניידא, או נ"חא היא אםעצמה
 חשוב אינו דהכלי לומר דבאנו בכלידאגוז
 דמ"ש הקשו שפיר בזה נע, שהוא משוסמקום

 לחילוק נחתו דלא ]והתום' וכמש"נ.מספינה
 חשיב לא דמים זה 'סוד דהרי בדעתם, צ"עזה



נהוראיקכו
 דמחלקים במה הגמ' מדברי מוכח הרימקום
 שהדברים וכמעט וכנ"ל[. לשמן מיםבין

 שכתכ שם הרשב"א בלשוןמפורשים
 לענין אבל כלי[ ע"ג באגח דגמ']בספיקא
 להבי שנח, ממקום החפץ שיטול בעינןשבת

 ואגוז במים צף שהכלי אף דילמאמספק"ל
 שאינו במקום מונח יהא שהאגוז בעינןבתוכו,
 כנ"ל והיינו - אחרים מתנועת אפי'מתנענע
 שלא דבעי "מקום" בהלכות מסוים דיןדיש
 נע.יהא

 ע"ג הנחה מהני דלא רמה יתכן הריולפ"ז
 הרי ]דזה נע שהחסץ משום אינו שמהלךאדם
 שהאדם משום אלא וכנ"לן בפלוגתאתליא
 באגוז וכמו נע, הוא החפץ של מקומושהוא
 האחרונים שביארו מה דלפי ]ואף מים.ע"ג

 של מקומו היא דהקרקע גופו, דעקירתבסוגיא
 החפץ חשיב האדם דע"י רק היינוהחפץ,
 גופו דבעקירת וממילא הקרקע ע"גכמונח
 ודאי מיהא הא אבל ממקומו, כנעקרחשיב
 דפריך )וכמו החסץ של מקומו הוא הארםשגם
 מקום חשיב לא ידו על דבמונח מכילתיןבריש

 על ד' בה ויש מקומו היא שהקר-ע אע-פד'
ד'.(

 דמודה דא גם ניהא הרי הדברים, כניםואם
- ג' תוך במעביררבא  לא התוס' דלשיטת אף 
 דכל וכנ"ל נע, שהוא כ"ז "מונח"חשיב
 שאין ניון נע מיקרי לא .דו, על מונחשהחפץ
 מקומו תנועת ע"י אלא עצמו מחמתחנועתו
 מהני לא דמ"מ אלא האדם, של ידושהוא

 בשם החסרון משום מג' למעלהכמעביר
 אבל נחים, אינם והאדם שהיד כיון"מקום"
 א"כ סמיכתא כארעא דחשיב ג' תוךבמעביר
 אינה הרי והיא החפץ של מקומו היאהקרקע
 במציאות דמונח משום נע אינו ]והחפץנעה
 דבזה ג' תוך במתגלגל שייך לא וכ"ז היד[,על
 וכנ"ל. מהני לא וזה דנע הוא רהחפץודאי

 אם לעיל דנסחפקנו במה תליא דכ"זאלא
 הוא התוס' לשיטת ד"מתגלגל"גריעותא
 מתנאי זה ]דגם נע שהחפץ מה עצםמשום
 אפ"ל דלפ"ז ינוע[, ולא ינוח שהחפץההנחה
 "נע" תשיב לא ידו על מונח שהוא רכלכנ"ל
 הנחה דבעי שריא היד לגבי נע שאינוכיון

 של "מקומו" שיחשב דבעינן והיינוב"מקום"
 "מקומו", זה אין עליו קבוע שאינו וכלהחפץ
 מה דע-י לומר כלל דל"ש פשוט ממילאא"כ
 דהרי מתגלגל, חשיב לא תו היד על מונחשהוא
 של מקומו הוא הקרקע ג' דבתוך דנתבארכיון

 ע"' דהרי קבוע, מקום אין שוב א"כהחסץ,
 אחר. במקום נמצא ואינו נעהיד

 דכוורת בסוגיא דמלחמות ברמב"ן]ויעךן
 חשיב מטה כלפי ונע ג' תוך שהוא דכלשכתב
 דאף הנ"ל מטעם דהוא ואפשר לרבא גםהנחה
 לנוח שסופו מקומו שינה לא הרי נעהוא

 נגד דהוא עליו הקשה והגרע"א זה,במקום
 לא לנוח בסופו דאף בהזורק הסוגיאמסקנת
 חסרת משום דאינו דמונח וממילא נחמיקרי
 וכנ"ל.ן נע, שהוא מה עצם מחמת אלאהמקום



קכזכהוראי

 כ"ץ אשר ר'הרב

 בש"ת חפטק שיטין ד' בעכין-

 אדם מדביק ת"ר ב', י"ג ב"ב בגמ'איחא
 ר' ר"מ דברי כאחד וכתובים נביאיםתורה
 בפני נביאים עצמה בפני תורה אומריהודה
 מעשה א"ר וכר. עצמן בפני וכתוביםעצמן
 מדובקים וכתובים נביאים תורה לפנינווהביאו
 תורה של לחומש חומש בע והכשרנוםכאחד
 ובנביא לנביא נביא כל בין וכן שיטיןארבע
 מלמטה ומסיים שיטין ג' עשר שניםשל

 תורה לדבק הרוצה ת"ר מלמעלה.ומתחיל
 בראשו ועושה מדבק כאחד וכתוביםנביאים
 ומסיים היקף לגול כדי וכסופו עמוד לגולכדי

 חותך לחתוך בא ואם מלמעלה ומחחילמלמטה
 חוחך. לחתוך בא שאם קאמר הכי קאמרמאי
 ובנביא ונביא נביא כל בין וכן ה"ג רש"י:ופי'
 מלמטה ומסיים שיטין ג' עשר שניםשל

 הספר סיום לו נזדמן אם מלמעלהומתחיל
 בראש האחר ספרו מתחיל הדף בסוףמלמטה
 וכו'. ביניהם חלק ריוח להניח צריך ואינוהדף
 למימרא מאי קאמר: מאי חותך לחתוך באואם
 טפי עצמו בפני ואחד אחד כל דאם מודיםהכל
 'נית ולא מלמעלה ומתחיל קאמר: הכיעדיף.
 ראש ~ה ונמצא חותך לחתוך בא אם שהריחלק
 מחבירו משונה זה דף להיות הוא וגנאיהכרך
 אתרת גירסא לו יש והרמב"ם ע"כ. חנםעל

 וז"ל, ט"ו הלכה חורה ספר מהל' פ"זדז"ל
 אחד בכרך וכתובים ונביאים תורה לדבקמותר
 ובין שיטין ארבעה וחומש חומש בכלומניח
 ונביא נביא כל ובע שיטין ג' ונביא נביאכל

 וכו' לחתוך בא שאם שיטין ג' עשרמשנים
 כל בע ומניח ח"ל כתב ז' הל' וברמב"םע"כ.
 בלא פנויות שיטין ארבעה וחומשהומש
 דאין ונראה וכו', יותר ולא פחות לאכתיבה
 פעמים שני זה דין הרמב"ם כתב למהלהקשות

 דין הרמב"ם כתב דכאן ט"1, בהל' ולהלןכאן

 לו שיש בס"ת שיטץ ד' להניח דצריךזה
 מיירי ט"ו בהל' להלן אבל ס"ת,קדהטת
 שאץ כאחד וכתובים ונביאיס בתורההרמב"ם

 כאחד תומש קדושת אלא ס"ת קדושחלו
 ר"ל ט"ז בהל' הרמב"ם ונדכתבמהחומשים

 אין וכתובים נכיאים תורה בו שיש והכרך
 מן כהומש אלא ס"ח כקדושתקדושתו
 ההסר. כדין היתר דיןהחומשים
 יותר ולא פהוח לא דכחב מהו קשה,אבל
 ב', י"ג ב"ב מגמ' הוא הדין דמקורכיון

 פחות לא נזכר לא ושם משנה, בכסףכדאיתא
 קאיירי לא דהגמ' כיק קשה ועוד יותר.ולא
 להם שאין ביהד וכתובים נביאים מתורהאלא

 לא שיטין ד' להניח דצריך ומנלן ס"תקדושת
 ס"ת. קדושח לו שיש בס"ת יותר ולאפהות

 בדברי ביאור להקדים יש זה ליישבוכדי
 מלמטה ומסיים בתד"ה וז"ל הסוגיא עלהתוס'
 להניח צריך ואין הגמ' ופה מלמעלה,ומחחיל

 של לחומש חומש דבע לר"י ונראה שיטיןד'
 קאמר דווקא ובנביאים להניח צריךתורה
 לחתוך בא שאם לקמן טעמא כדמפרשדא"צ
 לא, תורה של לחומש הומש בין אבלחוחך,

 מסיים היה שאם פתוחה אפרשה דהוימידי
 נמי הכא אחת שיטה להניח צריך היהמלמטה
 פרשה וחומש חומש כל בסוף להניח הואדין
 דברי ביאור להבץ וצריך ע"כ. שיטין ד'של

 משום הוא שיטע ג' דהנחת הדין דהנההתוס',
 ומסים לספר, ספר בין ניכר שיהיההססק
 בלא אפי' הפסק הוא מלמעלה ומתחילמלמטה
 הוא אחר לדף זה דף דבין שיטין ג'הנחת
 בא שאם טעמא שייך דלא בתורה אלאהפסק,
 בראש שיטין ד' להניח צריך חותךלחתוך
 סגי טעמא האי דשייך בנביאיס אבלהעמוד,



כהוראיקכח
 מהו א"כ הפסק, הוי לדף דף דכין הכיבלאו
 פחוחה. אפרשה דהוה מידי התוס'דכתב

 יש דהנה כך. התוס' דכרי ביאור נראהלכן
 האם בתורה שיטין דהד' הפסק בדיןלחקור
 חומשי חמשה לנו יש דהנה הפסק משוםהוא
 להיות דצריכים מסי!י למשה והלכהתורה
 בין שיטין ד' להניה צריך ולכן אחדבכרך
 החומש סיום ניכר שיהא לחומשחומש

 דחמשה - לא או האחר, החומשוהתתלת
 שצריכים מאחר אחד ספר הם תורהחומשי
 דין הוא שיטין דד' והדין לעולם, ביחדלהיות
 בכתיבה דינים שיש שכמו ס"ת כתיבחבדין
 כן וכדומה, וכתיב קרי או וחסרות יתרותכגון
 להניח התורה נכחב דבהכי שיטין דד' הדיןהוא
 אם ב1ה ונפ"מ לחומש. הומש בין שיטיןד'

 יניח אם או שיטין ד' יניח לא אם הס"תפסול
 אע הפסק, משום להטעם - שיטין מד'יותר
 שיעור הוא שיטין ד' דהשיעור זה משוםלפסול
 ג"כ יש מכאן יותר אבל הפסק הוידבהכי
 נפסל לא ג"כ כלל יניח שלא אם אוהפסק
 בנתיבת דין משום הוא הטעם אם אבלבהכי,
 כמו כתיקונו, שלא דכתב בהכי מפסלס"ת

 בהכי דפסול סתומה אותה עשה אםבפתוחה
 י"א. הל' ס"ת מהל' פ"1 ברמב"םכדאיתא
 בנביאים דדווקא התוס', כדברי ביאורו1הו
 הפסק, משום שיטין דד' הדין הוהוכחובים
 עצמו, בפני וספר ספר כל לכתוב טובדיותר
 להתחיל צריך הדף בסוף הספר סיים אםלכן

 ד' הנחת בלא האחר דף בראש השניהספר
 דף ובין חוחך להתוך כא שאם משוםשיטין
 הם שיטין דהד' בס"ת אבל הפסק. הוילדף
 צריך פסול ובלא"ה ס"ת בכחיבת דיןמשום
 התוס' מסיים ולכן הדף, בראש שיטין ד'להניח
 החוס' לשון ומדויץ פתוחה אפרשה דהוימידי

 כל בסוף לה!יח הוא דין נמי הכאשכתבו
 שיטין. ד' של פרשהחומש

 דצריך שכתב הרמב"ם שיטת ג"כוזהו
 דין דזהו יותר ולא פחות לא שיטין ד'להניח
 לא שיטע ד' להניה דווקא וצריך ס"תבכתיבת

 בה"ט הרמב"ם דכתב ואע"ג יותר. ולאפחות
 .מן למצוה אלא נאמרו לא האלו הדבריםכל

 דקדק שלא או זה בתיקת שינה ואםהמובחר
 את שקרב או כחקק האותיוח כל וכתבבחגין
 קיצרן, או האריכן או הרחיקן אוהשיטין
 ולא חיסר ולא באות אוח הדכיקו ולאהואיל
 שינה ולא אחח אוח צורח הפסיד ולאהותיר

 לאו כשר, ססר זה הרי בסתומוח אובפתוחות
 יש אלא בכתיבה, דין שיטין ד' דין דאיןמשום
- ס"ת כתיבת ברין דיניםש!י  פחוחות דע 

 ס"ת כתיבת בעצם דין שהוא וכדומהוסתומות
 ויש י"א, הל' ברמב"ם כדכתב פסול שינהואם
 המובחר מן למצוה ס"ת כתיבת בדין נוסףדין
 שהרמב"ם לזה וראיה בהכי. ס"ח נפסלשלא
 התגין דין עם יחר שיטין דד' הדיןכחב

 בדין דין שהן והקצרות הארוכותוהאותיות
 ס"ח.כחיבת

 יד' הדין הרמב"ם למד כי נראה,ועפ"ז
 ולא פחות ולא ס"ח בכחיבת דין הואשיטין
 הרמב"ם דגירסת י"ג, מגמ' -יוחר

 תורה של לחומש חומש בין - הואבהברייתא
 בין וכן שיטין ג' לנביא נביא ובין שיטעד'

 ואם שיטין, ג' עשר שנים של לנביאנביא
 אמאי הפסק, משום הוא שיטין ד' דהדיןנימא
 ליה דסגי כמו שיטין בג' כחורה גם סגילא

 שיטין ד' דדין מזה מוכח ודאי אלאבנביאים,
 ודו"ק. ס"ח בכחיבת דין הואבתורה

 שהקשינו מה ליישב נמי נראהועפ"ז
 שכרך ס"ת דץ להשוות להרמב"םדמ!"ל
 דבאמת ונקדים לחוד. לס"ת וכתובים,בנביאים
 דהנה מאד קשים ט"ו בהל' הרמב"םדברי

 ומתחיל מלמטה "ומסיים הדיןהשמיט
 דהנה קשה ועוד בברייתא, דאיחאמלמעלה"
 על טעם נתינת הוא חותך" לחתוך בא"שאם
 אם דהטעם מלמעלה, ומתחיל מלמטהמסיים
 בראש שיטין ג' לה!יח צריך לא מלמטהסיים
 חותך לחחוך רוצה שאם מפני הוי האחר,הדף
 לא ולכך אחרים, מדפים משונה זה דףויהיה
 הביא שלא ומאחר הדף, בראש שיטין ג'יניח

 ומחחיל מלמטה "ומסייס הדיןהרמב"ם



קכטבתוראי

 תותך" לחתוך בא "שאם הביא למהמלמעלה"
 מדבריו ומשמע זה, על טעם נתינתשהוא
 על טעם נתינת הוא חותך" לחתוך בא"שאם
 להולמו, קשה וזה שיטין ג'הפסק

 מה שמתרץ ב"ב על בהי' סופר בחתםוע'
 מלמטה ממסיים הדין הרמב"ם הביאדלא

 עד דבריו מתוך וז"ל, מלמעלהומתחיל
 "ומסיים בהימוך גירסא בש"משמצאחי
 ספר סיים אם פי' מלמטה" ומחחילמלמעלה
 עוד להתחיל יכול העמוד בראשיהושע
 דבעי בס"ת משא"כ עמוד, באותושופטים
 עוד ויתחיל דוקא באמצע חומששיסיים
 שום אין בנביאים הכוונה מעיקרבאמצע
 הוצרך לא וא"כ וסיים, בהתחלהקפידא

 כפירושו סתמא והניח זה לכתובהרמב"ם
 ואין ע"נ. וכתובים בנביאים קפידא שוםשאין

 ב' קושיא אבל א', קושיא על אלא תירוץזה
 בא שאם הרמב"ם שכ' זה מה - קשהעד'ין
 חותך.לחתוך

 יעקב ר' הגאון מהרב נכון תירוץושמעתי
 יקשה, להרמב"ם דהנה שליט"א,קאמינעצקי

 קדושת לו אין תנ"ך של רכרך שכתבמאחר
 ד' להניח צריך למה החומשים, קדושת רק תס"

 בג' ליה סגי הספרים בכל הלא בתורהשיטין
 ס"ת קדושח לו שאין וזה הפסק, משוםשיטין
 "שאם שם הרמב"ם כתב לזה שיטין, בג'ליסגי
 תורה מהספר וכתובים נביאים לחחוךבא

 ד' להניח לכתחילה צריך לכן כשר ס"תויהיה
 ועפ"ז חותך. לחתוך בא שאם וזהושיטין",
 רק הוא שיטין ד' של הדין עיקר דבאמתנמצא
- ס"תמהל'  בכורך דין להך דאיתא והא 
 חותך, לתתוך דכא מפאת רק הוא נו"כ,תורה

 ע"כ. ס"ת, והל' בקדושת לכותבודצריך

י4
 ולמרק צצי בנימין ר'הרב

 ליוצא מועלת זריקהבדין

 אליעור ר' מחלוקח ב', ו' מעילהבמשנה
 ומבואר ליוצא. מועלח זריקה אם עקיבאור'

 קדשים קדשי בבשר בחרתי, שנחלקובמשנה
 דלר"ע מעילה הפקעת לענין נחלקושיצאו
 מעילה מידי להפקיע ליוצא מועלתזריקה
 לאחר וגס ליוצא מועלת אינה זריקהולר"א
 נחלקו ועוד בבשר. מועלין עדייןזריקה

 זריקה דלר"ע שיצאו קלים קדשיםבאימורי
 מעילה לידי מביאן והזריקה ליוצאמועלת
 מכיאן ואינה ליוצא מועלח אינה זריקהולר"א
 מעילה.לידי

 המפריש והרי ר"ע אמר במשנהושס
 ואח"כ תחתיה אחרת והפריש ואבדהחטאתו
 לא עומדות שתיהן והרי הראשונהנמצאת
 את פוטר הוא כך בשרה את פוטר שדמהכשם
 מן חברתה בשר את דמה פטר אם חברתהבשר

 ע"כ. עצמה, כשר את שיפטר הוא דיןהמעילה
 ליהנא מועלת דזריקה מדבריו ראיה ר"עהביא

 פסול בהן דיש אע"ג מעילה מידילהפקיע
 חברתה בשר לפטור זריקה דמהני מהאיוצא

 מותר. פסול יש שם דגם אע"גממעילה
 מידי לאפוקי לענע דחינח להקשותויש
 כדבריו ר"ע הוכיח שפיר ק"ק בבשרמעילה
 לענין איירי ג"כ דשם עומדות חטאותמשחי
 השני דין לענין אכן מעילה, מידילאפוקי
 לידי להביא ליוצא מועלת דזריקהדר"ע
 ר"ע הביא לא זה לענע קק"ל, באימורימעילה
 וצ"ע. ראי',שום

 ר' אמר איחמר מעילה סגמ' עי'"שוהנה
 שיצא ליוצא מועלח זריקה ר"ע אמר כייוחנן
 ובפשטות ר"ע. אמר לא כולו יצא אבלמקצחו
 מועלת דזריקה הד'ניס שני על יוחנן ר'קאי



כתוראיקל
 מעילה הפקעח לעגע קק"ל בבשר ביןליוצא
 מעילה לייי להביאן לענין קק"ל כאימוריוכין

 מועלת זריקה אמרי' כי יוחנן ר'דאשמעינן
 כולו דיצא היכי אבל מקצתו יצא היינוליוצא
 זריקה אין לר"ע גם אז בפנים חלק שוםואין

 מעילה פקע לא ק"ק ובבשר ליוצאמועלת
 מעילה. דין בהאימורים חל לאובקק"ל

 ה"א מעילה מהל' פ"ג ברמב"ם עייןאכן
 ק"ק בבשר ליוצא מועלת דזריקה כר"עשפסק
 יוחנן ר' כדברי שם וחילק מעילה מידילאפוקי
 מועלין אין וזרק הבשר מקצת יצאשדוקא
 כולו דיצא מועלין הדם חרק כולו יצאאבל
 הזריקה דמהני קק"ל אימורי לענין ואילוגרע,

 הרמב"ם וז"ל חילק לא מעילה לידילהביאן
 לחוץ אימוריהן הוציא מעילה, מהל' פ"בריש
 הדם. שיזרק עד בהן מועלין אין זריקהקוים
 החזירן ולא בחוץ הן שעדיין אע"פ הדםנזרק
 להקל בין ליוצא מועלת שהזריקה בהןמועלין
 להחמיר קק"ל דלעגין הרי ע"כ. להחמיר,בין

 הרמב"פ חילק לא מעילה לידיולהביאן
 ומשמע מקצתו יצא דבעי יוחנן ר' שלחילוקו

 הזריקה מהני ג"כ כולו יצא דאפילומהרמב-ם
 מעילה. לידילהביאן
 פסוה"מ מהל' פ"א ברמב"ם משמעוכן
 חרן שיצא קק"ל בשר ל"כ, הל' שםשנ'

 והבשר הדם שנזרק אע"פ זריקה קודםלעזרה
 ליוצא מועלת והזריקה וכו' כשר הזבחבחוץ
 שיצאו קק"ל אימורי וכן - ל-ג ובהל'וכו',
 לא בחוץ והם הדם ונזרק דמים זריקתלפני
 וכו' אותן מקטירע החזירן ואם הזבחנפסל
 מקום בשום קק"ל לענין הרמב"ם חילקולא
 בפניס מקצת שיהא בעי הזריקה שיועילדכדי

 בקק"ל ליוצא מועלת דזריקה דס"לומשמע
 דס"ל להרמב"ם וצ"ל כולו, ביצא אףהוא

 מקצתו ביצא דרק כמעילה יותנן ר'שדברי
 כולו ביצא ולא ליוצא מועלת זריקה ר"עאמר
 אימורי לענין ולא נאמרו ק"ק בשר לעניןרק

 ע"ז עמר ]וכבר שנא. מאי וצ"בקק"ל,
 יעף"ש.[ פ"א במעילה שםבתוי"ט

 א', פ"ט זבחים הגמ' סוגית ע"פונראה
 בשר לענע ור"ל יוחק ר' מחלוקת שםדאיחא
 זריקת לפני ביוצא מיפסל אי קק"לואימורי
 וכגמ' פסול. אמר ור"ל כשר אמר דר"ידמים,
 לפני שיצאו קק"ל אימורי כתנאי לימאשם

 וכוי בהן מועלע אין אומר ר"א דמיםזריקת
 בדהדר לאו מאי וכו' בהן מועלין אומרור"ע

 מיפסלי סבר דמר פליגי ובהא פליגיעילינהו
 רב אמר ביוצא, מיפסלי לא סבר ומרביוצא
 ~דאימורי פליגי לא כ"ע עיילינהו בדהדרפפא
 והכא זריקה[ לפני ביוצא מפסלי לאקק"ל

 זריקה אין סבר דמר פליגי אבראיבדאיתנהו
 ליוצא. מועלת זריקה סבר ומר ליוצאמועלת

 תנאי דמחלוקת ר"פ בדבריהמבואר
 הוא ליוצא מועלת זריקה אי קק"לבאימורי

 דלכו"ע פסול, דבר על זריקה מועיל אילא
 קרושתן נגמר לא זריקה לפני קק"לאימורי
 רק כלל, מפסלי ולא ביוצא שיפסלובכדי

 בחרן ונשארו יצאו כשהאימוריןפלוגתייהו
 מה על זריקה מהני אי ונחלקו הזריקהבשעת
 לא. אושבחרן

 הוא ר"פ והא הקשו, א' צ' דף שםובגמ'
 פליגי לא כו"ע אבראי בדאיתנהודאמר

 הלחם שתי גבי ה"מ פליגי, לגואיבדעיילינהו
 דגופי' אימורין אבל דזיבחא גופאדלאו

 בגמ' ומבואר פליגי. אבראי בדאיחנהודזיכתא
 בשעת בפנים בדאיתא נחלקו ק"קדלענין
 זריקה מהני אי נחלקו דמיפסל ואע"גזריקה
 היטב. יעו"ש פסול, כדבר מעילה מידילאפוקי

 תרי דהני שם הגמ' מסוגיתהיוצא
 ליוצא מועלת זריקה אי ור"ע דר"אמחלוקות
 אימוהי ולענין קדשים קדשי בשרלענין
 לענין הן. נפרדוח מתלוקות שחי קליםקדשים
 שכבר דבר על זריקה מהני אי נחלקוק"ק
 נחלקו נפסל, לא דלכו-ע קק"ל ולעניןנפסל,
 בשעת בחוץ העומד דבר על זריקה מהניאי

 מיפסל. דלא אע"גזריקה
 דכל י"ל הן, נפחים דינים דחריומאחר

 מועלת דזריקה לר"ע דגם לחלק יוחנן ר'סברת



נהוראי
 כולו, ביצא לא אבל מקצתו 'צא ה"מליוצא
 ביוצא דמיפסל ק"ק בשר לענין נאמרכ"ז
 ע"ז מעילה, מידי לאפוקי הזריקה מהניומ"מ
 שביארו וכמו גרע כולו יצא דאי יוהנן ר'אמר
 ליוצא זריקה שיהני דכדי ותוס' ברש"ישם
 מיגו אמרי' ואז שבפנים למקצת שיהניבעי

 יצא שכבר למה מהני שבפנים למהדמהני
-ג"כ.  בסוגית דמבואר קק"ל באימורי אבל 
 מפסלי לא האימורים דלכו"ע שם זבחיםהגמ'
 העומד דבר על זריקה שייך אי שנחלקורק

 כשכולו דאפי' י"ל בזה זריקה, בשעתבחוץ
 מיפסל לא דהבשר על" זריקה מהניבהוץ
 אף הזריקה עלי' תל ושפיר זריקה, טעוןואכתי
 בחוץ.כשכולו

 הרמב"ם שיטת היטב מבוארומעתה
 ר' של דינו הביא מעילה מהל' דבפ"גשהבאנו

 לאפוקי זריקה מהני מקצתו ביצא ויוקאיוחנן
 קק"ל אימורי לענק שם ובפ"ב מעילה,מידי
 דאף מדבריו משמע מעילה, לידי להביאןמהני
 קק"ל באימורי הזריקה מהני כולוכשיצא
 כגמ' פסק הרי דהרמב"ס מעילה, לידילהביאן
 הל' פ"א פסוה"מ בהל' יעו"ש פ"טזבחים
 הדם זריקת לפנ' שיצאו קק"ל אימוריל"ג,
 אותן מקטירין החזירן ואם הזבה נפסל לאוכו'
 לפני שיצאו קק"ל דאימורי דס"ל הריע"כ.
 כולו שיצא אף ולכן ביוצא מיפסל לאזריקה
 שיצא רבעי הסברא וכל זריקה להו מהנימ"מ
 ק"ק בבשר הוא זריקה בהו שיהני מקצתורק

 רק איפסל דלא בקק"ל משא"כ איפסל,שכבר
 יצא שנא ולא מקצתו יצא שנא לא קאי,דבחוץ
 זריקה. להו מהניכולו

 בריש שהקשינו מה ליישב ישועפ"ז
 והביא ליוצא מועלת דזריקה לר"עדברינו
 והקשינו עומדות. חטאות משתי לדבריוראי'
 ק"ק בבשר זריקה דמהני להא רק הוא זודראי'
 דר"ע הדין לענין ואילו מעילה מידילהוציא

 להביאן קק"ל באימורי ליוצא מרנלתדזריקה
 אכן - ראי'. ר"ע הביא לא הלא מעילהלידי

 כולו ביצא וגם קילא דקק"ל דיוצאלהמבואר
 לקץ להביאן קק"ל באימורי זריקה מהנילר"ע

 עומדין שהן ורק ביוצא נפסלו דלא כיקמעילה
 ראי' ר"ע בעי דלא י"ל זריקה, בשעתבחרן

 זריקה מדמהני הוא, שכן ומכל זה לדיןמיוחדת
 בגופייהו פמול דיש אע"ג שיצאו ק"קלבשר
 מפסלי ולא שיצאו קק"ל לאימורי דמהניכ"ש
 זריקה. בשעת בפנים שאינםורק

 דגם ליוצא המועלת זריקה דין דיש]ועפ"ד
 ואף בפנים מקצת שיהא בעי לא יוחנןלר'

 קו' ליישב יש הזרוקה, לי' מהני כולושיצא
 שחסרו דשיריים בסוגיא י"ב דף מנחותהתוס'
 מנחוח בגמ' דעיי"ש להקטרה, קמיצהבין

 קמיצה בין שחסרו בשיריים לי'דמיבעי
 לי' דחיהני מהו עליהן קומץ דמקטירלהקטרה
 רב ואמר וכו' מעילה מידי לאפוקיהקטרה
 ליוצא מועלת זריקה דאמר לר"ע אפי'הונא
 דבר מהמח ופסול בעיני' דאיתי' יוצאה"מ
 הוא דגופיה דפסולא - חסרון אבל הוא,אחר
 כ', ה"מ ד"ה ובתוס' הקטרה. לי' מהני לא-

 יוצא אבל מקצתו יוצא מילי הני למימרהו"מ
 כיון דמי כולו כיצא והכא וכו' לאכולו

 פסול דאפי' הקשו ע"כ. באכילה,דאסורין
 דמי כולו כיצא אבל יוצא מפסול גרע לאתסר
 אכן כולו. ביצא מועלת זריקה אין לר"עוגם

 בקק"ל ליוצא מועלת זריקה דין דישלהמבואר
 הונא רב דאשמעינן י"ל כולו, שיצא אףדמהני
 ההקטרה שאין רק ולא דגופי' פסולאדדסרון
 מתירתו ההקטרה שאין רק הוי דאימתירתו
 ואז בחוץ העומדים קק"ל לאימורי דדמיי"ל
 הקטרה. לי' מהני הוי דמי כולו דכיצאאע"ג

 ולא הוא דגופי' דפסולא הונא רבאשמעי'
 לשיריים יש מעתה ואה"נ הקטרה לי'מהני

 ג.כ.[ כולו דיצא החסרוןשחסרו
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נהוראיקלב
 דוד אברהנשתרב

 פשרהבענין

 והלכתא - איתא א' ו' דף בסנהדריןא.
 ואפ"ה בתוה"ר וכ' וכו', קנין צריכהפשרה
 וכ"כ וכר, ב"ד כח בו שיהא כדי תלתאבעי

 צריך מ"מ בפשרה קנין דצריך דאע"פבפסקיו
 וס"ל חולק שם ובהג"א ברש"י, וכ"כג',

 לא הש"ס דברי מפשטות ובאמח ג'.דא"צ
 פשרה ש"מ איתא דהא הרא"ש בדברימשמע
 צריכה למ"ד קנין צריכה ס"ד דאי קניןא"צ
 ומבואר מיניה. וליקנ' בתרי תסגיתלתא
 וא"כ ג' עוד א"צ קנין דיש דהיכאלכאורה
 עשו דכבר אע"פ ג' הרא"ש מצריך למהצ"ב
קנין.
 פשרה דמקשי אע"ג )שם( ביצוע חוד"הב.
 אזלינן לא ובפשרה וכו' דבר לכל לאולדין
 אחד לדעח שלשחן שיסנימו עד רובאבתר

 בי כדאמרי וכו' כדשיימי וכו' בע"זכדאמר
 דפשרה והיינו ע"כ, תלתא בי דאמרי עדחלתא
 הסכמח צריך ולפי' תלתא גי לאמרידומה

 דדומה דמה"ח לנר בערוך והקשהשלשחן.
 ידומה לימא תלתא בי לאמריפשרה

 הקשה י"ב( )סי' המשפט ובשערלכדשיימי.
 מגו תרי צריך דכדשיימי הרמב"ם לפי'ג"כ
 מועיל ובב"ד "ב"ד" מלת דאמרו משוםתלתא
 רוב דמועיל נימא ג' דיש בפשרה גם וא"כרוב,
 ב"ד,מטעם
 דהחילוק התוס' שיטת לפרש נראה והיהג.
 ב"ד דין הוי אי הוא ולכדשיימי לכדאמריבין
 הנ"ל, ורמב"ם בע"ז רש"י וכשיטח לא,או
 הביאו ולפי' ב"ד דין הוי לא דפשרה ס"לוגם

 דלא ב"ד כח הוי דלא מכדאמרי ראי'התוס'
 מועיל ב"ד דין דהוי בכדשיימי ורק רובמהני
 הולכין אין הסתם דמן הדבר וביאוררוב.
 לא ובכדאמרי בפשרה ולפי' הרוב אחרבממון

 דאף חידוש יש בב"ד ורק רוב בתראזלינן
 אך כדשיימי. והוא רוב בתר אזלינןבממון
 פי' דיני( בד"ה א', ג' )סנהדרין דהתוס'קשה
 בממון, אף רובא בתר אזלינן בב"ד למההטעם
 הוא הרוב אחר כממון הולכין דאין דהא11"ל
 1ביני לרדיא דרובא וצ"ל לרדיא ברובארוקא
 דברוב ונמצא ע"כ. רובא כהנך חשובלא

 מקום בכל רובא בתר אזלינן ודאי וגמורחשום
 ניזיל לא בפשרה למה לדוכתא קושיאוהדרי
 רובא.בתר
 הרא"ש, מדברי נסתרים דברינו כל אךר.
 וצריך רובא בחר א1לינן לא דבפשרה כ ג"דפי'

 דפשרה להדיא פי' ומ"מ שלשתןלהסכמח
 להלן[ הרא"ש דברי ]נבאר ב"ר דין מכחאזיל
 תלויה בסשרה רובא בתר ההליכה דאיןונמצא
 אמסקנח גתוס' הקשו דהנה כלל. ב"דאיין
 מקשינן אי וחולקין בשלשה דין דכו"עהש"ס
 קאמר דלא תימא וז"ל לא, או לדיןפשרה

 היא תנאי ויאי דין( דיניהם שדנו )ב'לשמואל
 הרא"ש ע"1 ותירץ דכו"ע. לא בד"ה ע"שוכו'

 לאידך או לשמואל ס"ל דאימתי שלובתוס'
 בצדק דכתיב בדין ה"מ שלשה דא"צמ"ד

 ג' צריך אמח דאינו בפשרה אבל וגו'תשפוט
 דלשיטת להדיא ומבואר הפקר, ב"דדהפקר
 גם משמע וכן ב"ד מכח אזיל פשרההרא"ש
 כנ"ל וקשה א'. באות לעיל שהבאנומדבריו
 רובא. בתר אזלינן לאלמה
 הרא"ש בדברי עיונא מקום עוד וישה.
 דמועיל היכא והרא"ש הרמב"ם חולקיןדהלא
 בפניו, הודאה מועיל אי מומחהיחיד

 היא הודאה לאו דהודאתו ס"לדהרמב"ס
 דהודאה ס"ל ג'( סי' בטור )מובאוהרא"ש
 המפרשים מבארים ובפשטות היא.מעלייתא



קלגנחוראי

 כתורת מומחה יחיד מועיל אי היאדהשאלה
 בתורת דלאו ס"ל דהרמב"ם - לא אוב"ר
 ץצות ]ע"ש היא הודאה לאו ולפיכך אזילב"ד

 מועיל יחיד גם להרא"ש אבל ג'[, סי'ונתיבות
 שפיר חשיב לפניו הודאה ולפיכך ב"דבתורת
 להרא"ש בפשרה לעיין יש דכן וכיוןהודאה,
 אבל ב"ד כח צריך דבפשרה דס"לדהתינח
 והפקר לג' הוצרך ולמה דין כי בחד ליסגימ"מ
 הפקר.ב"ד
 הרא"ש דברי צ"כ אחרינא בפרט וגם1.
 מדין פשרה ילפינן אי דאף סוגיין למסקנתדפ'
 דמה וכנ"ל, ג' צריך בפשרה מ"מ בא'ודין
 דכו"ע המתלוקת דפי' סוגיין אתחילחיענה

 או בחד דין אי וחולץין לדין פשרהמקשינן
 פשרה מקשינן דאי להדיא דמבוארבתלתא
 כדבריו _ודלא כא' פשרה גם בא', ודיןלדץ
1"ל.
 ב' יש דין דבכל הוא, בזה לפרש והנראהז.
 או במציאות או האמת בירור מקודםרברים,
 הגר"ח בחי' ]וע' הדין ופסק גמר כ ואח"בדין,
 הרוב אהר בממון הולכין אין בענין הש"סעל

 ררוב כן דפ' המניח ר"פ ב"ץ תוס'אדברי
 האמת מברר מקודם דברים, שני פועלבב"ד
 הוא כן א' כצד אומרים דיינים רב'דהיכי
 גמר צריך זה בירור ואתר הרוב, דהםהאמת
 כ"ג או ג' של ב"ד דצריך כיון אך דין,ופסק
 אחרים כפנים עכשיו הרוב מועיל הדין,לפסוק
 הג' כל כאילו וחשוב בנולו רובאדאמרינן
 וחיתוך ב"ר דפסק כח דהך וי"ל כן.ןפסקו
 מאחר רק לב"ד, שניתן חדש כח אינודינם
 דכן ממילא מזה נמשך האמת ביררודכבר
 דהלא צ"ע בפשרה אבל בדין כ"ז לנהוג.צריך

 דרך על דאי הוא אמת לאו ודאי הב"דבפשרת
 ופושרים מנה משמעון ראובן תובעהמשל
 או כדין שלא כויאי החמשים לחמשיס,הב"ד
 ב"ד כח דאין ונמצא לשמעון, אולראובן
 שהוא כמו האמת בירור בתולדת באבפשרה
 דין ולייצר לחדש לב"ד אחרת כח ןיש רקבדין
 דבר לתת או וליקח הוא אמח לאו דודאיחדש

 שלו. שאינולבע"ד

 הרא-ש כונת לבאר נוכל מש"נ ולפיה.
 ביחיד, ודין מדין פשרה ילפינן א' דאפיישפי'
 אמת דלאו ג' צריך ]לשמואל[ גפשרהמ"מ
 בולטת דכוונחו ע"כ הפקר ב"ד דהפקרוכו'
 כמו ב"ד כח אין רבפשרה דכית כדברנווהוא
 הם צריכים האמת, בירור מכח בא דלאבדין
 וזה שלו, שאינו דבר מבע"ד ליקח חדשלכח
 ה' באות מ"ש ג"כ קשה ולא הפקר. ב"דהפקר
 דהתם ב"ד כח ג"כ דהוי ביחיד סגי לאדלמה
 ב"ד כח ליחיד יש ודאי ובדין בדין מייריהלא
 אך כחתיו כל נמשך וממנו האמח לבררוהוא

 דין לייצר חדש כח דצרך בזה סגי לאבפשרה
 ג'. דצריך להרא"ש ס"ל ע"ז היה,שלא

 לפי דגמ' ס-ד לבאר עלינו ועדייןטן
 פשרה 'לפינן דשם ו' באות וכמ"ש אלודברי6
 הפקר משום ג' מצרכינן ולא בחדא וסגימדין
 כח דשאני ליה אית ס"ד גם דודאי וי"לב"ד,
 דיש היכא דכל ס"ל אך וכנ"ל הדין טכחפשרה
 ולפי' דין, או פשרה לשוויה בהכי סגי ב"דשם
 ג"כ בהכי סגי בחדא ב"ד שם בדין דמצינוכיון

 קשה שלכאורה מה ליישב נוכל ובזהלפשרה.
 הודאוח ל"ש דפשרה דמשמעאסוגיין
 אי שווים ודינן וחבלות גבלות ול"שוהלוואוח

 מדין, פשרה ילפינן אי הלא דצ"ע בג' אובא'
 להיות צריךהיה

 חילו-

 ס"ל וכו' בהזדאות דרק
 ג', דבעי מודי כו"ע בגזלות אבל בחרדסגי
 מיושב ובנ"ל הכי, לימא ג"כ בפשרהוא"כ
 ב"ד משם בא הפשרה כח דגמ' דבס"דדכיון
 בפשרה לגזלוח הודאוח בין חילוץ דליכאי"ל
 והמעשה ומציאות אאמת דחלוי בדיןדרק
 יצירה דהבל בפשרה אך מהודאות גזלותשאני
 לא המעשה לאמת כלל שייכות וליכאחדשה
 כיון ולפיכך בא מציאות מאיזה לןאיכפת
 בהכי סגי ב"ד, שם יש אאחד דגם בדיןדחזינן
 דגם ס"ל ט"ו ס" איש בחזון ]ובאמחלפשרה
 מגזלות והלוואת הודאות חלוקיםבפשרה
וחבלות.[
 מ"ט ב' באות מ"ש לבאר נוכל ועכשיו'.
 הולכין דאימתי בפשרה, רובא בחר אזלינןלא
 מציאות לן דמסופץ היכא בספק הרובאחר



בחוראיקלד
 אמת לאו ודאי דהלא בפשרה אךהמעשה,
 1ה על כדין, שלא משלם ודאי דאחדפשרתם

 כדין דרק ונמצא רובא בתר למיזל שייךלא
 רוב, בתר לילך נוכל האמת על התלויבדבר
 רוב דין דשורש לעיל המוכא הגר"חוכמ"ש
 דלא להרא"ש וא"ש האמת. לברר הואבב"ד
 דלהרא"ש לא או ב"ד דץ הוי אי כללתלוי
 רוב. בתר אזלינן לא ומ"מ ב"ד דין הויודאי

 מהך והרא"ש החוס' ראית לפ'"זומכואר
 לא דהתוס' מכדשיימי, כדאמרי בחלוקבע"ז
 ולא פה לא ב"ד תיבת מקום בשוםה1כירו
 לפי שומא משמע דכדשיימי כוונתם רקבע"ז,
 לא כדאמרי אך בב"ד מקום בכל ננהוגהאמת
 כמו ולפי' פשרה כעין רק האמת לפימשמע

 תלתא וצריך רובא בתר אזלינן לאבכדאמרי
 באים הם מציאות ספק על דלא כנ"לוהטעם
 כרוב. סגי ולא ג' צריך בפשרה גםוא"כ

 היכי א' באות קושייתנו לתרץ ונבואי"א.
 ומקודם קנין. דיש היכא כפשרה ג'מצריך
 אי דאף להרא"ש דברנו דהלא לבארצריכין
 אי והיי' ח'[, אות ןע' ג' צריך בפשרה בא',דין

 מ"מ בא' דין אי אפי' לדין פשרהמקשינן

 ותיכף ב"ד, הפקר מטעם ג' צריךבפשרה
 או בחד פשרה א' המחלוקת הגמ' מבאראח"כ
 ילפינן לא אי ונמצא מדין פשרה ילפינן איבג'

 כח צריך הלא ולמה א', רק צריך מדיןפשרה
 ילפינן דכו"ע דהש"ס דס"ד וי"ל ב"ד,הפקר
 אבל ב"ד, מדין דפשרה בהכרח מדיןפשרה
 מדין פשרה בכלל ילפינן אי דחולקין זהאחר
 לב"ד כלל שייכות לפשרה דליכא להגמ'ס"ל
 הפושר ואין בע"ד שני בין כהסכם רקוהו'
 מטעם דלאו א"צ ג' ואפי' כלל ב"ד כחצריך
 מדע פשרה ילפינן למ"ד אך ליה קאתיב"ד
 פי' )דע"1 לו יש ב"ד וכח דין ודאי ג'וצריך
 בפשרה מ"מ בחדא דין אי דאפי'הרא"ש
 ש"מ בגמ' מ"ש לבאר נוכל ולפי"ז ג'.(צריך
 דאי להגמ' עכשיו דס"ל דכיון קנין א"צפשרה
 נסתם )לאפוקי ב"ד כח מטעם הוא ג'צריך
 אך 1ה, את לייפות קנע צריך למההסכם(
 ה"ט כ"ד, דין הוי אי אפי' קנין צריךבמסקנא
 בדין ב"ד מכח בפשרה ב"ד כח דשאנימשום
 קנין בגדר כח 'פוי צריך וע"ז הנ"ל דברנווככל
 תרחי דצריך סוגיין בסוף החידושוהיינו

 דין. לייצר ב"ד כח ויפוי ב"ד נחלטיבותא
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יורקאנסקי אברחםחרב

 בבור באובס וסופו בפשיעה תחלתובענין

 התליע 11"ל ה"ה נז"מ פי"ב הרמב"םכתב
 שהגמלים אע"פ שוורים בו ונפלומתוכו
 לגמלים פושע הוא והרי תמיד שםמצויין
 הרי השוורים בו נפלו שהתליע ומחמתהואיל
 ובהשגות עכ"ל. בזה כיוצא כל וכן פטורזה
 מכל בהלגות הביא לא הרי"ף א"א ח"לכחב
 על וסמך עיקר שאינו דומה כלום סוגיאאותה

 בפשיעה דתחלחו הגמ' בעלי שהסכימוטה
 המ"מ וכתב עכ"ל. וצ"ע חייכ באונסוסופו
 המפרשיס חילקו דכבר הראב"ד, השגתלח'
 בא שלא הכא דשאני בפשיעה לחחלתה זוכע

 על עלה דאיך הק' ועוד הפשיעה, מחמתהאונס
 דאפשיטא בעיא לדחות הראב"דדעת

 לאמור- שקשה לומר סברא בשבילמברייתא



קלחנהוראי

 באונס וסופו בפשיעה תחלתו דאמריאים
 עצמו דהרי"ף להקשות הוסיף והלח"מחייב.
 האונס בא דבלא זה חילוץ כתב המפקידבסרק
 האונס בא לא הרי וכאן פטור הפשיעהמחמת
 באה דההתלעה לומר ודוחק הפשיעה,מחמח
 ולגמלים, לשוורים מכוסה היה שלאמפני
 צ"ע. הראב"דודברי

 ב' איתא א' נ"ב דבב"ק בזה,והנראה
 בכסה ליה מיבעיא קמא דלישנאלשונות,
 גמלים לפני ולא שוורים לפני העומדככיסוי
 ביה ונפלו שוורים ואתו וארעוה גמליםואתו
 אמרינן מי לפרקים גמלים דאתוובאופן
 או אדעחיה אסוקי ליה דאיבעי הואדפהשע
 הוא, אנוס ליכא מיהת דהשתא כ'וןדלמא
 גמלים באתו דפשיטא ס"ל בתראולישנא
 אסוקי לי' דאיבעי הוא דפושעלפרקיס
 לפני העומד בכיסף איבעיא כיאדעתי'.
 גמלים ושכיהי גמלים לפני ולאשוורים
 פושע דהוי מגו אמרינן מי מתוכווהתליע
 דלמא או בהתלעה, לשוורים פושע הףלגמלים

 למיפשט אתי הלשונות ולב' מגו. אמרינןלא
 הכי פושט דלל"ק פטור, כראוי דכסהוממתני'
 נפול היכי ולשווריס לגמלים בראוי איירידאי
 לגמלים ולא לשוורים כראוי דאייריוע"כ
 ודחי פטור וקתני לפרקים גמלים דאתוובאופן
 לגמלים וכראוי לשוורים כראוי איירידלעולם
 בר בר יצחק א"ר נפול היכי לך קשיאודקא
 דאי הכי, פשיט ולל"ב מתונו, שהחליעחנה
 מחוכו והתליע וגמלים לשוורים כראויאירי
 לאו אלא למעכד הו"ל דמאי דפטורפשיטא
 גמלים ח2כיחי לגמלים ולא לשווריםכראוי
 לעולם ומשני פטור וקתני מחוכווהתליע
 ודקא מתוכז והתליע וגמלים לשווריםכראוי
 מהו למעבד הו"ל מאי החליע כי לךקשיא
 קמ"ל. עלי' ומנקש למיזל ליה איבעידתימא
 שפיר לי' אתי דלל"ק בסוגייןומבואר
 איירי פטור כראוי דכסהו רמתני'דחידושא
 פשיטא, דזה ליה קשיא ולא מחוכובהתליע
 פשיטא מתוכו בהחליע דאי לי' קשיאולל"ב
 דה"א הגמ' וחירש למעבד, הו"ל דמאידפטור

 מדוע וצ"ב עלי', ומנקש למיזל לי'דאיבעי
 לל"ק, פשיטא הוי לא מתוכו, בהתליעהפטור
 פשיטא. הויולל"ב

 ואמרי אלעזר ר' אמר כ', נ"ה לקמןוהנה
 התורה דברים ארבעה תנא במתניחאלה

 ורגל, שן ואש בור הז ואלו בשמירתןמיעטה
 איש יכרה כי או כור איש יפתח כי דכתיבבור
 הא רש"י וכ' פטור, כסהו הא יכסנו ולאבור

 ליה דטאים עד בעי ולא פורתאבסהו-אפי'
 נזץי פי"ב ברמב"ם ויעוין עכ"ל.בעפרא
 מקום המגלה או החופר אהד ח"ל ה"דממון
 כי או בור איש יפתח כי שנא' מכוסהשהיה
 מתוכו שהתליע אע"פ כראוי כסהו ואםיכרה
 הא יכסנו ולא שנא' סטור ומת שור לתוכוונפל
 מדברי והמתבאר עכ"ל פטור כסהואם

 אותו משום מתוכו בהתליע מדפוטרהרמב"ם
 בשמירת מיעטה דהתורה מיני' דילפינןלימוד
 בשמירת מיעטה דהתורה רחידושא דס"לבור,
 הץרא חידוש ובלי בהתליע, דפטור הואבור
 עד נפטר היה ולא מתוכו בהתליע גם חייבהיה

 א"ש ומעתה כדפירש"י. לבור ליהדטאים
 לשוורים כראוי דכסהו מתני' מוקמינןדבל"ק
 דהוי קשיא ולא מתוכו והתליעוגמלים
 מיעטה דהתורה מתני' דאשמעינן כיוןפשיטא,
 ליה דטאים עד כעינן ולא בורבשמירח
 ולישנא לזה. קרא דבעינן הכונס רישוכדמוכח
 בור בשמירח מיעטה דהתורה ס"ל לאבחרא

 דהוי ברור זה דאין בהכונס שם)כמבואר
 דבהתליע פשיטא מקשינן ומש"המתניתא(
 למעבד. לי' הוה דמאי פטורמתוכו
 להקדים נראה המחלוקת לבארוכדי
 לי' דמספקא דהא הרא"ה בשם מובאדבש"מ
 בור דשאני משום מגו אמרינן אי בבורלגמ'
 לבאר במלחמות כ' וכן לנזץ, אלאשאינו
 דלאו אע"ג לן מיבעי קא והכי וז"להשאלה
 כסי' דלא אימת כל האונס בא הפשיעהמחמת
 תורה פטרתו שלא מחייב ולעולם מקריבור
 כית הלכך דבר לכל ראוי שהוא בכיסויאלא
 מיפטר ולא הוא כיסוי לאו לגמליס ראוישאינו
 כרייתו שפשיעח הוא אונס דהשתא אע"גבי'



צחוראיקלו
 כיסוי שיכסנו עד דבר בכל לחייבו היאפשיעה
 דלהרמב"ן ומכואר עכ"ל. לגמלים אףהראוי
 בבור, רק היא מגו לענין הגמ' שאלתוהרא"ה
 דעל כן משמע לא בחידושיו מהראב"דאבל
 דמיא ולא כתב מגו, אמרינן מי הגמ'שאלח
 לי מה הכא לי מה המוח מלאך רבא דאמרלהא
 אבל פשיעה, צד ליכא מיתה לגבי דהתםהתם,
 ומגו פשיעה צד איכא עצמה נפילה לגביהכא

 פשיעה הויא נפילה לחדא פשיעה צדדאיבא
 ואח"כ מגו, אמרינן דלא ואסיקנא נפילהלכל
 באונס וסופו בפשיעה תתלתו קי'"ל האהק'
 מתחלה שהקשה דמה להדיא ומוכחחייב,
 מה הכא לי מה מלה"מ רבא דאמר מהאדמ-ש
 מגו, נימא שם דגם להקשות דכ11נת1 התם,לי
 פשיעה, צד ליכא מיתה דלגבי תי' זהועל

 יהא מ"מ מגו אמרינן דלא דאף הץ'ואח"כ
 הרי באונס, וסופו בפשיעה חחלתו משוסחיוב

 למימר שייך בור גבי דוקא לאודלהראב"ד
 דוכתא. בכל גם אלאמגו,

 סברא רואים והרא"ה מהרמב"ןוהנה
 מזיקים דשאר מזיקים, משאר בורדחלוק
 דכפי שמירחם, בדין תלוי שלהם מזיקתורת

 מזיק בתורת חסר מלהזיק, הםשנשמרים
 שלו וחפצא גופו כל בבור משא"כשלהם,
 עשייתו דתחלת דגמ' וכליש,א עלי' מזיקתורת
 היזקות כל עבור הבור בעל ומתחייבלנזק,
 כסהו דאם התורה דהידשה אלא זה,דמזיק
 בחרא הלישנא סברת זהו ולדבריהםפטור,
 פושע הף לגמלים פושע דהוי מגולומר

 רק כיסוי דהוי דכיון דהיינו בהתלעה,לשוורים
 הא נתקייס לא בזה א"כ לגמלים, ולאלשוורים

 יכסנו ולא מיקרי ועדיין פטור כסהואם
 בנפלו אפי' דבור היזיקא עבור חייבוממילא

 אבל מתוכו. בהתליע ואפי' שווריםבו
 בבור, דוקא אינה מגו של דסבראלהראב"ד

 הכרה לנואין
 דל-
 שאני דבור זו בסברא אזיל ב

 בור חלוק דלא לצדד ויש מזיקים,משאר
 חייב הוא בשור דבמו אלא מזיקים,משאר
 פטור שמירה שיש והיכא להזיק, שעומדמשום
 תלוי החיוכ בבור גם להזיק, עומד דאעמשום

 שהכשירו שזה הנזק, בהכשר הבעליםבפשיעת
 לבור כיסר דמדציל הא וכן בהנזק, מחייבםהנזק
 אץ אבל נתקץ הכשר כאן אץ דאז משוםהוא
 מזיק לו ש"ם לחוד בזה תלוי דבורחיוב
 ובכיסוי דבור, היזקות בכל המחייבו וזהודבור
 אין אלא פטור, כסהו דאם מגזה-כפטור
 מזיקים. לשאר כור ביןחילוק
 הפלוגתא לבאר נראה הראב"ד דרךועל
 מסתפק קמא בלישנא דהנה הלשונוח ב'בין

 בו ונפלו לכיסוי וארעוה לפרקים גמליםבאתו
 אדעתי' לאסוקי דהו"ל משוס חייב אישוורים

 הוא. ואנוס ליכא הא מיהת השתא דלמאאו
 אתו דגמלים דכית ממא אי דבשלמא לעיץמש
 חהו אדעת" לאסוקי לי' איבעי לא לפרקיםרק
 דאף משמע בגמ' הרי אבל א"ש, פטורהצד

 משום פטור ג-כ אדעתי' לאסוקי לידאיבע'
 מש"ה גמלים ליכא הא מיהח דהשתאדכית
 אי לי פטרינן טעם מאיזה הצ"ב לאנוםנחשב
 ונראה גמלים. שיבואו אךעחי' לאסוקיהו"ל
 תלר דבור חיובא דאי בזה, הוא רנמ'דספק

 שהכשירו שזה הנזק בהכשר הבעליםבפשיעת
 כיסר דמועיל הא א"נ בהנזק, מחיבםהנזק
 נתקק,  הכשר כאן אץ דאז הוא, הביאורתמיד,
 אז,נת" לאסוק' ל" דאיבעי בכה"גוא"כ

 הבעלים חשיבי לא עדיין הכיסוישיתקלקל
 אי אבל ההיזק, בעד וחייבים בניזקין,מכשיר
 עצמו, בבור תלוי דבור דחיובאנימא
 בהיזקוח מחייבו דבור מזיק לו שיש לחודדזה
 חייכ יכסגו בולא דרק התורה וחידשהדבור,
 דשכיחי בכה"ג גם א"כ פטור, כסהואכל
 הרי הבור דמכוסה עכשיו מ"מ לפרקים,גמלים
 הא שפיר בי' וקרינן שווריס, לענין הואשמור
 הא שקיים כיון אנוס ומיחשב פטור, כסהואם

 לאסוקי דהו"ל ואף לבור, כיסוירבעיגן
 כיון סו"ס לפרקים, גמלים שיבואואדעתי'
 מהא להקשות ואין פטור. מכוסה חשיבדהבור

 הוא, דפושע משום דחיב גמליםדבשכיחי
 כיסוי כלל חשיב לא גמלים דשכיחירבאופן
 ורק גמלים, ע"י שיתקלקל דשכיח כיוןכראוי
 כראוי. כיסוי חשיב לפרקים גמליםבאתו



קלזנהוראי

 נפלו דאי פ"ה ואתו-וז"ל, ד"ה בתוס'ויעויין
 לגבי דהא דחייב לן מיבעיא לא גמליםבו

 ליתן ויש הלשת משמע וכן הוא פושעגמלים
 יש כלל גמלים שכיחי לא דאפי' בדברטעם
 לחוש אין אבל ויפלו גמלים יבואו שמאלחוש
 עכ"ל. שוורים כן אחרי רפלו גמליםשירעו
 לא הרי גמלים דלענע דבריהם בביאורוהנראה

 גמלים שכיח' דלא אף א"כ כלל מכוסההי'
 שהרי אונס, טענת לו דאין חייב גמל בובנפל
 לענין משא"כ לגמלים. גמורה תקלהעשה

 הוא, ושמור מכוסה הבור בעצם הרישוורים
 אדעתי' לאסוקי דהו"ל משום אלא לחייבוואין
 הגמ' נסתפקה ובזה השמירה, תתקלקלשמא

ובמש"נ.
 הגמ' דאזלא ודאי דזה לומר יותרונראה

 הכשר משום אינו דבור דחיובא הצדדיםבב'
 בוה הוא והספק עצמו, כבור תלף אלאנתקין
 הא מגזה"כ הוא כיסוי דמועיל דהא דכיוןגופא
 מזיץ תורת כאן יש דצדיין אף פטורכסהו
 ויוכלו לפרקיס גמלים דאתו היכא א"כרבור,
 לאסוקי דהו"ל דהא אמרינן מי הכיסוילקלקל
 שם מהכיסוי מכטל גמלים, שיבואואדעחי'
 הבור מכוסה הרי דסו"ס כיון דלמא אוכיסוי,
 השם יתבטל לא לשוורים, המועילבכיסוי
 וכיון אדעתי' לאסוקי דהו"ל ע"יכיסוי

 למיפשט ואתי פטור. כדין בכיסוידמכוסה
 דאירי הגמ' ודחי פטור, כראר דכסהוממחנה
 כראר מכוסה שהל ובכיסר מתוכובהתליצ
 לגמ' דס"ל הא שפיר ומובן וגנולים,לשוורים
 דזהו פטור, דהתליע הוי דמתני'דחידושא
 דאף בור, בשמירת מיעטה רהחורההחידוש
 פטור כראוי בכסהו דבור, גמור מויק כאןדיש

 פטור. כסהו הא יכסנו מולא זהוילפינן
 גמלים באתו ודאי דזה ס"ל בתראולישנא
 לי' דאיבעי משום הבור בעל דחייבלפרקים
 מגו. לענין רק היא והשאלה אדעתי',לאסוקי
 הכשר משום דבור דחיובא ס"ל זהדלשון
 דאיבעי היכא ניזקין הכשר יש וודא'ניזקין,
 הבעליס, חייבים וודאי אדעתי', לאס,קילי'

 ולא לשוורים כראוי דכסהו היכא היאוהבעיא

 דפושע מגו אטרי' אי מתוכו והחליעלגמלים
 בהחלעה. לשוורים גם פושע הוי גמליםלענין
 פטור, כראוי דכסהו ממתני' למיפשטואתי
 כראוי בכסהו מחני' דאיירי לומרדאין

 פשיטא דזה מתוכו והתליע וגמליםלשוורים
 כראוי דאיירי וע"כ למעבד, הו"ל דמאידפטור
 והחליע גמלים ושכיחי לגמלים ולאלשוורים
 דלא הא היטב ומדוייק פטור. וץתנימתוכו
 היא דמתני' דחידושא למימר לגמ' לי'ניחא

 תלוי דבור דחיובא דכיון פטור,דהחליע
 בכיסוי מכוסה שהיה וכאן ניזקין,בהכשר
 למעבד, הו"ל מאי וגמלים לשווריםהראוי
 זה וללשון בהנזץ, מכשיר כלל דאינוופשיטא
 בור. בשמירת מיעטה דהחורה כלל חידושאין
 תלוי דבור דהיוב ס-ל זה דלשת רנתבאר)הא

 הראב"ד, לפי רק הוא נתקיןבהכשר
 וע"כ מגו, אמרינן כבור רק הרידלהרמב"ן

 הבור בעד רהחיוב אזיל מגו דס"ל הגמ'דלשון
 טזיקין.( כשאר הנזץ הכשר משוס ולאלחור

 פלוגתא הרי"ף הביא המפקיד בפרקוהנה
 באונס וסופו בפשיעה בחחלתו ורבאדאביי
 מחייב דאבי הפשיעה, מחמת בא לאוהאונס
 הפועלים את מהשוכר שם והק' פוטר.ורבא

 והניח רועה שהיה רועה לרבה אביידאיתיבי'
 כו' ודרס ארי וטרף ואכ ובא לעיר נבאעדרו
 ואם חייב להציל יכול היה אם אוחואומדין
 דעילי בעידנא דעל לאו מאי פטור,לאו

 א"ה אינשי, עיילי ילא כעידנא דעל לאאינשי,
 תחלתו פטור אמאי פטור לאו ואם סיפאאימא

 משם מבואר וחייב, הוא באונס וסופובפשיעה
 לא שהרי הפשיעה מחמח האונס בא דלאדאף
 הרי"ף וחי' חייב ואעפ"כ להציל יכולהיה
 דחייב דס"ל לשיטתו אזיל שם דמקשהדאביי
 ב* בלא אף באונס וסופו בפשיעהבתחלתו
 דכיון תי' והראב"ד הפשיעה. מחמתהאונס
 הו"ל לא אינשי, עיילי דלא בעידנאדעל

 העדר דהנחת ונמצא וללנת שם העדרלהשאיר
 דאח"כ והאונס הפשיעה, הויא שמירה בלישם
 לקמן מצינו וכן זו. פשיעה מחמת באשפיר
 כי רעוע בכותל אלא כגמ' דאמרי'בהכונס



נהוראיקלח
 וסופו בפשיעה תחלתו פטור אמאיחחרה
 בא לא הא הראשוגים והקשו הוא,באונס
 דמחמת חירץ ורש"י הפשיעה מחמתהאונס
 מובא הרא"ה אבל הכותל הפילההחחירה
 שהניחה ומפני שם כשהניחה דפשע חי'בש"מ
 כנ"ל חהו שחתרה, האונס ג"כ באשם

 בהמה, שי דמניח הא היא דהפשיעהבראב"ד,
 הפשיעה. מהמת הבא אונס נחשבומה"ט

 ראוי והי' שהתליע דבניסוי ~ון ישולפ"ז
 הבא אונס חשיב דג"כ לגמלים, ולאלשוורים
 הא היא הפשיעה אי דבשלמא הפשיעה,מחמת
 דהתלעה אונס א"כ לגמלים, כראוי כיסהודלא
 אי אבל הפשיעה מהמת בא נחשבתלא

 מכוסה שאינו בור לו דיש הא היאהפשיעה
 לגמלים, כראוי מכוסה שאינו דבמקוםכראוי,
 זה ומחמת פשיעה, הויא לו שיש הבורעצם
 דאי לבסוף, הבהמה שם שנפלה האונס באהרי
 היה לא אז לי' דטאים דהיינו בור לו היהלא
 תחלחו משום לחתבו יש שפיר א"כ ההתק,בא

 דכתב הא וא"ש באונם, וסופובפשיעה
 תחלתו משום טחייב דהרי"ףהראב"ד
 הראב"ד דכתב והא באונס, וסופובפשיעה
 דוחה איך המ"מ והקשה עיקר אינהשהסוגיא

 דפטור מברייתא דסוגיא סתמא דפשיטהא
 לפמש"נ י"ל דאמוראים סבראמשום

 אינו בור דחיוב בתרא ללישנא ס"לדלהראב"ד
 משום הוא החיוכ אלא הבור עצםמשום

 הפשיעה וא"כ דבור, נזק הכשירודהבעלים
 לגמלים כראוי שמרו דלא הא היאדבור

 לא רהחלעה אונס וא"כ דגמליס, נזקוהכשיר
 פושט ושפיר הפשיעה מחמת דבאחשיבא
 להראב"ד ס"ל להלכה אבל דפטור,הגמ'

 בשמירח מיעטה דהחורה דברייחאכסחמא
 דטאים עד בעינן ולא בכיסוי רסגי לענין-בור
 עבור הוא בור דחיוב ממילא ויוצאליה,

 לחוד זה כי המזיק, שעשה לחוד הכריי'פשיעת
 ואין דבור. בהיזקות מחייבו דבור מזיק לושיש
 זה, בור ע"י הגעשה הנזק הכשר משוםהחיוב
 מחמת בא שפיר חשיב שאירע אונסוא"כ

 בפשיעה תחלתו משום חייב ולהלכההפשיעה,

 ואולי בצ"ע, הראב"ד סיים והנה באונס.וסופו
 סוגיא הרי"ף חי' לא דבהמפקיד משוםכוונתו

 הפשיעה, מחמת הבא אונס דהוידהפועלים
 ורו"ק. ולח"מ המ"מ קושיות שפירשיושבים
 האזל.[ באבן אח"כ מצאתי התירר!]ועיקר
 בזה חלוי בור דחיוב דנחבאר במהוהנה
 בכל המח-בו וזהו רבור, מזיק לו שישלחוד
 דכדי מצינו דמ"מ להוסיף נראה דכור,היזקות
 יש הבור, בעל לעשותו בור כרהתלהחשב
 מחעץבו לחוד ניזקין ההכשר שרקגוונא
 המזיק מצד הף אח"כ חיובו אבל בור,לכרייח
 זה, דמזיק היזקות כל בעד דחיב לחוד,רבור
 ההכשרואק

 ניזק-

 גורמת רק החיוב, גורמת
 קרינן ניזקין ההכשר דע"י הכור בעללעשותו

 שיבואר. וכמו בור איש יכרה כיבי'
 בעלמא אמר חשמואל ב', כ"א בגמ'דהנה

 למימר איכא בור דבשלמא חייב ברשוחובור
 לאו למימר איכא מי פירוח אלא אדעחי'לאו

 חף קא הא ד"ה רש"י וכ' להו חזי האאדעתי'
 רכל ואע"ג פטור בהן הוחלקהלהו-ואפי'

 ברה"ר הנ"מ הוא בורחקלה

 דא-

 רשוח לו
 דנחנה ברש"י ומבואר עכ"ל, תקלה שםלתת
 ברשותו בור על רק מועיל להו חזי קאדהא
 להיות דכדי והביאור ברה"ר, בור עלולא
 יכרה דכי קרא משום שיחחייב בורכרייח
 בור בכורה הוא אופן חד אופניס, ב' בזהשייך

 הף שם התקלה נתינת או הכריי' דעצםברה"ר
 ע"י הנזק הכשיר כמה להתחשב מבליכריי'

 תקלות לעשות רשות לו דאין דכיקתקלחו,
 בור כריית הף שם התקלה נתינת עצםברה"ר,
 חייבין והזיקו ברה"ר המקלקלין כלוכדחנן
 שתחשב גורם רה"ר שמקלקל דזהו הרילשלם,
 ברה"ר בור החופר א', נ' ברף וכן בור,נריית
 רשאי שאינו ואע"פ פטור לרה"יופתחו
 רה"ר, תחת חלל עושין שאין לפי כןלעשות
 כריית כאן שיש אמריגן דלא חידחם דהףהרי
 רשות לו דאין ברה"ר חלל שעשה ע"יבור

 בחופר אחר, אופן ברה"ר. בבור חהולעשותו,
 מצד דהמעשה אמרינן לא דאז ברשותו,בור
 הבור גוף שהרי ברה"ר, תקלה כנוחן הויעצמו



בהוראי
 כמו להשחמש יכול וברשותו הוא,כרשותו
 אי דמ"מ אלא בורות, עשיית ע"י וגםשרוצה
 שיפלו ניזקין הכשר כאן יש שחפר זה בורע"י
 לענין הוא פושע והרי חמור, או שורשמה
 בורו שסמך ע"י רה"ר לבני ניזקיןגרמת

 בור לכרית נחשב זה הכשר ע"י גםלרה"ר,
 לעיע צריכים דכבר אלא בור בחיובילהתהייב

 זה דאין בהניוקין, גורם הכורה זה חשיכאי
 שם התקלה נתינת דעצם ברה"ר בורככורה
 בור. בחיובי אה"כ להחחייב כור כרייתהוי
 בור דבחופר רש"' של תילוקו מובןובזה

 דהיינו לה, חזי קא הא של טענה שייךברשותו
 דרואים כיון בהנזק, גמור מכשיר חשיבדלא

 הפירות, ע"י התק שיוגרם צריך ולאהפירות
 שהוא הבור ע"י ניזקין הכשר כאן דאעוכיון

 ופטור, בור כרהת כאן אין מש"הברשותו,

משא-
 רשות לו אין הרי ר, ברה" פירות בנותן כ
 הפירוח הטלת גוף והרי ר, ברה" פירותיולשים
 עצמו, מצד בור וכריית חקלה עשיית הוישם
 הא הטענה מועיל ולא דבור, חיובא כאןויש
 פקח דשור להא דומה זה דאין להו, חזיקא
 חשיב דשם לעיוני, דהו"ל משום פטורכיום
 קא דהא הטענה אבל אנפשי', דאזיקכאיהו
 הפירוח בעל שאין לענין רק מועיל להוחזי

 וכיון הניזקין, לענין גמור ופושעמכשיר
 לענין פושע חשיב שיהא בעינן לאדברה"ר
 בור כריח הר לחוך פירות הטלת אלאההקק,
 התקות בכל הוא חיב ממילא הם, שחקלהכיק
 דאזיק דאיהו מהינא חרן בור, שנרה כיקדבור

 פקח. כשוראנפשי

"4  

 רודביצקי אברהםהרב

 ל"ת דוחה עשחבעבין

 את דוחה מילה ת"ר ב', קל"ב דףבשבח
 מנה-מ וכו' בזמנה שלא בין בזמנה ביןהצרעת
 בהרח שם שיש פ ואע" ערלתו בשר 'מול רדת"
 את דוחה מילה אחרינא לישנא וכו'יקוץ

 או ומאי ל"ת ודוחה עשה דאתי מ"טהצרעת
 ראחי דאמרינן אימר קאמר הדר דקאמראינו
 עשה האי גרידא ת ל" תעשה לא את ודחיעשה
 שם שיש ואע"פ כשר ת"ל וכר הואול-ת
 לאו היינו השמר כתב האי ד"ה ובחוס'בהרת

 ואע"ג בקונטרס כדפי' עשה היינוולעשות
 לאו דלאו השמר הקומץ פרק בסוףדאמר
 לא אלא הוא מ"ע לאו מ"מ עשהדעשה
 בהרת חקוץ פן הזהר רחמנא דאמרתעשה
 ליה הוה דמדוע ביאור טעוניס החוס'ודברי
 צרעח. בנגע השמר כתיב והאלאו

 פ"י צרעת טומאות הל' הרמב"םוהנה
 ימול בערלתו בהרת שהיתה מי וז"ל כחבוה"ה
 עשה שמצות בזמנה שלא מילה שהיאאע"פ
 במשנה ועין עכ"ל מקום בכל ל"ת אתדוחה
 דהוה ב', קל"ב שבת מגמרא עליו שתמהלמלך
 כוונת מהו קשה ועוד ע"ש ול"תעשה

 מקום". "בכל בלשונוהרמב"ם
 בפ"1 הרמב"ם דהנה בזה ליישבונ"ל
 על אסורה היבמה היתה וז"ל יבוסמהלכוח
 שהיתה או עשה איסור או לאו איסוריבמה
 הדין ומן וכו' מתיבמת ולא חולצת ה"זשניה
 מוצא שאתה וכ"מ מ"ע שהיבום שיתייבמוהי'
 והקשה וכו' ל"ת רדחה עשה יבא ול"תעשה
 משמע דמגמרא ל"ג בסימן ארי' השאגחעליו
 ווקק אינו מדאורייתא עשה האי אימי'דמאי



נהוראיקמ
 מדף ראי' והביא בזה שהאריך מה ע"שליבם
 מילתא לאו ר"א ואיתימא א"ר הדר ב',כ'
 חליצה וכו' כ"מ ר"ל דאמר דאמריהיא

 מן עשה חייבי וא"כ מצוה לאו יבוםבמקום
 וכמדומה עדל"ח, דאין ליבום רמיא לאהתורה
 איתמר התם דאמר אהא סמך שהרמב"םלי

 פוטרת אמר חד ור"א ר-י באלמנה כ"גביאת
 הנישואין מן דאלמנה בגמ' ומפרש וכו'צרתה
 ל"ת דוחה עשה דאין פוטרת דלא ל"פכ"ע
 האירוסיז מן באלמנה פליגי כיועשה

 משמע ועשה ל"ת דוחה עשה איןומדקאמר
 גרידא עשה אבל דוחה דאינו הוא ול"תעשה
 לעיל שכתב מה סותר ולכאורה ע"ש,דוחה
 אבל וז"ל ארי' השאגת בזה ותירץ ב', כ'מדף
 עשה דודאי הוא, הכי דכוונתו ברורהדבר
 דוחה מצורע וטהרת יבום כגון ועשהדקום
 כגון תעשה, ואל דשב הוא דמצותולעשה,
 דורות ג' בתוך ואדומי מצרי עשהחייבי
 אלא דליכא לשלח ע"מ בנטלו הקןושילוח
 לל"ת דומה כה"ג דעשה משום לחודעשה
 ודחי עשה ואתי הן וא"ת בשב ככולןשרובן
 כדאמרינן מעשה חמיר דל"ת אע"גלהו

 ועשה דקום מ"ע אלמא א', ז' דףביבמות
 דחמיר וא"ת שב של לל"ח אפילו למדחיאלים
 לדתות ראוי ועשה דקום דעשה כ"שמיניה
 דקוס עשה אין ומ"מ שוא-ת של הקלהלעשה
 אלמנה כגון דשוא"ת ועשה ל"ת דוחהועשה
 א"ש זה לפי עכ"ל, הקן ושילוח הנישואיןמן

 ג"כ הוי שם דהעשה בהרת דקציצתהרמב-ם
 שאמרו מה חה מלאו קיל הוה תעשה ואלשב

 עשה הוה הצרעת בנגע השמר דאפילוהתוס'
 א"כ לאו, כמו הוי שוא"ת ע"י שזה כיוןאבל

 הרמב"ם וכן לאו. הוי שם דכתוב"השמר"
 שלא כאן אומר יורוך אשר ככל דלעשותסובר
 ודוחה שוא"ת של עשה הוי הבהרתלהקוץ
 אותו.מילה

 ד"לעשות" תיתי דמהיכי צ"ע עדיעאבל
 הוה הכא שגוגע דמה כיון שוא"ח של עשההוי

 וההלט הסגר כגון אופנים דיש כיוןשוא"ת
 של עשה העשה שם הוה בקו"ע, העשהשנוגע

 כיון הקן ושלות ואדומי למצרי דמי ולאקו"ע
 כיון דלמא או בשוא"ת הוה פעמיםדברוב
 שוא"ת, של עשה הוה להדחי' שנוגעשמה
 אותה.רוחה

 דהא יתרו בפרשת בהרמב"ן איחאוהנה
 הל"ת על העשה עדיפות מפאת הואדעדל"ת
 דוחה עשה אטו ביבמות 1' מדף עליווהקשו
 עשה וקאתי מיניה חמיר ל"ת לאו ל"חאת
 חומרא לי מה זוטא חומרא לי מה לי'ורחי
 על שהקשה כ"ד סימן לתורה צ'ונים ועי'רבה
 שאנו ממה הוא מעשה חמור דל-ת דהךרש"י
 עשה, על ולא ל"ת על מלקות שישרואין

 מלקות שייך היה אם דבשלמא קשהולכאורה
 א"כ מלקות תורה חייבה לא ועכ"ז בעשהגם

 רק הוא מהותו עשה ביטול משא"כ ראי'הו"ל
 כדרגת העשה דרגת שפיר הרי וא-ככשוא"ת

 מלקות בו אין ועכ"1 מיניה עדיף ועודלאו
 בו שאין לאו שהוא כל נמי גופי' בלאודהא
 הוי העשה דחסרון עליו לוקין איןמעשה

 עובר כשהוא פעולה עושה שאינובמציאות
 דף דהגמרא ענגיל יוסף ר' הגאון ותירץאותו
 ור' ישמעאל דר' אליבא החם ביבמותז'

 שאין דלאו ס"ל ב', ג' דף בשבועות'שמעאל
 ראי' יש ~ידיה א"כ עליו לוקין מעשהבו

 כותב הרמב"ן אבל חמיר דלאוממלקות
 אין מעשה בו שאין דלאו דהלכתאאליבא
 חמיר דעשה לאמר יכולין שפיר א"כלוקע
 במציאות. חסרון הוה אלאמלאו,

 של דעשה הרמב"ם דברי א"שולפ"ז
 תסילין לולב כגת לעשות שהמצוהקו"ע

 חמיר 1;וי דהעשה אמרי' שפיר אזוכדומה
 משום ראי', אינו מלקות דחייב והאמלאו

 במעשה עובר שאינו בהמציאות הואשחסרון
 מצרי כגון תעשה ואל שב הוה העשה אםאבל

 לעשות שלא הוה שהמצוה הקן ושלוחואדומי
 אינו ואעפ"כ מעשה, ע"י עובר הוא כזהבאופן
 וכ"ש מיניה חמיר דהלאו אמרינן התםלוקה

 משופ ולא אוחו דוחה ועשה קום שלדהעשה
 גרוע העשה עושה זה ועשה קום הוהשהעשה
 לוקה דאינו כיון גרוע שהעשה הסימןאלא



קמאנהוראי

 אם נ"מ לא ולפ"ז פעולה ע"י אותוכשעובר
 או תעשה ואל שב הוא כאן שנוגעהעשה
 הוה דהסימן תעשה ואל שב מקום בכלהעשה
 לעשות על ילקה לא הבהרת יקצרן שאסכיון
 עם עובר הוא כשעובר הא לוקה, אינומדוע
 וכ"ש חמיר אינו דהעשה וע"כ מעשהעשות
 ועשה. קום של עשהלגבי

 דסוגית כתב, א' ה' דף ביבמותוהרמב"ן
 להו לית לצמר ופשחים דצמרהגמרא
 ול"ת עשה מוצא שאתה מקוט כל דאמרדר"ל
 דר"ל שסובר ויש מוטב שניהם לקיים יכולוכו'

 לגמרי בציצית כלאים אבל איתמרבעלמא
 בעלמא דחי' דמנחות וההיא מסמוכיןהותר
 סותר זה לכאורה ע"ש וכו' לי נהירא ולאהיא
 דהותר כתב דשם קל"ב, בשבת שכתב מהאת

 שסדין אומר אני וכן ח"ל ציציח אצלכלאים
 דמידחי הוא ול"ת עשה מתורת לאובציציח
 וכו' שניהם לקיים שאפשר מקום כלשא"כ
 בדף דהסוגיא א"ש, דברינו ולפי וצ"ע,עכ"ל
 דציצית ועשה ישמעאל ר' דבי דתנא אליבאד'
 דחי', שייך וא"כ התורה, בכל כמו מלאוקיל

 הוה בציצית דכלאים הרמב"ן כתב הכיומשום
 אין מעשה בו שאין דלאו להלכה אבלדחי'
 דלא שלילית מצוה הוה הציצית עליול1קע
 א"כ ציצית בלא כנפות ד' של בגדילבש

 מעשה ע"י עובר הוא כזה בגדכשילבש
 קיל עשה דהוה מוכח א"כ לוקה אינוואעפ"כ
 דהרמב"ן ל"ת, דוחה עשה לשאר דומהואינו

 ע"כ והכא מלאו חמיר דעשה בחומשלשיטתי'
 ציצית. אצל כלאים דהותרא צ"ל ע"כ כןאינו

 תנא דתני ב', ט"1 דף במכוח איתאוהנה
 בה שיש תעשה לא מצות כל 'וחנז דר'קמי'
 עשה ביטל פטור שבה עשה קיים עשהקום
 בן ור-ש ביטלו ולא כיטלו חני וכו' חייבשבה
 קמיפלגי במאי קיימו ולא קיימו אומרלקיש

 התראת סבר מר מיפלגי קא ספקבהתראת
 לאו ספק התראת סבר ומר התראה שמהספק
 דאתמר לטעמייהו ואזדא התראה,שמיה
 ולא היום ועבר היום זה ככר שאוכלשבועה
 לוקה אינו חר11ייה1 דאמרי ור"ל ר"יאכלה

 בו שאק לאו דהוה משום לוקה אינו אמרר"י
 עליו לוקין אין מעשה בו שאין לאו וכלמעשה
 התראת דהוה משוס לוקה אינו אומרור"ל
 וכתבו התראה שמיה לא ססק התראת וכלספק
 ח"ל התראח ד"ה ב', ג' דף בשבועותהתוס'
 מפטר לא מעשה בו שאין לאו דהף משוםאבל

 דף מכות רש"י ועין עליו דלוקין ר"לדקסבר
 בביטול תלוי שהלאו וז"ל הניחא ד"ה א',ט"ו

 בידים העשה את שיבטל עד נגמר ואינוהעשה
 שמעשה וז-ל דר"ל אליבא כחב ואח-כוכו'

 לעקור ניתן העשה אבל נגמר הלאושעבר
 ר"י בין המחלוקת לבאר ונ"ל עכ"ל,המלקות
 שאין לאו דסבר ר"ל לטעמייהו, דאזליור"ל
 לא דעשה ראי' יש א"נ על'1 לוקין מעשהבו

 בו כשאין דבלאו משום לאו, כמו נ"כחמיר
 צריכין א"כ לוקין, אין ובעשה לוקק,מעשה
 א"כ מלקות של מהפרשה מופקע דעשהלומר
 מחייב לחודיה דהלאו קיימו ולא קיימוסובר

 בו שאין לאו דסובר יוחנן ר' אבלהמלקות,
 אינו דעשה לומר 'ש עליו לוקק איןמעשה
 חסרת הוה אלא מלקות של מהפרשהמופקע
 לו אבל מעשה ע"י העשה עובר דאינומציאות
 מלקות מחיב היה מעשה ע"י לעכור שייךהיה
 של החיוב גומר דהעשה לומר שייךוא"כ
 דף ביבמות הגמ' סתירת מיושב ולפ"זמלקות.

 משום דדוחה הוא לאו דוקא דמשמע ב',כ'
 לא עשה אבל מצוה לאו יבום במקוםחליצה
 מתרץ, הוא דר"ל אליבי' דהתסמשום

 עשה דכל סובר ור"ל ר"ל, על הקשהדהמקשן
 ועשה קום בו שיש עשה דעל כית מלאוקיל
 א"כ לוקין, מעשה בו שאין לאו ועל לוקהאינו
 עשה מהא עשה הא אולמי' מאי אמרינןשפיר
 אליבי' הנישואין מן אלמנה של הגמראאבל
 מעשה גרוע שוא"ת של עשה א"כ קאזלידר"י
 מציאות חסרון הוה קו"ע של שעשה קו"ע,של
 בהעשה חסרון הוי שוא"ת של עשהאבל
 א-כ מעשה עם שעובר אע"פ לוקהשאינו
 אליבי' והרמב"ם כואת, עשה דרוחהכ"ש

 כתב לוקע אין מעשה בו שאין דלאודהלכתא
כר"י.



נחוראיקמב
 והא וז"ל ומה ד"ה א', ז' דף יבמותוכתוס'

 ותהא ממונות דיני אחד בפ' לר"י ר"לדאמר
 משום לא מק"ו שבת דוחה מצוה מתקבורת
 בין לחלק אדעתי' מסיק לא אלא כר"טדסכר
 לחרץ נמי שייך א"כ וכו' לשוא"ת ועשהקום
 לחלק אדעתי' אסיק לא דר"ל כ' בדףהגמ'
 שוא"ת של עשה בין נ"מ שיש סובר ר"יאכל
 קו"ע. שלועשה

 היכא אסילו הרמב-ם על קשה עדייןאבל
 עשה דוחה אינו אעפ"כ שוא"ת הואדהעשה
 הקן משלוח וכן לכ"ג מאלמנה והראי'ול"ת,
 כשיטת ולא מלקות דחייב ס"ל הרמב"םוהנה

 מחזק דהעשה הוא והביאור בפסחיםהריב"א
 הוי נמי בהרת הקצת גכי א"כ ולוקין,הלאו
 וצ"ל הלאו, אפילו ידתה לא א"כ ועשהלאו

 לקציצח לכ"ג אלמנה בע מהלקדהרמב"ם
 לא ד"ה א', קמ"א דף חולין תוס' דהנהבהרת
 בפרק ריב"א לפירוש קשה מכאן וז"לכתב
 לא אחרישה דאמר מ-1 דף פסחים עובריןאלו
 צפור דם דהוא לכיסו4 וחזי הואיללחייב
 דנהי ותירץ הוא ול"ת עשה יו"ט והאוהקשה
 כמאן הלאו אבל עשה משום היי3ו דחידלא

 ושקלי' עבר דלא זמן דכל משמע והכאדליתי'
 הרמב"ם הוכיח ומכאן עכ"ל, ול"ת עשהאיכא
 של לעשה הקן דשילוח עשה בין נ"משיש

 למלאכה רק שייך דשכתת דעשה דיו-טשבתון
 לעשוח ויתיר הלאו 'דחה ואם ביו-ט,שאסור
 דאין הלאו מחזק אינ1 העשה א"נהחרישה
 דהוי וכל ביו"ט, מלאכה איסור על באהעשה
 רק דשבתון כעשה סתירה הוא ביו"טמלאכה
 הקן רשילוח בעשה אבל לאו, איסור ישאם

 הלאו בלא לשלח שצריך או האם ליקחאסור
 דוחה ואינו הלאו את מחזק העשה א"כנמי,
 ולפ"ז הלאו על לוקין ואדרבא הלאו,אפילו
 העשה דהתם לכ"ג דאלמנה הרמב"םמיושב
 הלאו את מחזק והוא אותה ישא שלאהוא

 הלאו מחזק שהוא כיון שוא"ת שהואואע"פ
 העשה אבל כזה, עשה ולא כזה, לאו דוחהאינו

 היכא רק עשה שזה יורוך", אשר ככל"לעשוח
 או להסגיר התורה צותה או החורהדאסרה
 יורוך. אשר ככל לעשוח מחריב אזלהחליט
 הלאו מחזק אינו העשה הלאו, כשדוחהא-כ
 כוונח וזה שוא"ת של העשה דוחהוג"נ

 והוא מקום" בכל ל"ח יוחה "שעשההרמב"ם
 שהוא ואע"פ לאו. בחור הוא כשהעשהאפילו
 שכתב כמו ליה איכפת לא לאוין שנידוחה
 לא ח"ל שכתב לא ד"ה ב', ג' דף יבמותהחוס'
 בציצית מכלאים ילפינן מקום כשוםמפלגינן

 עכ"ל. איסורי חריאפילו

4"
 רפהוןאברהם

 יוה"כ וידויבענין

 ז' הל' תשובה מהל' בפ"ב הרמב"םכחב
 היוס מערב שיתחיל יוה"כ רדוי מצותו1"ל,
 וש"צ תפלתו אחר יחיד מתודה והיכןוכו'

 כ' ובה"ח רביעית. בברכה חפלתובאמצע
 חטאנו אנחנו אבל ישראל כל בו שנהגוהךדוי

 דכ' הא על והנה עכ"ל. הידוי עיקרוהוא
 הוידוי עיקר הוא חטאנו אנחנו דאבלהרמב"ם
 עוינו ג"כ כ' לא למה משנה בלחםדקדק
 שם דכ' ה"א בפ"א לעיל שכ' כמוופשענו
 עויחי חטאחי ה' אנא אומר מחודין כיצדוז"ל



עמגנהוראי

 נחמתי והרי .וכך כך ועשיתי לפניךופשעחי
 זה לדבר חוזר איני ולעולם במעש'ובושתי
 הרמב"ם דנקט הרי עכ"ל. וידוי של עיקרוחהו

 עייתי של הלשונות גם הףדוי נוסחבעיקר
 השמיטס, יוה"כ וידף גבי כאן ולמהופשעתי
 בדברי להבין 'ש וביותר בזה. שכ' מהיעו-ש

 החטא. את לפרוט שצריך ב' לא למההרמב"ם
 חטאנו דבאמירת משמע הי' דבריוומסתימת

 לעיל והא החטא. את לפרוט וא"צ סגילבד
 עכ"ל החטא את שיפרוט וצריך וז"ל כ'בה"ג
 פסק יוה"כ וידוי גבי למה עיק צריךוא"כ
 שיפרוט בעינן ולא סגי לבד דבחטאנוהר"מ
 כמ"ש הוא הר"מ דברי מקור והנה החטא.את

 אמר התם דאיתמר ב', פ"ו מיומא משנהבכסף
 אנחנו אבל אמר דלא אלא אמרן לא זוטראמר

 לא תו חטאנו אנתנו אבל אמר אבלחטאנו
 של הףדף דבנוסה להדיא הרי ע"כ.צריך,
 יוצא חטאנו אנחנו אבל אמר רק אםיוה"כ
 ר' עם ר"ע נחלקו ב', פ"ו לעיל והנהיד"ח.
 החטא, את לפרוט צריך אם בבא בןיהודה

 ור"ע החטא את לפרוט שצריך סובר ב-בדר"י
 והשו"ע הטור פסקו ולהלכה צריך. דלאסובר
 את לפרוט דא-צ כר"ע תר"ז סי'באו"ח
 גם דציין הגר-א בביאור יעף"ש והנההחטא.
 המחבר דפסק להא הנ"ל זוטרא מר דבריאת

 בד' דלמד ומבואר החטא. את לפרוטשא"צ
 וא"צ סגי לבד תטאנו דבאמירת זוטראמר

 הרמב"ם בשיטת צ"ע וא"נ החטא. אתלפרוט
 ונראה זוטרא דמר הא פסק הא המבוארדכפ'
 ה"ג בפ"ב דהא חרי, לבי שטרא מזנהדקא
 אליבא וזהו החטא, את שיפרוט דצריךפסק

 והוא סגי לבד דבחטאנו כ' ח' ובהל'דריב"ב
 שיפרוט בעי דלא ומשמע זוטרא, דמרמימרא
 הרמב"ם. בדברי וצ"ע כר"ע, והוא התטאאת

 בהקדם והוא לכאורה בזה שנראהומה
 גבי שם דחנן ב', מ"ג בסנהדרין המתני'דברי
 הסקילה מבית רחוק היה ב"ד מיתותחייכ'
 כל שכן התודה לו אומרים אמותכעשר

 חלק לו יש המתודה שכל מתודיןהמומתים
 בני יהושע שא-ל בעכן מצינו שכןלעוה"ב

 ע"כ. תודה ותן "שראל אלקי לה' כבוד נאשים
 צריכים המיתה דלפני מתני' דקמ"לוהיינו

 ב"ד של מיתה החיוב דמצד ופשוטלהתורוח.
 דינא הך כל אלא לא, או מתורה אם נפ"מאין
 במתני' וכדלקמן מיתתו, לו שתכפר בכדיהוא
 ויאמד שנא' בוידויו לו שכיפר ומניןשם

 עכור אתה ואי עכור אתה הזה ביום וגו'יהושע
 למאי חדא, בתרתי. במתני' צ-ע והנהלעוה"ב
 תנינן הא וידף, שצריך מעכן למילףצריך
 עם מכפרים ויוה"כ שמיחה ב', פ"הביומא

 וידף. בעינן תשובה דלכל וקיי"להתשובה,
 הלק אינו שהוידוי נאמר אם נ"מ איןולכאורה
 בעת עלי' דרמיא מצוה רק התשובהמעצם
 בוה( שחקר שס"ד מצוה מנ"ת )ועי'ששב
 צ"ע וא"כ להתודות מחוייב ששב בעתדמ"מ
 דצריך מעכ, זאח למילף צריכינןלמאי

 בעינן המיתה דלכפרת מניון האלהחודות
 כבר התשובה מחמת א"כ חשובה,שיעשה
 זאת לאתרי צריכים ואמאי להתזדות,מחוייב
 ממתני' רמשמע לדקדק יש עוד דעכן.מהא
 מבית אמות עשר ברתוק כשהי'דדוקא
 טעמא זה ודבר להתודות, לו אומריםהסקילה
 שכבר במי איירי לא מתני' אטו ועוד,בעי.

 דכייל הכללא מהו צ"ב וא"כ כן, לפניהתודה
 הסקילה לבית סמוך דדוקא דמתני' תנאלן

 וצ"ע.מתורין,
 שחלה מי ת"ר א', ל"ב בשבת איחאוהנה
 כל שכן החודה לו אומרים למותונטה

 ז"ל הרמב"ן ופי' ע"כ. מתודיןהמומחים
 עה"פ בספרי דדרשי' מה עפ"י דהואבתוה-א
 שכל מכאן אומר נתן ר' ההיא הנפשואשמה
 בררשת גם ולכאורה ע"כ, וידוי יטענוהמתים
 מהפ' למילף צריכיס דאמאי צ"עהספרי
 הא וידוי, טעונים המתים דכל הנפשמאשמה
 צריכים מיחה דלכפרת אמרי' כברבלא"ה
 ולהחודות. תשובהלעשות

 מיתה של דהוידוי מזה, מוכרח נראהואשר
 והוא תשובה. העושה של מהרדוי לגמריחלוק
 הוא המיחה כפרת מצד מיתה של דמדו,משום
 אבל וידוי. טעונה מיתתו לו שחכפר וכדיבא,



נהוראיקמד
 מצד כ"א עלה, קאתינן דתשובה מלתאלא

 מכפרת. שמיתד וכדאמרי' מיתה, שלהמכפר
 דרשת דקמ"ל ומה מעכן שילפינן מהווהו

 אם דקא' במתני' עוד יעוי"ש והנההספרי.
 תהא אמור לו אומרים להתודות יודעאינו
 ומשמע ע"כ. עוונתי כל על כפרהמיתתי
 למה דאל"כ דוידוי, חיוכא בזה מתקייםדעכ"פ
 הוידוי נוסח בעיקר לו שחסר ואף למימר.לי'
 בזה. סגי מ"מ פ"א, בריש הרמב"םשכ'

 מלחא הוידוי שאין דמכיון א"ש,וכהנ"ל
 ורוצה שצריך שאומר בוה סגידתשובה,
 הוא מיחה של דהמכפר דמלתא כיתבכפרה,
 שיחודה דבעינן מה מאד מובן ומעתהבא.
 שהוידוי דמכיון והוא, המיתה, לפיידוקא
 לו, סמוך שיהי' בעינן המיחה, דכפרחמלתא
 מבית אמות כעשר ברחוק דוקאוממילא
 מתודה. הי'הסקילה
 ףדוי חיוב דאיכא שנתבאר מה לפיוהנה
 וכמ-ש מיתה, של המכפר מצד הבאמיוחד
 שסיר יובן דבזה נראה דעכן, מהא זאתדילפינן
 מלקות, במחוייבי גם וה דין הרמב"םמש"כ
 שיתורו. עד בלקייתן להם מתכפר שאיןדכתב
 לפי"ד אכן לזה. מקור ציינו לא הנו"כוהנה
 עכן, גבי דאמרי' מהא ואת דלמד לומראפשר
 דוקא, כ"ד כמיתות מסוים דין זה וידוישאין
 כדי לפני' שיתזדה בעינן מכפר בכלאלא

שיתכפר.
 דרשי' נמי ואשמות חטאות גביוהנה
 דברים. וידוי עליהן שיתודו דבעינןבססרי
 על כ"א מכפרין שאין שאע"פ ג"כ נר'ובהם
 חטאת מה א', י"ג בשבועוח וכדאמרי'השבים
 תניא וגם השבים, על אלא מכפרין איןואשם

 מיחה ואשם חטאח פ"ד דיומאבתוספתא
 מ"מ בתשובה, אלא מכפרים אין ]כולן[ףוה"כ
 כ"א הוא תשובה מחובת לאו שלהןהוידוי
 מהא וכדחזינן הוא, הקרבן חובתמשום

 סמיכה ובשעת מחיים להתודותדצריכים
 י', פרשתא ויקרא סו"פ בתו"כ כדדרשי'דוקא,
 שלהן הוידוי שיהי' דצריך להדיא הרייעו"ש,
 דחובת משום והוא להקרבתן סמוךדוקא

 רש"י דברי ליישב אפשר ועפ"ז הוא.הקרבן
 שם ביומא דתנן הא על שכ' לכאורההחמוהים
 ומסתמא וז"ל מכפרים ודאי ואשםדחטאח
 הי' לא מחחרט הי' לא שאם איכאתשובה
 ע"ז התפלא שם ארי ובגבו' עכ"ל. קרבןמביא
 תשובה שעשה ראי' להביא לרש"י ליהדלמה
 דצריכיס מכיון בלא"ה הא קרבן, דמביאמהא

 עחמה דבפירוש נמצא עליהם,להתודות
 הנ"ל לפי ולכאורה בדבריו. יעו"שחשובה,
 מלתא לאו וידוי הך שיסוד דמכווןאפ"ל

 רכפרת מלתא כ-א עלה קאתינןדתשובה
 'אמר רק אם א"כ וכהנ"ל, בא, הואהקרגן
 וכמו שלו, החטא על כפרה קרגנושתהא
 לו שאומרים ב"ד מיתות מחוייבי גבידאמרי'
 ג"כ עוונותי, כל על כפרה מיתתי תהאאמור
 נראה הדכר וביאור תדוי. חובת ידי בזהיצא
 הוידוי חלוקים שלהן בהמחייב רק דלאמשום
 גם כ"א המכפרים, של מהוידוי חשובהשל

 של שהוידוי דנר' חלוקים. הם דינםביסוד
 חטאיו, על להחודות עיקרו הריחשובה
 רק הוא עיקרו מכפרין של הוידוימשא"נ
 ושמחכפר בכפרה ושרוצה שצריךלהתודות
 בסנהדרין דאמרי' מאי יוחר מובן והשחאע-י.
 אמור לו אומרים להחודות יודע אינושאס
 ומשמע עוונתי, כל על כפרה מיתתיתהא
 דמכיון והוא, הוידוי. חובח ידי בזהשיוצא
 אח להזכיר א"צ החטא על בא וידויושאין
 העושה של בוידוי דרק הוידוי, נוסחעיקר

 להזכיר צריך החטא, על בא שוידויוחשובה,
 לעיל. הנזכר וידוי הנוסח כלאת

 הביא לא למה רש"י, דברי מתורץועפ"ז
 תשובה. שעשה קרבנו על דמחודה מהאראי'
 כ"א החטא על בא זה וידף שאין דמכיוןוהוא,
 אין א"כ וכהנ"ל, הוא, הקרבן דכפרתמלתא
 ודו"ק. תשובה עשה שבאמת ראי'מוירויו
 שכ' הי"ג ממעשה"ק פ"ג בר"מ יעויי'אמנם,
 פשעתי עויתי חטאתי אומר מתודה ניצדשם

 וזו לפניך בתשובה וחזרתי וכך כךועשיתי
 שעל בהוידוי הר"מ דנקט הרי ע"כ.כפרתי
 ובע"כ תשובה, של הוידוי נוסח עיקרהקרבן



קמהנחוראי

 הקרבן חובת שהוידוי דאע"פ לומרצריכים
 הוא החטא על עיקרו דהקרבן מכיון מ"מהוא,
 דינו, שזהו החטא, על הוא וידויו גםבא,

 התטא, על להתודות הוא הקרבןדמחובת
 על מתודה כל של וידוי הנוסה צ"לוממילא
 הרמב"ם, על בזה חולק רש"י אולי אךחטאו.
 מ"מ החטא, על כא שהקרבן שאע"פוסובר
 בא, הוא קרבן של רהמכפר מלתאהוידו'
 בוידויו, התשנבה עיקרי על שיחזורואי"צ
 עשה שבאמת מהוידוי ראי' כאן שאיןונמצא
 בזה. וצ"ע וכנ"ל,תשובה

 שעיצומו דאמרי' ביוה"כ רגם עוד,ונראה
 מלתא שלו שהךדר הר"מ סובר מכפר, יוםשל

 דתשובה. מלתא ולא בא הוא היוםדכפרת
 להתודות  שצריכים מכפרים בכל כללאשזהו

 ומלשון וכנ"ל. בהם, שיתכפר כדילפניהם,
 משמע ג"כ מהתוספתא, הוא שמקורוהר"מ,
 עכ"ל וכו' יוה"כ וידוי ומצות 11"ל שכ'הכי,
 מלתא מיוחד וידוי כאן שיש מפורשהרי

 הר"מ, שי' נמי מתיישבא ובהכידיוה"כ.
 חטאנו דבאמירת כ יוה" גבי כתב איךשהקשינו

 כתב וידוי של ההלכות גבי ולעיל סגי,לבד
 הנ"ל דלפי החטא, את לפרוט שצריךבפירוש
 א"ש רתשובה מהא 'וה"כ של הוידוידחלוק
 נחלקו לא דע"נ דנראה משום הר"מ, שלפסקו
 או החטא את לפרוט צריך אם ריב"ב עםר"ע

 משום תשובה מחמת הבא בהוידוי אלאלא
 החטא, על להתודות הוא הוידוי של עיקרודכל
 לפרוט דצריך בבא בן כר"י הרמב"ם פסקובזה
 דכפרת שמלתא יוה"כ בוידוי אבל החטא,את
 שחטא להזכיר רק הוא ועיקרו בא, הואהיום

 לא בע1ה"י, שנחכאר וכמו בכפרה,ושרוצה
 החטא פירוט של ההלכתא כל כלל עלי'שייך
 א"צ 'וה"כ דבוידוי הרמב"ם פסקושפיר
 מעצם שגם עוד, ונר' החטא. אתלפרוט
 ב'( )פ"ז שם דאיחמר נן, משמע קצתהסוג'א

 א' ושמואל הלב ממעמקי א' רכ אמרמאי
 כתוב ובתורתך א' ולוי עולם רזי יודעאתה
 חסר דהרי יקשה ולכאורה יעו"ש. וכו'לאמר
 בריש הר"מ שכ' וידוי הנוסח עיקר כללגמרי
 כהדיא לכאורה משמע אלא הנ"ל.פ"א

 של וידוי להנוסח כלל ל"צ יוה"כדלוידוי
 שמזכיר לבד בזה יד"ח ויוצא תשובה,העושה
 נמי א"ש ולפ"ז כפרה. ושצריך חטא שלענין
 כ' לא למה שהק' משנה הלהם שלדיוקו

 עוינו גם שיאמר יוה"כ בוידוי כאןהרמב"ם
 תשובה, הל' בריש לעיל כמ"שופשענו
 והוא, הרמב"ם לשון מאד מדוייקדלפי"ד
 החטא, על בא אינו 'וה"כ של זה דוידוידמכיון
 של הלשונות שאר להזכיר כלל א"צא"כ
 הוא שיסודו תשובה, של בוידוי דרקהטא,

 למימרו, צריכים החטא, עצם עללהתודות
ודו"ק.

 שטיינווארצעל חייםאברחם

 בשרץ בעדשח שיעורבעבין

 בבהמה תשקצואתנפשותיכם ולא וגו'לטמאה כ' ה"ח מאכ"א מהל' ס"ב הרמב"םא.
 אשר האדמה תרמוש אשר ובכלובעוף אינו אחרשמת השרץ מן אברשלמ אכלח"ל
 באכילה הכתוב סתח לטמא, לכםהבדלתי בגמ' והנה עכ"ל כעדשה בו שיהא עדלוקה
 אכילה אף בכעדשה טומאה מה בטומאהוסיים קמי' חנינא בר' יוסי ר' תני ב', ט"ז דףמעילה
 להם אין האיברים מיתיבי וכו'בכעדשה, הטהורה הבהמה בין והבדלתס יוחנןדר'



בחוראיקמו
 ופחות נבילה מכזית פחות אפי'שיעור

 אין ריו"ח ואמר מטמאין השרץ מןמכעדשה
 במובדלין רבא אמר בכזית, אלא עליהןלוקין
 דהדרשה הוא דהתי' רש"י ופירש הכתוב,דיבר
 שרצים בח' רק הוא וכו' בכעדשה טומאהדמה

 דאיכא עד לוקין אץ דקאמר וריו"חהמובדלין,
 בשאר אלא ברייתא אהאי קאי לאכוית

 אלא קאי לא דריו"ח פי' והתוס'שרצים,
 כזית, דאיכא עד קאמר לא בשרץ אבלאבהמה
 דשיעור נימא נמי דבבהמה הגמ' מקשהואח"כ
 דמטמא, שלם באבר טומאתן כשיעוראכילתן
 פחות אפילו שלם אכר אכילת על ילקהה"נ

 קא כי ומשני לשרץ איתקש דבהמה כיוןמכזיח
 לומר איתקש דלא ור"ל תשקצו, לבלמקיש
 בשרץ דרק טומאתן, כשיעור אכילתןדשיעור
 מדברי מבואר עכ"פ בתוס'. ע"ש כןאמרינן
 לטומאה אכילה איתקש גופא דבשרץהתוס'
 אבל כעדשה, בשיעור רק ולא שלס באבראף

 שלם באבר אף דבשרץ להדיא כ'הרמב"ם
 בזה עמד והמ"מ כעדשה. דאיכא ער לוקהאינו
 דמשני בגמ' אחר פי' מפרש דהרסב"סוכ'

 דלא ברכר רק ר"ל הכתוב דיברבמובדלין
 כעדשה, שיעור דההנו התורה בכלמצינו
 מצינו באבר משא"כ לטומאה אכילהאיתקש

 ע"ש איתקש. לא ולכן מטמא דאבר בבהמהגם
 לשון דמסתימת צ"ע אמנם ובלח"מ.היטב

 כעדשה בו שיש אבר דעל משמעהרמב"ם
 אלא לחוד, בבשר כעדשה ליכא אי אףלוקה
 מצינו דלא וקשה וגידין, עצמותבצירוף
 באבר אלא וגיהץ עצמות אכילת עלשיתחייב

 דחייכ מטומאה יליף הוי אי ובשלמא החי,מן
 וגידץ עצמות דמצטרף א"ש שלם אברעל

 כית אכל באכילה, שיעור זה דאין שלםלאבר
 האיך אכילה שיעור דבעינן הרמב"םדפסק
 שכ' אורה בקרן וראיתי וגידין, עצמוחמצטרף
 ר"ל כעדשה דאיכא הרמב"ם דמש"כדצ"ל
 כן משמע לא הלשון מסתימת אבל לחודבבשר
וצ"ע.
 שרצים שמונה דם כ' בה"ט הרמב"סב.
 הדם שיהי' והוא לכעדשה מצטרףובשרן

 שרצים דם כ' י' ובהל' וכו' לבשרמחובר
 עכ"ל. בכוית עליו לוקה ואכלו וכנסושפרש
 דבעינן להדין המקור ציין ט' בהל'והמ"מ
 בסמוך יחכאר שפירש ודס כ' ואח"כמחובר

 החמור עם הקל מצטרף ואינו בכזיתששיעורו
 קאי בה"י הרמב"ם דמש"כ להדיא הריעכ"ל.
 שיעורו בפנ"ע דדם שרציס, בשמונהג"כ
 הרמב"ם לשון ופשטות בכעדשה ולאבכזית
 קס"ג, מצוה המנ"ח והקשה כן.משמע
 השיעור טשאה דלענין העלה קנ"טדבמצוה
 אין וברמב"ם בכעדשה הוא שרציס ח'בדם

 זום הרמב"ם מדכתב אבל זה דיןמפורש
 אינו דבפירש משמע במחובר מצטרפיןובשר
 ולכ' בכשיעור מטמא בפנ"ע אבלמצטרף
 כשרץ, דנתרכה כיון בכעדשה הואהשיעור
 להדיא כ' טהרות לסדר הרמב"ם בהקדמתועוד
 לטומאה" שוה וחלבו ובשרו השרץ"ודם
 המנ"ח, הוכיח כן שוין בשיעוריהן דגםמשמע
 דלענין הרמב"ם מש"כ צ"ע דא"כוהקשה
 דאיכא עד שרציכ ח' בדם לוקה אינואכילה
 כמו לטומאה איתקש לא למה וק'כזיח.

 וגם הכ' דיבר דבמובדלין גופא שרץדאיתקש
 לסומאה. מובדלדם

 קשה ב', ב' דף כריתות בגמ' גם והנהג.
 ובשרו השרץ דדם כהיקש דיליף זוקושיא

 נפקא מהתם נפקא מהכא והא ופריךמצטרפין
 והשרץ השרץ דם על לימד הטמא לכםחה

 הקישא לאו אי ומשני וה, עם זהשמצטרפין
 לאכילה אבל טומאה לענין ה"מ אמינאס"ד
 והשיטה לאכילה. הקישא אשמעינן לא,אימא

 והא הקשה ל' אות בהשמטותמקובצת
 שהדם לומר הטמא לכם דוזה קראאיצטריך
 דכיון רי"ל השני בתי' ותי' לטמא,כבשרו
 בכעדשה לטמא כבשרו ידמו זה מקראדחזינן
 והקשה זה. עם זה דמצטרפין פשיטאא"כ
 דקאמר הגמ' מסקנת צ"ע דלפ"ז אורההקרן
 כיון וקשה לאכילה, ולא לטומאה דה"מס"ד

 דם שיעור ה"נ בכעדשה טומאהדשיעור
 פשיטא וא"כ בכעדשה ג"כ הואלאכילה

 לצירוף ילפותא צריך ולמהדמצטרפע,
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 ותוס' דרש"' לתרץ אפשר הי' והנהבאכילה,
 כזית הוא הצירוף דשיעור דלאכילה פירשושם

 הוא בשרץ השיעור דלאכילה צ"עולכאורה
 על דקאי פי' דרש"י לומר ואפשרכעדשה,
 ומה טומאה דליכא בחייהן משרץאוכל

 דאי זו קושיא הוא כן לפרש רש"ישהוכיח
 כעדשה דשיעורן מטומאה נילף במיתתןמיירי

 בחייהן דקאי צ"ל וע"כ מצטרפין,וממילא
 במיתתן קאי דלכאורה קשיא גופא האאמנם
 קשה וא"כ במיחתן קאי טומאה דלעניןכמו
 צריך למה קשה ועוד לכזית רש"י פי'למה
 כלל.ריבוי
 דף בע"ו דהנה זה בכל לע"ד והנראהד.
 א"ל מאי חלא לגו נפל להו איבעיא ב',ס"ח
 ואסר כהנא רב בי עובדא הף אשי לרב הללרב
 אימרטט אימרטוטי ההוא א"ל כהנארכ

 איסורו ושרץ דקות קטנות לחתיכותופירש"י
 בולע דלמא וחיישינן כטומאתובכעדשה
 הקשה והר"ן עכ"ל, חומץ בהדי שרץחתיכות
 יש איסורין בשאר הא זה לטעם הוצרךלמה
 דח"ש כריו"ח קיי"ל דהא מכוית לפחותלחוש
 במסננת ליעבריה קשיא ותו התורה, מןאסור

 א' סעיף ק"ד ס" ביו"ד והנה ע"שולישתרי
 לשאר שרץ בין וחילק זו הלכה כחבכהגה

 הר"ן. בקושיות האריכו והט"ז והש"ךאיסורין
 דלמה קושיא עוד נכלל הר"ן בקושיותוהנה
 הצי אפילו השרץ מן כעדשה שיהאצריך

 הקשה וכן ח"ש, מטעם נאסר היהכעדשה
 זו קושיא לחרץ נראה ולכאורה להדיא.הט"ז
 דין חידוש קנ"ט במצוה המנ"ה מש"כע"פ

 איסור כלל ליכא בכעדשה ששיעורודבשרץ
 דבכל משוס שם כ' הדבר וביאורח"ש,

 מכל ח"ש על מפורש איסור נלמדאיסורין
 למלקות, בכזית ואוקמי הלכתא ואתיאחלב,
 בשרץ משא"כ בח"ש, האיסור נשארולפיכך
 על קאי וממילא בתורה שיעורומפורש
 כ"כ דח"ש הלימוד בכלל ואינו ג"כהאיסור
 א"ש לפי"ז אבל גדול חידוש וזההמנ"ח,
 דה"ש כעדשה שיעור דבעינן רש"ימש"כ
 כלל. איסור בו איןמשרץ

 יסורו עיקר דכל לפענ"ד נראה אמנםה.
 ט"1 רף מעילה בגמ' ונקדים צ"ע המנ"חשל
 זה עם זה מצטרפין השרצ'ם כל חנןב',

 למה צ"ע ולכאורה כזית, מהן לאוכלופירש"י
 ומשמע טומאה, לענין ולא אכילה לענקנקט

 וממילא שרצים בת' ולא שרצים בשארדמיירי
 כזית שיעור דנקט ג"כ וא"ש טומאה, שייךלא
 אמנם שרצים, בשאר דמיירי כית כעדשהולא
 אמתני' רב והא פריך ב', ט"ז בגמ' דהריצ"ע
 במיחתן אפילו קתני השרצים נל ומתניקאי
 שרצים בח' מיירי דמתני' להדיא הריע"ש

 דמתני' א', י"ז ריש התוס' מי' וכןובמיתתן
 נקט לא למה צ"ע וא"ב שרצים, בח'מיירי
 לומר ואין בכעדשה, ולאכילה לטומאהרש"י
 שאר ובין שרצים ח' בין השרצים כלדר"ל
 ורק לכזית לומר הוצרך ולזה מצטרפץ,שרצים
 מצטרפי למה קשיא גופא דהאכאכילה,
 וזה בכזית יץה שוה שיעורן דאין כיוןלמעשה
 קס"ג מצוה סוף במנ"ח ומצאחיבכעדשה,

 שאר עם שרצים ח' מצטרסי דלא להדיאשכ'
 וצ"ע. שוה שיעורן דאין כיוןשרצים
 שם משה בדרכי דהנה בוה לומר והנראה1.
 רש"י על הר"ן קושיות לתרץ כ' ק"ד סי;בריש
 נפלא חידוש שם וכ' כעדשה, נקטלמה

 השרץ של החחיכה אין למה צ"עדלכאורה
 כ' ולכן כהנא רב אסריה ולמה ברוב,בטל

 רש"י נקט לא ולכן בטל היה איסוריןדבשאר
 דתחילת כיק בשרץ משא"כ איסורין,שאר
 וע' בטילה ואינו בריה מקרי כעדשהבריתו
 הט"1 האחרונים וכל זה, תי' ג"כ שהביאבש"ך
 דשיעור לומר שייך איך ותמהו ראו כ הנו"וכל

 דבריה קיי"ל הא בריה הוי משרץנעדשה
 כעדשה עדיף ואיך בריה חשיב לאדנסתרקה
 ו' אות הגר"א בביאור היטב ]וע'משרץ,
 דבר דכל א', ע"ב בזבחים מהתוס'שהביא
 בריה.[ הוי מכזית בפחותשאסור
 של תי' על הקשו האחרונים שכל אףוהנה
 זה, לענין ברי' דליהשב ביטול לעניןהרמ"א
 הדין בעיקר גדול יסוד מדבריו מבוארמ"מ

 כשאר חדש שיעור זה דאין בשרץ,כעדשה



כהוראיקמח
 אכילה, במעשה שיעור דזה בכזיתשיעורים

 של החשיבות מצד הוא כעדשה דין יסודאלא
 דכריה רכמו שרץ של כבריה דחשיבכעדשה
 החשיבות מצד מכזית בפחות אף עליהלוקה
 ה"נ כזית, שיעור היה דלא אף בריהשל

 שלם שרץ של החשיבוח לו יש משרץכעדשה
 מקרא הנלמר הדין הוא דזה האיסורלענין
 בכעדשה, ברייתו תחילת דשרץדמהם

 אף וא"כ שרץ. השוב השרץ מןדכעדשה
 דלא ום"ל הרמ"א על חולקיםדהאחרונים

 ביטול לענין כבריה הוי כעדשה לומרשייך
 אם במציאות תלף ביטול דלענין משוםהיינו
 אף וכעדשה שלם, דבר בעינן ולזה השובהוא
 שלם, דבר אינו מ"מ איסור לענין כבריהדהוי
 דפליגי מצינו לא בבעדשה האיסור ביסודאבל
 אינו בכעדשה שרץ דןין מודים הם וגםעליו,
 כאוכל דהוי  בכעדשה חשיבות אלאשיעור
 כבריה. והוי שלםשרץ
 בשרץ כעדשה דהדין פשוט נראה ולפ-זח.
 התורה בכל כזית מהשיעור כלל מפקיעאינו

 בכזית שיעורו אכילה לענין שרץ גםדלעולם
 שלם שרץ כאוכל חשיב כערשה אכל אםאלא

 בכל וכמו מכשיעור, פחות דהוי אףדחשוב
 ברי' דין שייך מ"מ בכזית דשיעורןאיסורים
 כלל סתירה זה ואין מכשיעור פחות אףשלוקה

 דהיכא פשוט הוא ומעתה ודו"ק.להשיעור
 ככזית, שיעורו יהא בשרץ נעדשה דיןדליכא
 כזית להשלים כעדשה חצי מצרף אםוממילא

 שיעורן אין הוי ולא מצטרף שרצים שארשל
 בכזית. שיעורן שרצים שמונה גם כישוה

 השרצים כל רש"י מש"כ א"12ולפי"ז
 שרצים ח' דר-ל כזית, מהן לאוכלמצטרפין
 שרצים בח' דגם כיון בכזית ללקותמצטרפין

 שיעור כלל אינו דכעדשה כזית, שיעוריש
 המנ"ח מש"כ צ"ע ולפי"ז וכמ"ש.חדש
 מה צ"ע ועוד שוה, שיעורן אין בזהדשייך
 כית שרצים בשמונה ח"ש דליכא לחדששרצה
 דלפי וכנ"ל, אחר שיעור נתנהדהחורה
 בכעדשה שרץ הדין דאין נמצאהגתבאר
 בשיעור חשיבות הוא אלא חדש,שיעור

 פשוט וא"כ כבריה, שלם שרץ שנקראכעדשה
 הת' ככל שיעורו דבעצם כיון ח"שדשייך
 ודו"ק. למ"מ הלכה מצרבכזיח
 למה נחזור זה יסוד שנתבאר ואחרט.

 דכ' הרמב"ם על דברינו בהתחלתשהקשינו
 שיעור צריך השרץ מן אבר באכילתדאף

 משמע ואעפ-כ מטומאה נלמד ולאכעדשה
 חיוב מצינו דלא וק' מצטרפין, ועצמוחדגידין
 באבמה"ח, אלא ועצמות גידין צירוףעל

 דין זה היה מטומאה נלמד היה אםובשלמא
 למה מטומאה נלמד דלא כיון אבלחדש,
 כעדשה דהשיעור מש"נ לפי אמנםיצטרף,
 התורה דבל כזיח כשיעור באכילה שיעוראינו
 חשוב כעדשה דשיעור חדש דין הואאלא
 בריה אכילת על בחיוב דכמו א"ש, משרץכבריה

 כולו על להתחיב ועצמות הגידץמצטרפץ
 משרץ חתינה ה"נ שלמה, בריה משוםביחד
 שלמה כעדשה מקרי שלו ועצמוח גידיןעם

 אף מחייב וממילא שלמה כבריהשהוא
 על החיוכ דאין כיון ועצמות גידיןבצירוף
 ועצמות הגידין אלא ועצמות, גידיןאכילת

 להחשיבו שלמה כעדשה שיהאמצטרפין
 ואין שלם, שרץ דחשוב משרץלכעדשה
 להא וגידין בעצמוח הצירוף בין כללסתירה
 גופא זה דאדרבא שלם אבר על חייבדאינו
 דאין כיון אבר על חיוב נלמד דלא הטעםהוא

 לענין חייבין דמטמא דמה ילפוחאההיקש
 שרץ דנקרא דמה ילפוחא הוא אלאאכילה,
 לענע שרץ ג"כ מקרי טומאה לעניןשלם

 עצמות בצירוף חייב גופא ומה"טאכילה,
 כמש"נ אכילה שיעור זה דאין כיוןוגידין
ודו"ק.
 יכול בהם תניא א', י"א בחגיגה והנה'.
 הא בהם ת"ל במקצתן יכול מהם ת"לבכולן
 שיערו כבולו שהוא במקצתו שיגיע עדכיצד
 ברייתו תחילח החומט שכן בכעדשהחכמים

 ילפינן דבנדה הקשה שם ובתוס'בכעדשה,
 ג"כ נ"ו ובנדה אחריתא, דרשה קראמהאי
 אסמכתא הוא קרא דהאי וחי' 11 קושיאהקשו
 ע"ש, הלל"מ דשיעורין כעדשהלשיעור



קמטנהוראי

 קרא דהאי ס"ל דהרמכ"ם העיר אבןוהטורי
 ליבש לח בין חילוק ל" דלית גמורהדרשה
 קרא אתיא וא"כ נדה בגמ' הדרשהשהוא
 דהדרשה כתב ג"כ והכס"מ כעדשה,לשיעור
 השיעור לכ' וא"כ אסמכתא הוא ויבשדלת

 כ' הטו"א גם אמנם גמורה, דרשה הואכעדשה
 ראיה קצת והביא הלל"מ ג"כ רהואדמסתבר

 וכל דקאמר ה"ב פ"א חגיגהמהירושלמי
 כוית המת מן כזית שנתנו הם חכמיםהשיעורין

 שם ומסיים השרץ, מן כעדשה הנבלהמן
 דקאי משמע הלל"מ, השיעורין נלהירושלמי

 כעדשה. שיעור עלגם
 דתרתי לומר נראה כן על ואשר,"א.
 מצד א' כעדשה, בשיעור נאמרוהלכתא
 דשכן מקרא הנלמד דין ועוד דכעדשה,הלל"מ
 ויהי' שלם, שרץ מקרי בכעדשה דשרץהחומט,
 טומאה, לענין הוא וה וכל שיאבאר, כמונ-מ
 לענץ אמנם כעדשה, השיעור נלמדדשם
 על אלא ההיקש נלמד דלא לומר נראהאכילה
 ברייתו תחילח דשרץ בקרא המפורשהלימור
 שלם, שרץ מקרי שכעדשה בשרץ חשיבותדיש

 שיעור ילפינן לא הלל"מ לעניןמשא"כ
 נלמד התורה דכל דבאכילה לאכילהכעדשה
 הת', ככל נשאר זה ודין כזיח שיעור עלהלל"מ

 בנזיר התוס' מש"כ ע"פ בי' עוד י"לואולי
 הלל"מ שהוא לדבר קרא אתיא דלא ב',ס"א
 קרא אחיא לא כעדשה השיעור לעניןוה"נ
 הנלמד ההלכה לענע ורק הלל"מ, דהואכית
 וממילא היקשא, אתיא החומט דשכןמקרא
 דץ יש ומ-מ כזית, השיעור הוי אכילהלענין
 שלם שרץ שנקרא כבריה חשיב דכעדשהחדש
 מכשיעור. בפחוח אף עליווחייב

 בדברי דקשה מה לתרץ נראה ולפי"זי"ב.
 ה"מ מהד"ת בגמ' שפי' בכריחותהשט-מ
 דיש לגופיה קרא דצריך דאף טומאהלענין
 נשמע ממילא מ"מ השרץ בדםטומאה
 וקשה שוה, שיעורן דעתה כיון לבשרדמצטרף
 כיון מצטרף לא אכילה דלענין ס"ד איךדא"כ
 לאכילה גם וממילא לטומאה איתקשדאכילה
 בפשיטוח יחיישב ולפמש"נ בכעדשה,שיעורו

 מ"מ לטומאה דנחרבה אף השרץ בדםדהנה
 כעדשה, השיעור אלא שיך דלא פשוטנראה

 ברייתו תחילת החומט דשכן הדיןמשא-כ
 חשיב משרץ דכעדשה מוה דנלמדכעדשה
 דדם בדם, שייך לא זה משרץ, שלמהכבריה
 ג"כ שמטמא ריבוי הוא אלא השרץ גוףאינו

 מדם דכעדשה לומר שייך לא וא"ככבשר,
 לומר אפשר השרץ בגוף דרק שלם שרץנקרא
כן.

 אנילה דאיתקש דאף פשוט ולפיז"ני"ג.
 דכעדשה הדין לענין רק דזה נתבארלטומאה
 וגם הלל"מ. לענין ולא שלם כשרץחשיב
 גוף אינו דדם זו הלכה שייך לא דבדםבארנו
 לענין וא"כ בריה, לקרותו שייך ולאהשרץ
 לא דהלל"ם כלל, מטומאה דם נלמד לאאכילה
 של חשיבות מצד וההלכה היקשא, בהךנלמד

 ולכן בדם, כלל שייך לא כבריה שהואכעדשה
 מ"מ בכעדשה, שיעורו דם טומאה דלעניןאף
 בדם כעדשה דהדין כיון לאכילה נלמדלא

 שרץ בטומאת מהלל"מ רק הוא טומאהלענין
 ודו"ק. לאכילה נלמד לאווה

 על הקושיא ג"כ מיושב ובזהי"ד,
 דם על לוקה אינו אכילה דלענין שכ'הרמב,ם

 לענין דהא המנ"ח והקשה כזית, בשיעוראלא
 מבואר כן בכעדשה שיעורן בדם אףטומאה
 נלמד לא למה וא"כ טהרוח סדר רישבפיה"מ

 לטומאה. אכילה דאיתקש כיק לאכילהמזה
 הך שייך לא דבדם פשוט הואולפמש"נ
 החשיבות לענין רק הוא דההיקש כיוןהיקשא
 כעדשה השיעור לענין ולא כעדשהשל

 אמנם בדם. כלל שייך לא והחשיבותמהלל"מ
 אסורות מאכלוח דבהל' כן משמע לא םברמב"
 בכזיח ודמו בכעדשה שיעורו דשרץ שכ'אחר
 ומשמע הלל-מ, דשיעורין כ' איסורין שארוכן
 לאיסור בשרץ כעדשה לשיעור אףדקאי
 גם היקשא קאי לא דלמה קשה וא"כאכילה
 ואולי זה, שיעור יש טומאה דלענין כיוןלדם
 הוא ם הרמב" וכוונת כעדשה, על קא' דלאי"ל
 שרצים שאר דהיינו האיסורין בשאררק

 השט"מ אבל צ"ע. רצדיין בכזית,דשיעורן



נהוראיקב
 השרץ גוף דהוא כיון כעדשה בשיעור שלם דליכא ס"ל אכילה רלענין די"ל א"שבכריתות

 היטב. ודו"ק בדם, משא"כ כיון מבשר דם חלוק וממילא הלל"מ הךכלל
 כשרץ דחשיב לענין מהיקשא נלמד בשרדרק

,שו~שי

 סטארטש יצחק אברחםחרב

 צרה פטור לעבין אח אשת איסורבעבין

 הקשו לעולם, ד"ה א' י' דף יבמוחתום'
 כגון צרתה, שפוטרת איש אשח במחני'יליתנ'
 לראובן תנשאי שלא מנת על בעלהשגירשה
 מטעם לראובן דאסורה ומת לאחיוונשאח
 ערוה זה דאין ותרצו צרתה, ותפטור אישאשת
 אשה לאחות דמי דלא צרתה, שחפטורלענין

 דבשעח הכא כ משא" ערוה הוי נפילהשבשעת
 ליבמה יכול שאינו רק איש אשח אינהנפילה
 ואפי' למפרע, איש אשח תהי' היבוםדע"'

 איש אשח דמטעם כיון איש אשתתחשבנה
 עריות לשאר דמי לא מ"מ להחיבם, לואסורה
 הויא לראובן חבעל שאם כיון צרתהשחפטור
 מעולם אחיו אשת היתה לא א"כ אישאשת
 וכבר התוס'. עכ"ד צרתה פוטרת אינהולכך
 איש דאשת ערוה עכשיו הוי דלא נהיהקשו,
 מיבום, פטורה עצמה היא דעכ"פ ניוןמ"מ
 וא"כ מעליה, אח אשת איסור פקע לאממילא
 דברי הם ידועים צרתה. את אח האשתחפטור
 דבעיקר גוונא כהאי אח דאשת ז"להגר"ח
 והיתה שלה אח אשת איסור ניתר היהנפילחה
 מעכב אחר דבר איסור ורק ליבםזקוקה
 אשת איסור עליה יש וממילא ליבובהנפילה
 ראיה והביא צרתה. שתפטור ערוה אינואח,
 לא מעוברת יבמתו דהכונם החולץ פרקמריש
 והולד קיימא בן הולד יהא שמא צרתהתנשא
 דאף וקשה, העולם. לאויר שיצא עד פוטראינו
 מ"מ יצא, שלא זמן כל פוטר אינודהולד

 שיש אח דאשת כרת משום צרתהתסטור
 קיימא כן דכשהולד שם במחני' כמבוארעליה
 אינו כה"ג אח דאשת ע"כ אלא בקרבן,חייבים
 כמה נאמרו דבריו ובביאור צרה.פוטר

 כלל מעכב אינו אח אשת דאיסור אואופנים.
 היא אח אשח איסור ואדרבא, 'בום, דיןחלות

 עור צרה. פוטר אינו וא"נ יבום דיןשגורמת
 סיבת שאינו דממילא, אח דאשת לפרשיש

 אינו פטורה, אחרינא מטעמא רק יבוםפטור
 ועוד צרה. פוטר ואינו יבום מצוח לגביערוה
 מכח הבא אח אשת איסור דדוקאפירשו
 דין לו יש דלצרור מקרא ערוהדין

 אבל צרה, שפוטר יבום לעניןערוה
 פוטר אינו לצרור מכח בא שאינו אחאשת
 א', י"ב דף דרבא הא ביארו ובזהצרה.
 אשח דאיסור משום מותרת, איילוניתדצרת
 דצרח )שם( אסי ולרב צרה. פוטר אינואח

 אח דאשת צ"ל ע"כ אסורהאיילונית
 אשת וכמו יבום לענין ערוה הויאדאיילונית

 מאמו. אחיו ואשת בעולמו היה שלאאחיו
 ד"ה א' )י"ב רש"י מדברי קשהאמנם
 אשר הבכור והיה שנאמר וז"ל שכתבשנאמר(
 וכ'ון לאיילונית פרט לילד בראויהחלד

 צרת חנרתה אח כאשת עלי' קיימאדפטורה
 הוא דאיילונית דפטור מבואר הרי ע"כ.ערוה
 כתב שהרי אח דאשת ערוה ולא תלדאשר
 ואותו אח, באשת עלי' קיימא דפטורהדכיון



קנאנהוראי

 גם צרה. לפטור דין לו יש אה אשתאיסור
 ד"ה ב' )ג' הרא"ש בתוס' דהקשה מהאקשה

 עשה חייבי וא"ת וז"ל אסי( ודרב דרבלמעוטי
 דכיון אסי לרב איילונית כמו צרתן יפטרונמי

 שלא אח כאשת לה הויא מתייבמתדאינה
 דחייבי משום וי"ל כרת בה ואית מצוהבמקום
 מיבמתו לקמן כדמרבינז חליצה בעועשה
 כלל זקוקה דאינה אשה לאחוח דמי לאהלכך
 שתפטור ראוי אח אשח דאיסור ומבוארעכ"ל
 י' דף מחוס' ז"ל הגר"ת שהוכיח וזהצרתה.
 צ"ל צרה פוטר אינו אח אשת דאיסורא',

 שאיסור חנאי, בעלת לענין שם תוס'כמש"כ
 תבעל שאם כיון צרתה פוטר אינו אישאשת
 אשת היתה שלא נמצא עליו שנאסרהליבם
 כן כמו אשה, לאחות דמי ולא מעולםאחיו
 לו תבעל שאם כיון אח אשת איסורלענק
 החולץ פרק מריש וראייתו צרתה. פוטראינ. משו"ה מעולם אחיו אשת היתה שלאנמצא

 שאמרה דבמעוברת נדחה,כבר
 תפול לא שעדיין בזה הביאור עליו, עייןתורה
 שיהיה דאפשר להמחע צריכין אלאליבום
 צרתה, שחפטור אא"ל וא"כ קיימא, בןהולד

 אשת והאיסור כלל יבום דין אין עדייןדעכשיו
 אח אשת אבל חי, עדין אחיו כאילו הויאאח

 דין כבר שהיתה אחרים באופנים באדממילא
 צרותיהן. פוטרותיבום,

 ממילא שבא אד אשת שאיסורנמצא
 דצרת דרבא טעמא צ"ב וא"כ צרתה,פוטר

 תפטור נמי א-לונית הא מוחרת,איילונית
 להדיא וכמבואר אח, האשת משוםצרתה
 גופא שזהו ברש"י כן ומדויק הרא"שבתוס'
 רבא. פליג ובמאי אסי, דרבטעמא

 הביא א', י"ב בדף הרמב"ןוהנה
 אמר חייא בר בון ר' א'( הלכה )סוףהירושלמי

 שלא אחיו ואשת איילונית בעי ממל בר באר'
 מימר חמית מה בפרשה היו בעולמוהיה

 היה שלא אתיו ואשת מותרח צרתהאיילונית
 מטעם איילונית א"ל אסורה צרתהבעולמו
 יולדת שאינה זו יצאת תלד אשר הוצאתהאחר
 מבקש שאח אלא מתייבמת שאינה דייךלא

 היה שלא אחיו אשת אבל צרתהלאסור
 וכחב צרתה. פוטרת וערוה היא *רוהבעולמו
 שלא כיון איילונית פי' ז"ל, הרמב"ןעלה
 להתהבם ראיה שאינה לפי אלא הכתובפטרה
 היחה אם היא אף והלא צרתה נאסורהיאך
 אהיו אשת אבל מתייבמת כצרתה לילדראויה
 ערוה עליו עשאה הכחנב בעולמו היהשלא
 בביאור ונראה עכ"ל. להתיימם שראויהאע"פ
 איילונית דין רשאני והרמב"ן, הירושלמידבר'
 היה שלא אחיו אשת מדין תלד מאשרהנלמד
 דהא יהדו, אחים ישבו מכי הנלמדבעולמו

 פטור דין זה אין מיבום פטורהדאיילונית
 לילד ראויה שאינה דאיילונית אם כיואיסור,
 המחייב עיקר בה וחסר להתייבם ראויהאינה
 שפיר ראויה שלה"ב א"א אבלדיבום.
 דהתורה אלא היא, בנים בח דהרילהתייבם
 אע"פ פטור דין והוא ישבו מכי מיבוםפטרתה
 דמחלק הוא כז על ואשר להתייבם.שראוי'

 מטעם דאיילוניח ייה, פטור לעניןהירושלמי
 שאינה זו יצאת תלד אשר הוצאתהאחר
 שאינה מה עצמה דבאיילונית והיינויולדת,

 ראויה שאינה רק פטור דין אינומתייבמת
 בת דלאו יבום סיבת עיקר בה ושחסרלהתייבם
 בת דהצרה צרה, פטור שיך לא ובזה היא,לירה
 להתיבם ראךד שלה"ב א"א אבל היא.בנים
 ופטרתה ערוה עליו עשאה שהכתובאלא
 צרתה. פוטרת ומשו"ה פטור דין ע"ימיבום
 פוטרח אם אח האשת על דנין דאנו)ואף
 דין מ"מ דאיילונית, הפטור גוף על ולאצרתה
 דאיילוניח, הפטור בגוף תליא אחהאשת
 הוא פטור אקה מכה תלי מתל' אח אשתדאיסור

 ע"ש, א', ב' ודף א', ל"ב דף בתוס' כמבחורבא
 הוא דאילונית פטור גוף אםוממילא
 אה האשת דין להתייבם, ראויה שאינהמשום
 דלכו"ע נמצא צרה.( פוטר שאינו הואשלה
 והירושלמי צרתה, פוטרת את אשתאיסור

 היינו הוצאתה אחר מטעםדאיילונית
 אינה ומשו"ה להתייבם ראויה אינהדאיילונית
 שהיא אשה אבל וכמש"נ, צרחה,פוטרת
 אשת פטור, דע לה שיש אלא להתייבסראויה



נהוראיקבב
 צ"ל אסי ולרב צרתה. פוטרת שלהאח

 ומשו"ה הוא פטור דין דאיילוניחדפטורא
 אסי שרב איתא )ובירושלמי צרתה.פוטרת
 אח אין מייבמיני את שאין דכל כר"מסובר
 מספיק זה טעם אע ומיהו צרתי.(מייבם
 והכיא הרמב"ן. וכמש"כ איילונית בתולצרת
 אלו כן שהקשה ב'( )הלכה ירושלמימאירך
 אסורה צרתה איילונית בלא הנישואע מןכתו
 א"ל מותרת צרתה איילונית לה שניתוסףמפ;י

 יבמות שתי אלו בעולם שאינה כמיאיילונית
 ובא איילונית שאינה ואחת איילוניתאחת
 בחברתה פטר שמא עליה ובא לה וחלץהיבם
 והנה בעולם. שאינה כמי איילונית הויכלום
 במקום שלא הוי דאילונית הירושלמיהוכחת
 אטו צ"ב, חברתה פוטרת חליצתה מדאיןמצוה
 שלא ג"כ ה11 עשה, חייבי וכן עריות, ט"וכל

 פוטרות חליצחן או ביאתן מדאין מצוהבמקום
 וז"ל, הירושלמי דכרי ביאר והרמב"ןצרותיהן.

 אין לה חלץ או איילונית על בא שאם כיתפי'
 ערוה עליו איילונית שאין אע"פ פטורהצרתה
 הויא שכן וכיק כלל זיקוק עליה שאיןנמצא
 עכ"ל. מצוה במקום שלא ערוה צרת צרתהלה

 הירושלמי דברי הם מובניםולדברינו
 הוו עשה וחייבי דעריוח פשוט דזהוהרמב"ן,
 וחליצתן ביאתן שאין אע"פ מצוהבמקום
 על מעכב ריז דיש משום צרותיהן,פוטרוה
 לכך, שראויה אע"פ להתתבם ואסורההיבום,
 איילונית אבל צרותיהן. פוטרות אינןודאי
 ראויה שאינה אלא עיכוב דין שום בהדאין

 דאינה לענין זהו יבום, סיבת בה וחסרלהתייכם
 או מייבמה אם מ"מ אבל וחליצה, יבוםחייבת
 פטור. דץ גה חל לא שהרי צרתה חפטור להחלץ
 מצוה. במקזם שלא הויא דאילו;יח ע"כאלא
 דברי בפי' הרמב"ן שהוסיף מהחהו

 ערוה" עליו איילוניח שאין "אע"פהירושלמי
 שראוי', אע"פ אסורה של הערוה פטורדהיינו,
 דהוכחח ונמצא כלל. ראוי' שאינהאלא

 מצוה במקוס שלא הויא דאיילוניתהירושלמי
 אינו חברתה, לפטור מועילות מעשיהמדאין
 מטעם דאיילונית הקדמנו שכבר לאחראלא

 ראויה שאינה מפני )פירוש הוצאתהאחר
 ובזה ירושלמי. כאידך ותליאלהתייבם(
 בפ"ו הרמב"ם שהביא מה היטבמבואר
 אינן ואיילונית לאוין דחייבי ה"כמיבו"ח
 ה', סי' שמואל בברכח והקשה צרה.אוסרין
 בתו לענין שם כ"א בהל' כתב הר"מהרי

 וכאילו מצוה במקום דשלא הטעםאיילונית
 לאוין, חייבי עם יחד לה כחב ולמה בבית,אינה
 הר"מ דרעת ותירץ סגי. האחרת בטעםהא
 אינה דאיילונית ראשו;ה טעמא גם דמ"מהיא
 עם יחד ג"כ לה כתב ומשו"ה היא אמתערוה
 לי למה דמ"מ קשה, אכתי אבל לאוין.חייבי
 דהטעם כיון לאיילונית עצמו בפנילטעם
 איילונית. לצרח גם עולה מצוה במקוםדשלא
 הךא דאיילוניח לומר שייך דלא א"ש,ולהנ"ל
 נאמר כן אם אלא מצוה במקוםשלא

 ראויה ואינה הוצאתה אחר מטעםדאיילונית
 וכמשנ"ב.להחייבם,
 הן הוצאחה אחר דמטעם הירושלמיודברי
 בת רבי וז"ל מכילחץ, בריש הירושלמיכדברי
 לכהן אלמנה זעורה רבי קומי בעא חייאבר
 לא אמר חליצה צריכה שתהא מהוגדול

 אינה אומר ואח תופסין קידושע לומראיסשר
 קידושין איילו;ית הרי א"ל חליצהצריכה
 א"ל חליצה צריכה אינה אומר ואת בהתופסין
 תלד אשר הוצאתה אחר מטעם איילוניתהרי
 שנתבאר, מה ולפי ע"כ. יולדת שאינה זויצחה
 )דף מיבמתו דמרבינן דזה הוא הירושלמיפי'
 לחליצה שעולה אחרח יבמה לך דיש א'(כ'

 באשה דוקא הוא ליבום עולה שאינהאע"פ
 עיכוב איזה בה שיש אלא להתייבםשראויה
 היבום, מעכב עשה דהאיסור עשה חיביוכגון
 שאינה פי' הוצאתה אחר מטעם איילוניתאבל
 היא יבום בח דלאו כזו ואשה להתייבם,ראךה
 אלא שאינה אף דיבמתו בהך נכללה לאנלל
 נמצא חולצח. אינה ומשו"ה עשה,חייכ'
 פי' הוצאתה אחר מטעם דאילוניתרהא

 לענץ בין מועיל להתייבם, ראוי'שאינה
 עולה שאינה לענין ובין צרתה פוטרתשאינה
 אינה דאיילונית לם"ד הוא )וכ"זלחליצה.



כתוראי
 הוא דאיילונית דפטורא אסי לרב אבלראוי',
 פטורה דא-לונית דהא צ"ל פטור,מדץ

 דמיעוטא פי' תלד דאשר מקרא הואמחליצה
 פרש"י וכן מח~יצה. גם פוטרת חלדדאשר
 אסורות שתיהן אסי דלרב שכתב, א'( י"ב)דף

 והיה שנא' חחליצח ין ופטורותלהתיבם
 אסי דלרב להדיא הרי וגו', תלד אשרהבכור
 יבום, פרשת כל על הפקעה הוא חלד""אשר
 מחליצה.( ובין מיבוםבע

 הך על הקשה א', י"א דף ישניםבחוס'
 מן אחד או הוא ובא וחזר יבמה על דהבאמ"ד
 )כיון יבנה דלא בלאו עובר צרחה עלהאחין
 החוס'( גרסת והוא יבנה, לא שוב בנהדלא
 אחד דביח א', מ"ד לקמן קרא לי למהא"כ
 ליה תיפוק בתיס ש3י בונה ואינו בונההוא
 בתירוצו ותירץ צרתה. ב1נה דאינו יבנהמלא

 לא דמייבם סד"א יבנה מלא דאיהראשת
 בית איצטריך להכי חלצה, מחלץ אבלמ-במה
 חלצה, לא מחלץ דאפי' וכו' בונה הואאחד
 דלא דכמו חדא מאד, חמוהין ודבריוע"כ.
 יבנה לא שוב כנה שלא כיון דדרשריבנה
 בונה הוא אחד בית כן כמו יבום בפטוראיירי
 מיירי לא ושניהם יבום, בפטור ג"כאיירי
 הסוגיא דכל צ"ע, עוד כלל. חליצהלענע
 ע"ש דבריו, היפוך הוא א', מ"ד דףדלקמן
 אבא בר חייא א"ר לתרווייהו וניבםדקאמר
 כית את יבנה לא אשר קרא אמר 'וחנןא"ר
 בחים. שני בונה ואין בונה הוא אחד ביתאחיו,
 דאינו דממעטינן הוא אחיו דמבית להדיאהרי

 מהא צ"ע גם יבנה. מלא ולא לשחיהםמייבם
 אמר לחדא, ונחלרן לחדא ונייבם התםדאיתא
 העולה כל -בם, חסץ הא יחפוץ, לא אסקרא
 אין ליבום עולה שאין כל לחליצה עולהליבום
 עולה שאינו כל דמדץ הרי לחליצה.עולה
 אחד, מביח ולא מחליצה דפטרינן הואליבום
וצ"ע.

 אינו אחת דכשמייבם הגמ' דבריובעיקר
 ליבום עולה שאינו כל משום .להשני'חולץ
 דהא רי"ד בתוס' תמה כבר לחליצה, עולהאינו
 שאינו כל אמרינן ולא היא בעלמא לאויןחייכי
 ואררבא, לחליצה, עולה אינו ליבוםעולה
 לחליצה. דעולין א', כ' בדף מיבמתומרבינן
 דבת משום יבמתו מרבה ההוא ודוקא וז"לותי'
 אבל גורם, אחר שאיסור לאו אי הותיבמתו
 להזקיקה א"צ מלהחיבס רחמנא דפטרהצרה
 דבריו וכיאור ע"כ. דיבמחו מריבויחליצה
 בדברי לעיל שביארנו מה ע"פנראה

 אשה אלא יבמחו בדין נתרבה דלאהירושלמי,
 או עיכוב אתה בה דחל ורק להתיבם,שראויה
 להתייכם ראיה שאינה אשה אבל יבום,פטור
 מיעוטא וכהך לחליצה. מיבמחו נתרבהלא
 זה בתים שני בונה ואע בונה הוא אחדדביח
 יותר נתחייב לא דמעולס כ"א פטור, מדיןלא

 ביבום נתחייב לא וצרתה אחד בית שלמיבום
 ליבום עולה שאינו כל אמרר שפירכלל,רצ"כ

 נתחייב לא דמעולם דכיון לחליצה, עולהאינו
 יבמתו בדין נכלל לא אחד בית של ביבוסאלא
 ולפמשנ"ח א-לונית. גבי שביארנווכמו
 הוהדאילו ישנים, התוס' דברי היטבאתיין
 הו"איבנה מלא לשחיהם מ-בם דאינוילפי'
 דאינה ראף אומרימ והיינו פטור בגדרדהוא
 מריבוי לחליצה עולה עכ"פ ליבוםעולה

 מבית יבום פטור דילפי' עכשיו אבלדיבמתו.
 בתים,פירושו שני בונה ואינו בונה הואאחד

 אחד, בית של מיבום יותר נתחייב לאדמעולם
 פטורה מ"ס לאוע חייבי רק הוה דלא אף כא"
 ושפיר יבמחו בדין נכלל ולא מחליצהגם

 עולה אינו ליבום עולה שאינו כלאמרי'
 אחד דבית דרשא גם דבאמת נמצאלחליצה.

 אלא יבום. לענין מיעוט אלא אינו בונההוא
 וכמו יבום, בפטור תלי מתלי חליצהדיין

4"



כחוראיקנד
 פרלובאהרן

 חזבח שחיטת ע"י מתקדשין כשכיםבעכין

 ה"ו פסה"מ מהל' פי"ב הרמב"םא.
 אם הזבח ונפסל שרת בכלי שקדשונסכים
 נפסל ליקרב הנסכים קדשו לא בשחיטהנפסל
 שאין ליקרב הנסכים קדשו ואילךמקבלה
 הזקח. בשחיטת אלא ליקרב מתקדשיןהנסכים
 לא אלו הרי יחיד בקרבן נו' מהן יעשהומה
 ע"כ. כו' אחר זבח עםיקרבו

 מנחות מפורשח גמ' הס הרמב"םודברי
 מתקדשין הנסכים אין זעירי אמר א',דע"ט
 זבח קרא אמר מ-ט הזבח בשחיטחאלא

 זבח ונמצא בכלי שקדשו הנסכים תנןונסכים.
 דאיפסל לאו מאי בלינה יפסלו כו'פסול

 והרמב"ס ע"כ. בזריקה דאיפסל לאבשחיטה
 לשנותן יכול שאינו לעגין דמחקדשיןמפרש
 ולא ב', ובדט"1 שם התוס' ]וכפי' אחרלזבח

 הגמ' וקו' בלינה[. ליפסל דמתקדשיןכפרש"י
 איפסל דאם ב', דט"1 התוס' פי' וכןהיא

 ולמה בשחיטה הנסכיס נתקדשו לאבשחיטה
 משום )וע"כ אחר לזבח לשנוחן יכולאינו

 לזעירי(. וקשיא השחיטה ולא מקדשןשהכלי
 מקדשת שהשחיטה הרמב"ם שגתבוזהו

 אחר לזבח לשנותן יכול שאינו לעניןהנםכים
 הנסכים נתקדשו לא אז בשחיטה איפסלואם

 לדעת כ"ז כתב ]והחוי"ט לשנוחן. ויכולליקרב
הרמב-ם[.
 מפורשת מגמ' הרמב"ם על שצ"עאלא
 עליהן חייבין בהמה נסכי ת"ר ב', דט"ומנחות
 לקרבן מתירן הזבח שדם משום פיגולמשום
 מביא אדם והלא לר"מ לו אמרו ר"מדברי
 אני אף להן אמר ימים י' ער ונסכיו היוםזבחו
 אפשר א"ל הזבח עם בבאין אלא אמרתילא

 ר-מ קסבר רבא אמר אחר לזבחלשנותו
 יש )וכן ע"כ. תודה כלחמי בשחיטההוקבעו
 מפגל מצורע אשם אם וחכמים ר"ממחלוקת

 יכול דנסכים דמכואר הרי יעו"ש(. שמןהלוג
 שחיטה, לאחר אפי' אחר לזבחלשנוחן

 יכול אינו שחיטה דמשעת פסק הריוהרמב-ם
 פ"ה רמב"ם עי' מצורע שמן בלוג ]וגםלשנוחן
 כלי קידוש אחר דדוקא דמשמע כפרהמחוסרי
 נתבאר הרי הנ-ל ובסוגיא - לשנותן(כול
 בתוס' ועי' לשנותן[ יכול שחיטה משעתדגם
 ב' ט"ו דדף הסוגיות )סתירת זאח שהקשושם

 קאי א', דדע"ט דהסוגיא וחי' א'(.ודע"1
 לשנותן יכול ומש"ה בשחיטה דהוקבעולר-מ
 דהזבח כרבנן פסק הרי הרמב"ם אמנםיעו"ש.
 דדע"ט. כהסוגיא פסק וגם הנסכים מפגלאינו
 ובלקהד מ"ז פ"ז התר"ט ע"ז עמדו]וכבר
 הנע"ג. "צו"ש[ אי, דמ"ג זבחיםהלכות

 לדעח הסוגיות סתירת ליישבוהנראה
 הוקכעו שלר"מ מה הדין דחלוקהרמב-ם,
 זעירי דאמר מהדין ח,דה כלחמיבשחיטה
 כ' דיש הזבח, בשחיטח מתקדשיןדנסכים
 לזבח בנסכים לשנוח יכול שאינו מהדינים
 יחד דהוקבעו קביעוח של הלכה א', דיןאחר.
 תלוין שהנסכים וכיון זיבחא חד נעשו,עי"ז
 של הלכה ב', דין לשנוחן. יכול אינובהזבח
 מ"מ זבח חד נעשו דלא דאף שחיטהקידוש
 לשנותן. יכול אינו הנסכיס מקדש דהזבחכיון

 הנסכים מפגל דהזבח דלר"מ לומרונראה
 הא' מדין לשנוחן יכול אינו אם דוקאזהו

 ומשום זיבחא, חד נעשו דעי-ז דקביעותמדינא
 הב' מדין אבל מפגלן, הזבח זיבחא חדדנעשו
 דכיון נראה שחיטה קידוש הנסכים עלדהל
 יפגל שהזבח זאת מהני לא זבח חד נעשודלא

הנסכים.
 בדע"ט זעירי דאמר דמה נראהולפ-ז
 יכול ואינו הזבח בשחיטת מתקדשיןדנסכים
 לפ"ז ונמצא ב'. מדין זהו אחר לזבחלשנותן



קנהכהוראי

 הנסכים מפגל אינו דהזבח דר"מ לחכמיםדאף
 אהר לזבח לשנותן יכול דאינו '"ל שפירמ"מ
 אין זיבחא תד נעשו דלא דמכיון אלא הב'מדין
 הנסכים. מסגלהזבח

 דמה הרמב"ם, דעת ליישב ישולפ"ז
 יכול דלחכמים ב', דדט"ו בהסוגיאדמבואר
 פה הקידוש על דוקא זהו אתר לזבהלשנותן
 עם לבא הוקדשו דהנסכים דאף - כליוקידשו
 קידוש לאחר אבל לשנותן, יכול מ"מהזבח
 מהני לא מ"מ לשנותן יכול דאינו אףשחיטה
 הד דאינן כיון הנסכים יפגל שהזבת לעניןזאת

 קידוש שעת כין לחלץ החילוק, ויסודזיבהא.
 )דמשעת שחיטה קידוש ובין כלי וקידנשפה

 ומש"ה אחר לובח לשנותן 'כול וכלי פהקידוש
 זה דין דטעם נראה הנסכים(, מפגל הזבחאין

 דאין משום אחר,הוא לזבח לשנותןדיכול
 ומש"ה זיבחא חד ואינן בהזבת תלויןהנסכיפ

 זו לזבח שהפרישן ההפרשה בהו נתפסהלא
 מביא דאדם חכמים דאמרי )ובזה לשנותןרכול
 אלמא בפרש"י יעוי' ימים י' עד ולוגונסכין
 פי"ח ברמב"ם ויעו' ע"כ. נינהו מזבחאלאו
 דאץ מצורע של שמן בלוג ה"ח פסה"ממהל'
 האשם דם והלא וא"ת ז"ל מפגלוהאשם
 אשמו מביא אדם שהרי בו" תלוי "אינומתירו
 על שגם וי"ל ע"כ, ימים כמה אחר ולוגוהיום
 אהר לזבח לשנותן דיכול חכמים דאמריהא
 בהזבח תלךין דאינן הנ"ל מטעמים ג"כהיינו
 דיכול דהדין נראה ועוד הם.( מזבחאולאו

 עד נסכין מביא דאדם גופא מהא היינולשנותן
 תודה בלהמי דהרי כן, מוכרח ובאמת ימים.י'

 דמ"ז )מנחות מפגלן דהובח הלחםובשתי
 לזבח לשנותן יכול דאינו וע-כ ב'(ודע"ח
 שמן ולוג מנסכיס החילוק מה וצ"עאחר.
 הזבח. עם באים שניהם הרי לשנותןדיכול
 להביא ייכי שמן ולת דנסכיס לומרשוכרה
 לשנוחן דיכול הוא זח מטעם ימים י ערמכאן

 דכתב פסה"מ פי"ב ספר בקרית]ומצאתי
 עד נסכיו מביא אדם והלא ז"ל כדברינולהדיא

 אפי' ולהכי נינהו מזבח לאו אלא ימיםי'
 ]ונתבאר ע"כ[ לשנותן אפשר הזבח עםהביאו

 פי"ה הרמב"ם על לדקדק שיש מהכזה
 הנסכים מפגל אינו דהאשם ה"חמפסה"מ
 ימים. " עד מכאן נסכיו מביא דאדםמשום
 דיכול הטעם גם הרמב"ם הביא לא למהוצ"ע
 דכל יתיישב, ולפמש"כ אתר. לזבחלשנוחן
 להביא דיכול מהא היינו לשנותן שיכולדהדין
 בהזבח תלוין דאין הוא זה דמטעם ימים, י'עד

 לשנותן.[ גם יכולוממילא
 הסוגיות סתירת היטב יתיישבולפ-ז
 ב' ט"ו דדף הסוגיא וגם א', ודדע"ט ב'דדט"ו

 פה קידוש משעת לשנותן דיכול )דאףשחיטה
 לשנותן(. יכול אינו שחיטה משעח מ-מוכלי,

 ויכול משום ההו לשנהק דיכול הוץדלפמש"כ
 דמבואר )ומטעמא ימים " עד מכאןלהבפנ
 שאין משום או הוא זיבחא חד דלאולעיל(
 בשעת דמ"מ אלא בהזבח, תלועהנסכים
 ליקרב, קדושה הנסכים על מזבח דחלהשחיטה
 פה דקירוש ואף לשנותן, א"י זו קדושהמצד

 שאינו לענין קדושה פועל אינו כליוקידוש
 ואינן הוא זיבתא חד דלאו כיון לשנותןיכול
 מקדש הזבח שחיטת מ"מ בהזבחתלוין
 אלא לשנותן. יכול שאינו לעניןהנסכים

 יפגל שהזבה לענין זאת מהני לאדלפמש"כ
 זיבחא חד לאו קידוש לאחר דאף כיוןהנסכים

 תודה לחמי )ידוקא בהזבח תלוין ואינןהם
 זיבחא חד דהוי כיון מתפגלין הלחםושתי
 כן מבואר ]ולפמש"כ בהזבח( תלףוהתירן
 זיבחא חד אם תלף פיגול דדין עצמהמהסוגיא
 הוא אחרינא ומדינא בהזבח[ תלויוהיתרו
 חלה השהיטה דע-' דמגיון לשנותן יכולדאינו
 אותן המונע קוא זה ליקרב, קדושהעלייהו
 אחר. לזבהלשנותן

 הסוגיות סתירת היטב יתיישבולפ"ז
 ב', טו דרף הסוגיא וגם א', ורדע-ט ב',דדט"1
 אמרתי לא אני -אף הרמב"ם לפסקמתאים
 לזבח לשנותן אפשר א"ל הזבח עם כבאץאלא

 הרי לשנותן ריכול הדין כל דלפמש"כאחר",
 דאין הוא ומש"ה הכלי קידוש שעת עלהוא
 לא שחיטה משעת אבל הנסכים, מפגלהזבח
 לענין מועיל אינו זה דדין נלל הסוגיאאיירי



כהוראיקבו
 יכול אינו שחיטה דמשעת י"ל ח2פירפיגול,
 זעירי כדאמר בשחיטה דנתקדשולשנותן
 עוד ד"ז ]ויתבאר הרמב"ם וכדפסק א',בדע"ט
 הרמב"ם על הגרי"ז בחידח2י לפמש"כיותר

 עם דבאין דין עלייהו דחלה הואדמקידוש
 דפסק הא על מעילה בהל' )יעו"שהזבח.

 מצורע של שמן בלוג מעילה דדעהרמב"ם
 האשם. דם זריקת שעת עד בכלי משקדשוהוא

 על חלה כלי קידוש דע"י הגרי"ז להואסברא
 מועלין ומאז הזבח עם דבאים דינאהנסכים
 לא אני אף ר"מ א"ל איתא, ובמנחוחבנסכים.
 איתא ובתוספתא הזבח עם בבאין אלאאמרתי
 וזהו בכלי. כשקדשן אלא אמרחי לא אניאף

 דינא עלייהו חייל כלי קידוש דמשעתמשום
 ולפמש"כ הגרי"ז(. ת"ד ע"כ הזבח, עםדבאים
 אחר לזבח לשנותן דיכול חכמים שהשיבומה
 לשנותן יכול הרי הזבח עם דכאין דמדיןהיינו

 מפגלן.[ הזבח איןשש"ה
 דדט"ו בהסוגיא דמבואר לעילולפמש"כ

 א"כ זיבחא חד הוא אם תלוי פיגול דדיןא',
 בשחיטה הוקבעו ר"מ קסבר רבא דאמרהא

 דברי דיסוד כמש"כ הוא ע"נ תודהכלחמי
 כלחמי בשחיטה הוקבעו דהנסכים הואר"מ
 בהזבח, חלף והתיר, זיבחא חד דנעשותוהה

 חורה כלחמי הוקבעו דלא ע"ז פליגיוחכמים
 אלא בהזבח. תלויין ואינן זיבחא חרדאינן
 א', בדע"ט זעירי דברי סותר זה אעדמ"מ
 יכול ואינו הזבח בשחיטת מתקדשיןדנסכים
 קדושה מהזבח עלייהו דחלה משוםלשנותן,
 לשנותן, יכול אינו שחיטה קדושת ומצדליקרב
 ואינן זיבחא חד נעשו דלא כית זה דמדיןאלא
 היטב ומדויק מפגלן. הזבח אין בהזבחתלויין
 תודה. כלחמי הוקבעו ר"מ קסבר הגמ'לשת

 ב', בדט"ו מהסוגיא דמבואר האדלפמש"כ
 הטעם לשנותן א"י הלחס ושחי תורהדלחמי
 חהו בהובח. ותלויין זיבחא חד דהם משוםהוא
 להם יש נסכים דגם ר"מ דקסבר רבאדאמר
 לחמי כמו בהזבח ותלוין זיכחא חד דהם זהדין

חודה,

 אמר דלמה כמש"כ דמוכרח נראהובאמת
 תודה כלחמי בשחיטה הוקבעו ר"מ קסבררבא
 מתקדשין דנסכים ר"מ קסבר אמרולא

 וע"כ א'. בדע"ט זעירי וכדאמר הזבחבשחיטת
 שאינו מה מועיל אינו פיגול דלעניןכמש"כ
 בעינן אלא שחיטה כקידוש לשנותןיכול

 ותלויין זיבחא חד דהם תודה כלחמידהוקבעו
 הרמב"ם. לדעת הסוגיא היטב ומיושבבהזבח,
 דאינו הדין דחלוק לדברינו ראיה ונראהב.
 דר"מ( )לחכמים בנסכים בשחיטה לשנותןיכול
 בלחמי בשחיטה לשנותן ינול דאינומהיין
 דדע"ט בהסוגיא דעי' לר"מ( )ובנסניםתודה
 והא עמו יקרבו אחר זבח יש אם מר אמרב',
 זה מנחה לשום שהפריש שמן חסדא ר'אמר
 ב"ד לב ינאי ר' אמר אחרת מנחה לשוםפסול
 דלא יחיד בקרבן אבל צבור )כקרבן כו'מחנה
 ובהרמב"ם בהסוגיא מבואר ב"ד לבשייך

 וצ"ע ע"נ. לשנותן( יכול אינו שחיטהדמשעת
 א'( )דמ"1 יוחנן ר' מדברי הגמ' הקשה לאלמה
 לשנותן יכול אינו בשחיטה זל"ז הוזקקודאם

 תודה(. ובלחמי הלחפ )בשחי זע"זדמעכבין
 רמשעח יוחנן דר' ממימרא להקשות]ואין
 שכתבנו מה על לשנוחן יכול אינושחיטה
 תודה דלחמי מוכח ב' דדט"ו הסוגיאדמתוך
 קידוש משעת לשנותן יכול א"י הלחםושתי
 דט"ו דהגמ' דנראה שחיטה. מקודם ואףכל'
 בתוס' ועי' הזבח, עם דבאין מדינא אייריב',

 בשעה כשאמר דוקא דהיינו א', דנ"חמנחוח
 יכול אינו דאז זו לאשם 11 לוגשהוקדשו
 אבל הזבח, עם שבאיס משעהלשנותן

 אינו שחיטה משעת אז בסתם הלוגכשהקדיש
 יתיישב ולפמש"כ זל"ז[. רהוזקקו לשנוחןיכול
 תודה בלחמי מיוחדת הלכה היא ויקהדדין
 ממילא בזה זה תלויין דהם דכית הלחםושחי
 מתוך דנתבאר הזבח עם נסכים אכלהוזקקו
 משום מפגלן הזבח דאין ב', דדט"1הסוגיא
 ממילא בהובח תלויין אינן וא"כ לשנוחןדיכול
 מנחות בחוס' ויעו, כלל. זיקה בהו שייךלא

 דינא חר דקביעות ודינא דזיקה ידינאדמ"ו



קבזנהוראי

 להדיא ומחבאר לשנותן יכול שאינו לעניןהוא
 לשנותן יכול שאינו מה הדין דחלוקכמש-כ
 לשנותן יכול שאינו ממה בנסכיםבשחיטה
 אבל דר"מ לחכמים הוא זה וכל תודה.בלחמי
 בשחיטה דהוקבעו כיק נסכים אףלר-מ
 יחד והוזקקו דהוקבעו דינם תודהכלחמי
 מפגלן דהזבח הוא ומש"ה תודהכלחמי

 הוקבעו דלא תכמים פליגי ובהאבשחיטה.
 וכדאמר לשנותן א"י דמ"מ אלא תודהכלחמי
 אי. בדע"טזעירי
 הרמב"ם פי' על עוד שצ"ע מה הנהג.

 נסכים זעירי דאמר בהא א', דדע"טבהסוגיא
 לשנותן, יכול שאינו לענין בשחיטהמתקדשין

 ב'( באות לעיל )שהכאנו בע-ב שם מהגמ'הוא
 לנסכים זה למנחה שהפריש שמן הגמ'דמדמה
 הגמ' להו ומדמדמה לשנותן, יכול שאינולענין
 לשנותן, יכול אינו הפרשה דמשעתהרי

 אינו שחיטה דמשעת מבואר זעיריומדברי
 דמימרא רש-י לפי' )ובשלמא לשנותןיכול
 בלינה ליפסל בשחיטה דמתקדשיןדועירי
 משהפרישן יכול דאינו י"ל דלשנותןלק"מ,
 ויעוי' צ"ע(. והתוס' הרמב"ם לפי'אבל

 מדמה דהגמ' וכתב בזה, שעמד הלכותבליקוטי
 שעדיין אלא שהיטה, לקידוש שמןהפרשת
 שמן הסרשת הגמ' מדמה אין למהצ-ע

 נסכים.להפרשת
 דיט"ו בהסוגיא המבואר לפי בזהוהנראה

 אחר, בזבח לשנוחן יכול דנסכיםב',
 הנסכים דאע מטעמא דהחנודלפמש"כ
 מביא דאדם זיבחא חד ואינן בהזבחתלויע
 זה דמטעם הרי א"כ ימים י' עד מכאןנסכיו
 דבשמן שמן, להפרשת נסכים הפרשת דמילא

 הסלת, עם 'חד הקרבתן הרי הפרשתןמשעת
 זה זבח עם להקרבתם נוגע שאינו מהובנסכים
 הפרשתן, בשעת הנסכים על רחל ודאיהלא
 דיכול דאף ב', דט"ו אמת בשפתדיעוי'
 נסכים להביא צריך מ"מ אחר לזבהלשנותן
 הפרשה בשעה עלייהו דחל אתר זבה עםאלו

 דמדינא כמש"כ להדיא הרי זבח, עםלהקריבן
 דמי דלא הוא אחר לזבח לשנותןדיכול

 הפרשת מדמה והגמ' שמן. להפרשתהפרשתן
 הנעשה שתיטה לקדושת זה למנחהשמן

 חלה זה למנחה שמן בהפרשת דכמובנסכים,
 ואינו זה סלח עם שיקריב השמן עלקדושה
 עלייהו דחלה כיון בנסכים כ"כ לשנוחן,יכול

 לשנוחן. יכול אינו מהזבח ההקרבהקדושת
 דבהפ- נראה, ב'( )באות לעילולפמש"כ

 אין לשנותן יכול דאינו הא זה למנחה שמןריש
 חד דהלחם הלחם ושתי תודה בלחמי כמוזה

 על דחלה דין הוא אלא בהובח, ותלויזיבחא
 אף וא"כ זה, סלת עם ליקרב קדושההשמן

 הקרבה קדושת הנסכים על דדלה כיוןבשחיטה
 חלה גופא ובנסכים לשנוחן יכול אינו הזבחשל

 זבח עם שיקרבו דין הפרשה בשעתעלייהו
 זה, ובח עם להקריבו דוקא השפ-א,כמש"כ
 עם ליקרב המקדשו שחיטה בשעת דתלויהיינו
 זה(.זבח
 קביעות דין בין זה לחילוק דוגמא ]וקצחי.
 יכול שאינו מה זה לענין קדושה שללדין

 קמיצה אם בפלוגתא א', בד"ט יעוי'לשנותן,
 אם אף ולכאורה קבעה. כלי קדושת אוקבעה
 ביתו מתוך יביא וכשחסר קבעהקמיצה
 להשלים יכול דאינו נראה מ-מוימלאנו,
 שני דהם דמכיון שחסרה, אחרתממנחה
 )וכן יחד לצרפן להשלים א"א חלוקותמנחות
 ודין יעו"ש(. במשנה א', דכ"ג במנחוחאי'

 ביתו מתוך אף דאז היא, אחרת הלכהקביעות
 יכול שאינו העשרון שהוקבע להביא, יכולאינו

 חילוק שיש שמוכח הרי סלת, עורלהוסיף
 שחלה הדין בין לשנותן יכול שאינו מהבענין
 הקדושה.[ מצד שחלה הדין ובין קביעותמצד
 דאין בהא א', בדע"ט פי' רש"י הנהה.
 הזבח בשחיטת אלא מתקדשיןהנסכים

 התוס' והקשו בלינה, ליפסל אזדמתקדשין
 דהנסכים מעילה במס' ממשנה עליו ב'בדט-ו
 משקדשו 'ום ובטבול בלינה ליפסלהוקדשו
 בפני באק בין חילוק דיש החוס' ותי'בכלי
 הזבח עם דבבאין הזבח, עם לבאיןעצמן

 עצמן בפני ובבאין הזבח בשחיטתמתקדשין
 ב', מדע"ב ע"ז התוס' והק' בכלי.כשקדשן



בהוראיקגח
 תורה הלחמי נתקדשו מקדש תנורדלמ"ד
 עם בבאין דאף הרי בלינה, ליפסלבאפייה
 שהיטה. לקדושת וא"צ מקדשן התנורהזבח

 הדין חלוק דלפמש"כ ליישבוהנראה
 באין מדין תודה בלחמי שיש הזבח עםדבאין
 חד נעשים הם דבתודה בנסכים, שיש הזבחעם

 מדיבול כנסכים אבל בהזבת תלויין והםזיבחא
 ואינן זיבחא חד אינן הם אתר לזבחלשנותן
 הכלי אם זה לענין דגם י"ל א"כ בהזבח.תלויין
 ביניהם, לחלק יש בלינה ליפסלמקדשז
 ליפסל קדושה עלייהו חלה תודהדבלחמי

 עלייהו חל דאז משום תנור בקידוש אףבלינה
 עוד, לשנותן יכול ואינו הזבח עם דבאיןהדין
 גם זאת מהני ממילא זיבחא חד אז דנעשווכיון

 נתבאר הרי בנסכים אבל בלינה,שיפסלו
 לשנותן יכול הזבח עם כשבאין דאףבדט"ו
 ואינן זיבחא חד דאי!ן משום הטעםוכמש"כ
 עם דבאין דמדינא נמצא א"כ בהזבח.תלויין
 אחר עד בלינה ליפסל יכולין אינןהזבח
 ליקרב, קדושה מהזבח עלייהו חלה דאזשחיטה

 רש"י. שיטת היטבומחיישב

4"
 קוטלראהרן

 חמגילה קריאת זמניבעגין

 נקראת מגילה מגילה, ריש במשנהא.
 ולא פחות לא בט"1, בי"ד בי"ג בי"כבי"א
 הכניסה. ליוס מקדימין שהכפרים אלאיוחר,
 אינן "והכפרים באה"ד אלא, ד"הברש"י
 אחד להם שיקראנה וצריכין לקרותבקיאין
 יכול עיר דבן בדבריו מבואר וכו'. העיר"מב!י

 יבמות בגמ' בי"א. - ביומו בן-בפרלהוציא
 ממגילה ר"ל פריך חתגורדו לא בדין א'י"ד

 תי' הסוגיא ובהמשך שונים, בימיםשנקראת
 דינים בתי בשני רק הוא תתגודדו דלאאביי
 תוס' והק' עיירות. בשתי משא"כ אחת,בעיר
 לבני אחר בזמן דנקראת ממגילה חי' מהדא"כ

 קראו הכפרים דבני הכהן הר"ח ותי'הכפרים,
 אינו עיר דבן מירושלמי כן והוביחכעירם,
 מגיה ד' אות הב"ח ובהגהוח כרך. בןמוציא
 גרס וכן כפר", בן מוציא אינו עיר"דבן

 כ' ז' אות נתנאל ובקרבן ט'. סי' שםהרא"ש
 כרך בן מוציא דאינו היא בירושלמירהגירסא

 בן מוציא שאינו דה"ה הרא"ש למד דמזהאלא
 מהמפורש לרש"י וצ"ע עיי"ש.כפר,

בירושלמי.

 ובן לכרך שהלך עיר בן כמשנה א', י"טב.
 קורא למקומו לחזור עתיד אם לעיר שהלךכרך

 רבא אמר ובגמ' עמהן, קורא לאו ואםכמקומו
 אין אבל י"ד בלילי לחזור שעת'ד אלא שנולא

 רבא אמר עמהן, קורא י"ד כלילי לחזורעתיד
 הפרזים היהודים כן על דכתיב לה, אמינאמנא

 למיכתב ל"ל וכו', הפרזות, בעריהיושבים
 קרוי 'ומו בן דפרוז קמ"ל הא וכו',היושבים
 ואמר ושם - מסברא[ - מוקף ]וכןפרוז,
 קורא כך ובין כך בין לעיר שהלך כפר בןרבא
 למקראי, בעי העיר כבני האי מ"טעמהן,
 שיספקו, כדי הכפרים על דאקילו הואורבנן
 איתי' כי אבל בדוכתי' איתרמי כי ה"מוכו',
 כבני ד"ה וברש"י למיקרי. בעי עיר כבגיבעיר
 בין בי"ד ומנם הפרזים "כל מקרי בעיהעיר
 עלייהו דאקילו הוא ורבנן עיירות, ביןכפרים
 "דאקילו מילי וה!י הכניסה", ליוםלהקדים
 איתי', כי כי"ד ולקרות לחזור דא"צעלייהו

 ואע"פ "פירש"י כפר בן ד"ה ובחוס'עכפ"ד".
 יחזור למה וקשיא הכניסה, ליום כברשקרא
 כרש"י דאה"1 ותירץ פעמים", שניויקרא



קכטנחוראי

 דכששוהים אחר, מטעם אך ויקרא,דיחזור
 זה דבאופן העיר כבני נעשים י"ד בלילבעיר
 דינם ולכן הקודמת, הקריאת תקנת ניתנהלא
 ומבואר עיי"ש. כבר שקראו אע"פ העירכבני
 י"ד, יום הוא דפרזים החיוב יס,ד דלרש"י,מזה,

 לעיקר חוזר הוא הרי בעיר כשנמצאוממילא
 נכלל זה הרי התקנה לפי דגם והיינו -החיוכ,
 רנעשה משום הגדר ולתוס' העיר. בניבייז
 חיובם. עליו וחל בלבד הלילה ע"י העירכבני
 כפריס "ולענין בד"ה הריטב"א, ובחי'ג.
 איכא הכניסה, ליום מקדימיןכשהם

 הוא כפר שבן דסכר מאן ז"למרבוואתא
 בן שהרי כרך, בן או עיר בן ולא להםשקורא
 מחויב שאינו וכל זמנו הגיע לא כרך בן אועיר
 וזהו וכו', חובתן, ידי אחרים מוציא אינובדבר
 כרך בן מירושלמי ראי' והביא הרשב"א,דעת
 בשם נר"ו ומור"' וכו', עיר לבן קוראאינו

 ליום המקדימים דכפרים כ' ז"לרבותיו
 עיר בן שיהא התקנה עיקר היתה כךהכניסה
 הוא שעדיין וכיון חשיבי, עם וכחד להםקורא

 מחוייב שאינו כמו לגמרי תשיב לאמתהייב
 כל שאמרו כאוחה הוא הרי אלאבדבר

 דבר כיון מוציא, שיצא אע"פ כולןהברכות
 ראיים כפרים הרי אלו ואף הוא,היובא
 צ"ב ולכאורה וכו'. העיירות" עס בי"דלקרוא
 דעוד מקודס כ' וכבר מוציא, ליצא זה ענקמה
 רש"י ד' לפי הבי', ונראה חיובו. זמן הגיעלא

 בי"ד, שוה הפרזים כל של דינפ דבעצםדלעיל
 אלא זה דין מכלל הם הקדימה זמניואף

 זה חיוב לקיים אפשרוח ונתנו חכמיםשהקילו
 חיובא בני נחשבו שפיר עיר בני ולכן א, בי"גם

 חיובם, ידי יצאו לא דעדיין ומה שלו,בזמנים
 של בסוג רק הוא אם שיצא, דאע"פ אמרע"1

 כשאינו גם אחרים להוציא יכולבר-חיובא,
 על לדיק ]ויש זו. בקריאה בעצמויוצא

 ולא עיר, בן רק זו בשיטה שהזכירהריטב"א
 והיינו הרשב"א, בשי' כמקודם כרך בןהזכיר
 י"ד מדין חלק היא י"א של זו דתקנהכנ"ל

 דאף דבריו בסיום מפורש וכןדפרזים.[
 העהרוח, עם בי"ד לקרוא ראויים הריהכפרים

 י' כשאין ככפרים קורק פעמיםועיירות
 עיר "בן אמנם וכפרים, בבן-עיר וכ"זבטלנין.
 זה של וזמנו בזמניהם לגמרי חלוקים כרךובן
 מהם א' אין ולפיכך כלל, זה של זמנו זהולא

 לתבירו".מוציא
 לרש"י הקו' בפשטות מיושבת ולפ"זד.

 שאינו כרך בבן הנידון דאם -מהירושלמי
 בן אבל הן, שונים חיובים דשני עיר, בןמוציא
 חיוב של אחד גדר דהוא כפר בן מוציאעיר

 והתוס' מקודם. גם בר-חיובא שפירונחשב
 בעיר דה"ה מהירושלמי שהוציאוביבמוח
 סוג היא בי"א הקדימה תקנת דגם סבריוכפר,
 רש"י על הק' ולטעמייהו - חיוב. שלאחר
 טעם לזה ונתנו וקורא חוזר לענין י"טבדף
אדר.
 אמרי' כי ד"ה שם כיבמות התוס' והנהה.

 אבל בכפרים, קוראים הא הכפרים דבניכ'
 באים כשהם בעיר דקוראים המשמעותברש"י
 מקור מבו' ולהנ"ל הכניסה, ביוםלשם

 שונים דחיובים דסברי כיון דלתוס'המחלוקת,
 יקראו אם תתגח-דו לא משום בזה 'האהמ,
 היא בי"א קריאתם דגם לרש"י משא"כבעיר,
 דפרזים. הכלל' החיוב שלמלתא

 י"ג ביבמות ממגילה דבהקו' להוסיף,]ויש
 דנראה אגורות, חעשו לא בד"ה רש"י כ'ב',

 כניסה ביום כפרים כשקורין תורות ב'כנוהגין
 לך דאמינא בהתי' ואח"כ בט"ו, ומוקפיןבי"ד,
- וט"1, י"ד רק הזכיראיסורא  כנ"ל והיינו 
 מנהגא.[ בגדר רק הוא כפריסדבני
 מצאנו בי"ד הוא הזמן דעיקר זה ובענע1.
 גם אלא לכפרים בנוגע רק לא נוספת,דרגא
 תרפ"ח סי' דבשו"ע - חומה. מוקפוחבדין
 יהושע בימי הוקף אם ספק שהוא "כרךס"ד
 יברך ולא ובליליהן ובט"ו בי"ד קורע לאואם
 העולס". לרוב קריאה זמן שהוא כי"ד אםכי

 ע"ז וכ' י"א. הל' בפ"א הרמב"פ שיטתוהיא
 בני "דאף בי"ד אם כי בד"ה הגר"אבבי'
 בירושלמי כמ"ש בי"ד בדיעבד יוצאיםכפרים
 בן שיוציא מהו עיר בן ג', הל' דמגילהבפ"ב
 מחוייב שאינו כל כהדא ייבא חובתו, ידיכרך



כהוראיקט
 חוס' כמ"ש לכתהלה אף בי"רמברכינן כן חובתן, ידי הרבים את מוציא אינומבר
 שייכין דהכל 'ותר, מבו' זו ולשיטהוש"פ." כהדא 'יבא י"ח, עיר בן אח שיוציא מהוכרך
 כנ"ל צ"ל לרש"י אמנם - י"ד.בקריאת בשם הונא בר חלבו דא"ר כהיא ייבא אווכו'
 החיוב יסוד מעצם הוא הכפרים קריאתדעכ"פ זמן שהיא בי"ד יוצאין הכל רבו, חייאר'

 א'. י"ט שם וכמ"שדפרזיב, ולכן ד', והל' א' הל' פ"א שם וכןקריאתה,

5*,.64 
 קוטלר זלמן איסרהרב

 חמשחה שמןבעבין

 השמן אח המפטם ת"ר א' ה' כריתותא.
 אמר וכו', פטור לציבור למוסרו או בוללמוד
 פטור לציבור למוסרו ע"מ או בו ללמודמר
 דקטורח במתכוגתה מן מתכונתו אתיאמנלן
 הוא לכם לכם, תעשו לא קטורת לגביוכתיב
 נמי שמן גבי פטור לציבור למוסרו אבלדאסור
 ונילף קטורת וחיהדר פטור, לציבורלמוסרו
 אף פטור לחציין מפטם כי שמן מהמשמן
 רבא אמר אלמה פטור, לחציע מפטם כיקטרת
 שפטמו שמן חייב לחציע שפטמהקטורת
 כתיב שמן גבי רבא לך אמר פטור,לחציין

 הוא כמוהו כמוהו, תעשו לאובמתכונתו
 דכחיב קטורת גבי דמי, שפיר חציו אבלדאסור

 דקטורת עשייה כל תעשה אשרוהקטורת
 בין ופרס שחרית פרס דמקטיראפשר

הערביים,
 מאחר ששאלה הגמ' בשאלת לעייןויש
 הריהו ור ע"י שמן עשיית שאיסורשלמדנו
 או בו ולהתלמד זר ע"י קטורת עשייתכאיסור
 ונלמד נחזור כן כמו פטור, לציבורלמוסרו
 לחצאין שמן שהמפטס כשם משמןקטורח
 יפטר, לחצאין קטורת שפיטם זר כן נמופטור,
 משום פטור לחצאין שמן המפטם דהריוצ"ע
 נעשה שלא דשמן שמן עשיית 11שאין

 זר וע"כ כהכשרו, חסר מסוימתבמתכו!ת
 שפטמה קטורת אולם פטור, לחצאעשפטמו
 ו' לקמן כמבואר קטורת להכשר כשרהלחצאין

 זה באופן שפטמה זר גם וצ"כ כברייתא,א'
חייב.

 מה דלכאורה הגמ', שאלח בהסברונראה
 למוסרה או להתלמד שעשאה דקטורתדילפינן
 שפיטם בזר פטור רק זה אין דפטור,לציבור
 פיטום של איסור דעיקר אלא הקטורת,אח

 הקטורת דעשיית החפצא בעצם אינוהקטורת
 דהיינו בה להריח קטורח שעשה במהאלא
 פרטי באופן והיא הקטורת את שעשהבמה

לעצמו.
 המקדש מכל' ב' פרק הר"מ בלשוןךעוין

 סממנין עשר מאחד קטורת העושה ט',הל'
 אע"פ בה להריח כדי אלו משקלות לפיאלו
 להריח דכדי בלשונו ומכואר חייב. הריחשלא
 וכעין הקטורת, פיטום איסור מעצם תנאיהוה

 ומבואר הריח", שלא "אע"פ הואחידוש
 לא הקטורת את המפטם כן רצלכנ"ל.

 או בה להתלמד מנת על פרטיתלהשתמשות
 כלל זה אין אלא פטור, זה אע לציבורלמוסרה
 הקטורת. פיטום איסורבכלל

 פיטומו איסור עיקר השמן, בעניןאולמ
 המשחה שמן דעשיית החפצא עצס הוה זרע"י

 א"כ הדיוט, ע"י להעשות דנאסרבמתכונתו
 למסור או להתלמד שמן העושה דגם נותןהדין

 הוה השמן דתכלית דאף אסור, יהאלציבור
 בעצם אולם לציבור, למסור אולהתלמד
 ומה"ט בעשייחה. נאסר חר תילוק איןהעשייה



קסאנחוראי

 בעשייתו איסורו שעיקר - דשמן ג"כיחכן
 - וקטורח פטור; לחצאין פטמובמתכונתו,
 פטמה לתכלית, בעשייתה איסורהשעיקר
 גם להעשות יכולה הקטרה דהרי חייב,לחצאין
 לפטור הגמ' וילפותת וכו'. שחריתפרס

 העושה שפטור כשם כו, להתלמד שמןהעושה
 ילפותא רק זה דאין יתכן בה, להתלמדקטורת
 שהנו שמן דין עיקר על ילפותא דהוהאלא
 על האיסור עיקר אע בשמן שגם הקטורתכדין
 פרטית לתכלית העשייה על אלא העשייהעצם
 כדי השמן את המפטם וע-כ בו לסוךכדי

 פטור. וכו'ללמוד
 דאם הגמ', שאלת בהסבר גם נראהולפ"ז

 על מתפרש אינו עשייתו איסור עיקר בשמןגם
 שמן עשיית על אלא דעשייה ההפצאעצם

 שמן לתכלית נמצא שהוא ומההמשחה
 המפטם גם א"כ כקטורח, להדיוטהמשחה
 יש בו לסוך שראוי דכל 'תחייב לחצאיןשמן
 דעתה כקטורת, להדיוט לעשותואיסור
 ליהוי מקטורת, המשחה שמן דין עיקרשלמדנו
 וע"ז לחצאין, פיטום איסור לגבי גםכקטורת
 עיקר למסקנא גם המשחה דבשמן הגמ'תירצה
 איכא ורק במתכונתו, כעשייתו הנוהאיסור
 למוסרו או בו להחלמד דעשאו היכאפטורים
לציבור.
 כלי מהל' מ"א הרמב"ם בלשוןוע'
 הזה כמעשה המשחה שמן העושה ה"דהמקדש
 חייב וכו' גרע ולא הוסיף ולא הזהוכמשקל
 אם אבל בו, להמשח אוחו שיעשה והואכרת
 פטור. לציבור למוסרו או להחלמדעשאו
 שמן עשףת איסור דעיקר מלשוגוומבואר
 במתכונתו עשיימו על הנו בהדיוטהמשחה
 החיוב יהא זה ועל גירוע וללא הוספהללא
 והוא בהיובו נוסף תנאי אלא'שנאמרכרח,

 עשאו אם אבל בו להמשח אותושיעשה
 לשמן פיטמו וע"כ פטור. וכו'להחלמד
 עשאו של פטור בו דאיכא אף פטורלחצאע
 דינה שעיקר בקטורת אולם בו.להחלמד
 להצאין קטורת גם לתכליתה, קטורתעשיית
 שיכול משום לתכליתה ראויה תהאהרי

 הערביים. בין ופרס שחרית פרםלהקטירה

- ב' ה' כריתותב.  בן מלך מושחין ואין 
 שלמה את משחו מה מפני תאמר ואםמלך
 רב אמר מנלן שס ובגמ' אדוניה, מחלוקתמפני
 על ימים יאריך למען דכתיב יעקב בראחא

 דכי מנלן וכו' היא ירושה וכניו הואממלכתו
 פפא רב אמר וכו' משיחה בעי מחלוקתאתי
 על ששלום בזמן ישראל בקרב קראאמר

 בישראל, ששלום בזמן פי' וברש"יישראל,
 כי אבל משיחה בעי ולא ירושה המלכותהוי
 משיחה ובעי היא ירושה לאו מחלוקתאיכא

 אח מונעת דמחלוקת מדבריו ומבוארבתחלה.
 מלך ככל משיחה בעי מלך ובן המלכוחירושת
 מהל' פ"א ברמב"ם עיע אולם מינויו.בתחילת
 מלך בן מלך מושחק ואין שפי' הי"במלכים
 מלחמה או מחלוקת שם היתה כן אםאלא

 ומדבריו המחלוקת. לסלק כדי אותומושחין
 קיים עדיין מלך בבן ירושה ןדיןמשמע

 לסלק צידית סיבה משום הנהוהמשיחה
 מותר כיצד כן דאם וצ"ע,המחלוקת.
 שמן והרי זה, לצורך המשהה בשמןלהשתמש
 והשתמשות מלכות למינוי עיקרוהמשחה
 דאי שם בגמ' כמבואר מעילה, הוהאחרת
 המשחה בשמן יהוא את למשוח היהאפשר
 דין בהם דליכא ישראל ממלכי שהנומשום
 וא"כ המשחה. בשמן מועל והמושחומשיחה,
 ירושה, בו קיימת מלך בן דמלך כיק הכאה"ה
 הריהו לכאורה צדדי לצורך המושחוא-כ
 וצ"ע. המשחה, בשמןמועל

 סנהדרין בפיהמ"ש הר"מ שיטתוהנה
 וא"כ שלמה מזרע הנה דוד בית מלכותשעיקר
 אולם דוד ביח מלכות על אדניהו שחלקאף
 שלמה, ירושת את לבטל יכול היה לאודאי
 משחו כיצד - ביאור צריכים הדבריםוא"כ
 דין מעיקר דהרי המשחה בשמן שלמהאת

 והמשיחה כמלכוח, ודאי שלמה היהירושה
 כדי רק צדדית סיבה משום רק בהכרחהיתה
 הוה הרי צ"ע וא"כ המחלוקח, אתלסלק
 המשחה. בשמןמעילה

 המקדש מכל' פ"א בר-מ כ' דהנהונראה,
 שם היחה ואם מלך בן מלך מושחין ואיןהי-א

 המחלוקת לסלק כדי אותו מושחיןמחלוקת



נחוראיקטב
 דדין ונראה, - לבדו. מלך שזהו לכלולהודיע

 צורך אינו - לבדו מלך שוהו דלהודיעזה,
 ומעיקרי הוא, המלכות דין מעיקר אלאצדדי
 וע"כ לבדו", מלך "שזהו הוא המלכותמינוי
 מלך מינוי מתקיים זו משיחה שע"ימשום

 שזהו לכל להודיע דרך על דוד ביתממלכוח
 זו. במשיחה מעילה ליכא ע"כ לבדו,מלך
 בית במלכות בחירה דמצינו נראה, לרבר)ו1כר
 מהמכילתא והוא גסהמ"צ הר"מ וכ'דוד

 למלוכה ביחס הם זרים ישראל דכל בא,פרשת
 מלכות בחירת דמעיקר והזינן דוד, בהשוכה
 לבדו לדוד רק שייכת דהמלוכהנאמר

 ורים.(והאחרים

- א' ה' כריתותג.  פפא רב ליה אמר 
 עין או שוקל הוא בהכרע שוקל כשהואלאביי
 בבד בד כתב רחמנא ליה אמר שוקל הואבעין
 הקב"ה יהודה רב והאמר בהכרע, אמרתואת
 אלא הכרע בהו דאית אלמא הכרעותיודע
 מייתי אמאי בשם דקנמן יהודה רבאמר

 בחד שאתים חמשים מאות, דחמשמחציתו
 כיון וימנא, בחד ומאתים וחמשיםזימנא

 בבת מאות ה' נייתי הוין מאות ה'דכולהק
 בחרי בשם לקנמן לה מדקמייתי ש"מאחת
 בהכרעות. יודע והקב"ה ביה, איח הכרעזמני

 ביאור דפשטוח ביאור, צריכיםוהדברים
 קנמן מאוח חמש דהבאת דנאמר דמההגמ'
 שכל הבאות בשתי מהציות, בשתי תהאבשם
 כדי זה דין יסוד וחמשים, מאתים מהםאחת
 מהמשקל יותר בשם הקנמן במשקלשיהא
 וכן מאות, מחמש יותר בו שיהא ממנוהנדרש
 יהורה רב אמר אלא ד"ה ברש"י שםהוא

 הוא לאפושי ודאי זימני תרי לה מייתי"מדקא
 קנמן דמש-ל מחמיהיס, והדבריםדעגד".
 הכמות וזוהי מאות חמש משקל הואבשם

 מעיקר ואם זו, כמות על ירבה וכיצדהנדרשת,
 כן אם מאות חמש ממשקל יותר נדרשהדין

 בשקילה בהכרעה שלא ישקוללכתחילה
 ומדלא מאות, מחמש יותר קצתמדוייקת

 משקל הנו המשקל שעיקר ודאי בכה"גשקלינן
 שקיים יתכן כיצד לדייק יש וא"כ מאות,חמש
 יותר שיהא כדי כזו בשקילה לשקולחיוב
 מאות.מחמש

 קנמן משקל שעיקר ודאי דזה לומרוצריך
 כמוח אח דשוקל ומה מאות, חמש הנובשם
 מאחים משקל אחת שכל שקילותהבשם

 הבשם בשקילת דיוק דהוה ודאיוחמשים,
 מאות חמש של הכללי במשקלו רק לאלןייק
 דהיינו ממנו, חלק כל של במשקל לדייקאלא
 שאלה לא זה ועל ממנו, וחמשים מאתיםבכל
 הגמ' שאלת אלא 11, לשקילה הטעם מהוהנמ'
 של שם לחצאין זו בשקילה חל במההיא

 פעמיים דלכאורה וחמשים, מאתים שלשקילה
 שקילת כמו הוה וחמשים מאחים שלשקילה
 הגמ' אמרה וע"ז אחת, בפעם מאותחמש

 אותו ששוקלים ע"י מאוח החמשדבשקילת
 וחמשים מאתים מחציתו פעם בכללחצאין
 מעצם חלק היא וההכרעה הכרעות ב' בזההוה

 חמש ויש מצומצמים מאות חמש דישהמשקל
 מצו- וחמשים מאתים יש מרווחים,מאות
 פעמיים ששקילת ואף מרווחום, וישמצמים
 אולם מאות, חמש הנה וחמשיםמאתים
 אינה ההנרעוח עם וחמשים מאתיםפעמים
 בפעם מאות חמש שקילת וע"כ מאות.חמש
 ושקילח לחוד, שקילה של שם חלות הוהאחת
 הוה וחמשים מאתים פעמיים ע"י מאותחמש
 ודאי הנו והחיוב לחוד. שקילה של שםחלות
 אופן רק מאות, חמש משקל של כמות עלרק

 משקל ע"י הנו מאות חמש משקל שלהחלוח
 שע"י וההכרעוח ומאתים חמשיםמחציתו
 חמש משקל חלות בכלל הם הרי זושקילה
 הכללי במשקלו שיהא רק לא דהחיובמאוח
 מרווח, מאות חמש של שם רחול מאותחמש
 מאחים ככל דהיינו ממנו חלק בכלאלא

 של מרווח חלק של שם יחול ממנווחמשים
 חמש שם חלות והוה מרווח, וחמשיםמאתים

 בחלקיו. אף המרווחמאות

4"



קסגבתוראי

 שוורצמן זלמןאיסר

 שפ בעי שבועהבעבין

 מהל' פ"ב  בהשגות הראב"ד נתבא.
 השמות מן שם מצאתי לא ג' הל'שבועות
 מצינו ולא ביטוי בשבועת הכינויין מןוכינו'
 בעדות שנא' לפי ובפקדון בעדות אלאשם
 ופקדון מסוטה אלה אלה וילפי' וקולאלה
 וכו' כיטוי בשבועת אבל מעדות תחטאתחטא
 וה"מ וכו' היא שבועה שם הזכיר שלאאע"פ
 בעי3ן למלקות אבל יחל לבל נמי וכןלקרבן
 שקר ושבועח וכו' שם את תשא לא דכחיבשם
 והץ' עכ"ל. לשקר בשמי תשבעו לא נאמר,מי
 דאלה דגז"ש העדות שבועת בס"פ הר"ןעליו
 רבנן ולא לי' דאית הוא אידי כר חנינא ר'אלה

 כ' האיך וא"כ ב', ל"ה דף בסוגיאכמבואר
 ועו"ץ מסוטה, אלה דילפי' להל'הראב"ד
 בשבוה"ע שם ילפי' דאי מבואר שםדבסוגיא
 המיוחד בשם שבועה דבעי ילפי' אלהמאלה
 גז"ש גמירי אי ורבנן שם דאיתא דסוטהדומיא
 המיוחד. שםנבעי

 ריש ורקיב"א בר"7 הובא ר"תשיטת
 שם בעי' אחרים מפי מחטבע דכלנדרים
 כהן מפי מושבעח דהויא מסוטה להדילפי'
 ליכא לסוטה דמי דלא עצמו מפי במושבעאבל
 לא ביטוי בשבועת ולהכי שם, דנבעילמילף
 והנה שם. הראשונים שהוכיחו כמו שםבעי'
 דלרבנן הנ"ל, הר"ן קושית ק' ר"ח דברי עלגם
 אי וגם מסוטה אלה דאלה ילפותא הך ילפי'לא
 הגמ' נדפריך המיוחד שם נבעי לרב3ן גםילפי'
 ב' ל"ה דף דיעו"ש להק' יש ועודשם.

 הואיל אמר אירי בר חנינא דר'בברייתא,
 השבע מה תשבע ואל השבע תורהואמרה
 ברש"י ויעו"ש בשם, חשבע לא אףבשם
- 1ג1' תהי' ה' שבועתהשבע  אמנם 

 שברצח דר"פ מסוגיא הק' שםהראשונים
 תליא גופא הדיינים דשבועת דמשמעהדיינים

 מי' כן ועל ורבנן, אידי בר דר"חבפלוגתא
 דסוטה שברצה היינו דקאמר דהשבע ר"חכפי'

 לאו היינו תשבע דלא ובר"ח ברש"יויעו"ש
 דמשבועה והיינו לשץר בשמי חשבעודלא

 שם. דבעיא תשבעו דלא ללאו ילפי'דסוטה
 רק ילפ" לא דמסוטה ר"ת דברי לפיולכאורה
 אידי בר ר"ח יליף היכי אחרים מפילמושבע
 מפי מושבע לעולם דהויא תשבעו דלאללאו
 וצ"ע.עצמו,
 בדעת דצ"ל הלח"מ כתב כבר והנהב.

 כיון אלה דאלה לגז"ש כוונתו דאיןהראב"ד
 דכוונחו ורק גו"ש, הך ילפי דלא לרבנןדץאי
 ד"ושמעה הא גז"ש ילפי דלא דלרבנןדכיון
 הוה שבוה"ע בפרשת דכחיכא אלה"קול

 דשבועת קרא לן דגלי משום הואשבועה,
 לכן שבועה הוה דאלה בסוטה דכתיבאהאלה
 1נראה בשב. שבועה דסוטה דומיאגמרי'
 ילפי דלא דלרבנן איתא שם בגמ' דהנהלבאר
 הףא אלה" קול ד"ושמעה הא אלהאלה

 לשת אלא אלה אין מדתניא להו נפקאשבועה,
 וכו' הכהן והשביע אומר הוא וכןשבועה,
 האלה שבועת והא הגמ' והק' האלה,בשבהצת
 ומנין בשבועה אלא אלה אין הגמ' ותי'כתיב
 שיש כשבועה אלה עמה שאין שבועהלעשוח
 אלה ושמעה אלה קול ושמעה ח"ל אלהעמה

 דאלה להו נפקא דרבנן ופירש"י קול,ושמעה
 הגמ' והק' הקרא. ממשמעות שבועה לשוןהוי

 שהיא שבועה כתיב האלה שבועתדהתם
 משחמע לא בקללה שאינה שבועה אבלבץללה
 דהשבועה רכית לומר מקום אין ולפ"זמהכא.

 בשבוה"ע שם בעי' מסוטה ילפי'דשבוה"ע
 רק ילפ" לא דמסוטה כיק דסוטהדומיא

 ידעי' וממילא שבועה לשת הף אלהדבעלמא
 דנילף מהכ"ת אבל שבועה דהוה דקראמגופי'



בתוראיקשד
 מצד דשבועה כית שם דלבעי מסוטהשבוה"ע
 בעו לא שבועוח דשאר וכמו שם בעי לאעצמה
 שבוה"ע. ה"נשם

 לעשות ומנין בגמ' שם גריס הרמב"ןאך
 עמה שאין ואלה אלה עמה שאיןשבועה
 ושמעה ת"ל אלה בה שיש כשבועהשבועה
 כל קול רחמנא רבי פי' - קול ושמעהאלה
 עכ"ל. גרידא שבועה ובין גרידא אלה ביןדהוי
 הוא כתיב האלה שבועת רהתם הקו' זוולגי'
 כברייתא דקתני מסוטה הילפותאאעיקר
 וע"ז שבועה ל' הוה דאלה מסוטהדילפינן
 לא אבל כתיב האלה שבועת יהתםמקשה
 שבועה, ל' הוה סעצמו דאלה מהתםידעינן
 הוא מסוטה דילפי' והא דאה"נ, משנ'וע"ז
 וכו' והשביע וכה"א בשברצה אלא אלהדאין

 שיהא צריך דאלה 1היי11 האלהשבועת
 ושמעה דכתיב דהא ידעינן וממילאבשבועה

 אלא אלה דאין בשבועה ג"כ הוה אלהקול
 דהו כל דקול מריברא ילפינן ואח"כבשבועה,
 מהני לחור שבועה ל' ובין לחוד אלה ל'דבין

 ידעינן ומזה שבועה ל' הוה דאלהומשום
 הא ולפ"ז שבועה. ל' הוה דאלהלבעלמא
 שבועה הוה אלה קול דושמעה מסוטהדידעינן

 שבועה, ל' הוה ראלה לן גלי דסוטה משוםלא
 ילפי' דמסוטה ורק מסוטה כלל ירעינן לאדזה
 אלא אלה דאין בשבועה שיהא צריךדאלה

 הוה אלה קול ושמעה דכתיב הא ולכןבשבועה,
 בשבועה.ג"כ

 וס"ל הרמב"ן כגי' ס-ל דהראב"דונראה
 השבועה עצס היא שונה בשםדשבועה
 שבועה של מיוחד סוג דהוה שם בלימשבועה
 דהא דכית ס"ל ולכן יותר, חמורה שבועהוהוה

 משום הוא שבועה הוה אלה קולדושמעה
 ילפינן בשבועה הוה דאלה מסוטהדילפינן
 בשם שבועה דהיינו בסוטה שיש שבועהאותה
 ס"ל ולכן בשם, בשכועה אלא אלה איןדילפינן
 אף בשם שבועה על נאמרה דשבוה"עדחיובא
 ואע"ג אלה, דאלה גז"ש ילפי דלאלרבנן
 לחוד אלה דל' דקול מריבויא דילפינןדלאחר
 לכאורה שבועה ל' הוה דאלה ומשוםמהני

 בעו דלא שבועות בשאר שם בלא אףדיהני
 דושמעה הא אבל שבועה, ל' דהוה כיוןשם
 דאלה מהא ידעינן לא שבועה הוה אלהקול
 משום ורק ידעינן, לא דאכחי שבועה ל'הוה

 הוצרכנו השבועה דעיקר וכית מסוטהדילפינן
 לבן בשבועה רק הוה דאלה מסוטהלמילף
 בשם שבועה דהיינו דהתם שבועהילפינן

 דל' מקול דמרבינן אח"כ גמ ולכןלשבוה"ע,
 דל' וגם שבועה ל' דהוה משום מהני לחודאלה

 דאלה לישנא בעינן ולא מהנ' לחודשבועה
 בשבועה הוה דשבוה"ע דינא נשאר מ"מכלל,
 השבועה עצם דילפינן הוא דכן כיוןבשם

 בשם.בשבועה
 דכית הראב"ד, בשי' קשה עדיין אךג.

 אף מסוטה דגמרינן משום שם בעידשבוה"ע
 מהחם גמרינן השבועה דעיקר ומשוםלרבנן
 שבועה דהיינו התם דכתיבא שבועהגמרינן
 בשם שבועה ניבעי לא אמאי וכנ"ל,בשם

 אי ורבגן הגמ', וכדפריך דסוטה דומיאהמיוחד
 בזה י"ל ואולי המיוחד. שם ניבעי גו"שגמירי
 ובל דתנן אהא ב' ל"ה דף שם בגמ'דהנה

 יתן ורמינהי אקשי' חייבים, אלו הריהכינויים
 אלה קול ושמעה שנא' לפי וגו' לאלה אותךה'

 כאן מה וכו' אלה להלן ונאמר אלה כאןנאמר
 ר' הא ל"ק אביי אמר בשס להלן אףבשם
 בר חנינא ר' דתניא רבנן הא אידי ברחנינא
 ואל השבע תורה ואמרה הואיל אומראידי
 תשבע לא אף בשם השבע מה וכו'תשבע
 תהי'. ה' שבועת השבע פי' וברש"יבשם,
 לד"ה פשוט דזה דמשמע הראשוניםוהקשו
 הוא דמיני' כיון שם כעי הדייניםדשבועח
 בר"פ להדיא מבואר והרי רחב"אדיליף
 ג"כ גופא הדיינים דבשבועת הדייניםשבועת
 כפי' הראשונים פ" ולכן ורבנן. רחב"אפליגי
 תשבע ולא רסוטה שכועה היינו דהשבער"ח
 תשבעו לא דהיינו ור"ח רש"י פירשו-

 חמוה, לפירושם אף ולכאורה לשקר.בשמי
 מסוטה דאלה גז"ש יליף בברייחאדהא

 וה ומה המיוחד בשם שבועה דבעילשבוה"ע
 תורה ואמרה הואיל דאמר דרחב"א להאענק



נתוראי
 לא אף בשם השבע מה חשבע ואלהשבע
 השבע דמה מסברא ילפותא דהוא בשם,תשבע
 לשקר בשמי תשבע דלא הלאו אף בשםדסוטה
 דיליף דהכרייתא אביי מת' ומאי בשם,הוא
 שם דבעי לשבוה"ע מסוטה אלה דאלהגז"ש

 כלל, זל"ז ל"ש הא רחב"א, הואהמיוחד

 דאי הגמ', דברי בביאור לומר אפשרואולי
 בעי דשבוה"ע אלה דאלה גז"ש דילפינןלאו
 דינא עיקר כלל ידעינן לא המיוחדשם

 רק ידעינן לא דמסברא המיוחד, בשםדשבועה
 וליכא בכינויים גם דמועיל בשםמשבועה
 שם דמזכיר בהא כלל בהשבועהמעליותא
 אי"ז המיוחד שם בעי דבסוטה ואףהמיוחד,
 אצרבינן דכסוטה המיוחד בשם דשבועהמדינא
 האי כלל דליכא ]כיון המיוחד בשםשבהצה
 כסוטה מסוים דין דהוא ורק מסברא[,דינא
 דבסוטה וכמו המיוחד, בשם השבועהדצ"ל
 ]ורק סוטה דפרשת המיוחד הלשוןצ"ל

 נוגע שאי"ז ואף לשתן בכל דנאמרתדנתרבה
 מסויס רין דהוא אלא כלל, השבועהלעצם
 בהלשון והשבועה האלה דצ-ל דסוטהבהסדר
 ראלה גז"ש הך בלי הו"א וה"נ סוטה.דפרשת
 מצד אלא אינו המיוחד דשם מילתא הךדכל

 דילפינן דהשחא אלא דסוטה, והסדרהדינים
 מזה המיוחד שם דכעי לשבוה"ע דאלהגז"ש
 בשם דשבועה דינא דאיכא דידעינןהוא

 דהא גופי' בסוטה דכ"ה וממילאהמיוחד,
 השבועה, מדיני הוא המיוחד שם בי'דאיח
 גז"ש דגמר דברייתא אבה דקאמרוהיינו
 רדב"א הוא המיוחד שם בעי דשבוה"עדאלה
 אי דרק בשם, ל"ת אף בשם השבע מהדגמר
 דסוטה המיוחד שס הוי דאלה ג"שילפינן
 למילף דשייך הוא וממילא השבועהמדינ'
 בשם. תשבע לא אף בשס השבע מהמיני'

 גמרינן דלא דלרבנן הגמ' מד' לפ"זויוצא
 בסברא למילף דמצינו במאי אף דאלהגז"ש
 המיוחד, בשם שבועה למילף לן א"אמסוטה
 דגם דס"ל דאף הראב"ד דברי הן הןוהלא
 שבוה-ע ילפי' דאלה גז"ש גמרי דלאלרבנן
 מהתם השבועה דעצם ]דכ'ון שם דבעימסוטה

 אבל כהתם[ בשם שבועה דבעי ילפינןגמרי'
 דלרבנן כיון מהחם, למילף ל"מ המיוחדשם
 והא המיוחד, בשם דשבועה דינא כללליכא
 דסוטה. בהסדר מסוים ןין אלא הוי לאדסוטה
 גדול" "אור כעל להגאון חזיתי'שוב
 בדעת בזה שכ' דידן במתני' האורביחרון
 ילפינן לרבנן דגם דס"ל והר"תהראב"ד
 לכל ילפי' ]ולר"ת שם בעי דשבוה"עמסוטה
 המיוחד שם ל"ב ומ"מ אחריס[ מפימושבע
 עפי"מ דאלה, גז"ש דיליף לרחב-אכמו

 המיוחד, שם ל"ב דבסוטה מהר"משדייק
 לה ואומר ה"ז, סוטה מהל' בפ-גדיעו"ש
 איש שכב לא אם לא אם מכרת שהיאבלשון
 לשונוח בשאר השם כשאומר והנה וכו'אותך
 ומדסחם כינוי. רק דהף המיוחד שם הוי לאהא

 לשון, בכל לה אומר השם רגם משמעהר"מ
 כ', המגילה כתיבת לגבי בהל"חדיעו"ש
 השם את וכותב וכו' בלה"ק עלי'"וכותב
 איך להדיא ביאר כתיבה דגבי הריככתבה.
 לה, סתם מסחם אמירה ולגבי השם, אתכותכ
 הפרשה כשאר ל' בכל אומר השם דגםש"מ
 כינוי. רק דהוי ואףכולה,

 דבעי מבואר בסוגיין דהא תמוהולכאורה
 בגז"ש רחב"א דיליף הוא דמיני' המיוחדשם

 להר"מ דס-ל וצ"ל המיוחד, שם בעידשבוה"ע
 לשון בכל נאמרח סוטה דפרשת דנתרבהדכיוז
 בעינן דלא מזה הרי בי', דכתיבא אשם גםוקאי
 ורק בעלמא. כינוי ה-ה דבשא"ל המיוחדשם

 ממאי גמרינן דאלה גז"ש דגמרדלרחב"א
 המיוחד שס דסוטה דקרא בגופי' בהדיאדכתיב

 שוב ולדידי' המיוחד, שם דבעילשבוה"ע
 שם בה דבעינן משבוה"ע סוטה וילפאהדרא

 ל"ב אלה אלה ילפי דלא ולרבנןהמיוחד.
 כולה בהדי לה דאיכללה המיוחד שםבסוטה
 דס"ל אף ולכן לשון. בכל דנאמרתפרשתא

 שבועה ילפי' לרבנן דאף והר"תלהראב"ד
 ל"ב דהרי המיוחד שם ל"צ אבל מסוטהבשם
 'עוש"ה. עכת"ד, גופה, בסוטה גםלה

 ידעינן דאי לפמשנ"ת נ' דבריוובביאור
 כ"ה אשר המיוחד בשם דשבועה דינאדאיכא



נחוראיקשו
 כתיבא הרי דסוטה ובפרשתאלרהב"א
 ביה דבעינן בודאי המיוחד, בשםהשבועה
 לגבי כלל ידציל ולא המיוחד, בשםשבועה
 דהא לשון, בכל נאמרת סוטה דפרשת האהשם
 דבעינן דינא הך לגבי אלא ל"ש לשוןדכל

 אלא סוטה, פרשח של המיוהד הלשוןשיאמר
 דינא כלל ליכא דאלה גו"ש דל"ידלרכנן
 דשבועה דינא ומצד המיוחד, בשםדשבועה
 לן איכפת ולא כינויין גם מהניין דסוטהבשם
 המיוחד שם נאמר דהפרשה דבלישנאהא

 נאמרת סוטה דפרשח הא, בזה מהנידשפיר
 מהניין כינויין גם 4ידהו ולכן לשקבכל

בסוטה.
 פירושו, לפי אביי ד' ביאור גם כ"האשר
 לשבוה"ע, אלה דאלה גז"ש ילפי דלאדלרבנן
 אף מסוטה המיוחר בשם שבועה למילףל"ש

 בסוטה דהרי תשבע, ואל דהשבעבילפותא
 הוא לרחב"א ורק המיוחד, שם ל"בגופי'
 למילף ושייך בסוטה המיוחד דשם דינאדאיכא
מינה.

 המהר"ם לד' דאף נראה,האומנם
 דנקט שם, האור ביתרון שהובאומרוטנברק
 המיוחד דשם דינא איכא לרבנן דאףלהדיא
 בהראשונים גם מבואר כ"ה ]והלאבסוטה,
 דפירושא ר"ח דלפי' ררחב"אאכרייתא
 פשוט, הוא דסוטה שבועה הואדהשבע
 המיוחד[, בשם הוא דהשבע לרבנן גםומוסכם
 לא דאכתי היכא דכל עפמשנ"ת דא"פי"ל

 המיוחד בשם דשבועה ד'נא דאיכאידעינן
 מדיני רק הוא דסוטה המיותד דשםאמרינן
 את דצ"ל בה מסויימח והלנה דסוטההסדר

 וכשאר דוקא, המיוחד בשם בשם,השבועה
 א"א ולכן סוטה, דפרשח המסויימוחההלכות
 במאי אף שבועות, לשאר מינה למילףלרבנן
 אתינן לא בסוטה דאף כית מסברא,דילפינן
 וכמשנ"ת, המיוחד, בשם דשבועה מדינאעלה
וצ"ע.
 מפי מושבע רק דלרבנן ר"ת שיטתד.
 דהויא לה גמרינן מסוטה דהא שם בעיאחרים
 יליף דהא לעיל והק' כהן מפימושבעת

 השבע תורה ואמרה הואיל דרךב"אבברייתא
 חשבע לא אף בשם השבע מה תשבע,ואל
 ולא דסוטה שברצה הראשונים פי' והשבעבשם
 כמבואר לשקר בשמי חשבעו לא היאתשבע
 הוא חשבעו דלא הלאו והנה ור"ח,ברש"י
 ליכא ביטוי בשבועח דהא עצמו מפיבמושבע
 מסוטה ילפינז איך וא"כ אחרים, מפימושבע
 דא"א ר"ת לפמ"ש כהן מפי מושבעתדהויא
 שי' עיקר והנה אחרים. מפי מושבע רקלמילף
 ילפינן דאלה גז"ש גמרי דלא דלרבנןר"ת

 שם, בעי אחרים מפי מושבע דכלמסוטה
 דמצינו דכיון דס"ל הוא הביאורלכאורה
 ילפינן בשם דישבע דאצרכינן דסוטהבשבועה

 לר"ת וס"ל בשס דיהא דבעינן שבועותלכל
 השבועה, בחלוח דין הף בשס דשבועהדדינא

 דנשבע זה באופן הוה אי רק נפעלתדהשבועה
 מיוחדת שבועה סוג דאיכא ס"ל )ולאבשם

 וכית הראב"ד( בדעת כמש"ל בשםדשבועה
 באופן השבועה שיעשה דבעינן בסוטהדמצינו

 דבעינן לבעלמא ילפינן כשם שנשבעזה
 מושבעת הויא דסוטה דכיון ורק בשס,שישבע
 דלהשבעת רק מסוטה חזינן לא אחריםמפי

 עלי' למיחל בשם שישביעו בעינןאחרים
 מפי דבמושבע מהא חזינן לא אבלהשבועה
 בריש הריטב"א והנה בשם. שיהא בעינןעצמו
 אלא פליג לא רחב"א ואף וו"ל כתבנדרים

 מודה בשבוה"ע ואף וכו' העדותבשבועת
 מקרבן לי' דפטר אלא עלי' שבועהדחיילא
 בשם דשבועה דינא מעיקר גם )ומייריע"כ

 לרחב"א רק כלל שם בעינן לאדלדידי'
 שם דבלא לכאורה יראה ולר"ח שם(כמבואר

 אחריס מפי במושבע כלל שכועה חיילאלא
 כנ"ל.לרבנן

 בנדרים הר"ן הק' הר"ח דברי בגוףוהנה
 בם"פ אמרינן דהא עליו ותמהנ' ח"ל ב'דף

 אחר אמן דהעונה בתרא שתיםשבועת
 לה וילפינן דמי מפיו שבועה כמוציאהשבועה
 כלומר אמן אמן האשה ואמרה דכתיבמסוטה
 שפירש"י וכמו עצמה מפי כמושבעחוהויא
 אפי' לא דאי העדות שבועח ובפי' שםו"ל



קסזכחוראי

 דתנן וה"ט הויא לא אחרים מסימושבעת
 דהוה משום אמן כשענה הייב ביטוידבשבועת
 גמרי' דמסוטה שכן וכיק עצמו מפיכמושבע

 שם, ליבעי עצמו מפי דמושבע למימר לןהוה
עכ"ד.

 בשלמי הוכא ]וכן דבר בהרתכוהנצי"ב
 דגמרינן דאף ר"ת, כדעת פירשונדרים[
 כמוציא שבועה אחר אמן דהעונהמסוטה
 ולכן עצמו מפי מושבע והוה מפיושבועה
 עצמה מפי מושבעת הוה דסוטהבודאי

 מפי מושבעת גם הויא אבל הר"ן,וכמש"כ
 מושבעת שחהא אצרכינן סוטה דמדיניאחרים
 האשה, את הכהן והשביע מדכחיב כהןמפי
 'אמר דהכהן זה בסדר דיהא דבעינן הואולהכי
 - אמן תענה והיא סוטה פרשת של הל'כל
 הוא אם בפשיטת יותר מהני שבועה דבכלאף

 שתהא דבעינן משום - בעצמויאמר
 הר"ן דכתב והא עכ"ד. כהן, מפימושבעת
 ראי עצמה מפי מושבעת דהויא מרש"יוהביא
 כוונתו הויא, לא אחרים מפי מושבעת אפי'לא

 ואמרה ד"ה א' ל"ו דף בשבועות רש"ילמ"ש
 בודקה אמאי דמיא שבועה כמהניאה לאדאי
 לא שהרי כאן אין אחרים מפי מושבע אפי'-

 דמיא ולא השבועה אחר כלוםאמרה
 השבועה, אחר כופרין שהרי עליכםלמשביענו
 בעינן אחרים מפי דבמושבע והיינועכ"ל.
 שום ענתה לא נבסוטה ויכפור דבריו עלשיענה
 השבועה דקבלה ורק השבועה עלכפירה
 אמן דעונה דילפינן הוא דמזה אמןבעניית
 ר"ל דמי מפיו שבועה כמוציא השבועהאחר
 ב', כ"ט בשבועות הרמב"ן כשי' ס"לדר"ת

 שיענה בעינן לא אחרים מפידבמושבע
 גם ולכן השבועה, חל בשתק וגםכפירתו
 רילפינן והא כהן מפי מושבעת הויאבסוטה
 כמוציא השבועה אחר אמן דהעונהמסוטה
 גופא דמזה לדידהו צ"ל דמי, מפיושבועה
 גדר דאיכא הז'נן אמן האשה שחענהדבעינן
 גם בזה דהויא והיינו באמן שבועהדקבלת
 וה ולפי' צע"ק(. )ועדיין עצמה מפימושבעת
 סוטה בשבועת דבאמח יוצא ר"תבדברי

 עצמה מפי מושבעת בין בה, איתנהותרוההו
 שתהא צריכה וגם אמן, האשה וענתהמדכתיב
 אח הכהן והשביע מדכחיב כהן מפימושבעת
 מפי מושבעת גם דהויא דניון אלאהאשה,
 מושבעת שתהא אצרכינן דבסוטה אף לכןכהן,
 שבועה לכל דילפינן הוא מזה אשרבשם

 מצינן לא אך בשם שיהא דבעינןדעלמא
 אחרים דלהשביע אחרים אהשבעת רקלמילף
 יותר מוכח לא דמסוטה בשם שישביעבעינן
 אחרים. מפי מושבעת גם דהויא כיוןמזה

 מבריתא שהקשינו מה ליישב ישולפ"ז
 תשבע לא אף בשם השבע מה דגמרדרחב"א
 דהוה תשבעו דלא להלאו סוטה משבועתבשם
 מסוטה ילפינן לא לר"ת הא המיוחדבשם

 והלאו אחרים מפי למושבע רק בשםשבועה
 עצמו, מפי במושבע מיירי הא תשבעודלא

 רק שייכי ר"ת דדברי פשוט נראהדלכאורה
 גז"ש דגמר לרחב"א דהא לרהב"א ולאלרבנן
 לשבוה"ע סוטה דבעי לשבוה"ע מסוטהדאלה
 אין דבשבוה"ע בפשיטות המיוחד שםדבעי
 מפי למושבע עצמו מפי מושבע ביןחילוק
 דקרא כיון שם, גמרינן דבחרוייהואחרים

 בע מפ"ע במושבע כין מיירידשכוה"ע
 דאי רק קאמר לא ור"ת מפ"א,במושבע
 ממאי יותר למיגמר מצינן לא מסבראילפינן
 אי אבל מפ"א מושבע דההנו מיני'דמוכח
 שם בעי דשבוה"ע דאלה מגז"שילפינן
 דפרשה כיון לחלק מקום דאין בודאיהמיוחד

 גם ולכן ופשוט. מירי, בתרוייהודשבוה"ע
 בשם שישבע דבעינן דהא נימא לא שובבסוטה
 דחזינן דכיון אחרימ דשבועת לתא משוםהוא

 שיהא בעינן עצמו מפי במושבע דגםבשבוה"ע
 משום רק הוי דבסוטה מה"ח א"כבשם,

 בכל שם בעי דשבוה"ע דכמו אחרים,השבעת
 רק ולא סוטה בשבועת נימא כמ"כאופן,
 )וגס כסוטה, שיש אחרים דהשבעתמלתא
 שם דבעינן משבוה"ע חורה דילפינןאפשר
 וענחה דכתיב עצמה שבועת משום גםכסוטה
 מה דגמרינן רתב"א דאמר וזהו אמן(,האשה
 מהשבע בשם תשבע לא אף בשםהשבע



בהוראיקשח
 דבעי לשקר בשמ' תשבעו דלא להלאודסוטה
 מיירי תשבעו דלא דהלאו אף המיוחדשם

 גז"ש דגמר דלרחב"א טשום מפ"עבמושבע
 מפ"ע במושבע אף שם בעי דשבוה"עדאלה
 אחרים, דהשבעת מלתא רק ל"ה בסוטהגם
 למושבע גם מסוטה למילף מצינן לדידי'ולכן
 מפ"ע מושבע גם בה אית דבסוטה כיוןמפ"ע
 בפשיטות א"ש ובזה אמן. האשהמוענתה
 הא אביי מת' דמאי לעיל דהק' הא ר"תלדעת
 דאלה גז"ש דגמר דברייתא רבנן הארחב"א

 הא כרתב"א, אתיא המיוחד שם בעידשבוה"ע
 דיליף דרהב"א הא ענין דמה כלל, שייכילא
 דהוא בשם תשבע לא אף בשם השבעמה

 בשס הוא תשבעו דלא דלאו מסבראילפותא
 דאלה גז"ש גמר דבברייתא להאהמיוחד
 דהא א"ש ולמ"ש המיוחד שם בעידשבוה"ע
 רק בשם שבועה מסוטה .למילף א"אלרבנן

 כיון ולכן ר"ת, כמ"ש מפ"אלמושבע
 תשבעו דלא להלאו מסוטה יליףדרחב"א
 דגמרינן דס"ל מוכח מזה מפ"ע, מושבעדהוא
 במושבע אף שם בעי דשבוה"ע דאלהגו"ש
 רק דהויא אמרינן לא בסוטה גם ולכןמפ"ע,
 ומצינן בה דיש אחרים מפי דמושבעמלתא
 היא דבסוטה כית מפ"ע לטושבע גםלמילף
 כנ"ל. מפ"ע מושבעתגם

 דס"ל דכ'ון ר"ת, בדעח צ"ב עדייןאך
 דבעינן דעלמא לשבועות מסוטה ילפינןדלרבנן
 מושבעת גם הויא דסוטה דכיון ורק בשםשיהא
 דהשבעת ורק מזה יותר יףעינן לאמפ"א
 גז"ש דגמרינן לרחכ"א א"כ שם, בעיאאחרים
 מפ"ע במושבע אף שם בעי ישבוה"עדאלה
 משום גם הוא שם דבעיא הא בסוטה גםולכן
 א"כ וכג"ל, מפ"ע מושבעת דהויאהא

 שם בעי שבועה דנל לבעלמא נילףלרחב"א
 דם"ל כיק מפ"א מושבע בין מפ"ע מושבעבק

 א"כ שם דבעי דוכתא לכל דילפינןלר"ת
 בין מסוטה בין במפ"ע גם נילףלרחב"א
 לא לרחב"א דגם משמע ובגמ'משבוה"ע
 הטיוחד שם דבעינן דוכתא לכלידעינן
 ואמרה רהואיל מיוחדת לילפותאוצריכים

 כשם, ל"ת אף בשם השבע מה וכו'תורה
 לא, יליף דלא והיכא יליף דיליף דהיכאומתרץ
וצ"ע.
 גו"ש דגמר לרחב"א לעיין יש והנהה.
 הך אי המיוחר, שם בעיא דשבוה-עדאלה
 עיקר עם דינא חד הוי המיוחד שם רבעינןדינא
 ל"ה המיוחד שם דבלא בשם דשבועהדינא

 דל"ה גילוי דהוי והיינו כלל בשםשבועה
 או המיוחד, בשם דנשבע ע"י רק בשםשבועה
 המיוחד שם בלא בשם שבועה הוי לדידי'דגם
 שבועה הויא בשם תהא דהשבועה דאמרדכל
 ל"ה אי דגם לרבנן בגמ' לעיל )וכדאמרי'בשם
 רחום שהוא במי שם כדאמרינן מהני כללשם
 דבעינן נוסף דין דאיכא ורק קאמר(וחנון

 לשיטח נ"מ ויהא המיוחד. בשםשיאמר
 ורק שם בעיא שבועה דכל ודעימי'הרמב"ם

 איסורא ומלקות קרבן ילינא דאף הר"מרכ'
 בסו"פ הר"ן וביאר שם, בלא אף איכאמיהא
 כי שבועה דעיקר זו שיטה העדותשבועת
 בשמי תשבעו לא כרכתיב כתיבא בשםכתיבא
 שם ]וחמה וכו'. שם את חשא לא א"נלשקר
 מיהא דאיסורא הר"מ כחב אמאי דא"כהר"ן
 מד"ק רק דהוי דאפשר עלה ואסיקאיכא

 המיוחד שם לרחב"א בעינן אי -יעו"ש.[
 ילפותא דאיבא היכא רק או השכועותבכל

 דלא ובלאו העדות בשבועח כגתמיוחדת
 לרבנן דס"ל בהא דהא בגמ' כמכוארתשבע
 דהוא כתיבא בשם כחיבא כי שבועהדעיקר
 פליג לא הא שכועה הוי בשם שכועה דרקגלוי

 שכועה ל"ה דלרחב"א נימא אי ולכןרחב"א,
 לדידי' ניכעי המיוחד בשם נשבע אם רקבשם
 שם דבלא המיוחד בשם תהא שבועהשכל

 שבועה ל"ה וע"כ בשם שבועה ל"ההמיוחד
 שבועה הוי לרחב"א דאו נימא אי אך -כלל.
 דאלה דבגז"ש ורק המיוחד שס בלא גםגשם
 בשם תהא בשם דהשבועה נוסף דעכתיב

 ילפותא דאיכא היכא רק דזה נ' לכ'המיוחד,
 כי שבועה דעיקר דאמרינן דהאמיוחדת,
 לא דכחיב דהא דהיינו כתיבא בשםכתיבא
 בשם שבועה דרק גלוי הוא - בשמיחשבעו



נהוראי
 שם בלא אבל בתורה האמורה שבועההויא
 שתהא דבעינן רק נאמר בזה כלל, שבועהל"ה

 אבל השבועה, בעצם גדר דהוא בשםשבועה
 דהשבועה נוסף דין דאלה בגז"ש דנאמרהא
 מסים דין רק הוא המיוחד בשם תהאבשם

 המיוחד, בשם שיהא בי' דבעינןבשבוה"ע
 שישבע דינא בהו דאית שבועות דאיכאוכמו
 אבל בהשבועה דאיכא דינים רק דהוייןבנק"ח
 בהו גימא לא ולכן השבועה, עצם משניםלא
 ובל"1 בחורה האמורה שבועה דזהו גלוידהוי
 דאיכא היכא רק ולכן כלל, שבועהל"ה

 המיוחד. בשם שבועה בעינן מיוחדתילפותא
 דלרבנן להשיטות נ"מ עוד בזה יהא]ואולי
 דינא יועיל אי יד מדין שם כלא שבועהמועיל
 ואכמ"ל.ן ודו"ק, לרהב"א גםדירות

 לרהב"א מדאיצטריך להוכיח ישולכאורה
 השבע מה וכו' תורה ואמרה הואיללמילף
 ילפותא דבלא אלמא בשם ל"ת אףבשם

 דלהשיטות אף המיוחד שם בעינן לאמיוחדת
 אבל בשם. שבועה בעינן שבהצה בנלהנ"ל
 לרבנן דאף דס"ל רינא הך בביאור בר"ןיעויין
 דמילתא וטעמא ו1"ל שכועה בכל שםבעינן
 כתיבא בשם כתיבא כי שבועה דעיקרמשום
 תשא לא א"נ לשקר בשמי תשבעו לאכדכתיב

 לכנף נמי דה"ה סברי דרבנן אלא וכו'שם
 בא )ולכ' עכ"ל. ונו' שם את והללתכדכתיב
 שמי היינו דבשמי נימא לא אמאיליישב
 ברכח לענין סוטה במס' כדאמרי'המיוחד
 דרק ומשמע עיי"ש.( הרא"ש, כדהק'כהנים
 דבעי ס"ל רחב"א אבל לכנוי דה"ה סברירבנן
 כי שבועה דעיקר דינא הך משום המיוחדשם

 שבועה כלל דל"ה והיינו כתיבא, בשםכתיבא
 דהא וצ"ל המיוחד. בשם כשנשבע אלאבשם

 אף בשם השבע ממה לרחב"א למילףדצריכיס
 אמרי' הף הכי לאו דאי משום הוא בשםל"ת

 המיוהד שס בעי דשבוה"ע דאלהדבגז"ש
 כיון אבל לשבוה"ע רק המסוים נוסף דיןנאמר
 דלאו בשם ל"ת אף בשם השסע דמהדילפינן
 המיוחד בשם דוקא הוא בשמי חשבעדלא

 והרי המיוהד, בשמי היינו דבשמיופירושא

 כי שבועה דעיקר דילפינן הוא זהמקרא
 דינא דעיקר אמרינן שוב כתיבא בשםכתיבא
 ל"ה ובל"ז המיוחד בשם הוי בשםךשבועה
 ר"פ ברא"ש ]ויעויין לרחב"א. כללשבועה
 שם, בזה להעיר שיש מה העדותשבועת
וצ"ת.[
 השבועה עצם לרחב"א דאף נימא איוהנה

 אלא המיוחד שם בלא אף בשס שבועההוי
 בשם חהא בשם דהשבועה נוסף דיןדאיכא
 הראב"ד שיטת אחר באופן לבאר ישהמיוחד,
 דילפינן בשבוה"ע שם בעינן לרבנן דאףהנ"ל,
 מגז"ש הפקדון ובשבועח מסוטה אלהאלה

 בעינן לא ואעפ"כ משבוה"ע תהטאדתחטא
 כיון י"ל ולהנ"ל בסוטה, כמו המיוחד שםבהו

 דגמרינן והא דאלה גז"ש גמרינן לאדלרבנן
 הוא שבועות משאר טפי מסוטהשבוה"ע
 העדות דשבועת השבועה דעיקר דכיוןמשום
 גמרינן בשבועה אלא אלה דאין מסוטהגמרינן
 שבועה דהיינו התם דכתיבא שבועהאותה
 בעינן משו"ה ב'(, באות לעיל )כמש"כבשם
 שם אבל בשם שבועה תהא השבועה ןעצםרק

 דגם כיון מסוטה למיגמר מצינן לאהמיוחד
 רק הף המיוחד ה2ם בשם שבועה הויבלא-ה
 בשם שתהא בה דבעינן סוטה בשבועחדין

 השבועה עצם משנה אי"1 אבלהמיוחד
 מה רק לשבוה"ע למיגמר מצינן לאומסוטה
 שבועה שתהא דבעינן השבועה עצם מצדדהוי
 התם דכתיבא שבועה אותה דגמרינןבשם
 למילף מצינן לא ד'נים שאר אכלכנ"ל,
 שאר וכמו דאלה גז"ש לן דלית כיוןמסוטה
 מיני'. גמרינן דלאשבועות

 דס"ל ר"ת בדעת גם לומר אפשרוכמו"כ
 או שס בעי מפ"א דכל מסוטה גמרינןדלרבנן
 דבעינן בסוטה דמצינו דכיון ומשוםכנוי,

 הוא דדין לבעלמא מ1ה ילפינן כשםשישביעה
 בשם, נשבע אם רק חיילא דלא שבועהבחלות
 מצינן לא כהן מפי מושבעת דהויא דכיתורק

 אלא חל ראינו אחרים להשבעח רקלמילף
 בשם שהשביעו זה באופן דנעשההיכא

 ,ה לענין רק נאמר לא וזה ד'( באות)וכמשכ"ל



כתוראיקע
 בעצם גדר דהוא בשם השבועה שתהאדבעינן
 לא המיוחד שם אבל בשם, שישביעוהשבועה
 כ"א השבועה בעצם גדר דל-ה לעלמאילפינן
 שבועות דיש וכמו סוטה, בשבועת דיןדהוי
 אמרינן ולנן בנק"ת, שישבע דינא בהודאית
 גלוי ולא סוטה בשבועת מסוים דקדהוא

 המיוחד, בשם שחהא בעינן השבועהדלחלות
 גם ולפ"ז זה, דין גמרינן לא ילפותאובלא

 שם בעי דשבוה"ע דאלה גז"ש דגמרלרחב"א

 כלל בזה חילוק אין ,לדידי' במפ"ע אףהמיוחד
 לכאורה לדידי' וע"כ ד'(, באות)וכמש"כ
 זה אבל במפ"ע גם שם דבעיא לעלמאילפינן
 כינויין גם דלזה בשם דשבועה דינא לעיקררק

 בשבועת נוסף דין עוד דאיכא הא אבלמהני,
 ל"ה זה המיוחד בשם שיהיו ובשבוה"עסוטה
 השבע ממה למילף צריכים וע"כ לעלמא,גלוי
 דליכא והיכא בשם, תשבע לא אףבשם

 וכמש"נ. כינויים גם מהניילפותא

4"



קעאבהוראי

 יביייבידאחרו

 העלייה מן ח"נ משלם צרורותבענין

 מתו~ותיהן יש פפא א"ר ב', ב'ב"ק
 בהן, כיוצא לאו מחולדותיהן ויש בהןכיוצא
 רגל דרגל, אתולדה ר"פ קאמר כי ב', ג'ובדף
 צרורות בח"נ כרגל, דרגל תולדה אוקימנאהא

 דרגל תולדה לה קרי ואמאי לה, גמירידהלכתא
 ליה דמיבעיא לרבא וכו' העלייה מןלשלם
 ברה"ר, לפוטרה לרגל תולדה לה קריאמאי

 לה קרי' לא דלרבא מהא ע"ז הקשהובשטמ-ק
 א"כ ברה"ר דפטור לענין אלא דרגלתולדה
 לשלם דרגל תולדה לה קרי' דר"פ להגמ'מנ"ל
 אלא קאמר לא דלמא אדרבא ופליג העלייהמן

 כדרבא, וס"ל ברה"ר דפטורלענין
 לשלם בד"ה רש"י דהנה להקשות, ישעוד

 ממה יותר הזיקה שאם ח"ל כתב העלייהמן
 וכו' רגל כי מביחו ההיזק משלם שוהשהיא
 אלא משלם המזיק דאק קרן כי הויאולא

 דאמאי הוי הגמ' דקושית דס"ל ומבוארמגופו,
 הוי נ ח" דמשלם כיון דהא דרגל, תולדה להקרי

 כ' כבר דהא וצ"ע דרגל, ולא דקרןתולדה

 לאו והלכך צרורוח, בח"נ בד"ה בהדיארש"י
 הוא רגל דמכח דרגל אלא הוא דקרןחולדה
 דכיון הגמ' הקשה אמאי וא"כ ע"כדאתו

 רש"י לפמש"כ והא קרן כי הויא ח"נדמשלם
 דבריו בעיקר צ"ב, תו דרגל. תולדה המזיקהוי
 לכאורה דהא וצ"ע קרן כי הויא ולאדכ'

 משום דרגל תולדה ליה דקרי הף דגמ'תירוצא
 למאי וא"כ דרגל, מדינא מעלייהדמשלם
 חו מגופו, או מעלייה משלם בקרן אינפק"מ
 דרגל תולדה דהוי אמרי' לרבא דהא להעיריש

 הויא "ולא רש"י כ' לא והתם ברה"רלפוטרה
 וצ"ב בדר"פ, כמש"כ ברה"ר" דחייב קרןכי
 שנא.מאי

 אמאי ד"ה התוס' במש"כ עיונא צריכאתו
 לרגל דדמי אע"ג וו"ל דרגל תולדה להירי
 בפ"ע, שם לה לקרות לו היה חלוק שדינהנית

 דרבא אליכא בגמ' דהקשו אהא אוליוהתום'
 קרי "אמאי" הף דהד"ה הפנ"י שדייקוכמו
 "ואמאי" בגמ' הקשו ולר"פ דרגל תולדהלה

 הד"ה אחר קאי דדבריהם ועודבוא"ו,
 לרבא דגמ' חירוצא דהיא ברה"רדלפוטרו
 מקודם דבריהם החוס' כתבו לא אמאיוצ"ב

 פפא. אדרב הגמ'בקושייח
 הא נבאר ומקזדם בזה, לבאר נראהואשר
 כיוצא חולדותיהן אי ב', ב' בדף לןדאיבעיא

 ברש"י יעויין דהנה בהן, כיוצא לאו אובהן
 כיוצא תולדוח אמרי' מי דכ' - מאי הכאד"ה
 לא, או"ד משלם תולדה ל"ש אב ל"שבהן
 דלא בהן כיהנא דלאו או"ד דפי' אהאהנ"ב
 ח"נ דמשלם לענע פי' לא ולמה כללמשלם
 במסקנא כן אמרי' באמח דהא )ועודוצ"ע
 בזה והנראה בההו"א( הכא ג"כ פי' לאולמה
 לאו או בהן כיוצא דתולדוחיהן האיבעיאדיסוד
 והוי בהן כיוצא תולדוחיהן אי הוא בהןכיוצא
 בכוליה ליה ומחייבינן האב, כמו מזיקחולדה
 קאמרי' דכי הגמ' מסוגיית ]וכ"מ דהאבדינים
 קרן מ"ש בגמ' והקשו אקרן ר"פ קאמרוכי
 אבות בשאר אמרי' )וכן וכו' נמי הניוכו'

 דהחולדה דנימא דטעמא מזה משמענזיקין(
 האב[ כמו מזיק הף דלא משום בהן כיוצאלאו
 הוי להו דאית דהדינים פשוט נראהומ"מ

 דמזיק בחיובא ליה דרמינן ולא דהאבמחיובא
 בדינא נפקותא דליכא נמצא דלפי"דאחר
 מחייבינן דלא להא אלא בהן" כיוצא"דלאו
 מז'ק הוי דלא מחמת דאב, דיני' לכוליהליה



כחוראיקעב
 בעיקר דחלוק להא ולא האב, כמואלימא
 אחרת. דמזיק דינים ליה דיהבינןחיובא

 זה אין דח"1 רחיובא לרש"י דס"לונראה
 אלא בחצי, פטור ג"כ ואיכא שלס נזקחיוב
 דלא נראה ומשו"ה דנזקין, חיובא עצםדזהו
 בנ"ש( )כמו ההתק תשלומי מצד חיובהוי
 דהוא אלא הזיקא, בשביל משלם לאדהרי
 ההיזק דתשלומי חיובא דליכא דבמזיקגזה"כ
 ח"נ.דמשלס
 ס"ל דמשו"ה דאפ"ל נראה לסי"זאשר
 דין מטעם בח"נ לחייבו דליכאלרש"י

 אפי' דלפמש"כ בהן, כיוצא לאודתולדותיהן
 עצם מ"מ בהן כיוצא לאו דתולדותיהןס"ל

 דאב תולרה דהוי משום הוא דחולדההמחייב
 חו דנ"ש חיובא רק איכא דרגל דבאבוכיון
 חיובא דהוי דח"נ בתשלומי לחייבוליכא

 רש"י מש"כ וא"ש בהאב, דליכאאחריתי
 כלל משלם דלא בהן כיוצא לאודתו~וחיהן

 ח"נ. דמשלםולא
 דהאיכעיא להצד דאפי' לן נפקאולפי"ד
 ג"כ לן סבירא בהן כיוצא לאודתולדותיהן

 דהוי משום הוא דתולדה תשלומעדהחיוב
 אלא ר"פ קאי דלא למסקנא וא"כ דאבתולדה
 הוי ג"כ דרגל תולדה דהוי דצרורוחאח"נ
 דאב תולדה דהוא משום דצרורוחהמחייב
 וכמושנ"ת.דרגל

 אדר"פ הגמ' קושיית דיסוד נראהולפי"ז
 רש"י )וכמש"כ דרגל מזיק דהוי דאףהוא
 דנתחדשה ע"כ ח"נ דמשלם כיון מ"מלעיל(

 מיוחדת בתשלומין חייב דצרורותבהלל"מ,
 דהמחיב למימר וליכא בקרן נמודח"נ

 הוי לא רח"נ כיון דרגל, האב הואבתשלומין
 גרידא ממת חיוב הוא אלא ההיזקתשלומי
 רק דח"נ רממון חיובא כלל ליכא וכרגלדח"נ
 מהא הקשו ולכן ההיזק. לשלם תשלומיןדין

 דהו"ל משום הוי דהתשלומין ר"פדקאמר
 מן "לשלם בגמ' ע"ז ותי' דרגלתו~ה
 דנחחדשה חיובא הוי לא ולכןהעלייה"
 תולדה מדע חשלומין דין הוא אלאבהלל"מ
 מהעליה דמשלם דס"ל דכיון וביה"דדרגל

 הוי דח"נ דהחיוב ע"כ א"כ דרגל תולדהמדין
 בהמחייב לחלק דליכא דרגל חולדה מדיןג"כ

 דגמ' תירוצא כביאור אפ"ל )ועודדהחשלומין
 מדין העלייה מן נזק החצי דמשלםדכית
 דחשלומי דהמחייב ס"ל ע"כ א"כ דרגלחולדה
 וצ"ע ררגל.( האב הוא העלייה מןהח"נ
 ובע"כ דח"נ תשלומין דץ ברגל ליכאדלפי"ד
 הוי לא דבצרורות לר"פ דס"ל בזהמוכרח
 תשלומע חיוב בכ"מ דהוי כמו דח"נחיובא
 דנ"ש, תשלומין חיוב דהר אלאבחצי

 )וכ"כ בחצי פטור דע נתחדשהובהלל"מ
 חיובא הוי שפיר ולכן לייב( ארי' ר'בחידושי
 מש"כ וזהו דרגל. תשלומע מדיןדצרורות
 תירוצא עיקר דזהו קרן כי הויא ולארש"י
 וכמוש"כ.דגמ'

 בגמ' חירצו לא אמאי מיושבתולפי"ז
 תולדה ר"פ לה דקרי דטעמא לרבא כמולר"פ
 דהא ברה"ר לפוטרה לענין רק הואדרגל

 ח"נ דמשלם מהא הגמ' קו' יסודלפמש"כ
 דרגל תשלומין דין הוי דלא ע"כ מוכרחדמזה
 כיוצא לאו תולדוחיהן דמדין דקאמרולר"פ
 התשלומין דהוי דס"ל ע"כ עלה קאתינןבהן
 כאן דליכא וממילא לעיל, כמושנ"ח רגלמדין

 החשלומין דעכ"פ ברה"ר דפטור מהאתירוצא
 לחרץ הגמ' הוכרח וע"כ רגל מדין הוילא

 העלייה. מןדמשלם
 ח"נ דהחיוב קאמר דלא לרבאאמנם
 נראה דרגל תולדה דהו"ל משוםדצרורות
 בח"נ ליה דמחיבינן נתחדשה דבהלל"מדס"ל
 דנחחדשו דח"נ מיוחדים תשלומיןוהוי

 )ולפ"ד קרן. נמו ח"נ חשלומי והויבהלל"מ
 הוי דהח"נ כר"פ לרבא ס"ל דאי מוכרחזה

 משלם אי ליה מיבעי היאך דרגלתשלומי
 להכיא ויש מעלייה( משלם ע"כ האמעלייה
 ב', '"ח בדף רבא דקאמר מהאראי'

 ליה מדמי' לקרן העדאה דישבהאיבעיא
 הרי קרן, כי דמשלם הוא וח"1 הואילופירש"י
 דהוי רגל מתשלומי לאו דח"נ דחיובאמבואר
 דח"נ חיוב אלא בחצי דפטור דנ"שתשלומין
 בקרן.וכמו



כהוראי
 קושייתם התוס' דהקשו הא א"שולסי"ז

 להקשות א"א כודאי דלר"פ אר"פ, ולאארבא
 דרגל תולדה לה קרי דאמאי הגמ' קושיתעל
 הוי לא החשלומין מ דמ" משום לרגל דמיאהא

 מדינא ג"כ הוי דהתשלומק קאמר ור"פדרגל,
 דמאי שפיר התוס' הקשו לרבא אבלדרגל
 וע"ז לרגל. דמיא דצרורות המזיק האקושיא
 דדינא דכיון בגמ' הקשו שפיר דמ"םכתבו
 )ונראה בפנ"ע. שם לה לקרות לו היהחלוק
 הוא בצרורות דתשלומין דהמחייב ר"פדלפום
 דדיגא "כית עליו להקשות א"א דרגלהאב
 משום " בפנ"ע שם לה לקרות לו היהחלוק
 דהמחייב כיון דרגל תולדה שפיר להדקרי'

 דכ' מהא נראה ולכן דרגל, האב הואדתשלומין
 לו היה חלוק ח-גא "כית הגמ' הק' דלרבאהתוס'
 שם להלקרוח

 בפנ"ע-
 וס"ל אדר"פ רבא דפליג

 תשלומין חיוב בההלל-מדנתחדשה
 רש"י פי' לא לכן אשר בכ"מ.( כמודח"נ

 לפוטרה דרגל תולדה לה דקרי' דגמ'בחירוצא
 לר"פ שפי' כמו קרן" כי הךא "ולאברה"ר
 דהויא מהא הגמ' הק' לא מעולםדלרבא
 דהוי לרבא ס"ל דבאמת קרז כיתשלומין
 שביארנו. וכמו קרן, כמותשלומין
 לקמן לרבא ליה דבעי מהא קשה לפי"זאך
 מדמי' לקרן לצרורוח העדאה יש אי ב',י"ח
 לקרן ופרש"י הוא דרגל חולדה או"דליה

 קרן כי דמשלם הוא וח"נ הואיל ליהמרמי'
 י"ט( בדף דרה"ר בהאיבעיא פירש"י)וכן
 משלם אי ליה דמיבעיא הוא רבא דהאוקשה
 על דגם משמע ולכאורה מעלייה, אומגופו
 יש אי לרבא ליה מיבעיא משלם דמעלייההצד

 דאי ב', ג' בגמ' מבואר ולפימש"כהעדאה,
 ולא דרגל חשלומין הח"נ הוי מעלייהמשלם
 דס"ל לר"פ דגמ' תי' עיקר זהו דהאדקרן

 צ-ע וא"כ דרגל, מדינא דצרורותדהתשלומין
 והא נ ח" דמשלם משום לקרן ליה מדמי'אמאי
 וצע"ג רקרן, ולא דרגל תשלומין הויהח"נ

 לקמן.( יבואר)ובעזהי"ת
 ואמאי וא"ת לפוטרו בד"ה ב', ג'בתוס'
 וצ"ב העלייה מן מלשלם טפי ליהפשיטא

 דטעמא ב', י"ח בדף דאמר הוא רבאדהרי
 דמשלם ח"נ אשכחן דלא מגופודמשלם
 טעמא האי ליכא רה"ר ולגב'מעלייה

 הגמ' קאמר לא י"ט( )בדף דרה"רדבהאיבעיא
 ח"נ אשכחן דלא משום חייב דיהאטעמא
 ליה מדמינן לקרן אלא ברה"ר,דפטורא
 אשכחן דלא בטעטא דהביאור לזה,)והביאור

 נאמר דעלייה דהדין הוא מעלייה דמשלםח"נ
 דתשלומע החיוב דאז נ"ש דמשלם במקוםרק
 ליה מחייבע ולכן וכמש-כ שעשה ההיוקהוא
 גרידא ממון חיוב דהוי במקום אבל מעלייהגס

 מעלייה דמשלם ח"נ אשכחן דלא אמרי'דח"נ
 רק דנאמר סברא ליכא דרה-ר בפטוראאבל

 דפשיטא התוס' קו' מאי וא"כ דנ"ש(בחיובא
 מעלייה דלשלם מדינא ברה"ר דפטורטפי
 דלא משלם "מגופו לקמן דאמרינן טעמאדי"ל

 מעלייה". דמשלם ח"נאשכחן
 דצרורות הא דחלוק כזה לבאר נראהואשר
 בחד לרבא דאמרי' מהא לר"פ מעלייהמשלם
 הך ר-פ דלפום מעלייה דמשלם דהאיבעיאצך
 ליה מחייב זהו דרגל תולדה צרורותדהוי

 בגמ' אמרי' כן על ואשר מעלייהשישלם
 מעלייה" לשלס דרגל תולדה לה קרי"ואמאי
 הח"נ הוי ע"כ דדגל מדינא דמשלםדכיון

 דאין נראה לרבא אכן וכמש"כ. דרגלחשלומי
 דבהא מעלייה דמשלם להא המחייב דרגלאב
 בצרורות לחייב הטעם זה אין דע"כ לרבאס"ל

 אלא עלה( להקל הלכחא אתי )דכימעלייה
 מזיק הוי דבצרורוח דכיון ליה מיבעיאדמ"מ

 משלם דאורחיה דמזיק דינא וזהודאורחיה
 ח"נ אשכחן דלא משלם מגופו או"דמעלייה
 האיבעיא בביאור )ונראה מעלייהדמשלם
 מגופו שישלם ליה מחייבי דח"נדכיון

 ולכן מעלייה לשלם דינא איכאובאורחיה
 דאורחיה מזיק דהוי בצרורות ליהמיבעיא
 ג' )דף הגמ' דקו' נראה ולפי"ז ח"נ(,דמשלם

 תולדה לה קרי אמאי ליה דמיבעיא "לרבאב'(
 דלא דכיון משלם דמעלייה להצד גם הוידרגל"
 מדינא דעלייה בחשלומין ליה מחייבינןקא

 דרגל. תולדה לה קרי אמאידרגל,



בחוראיקעד
 שהקשו ב', ג' בדף החוס' קו' ניחאועפי"ז
 דרה"ר פטורא טפי ליה פשיטאדאמאי
 דהא מידי קשה לא דלכאורה מעלייהמלשלם
 דינא כמו לחייכו טעמא ליכא רה"רלגבי

 דלא ומשום הוא סברא מגופו דלגבידמגופו
 עלה, אחי' קא מעלייה דמשלם ח"נאשכחן
 אשכחן דלא סברא ליכא רה"ר לגבימשא"כ

 הך על אזיל התום' דקו' ונראה יכנ"ל.וכו'
 תולדה לה קרי' דלרבא ב', ג' בגמ'דאמרי'
 מעלייה שישלם ולא דרה"ר פטורא לענעדרגל
 דרה"ר, פטורא לרבא טפי ליה פשיטאדאמאי
 ולא להקל הלכתא דאתי משום תי'וע"1

 דינא ליה דיהבינן מסתברא ולכןלהחמיר,
 מן מלשלם טפי דרה"ר פטורא לגבידרגל

 י"ח בדף שפיר ליה מיבעיא ומ"מהעלייה,
 ולא להקל הלכתא דאתי דאף מעלייהדלישלם
 יתחייב בעצמו המזיק מצד דלמאלהחמיר
 וכמשנ"ח.בעלייה

 על דהקשינו הא ליישב אפשרולפי"ד
 יש אי רבא דאיבעיא ב', י"ח בדףרש"י
 ליה מדמינן דלקרן משום לצרורותהעדאה
 קרן, כי דמשלם הוא וח"נ הואילופירש"י
 משלם דמעלייה צד בחד דס"ל הוא רבאדהרי
 תשלומי הח"נ הוי מעליה משלם איולפ"ד
 קאמר והיאך קרן כמו ח"נ תשלומי ולאדרגל
 ולפי ח"נ, דמשלם משום ליה מדמי'לקרן
 דאי ב', ג' בדף דמבואר דהא א"שמש"כ
 מחיובא הוי דח"נ דחיובא ע"כ מעלייהמשלם
 מעלייה דמשלם דהא דס"ל לר"פ רק זהודרגל
 דח"נ החיובא הוי ולכן דרגל תולדהמדין

 פליג רבא אבל לעיל, וכמושנ"ת דרגלמחיובא
 דהלל"מ חיובא הוי דהח"נ וס"ל אדר"פבזה

 ס"ל ולכן ח"נ, בצרורות דמשלם לןשח,דשה
 דמשלם ח"נ אשכחן דלא ומשום מגופודהוי

 משלם דמעלייה צד בחד ס"ל ומ"ממעלייה,
 דמשלם דאורחיה דבמזיק דינא דזהומשום

מעלייה.

4"
 ברודנא אליחוהרב

 במקואות חבוד דכשפופרת מים וחיבור בקבבעבין

 מהראבי"ה איתא מקואות הל'כמרדכיא.
 לשפוה"נ, מצטרפיס הרכה דקיםדנקבים
 היה אם מ"ה פ"ו דמקואות ממחני' כןוהוכיח
 שהמים מפני שהן כמו בהן מטבילין וקופהשק

 שם כ' עוד שפוה"נ. שם שאין אףמערבין
 שיעור מהמקואות באחד ביש דדוקא ההראבי"
 הנך ע"י לו מחובר שהשני מה מועיל אזמקוה
 שיעור מהם באחד כשאין אבל דקיםנקבים
 בפ' רבא דאמר מהא וראייתו מהני, לאמקוה
 וגרגוחני בסל שחלקו במקוה בקודשחומר

 שיעור שיש אף טבילה לו עלחה לא שםהטובל
 יעו"ש והגרגוחני הסל נקבי כל ביןשפוה"נ
 כן פסק נ"כ סע' ר"א ובשו"ע במרדכי.היטב

 כשפוה"נ בעינן חסרים דבשניהםהמחבר
 נקבים צירוף מהני שלם בצד וגחסרבמקו"א
 דהרי הראבי"ה בשיטת צ"ע והנהקטנים.
 בעינן שלם מקוה בצד דגם ראבי"המודה

 נקבים צירוף ע"י ואפ"ה כשפוה"נלשיעור
 לא למה וא"כ שיעורא, להך לן איתדקים
 סו"ס דהא חסירוח בב' גם צירופא הךיועיל



קעהנחוראי

 דעירוב ממתני' הוא, דכשפוה"נ שיעוראחד
 גוונא דבחד מתחלק וה ואיך נ כשפוה"מקואוח
 מגוונא לגמרי אחר באופן שיעורא הךמועיל

 הוכיח שהראבי"ה במה צ"ע עודאחריתי.
 וקופה, דשק מ"ה דפ"ו ממתני' דבריועיקר
 אין ואולי לכשפוה"נ כלל ענין וה אין שםוהרי
 והא ביחד, הנקבים כל בין גם כשפוה"נכאן

 דאין משום בר"ש שם מבואר בהןדמטבילין
 מי אגב שבחוכן מים בטלין כלל מיםמחזיקין
 מתני' מהך לראבי"ה יש הכרח ואיזההמקוה,
 בצירוף ורק מים מחזיק דשפיר באופןדגם

 החיבור מועיל דג"כ לכשפוה"נ עולההנקבים
 וצ"ע. שלם בצדבחסר

 חיים רבינו בחי' מש"כ בהקדםונראה
 שיעורא עיקר דכל להוכיח טו"א הל'הלוי

 לערב רק הוא במתני' האמורדכשפוה"נ
 מים לחבר משא"כ מקוה, חד דליהויהמקואות
 אפי' מהני להשקה מקואות למישאובים
 דבריו ועיקר יעו"ש, גרידא להטפיחבטופח
 חלוקים ענינים שני תיבור ודין עירוב דריןשם
 לענין רק איתאמרא דכשפוה"נ ושיעוראהם

 מקואות הל' הלוי רי"ז מרן ובחי' לחוד.עירוב
 מלא נקב דבעינן דס"ל ר"י בשיטת להוכיחכ'
 אפי' סגי דמים דס-ל כר"ת )ורלא דוקאמים
 התיבור דעיץר משום דאי"ז להטפיח(טופח
 דעיקר כר"ח ס"ל ר-י דגם מים מלא ע"יהוא
 מלא דאל"ה ס"ל רק לחוד נקב ע"י הואעירוב
 חוץ כנקב והוי המקוה תוך נקב הוי לאמים

 לר"י גס דכשפוה"נ שיעורא עיקר אבללמקוה
 פשיטא ולפי"ז נלל. אמים ולא נאמראנקב
 נקבים דגם ראבי"ה לדכרי מקום שוםדאין
 דהשיעור מכיון יהרי מצטרפים חלוקיםדקים
 ולבטל לסלק עיקרו וכל גרידא בנקבהוא
 צירוף שייך מה המקואות שבין ומחיצההפסק
 פתחא שיעור ביה לית ונקב נקב כל האנקבים
 איתא כולם דבין לי ומה מקואות לערבהמועיל

 מבוארת הראבי"ה דשיטת וע"כלהשיעור.
 המים ע"י הוא מקואוח ועירובדהיבור
 הוי דכשפוה"נ ושיעורא המחברם,שביניהם
 המקואות לחכר רבעינן במים שיעורשפיר

 דרך מחברים המים אם לן איכפת לאומשו"ז
 אית אך אם נקבים כמה דרך אפי' או אחדנקב
 המקואות, בין דכשפוה"נ מים שיעורלן

 שיעור כאן דיש שלם כצד דבחסרונמצא
 דכל דינא ע"י החסירות לחבר מועילמקוה,

 הכשפוה"נ אם גם וסגי מקוה למקוההמחובר
 חד דבכל חסירות בשני אבל במקו"א הוילא

 המחובר דכל ודינא מקוה שיעור כללליכא
 הראבי"ה ס"ל בזה כלל, בה לן ליתלמקוה
 כדי כשפוה"נ מקואות דעירוב לכללאדבעינן
 אין אם סגי לא ושוכ מקוה לחד הכללאשוויי
 דלשיטת לפ"ז ,יוצא במקו"א,השפוה"נ
 בשני דכשפוה"נ שיעורא איתאמראהראבי"ה
 דמים שיעורא חלוקים, דינים ובשניאופנים
 דרק למקוה, המחובר דכל דין להועילהנצרך

 שס"ל )ומה דינא הך חיילא מיםבכשפוה"נ
 ככל י-ל חיכור להטפיח דטופח האלתרוצי
 אם גם אמנם בזה( הראשונים תרוצישאר
 נאמר ג"כ דוקא, אחד בנקב לאוהמים

 המועיל נקב שיעור דהוי דכשפוה"נשיעורא
 חיבור להדין דליתא בגוונא גם מקואותלערב
 הראכי"ה ראיית לפי"ז ומיושבלמקוה,
 דגם הוא הוכחתו דעיקר וקופה דשקממתני'
 שק וכמו מקואות עירוב דין כלל דליכאבגוונא
 וקופה שק ומועילין הוי גמורה דמחיצהוקופה
 שלם בצד בחסר ומ"מ המקוה את בהןלחלק

 )ויעויין מערבין שהמים מפני בהןמטבילין
 שיטת כן שביאר ק' ס"ץ הגר"אבביאור
 לדין דליכא דאף והיינו מתני'( בהךהר"ש
 למקוה המחובר נל ~ין מ"מ מץואותעירוב
 מפני דמתני' וכלישנא איתא שפירמקוה
 הוא החיבור עיקר דכאן ואף מערביןשהמים
 מ"מ כלל מים מחז'קין דאין הר"ש סברתע"י
 חיבור לדין דאיתא הוא הדברים יסודעיקר

 מקואות עירוב לרק דלית4 בגותא גםמקואות
 ראבהה כשקמת טובא לתמה: שמם מה אךוכנ"ל
 דסיעור לומר מאד דרחוק הואלפי"ז
 שיעורים כשני יועיל דכשפוה"נ ממשאחד

 שיעור כלל, אהדדי שייכים שאינםחלוקים
 חיבור לענע מים ושיעור עירוב לעניןנקב



נהוראיקעו
 דכשפוה"נ שיעורא הוזכר לא דבמתני'וג"נ
 לראבי"ה ומנ"ל מקואות עירוב לעניןרק

 חיבור לענין דכשפוה"נ השיעור מעצמולחדש
 וצע"ג. ג"כמקואות
 כשפוה"נ שיעמוד כל מ"ז פ"ו במתני'ב.
 המים מבריית שהוא כל אומר רשב"גממעטה
 נכלל שיעמוד כל דבכלל איתא ובר"שטהור
 ולרשב"ג ממעט ולת"ק אדומימ יבחח2יןנמי
 המשלים כל איתא, א' כ"ב ובזכחים ממעטלא
 אינו לרביעית כיור, למי משלים מקוהלמי

 יבחושין למעוטי אלא עד ושו"טמשלים,
 רשב"ג תניא דהא בעינייהו אפי'אדומים
 בו מטבילין המים מן ברייתו שתחילת כלאומר
 דרשב"ג דהא בגמ' שם דמשמע הרייעו"ש

 ולאו בי' מודי כו"ע מטבילין ארומיןדיבהושין
 דיבחושין דס"ל דמתני' ת"ק וגם תלי'בתנאי
 להא מודה דכשמוה"נ משיעוראממעטין
 ברמב"ם מבואר וכן בו. דמטביליןדרשב"ג

 דיבחושין פסק דבהי"א מקואות מהל'פ"ח
 שיעמוד כל פסק ובה"ו בהן מטביליןאדומין

 מים, של שברייתו דבר ואפי' ממעטכשפוה"נ
 דשפה"נ שיעורא מיעוט דלענין מבוארהרי

 בהן דמטבילין אף אדומין יבחושין הנימועילין
 רי"ז מרן בס' המבואר לפי והנה שהן.כמו
 שיעורא יעיקר באמת ס"ל דכו"עהלוי

 ומעיקר אמים ולא איתאמרא אנקבדכשפוה"נ
 טעמא לאו אי מערב מחולל נקב גםהסברא
 דהני יתכן איך מערב, לא למקוה חוץדנקב

 הנקב ימעטו עלייהו מקוה דתורתיבחושין
 מקוה רגוף אפשר ואיך דכשפוה"נמשיעורא

 בין המערב בהנקב סתימה יהי'ממש
 דכשפוה"נ מזה מוכה דע"כ ונראההמקואות,
 ובזה המקואות לחבר הוי דמים שיעוראעיקרו
 גמורה מקוה דהוי דאף ולומר לחלקאסשר

 המקואות לתבר מ"מ שהן, כמו בהןומטבילין
 דחיבור הלבתא נתקבלה דכך ממש מיםבעינן

 והא דמהני, הוא דוקא מים דע"ימקואות
 דמתני' דינא דעיקר ס"ל דכו"ע לעילדהבאנו
 גרידא דנקב שיעורא היינו מקואותדעירוב
 הם, נכונים הדברים דב' צ"ל מים שיעורולא

 שיעור באמת הוא דכשפוה"נ השיעורדעיקר
 ע"י ומ"מ מקואות חיבור כדי ביה דאיתמים
 דגם חכמים שיערו לתבר, סגי שיעוראדבהך
 הוא שיעורו המקואות לערב דמועיל נקבהדע
 לחבר המועילין למים הראוי שיעורבאוחו

 מים לשיעור מקום בו שיש דבנקבהמקואות
 דין הך בי' חיילא המקואות לחברהמועיל
 דעיריב דינא המועיל המקואות ביןפתחא

 במים השיעור דעיקר דאף ונמצאמקואות,
 וב' נקב שיעור נמי הוי מ"מאיתאמרא
 של חילוקו וכפי הם חלוקיםשיעורים
 אחד במקום בעינן הנקב דלשיעורהראבי"ה
 דקים. נקבים כמה בע ג"כ סגי המיםישיעור
 לב' הכשפוה"נ מתחלק דלמעשה דאףונמצא
 יסודו בעיקר מ"מ חלוקים דינים וב'שיעורים

 דהגם מה לפי"ז ומיושב דמים שיעורא רקהוי
 למעט מועילין מ"מ יבחושין בהנךדמטביליז

 שיעורא עיקר דכל דמכיון מכשפוה"נהנקב
 לשיעור דראוי משום הוא בנקבדכשפוה"נ

 מים בעינן עצמם המים ובתיבור מים,חיבור
 דגם מסתבר שוב יבחושין, להנך סגי ולאממש
 דאינם דמכיון יבחושין הנך ע"י מתמעטהנקב
 המחברים מים לכשפוה"נ להצטרףראויים
 דינא לגבי גם נקב השיעור ממעטיןשוב

 דלראבי"ה מה נמי ומבואר מקואות.דעירוב
 לגמרי החלוקים דכשפוה"נ שיעורים ב'יוצא
 חד דסו"ס הלוקים, דינים שני ומועיליםמהדדי
 וכנ"ל. בחבירותלוי
 מהתוספתא הביא פ"ה ריש הר"שג.
 לבריכה ומתלמי לתלמי היוצאדמעיין
 נשאבים. שהן מפני פסולים ראשוניםראשונים
 ונמצא שהן כל זקנו מעין נוקב עושה הואכיצד
 והק' המרוכיס, את מטהרים המועטיםמים
 ע"י כולן יתכשרו נקיבה בלא דגםהר"ש
 מועטים שמימיו מעיין דאפי' למעייןחיבורן
 כמעיין הוא הרי שאובים מים עליווריבה
 הר"ש וברברי בפ"ק. כדתנן שהוא בכללטהר
 דהרי דפ"ק מההיא להוכיח הוסיף דמהצ"ע
 מטהרים מועטים דמים התוספתא דברימעצם
 מקואות דחיבור דין דאיתא מוכח המרוביםאת



קעזנהוראי

 המועטים למים המרובים הבריכה מיבין
 משום הוא נקיבה דבעינן דהא וע"כשבמעיין
 ביניהם מפסיק שאובים מים מלא דכלידהיכא
 לא דלר"ש ואי מקואות, חיבור להדיןליתא

 עצם על להק' לו היה חילוקא האימסתבר
 נקובה שנא מאי מסברא התוספתאדברי
 איתא והכרח ראי' תוספת ואיזה נקובהמאינה
 הק' עוד וצ"ע. דפ"7 מההיא מילתא האילגבי
 הך ע"' לטבול יוכל הכלי תוך דגםהר"ש
 בקודש חומר פרק אריש דהוי מידיחיבור

 בדבריו ומבואר וכו' כל' תוך כלידמטבילין
 טובלין דאין הא לר"ש לי' ניחא עכשיודעד
 הק' ומ"מ ככלים טובלין דאין התלמיבתוך

 הבריכה חיבור ע"י לטבול יוכלדבבריכה
 לטבילד ראויים שאינם מים דהפסק אףלמעיין
 להק' עד לי' פשיטא כ"כ זה דבר ולמהביניהם
 להוכיח לי' ס"ד שם הר"ש והנה התוספתא.על
 שהוא בור בפ"ג דתנן מהא כקושייחודלא
 ויוצאת לו גכנסת ואמה שאובים מיםמלא
 למימר דאינא משום הראי' ודחה וכו'הימנו
 אמה הך דהרי סאה מ' בהאמה בי'דלית

 ודבריו סאה. מ' ביה דבעי' גשמיס שלתרדלית
 מהך להוכיח דרצה משמע דלכאורהצלע-ג
 חיבורן ע-' שאובין להכשר כלל דליכאמתני'
 להוכיח אפשר שאי דבר וזה ומקוהלמעיין

 לדין דאיתא מוכרח גופא דידןדמתוספתא
 מתני' וגם שאובין מידי לטהר למעייןחיבור
 והטובלין טהורין המ7ואות הוא מ"ג פ"ורריש
 דאמה הך בין לחלק באנו אם וע"כטהורין
 שאני דאמה בפשיטות '"ל גוונאלשאר
 מקוה להם לתבר ול"ש 1ודליןדמימיה
 ואף סוכ-ס פסולים עצמם דהס כיוןלהכשירה
 דליכא הכרח מ-מ מסברא ע"1 לדוןדאפשר
 בעלמא שאובין להכשיר מקואות חיבורלדין
 דהר"ש ס"ד מאי וצ"ע מכאן, דליכאודאי
 להר"ש דס"ל צ-ל וע"כ מכאן. דבריולדחות
 למעיין הכריכה מי רחיבור גווני ג'דהנך

 לאמה הבור מי וחיבור ביניהם, תלמיבהפסק
 מעיין אמי שאובין מים ריבוי וכןה1וחלת
 והיינו תלויים, מילתא בחד כולםהמועטיפ

 כשפוה"נ מקואות עירוב לדק מתרןדאם
 )וכההיא המקואות שבין מים חיבור לדיןאיתא

 בזה ור"ש( ראבי"ה בשיטת לעיידמבואר
 מים הפסק דרך דחיבור מה להביןאפשר
 הבריכה מי דסו"ס כיון להכשירן מועילשבכלי

 לדין בעינן אם אבל המעיין. למימחוברים
 מקוה חד הכל לשווי' דהיינו מקואותעירוב
 ודאי בזה ביניהם המבדלת מחיצה סילוקע"י
 מקוה לחד מצורפים והמעיין דהבריכהא"א
 להך מצטרף לא שכיניהם מליאה התלמיאם

 דבעינן איתא דבתוספתא דהא וע"כמ7וה.
 עירוב להדין דוקא דבעינן משום ע"כנקיבה
 הק' וע"1 כלל ליתא מים חיבור וריןמקואות
 הוא רהרי שאובים מים עליו דריבהמהא

 דמהא להר"ש דס"ל במשהוא, לטהרכמעיין
 מוכח בזוהלין מהני לא שאובין עליודריבה
 כאן נתבטלה השאובין המים רביית דע"'ע"כ
 מעיין, ל"ה מעיין מי דמיעוט מעייןתורת
 לא זה שהוא ככל מטהר דמעיין להאומ-מ
 מגרעי לא השאובים מים רביית זה דלגבישייך
 מי עם מהוברים השאובים מים דסו"סכיון

 שיועיל המעיין למי חיבור הך ומועילהמעיין,
 לגבי גם שיעורא לנו חסר לא המעיין דבמיהא
 היטב )ועיין להם המחוברים השאוביםמים
 שביאר במה מקואות הל' הלוי חיים רבינובחי'
 תורת דיש מוכרת וע"כ בכ"ש( דמטהר האבזה

 דהרי עירוב לדין דליכא בגוונא גם מיםהיבור
 ריבוי דהרי המעיין עם עירוב דל"ח ע"ככאן

 ומ"מ מהתערובת מעיין הדין מפקיעהשאובין
 גם חיבור לדין דאיתא וע"כ איכא,שיעורא
 הר"ש. קושיית עיקר וזהו עירוב דלינאבגוונא
 להוכיה דהר"ש דס"ד מה ג"כ מיושבולפי-ז
 המים לאמת המחובר שאובין מלאמבור
 עירוב דליכא בגוונא דחיבור לדינא להדליכא
 חיבור רל"מ דמה מסברא להר"שדס-ל
 דלערב עירוב הדין מצד דוו7א הואלזוחלין
 מקוה יחד לשווי' ל"מ הזוחלין עםהבור
 כשירה מקוה ל"ה גופן דה1והלין כיוןכשירה
 חיבור מדין לדון באנו אס אבל זחילתן,מחמת
 הלא בהן מטבילין אין הזוחלין אם לן מהמים



בהוראיקעח
 שבבור מים הנך להוציא הוא דבעינן מהעיקר
 האמה למי דמושקים ע"י שאיבתןמפסול
 פסולים האמה מי אם לי ומה נשאביןשאינן
 שפיר הוי שבבור המים הא זוחלעמשום
 להוציאם והשקה חיבור דבעינן ורקאשבורן

 לשום דליכא ע"כ דל"מ נאמר ואםמשאיבתם
 מקואות עירוב לדין מחוץ מקואות היבורדין

 שיעורא דליכא דמיירי דחה וע"1נשפוה"נ,

 בעינן והשקה חיבור ולד'ן באמה סאהדמ'
 דאמרי' הוא א1 ורק דמקוה מים לשיעורעכ"פ
 דכל מבואר ונמצא מקוה. למקוד המהוברכל

 מים חיבור לדין איתא אם הוא שבר"שהשו-ט
 לדין מחוץ גם שאיבה מפסול ולהכשירלהוציא
 דשפיר הוא ומסקנתו כשפוה"נ מקואותעירוב
 מים דחיבור שאובין עליו שריבה ממעייןמוכח
 ונשיטת מקואות עירוב דין בלי גםמהני

 הנ"ל.ראבי"ה

4"
 שולמן ברוךאלי'

 יחיד בבושבעבין

 אשר מקום כל כ"ד י"א דברים ספריא.
 כל להם אמר כו' יהי' לכם רגלכם כףתדרוך
 הוא הרי האלו מהמקומות חרן שתכבשומקום
 חו"ל לכבוש בידם רשות אלא אינו אושלכם
 גויים וירשתם ת"ל הארץ את יכבשו שלאעד

 אשר מקום כל ואח"כ מכם ועצומיםגדולים
 א"י תהא שלא יהי' לכם בו רגלכם כףתדרוך
 ומכבשיס חוזרים ואתם בגילוליהםמטמא
 לכבוש רשאים תהיו א"י משתכבשו אלאחו"ל
 נוהגוח שמצות מגין חו"ל שכבשו הריחו"ל
 להלן ונאמר יהי' כאן נאמר דן אתה הרישם
 אף שם נוהגות מצות כאן האמור יהי' מהיהי',
 כבש מה מפני וא"ת שם נוהגות מצותלהלן
 נוהגות מצוח ואין צובה וארס נהרים ארםדוד
 התורה כתורה, שלא עשה דוד - אמרושם

 לכבוש רשאיס תהיו לארץ משתכבשואמרה
 ארם וכבש חזר אלא כן עשה לא הואחו"ל
 סמוך שהי' היבוסי ואת צוסה וארםנהרים

 סמוך הקב"ה א"ל הוריש לאלירושלים
 חוזר אתה היאך הורשת לא שלךלפלטירים
 ע"כ. כו' צובה וארם נהרים ארםומכבש

 שהוא סוריא לענין דנו בש"ס בכ"מוהנה
 כא"י דינן אם המלך דוד שכבשהארצות
 יחיד כיבוש בדין זה את ותלו לאו אםמה"ת
 )מ"ז ב'( )ח' גיטין עי' לאו אם כיבוש שמי'אם
 נח' יחיד כיבוש הך ובביאר א'( )כ"א ע-זא'(

 דברי ע"פ שם ע"ז התוס' דעתהראשונים
 קזדם מחו"ל שנכבש כל שהוא הנ"להספרי
 חשיב סוריא ולכך העממים ז' ארץשנכבש
 לכבוש שגמר לפני דהע"ה שכבשו יחידכיבוש
 בתוס' שהובא כפי רש"י דעת ואילו א"יאת
 אורים בלא שנכבש כל הוא יחיד שכבוששם

 אלה שני בלא נכבש וסוריא רבוא וס'ותומים
 שהוא ושם שם גיטין לפנינו רש"י דעתאבל
 ישראל כל בלא דוד שכבשו משום יחידכבוש
 ע"ש. עצמוולצורך

 דהספרי רש"י לדעת צ"ל לכ'עכ"פ
 החסרון דכל הש"ס דדעת חלוקיםוהש"ס
 לצורך פי' בכבו"י שנכבש משום הי'בסוריא
 דינו הי' בכבו"ר נכבש הי' אילו אבליחיד
 שכבשו כמה לן איכפת הוי ולא ממשכא"'
 דהך רש"י יסבור )או א"י כל את שכבשלפני



קעטנתוראי

 אכל הש"ס בי' שמודה אף כו' לפלטיריםסמוך
 הכיבוש על מעכב ואינו לעיכובאאינו

מלקדש(.
 ארץ תרומות, פ"א ר"מ עי' אבלב.
 בארצות היא מקום ככל האמורהישראל
 רוב מדעת נביא או ישראל מלךשכבשן
 יחיד אבל רבים כבוש הנקרא וזהוישראל
 וכבשו שהלכו שבט או משפתה אומישראל
 לאברהס שנתנה הארץ מן אפילו מקוםלעצמן
 כו' המצות כל בה שינהגו כדי א"י נקראאינו

 ארם כגון כנען לארץ חוץ דוד שכבשהארצות
 שמלך אע"פ ואחלב צובה וארץנהרים
 אינם עושה הי' הגדול בי"ד וע"פ הי'ישראל
 בבל כגון לכ"ד כחו"ל ולא לכ"דכא"'

 כא"י ולהיותם חו"ל מכלל יצאו אלאומצרים,
 מפני א"י ממעלת ירדו מה ומפני הגיעולא

 אלא א"י כל שיכבוש קודם אותםשכבש
 דהוא ותמוה עכ"ל. כו' עממין מז' בהנשאר
 שלא כל פרש"י כעין יחיד כיבוש הךפירש
 ישראל רוב מדעת נביא או מלך ע"פנכבש
 שכל הספרי דין את גם הביא היאךוא"כ

 לכלל הגיע לא א"' עיקר שנכבש לפנישנכבש
 על סוריא את נבש שדוד כתב היאך ועודא"י.
 שסוריא אמרו דבש"ס כיון הגדול בי"דפי

 רוב מדעת בין לחלק )ואין הי' יחידכבוש
 הך דהיינו הגדול בי"ד ע"פ לביןישראל
 ועי' ע"ש( ה"ו מלכים פ"ה מרבריוכדמוכח
 המדרש" "בית בקובץ זצ"ל מרן בזהמש"כ
 וצ"ע. זצ"ל, הגרה"עע"ש
 במה הגר"ח בשם העולם מקשין עודג.
 ע"י יחיד בכבוש בזה"ז סוריא דין הש"סדתלה
 קיי"ל א,ן והא לאו אם כבוש שמה אםדוד

 בטלה מצרים רעולי ראשונה קדושהדבלא"ה
 לעת"ל קדשה בבל דעולי שני' קדושהורק
 הגר"ח חי' עי' דוד. בכבוש נפ"מ מהוא"כ

 עהר"מ ק' וכן וקורא מביא גר בעניןעהש"ס
 לפני דוד שכבשו במה בסוריא ההסרתשתלה
 אח"כ מיד פסק ואיהו א"י שאר אתשכבש
 וצ"ע. ע"ש, בטלהה~ו"ר

 דכבוש והר"מ רש"י לדעת קשה עודד.
 כל לצורך או מדעת נכבש שלא כל הכונהיחיד

 כל רש"י דעת התום' שהביא מה )ולפ(ישראל
 בבל עולי א"כ רבוא( וס' באו"ת הי'שלא
 כיק שני' בירושה הארץ את קדשו באמתהיאך
 היו שלא כ"ש ישראל רוב מדעח כבשושלא
 הנ"ע. רבוא, ס'אתם
 הכ"ח שמיטה פ"ד ר"מ דעי' קשה עויה.
 מדבריהם בה נוהגת שביעית הירדןעבר

 לא באכילה מוחרין הירדן ועבר סוריאוספיחי
 בה שהחזיקו מא"י חמורין אלה ארצותיהיו
 הי' מה עבה"י א"א  ובהשגוח ע"כ מצריםעולי
 בבל עולי החזיקו לא הרי מק"ו להביאצריך
 אנו דאין וי"ל וז"ל ובכ"מ ע"כ סוריא וכןבה

 ארצות קצת בבל עולי כבשו אםיודעים
 מלכים שני בבית שהיו ומסוריאמעבה"י
 ס' שככש המלך בינאי שמצינו כמותקיפים
 וכ"כ עכ"ל האומר פ' בקדושין כדאיתאעיר

 אין מ"ט באמח א"כ ותמוה שםהרדב"ז
 ולמה מדבריהם נ"א בהן נוהגתשביעית
 קהלות בס' בזה ועמש"כ מותריןספיחיהן
 וצ"ע. ג' סי' זרעיםיעקב
 ויובל שמיטה פי"ג ר"מ דעי' עו"ק1.
 אלא אמורים הדברים שאין לי יראההי"א
 יצחק לאברהם ברית עלי' שנכרתהבארץ
 שאר אבל להם ונתחלקה בניהם וירשוהךעקב
 הרי ישראל ממלכי מלך שכובש הארצותכל

 ככל ובביזתן הארצות באותם והלוייםהכהנים
 יטלו לא א"כ א"א ובהשגות עכ"לישראל
 כו' הארץ חלק תחת היו הם כי תרו"מבהם
 השגה זו דאין אומר ואני וז"ל ובכ"מעכ"ל
 תרו"מ בה שאע מוכיח וסוריא דאה"נדאימר
 לכאן סוריא ענע דמה ותמוה עכ"ל נו'מדאר
 ע"י הי' שכיבושה בה יש אחר טעםרסוריא
 סמוך של חסרק בו שהי' או יחידכבוש

 לא שסוריא נאמר אם ואדרבא כו'לפלטירים
 יצחק לאברהם ההבטחה גבולות בכללהיחה
 חוץ דגם להיפך ראי' משם א"כויעקב

 ב' ח' בגיטין כי בתרו"מ חייבין אלולגבולות



נחוראיקפ
 סוריא חיוב כבוש שמי' כבו"י דלמ"דמוכה

 מדברי כי )ובאמת ע"ש מה-ת הואבתרו"מ
 דסוריא משמע קצת ה"ט תרומות פ-אהר"מ
 היא איזו ע"ש היא ההבטדה גבולותבכלל
 פרח יד כל ואר"צ אד"נ כנגד ולמטה מא"יסוריא
 תמה וכבר פרת( מנהר לפרם דהוא משמעכו'

 הו"ע. בזה, הבס"מ ע"ד ררכיםהפרשת
 רש"י לדעת דלעיל הקהטיא ולענץז.
 א"כ לרעחו או יחיד לצורך פי' דכבו"יוהר"מ
 כבר בקדו"ש, א"י את קדשו היאך בבלעולי
 שם תרומות הל' ספר בקרית המבי"ט ע"זעמד
 ישראל ורוב נביא או מלך דבעינן ונראהח"ל
 אבל ראשון בכבוש היינו א"י לכבושאפילו
 אע"פ א"י קדשה שכבר כיון שניכבוש
 אלא ישראל רוב הוצרכו לא כשגלושבטלה
 הדברים ושיעור עכ"ל. קדשוה וסיעתועזרא
 י' סי' ופרח הכפתור דברי ידועים דהנהנראה,
 ד-ה בהשמטות גיטע ריש הרמב"ןוכ"כ

 לענין שדנו מה דכל שם, הריטב"א וכןאשקלון
 אלא אי"ז לעולם או לשעתה קדשה אםקדו"ר
 א"י שם קביעח לענין אבל תרו"מ חיובלענין
 וראי בזה הימנה, לצאת והאיסור חיבתהלענין
 חת"ס עי' וכן לעולם. קדשה קדו"ראמרינן
 הר"מ דברי עפ"ז לפרש ורגילע רל"דיו"ד
 עולי שהחזיקו א"י וכל ה-ו סנהדריןפ"ד

 דלענין ואע"פ עכ"ל לסמיכה ראוי'מצרים
 בטלה עול"מ דקדושת קיי"ל הריתרו"מ
 וכן עול"ב גבולות כ"א מה"ת בתרו"מואי"ח
 כבשו מקומות הרבה ב', ג' חגיגה עי'שביעית
 שיסמכן כדי והניחו עול"ב כבשו ולאעול"מ
 אינה סמיכה ומ"מ נו' בשכיעית ענייםעליהם
 ע-י שנקבע א"י שם בעיקר אלא בזהחלוי'
 מת טומאת פי"ט מל"מ עי' וכן עול"מגבולות
 בגבולוח נוהג אינו העמים ארץדטומאת
 מפורספ. וכ"ז הוריות, ריש פיה-מ ועי'עול"מ
 דכל דס"ל המבי"ט דברי ביאור נראהומעתה
 הקידוש מפאת אי"ז רבים כיבוש שהצריכומה

 אלא בכבו"י באמת סגי דלזה בתרו"מהמחייב
 קדו"ר, ע-י א-י שם קביעת בעיקר תנאיהוא

 דין הביא דתחילה הר"מ לשת באמתוידוייק

 וכן כו'" בכ"מ האמורה "א"י רבים דכבושזה
 עצמה א"י את תחילה שיכבוש דצריךההלכה
 הם שכ"ז כו' שלך לפלטירים סמוךומשום
 לעולם, א"י שם ובקביעת בקדו"רדינים
 תרו"מ לענע וקדו"ש קרו"ר הביאואח"כ
 ע"ש כו'" מצרים עולי שהחזיקו"כ"מ

 ד'. אוח הקושיאונחיישב
 שהק' הגר"ח קושייח לתרץ מצינו ובזהח.
 כבוש בדין בוה-ו סוריא רין הש"ס חלהרלמה
 קדושה דבלא"ה כיון המלך דוד שליח'ד

 גם דלעולם טובא ניחא ולנ-ל בטלה,ראשונה
 הכ"מ וכמש"כ סוריא את כבשו בבלעולי

 הי' הם גם כיבושן ומ"מ ה' אות לעילוהרדב-ז
 א"י כל והר"מ רש"י )לדעת יחיד כבושע-י
 ולדעת ישראל רוב מדעת שלא בכבו"יכבשו
 כבשו לא שכן כבו"י כבשו סוריא אתהתוס'
 תלו שפיר ומ"מ א"י( נל אתמקודם

 דוד של בכבושו בוה"ז סוריא דיןהראשונים
 את דוד כבש דאילו עול"ב של בכבושוולא

 שם עי"ז נקבע הי' כדין רבים בכבושסוריא
 בתרו"מ מתחייג הי' וממילא לעולם עליוא-י
 במה לן איכפת הוי ולא עול"ב ככושע"י

 רש"י לדעת והרי יחיד, בכבוששכבשוהו
 ורק יחיד, בכבוש כבשו א"י כל אתוהר"מ
 שמו דאין יחיד בכבוש דוד שכבשומשום
 הי' לא וחו א"י שם עליו נקבע לא לכךכיבוש,
 בכבוש שהי' עזרא של קידושו גם בומועיל
 ג'. אות הקושיא ומתורץיחיד
 דפירש הר"מ שיטת בזה מתורץ גםט.
 רוב לדעת שלא פרש"י כעין יחידכבוש
 א"י ממעלת ירדה דסוריא כחב ומ"מישראל

 כיון כו' שלך לפלטירים סמוך חסרון משוםרק
 בי"ד דע"פ רבים כבוש בסוריא הכבוששהי'
 מרן תמיהת לעיל והבאנו עושה, הי'הגדול
 דסוריא מתבאר הש"ס מסוגיח דהא ע"זזצ"ל
 א"י, ממעלת ירדה ומשו"כ הי' יחידכבוש
 אם דנו האחרונים דהנה לומר מצינו לנ"לאבל
 דוקא הוא שלך לפלטירים דסמוך חסרתהך

 שייך הי' בקדו"ש גם או"ד בקדו"רחסרק
 חי' ועי' זה,טעם

 הגר-
 הי' דלא צידד ס עהש" ח



קפאנהוראי

 אלא אינו עיקרו דכל בקדו"ר כ"אהחסרון
 להוריש קודם שצריך עממים ז' כיבהםמפאת
 לשון מורה באמת )וכן את-ד העממים ז'את

 גויים  וירשתם -ת"ל א' אות דלעילהספרי
 מטמאה א"י חהא שלא כו' ועצומיםגדולים

 כו'" חו"ל מכבשים חוורים ואתםבגילוליהם

 מז' בה נשאר "אלא שם הר"מ לשוןוכן
 טעמים בזה שכתבו יש גט כו"'(עממים
 ואכמ"ל.אחרים

 דהוא הר"מ דדעת לומר מצינווא-כ
 כבוש שמי' יחיד כיבוש בגמ' שדנו מהמפרש
 המלך דוד לענין לאו כבוש שמי' לאאו

 בכבוש כבש הוא שהרי והתוס',וכפרש"י
 הנ"ל הר"מ וכדברי הגדול בי"ד ע"פרבים
 רוב מדעת כבשו שלא בבל עולי לעניןאלא

 יחיד כבוש הי' ואילו המבי-ט, וכדבריישראל
 מה"ת קדוש סוריא הוי שפיר א"כ כבוששמי'
 וכמש"כ סוריא את כבשו בבל עולי שגםכית
 כבו"י דקי'"ל כיון אבל כנ"ל, והרדב"זהכ-מ
 לקרשה בבל עולי יכלו לא לכך כבוש שמי'לאו
 דטעמא הספרי עפ"ד הר"מ כ' שפירומ"מ
 דוד שכבשו משום א"י ממעלת סוריאדירדה
 דאילו והוא, א"י שאר את שכבש לפניהמלך
 א"כ שלך לפלטירים סמוך של חסרון הי'לא
 והי' רבים בכבוש סוריא את דוד מקדשהי'

 במה לן איכפת הוי' לא ותו א"י שם עליונקבע
 דהא יחיד בכבוש כ"א גבל עולי כבשוהשלא
 כ"א בבל עולי כבשו לא א"' שאר אתגם

 כבו"ר דאי"צ כנ-ל קדושה ומ"מבכבו"י
 קביעת מצד כ"א תרו"מ לחיוב הקידושמפאת
 דברי וא"כ הראשונה, בפעם מעיקרא א"ישס

 ולא אחד בקנה עולים הש"סהספרי/ודברי
 ב'. אות הקושיא ומתורץ כלל,פליגי
 כיון לעיל שהקשינו מה מתורץ וממילאי.
 ואת סוריא את כבשו בבל דעולי הכ"מדכ'
 נוהג שביעית אין באמת למה א"כ הירדן,עבר
כהם

 מה""
 ולנ-ל אסורים, ספיחיהם אין ולמה

 שכבשוהו דאע"פ סוריא לענין עכ"פמחורץ
 יחיד כבוש כ"א הכבוש ה" לא מ"מ בבלעולי
 וכיון ישראל, רוכ מדעת כבשו לא בבלשעולי

 בכבו-ר מקודם גם סוריא נכבש לאשמעולם
 ומשום מספיק כיבוש כבשה לא המלךדדוד
 בה הואיל לא לכן כו', לפלטירים דסמוךטעמא
 פש ואכתי מה"ת בשביעית לחייבה יחידכבוש
 ע"י נכבש שכבר הירדן עבר לענין לתרץלן

 בה להועיל צריך והי' בכבו"ר מצריםעולי
 עולי שכבשו א"י דשאר דומיא בבל עוליכבוש
 אי"ה. לק' ויבוארבבל

 דמה שכתב תרומות פ"א רדב"ז וע'י"א.
 מקום כל מדין א-י לגבולות מחוץשיכבשו
 בחרו"מ שחייב אף רגלכם כף תדרוךאשר
 וצ"ב, ממש א"' קדושח לענין כא"' אינומ"מ
 לענין דנתרבו דנהי דס"ל הגדר הנ-לוע-פ
 נתרבו לא א"י שם לענין מ-מ תרו"מקדושת
 את ישראל מלך יכבוש בד"מ דאם יומרדא"א
 א"י דשם נחבאר וכבר א"י שם על" דיחולסין

 הם. נפרדים דכרים שני תרו"מ לעניןוקדושתה
 כל דמרבינן מה דעיקר שכן, וכיוןי"ב.
 לענין אינו רגלכם כף תדרוך אשרמקום
 להחחייב הקרושה לענין נ"א א"י שםקביעת
 וכן יחיד דכבוש נתבאר ו' אות ולעילחרו"מ,
 כו' לפלטירים סמוך של חסרון בו שישכבוש
 מצד ולא א"י שם קביעת מצד כ"א חסרוןאינו

 לענין קדשו דעול-ב חרו"מ לעניןהקדושה
 דין להיות צריך הי' א"כ כבו"י, ע"יתרו"מ
 לפני שנכבש או יחיד ככבוש הנכבשמקום
 אשר מקום כל כדין א"י שאר אתשכבשו
 א"י, שם עלי' חל לא דג"כ רגלכם כףתדרוך
 למה וא"כ תרו"מ לענין שיתקדש אפשרומ-מ
 מה"ת. תרו"מ מחובת סוריאנפטר

 כין חילוק שום אין דאיה"נ וצ"לי"ג.
 רגלכם כף תדרוך אשר מקום כל וביןסוריא
 בתרו"מ אי"ח כו' תדרוך אשר כ"מ גםולעולם
 במקום כ"א אלה לחיובים דא"אמה"ת
 נחקדש כך על נוסף וגם א"י, שם בושנקבע
 שמיטה פי"ג הר-מ דברי הם והםלתרו"מ,

 אלא אמורים הדברים שאין לי יראהשכ'
 בניהם וירשוה כו' ברית עלי' שנכרתהבארץ

 שכובש הארצות כל שאר אבל להםונתחלקה
 והלויים הכהנים הרי ישראל ממלכימלך



נהוראיקפב
 וכ' ע"כ, 'שראל ככל ובביזתן הארצותבאותן
 תרו"מ מחיוב פטורות אלו ארצות דלכןהכ"מ
 לא דילמא הוא וגם הנ"ל הרדב-ז כדברי)ודלא
 ונראה רסוריא(, דומיא מדרבנן כ"אנתכוין
 בארץ התלוים החיוכים לשאר דה"ה הנ"לע"פ
 חל שלא כיון אלו בארצות נוהגין אינןכ71ם
 כל דג"כ מסוריא עדיפי לא א"' שםעלייהו
 א"י, שם בה נקבע שלא משום בההחסרון
 בה שאין מוכיח וסוריא הכ"מ כ'ושפיר
 סוריא דרכים הפרשת ותמה מה"ת.תרו-מ
 כבוש שמי' דלאו הוא יחיד כבוש משוםטעמא
 שנבטחו הארצות מן שאינה משוםולא

 דכבחם טובא ניחא לנ"ל אבל אכינולאברהם
 א"י שם בקביעת כ"א חסרון אינויחיד

 לא בלא"ה לאברהם נבטחו שלא אלווארצות
 הכ"מ אותן דימה ושפיר א"' שם עלייהויחול
 ולוא ההבטחה מגכולות סוריא לעולם)אבל
 ומתורץ מה"ת( תרו"מ חייב הי' בכבו"רכבש
 ו'.אות

 "שנכרתה הר"מ לשון עפ"ז ומובןי-ד.
 להם", ונתחלקה בניהם וירשוה כו' בריתעלי'

 יחיד כבחם אם למעט בא מה תמוהדלכאורה
 קניזי קיני ארץ ואם כלום דאינו פשיטאהרי

 לא מ"מ ברית עלי' שנכרתה שאע"פוקרמוני
 כבוש אפילו בו יועיל לא ולכך בניהםירשוה
 לנ"ל אבל כלל, הברית מזניר למה א"כרבים
 תנאים וב' יחיד כבוש למעט בא דלעולםנאמר
 על" שנכרתו מהארצוח שתהי' הר"מהזכיר
 אחד טעם ושניהם רבים כבוש ושתכבשברית
 עליהן שנכרתה מהארצוח שאינו דכללהם
 שם עלי' חל לא יחיד, כבוש שנכבש אוברית
 בארץ התלויות מצות בה נוהג אין ולכןא-י
 אבל חלק, בה מליטול מוזהרים הלוייםואין

 לגבולות הוץ הנכבש תרווייהו-הןלעולם
 מכלל יצאו יחיד, בכבוש הנכבש והןההבטחה,

 רגלכם. כף תדרוך אשר מקום כל מדיןחו"ל
 בסוריא שכ' הר"מ לשון ומדוייקט"1.
 הגיעו" לא בא"י ולהיותם חו.ל מכלל-'צאו
 חו"ל מכלל שיצאו דמשמע לעילועמדנו
 יצאו כו' עבדים הי"א א"ב פי"ב וע'מה"ת

 גרע דלא איה"נ הנ-ל וע"פ כו', העכו"םמכלל
 כף תדרוך אשר מקום כל מדין אלו ארצותדין

 כדין שנכבשו כיון חו"ל מכלל דיצארגלכם
 לא בבל ועול' כדין כבוש הוא יחיד כבושדגם
 יחיד בכבוש החסרון וכל כבו.' ע"י כ"אקדשו
 חסרון הוא אשר א"' שם קביעח מפאתהוא
 לשון וידוייק כו', תדרוך אשר מקום בכלגם

 כדי א"י נקרא אינו כו' יחיד אבל שםהר-מ
 כו'. המצות כל בושינהגו
 שכ' שבת פ"ו הר"מ דברי מובן ובוהט"1.
 מכירה שטר לו לכתוב לנכרי לומרדמותר
 מה וק' א"י, יישוב משום בסוריא גםבשבת
 דלאו בכבו"י שנכבש כיון בי' שייך א"ייישוב
 מכלל יצא דמ"מ ניחא לנ"ל אבל כבוש,שמי'
 כף תדרוך אשר מקום כל וכדין טה"תחו"ל

 וצ"ע. מ"ז פ"ז ב"ק ע' אבלרגלכם,
 בכלל הי' אם הירדן עבר לענין והנהי"ז.
 ג' כ"ו דברים בספרי עי' לאבות,ההבטחה
 לעבה-י פרט לנו לתת לאבותינו ה' נשבעאשר
 במדבר הק' החיים ובאור ע"כ, מעצמןשנטלו
 ככלל עבה"' הי' שלא מזה הוציא 1'ל-ב

 אוה"ח עי' ב1ה חולקים יש )אמנםההבטחה
 ורש"י שם, ורמב"ן ורש"י כ' ב'דברים

 וכ-נ א'( נ"1 ב"ב ורשב"ם כ', ט"ובראשית
 ככלל אינו דעבה"י כ' ר' סי' ה-ג תשב"ץדעת
 את עבדיך רצו כי לענין א"י קדושתעיקר
 וכיו"ב. ב', קי"ב כתובות עי'אבניה,
 אשר מקום דבכל ר"ם לדעת א"כוק'
 נתחייב היאך כ א" במצות חייב אינו כו'תדרוך
 ונמו לכ"ד, כא"י להיות במצותעבה"י
 וצ"ל כ"ה. ג' שביעית החזו"אשהוכימ
 כן צ"ל ובלא"ה שעה הוראת היתהדגזה-כ
 לפלטירים סמוך תסרון בו הי' שלא מהלענין
שלך.

 ראשע גלות דלאחר לומר מצינווא"כ
 אף ולכן כבראשונה דינה חזרה קדו"רוביטול
 נתחייב לא מ-מ וכבשוה בבל עולישחזרו
 כו' תדרוך אשר מקום כל וכדק מה"תבמצות
 וא"כ כנ"ל ההבטתה בכלל היתה שלאכיון
 תקיפים דמלכים שכ' הכ-מ דברי שפיריובן



קפגכתוראי

 ק"ו בשביעית להתחייב 'כול אינוולכן הר"מ כ' ומ"מ עבה"י, את כבשו שנישבבית

 דהלעלייהושםמהארצותשכבשועולימצרים וספיחי' מה"ת בעבה"' נוהג שביעיתדאין
 כבשוה שלא כיו7 מתרו"מ נפטרו ומ"מא"י נלנ"ל עול"מ, שכבשו מהארצות ק"ומותרין
 ודו"ק. ה' אוח ומיושב בבלעולי א"י שם עלי' חל לא מ"מ שכבשוה דאףניחא,

,פו~ש.

 שטרנבוךאלכסנדר

 ובבזירות בכדריםידות

 נזירות כנויי "כל נזיר ריש במתני'איתא
 נאה אהא או נזיר זה הרי אהא האומרכנזירות
 הריני כזה הריני נזיר זה הרי פזיח בזיקנויר

 הרי פרע לשלח עלי הרי מכלכל הרינימסלסל
 זה הרי אהא "האומר ב', ב' ובגמ' נזיר"זה
 שמואל אמר קאמר בתענית אהא ודלמאנזיר
 קסבר לימא לפנינ עובר נזיר שהיהכגון

 ידיס הויין לא מוכיחות שאע ידיםשמואל
 ליכא לפניו עובר שנזיר בזמן ודאי[ ]איןאמרי

 אין ]וראק אבל אחרינא במילתאלספוקא
 בחענית אהא דלמא אמרינן לפניו עוברהנזיר
 קאמר קרבנותיו מן לפוטרו ודלמאקאמר
 דתימא מהו למימרא מאי הכי אי בלבודקאמר
 דקאמר בד"ה הותוס' קמ"ל." שרן ולבו פיובעינן
 דנזיר נמי בעינא "ומ"מ כתבובלבו
 נזיר דגבי כלום אינו שבלב דקבלה לפניועובר
 עובר נזיר כי אבל בפיו שיפרש 'פליא כיכתיב
 נזיר להיות חשב ובלבו בשפתיו ופירשלפניו

 נזיר אהא בפ'1 אמר כאלו מהניא הלבמחשבת
 מצרפת שהמחשבה וזהו לפניו" שעוברכזה
 שאמר. מה עם לפניו עוברהנזיר

 אנאה ודלמא נזיר נאה "אהא שםובגמ'
 אתנאה ואנוהו קלי זה כדחניא במצותלפניו
 בשערו" שתפס שמואל אמר וכו' במצוחלפניו
 לפניו. עובר בנויר דמיירי תירצה לאוהגמ'
 לא דכאן כחבו שמואל אמר בד"הוהתוס'

 שלם וקיבור לפניו עובר דנזיר לומרשייך
 שהמחשבה שייך דאינו ר"ל ולכאורהקאמר
 וכן לפניו. עובר נזיר עם נאה" "אהאתצרף
 אהא משמע אכת' אהא עם בשערותפס

בתעניח.
 וז"ל כתב מנזירות ה"ה בפ"אהרמב"ם

 דבר בשפתיו שיוציא ער בנוירות אומרין"אין
 כית אלא שבלבו כענין העם כל אצלשמשמעו
 שעניינם דברים בשפתיו והוציא בלבושגמר
 רחוקים עניינים שהם אע"פ נזירשיהיה
 הוא הרי נזירות לשון במשמעו שאיןואע"פ
 ואמר לפניו עובר נזיר שהיה הרי כיצדנזיר.
 כמו שיהיה היה ובלבו הואיל נויר זה הריאהיה
 וכן זה כמו אהיה ואמר סירש שלא ואע"פזה
 אהא או נאה אהיה ואמר בשערו אחזאם

 הריני שאמר או מסלסל אהא אומכלכל
 לשון נקט מנא )צ"ע מכלכל הריני אומסלסל
 לשלח עלי הרי או מסלסל?( אהא מכלכל,אהא
 להזיר," בלבו שיגמור והוא נזיר זה הריפרע
 מכמה ביאור טעונים הרמב"ם דבריוהנה

 אומרין "אין הרמב"ם לשון דהנהדברים,
 דוקא, בנזירות הלכה שהוא משמעבנזירות"
 כז גם שייכי הא ידוח הלכות באמת שהואוכיון

 א', ג' נדרים הגמ' למסקנת ואדרבהבנדרים

 נדרים בהלכוח מנדרים. נזירות ידוחלמדין
 בנדרים ידות הלכות הביא הרמב"ם הכ"גפ"א



נחוראיקפד
 זה דבר משמע ממך אני מודר לחבירו"האומר
 שיגמר "והוא הזכיר לא ושם עמו" ידברשלא
 צ"ע ועוד נזירות. אצל כמש"כ להדיר"בלבו

 והוציא בלבו שגמר "כיון הרמב"םהקדמת
 אע"פ נזיר שיהיה שעניינם דבריםבשפתיו
 במשמען שאין ואע"פ רחוקים עניניםשהן
 לידות. זד בין יש שייכוח דאיזה נזירוח"לשת
 אהא אצל דוקא בלבו שצריך מובאובגמ'

 צ"ע ועוד ידוח כל אצל בלבו הביאוהרמב"ם
 אצל בשערו תפוס מצריך הרמב"םדלכאורה

 מסלסל הריני אצל כמו פרע לשלח עליהרי
 ססלסל. הריני אצל דוקא מובאובגמ'

 ביד ם הרמב" דברי על שהקשינו כמווהנה
 על בפירושו עמש"כ לעמוד יש כןהחזקה
 אני "מודר כהכ נירים מס' ברישהמשנה.
 אינם ממך אני מרותק ממך אמ מפורשממך
 והם הנדריס ממיני חלקים הם אבל נדריםכנויי

 "זה כתב נזיר ובמס' ידות". בלשונינונקראים
 נזירוח כנויי אינו נוה אהא או אהאשאומר
 ידות הנקראים והם הנזירות חלקי הםאמנמ
 ענין על שמוריס הדברים חלקי לומררוצה

 פי' אהא האומר 'דות הן ואלו וכו'הנזירות
 ובתנאי נזיר אהיה אומר שהוא והכוונהאהיה
 יאמר ושהוא שעה באותה עליו עוברשנזיר
 משמיענו ואמנם נחכוין הדברים שלזהג"כ
 ולבו פיו שיהא עד בנזירות צריכין אנושאין
 פיו שאין אע"פ כלבו שהוא אמר אלאשוין
 הוא הרי גמורה הוראה הכוונה זאת עלמורה
 הוסיף לא נדרים ובמס' וכו" בנז'רוחמחויב
 ביאור. כךכל

 דהנה ידוח, דין הסבר בהקדם בזהוהנ'
 כתבו אהא האומר ד"ה א', ב' נזירהתוס'
 עוכר שנזיר כמו הוכחה דאיכא מפרש"ובגמ'
 דבורו גמר שלא נזירות ירות נקרא וזהלפניו
 גמר כאילו נזירות דיני כל עליו לחולומהני
 ומגביהו כלי של יד בבית האוחז כאדםדיבורו
 מקצת הן שירות היינו בכלי". אוחז כאילובכך
 ירות לאו "הני מסלסל הריני ובתוד"הלשון.
 ידות בהדי לעיל ליתנינהו דא"כ נינהונזירות
 להדיא פירש שלא אלא דיבורו דגמר כיוןאלא

 משמע דיבוריה דמפרשינן הוא ואנןאנזירות
 וחפיס לשונות הני אמר כי לומר באדנזירות
 ב', ו' נדרים והתוס' כגמ'" כדמפרשבשעריה
 דהא ביד פליג' לא בגטין דודאי "וי"לכחבו

 מגרש וגם הגט בחוך כתובים גמור(ןלשונות
 ידימ לעיל שהזכיר ומה גמורין גירושיןבלשון
 אי ורבנן יהודה ר' פליג' כלומר אלא דוקאלאו
 הוא דיד חהו לא." או מוכיח דיבורבעינן
 ולעיל בהוכחה. חסר שלא טוב לשוןמקצת
 שלא מה מלבד ד"אהא" ס"ל דהתוס'כתבנו
 וקבלה נזירוח קבלח בהוכחת חסר דיבורוגמר
 עובר נזיר ודוקא הפלאה שצריך מהני לאבלב
 התוס' וכמש"כ לשון דין לשוייה יכוללפניו

 "וא"ח בלבו גמר בד"ה ב', כ"ושבועות
 הרי אהא האומר דתנן נזיר מס' דרישבההיא

 קאמר בתענית אהא דלמא בגמ' ופריך נזירזה
 לפניו עובר נזיר שהיה כגון שמואלומוקי
 ומשני קאמר מקרבנותיו לפוטרו דלמאופריך
 להיות בלבו דגמר כיון והשתא בלבודאמר
 לא הכא הא לפניו עובר נזיר לי למהנזיר
 במאי דהתם וי"ל לפניו עובר חיטין פתבעינן
 אם נזירות לשון כלל משמע לא אהאדקאמר
 בלבו גמר כאלו והוי לפניו עובר הנזיראין

 הכא אכל בשפתיו כלום הוציא ולא נזירלהיוח
 עובר נזיר רבלי חהו חיטים." פח הוי פתסחם
 הרא"ש אבל הלשון. כעיקר חסרלפניו

 קסבר לימא בד"ה כחב בנזיר שםבפירח12
 מ"מ מוכיחות ידים הויין דלא "דנהישמואל

 נזירות לשון משמעוחיה דטפי הוי לנזירות'ד
 אגופיה דקאי משמע דאהא תעניחמלשון
 נזיר." נקרא שיהא הךינו חדש לשםלשנותו
 עובר דנזיר מסלסל הריני אצל א', ג' בדףוכ"כ
 בהלשון. הוא הספק דשם מכיון מהני לאלפניו
 מהני לא ד"בלבו" התוס' לשיטתובאמת
 טגי נזיר להיות חשב דבלבו מה לשתלשריה
 י"ל קאמר" קרבנוחיו מן ר'לפוטרו החששלסלק
 לדץ מספיק חה בנזירות קבלה היה דמ"מדאו
 דברים לשני גמור לשק מיקרי דעכ"פ אולשק
 שכ"כ.( כמאירי )ע' מחשבה מהניולזה



קפהכהוראי

 בד"ה כתב א', ב' נויר הרא"שאמנם
 אלא הו' ממש נדר "לאו אהאהאומר
 מקצח כתב ולא נדר" לשון קצתמשמעות
 במסכת אבל משמעות קצת רץ טובלשון
 אני מודר לחבירו האומר בד"ה כתבנדרים
 הכלי יד בית כמו ידות מיץרו הני "כלממך
 עמו עולה הכלי בו והאוחז הכלי עיקרשאינו
 הנדר לפרש דבריו גומר אי!ו ידות הנךוכך
 שדעתו ניכר ומתוכן בעלמא התחלהאלא
 והנה דבריו." גמר כאילו ליה ומחשבינןלידור
 שהרא"ש מה בצ"ע והניח הקשה אורההקרן
 כגון שמואל אמר ב', ב' נזיר הגמ' שםפירש
 שמואל קסבר לימא לפניו עובר נזירשהיה
 ]אין אמרי ידים הויין לא מוכיחות שאינןידים
 ליספקא ליכא לפניו עובר שנזיר בומןודאי[

 עובר הנזיר אין ]ודאי[ אבל אחרינאבמילתא
 בתעניח אהא דלמא אמרינןלפניו

 ידים קסבר לעולס "כלומר כתב שםוהרא"ש קאמר-
 עובר שה!זיר ובזמן ידים הויין מוכיחותשאע
 אבל וכו' מוכיחוח שאין ידים הויין אכתילפניו
 בתענית אהא דלמא לפניו עובר נזיר איןאם

 והק"א נויר." הוי ולא שקול דבר זהקאמר
 דלמסקנא ללמד הרא"ש הכריח דמההקשה
 דלכאורה מוכיח שאינו 'ד הוי לס!יו עוברנזיר
 נזיר רבאין ורק מוכיה יד הף למסקנא דגםי"ל
 בשיטת ולדברינו כלל? יד הוי לא לפניועובר
 דברים שני הוא מוכיח אינו ודין 'ד דייןהתוס'
 דדין נאמר אם אבל צ"ע. הק"א ץושיתבודאי
 ומשתייך אחת הלכה הוא מוכיח אינו וריןיד

 שאינו ריד סובר החנא אם א"כ ירותלפרשת
 דין של החידוש השמיענו וכאן יד הוימוכיח
 יד של האופן לנו להג'ד הוצרך בודאיידות
 מוכיח.שאינו

 יפליא כי "אלא א', ס"ב נויר בגמ'ואיתא
 מכדי לי למה נזירות גבי רחמנאדכתב

 לי למה יפליא כי לנדרים נזירותהאיתקש
 ידים דאיתמר מוכידות שאינן ידיםלאתוי'
 רבא ידים הויין אמר אכיי מוכיחותשאינן
 לרבא אלא ניחא לאביי ידים הויין לאאמר
 איש בתוד"ה ויעו"ש וכו', למימר איכאמאי

 בפירושו והרא"ש בגמ'. גרסאות שנישהביאו
 גכי רחמנא דכתב נדר לנדר יפליא "ניכתב

 פי' מוכיחות שאינן ידים לאתויי למ"ל!זירות
 יפליא מאיש דנדרים פ-ק וכדדרשינןלמעוטי
 ה"ג 'דים הוין לא מוכיחות שאי!ןדידים
 הו"ן אמר אביי מוכיחות שאינן ידיםדאתמר
 אלא !יחא לרבא ידים הויין לא אמר רבאידים
 לאתויי וי-מ וכו' למימר איכא מאילאביי
 דתני!ן כהך ידים דהויין מוכיחות שאינןידים
 ואוקימנא !זיר זה הרי אהא האומר פ"קלעיל

 בתע!ית אהא אמרינן ולא לפניו עוברבשנזיר
 מרבינן יפליא כי מדאיש ומיית'קאמר

 ומכיון הפלאה." השיבי האי כידהפלאה
 צ"ע כהרא"ש גרסי בהרא"ש הי-מדלכאורה

 הויין ס"ל אבי דלכאורה ניהא לרבאלמה
 וסוגית אהא הוסיף למה לכאורה ועודידים.
 כאן השמיענו דהרא"ש י"ל אמנם שס.הגמ'
 !חשב לפניו עובר נזיר עם דאהא גדולחידוש
 דמשמעות וזהו בנדרים ולא בנזירותהפלאה
 אינו אם אפילו "אהא" שהוא נדר לשוןקצח
 דיבורו גמר על הוכחה עם לשון כמץצת!חשב
 הרא"ש ]דלשיטת לפניו עובר !זיר יוי עלרק
 מיקרי בנוירות מ"מ הדיבור[ משליםאינו

 11ה1 לנזירות במחשבתו גמר אםהפלאה
 אביי ומחלוקת ב', ב' נזיר בגמ'ה"קמ"ל"

 ס"ל ורבא ב'( ה' נררים )ע' בנדרים הואורבא
 אינו אם ב!דרים מועיל אינו טוב לשוןדמקצת
 אם להוכיח יכול הענין בנזירות אבלמוכיח
 הוי לאביי אבל ניחא" "לרבא ווהו בלבו.גמר
 ואין מוכיח, באינו אפילו ולנזירות לנדריםיד

 נדרים והגמ' בנזירות, מחודשת לפרשהמקום
 רק הוא מנדרים נזירות ידות דיליף א',ג'

 כרבא. ההו-א לפי אולאביי,
 והרא"ש, תוס' מחלוקת כתבנוכבר
 דין להשלים יכולה הצד מן הוכחהדלהתוס'
 להרא"ש גם אבל להרא"ש, משא"כלשון
 בשערו חפוס כמו הנודר מצד מעשה רקצריך
 הרמב"ם אבל שפתיו. עקימת דוקאולאו

 שלשון מקומות בכמה כתב נדריםבהלכות
 שפתיו עקימת ע-י רק הוא ושבועותבנדרים



בהוראיקפו
 וי"ל לשון. אינו בשערו תפס גםוא"כ

 א', ס"ב בדף כהרא"ש ס"לדהרמב"ם
 שא"צ הוא בנזירות דהחידוש הוסיףולשיטתו
 שפתיו הוצאת רק מוכיח שאינו לשוןאפילו
 שנתכוין בלבו גמר בצירוף מוניחוהענין
 הרמב"ם האריך מדוע מאליו ומוכןלהויר.
 הלכה שהוא והדגיש נוירות בהל' דוקאבלשונו
 רק הוא נזירות ידות שיסוד ומכיוןבנויר.
 הרמב"ם למה מובן ובלבו, מוכיח עניןבצירוף
 מוכיח ענין שהוא בשערו תפוס וגם בלבוכתב
 נויר ונקט פרע," לשלח עלי "הרי אצלגם

 יותר דשייכי היכי בשערו חפס או לפניועובר
 נזירות בידות דמחשבה ויתכן התום'.וכשיטת

 חנאי. רק ולא הפועל דברהוא
 דלא א', ס"ב נזיר לשיטתייהו התוס'אמנם

 נזירות וידות נררים ידות בין חילוק שוםס"ל
 והרא"ש טוב. לשון מקצת צריךדבשניהם
 ד"הרי בההיא א', כג' לשיטתייהו אזליוהתוס'
 נויר בלי גם להרא"ש דלר"ל צפורין.עלי
 דנזיר לנויר מוכיח שאינו 'ד הוי לפניועובר
 משא"נ הלשון משלים אינו לפניועובר
 הרי ה"ק מסתמא "רק צפורין בד"הלהתוס'

 תסר דבודאי ציפורין" ביה דשיינא מצוהעלי
 משלים לפנ'1 עובר והנזיר בהלשוןאפילו
הלשון.

 צריך דבודאי התוס' בשיטת דברינו)וע"פ
 ב' החוס' דברי מובן כנויר גם טוב לשוןמקצת
 רכנויין דלר"ל יחיאל ה"ר בשם נויר ד"הא',
 קאמר קרבן לענין "לאו חכמים שבדו לשוןהם
 נזירותו על עבר אם דלק' מלקוח לעניןאלא
 דאיך תמה כבר והק"א חכמים" שבדובלשון
 ליה סבירא .ואולי וכתב לחצאין נזירותמצינו

 לוקה מ"מ נזיר הף דלא דאע"גלהירושלמי
 וכוונתו וצ"ע." נרריפ כשאר דברו יהל לאמשום
 לנזיר יד אינו דנויר י"ל ולדברינוצ"ב,
 בנדרים משא"כ טוב לשון מקצת צריךדהא
 הזכרת וכלי "אסור" התיבה הוא הלשקעיקר
 לנדר. 'ד הוי ולפיכך לנרר יד הוי אסור,התיבה
 נזיר "הריני א', ב' דף במאירי ראיתי והוכעין
 אסור שהזכיר מה ואין הואיל וכו' החרצניםמן

 בהן שאסור אלא כלל מיר דין עליו איןכנויר
 לשון הזכיר לא אם אבל וכו' נדרמתורת
 חרצן לאכול שלא עלי הרי שאמר אלאנזירות
 אלא לנוירות כלבו היה אפילו כלל נז'ראינו

 נדר,"( מתורת בחרצןשאסור

4"
 גיגזבערג יונה אלעזרהרב

 מצורע של שמן בלוג פגולבענין

 של שמן למ במשנה, א' מ"ג בזבחיםאיחא
 פגול משום עליו חיבן אין אומר ר"שמצווע
 שדם פגול משום עליו חייבין אומרור"מ
 כיון דר"ש טעמא ופרש"י מתירו.האשם
 ימים עשרה עד ולוגו היום אשמו מביאדאדם
 כגמ' ובברייתא מחירו. האשם שאיןנמצא
 מרבה שאני עד משלמים פיגול ילפינן א'.מ"ר

 דתניא היא ר"מ מנ' הא מצורע של שמןלוג
 נסכים4 מנחת אני ומוציא סיפא אימאוכו'

 מני הא יוסף רב אמר ובו' לרבנן אתאןוהדם
 מחנותיו מצורע של שמן לוג דאמר היארבי
 מפלגי מחנותיו לי' שרו ומדמחנותיו ל",שרו
 עד בו מועלין מצורע של שמן לוג דתניאלי'

 מועלין ולא נהנים לא הדם נזרק הדםשיזרוק



קפזכהוראי

 ושחן מתנותיו שיתן עד מועלע אומררב'
 ירמי' דרבי קמי' אמרוה וכו' באכילהשאסור
 דלכ"ע עצמו בפני הבא לוג והרי וכו'אמר

 וכו' דתניא לי' מפגלין ולא ל" שרומתנותיו
 ע"כ האשם עם בבא אלא אמרתי לא אניאף

 קומץ או דם אלא מפגל שאין ופרש"יהסוגיא,
 ע"כ. לזבחים מנחה דאיתקש שיריואת

 של שמן דלוג דרבי ח"ק בדבריוהנה
 הי' לכאורה הדם שיזרק עד בו מועליןמצורע
 מתיר האשם דדם דסבר ר"מ מני דהאנראה
 פליגי רבנן אבל ידו, על דנתפגל ס"ל ולכןהלוג
 דם שאין דס"ל לעיל שהבאנו וכפרש"יבזה

 והיינו ידו על נתפגל לא ולכן מחירוהאשם
 דר"מ הך הוא ורבי דת"ק פלוגתא א"ככרבי,
 שרו מתנוחיו לכ"ע בפ"ע בבא דהלאורבנן,
 אם האשם עם דבא היכא השאלה אלאלי'
 ורבנן. ר"מ הינו א"כ ג"כ האשם ידי עלניתר
 לעיין צריך ועוד ע"ז(. העיר אורה בקרן)וגם
 היא רבי מני הא דאמר יוסף דרב טעמאמאי
 אין נסכים דמנהת לרבנן אתאן סיפאהלא

 שגם לומר נוכל שפיר אז הזבח ע"ינתפגלים
 ע"י ניתר דאינו ל" שרו דמתנותיו רכנןרישא
 מפגלים. מתנותיו ולכןהאשם'
 בפי"ח הרמב"ם בדברי לדייק ישועוד
 שאין דברים ואלו ז"ל ה"ח פסה"ממהל'
 שמן ולוג וכו' לעולם פגול משוס עליהםחייבין
 מתירו האשם דם והלא תאמר ואם מצורעשל
 וכו' היום אשמו מביא אדם שהרי בו תלויאינו
 דר"מ כרבנן פוסק דהרמב"ם נמצאעכ"ל

 האשם שאין משום דרבנן טעמי'ולכאורה
 שהרמב"ם אלא מחירין ללוג ואיןמתירו
 בו תלוי אינו מתירו האשם שדם דאע"פהוסיף
 מחירו באמת הוא האשם שדם מלשונומשמע
 מהל' בפ"ב הרמב"ם ובאמת כר"מ.והיינו
 דפסק מתירו האשם דדם הכי ס"ל ה"ימעילה
 משהוקדש בו מועלץ מצורע של שמןדלוג
 דרבי. כת"ק והיינו האשם דם שיזרוק עדבכלי
 המתיר הוא האשם דם דאם צ"ע באמתוא"כ
 ומה ע"י יתפגל לא למה מעילה מידיומוציא

 מתירו למה דא"כ בו תלף שאינו בזהביאר
 השם. קדשי מידי ומוציאו מעילהמידי

 יוסף רב קאמר מאי ביאור צריךוצוד
 ולמה לי מפגלי מתנותיו לי שרודמדמתנוחיו

 הבא דבלוג ירמי' ר' קושיית אדעתיה אסיקלא
 פיגול. בו איןכפ"ע
 ממחוסרי בפ"ד פסק דהרמב"ם צ"עעוד
 עד השמן מלוג לאכול ואסור ז"ל ה"גכפרה
 אכל ואם בהונות ומתן שבע מתן ממנושיתן
 הרי עכ"ל, זריקה קודם קדשים כאוכללוקה

 המתיריס הם דמחנותיו ס"לדהרמב"ם
 יפגל לא למה וא"כ כזריקהמדאורייתא
 מעילה דלגבי ואע"ג אותו המתיריםבמתנותיו

 תלוי פגול האם עמו, כשבא מתירו האשםדם
 דין הגמ' תלתה ולמה דוקא דמעילהבמתירין
 כולם הלא במעילה ורבנן דרכי בפלוגתאפגול
 הרמב"ם לפי מהתורה באכילה שאסורשוין
 מתנותיו. שיתןעד

 דאסור הרמב"ם לדעת לדקדק ישועוך
 נמצא א"כ מתנותיו שיתן עד מהתורהבאכילה
 מהיכי וא"כ לאכילה מתירו לא האשםדדם
 טעם ליחן הרמב"ם שצריך עד בו יפגלתיתי
 הוי לא הא אופן ובכל בו. תלוי שאינומפני
 עד לגמרי מותר אינו דהא מתיר מחצייותר
 בחצי מפגלין דאין קי"ל והא מתנותיושיתן
 פגול חיוב דתלי הסוגיא כל צ"ב ובעצםמתיר.
 לרבנן גם הלא ורבנן לרבי מעילהבחיוב

 באכילה. לי' שרומתנותיו
 והקושיוח הסוגיא לברר כדיוהנה
 והנראה פגול. תורת לגדור נקדיםשהקשינו
 אלא נאמר לא פגול תורת דכל בזהלומר
 דהא כשלמים. מובח לגבי הקרבבקרבן
 עבודותיו, דהיינו מתיריו ע"י הקרבןדנתפגל
 קרבן הקרבן נעשה פגול עבודת לו היושאם
 וכהרצאת פיגול. הרצאת לו היה דהלאפגול
 הקרבן עבודות ד' דצריך ססול הרצאתכשר
 )וכדאי' לפגולו נתרצה ועי"ז בכשרכמו

 שיריים עושה פיגול דזריקת ב', ל"דבזבחים
 עלה אם דלכך ב', פ"ד בדף וכן לפגולודמרצה



כחוראיקפח
 כמאן הוי דלא א', ב' במעילה וכן ירדלא

 הא לבאר מם ובזה לפיגולו.( דמרצידחנקינהו
 לעבודה שראוי במי אלא מועלת מחשבהדאין
 בפירושו והרמב"ם רפ"ג, במשנהוכדאי'
 שיקרב שצריך משום שם הסבירלמשנה
 בתוס' גם אי' כך ובאמת כמצוותוהמתיר
 דאין בסו"ד והלבונה ד-ה א', מ"גזבחים
 הם. קרבן דלאו פגול משום עצים עלחהבין

 קרבן תורת שיש דאע"פ לומר נראהועוד
 ופועל הקרבן על שמרצה כהמתיר לפגלצריך
 הבשר על המרצה כדם השיריים עלהיתר
 הקרבת להקרבן דהי' ועי"ז שיריו אתוקומץ
 שהיא עבורה שצריך נמצא פגול נעשהפגול

 של שמן לוג משא"כ הקרבן כל עלהקרבה
 חובה הוא רק קרכן תורת בו אקמצורע
 מתנותיו ממנו שיתן המצורע דצריךלהביא,
 ביומא וכדאי' הלוג עבודת להקדים צריךולזה
 יכיא הלוג ונשפך שבהיכל מחנות גמר א', אס"
 שיש נמצא בבהונות. בתהילה ויחחיל אחרלוג
 לוג מביא עלייהו דגם בהונות למתן רקלוג

 השבע וגם אחרות. עבודוח שום שאיןאע"ג
 והרצאתם הקרבתם חיילא דלא נראההזאות
 רק הקרבה מעשה דהוא רץ הלוגבכל
 על הלוי רי"ז מרן ובחידושי שמזה. השמןבגוף

 של שמן דלוג מכאר מעילה בהל'הרמב"ם
 ואינו מעילה בר לאו בפ"ע בא כשהואמצורע
 הוי לא מתנותיו דמשום השס קדשיבכלל
 השם.קדשי
 שני יש מצורע של שמן דבלוג לומרויש
 תורח בו אין בפ"ע בא כשהוא הבאה.אופני
 נשתנה אז האשם עם בא כשהוא אבלקרבן
 האשם עם הבא לוג רנעשה קרבןונעשה
 הלחם וכשתי הקרבתו הוא האשם דםוזריקת
 של חפצא שיש זה להין והנה הזכח, עםהבאים
 ונעשה קרבן תורת בו והל האשם עם הבאלוג

 לזה מודו דר"מ רבנן גם האשם מקרבןכחלק
 אץ דבלוג במשנה שמעון רבי דפליג ניחאובזה
 וצ"ע מחירג האשם דם דאין ופרש"י פגול,בו

 על שאינו דכל ס"ל הלא בזה לפלוגילמ"ל
 ולדכרינו פגול, בו אין כשלמים החיצוןמזבח
 היה שפיר מתירו האשם דם היה דאםניחא

 כדבריגו ובאמת החיצון. מזבח על קרבנקרא
 שמן לוג ד"ה א' נ"ח מנחות מרש"ימשמע
 בתוס' ועי' לאשים ממנו הוי האשס עםדבבא
 הלוג עם הבא אשם יש דלכ"ע נמצאשם.

 דפועל מעילה מידי מוציאו האשםרריקת
 צריך א"כ אלא בהלוג גם והקרבההרצאה
 ונעתיק ורבנן ר"מ פליגי במאילהסביר
 של שמן לוג ת"ר ב', ט"ו במנחותהברייתא
 שדס מפני פגול משום עליו חייביןמצורע
 א"ל מאיר ר' דברי לבהונות מתירוהאשם
 מכאן ולוגו היום אשמו מביא אדם והלאלר"מ
 אלא אמרתי לא אני אף להם אמר ימים י'עד
 לאשם לשנותו אפשר א"ל האשם עםבבא
 בשחיטה הוקבעו ר"מ קסבר רבא אמראחר
 ס"ל ר"מ הנה שם. הסוגיא ע"כ תודהכלחמי
 הקרבן עם אהד כגוף ונעשה כשהיטהדהוקבע
 ס"ל ורבנן לשנותו א"א ואז תודה לחמיכמו

 שלא זמן כל אבל הוקבע דלא לשנותודאפשר
 אני אף דאמר אהא לר"מ מסכימים הםשינה
 דיש דפירושו האשס. עם בבא אלא אמרתילא
 אחד קרבן ונעשה האשם עם הבא לוג שלקרבן
 לומר נראה ובהא לשנותו שאפשר שס"לרק

 זהו האשם עם של.לוג קרבן דיש האדלרבנן
 לו שהי' פגול באשם אבל מצורע באשסדוקא

 עם הבא מצורע אשם הוא ואין פגולהרצאת
 אשם דרק אתו קרבן נעשה הלוג אין ואזהלוג
 קרבן אינו דאם הלוג עם קרבן נעשהמצורע
 דלוג דהא לוג חוכת בו נאמר לא מצורעשל

 להכשר הם כששניהם רק מהאשם כחלקנעשה
 פגול קרבן דאין נסכים לגבי וה"ההמצורע.
 אם לשנותו דאפשר לרבנן אז נסכים.טעון
 ומשנהו ממנו הלוג מנתק אז בהקרבןמפגל
 ר"מ משא".כ לוג אתו אין דע"כ הץרכןדמשגה
 דנעשה לשנותו וא"א בשחיטה דהוקבעס"ל
 קרב אם רלרבנן נמצא מהקרבן. חלקכבר

 לוג הוי שפיר הלוג משנה ולא כמצוותוהאשם
 עם שקרב ע"י מעילה בו ויש האשם עםהבא

האשם.
 דאע"ג הרמכ"ם דברי לישב נבאובזה
 דאין מפסה"מ בפי"ח דר"מ כרבנןדפסק
 פסק מעילה ובהל' מצורע של שמן בלוגפיגול



 כחלק הלוג נעשה ולכן כמצוותו שקרב באשס, זהו מעילה, מידי ומוציאו מתירו האשםדדם
 דהיינו בו תלוי אינו אכל מתירו אשם שדם, דאע"ג דהוסיף וזהו זריקחו ע"י וניתרמהקרבן
 לך אין באשס פיגל ואם ולשנותו לנתקושיכול
 אינו פגול של דאשם מזה גדול וניתוקשינוי
 דדם דרבי ת"ק דברי דברינו ולפי לוג. עםבא

 דר"מ לרבנן אפי' מעילה מידי מוציאוהאשם
 של קרבן יש כמצווחו שקרב באשם לכ"עדהא
 ורבי דת"ק דפלוגתא נמצא האשם עם הבאלוג
 ורבנן. בר"מ תלוי'אינה

 בתורת רק פיגל דל"ש לעיל דברינוולפי
 על הקרבה ופועל המרצה בעבורה ומפגלקרבן
 שרו הלוג דמתנות דאע"ג מיושב, הקרבן,כל
 עבודה שם עליהם אין אבל באבילהליה

 ע"י שיתפגל ול"ש הלוג שאר עלוהרצאה
 ע"י רק הוא בו ששייך הפגול וכלהזאוחיו
 דהיינו פגול של הרצאה לו ויש קרבןשנעשה
 לא באכילה דמתירו הא ולכן האשםע"י

 כגון עליו המרצה בעבודחו ורק לפגלמספיק
 הרמב"ם דברי כל ומיושב האשם, דםזריקת
 דזריקת כיון אבל באכילה דאסורדאע"ג
 המתיר הוא קרבן מיף המה:יאו הואהאשם
 הזאותיו דאץ מתיר חצי נקרא ולאוהמפגל,
 דקאמר חהו הזריקה. רק קרבן שלהמתירים

 וראי ליה ומפגלי ליה שרו דמתנוחיו יוסףרב
 קרבן הרצאת עליו דאין בפ"ע דבבאמודה
 שאז האשם עם דבבא כוונתו רק פגולדל"ש
 ליה, מפגלי מתנותיו גם אז קרבן תורת עליוחל
 מיניה פקע ת"ק דלדברי ורכי בת"ק תלףוזה
 מידי שמוציאו כיון הזריקה אחר קרכןשם

 קרבן תורת עליו שחל דכיון ס"ל ורבימעילה

קפטכהוראי
 מידי מוציאות דהם העבודות הם מתנותיואז

 ר' הוסיף וע"ז פגול בהם שייך ולכןמעילה
 דאף פיגול ענין בכל הלוג בעבודת דאיןירמי'
 השיריים על מרצה העבודות אין בפ"עבבא

 בפ"ע בא בין הלוג בעצם הדין דחלוקואע"ג
 שקרב קרבן חורת בו יש דאז האשם עםלבא
 לפגל יכולות אין העבודות אבל מזבחלגבי
 דם אלא בהשיריים והקרבה ריצוי פועליסדלא
 אין ובזה רש"י כרברי שיריו את וקומץבבשר
 האשם. עם בא בין בפ"ע ביןחילוק

 צריכים הלוג שירי דאין לדברינווסמוכים
 דין שיש רק ע"י שיותר ולהקרבהלהרצאה
 הבהונות ועל לגבוה הזאות ממנו ליתןשצריך
 צרכי לעשות דצריך באכילה אסור עדייןולכן
 גכזה חלק בהם ומעורב המצורעהכשר
 להכיא מם באכילה מותר זה דץוכשבטל
 של הואוח הזה דאם שם ראי' א', כ"חממנחות
 המצורע מכשירים אינם לשמן שלאהלוג
 לא ראם צ"ע דלכאורה באכילה. הלוגוניחר

 דכל שאינו וכמי כלום ההזאוח עלו לאהכשירו
 ולמה המצורע הכשר כשביל רק הלוגהנאת
 הבטל דכיון ניחא ולדברינו באכילה.מותר
 מותר או הבהונות על ונתינה הזאה צרכיממנו

 יבא ובזה שלו. זריקה להכשר וא"צבאכילה,
 ב', ק"י כב"ק בברייתא לדייק שיש מה נכוןעל

 של שמן למ כהונה מתנות כ"ד שםדמונה
 לא למה לדייק ויט העומר. ומותרמצורע
 ולפי העומר מותר כמו הלוג מותרנאמר
 מתנות הלוג כל הוי דשפיר לומר נוכלדברינו
 אלא כהונה מתנות עושהו הזאותיו דאיןכהונה
 רוהו המצורע הכשרי ממנו לעשותשצריך
 שיריך המתיר לקומץ דמי ולא ביאתוחובת
4"



כהוראיקצ
 רייך ארוןחרב

 דמי ככחו אי לסומכוס כחו דכחבטוגיא
 וכו' כלי על דרסה רבא בעי ב' י"1כ"ק

 או"ד הוא וגופי' אזלינן מעיקרא בתרמהו
 תפשוט נינהו וצרורות אזלינן מנא תברכתר
 לרבא לי' פשיטא לרבה וכו' מדרבהלי'

 מחטטין שהיו תרנגולים ת"ש וכו' לי'מיבעיא
 משלמין הדלי ונשבר החבל ונפסק דליבחבל
 אחבל תרגמא אזלינן מעיקרא בתר ש"מנ"ש
 דלי נשבר והא בלישה דמאוס הוא משונהוהא
 נ"ש צרורות ראמר היא סומכוס אלאקחני
 שבר ממנו ניתז סיפא אימא סומכוס אימשלם
 משלם הראשת על ושברה אהר כלי עלונפל
 מי סומכוס ואי ח"נ משלם האחרון ועלנ"ש
 נזק בע לסומכוס לי' שאני וכ"ת ח"נ לי'איח
 כחו כח אשי רב דבעי הא ואלא כחו לכחכחו

 דלאו לי' תפשוט לאו או דמי ככחולסומכוס
 בתר ש"מ היא רבנן לאו אלא דמיככחו

 דקאזיל אביי בר ביבי רב אמר אזלינןמעיקרא
 לי' מוקמינן דאי מהגמ' ומשמע מיני',מיני'
 ליכא שוב דסומכוס כרבנן ברייתאלהך

 על מזה וצ"ע לקמן, אשי רב שאלחלמיפשט
 דהנה כחו דכח בסוגיא והתוס' הרמב"םשיטת
 - שיטות ג' לכאורה יש כחו דכחבסוגיא
 לגמ' לי' דמדמספקא מהסוגיא הוכיחהרא"ש

 דאליבא מוכח דסומכוס אליבא הלכה ישאם
 כחו כח דאי כחו בכח ח"נ מיהא חייבדרבנן
 מחמח ח"נ חתב ולסומכוס לדידןפטור

 וזה חיוב, מוספח רההלכה נמצא אזהלל"מ,
 אמנם יעוי"ש. קאתי לגרועי דההלכחאא"א
 הרא"ש שם )כמש"כ ע"ז חולקיםהתוס'
 חייב אמ כחו דכח דהא כ"ב כדף וס"לעצמו(
 הגמ' בשאלת חלי מיתלא לגמרי, פטור אוח"נ

 מכיון ספק הוי להלכה ולפי"ז עיי"ש,לסומכוס
 כפ"כ והרמב"ם איפשיטא, דלא בעיאדהוי
 כתב ומדלא פטור כחו דכח משמע הי"זדנ-מ

 שהוא דס"ל משמע א"מ תפס ואם ספקשהוא
 ק' וא"כ הלח"מ. שם וכ"כ ודאי בתורתפטור
 מה מהני דמאי 11 מסוגיא התוס'לשיטת

 הא למיפשט איכא עדיין הא כרבנןדאוקמינן
 לאו דאי דמי, ככחו כחו דכח להיפך אשידרב
 השני. הכלי על לגמרי פטור היה אז דמיככחו
 לשו"ע הכיאורו הגר"א כן הק'וכבר

 האמת לפי לו דתקשי דקשה כ"ש)ולהרמב"ם
 כחח. כח הוי הלא השני הכלי על חייבדאמא'
 דבתר מאי מהני דע"ז בזה צ"לוכע"כ
 גופו דין להכחו דמשוי דכמו אזלינןמעיקרא
 כחו כח הוי אזלינן מעיקרא בתר ע"יכמו"כ
 להבע טובא צ"ע דזה אלא הראשון,ככחו

 דבחר דינא חייל הראשת הכלי עלדבשלמא
 עצמו הכלי שזורק משום אזלינןמעיקרא
 נחשב ע"כ להשבר עומד והוא התוס',כמש"כ
 בחר סברת מועיל מה אבל בגופו,כשבור
 להשבר עומד שאינו השני להכלימעיקרא
 דכיון טובא צ"ע ועוד לכחו, כחו מכחלעשות
 הרמב"ם משיטת מוכח שיה" איךדעכ"פ
 ולא גרירא כחו הוי מעיקרא בחר דע"יוהתוס'
 דתרנגולים דחי כשהגמ' א"כ כחהכח

 דכח לי' דתפשוט ומק' נסומנוס אתימחטטים
 דגם לאקשוה הו"ל יוחר דמי ככחו לאוכחו

 בתר אי הגמ' שאלח מוכחא דסומכוסאליבא
 אזלינן מנא תבר בתר ד,דאי אזלינן,מעיקרא
 ועל כחו כח ולא כחו הף מעיקרא בחרדאי
 דליכא משמע והגמ' לסומכוס. נ"ש חייבכחו

 רק מעיקרא בחר של השאלה כלללמיפשט
 ככחו לסומכוס כחו כח אי אשי רב שלהשאלה
 וצ"ע.דמי,

 שיטת ביאור עפ"י הוא בזה יראהואשר
 אשר כחו דכח בסוגיא הנ"ל והתוס'הרמב"ם

 לסומכוס דההלכחא אליביהו נמצאלכ'



כהוראי
 הנ"ל. הרא"ש שהק' וכמו קאתי,לאוסופי
 גם הוי כחו דכח דהשאלה שכ' התוס' מד'והנה
 שהשאלה הגמ' פשט ללמוד שאין מוכחלרכנן
 לה מוקי וע"כ ההלכתא קיבל סומכוס אםרק
 אלא כלל, ההלכתא גמיר דלא או כחובכח

 י"ט בדף שם עוד הגמ' כלשת היאדהשאלה
 כחו כח אי התוס'( שהביאו הלשון 1ה1)ואשר
 של בהחפצא היא דהשאלה והיינו דמי,ככחו
 לרבנן כין ונ"מ לא או ככחו נידט אם כחוכח
 חייב כחו של חפצא הוי אס דלדידן לדהץ,בין
 ל"ש ככחו הוי אי ולסומכוס פטור, לאוואם

 ההלכתא. שייך או ככחו לאו ואיההלכתא
 גמיר דלא הצד דכל התוס' משיטחומתבאר
 כחו דכח משום רק הוא ההילכתאסומכוס
 יצוייר רק אס אבל ההלכתא, ול"ש דמיככחו
 לדידן מודה ודאי ההלכחא לחלות מקוםאליבי'
 ולפי"ז שייך. דלא משום רק הוא מחלקוחווכל
 וס"ל רבנן על דחולק הא גרידא בכחוגם

 הפלוגתא אין ההלכתא גמיר ולא נ"שדחייב
 המחלוקח אלא לא או ההלכתא גמרינןאי

 כגופו כחו דעל ס"ל דסומכוס כגופו, כחובגדר
 כחו בכח וכמו"כ חולקים. ורבנן הלכתאל"ש
 ככחו לאו אם אבל ההלכחא ל"ש דמי ככחואי
 סומכוס מחלוקח וצ"ב ההלכתא שייך אזדמי
 בזה,ורכנן
 ב' י"ז הגמ' סוגית עפ"י הענץ ביאורונ'
 דמי, כגופו לאו או דמי כגופו כחו אםדשו"ט
 וכו', לה גמירי והלכתא דמי דכגופוומסיק
 כחו מצינו רבכ"מ ז"ל האחרונים העירווככר
 לאו כחו שיהא כלל הגמ' נסתפק ולאכגופו
 אבות דג' ברפ"ק מפורש דהנה בזה ונ'כגופו,
 מה בזו חש והרגל השן הקרן בשורנאמרו
 הק מצר התיקו ורגל להזיק כוונתו קרן בזו,שאץ
 בכולם החיוב יסור והנה להח'קה. הנאהמם
 שהזיק ממונו של השם מחמתהו'

 והנה ממון, נזקי הל' ריש הרמב"םוכמש"כ
 מעשיו הף הנעשה ההיזק אם לדת באנואס
 מעשה יותר כלל דל"ה פשוט נ' שורשל

 ובע"כ מצוי, היזיקו דרגל משוםהבהמה
 היזק, עשה שממונו כזה סגי דלא מזהמבואר

 מעשה דין להמעשה משוי שהתורה בעינןאלא
 דמעשה ורגל שן בקרן דנתחדש וזהוהמויק,
 וכן המזיק מעשה חלות-שם עליו יש יגח כישל

 על מעלוח אחד לכל דאיכא הוא ובזהכולם.
 לקבוע אליטות הוא מצד דהיזיקו דמהחבירו

 ולפי"ז כולם. וכן מזיק מעשה דיןלהמעשה
 לא, או כגופו כחו אי וטרי דקשקיל דבזהוי-ל

 של מעשיו הף כחו של היזק דוהאידאע"ג
 מזיק מעשה שם דלחול י"ל עדיין אבלהבהמה

 על הבהמה דדריסת גופו כעינן המעשהעל
 ומדק, הולך שגופו ע"י מזיק מעשה זהוהכל',

משא-
 אע"ג ומזיק הולך שהצרור צרור התזת כ
 ודו"ק מזיק מעשה דין בזה אין אבל הואדכחו
 י"ט(. סי' שמואל ברכת )וע'בזה

 ולפי דמי, כגופו דכחו מסיק הגמ'והנה
 די"ל אופנים שני על זה לפרש ישהנ"ל
 שגופו מה בעינן המזיק מעשה דלשםדאע"ג
 כגופו בכחו שנתחדש זהו אבל ההיזקעושה
 כשהגוף רק דלא והיינו גופו. הוי כחודגס
 גם אלא גופו מעשה הף בעצמו ושוברדורס

 זהו גם הכלי מזיק ועי"ז צרור מתיזכשהגוף
 מזיק, מעשה שם חלות לגבי גופו מעשיבכלל
 מעשה כל כמו מויק מעשה הרי כחווע"כ
 כחו אין למסקנא דגם לפרש יש אבלגופו.

 מעשה דץ לגבי גופו מעשה דשם גופוממעשי
 אלא בעצמו מזיק שהגוף על רק נתפסמזיק
 הבהמה שכח דמה כחו, של מחורש מזיקשיש
 המזיק. מעשה של בפנ"ע שם הוא המזיקהוא

 אבל גופו של האופן רק מפורש דבתורהואע"ג
 הוי ע"כ המזיק אופן הוי זה גם דבסבראמכיון
 דלפי"מ ונ' בזה. וצ"ע גופו. שלתולדה

 סומכוס של דמחלוקח מהתוס' לעילשהוכחנו
 בזה לפרש יש כגופו כחו בגדר הויורבנן

 משוי כגופו דכחו ס"ל דסומכוספלוגתייהו,
 כזוג הף ושוב גופו מעשה דיןלהכחו

 כלל ל"ש וע"כ שבפ", ופרומביאשבצוארה
 דזוג דנימא כמו דהוי ח"נ שלההלכחא
 חייב שבפי' וסרומביא נ"ש חייבשבצוארה

 כשיש רק שייכא צרורות של ההלכה וכל נ.ח"
 משא"כ כחו, ע"י היזק של בפנ-עאופן



בהוראיקצב
 כלל ל"ש גופו ממעשי דהוילסומכוס
 ל"ש דכחו דס"ל נ' הרבנן אבלההלכתא.
 בפנ"ע מזיק שם הוא אלא גופו מעשהלהיות
 ח"נ. רק דחייב הלכתא בזה שייך שפירוע"כ
 בעצם פליגי ורבנן דסומכוס זה למהלך ראי'ונ'

 בשט"מ הר"ש מקושית כגופו כחו שלהגדר
 הגמ' מסקנת על שהק' כפסקיו( הרא"ש)וכן
 ח"נ, רק דחייב גמירי והלכתא כגופודכחו
 כגופו לאו דכחו הגמ' קאמר לאדאמאי
 אינה קושיתם ולכ' שיתחייב. חידשהוההלכה
 כחו דלסומכוס כית הא ק"ל דמאימובנת
 ס"ל דרבנן אע"ג א"כ הלכתא, וליכאכגופו
 רבנן דפליגי מהיכא-חיתי אבל הלכתאדאיכא

 להנ"ל אבל כגופה כחו דס"ל בהאאסומכוס
 מחלקותם, עיקר זהו דאדרכא היטבא"ש
 כגופו כחו דס"ל במה כסומכוס ס"ל לאדרבנן
 דאמאי הק' שפיר וע"כ גופו, ממעשישהוא
 אחר מטעם חיב דכחו ס"ל ג"כ דהםאמרינן
 דל"ה דכיק י"ל שפיר הא בפנ"ע מזיקשהוא
 שיתחייב, חידשה וההלכה פטור גופוממעשי
וז"ב.

 רש"י על להעיר שיש מה ליישב ישובזה
 נ"ש חייב דאדמ חציו משום דאשו בסוגיאשכ'
 ולא הכא עד נטר דאמאי באדם, צרורותדל"ש
 דאדם כחו ג"כ שהוא וניעו כיחו גבי כןכתב
 לךקדק יש דהנה בזה ונ' עיי"ש. ב', ג'בדף

 לגמ' לי' דפשיטא משמע ב' ג' הגמ'דפשטות
 שו"ט הוי בהמה דגבי זק' חייב, דאדםדכחו
 מק' הנ"ל דהראשונים ק' )וביותר ב' י"זבדף
 כגופו לאו דכחו מסקינן לא אמאי דידן גם'על

 תולדה ריש מהמשנה מוכח אדם גביוהלא
 ואולי ב'.( ג' בגמ' היטב ע' וניעו, כיחווהיינו
 התורה בכל עשיה הל' לו יש דאדם דכיתי"ל
 של עשייתו ע"כ עשייחו, כעד אחראיוהוא
 בעינן ולא מזיק למעשה לי' מחשבאההיזק
 חציו משום באשו והנה כחה של חידוששום
 לנזקין אלא זה דל"מ בסנהדרין הר"ן לחי'ס"ל
 ראשונים( ככמה )וילא החורה בכלולא

 ככל עשייתו דלהיות בזה הגדר הנ"ל~רברינו
 בעי לא נזקין גבי אבל ממש כחו בעינןהתורה

 על שחייב כמו אלא התורה דכל עשייההל'
 חייב וכחו גופו, נזקי על חתב ממונונזקי

 והנה כגופו. כחו של המחוהש המזיקמחמת
 רבנן על סוטכוס דפליג דהא לעיללפימש"כ

 ולא גופו ממעשי הוי דכחו דס"ל משוםהוא
 באופן לדידן נמי ה"ה א"כ מחודש,מזיק
 רק ולא התורה דכל עשיי' מדע כחו עלשח-ב
 נ"ש, יחחייב כחו של המחודש המזיקמחמת

 מיוחדת הלכתא היא צרורות שלדההלכחא
 שמחחתב היכא ולא כחו של המסויםבהמזיק
 מאירים ולפי"ז התורה. דכל עשיי' הדיןמחמח

 צרורות דאין להא הוצרך לא שבכ"מ רש"יד'
 נ"ש חייב באדם צרורות יש אס דאפי'באדם
 חציו משום באשו אבל וננ"ל, עשייתומחמת
 של המחורש המזיק ע"י הוא שלו מזיק דיןדכל
 נ"ש רק דיתחייב ההלכתא שייך הוי שפירכחו
 צרורות דין דאע סירש"י וע"כ צרורות,משום
 הראשונים קושית לישב יש )ולרש"יבאדס.
 כגופו. לאו דכחו הגמ' מסיק לא דאמאיהנ"ל
 דיש חציו משום דאשו הדין מעיקרדמוכח
 בזה(. ודו"ק וכנ"ל, כחו של מחודשמזיק
 והנה כחו, דכח לסוגיא נשוב הנ"ל כללפי
 החפצא בגדר השאלה הוי דלחוס' הבאנוכבר
 בין נפקותא ואיכא דמי, ככחו אי כחודנח
 כח אם לכ' השאלה רסוד לסומכוס. ביןלרבנן
 הוא, כחו ג"ז אבל כחו של אחר אופן הויכחו
 הוי כחו כח וע"כ כחו הוי הראשון כחו דרקאו
 ולפי"ז הבהמה. של כחו ולא השבר שלכחו

 על פטור דלרבנן התוס,, שיטת. שפירמבוארח
 מכח דל"ה דכיון דמק ככחו לאו )אי כחוכח

 כלום בזה אין ע"כ השבר מכח אלאהבהמה
 פטור. ושפיר בהמתו נזקי דל"הלחייבו
 לאו כחו כח אי דאפי' נ' לסומכוסמשא"כ
 ככח )ולא השבר ככח ומיחשבא דמיככחו

 באנו דאם מתחלק, הדבר עדיין אבלהבהמה(
 )וכדס"ל גופו מעשה מחמת שיחחיבלדון

 גופו טעשה ג"כ הוי דכחו בכ"מלסומכוס
 השבר מהתזת שהוא כאן ל"ש ודאי זהוכנ"ל(,
 ככחו לאו כחו כח )אי הגוף מחמתךכחולא
 מחמת דיתחייב לדון באנו אם משא"כדמי(,



קצגנחוראי

 בעצם כלל תלף שאינו כחו של המחודשההיזק
 השבר של בכחו גם סגי אז הבהמה, שלגופו
 גופו מעשה מכח הוי השבר התזת דעצםכ'ון

 כנ"ל(. גופו מעשה הף ראשק כחו)דלסומכוס
 לסומכוס חייב לעולם כחו דכה נמצאולפי"ז
 דמי, ככחו לאו או דמי ככחו כהו כח אםביז
 כמו גופו מעשה הף אז דמי ככחו דאםאלא
 כחו בכל )וכמו דח"נ ההלכתא ול"ש כחובכל

 מתחייב אז דמי ככדו לאו אם אבללסומכוס(,
 שהוא כמו כחו של המחודש המזיק מחמתרק

 זה דמזיק ההלכתא שייך ח2פיר לרבנן,בכ"מ
 משה"ק מיושב וממילא ח"נ. רקמחייב
 הוי א"כ פטור לרבנן כחו דכח דכיוןהרא"ש
 פשוט ולהנ"ל לסומכוס, לאוסופיההלכתא
 של כחו דהוי משום פטור דלרבנןדאע"ג
 הר דהשבר דס"ל לסומכוס אבלהשבר
 ההיזק משום נ"ש חייב היה עדין גופוממעשה
 ההלכתא קאתי שפיר ~ע"ז כהה שלהמחיש
 הרמב"ם )ולשיטת ה"נ. רק דתיבלגרועי
 דבהיזק צ"ל ודאי בתורת פטור דלרבקדס"ל

 ממש כחו בעינן ודאי בזה כחו שלהמחודש
 לסומכוס אבל זה לענין ככחו ל"ה כחווכח
 כח דגם י"ל לזה גופו מעשה הוי דכחודם"ל
 לגמ' דקמיבעיא וזהו זה לענין ככחו הויכחו
 רלסומכוס י"ל עדיע אבל ככחו, כחו כחאם
 וע"כ ההלכתא, לולא נ"ש חייב אופןבכל
 שנטה ומה כנ"ל, לגרועי הלכתא הףשפיר

 לשון דיוק מחמת הוא התוס' מפי'הרמב"ם
 והתנ1 דמי, ככחו אי לסומכוס כחו כחהגמ'

 כחו, כח של החפצא בגדר שהשאלהדאע"ג
 לסומכוס(. רק השאלה עכ"פאבל

 נ' כחו כח גבי התוס' בשיטתולפימש"נ
 דהנה למעלה. שהבאנו הגר"א קושיתליישב

 אזלינן מעיקרא כתר דאי בגמ' דמבוארבהא
 דוראי לעיל לפי"ד נ' נ"ש, וחייב הואגופי'
 הכלי אח שיבר בגופו דאטו ממש גופול"ה
 דמה אלא כחו. ע"י היה ההיזק אופן ודאיהלא
 להכוחו לאשוויי מהני אזלינן מעיקראדבתר
 ס"ל דבכ"מ דאע"ג והינו גופו. מעשהלהיות
 כית הכא אבל גופו מעשה ל"ה דכחולרבנו
 בגופו הזריקה עשה ואז אזלינן מעיקראדבתר
 דבכה"ג וכיון גופו. מעשה הוי שפירבכה"ג
 של ההלכתא כלל ל"ש גופו ממעשי הויכחו

 משה"ק וא"ש לסומכוס. בכ"מ וכמוצרורות,
 כחו לכח לאשוויי מעיקרא בתר מוצילדהיכי
 דינא חייל הראשון הכלי על רק הא כחודין

 דאע"ג פשוט לפי"ז אמנם מעיקרא,דבתר
 השני, הכלי על מעיקרא דבתר דינא חילדלא
 מעשה והף אזלינן מעיקרא רבחר כיתאבל
 )אי גופו מעשה של כח כחו כח הוי שובגופו
 ההיזק שפיר והוי דמי(, ככחו לאו כחוכח

 לסומכוט. לעיל וכמש"כ כחו שלהמחויש
 בתר ע"י דאם שהקשינו מה ג"כ ל"ק,עכשיו
 א"כ ראשק, ככחו כחו כח הו' אזלינןמעיקרא
 ומק' כסומכוס להבריתא מוקיםכשהגמ'
 לאקשוי הו"ל טפי אשי דרב לי'דתפשוט
 דאי אזלינן מנא חבר דבתר תפשוטדווריין
 וודאי ממש כחו הוי א"כ אזלינן מעיקראבתר
 מעיקרא דבתר היטב מובן ולהנ"ל נ"ש,חייב
 אלא ממש גופו להיוח להכחו משוי לאאזלינן
 מועיל אי"ז ולסומכוס גופו, מעשה הכחשיהא
 רק דהשאלה אלא דידי' אליבא כן הואדבכ"מ
 רצ"כ זה, לגבי ככחו כחו כח שיהא שייךאם
 לא ח"נ וחייב רמי ככהו לאו כחו כחאם

 אזלינן מעיקרא בתר אי גם כלום הדיןישתנה
 מנא חבר דבתר כלל למיפשט ליכארצ"כ

 היטב, ודו"קאזלינן,

4"



בחוראיקצד
 קוטלר מלכיאל ארי'הרב

 חובה בקרבבות כדבת והקרבת לשמה שלאבענין

 בי מעוהי על ר"ל רמי א', ה' זכחיםא.
 אין ואס ירצו הם כשרים אם ומקשימדרשא
 בבאים מצינו אלעור ר' א"ל באע, למהמרצין
 דתנן מרצק ואין כשרץ שהן מיתהלאחר
 יורשיפ יביאו ומתה חטאתה שהביאההאשה
 חטאתה, יורשע יביאו לא ומתה עולתהעולתה
 אשם לאח"מ דאתיא בעולה לך מודינאא"ל
 אפחח ר"ל אמר וכו' מנ"ל, לאח"ם אחיאדלא
 1ג1' תשטור שפתיך מוצא לנפשאי פחחאאנא
 דגוה"כ ע"כ כדלעיל וכו' הוא נדר ,רבההאי
 א'. ב' דף עיי"ש נדבה קרכ לשמהדשלא
 שבאו מה על כיפרו להו איבעיא א' ו'וכגמ'
 אידי דרב ברי' שישא רב אמר כיפרו, לאאו

 למה שני כיפרו ס"ד דאי כיפרו דלאמסתברא
 קרב, הוא למה כיפרו לא מאי ואלא בא,הוא
 קא הכי אידי דרב ברי' שישא רב אשי רבאמר
 שלא כיפרו לא בשלמא אמרת אי לי',קשיא
 לכפר, בא הוא ושני קאתי לשמה מכחלשמה
 ע"כ, בא הוא לטה שני ניפרו אמרת איאלא

 הוא למה כיפרו לא מאי אלא בתד"הוציי"ש
 כשרים ראם דר"ל קשיא דהיינו צ"ע וז"לקרב
 עכ"ל. באים הם למה מרצין אין ואם ירצוהם

 אשי רב דהנה לכאורה, צ"ע התוס'ודברי
 קאתי לשמה מכח לשמה דשלא לתרץהוצרך
 ר"ל ובקו' ריצף, בחסרון נפסל היהובלא"ה
 דכשירין לאח"מ בבאין דמצינו ר"אמשני
 מרצה דאינו הא ר"א ודימה מרציןואין

 וא"כ לשמה, בשלא עלו דלא להאלאח"מ
 מכח לשמה דשלא אשי רב דמפרשלמאי
 בבאין לשמה בשלא דתינח צ"ע קאחילשמה
 הוא ולמה למימר איכא מאי לאח"ממחחילה
 בבאין בכלל קושיא זו דאין צ"ל וע"כקרב,

 סתרי א"כ לשמה, לשלא ול"דלאח"מ

 ר"ל בקו' ר"א משני ומאי אהדדיהסוגיות
 הרי מרצה ואינו שכשר לאח"מ בבאיסדמצינו
 וצ"ע. דומה, אינוע"כ

 התוס' במש"כ תלוי' 11 קושיא באמחוהנה
 בא הוא למה שני כיפרו ס"ד דאי ר"השם
 זה ומביא מתנדב אדם קרבנות כמה תימהוו"ל
 שנעשה הראשון שכיפר אע"פ מיד זהאחר
 להביא, חייב למה שני דפריך וי"ללשמו,
 דלמא בא הוא למה שני קאמר מאיוא"ח
 דחשיב לשמן דשלא אמחשבה לכפרקאחי
 ומיהו דבסמוך, סמיכה כמו שחיטה לאחרעשה
 מכפר לא וקרבן בעובד תלף' דמחשבהי"ל
 שאינו קדייק דמאשם ונראה בעליה, עלאלא
 באשם איירי דהגמ' הרי עכ"ל. בנדכהבא

 כיפרו לא דאי השני בהצד דהקושיא י"לוא"כ
 משני וע"ז באשם, רק ג"כ הוא קרב הואלמה
 ואה"נ קאתי לשמה מכח לשמה שלא אשירב

 לאח"מ בא דאינו ריצוי בלי קרב לאבלא"ה
 התוס' שהק' וזהו דלעיל, כסוגיא ממשוהוי
 רע"א בחי' )וע' דר"ל קחשיא אוחהדהיינו
 התוס' לפמש"כ מיהו התוס'(, קהשיתלענין
 צ"ע כעולה, גם קאי דהגמ' דבריהבבתחלת
 שכתבנו.כמו

 הגמ' בקושית דהנה עוד, צ"ע ובאמתב.
 כיפרו ס"ד אי קאי( דאאשם התוס' )לפידפריך
 דטלבד הפי' נראה לכאורה בא הוא למהשני
 עוד בזה יש שיכפר, בלי אשם קרבן ש-ךדלא
 כבר א"כ הראשון כיפר שכבר דאחריחסרון
 שחיב לומר שייך ומה האשם חובתבטלה
 לכפרה הוא החיוב שכל אחרי אשם עודלהביא
 יצא דלא נימא אי ואפי' הראשון, כיפרוהרי
 החובה בטלה כבר עכ"פ הרי זה, באשםיד"ח
 בחובח יבשלמא בראשת, נחכפר שכברבמה
 חובת גם יש הרי מרצה שהקרבן שמלבדנדר



נחוראי
 בהראשק ריצף שיש דאף י"ל וע"כקרבן,
 קרבן, עוד חייב ומגזה"כ יד"ח יצא לאעדיין
 מה וא"כ לכפרה, היא החובה הרי אשםאבל
 )ובזה אשם, חובת עדיין כפרה אחרשייך
 שקושית דבריהם בתחלת התוס' במש"כצל"ע
 והק' והזרו אחר, להביא חייב דלמה היאהגמ'
 על שעבר במה לכפר הוא שהחיובדנימא
 הוא החיוב עיקר ולכאורה מחשבה,איסור
 דחייב הוא הנדר הובת ומחמת נדרחובת
 שיש הגם יד"ח יצא דלא מגזה"כ אחרלהביא
 על לו שיש מה לוה ענין מה וגם ריצו', כברלו
 מה נדר חובת בטלה אם ממ"נ לכפר,מה

 ועל וצ"ע( לכפר, מה על לו שיש במהניתוסף
 )דמוצא גזה"כ להביא שייך לא הזוהשאלה
 שכטלה מחמת היא. הקושיא שהרישפתיך(
 הוא, חוכה בר לאו כבר והגברא קרבןהחובת
 למה כיפרו לא מאי ואלא בגמ' כשמק'וא"כ
 ר"ל קושית היא שהקושיא נימא אי קרב,הוא

 בלא היא שההקרבה במה הכשר שחסרדהיינו
 גזה"כ ע"ז שייך דודאי ל"ק זה לכאורהריצוי
 רב שאמר חהו כשר, דאפ"ה שפחיךדמוצא
 דאי כיפרו לא דע"כ אידי דרב ברי'שישא
 שיביא הגזה"כ ל"ש דע"ז בא למה שניכיפרו
 קושיח שק' אף כיפרו לא אי אבל וכנ"ל,אחר
 בלי גם כשר דעכ"פ הגזה"כ בא ע"1 מ"מר"ל
 דבריהם בחחלת התוס' לפמש"כ וגםריצף.

 להביא תייב דלמה בעולה אף היאשהקושיא
 דבמה למדו הרי דלפ"ז כמש"כ ק'נ"כ

 החוכח בזה בטל מרצה שהקרבן ובמהשמכפר
 דלא דאף גזה"כ ע"ז שייך לא שוב וא"כקרבן
 משא"כ ההוכה כטלה עכ"פ הרי יד"חיצא

 ריצוי בלי קרב דמגזה"כ י"ל ר"לבקושית
וצ"ע.
 הם סוגיות ב' דכאמת בוה לומר ונראהג.
 הקרבח בהכשר היא ר"ל דקושית קושיות,וב'

 אין ואם ירצו הם כשרים אם וכלשונוהקרבן
 דהכשר דנימא והיינו באין, למהמרצין

 יתכן ולא שמרצה במה ותלוי צריךהקרבתה
 ר"א משני וע"1 ריצוי, בל' הקרבההנשר
 בבאים ריצוי בלי כשרה הקרבהדמצינו

 בא שאינו באשם דעכ"פ )ומק'לאח"מ,
 תלוי הקרבתה שהכשר עדיין נימאלאת"מ
 כשר שמגזה"כ קרא הביא וע"ז שמרצהבמה
 א-רי לא ו' בדף משא"כ שירצה( בליגם

 שהואיל רק לריצף צריך שיהא ההקרבהבעצם
 א"כ להריצוי, הוא הקרבן הבאת דיןועיקר
 בא כשאינו הקרבן של הקרבה דיןחיבטל
 משני וע"ז כך, מחמת הקרבן עצס ויפסללכפר
 הדין שמכה קאתי לשמה מכח לשמהדשלא
 הקרבה לה נתחדש לשמה הקרבן שלהקרבה

 על מספיק זה תירוץ אין אבל לשמה, שלאגם
 הקרבת שהכשר נימא אי שעדיין ר"לקושית
 אינו עכ"פ הרי שמרצה במה חלויהקרבן
 של הקרבה הדין על ורק לשמה בשלאמרצה
 לשמה הקרבה הדין דמכה שפיר משניהקרבן
 עוד לומר ונראה לשמה. שלא גסקרב

 רק שייך הקרבה הדין דתיבטל 11דהקושיא
 ראוי שאינו הקרבן בעצם הוא שההסרוןבאופן
 של הקרבה הדין תיבטל וממילא לכפרשוב

 הקרבן הרי לאח"מ בבאים משא"כהקרבן,
 ולא לכפר דין לה יש לכפר ראוימצ"ע
 אחר מצד מכפר אינו שלמעשה במה לןאיכפת
 להק' שייך לא ולהכי לכפר מי עלשאין

 נשתנה דלא מהקרבן הקרבה הדיןשתיבטל
 בהקרבן שחל באופן ורק כלום, הקרבןבעצם
 ראוי אינו מצ"ע שהקרבן לשמה דשלאדין
 מכל תיבטל דא"כ דמק' הוא בזה לכפרשוב
 דהוצרך הוא וע"1 הקרבן של הקרבה הדיןוכל
 קאתי לשמה מכח לשמה שלא לתרץ אשירב
 על משא"כ לאח"מ, לבאים לדמות שיךדלא

 בלי ההקרבה לעצם בנוגע שהיא ר"לקושית
 שפיר ע"ז פסולה תהא כזו שהקרבהריצוי
 שלה שההקרבה לאח"מ מבאים הדמיתמספיק
 וכשר. ריצוי בלי ג"כהיא

 בגמ' דכשמק' הסוגיא, היטב מבוארובזה
 הקושיא קרב הוא למה כיפרו לא מאיאלא
 שלא שע"י הקרבן של הקרבה הדין מצדהיא
 וממילא קרב דלמה הקרבה הדין תיבטלכיפרו
 דמאי מק' שפיר וכזה כך, מחמתשחפסל
 הרי לכפר כא והשני כיפר שלא כמהאולמא



נחוראיקצו
 למה כיפרו דאי שהק' הקח2יא אותהעכ"פ
 מכפר אינו דאם הראשון על ק' יהי' באהוא
 קרבן להחובת בכלל עריך לא א"כ מרצהואינו
 ומ"ל קרב, הוא ולמה הקרבן בא שעליוולהדין
 הרי הבעלים לגבי הקרבן החובח בטלהשלא
 ואינו בכלל לחובתו שייך לא הזה הקרבןענ"פ
 והוא הראשון קרב דץ באיזו וא"כ עליובא
 על כיפרו של בצד שהק' קושיא אותהממש
 בעולה גם הקושיא היטב מבואר ולפ"זהשני,
 כאן אין לשמה שלא בעולה שגם ברורשהרי
 ר"ל בקושית כן ומבואר נדבה, של ריצוישום

 וכן כשר, נדבה שכל אף ריצף בחסרקשתפסל
 א"ל ולא לאח"מ מבאים ר"א שמשניבמה
 ליכא נדבה של ריצוי שגם וע"כ נדבה,מכל
 ריש בשט"מ מבואר וכן לשמה,בשלא
 אחר להביא רל"צ שם דכתב א' אותמנילחין
 חייב דאינו משום לשמה שלאבנדבה

 חל בנדבה גם דודאי מזה ומשמעבאחריותו,
 דנדבה ריצוי שאפי' וכמש"כ עלו דלאהדין
 הקרבה הדין דגם פריך שפיר וא"כ כאן,אין
 בשביל ג"כ שהוא תיבטל נדכה עולתשל

 ולפ"ז קרב, דין ובאיזו נדבה, קרבן שלהריצוי
 שבצד שהקושיא נימא אי שאף עורמתבאר
 באשם רק הוא בא הוא למה דשנישכיפרו
 לא דבעולה דבריהם בסוף התוס'כמש"כ
 של בריצוי קרב עכ"פ רהשני מכיוןשייכא
 מ"מ לשמה, כשלא נפסל לא שהרינדבה

 אותה הוא קרכ הוא דלמה הראשת עלהקושיא
 של ריצף שגם כמש"כ בעולה גםהקושיא
 שאי"ז אלא נראה, היה כן כאן, איןנדבה
 וצ"ע. דר"ל, קושיא שהוא שכ'כתום'

ב
 תני יצחק רכ אחא כי ב', מ"ח מנחותא.
 פסולין לשמן שלא ששחטן עצרחכבשי
 רב אמר השריפה לבית ויצאו צורתןותעובר
 חנא פסולים תני לחטאת להו דמקיש מרנחמן
 חני נדבה משלמי חובה שלמי דגמר לוידבי

 ששחטן נזיר שלמי ושאר לוי דחניכשרים
 לשס לבעלים עלו ולא )כשרים כמצוחןשלא
 לא טעונים ואע ולילה ליום ו(נאכליםחובה

 בשלא ופירש"י ע"כ וכו' זרוע ולאלחם
 והביא שנה בני שדינן ל"א לשמן שלאכמצותן
 רוב ומפי שמעחיהו המורה ומפי שתיםבני

 מאי דא"כ כלום אינו אחרון ולשתהגאונים
 בתום' וע' עכ"ל, לי' מיבעיא שהביאןששחטן

 אי המח' הוי ולפ"ז הגאונים. כפי' שפי'שם
 לחובתו שיעלה בלי בנדבה קרב חובהשלמי

 משלמי חוכה שלמי דגמר דלמאןבלשמה,
 ובהקרבה סתם שלמים הקרבת לעוד גמרנדבה
 שאין נלמד יצחק ולרב שנה, בן של דץ אץזו

 לחובתו. שיעלה בליקרב
 אשם יוחנן ר' אמר ב', פ"ט לקמן עי'והנה
 שאם נסכים טעון לשמו שלא ששחטומצורע
 מנשיא ר' לה מתקיף פסלתו כן אומר אתהאי
 העומר עם הבא כבש מעתה אלא גדאבר

 שאם כפולה מנחתו חהא לשמו שלאששחטו
 שחר של ותמיי פסלתו כן אומר אתהאי

 בכהן גזירין שני טעון יהא לשמו שלאששחטו
 אמר וכו' פסלתו כן אומר אתה אי שאםאחד
 הני בשלמא אמר רבא נקט, מינייהו חדאאביי
 קרבי חובה לעולת חזו לא אי נינהועולות
 לי' מוקמית לא אי הכא אלא נדבהלעולח
 והנה ע"נ, איכא מי נדבה אשםבמילתי'
 משום כוונחו אי לעיין, יש רבאבסכרת
 חרן נדבה הקרבח דין יש גופא חובהדבעולח

 הוא רבא דסברת או שלו, חובהמההקרבת
 הויא והקרבתו היא עולה חובה ועולתדהואיל
 ולהכי נדבה, בעולח כמו עולה הקרבתכסדר
 הוא חובה עולת הקרבת של ההכשר דיסודס"ל
 הקרבת בתורח ונכלל עולה שהוא במהנמי
 הוא שההקרבה בה שנוסף ורק סתמאעולה
 לשמה בשלא ולכן חובה, הקרבת והוילחובה
 הוא קרב ממילא אז מגזה"כ בנדבה קרבדע"כ

 חובה, עולת בהקרבת ולא עולה סתםבהקרבת
 ממנו שנפקע באופן רק רבא סברת הויולפ"ז

 אבל לשמה דשלא פסול ע"י לחובההקרבתו
 בו שייך לא עליו חובה עולת דץ שעדייןכל

 הראשונה כסברא להוכיח ונראה נדבה.הקרבת
 כן אומר אחה אי שאם ד"ה בתום' שםדיעויין
 ששחטן עצרת כבשי א"כ תימה וז"לפסלתו



קצזנהוראי

 א'( מ"ח )דף התכלת בפ' רתניא לשמזשלא
 דלא כיון הא אמאי יאכל והבשר יזרקהדם
 כמצוותן שלא ששחטן נזיר ושלמי הלחם,קדש

 וכו' זרוע ולא לחם לא טעוניס אעדקאמר
 נינהו עולות הנך בשלמא דמשני !יחאולרבא
 ה"נ נדבה לעולת חזו חובה לעולת חזו לאאי

 חזו חובה לשלמי חזו לא אי נינהושלמים
 לרבא ואפי' קשיא לאביי אלא נרבהלשלמי
 נדבה, שלמי מייחי לא ציבור דהא קשהנמי
 ואי עכ"ל. וכו' לנסכים דמי לא דלחםוי"ל
 ורק בנדבה קרב אינו נזיר שלמי שגם!ימא

 בנדכה קרב דע"כ לשמה שלא שלדבאופן
 הכשר ויסוד הוא ושלמים דהואילאמרינן
 בשלא לכן שלמים שהוא במה הואהקרבתו
 מ"ש א"כ סתם, שלמים הקרבת קרבלשמה
 שלמי מביאים ציבור דאין בהא עצרתכבשי
 הוא והקרבחו הוא שלמים עכ"פ הרינדבה,
 ע"כ הרי לשמה ובשלא שלמים הקרבתבתורת
 מביאים ציבור דאין הא ומ"ש בנדבהקרב
 רצ"כ בנדבה, קרכ חובה שלמי דאין מהא!דבה
 יש גופא נזיר דלשלמי הוא התוס' דכוונתצ"ל
 דבשלא הוא הכי ומשום נדבה, הקרבתדין

 משא"כ סתם, שלמיס הקרבח קרבלשמה
 מייתי דלא בנדבה קרב שלא עצרתבכבשי
 הוי לשמה בשלא גם לכן נדבה, שלמיציבור
 מפורש וכן עצרת, כבשי הקרבתהקרבתן
 ומת לנזירותו מעות ממפריש גם שהק'כתוס'
 שלמים בהם יביא שלמים דמי בפ"קדאמר
 ושם ניחא דלרבא אמר וע"ז לחם טעוניםואין
 וע-כ נדבה, לשם לשמה השלמים יקרבהרי

 שלמים, סתם הקרבת קרב בלשמה גםדלרבא
 בנדבה קרב דלא ס"ל ע"כ עליו דפליגואכיי
 בשלא גם ולכן סתם שלמים הקרבת להואין
 וכבשי !זיר שלמי הקרבת בדין קרבלשמה
 'תכן אי דודאי להובחו, עולה דאינו אלאעצרת
 א"כ סחם, שלמים והקרבת !דבה הקרבתבה

 יקרב לחובתו עולה דאי!ו לשמהבשלא
 אי "שאם לו' ול"ש שלמים סתסבהקרבת
 ד!מצא צ"ע ולפ"ז פסלתו". כן אומראתה
 פליגי הברייתות[ פלוגתת ]בפי' הגאוניםדלפי

 יצחק דרב הברייתות במח' ורבאאביי
 והתוס' הגאונים שפליגי לומר ורוחקוךתדב"ל,

 רבא דסברת וס"ל בזה הנ"ל אתוס' ב'()מ"ח
 עולה שביסודו מחמת הנ-ל[ השני ]כצדהוא
 רק כן ועל נדבה ועולת סתס עולה כמוהוא

 נמצא דא"כ נדבה הקרבת בה יש לשמהבשלא
 יצחק דרב אליבא ורבא אבי'דפליגי

 נדבה הקרבת בה יש בלשמה גם]דלתדב"ל
 וצ-ע. כהלכתא, ושלאוכנ"ל[
 דשלא הברייתות בפלוגתת ולפירש"יב.

 בפשוטו נראה הי' לשמן שלא היינוכמצוותן
 ועולת חובה שלמי אי לענין בכלל שייךדלא
 דמכשיר למאן דאפי' לא או בנדמה קרביחובה
 בנדבה, קרב דאינו להיות יכול לשמהבשלא
 למאן ואפי' מאשם, גרע דלא משום ד~שרוהא

 הכשר לו להיות 'כול לשמה בשלאדפוסל
 בשלא לפסול מחטאת נלמד ואפ"הכנרבה
 תניא והא א', מ"ה בגמ' יעויין אבללשמה,
 ששחטן או לשמן שלא ששחטן עצרתכבשי
 יזרק הדם זמנם לאחר בין זמנם לפניבין

 יזרק הדם ופירש"' ע"כ, וכו' יאכלוהבשר
 בין ששחטז או ד"ה בתוס' יע""ש לשמזשלא
 כשירים לשמן דאפי' ונ"ל וז"ל וכו' זמנםלפ!י
 ופסול לשמן שלא שכשר דבר לך איןדהא
 דמאן לוי דבי כתנא דאתיא ונראהלשמן,
 מחטאת מ"ש א-כ לשמן שלא בהודפסל
 הרי עכ"ל, זמנה קודם זמן מחוסר דהוייולדת
 היינו כמצוותן דשלא כרש"' כאן התוס'דפי'
 דפסול דלמאן התוס' תלו ואפ"ה לשמןשלא
 לשמה, כדינה שלא גם פסול לשמהשלא

 זל"ז, ענין דמה ביאור צריכיםודבריהם
 פסול מכח הוא לשמה בשלאדפסולייהו
 בהו יתכן שפיר אבל מחטאת הנלמדמחשבה
 דבעצמס כיון כדינה בשלא נדבההקרבח
 מזה מוכח ונראה ב!דבה. שבאים !ינהושלמים
 פסולי בהל' הלוי רי"1 מרן תי' בס'כמש-כ

 לשמה שלא פסול דנלמד דהאהמוקדשיז
 מלבד דבחטאת הוא ]מחטאת[ עצרתבכבשי
 גם לשמה דשלא מחשבה פסול בה שנאמרמה
 והקרבה בנדבה הקרבה הכשר בה נתחדשלא



נהוראיקצח
 מחטאת עצרת כבשי ונלמדו עלו, שלאאע"פ
 בדיז לא אבל בנדבה, הכשר בהן שאין זהלדין
 ומבוארים עיי"ש. לשמה דשלא מחשבהפסול
 דפסול דנלמד דבהא דכיון התום' דברילפ"ז
 בנדבה הקרבה לו שאין נאמר לשמהבשלא
 ופסול בנדבה קרב אינו לשמה דגםוממילא
 מהא לזה ראי' שהביא ויעו"ש כדינה.שלא

 ועולח נזיר מעולת יצחק לרב בגמ'דאותיב
 שנים שחי בני ששחטן מצורע ועולתיולדת

 בעולת הכשר דכל נדבה בעולת כמושכשירים
 לוי דבי דתנא ומשני חובה, בעולת כשרנדבה
 מדין הוא יצחק לרב דהפסול ומבוארהוא,
 אע מחשבה פסול מדין דאילו כמצוותןדשלא
 מבואר ועכ"פ אחרת, כמצוותן לשלא עניןוה

 שלא היינו כמצווהן ישלא לפי' שגםמתוס'
 קרב חובה שלמי אי בזה כן גם פליגילשמן
 קו' ק' לא החוס' לפי' אמנם לא. אובנדבה
 ודאי הרי מ"מ דפליגי דאף משום והיינוהנ"ל,
 בשלא דמכשיר לף דבי דתנא אליבאדפליגי
 ורבא, אביי איירי לשמה בשלא דהאלשמה

 ס"ל לוי דבי תנא אי גופא בוה הואופלוגחתם
 וכסברת מצ"ע בנדבה קריכים חובהדשלמי
 אלא בעצם בנדבה קרב אינו דבאמת אורבא,
 באשם, כמו לשמה שלא וכשר במילתי'דקיים
 צ"ע עדיין באמח אבל אביי. סברתוזהו

 דלמאן בפשיטות החוס' כתבו שהרילכאורה
 בלשמה גם קרב ע"כ לשמה בשלאדמכשיר
 שלא שכשר דבר לך דאע ומנם ולאחרבלפני
 דפסול נמצא הרי ולאביי לשמו, ופסוללשמה
 ועוד וצ"ע, בנדבה הכשר להם דאין ניוןלשמו
 לתנא בהדיא דמכשיר ב', מ"ח מהברייתאצ"ע
 שתים. בני והביאן שנה בני בדינן גם לףדבי

 זמנם ולאחר זמנם בלפני שכ']ובפירש"י
 בכלל מליג אי לדון יש לשמן שלא הדםדיזרק
 לשמה שלא שכשר דבר לך דאין החוס' ס'על

 כן ס"ל עצרת בכבשי דרק או לשמה,ופסול
 דאין שאני עצרת דכבשי ב', פ"ט התום'כד'

 ודו"ק.[ נרבה, שלמי מביאיםציכור
 א'[ ]בחלק לעיל עפמש"כ בזה והנראהג.
 בגמ' דמקשה א', ו' דף בובהיס דסוגיאלפרש

 רב ומשני קרב הוא למה כפרו לא מאיואלא
 ובארנו קאחי לשמה מכח לשמה שלאאשי
 הקרבן הקרבת דין ועיקר הואיל היתהדהקו'
 למה לריצוי שנפסל באופן לכן לריצויהוא
 ותיפסל, הקרכה הדע ממנה ותיבטלבאין
 בלי ההכשר מצד רהוא ה' דף הנ"ל קר]ואי"ז
 עיי"ש הקרבה, הדין מצד הוא זה וקו'ריצוי
 מכח לשמה שלא אשי רב משני וע"זמש"כ[
 ליקרב הקרבן של בדינו וקרב קאתילשמה
 אף לשמה שלא שמכשיר ובהגזה"כלשמה
 של הקרבה הדץ שנשאר נאמר עלושלא
 בסברת י"ל ולפ"ז לשמה. בשלא גםהקרבן
 דכל דכיון דס"ל והוא לגמרי, אחר באופןאביי

 לשמה ושלא לשמה הץרבתו מדין הואהכשרו
 שהי' הקרבה בהדין קרב לכן קאתי לשמהמכח
 בדין קרכ הי' בלשמה אי ולכך לשמה,קרב
 גם תמיד עולת ובדין העומר עם הבאכבש
 עוד וי"ל הץרבה. רין באותו קרב לשמהבשלא
 כן אומר אתה אי "שאם דקאמר רהיינובזה,

 הקרבתו בדין קרב אינו אם כי והואפסלתו",
 הגמ' וכקו' בכלל הקרבה ד'ן לו אין כ א"לשמו
 לאבה דגם י"ל לפ"ז וא"כ הנ"ל, 1' דףדזבחים

 בלשמה רץ אכל בנדבה חובה שלמיקרבי
 הקרבתו בדע קרב לשמה בשלאמשא"כ
 - וכו' גזירין ושני כפולה מנחה וטעוןלחובה
 פליגי דלא הגאוניס לפי' שפירומיושב
 סותר אינו אביי דגם דתנאי בפלוגחאאמוראי
 אין סברת ס"ל אביי וגם לוי, דבי תנאשיטת
 שכ' לשמו שלא ופסול לשמו שכשר דברלך

 לאביי גם ומיושב כנ"ל. א' מ"ח מנחותהתום'
 מכשיר לוי דב' דתנא בברייתא שמבוארמה
 אחרת. כמצוותן בשלאגם

 התוס' מש"כ לבאר לעיל כמש"כ והנהד.
 ועולוח שלמי ]ושאר עצרת כבשי דפסלדלמאן
 ולאחר בלפני גם פסול לשמה שלאחובה[
 מהטאת שהלימוד דפירשו משום הואומנס
 ריצוי ובלי שיעלו בלי כשירים אינם ניהוא

 חיקרב לא לאח"מ גם דא"כ צ"ע,לכאורה
 לו והיו מת תנן נזיר גבי א', י"אובמעילה
 וקרב שלמים בהן יביא שלמים דמי וכו'מעות



קצטבחוראי

 ר"א דימה הרי א' ה' ובובחיפ ריצוי בליאף
 ולא דקרב להא ריצוי בלי דקרב לאת"מבאין
 י"ל לעיל ולפמש"כ לשמה. בשלאעלו

 נחרבה לא דחטאת דכמו הוא מדטאתדהלימוד
 דמוצא מקרא שנלמד עלו שלא אףלההכשר
 הכשר, להך נתרבו לא חובה שלמי גםשפתיך
 וא"צ לאת"מ קרב דויאי י"ל עדייןאמנם
 דהרי בזה מחטאת ללמוד ול"ש להכשירוריצוי

 חידוש בלי גם ובנדכה בנדר הבאיןקרבנות
 כדמשמע ריצוי בחסרק נפסלו לאהקרא

 דנפסלו והא עיי"ש, א' ה' דבזבחיםמסוגיא
 דמוצא בהגזה"כ נכללו דלא דכיון משוםהוא

 דשלא החידוש בהו נאמר לא א"כשפחיך
 הגמ' קו' ונשאר קאתי לשמה מכחלשמה
 קרב הוא למה כיפרו לא דאי א', 1'דזבחים
 שביארנו, כמו הקרבה הדין ממנהדמיבטל
 הבאין בשלמים גם הוא זו שהקו' כתבנווהרי
 בבא ליתא זה דחסרון וגם ובנדבה,בנדר

 רק שייך דהלימוד היטב ומבוארלאח"מ,
 להקרבתו בגוגע ולא לשמה בשלאלפסול

 ודו"ק.לאח"מ
4"



בהוראיר
  וורצבורגער זאב בנימיןחרב

 לבה"ג באלמבה יבוםבעבין

 לכה"ג דאלמנה תנינן א', כ'ביבמות
 ל"ש וחני קפסיק ובגמי מתהבמת, ולאחולצת
 מן בשלמא האירוסין, מן ול"ש הנשואעמן

 ל"ת דוחה עשה ואין ול"ח עשההנשואין
 הוא, גרירא ל"ת האירוסע מן אלאועשה,
 א' ה' לעיל התוס' והק' ל"ת, וידתה עשהיבוא
 מן דאלמנה הא ניחא אמאי ואכתי,ד"ה

 עשה דאין משום מתיבמת אינההנשואין
 והא לכה"ג דאלמנה ול"ת עשה דותהדיבום
 שאין ועשה לאו לכה"ג, דאלמנה ועשהלאו
 לאו שדוחה ממצורע וילפינן הוא, בכלשוה
 שאין ועשה לאו דוחה דעשה דתגלחת,ועשה
 ב' י"ח בסנהדרין הר"ן בחדושי ותי' בכל,שוה
 הנשואע מן באלמנה דאפי' י"ל א"נר"ל,
 בה דאית דאע"ג מה"ת, להתייבם לו היאראוי'
 בכל דשוה דיבום עשה אתי מ"מ ועשה,לאו
 בכל שוה שאינו דאלמנה ועשה לאו ודחיהוא,

 בגמ' אקשר וכי דיבמות, בפ"קכדאיתא
 ל"ת דוחה עשה אין הנישואע מןבשלמא
 לא דאפי' קאמר, דמילתא לרווחאועשה,
 ועשה לאו דותה בכל השוה דעשה לןפסיקא
 מן באלמנה אמרת מאי מ"מ בכל, שוהשאינו

 ומתרצינן גרידא, לאו אלא דליכאהאירוסין
 ובהאי ראשונה, ביאה אטו שנ" ביאהגזירה
 דאפי' קמהחא קושיא איתרצאחירוצא
 ועשה לאו דחי בכל השוה דיבום דעשהאמרינן
 ביאה אטו שני' ביאה גזרינן בכל, שוהשאינו

 וכעי"ז עכ"ל, חולץ קתני ומשו"הראשונה,
 יעוי"ש. בסוג' בריטב"אתי'

 מסקינן א', כ"א בדף דהא טובא,הנ"ע
 הנשואין מן דאלמנה סברי דכו"עמכרייתא

 אם האירוסע מן ואלמנה קנו לא בעלואם
 דאלמנה הביאור ובפשטות יעוי"ש, קנובעלו

 ל"ש ועשה, ול"ת דוחה עשה דאין הנשואיןמן
 קנו, לא בעלו אם ומשו"ה מה"ת, יבוםקנין

 דוחה דעשה האירוסק מן באלמנהמשא"כ
 אם ומשו"ה יבום, בי' אית מדאוריחאל"ת,
 גזרה מתייבמת, אינה שמדרבנן אלא קנו,בעלו
 להר"ן אכן שני', ביאה אטו ראשונהביאה

 אמרינן הנשואע מן באלמנה דגםוהריטב"א
 שאין ול"ת עשה דוחה בכל דשוה דיבוסדעשה
 משום מתיבמת אינה מדרבנן ורק בכל,שוה
 שוב שני', ביאה אטו ראשונה ביאהגזירה
 אם דאמרינן האירוסק מן אלמנה מ"שיקשה
 דקיי"ל הנשואע מן מאלמנה ומ"ש קנו,בעלו
 קנו, לא בעלואם

 איבעיא א', י' בקידושין דאמרינןועו"ק
 קונה, ביאה סוף או קונה ביאה תחילחלהו
 קני דקא לכה"ג וכו', בה שהערה כנוןנפ"מ
 דרבא משמי' אמימר אמר מאי, בביאהבתולה
 דבפ' התוס' והק' גמ"ב, על דעתו הבועלכל

 בהעראה, לבעלה נקנית דאשה ילפינןהע"י
 דאחרי הר"ת ותי' ביאה, תתילת היי,1והעראה
 מקום כל א"כ כגמ"ב, העראהשנתרכתה
 תחילת והך קאמר, בהעראה ביאהשמזכיר
 ולמ"ד קונה, העראה בסוף או קונההעראה
 בה דשייך עטרה, הכגסת זו העראה)שם(
 ב' נ"ה יבמות ובתו"י יעוי"ש, וסוףתחילה
 לעיל דאמרינן מהא וק' ח"ל, הר"ת עלהקשה
 וידחה עשה יבוא האירוסין מן אלא א'()כ'
 גמ"ב על דעחו ביבמה והלא קאמר ומאיל"ח,
 דבעינן ליבמתו, לי' קני לא הכי לאו דאיממש,
 ביאתו  שגמר ומקודם שם, להקמח ראוישיהא
 וא"כ בהכי, בעולה ונקראת העראה בועשה
 האירוסע, מן באלמנה אף ול"ח עשהאיכא
 מכלל הבא דלאו בעולה, ולא דבתולהעשה



ראבהוראי

 ס"ל דלעיל וי"ל דאלמנה, ולאו עשה,עשה
 בה ול"ש נשיקה, זו העראה כמ"רלתלמודא
 העראה ע"י בעולה מקרי לא וא"כ וסוףתחלה
 נשיקה זו העראה למ"ד דאה"נ וקשהעכ"ל,
 בעולה, הוי לא וממילא וסוף, חחילהל"ש
 ל"ת האירוסין מן דאלמנה מקשינןושפיר
 ומשו"ה ל"ת, וידחה עשה יבוא הוא,גרידא
 הכנסח זו העראה למ"ד אבל קנו, בעלואם

 בתתילת א"כ וסוף, תחילה בה דשייךהעטרה
 האירוסין מן באלמנה וא"כ בעולה, הוייבום
 להקשות ל"ש ולדידי' ול"ת, עשה הףבאמת
 יפרנס האיך וא"כ ל"ת, וידחה עשהיבוא

 אם האירוסין מן באלמנה דתניאהברייתא
 דאמרינן הנשואין מן מאלמנה ומ"ש קנובעלו
 בעלו אם ומשו"ה ועשה, ל"ת דוחה עשהאץ
 בעלו דאם האירוסין מן אלמנה ומ"ש קנו,לא
 וצ"ע,קנו,

 קובץ דבס' לפי"מ בזה, לומרוהנראה
 מספר מייתי וט' ח' אותיות ס"ט סי'הערוח
 שם שמסיק ל"ב סי' ציצית הל'האשנול
 דגזרו בזה"ו, בציצית כלאים בלובשלהלכה
 דעבר היכי ללובשו, דאסור אילן קלאמשוס
 ובאר יעוי"ש, ילקה לא ולבשו דרבנן גזרהעל

 שהקיום משום הוא לוקה דאינו דהאהגר"ח
 דמדאורייתא עשה, התיוב ולא דוחהעשה

 דציצית דעשה דחי', אמרינן בציציתבכלאים
 ילבש שלא גזרו ודרבנן דכלאים, הלאודוחה
 בטלו שהדרבנן אף וסוכ"ס אילן, קלאמשום
 מ"מ ילבשנו, שלא דגזרו בהא ציציתהחיוב
 דאוריתא, קיומא איתנהו עדהן שלבשוהיכי

 לוקה אינו ומשו"ה הל"ח, דוחה עשהוהקיום
 עיי"ש.מה"ת

 דוחה דמצורע דעשה דאמרינן דהאונראה
 בכל, שוה שאין משום דתגלחת, רצשהלאו
 מתרי והוא הק'ומא, ולא דוחה, החיובדוקא
 כולה בכה"ת חיצונה סברא דבעצם חדאטעמי:
 במצוות קאיירי רהחורה דוחה, שההיובאהוא

 שבו שהחיוב פשוט וממילא חיובים,דאיתנהו
 שמינה כציצית בכלאים רק הל"ת, שדוחההוא
 דוחה, הוא הקיום שם ל"ת, דוחה דעשהילפינן

 מס' על ראובן רבי חדושי בס' לפימש"כוהוא
 שהקשה ומה ח"ל, א' אות בהגה ד' סי'סוכה

 בציצית כלאים התוס' שיטת דלפיהשאג"א
 דחיוב דאע"ג לתרץ יש הוא, בעידנאלאו

 המצוה קיום מ"מ עיטוף, בשעת ליכאהמצוה
 ד"ה א' ל' דף בב"מ השט"מ כתב וכבראיכא,
 עכ"ל, דחי נמי חיוב בלא המצוה דקיוםקרא,
 שכבר אחרי חיובא הף ציצית דגם אע"גוא"כ
 אין עדיין עיטוף בשעת מ"מ הבגד,לובש
 אלא בעידנא, אינו ולכאורה דציציתחיובא
 ודקיומא דציצית קיומא כבר איתנהודמ"מ
 וא"כ בעידנא, הוי ושוב דכלאים הלאודוחה
 לחודא ל"ת דוחה דעשה דילפינן כולהבכה"ת
 דוחה, שהקיומא ילפינן בציצית,מכלאים
 שהקיום בציציח מכלאים דילפינןמשום
 משא"כ הל"ח, דוחה עיטוף בשעתלחודא
 דתגלחת ועשה לאו דוחה דמצורע דעשהבהא
 דוחה, דקיומא הכרח שום אין בכל, שוהשאינו
 החיוב דרק תיצונה כסברא דינא הדרושוב
 וכמש"כ. דוחה,שבו

 הרמב"ן לפימש"כ טעמא בזה ישועוד
 משום הוא ל"ת, דוחה דעשה רהא יתרו,סו"פ
 - עשה קיום גם וממילא יראה, דותהדאהבה
 יראה, שהוא לאו לדחות יכול - אהבהדהוא

 יש עשה להקיום גם ל"ת, דוחה בעשהומשו"ה
 רמצורע בעשה משא"כ הלאו, לדחותבכח

 אין שם בכל, שוה שאינו ועשה לאושדוחה
 דהא יראה. דוחה שאהבה כהרמב"ןהסברא
 בין כולל חה בכל, שוה שאינו ולאו עשהדותה
 לחודא דמצורע העשה ומ"מ יראה, ובעאהבה
 טעמא שם וע"כ לדהותו, בכח יש אהבהשהוא
 ול"ת מעשה אלים בכל דשוה דעשהמשום
 דרק נוחנת הסברא וממילא בכל, שוהשאינו
 הוי דאלים הא שם לעשותו, דמוכרחיםהיכי
 דמצורע כעשה רק ומשו"ה לדחותו,סברא
 לדחות דאלים אמרינן חיובית, שהויוכדומה
 עשה משא"כ בכל, שוה שאין ולאועשה

 לקיימו, הכרח שום הגברא על דאיןקיומית
 בכל דשוה דאף לדחותו, דאלים סברא שוםאין

 עשה במקום מ"מ דאליס, סברא הויבעצמותו



כהוראירב
 הכרח שום לו דאין בכל, שוה דאיןולאו

 העשה לדחות דאלים הא אהני לאלעשותו,
 רתיי', דין לאשווה בכל שוה דאיןולאו

וכמש"כ.
 הר"ן על קו' היטב מיושבת לפ"זאשר
 האירוסע מן ראלמנה דסובריםוהריטב"א,

 קנו, בעלו אם ומשו"ה דחי', איתנהומה"ת
 אטו ראשונה ביאה גזירה משום מדרבנןורק
 סוכ"ס אבל יבוס, ההיוב בטלו שני'ביאה

 הלאו, דוהה הקיום וממילא הקיום,השאירו
 הגר"ח למש"כ דומיא קנו, בעלו אםומשו"ה
 בטלו דהחכמים - כזה"ז בציציתדכלאים
 דוחה ציצית הקיום מ"מ - ציציתהתיוב
 משא"כ לוקה, אינו ומשו"ה דכלאים,הלאו

 והריטב"א הר"ן סברי הנשואין, מןבאלמנה
 דאלמנה ועשה ל"ת רוחה דיבום עשהדאה"נ
 דרק נחבאר אולם בכל, שוה דאיןלכה"ג
 שאע ועשה הלאו לרחות יכול מצוההחיוב
 דכלאים גזה"כ אין דכאן משום או בכל,שוה

 דרק דינא הרר וממילא דוחה, שהקיוםבציצית
 לדחות בכוחו יש דאליס משום או דוחה,החיוב
 דהתכמים אחרי ע"כ ואשר דחיובו, מלתארק
 ראשונה ביאה גזירה הנשואע מן באלמנהגזרו
 שוב יבוס, מצוח החיוב ובטלו שני', ביאהאטו
 שוה שאע ועשה לאו לדחוח חיובא כאןאין
 קנו, לא כעלו ראם קיי"ל חטפירבכל,

וכמש"כ.
 התוס' דהק' הא נמי ליישב ישולפ"ז
 יכול א', ל"ב בב"מ הגמ, על א', ה'יבמות
 ת"ל ופריך וכו', לו ישמע יטמא .אביוא"ל
 מאי החוס' והק' ועשה, ל"ת דותה עשהדאין
 בכל שוה אינו דטומאה ועשה ל"ח והאפריך
 מש"כ בהקדם ונראה יעוי"ש, בכהמםאלא

 דאפי' דהק' א', ל"ב בב"מ שםבשיטמ"ק
 עשה ידחה האיך מ"מ ל"ת, יהי' רקטומאה
 מי בעינא לא אביו אמר אי הא או"א,דניבוד
 לא אם דאפי' השיטמ"ק ותי' כלל, עשהאיכא
 יעף"ש, קיומית מצוה איכא מ"מבעינא,
 דוחה חיובית סצוה דרק שנת' מכיוןוא"כ
 או"א בכיבוד והרי בכל, שזה שאינו ול"תעשה

 אינו החיוב דהא לדחות, יכול מצוה הקיוםרק
 בעינא, לא לומר דיכול משום לדחוחיכול

 עשה דאין שם כגמ' מקשינן שפירוממילא
 בביה"ק, דכהן ועשה ל"ת דוחה או"ארכיכ,ד
 דוחה, החיוב רק דהרי בכל, שוה דאיןאע"ג

 לדחוח, יכול החיוב אין או"אובכיבוד
 כ.וכמש"
 והתו"י, הר"ת על קו' חשאר עדייןאכן
 ציצית )הל' שם דהאשכול הא בהקדםונראה
 דבלובש אלברגלוני הר"י שי' מהחי ל"ב(סי'

 משוס לוקה באמת בזה"ז, בציציחכלאים
 החיוב דרק משום הגר"ח ובאר יעוי"ש,כלאים
 )ס" שמואל נר בס' והק' הלאו, דוחהמצוה
 אס למה האירוסין מן באלמנה דא"כט"ז(
 מצוה, החיוב בטלו מדרבנן הרי קנו,בעלו
 דיבום דעשה לומר ול"ש חיובא, כאן איןוא"כ
 אם נימא וא"כ לכה"ג, דאלמנה ל"תיהחה
 עפי"ד ליישב ושמעתי עה"ש, קנו לאבעלו
 רכ' המכחביס בחלק הספר בסוףהגרי"ז
 דוחה עשה שאע אע"פ קנו, בעלו אםדבנדה
 רק קנו לא דבעלו משום כרת, בו שישל"ת

 אבל ליבום, ראוי' אינה האישות עצםכשמצד
 מצד אבל ביאה, מעשה איסור איתנהוכשרק
 קנו בעלו אם שם ליבום, ראוך האישותעצם

 דמה"ת האירוסע מן באלמנה ממילאעכת"ד,
 האישות עצם מצד מה"ת וע"כ דחי',איתנהו
 רבנן שגזרו אחרי אפי' וא"כ ליבום,ראוי'
 החיוב ובטלו שני', ביאה אטו ראשונהביאה
 לא האירוסין מן דאלמנה האישות מ"מיבום,

 ראוי' האישוח עצם וע"כ ליבום,מתנגדת
 גזירה משום דחי' ל"ש שבפועל הגםליבום,
 וכמש"כ. קנו, בעלו אם ומשו"הדרבנן,

 הר"ת על קו' היטב מיושבח לפ"זואשר
 מג באלמנה לכה"ג דבעולה משוםוהתו"י,
 דתחילת לר"ת עצמו בעילת הויהאירוסין
 ב', נ"ט בדף ואמרינן בעולה, לה משויהעראה
 יוציא לא נשא ואם ישא לא עצמובבעולת
 - יוציא לא שם והרשב"א החוס'וכתבו
 לא שמה"ח ומכיון יוציא, מדרבנן אבלמה"ת,
 איסור רק אישוח, איסור דאינו חזינןיוציא,



רגבחוראי

 היכא דרק לעיל שהוכחנו וכמו ביאהמעשה
 אם לומר שהך אישות איסור בעצםדאינו
 משא"כ בפועל, דחיי' שאין אע"ג קנו,בעלו

 אחרים, בעולת הוי הנישואין מןבאלמנה
 ידניא נשא ואם ישא לא אחריםובעולת
 ראף אינו עצמו האישות עצם וא"כמה"ת,
 ואע"ג קנו, לא בעלו אם ע"כ ואשרמה"ת,
 ראלמנה הלאו מצד האירוסין מןדאלמנה
 הריב"א לשי' ובשלמא אישות, איסוראיחנהו
 שאיז דהיכא דס"ל א', קמ"א חוליןדתוס'

 הלאו, על לוקין איך ועשה ל"ח רוחהעשה
 העשה נשאר ורק ל"ת, דוחה דעשהמשום
 פשוט א"כ עליו, לוקין אין זמשו"השעמו,
 משום ליבום, סתירה הף לא דאלמנהדלאו

 דס"ל הראשונים לאידך אפי' אלאדנדחיח,
 מתהבמח דאינה הא מ"מ הלאו, עלשלוקין
 משום אלא דאלמנה, הלאו משום לאהוא

 האישות עצם דבבעולה ומכינן דכעולה,העשה
 ביאה, מעשה איסור איתנהו ורק ליבום,ראוי'

 וכמש"כ. קנו, בעלו אםשפיר

4"
 סולעייציק ברוךחרב

 הבוף אחר דחלךבסוגיא

 אילן הי"א, פ"ח רוצח בהל' הרמב"םכתב
 חוץ נוטה ונופו מקלט ערי תחום בתוךשעומד
 חרן עומד היה נקלט הנוף תחת משיגיעלחחום
 משיגיע התחום לחוך נוטה ונופולתחום
 וכ' עליו. נהרג שם וההורג נקלטלעיקרו
 אילן י"ב( דף )מכות שם משנה ח"להכס"מ
 חוץ נוטה ונופו התחום בתוך עומדשהוא
 בתוך נוטה ונופו לתחום חוץ עומד אולתחום
 אשי רב ואסיק הנוף, אחר הולך הכלהתחום
 דהינו ופירש"י הנוף, אחר אף הנוף, אחרמאי
 שדי בפנים ונופו בחרן דעיקרו דהיכאלומר
 כדקאי תימא ולא לחומרא נופו בתרעיקרו
 שדי בחוץ ונופו בפנים דעיקרו היכא אבלקא'
 וכו' בנופו קטיל מצי ולא עיקרו בתרנופו
 דהא לן קשה אכל רבינו דברי הם וכךעכ"ל.
 לרבי אלא הכי לשנויי אשי רב איצטריךלא

 מתני' מיפרשא שפיר לרבנן אבליהודה
 כדמפרש הנוף אחר הולך שהכלכפשוטה
 רחמנא תלה בדירה מקלט ערי בגמ'טעמייהו
 וכו' לי' מיתדר לא בעיקרו ל" מיתדרבנופו
 נקט ושמא יהויה כר' ופסק רבן המחהומה
 עכ"ל, וצ"ע, כיאי זה ואץ נפשות בדינילהקל

 אילן ורמינהי אמתני' הקשו שםובגמ'
 בחו,ן עומד או לחוץ ונוטה בפנים עומדשהוא
 כלפנים ולפניס החומה מכנגד לפניםונוטה
 אערי מעשר כלחוץ ולחרן החומהמכנגד
 ערי רחמנא תלה בחומה מעשר קרמיתמקלט
 מעשר ורמי ונו'. רהמנא תלה בדירהמקלט
 בערי הנוף אחר הלך בירושלים דתניאאמעשר
 ר"י הא ל"ק ר"כ אמר הנוף אתר הלךמקלט
 אחר הולך במערה אומר ר"י דתניא רבנןהא

 דשמעת אימר נופו. אחר הולך באילןפתחה
 ונופו בחוץ עיקרו לחומרא מעשר גבי לר"ילי'

 בעיקרו פריק מצי לא דב11פ1 היכי כיבפנים
 מבחו,ן ונופו מבפנים עיקרו פריק, מצי לאנמי
 בעיקר פדי' בלא אכיל מצי לא דבנופו היכיכי
 ערי גבי אבל פדי', בלא אכיל מצי לאנמי

 כי בפנים ונופו בחףן עיקרו בשלמאמקלט
 לא נמי בעיקרו לי' קטיל מצי לא דבנופוהיכי
 בחוץ ונופו בפנים עיקרו אלא לי', קטילמצי
 מצי נמי בעיקרו קטיל מצי דבנופו היכיכי

 דר' הא מסיק וע"1 וכו' קאי גואי הא לי'קטיל
 עי"ש. הנוף, אחר אף הנוף אחר מאיאשי
 אזיל דמתני' לתרוצי אתא אשי רב רש"'ולפי



נתוראירד
 הכס"מ הבין וכן לחומרא, ורק דר"יאליבא
 סתר בעצמו הכס"מ ]אולם הר"מבדעת
 הר"מ שכ' הט"ו פ"כ שני במעשרמשנתו
 חוץ נוטה ונופו החומה מן לפניס שעומדאילן
 ומע"ש מע"ש נופו תחח אוכלין איןלחומה
 הוא שהרי אותו פודין אין נופו תחתשנכנס
 אבל הכס"מ שם והק' לירושלים. שנכנסכמי
 ועוד יהודה כר' ופסק רבנן שבק אמאיקשה
 ולכן בפנים ונופו בחוץ עיקרו דין השמיטלמה
 בתר התם דאיתא מאי על סמך שרבינונראה
 אהר אף הנוף אחר מאי אמר אשי רבהכי
 לשנויי אתא דר"א מפרש שרבינו ונ"להנוף,
 דתרוייהו אהדדי משניות הני ליקשודלא
 אחר הולך דבירושלים דקתני ומתני'כרבנן
 חוץ נוטה נופו שאם ולומר להחמיר היינוהנוף
 לפנים כנכנס דינו נופו תתת שנכנם כיוןלחומה
 מננגד דקחני ומתני' אותו פודין שאיןלענין
 אוכלים שאין לענין היינו כלחוץ ולחוץהחומה
 מחלק שהר"מ דכוונתו וכנראה עכ"ל.שם,
 )עי' שני ומעשר מקלט ערי בין הראשקכתי'

 וכו'( לפרש ויש ר"א, בד"ה שםרמב"ן
 הכל המשנה דלשון רבריו לפי קשהולכאורה
 הנוף, אחר שהולכים מורה הנוף אחרהולך
 אחר הולך שהנוף הכס"מ שפי' כמוולא

 מ"י ממעשרות פ"ג ראשונה )ובמשנההעיקר,
 להר"מ דפיה"מ אלא בצ"ע( והניח עליוחמה
 הכס"מ. כפי' מורה ובירושלים בד"השם
 גם פי' הר"מ דהרי בוה לומר אפשרואולי
 דנוף שני מעשר לגבי וגם מקלט ערילגב'

 הנוף. תחת הואהכוונה
 אחר הולך הכל דהכוונה י"ל אוליוא"כ

 וא"כ הנוף, אחר הולך הנוף שתחת היינוהנוף
 תחת הרי דאל"ה עיקרו, בתר נופו דשדינןע"נ
 כל א"ש ול""ז להו. אית דינא תד והגוףהנוף
 דעכ"פ אלא בזה. צ"ע ועדיין הרמב"ם,פסקי
 בחר נופו דשדינן הרמב"ם פסק מקלטבערי
 לחומרא.[ נופו בתר ועיקרועיקרו

 רבדין מלשונו דקדק ת"י מצוהובמנ"ח
 שפסק אע"ס לחו,, נוטה דנופוהראשון
 עליו נהרג הורגו דאם כ' לא דנקלטהרמב"ס

 הרגו ואם דנקלט פסק לתחום חרןובעיקרו
 הרמב"ם על ותמה על'1. נהרג הדםגואל

 בין לחומרא דאולינן כר"י פסק אםדממ"נ,
 כתב אמאי א"כ העיקר, בתר ובין הנוףבתר

 בספק לחומרא ניזיל עליו נהרג בחוץדבעיקרו
 דאזלינן פסק אמאי כרבנן פסק ואםנפשות,
 נקלט. בחוץ וכשנופו העיקר, בתרלחומרא

 דברי לפי הרמב"ס בדעת לעיל]ולפמש"כ
 דבאמת לדחות אפשר הי' מע"ש בהל'הכס"מ
 נוף בתר עיקר שדי הדץ ומעיקר כרבנןפסק
 נהרג גוה"ד בחוץ בעיקרו ולכן מקלט,בערי
 נוף שדינן דלתומרא ר"א דחידש והאעליו.
 אין ולכן מדרבנן, חומרא הוא עיקרבתר
 דכיון צ"ע אכתי אך עליו. נהרגגוה"ד
 הוא עצמו העיקר בהוץ ונופו בפניםדבעיירו
 עיקרו בתר נופו שדען שייך מהכבתוץ

 בעלמא חומרא דהוא נימא אם ואףלחומרא,
 להביא להרמב"ם לו הי' מ"מ כבפנים,דיינו

 גוה"ד הרגו אם בחוץ ונופו בפניםדבעיקרו
 הדין מעיקר דהרי עליו נהרג אינובעיקרו
 וצ"ע.[ נופו, בתר עיקרושדינן

 לתמוה יש עצמה הגמ' דבדבריובאמת
 אלא וכו' מקלט ערי גבי אלא דאמרי'בהא
 מצי דבנופו היכי כי בחרן ונופו בפניםעיקרו
 גואי הא לי' קטיל מצי נמי בעיקרו לי'קטיל
 קולא, להאי לה משכחת הא ולכאורהקאי.
 נהרג אינו שבפנים העיקר על גוה"ד הרגודאם
 בתר עיקרו שרי לחומרא עכ"פ יהאעליו,
 בגמ' אמרו לא אמאי לתמוה יש וכןנו~.

 בחוץ כנופו יינו בפנים שהוא העיקרדלחומרא
 בין דגוה"ד ואע"ג שם, להיות לרוצחואסור
 בכמה מוכח הא מ"מ שם, להרגו יוכל לאכך

 יש להקלט, כדי גולה שהוא זה דמלבדדוכתי
 ומת דינו דנגמר )מהא גולה להיות מצוהגם

 לדור דאסור ומהא לשם, עצמותיוומוליכין
 גם חומרא יש 0~"כ ועחק בקולט אףבחחשה
 וצ"ע. בפרם,בעיקרו
 בפנים עיקרו ד"ה רש"י בדברי צ"עגם
 אכילה לענין הנוף אחר הלך לחוץונופו

 כעיקר לאוכלו ואסור נופו בתר עיקרודמישדי



רחנתוראי

 דאזלינן לנוף, שנכנס מקודם פדאואא"כ
 מצי ולא כלחוץ דהעיקר לחומראבתרווייהו
 ]ולכאורה פריק. מצי ולא כלפנים והנוףאכיל,
 שנכנס קודם דהיינו רש"י בכוונת שביארמה

 לעיקר שנכנס קודם לשונו קפשטות ודלאלנוף,
 להגמ' דס-ל למאי כי צורך ללא הואעצמו
 וא"כ עיקר, בתר נוף שדינן לא לכ"עבס"ד,
 פריק.[ מציבנוף

 רש"י, דברי על תמה שם רע"אובתוספוח
 להועיל צריך שם ויאכלנו בעיקרו יפדהדאם

 פדי', בעינן לא הרי כלפנים הוא דאםממנ"פ,
 ממנ-פ וא"כ פדי', מהני הרי כלחוץ הואואם
 והניח בעיקרו, שם הפדי' אחר אכילמצי

בצ"ע.
 אימור בגמ' דהקשו הא דהנה בזה,והנראה
 וכו' לחומרא מעשר גכי יהודה לר' לי'דשמעת
 אמרי' דלא לי' דמנא אימור בתוד"ההקשו
 דס"ל מפני או היא התוס' קו' ובפשטותלהקל.
 וכמו מדרבק אלא הף דלא רגמ'שקחטית
 משום או אימר, ד"ה הרמב"ן מדברישמשמע
 הא. דמנ"ל הקשו וע-ז ספיקא, דהוידס"ל
 ספיקא משום דקושייתם נימא דאם)אלא
 לזה מועיל אם לעיין צריך הב'וכהצד

 דהגמ' אפש"ל דאולי נראה, אכןתירוצם.(
 לאו נופו, בתר עיקרו שדי נימא אם דגםס"ל
 דס"ל אלא לגמרי, כנוף נחשב דהעיקרהיינו
 הוא, מקומו מחמת לו שיש הדין דמלבדלהגמ'
 אחריו. נמשך שהוא כיון הנוף, ןין נמי בי'אית
 באויר אף דהרי לכאורה, נותנת הסבראוכן

 י"ב )עף"ש מע"ש, לאכול אפשרירושלים
 שהוא בזה ימע למה וא"כ אלן( תד"הא',

 הוא מ-מ הא בתוץ, שנופו האילן עלעומד
 לא דזה נימא אס ואפי' ירושלים, באוירנמצא
 הא מ"מ דינים, שני מקום בחד שיהי'שייך
 שני עליו יש העיקר על שהעומד אפ"לודאי
 בו, נמצא שהוא המקום מחמת האחדדינים,
 נחשב הנוף אחר נמשך שהעיקר מחמתוהשני
 אם גם הנוף, על כעומד העיקר עלהעומד
 ולפ"ז הנוף. של דינא עליי איז עצמוהעיקר
 להלק הגמ' כוונת אין דבאמת הגמ', קו'א"ש

 שמעי' דלא להקשות אלא וקולא, חומראבין
 נופו בתר עיקרו שדי דסבר יהודה לר'לי'

 דאפשר עצמו, העיקר דין עי"ז ולבטללגמרי
 ולכן הנוף. של דינו ג"כ לו דיש רקדס"ל

 דהרי שם, לאכול אסור עכ'!פ בפניםכשהעיקר
 ומ"ל ג"כ, לירושלים חוץ כעומד נחשבהוא
 בחהן וכשעיקרו בפנים, גם עומד שהואבזה
 כיון מחיצות כקלטוהו דנחשב לפדותאסור
 בעיקרו מקלט בערי וכן כבפנים. ג-כשהוא
 שהוא כיון שם, להרגו לגוה"ד אסורבחוץ
 ונופו בפנים בעיקרו אבל בפנים, כעומדעכ"פ
 דהיינו קאי, גואי הא ל" קטיל מצי היכיבחוץ
 מדוקדק ולפ"ז בפנים. כעומד גם נחשבשהוא
 הל"ל וכפשטות קאי, גואי הא הגמ' לשוןהיטב
 ולא קולא, דהוי כיון לי' קטיל מצידלא

 הוא להנ-ל אבל קאי. גואי האבפשיטות
 יתכן היאך היא הגמ' דקו' היטב,מרוייק
 ואת בפנים, עומד הוא מ"מ הא להרגו,שמותר
 ולא ודאי מרין וזה מאבד, אינו ודאי זהדינו

 מ"ט היטב מינשב ולפ"ז חומרא. אומספיקא
 בפנים, בעיקרו חומרא דיש בגמ' אמרולא

 ניץ לחומרא, עליו נהרג גוה-ד דאץוהינו
 שהקשינו, וכמו הננף, בתר ל"דשדינן

 כיון עליו, נהרג גוה"ד באמת הרידלהמבואר
 מקלט, בערי בפנים כעומד גם נחשבשהוא
 מ"ט שהקשינו מה וגם בחוץ. גם שהואומ-ל
 כיון בעיקר להיות לרוצת לו דאסור אמרולא

 אין דבאמת דנראה ל"ק, כבחךן נחשבשהוא
 אלא מקלט, מערי לצאת הרוצח עלאיסור
 ו"וישב ישב" מקלטו ד"בעיר עשה עליושיש
 יוצא הוא דאם אלא גדול", הכהן מות עדבה

 גם דהוא הכא אבל שם, יושב אינוממילא
 וא"כ בחוץ, גם שהוא מה לן איכפת לאבפניס
 באמת לו מותר בחוץ ונופו בפניםבעיקרו
 העיקר. עללעמוד

 הגרע"א קושית ג-כ מיושבח הר'ולפ"ז
 לפדוח א"א בפנים בעיקרו דבאמת רש"י,על
 גם שהוא דכיון ממ"נ, שם ולאכול העיקרעל

 ולא לפדות לא לו א"א כבחוץ, וגםכבפנים
 לאכול דאסור אלא ספיקא, משום ולאלאכול,



בהוראירו
 דפסק מהא במנ"ח שהוכיח וכמווכנ"ל,[ שהוא לפדות ואסור כבחוץ, שהואמשום
 גוה"ד הורגו דאם בפנים, ונופו בתךןדבעיקרו וכנ"ל. מחיצות וקלטוהוכבפנים

 גם לפמש"כ מ"מ אך עליו. נהרג העיקרעל דזה היטב, מיושבים הרמב"ם דבריולפ"ז
 על גוה"ד והורגו בחרן ונופו בפניםבעיקרו נופו בתר עיקרו דוודינן דס"ל ברורהרי

 לומר שייך שפיר וא"כ עליו, נהרגהעיקר כרבנן דפסק נימא אם ]בין ודאיבתורת
 בנופו וגם עיקרו, בתר נופו שדינןדלחומרא נימא אם ובין מע"ש( בהל' הכם"מ)וכדברי
 שהוא כיון עליו יהרג לא ומ"מ להורגו,אסור רוצח( בהל' הכס"מ )וכדברי כר"ירפסק

 הדין. מעיקר ולא מדרבנןחומרא
 מ4.,פל

 גולדשמיט אלל ברוךתרב

 בחוח"מ מלאכה איסורבעבין

 השלחין בית משקין תנן מו"קבריש
 מועד בשלמא ב', ב' שם ובגמ' וכו'במועד
 רבנן שרו פסידא ובמקום הוא, טירחאמשום
 מלאכה בשום אסר דלא שרי מש"הופרש"י
 בחידושי מצינו וכן ע"כ. טירחא, משוםאלא

 איסור טעם ח"ל א', י"ג דףהריטב"א
 ושלא טירחא משום הוא במועדמלאכות
 כל חכמים התירו ולפי' הרגל בשמחתלמעט
 כרי האבד דבר שהוא וכל המועד צורךשהוא
 יום משמחת ונמנע אבדחו על דואג יהאשלא
 עכ"ל.טוב

 כתב ב' סעיף תק"מ סימן באו"הוהנה
 שבביח גבשושית ליטול מותה ח"להמחבר
 ח"ל ההיתר טעם מבואר יוסף ובביתעכ"ל,
 האכד דבר ואינה היא גמורה דמלאכהאע"ג
 טורח של מלאכה שאינה כיון בחו"השרי
 צ"ל דבפשוטו ביאור, צריכים ודבריועכ"ל.
 בנטילת המועד צורך בו שישדאיירי

 בלי מלאכה היתר שום מצינו דלאהגבשושית
 יש אפילו מוחר דיהא קשה וא"כ המועד,צורך
 הוצרך ולמה המועד, צורכי כל וכמו טורחבו

 שהיא במה ההיתר טעם לתלות יוסףהבית
 פירש זו קושיא ומפני טורח. בה שאיןמלאכה
 אומן מלאכת הויא גבשושית דנטילתהפמ"ג

 ומש"ה המועד, צורך בה בשיש אפילוהאסורה
 בו שאין מפני ההיחר טעם יוסף הביתכתב
 מלאכת דאפילו בזה, דנחחדש והיינוטורח,
 הפמ"ג ח"ל טורח, בו בשאין מותרתאומן
 נפש אוכל מכשירי לצורך שאינו דכלאע"ג
 וה אומן( במלאכח דאסור )פירוש שינויבעי

 הוא טורח לאו גבשושית ליטול אבלבטורח
 לו בשיש איירי זה כל ום"מ עכ"ל שינויוא"צ
 תמוה באמת אבל בזה. המועד צורךעכ"פ
 אומן. מלאכת הוי גבשושית דנטילתלומר

 מצוה הסמ"ק על פרץ רבינו בהגהותאולם
 גב על ואף ח"ל חדש דבר איתאקצ"ה

 ונטלה גבשושית היתה גדול כלל בפ'דאמרינן
 משום חייכ בשדה בונה משום חיבבבית
 דבר אינו וגם היא גמורה מלאכה אלמאהורש
 כדפירש בחוש"מ שריא הכי אפילוהאבד
 חוש"מ גבי דקאמר דחגיגה ההיא גביריב"א
 אסור יום איזה לחכמים אלא הכתוב מסרהלא

 איזה אסורה מלאכה איזה מותר יוםואיזה
 מותרת דמלאכה ריב"א ופירש מותרתמלאכה
 דבר אינה אפילו טורח של שאינו מלאכההיינו
 דבר דהיינו מוחרת מלאכה לפרש דליכאהאכד
 יום מאיזה האבד בדבר דהא כדפ"ההאבד
 עכ"ל עצמו הקונט' כדפירש ליה שמעינןמותר



רזנהוראי

 טורח בו שאין דמלאכה בדבריו להדיאהרי
 והוא כלל. צורך בו אין אפילו בחו"המוחר
 הוא בחו"ה האסורה המלאכה שגדרמפני

 כוונח דזהו לומר אפשר וא"כ טורח,מלאנת
 אפילו מוחרת גבשושית דנטילת יוסףהביח
 אינה טורח בה שאע דאחר כלל צורך בהאין
 אשל כספר ועיין האסורות. מלאכותבכלל
 לדעת שכית זצ"ל מבוטשאטש מהגאוןאברהם
 מדעתו. כן יוסף הכית דברי ופירש פרץרבינו

 סימן כ' חלק הרדב"ז בתשובתכחוב
 רבוותא פלוגחא דאיכת ידעת כבר וז-לחשכ"ז
 הף אי מועד של בחולו מלאכה איסוראם

 שאע האומרים ולרעת מדרבנן אומדאורייתא
 הרב דעת והוא התורה מן המועד כחולמלאכה
 תדיר אוחם עושה האלו המלאכות אם,"ל
 ולא האדם לצורך ולא המועד לצורךואינם
 המלאכות שעיקר אסורים ודאי האבדדבר

 דבר לכל חול כיום יהא שלא כדי הואשנאסרו
 ולדעת להחיר יש מאלה אחד חסר אםלפיכך
 טן אסורוח המועד בחול שהמלאכותהאומר
 אותה עושה שאינו אע"פ להחמיר ישהחורה
 המועד לצורך היא א"כ אלא להחיר ואיןחדיר
 האבד דבר הוא ואם הדיהו ופלאכת שינרע-י

 עכ"ל. יחירא, נררחא שם יה" שלאוכלבד
 אם יסודי חילוק שיש רס"ל מדבריוומוכח
 דרבנן. או דאוריחא הוי חוה-מ מלאכתאיסור
 איסור הוא יינו יסוד מה"ח הוי דאםוהינו
 ויו"ט. דשבת מלאנה להאיסור ודומהמלאכה
 האיסור טעמי הריטב"א בשם שהבאנווהגם
 יסוד מ"מ הא וכו' הרגל בשמחת למעטשלא

 דעלמא מלאכה לאיסור דומה הואהאיסור
 דבר שאינו כגת גמורה מלאכה שנאסרובכ"מ
 מקום אין המועד צורך משום בו אין אואבד
 שהוא דכל דחול עובדין בו שאין מפנילהתיר
 אי משא"כ היא, האיסור בכלל גמורהמלאכה
 סיבת כל מדבריהם, הוי חוה"ממלאכת
 דחול, עובדין משוס בו שיש מפני הויהאיסור
 שאינו מלאכה אסרו לא שמעולם מובןוא"כ
 עובדין משום בו שאץ אחר תדיר, אוחהעושה
דחול.

 בה שאין מלאכה שהאיסור לומר,ומסתבר
 איסורו חוה"מ שאם חליא. בהא ג"כטורח
 אין וא"כ מלאכה, איסור דינו יסוד הוימה"ת
 טורח, בה שאין גמורה מלאכה להתירמקום
 להתיר אפשר מדבריהם, איסורו אםאבל

 דרצונם טורח, בה שאע מפני גמורהמלאכה
 מלאכה רק אסרו מש"ה טירחא לאסורהיה
 טורח. בהשיש

 הכתוב מסרן לא הא א', י"ח דףבחגיגה
 זה ואי אסור יום זה אי לך לומר לחכמיםאלא
 מלאכה זו ואי אסורה מלאכה זו אי מותר,יום

 זהו אי יאמרו והם ח"ל שם וברש"ימותרת,
 מלאכה בכל ואסור הראייה קידוש ע"פי"ט
 בכל אסור שאינו מועד של חולו זהוואי

 זו אי לך יגירו מזעד של חולו ועלמלאכה
 מלאכה ואתו אבד שאינו דכר אסורהמלאכה
 אבד. דכרמוחרת

 שהקשה פרץ רבינו בשם הבאנווכבר
 יום זה אי בדרשח נרמז כבר ילכאורהלפרש"י
 גופא, ליו"ט חוה"מ בע חילוק שיש וכראסור
 כתב ומש"ה האבד, דבר מלאכת בהיחררצ"כ

 מלאכה גאיזהדדרשת
 מותרת-

 להחיר הוא
 ובאמח בדבריו. ע"ש טורח בו שאיןמלאכה
 הריב"א של בשיטחו שהולך נראהמדכריו
 של חולו ד"ה י"ח דף חגיגה בחוס'ומבואר
 המוער בחול דמלאכה ס-ל דהריב"אמועד,
 הרדב"ז, בדברי ביארנו וכבר מדבריהםהוי
 שיש מלאכה רק אסרו מדבריהם איסורוראם
 מלאכה כן גס להתיר ויש רחול עוכדיןבה

 היתר דמסמיך שפיר ואתי טורח בהשאין
 לשיטת משא-כ אקרא. טורח בה שאץמלאכה
 דס"ל ב', י"א דף במו"ק רמבואררש-י,
 כחבו וכן מה"ונ היא המועד חולדמלאכת
 מלאכת הף א"כ לפירושה שם חגיגההחוכ'
 להתיר אפשר ואי מטש מלאכה איסורחו"ה
 לא למה ומבואר טורח בה שאין גמורהמלאכה
 פרץ. רבינו כפירווםכתב

 כמה הכיא תק"ל סימן הלכהבביאור
 המחבר דתפס שמשמעותם בשו"עמקורות
 חוה"ם מלאכת של דעיקרו המקיליןנשיטת



כהוראירח
 מה שפיר אתי ולפ"ז עיי"ש, דרבנןהוא

 בה שאין מלאכה להתיר בדבריושביארנו
 אולם וכמש"נ. הרדב"ז שח"לק וכמוטורח
 ולענ"ד וו"ל: כחב ההוא בסימן יוסףבבית
 תורה דבר בחו"ה מלאכה דאיסורנראה

 ואם ע"ש. ע"כ דורשין דאין סוגיאכדמשמע
 בשו"ע שפסק מה דמבואר דנהי צ"ע אכתיכן

 מקור נבאר איך מ"מ גבשושית ליטולדמותר
 דבספר שם, יוסף בית בספר המובאיםהדברים
 מה"ת. הוי חוה"מ דמלאכת תפס יוסףבית

 דכחב רכ"ה סימן הלקט שבלי בספרשו"ר
 וז"ל: בחוה"מ טורח בו שאק מלאכהלהתיר
 שלו' שאלת זו רשות של איגרות מפרשיםיש

 דמיא ולא כתיבה בהך טרחא "ליכאגרידא
 כמטייל ליה דהוי מותר הלכך כלללמלאנה
 להתיר בדבריו להדיא הרי עכ"לבעלמא"
 רכ"ג בסימן ומבואר טורח בה שאיןמלאכה
 הרי דאורייתא. הוי חוה"מ דמלאכת דס"לשם

 דאורהתא חוה"מ מלאכת אם דאפילושס"ל
 דלא וזה טורח בה שאין מלאכה להתיריש

 מלאכת דאם שכתב שהבאנו הרדכ"זכדברי
 וכל מוחלט איסור איסורו הוי מה"ת,חוה"מ
 ואין האיסור בכלל הויא עלי' מלאכהששם
 דחול עובדין משום בה שאין מלאכהלהתיר

 דגבשושיח דינו לפרש אפשר וא"כוכמש"כ.
 בביח דבריו לפי אפילו לעיל שביארנוכמו
 ומ"מ דאורייתא. הויא חוה"מ דמלאכתיוסף
 הרדב"ז כדברי ס"ל דרש?י לומרנראה

 וכמש"נ. פרץ רבינו כדברי פירש לאומשו"ה
 בפרקין בירושל' דאיחא מהא יל"עאכן

 מאי שם רהקשה דשביעית ב' ופרק א'הל'
 התירו לא דבחוה"מ מחוה"מ, שביעיתשנא

 משא"כ יחירא, טירחא האבד דברבמקום
 בכל האבד דבר במקום מלאכה התירושביעית
 טעם שם ומסיק יתירא. בטירתא אפ'אופן

 במלאכה מותר שהוא ע"י דבשביעיתהחילוק
 אופן בכל החירו הקרקע[ בעבודת רק]דנאסר

 דנאסר במועד משא"כ יתירא. טירחאאפילו
 יש והנה יתירא. טירחא להתיר איןבמלאכה
 מלאכה אסרו דלא ראשונים הנך עללהקשות
 האיסור שיסוד ומפני במועד, טורח בהשאין
 הוה א"כ הטורח, מפני הוי במועדמלאכה

 אינו שאיסורו דבשכיעית לחלקלהירושלמי
 אפי' האבד דבר במקום להתיר יש הטורחמפני
 מ"ש זוטא טירחא דמ"ש יתירא,טירחא
 הוא איסורו דכל במועד משא"כ רבא,טירחא
 שמלאכה ולומר לתלק יש שפיר הטורח,מפני
 האכד. דבר היתר לה אין יתירא טידחאשל

 כן חילק לא למה לשיטתם קשהוא"כ
 וצ"ע.הירושלמי,
 דכבר ראשונים, הני בדעת ~ומרוהנראה

 מלאכה איסור דטעם הריטב"א דבריהבאנו
 בשמחת למעט ושלא טירתא משום הואבמועד
 דבר שהוא כל חכמים התירו ולפיכרהרגל,
 ונמנע אבדתו על דואג יהיה שלא כדיהאכד
 י"ל ראשונים הני ולשיטת י"ט. משמחתיותר

 אפי' האבד דבר מלאנת להתירדמסתבר
 הוי לא דסוכ"ס יחירא, טירחאבמקוס
 דאגת כמו הרגל משמחת כ"כ מניעההמלאכה
 להריטב"א כן מצינו ובאמת ממונו.אבידח
 שנאסר דמה מכילתין בריש להדיאשכתב
 דאינו והיינו סיג, מפני רק הוי יתיראטירחא
 לתז"ל להו הוי הדין משורת דוראי הדיןמעיקר
 טירחא במקום אפי' האבד דבר מלאכתלהחיר
 חדש איסור רהוי אלא שכתבנו, וכמויתירא
 במועד מלאכה דהאיסור ומבואר סיג.מפני
 רוב מפני באה, אינה יתירא טירחאבמקוס
 ולכ"ז סיג. מטעם חרש איסור הוי רקהטורח
 שנאסר דמה דכיון היהושלמי, דברימיושבים
 רק הטורח מפני אינו במועד יחיראטירתא
 הקשה שפיר להכי וכמש"כ, סיגמפני

 דבחוה"מ מחוה"מ, שביעית דמ"שהירושלמי
 בשביעית, ולא סיג משום לאסורהחמירו

ודו"ק.
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רטכחוראי

 גרידון יחודח יייוחיי

 חצירות לעירובי בכוגע ענו"םדירת

 דירת דכו"ע "אלא א' ס"ב דףעירובע
 ילמד שמא כגזירה והכא דירה שמה לא םעכו"

 דעכו"ם כיון סבר ראב"' מיפלגי קאממעשיו
 גזרו ךדיירי דשכיהי תרי דמים אשפיכותחשוד
 סבר ור"מ רבנן ביה גזרו לא שכיה לא חדבהו
 עירוב אין רבנן ואמרו ודייר דמיקריזמנין
 מועיל רשות בטול ואין עכו"ם במקוםמועיל
 מוגר." לא ועכו"ם שישניר עד עכו"םבמקום

 שלמרות היא הגמרא כוונתולכאורה
 של כדיר אלא אינה עכו"ם דירתשמדינא
 וכדירת דירה נחשב שיהיה גזרו מ"מבהמה
 שדוקא מפרשים הינו ובפשיטותישראל.
 ממעשיו ילמד שמא של תשש שקייםבמקום
 מקום יש אבל כרייר, אותו החשיבו שםבפועל
 ב' שיש במקום כלל שבדרך שמאחרילומר

 כראכ"י דקי'"ל )לוידן זע"ז אוסריםישראלים
 יש עמהם דר וגוי דשכיחא( מילתאובעינז
 גזרו שוב ממילא ממעשיו ילמד שמאחשש
 ב' עם עכו"ם שדר מקום שבכל מוחלטבאופן

 עליהם ויאסור כדיר הגוי שיחשבישראלים
 שמא של חשש שאין מקרה יצוייר אםואפילו
 בפועל. ממעשיוילמר

 דף הסוגיא ממסקנת משמע זהוכפירוש
 קסבר אי קסבר "ומאי שם ראיאא ב',ס"ב
 נמי ם עכו" אפילו דירה שמה בעלים בלאדירה
 שמה לא בעלים בלא דירה קסבר ואיניתסר
 ולכאורה ניתסר." לא נמי ישראל אפילודירה
 בין לחלק מקום שיש הש"ס ידע לא וכיתמוה
 עכו"ם דירת הרי ישראל לדירת עכו"םדירת
 אלא אסור ואינו דירה אינה דדינאמעיקר
 אפילו וא"כ ממעשיו ילמד שמא גזירהמטעם
 שמה בעלים בלא שדירה סובריס היינואס
 לא עכו"ם שאצל לומר מקום היה מ"מדירה

 שם דר העכו"ם אין שאם כדירה נחשביהיה
 ומה ממעשיו, ילמד שמא חשש איןלמעשה
 "אפילו בפשיטות להקשות הגמראראה

 כמ"ש מבואר שמכאן אלא ניתסר" נמיעכו"ם
 לייר הגף את החשיבו הגזירה שלאחרלעיל
 שמא חשש אק שבפוצל במקום ואפילוב,וצם
 שמדחה ובמה וכנ"ל, אוסר הו.! ממעשיוילמד

 בנוגע זה ביסוד חרטה שום רואים לאהגמרא
 נחל בספר בס"ד מצאתי וכעי"ז~איתיה
הערכים.
 דישראל בסוגיא ב', ס"ה דף לקמןועיין

 שם הריטב"א ובח' בחיצתה ישראל בפנימיונף
 מהאי דאי לי "וקשה ח"ל מיניה בעאבאד"ה
 הפנימית על לאסור לרב לו היהטעמא
 דכיון ר"ל איסורא ועכיד דדייר הואדאיהו
 ישראל היינו התם דדייר לפנימישהגורם
 גנב עכברא דלאו למקנס בעי לדיזיההחיצת
 "ולכאורה ( ב' נ"1 דף )קידושין גנב חוראאלא
 גדרי ענין דמה חדא בחרתי. קשיםדבריו
 על דיר שם העניקו חז"ל לכ' לכאןקנסוח
 הוא ששם במקום לאסור צריך והואהגוי
 בחיצון הישראל הוי אמאי ועוד לדייר,נחשב
 שהרי "עכברא" הוא גם לכ' "חורא"בגדר
 אוסר והגוי דר"ע אליבא אזלינןבסוגיין
בחיצונה.
 מחבארים דכריו השנייה לההערהובנוגע

 בד"ה ב', ע"ה דף לקמן בחידחשיו מ"ש פיעל
 הוא ששס כרבים, הוא הרי גוי אלעאיא"ר
 קךיך אינו ממעשיו ילמד שמא שהחששמפרש
 ישראל עם אחד בחצר הגוי שדר במקוםאלא
 הרגל דריסת אלא לגף שאין במקרהאבל

 שאוסרת רגל רגל האי הף אם אפילובחיצונה,
 דר העכו"ם שאין מאחר מ"מ במקומו,שלא



כתוראי
 ילמר שמא חשש אין למעשה, הישראלעם

 הישראל אמאי נאן מבואר וממילאממעשיו,
 ההערה אבל "חורא", בגדר אלא אינובחיצונה
 עומדת. במקומה עדייןהראשונה
 ס"ל לא שהריטב"א לפרש שנראהאלא
 שהוא אלא הסוגיא מפשיטות לעילכמ"ש
 הגוי עשאוהו לא הגזירה לאחר שגםמחדש
 ילמד שמא החשש שמפני אלא בעצםכדהר

 שהנכרי וקבעו הישראלים קנסוממעשיו
 נחשב מהקנס שכתוצאה ונהי עליהם,יאסור
 ולא מהקנס יוצא פועל רק זה אבל לדיירהגוי
 בגדרי דנים שאנו ומאחר עצמו, מצדדין

 לאו של הכלל לפי לומר שייך דרבנןקנסות
 בחיצונה הישראל את שנאסור וכו' גנבעכברא
 ממעשי ללמוד העלול הוא שהפנימיאע"פ
 סיבה אלא אינו ילמד שמא החשש שהריהגוי,
 כבר זה בפועל הקנס להטיל היכן אבללקנוס
 דעלמא. קנסות בגדריחלוי

 לעיל כמ"ש נראה לא הריטב"א דברי~פי
 שמא חשש שליכא במקום אפילו אוסרשגוי
 מסחבר לשיטתו אלא בפועל, ממעשיוילמד
 לא קנס בגרר הוא שהאיסור שמאחרלומר
 ילמד שמא חשש ששייך במקרה אלאקנסו

ממעשיו.
 עם הריטב"א מחלוקת לפרש נוכל זהולפי
 הרי דגוי ב', ע"ה בדף הנ"ל בסוגיאהתוס'
 בפנימי הדר לגוי בנוגע שם )שדנים כרביםהוא
 שני דרים שבו בחיצונה הרגל דייסת לוויש

 אין שמדינא בריטב"א שם ואיתאישראלים(
 הרגל דריסת אלא לו שאין שהנכרי לומר"קום

 שיאסור למעשה, עמהם דר ואינובחיצונה,
 ילמד שמא חשש אין במציאות שהריעליהם
 אין ולכן לעיל. שהבאנו וכמו בכה"ג,ממעשיו

 גזירת מטעם אלא חיצונה בהצר איסורכאן
 הוא הרי נכרי ד"ה שם בתוס' יעיין אבלר"א.
 ליה למה "וא"ח בפשיטות שמקשיםכרבים
 כרבים ה11 לא אפילו כרבים הוא הרילמימר
 ואוסדי, בחיצונה ישראלים ב' דיש כיתאסר
 איש )ובחזון עליהן" הרגל דריסת לו וישזע"ז
 שייך לא גוי שאצל שכוונתם מבאר )י( פ"בס'

 וממילא במקומו המותרת רגל שלהמחטג
 ק' ולכ' שם( ע' במקומו שלא אוסר הואתמיד
 שככה"ג בריטב"א מפורש שהרי חמוההתוס'
 באמת שזה אלא ממעשיו ילמד שמא חששאין
 מפרשים שהתוס' כנ"ל והבאור מידי קשהלא
 הגזירה שלאחר דברינו בריש שבארנוכמו

 במקום ואפילו בעצס, לדיר הגוי רבנןשויוהו
 בפועל, ממעשיו ילמד שמא חשששליכא
 אוסרים ישראלים ב' שיש מאחר הכאוממילא
 שם, האוסרת לרגל נחשב והגוי בחיצונהזע"ז
 חשש דליכא אע"פ עליהם הגוי אוסרשוב

 הגוי היה שמדינא בפשיטוח הקשו ולכןבפועל,
 כמו ס"ל הריטב"א משא"כ שם. לאסורצריך

 הטילו לחוד ומקרה מקרה שבכלשהקדמנו
 ולא בעצם לדייר הגוי עשאוהו ולא קנסחכמים
 ילמד, שמא חשש ששייך במקום אלאקנסו

 תפס חשש ליכא שבחיצונה מאחרוממילא
 שהגוי לומר מקום שאע פשוט לדברהריטב"א
 הוא הרי שגוי חדשה גזירה מטעם אלאיאסור
 פירקע. בריש מתניתין מטעם לא אבלכרבים
 וס"ל הריטב"א על חולק שהמרדכיונהי
 ילמד שמא חשש איכא בכה"ג שגםלהדיא

 באור שזהו לומר מקום היה כן ואםממעשיו,
 החוס' מסחימת מ"מ והריטב"א, התוס'מח'
 שס"ל להקדים בלי שגם כן, נראהלא

 כנ"ל. והבאור קושייתם הקשוכהמרדכי
 הריטב"א שלפי לומר נראה היהוגם
 לדירת רבנן ושחוהו שקנסו במקוםאפילו
 קלה היא דירחו קביעות מ"מ דירהעכו"ם
 מצאנו באמת וכן ישראל. מדירחוחלושה
 בפירקץ מקומות בכמה בריטב"אמפורש
 פי על ישראל לדירח עכו"ם דירח ביןשמחלק
 שמעיקר משום קלה עכו"ס שדירת זהיסוד
 הבאור לפי משא"כ דירה, שמה לאודדינא

 לחלק מסתבר לא לכ' דברינו בריששהבאנו
 הגף רבנן שויוהו הגזירה שלאחר אלאבהכי
 ישראל. דהר וכמו גמורלדייר

 חילופי היטב לבאר אפשר זה~פי
 שם איתא ב', ס"ב דף הסוגיא בסוףהגירסאוח

 בלא דירה קסבר "לעולם ובראשוניםבגם'



ריאכחוראי
 אסר איחיה דכי וישראל דירה שמה לאבעלים
 איתיה דכי עכו"ם רכנן ביה גזרו ליתיהכי

 כי אסר איתיה כי ממעשיו ילמד שמאגזירה
 "ה"ג מובא בריטב"א אבל אסר" לאליתיה
 דירה" שמה בעלים בלא דירה עלמאדכולי
 לאחר שגם לטעמיה בזה שהריטב"אונימא
 ישראל מדירת קלה עכו"ם דירת הויהגזירה
 בלא שדירה נפסק ישראל אצל אםואפילו
 ולומר לחלק שפיר שיך דירה שמהבעלים
 אם משא"כ דירה, שמה לא עכו"םשאצל
 דירת בין חלוק אין הגזירה שלאחרנפרש
 "שמה גורסים היינו אם ישראל לדירחעכו"ם
 להסיק מחךיביס ה-נו לישראל בנוגעדירה.
 לפי הגמרא גירסת א"ש ולכן נכרי אצלשה"ה
 בין לחלק שאע הסוגיא מפשיטוח שהוכחנומה
 הגזירה. לאחר ישראל לדירת עכו"םדירח

 מח' לבאר אפשר שנתבאר מה לפיולכ'
 מיניה "בעא שם איתא א', ע' בדףהראשו3יס

 רשות" שיבטל מהו 'ורש נחמן מר'רבא
 בא שהיורש א-רי שבע-כ מפרשיםוהתוס'
 נשאר דאלת"ה המוריש, בבית בשבתלדור
 אוסר ואינו בעלים בלא כדירה ביתאותו
 אין אם שאפילו מסיק הריטב"א אבלבחצר,
 אנו זקוקים מ"מ בשבת כאן לדור באהיורש
 שנאסר כית זה רשות אומרים שאנולבטולו,
 נפר3ס האיך כן שאם מתץשה והואנאסר.
 שאם מבואר ששם א', ס"ז דף דלעילסוגיא
 מן מסולץ שרשוחו שאומרים בשבת נכרימת

 שם וע' נאסר. שנאסר כיון אומרים ולאהחצר
 שמחלק בזה זו תמיהה מיישב שהואבדבריו
 שם שדוקא ישראל, לדירת עכו"ם דירחבין
 שאיירי משום נאסר שנאסר כיון אמרינןלא

 3ראה דרכינו ולפי קלה. שהיא עכו"םבדירת
 בדף סוגיא מהאי שאדרבה התוס' בדעתלפרש
 כיון של יסור שאין הכרח להם יצא א',ס"ז

 דירת שוה הגזירה אדרי שהרי נאסר,שנאסר
 להדיא מצאנו ואם ישראל, לדירתעכו"ם
 נאסר שנאסר כיק אומרים לא עכו"םשאצל
 למימר ליכא ישראל אצל שגם פשוט נןאם
 היורש שבא לפרש התוס' נזקקו ולכןהכי,

 א', ע"ב התוס' מדברי להקשות ואיןבשבת.
 שס דאיתא וכו' שרויין כשמקצתן ומוייןד"ה
 כ"כ חשיב לא ננרי שדירת רבריהםבסוף
 לתיץוני בנוגע דניס ששם ישראל, לדירתביחס
 רק הוא לעיל ומ"ש דירה, קביעוח לאחרחצר
 שם"ל מצאנ1 לא ובזה דירה לקביעותבנוגע
 וכנ"ל. מישראל עכו"ם שחלוקלהתוס'
 התוס' שיטת בברור הדברים כניםואם
 דברי על העוזר האבן השגת ל-שבנוכל

 כרמ"א שם שאיתא ש"ע. סימן בסוףהרמ"א
 ובעל רבים האורחים אם "ואפילו ח'בסעיף
 קבוע אחד כעה"ב בדאיכא ודוקא אחדהבית
 ביחד אורחים אבל לגביה בטלים האורחיםדאז

 היא רינא להאי ומקור מיר" זע"זאוסרים
 זה דין הוציא והוא ע"1 סימן הדעעבחרומת
 שהמבטל ב', ס"ט דף בגמרא שאיתאממה
 אינו ולכן האחרים לגביה כאורח נחשברשות
 מוכח שמכאן החה"ד ובאר עליהם.אוסר
 קבוע. בעה"ב על אוסר אינו אורח מקוסשבכל

 ומביא הרמ"א דברי על חולץ העוזרוהאבן
 ובסוף הרמ"א כדברי דלא נפסקשבמהרי"ץ

 ס"ט, דף שם בסוגיא שמתוס' טוען הואדבריו
 והוא הרמ"א כפסק דלא מבואר ג"כב',

 ולהן לו מותר וק~הם ד"ה בחוס' שםשאיחא
 דאמר ר-ח פירחם לגביהו אורח "דהףח"ל

 ואומר לעולם אוסר איננ אכסנאיבירושלמי
 הבא כגק איירי דהתם כלל להכא דמי דלאר"י
 עצמו." לקבוע ולא אכסנאות לשם במבוילדור
 מובן אין "לכאורה - העוזר באבןועיין

 דה"פ רצכצ"ל ר"ח פי על פליגי במאידבריהם
 מקום דשאול כאן לאכסנאי הבא ישראלודאי
 והא ממש ממכר כמו הף ליומא בירופיתא
 כאינש פרוש לגבייהו כאורח דהוידאמר
 אחר בחצר דלי' פיתא מקום לו שישדעלמא
 וכו'. אוסר אינו כאן ולן משתמש אי אףלכן

 כאקראי ובא הואיל איירי בעכו"םובירושלמי
 ברגיל לא אם ממעשיו שילמד לחוש שייךלא
 שאין יוצא דבריו ולפי וכו'." יום ל'או

 דאיתא דמה החה"ד, של לחדושו מקורמסוגיע
 הפרוש אין כאורח, המבטל שנחשבבסוגיין



נהוראיריב
 חז"ל שדנו אלא התה"ד שתפס וכמוכפשוטו
 אחר במקום פיתו שמקום כאחד מבטלהאי

 אבל זה בחצר כשמשתמש אוסר אינ1וממילא
 אוסר בחצר שמתארח ישראל נמי הכיאין

 קבוע, בעה"ב עלאפילו
 האבן של כפירושו ג"כ משמע הב"חבהג'
 כלל להכא דמי "דלא התוס' שבמ"שהעוזר
 לשם במבוי לדור הבא כגון איירידהתם

 דמי "דלא והוסיף הב"ח הגיה " וכו'אכסנאות
 כ"ה נ"ב הבא" בעו"ג איירי דהתם כלללהכא
 ומכלל שפ"ד" סימן ובטור וכאשריבס"א
 הר"י כדעת למד הוא שגם משמעהגהתו
 הוא החלוץ שעיקר העוזר באבןכמ"ש

 זה וא"כ וכנ"ל. בעכו"ם איירישבירושלמי
 כתה"ד שסתם הרמ"א דעת על השגהבאמת
 )שמדבריו הרא"ש וגם התוס' שגםבמקום
 עליו, חולקים הב"ת( הג'נובע

 אחר פירחם שמפרש במהרש"א עייןאכן
 רק, הוא הר"ה על הר"י שטענת והואבתום'

 בעצם שהוא איש על דנים שבסוגייןשמאחר
 זה, לשבת רשותו בטל ורץ בחצר קבועדייר
 בירושלמי, שאיתא למה זה דין לדמותאין

 בלתי בעצם שהם אדם בני על דנים שםשהרי
 בין כלל מחלק אינו והוא זה, בחצרקבועים
 דבריו לפי נמי הכי ואין לעכו"םישראל
 באמת שאחד ובזמן התה"ד דבריצודקים
 אחר בחצר הוא קביעוחו ומקום כאןאכסגאי
 שאיתא וכמו קבוע בעה"ב על אוסר הואאין

 בירושלמי.להדיא
 כפירוש התוס' בז,נת להוכיחונראה
 שבררנו מה לפי העחר האבן כפי' ולא אהמהרש"
 אין הגזירה לאחר התוס'שלשיטת

 ישראל לדירת עכו"ם דירת בע חילוקשום
 שמא חשש שליכא במקום ואפילוכדאיתיה,
 ישראלים ב' יש אם מ"מ בפדצל ממעשיוילמד

 שישראל בכה"ג עמהם דר וגף זע"זאוסרים
 לדייר נתשב הגף גם אן לדייר נחשבהיה

 האבן של לחילוק מקום אין כן ואםואוסר,
 על אוסר שאינו בעכו"ם מצאנו שאםהעוזר,
 כן הדין בישראל שגם הוא סימן קבועבעה"ב

 בדאיתיה, כלל דירתם בדין חלוקים איןשהרי
 בירושלמי להדיא שמצאנו מאחרוממילא
 בישראל, ה"ה א"כ אוסר אינו גוישאכסנאי

 דלא סוגיין שפירש ראיה מתוס' אין כןואם
 הרמ"א על  ההשגה נסתלקה וממילאכהתה"ד
 התוס'.משיטת
 - בא"ד 1' שאלה צבי בחכםעיין

 שיש דלטעם שכחב הנז' הריב"ש"ובתשובת
 מן להם וליתן הרבים דרך ליטול להאדוןרשות
 הגףם בבתי ולא במבף לטלטל מותרהצד
 ביטל לא ביתן רשוח חצרו, רשוח דבטלדומיא
 לזה זה ענין מאי טובא לי תמיהאוכו',

 שפיר זע"ז האוסרים ישראלים דירתדבשלמא
 ביתו רשוח חצרו רשות דביטל דאףאמרינן
 ואינה כהמה דכדירת עכו"ם דירת אבלאסורה
 זע"ז אוסרים ישראלים ב' יש אם אלאאוסרת
 מקום שהוא המבוי רשות ששכרו כיוןוכאן

 שום אין שוב זע"ז אוסריםשהישראלים
 אין שהרי העכו"ם בית חבירו על אוסרישראל
 העכו"ם על הרגל ודריסת דרך ישראללשום
 לעכו"ס שיש הרגל ודריסת העכו"ם שלבביתו
 ובספר וכו'", שכירוח ע"י הותרה כברבמבוי
 מאח החדשות ב"ח לשו"ח אחרתקונטרס
 וז"ל מסיק ד' בסימן זג"ל מרגליוחהגרא"ז
 סענדער מוהר"ר הגאק דודי  השיג זה"ומטעם

 החצר שכירות דמדמה צבי החכם עלנ"י
 החצר על הרגל דריסח לו שאיןלעכו"ם
 מעולם הרגל דריסת לו היה שלא היכאדבאמת
 עליהן ואוסר הרגל דריסת לו שהיה הכאאבל
 שלו הביח דגם לחוד החצר בשכירות דיאין

 " וכו' אחד בחצר שהוא כיון דירהעשאוהו
עכ"ל.
 בגדר והקו"א הח"צ דפליגי מבוארהרי
 כית הח"צ שלפי שכירות לאחר עכו"םדירת

 דייר שם ממנו נפקע בחצר הגוי רשותששכרו
 לביתו החצר מן טלטול לאסור וכדילגמרי
 הבית על איסור לחדש שוב צריכיםהיינו

 כדבר תופס הקו"א משא"כ בדבריווכמבואר
 הנכרי על רייר שם חל שכבר שבמקוםפשוט
 בין בחצר בין בעצם לדייר נחשב הואשוב



ריגבהוראי
 אכתי בחצר חלקו ממנו ששוכרים ובמהבבית
 ביתו. לתוך טלטול הותרלא

 מוכרח שהח"צ נראה פלוגתתםולבאר
 לאחר שגם הריטב"א בדעת מש"ת ע"פלפרש
 אלא גמור לדיר הגוי עשאוהו לאהגזירה
 ילמד שיא החשש מתמת קנסו מקוםשבכל

 לדייר הגף נחשב מהקנס וכתוצאהממעשיו
 עוד הרחיק שהח"צ אלא בחצר בין בביתבע
 נחשב שהגוי מה שכל שמאחר והדשלכת
 ילמד לשמא לחוש שיש ממה רק הואלדייר

 שלאחר לומר מסתבר ממילא בחצרממעשיו
 רשותו ממנו לשכור חז"ל חקנתשמקיימים

 שהרי בחצר, לא לדייר נחשב אינו שובבחצר
 שם שאסר מה שכל בבית ולא ממנו, שכרושם

 מגדר ותולדה בחצר שאסר מה מכח רקהיה
 הוחר ממילא בחצר שהותר ומאחר שסדירתו
 דלא מבוארת זו סכרא על הקו"א וטענתבבית
 שס"ל ה-עימיהו התוס' כדעת נסביר אםמיבעיא
 4יר הגף רבנן שינהו הגזירהשלאתר
 שהרי כהח"צ מסתבר לא בודאי שאזבעצם
 אם אפילו אלא הבית, מן דירחו נפקעבמה
 לכ' מוכרח שהח"צ הריטב"א כדעתנתפוס
 הקו"א מוכיח שפיר וכנ"ל, כמותו,לסבור
 לקמן בעצמו הריטב"א שמדכרי דבריובריש
 שם חל שכבר שמאהר מוכח א', פ"הבדף
 אפילו בעצם לדייר נחשב שוב הגוי עלדייר
 ממנו שישכרו עם משם דירתו נפקע ולאבבית
 וקובע הח"צ דברי את הקו"א שם מרחהולכן

 הריב"ש. כדעחמסמרים

"4  
 גראסמאן צבי ברוךהרב

 חשמשות לבין דאיתקצאי מיגו בדין שמעון רבישיטת

 רב אמר כתב, א' מ"ה דף שבח בגמ'א.
 שמעת לר' מוקצה אין שמואל אמריהודה
 שם ופרש"י בלבד וצמוקים גרוגרותאלא
 ויש חזו. ולא כידים דדחינהו תרחידאיכא
 חזו לא ביה"ש אם דר"ש אליבאלחקור

 המ אם בשבת איחזי והדר וצמוקיםהגרוגרות
 שר"ש כיון א"ד מוקצה, משום אסוריןעדיין
 השמשות בין דאיתקצאי מיגו סברלא

 בשבח איתחזי הרר אם יומא לכולאאיחקצאי
 .מוחרין.

 ראשוניס מחלוקת הוי שזה לומרונראה
 שאינן בעוד וז"ל כתב מ"ה רף בשבחהר"ן
 מוקצות היו שבת שכשנכנס ונמצאיבשות
 היום בחצי שנחהבשו אע"פ הלכךלגמרי
 אפי' היום כל שאסור עכ"ל-מפורשאסורות
 כוס נמו והוי דאיתקצאי מיגו ליה רליתלר"ש
 ועששית.קערה

 שלר"ש וסבר זה על חולק שרש"יונראה
 רש"י שעיין מותר, בשכת איחזי הדראם

 ח"ל אחזו דלא ואי בד"ה ב', כ"1 דףבביצה
 יום מבעוד הכנה כאן דאין אסורין ודאיביה"ש
 בעי יום מבעוד הכנה טוקצה ליה דאיחומאן

 יביאו אשר אח והכינו הששי ביוםכדכתיב
 של במוקצה מיירי שהכא צ"ע ולכאורהעכ"ל,
 לעיל בפירוש רש"י כתב וכן הנמוקיםגרוגרות
 היינו מוקצה סתם מכדי וז"ל דמי היכיבד"ה
 שדוקא רש"י כתכ אמאי וא"כ עיי"ש,גו"צ
 והא אסור מוקצה ליה דאית דמ"דאליבא
 כדאיתא מוקצה שהוי מודה ר"ש גםבגו"צ
 ודאי השמשות בין חזי לא שאם שבתבגמ'

אסורע.
 יש אם לענין מהרי שגמ' לתרץונראה
 שביה"ש מיירי כהו"א ולכן שבח לחצימוקצה
 דלא אי הגמ' הקשה זה ועל אחזי והדר חזולא



כהוראיריד
 אז חזו לא ביה"ש שאס פירוש אחזי לאאחזי
 שזה רש"י פי' ולכן השבח, לנל מוקצהודאי
 אכל מוקצה ליה דאית דמ"ד אליבאדוקא
 ביה"ש שמוקצה בגו"צ שמודה אע"פלר"ש
 ליה דליח כיון מותרין אחזי הדר אםאבל

 דאיתקצאי-ומזה מיגו אמרינן ולאמוקצה
 אם שאפי' דר"ש אליבא סבר שרש"ימוכרח
 מותרין, אחזי הדר אם אבל חזי לאביה"ש
 אליבא ור"ן רש"י בין מחלוקת שישנמצא
 מותרין אם בשבת אחזו הדר גו"צ אםדר"ש
 פליגי. במאי וצ"ב אסורין,או

 כתב א', מ"ד דף שבת יל"ע-בגמ' עודב.
 כל שאסורע ועששית קערה בכוס מודהשר"ש
 הם אם לחקור יש עלי', דעתי' שאין מפניהיום

 ג"כ שר"ש דאיתקצאי מיגו מטעםאסורין
 ורק דאיתקצאי מיגו של דין ליסודמודה
 מיגו ליה לית ומצפה שיושבבמקום

 מיגו דין בכלל לי' לית ר"ש א"דדאיתקצאי,
 לכל דעח שמסיח שאני והכאדאיתקצאי

 לכל המוקצה חל בביה"ש וממילאהשבת
 מח' בזה ויש דאיתקצאי. מיגו דין בלאהשבת

 ח"ל כחב הריטב"א בהידושי -ראשונימ
 גדולים שהם דכיון אלא מיגו משוםולאו

 לדעתיה אסח השבח כל להדליקוראויים
 ן הר" בחידושי רצ' עכ"ל, יומא לכוליהמינייהו
 דאיתקצאי מיגו דאמרי' הוא ובהא ח"לשם
 עכ"ל לא אחרינ' במידי אבל וקערה בכוסוכן

 מודה ר"ש אם ור"ן ריטב"א מחלוקתנמצא
 יושב שאינו במקוס דאיתקצאי מיגולדין

 דאיתקצאי מיגו דין לי' לית שבכלל אוומצפה
 פליגי. במאיוצ"ב
 ר' מחלוקת מצינו שכאמת צ"ב עודג.
 הכנה מחמת מוקצה לענין חד שמעק ור'יהורה
 אח במחתכין ב', קנ"ו דף שבת מס'בסוף

 הכלבים לפני הנבלה ואח הבהמה לפניהדלועין
 שבת מערב נבלה היתה לא אם אומרר"י

 דף חולין גמ' וע' המוכן, מן שאינו לפיאסורה
 דלועין מחתכין של זה משנה שמקרי א',י"ד
 ר' מחלוקח ועוד עיי"ש. היא דהכנה יהודהר'

 דאיתקצאי מיגו לענע שמעת ור'יהודה

 אם לחקור ויש יומא, לכולי איתקצאיביה"ש
 חד והוי זב"ז תלויים ור"ש ר"י מחלוקותשני

 מיגו ליה לית מוקצה ליה רלית שר"שמחלוקת
 מחלוקות שני שהף י"ל א"דדאיתקצאי
 לענין וחד דהכנה מוקצה לענין חדנפרדות
 אפי' איסור מחמת שבמוקצה דאיתקצאימיגו
 אלא שדולק בשעה מוקצה שהוי מודהר"ש

 מיגו אמרי' אס שכבה אחר היאהשאלה
 אז הכנה מחמת במוקצה משא"כדאיתקצאי,

 שר"ש ביה"ש מוקצה הף הכלל אם שאלההוי
 השאלות שני ואין כלל מוקצה הף שלאסבר

 בשניהם מחמיר יהודה שר' אלא בזו זותלויות
 בשניהם. מיקלור"ש

 ותוס' רש"י מחלוקת הוי שזה לומרונראה
 בגרוגרות שכתב ג', כ"1 דף בביצהרש"'

 אסורין ודאי ביה"ש אחזו לא שאםוצמוקין
 ליה דאיח ומאן יום מבעוד הכנה כאןדאין
 נתבאר וכבר בעי, יום מבעוד הכנהמוקצה
 שיהיו דאיתקצאי מיגו לענין מיירישרש"י
 ולכן בשבח חזו הדר אס אפי' היום נלאסורע
 ליה דאית דר"י אליבא דוקא רש"יכתב

 שהם בגו"צ שמודה אע"פ לר"ש אבלמוקצה
 מיגו ליה לית ר"ש אבל ביה"שמוקצה

 הכנה כאן דאין מפרש ורש"ידאיתקצא'
 נראה השבת לכל מוקצה הוי ולכן יוםמבעוד
 ולכן הכנה בדין תלף ראיתקצאי מיגושדע
 דאיתקצאי מיגו לי' לית הכנה לי' דליתר"ש
 מס' ריש מרש"י ראי' וכן מחלוקת, חדאוהויא
 לן סתס יו"ט שגבי ראי' הגמ' שמב;אהביצה
 מן עצים מבקעע אין דתנן יהורה כר'חנא

 ביו"ט, שנשברה הקורה מן ולאהקורות
 מעכשיו שעומדת ואע"פ 11"ל שםופרש"י
 כיון קיימא להכי לאו וביה"ש הואיללהיסק

 לכולי איתקצאי השמשוח לבקדאיתקצאי
 נראה עכ"ל. ביו"ט מוקצה לן איח אלמאיומא
 יהודה לר' ראי' הוי דאיתקצאי מיגושמדין
 שנולדה ביצה שהמשנה הכנה מחמתבמוקצה
 מוכח הרי הכגה מחמת במוקצה קאייריביו"ט
 זה תלויות מחלוקוח ששחי סברשרש"י

 שתי שהוי וסוברים זה על חולקיםבזה-וחוס'



רטוכהוראי

 דף שבת שבגמ' זב"ז, תלךוח שלאמחלוקות
 הלכה אמר יוחנן ר' שאף איתא ב',קנ"ו
 והא הכא ר"י אמר ומי הגמ' והקשהכר"ש
 מבקעין אין וחנן משנה כסתם הלכה יוחנןא"ר
 והא בד"ה שם בתוס' וע' הקורות, מןעצים
 דלא מהכא מוכת שהיכי שהקשה יחונןא"ר
 מיגו יוחנן לר' אית שמא כר"ש,ס"ל

 הכנה מחמח מוקצה בדין אבלדאיתקצאי
 סבר הדלועע, את מחתכין אין המשנהדהיינו

 מוקצה-נראה ל" דלית שמעון כר' יוחנןר'
 מוקצה לגבי אם שאפי' זב"ז חלוי שלאמחוס'
 שסבר אפשר דאיתקצאי מיגו לגבי כר"שסבר
 בד"ה א', מ"ה דף בשבח תוס' ועוד יהודה,כר'
 שמכמה שאע"פ כתב מסתברא נמיהכי

 דאסר יהודה כר' סבר דרב אשכחןמקומות
 ואילו מעות עליה והניח למעות שייחדהמטה
 כר' דסבר לאוכוחי דבעי אלא שרי, שמעוןלר'
 שאין ג"כ נראה דאיתקצאי, במיגויהויה
 סבר אם שאפי' חידוש הוי שהכא זב"זתלויין
 שלא לומר אפשר הכנה מחמת במוקצהכר"י
 פלימ במאי וצ"ב דאיתקצאי, מעו דץעבר
 שתי או מהלוקח חר הוי אם ותוס'רש"י

מחלוקות.
 כל השאלות-ראשית כל ליישב ונראהד.
 ור"ש ר"י מחלוקת עיקר מה לבארצריך

 מכמה מבואר שזה הכנה מחמתבמוקצה
 הוא הכנה מחמח מוקצה לדין שמקורראשונים
 יביאו, אשר אח והכינו הששי ביוםמפסוק

 בשבת לאכול שאין לומר אקרא רבנןואסמנ1ה
 הרי מדעחו שהוקצה וכל מאחמול שהוכןבלי
 ב', כ"1 בדף בפירוש כתב הוכן-רש"ילא

 יום מבעוד הכנה שצריך ענע הוישמוקצה
 וכן יביאו, אשר את והכינו הששי ביוםכדכתיב
 במלחמות מבואר וכן ביצה ריש המאיריכתב
 ר' אם לחקור ויש אקרא, רבנן שאסמכוהשם

 צריך שלא וסבר הלכה עיקר על חולקשמעון
 להכין יכול גופא בשבת ואפי' יום מבעודהכנה
 שצריך הלכה לעיקר מודה ר-ש אפי'או"ד
 היא ור"ש ר"י מחלוקח אלא יום מבעודהכנה
 והזמנה הכנה שצריך סבר שר"י מוכן מקרימה

 זמן כל הסתם שמן מיקל ור"ש יוסמבעוד
 ועוד מוכן. מקרי ג"כ בפירוש דעת מסיחשלא
 דאיתקצאי מיגו הדין מהו לבאר צריךשאלה
 י"ל שבאמת יומא לכולי איתקצאיביה"ש
 דאיתקצאי מיגו של מיוחד דין שום איןשבכלל
 יום מבעוד הכנה שצריך דין שיש כיוןאלא
 הוי ממילא מוקצה היתה שביה"ש במקוסא"נ
 השבת לכל אסור ולכן יום מבעוד הכנהחסרת
 שבת, בתחילת רק שבח באמצע להכיןשא"א
 חסרון שום שאין במקום שאפי' י"לאו"ד
 שאם דין יש הכי אפי' יוס מבעורהכנה

 לכל המוקצה חל מוקצה היחה שבתבתחילח
 כאמצע המוקצה נסתלק אם אפי' ולכןהשבח
 איתקצאי ביה"ש דאיחקצאי מיגו אמרי'שבח
 יומא.לכולא
 ח"ל שכתב א' אות ס"1 נלל אדם בחייוע'
 היה שלא הוא מוקצה שטעם להוסיף ליונראה
 מיגו דאמרי' עצמו הטעם וזהו מע"שמוכן

 מערב מוכן היה רלא דכית לביה"שדאיחקצאי
 כבר באמת אבל עכ"ל, באיסורו נשארשבת
 בריטב"א ראשונים-ע' בדברי זהמבואר
 אחרוג יוחנן א"ר בד"ה ב', מ"ו דף סוכהדמס'

 מיגו שטעם בפירוש שכתב אסורבשביצי
 יום מבעוד הכנה שצריך משום הואדאיתקצאי

 יום מבעוד מוכן לו הי' לא אם אסורולכן
 וכן ממש, בשבת מוכן לו שיש אע"פממש
 מוכז שאינו דבר שכל ר"ל שם בר"ןמבואר
 הכנה לו שתבא א"א יו"ט או שבת שלביה"ש
 מש"נ לפי בביצה ומרש"י עכ"ל. היוםכל
 מוכח ודאי דאיתקצאי מיגו לענין שמהרילעיל
 הכנה מדין הוא דאיתקצאי מיגו טעםשעיקר
 יום,מבעוד
 חקירוח בשני חלוי שהכל לומר ולפיז"נה.
 שמעון שר' ראשו, כצד סבר שרש"יהנ"ל,
 הכנה צריך שלא וסבר הלכה עיקר עלחולק
 מאן שם שכתב מדבריו מוכח וזה יוםמבעוד
 משמע בעי יום מבעוד הכנה מוקצה ליהדאית
 יום, מבעוד הכנה דין בכלל ליה ליתשר"ש
 הוא דאיתקצאי מיגו שדין לומר יש פשוטולכן
 מוקצה ליה דלית ור"ש יום מבעוד הכנהמטעם



בחוראירטז
 ליה שלית ה"ה יום מבעוד הכנה דץ סברולא
 שמחלוקת רש"י כתב ולכן דאיתקצאימיגו
 מיגו ומחלוקח הכנה מחמת מוקצהלגבי

 מבעור הכנה מדע שאלה חד הוידאיתקצאי
 ~ין מודה ר"ש שגם סבר תוס' משא"כיום,
 רבנן שאסמכוה מודו שכ"ע יום מבעודהכנה
 אלא יוס מבעוד למיכן שצריך והכינואקרא
 ורוקא מוכן מקרי הסתם שמן וסבר מיקלר"ש
 הכנה, חסרת הוי בפירוש דעחו שמסיחבמקום
 מיגו שדין לומר אפשר שאי תוס' סברולכן

 יום מבעוד הכנה מצד חסרון הוידאיתקצאי
 אמרי' שלא ואמר ר"ש חולק אמאישא"כ
 מודה ר"ש גם חוס' לפי והא דאיתקצאימיגו
 מחמת במוקצה והכא יום מבעוד הכנהלדץ
 שנר בשעה ביה"ש מוקצה הף ודאיאיסור
 חסרון שום אין אמאי וא"כ לר"ש אפי'דולק
 מיגו אמרי' לא ואמאי יום מבעודהכנה

 ר"י שמחלוקח' שכיון צ"ל וע"כדאיתקצאי,
 במקום רוקא הף איסור מחמת במוקצהור"ש
 מוכן שמקרי י"ל שפיר א"נ ומצפה,שיושב
 ביה"ש קורם עלי' שדעחי' כית יוםמבעוד
 אבל ביה"ש מוקצה שהוי אע"פוא"כ

 כיון הכנה חסרת אין המוקצהכשנסחלק
 שיש לפרש צריך ולכן שבת. קודם עליושדעתו
 חל אז ביה"ש דאיחקצאי מיגו מיוחדדין

 ר"ש חולק וה ובדין שבח, לכלהמוקצה
 במקום אה"נ אבל כזה דין שום איןשבכלל
 ודאי אז ומצפה יושב שאינו כגון ר"ששמורה
 ודוקא לר"ש, גם יוס מבעוד בהכנה חסרוןהוי

 הכנה חסרת שאין ומצפה שיושבבמוקצה
 מובן והשחא שמותר. ר"ש סבר יוםמבעוד
 במוקצה ור"ש ר"י שמחלוקת תוס' סבראמאי
 דאיחקצאי מיגו בדין תלוי לא הכנהמחמח
 יום מבעוד הכנה בדין בכלל תלוי לא מיגושדין
 מוקצה שחל שבמקום מיוחד דין הויאלא

 לשיטתו רש"י משא"כ השבת, לכל חלכיה"ש
 מכעוד הכנה דין בכלל ליה ליח שר"ששסבר
 ג"כ הוי דאיתקצאי מיגו שדין פשוט א"כיום

 חד הוי וממילא יום מבעוד הכנהחסרון

 מיגו ליה לית מוקצה ליה דלית ור"שמחלוקת
 ודו"ק.דאיתקצאי

 ראשונים המחלוקח לבאר נראה ולפ"ז1.
 מודה שר"ש ומצפה יושב שאינו במקוםאם

 דאיתקצאי מיגו מדין הוא אםשאסור
 דעחו שמסיח מדין או הר"ן בחידושיכמש"ב
 - הריטכ"א בחידושי כמש"כ השבתלכל

 דין לי' לית שר"ש רש"י בדעתרלפימש"נ
 לית וממילא כלל יום מבעורהכנה
 לומר צריך בהכרח אז דאיתקצאי מיגו דיןלי'

 כוס כגון ומצפה יושב שאינושבמקוס
 מטעס הוא מוקצה שהוי ר"ש שמודהועששיח
 בתחילח חל וממילא השבח לכל דעחושמסיח
 מיגו מדין הוי ולא השבת לכל המוקצהשבת

 נתבאר דתום' אליבא משא"כדאיחקצאי,
 יום מבעוד הכנה ~ין מודה ג"כשר"ש

 מיגו בד'ן הוי איסור מחמת במוקצהומחלוקת
 במקום שאפי' מיוחד דין שהואדאיתקצאי

 אעפ"כ ומצפה שיושב כגון הכנה חסרוןשאין
 דין על חולק ור"ש דאיתקצאי מיגו דיןאמרי'
 שיושב במקום דוקא יזזה י"ל פשוט ולכןזה

 הוי אז ומצפה יושב שאינו במקום אבלומצפה
 מודה ר"ש שגם יום מבעוד הכנה בדיןחסרת
 הכנה.לדין
 לענע הראשונה קו' מיושבת ולפי"וז.

 כית שאסור ר"ש שמודה וצמוקיןגרוגרות
 אם אחזו הדר שבח באמצע אם בידיםשדוחה
 לבאר יש הנ"ל אסור-ולפי או לר"שמותר
 מודה ג"כ שמעת שר' דתוס' אליבאשודאי
 שבגרוגרות פשוט אז יום מבעוך הכגהלדין

 לכל אסור וממילא מוכן הוי לא ודאיוצמוקע
 הוי ולכן ומצפה יושב הוי לא שוראיהשבח
 אליבא משא"כ לר"ש, אפי' בהכנהחסרון
 ועיקר כלל הכנה לי' לית שר"ש ביארנודרש"י
 שאקצי' במקום דוקא הוי שמעק לר'מוקצה
 וא"כ רצששית כוס כגון השבת לכלדעתי'
 רצששיח כוס בין לחלק שיש רש"י סברשפיר
 הוא שבשניהם שאע"פ וצמוקע גרוגרותובין
 בכוס אבל ומצפה יושב ואינו בידיסדוחה



ריזבהוראי
 אינו ודא' אז אחזו הדר שבת באמצעאם השבת, לכל מיני' דעתו מסיח הואועששית
 דלית דר"ש שאליבא רש"י סבר ולכןמוקצה מיני' דעחו מסיח אינו החם בגו"צמשא"כ
 יום מכעוד הכנה בעי שלא דהיינו מוקצהלי' מסיח הוא ראוי שאינו זמן כל רק השבחלנל
 דמי ולא לר"ש מותר בשבח אחוו הדראם בידי גמרו שהוי א', כ"ו דף בביצה וכגמ'דעתו
 השבת. לכל דעתי' שמקצי' ועששיתלכוס מסיח לתקנו בידו שאין כית וכפרש"ישמים
 אבל ראוי שאינו כ"ז הוי וה אכל מיני'דעחו

 מייי,*5



בהוראיריח
 לשינסקי דבחרב

 בחוץ והעלאה שחיטהבענין

 ההג מי המנסך אף אומר ר"א ק"י,זבהים
 מנחם משום יוחנן ר' אמר וכו' הייכ בחוץבהג

 והקשתה אמרה, רבו ר"ע בשיטת ר"איוופאה
 דהא השנה ימות בשאר להייב וא"כהגמ'
 והק' היין, מניסוך המים ניסוך 'לפי'לר"ע
 אלא ניסוך דאין מורה ר"ע והא תימההתוס'
 ניסוך דאין דאע"ג ליישב התוס' ורצהבהג
 ימוח בשאר שיתהייב שייך אפ"ה בתג,אלא
 במדבר נסכים קרבו למ"ד כדאשכהןהשנה
 בפנים מתקבל דאין אע"ג נ"ש בלאדמחייב
 בקודש פסולו אין )דהא ירדו עלו אםדהא
 ס"ח תוס' בקודש פסולו מהו ראשון תי'ע"ש
 הבמות היחר ובשעת הואיל הייב אעפ"כב'(

 במעלה וכראמרי' כלי קדושת בלאקריבים
 יהיד בבמת הקטרה דהוי משום דהייב סלעע"ג
 התוס' ודהה במות איסור זמן דעכשיואע"ג
 הזי דלא וכיון זמן מהוסר דהא משוםדל"ד
 פתיחת לפני שלמים כמו הייב, היכ'בפנים
 חול בכלי נסכים מ"ש התוס', הק' ועודדלתות.
 פטור, לרבי לעיל דאמרי' הול בכלי רםמקבלת
 בתרן וזרק בפנים בכ"ח לקבלה דמי דלאוי"ל
 וכבר הואיל בבמה דכשר משוס להייב לנואין

 שמקריבע לנסכים דמי ולא בפניםנפסלה
 וביאר בפנים. נפסלו דלא הול בכליבחוץ

 הילוק יש דהנה ודם נסכים בין החילוקההזו"א
 דשהוטי וחוץ, פנים שהוטי של חוץבהעלאת
 קדשים מקריב קדשים בזית משום החיובפנים

 החיצ הךן שחונד אבל בחרן, בפניםהראמים
 כבמה אהתו נהשוב אס ורק בהוץ קרבןהעלאת
 קרבן העלה דהרי בחוץ, הייב קרבןלהעלאת
 חול בכלי שקיבל דבדם החילוק ההבהוץ.
 שנפסל בזה חרו העלאת חיילא הריבפנים
 והקטרתו בפנימ שמצותו משום הואבקודש

 בהוץ, שהיטה איסור כמו בזיונו הואבהוץ
 נסכים אבל פטור, לפנים ראוי שאינו זהאבל
 שנאסר משום בחוץ הקטרתם בכלי קדשושלא

 העלאה שנאסר וכמו במוח איסור בזמןהקטרה
 שנפסלו כיון דהא ביאור, עוד הוץ. שחוטישל

 דבר שהרי בבמה הקטרה הוי לא הריבפנים
 משא-כ בבמה, הקטרה הוי לא בפניםשנפסל
 בבמה. הקטרה דהוי בכלי קדשו שלאנסכיס
 דאע"פ התוס', דברי תהילת ביאור דזהונראה
 דהוי משום מ"מ בכ"ה, ירןו עלו אםדהוי

 היובו וזהו קרבן העלאת הוי בבמההקטרה
 בהג, המים ניסוך דמצינו משום א"כבהוץ,
 זמן הוי דלא אע-ג - קרבן העלאח הויא"כ
 שעכשיו במה לגבי דהוי מידי המים,ניסוך
 והעלה קרבן דהוי מידי אבל הבמות,אסור
 צ"ב רק בחוץ. קרבן שהעלה שנהשבבבמה
 דהוי דמה זמן מהוסר דהוי התוס' תי' מהדא"כ
 ראוי שיהי' מזה אתינן לא הרי זמןמהוסר
 דלאו דמכיון מבריסק הרב בשם וראיתילפנים,
 העלאה. בשם הסר העלאה,זמן

 דמ"ד דכ' ע"ז חולק דרש"י מוכחוהנה
 שלא הנסכים על חייב במדבר קרבונסכים
 ירדו, לא עלו אם בפנים הוי דהא בכ"שקדשו
 גם מידי בכל הוא דהחיוב לרש"י דס"למוכה

 לפמם, ראף אינו של דהלכה אלא הרן,בשחוטי
 בבמה כשר דהרי ירדו לא עלו אם דהר כ'ולכן

 חךן.ובשהונד
 דהייב כ' מדוע רש"', בדברי צ"בוהנה
 עלו אם דהוי משום בכ"ש, קדשו שלאבנסכים

 דהא חייב להיות צריך זה דין בלי והא ירדו,לא
 לקדשו יכול דהא בפנים, ראוי של חסרוןאין

 פרת בגמ' איתא דהנה בפנים, ולהקריבובכ"ש
 דהקריב וזבה זב של הדין דכל ב', קי"דחטאת



ריט-נהוראי
 לשמו בשלא אבל בלשמו, רק פטור בחוץאשם
 וכ' נחייב, נמי לשמו א"ה הגמ' והק'חייב,
 ממנו זה שם לעקור היה ראוי "דהארש"י
 עלו אם לדין צ"ל מדוע וא"כ בפנים",ולבוא
 שצריך זה דמלבד ס"ל דרש"י ונראה ירדו.לא

 וא"כ פנים בהעלאת שיהי' צריך ראוישיהי'
 חול, בכלי דהוי פנים העלאת זה אין כאןהרי
 אין א"כ ירדו, לא עלו אם דין מועילע"ז
 ביאור שצרק' רק נתקדש. דלא דדאחסרת
 בכ"ש, שלא הרי הניסוך מעשה דהאעדיץ
 שינסך דהרי ירדו לא עלו מזעיל מהדצ"1

 ולפ"ז בכ"ש. מסוך שצר'ך וברורלכתחילה
 העלאת וצריך לקדשו שיכול במה ראי'דהוי
 סבר אבי' ב', ק"ט הרש"י את לבאר ישפנים,
 אי פליגי וכי דוקא חפניו מלא בעינןדכ"ע
 הכי, סברי דרבנן רש"י וכ' מחוץ, פניםילפינן
 מה היכל של מקטורת פנים של קטורת"ילפינן
 ככזיח בחוץ בבמה חייבים היכל שלהקטורת

 בכזית, עליה חייבים פנים של הקטרהאף
 והואיל הקטרה הוי לא דבדוכתאואע"פ
 מדברי בעצם לי ק' והנה הקטרה", הויובהיכל
 עליו "שחובה דכ' חטאת, פרת ברישהרש"י
 שלא על לענשו קרא מדקפין שםלהביאו
 משתעי שם להביאו בעומד ש"מהביאו,
 הוא דהתיוכ מרש"י מכואר ולכאורהקרא-,
 חובה אין הרי פה וא"כ להביאו, החובהעל

 והנראה בפנים, עומד לא כ1ית דהאלהביאו
 לכזית לצרפו ראוי דהא וראף חובה קריד1ה
 )דאם לקח ומשם חפניו מלא קמץ דהריהשני
 בפנים ומתקבל חיב ולכן מתקדש( היה לאלא,

 בכ1ית הקטרה אץ הרי תמוה רקמקרי.
 בדרן הו' דבהיכל מרמצינו רקבקטורת
 הקטרה הוי פנים של גם א"כ בכזית,הקטרה
 היכל, או פנים נפק"מ מאי חוץ דכלפיבכ1ית
 סיים דהא בהכי ליה סגי לא רש"יאולם

 סובר רש"י אלא הקטרה" הוי ובהיבל"והואיל
 בפנים והרי בחוץ פנים הקטרת דהוידבעינן
 הקטרה הוי דבהיכל מועיל ע"1 הקטרהאינה

 כזיתים שני של הדין כל א"כ כזית,בשיעור
 הוא פנים הקטרת אבל הנקטר, בשיעורהוא

 בחיוב תנאים כמה שיש לנו יוצא וא"כבכזית.
 חשיב ראוי להעשות יכול אם וזה ראוי א(חוץ:
 הדין יובן ולפ"ז פנים. הקטרת מעשה ב(ראוי,
 דאם משמע פטור, נקמצה שלא מנחהשל

 עמד וכבר חייב, נתקדש דלא אע"פנקמצה
 מדוע מובן שנתבאר מה ולפי המקד"ד,ב1ה
 לכן ואולי בפניס. הוא ראוי דהא חייב,יהי'
 פטור נקמצה שלא מנחה הטעם הרמב"םנקט
 זה, טעם נקט ומדוע ומובדל, ברור ה17מץדאין
 שביארנו מה לפי ואולי בפנים, מחקבל איןהרי

 ואולם ולקדש. לקמוץ היה דיכול ראוי,דחשיב
 לעיל כדבארנו י"ל באמח אולם צ"ב.עדיין

 מעשה על דהחיוב סובר דהר"מלהתוס',
 זה דבר מצ'נו רק ואם בחרן, קדשיםהקרבח
 הקומץ שאין כיון פה רק הקרבה, הויבכמה
 כן דלפני קומץ, העלאת אין ומובדלברור
 יחד והבשר האמורים העלה של ההלכההביא
 העלה וכאילו חוצץ הבשר דאיןחייב,

 העלאה שם שצריך משמע בפנ"ע,האמורים
 שלא מנחה אבל הוסיף ואת"כ האמוריםעל

 חשיב דלא החסרון נאמר ושם וכו',נקמצה
 האמת אולם בפנ"ע. הקומץ העלהכאילו
 רק בפנים שיתקבל צריך אין 1ה בגוונא מילר"
 שיתשב שצריך התוס' בדברי שהסברנוכפי

 ר"ש ב', קי"א הגמ' דהנה קרבן.כהעלאת
 על חייבים בחוץ עליו שחייבים כלאומר
 מאי הגמ' והקימה וכו' חוץ בפנים בוכיוצא
 כן עשה ואם והעלה בחוץ בלילה שחטבינייהו
 ולת"ק תייב ולכן ירדו לא עלו לר"שבפנים
 בלילה בחוץ שתט פסץ הר"מ והנהפטור,
 בחוץ, לילה פסול דאין חייב בלילהוהעלה
 והעלה ביום שחט דרק דפטור הראב"ד כ'וע-ז
 ביום והעלה בלילה שחט אם וכן חייבביום
 וצ"ב פסולי, תרי לי ומה פסול תד דמהחייב
 בלילה, והעלה בלילה שחט גם כן נאמרדא-כ
 וק' בלילה, העלאה אין דהרי לומרוצריך

 דיום קרבן רק וצ"ל בלילה,דמקטירים
 במקד"ד, ועי' לילה קרבן ולא בלילהמקטירים
 חייב בלילה והעלה ביום שחט אםומשמע
 דהחיוב דלראב"ד דמחלקותס, ונראהלראב"ד,



נתוראירכ
 אין ובחוץ בחוץ, פנים העלאת דהויההעלאה
 העלאה אבל בפנים, מתקבל ולכן לילהפסול
 העיקר ולרמב"ם העלאה, אין דבלילה הוילא

 קרבן. העלאת הוי והרי קרבן העלאתשיהיה
 בפנים כוס זרק דאם בר-מ דין עור יובןולפ"ז
 דרק משמע דבגמ' וק' הייב, בחוץ שניהוורק
 דחוי חבירו את כוס עושה דאין סבריאם

 פסק הר"מ אבל דר"נ אליבא הייבושיריים
 דבדהוי ונראה ק'. וא"כ כר"נ, ולא דחוירהוי
 נעשתה דכבר )ב( דחוי )א( - תרתיאיכא
 מחקבל דחוי מצד לוריקה. ראוי ואינוזריקה
 הוי דדם בעצמ אבל ראוי, דאינו רקבפנים
 חייכ, ולכן זריקה הוי בהוץ הרי וא"כזריקה,
 קרבן. העלאת ךהוי דהעיקר לשיטתו הר"מחה
 ב' קי"א הגמ' בדברי להולמו ק' וה דקרק

 מחלוקות כמה עוד יבוארו ולפ"ז א',וקי"ב
 דברי לבאר ק' באמת אולם וראב"ד.רמב"ם
 התוס' דהנה )א( - לר"מ כדביארנוהתוס'
 תזי והלא יחחייב לא מדוע הק' חטאתפרת
 דהגמ' ועוד קרבן, העלה לא והרי אחר,לקרבן
 תזי דהא לשמו אפי' חייב יהי' דאשםמקשה
 עיקר התום' דברי סיום ועוד לשמו,לשלא
 ראוי צריך דברור נראה ולכן חסר.ביאורם
 אע"ג ראוי דזה דסברי ורק גווני בכללפנים
 ולהקריב לקדשו דיכול כיון בפנים מתקבלדלא
 במדכר קרבו נסכים למ"ד דהוי מידיבפניס
 התסרון ורק בכל"ש, קדשו שלא נסכיםוהוי
 דהוי התוס' הוכיח וע"ז העלאה, זה אעדאול'
 ה"נ העלאה דחשיב סלע ע"ג מהמעלההעלאה
 אע-ג כזו, העלאה יש דבפנים העלאההוי

 דאין ראוי דין מצד דחה והתוס' זמנו,דעכשיו
 והנה לפנים. חזי לא דהשתא בפנים ראויזה

 נסכים לגבי ותוס' רש"י מהלוקת לעילהבאנו
 כעת מסבירים אנו דלתוס' בכ"ש קדשושלא
 דאם אע"ג חייב ולכן העלאה והוי ראוידהוי
 משום ירדו לא עלו אם הוי ולרש"י ירדו,עלו

 ע"ג והמעלה בחוץ פנים העלאת דצריךדסובר
 ואם העלאה. מעשה בעצם ההסרון איןסלע
 ההקרבה על הוא חיובו סובר תוס' זאת,נגדיר
 לסנים, הראוי דבר של העלאה צריך רקבחרן

 ולכן בפנים העלה שלא על חיובו סוברורש"י
 יסוד דמה וצ"ב פנים. כהעלאתצריך

 סוכר דר"ש ונראה ירדו. לא עלו אםמחלקותם
 שנתקדש, משעה פסול בקודש פסולו איןדהא
 יש רק בקודש, פסולו דין מצינו לא לר"יוהרי
 בחוס' הק' כבר והנה אחר, במקום הכשרלו
 וה ירדו, לא עלו אם של שחיטה דבעי א',נ-ט

 וה בקודש פסולו קרי דאם שחיטה דהוילמימר
 גם ולוה לר"ש וכדביארנו עליו דבשחיטהראי'
 חוץ, שהוטי לגבי שצריך מה וזה מודה,ר"י
 ס"ח תוס' של השני הפי' כמו סובר רש"'אבל
 אחר. במקום הכשר לו יש דהעיקרב',

- א'( )ק"חהערות;  קדשים השוחט 
 והמעלה הדיוט, לאכילת רש"י כ'בחוץ,
 החילוק להבין וצריך לעו"ג. רש"י כ'להדיוט
 להדיוט עליה שחיטה שם בשחיטהולכאורה

 ואילו להדיוט גם אלא לעו"ג מיבעיולא
 להדיוט לעו"ג רק בחוץ, העלאה שםבהעלאה

 נראה, העיון לאחר אבל עליה. הקטרה שםאין
 ואילו בדוקא להדיוט בשוחט נקטדרש"י
 שהיטה וא"כ חולין כשחיטת לעו"גשוחט
 שם מחמת ולא עבודה מחמת ח,ובולעו"ג
שותט.

- א'()ק"י  קומצה וחור קמצה מתני' 
 מין ס"ל דלא דשמואל אליבא וק' חייבלתוכה
 דחוצץ, נאמר לא פה מדוע חוצץ, אינובמינו
 על אשר דין אין דבמנחה איתן המצפהותי'

 ראי' והביא חציצה, דין אין וממילאהעצים
 מהעצים נלמד חציצה דדין צ"ב דףממנחות
 דעצים רק העצים, על חציצה רק וה איןאבל
 דין יהיה במנחות גם וממילא המזבחהוי

 בשר דלשמואל כתב לעיל רש"י והנהחציצה,
 אבל להקטרה ראוי אינו שהבשר משוםחוצץ
 חוצץ, לא הקטרה דהוי או להקטרה הראוידבר
 אלא שיריים, וליבטלי בגמ' התקשו כברוהנה
 בשיריים הקטרה ונאמר בקומץ הקטרהנאמר
 וא"כ ג"ש זה דאין וקשה וברש"י ע"שונו'
 העולים, דכל מכלל שיריים ללמוד שייךמה

 להקטיר מדאסר ראי' דהוי שמח האורויישב
 בכלל דהוי משמע שיריים עם ורבששאור



רבאבתוראי

 זה מבטלים עולים אין הכלל שייך ואסהעוליס
 יודה דפה יתיישכ, וא"כ חל, עליו גם וה,את

 יבואר ולפ"ז חוצץ, אינו במינו דמיןשמואל
 והקריב לתוכה קומצה וחור דכתב הר"מדברי
 כולה והקריב לכתוב יכל כולה, מדוע וק'כולה,
 כזית רק העלה דאם דנאמר אלא מכזית,הוץ

 והשיריים העולים ככלל הוי לאמהקומץ
 דהקשה החזו"א קושית תתורץ וכןיבטלוהו,
 והרי דפסול, להקטרה קמיצה בין תסרלר"ל

 נשרץ דקודם להקטרה, קמיצה בין חסרהוי
 רף במנחות הרש"ש הק' וכן )הג"ההשיריים

 בכלל שיריים דהוי לעיל ביארנו והנה א'(.ט'
 כהקומץ חסר, דין הף לא ואז ממשהעולים
 בהקטרה. חסר לומר שייךדלא

- א'()ק"י  לתוכה קומצה וחזרה קמצה 
 לבעלים, עלתה בפנים הקטיר דאם בחרןחייב
 כבר הקטיר אם רק לעשות שרי לא דהאוק'
 ולר"ש הקטרה דין אין אבל לבעלים,עלה

 וצ"ע. בצינורא, מהפךצריך

"4  
 בריזמן אהרן דובהרב

 בגיטין אונס איןבעכין

 ולענץ רבא אמר ע"ב, ב' דף כתובותא.
 אונס אע רבא קסבר אלמא כן, אינוג'טע

 דמאחר אלפיכך, דקאי פרש"יבגיטין.
 מחיוב פוטרתו האונס שעכבתדאשמעינן
 אין גיטע דלענין להשמיענו הוצרךמוונות
 והקשו ע"כ. התנא', את מפקיעהאונס

 בין הפרשיות" "סמיכות דמהיהאחרונים,
 בגיטין. דאונס להדין מזונות וחיוב ומןהגעת
 שהאונס תנאיס בענינ' תלף בגיטין אונסהא
 מפקיעו, אינו וממילא התנאי בתוך נכללאינו
 ללישנא ק' כ וא" אונסין. בהלכות תלוי זהואיך
 לחלק רבא שהוצרך לדמותם ההו"א דמהקמא

 ק' גיטין" לענין ד"וכן בחרא וללישנאביניהם,
 צ"ע. להדדי, דמו לא הא "וכן"דמאי

 שליט"א נחום ר' הגאון ממו"רושמעתי
 וראייתו אומדנא. מדין בי' נחחינןדלרש"י
 לא אונסא ובהאי כו' מת דלמא בד"הממש"כ
 אחריני באונסא אבל גיטא למיבטל לי'ניתא
 בדעתם דאמדינן ע"כ, גיטא, לבטולי לי'דניחא
 מיהו הגט. יבטלו אונס מין איזה על בנ"אשל
 של ענין רואים אנו מהיכן דסוכ"ס צ"ב,עדיין

 בדרך הנ"ל הגאון הסביר ע"ז באונס.אומדנא
 ואע "צעקה כתיב דאונס דבקראמחורש.
 להשמיענו הכתוב הוצרך ולמה לה",טושיע
 הדין לעיקר חשיבותיה ומאי צעקה,שהיא
 "צעקה" של ענין שיש חזינן אע"כדאונס.
 האשה שצריכה לנו שמורה אונס, דץבעיקר
 ובלאו כלל, זה ממע,~ה מרהנה שאינהלהראות
 כ~, אתס שם למעשה אץ אי-רצונההוראת
 יהושע הפני של ספיקו נפשט ]וממילאוהייבת.
 אונסא בהך לה וניחא אותה דאונסיןבעובדא

 מאחר דחיבת פשיטא דלהנ"ל א"ל, חייבתאי
 יוצא אונסן. חשיב לא אי-רצק שאיזדבמקום
 רצון נכלל דאונס הדץ בגוף דאףמזה,

 רצונו נחגלה דבאומדנא י"ל כן ועלוניחוחא.
 בהחאם ורצונו כוונתו לידע שנוכל האדםשל

 שבין הקשר נתקיים שפיר זה ולפילאונס.
 בגיטין דאונס להא אונס מדע דהוי ומןהגעת
 נכלל נמי אומדנא דהא אומדנא, מדקדהוי
 עכח"ד. וכנ"ל, דאונס, הדיןבעצם

 ג' )דף רש"י ממ"ש ע"ז להעיר ישמיהו
 אונס טענח שמצינו כו' דמדאורייתא בד"הא'(



נהוראירכב
 עכ"ל. דבר, תעשה לא ולנערה שנא' התורהמן
 אונס דין הא וגו', דולנערה מקרא הראיהומה
 או אומדנא שיש חזינן לא קרא ומהךהוא

 והגם אונם. דע בעיקר הכרוכה אונס""טענת
 דלמא )ד"ה מרש"' לדבריו סמוכיןשהביא
 דהא כ"כ, לי נתברר לא עדיין הנז"ל,מת(
 אין גיטין "לענין כחב ולענין בד"ה מיני'לעיל
 הוי שהחסרת דמשמע מועלת" אונסטענת
 כן, לטעון יכולין שאין האונס טענת עצםמצר

 אנוס לומר יכול "ואינו בסו"דוכמש"כ
 חסרת כאן שיש כלל משתמע ולאהייחי."
 ]ובשעתו הטענה. בעיקר כ"א אומדנאמחמת
 בזה, שליט"א הגאק מו"ר עם ונתתינשאתי
 וצ"ע. כהוגן[, שהערתיוהסכים
 בשס מקובצת בו2יטה ראיתי הנהב.
 ולענץ דקאמר הגמרא לשק על שהקשה אההשכ"
 אונם אק קסבר אלמא כן, אינוגיטץ

 וכו' אלמא לומר כ"כ האריך דלמהבגיטין,
 רבא. דברי על בזה מוסיף ומה הוא, דברהלא
 אלא דליכא היכא דדוקא הרשב"אותירץ
 אבל אונס. מהני דלא אמרינן לבד אונססענת
 שמתעכב מעשה כשעח ואמר שנאנסהיכא
 דגילף לטעמיה דרבא גט, אינו האונסמחמת
 כוונתו שפירש והכא בעינן, בגיטיןדעתא
 רש"י כוונת דזוהי והוסיף דעתא. גילוינקרא
 "ואין בסו"ד וכדכ' בגיטין אונס" "טענחדאין
 להדיא מבואר עכ"ד. היתי," אנוס לומריכול

 ולא אונס" "טענח מפאח בי' נחיתשרש"י
 והמכוון כבר. שדייקנו וכמו "אומדנא",מפאת
 דהו"א אנוס, שהי' לטעון האדם שיכולהוא
 הטענה בכח דאין קמ"ל אונס טענת לושיש
 הקשר נתבאר לא אכתי אמנם תנאו.לרחות
 לטענת ומזונות זמן דהגעח אונס הדיזבין

 זו טענה לטעק דיכול לן תיחי ומנאאונס.
 מהני. למה בחרא וללישנא קמא,ללישנא

 שלמה חמדח בשו"ח מש"כ בהקדםונראה
 ר' מחלקת בארוכה שמבאר ל"ח(, סי')ח"א
 רחמנא אונס דלר"ז נ"ד( )ע"ז ורבאזירא
 לפרהסיא. בצנעא בץ חילוק יש ולרבאפטרי'
 ומה כלל מעשה מיקרי לא דאונס סברדר"ז

 נפעל לא כאילו הוי אונס ע"י ונחהוהשנפעל
 פועל דאונס סבר ורבא בלום. נתהוהולא

 לפרהסיא. צנעא בין לחלק יש ולכןשפיר,
 משמע וכן התוס', בחוך כ"זוהעמיס

 שמיה לא )בד"ה בשטמ"ק מיהובפשיטות.
 נחשב אונם דאיכא דהיכא נראהמתיא(
 ליה "הוה דאונם כלל היה לא כאילוהעיכוב
 לרבא. אף קאי דזה ומשמע בא." הואכאילו
 נמאן אונס נחשב לרבא דאף נראה ההכרחומן
 ~חוח יש ע"ז מתוס' וראייתו כלל. עבידדלא
 מוכח ענין דבכל להאריך, המקום כאןואץ

 הכי. ס"ל נמ. דרבא הנ"למהשיטה
 טוען שהאדם דבמקום בזה, מדברי3ויוצא
 נכלל לא שאונס לומר הכוונה אין אונסטענת
 אירע ושלא מעשה שום עשה שלא אלאבתנאו
 דהוי שטוען הנ"ל בשיטה ועיין עיכוב.שום
 שקייפ וטוען ליכא שעיכוב כל' באתיכאילו
 שבגמרא רק היא השט"מ קושיח וכלתנאו.
 יסוד אבל הרשב"א לשיטת הכי לפרשא"א
 בתו"ד. למעיין כדמוכח נדחה, לא אונסדק
 על עבר ולא מעשה עשה שלא טענחו כחוכל
 דלא פטריה רחמנא דאונס מהדין נובעתנאו
 דמצינו שכ' רש"י כוונח וזוהי כלל. מעשההי'

 פי' לת"ד. ולנערה שנ' התורה מן אונסטענח
 ולכן מעשה, מיקרי לא שאונס חזינןדמהחם
 מלקיים נתעכב ולא שנאנם לטעון האדםיכול
 למימר אדעתין סליק הוה ולפיכךתנאו.
 לעיל דמצינו דכמו אונס, טענת לו ישדבגיטץ
 את מפקיע שהאונס ומזונות( זמן הגעח)אצל

 בחנאים נימא ה"נ מחיוב, לפטרוהמעשה
 שהצדק עיכוב, שום אירע שלא שטועןדהינא
 העיכוב( )או המעשה את האונס שיפקיעאתו,

 דמשום השמיענו ע"ז בא. כאילו1נחשבה1
 וללישנא כן. אמרינן לא ופרוצותצנועוח
 אונס דמי שפיר צנו"פ, משום דל"גבתרא
 זמן. דהגעח להאבגיטין
 מת( דילמא )בד"ה רש"י שנחבומה
 במשמע דהיה בהכי, גיטא לבטולי לי'דניחא
 ראיה משם דאץ נראה אשדנא, בדןדמשתעי
 כחו דכל העלינו כבר דהלא הנ"ל דברינולסחר



רכגנחוראי

 נובע עיכוב, שום אירע שלא אונס,לטעע
 דידוע אבל.היכא וגו'. דולנערה דקראמאונס
 במחשבתו נכלל מסויים אונס שאין בבירורלנו

 שלא לטעון מקום אין תו תנאו, לקייםושד,צה
 דניחא דכיון לתנאו, ועיכוב מעשה שוםאירע
 מיבטל ולא מעשה, חשיב שפיר בהכיליה
 וק"ל. אונס, מדיןגיטא
 להדיא מבואר דברינו דיסור ונראהג.
 כ"ז(, )דף נדרים במס' הראשוניםבדברי

 למה פטריה רחמנא דאונס דכיון התםדאמרינן
 פשוט דדבר דכיון התוס' ופי' וכותיה.מבטלין
 כ' ,וסף ובנמוקי עליו. להתנות א"צהוא

 הרי אתא דלא הוא אונס דמשום "וכיוןלהדיא
 שאם מדבריו, מבואר אונס." טענת לטעוןיכול
 חזי' כן לטעת יוכל שפיר אונס מדין פטוריש
 דתלי משמע מתוס' מיהו בטענה. דיןדהוי

באומדנא.
 דמאי שהקשה )שס( נדריס בריטב"ארעד"
 נררים שאני אונסק, מנדרי בגמראמקיש

 פרט בשבועה דהאדם מגזה"כשנחמעטו
 דאמאי טעמא "מעיקר דמקשינן וחירץלאנום.
 משום דהו כל אונס בשבועת רחמנאשרא
 נימא תנאי גבי ה"נ נדר דהכי אדעתאדלאו
 להו מקשינן ואדרבה נדר, דהכי אדעתאדלאו
 רעלמא בחנאע אונס שחשיב דכלאהדדי
 מדבריו יוצא בנדרים". אונס נמיחשיב
 הר משבועתו האנוס את פטרה שהתורהשהסעם
 דבי לחמוה רש נדר. דהכי אדעתא דלאומשום

 האדם של דעתו התורהמשמיענו
 דבסוגית ונ"ל בתנאוו האונס את כוללשאינו

 כרש"י דס"ל הריטב"א מדברי משמעכתובות
 כתכ וכן אונס. טענת שטענינן ונמ"ירשב"א
 הוא אונס דמחמת "כ'ון בנדרים דבריובהמשך
 דהכי דאדעתא אונס טענח טעון יכול אתאדלא
 טענת לטעון יכול אונס דין שמחמת אתני",לא

 אתני" לא דהכי "דאדעתא והסבראאונס.
 אתני דלא דכיק אונס, לטעק שיכול הטעםמגלה

 דכ"1 אונס, לטעק כח לו "2 דהכיאוןתא
 יכול הטענה את סותר אינושהאומדנא
 ואם רש"י. בדברי וכמ"ש הייחי, אנוסלטעוז
 אין כאילו המעשה את מפקיע שהאונסגתפס
 האנוס פטרה שהחורה י"ל כנ"ל, עיכוב,באן

 כלום, אירע ולא מעשה כאן שאיןמשום
 לומר נוכל שפיר בדעתו הי' לא שהאונסוהיכא
 דהאי אדעתא כשנדר אבל מעשה.דליכא
 אצל וכמ"ש המחהבו, מעשה הוי שפיראונסא

 שהטעם הריטב"א, כוונת וזוהיאומדנא.
 דהכי אדעתא דלאו משום הוא התורהשהתירה

 אירע לא שהרי לחייבו סיבה כאן שאיןנדר
 לנדרו סתירה אין וממילא ועיכוב. מעשהשום
 מגומגם(. עדיין הלשון )אבל לחייבי'וליכא
 הריטב"א דברי עצם על להעיר דישרק
 מ"מ אונס טענח לו שיש דאף שכתבבסוגיין

 דהגם בכוונתו, ונראה ע"ש. תנאו, קייםלא
 כאן ואין תנאו על עבר שלא טענה לושיש
 שאין ליכא, נמי קיום מ"מ התנאי,ביטול
 כאילו שנחשבהו כך כדי עד פועלהאונס
 רש"י דברי בהבנת צ"ע ולפ"ז התנאי.נתקיים
 1ג1' דולנערה מקרא לן דמנא דרכנו,כפי

 נמי רש"י סבר ושמא לקיום,שנחשב
 וצ"ע,כריטב"א,

4"
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 פולק דובהרב

 דתחומין בדינא אמות ד'בענין

 הל' שבת מהלכוח כ"ז בפרק פסקהרמב-ם
 מ2ן הי' אפילו בבקעה השובת וכן ח-ל:ד'

 לו יש שביתה קנה שלא השבת שנכנסבשעה
 בריבוע רוח לכל אמה אלפים ממקומולהלך
 וכחב 11"ל: משנה במגיד ובתבעכ"ל.

 ויץ נמידין אלו אמה שאלפים ז"להרשב-א
 לכל אמות הארבע לו ויש שלו אמותלארבע
 ובפשטות עכ"ל, מוכרחת זו סברא ואיןרוח

 רוח לכל אמה אלפים אלא לו אין דישןכוונתו
 ליח אלפים הנך מלבד שביתה של אמותוד'
 ועוד שמח האור דבריו פירשו וכןלי',

 כוונת דזהו לומר יש ובפשטותאחרונים,
 דהיינו שביתה קנה שלא כשכחבהרמב"ם
 אלפים לו 'ש כן ואע"פ אמות, ד' ק!השלא
אמה.

 לאדם יהא לא דלמה הדברים בסברתוצ-ע
 דמוידים אדם מכל שנא דמאי אמות ד'הישן
 ועוד אמותיו. מד' חוץ שלו אמה האלפיםלו

 נורי בן 'וחנן רבי על דפליגי דדת!איםקשה
 אמה אלפים הישן לאדם לו דאין להווסבירא
 בן יוחנן לר' וא-כ אמות, ד' לו דיש סברימ"מ
 ד' לו דיהא כ"ש אמה אלפים לו דישנורי

 יהושע רבי אמר מ"1 דף בגמ' דע' וי"לאמוח.
 לו יש )דישן נורי בן 'וחנן כרבי הלכה לויבן

 יעקב לרבי זירא רבי ליה אמר אמה(,אלפימ
 שמיע מכללא או לך שמיע בפירוש אידיבר
 דאמר כללא, מאי לי, שמיע בפירוש א"ללך,
 בעירוב, המיקל כרברי הלכה לוי בן יהושערגי

 דאי צריכי וירא רבי אמר לי, למהוחרתי
 בין הו"א נורי בן יוחנן כרבי הלכהאשמעינן
 הישן כאדם בין היינו - לחומרא ביןלקולא
 קמ"ל - לחומרא הפקר בנכסי ביןלקולא
 דרק פירושו ע"כ. בעירוב המיקל כדבריהלכה

 הפקר, !כסי ולא אמה אלפים לו ישאדם
 אהדיי דסתרי קולי תרי הוי ולא התוס'ופירשו
 קונין הפקר חפצי אין דאמרי כרבנןדקיי"ל
 ישן קני וניעור הואיל טעמא היינו וישןשביתה
 רמב"ן ע' אבל רש"י, פירש ונן קני,נמי

 ק1!ין הפקר דנכסי פסקינן אדם דלגבידפירש
 הפקר !כסי ראין פסקינן כלים ולגבישביתה,
 אהדדי דסחרי קולי תרי הוי ולא שביתהקונין
 משמע המשניוח בפירוש וברמב"ם,יי"ש,
 יש הישן דאדם מבואר ולפ-ז הרמב-ן,כדברי
 הפקר, מנכסי גרע דלא משום אמה אלפיםלו

 אין הפקר דנכסי ס"ל דהרמב"ם י"לוא"כ
 )אם להם יש אמה אלפים דרק אמות ד'להם
 שביחת להם דיש הבעלים אגב שביתה דקנולא

 לו אין בכלים דה,י הישן אדם ולכןהבעלים(,
 בן יוחנן לר' דוקא דזה י"ל ולפ"1 אמות.ד'
 להתנאים משא"כ הכלים כדין האדם דדיןנורי

 שביחה קנה דלא נורי בן יוחנן רבי עלדפליגי
 ד' לו ויש לחחום חוץ שיצא אדם הואהרי

אמות.
 מקומות בכמה דמבואר בזה צ"עאבל
 מ"ה דף ברש"י דע' אמות, ד' להם 'שדנלים

 יצאו והרי באוקיינוס: שביתה ליקנו בד"הב',
 עכ"ל, אמוח ארבע אלא להם ואין לתחוםחוץ
 ממקומן: יזי1ם לא ד"ה ב', מ"ז דף ברש"יוע'
 לתחום חוץ יצאו והרי במקומן שביתהדקנו
 ומשמע עכ"ל, אמות ארבע אלא להןואין
 ברמב"ן מבואר וכן אמוח, ד' להם ישדכלים

 שיצאו דפירוח בסוגיא פירקין רישורשב"א
 ובגמ' אמות, ד' להם יש דכלים לתחוםחוץ

 בגמ' דע' הראשונים כרברי מבוארבפשטוח
 לבני ליזדבנו רבא אמר הדר ב', מ"1דף

 אמות כד' לדידהו מברכתא דכולהמברכחא



רכחנהוראי

 שמביא ב', מ-א דף רמב"ן וע' ע-כ,דמיא
 ב' כ"ג דף השנה בראש המשנה עלירושלמי
 לתחום מחוץ שבאו החודש קדושדעדי

 וז"ל היום כל משם זזין היו לאבראשונה
 לתחום מחוץ שבא ככלי אותם ועשוהירושלמי
 אמות ד' בחוך לטלטלו שמותרמשחשיכה

 חוץ שיצא שכל' להדיא מבואר הריעכ"ל,
 להרמב"ם דס"ל וי"ל אמות. ד' לו 'שלתחום
 כלי מדין לתהוס חוץ שיצא כלי דיןדחלוק
 שיצא בכלי איירי הנ"ל דבכל שביתדדקנה
 משא"כ אמות, ר' להכלי יש דאז לתחוםחוץ
 ומדידת אמות ד' להכלי אין שביתה דקנהבכל'

 זה דבר ומקור הכלי, ממקום הוא אמההאלפים
 בס"ד. להלןיתבאר

 י"א הל' עירובין מהל' בפ"1 פסקהרמב"ס
 עירובו במקום לו יש עירובו המניח כל11"ל:
 שלו תמומין עירובי המניח לפיכך אמות,ארבע
 לתהום חוץ ויצא העירוב ונתגלגל התחוםבסוף
 יצא לא וכאילו עירוב זה הרי אמות שתיבתוך

 עירוב אינו אמות לשחי חוץ יצא ואםממקומו.
 חוץ עירובו והמניח לתחום חוץ נעשהשהרי
 אל להגיע יכול שאינו מפני עירוב אינו,לתחום
 שנה זה הראב"ד, כתב ובהשגות עכ"ל,עירובו
 כן ואינו באמצען דאמר אליעזר כר'משנתנו
 וז"ל: כתב והמ"מ עכ"ל, 'הודה כר'אלא

 גם שירצה רוח לאיזה דאמר כר"יופירנש
 וכבודם רבינו. דכרי על כן כתבהרשב"א
 כר"א לפסוק רכינו דעת שאין מונחבמקומו
 בתוך שבת מהלכות י"ב פרק כתבשבפירוש
 בצדן עומד שהוא אמות ארבע על אמותארבע
 סבור שאינו התחומין בדין כ"ז פ' מבוארוכן

 הוא דבריו עיקר בכאן אבל שם וכמ"שכר"א
 עכ"ל. הטלטול לדין העירוב דין מדמהשאינו
 העירוב דין מדמה שאינו דבריו בכוונתוצ"ע
 נותן דין דחלוק דכוונתו וי"ל הטלטול,לדין

 כלו' העירוב דדין בגופו, שובת מדיןעירובו
 ודין באמצען, והוא אמות ד' לו יש עירובונותן

 אמוח ד' לו 'ש בגופו שובת כלו'הטלטול
 אינו המ"מ דלשון ומלבד שירצה. רוחלאיזה
 דף מגמ' זה פירוש על להקשות יש כןמשמע

 יש שבת אמרו הרי חמא בר רמ' אמר א',נ"ב
 לא, או ד"א לו יש עירובו את הנותן ד"א,לו

 אלא בפת מערבין אמרו לא ת"ש רבאאמר
 ואי ברגליו, ויערב 'צא שלא העשיר עללהקל
 ועיין הוא, להחמיר להקל האי לו איןאמרח
 נותן אי אפי' הנ"ל ולפי להקל, האי בד"הבתו'

 דמערב לההמיר, הוי עדיין ד"א לו ישעירובו
 שירצה רוח לאיזה ד"א לברור יכולברגליו
 מכל אמות ב' רק לו יש בפת במערבמשא"כ

 אמות. ב' לו יחסד למורח להלוך כוונתו ואיצד
 ד' דין דחלוק המ"מ, בכוונת נראהלכן
 של אמות ד' מדין לתחום תוץ יוצא שלאמות
 שובת היינו העירוב דדין התחוס, בתוךשובת
 מודי כו"ע התחום תוך דבשובת התחוםתוך
 כד,ן משא"כ באמצען, דהוא אליעזרלר'

 רבי פליג לתחום חוץ ביוצא דהיינוהטלטול
 וזה שירצה, רוח לאיוה דבורר וס"ליהודה
 הטלטול דין לתחוס חוץ ליוצא ל"דקרי
 משום היעו - יחוקאל[ בדברי אח"כ]ראיתי

 הל' שבת מהלכות '"ב בפרק פמקדהרמב"ם
 בתוך הרכים ברשות לטלטל לאדם מותרט"1:
 בצדן עומד שהוא אמות ארבע על אמותארבע
 בתורה שנאמר שזה אמרו הקבלה ומפיוכו'
 זה למרובע תוץ יטלטל שלא תחתיו איששבו
 ילפינן תחתיו איש דשבו ומקרא עכ"ל,וכו',
 ד' לו יש לתחום חוץ דיוצא א', מ"ח דףבגמ'
 דחד הנ"ל הל' על משנה במג'ד ועייןאמות,
 חוץ דיוצא להרמב"ם דס"ל וכמו להודינא

 לרות אמוח ד' אלא אדם של מקומו איןלתהום
 בד' לטלטל מותר דרק ה"ה יהודה כר'אחת
 המגיד קרי ולכן ח'. בתוך ולא ברה"ראמות
 הטלטול דין לתחום חוץ דיוצא לדינאמשנה
 להו. דינאדחד

 משנה הנע'ד לדברי מקור להביאךש
 לו בירר ח"ל: ה' הלכה פ"דמהירושלמי

 )פירוש, יוס מבעוד בו חחר יוםמבעור
 בירר שאם דקאמר דמתני' יהודה רבי עלדקאי
 דאם קאמר זה ועל בו לחזור יכול שאינולו

 יום( מבעוד לחזור יכול יום מבעוד לובירר
 אינו צ"ל - משחשיכד בו חוזרמשחשיכה



נהוראירכו
 - העדה בקרבן הגיה וכן משתשיכה בותוזר
 נישמעינה היום עליו וקדש יום מבעוד לובירר
 יהודה רבי מאיר, רבי דברי יכנס לא הדאמן

 דף מהמשנה להוכיח דכוונתו )וי-ל יכנסאומר
 זה הרי וראה ועמד בדרך שישב מי א',מ"ה
 לא לכך כוונתו היתה ולא הואיל לעירסמוך
 יכול הרי בו לחזור יכול ואם ר"מ, דברייכנס
 ומסיק העיר( בני עם שביתתו ולקבועלחזור

 רישי' על אלא אמרה הדא על לאהירושלמי
 רעה רוח או עכו"ם שהוציאוהו מירפירקא

 על לא מדוע וצ"ע ע"כ, וכו' עלהאיתאמרת
 דאימתי הירושלמי דכוונת וצ"ל אמרה.הדא
 לתחום חוץ 'וצא של אמות בד' לחזוריכול
 רד' התחום, בתוך שובת של אמות בד'ולא
 רוח לאיזה בורר לתחום חוץ יוצא שלאמות
 הוא התחום תוך של אמות בד' משא"כשירצה
 גחוץ וא"כ המגיד, דהרב וכדינאבאמצען,
 בברירתו תלוי אמות הד' דקביעותלתחום
 זמן וכל משחשיכה ברירתו דצריך י"לשפיר
 משא"כ בו, לחזור יכול משתשיכה ביררשלא
 דהוא התחום בתוך שביתתו של אמותבד'

 הוקבע וא"כ בברירתו תלוי אינובאמצען
 כבין באמצען שהוא אמות בד'שביתתו
 בו. לחזור יכול ואינוהשמשות
 שכלתה כאן בד"ה ב' ס' דף תוס'עיין
 מי בפרק דאמרי ולרבנן תימה וז"ל:מדתו

 וכו' ח' על ח' לו שיש בדרך בישןשהוציאוהו
 למזרח עירובו נתן שאם אמוח ד' נשכרהוא
 הולך דרי עיר של לעיבורה חךן אמות דהעיר
 פחות אלפים ולמערב ואלפים אמות ח'למזרח

 בתוס' ועיין לו, נחשב שהעיר מה אמותד'
 ס"ל לתחום חוץ כיוצא דרק שתירץהרא"ש
 תוך בשובת אבל ח' על ח' לו דישלרבנן
 ומבואר אמוח. ד' רק לו דיש רבנן מודיהתתום
 חוך משובת לתתום חר, יוצא דחלוקכהנ"ל
התחום.

 תוך שובת של אמות ד' בין החילוקובגדר
 י"ל לתחום חךו יוצא של אמות וד'התחום
 איש דשבו דקרא בדינא לחקור ישדהנה
 דילפינן די"ל אמות ד' לאדם לו דישתחתיו

 כלומר אמות, ד' הוא אדם של דמקומומקרא
 אמות, ד' של מקום ממלא הוא כאילודנחשב
 כמבואר בו לטלטל גם מקומו לאדם לוונותנים
 בו, להלוך וגם שכח, מהל' י-ב פרקברמב-ם

 לאדם לו דנותנים הקרא כוונת דאין י"לא"ד
 לאדק לו דנוחנים מקרא דילפינן .אלאמקומו
 בו, ללכת וגם בו לטלטל גם מקוםשיעור
 הוא לו דנותנים זה מקום דשיעורודרשינן
 הוא הדין יסוד אבל אדם, של תתתיושיעור
 ולא מקום שיעור דין לאדם לודנותנים
 לו דנותנים דס"ל וחכמים מקומו. לודנותנים

 דין לאדם לו דנותנים סוברים בודאי אמותח'
 יהודה רבי בדברי לתקור ויש מקופשיעור
 מדייק זרוע האור והנה אמות. ד' לודנותנים
 והוא בד"ה א', מ"ה דף במשנה רש"ימדברי

 לו יש אמות ב' כלומר אמות ד' שלבאמצען:
 דנותנים אמות דהד' ומדייק ע"כ, צידיו,לכל
 לא רגליו דמקום רגליו ממקום חוץ הואלו

 דהוא מפרשינן אי ובשלמא אמות, בהד'נכלל
 המקום דמדידת י"ל מקום שיעור נתינתדין
 מפרשינן אי אבל רגליו, ממקום חוץ הואהזה

 מקום דגם מסתבר מקומו לאדם לודנותנים
 דס-ל והרמב-ם אדם. של במקומו נכללרגליו
 )וכמו אמות הד' בכלל הוא רגליו מקוםדגם

 דהוא דמודה י-ל מרבריו( זרוע האורשדייק
 דמקום דס"ל אלא מקום שיעור נתינתדין

 אמות. ד' המדידח בכללרגליו
 לו רנותנים הדין גדר דאין להוכיח ישוכן
 לחחום חוץ שיצאו דכלים מזה מקשולאדם
 הוי אדם של מקומו רק דהנה אמות ד' להםיש
 גופו שיעור היינו אמות ד' דשיעור אמות,ד'
 לר"מ, ורגליו ידיו לפשוט כדי ואמה אדםשל

 מרגלותיו מתתת חפץ שיטול כדי יהודהולרבי
 כלי של תחתיו אבל מראשוחיו, תהתומניח
 דין הוא הדין דגדר בע"כ אלא אמות, ד'אינו
 לכלים דגם י-ל שפיר ולכן מקום שיעורנתינת
 של תחתיו של הזה מקום שיעור להםנותנים
 דבאדם דצ"ל אלא אמות, ד' דהיינוארם

 כדמבואר דידי' באמה אמות הד'משערינן
 אמה לו נותנים הבשן מלך דלעוג ח מ" דףבגמ'



נחוראי
 הזה מקום דשיעור דמכיון והיינודיד",

 מסתכר תחתיו של שיעורו הוא לודנותנים
 דידי', אמה דהיינו דידי', בתהתיודמשערינן
 משערינן תחתיו להם דאין בכליםמשא"כ
 באיבריו. לננס דומה 17דש שלבאמה

 דבד' המגיד דהרב דינא להסביר ישולפ"ז
 רוח לאיזה לו בורר לתחום חוץ יוצא שלאמות
 הוא התחום תוך של אמות בד' משא"כשירצה

 אמות הד' לתחום חוץ דביוצא די"לבאמצען,
 בכדי מקום שיעור נתינת דין הוא לודנותנים
 לאיזה לברור יכול הללו אמות וד' בהם,ללכת
 התתום תוך בשובת משא"כ שירצה,רוח

 להמתיק ויש מקומו, לאדם לו דיש לי'סבירא
 דדרשא שפירש נ"א דף רש"י דע' זהדבר
 יוצא על קאי אמות ד' אלו תחתיו אישדשבו
 וא"כ להרמב"ם, ס"ל דכן וי"ל לתהום,הוץ
 תוך שובת של אמות ד' ידעינן דהאיךצ"ע

 מ7ומו לאדם לו דיש סברא דהוי וי"להתחום,
 בע"כ וא"כ ממקומו חוץ הוא האלפיםומדידת
 וט"ל מקומו, לאדם לו דיש הוא הדיןדגדר

 הוא בע"כ הללו אמות דבד'להרמב"ם
 מ7ומו. באמצע הוא דהאדסבאמצען
 ששבתו דכלים שנתבאר מה מבוארולפ"1

 דגדר דמכיון אמות, ד' להם אין התחוםתוך
 דכליס פשיטא מ7ומו לאדם לו דיש הואהדין
 ד' כלי של מקומו אין דהרי אמות ד' להםאין

אמות.
 שפסק הרמב"ם דברי צ"ע עדייןאבל
 דהרמב"ם דנהי אמות, ד' לו אין הישןדאדם
 שביתה דקנה המשניות לפירוש לשיטתואזיל
 כלים מ"מ אבל הפקר, מנכסי גרע דלאמשום
 ד' מקומם דאין אלא אמות מד' נתמעטולא

 לא למה אמות ד' דמקומו באדם וא"כאמות,
 אדם דשאני לומר ודוחק אמות, ד' לויהא
 הישן אדם של מקומו ואין הניעור מאדםהישן
 דאמר כיון ב', ל"ב דף גמ' דע" וי"ל אמות.ד'

 לה הויא אמות ארבע לו יש עירובו הנותןרבא
 לרקיע, עד עולה היחיד ורשות היחידרשות
 ואמר וז"ל: רבא דאמר כיון בד"ה רש"יועי'
 ארבע לתחום חוץ שנתגלגל אלא שנו לארבא

 עירובו את הנותן אמות ארבע תוך אבלאמות
 אמות ארבע בלומר אמות ארבע לויש

 היכי וכי מחיצות, כמוקפות ליה הוושסביביו
 בתחום שמקצחו בבית עירובו אתדהנותן
 לו וחוצה כולו את מהלך לתחום תוץומקצתו
 בתוך הוא כאילו הבית כל דהוי אמהאלפים
 אנשי מעברין בכיצד לקמן כדאמרי'תחומו
 הא כו' קטנה עיר כל את מהלכין גדולהעיר
 לאתויי ומצי כבית להו הוו אמות ארבע כלנמי
 ומבואר עכ"ל, התתום בתוך לתחוםמחוץ
 דד' הוא התחום תוך אמות ד' של הדיןדגדר
 אי סברא רק דזה י"ל וא"כ כביתו הויאמות
 לו יש דאדם דמסתבר אדם מטעם שביתהקונה
 ביתו דכוונתו ביתם, להם אין כלים אבלביתו
 יש לאדם ורק שלו קביעות מקום הוי דזההוא

 דקנה הישן אדם ולכן כלים, ולאקביעות
 אמות. ד' לו אין כלים מפאתשביתה

 ג' הל' עירובין מהל' בפ"ז פסקהרמב"ם
 בו לשבות שנתכוין המקום בין שהי' אווז"ל:
 יתר כשתשיכה בו עומד שהוא המקוםובין

 שביתה קנה לא זה הרי וכו' אמהמאלפים
 לכל אמה אלפים אלא לו ואין מקוםברחוק
 ע"כ, כשחשיכה, בו עומד שהוא ממקוםרוח

 ברחוק שביתה ה7ונה וז"ל: ה' הל' שםופסק
 שביתה קנה לא שביתתו מקום סיים ולאמקום
 לכל אמה אלפים אלא לו ואין וכו' כיצדשם
 ע"כ, כשחשיכה, בו עומד שהוא ממקוםרות
 דף כשמואל פסק ם דהרמב" שפירש מ במ"וע'
 אבל לביתו כלום אמר לא דאמר ב',מ"ט

 של תתתיו ונשעה אזיל מצי אילן שללחחתיו
 דקנה שמואל דברי ופירש גמל, חמראילז
 אמר לא דאמר לרב אבל ממקומו,אלפים
 לא אילן של לתחתיו דאפילו עיקר כלכלום
 ע' אבל אמות, ד' אלא לו אין אזילמצי

 שפירשו 'עקב ובגאון ת"ט ס' הגר"אבביאור
 לו יש דרב דאליבא ופירש כרב פסקדהרמב"ם
 מדוייק דרב ולישנא ממקומו. אמהאלפים

 כל כלום אמר דלא לומר לרב דהו"לאליבייהו
 דאפילו ומדקאמר אמות, ד' אלא לו ואיןעיקר

 דעד משמע אזיל מצי לא אילן שללתחתיו



נהוראירכח
 אמה אלפים לו דיש אזיל מצי אילן שלתחתיו
 דאדם דהרמב"ם אליבא שפירשנו מהולפי
 אליבא דבע"כ י"ל כלל שביתה לו איןהישן
 לו דאין דנהי ממקומו אמה אלפים לו ישדרב
 אלפים אבל אתרי' סיים דלא מכיון אמות'ד'

 שמח. באור נמצא זו וכסברא לו, ישבע"ב
 יעקכ הגאת קושית ליישב ישולפ"ו
 רב דאמר הא הרמב"ם יפרש דהאיךשהקשה
 היכי , אויל מצי לא אילן של לתחתיודאפילו
 מצי הא אלפים בתוך כולי' דקיימא אידמי,
 ואי מקומו שביתח ליה איח דהא ממקומואזיל

 מצי לא ומאי מאלפים לבר מקצתודקיימא
 מצי שמואל לימא בהא מאלפים לבראזיל
 דכי התם קני דלא שמואל מודי האאזיל

 מחחומי', לבר לי' קני התם לי'מוקמת
 יש דרב דאליבא דמפרש משום הואוקושייתו

 דיש הנ"ל לפ' אבל אלפים, ואח"כ אמות ד'לו
 ד' תוך בדיוק עומד דהאילן י"ל אלפים רקלו

 שביתה דקנה דשמואל ואליבא ואלפים,אמות
 מצי ושפיר אלפים תוך הוא הרי האילןתחת
 דרק דרב אליבא משא"כ האילן כל תחתאזיל
 לאלפים חוץ עומד מהאילן וחלק אלפים לויש
 עד רק אלא האילן כל חחת אויל מצי לאלכן
 אלפים.סוף

 מתוספתא הרמב"ם על הקשה יעקבהגאון
 גתל כו' אילן ע"ג שביתתי האומר דתניאפ"ג
 בא מקום לאוחו שמגיע עד מודד כו' י"טגבוה

 אלפים לו חוצה כולו את מהלך מקוםלאותו
 לא שלו, אלפים בתוך שהיה בזמן אימתיאמה,
 בלבד, ד"א אלא לו אין שלו אלפים בתוךהוה
 חוץ שביחה שם שקנה המקום אותו אםש"מ

 וקשיא ד"א אלא לו אין שלולאלפים
 אלא לו אין מתני דהרמב"ם ותירץלהרמב"ם,
 דהר"ח אחר, באופן וי"ל ממקומו.אלפים
 לו ראין רב דברי ומפרש הרמב"ם עלפליג
 שביתה קנה דלא דמשום ופירש אמות, ד'אלא
 אלא לו אין אתרי' סיים דלא מכיון האילןתחת
 חחום. לו אין מקום לו שאין דכיון אמות,ד'

 קאי חחתיו איש רשבו קרא אי דוקא דזהוי"ל
 לומר יש שפיר דאז התחום תוך שובתעל

 דינא לי' לית דתחתיו דינא לי' דליתדמכיון
 בפסוק. לי' דסמיך ממקומו איש יצאדאל
 ג' דבפרק לשיטתו דהחוספחא י"לולפ"ז
 איש דשבו דקרא דמפרש מבואר י'ברייתא
 התחום תוך דשביתה אמות ד' על קאיתחתיו
 אלא לו ראין אח"כ התוספחא כחב שפירולכן
 הרמב"ם אבל לתחום(, חוץ יוצא )של אמותד'

 על קאי חחתיו איש רשבו דקרא ס"ללשיטתו
 מקור לעיל )וכתבנו לתחום חוץיוצא

 חלוק לתחום חוץ יוצא של דד'ןמהירושלמי
 דשבו דקרא בע"כ וא"כ התחום תוך שלמדין
 חוץ 'וצא של אמות ד' על קאי תחחיואיש

 לו שאין מכיון לומר אפשר אי ולכןלתחום(
 אלפים לו דיש פסק ושפיר תחום לו איןמקום
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רכטבהוראי

 אפעד דודהרב

 כעומד מחלךבענין

 לפלטיא מחנות המתרא ת"ר ב', ה'שבת
 דהא וצ"ע פתוה עזאי וכן חייב סכיודרך
 חייב, עזאי דבן דרבנן אליבא לכתףעומד

 אורחי' לכתף דעומד ל"א בכתובותומבואר
 מ"מ כעומד דינו מהלך דאפי' צ"ע א"כהוי,

 עדיף ולא הנחה כאן אין וא"כ הוא,אורחי'
 לכתף.מעומד
 מיני' בעי א', ג' דף לעיל מסוגיא צ"עעוד

 ומשקין אוכלין חבירו הטעינו מרבירב
 חפץ בעקירת גופו עקירת מהו לחךןוהוציאן
 בתום' וע"ש לא, א"ד ומחייב דמיממקומו
 דהא וצ"ע הנחה לענין לרב ל" דמספקאדה"ה

 כהנחת הוי גופו דהנחת מב"ע מוכהלכאורה
 כעומד מהלך ע"י יפטר למה לאו דאםחפץ
 לב"ע דס"ל ע"כ אלא נח לא דהחפץכיון

 אמאי צ"ע וא"כ חפץ, הנחת הוי גופודהנחת
 דב"ע. מברייתא ראי' הביאלא

 רב אמר ב', ה' לקמן דעיי"ש בזהוהנראה
 מזוית חפצים המפנה יוחנן א"ר וכו'ספרא
 היתה שלא פטור והוציאן עליהן ונמלךלזוית
 היה רש"י וכ' לכך, ראשונה משעהעקירה
 ומשעקר לזתת מזוית להוליכו כדי ברה"'טעון
 נמלך דאם מדבריו מבואר ויצא נמלךרגליו
 עקירת דבשעת אע"פ חייב רגליו שעקרקודם
 אחרת לזוית לפנותו דעתו הי' מהקרקעחפץ
 חפץ עקירת הוי גופו דעקירת אף דהאוצ"ע
 במה עקירה בו נעשה כבר החפץ הריאבל

 היתה ראשונה ועקירה מהקרקעשנתעקר
 אא"כ שני' עקירה ע"י לחייב וא"אבפטור
 ב' ג' בתוס' כמבואר ראשונה עקירהבטלה
 ע"י אלא ראשונה עקירה לבטל ואין היה,ד"ה

 ביאור צריכין רש"י דברי א"כ לפוש,עמידה
 בזה רש"י בדעת ומבואר מוכרח נראהואשר

 היא לפתי ועומד לכחף דעומד דנאתיקר
 החפץ דעצם ואה"נ הנחה מעשה בדיןדווקא
 רכיון אלא לכתף עומד רק אפי' כנחנחשב

 הנחת נחשב לא לכתף לעמוד הואדאורחי'
 עקירה לבטל או לחייב הנחה כמעשהגופו

 החפץ נעקר דאם עוד ונראהראשונה.
 של במצכ היה עקור שנעשה ולפנימהקרקע
 החפץ מצר נח נחשב דבאמת לכתףעמירה
 הנחה מעשה הוי לא לפוש דעמידה אףכמש"כ

 בהחפץ עקירה איזה נעשה כשכבר דוקאזהו
 החפץ על עקירה שם לחול עדיין צריך אםאבל
 ולא במציאוח נח החפץ סו"ס דהרי חלוקדינו
 נראה רהיה כאן נעשתה עקירה ואיזהעקור
 'וצא שהחפץ במה היא עקירה ריןדעיקר
 בעקר וא"כ עקור של למצב נח שלממצב

 נחשב עדיין הרי העקירה עם תיכףמהקרקע
 לכחף אלא דאינו ואף גופו הנחח ע"י נחהחפץ
 שם שום כאן חל לא וא"כ הוי, מיהא נחמ"מ

 זהו היא אורחי' לכתף דעומד יין וכלעקירה.
 אז בהחפץ עקירה דין חל דכבר אחרדוקא
 עקירה לבטל או לחייב הנחה מעשהצריך

 למעשה לכתף עומד נחשב לא ואןראשונה
 החפץ ועצם לכתף הי' מעיקרא אם אבלהנחה
 עקירה שם שום לחול יכול לא א"כ נח,נקרא
 דאם רש"י שכ' וזהו עדיין. עקור החפץדאין
 עקירה באן דאין חייב רגליו שעקר קודםנמלך
 כל נח היה דהחפץ כיון רגליו עקירת לפניכלל
 מ"ג(. סוכה רש"ש )עי'הזמן

 הראשונה קושיא מיושבת מש-כולפי
 כלל, הנחה מעשה כעומד מהלך דאיןהנ"ל,
 כיון אכן לכחף מעומד הגחה יותר דאינוואה"נ

 החפץ על עקירה שם שום חל לאדמעיקרא
 חל ולא כעומד מהלך ע"י נח מצבו הי'דתיכף



נהוראירל
 לכתף עומד כמו והוי גופו עקירת ע"יעקירה
 מעיקרא לכתף בעומד ומ"מ לנח נחשבדהחפץ

 הנ"ל. רש"י בדברי כמש"כ כלל עקירה חללא
 כל דהא השני' הקושיא גם שפיר מיושבולפ"ז
 רק הוא חפץ כהנחת גופו הנחת אם רבספיקת
 גופו הנחת מעשה אם דהיינו הנחהבמעשה
 פשוט זה אבל תפץ, הנחת כמעשהנחשב
 אינו גופו חנחת אם אפי' נה החפץדעיקר
 עזאי בן מדברי ראי אין א"כ חפץ,כהנחת
 כיון עקירה נחשב לא דב"ע בדינאדהא

 כלל ראי' ואין ונמש"כ, הזמן כל נחדהחפץ
 דשם הפץ כהנחת הף אם גופו הנתתלדין
 נמש"נ. הנחה מעשהבעינן

 מרשות בהוציא עואי בן שמחייב מההנה
 שום כאן אין הרי ולכאורה הילוך, ע"ילרשות
 כלי דחייב וצ"ל הזמן כל נח והחפץעקירה
 גופא ע"ז אלא והנחה, עקירה מעשהשום

 הראב"ד וכשיטת לרשות מרשותדהוציא
 מעשה שום נעשה ולא הזמן כל דנח אףבגורר
 כמו"כ ההוצאה עצם על חייב מ"מעקירה
 לפמש"כ נראה סטיו ררך בהוציא אולםלב"ע.
 ונחשב ההחנאה שנפסק בגלל דפטורדאין

 דכיון ז"א לרה"ר מסטיו ושוב לסטיוכהוציא
 הפסק כאן אין הנחה, מעשה שום כאןדאין
 כהוציא נחשב ושפיר המלאכה מעשהבעצם
 דחסר מה הפטור דעיקר דנראה אלאבב"א
 מפסיק פטור דמקום ע"י הוצאה שלבחפצא
 ננח כעומד מהלך ע"י ונחשכ הרשויוחבין

 במחמיט ובשלמא הוצאה זה אין פטורבמקום
 פטור במקום כלל נח דלא סטיו דרךחורק

 היחיד מרשות עקירה ע": הוצאה הוישפיר
 דנחשב לב"ע במהלך אבל ברה"רוהנחה
 חפצא בעצם חסר פטור במקום כנחהחפץ

 דכן )ובאמת מפסיק. פטור דמקום ע"ידהוצאה
 לרשות מרשות בגורר הראב"ד דלשיטחנראה
 דפטור.( הוא היין סטיודרך

 שהיא קופה ב', צ"א דף לקמן במתני'הנה
 חיצונה האסקופה על ונתנה פירותמליאה
 שיוציא עד פטור מבחךו פירות שרובאע"פ
 א"כ אלא כלומר רש"י וכ' הקופה כלאת

 עקר דאם מבואר הקופה כל בראשונההוציא
 ברה"ר ומקצחו ברה"י מקצתו והניחמרה"י
 והק' אח"כ, לגמרי והוציאו תזר אפי'פטור

 ברגליו מוציא דאם עזאי בן על מזההרש"ש
 כמונח היה לרשות מרשות שנעתק בשעההרי

 מהלך מדין בחר, ומקצתו בפניםמקצתו
 פטור עיקר דכל נראה לדברינו אמנםכעומד
 בב"א מלאכתו נעשה דלא דינא היאדמתני'
 שאינה באמצע הנחה מעשה דנעשהע"'

 דנחשב היא הנהה במעשה דוקא א"כמחייבת.
 כעומד מהלך משא"ב והוציאו וחזרכהוציאו
 ע"י הפטור דאין וביארנו כסטיו, רפוטרלב"ע
 כלא וחשיב פטור במקום הנחה מעשהדנעשה
 ע"י הוא הפטור דעיקר אלא בב"אנעשה
 פטור במקום נח שהחפץ במה רשותה"סק
 במקום דוקא שייך זה דהוצאה בהחפצאוחסר
 והו אדרבה רגילה בהוצאה אבל מפסיק,פטור
 החפץ דנמצא ומה וחייב, דהוצאהחפצא
 אינו בחרו ומקצתו בפנים מקצתוכאמצע
 חייב ושפיר וכמש"כ, ההוצאה מעשהמבטל

 לב' ברגליובהוציאו
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רלאבחוראי

 גיבער דודתרב

 וצרורות מעיקרא בתרבעבין

 הכלי על דרסה רבא בעי ב', י"ז דףב"ק
 מהו ונשבר אחר למקום ונתגלגל שברתו,ולא
 דילמא או הוא וגופיה אולינא מעיקראבחר
 תפשוט נינהו. וצרורות אזלינא מנא תברבתר
 הגג מראש כלי זרק רבה דאמר מדרבה,ליה
 מנא ליה דאמרי' פטור במקל ושברו אחרובא

 מיבעי לרבא ליה פשיטא לרבה תבר,תבירא
 תרעולין ח"ש א', י"ח רף שם ואמריקליה.
 ונשבר החבל ונפסק דלי בחבל מחטטיןשהיו
 מעיקרא בתר ש"מ שלם, נזק טשלמיןהדלי,
 צרורות דאמר היא סומכוס אלא וכו'אזלינן
 ניתז סיפא, אימא סומכוס אי משלם, שלםנזק
 על ושברה, אחר כלי על ונפל שברממנו

 ח"נ, משלם האחרון ועל נ"ש משלםהראשת
 כחו לכח כחו נזק בץ לסומכוס ליה שאניוכ"ת
 וכו' לסומכוס כחו כח אשי רב דבעי האואלא
 רבנן לאו אלא דמי, ככחו דלאו ליהתפשוט
 ביבי רב אמר אזלי', מעיקרא בתר ש"מהיא,
 בראשונים וע' מיניה. מיניה דקאזיל אבייבר

 כלי דזרק דרבה הא שהביא הרי"ף, עלשהקשו
 ולכאורה שפטור ושברו אחר ובא הגגמראש
 ומ"מ אזלינן; מעיקרא דבתר שפוסקמשמע
 דקאזיל אביי בר ביבי רב של האוקימחאהכיא
 מתרץ א', י"ח דף והרשב"א מיניה.מיניה
 לדחוייא כן אמר לא ביבי דרב סוברדהרי"ף
 אלא אזלי', מעיקרא דבתר תידוק שלאבעלמא
 בחר ניזל אפי' דבלא"ה כן, אמרבדוקא
 כיון לצרורות נחשב היה מ"ממעיקרא
 ובאמת עצמו, בדלי ולא בחבל היתהשהחטיטה

 דאגב אלא מיניה", "מיניה לומר הגמ'ל"צ
 גם לישנא האי נקיט מקומוח בשאר כ,דקאמר
 בספרים שנמצא הגירסא ולהרי"ףכאן,

 להקשות יש נכונה. גירסא הו' מיניהדקאזיל

 למה חדא, הרי"ף: על קושיוח כמהלפ"ז
 מיניה, דקאזיל לומר עכשיו עד ביבי רבהמתין
 צריך אזלי' מעיקרא בחר נאמר אם דאפי'כיון

 תפשוט ד"ה א', י"ח דף החוס' )ב( כן,לאוקמי
 דחפשוט אשי רכ על הגמ' דכשהקשהכתבו
 קמדחי הכא דזיל המ"ל ככחו, לאו כחודכח
 לרבנן דאזיל לתרץ יכול אשי דרב וכו',לי'

 דבתר משום נ"ש משלם ובאמתדסומכוס,
 שפיר, משני דבלא"ה אלא אזלי',מעיקרא
 רב שמסיים דמה קשה, עדיין ולהרי"ףעיי"ש.
 מעיקרא, בתר לדין הראיה על דיחוי אינוביבי

 ונמצא מיניה, דקאזיל היתה גרסתו אםובפרט
 אזלי', מעיקרא דבתר ראיה דיש הגמ'דמסקנת
 שפיר, משני דבלא"ה להרי"ף אא"לוא"נ
 החוס' קושיית וניעור חוזר וא"כ החוס',כמ"ש
 הרי"ף.על

 הרגל כיצד פרק סוף ה' במלחמותהרמב"ן
 הרי"ף, בדברי הנ"ל הסתירה לחרץכתב

 מראש כלי בזרק מרבה הגמ' הונחתדבאמת
 דבתר ההוכחה כוונת חשברו שבא זה דפשרהע
 חיכ, הזויק אץ למה דאל"כ אזלר מנאחבר

 משמע הזורק, חיוכ ולא השני פטור רבהומדנקט
 מנא תבר בתר אם אבל הזורק;דפטור
 דאין פטור, השובר וגם פטור, הוורק אזאזלי'
 הרי"ף הביא ומש"ה בדבריו, עיי"ש דמיס,לו
 על הרמב"ן והקשה אביי. בר ביבי דרבהא

 בתר דלרבה שפירשו המפרשים ושאררש"י
 פרק בסוף רבה דאמר מהא אזלי',מעיקרא
 אחר ובא הגג מראש תינוק בזרק הרגלכיצד
 בן יהודה ור' רבנן במח' דתלוי בסייף,וקיבלו
 חיב השני אם אדם( בני י' )בהכוהובתירא
 דתלוי בקרניו, וקיבלו שור בבא וכןמיתה,
 או ניזק דמי הוי כופר אם במח' כופרהחיוב
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 אזלי' מעיקרא בתר דאם וקשה, מויק.דמי
 לכו"ע, מכופר ובין ממיתה בין לפטורהו"ל
 וכ' הרמב"ן, אמר ואח"כ קטיל. קטילאדגברא
 כמת לאו מעיקרא בתר אזלי' דאפי'תימא
 וא"כ כשבור, אינו ג"כ בכלי א"כ ליה,חשבינן
 משום כלי בורק השני רבא דפטר רהאצ"ל
 מרבה הגמ' הוכתת מה וא"כ דמיס, לודאין
 ע"כ השניז דפטור מהא אזלי' מעיקראדבחר
 במה וצ"ע לענינינו. הנוגע הרמב"ן דבריתובן
 בתר אזלי' אם ראף לומר הרמב"ןשצידד

 דלכאורה כשבור, הכלי אין מ"ממעיקרא,
 דבתר אמרי' צרורות לדע דבנוגעכוונתו
 הכלי מצד אבל גופו, והוי אולי',מעיקרא
 ממש דמצינו קשה, וזה כשבור. אינועדיין
 זרק ד"ה ב' י"ז דף התוס' דהנה מזה,להיפוך
 אחר ובא כלי לשבור חץ דבורק כתבו,כלי

 מנא כאן שייך ולא דחייב, דפשיטאושברו,
 מעיקרא בחר הכא נמי אזלי' דאי תבר,תבירא
 בקצות וע' עיי"ש. ח"נ, בצרורות משכחתלא

 ושאר מהרא"ש שהוכיח ש"צ ס'החשן
 מעיקרא, בתר אזל" חץ בזרק דגםראשונים

 משכהת לא דא"כ התום' שהקשו מה קשהולא
 מ"מ כשבור, תשוב הכל' אם דאף צרורות,דין
 צרורות. רק הוי ומש"ה נחו, ע"י אלאאינו

 דהכלי לומר דשייך נותנת הסבראולכאורה
 - כחו ע"י אלא נשבר לא אבל כשבור,נחשב
 דהוי לומר שייך דהיה נמצא הרמב"ן לפיאבל
 כן, לומר וקשה כשבור. אינו ומ"מגופו,

 בתר ע"י גופו דהוי דהא נראהדפשוט
 מעיקרא בתר דין דע"י משום היינומעיקרא,
 שנמצא אמרי' ועי"ז מיד, כשבור הכל'נחשב

 ומשו"ה שבור, נעשה השליכו שהגוףשבשעה
 הכלי שאין נאמר האיך אבל גופו.מיקרי
 מזה וחוץ גופו. ע"' כהיזק נחשב ומ"משבור,
 סברא הוה הרמב"ן שסברת דנמצאיקשה
 מהרא"ש הקצות שהבריח ממה ממשהפוכה
 ראשונים.ושאר

 י"ז דף באן בגמ' דהנה בזה, לומרוהנראה
 קסכר סומכוס בשלמא רבא אמר איתא,ב'
 כוליה דמי כגופו אי רבנן אלא דמי, כגופוכחו

 נמי נזק חצי דמי כגופו לאו ואי לשלם בע'נזק
 דמי, כגופו לעולם רבא אמר הדר לשלם,לא
 בברכת וע' לה. גמירי הלכתא צרורות נזקוחצי

 בשס קושיא שהביא ב' אות י"ט ס'שמואל
 דמה שהקשה זצ"ל, טעביל דוד חיים ר'הנאון
 כולה התורה בכל ודאי הא לרבא, ליהמספקא
 המזיק ואדם רציחה, לגבי כגופו דכחואמרי'
 דצרורוח דהא הברכ"ש שם ומבארוכדומה,

 אותו ולא מחודש, מזיק הוא דרגל תולדההוי
 שמזיק רק הוא שור דהדין דשור, מזיקדין

 שור, הוי לא בגופו מזיק שאינו מה אבלבגופו,
 לאו ואי שור, בכלל דהוא ע"ז לימודוצריך

 שור בכלל צרורות היה לא ההלכתא,דחידשה
 ההלכתא בביאור היתה רבא ספיקת וא"ככלל.
 כשור הוי כחו ע"' שהזיק דשור לנו גילתהאם

 גילתה דההלכתא או ,"ש, לחייכ וא"נממש,
 כלל. לחייב לא וא"כ ממש, שור הוי דלאלנו

 דבלי זה ליסוי ראיות שהביא בברכ"שועיי"ש
 המזיק. שור ככלל צרורות היו לאההלכתא
 מצינו דהנה חדש; דבר לומר אפשר היהולפ'ט

 הא דלהרי"ף שכתב למעלה שהבאנוברשב"א
 מיניה, מיניה דקאזיל אביי כר ביבי רכדקאמר
 היה מ"מ מעיקרא, בחר אזל" אם דאףהיינו
 בחבל רק חטט דהחרנגול כיון כצרורות,נחשב
 הבהמה נגע לא דאם דהפשט ופשוט בדלי,ולא
 מלבד כצרורות, רק שיהיה פועל זה גםבכלי,
 כצרורות, חשיב שכחו אומרים שאנוממה

 אם אפי' או בכהו, רק כשעשה או הוירצרורות
 אבל הניוק. בדבר נגיעה בלי אבל בגופו,עשה
 ונחייחס בכהת"כ כגופו כחו אם דאף הנ"ללפי
 אינו מ"מ להשור, כחו ע"י עשה שהשורמה
 אפ"ל היה השור, גוף שעשה מה על אלאתייב
 שלא במה רק הוי צרורוח של החסרוןדכל
 שתשבור יצוייר 1ל1 בגופה, בכלי הבהמהנגעה

 שנגעה באופן כחה ע"י כליהבהמה
 זה ענין ומצינו צרורות. דין בזה היה לאבכלי,
 דהובא בירושלמי ג"כ בכלי גופו נגיעתשל

 דף, ע"ג דף של בגוונא ב', י"1 דףברשב"א
 ושברה העליונה על דרסהשכשהבהמה
 אין עדיין אבל צרורות. חשיבהתחתונה,
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 ולא בנגיעה רק תלוי צרורות דין שכלמוכרח
 אברהם הבהור חברי העירני אבלבכחו.

 סוגיא בכל הירושלמי דלשת נ"',אניספעלד
 ולא לגופה", שחוץ דבר "כל הוידצרורות
 מזה ונראה כלל. "כחו" לשון הירושלמיהזכיר
 בנגיעה, שלא או בנגיעה תלוי רהעיקרכמ"ש,
 כחו. דהוי בהאולא

 יהונחן, רבינו מ"ש לבאר נראהולפ"ז
 הא על א', י"ט דף מקובצת בשיטההובא
 לאויר ראשו שהושיט בתרנגול הרי"ףדפסק
 ושברו, בו ותקע ב1רני, בו והיה 1כוכיח,כלי

 צרורות דהו"ל קשה, ולכאורה נ"ש;דמשלם
 דכיון הרי"ף סובר דאולי יהונחן רבינווכתב

 באויר אצבעו נגע אם טמא, היה בזבדבכה"ג
 )ואגב נ"ש. משלם בנזקין כמ"כ א"כהתנור,
 ב', '"1 דף רבא דמ"ש חידוש, מדבריורואים
 מליצה אינו נ"ש משלם בנזקין טמא שבזבבל
 תלוי צרורות של שגדר לנו שמחדש אלאלבד,
 שבזב בכך דמה וקשה ה1ב.( טומאתבגדרי
 הכלי שבר לא החרנגול מ"מ הא בכה"ג,טמא
 שאין היטב, מיושב הנ"ל ולפי כחו. ע"יאלא

 משום רק בכלל, כחו משום דצרורותהחסרק
 דמה רבא לנו מחדש ובזה נגיעה,חסרת
 גם כנגיעה חשיב טומאה לגבי נגיעהשנחשב
 שהביא בירושלמי מציגו וכן נזקין.לגבי

 בכלי שנפח דחרנגול א', י"ט דףהרשב"א
 דמשמע הרשב"א ומדייק נ"ש, משלםושברו
 היה וזה עיי"ש. דסומכוס, לרבנן גם כןדהדין
 דצרורות כירושלמי שנתבאר מה עםמתאים
 ככחו. ולא נגיעה בחסרתחלוי

 דברי על שהקשינו מה ליישב ישולפ"ז
 אם דאף לומר שמצדן במלחמות,הרמב"ן
 הכלי נדשב לא מ"מ מעיקרא, בתראזלי'

 בתר דין דע"י בהא לעיע יש דהנהכשבור,
 הרא"ש לפי מצינו דהא צרורוח, אינומעיקרא
 דגם לדעתם הקצוה"ח שמבאר ראשוניםושאר
 זה דאין ובודאי מעיקרא. בתר אמרי' חץבזרק
 כדהעיר לישבר, הכל' שעומד משוםרק

 לישבר העומד דכל קיי"ל לא דאנןבברכ"ש
 כהלכות יסוד דהף לומר ומוכרח דמי.כשבור

 רק לא כלי, לשבור חץ זורק דכשאדםמעשה,
 הוי והשאר שכירה, מעשה נקרא המעשהסוף
 החחלת דגם אלא באויר, חץ הולכתרק

 ע"י שבירה מעשה שם עליה ישהזריקה
 דגם ונראה הכלי. ישבור זה מעשהשבסוף
 דהיה דחזינן מעיקרא, בתר בגדר כן לומדתוס'
 חץ, בזרק גם מעיקרא בתר לומר צדלתוס'
 ההתחלה דגם דאף הוכיחו שהחוס'ואלא,
 המעשה לעשוח בלי מ"מ שבירה, מעשהנקרא
 למנא נחשב יהיה לא עצמו בכלישבירה
 בלי דגם ום"ל הראשונים חולקים וע"1תבירא,
 מ"מ עצמו, בכלי השבירה מעשהלעשות
 מעשה שעשה עי"1 כבר תבירא למנאנחשב
 יסוד דעצם ונמצא בזריקחו. לנגדושכירה
 הכלי, ישבר זו 1ריקה שע"י הוי מעיקראדבתר
 מעשה מיקרי ה1ריקה חחילת גםממילא
 בכלי, שבירה מעשה נעשה ואסשבירה,
 שאם יוצא לפ"1 אשר כשבור. נעשהממילא
 רגל מתחת שיצא בעת שבור נקרא כברהכלי

 ע"י ולא גופו ע"י שברו כאילו נחשבהבהמה,
 בזה, ליה ניחא לא דהרמב"ן אפ"ל אכלכחו.
 רק הוי עכשיו כשבור הכלי שנעשה מהדס"ס
 וכעין השבירה, בשעת אח"כ של כחוע"י

 אם דאף התוס' על הנ"ל הקצוה"חתמיהת
 שברו לא מ"מ כשבור, נחשב הכלי חץב1רק
 בכלי מעשה עשה דכאן ואף כחו. ע"יאלא
 ישכור שכחו ממה הוי הכל התחלח מ"מעצמו,
 עכשיו, כשבור נחשב ועי"1 לבסוף,הכלי

 חלוי אינו צרורות דדין הרמב"ן למדומש"ה
 כמו בכלי, נגיעה בחסרת רק בכלל,בכחו

 והירושלמי. הרי"ף לדעת למעלהשביארנו
 בתר א1לינן אם דאף לומר שייךוא"כ

 הוי דלא אלא כחו, מיקרי מ"ממעיקרא,
 מעשה נקרא ההתחלה דגם משוםצרורות
 שבירה מעשה שעשה נמצא וא"כשבירה,
 צרורות. הוי לא וזה בכלי, נגיעה ע"יבכל'
 רק א"ב מנא, תבר בתר אומרים היינודאם
 ולא שבירה למעשה נחשב הזריקהסוף

 בכלי. נוגעח הבהמה אין כבר ובסוףההחחלה,
 אם דאף לומר צד להרמב"ן היה שפירוא"כ
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 דדין כשבור, אינו מ"מ מעיקרא, בתראזלי'
 מעשה הבהמה שעשתה רק פועל מעיקראבתר

 יש ההתחלה דגם בכלי, כשנגעה מירשבירה
 שרק כית מ"מ אבל שבירה, מעשה שםעליה
 אח"כ ורק כשבור. אינו עדיין שברוכחו

 ע"כ כשבור, אינו שאם ממה הרמב"ןמוכיח
 אם גם וא"כ דמים, לו שאין משום פטורהשני
 הוכיח מזה - כן נאמר מנא חבר בתראמרי'
 שהחחלת זה מ"מ כחו, ע"י רק שברו אםדאף

 וה השבירה, ממעשה חלק נקרא כברהזריקה
 שס"ל מה כעין כשבור, כבר יהיה שהכליפועל

 הכלי הוי חץ דבזרק הראשונים ה2ארלהרא"ש
 עצם אבל כחו. ע"' רק שנשבר אףכשבור,
 לא צרורוח, הוי לא מעיקרא בתר דע-יהדין

 עכשיו. כשבור נעשה שהכלי לזהצריכינן
 שהקשינו הקושיות ב' מיושבותולפ"ו

 הרשב"א( ביאור )לפי דס"ל הרי"ף, עללעיל
 מיניה דקאזיל אביי בר ביבי רב דאמרדהא
 דגם אלא בעלמא, לדיחיא אלא אינומיניה
 כיע דבלא"ה כן, צ"ל מעיקרא בתר ניזילאס

 מיקרי בדלי, ולא בחבל היתהשהחטיטה
 ביבי רב המתע למה דא"כ והקשינוצרורות.

 בתר אס שגם כיון כן, לומר עכשיו עד אבייבר
 דלהרי"ף הקשינו ועוד כן צ"ל אזל"מעיקרא
 חפשוט, ד-ה א' י"ח דף התוס' כחירוץאא"ל

 בא לא ביבי דר' כיון שפיר, משנידבלא"ה
 קשה עדיין וא"כ מעיקרא, דבתר הראי'לתרץ
 כחו דכח דתפשוט הקשה דמה התוס'קושיית
 וכו'. קמדחי הכא זיל דנאמר ככחו,לאו

 ב' ס' כאן הרא"ש דהנה לתשב,ונראה
 אשי רב שאלת הרי"ף דהשמיט הא עלהקשה
 קיי"ל אם דאף וכחב לסוסכוס, כחובכח

 השאלה, להביא להרי"ף היה מ"מכרבנן,
 דאי דמי, ככחו כחו דכח ללמוד נוכלשממנו
 גמר אי ליה דמיבעי אפ"ל האיך ככחו, היהלא

 ח"נ, ולחייב בכ"כ לה ומוקי ההלכתאסומכוס
 ולא אתא תשלומץ לגרוע דהלכתאדפשיטא
 ונמצא עיי"ש. לפטור שראוי במקוםלחיב

 דמי, ככחו כ"כ הגמ' צדדי דלשנילהרא"ש
 הלכתא גמיר סומכוס אם רק הויהשאלה

 באמת אבל כלל. גמיר לא או בכ"כ להומוקי
 או דמי ככחו לסומכוס כחו "כח השאלהלשון
 ככחו. כחו כח אס הף דהשאלה מורהלא"

 ככחו, חייב כחו כח אם ראף צ"לוהביאור
 חיב, ומ"מ ממש, ככחו דאינו אפשרמ"מ
 אפ"ל או ממנו, שבא מיקרי כ"כ גם דס"סכיון
 החורה דחייבה דכיון כלל, ביניהם חילוקדאין
 כאן אע שוב כחו, על גם אלא הגוף, על רקלא

 מיקרי דשניהם לכ"כ, כחו כין כללחילוק
 הף הגמ, שאלח וא"כ הבהמה, מכחבאים
 לומר א"א אז ממש, ככחו הוי כ"כדאם

 רק לה ומוקי דח"נ הלכתא גמירדסומכוס
 והנה שרם. ששניהם כיק בכחו, ולאבכ"כ,
 מעיקרא דבתר דהא הרמב"ן לפי לעילביארנו
 דצרורות משום רק הוי צרורות שאםפועל
 האיך א-כ בנגיעה, אלא כלל, בכחו חלףאינו
 בנגיעה דחלוי רנית לכ"כ, כחו בין לחלקשייך
 דר' ומוכח מכחוז כ"כ גרע למה הניזק,בדבר
 הוי צרורוח דחסרון ס"ל בכ"כ לי' דבעיאשי
 אם להסתפק יש ובזה כחו, אלא שאינומשום
 ניחא וא"כ לו. או מכחו פחותה דרגא הףכ"כ

 דתפשוט רבא על הגמ' הקשה למהלהרי"ף
 הכי דזיל אמר ולא ככחו, לאו דכ"כליה

 הבנת דלפי התוס', שהקשו כמו ליהקמדחי
 מהני )ומשו"ה בנגיעה, תלוי בצרורוחרכא
 אשי ר' לשאלח כלל מקום אין מעיקרא(,בחר
 דסובר אשי לר' וכן ככחו, לאו דכ"כלומר

 היה לא שוב כחו, משום חסרת הףבצרורות
 וכמו כגופו, להחשיבו מתיל מעיקראבתר

 למה ניחא נמי ולפ"ז להרמב"ן,שביארנו
 לומר הגמ' סוף עד אביי בר ביבי רבהמתין
 היה הסוגיא דבתחלת מיניה, מיניהדקאזיל
 הוי דצרורוח דחסרון ס"ל רבא דגםאפ"ל
 מעיקרא בתר אמרי' אס ומבע"ל כחו,משום

 על הגמ' שהקשה ממה אבל כגופו.להחשיכו
 קאמר ולא ככחו, לאו דכ"כ ליה דתפשוטרבא
 לומד דרבא מבואר מזה ליה, קמדחי הכאדזיל
 דחלוי לומד אשי ור' בכחו, ולא בנגיעהדתלוי
 הבנה הגמ' מקושית שנתברר ומעתהבכחו.
 בתר אם דמבע"ל רכא, בשאלתאחרת
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 המזק, בדבר בנגיעה החסרון מסלקמעיקרא
 מיניה, מיניה דקאזיל לאוקמי צריךמעתה
 נגיעה, חסרון שיש כיק צרורות הוידאל"נ
 מתאים דהרי"ף 1נמצא ברשב"א.כמ"ש
 ראשו שהושיט בתרנגול דפסק בהאלשיטת"
 בו ותקע בזרני בו והיה זכוכית כלילאויר
 רבינו דברי לעיל והבאנו נ"ש, דמשלםושברו,
 בכה-ג דזב כיון נ"ש דחייב שמסביריהונתן
 מ"מ כחו, רק דהוי דאף וביארנו מטמא,היה

 והסשט, בזב. כדחזינן בכלי, שנגעמיקרי
 נגיעה חסרון משום רק הוי צרורותדחסרון
 תירצו שלא והתוס' כלל. כחו משוםולא

 כמו ליה קמדחי הכי זיל דנימאקושייתם
 שמבואר ג"כ, לשיטתי' מתאיםשתירצנו,
 כ"כ דאם יוחנן, ורבי ד"ה א' כ"ב דףבתוס'
 כהרא"ש דלא )וזה לגמרי. פטור אז ככחו,לאו

 כחב בעצמו שם והרא"ש למעלהןשהבאנו
 ראיה אין וא"כ כדבריו(, פירשו לאדהתום'

 חסרון משום אינו דצרורות אשי ר'משאלח
 איגו כ"כ אם מ"מ כן, נאמר אם דאףנגיעה,
 לומר א"א ובלא"ה כלל. לחיכו א"אככחו
 בנגיעה חסרת רק הוי צרורוח דחסרוןבתוס'
 אמרי' דאם כתבו התוס' דהא כחו, משוםולא
 לא צרורוח או חץ, בזרק גם מעיקראבתר

 דצריך חסרון דיש ס"ל ואם כלל. להמשכחת
 עדיין צרורות בכל א"כ הניזק, בדברנגיעה
 ומוכח שבור. נקרא הכלי אם אף נגיעה,ליכא
 כלל. נגיעה דחסרון זו סברא החוס' ס"לדלא

 השמטח מחויש באופן מיושבתולפמש-נ
 מכיון דהנה כחו. דכח אשי ר' בבעייחהרי"ף
 מעיקרא דבתר פוסק הרי"ף הרשב"א,שלפי
 אם רק מועיל דזה להרי"ף ונתבאראזל",
 וא"כ בנגיעה, חסרון רק הף דצרורותחסרון
 דבחסרון כלל, אשי ר' בעיית שייך לאשוב
 כלל, כחו לכח כחו בין לחלק א"אנגיעה

וכנ"ל.

4"
 דישקינד דודהרב

 ראשון בבלי שור בשרבעבין

 אתר י"ז ס' ד,בבת פ"ג הרא"שכתב
 דמילחא ראשון בכלי בשל לא דמלחשפסק
 ומשמע וז"ל דתורא כבשרא בישולאצריכא
 ומותר ראשק בכלי בשלה לא דתוראדבישרא
 ראשון כלי בחוך חי )שור( בשרלחת

 הוא ישן מליח אי וטיהו האור מעלשהעבירוהו
 לעיל כדאמרי' להתבשל דממהר דאסוראפשר
 מתבשל, אינו רבשר נהי מחדש נמלחואפי'

 מחבשל שבתוכו והדם והמלחהלחלוחיח
 אורחא אגב עכ"ל. ואסור בבשרונבלע

 כאן יש שבת איסור דמלבד הרא"שהשמיענו
 ואין נאסר בדמו שנתבשל דבשר דםאיסור
 צלייה. ע"י ולא מליחה ע"י יוצאהדס

 לענין הדין העחיק שי"ח ס' באו"חהטור
 לאחר אפי' מבשל ראשוו כלי וז-לשבת

 אפי' בו ליתן אסור הלכך האש מעלשהעבירו
 ואינו רב בישול שצריך אע"פ שורבשר

 עכ-ל. מחבשל שבו לחלוחית מ-ממתבשל
 הרמ-א למד ומזה הבשר שנמלחהשמיט
 ואפי' הרא"ש דמש-כ ד'( דין ב' כלל)בת"ח
 נמלח לא אפי' וה"ה דוקא לאו מחדש,נמלח
 לומר מקום דיש דאע"ג דם מחמח הבשרנאסר
 חהו המליחה רתיחת דמועיל דוקא,דנמלח
 נאסר לא נמלח לא דאם ירוחם ר' שיטתבאמת
 אפי' אסר דהרא"ש מהטור רואים אבלהבשר,
 נמלח.בלא



בהוראירלו
 דבשר ט' סעיף ס"ט ס' ביו"ד פסקהרמ"א

 אע-פ נאסר שני בכלי אפי' שהושםשנמלח
 שם שיש מאחר מבשל, אינו שני כל'דקיי-ל
 אפי' שיתבשל מועיל המלח רתיחת וצירמלח

 ללמוד ניתא יותר היה ודאי וא"כבכל"ש.
 דאע"פ שנמלח בשר דוקא נקט ג"כדהרא"ש
 נמלת אם בכ"ר, מתבשל אינו שורדבשר
 מיהא שיתבשל המלה רתיהתמצטרף

 נראה אמנם ירוחם. ר' וכדברי שבוהלחלוחית
 שהרי 'הרא-ש, בפשט כלל מתיישב זהשאין

 ואי הלחלוחית משום האיסור חלההרא"ש
 מצטרף המלח דרתיהת משום נמלח דנקטס"ד

 דסתם דאע"ג י"ל ג"כ עצמו בבשרלבשלו,
 מיהח מלח עם בכ"ר, כשיל לא תוראבשר
 רתיחת עם דרק נימא דאם ועוד מחבשל,שפיר
 לא המלח וזולת הלחלוחית מתבשלהמלח
 משוה אתה הרי א"ב בכ"ר, אפי'מתבשל

 ומנ"ל בכ"ר מתבשל דאינו לבשרהלחלוחית
 המלח רתיחת מצטרף לא בשר דלעניןלהכריע
 שפט ולכן פסקאז מאן מהני, הלחלוהיתולענין
 נקט המלח רתיחת משום דלא בצדקהרמ"א

 הלהלוחית כלל נמלח לא ואפי' הרא"שלה
 כר' ושלא הטור מדברי וכדמוכחמתבשל,
ירוחפ.
 להתמיה סקכ"ג ס"ט בס' הט"ז באוהנה

 שבת דלענין ירוחם ר' ולהצדיק הרמ"אעל
 וכדמוכח נמלח לא ואפי' מתבשלהלחלוחית
 לענין היינו נמלח הרא"ש דנקט והאמהטור
 מתבשל, הדם שלחלוחית אע"פ מלח דבלאדם
 עצמו שהבשר כיון להכליע כח בו איןמ"מ
 'ש אכתי בבשר נבלע דלא )וכיון מבושלאינו

 ולכך בשר( כל כמו במליחה הבשרלהכשיר
 מליחה מתמת רותח הבשר דאז שנמלתבעינן
 שהמלח הוא הט"ז ]ולשק הדם, בולעושפיר
 אוסרין כיש כוונתו קצת ומשמע הדם,מבליע
 עצמו דהרא"ש אאל"כ אבל ב' סעיף ס"טבס'
 ריש עי ס' בט"ז נמי וע' המתירים, מןהוא

 רמ"א מש"כ כעין בוונתו נראה אלאסק-ב,
 דם ובולע הוא רותח שנמלח דבשר ע'ס"ס

 האיסור "בולע ה' סעיף צ"א ס'וכרמ"א

 ירוחם ר' ודברי הטור שדברי ונמצאשאצלו".[
 דאם פסק הרש"ל שגם והביא יחדיו,צדקו
 לא אבל נאסר, בכ"ר והחמם מלוה שורהבשר
 לא בכ"ר והושם והודח שנמלח אונמלח
נאסר.

 דאטו מוכרתים, אינם הט"ז דבריולכאורה
 הדם בו נבלע לא נתבשל לא שהבשרמשום
 ס' שבת פ"ג הרא"ש הכיאו רשב"ם שיטתהרי
 )ואע"פ כ"ק נבלע ומ"מ שני ככלי דערויט"1

 שערוי קליפה דבעי מהא ראי' הביאשר"ת
 ולא רשב"ם לשיטת חשש הרא"ש כ"קמבשל
 פסקי בקיצור מוכח וכן כר"ת להקלהכריע

 שלא אע"פ בכולו דנבלע י"ל ובכ"רהרא"ש,(
 משיטת - תמה אני מזה ויותרנתבשל.
 מבליע מבשל אינו דכ"ש דאע"ג דס"להרש"ל
 סק"ד, ק"ה בס' כמותו הט"1 ופסק בכולו,הוא
 שאינו אע"פ בכ"ר שור כבשר שגםוכ"ש

 הרמ"א שאף ויתכן בכולו. מבליעמתבשל
 שמבליע בכ"ר מודה מכליע אינו דכ"שרס"ל
 הגרשוני בח' ראיחי וכן מבשל, שאינואע"פ
 הרמ"א דברי זה באופן שת' הש"ע( יד)על
 הט"ז על חז-ה קושיא הוא לכאורהאבל

 הט"ז. הבנת לפי רש-ל כדבריוסתירה
 שי"ח ס' באו"ח הט"1 על לתמוה יש)אגב,
 שכתב כמו ממש ברמ"א שם שלמדסקי"ג
 סקכ"ג, סס"ט ביו"ד הרא"ש בדעת עצמוהוא

 שהביא בת"ח עצמו סוחר שם הרמ-אולדבריו
 ביו"ד להט"1 לו והיה ביו"ד בסס-טהט-ז
 הקרבן גם באו"ח, הרמ"א מדכרי עצמולםייע
 כן נקט י"ז ס' דשבת פ"ג הרא"ש עלנתנאל
 ודאי אלא וצ"ע. הט"1 כדעת באו"חברמ-א
 כמג"א באו"ח בהרמ"א ללמודצריכים
 ציור נקט שהמחבר דמפרש מהט"ז,להיפוך
 דם מחמת ולא שבת מחמת רק אסורשאינו
 גם אסור היה נמלח לא אי אבל והודהדנמלח
 חטאת,( בתורת וכשיטתו דםמשום

 בין מחלק אינו ירוחם שרבינו נראההלכך
 שור בשר דאין וס"ל דם לאיסור שבתאיסור
 והרא"ש שנמלח, לא אם בכ"ר כללמחבשל
 ס' באו"ח הב"ח פירשו וכן נמלח, נקטבדוקא
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 תולק ירוחם דרבינו סק"ל, שם והמג"אשי"ח
 דעת גם ופירשו הרא"ש בדעת הטורעל

 שבת לענין דגם ט' סעיף שם בשו"עהמחבר
 הרא"ש דברי טפי וא"ש בנמלח רק אסרלא
 שור דבשר שהתחיל ממה לגמרי חזרשלא
 האור מעל שהעבירוהו בכ"ר לתתמותר

 ס"ל נמלת בלא אבל מלוח, לענע רקדהחמיר
 בו חזר הטור לדברי ואלו מותר שהואכאמת
 המלח מעלת מהו ליישכ שצר'כים אלאלגמרי.
 ירוחם ר' דברי פי' שהרמ"א דמהבזה,

 נראה לא זה לבשלו מצטרף המלחשרתיתת
 לרמ"א יש ובזה למעלה שהכרחנו כקוכלל
 אם דממ"נ 'רוחם ר' על נכונהטענה

 המלח מחמת רק מתבשל אין ג"כהלחלוחיח
 הבשר לחלק ומנין כן, נימא עצמו בשרעל

 עצמו כבשר אינו הלחלוחית ואםמהלחלוחית
 יתבשל. לבד בכ"ר מלח, לילמה

 אז - דבנמלח פי' שהב"חוראיתי
 קצת שהוא לפי מתבשל שעליו המלחלחלוחית
 טעונים אלו ודברים חמליחה, מגחרותח
 עצמו והבשר כרותח מליח דקיי"לפירוש
 מקור נמצא ואפי' הוא. רותח ג"כשגמלח

 עצמו, מבשר יותר רותח המלחדלחלוחיח
 לא אמאי המלה רתיחת שמהני ביוןמ"מ
 לנו שהגיד הנביא ומי הבשר, רתיחת גםמועיל
 רתיחת ולא סגי הלחלוחית רת'חתדדוקא
הבשר.
 דבעינן בהא אחרת דרך אומר הייתילכן
 נפרד שלא זמן דכל והוא הבשר,שימלח

 מהבשר תלק הוא הרי מהבשר,הלחלותית
 בשיל לא דתורא דבשרא וכשאמרועצמו,
 אין ממנו רחלק זה אמרו לחצאין לאבכ"ר

 בכ"ר מתבשל ממנו וחלק בכ"ר כללמתבשל
 לא דתורא דבשרא הכלל נאמר כולו עלאלא
 שבתוכו והדם שהלחלוחית וכיון בכ"רבשיל
 בכ"ר, מתבשלים אין הם גם מהבשר חלקהכל
 אז הבשר פני על להלוחית ויצא כשנמלחורק
 שור בשר תורת אין זה ומשקה מהבשר,נפרש
 משו"ח לזה סעד ומצאתי בכ"ר. ומתבשלעליו

 דבר מצינו דלא שכתב תש"ל ס'רשב"א

 והא אסור ורוטבו צירו שיהא לאכולשמותר
 דמי לא אסור וצירו מותר שנמלח חידבשר
 דם שט עליו נקרא לא פירש שלא בעודדהתם
 וכשפירש עליו בשר שם עדיין מובלעדבעודו
 לפי והשלמתי קצת שתסר )עיי"ש דםנקרא
 אפילו מהרא"ש מוכח זו סברא ובאמתהענין.(

 משום נמלה דבעינן שפירשולהאחרונים
 אסר לא דהא לבשלו, מצטרף המלחרתיהת
 נקשה הלחלודית בישול משום רקהרא"ש
 כשאר בכ"ר הלחלוחית מתבשל לאדאמאי
 מחבשל דאינו אמרו שור בבשר דרקדברים
 שאני ודאי אלא לחלוחית על ולאבכ"ר

 עליו משקה תורת דאין הבשר שבתוךלחלוחית
 רתיחת הרא"ש הצריך ולכן בשר תורתאלא
 בין חלקו שהם אלא ראשון כלי עם יהדהמלח

 בפשטות אומרים ואנו והבשר,לחלוחית
 ורק לגמרי עליו בשר תורת שבתוכודמשקה
 אז מליחה ע"י מהבשר ונפרד שיצאאחר

 דברים. כשאר בכ"ר שפירמתבשל
 לשון מדוקדק אינו דברי דלפי אמתהן
 שבחוכו והדם והמלח הלחלוחית שכ'הרא"ש
 באמת שבתוכו דמה שעליו לומר לושהיה
 גם אבל מתבשל ואינו מהכשר חלקעדיין
 שעליו, הדם לומר שהיה הקשה כברהב"ת
 וע"כ בכ"ר מחכשל אינו דמלח הקשהועוד
 ות' שעליו, המלח לחלוחית הוא הרא"שכוונת
 לחלוחית דבאמת הטור, דשיטח אליבאהלשון
 ירוחם רבינו לשיטת אבל מתבשלשבחוכו
 עוד ונ"ל שעליו. המלח לחלוחית דצ"למסיק

 שכתוך דם על הרא"ש כוונת דאיןלהכריח
 דחולין בפ"ק הרא"ש שיטת שהריהבשר,
 בתוך למקום ממקום שפירש שדם י"טסימן

 הבשר נאסר ולא פירש מקרי לאהחתיכה
 ושוב חחילה לחוץ פירש אם רק זה דםמחמת
 פירש בל' בבשר הדם נבלע אם אבלנבלע,
 שהדם הרא-ש כתב ואיך אוסר אינותחלה

 לא )אם ואסור בבשר ונבלע מתכשלשבתוכו
 יבלע ושוב לחוץ יפלוט הבישול דע"ישנאמר
 לא דהבשר כית כן לומר קשה אבלבבשר
 כמבואר כאחד ומכליע מטליט אינובשיל



בהוראירלח
 לתרץ וכדי סק"ה( ובש"ך סק-ד ק"ה ס'בט-ו
 ככ"ר, מתבשל אינו דמלח הב"ח קושית וגםזה
 שעליו ר"ל דלהלוחית הרא"ש כוונת לפרשיש
 שבתוך והדם דם בתוכו יש שעליו המלחוכן

 ואסור. בבשר ונבלע מחכשלהמלה
 שבח איסור כין מחלקים היינו אםוכאמח
 יש ירוחם ברבינו הט"ז של דרך על דםלאיסור
 משום הבשר שנמלח בעינן דלהכילפרש
 שבתוכו לתלוחית שכת דלענין דםאיסור

 בעינן הדם מחמת הבשר שיאסר אבלמתבשל,

 מתבשל הבשר שאין דכית לחוץ, הדםשיפרש
 הט"ז שהרי לחוץ הלחלוחית פולט אינוגם
 וא"ב בולע, אינו גם בשיל דאינו דכיוןס"ל
 פירש שלא דס הוי וא"כ פולט, דאינוכ"ש
 שנמלח בעינן ולכך הבשר, לאסור יכולואינו
 לא הט"ז אמנם לחוץ, הלחלוחית פולטדאז
 בדעת כ"ז ס"ק ס-ט בסימן דס"ל כןפירש

 בחוכו למקום ממקום שפירש דדםהרא"ש
 פ"ק מהרא"ש צ"ע ג"כ ווה פירשמקרי

 י"ט. ס'דחולין

4"
 חיינעמאנן דודחרב

 קדשיםמליתת

 "לא איתא במתני' א', י"ח דףבמנחות
 כו' מלח ולא פתת ולא בלל לאיצק

 "כל מלח לא דפירשו ובחויו"ט ברע"בוע"ש כשירה-
 מליחת ראילו הקומץ אלא כולההמנחה
 מדבריהם משמע היא" מעכבתהקומץ

 זה ודע כולה. המנחה למלוח צריךדלכתחילה
 הבית בבדק ברא"ה ע' בראשונים להדיאמצינו
 כ"ג( ס' ב' )פרק פסחיב ברא"ש בי"מוכ"ג

 כקנד בד"ה במשנה ב', י"ח נדריסוברש"'
 אינו בקרבנות מליחה דמצות דפירשוהאומר

 הנאכל חלק על אפילו אלא הנקטר חלק עלרק
 תמלח." במלח מנחתך קרבן -וכל דכתבממה
 וכ"ג הי"מ על שם דחולק ברא"ש ע'אולם

 חינוך במנחת )הובא הביח במשמרחהרשכ"א
 על דחולק ספרים( ובכמה קי"ח, מצוהכסוף

 צריך הנקטר חלק ררק וסברי בזההרא"ה
 הנאכל. חלק לא אבלמליחה

 א:א פסח קרבן )הל' המלך שערובספר
 וז"ל הרע"ב שיטת על חמה ק"ל( עורסד"ה
 המנחה בכל דאי בעיני חמוהים הרע"ב"דברי

 אפילו הא דקאמר מלח לא מאי מתניתעמיירי
 החם כדאיתא מליחה בעי לא נמילכתחילה

וצ"ע-
 דהביא א', כ' דף הגמ' על וכוונחו

 טעונה כולה מנחה חהא -יכול וז"לברייתא
 מנחה ואין מלח טעון קרבן קרבן ת"למלח
 דלא להדיא א"כ וכו'" מלח טעונהכולה

 כאן ברע"א גם וע' והראשונים.כהרע"ב
 "ודברי שמסיק עד עליהב דתמהבמשניוח
 וצ"ע", ממני שגבו והתויו"טהרע"ב
 שלישי דרך על דהוי נראה הרמב"םדעת

 דמתחיל ט'( )פ' מקדש ביאת בהל' מ"שדע'
 פסולים ושאר זר של עבודה איסורלפרש
 יש מיתה חיוב אף עבודות דבכמה פי' ה'ובהל'
 וכו' והמולח והסותת והבולל היוצא"אבל
 אלו כל על מוזהר הוא והרי שנפסלואע"פ
 להדיא יוצא וכו'", מיחה חייב אינוולוקה
 מלקות וחייב בלאו עובר זר דבמליחתמדכריו
 )פ' פסהמ"ק בהל' פסק ומ"מ המנחה.ופוסל
 השמן עליהן שיצק המנחות "כל ז'( הל'י"א
 או שבללן או בו וכיוצא הזר כגון לעבודהפסול



רלטכהוראי

 ואילך מהקמיצה וכו' כשירות מלחן אופתתס
 שמלה דזר מדבריו מפורש וכו'. כהונהמצות

 ביא"מ בהל' ממ"ש סחירה נמצאכשירה,
 וביה מיניה וגם הי"ב( פי"ג מעה"ק בהל')ע"ג
 מצות ואילך דמקמיצה ממ"ש עצמוסתר
 האחרונים וכל קמיצה. אחר הוי ומליחהכהונה
 מ"ג ת' )מה"ת ביהודה נורע בח' ע' עליותמהו
 סד"ה קי"ח )מצוה מנ"ח ובד' בהג"ה(שם

 בצ"ע. הרמב"ם דברי דהניחווהנה(
 על קורקוס הר"י בפ' ראיתיהאומנם
 ח"ל ותי' ג"כ הסתירה דהקשההרמב"ם
 קטיצה קודם קאמר המנחה כל דמלח"ונראה

 כאשר קומץ אלא טליחה טעון שאין אע"פכי
 המנחה כל מלח שאם אפשר מ"מ שסאמרו
 וקאמר קודם למלוח שאפשר נראה וכו'כשר
 הר"י חי' ומפשטות כשר" זר מלחשאם

 כאן חדשה שיטה יש דלהרמב"ם נראהקורקום
 קודם למלוח מצוה דיש הראשונים כמודל"פ
 אלא אינה מליחה דנל הגמ' כפשטות ל"פוגם
 אף למלוה דיכול דפי' כיון הנקטר חלקעל

 מליחה מצינו דלא זה דבר ומה"ת קמיצהקודס
 הר"י דברי עיקר וגם קמיצה. קודם קרבןעל

 זר קמיצה אחר דאי גדול, עית צריכיםקורקוס
 מהני האיך א"כ מליחה עבודת מעשייתפסול
 והא לאח"כ קמיצה קודם של דידי'מעשה
 צע"ג. ודבריו בעצמו, כמ"ש לזה כהןבעינן
 מצוה דיש ראשונים להנך מקור להביאיש
 )והא מהספרא קמיצה קודם הקרבןלמלוח
 קרבן למלוח דא"א א', ו' ממשנהדמשמע
 חסר יהי' כן עשה דאי קמיצהקודם

 א' 1' אמת בשפח זה מבוארבקמיצה-כבר
 )ויקרא ח"ל ועיי"ש.( מלח גרגר אובד"ה
 אע"פ "והנוחרת י"א( פרק ריש דנרבהדיבורא
 מ"מ המנחה נמלח דלא דאף הומלחה"שלא
 ולכאורה השיריים. לאכול הכהנים עלמצוה
 המנחה נמלח בלא דדיעבד מתני' כמודזה

 דהביא א'( ב'-כ' )י"ט בגמ' ע' אולםכשירה.
 מעכב רמליחה כמחני' דלא כרףחא הונאר'

 תרוויהו דאמרי שמעת ור' 'הודה דר'במנחה
 לקרבנוח שא"א כשם א'( כ' ריש רש"י)ע"ש

 נמצא מלח. בלא לקרכנוח א"א כך כהונהבלא
 בסנהדרין ע' אולם כהברייתא. דלאדהספרא

 וברייחא יהודה" ר' ספרא "סתם א', פ"ודף
 יהודה ר' א"כ יהודה ר' דהוי מפורשדכאן
 וצ"ע. להברייתא מהספרא עצמו דסחרנמצא
 קמיצה דקודם א' מליחות ב' דיש מבוארוע"כ
 למלוח דמצוה אף וא"כ הספרא מייריובזה
 והנותרת כשר הקרבן מ"מ אז מלח לאאם

 מיירי כאן הברייתא משא"כ הכהניס,יאנלו
 המליחה ושם מזכח ע"ג הנקטר חלקבמליחת
 נמצא פסול. הקומץ מלח לא וא"כמעכבת
 כולו קרבן למלוח מצוה דיש מהספראלהדיא
 זה. דבר הראשונים סמכו וע"ז קמיצהקודם
 ורע"א השעה"מ קושית דמ"מ לעיין,יש
 דיש דאף עומד במקומו עדיין מסוגייןדחמהו
 דברי לבחור מה"ח מ"מ מהספרא מקורלהם

 מליחה דאין להדיא דפי' דידן מהגמ'הספרא
 עם הגמ' נחלק במה וגם הנקטר, חלק עלאלא

 זו. שיטה הגמ' הביא לא ואמאי כהניסהתורת
 הגמ' דקפריך ב', י"ט כאן בסוגיאנעיין

 שינה דלא היכא כל דבמנחות דקאמרלרב
 דלא מלח א"כ לעיכובא אינו הכתובעליו
 באחרונים וע' דמעככ מה"ת הכחוב עליושינה
 ובס' א-ב, ס"ק כ"א ס' ח"ב אברהם)דבר
 על דתמהו א'( הל' פ"א פסח קרבן המלךשער

 היכא לעכב הכתוב עליו שינה דל"בהריטב"א
 למימר שייך לא דבכה"ג בלאו התורהדאסור
 כמלח דכאן נמצא בעלמא למצוה אלאדאינו
 שינה דא"צ ודאי תשבית דלא לאודכתיב
 מליחה. בדין יסוד מזה והוכיחו הגמ'וומ"ק
 עשה בציווי "דדוקא הוא דהריטב"א טעםדכל
 גופא ההקרבה על ועיכוב איסור זה שאיןדי"ל
 אם ולפיכה וכך כך שיעשה נוספת מצוהאלא
 גוף ולא זו מצוה אלא ביטל לא עשהלא

 ההקרכה על העשה איסור דאין די"לההקרבה
 תורה שהזהירה לאו באיסור משא"כעצמה,
 על איסור הוא א"כ זה באופן להקריבשלא

 בודאי. פסול הקרבן וממילא עצמהההקרבה
 מליחת במניעת שנאמר דלאו י"לוא"כ
 תשביח ולא בלשון רחמנא דאפקי'קדשים



נהוראירמ
 מעשה גוף על איסור אינו כו' בריתמלת

 רק הוא האיסור אלא מלח בלאההקרבה
 מלמלוח ונמנע שמהסרו במה המלחבהשבתח

 שהמלח במה מעשה בו שאין לאו כעיןוהוי
 בהקרבה האיסור שאין וכיון מליקרבנשבת
 הקרבת ופוסל מעכב דזה ידעינן לא שובעצמה
 במה דרק לאו בלשת שנאמר אע"גהקרבן
 במה ולא האיסור הוי מלהקריב ונמנעשהחסיר
 נמצא הנ"ל", הסברא שייך ולאשהקריב
 הקרבת משום כלל אינו דמליחהלהדיא
הקרבן.
 ברמב"ם וכ"ג קי"ח( )מצוה בחינוךע'
 להדיא דכתבו הי"ב( פ"ה מובח איסורי)הל'
 חיב מלח בלא חשבית דלא לאו על עברדאם

 כאן אמת )שפת האחרונים כל ותמהומלקות,
 בשיעורי זצ"ל קטלר הגר"א א', כ'דף

 דהא זה לאו על מלקות שייך דהאיךכתובות(
 תשבית לא על בייים עבר דלא מעשה בואין
 והאיך מעשה אין ולזה מלח נחן דלאאלא
 דחי' מ'( )סי' צל"ח בס' וע' ע-זז מלקותשייך
 חשוב דלא מבואר וחינוך מהרמב"םע-כ

 דלא ולאו מעשה הוי דההקרבהלשאב"מ
 יקריבנו שלא הקרבן הקרבת על הואתשבית
 מלקות חיב מלוח אינו הקריבה ואי מלוחאינו
 שמבואר כמו דלא להדיא א"נ זו. הקרבהעל
 בכל שיקריב היא דהמצוה פירשנו דשםבגמ'
 הקרבח יבטל לא שהביא קרבן ובכל מלחקרבן
 עצמה בהקרבה .כלל איסור אין אבל עמומלח

 וכאן לעכב הכתוב שינה יצטרך לאדאל"כ
 האיסור דכל להיפך מבואר וחינוךברמב"ם

 שלא איסור רק דהוי ולא הקרבן בהקרבחהוי
 הוי אמאי דאל"כ עמו מלח מהקרבתיבטל

 הראשונים דברי להשוה וצ"ב ולוקה.לשב"מ
בגמ'.

 דינים ב' יש דע"כ נראה הנ"למכח
 כל דעל מהעשה נלמד א' במליחהנפרדים
 דלא מהלאו נלמד והב' מלח, חקריבקרבנך
 דחיב ילפיק דמהע12ה והינו וכר,תשבית
 מצר כלל חיוב ואץ קרבן כל עם מלחלהביא
 והיינו הקרבן הקרבח משום שימלוחהעשה

 קודם הקרבן שימלח אלא הנקטר חלקלמלוח
 ב' כמו דיהי' והיינו כולו על מליחההקמיצה
 )ולא מלח "קרבן" עם שהביא הקרבןקרבנות
 פ"ט תו"מ מהרמב"ם וכמ"ש ממש קרבןדהוי
 בחזו-א וכן א', י"א כאן גרי-ז ע' -הי"א

 בפנ"ע הקרבה דין לו דיש ה"ז פי"אפסהמ-ק
 ג"כ עמו שיקריב בעי קרבן כל דבהדיאלא
 יהי' לא קרבן רהקרבת למדנו ומהלאומלח(
 או הקומץ על שיהי' דצריך והיינו מלחבלא

 שיהי' כדי הקרבחו בשעת מלחהאימורים
 האימורים או הקומץ על מעלייתאהקרבה
 ולא הקומז על אלא להיות א"צ זה מצדומליחה
 להשירים. כללשיך

 והחינוך הרמב"ם מיושב שפירא"כ
 תשביח דלא לאו על מלקות דחייבדפירשו
 עצם צורך הנקטר חלק מליחח דהויומשום.
 שיש לאו הוי והקריבו מלחו לא ואםההקרבה

 שלא דבר להקריב אסור הלאו דמצד מעשהבו
 דמיירי י"ל הגמ' אולם לעיל וכמ"שמלחו
 כולו הקרבן למלוח שצריך עשה מצותלגבי
 כהנים מהתורת לעיל וכמ"ש קמיצהקודם
 הגמ' תמה וע"ז כולו הקרבן למלוחדמצוה
 כולו קרבן מליחת של זו מליחה דמצותדכיון
 אינו הקרבן עם מלח שיהיה כדי קמיצהקודם
 א"כ וכו', קרבנך כל דעל עשה משוםאלא
 הנקטר חלק אלא מלחו ולא עבר דאםמה"ת
 שינה הגמ. בעי וע"1 דמעכב קמיצהאחר

 לא אפ אף ודאי להלכה אבל לעכב.הכתוכ
 דבן מהני אח"כ, אלא קמיצה קודםמלח

 קודם מלח בלא דדיעבד דלעיל מספראמבואר
 מעכב. העשה ואף כן אינו להגמ' אמנםכשר
 בלא הקריב הי"ב( פ-ה )אי"מ בהרמב-םוכן
 בריח מלח תשבית ולא שנאמר לוקה כללמלח
 חוץ והורצה כשר הקרבן שלוקה ואע"פאלקיך
 ולא שנאמר בקמיצה מעכב שהמלח המנחהמן

 דהרמב"ם פי' ובכס"מ עכ"ל, וכו'חשבית
 ופסק כשר בדיעבד דפי' במתני'חולק

 י"ל הנ"ל ולפי פסול. דדיעבדככרייחא
 קודם מלח בלא מיירי דמחני' למרדהרמב"ם
 וראייתו הספרא וכמ"ש כשר וע"כקמיצה



רמאנחוראי

 דהתנא דפי' מלח לא ר"ה שם תוס'מקושית
 לא מלת "לא תני דבמחני' בסדר, דקדקלא

 כמבואר למליחה קודמח תנופה והאהניף"
 מוכרח דע-כ הרמב"ם תי' וע"ז סוטה,במס'

 קמיצה דקודם מליחה הוא דמתני'דמליחה
 כסדרן ממש וכחב התנא דקדק שפירוא"כ
 לברייתא מתנ" בין מחלוקח נאן ליתוא"נ
 עשה מצות רק ושם קמיצה קידם מיירידמתני'
 ממליחת מיירי והברייתא מעכב אינו אבללמלוח
 מעכב. וודאי מהלאו נלמד חהקומץ

 דיש מדוקדק הרמב"ם מלשון דאףנראה
 הל' פ"ה איס"מ הל' בלשונו דע' מליחותב'
 "חין וכו' הקרבנות כל למלוח דמצוה דפי'י"ב

 מבואר - בקמיצה" מעכב דמלחממנחה
 ורק כנלו על הוא מליחה דמצותמלשונו
 דיוק האהרונים הביאו וכן בקמיצהדמעכב
 כתב דג"כ הט"ז( )פי"א פסהמ"ק בהל'ממ"ש
 משמע - פסולה" מלה בלא קומץ"הקריב

 ע' כולו, הקרבן על מליחה בעידלכתחילה
 דפי' קורקוס מר"י הבאנו לעיל וכןמבי"ט.
 קמיצה קודס כולו קרבן של מליחהברמב"ם
 משמע כאן מפדמ"ש וגם זר. ע"י אףונשר
 )פ"ה איס"מ הל' ברמב"ם להדיא אולםכן.

 הנקטר חלק על היא מליחה דמצות כ'הי"א(
 בדבריו יו"ט( )בהל' המלך השער גם פירשוכן

 ע' וכ"ג מליתה בעי הנקטר חלק דרקלהדיא
 לפ"ד אולם הי"ב(. )פי"ג מעה"ק בהל'מ"ש
 קודם וכמ"ש כולו קרבן למלוח מצוה דישי"ל

 ג"כ בעי קרבן כל דעם העשה ומשוםקמיצה
 כל מלח לא אם בדיעבד אבל מלחהקרבת
 ומ"מ דכשר ודאי בלבד קומץ רק אלאהקרבן
 מצד למולחו חייב הקומץ אף מלח לאאם

 הקומץ הקרבת לעצם בעינן ומליחתוהלאו
 דמצוה אמת הדיוקים שני וא"כ דמעכב,וודאי
 צדיך והעיכוב הלאו ומצד כולו על מלחלתת

 לחור. קומץ עלמליחה
 קורקוס הר"י ביאור ג"כ דזהנראה
 למלוח יכול דזר דפי' דברינו בריששהבאנו
 הקומץ להקרבת מליחה הך ומהני קמיצהקודם
 בעי קמיצה דאחר משמע להדיא דברמב"םאף

 מהני האיך תמוה וא"כ כהן, ע"י דוקאמליחה
 בעינן דלוה כיון קומץ להקטרת הורמליהת
 דמליחה י"ל הנושא חומר ומכח וממוה.כהן,
 דמליחה אלא כהן דוקא דבעי עבזדהאינה
 דבעי רק ולא הקרנן צורך בעד מעשההויא
 דמליחת אלא בעלמא טעם לשוםמליחה
 לא קוף ומעשה מעשה, ע"י מליוה בעיהקרבן
 רק היא דהמליחה קמיצה אחר ולכן לזה.מהני
 הוי שם זר מעשה א"כ הקרבן הקרבתלצורך
 רמי כקוף הקרבה אצל דזר כיון קוףכמעשה
 זו דמליחה כיון שם למלוח יכול כהן רקא"כ
 א' ע"י רק כשר חה הקרבן הקרבת לצורךהיא

 קודם משא"כ לחוד. כהן וזה להקריבושיכול
 משום רק מליחה מעשה הוי דשםהקמיצה
 הקרבה משום ואינו קרבן בהדי מלחנחינת
 זר מליחת וממילא זר ע"י אף כשר זהנלל
 דקודם מליחה דמעשה כיוז וא"כ שם.כשר
 אף מהני א"כ מעליתא מעשה הויקמיצה
 מעשה ע"י שם נתון היה דהמלח כיוןלאת"כ
 קורקוס הר"י לשון וז"ב יותר. בעינן ולאכשר
 הקומץ אלא מליחה טעון דאין "דאףדפי'
 ג' שיטה לרמב"ט הף דע"כ ופירשנווכו'"
 ג"כ הוי דלרמב"ם וי"ל לזה דא"צ י"לכאן
 מצות דיש וכו' והרא"ה הרע"ב שיטתכמו

 הר"י כוונת אולם הקמיצה קודם אףמליחה
 מלח טעון אינו שהביא דהקרבן הואקורקוס
 צורך הוא קמיצה דאחר מלח דרק קמיצהקודם
 וכמ"ש. כהן בעינן שם רק וא"כהקרבן

 הראשונה קושיא מיושב עכשיוולפ"ד
 הרע"ב על דתמהו ורע"א מהשעה"משהבאנו
 הרמב"ם, שיטח על אף ולפ"דוהתויו"ט,
 והי"מ הבית בבדק הרא"ה בהדיאוכמ"ש
 דכולם בנדרים והמפרש כפסחיםברא"ש
 הקרבן על היא קדשים מליחח דמצותסוכרים
 והא אימורים, ולקיטת הקמיצה קודםכולו

 הנקטר חלק רק הוי דמליחה להדיאבסוג'ין
 עצמם סמכו דהם לעיל והבאנו בצ"ע.והניחו
 מחלוקת להמציא קשה היה אמנם הספרא.על

 ומה"ת בזה להספרא הגמ' ביןהדשה
 מהגמ' יותר ספרא דברי לבחורלהראשונים



בחוראירמב
 ששה שלנו גמ' הביא לא אמאי ק"פ וגםךק,
 כ' הגמ' דהביא דהא בפשיטות א"ש ולפ"דזו.
 מצר רק ה-נו מליחה צריך קומץ דרקא',

 הקרבן הקרבת משום הוי מליחה דחיובהלאו
 מליחה צריך דלא ודאי הקרבן דין לגביא"כ
 והברייחא הנקטר. חלק דזה הקומץ עלאלא
 הלאו דמצד גופה זה דין לאשמעינןבא

 על אף מליחה בעינן לא הקרבןוהקרבח
 עבר דאם תימא ולא הספרא, וכמ"שהשיריים

 הלאו על אף עובר דיהי' הקומץ אלא מלחולא
 וחלק לאו דמשום כן דאינו אלא הקרבןופסול
 ההלק על מליחה אלא בעינן לאהעיכוב
 אחי לא בכלל דהגמ' נמצא בלבד.הנקטר
 בכלל בו חולק ואינו הספרא שיטתלאפוקי
 בכל מלח דהקרבח העשה לגבי מיירידהספרא
 והגמ' השיריים על אף בעינן ודאי וזהקרבן
 במתנ" מבואר בבר דזה כלל מזה דיברלא

 מלה בלא הינו כשר מלח דבלא לעילוכמ"ש
 על התוס' מקושית וכמ"ש השירייםאף

 והתויו"ט הרע"ב פי' שפיר וא"כהמשנה.

 לכתחילה רק הוי המשנה דביאורוהראשונים
 הנ"ל. האחרונים קח~ית מיושבושפיר

 סתירת ג"כ ליישב אפשר הנ"ל]כיסוד
 ש"כ )לאו הלאוין בחלק בסמ"ג דע'הסמ"ג.
 דצריך דפירום שע"א( מצוה גיראיםוכ"ג
 כשר. הקרבן מלחו ולא וכדיעבד הקרבןלמלוח
 העשין בחלק ומ"מ במתני', כמ"ש ממשוזה

 דאם מבואר דממתני' דאף פי' קע"ט()עשה
 הביאו בגמ' האמוראים מ"מ כשר מלחלא

 מלח לא אם ובדיעבד ממתני' להיפךברייתא
 בסתירה דתמה א' ראיתי ולא קי"ל. וכןפסול
 די,ים הב' סבר ג"כ דהסמ"ג י"ל ולפ"דזו.
 בזה רק הרמב"ם עס דחולק אלא הרמב"םכמו
 הקרבן עם מלח להביא דהייב סבר דהואוהיינו
 הקרבת משום מליתה וחיוב מהלאונלמד
 ממ"ש להיפך ממש מהעשה נלמדהקרבן
 כלל עצמו סותר דאינו י"ל וא"כברמב"ם

 הקרבן דהקרבת מליחה דמצות דפי' רקאלא
 מלח הקרבת חיוכ משום מליחה ומצותמעכב
 אולם ברמב"ס. וכמ"ש מענב אינו קרבןבהדי
 אינו לפ"ד במתני' חולק דהברייתאמ"ש

 וכמ"ש.
 ~וי.,ש5

 יאמפאלסקידוד

 המזיק אדםבעבין

 הכד אח המניח מתני' א', כ"ז דףב"ק
 פטור, ושברה בה ונתקל אחר ובאברה"ר
 לי' דאיבעי משום דפטור בגמ' עלהוקאמר
 ויעף"ש שנו, באפילה אמר שמואל וכו'לעיוני
 ונראה וז"ל, שכתבו ושמואל ד"הבתוס'
 כעץ שהוא גאונס דמפטר המזיק דאדםלדקדק
 אבידה כעין שהוא באונס אבל וכו',גניבה
 דאדם נראה וכו' יותר לפשיעה קרובהשהיא
 לעיל שהגמ' דאע"ג והינו עכ"ל, חיבהמזיק
 את לחייב פצע תחת מפצע קדריש ב',כ"1

 שהיא אבידה, כעין אונס דוקא היינוהאונם,
 דנהשב גניבה כעע אונס אבל לפשיעה,קרובה
 מיפטר. המזיק ארם הדץ לגבי גמור אונסכעין
 אם דאפי' כתב האומנין סו"פ הרמב"ןוהנה
 גמור אונס שהוא אליהו בסערח הגג סןנפל
 חייב כחב י"ב דף בחולץ והמאיריחייב,
 ידו, מתחת יוצא נזק יהי' שלא עצמולשמור
 שנעשה דהיזק דאף ס"ל דהרמב"ן לבאררש

 מתייחסים ולא ממילא, כנעשה נחשבבאונס
 החיוב דאץ משום ח-ב מ"מ להגברא,המעשה



רמגכחוראי

 נזק תיוב רק המעשה, בעצמו שעשה משוםנזק
 התוס' אבל ידו, מתחת הנזק דיצאמשום
 משום להתחייב פשיעה כעין דבעינ,דכתבו
 הנעשה מעשה בעינן להתחייכ דכדי ס"למזיק,
 'דו, מתחת היזק שיצא סגי ולא המזיק, ידיעל

 גמור, כאונס דהף גניבה כעין אונסששו"ה
 מיפטר. המזיק, ע"י הנעשה מעשה הויולא

 שהרחנח דבעינן נראה רציחהובנוגע
 דהגמ' לחוי, דילי' בגירי סגי ולא מעשה,יעשה
 לשחשה רצ'חה מדמה א', ט"זכחולץ
 ח"ל כתבו במקץ ד"ה א', ע"ז סנהדרץובתוס'
 משמע מצמצם, לן חיב לאבנזקץ

 מדפטרינן וא"כ מבנזקין, ברוצח טפידמחייבי
 ומשמע עכ"ל, בנזקי, כ"ש תריס ברוצחלקמן

 לח-ב מעשה כך כל בעינן דלאמהתוס'
 מהתוס' ומשמע עכ"ל, בנזקין כמוארציחה
 כמו ארציחה לחייב מעשה כך כל בעינןדלא

 מצמצם דברציחה ממצמצם, וראייתםבנזקין,
 וברא"ה פטור. מצמצם בנזקע משא"כחייב,

 ראי' להביא דאין ס"ל נ"1 ב"קבשטמ"ק
 מעשה יותר דבעינן וסבר יעוי"ש,ממצמצם
 גירי משום ח-ב דנזקין מנזקין, ארציחהלהייב
 יעוי"ש. רציחה משא"כדילי',

 כתב א' שער א' בית בחוה"בהרשב"א
 או מידו דנפלה היכא למידק ואיכאוז"ל,
 לגבי דהא לאו אם הוא כהפילו דיני' אימחיקו
 כיצד בשלהי וכדאמרי' כהפילה, דיני'נזקין
 בחיקו לו מונחת אבן היתה ב'( כ"ו )ב"קהרגל
 חייב, נזקץ לענין ונפלה מעולם בה הכיר%א

 וכו', בי' קרינן דעת בן מכח אחי ה"נוהלכך
 וכו' נזקע כלענין שחיטה דלענין ליומסתברא
 וז"ל, הבית בבדק הרא"ה ע"ז והקשהעכ"ל,
 היכא כל מקין גבי זו, אצל זו ענע מהותמהני
 אבל וכו', לעולם מועד ואדם חייב גריםדאיהו

 זה אי אדם כח התורה הצריכה וכו'בשחיטה
 דהכא הוא פשוט ממילא מידו, ונפלהשיהא
 וצ"ע. עכ"ל, כלל אדם כחליכא

 דינא דהך הרשב"א, בדעח לומרוהנראה
 ואפי"ה המזיק, באדם מיירי מחיקו אבןדנפל
 נ"ו ב"ק בשיטמ"ק והרא"ה דילי', גירימיקרי

 גיריה, רהוי כיון גרמתו, על תייב דבנזקיןכתב
 משום חייב כדרכה, ונפל למעלה אבן זרקואם
 רצה אם צ-ב, כוונתו ולכאורה יעוי"ש.גיריה
 אשו משום או המזיק, אדם משוס דחייבלומר
 הבית בברק מהרא"ה אולם ממונו.משום
 בתוס' רעויי' המזיק. אדם מטעס שהואמשמע
 ונפלה אבן זרק גכי דסברי א', ע"זסנהדרק
 גגו ראש על אבן מהניה עדיף דלאכדרכה
 לא גיריה דהויא דמה וזהו מצוי', ברוחונפלה
 ויעויי' המזיק, כאדם נחשב להיותסגי

 דאונס התוס' בשיטת דאזיל כ"ז ב"קברשכ"א
 ואשר כהרמב"ן. וילא בנזקין, חייב אינוגמור
 על הבית הבדק קו' מיח2בת שפירלפי"ז

 סובר לטעמי' דהרשב"א בתוה"ב,הרשב"א
 לדמות שייך ולפיכך אדם. מעשה צריךדמזיק
 והרא"ה הרמב"ן משא"כ לנזקין,שחיטה
 אדם, מעשה בעינן דלא ס"לתלמידו

ונמוש"כ,
 דינא גבי הרמב"ן דשיטת בזה, עודוי"ל
 חיוכ אלא דרבנן, קנס דאינו הוא,דגרמי

 אנו דאם בהנ"ל, תלוי דזה ונראהדאורייחא.
 לחייכו אפשר אי כן אם מזיק, מעשהצריכין
 שנעשה הוא דגרמי הדין דיסוד דמזיק,מלתא
 משום נחייבו והאיך מעשיו, בלי הץק ידועל

 דהרמב"ן וע"כ דידי', מעשה אינו הרימז'ק,
 דיצא משום בנזקץ, ח-ב אונס דכללשטתו
 גם ע"כ ואשר המאירי, כמ"ש ידו מתחתהנזק
 מדאוריתא חייב ידו, מחחת הנזק דיצאגרמי
 דרק דס"ל והרשב"א התוס' אבל מזיק,משום
 חיב דמזיק משום תייב, פשיעה כעץאונס
 על נעשה ההתק אםדוקא

 ץ-
 ומתייחס מעשיו,

 דרבנן. הוא דגרמי ס"ל בע"כ דידי',למעשה
 הסולס את מהניח שהק' הנ"ל ברא"הףעויי'
 דחשיב בנזקץ דחייב והזיק הנמייה עלי'וקפץ
 יעוי"ש, ברציחה פטור אמאי וא"כגיריה,
 דרבנן, חיוכ רק הוא דגרמי נימא איאמנם
 ברציחה. דל"ש מאליומובן

 דין הוא גרמי אם לע-ן, ישהאומנם
 בדין נכלל ג"כ או המזיק, אופן שלמחורש
 סי"ח( )ב"ק שמואל ברכח וע' המזיק,אדם



בהוראירמד
 באונס דהמוסר הרמב"ן, בשם שפ"וסימן פצע תחת פצע דהפסוק מהרמב"ןשהביא
 משא"כ מעשה, עשה שלא משוםפטור, אינו דגרמי גרמי, לגבי נאמר לא אונסדמרבה
 חיב גרמי יהוא אף באונם, שטרותהשורף המזיק אדם חיוב רק המזיק, אדםמעשה
 לרבות פצע תחת פצע ךץ דיש משמע'ער"ש, רק המזיק, אדם סתם שאינו משמעיעו"ש,
 ודו"ק. גרמק לגבי אףאונס חו"מ בש"ך הובא והנה ידו. מתחת שיצאהיזק

 4ן'.,4ל
 צוקער דודחרב

 מקורה שאיבו בבית מזוזח פטורבעבין

 פיתחי הני רבא ואמר ב', ל"גמנחות
 שימאי, פיתחי מאי המזוזה, מן פטוריןשימאי
 דלית אמר חד יוסי ואבא ריהומי רב בהפליגי
 וברש"י שקופי, להו דלית אמר וחד תקרהלהו
 פחחים הינו שימאי דפחחי פירששם

 אשמאי, זקן מלשון ואשמיםמקולקלים
 שקופי להו ולית תקרה להו לית שלובפירושו

 דתקרה פירש בתחלה פירושים, שני שםכתב
 מזוזות, היינו ושקפי עליונה אסקופההיינו

 היינו תקרה להו דלית פירש אחרינאובלישנא
 אסקופה היינו ושקפי מקורה הביתשאין

 שברש"י אחרינא הלישנא לפי והנהעליונה,
 המזוזה, מן פטור מקורה שאינו דביתמבואר
 ה"א, )פ"ו מזוזה כהל' הרמב"ם דעת הואוכן
וה'(

 מהא זו שיטה על הקשו שם בתוס'והנה
 חצירות דשערי א', י"א דף ביומאדמבואר
 תקרה, לו אין דהחצר אע"ג במזוזה,חייבין
 ה"ר זה על שת' מה הביא רפ"ו בס' הב"יוהנה
 היינו במזוזה חייבין חצירות דשערי דהאמנוח
 דס"ל והיינו לחצרות, פתוחים מקורותשבתים
 מחוייבת אינה עצמה מצד דהחצר מנוחלה"ר
 התורה דחייבה והא מקורה, אינה רהאבמזרה
 משום היינו חצירות אשערי מזוזהלקבוע

 ששעריו רה"י וכל לביח מוליכיןששעריה
 חזו"א, ע' הבית כפחחי חשיבי לביתמוליכין
 להסתפק.( יש אבל כך'ה ג' ס"ק קם"ח ס'יו"ד

 מנוח ה"ר של חירוצו על לעיין ישוהנה
 דביח ה'( בהלכה )שם ברמב"ם דמכוארמהא
 אם מקורה אינו ומקצתו מקורה מקצתושהיה
 לאו ואם במזוזה חיב הפחח כנגדהקירוי
 למה הפתה כנגד הקירוי דאע דהיכא וק'פטור,
 לחציו הפתח דרך שנכנסין מטעם יתחייבלא

 מטעס חייכין חצירות ששערי כמוהמקורה,
 ושו"ר להבתים, ההוא שער דרךשנכנסין
 רפ"1 )ס' הקדש בגדולי זו קושיא הקשושכבר
 ו'(. אות שפ"ד ס' )יו"ד, נזר ובאבני ז'(ס"ק

 בהא לחקור יש דהנה בזה, לומרוהנראה
 זה אמ המזוזה מן פטור מקורה שאינודבית
 שאינו דביח בהבית, חסרון דהוה משוםהוא

 פטור ומש"ה גמורה, לדירה ראוי אינומקורה
 בהפחח, חסרץ דהוא נימא או המזחה,מן

 חשיב לא מקורה שאינו למקום הפתוחדפתח
 לומר ניחא יותר הסברא שמצד אף והנהפתח,
 מדקרי מ"מ בהפתת, ולא בהבית חסרץדהוא
 מקולקל פתח )דהיינו שימאי פתחי הגמ'ליה

 בהפתח. חסרון דהוא משמע ברש"י(וכמבואר
 דמבואר אהא שמח כאור ראיתיוהנה

 במזוזה חייב מקורה שחציו דביתכהרמב"ם
 דהיינו שכחב הפתה, כנגד הוא דהקירויהיכא
 המקורה, בחלק ד' על ד' בו אין אםאפי'

 ד' לשיעור מצטרף מקורה שאינודהמקצת
 מן סטורין שמאי פתחי אמר דכןאמות,
 אבל פטור, תקרה בלא כשהפחח והיינוהמזחה



רמהנהוראי

 שהבית אע"פ כמזוזה חהב בחקרה הפתחאם
 דמפרש מדבריו מבואר הנה ע"כ. מקורה,אינו

 בהבית, ולא בהפתח הסרון הוא תקרהדחסרון
 כדבריו, דלא מבואר הראשונים מדבריאמנם

 שאינו דבית דהא כתב קטנות בה'דהרא"ש
 דאינו משום היינו המזוזה מן פטורמקורה
 מבואר וכן מקורה, כשאינו יירה לביתראוי
 וה"ר רפ"1(. בס' בב"י )הובא ירוחםברבינו
 אצל הקירוי דאס הרמב"ם מ"ש על כתבמנוח
 על ד' במקורה ביש דדוקא דנ"ל חייבהפתח
 י"ד( ס' רפ"ו )ס' בשו"ע איפסיק וכןר',

 הוא מקורה שאינו דבית ס"ל דכולהוומבואר
 בהבית.חסרון

 הגט' ליה יקרי דהא לומר נראהוהנה
 בלי דבית דכיון משום היינו שימאיפתחי
 אין פתהו גם ממילא ~ירה. ראוי אינוחקרה
 גם מקולקל, שהכית דכיון פתח, של חשיבוחלו

 וחשיב השיבות, לו אין ממנו, הלק שהואפתחו
 שהקשינו מה לישב יש ולפ"ז, שטאי.פתח
 שחציו דבית הרמב"ם שכתב מה עללעיל
 הקירוי דאין הינא המזוזה מן פטורמקורה
 מטעם יחחיב לא דלמה והקשינו הפתה,ננגד

 כמו המקורה, לחציו הפחח דרךשנכנסין
 דרך שנכנסין מטעם חייבין חצירותששערי
 דשערי דהא לומר ונראה להבתים, ההואשער

 כפתחי דחשיבי משום זה אין חייביןחצירות
 פתחי אלא אינם במציאות דהאהבית.

 נכנסין ידם דעל משום חייבין אלאהחצירוח,
 כניסה מקום שהוא פתח דכל הבתים,לתוך
 של פחח שאינו אע"ג במזוזה תהבלהבית
 מקורה חציו בית למה א"ש ולפי"זהבית,
 הפתח, כנגד הקרוי דאין היכא המזחה מןפטור
 מקורה, אינו הפחח כנגד שהוא שהחציודכיון
 חשיכ פתחו גם ממילא לדירה, ראויואינו
 גם נכנסין ידו דעל ואע"ג שימאי,פתתי
 פתוח הוא הפתח מ"מ המקורה,לההלק
 של חשיבות לו ואין מקורה, שאינולהחלק
 צריכע לפ"ז אמנם במוחה, להתחייבפתח
 מטעם במזוזה חייבות חצרות שערי למהלהבין

 פתחי דחשיבי אטרי' ולא לבתים. ע"ישנכנסע

 החצירות של פחחים שהם מטעםשימאי
 מקורות.שאינם

 על תירץ הרא"ש דהנה לומרונראה
 במזוזה דחיבות חצירות משערי התוס'קושיח
 חצר דשאני אחר, באופן מקורות, שאינןאע"ג
 אבל הבתים ~ירת ומשמש כך להיותדדרכו
 מקורה,, כשאינו דירה לבית ראוי אינובית

 ה"ז )פ"ו עוז במגדל נמי מבואר זהוכתירוץ
 הא על הראב"ד קושיח לתרץ מזחה(מהל'
 המזחה מן פטורה דגינה שם הרמב"םדכתב
 בלא"ה דגם וק' לדירה, עשוייה שאינהמפני
 זה על וכחב מקורה, שאינה מפניפטורה
 והיינו עבייא לטיול גינה דסר"א עחהמגדל
 שאינה לבית דמיא ולא קמ"ל, וליחייבדירחו
 שלא וכיון לקרוייה אורהא דההיאמקורה
 אבל לגמרי מהשבחו עדיין נעשית לאקרהו
 למילתההו. מחשבתו נגמרהגינה

 שחירץ כמו תי' דלא מנוח ה"רוהנה
 ררכו דאין בכך דמה דס"ל משום היינוהרא"ש

 ראוי אכתי מ"מ חקרה בלי להיות ביתשל
 חצר ואי בחצר שעושין מה כל שםלעשות
 בית גם כמזוזה, להתחיב דירה מקוםחשיב
 חצר דגם תי' ומש"ה יתחייב, מקורהשאינו
 שבחים מהמת אלא עצמה מצד חייבתאינה

 הא דלענין לומר נראה אמנס לתוכה,פתוחים
 החסרת אין מקורה שאינו דבבית לעילדכתבנו
 פתחים חשיכי פתחיו דגם אלא לחודבהבית

 פתחי להו דקרי הגמ' וכלשקמקולקלים,
 בין לחלק דיש מזדה מנוח ה"ר גם בזהשימאי,
 שפיר מקורה להיות דדרכו דבביח לכית,חצר

 ואינו צורחו נגמרה שלא זמן דכלאמרינן
 מקולקלים פתחיס חשיבי פתחיו גםמקורה
 אין וממילא מקולקל, מבית חלק שהםמטעם
 במזחה, להתחיב פתח של חשיבותלהם

 למקום ע"י נכנסי, אם אף ממזוזהופטורים
 הקירוי ואע מקורה שחציו בבית )כמומקורה,
 בלי להיות דדרכה בחצר משא"כ הפתח(.כנגד
 עליו שיהא בהמקום, חסרק אע בודאיתקרה
 מזוזה חיוב דלענין )אלא מקולקל, מקוםשס
 דבמציאות מטעם עצמה מצד מחךבחאינה



נתוראירמו
 מחמח דירה חשמישי שם להשתמשא"א
 חשיבי פתחיה גם וממילא מקורה(,שאינה
 ע"י שנכנסין היכא במזהה להתחלבפחחים
להבתים.
 )דף כיומא הרא"ש והחוס' התו"יוהנה

 על הקשו מדינות( שערי ואחד בד"ה א'י"א
 ושערי מדינות דשערי בגמ' שם דמבוארהא

 דרכם דנכנסין משום במזוזה חייבותעיירות
 אלא שם בגמ' מבואר אינו זה )טעםלבתיס,
 וכן חייבין זה דמטעם להתו"י ס"לדהכי
 שער מבית רמ"ש בירושלמי(, להדיאמבואר
 לבתים, ררכו שנכנסין אע"פ לקמיה,דפטרינן

 קטן דבר  שהוא לפי שער מבית דעדיפיוח'
 קטן דבר שהוא לפי הוסיף הרא"ש)ובתוס'
 חצירות כפתח להו הוה אלו אבל חשוב(,ואינו
 לבחים. דרכם ונכנסים גדוליםשהם

 דכיון מאד תמוהים דבריהס לכאורהוהנה
 ועיירות מדינוח שערי של היובם דאיןדס"ל
 מהו א"כ לבחים, דרכם דנכנסין משוםאלא

 אין הא לא, או )וחשוב( גדול מקום ביןהחילוק
 שנכנסין הבתים מצד אלא עצמם, מצדחייבין
 עיירות השערי )של פתחם דרךאליהם

 )יו"ד, משה באגרות ראיתי והנהומדינות(,
 דלעולם להתו"י דס"ל שכתב קם"א( ס'ח"א
 מצד הוא ועיירות מדינות שערי שלחיובם
 נכנסע דדרכו דמשום הבתים, מצד ולאעצמם
 בית היה כאילו לי' ומשוי ליה מחשיבלבתים
 בית לצורך משמש ג"כ שהוא דכיקדירה,
 יש שפיר ולכן בתוכו, דרים כאילו הו"לדירה
 ראיתי וכן קטן, למקום גדול מקום ביןלחלק
 סדורה( בפרשה כ"ה )אות מזוזהבמסכת
 כן לפרש צ"ע אולם התו"י, בכוונת כןשפירש
 דמחייכ אהא עוד הקשו אח"כ רהנהבדבריהם

 דמשמע במזוזה ומדינות עיירות לשערילהו
 ולבסוף הוקף אם אף ענין, בכל להודמחייב
 דאינו עירוב לגבי אף בכה"ג הא ואמאיישב,
 עושין פרק כדתניא חשיב, לא מדרבנןאלא
 לה מורדין הדשה עיר א'( כ"ו )דףפסין

 חדשה היא אי1ו מחומחה, וישנהמישיבתה
 ולבסוף שישבה ישנה ישבה, ולבסוףשהוקפה

 חומה אין לדירה הוקפה דלא )דהיכאהוקפה,
 ס' מ"ב ע' אמות, כד' כולה לשוייה השובה11

 דרכם דנכנסין רכית ות' נ"ד(, ס"קשצ"ח
 שפיר מקרי ביחך דמ"מ לחלק איןלבתים
 דכית איחא הרא"ש וכתוס' מזוזה,לענין

 אם בהיקף חלף אין לבתים שם דרךדנכנסק
 אם בשלמא והנה עכ"ד, לאו, או חומהחשוב
 דאי, הרא"ש והתוס' להתו"י דס"לנימא
 מצד אלא עצמם מצד מדינות שערי שלחיובם
 שפיר להבתים, כניסה מקום הוהשפתחם
 שיהא שם דבעינן רכמו דס"ל מעירוב,הקשו
 לדירה, היקף שס חלות המחיצות היקף עלחל
 דירה מקום הוא שהמקום במה סגי)ולא

 על שיחול צריכין אלא במחיצותומוקפוח
 אע ואל"ה דירה( של מחיצוח שםהמחיצות

 כד' כולה לשורה חומה של חשיבותעליו
 עיירוח השערי לח-ב כדי כאן כמו"כאמות.
 דירה סחחי שם עליהם שיחול צריךבמזוזה
 שיחחיבו לבתים מתיחסע אינםואל"כ
 דישב יהיכא הקשו ולכן מחמתס,במזוזה
 דהיאך עליהם זה שם חל היאך הוקףולבסוף
 דרכם דנכנסע דכית וחרצו להבתיס,נטפלים
 שפיר מקרי כיתך דמ"מ לחלק איןלבתים
 אין דכאן הוא רכוונחם ונראה מזוזה,לענין
 פתחי שם מדינות השערי על שיחולצריך
 להבתים ונטפלין מתיחסע שאינם דאףדירה,
 דרכם שנכנסין כית במזוזה חייביןמ"מ

 שם עליו שיהא בהביח חלי דהעיקרלבתים,
 שאינו אף ח-ב דהפתח בהפתח, ולא דירהבית
 דרכו שנכנסין זמן כל דירה מקום שלפחח

 דירה.להמקום
 של חיובם דאין נימא אם ניחא זה כלוהנה
 נימא אם אבל עצמם מצד מדינותשערי
 דרכם דנכנסין דמשום עצמם מצד הואדחיובם
 יש מקום איזה א"כ דירה, כמקוס חשובלבתים
 ולבסוף ישב או ישב ולבסוף הוקף ביןלחלק
 ס"ד וכי יירה, מקום הוא המקום האהוקף,
 לדירה הוקף בי, חילוק יש ממש דירהדבבית
 היכא בית כל על להקשות הו"ל )וא"כ לאאו

 אלא דירה דעת על שלא מחחילהדנבנה
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 ושוב דירה, של שאינם אחרים דברים שסלעשות
 כית ממזחה, דיפטר דירה, לבית וצשהונמלכו
 דבכה"ג ע"כ אלא מ2ב, ולבסוףשהוקף
 הוא עצמו שהבית כיון בזה לחלק שייךלא

 במזוזה, פתחיו כל חייבין ממילא דירהמקום
 שי"ל ואף דירה(, מקום של פתחין שהםכיון
 והתוס' התו"י של תירוצם כוונת הוא גופאדזה

 מזוזה במס' כן, שפירש ראיתי )וכןהרא"ש
 מ"מ יעו"ש( סדורה, בפרשה כ"זאוח

 דחיובם ס"ל אלא הכי ס"ל לא ודאיבקושיחם
 מצד אלא עצמם מצד אינו עיירות שערישל

 מקום בין לחלק כתבו ואעפ"כ לבחים,כניסה
 ~וכחא קושיא הדרא וא"כ קטן, למקוםגדול
 חיובם שאין כית בזה לחלק יש סכראדאיזה
 עצמם,מצד

 היטב מיושב לעיל דברינו פי עלוהנה
 למקום חשוב טקום בין לחלק ישדשפיר
 חשוב מקום אינו דהמקום דכיון חשוב,שאינו
 חשיבות לו אין ממנו חלק שהוא פתחוגם

 דרכו דנכנסין אע"ג וא"כ במזוזה,להתחייב
 מחמת ולא הבחים מחמת הוא וחיובולבתים
 פחח שאינו משום ממזחה פטור מ"מעצמו,
חשוב.

 לוי א"ר איתא ב'( ח' )דף בסוכהוהנה
 לפנים זו יהנרים של סוכות שתי ר"ממשום
 פטורה והחיצונה במזוזה חייבת הפנימיחמזו
 החיצונה פטורה אמאי הגמ' שם והקש'וכר

 להפנימית שער כבית החיצונה תהויממזוזה
 דלא משום הגמ' ותירץ במזוזה,ותתחייב
 לענין הוא הגמ' דכוונת שם ופרש"'קביע,

 חשובה ואינה קבועה אינה דהפנימיתהפנימית
 ה"ט )פ"ו ברמב"ם אולם שער, בית להלליות

 החיצונה, על דקאי רמפרש מבוארממזוזה(
 ס"ל הפנימיח )אבל קבועה, אינהשהחיצונה
 חייבת אינה ומש"ה קבועה( רהוהלהרמב"ם
 ולכאורה ובכ"מ(, בראב"ד )יעו"שבמזוזה,
 הרמב"ם בדעת מנוח ה"ר מש"כ לפיקשה
 מקורה שאינה אע"ג במזווה חייבת דחצרדהא
 מוכח א"כ לבתים נכנסין ידו שעל משוםהיינו
 דירה תנאי בה דאין דאע"ג להרמב"םדס"ל
 וא"כ להבתים, כניסה מצד מחחייבתמ"מ
 חיצונה הסוכה הרמכ"ם הכא פוטראמאי
 ע"י נכגסין מ"מ הא קבועה שאינהמשום
 בפרשה ל"ב )אות מזוזה במסכת וראיחילבית,
 שאינו דפתח מנוח לה"ר דם"ל שכתבסדורה(
 כניסת אלא זה ואין כלל, פתח מקרי לאקבוע
 ק' אולס תורה, חייבה לא כזו כניסה תלעראי,
 מן פטורה שהחיצונה שכחכ הרמב"םדמלשת
 על דקאי משמע קבועה, שאינה לפיהמזוזה
 דסיבת ומשמע הפתח, על ולא עצמההסוכה
 אינה החיצונה שהסוכה מפני הואהפטור
 לישב יש לעיל שכתבנו מה ע"פ והנהקכועה,
 דהסוכה הוא החסרון דעיקר הרמב"ם,דברי

 פתחה גם דממילא אלא קבועה, אינההחיצונה
 מקורה שאינו בית של פתח רכמו חשיבא,לא
 כיק מזוזה, לענין פתח של חשיבות לואק

 של פחח כמו"כ מקולקל, בית של חלקשהוא
 פתח, של חשיבות לו אע ג"כ קבוע שאינובית

 לתוך נכנסק שע"י אף ממזחה פטורוממילא
 פגימיבית

""



בחוראירמח
 ראזענבוים דודחרב

 חרס בכלי שבירחבדין

 וז-ל, ה"י כלים מהל' פי"ב הרמב"םכתב
 כלים ששבריהן אע"פ שנשברו זכוכית כליוכן

 אינן כליס שברי והם הואיל לתשמישוראויין
 של קערה כיצד לכ"ח, דומין שאינן לפימק"ט
 אין לתשמיש שולים והתקין שנשברהזכוכית
 קירסם ואם בקערה, שהן אע"פ מק"טהשולים

 מק"ט ה"ז כשופין ושפו השבר מקוםאת
 פ-ל דכלים ממתני' הוא זה דין מקורעכ"ל,
 זכוכית של אסקוטלא ושולי קערה שול'מ"א

 שפן או קירטסן טהורין, _לתשמיששהחקינו
 ואם דכתב הרמב"ם על וקשה טמאין,בשוסין
 ה"ז בשופין ושפו השבר מקום אחקירסם
 כיון אמרינן לא זכוכית דבכלי דמשמעמק"ט,
 לעולם, טומאה לה אין שוב אחת שעהשטהר
 שם בפיהמ"ש הרמב-ם מלשון מדויקוכן

 עד וכו' וכוכית כלי נשבר וכאשר וז"ל,רכתב
 עכ"ל, חטמא אז כלי שבר תורת ממנושהסיר
 כלי שבר החורת ממנו כשהסיר דמידומבואר
 אמרינן ולא חדש, כלי עשאו בלא אףמטמא,
 דכלים מההוספתא ומקורו שטהר, כיוןכי'
 ושולי המחצין שולי וז"ל, דתניא ה"י פ"זב"ק

 מאחריהן ורפנותיהן הכלים וקרקרותהפחתין
 ומק"ט וכו' כלים ועשאן שפן קרדסןוכו'
 שטהר כ"ח כל וחג"א ר"מ, דברי ולהבאמכאן
 עץ כלי שולי לעולם, טומאה לו אין אחתשעה
 ועשאן שפן קורדסן וכו' וכוכית כלי עצםכלי
 ומצילין ומזין בהן ומקדשין בהן ממלאיןכלים
 ה"1 פ"ג שם בתוספחא וכן ע"כ, פתילבצמיד
 זכוכית וכלי עצם וכלי עץ כל' שוליתניא

 טמאין, שהן כל ומקבלין ועשאן ושפןשקרקסן
 עץ כלי דקתני והא ח"ל, הגר"א בביאורוכתב
 פלוגתא, איכא דבכ"ח משום כ"ח, קתניולא

 דכיון טהורה, קרקסן דאפי' חכמיםדסברי
 לעולם, טומאה לה אין שוב אחת שעהשטהר

 המסכת בסוף לקמן בברייחא בהד'אוכ-ה
 לא זכוכית דבכלי כהרמב"ם ומבוארעכ"ל,
 ב', ט"ו שבת מהתוס' אכן שטהר, כיוןאמרינן
 לפרש דאין שכתבו מטהרין, והכמיםד-ה
 והטיף שנקבו זכוכית בכלי ורבנן ר"מדמח'
 משום הוא לו, או מטמא אם אבר,לתוכן
 בכ"ח אם לשיטתם ופליגי כ"ה,דחשיבי
 אזיל דר"מ מנ"ל דא"כ שטהר, כיתאמרינן
 זכוכית בכלי דאף מבואר יעוי"ש, מעמידבתר

 א', י"ט בר"ה התוס' וכן שטהר, כיוןאמרינן
 וריב"א וז"ל, כתבו שמוע כן יהודהד"ה
 דכלי משום לגמרי מטהרע דחכמיםמפרש
 דכלים כחוספחא ותניא דמו, ככ"חזכוכית
 טומאה לו אין אחת שעה שטהר דכ"חפ"ב
 וז"ל, כתב מ"ב כפ"ב הר"ש וכן עכ"ל,לעולפ
 דגזור ב'( )ט"ו דשבת בספ"ק דאמרינןוהא

 מן ברייחו ותחילת הואיל זכוכית אכליטומאה
 לו יהא לא מעתה אלא ופריך דמו, ככ-חהחול
 והטיף שניקבו כגון ומשני במקוה,טהרה
 אחר הולך דהכל היא ור"מ אבר,לתוכן

 לא וחו טהרו דניקבו כיון אמרינן ולאהמעמיד,
 דפליג סברא הך לי' דלית לר"מ התםמק"ט,

 זכוכית בכל' דגם ומבואר עכ"ל,בחוספתא
 הרמב"ם על קשה וא"כ שטהר, כיוןאמרינן
 שטהר, כיון אמרינן לא זכוכית דבכלידסובר
 לכ-ח, דמיא זכוכית שכלי מכיוןהרי

 זכוכית דכלי ב', ט"ז דף בשבתוכדמסקינן
 כיון אמרינן דבכ"ח כמו א"ב דמיא,ככ"ח
 והוא הי"א, בפי"ח הרמב"ם וכמ-ששטהר,
 ה"נ וא"כ כרבנן, וקיי"ל פ-ד, רישממחני'
 וצ"ע. שטהר, כיון נימא זכוכיתבכלי

 כלי מ"א, בפ-ב רתנינן בזה, לומרוהנראה
 פשוטיהן זכוכית וכלי עצם וכלי עור וכליעץ

 חזר טהרו, נשברו טמאים, ומקבליהןטהורים
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 כ"ח ולהבא, מכאן מק"ט כלים מהםועשה
 ומטמאין מיתטמאין שוה, טומאתן נתרוכלי

 מטמאין ואינן מאחוריהן, ומטמאיןבאויר,
 הגר"א ונתב טהרתן, היא ושבירתןמגביהן,
 תלת, קמ"ל טהרתן, היא ושבירתן וז"ל,בא"ר
 עץ ככל' ולא עולמית, מטהרתן שבירתןקמ"ל
 מק"ט כלים מהן ועשה חזר שאם עצםוכלי
 מן ועשה חזר אפי' כ"ח אבל ולהבא,מכאן

 לה ואין טהרתן היא וקמ"ל טהור, כליהשברים
 וזו מטהרחה, טכילה שטף שכלי אחרת,טהרה
 ולא טהרתן וקמ"ל במקוה, טהרה להאין

 נטהרין שאינן טמאין ומשקין אוכליןטהרת
 בטבילה ג"כ נטהרע שאינן אע"פכשבירה,
 ולא טהרתן קמ"ל הגר"א שכתב וזהעכ"ל,
 שמיני מהתו"כ מקורו ומשקין, אוכלעטהרת
 אותו ד"א תשבורו אותו וז-ל, הי"ג ז'פרשתא
 אוכליס שובר אתה ואי טהרתו, על שובראתה

 ב', ל"ג פסחים ובתוס' ע"כ, לטהרתוומשקים
 לקב"ט, השיעור מהו ומשקע באוכליןנחלקו
 מה"ת, מק"ט שהוא דכל שם קש"ידשי'
 מלמד האוכל מכל דתניא מהתו"כ רא"ומייתי
 כזבחים רש"י שיטת וכ"ה בכ"ש,שמטמא
 א', צ"א שבת ובתוס' שם התוס' אבל א',ל"א

 דמטמא וס"ל פליגי מ"ה פי"ג באהלותוהר"ש
 ל"ג פסחים בהתוס' ויעוי"ש מה"ת,בכביצה

 רש"י על דהק' אליהו רבינו מהרב דהביאוב',
 תשבורה ואוחו כ"ח גבי דדרשינןמהחו"כ
 אוכלין שובר וא-א לטהרתו, שובר אתהאותו

 מהני דלא פשיטא בנ"ש, מק"ט ואילטהרתן,
 וצ"ע. יעוי"ש, שבירהלהו

 הדין דחלוק מזה ומבואר מוכרתוהנראה
 ביסוד בכ"ח שבירה מהדין עץ בכלישבירה
 רק כלל, טהרה דין נא' לא דבכ"עדינם,
 בכ"ח משא"כ מינה, כלי השם מבטלשבירה
 דתנינן וזהו טהרה, דין להלוח אשוויישבירה
 בי', איתאמר דדינא טהרתן, היאושבירתן
 לזה ויסוד טהרה, דין חלות בשבירהדחיילא
 נשברו דתנינן הא כלים דבשאר מהאהוא
 שום לזה דאין מקרא, ולא מסברא הואטהרו

 היא דשבירתן דינא הך בכ"ח ואילוילפותא,

 הרמב"ם כמ"ש מקראי, לה ילפינןטהרתן
 היא ושבירתן אמר עוד וז"ל, שםבפיהמ"ש
 יטהר לא נטמא כאשר שכ"ח לפיטהרתן
 עד בטומאתו והוא זה, יועילוהו ולאבמקוה
 יטמא בתוכו אשר כל התורה לשק וזהשישכר,
 בדברי מבואר הרי עכ"ל, חשבורוואותו

 ילפינן שבירה דין נא' דבכ"ח דהאהרמב"ם
 לה 'דעינן ולא תשבורו, דאותו מקראלה

 בלי שבירה דמהני בלים בשאר כמומסברא
 קרא בכ"ח דבעינן ומהא מקראי, ילפותאשום

 דבכ"ח מוכרח ע"כ שבירה, דמהניוילפותא
 בי' דנא' עלה, קאת'ק דטהרה מלתאהשבירה
 שאר דמטהר דמקוה דומיא טדרה דקחלות
 ב', כ"ט לסוטה במאירי מפורש וכןכלים,
 ופירושו יוכיח, בכ"ח טבו"י וי"ג וז"ל,דכתב
 זו ששבירתו טכילה, כמקום שהוא כ"חשבירת
 שפרחה טבו"י הו"ל וכשנשברו טהרתו,היא

 ודאי תרומה ולענין חולין, לענין מהםטומאה
 הטבולין כלים כשאר שמשן שיערבו עדלא

 במאירי להדיא מבואר הרי עכ"ל,ביומן
 טהרה דין חלות עלה אשוויי השבירהדבכ-ח
 שמש, הערב בעינן ע"כ ואשר למקוה,דומיא
 הערב כעינן לא דבשבירה כלים כשארולא

 אלא שמש, הערב בעינן בטבילה ורקשמש,
 שם שאנץ דהתוס' ראשונים, מחלוקתשזהו
 דס"ל משולם רבינו שי' הביא א', כ"טסוטה

 ומייחי שמש, הערב בעינן בכ"חדבשכירה
 דדרשינן הי"ג ז' פרשתא שמיני מהתו-כראי'
 כ"ח וכל ת"ל ודיו, ישברנו יכול תשבורוואותו
 כתיב ולמעלה ראשון, ענין על מוסיףוא"ו
 שמש, הערב שטעק כ"ח על למד שמש,הערב
 בעינן מתכת וכלי טלית דאף שם שכתב)אלא
 הר"ת שיטת אבל וצ"ע( יעוי"ש, שמשהערב
 ולא ע"ז, דפליגי בתו"כ והראב"ד בסוטהשם
 אחרת וגרסו שמש, הערב גשבירהבעינן
 יעוי"ש. התו"כבלשון

 אליהו הרבינו קו' היטב מיושבתולפי-ז
 בכ-ש, מק"ט שאוכלין דאע"פ רש"י,על

 הכלים כל דשאר השבירה בי' ל"שוממילא
 הס"ד אלא מינה, כלי השם מבטל דרקכולן,



נחוראירנ
 נא' מ"מ בכ"ש, מק"ט דאוכלין דאףדהתו"כ
 דין חלות עלה דאשוויי דשבירה מסויםדין

 אף שייכת טהרה דין והך דכ"ח, דומיאטהרה
 מיעוטא קמ"ל מק"ט, עדיין דהמשהוהיכי
 דין נא' בכ"ח דרק כ"ח, לענין תשבורודאותו
 נא' לא באוכלין אבל דטהרה, מלתאשבירה
 וכמש"כ. טהרה, דאשוויי שבירהד'ן

 אע"פ טהרה דין דשייך הדגריםויסוד
 יתולין בסוגיין מבואר מק"ט, עדייןשהשברים

 טלית מ"ח( פכ"ח )כלים התם תנן א',קכ"ג
 שוב רובה שנקרע כיון לקורעה, בהשהתחיל
 שנטמאה וז"ל, ופירש"י וטהורה, חיבוראינו
 ומאחר טלית, מתורת לבטלה לקורעהובא

 שמה ואין הראשונה למלאכה ראוי'שאינה
 ועדיע גע"ג בשירי' שיש אע"פ מטהרת,עלי'
 הראשונה, מטומאתה טהורה לקב"טראוי'
 מק"ט ושכריו מטהרתו דשבירתו דכ"חדומיא

 הן ב'( )נ"ד טרפות באלוכדאמרינן
 )שם והתוס' עכ"ל, וכר ורופנותיהןוקרקרות'הן

 סברא שוס נראה דאק פירש"ק על הק' א'(ע"ג
 שיעור שהוא גע"ג בה שיש כיון דמ"מלחלק,
 ומה מגע, טומאח מיניה פקע לאטומאה,
 בו דאית דאע"ג ראי' בקונטרס שםשהביא
 דומיא קריעה ע"י בטלה מ"מ טומאה,שיעור
 מק"ט ושבריו מטהרתו דשבירתודכ"ח
 11 ואין וקרקרותיהן, הן טרפות באלוכדאמר
 השברים כשייחד איירי דהתם ראי',שום

 שם שמפרש כמו לא יחוד בלא אבלאח"כ,
 הר"ש, שי' הוא כן התוס' וכדעתיעוי"ש,
 ב' פרשחא זבים פרשת מצורע בתו"כדאיתא
 טהור, נשבר ואם במשכבו משכב וז"ל,ה"ג
 טהרה לו שאין כ"ת אם מה הוא דיןהלא

 לו שיש משכב טהור, נשבר אםמטומאתו
 לא טהור, יהי' לא נשבר אם מטומאתוטהרה
 הטומאה אב נעשה שאע בכ"ח אמרתאם

 במשככ תאמר כגדים, ולטמא אדםלטמא
 ולטמא אדם לטמא הטומאה אב )עשהשהוא
 ת"ל טהור, יהי' לא נשבר ואם וכו'בגדים
 וכתב ע"כ, טהור נשבר אם במשכבומשנב
 טמא סנדל כגון וז"ל, מ"ג דכליס פ"קהר"ש

 גדול בגד או מאוניו אחת שנפסקהמדרס
 שהסנדל דאע"פ מגע"ג, פתות ממנושנקרע
 טהורים, והקרע האזן בטומאתן, עודםוהבגד
 נשתייר דרק ומשמע עכ"ל, וכו' נא'וע"ז
 טמא מגע"ג יותר אבל טהור, מגע"גפחוח
 על התוס' קו' דקשה אלא התוס',כשיטת
 וצ"ע.רש"י,

 דם"ל בחולין, רש"י בדעת לומרוהנראה
 דהא במדרס, טהרה דע מצורע פ' בתו"כדנא'

 כ"ח כמו ממדרס, דנטהר שנקרע בבגדדיל"ינן
 במדרס רמועיל כהר"ש אינו טהור, נשכרשאם
 כלים, דשאר שבירה מדין דהואקריעה
 טהור, מגע"ג פחות נשתייר אם רקומשו"ה
 דין חלות אשווי' הקריעה דבמדרס נא'אלא
 שנשתייר אף ע"כ ואשר בכ"ח, כמוטהרה
 ילפינן טומאה, שיעור שהוא מגע"גיותר
 טהרת דק חלות חיילא קריעה דע"יבתו"כ
 חיילא השבירה דע"י דכ"ח דומיאמדרס,
 עדיין שבהשברים היכי ואף טהרה, דעחלות
 דהשברים דחזינן ומכיון טומאה, שיעורנשאר
 ע"כ מטהרת, השבירה ומ"מ מק"טעדיין
 כמוש"נ טהרה, דין הוא דהשבירהמוכרח
 דס"ד התו"כ לפי ב', ל"ג בפסחים רש"'בדעת

 דין יחול מ"מ במשהו, דמק"טדבאוכלין
 בחו"כ ילפינן מדרס, לענע ה"נטהרה,

 ומשה"ק טהרה, דין חלות בו עושהדהקריעה
 בכ"ח לשבירה דמיא דלא פירש"י עלהתוס'
 בנלי דין רק הוי שיחוד י"ל יחודשבעינן
 יחוד בלא גם אבל לקב"ט, לאשווייתשמיש

 דין לאשוויי שבירה מהני ומ"מ כלי,הוי
 לאשוויי קריעה אהמ במדרס ה"נטהרה,
 וכמש"כ.טהרה,
 הרמב"ם כמ"ש ס"ל והר"ש התוס'אכן
 שנטמא שלשה על שלשה ח"ל, ה"טבפכ"ג
 ואין המדרס, מן טהור נחלק, ואח"כבמדרס
 כלי כשברי והנם כלל טומאה אלובקרעים
 בהרמב"ם להדיא מבואר הרי עכ"ל,שנטמא
 דשאר שבירה דין הוא במררס קריעהשהדין
 ולא כלי, השם מבטל דרק כולן,הכלים
 ואשר דטהרה, מסוים דין דהוי דכ"חהשבירה



רנאנהוראי

 דבטל מטהר, גע"ג נשתייר לא אם רקע"כ
 שהוא גע"ג נשתייר אבל מינה, בגדהשם
 חמו"ר וטמא, הטומאה נשארת טומאה,שיעור
 אינה וזו וז"ל, דכתב א', ל"ד חוליןברמב"ן
 ניון לקורעה שהתחיל טלית אמרו שהריראי',
 העור בפ' לקמן וכדאיתא טהורה, רובהשנקרע
 שלש על דשלש ואע"ג א'(, )קכ"גוהרוטב
 למעט הכתוב הוצרך לפיכך מה"ת,מק"ט
 קו' בזה שתי' ויעוי"ש עכ"ל, האוכליןשבירת
 כמש"כ. להדיא וזהו הנ-ל, אליהורבינו

 חוליות חתכו מ"ח, בפ"ה תנינןוהנה
 מרחו טהור, טפחים מארבעה פחותלרחבו
 סופגנים, בו לאפות כדי משיסקנו מק"טבטיט
 דחתכו מכיון מ"ב פ"ב לעיל הר"שוהק'

 א"כ טהרה, דין בו חל מד"ט פחותהחוליות
 שעה שטהר כיון הרי מק-ט, בטיט מרחולמה
 משום לומר ואין מק"ט, אינו שובאחת

 פ"ד בתוספתא דהא חדש, חגור הואדהמרוח
 טמא, "דק ע"ג הטיט נתן דאפי' תניאה"ז
 רק 4טהר, כית אמרינן לא שלם דבכליות"

 והתוס' יעוי"ש, שטהר כיון קי'"ל כליבשברי
 מסוייפ דין נא' לא דבעצם חי' א', נ"הבחולין
 ע"י דאפי' ץטנים, בשברים רק שטהר,דכיץ
 אינם ומשו"ה כתחילה, מתקנו לאהתיקון
 דע"י בתנור אבל כלים. עוד להיותנחשבים
 חשוב שוב כחחילה, שלם אח"כ נעשהתיקון
 יעוי"ש. גמורככלי

 הראשונים, קו' ישאר להרמב"םהאומנם
 דבכל כ' הי"א מכלים בפ'"ח הרמב"םדהרי
 לשונו ומסתימת שטהר, כיון אמרינןכ"ח

 תירוצא לי' ליח וא"כ שלם, מנלי אפי'משמע
 כתב דהרי התוס', סברת לי' לית וגסדהר"ש,
 לרחבו חוליוח חחכו וז"ל, ה"ג פט-זהרמב"ם

 מד"ט פחוח והוליא חוליא כל גובה הי'אם
 והמריח 11 ע"ג זו החוליות וסידר חזרטהור,
 כמו ה"ז כשהי', חנור והחזירו בטיטעליהם
 מכאן אלא מק"ט ואינו אחר תנורשעשה
 סופגנין בו לאפות כדי שיסיקנו והואולהבא,
 להדיא מבואר הרי עכ"ל, שמירחואחר

 אבל טמא, בטיט מירחו אפ שדוקאבהרמב"ם

 דנקט דמתני' וס"ל הסדק-טהור, ע"ג הטיטנתן
 על ופליג דוקא, הוא מק"ט בטיטמירחו

 הסדק ע"נ הטיט נתן דאפי' דס"להתוספתא
 וקיי"ל טהור, הסדק ע"ג הטיט נתן אלאטמא,
 דכיון כהתוס' ס"ל ואי כתוספתא, ולאכמתני'
 אבל כתחילתו מתקנו ילא סברא הוישטהר
 שוב כתדילתו שלם נעשה תיץון דע"יבתנור
 ע"ג הטיט מנתן מירחו מ"ש א"כנטמא,
 הרמב"ם בדעח ומבואר מונרח וע"כהסדק,
 איתאמר דינא אתת, שעה שטהר דכיוןדהא
 שוב שבירה, ע"י טהרה דץ בי' דחל דכיוןבי',
 נתן ומשו"ה לעולם, טומאה בי' לחול יכוללא

 טמא, במרחו ורץ טהור, הסדק ע"גהטיט
 חנור ואינו חדש, תנור הוא דהמרוחמשום
 ה"ז דכחב הרמב"ם לשון וכדיוק כלל,הישן
 משום דטמא דמשמע אחר, חנור שעשהכמו
 כי' ול"ש וחדש, אחר תנור הוי המרוחדע"י
 הסדק, ע"ג הטיט בנתן אבל שטהר, כיקדין
 שעה שטהר כיון מדין טהור, לחודא תקנודרק
 וכמש"כ.אחת,

 בהא פליגי נמי והרמב"ם הר"שוהנה
 מבית מחותך שבא חנור מ"ט, בפ"הדתנינן
 טהור, והוא עליו ונותנו למודין בו ועשההאומן
 לו החזירן טהור, למודיו את וסילקנטמא
 בפי' דהרמב"ם וכו', מק"ט בטיט מרחוטהור,

 מחותך הי' דאם מפרש ה"ד ובפט"זהמשניות
 הוי לחברן למודין בו ועשה וטהור, כלי הוילא
 וטהור, נחיצה הוי למוריו את סילק וטמא,תגור

 דכיון טהור, שני' פעם הלמורים החזירוממילא
 כיון דין נא' בתנור דאף וכו', אחת שעהשטהר
 דס"ל הר"ש אולם גמור, דינא שהוישטהר,
 מפרש שטהר, כיון אמרינן לא שלםרבכלי
 בפעם שגם בתוספתא, גירסתו לפימתני'

 והיינו טומאה, לו מביאין הלמודין איןהראשון
 ה"ה כלומר טהור, והוא עליו נותנןדקחני

 מירחו אם ההנו נטמא ודקתניבטהרחו,
 יעוי"ש. טומאה לו מכיא שהמירוחונטמא,

 בהא יותר מבוארים שהדבריםונראה
 המביא וז"ל, וח' ה"ז בפט"ז הרמ;"םדכתב
 לו ועשה תנור ועשאן זב"ז ודבקן חרסשבר'
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 אע"פ מק"ט ה"ז והסיקו ומבחךן מביתטפלה
 שטהר שכ"ח וכו', שיעור מהן אחד בכלשאין
 תנור עשאהו אא"כ לעולם, טומאה לואין

 ומקורו עכ"ל, שבחוץ מבית טפלה לוועשה
 בביאור )ע"ש ה"א פ"ג ב"ק כליםמהתוספתא
 וןיבקן כ"ח שברי הביא שם, וגרסהגר"א(
 מבפנים טפלה להן ועשה תנור ועשאןזל"ז

 ומפרש יעוי"ש, מטמאין וכו'ומבחוץ
 בטפלה דסגי תנורים משאר דחלוקהרמב"ם
 כ"ח משברי שעושה דכאן לחודא,מבחוץ
 שטהר דכ"ח ומבפנים, מבחוץ טפלהצריך
 כהא והו"ל לעולם, טומאה לו אע אחתשעה
 ועשאן זל"ז שחברן אבנים שלש פ-ה,דסוף
 יהודה, לר' ומבחוץ מבפנים טפלה דבעיתנור

 למה דצ"ע אלא הי"א, פט"1 הרמב"םכדפסק
 בטפלה דסגי תרסות משאר כ"ח שבריגרע

 כ"ת דשברי וע"כ לחודא, מבחרן אומבפנים
 לעולמ טומאה לו אין שטהר דכ"ח משוםגרע

 מבפנים טפלה בעינן ומשו"ה הרמב"ם,כמ"ש
 צ"ע. דעדין אלאומבחוץ,
 דכלי שבירה הדין דחלוק לפמש"נונראה

 דשבירה דינם, ביסור דכ"ח שבירה מהדץעץ
 ועשה חזר ומשו"ה כלי, השם מכטל רקבכל"ע
 שבירה אבל ולהבא, מכאן מק"ט כליםמהם
 עוד ונראה טהרה, דין חלות בי' אשווייבכ"ח
 שעה שטהר כית בי' לומר שייך דמשו"הבזה,
 להטמא, יכול לא שוב טהרה, דץ השבירהע"' דחי דמכית לעולם, טומאה לו אין שובאחת
 דשבירה המסוים בדין חליא שטהר כיץוהדין
 דמונע טהרה דץ חלות בחפצא דאשווייבכ"ח

 בשאר ע"כ ואשר לעולם, מלחולהטומאה
 מבחרן בטפלה סגי מחרסים שעשאותנורים

 משא"כ ומק"ט, תנור דשורי' לחודא, מרוחאו
 דין בי' דחל כ"ח, משברי שעשאובתנור
 דין חלות אשוויי דהשבירה משוםטהרה,
 דכיון דינא בי' איתנהו ע"כ ואשרטהרה,
 טומאה, מהדיז לגמרי מופקע ממילאשטהר,
 וכמש"כ. ומבחוץ מבפנים טפלה דבעינןוזהו

 ושולי קערה שולי בפ"ל דתנינן בהאוהנה
 לתשמיש שהחקינו זכוכית שלאסקוטלא

 יעזיי' טמאים, בשופין שפן או קירטסןטהורין,
 של ואסקוטלא קערה דשולי הר"שבפי'

 כשאוחזים לידים שמזקח משום טהוריןזכוכית
 הראשונים, טעם כ' לא הרמב-ם אמנםבו,
 דומין שאינן לפי אחרינא טעמא כ'אלא
 אף קאיירי דמתני' דמסרש משוםלכ"ח,
 כתב ומ"מ לידים, מזיק אינו שבאמחבגוונא

 לכ"ח, דומין שאינן לפי מק"ט שאינןהרמב"ם
 כל וז"ל, ה.י בפי"ח הרמב-ם כתבדהרי
 שבריהן אין צורתן ונפסדה שנשברוהכלים
 לתשמיש, ראויין השברים שאותן אע"פמק"ט
 הראוי חרם בהן הי' שאם כ"ח משבריחוץ
 מפי חרס, כלי וכל שנא' מק"ט ה"הלקבל

 שברי אלא לרבות בא לא שזה למדוהשמועה
 תמה אני כמה א"א וז"ל, ובהשגות עכ"ל,כ"ח
 מזה מלאות והחוספחות המשניות כל כיע"ז

 ראשונה מלאכה מעע ועושה הנשברשהנלי
 וכו' טמאים קיבול ביח לו שיהי' עץובכלי
 מהתו"נ הרמב-ם דמקור הכס"מ וכתבעכ"ל,
 חרס, כלי וכל ח"ל כ"ח שברי לרבוחמניין
 מ"ב, פ"ב בפיהמ"ש כעצמו הרמב"םוכ"כ
 מלאכחן מעין בעושה דאה"נ הרמב"םוסובר

 עדיין כולן, הכלים כל בשאר גםהראשונה,
 דהרמב"ם אלא ומק"ט, כלי שם בונשאר
 הוי ולא צורתן דנפסדה בשברים רקמחלק
 הנלים רבשאר הראשונה, מלאכתןמעין

 מק"ט, לקבל ראוי אם ובכ"ח טהורין,השברים
 פ"ג שלהי ב"ק כלים מהתוספתאומקורו
 הקיסות ושולי הקרפאות שולידתניא

 אע"פ וכו' חדים ששולין וכ"חהצידוניים
 שלכך טמאין מסומכין שלא לישב יכולעשאין
 וכלי עצם כל' עץ כלי שולי מתחילחן,נעשו
 שהן כל ומקבלין ועשאן שפן קורדסןזכוכית
 בתוספתא להדיא מבואר הרי ע"כ,טמאין
 דברישא כלים, ושאר זכוכית מכלי כ"חדחלוק
 אפי' טמאים דהשברים תניא בכ"חדקאיירי
 דקאיירי בסיפא אבל ועשאן, שפן קורדסןבלי

 שאר בהדי זכוכית כל' כייל וגם כליםבשאר
 השברים אז בפי"ב, הרמב"ם כמ"שכלים

 וסובר מק"ט, ועשאן שפן קורדסן ורקטהורץ,
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 לרבות מניין מהתו"כ ילפינן רזהוהרמב"ם
 גזה"כ דהוי חרס, נלי וכל ח"ל כ"חשברי
 מלאכחן מעין עושין אינן השכריםדאפי'

 על"הו כלי שם נשאר עדיין מ"מהראשונה,
 אפי' הרמב"ם ולדעח ולהכא, מכאןומק"ט
 כשי' ודלא מ"ב, פ"ב הר"ש וכשי' יחודבלא
 וא"כ יחוד, לזה דבעינן א', נ"ה חוליןהתוס'
 היא דשבירתן בכ"ח דתנינן דהא מזהמוכרח
 אלא מינה, כלי השם דבטל משום אינוטהרתן,
 בחולע רש"י שהכריח וכמו טהרה דין בי'דנא'
 א', נ"ה בחולין והר"ן הרמב"ן וכ"כקכ"ג,
 דהן מ"ב פ-ב כלים ממתני' הקו'ליישב

 דניקב ב', צ"ה שבת לגמ'וקרקרותיהן,
 דהן ומתני' טומאה, מפקיע זיחכמוציא

 דשברים, גזה"כ לענין קאייריוקרקרותיהן
 מחדש, מק"ט אעפ"כ שבירה ע"י שנטהרדאף

 )ע' הרמב-ם, שכ"כ דכתב ברמב"ןויעוי-ש

 בכלי משא"כ ה"א(, מכליפ פי"טברמב"ם
 גזה"כ נתחדש דלא כולן הכליס ושארזכוכית
 כל ממילא כלי, שם השברים על ואיןדשברים,
 כלי שם דנתבטל מסכרא רק הוא שבירההדין
 מלאכתו מעין עושה אם רק ע"כ ואשרמינה,

 אבל ומק-ט, עלייהו כלי שם עיייןהראשונה
 שם רבטל הראשונה מלאכתו מעין עושהבאינו
 קורדסן אם רק מק"ט, אינו שוב מינה,בלי
 כבתחילה שתקנו דמכיון מק"ט ועשאןשפן

 יקבל שוב הראשונה מלאכתן מעיןלעשות
 בכלי שכ' הרמב"ם דברי הן והןטומאה,
 ושפו השבר מקום את קירסם ראםזכוכית
 דין בי' דליתנייהו וע"כ מק"ט, ה"זבשופין
 הוי דזכוכית ששבירה דמכיון שטהר,כיון

 כית דין בי' ל"ש ממילא כלים, דשארהשבירה
 שהוא לחודא דכ"ח בשבירה רק שנא'שטהר

 וכמש"כ. טהרה,יין

4"
 רוטבברג מרדכי דודהרב

 לידיה אתא באיסוראבעכין

 )בגזילה( 'אוש רכא אמר א', ס"1בב"ק
 מיהו דמיו( משלם אם )ודיו דנקני רבנןאמרי
 אי דרבנן, אי דאורייתא אי ידעינןלא

 )שאם אבידה אמוצא דהוה מידידאורייתא
 והכא קנה זה שמצאה קודם בעליםנתייאשו
 אייאוש והדר יאוש מקמי לידיה דאתיבגזילה
 דמיא לא דלמא או רש"י( עי' בדמים, ליהסגי

 הא אכל כהתירא ליריה אחאי דאבירהלאבידה
 מדרבנן לידיה אתאי דבאיסורא כיעדגזילה
 השבים, תקנת מפני נקני רבנן דאמורהוא

 לא באבידה דגם בארו נמי הכא ד"הובתוס'
 דמוצא לידיה דאחא בתר בעלים יאושמהני
 קונה אבל לגמרי ולהפטר להשיב יצטרךשלא
 לשלם רק החפץ להחזיר יתחייב שלא זהלענין

 החוס' דשיטת מכאן ומבואר גזל גבי כמודמים
 דגזילה לידיה אחא דבאיסורא שהדיןהוא

 זכיה שהאיסור והיינו אחד דבר הואוראבידה
 לידו שבא דכל הבעלים ביאוש מלזכותמעכבו
 אבל היאוש. מהני לא שוב זכייה איסורבשעת
 בשיטת כחב ב'( כ"ו )בב"מ במלחמותהרמב"ן
 קונה לגוזלה ע"מ אבידה שהנוטלהרי-ף
 שנטלה כיון וז"ל הכעלים כיאושלגמרי
 בקרקע כמונחת הוא הרי להשיבה ולאלגוזלה
 היכא דבשלמא אבידה מטעם ביאושוניקנית
 קודם לגוזלה ע"מ ולא אב'דה כתורתשגטלה
 כיד שידו מפני כיאוש לקנוחה דא"א'אוש
 לעולם הלכך הוא שלהם שכר ושומרבעלים
 כרשות וישנה הואיל ביאוש 71ניתאינה



נהוראירנד
 היא הרי נטלה, לגוזלה שע"מ בזו אבלהבעלים
 לגמרי ביאוש ונקניח בקרקע כמונחתלבעלים
 חייב ואינו יאוש לאחר מציאה מוצאכדין
 הגזילה את והשיב לקיים כדי כלל דמיםלשלם
 אבידה מטעם ביאוש לגמרי לו נקניתשהדי
עכ-ל.

 באיסורא לפרש אין הרמב"ן לשיטתוהנד
 דהיה דמשום התוס' כבאור )דגזלן( לידיהאתא
 האיסור דאם ביאוש קנה לא בו לזכוחאסור
 גם שייך יאוש קנין היה לא בקנין מעכבלזכות
 ביאור אלא לגוזלה ע"מ בנטלהבאבידה
 לידיה אתא בהיתירא או דבאיסוראהשו-ט
 מכיון דגזילה היא, כך הרמב"ן שיטתלפ'

 חיוכ עליו שיש היינו לידיה אתאדבאיסורא
 לאחר שהגביה מאבירה שייך.ללמוד לאהשבה
 רק אפי' בעלים ביאוש החפץ שיקנהיאוש
 דמי ולא דמיו לשלם ולהתהייב החפץ גוףקנין
 דבאבידה דאבידה, ליאוש דגזלהיאוש

 לו שמותרת כלומר לידיה אתאבהתירא
 להתחייב יאוש קנין ללמוד ואיןלגמרי,

 וע"כ לגמרי המתיר דאבידה מיאושבתשלומין
 מתקנת אלא כגזילה התשלומין דיןאין

השבים.
 דמותרת שם( )דב"מ לגוזלה ע"מובנטלה

 יאוש קנע מטעם לא הרמב"ן לשיטת לגמרילו
 ע"מ נטל שלא שכל מפני אלא הוא,דגזילה
 היא והרי לבעלים שומר נעשה לאלהחזיר
 מתירתה בעלים ויאוש קרקע ע"גכמונחת
 השבה החיוכ פקע וממילא זו, באבידהלזכות
 לומר אצלו גזל של חפץ כאן דאין הגזילהמצד

 בהשבתו.שמתוייב
 יאוש מהני דלא הא התום' דלשיטתנמצא
 שבאה באבידה ובין בגזילה בין לקנותבעלים
 להשיכ ע"מ בין אופן בכל יאוש קודםלידו
 לידו, אתי באיסורא דכולם לגוזלה, ע"מובין
 שוב זכיה איסור בשעת לידו שבאה דכלכלו'
 להרמב"ן ואילו לו להתירה יאוש מועיללא

 דבאבידה משום היינו לידיה, אתאבאיסורא
 הוי לא בעלים ברשות ויאוש בעלים כידידו

 היינו דגזילה לידיה אתא ובאיסוראיאוש,

 לקנות שיועיל יאוש דין מצינו דלאמשום
 לא התפץ להתיר ללמוד אין דמאבידהבגזילה,
 בתשלומין להתתיב גופו לקנות ולאלגמרי
 בעדטתן הבינותי כך כנ"ל. לאבידה דמידלא
 שמואל. ברכת בספר הראשוניםשל

 כמה לנו נשארו האמור לפיאמנם
 הברכת לפי' חדא, בסוגיא. קשיםדקדוקים
 ליריה אתא שבאיסורא נמצא ברמב"ןשמואל
 רב"מ, ליריה מבא"א לגמרי שונה שםבב"ק
 יאוש יש, יאוש סוגי דשני הכוונהדבב"ק
 שונה דגזילה והיאוש דאבידה, ויאושדגזילה
 במקום הוי דגזילה דהיאוש דאבידה,מיאוש
 בלי לגמרי להתיר ליאוש וא"אאיסורא
 ההשבה חיוב מפקיע יאוש אין כיתשלומין,

 בהיתרא הף דאמדה והיאחש הגווץשעל
 מצוח הוא דאיסורא הכוונה בב"מואילו

 והף להבעליפ שומר ע"י שנעשהההשבה
 קשה, ועוד יאוש. דאינו בעלים ברשותיאוש
 אפשר דאיך ידענא" "לא רבה של ספקומהו

 דבגזילה מהרדי שונים יאוש סוגי שניללמוד
 בתשלומין חייב ועדיין החפץ לקנין רקהוא
 יאוש שהוא דאבידה מיאוש נלמדנווהאיך
 שגם הוא ההו"א ע"כ אלא לגמרי,המתיר
 וההשבה החפץ אח היאוש יתירבגזילה
 או מסיק מה קשה וא"כ בתשלומיןתתקיים
 כאיסורא דגזילה משום לאבידה ל"דדלמא
 הא איסורא בהאי לן אינפת מה לידיה,אתא
 מלשון משמע )ולא מחיר היאוש בשגיהםמ"מ

 או מתיר בגזילה יאוש אי לו דמסתפקהסוגיא
 העובדא אם לו מסתפק אלא מחיראינו

 היאוש את מעכב לידיה אתאדבאיסורא
 לב"מ בחידושיו דהרמב"ן קשה עודמלהתיר.(

 )זה קנאה לא הרי לך קשיא ודקא כתבשם
 הרי מהדר וכי לגוזלה ע"מ האבידהשנטל
 ומתנה בכולן עובר אמרו ולמה הג,ילההשיב
 באיסורא ליריה אתא דכי ליה( יהיבבעלמא
 מחיכ נמי מציאה ומשום ליריהאתא

 ע"מ שנטלה ה"מ הכי אמר" דכילאהדורה,
 עליה וחל בהשבה שנתחייב שכיוןלהחזירה
 לעולם מיניה פקע לא תשיבם השבמצות



רנחנחוראי

 באו לא אם מותרת אכידה כל שאל"כביאוש,
 מפני הוא וןין נתיאשו שהרי מידבעלים
 בעלים של ושומר בעלים כיד ידושנעשית

 שאח"כ ביאוש לעולם לה קני לא הילכךהוא,
 שנחחייב שכל ברור הרמב"ן ביאור הריעכ"ל.
 יאוש שאין מפני ביאוש חיובו פקע לאבהשבה
 אלא אחרים של וחיובים מצווחמפקיע
 ביאורו ולפי הוא" בה"דין כן להוכיהשהוסיף

 שנעשה הוא "דין האי שמואל הברכתשל
 ברשות יאוש דאין דין הוא הבעלים" שלשומר
 יאוש דאין להסברא סמך שום מזה ואיןבעלים
 שנאמר לא )אם השבה, חיובמפקיע

 פירושים שני הם והחידושיםשהמלחמוח
 דוחק(. וזהשונים,

 מרמינן איך לדייק יש דב"ק הגמ'בסוגית
 שוס עליו אין באבייה הרי לאבידה,גזילה
 שחיוב גזלן ממנה נלמד ואיך השבה, שלחיוב
 ללמוד באנו לא שודאי ונראה עליו.השבה

 אי שזה ההשבה, חיוב את יפקיעשהיאוש
 בא החפץ השבת שחיוב מאחר אלאאפשר
 אח מפקיע שהיאוש וכיון הנגזל בעלותמכח
 עצמו החפץ השבת חיוב פקעה הנגזלבעלות
 דאמר והא בתשלומע מתקיימת ההשבהומצות
 כח יש אם היא השאלה ידענא", "לארבה
 שהרי לא או דהפץ קנין לעכב ההשבהבחיוב
 ולא בתשלומין. ההשבה שתחקייםאפשר
 ממון שתשלומי הראשונים לשיטתמיבעיא
 ב"מ )הרא"ש הגוילה את והשיב מצותמקיים
 לומר שאפשר ב'(, כ"ו ב"מ והר"ן ט' סי'פ"ב

 אלא ממון הוא השבה מצות שעיקרלדידהו
 עצמו, החפץ השבת גם מחייב הנגולשבעלות
 שבתשלומים הראשונים לשיטח אפילואלא
 בראשו, אותו ושלם מצות רק מקייםאינו
 דגזילה פ"א )הרמב"ם ממון, תשלומידהיינו
 לאו משום לוקין אין בעין הגזילה דאםדכתב
 הניתן לאו משום בעין אינה ואם לעשההניתק

 דהם מגוילה, פ"ט הגר"ח ודייקלחשלומין,
 הגז'לה את והשיב מצות ואילו נפרדים(,דינים

 אפ"ל עדיין מ"מ עצמו בההפץ רקמתקיימת
 ע"' הוא תגזול דלא הלאו תיקוןדעיקר

 בעלות שקייטת זמן כל אלא המטון,תשלומי
 מצות גם מחייבת בעלותו החפץ בעלשל

 של שיאושו יתכן ולא עצמה. הגזילההשבת
 מה מובן ובוה הגזלן. של היובו יפקיעהנגזל
 להממון גם היאוש מהני לא למה להעירשיש

 ניחא ולהנ"ל השבה, החיוב ג"כ ממנוושיפקע
 שעל השבה החיוב להפקיע היאוש מהנידלא
 חהו שעליו גזילה דיני מחמת הבאיםהגולן
 לבאר יש ובזה ממק. חשלומי החיובלכה"פ
 דבגזילה אמרינן דאם בב"ק התוס' רכתבוהא
 גם לידיה, אתא באיסורא דהף אףקונה

 דאמרו והא החפץ, דקונה הדין יהאבאבידה
 אתא באיסורא משום קונה שאינובאבידה
 וכבר שבו "מ~ון קונה דאינו היינולידיה,
 ניהא, להנ"ל אמנם חילוק, האי לן מנאתמהו
 הממק, הוא ההשבה היוב עיקר באבידהרגם
 המוציא חייב האבירה בעל של בעלות מפנירק

 הוא המחייב דבל היאוש אחר אבללהחוירו,
 בממון. שפיר מקיימוהמצוה
 אינו ד"ה שם ב"מ התוס' לבאר ישוכן
 והחזירה לגוזלה ע"מ דבנטלה שכתבועובר,
 השבת מצוח שמקיים מאחר יאושלאחר
 השבת מצות זו בהשבה ג"כ מקייםהגזילה
 לפי הרי בזה זה התוס' תלו למה וקשהאבידה,
 שכל להתוס' ס"ל שמואל הברכת שלהסבירו
 מהני לא בה לזכות שאסור בשעהשנטלה
 לזכות יכול איגו גם טעמא מהאי א"כהיאוש,

 אבידה השבת מצות ועדיין אבידה מטעםבה
 התוס' חלו ולמה זו, בהשבה מקיימה והריעליו
 השבת בקיום האבידה השבת קיוםטעם

 השבה התיוב בין לחלק דיש ונראההגזילה.
 החיוב וביז שהגביהו מקודם אבידה מוצאשעל
 היא הרי הגבהה דקודם הגבהתו לאחרשעליו
 בא החיוב וכל עליו דרמיא בעלמאמצוה
 אחר אבל האבידה דבעל הממנותמחמת
 מתמח להבעלים להשיבו דע עליו חלהגבהה
 מצד הרי עליו, שומר בזה ונעשההמצוה
 עוד יהא וא"כ ממון שעבודי עליו חלהמצוה
 דהא הגבהה, לאחר הגבהה קודם ביןנ"מ

 החיובי להפקיע מועיל יאוש דאיןדאמרנו



נהוראירנו
 ממון השעבודי דוקא היינו המוצא, שעלהשבה
 בעלמא המצוה אבל מצותו מחמתשעליו
 כשכבר משא"כ בעלים, ביאוש פקעהבאמת
 דהוי המצוה מחמת עליו ממון שעבודיחלו
 מחמת )דהיינו עצמו מצד מחוייב הואכאלו

 מובן ועכשיו מפקיעו. היאוש איןהמצוה(,
 לגוזלו ע"מ שהגביהו דמאהר דהתום',התלייה

 אבידה מצד הוי רק שומר עליו נעשהלא
 הרמב"ן שחילק )כמו בקרקעכמונח

 מצד ולכן לעצמו, שהגביהו מאחרבמלחמות(
 אבל השבה החיוב להפקיע היאוש מהניאבידה
 ממון החיובי ומצד ג1לן ג"כ עליו שהוימאחר
 שייך אינו גזלן, הלכות מחמת עליושגאים
 בהשבתו מחוייב והוי כנ"ל, להפקיעוהיאוש

 לגמרי, הנגזל בעלות ממנו פקע ולאלהבעלים
 אבידה. השבת ג-כ מקיים כשמחזירוממילא

 אין באבידה ובין בגזילה דבין יוצא,לפ"1
 מחמת עליו שחלו ממת דיני מפקיעהיאוש
 מחמת שומר שנעשה באבידה דהיינוהמצוה,
 לו שיש ממון השבת הדין ובג1ילההמצוה,
 בעל של בעלות רק מחיר אינודהיאוש
 מחמח הבאים והחיובים והנגזלהאבידה
 הרמב"ן דברי היטב לבאר יש וב1הבעלותם.
 המצוח פקע דלא הא דביאר לב"מ,בחידושיו
 דהיינו הבעלים, של שומר דנעשה בזההשבה
 הוי אבידה דיני מחמת שומר שנעשהדמאחר
 ואין להבעלים, להחזירו שמחייבו עצמוחיובי

 דזהו נראה וכן יאוש, ע"י נפקעימ המצוהדיני
 אפשר תכשיו בהמלחמות. הרמב"ז כוונתג"כ
 להרמב"ן, ליךה" אתא שה"באיסוראלומר
 מחמת ממת בשעכחי אצלו שהוא מההוא
 של הבונה היא וזאת מרשותו, להוציאומצוה
 הכונה דבב"ק בב"מ, ובין בב-ק ביןהגמ'

 ושאלת להשיב שמחייבו דג1לן השבהלהחיוב
 השבת הדין אם לתוס' שכיארנו נמו היאהגמ'
 ובב"מ החפץ, השבת ג"כ מחייבתהממון
 באה שכבר אחר דאבידה השבה להחיובהנונה
 ע"מ שהגביהו אבידה מוצא בתורתלידו

 הרמב"ן בין שיש המחלוקת וכללהשיבו,
 אחא דבאיסורא הדין אם חוא בב"מ,לחום'
 הוא אם או השבתו המחייבת מצוה הואלידיה
 מעכב הוא דלתוס' הגזלן, של קנין המעכבדין

 לידיה אתא באיסורא שם יש אם ולכןהקניד
 אםלה כן גם דהף הא מהני לא שובדטלה,
 אבל גדלה. הרץ מחמת הקנע נתעכבדמ"מ
 יצד'ץ בעלמא מצוה הוא הרמב"ןלדעת
 מחמח להתירו שייך אם ולכן במצותו,מחוייב
 הגזילה מחמת בו 1וכה שאינו ולומר אבידהדע
 ועי'. לגמרי בו 1וכה שבו האבידה מחמתרק

 הרמב"ן על שמקשים מה כל מיושבולפ"ז
 זה דאין שמתרת, בעלים ברשות יאושדמצאנו
 החפץ דאם הוא כוונתו רק הרמב"ן,כונת
 דאבידה, המצוה מחמת ממון בחיוב כבראצלו

 מחמת בעלים ברשות והוי עליו, שומרשנעשה
 להפקיעו. היאוש מהני לא שובהמצוה,
4"

 שוסטאל צבי דודהרב

 ממונו משום אשובעבין

 ועל חררה על אנוחי דאנחה ור"י וכו',הוא אשו אמר ר"י אתמר א', כ"ב ב"קא.
 ח"נ, הגדיש שאר ועל נ"ש משלם גחלתמקום וכו' ממונו, משופ אשו אמר ור"ל חציו,משום
 הל' ממך נזקי מהל' פ"ב ברמכ"ם הואוכן אשו למ"ד בשלמא וכו' חררה שנטל הבלבתנן

 בשלמא וכו' פשתן טעון גמל ת"ש ושםי"ז. אשו למ"ד אלא הוא, דכלב חציו חציומשום
 אלא הוא, דגמל חציו חציו משום אשולמ"ד כלב דבעל ממונא לאו אש האי ממונומשום



רכזנחוראי

 ממונא לאו אש האי ממונו משום אשולמ"ד
 כל במסכסכת הב"ע ר"ל א"ל הוא, גמלדבעל
 דהא שכ' ברשב"א רעו' וכו'. כולההבירה
 רק לחייבו היינו מסכסכת בעינן לאדלר"י
 ל" מחייבינן דגמל חציו דמטעם דכיוןבה"נ,
 תי"ת. סי' וברמ"א בטור וכ"ה צרורותהו"ל
 שהביא י"ג הל' פי"ד ברמב"ם יעו'אמנם
 ללא מסכסכת בין חילק ולא בסחמאהמשנה
 וכן נ"ש, משלם ענין דבכל ומשמעמסכסכח
 הרמב"ם, בשי' אחרונים ושאר הפנ"ינקטו
 וצ"ע י"א. בשם הטור דיז שכ' ברמ"אתעוי'
 בגמ' מפורש דהרי נז"ש, חיוב יתכןהאיך

 צרורות. דהוי לי' מתייבינן דגמל חציודמטעם
 א' מ"ח לקמן תוס' עפי"ד אפ"ל הי'ולכאורה

 כעל פטרינן לעיל והא "וא"ת בור, אישד"ה
 ממונו משום אשו למ"ד סכסכה כשלאהגמל
 וי"ל אש, שור ולא אש איש כתיב דלאאע"ג
 את המבעיר ישלם שלם כתיב נמידהתם
 הוא עצמו כשמבעיר דוקא דמשמעהבערה
 דהך שכ' בסוגיין דוד בנהלת ויעף'משלם",
 דלר"ל ור"ל, דר"י בפלוגחא חליאדרשא
 בהמתו, אש למעט דהמבעיר קרא הךמיותר
 דאשו דינא עיקר מהמבעיר דדריש לר"יאבל
 בהמתו אש למעט לן מייתר לא תו תציומשום

 לי' דאית דמאן דלמסקנא י"ל ולפ"זעייש"ה,
 יהי' ממונו משום נמי לי' אית חציומשום
 דלר"י ור"ל, ר"י בין דממונו בדינאנפק"מ
 התוס'[ ]וכץו' ממונו מדין בהמתו באש'תחייב
 שפיר וא"כ להכי, לן מייתר לא דהמבעירכיון
 ומדין נ"ש חייכ גמל דבעל הרמב"םפסץ
 על רק היא הגמ' וקו' בהמחו, אש ע"יממונו
 אש למעט המבעיר לי' דמייתר לטעמי'ר"ל

 הוא, דגמל חציו לר"י דקאמר והאבהמתו.
 ממונו דין לי' לית דר"י דגמ' הו"א לפי'הוא
 וכד' ח"נ רק יתחייב באמת ובזהכלל

 לי' אית ר"י דגם למסקנא משא"כהרשב"א,
 אבל הרמב"ם. וכד' נז"ש, חייב ממונומשום
 דא"כ לכאורה, מספיקים הדברים איןבאמת
 מטעם הגדיש שאר על נז"ש יתחייב בכלבגם
 ברמב"ם מפורשים הדברים והרי בהמתו,אש

 על ת"נ רק חייב אנוחי דבאנחה י"ז הל'פ"ב
 על מיעוט יש לר"' דגם ובע"כ הגדיש,שאך
 למה הדק"ל וא"כ ממונו, מדין בהמתואש
 שלמד במ"מ ויעו' נ"ש. הגמל בעלחייב
 עיי"ש. דפ"ב דכלב דינא מהךבאמת
 הוא כלב דבעל ממונו לאו תוד"הב.
 לא כלבו של אש ועל הדליקו, לא"דהוא
 איש אצטריך בור דלגבי ואע"ג תורה,חייבתו
 לגמ' לי' פשוט מ"מ וכו' בור שור ולאבור

 ולא בשור נאמרו אבות דג' דרשא איזהמשום
 דאיש קרא ל"ל א"כ הרשב"א והק'יותר".
 הוא התוס' קו' יסהו כל והרי בור, שור ולאבור
 בנר למעט בור דאיש יתורא דבעי'מהא

 וצוד בחירוצפ. היעילו מה וא"כדבהמתו,
 ]דיש התוס' בכוונת ברשב"א המבוארדלפי
 בשור נאמרו אבות דג' הדבר עצם עלדרשא
 לכאו' בזה[ ובנחל"ד במהר"ם ויעו' יותרולא

 דשם א', מ"ח בדף ד' את אלו תוס' ד'סותרים
 אש למעט הבעירה את דהמבעיר דרשאכ'

בהמתו.
 כ' ממונו משוס דאשו דינא בעיקר והנהג.
 דא"ב "וקס"ד בסה"ד ממונו משום ד"הרש"י
 ולר"ל וכו' שלו שאינו בגחלת שהדליקכגון
 משום אשו ובתוד"ה הוא" ממונו דלאופטור
 אפי' חייב שלו שאינו באש דגם הוכיחוממונו
 על עצומה קו' שהק' בפנ"י ויעו' עיי"ש.לר"ל
 הביא א' ב', נ"ט מפורשת ממשנה רש"ישי'
 את המכיא העצים את הביא וא' האוראת

 חייב, המלבה וליבה אחר בא וכו', חייבהעצים
 דהאש הבעלים הוא מי לדת נבא אםוהנה
 וא"כ האור, בעל של הוא הרי ממונותבדיני
 כשהן והמלבה העצימ בעל מחייביןהיכי

 וע"כ דחציו, חיוכא ס"ל דלא לר"לאחרונים
 ולא האש בעושה תליא לר"ל דגט החוס'כד'

 קו' הך מכח שכ' ויעו"ש הממק,בבעל
 במדליק משנה הך מחפרשת בע"כדלרש"י
 מטעם דחייב ר"ל מודה דשם חבירו שלבתוך
 נחלקו ולא הממון בעל בעינן ולא המויקאדם
 ברש"י ויעוי' עיי"ש. שלו בתוך במדליקרק
 ד"ה ב' ס' לקמן וכן מעצמה, תצא ד"ה ב'כ"ב



נהוראירנח
 תבירו, של בתוך ד"ה ב' ס"א וכן הכתוב,פתת

 לא ש"ח בתוך דבמדליק הפנ"י כד'רמבואר
 גהכי מתני' לאוקמי אמנם ור"ל, ר"ינחלקו
 גס דודאי מזה, להוכיח ונראה טובא.דחוק
 דין האש על חל האש עשיית דע"י מודהרש"י
 ממונו משום כד"ה רש"י וכמש"כממונו
 ממונו גווני ב' והינו שהזיקו" ובורו"כשורו
 ובורו ממת, בקניני ממונו שהואכשורו
 ישנם גווני הנך וב' כרייחו ע"י ממונודחשיבא
 דהאחרון הנ"ל, דמשנה דינא יסוד וזהבאש,
 עשייחו ע"י האש בעל דין עליו רחלהוא

 דהאש כאופן ורק בבור, כריי' דיןוכדוגמת
 בגחלח עתה והדליק ובא מקודם נעשהכבר

 בעינן רלר"ל רש"י דכ' הוא בזה]מלובה[,
 דשורו, כממונו עלה ויחחייב ממש שלושיהא

 נחתו התוס' דגם לומר נראה הי']ולכאורה
 אלא הפנ"י, קו' הק' דלא והיינו מלתאלהא
 שיצא דגץ ממשנה התוס' קו' מה צ"עדלפ"ז
 עשייח מטעם לחייבו יש דשם הפטיש,מתחת
 וצ"ע.[ כזה, לפלפל ויש לכאו',האש
 החוס' שי' ביסוד לעי' יש ועפ"זד.
 ע"י חייב מכבר שנעשה באש דגםדהוכיחו
 מפרשים דבפשוטו לר"ל[ ]אפי'ההדלקה
 נחלקו ~זה עלה, אתינן האש עשייתדמטעם
 הדלקה מעשה שע"י דמה וס"ל רש"י עלתוס'
 זה גם להיזק, האש מכשיר הוא הריזו

 ממונו. דין עליו וחל מזיק עשייתמיחשכא
 דינא מצד לדת באנו דאם לו' נראה באמחאבל
 במדליק וחיובי' לרש"י, תוס' מודו האשדבעל
 האש, עשיית מצד אינו מכבר שנעשהבגחלת
 ברכת בס' מש"כ עפ"' נראה, חיובו יסודאלא

 ב', כ"ב התוסי ד' בביאור י"ז, סי'שמוא'
 ממונו בחיוב דגם שכ' לו כפות גןי והי'בד"ה
 הבא מיתה חיוב ע"י דקלב"מ פטוראיתכן
 בא א' מעשה דע"י כיק הדלקה המעשהעל
 לא בור דבכרייח בברכ"ש ע"ז וכ' עיי"ש,הכל
 לאשוויי' אופן רק הוי הבור דכריית הכי,נימא
 כלל כרייתו מנח אינו לשלם וחיובי' הבורבעל
 בחיובא משא"כ הבור, כעל היותו מצדאלא
 חיובו כעיקר חנאי ההדלקה הוידאש

 בתשלומי להחחהב דין לו נותנתדההדלקה
 הדלקתו הוי דקלב"מ פטורא וע"יההיזק,
 וגדר עיי"ש. ומיפטר, אחר עשאוכאילו
 ממונו חיוכ באמח בזה דשניא גראההדכריס
 היותו הוא דיסודם ממונו, חיובי משארדאש

 באש משא"כ המזיק, דבר מעשה עלאחראי
 מעשה עצם מצד הוא ההיזק עלאחריותו
 נעשה ממעשיו דבתוצאה דכיון שלוהדלקה
 הוא הרי וכיו"ב[ מצוי' רוח ]ע"יההיזק
 משופ אשו ר"ל דאמר והא ההיזק. עלאחראי
 על'1 שיש ממונו חיוב כדוגמת היינוממונו
 עצם על דידי' מעשה בלי גם ההיזק עלאחריוח
 אש דהדלקח חיובא ר"ל מפרש ה"נההיזק,
 מ"מ ההיזק על ממש עשיי' חשיבא דלאדאף
 שפיר ההיזק על ואחריות חשלומין חיובדין
 מצד הוא ממונו חיוב כל אס גם ומה בי',יתכן

 דבזה דידהו, נזקין והכשר הבעליםפשיעת
 עכ"פ מיחשבא ההדלקה דגם כפשוטוא"ש
 נ"1 בתוס' היטב ]ויעו' נזקץ הכשר שלמעשה

 בפנ-י היטב ועי' ואכמ"ל; המעמיד ד"הב'
 ודו"ק,[ ממונה משוםבתוד"ה
 זצוק"ל הגרב"ד שכ' היסוד עיקר והנהה.
 לכאורה ראש, וחיובא דבור חיוכא בקלחלק
 דכור דבפרשה הפרשיות בעיקרי כןמפורש
 ופתיחה דכריי' והיינו ישלם הכור בעלכתיב
 הוא לשלם וחיובי' הבור, לבעל אותועושה
 כפרשה משא"כ - ד'די' הבור בעל דיןמכח
 הבערה אח המבעיר 'שלם שלם נחיבדאש
 דיליף וכדחזינן ההיזק עשיית על לכאו'דקאי
 קראו דהכחוב חציו משום דאשו מינהרבא

 יחוסו ע"י בא דחיובו הרי ההיזק, עלמבעיר
 עור ויעוי' מעשיו. ע"י הבא ההיזקלעצס

 בור, איש יפתח וכי דבור בפרשהבמכילתא
 הואיל בדין לי יש יאמר שלא עד נאמרלמה

 שהוא למדח אם ממונו והבור ממונווהשור
 יעו"ש. וכו' בורו על חייב אינו שור ע"יחייב

 נאמר למה אש תצא כי דאש בפרשהרעו"ש
 ע"י וחייכ הואיל בדין ל' יש יאמר שלאעד
 הרי עיי"ש, וכר עצמו ע"י חייב יהא לאקנויו
 חשיבא עצמו דהבור הוא רבור רחיובאלהדיא



רנטנחוראי

 משא"כ דשור, לפרשה הדמיון יסור חהוממונו
 קנינו מע"י עצמו דע"י מק"ו הוא דאשחיובא
 ועדיפא עצמו מעשה מכח הוא דחיובוהרי

 בזה ונתבארו שמוא', בברכת וכמש"כמשור,
 בגחלת במדליק לר"ל גם דחייבו התוס'ד'

 ממונו. מדין שלושאינו
 עד שלו בתוך המדליק במשנה, ב' ס"א1.
 "יראה י"ג סי' וברא"ש הדליקה, תעבורכמה
 כית חבירו בשל אבל שיעור נתנו בשלודוקא
 ךער שיעור" נתנו לא הדליק ברשותהשלא

 וב' א' הל' נזק"מ מהל' פי"דברמב"ם
 וברמ"א בטור וכ"ה הרא"ש, כד' כןדמדוייק

 דהך נראה, הי' כמשוטו והנה עי'"ש. תי"חסי'
 שמירה בגדר הוא כשיעור דהרחקהפטורא
 על פטור המזיק שמר דאם דבור, כיסויוכמו
 דשלא דכיון הרא"ש ד' באו וע"זנזקיו,
 דשמירה, פטורא בי' מהני לא הדליקברשות
 שלא לך אין דהרי יתכן לא זה באמתאבל

 כתיב ועלה ברה"ר בור מכורה יותרברשות
 לחדש מה"ת וא"כ פטור, כסהו הא יכסנוולא

 חמירא חבירו של בחוך אש דהדלקתמסברא
 כראוי. דשמרו פטורא בי' מהני דלאטפי

 ב' ]כ"ה שם הרי"ף ד' נבהקדם בס"ד,והנראה
 תנור גבי התם מ"ש לך ק' "ואי הרי"ף[בדפי
 הזיק אם ואפ"ה שיעורא רבנן יהכידקא
 לא דפטור, הכא ומ"ש שהזיק מהמשלם
 מדליק קא שעה צורך דלפי הכא לךתיקשי
 הדליקה עברה וקא כשיעורא מרחיקוקא

 דמאי הוא אנוס מזקה וקא משיעוראיחירא
 היא שמים בידי מנה הלכך למעבדהו"ל
 גבי והתם לאהדורה יכול דלא פטורולפיכך
 לעיוני לי' איבעי מדליק הוא דחדיר כיוןתנור
 וכית היזקא נסליק לחבירו היזיקא אינאא'
 חייב". ולפיכך הוא פושע הכי עכידדלא

 לחלק דבא הרי"ף ד' אפ"ל הי' בפשוטוולכאו'
 במשנתינו שנאמרו הרחקה שיעורי הנךבק
 דשיעורי דתנור, הרחץה שיעור ובין הכונסבפ'
 זו דבהרחקה ההדלקה, עצם על נאמרודידן
 משא"כ אנוס, הו"ל ותו להדליק רבנן לי'שרו

 עשייח לעצם בנוגע רק אינו דתנורשיעורא

 אשו לשמור עליו מוטל עדיין אבלהתנור
 חייב שמרו שלא וכל יזיק שלאשבתנור
 תי"ח סי' הגר"א בביאור יעו' אמנםבנזקיו.
 בתוך דבמדליק הרמ"א, ע"ד שכ' ז'אות
 וז"ל חייב מילין כמה עברה אפי'חבירו

 בגמ' שנ' הרי"ף מדברי יתבאר וכן"הרא"ש
 הנ"ל. הרי"ף ד' והם וכו' לך קשיא ואישם

 דהנה בזה, והנראה - לכאו' סתומיםוהדברים
 כראוי דהרחיק פטורא לפרש נ'הרי"ף
 היא שמים בידי מכה הלכך אונס"דהו"ל
 כראוי דבהרחיק ברמב"ם וכ"ה פטור"ולפיכך
 שמים בידי דמכה פטור והזיץה הדליקהועברה
 הל' ומזיק חובל מהל' פ"ו ברמב"ם ועי'היא.
 מתחתיו שליבה דנשמטה פטורא שכ'ד'

 שמים בידי מכה "שזו ומהודקת חזקהבהיתה
 מאי הו"ל דלא גמור אונס דהוי והיינוהיא"
 והרמב"ס הרי"ף כוונו דלזה וברור -למעבד
 - גמור אונם דהוי כראוי דהרחיץבפטורא
 דהרחיק דינא הך נשתנה למה צ"ע שכןוכיון
 דמכה גדר הך מכח פטורו דמתפרשכראוי
 מזיקין בשאר כן מצינו שלא מה שמיםבידי

 והנראה כראוי. שמירתן ע"י בעליהןשנפטרו
 חיובא שאני דבאמת עפמש"כ, בס"דבכ"ז

 ממונו, חיובי משאר אש דהדלקתדממונו
 דבעלים חיובא יסוד הוי ממונו חיובידבשאר
 מצטרף ובזה ממונם מעשה על אחריותזמכח
 הך דבלאו החיוב לעיקר עליך דשמירתןהדין
 היזקא על לחייבינהו ל"ש עליך דשמירחןדינא

 כראוי דשמרו הפטור יסוד וזהודממונס,
 ל"ש ותו עליך דשמירחן חיובא הךדנתקיים
 דמדליק דחיובי' אש בהדלקת משא"כלדייבם.
 מעשה דעצם ורק בעל'האש להיוחו זקוקאינו

 על אחריות דין לו ונותנת מחייבתוהדלקה
 לדינא זקוקים אנו אין בזה וכנ"ל,ההיזק

 ההיזק על חיובו דין נגמר דהא עליךדשמירתן
 י"ל ו"ה"ט דידי', הדלקה המעשה עצםמכח
 פטור כראוי דשמרו דינא הך כללדל"ש

 יסוד על בנוי חיובו יין דאין כיון אשבהדלקת
 הרי"ף דהוצרכו והיינו עליך, ןשמירתןחיובא

 מדין כראוי דהרחיק פטורא לפרשוהרמב"ם



נהוראירס
 רין יזהו היא שמים בידי דמכה גמוראונס
 באדם וכמו מעשיו עלפטור

 המזי-

 ממש,
 האמור כל ואהר בס"ד. מאיריםוהדברים
 בקושייתו דהרי"ף ומתן המשא דעיקרנראה

 דבאמת והיינו גופא, מלתא בהא הואובתירוצו
 ודאי שמירה גדרי מצד לדון באנ1 אםכתנור

 שמירה מיחשבא כשיעורא התנורדהרחקת
 קביעות עיקר דהא דאש, המזיק עלכראוי
 לא הרוב דעפ"י חז"ל אומד על בנויהשיעור
 גרע לא וא"כ זו בהרחקה לשכינו התנוריזיק

 מצוי'. ברוה שחלויים שמירה גדרימשאר
 בהזיק לשלם חייב למה להרי"ף דהוק'והיינו
 ד' באו וע"ז הכונס, דפ' כראוי מהרהיקוט"ש
 כראוי דהרחיק פטורא דיסוד לפרשהרי"ף
 דבהיתר דע"י אלא כראוי שמירה משוםאינו
 חכמיפ שחייכוהו כשיעור והרחיקהדליק
 מאי הו"ל לא תו הדליקה כשעברהואח"כ
 כידי דמכה גמור אונס הו"ל משו"הלמעבד,
 רק שייך כ"ז וא"כ הפוטרו, וזהו היא,שמים
 נהי בתנור משא"כ כראוי, והרחיקבהדליק
 קא שעה דכל כיון מ"מ התנור עשהרבהיתר
 לחברי' היזיקא איכא אי לעיוני הו"למדליק
 כהדלקת מספיק אינו שמירה של קיוםדהא
 הוא פושע הכי עכיד דלא וכיון וננ.ל.אש
 למעבד מאי דהו"ל כית גמור אונס דל"הוחייב
 "דבמדליץ הרא"ש ד' לבאר נראה ולט"ז-
 לא הדליק ברשות דשלא בית חבירו שלבתוך
 ברשות שלא דבמדליק והיינו שיעור",נתנו
 מעשיו על לפוטרו גמור אונס למחשבי'ל"ש
 משא"נ ההדלץה, ראשית לעשות אנסודמי

 כמש"כ הדליק דלצורך שלו בתוךבמדליק
 בי' קרינן שפיר הדליץ וברשות ובהיתרהרי"ף
 כן לו' של"ש מה ההיזק לגבי גמוראונם

 ולפ"ז ברשות. שלא חבירו של בחוךבמדליץ
 כיסוי, בי' דמהני ברה"ר מבור מ"של"ץ
 בעל היותו משום חיובו עיץר כל הף הרידהחם
 וכנ"ל עליך דשמירתן דינא ובצירוףהבור
 באש משא"כ כראוי בשמירה מפטרולהכי
 בעי' כזה עצמו מעשיו ע"י הואדחיובי'
 נתבארו ובזה ובמש"כ. גמור דאונספטורא

 כד' מכואר הרי"ף דבד' שכ' הגר"א ד'היטכ
 גרר הרי"ף לן דאסברה דכיון והיינוהרא"ש,
 בידי מכה דהו"ל משום כראוי דהרחיקפטורא
 וכד' ש"ח בתוך במדליק זה ל"ש הרישמים

הרא"ש.
 אם לעי' יש התוס' כשי' המבואר לפיוהנה

 עצם ומצד זה בגדר רק הוא דאש חיובאכל
 מצד חיובי' הף האש עצם בעשה וגמההדלקה
 'ש בזה האש עצם שעשה דבאופן אוההדלקה,
 חיובי וכשאר האש בעל היותו מצד גפלחיב
 ונראה שהזיקו, ובורו כשורו רש"י וכד'ממונו

 לאותה דליקה רנפלה היכא יהי' בזהדהנפק"מ
 והלכה דליקה מחמת שלא גדר ונפלהחצר

 באנו ראם אחרת, בחצר והזיקהוהדליץה
 דכית '"ל הרי הדלקה המעשה מכחלחייכו
 ההיזק נעשה הי' לא לחודייהו מעשיודמצד
 דליקה מחמת ושלא גדר הפסץ כאן הי'דהא
 אחריות חיוב לו נותנת הדלקתו אין א"כנפלה
 כיון לר"י חציו חשיכ דלא ]וכדוגמא ההיזקעל
 האש בעל היותו מצד אמנם חציו[ לודכלו
 והיכא ממונו כשאר בשמירתו לחייבו יששפיר
 לחיבו יש שפיר גדרה ולא לגדרה לודהי'
 מפורש דד"ז ונראה - בממונו פשיעהמטעם
 חציו משום לי' ראיח למאן אלא א', כ"גבגמ'
 לגודרה לו שהי' וכגון ממונו משום נמי ל"איח
 באפי'", טפח ולא הוא שורו "דהתס גדרהולא
 מחיובי' בזה חיובי' דשניא כמש"כוהיינו
 דהדלקה, באש דמיירי דר"ל מימראבעיקר
 חציו[ משום הוא דחיובי' ר"י קאמר]דעלה
 הדלקה, המעשה עצם מכח חיובי' הוידשם

 הף הגדר, הפסק ע"י מעשיו דכלו בזהמשא"נ
 האש, בעל היותו מצד רק חיובי' יסודכל

 וע"י עליך דשמירתן חיובא עלי'דחייל
 וכחיובא מתחייב הוא הרי בשמירחופשיצתו
 הוא שורו דהתם דקאמר והינודשורו,
 פי"ד ברמב"ם ויעוי' באפי', טפחולא
 בתוך דמדליק חיובא כ' א' דבהל' נזק"ממהל'
 שלו, בתוך מדליק דץ כ' וג' ב' ובהל'ש"ח,
 גדר ונפלה בחצירו דליקה "נפלה כתב ד'ובהל'
 הגדר לגדור יכול הי' אם דליקה מחמתשלא



רסאנהוראי

 שיצא לשורו למה"ד חיב גדרו ולא(ל
 ורברי שמרו" ולא לשמרו לו שהי'יק

 לן פי' לא דעריין פירוש, צריכיןמב"ם
 בהל' הפרק סוף עד חציו משום דאשובא
 לפרשה זו בהל' כאן האריך למה וא"כ1
 דברינו ולפי עלה, מתחייב הוא ממונווין
 כן דאמנם הרמב"ם, דברי היטב מבוארים'
 דמדליק חיובא הרמב"ם כ' וג' ב' א'ל'
 מכח הוא בהם האמור ממונו דיןפי'
 טפח ולא שורו מדין ולא הדלקהעשה
 הרי וכו' דליקה דנפלה זו בהל' משא"כפי',
 דברי באו וע"ז ההדלקה, מכח לחייבוש

 לו שהי' שורו משום הוא דחיובי'מב"ם
 משאר אש גרע דלא שמרו, ולאמרו
 בו, נוהג עליך דשמירתן דינא וגםקים
 ב', נ"ה הכונס בריש דתניא דהא נראה1"ז
 זה באופן הינו כשמירתו התורה מיעטהש
 עליך. דשמירחן דינא מכח הוא היובי'ל
 שכ' שם בתוס' א', וס' ב' נ"ט לקמןוי'
 קרינן דלא הרוח ולבתו דליבה פטורארש

 בעצמו הוא אם רק הבערה את המבעיר.
 הבערה אח דהמכעיר מזה ונראה האש,עיר
 בברייתא ואילו האש עשייח על קאיוא
 בנזקי הכתוב פחח תניא ב', וס"א ב'ב
 משום אשו לך לומר גופו בנזק' וסיים,ונו
 קאי הבערה את דהטבעיר מפורש הרייו,

 אמנם כסותרים, ונראה וההיזקהשריפה
 כן דאמנם מאד, מכוונים הדברים הרי:רינו
 דמכעיר חיובא בפרשה, נאמרו חיוב דיניי

 ור"ל דר"י פלוגתא קיימא דעלהההתק
 וחיובא הנ"ל, הברייתא דברי באו'ז

 בעל רין עלי' דחייל האש, עשיית מצדבעיר
 דשם סוגיא כל והנה שורו, בתורת לחייבוש
 וע"ו דינא הך על קיימא הרי א', ום' ב'(
 יינא להך דבנוגע התוס' דברי רבאון

 עצם עשייח על הבערה את המבעירופרש
 לחייבו בכדי הבעירו בעצמו שהוא ובעי'ש
 הרוח ולבתו דליבה פטורא חהו האש בעלין

 זה בדין דגם לומר נצטרך לפ"1 ]והנה!"ל.
 התוס' דהא ההדלקה על דקלכ"מ פטוראיך

 כמש"כ דלא חה איירי בכה"ג הנ"ל ב' כ"בדף
 ואכמ"ל.[ הנ"לכברכ"ש
 התוס' דברי לבאר נבא האמור ולפיח.
 דג' דרשא איזה משום לגמ' לי' דפשוטשכ'
 הרשב"א והק' 'ותר, ולא בשור נאמרואבות
 ולפי"ד בור שור ולא בור דאיש קרא ל"לא"כ
 ולא בשור נאמרו אבות דג' מיעוטא דהךי"ל
 רנין דאנו דבהמתו לאש בנוגע רק שייכאיוחר
 המעשה עצם מצד בהמתו הרלקת עללחייבו
 מכח הכא ההיזק על אחראי דהוא דכמוהדלקה
 מעשה על גם לחיבו אנו באים ה"נהדלקחו
 הוא תשלומין החיוכ דיסוד ונמצאבהמתו,
 אכוח דג' אמרי' בזה הבהמה מעשהמכח

 משא"כ יותר, ולא דשורו בחיובאנאמרו
 חיובי' כל הרי בור שור ולא כור דאישבדינא
 בעל היותו מכח ורק אך הוא בעצמובכרייחו
 החיוב עיקר גורמים מעשיו ואיןהבור

 וכנ"ל, זצוק"ל הגרב"ד וכמש"כתשלומין
 הרי בהמחו כרית על לחייבו באנו אםוא"כ
 לאשוויי' יספיק בהמחו כריית דגם היינובע"כ
 מצד בתשלומין הוא יתחייב ושוב הבורבעל
 י"ל שפיר בזה השור, מעשה מצד ולאעצמו
 כיון יותר ולא נאמרו אבות דג' מיעוטאדל"ש
 השור, מעשה מצד בא תשלומין החיובדאין

 הבור בעל לאשוויי' אופן רק הף שורודמעשה
 לן דאצטריך והיינו קאחי, ממילאוחיובי'
 כריית למעט בור שור ולא בור דאישמיעוטא
 באש משא"כ דכרי", דינא מהךבהמתו
 עצס מכח לחייב לדון באנו הרידבהמתו
 מיעוטא שייכא שפיר ע"ז דבהמתו,המעשה

 יותר. ולא בשור נאמרו אבותדג'
 דברי שלכאו' מה ליישב יש ולפ"זט.
 סוחרים הרשב"א[ ]לפי' א', כ"בהתוס'
 אחרת דרשא שם שכ' א', מ"ח מדףדבריהם

 ולא מבעיר בעצמו שהוא -ד"המבעיר"
 אסוגיא קימו הרי א', כ"ב התוס' דהנהבהמתו,
 והלך מלובה גחלת נטל שהכלב דמירידכלב
 כל הר דבזה רגדיש, ההדליק שם והניחהלגדיש
 דבהמתו, הדלקה המעשה מצד החיובדיון
 מלובה שהגחלת שבכה"ג בעצמו האדם]וכמו



נחוראירסב
 האש בעל היותו מצד לחייבו ל"שמכבר
 אבות דג' דרשא הך התוס' כ' ע"ווכנ"ל[,
 דמצד הוא דיסודו יותר, ולא בשורנאמרו
 אבות מג' יותר לחייב אין שורומעשה

 קיימו א' דמ"ח התוס' טשא"כוכמש"כ,
 בעל דפטרי' אהא דהק' דגמל אסוגיאלהדיא
 לדון יש דשם דנראה סכסכה, בלא לר"להגמל
 פשחנו הכניס הגמל דהא האש, עשיית מצדגם

 והו"ל חנוני של בנרו והדליק החנותלתוך
 האור את הביא א' א', נ"ט דמתני' כדינאממש
 חייב, העצים את המביא העצים אח הביאוא'
 קו' דיסוד י"ל כן ועל האש, עושה מחשבדהוא
 חיובא מצד הגמל בעל דיתתייב הואהתוס'
 דהי' וכמו הגמל, עשייה ע"י האשדבעל

 רבהמתו כור כריית ע"י זה באופןמתחייב
 והרי בור, שור ולא בור דאיש מיעוטאבלאו
 בשור נאמרו אבות דג' מיעוטא שייכא לאע"ז
 עצם מצד לחייבו באין דאין כיון יותרולא

 התוס' דהוצרכו והיי!ו וכמש"כ, הגמלמעשה
 בה דנאמר הבערה את דהמבעיר דבקראלחדש
 עלי' מתחייב הוא האש עשיית דע"י דינאהך
 מחייבתו, אינה בהמתו דעשיית מיעוטאיש

 גיסא ולאידך בור, שור ולא בור דאיש.וכדרשא
 דשם דכלב, לסוגיא מספיק זה תירוצםאין
 דהכלב הדלקה המעשה על לחייב לדוןבאנו
 ע"ז דהמבעיר, זו דרשא ל"ש דע"זמצ"ע,
 אבות דג' דרשא עוד דיש לחדש התוס'הוצרכו
 מעשה דמצד והיינו יותר, ולא בשורנאמרו

 האמורים אבות מבג' 'ותר לחייב איןשורו
 דיני ב' על באו הלימודים רב' ובאופןבתורה,
 היטב ומיושבים שכתב!ו דאש ממונוחיוב
 בס"ד. התוס'דברי
 דפתחנא הרמב"ם דברי ליישב נבא ובוהי.
 ונעורים חווריפ הרי האמור כל רלפיבהו,

 דלפמש"כ הרמב"ס, דברי ביישוב שכ'דברינו
 שכ' הבערה את דהמבעיר דדרשאה!חל"ד
 תליא בהמתו אש למעט א' מ"חהתוס'

 לי' מייחר לא ולר"י ור"ל, דר"'בפלנגתא
 באמת ילר"י !מצא וא"כ ררשא, להךהמבעיר

 ע"י האש בעל בתורת הגמל בעל להייביש
 בגמ' פריך לר"ל ורק דהגמל, האשעשיית
 דלדתי' הוא, גמל דבעל ממון לאו אשדהאי
 בהמתו. אש למעט רהמבעיר דרשא הךמייתר
 דמאן הגמ' ]וכמסקנת כר"י דקיי"ל ולהל'-

 משום נמי לי' איח חציו משום לי'דאיח
 בסתמא המש!ה הרמב"ם הביא שפירממונו,[
 ק' ולא נז"ש, הגמל בעל חייב סכסכה בלאדגם
 דכלב, בדינא בפ"ב הרמב"ם מד' שהק'מה
 עשיית מצד לחייבו דליכא ביארפ שםדהרי
 הוא דהכלב הדלקה המעשה מצד ורקהאש
 ליכא דלר-ל בגמ' מפורש ואם עלה,דאתי!ן
 אכות דג' ומדרשא הכלב עשיית מצדלחייבו
 לא דרשא הך הרי יוחר, ולא בשורנאמרו
 לר"י דגם ובע"כ ור"ל, דר"י בפלוגתאתליא
 והו"ל דכלב חציו מצד רק לחייבוליכא

 הגדיש. שאר על ח"נ אלא משלם ולאצרורות

4"
 רפאפורט הכתן שמחח דודהרב

 במקצת מרע שפיב מתנת קניןביאור

 היינו חוזר עמד דאמרינן דזה שםמהסוגיא ב', קנ"א דף בתרא כבא הגמראמסקנת
 מצוה איגו אס אבל מיתה מחמת במצוהדוקא קנין בעיא במקצת מרע שכיב מתנתהלכתא
 אינו עמד אם קנין, בעיא דאז מיחה,מהמת קנין בעיא לא מיתה מחמת מצוה דמתואע"ג
 בסוגיות וע"ש בריא, כמתנת דהויאחוזר ומוכח מיניה. דקנו ואע"ג חוזר עמד דמתוהוא



רסגכתוראי

 מחמת כמצוה הוי נכסיו כל נתן דאםהגמרא
 מיתה, מחמת שהוא פירש שלא אע"פמיחה
 מיתה. מחמת כן שעשה אומדנא שישכית

 רב אמר רבא איתא ב', קמ"ז דףבגמרא
 היא בעלמא מדרבנן טרע שכיב מתנתנחמן
 הכי נחמן רב אמר ומי עליו דעתו חטרףשמא
 המוכר שמואל דאמר אע"ג נחמן רב אמרוהא
 ואפילו מחול ומחלו וח1ר לחברו חובשטר
 במחנת נתנו שאם שמואל מודה מוחליורש
 אמרח אי למוחלו יכול דאינו מרעשכיב
 למחול יכול אינו הכי משום דאורייתאבשלמא
 יכול אינו אמאי היא דרבנן אמרת איאלא

 ועשאוה תורה של אינו הגמרא מתרצתלמחול.
 מודה ד"ה רשב"ם בפי' וע"ש ע"כ. תורהכשל

 במתנת אחר לאיש הטלוה נתנו שאםשמואל
 ירי על נמי אי נכסיו כל שחלק וכגת מרעשכיב
 וכו' בטקצת מרע שכיב מחנח כל כדיןקנק
 ככתובין מרע שכיב דדברי למחול יכולדאינו
 היורש ואין בריא ממתנח ואלימי דמוומסורין
 של הש"ס בגלית וע"ש עכ"ל. למחוליכול
 על נכסיו מקצת רק הקנה דאם שהקשהרע"א
 יכול אינו ואמאי בריא מתנח הוי אז קנעיץ

 בביאור הקשה וכן בצע"ג; ונשארלמחול,
 מ"ב. ס"ק רנ"ג סי' בשו"עהגר"א
 קנ"א דף הרשב"ם דכרי על קשה כןכמו

 עמרם דרב אימיה איחא שם בגמראא',
 שכבא קא כי דשטראי מלוגא לה הוהחסידא
 לקמיה אחוה אחו כרי לעמרם ליהויאמרה
 להו אמר משך לא והא ליה אמרו נחמןדרב
 וע' דמו. ומסורין ככתובין מרע שכיבדברי
 כגון ח"ל בני לעמרם הני ד"ה רשב"םבפי'
 שיירה דלא ונגון קנק בלא א"נ מידהשקנו
 מידה קנו שאם מדבריו משמע עכ"י.מידי
 וזה נכסים, מקצת רק הקנה שלא אע"גמהני
 הוי במקצת ש"מ מתנת דהא ביאור,צריך
 והאיך משיכה, צריך בריא ומתנת בריאמחנת
 ומסורין ככתוכין ש"מ דברי ע"1 לומריכולים
דמו.

 שמפרש קנ"ב דף תוס' דברי על יקשהוכן
 שכתוב ש"מ במתנת ושמואל רב כיןהמחלוקת

 וכין במקצת ש"מ במתנח בע דמיירי קנק,כה
 גם מיירי דאם וקשה בכולה. ש"מבמתנת
 ארכביה רב אמר האיך במקצת ש"מבמתנת
 עמד שאם בריא כמחנח הוא והרי ריכשיאתרי
 אמר שאם ש"ס כמתנת הוא והרי חוזראינו

 מתנת כל והא לסלוני, הלוצתו לפלוניהלואתו
 אינו ובריא בריא, כמתנת הוי במקצתש"מ
 קנין ואין בעין דאינו כיק הלואה להקנותיכול
 דף בגמ' כמבואר בעין שהוא בדכר אלאתופס
 הלואתי. ד"ה שם וברשב"ם א',קמ"ח

 מחנח כל דבאמת לומר מוכח זהמכל
 מחנח אפי' בריא, ממתנת אלימי מרעשכיב
 שכיב שבכל הם הדברים וביאור במקצת.ש"מ
 ששכיב חקנו חכמים א( תקנות: שתי ישמרע
 הדבר טעם בעלמא. באמירה להקנוח יכולמרע

 חטרף שמא משום ב', קמ"ז דף בגמ'מבואר
 מתנת ד"ה שם ברשב"ס ומבואר עליודעתו
 רבנן תקק דלהכי בעיני ונראה בסה"דש"מ
 נקנין דבריו אין שאם באמירה דבריושיקנו
 צער מתוך בחליו דעחו תטרף שמאחיישינן
 עכ"ל, צוואתו בניו יקיימו שלא יודעשהוא
 מקנה מרע שהשכיב מה שכל תקנו חכמיםב(
 קמ"ט, דף בגמ' מבואר וזה ירושה. דין להיש
 להקנוח שרצה גיורא דאיסור במעשהא',

 ניקנינהו היכי רבא אמר בריה מרי לרבנכסיו
 ירושה בר לאו בירושה אי זוזי להני מרירב
 כירושה מרע שכיב מתנת במתנה איהוא
 איתא בירושה דאיתא היכא כל רבנןשויוה
 במתנה. ליתא בירושה דליחא היכא כלבמתנה
 הכלל על א', קמ"ח דף בגמ' מבוארוכן

 דליחא בש"מ איתא בבריא דאיתאומילתא
 טהלואה הגמ' והקשה בש"מ ליתאבבריא
 ותי' בש"מ, איתא ואעפ"כ בבריאדליתא
 ויורש הואיל אמר פפא רב תירוצים ב'הגמ'
 הלואה אמר איקא דרב בריה אחא רביורשה
 בתוס' וע' שלשחן. במעמד וכו' בבריאאיתא
 והא 11"ל בסה"ד שאמר מרע שכיבד"ה

 למימר בעי לא יורשה יורש הואילדקאמר
 יורשה שיורש כיון אלא בבריא דאיחאמטעם
 דמתנת הרין דברשוחו. ליתן לש"מ כחיש



בחוראירשד
 ויורש דהואיל זה טעם דעל ותדע ניורשש"מ
 ועל יורשה ויורש הואיל בכריא איתא נקטלא

 במעמד בבריא איתא נקט שלשחןמעמד
 ד"ה שם ברשב"ם מבואר וכן עכ"ל.שלשתן
 כאילו המלוה לזו יורשה ויורש הואילומשני
 ש"מ מתנת לקמן ואמרינן הואברשותו
 בירושה דאיתא כית הלכך רבנן שוי'כירושה
 מת3ת שכל נמצא עכ"ל. ש"מ במתנתאיחיה
 ששייך וכמו ירושה גדרי עם הוא הקנאתוש"מ
 ש"מ מתנת שהך כן כמו בהלואהירושה

בהלואה.
 נחקנו אלו תקנוח דב' דהגם לומרו3ראה
 מהני שאמירה זה בהשני. תלוי א' איןבש"מ
 מיתה, מחמח שמצוה בש"מ דוקא הואבש"מ
 אס מיתה מחמת שהוא שמפרש היכאוהינו
 נכסיו כל שמקנה ורכא או נכסיו מקצת רקמקנה
 שיש היוח מיהה, מחמת שהוא פירש שלאאף

 כמחנה אבל מיתה. מחמת שהואאומדגא
 מיתה, מחמת שהוא פירש שלא היכאכמקצת
 וכו'( ימים ג' )שחלה ש"מ דין לו שישאף
 אמירה. ע"י קנע חכמים לו תקנו לאמ"מ

 התקנה כל שהרי כן, נ1תנת הסבראובאלח
 שלא משום הוא באמירה להקנות ש"משיכול
 מחמח שמצוה היכא רק שייך וזה דעתו,תטרף
 ירושה, כח לש"מ שיש התקנה משא"כמיתה.
 בש"מ דין שזה ש"מ, של קנין לכל נחקנהזה

 אם בין ירושה דין להם יש קניניו שכלעצמו
 מחמת שמצוה היכא אמירה ע"י הואהקנק
 כגת כעלמא קנין ע"י הוא הקנין אם וביןמיתה
 דע לו יש מקנה שהוא מה כל במקצח,במתנה
ירושה.

 על קחטיותינו כל שפיר מיושבלפי"ז
 ש"מ למתנת שאף היות ותוס'.הרשב"ם
 שירש יורש כמו א"כ ירושה דין ישבמקצח
 כן כמו למוחלו יכול אחר 'ורש אין חובשטר
 הש"מ איז בכולה וכין במקצת בין ש"ממתנת
 מיושב ממילא למוחלו. יכולים היורשאו

 נקט למה הרשב"ס על והגר"א רע"אקושיח
 הרשב"ם מיושב וכן במקצת. ש"מ מתנתגם
 דגבי רכמו דשטרא, במלוגא א', קנ"אכדף

 להקנות ומסירה כתיבה צריכים לאירחמה
 שאומרים זה א"כ ש"מ. גבי כן כמוהשטר,
 גם שיך דטו ומסורין ככתובע ש"מדברי
 מיושב וכן קנין. שעושה האיך במקצחבמתנה
 בו שכתוב ש"ם במתנת קנ"ב דף תוס'דברי
 במקצת, במתנה אפי' הלואה להקנות יכילקנין
 איתיה מ"מ בעין, שאינו יבר הוי דהלואההגם

 קניניו שכל להקנוחו, ש"מ יכול ולכןבירושה,
 אם רק זהו )לכאורה ירושה. גדרי להפיש

 חסרון הוא הלואה על חל קנין שאין שזהנאמר
 ירושה כח להקנין שיש ובש"מ הקנעבחלות
 חסרון שזה נאמר אם משא"כ לחול, יכולאז

 רבנו בחידושי שמבואר כמו הקניןבמעשה
 כאן, צ"כ עדיין אז מכירה, בהל' הלויחיים

 צריך הוא מ"מ 'רושה דין לו שישדאע"פ
 בהלואה(, קנק מעשה שייך ולא בקניןלהקנותו
 בחו"מ הש"ך קושית ג"כ מיושבלפי"ז

 י"ג בסעיף המחבר שכתב מה על רמ"חסי'
 מקרקעי אגב מטלטלי נכסיו כל לחברוהנותן
 לו והיו זהובים חמשה אלא ליורשיו שייר%א

 היתה מרע שכיב מתנת אם חובות שטריבביתו
 היתה אם אבל הם נכסים בכלל דשטרותקנה
 הש"ך הקשה ע"ז וכו'. קנה לא בריאמחנח
 לא זהובים ה' ליורשיו ישייר דכיון ט"ובס"ק
 כתיבה דבעי קנה לא וא"כ ש"מ מתנתהוי

 ניחא דברינו לפי אבל בצ"ע. ונשארומסירה
 ירושה דין יש במקצת מרע שכיב למתנחשגם
 כתיכה בלי אף חוב שטרי להקנותויכול

 כל בין המחבר שחילק מה וניחאומסירה.
 שבאמת בטקצת ש"מ למתנח בריאמחנח
 דיניהם. הםחלוקים
 ש"מ מתנת בכל לבאר צריכים עדייןאבל
 ה11ר אינו עמד ואם מיד חל הקנין הלאבמקצח
 הוא ירושה הלא ירושה, כאן שייך איךוא"כ
 ש"מ מתנת בשלמא מיחה. עם שחלדבר

 או כאביי מיתה גמר עם או חל הקניןבכולה
 ואז א'( קל"ז )גמ' כרבא מיתה גמרלאחר
 ש"מ מחנח אבל ירושה, גדרי שפירשייך

 גדרי עם שקונה לומר שתך האיךבמקצת
 דיני שצריכים דאיפה לומר חפשר ואיירושה.



רסהכתוראי

 מתנת אף אז ובשטרות בהלואה כמוירושה
 מפורש דהלא מיתה, עם קונה במקצתש"מ
 במחנת ושמואל רב במחלוקת קנ"כ דףבגמ'
 אתרי ארכביה רב דלפי קנין בו שכתבש"מ
 הלואתו אמר ואם חחר אינו עמד שאםריכשי
 במקום דאף משמע לפלוני, הלואחולפלוני

 אם אפ"ה בהלואה כמו ירושה דינישצריכים
 ובאמת הקנין. חל דכבר משום חוזר אינועמד
 לפי דאף ביאור, צריך דברינו בליאפילו

 בכולה, ש"מ במתנח מדברת שהגמ'הרשב"ם
 שאם לומר מחיים הלואה לקנות ש-ךהאיך
 עד ירושה דין לו אין הלא חוזר, אינועמד
מיתה.

 הוא כאן ירושה דדין לומר מוכהלכאורה
 במקצת ש"מ מתנת וככל מח-ם, ירושהדין
 מצינו זה כעע ירושה. גדרי עם מיד הקניןחל

 אי שם הגמ' בשאלת קל"ט דף נוחלין ישבסוף
 הוי, לוקה או הוי יורש אשתו בנכסיבעל

 את והיורש ד"ה ע"ב שם בחוס'ומבואר
 לאחר ובין מח-ם בין הוי הגמ' דשאלתאשחו,
 מיתה ולאחר הפירות על מחיים דהיינומיחה,
 שייך הגמ' שאלת דלפי נמצא הקרקע. גוףעל

 אפשר כאן כן וכמו הפירות. על מחייםירושה
 דע לה יש במקצת ש"מ מתנת דכללומר
 הלואה להקגות שייך וממילא מחייםירושה
 במקצת. ש"מ במתנת אףח2טרות
 יש קנע, שעה2ה ש"מ דלכל מדברינוהייצא
 במתנת שחלה. בזמן ירחטה דץלהקנץ
 חל הקנין מיחה מחמח במצוה או בכולהש"מ
 עמד ואם ירושה, דין לו יש ואז מיתהבשעח
 קני,, שצריך במקצת ש"מ במחנת אכלחוזר.
 ירושה גדרי עם הקנין חל מ"מ מיד, חלוהקנין
 חקנה יש מזה חוץ מהיים. ירושה כמווהוי

 או מיתה מחמת שמצוה דהאיך בש"מאחרת
 שמקנה כגק מיתה מחמח שזה אשדנאשיש

 משום בעלמא באמירה קונה אז נכסיו,כל
 קנין במקום הוא זו ואמירה דעתו, תטרףשמא
 מיתה. כשעת דוקאוחל

 דף מגמ' לדברינו ראי' להביא אפשרהנה
 נחמן דרב קמיה חנינא בר רבה תני ב'.קי"ג
 מפיל אתה ביום בניו את הנחילו ביוםוהיה
 אביי א"ל בלילה, נחלות מסיל אתה ואינחלות
 בניה ל' דירתי הוא ביממא דשכיב מעתהאלא
 דלמא בניה ליה ירתי לא בליליא דשכיבמאן
 לבני והיתה דתניא אמרת קא נחלותדין

 כולה הפרשה כל אורעה משפט לחוקתישראל
 שנכנסו שלשה דאר"' יהודה וכדרב דץלהיות
 דין עושין רצו כותבין רצו החולה אתלבקר
 בותבין רצו ד"ה שם פירשב"ם וע' ע"כ.וכו'

 דמשמע דין עושין רצו דאם מילי והניבאה"ד
 מתנת כגת בו לחזור יכול אינו החולהשאפילו
 הדר מצו לא דתו קנין ודאיכא במקצחש"מ
 עושין אין לחזור דיכול כיון קנין בלא אבלביה
 שהקשה רנ"ג סי' ריש בטור וע' עכ"ל. וכו'דע
 הלא הטור( בקושית שם הפרישה ביאור)כפי
 ואיזה הוא בריא מתנח במקצת ש"ממתנת
 נלמד האיך וא"כ נחלות לדין לה יששיינות
 יכולים שהנכנסים הנחילו ביום והיהמהפסוק
 ללמוד יכולים אין מהפסוק דהא דין,לעשות
 מנ"ל בריא מחנח לענין אבל נחלה לעניןאלא

 עליהן. קבלו שלא נ"ו דין לעשותדיכולים
 דמיירי תוס' כדברי הטור לומד זהומשום
 אם מעכשיו בריא במתנח גמור בקנעכשנוחן
 נחלה כעין שהוא לפי נחלה לה וקריימות
 דברינו ולסי מיתה. לאחר אלא קונהשאינו
 לשיטתו שהרשב"ם רשב"ם, דברימיושב
 בריא למחנת דומה במקצת ש"מ מתנתדאה"נ
 גדרי עם חל הקנין מ"מ חוזר, אינו עמדשאם
 נחלות דין לקרותו יכולים ושפירירושה
 רצו דאם הנחילו ביום והיה מפסוקוללמוד

 דין.עושין
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נהוראירסו
 מאנדעלהלל

 שברח בע"ע השלמהבדין

 מעניקין אלו גופא ב', ט"ז דףקידושין
 האדון ובמיתת וכיובל בשנים היוצאלהם
 ויוצא בורח אבל בסימנין, העברי'ואמה
 בורח אומר ר"מ לו, מעניקין אין כסףבגרעון
 וכו', לו מעניקין בגר"כ ויוצא לו מעניקיןאין
 שחייב לבורח מנין דתניא בעי, השלמהבורת

 אפי' יכול יעכוד", שנים "שש ח"ללהשלים
 הב"ע ששח א"ר יצא", "ובשביעית ת"לחלה
 הואיל דתימא מהו יובל בו ופגע שברחכגון
 ולא בי', קרינן מעמך שילוחו יובל לי'ואפיץ
 בעשין הסמ"ג וכתכ קמ"ל. לי', ונעניקניקנסי'
 חייב אחת שנה אפי' הבורח וכן ח"ל,פ"ג

 ואם דקידושין, כפ"ק שם כדמפרשלהשלים
 אין כברח אבל בחלה בד"א יצא, יובל בופגע
 דקידושין בירושלמי כדאיתא מוציאו,היובל
 עכ"ל, ברשותו אינו וזה ברשותו זה טעסמה
 למה לתמוה ויש ה"ד, דעבדים פ"ב הכס"מוכ'

 יעוי"ש, הירושלמי מפני דידן גמ' דחההסמ"ג
 הבבלי פלוגתת עיקר להבין ישעכ"פ

 וצ"ב.והירושלמי,
 אחרי יובל, בו ופגע דפירש"י בזה,והנראה

 בו ופגע וו"ל, הזקן התור"י וכ' למחרת,כן
 פי' והר"מ שברת, למחרת מיד פירש"ייובל,
 יובל, בו שפגע בעת בורח עדיין שהואאע"פ
 אין דלעולם ומשלים, כשחור בו פגע אםוכ"ש
 שברח דמפרשי ואית תשלומין, יובללאחר
 כמה משלים הוא יובל ולאחר יובל קודםשנה
 עכ-ל, הבאה ביובל שנה כשעבד רוצאשברח
 הדורות גדולי ומ"מ וז"ל, המאיריוכ"כ

 אפי' משלים השלמה שטעון שכלסוברים
 והיינו עכ"ל, שברה מה כשיעור היובללאחר
 למתרת, יובל בו פגע אם דרק רש"ידשיטת
 אם אבל משלים, אינו יובל, קודס מועטזמן

 אפי' משלים, זמן הרבה לאתר יובל בופגע
 עבדים כשאר ה"ה כשיוצא ואז היובל,לאחר

 הרמב"ם, שי' הביא וע"ו להם,שמעניקים
 וא"צ השלמה, דין את לגמרי מפקיעדיובל

 הביא, מפרשים אית ובשם יובל, אחרלהשלים
 דמשלים במאירי, דורות הגדנלי שי'וכ"ה
 א"צ ומ"מ הבאה, ביובל היובל עד שברחהזמן

 מעמך, שילוחו בי' ץרינן דלא לו,להעניק
 מ"ש והמאירי, הוקן בתור"י הי"מ עלוקשה
 ץרינן שש וכשהשלים דברח, לששמנמכר
 עד רנמכר מהא לו, וטעניקין מעמךשילוחו
 השנה דמשלים יובל לפני שנה וברחיובל
 ולא מעמך שילוהו בי' קרינן דלא היובל,אהרי

 ח"ל, למי נוףע לא בשיטה וכתב לו.מעניץין
 ילך והוא לי', נעניק סד"א דה"קונראה
 עד להשלים לו שהי' ימים שיעורוישלים
 ואע"פ לו, מעניקין דאין קמ"ל וכו',היובל

 מהם, שברח ימים עבודח היובל אחרשהשלים
 להעניק, לי' איחייב לא יובל מטא דכ'משום
 דמשלים נמי והשתא מעמך, שילורו הי'שלא
 שילוחו אין נפיק כי מהם, שברח יובלבתר
 שש, גבי' עביד לא דהא שש, מחמתמעמך
 שעחא וההיא שעבר, יובל מחמת שילוחואלא
 וצ"ב. עכ"ל בהענקה לי' איחייבלא

 למי, נורע לא השיטה תי' בביאורונראה
 דינים תרי יובל, ויציאת הפקעתא בדיןדהנה
 חל שש תוך יובל בו בפגע הדא בי',נאמרו
 משל ודרך יובל, עד מכירה רק מכירתובעיקר
 בשעת חיילא יובל, לפני שנים ד' ע"עבקנה
 שנות מנין שמפקיע אפקעתא מכירתותחילת
 ולא היובל, עד שנים ד' נ"א דאינןעבודתו,

 עצמו היובל שעצם נאמרת ועוד שלמים,שש
 פועל יובל זמן שבהגיע מחודשת, הפקעההוי



רסזנחוראי

 אי פליגי ב', ט"ז דף וכגמ' יובל, יציאתק
 לו, ומעניקין מעמך שילוחו מקרי כסףגרעון
 פ"כ הר"מ דכתב וי"ל פלוגתתם, נתבארולא

 או ביובל או בשנים כשיוצא הי"ב,מעבדים
 יציאתו, בשעת צא לו לומר מצוה כסף,בגרעון
 מ"כי דילפינן דרשב"י מהמכילתאוהוא

 דמצוה ונראה צא, לו לומר שמצוהתשלחנו"
 מעמך, שילוחן ורין השם נותנו צא, לולומר
 לומר מצוה בגר"כ אי ור"מ הת"ק פליגיובזה
 בהענקה, וחייב מעמך, שילותו והוי צא,לו

 לי' ואפיק הואיל ה"ד בגמ' דאמרי' האוא"כ
 שבורח היינו בי', קרינן מעמך שילוחויובל,
 מה הראשת בדין יובל, לי' ואפיקהואיל
 ממנין לגרע המכירה בעיקר מפקיעשהיובל
 ולא יובל, עד השנים מנין כפי משלים ורקשש,
 בי', קרינן .מעמך שילוחו שוב שש,כל

 אין עכשיו רסוכ"ס דמכית קמ"ל לו,ומעניקין
 ורק יובל, בשילוח שחל המחורשתההפקעה
 לו לומר מצוה נאמרת בפועל יובל זמןבהגיע
 מצות אין 'ובל, אחרי שנה דהוי וכאןצא,

 בי' קרינן ולא יציאתו, בשעת צאאמירח
 תהו לו, מעניקין לא ומשו"ה מעמך,שילוחו
 דכי משום שכ' למי, נודע לא השיטהכוונח
 הי' שלא להעניק, לי' איחייב לא יובלמטא

 בשעח דרק והיינו יעוי"ש, מעמךשילוחו
 צא, לו לומר לארון דמצוה בפועל יובליציאח
 לו, ומעניקץ מעמך שילוחו שם עלהחיילא
 השלים, לא עוד יובל מטא דכי כאןמשא"כ
 מעמך שילוחו אינו שוב צא, אמירח מצותואין
 מנין שהשלים שאחרי ואף לו, מעניקעולא
 צא, אמירת חיוב אין מ"מ יוצא, עבודתושנות
 האדון נתחייב לא דיובל שעתא דההיאדמכיון
 מצות אין עבודתו השלמח בסוף גם צא,לומר
 בשעת עבודתו כשגמר רק דחיובו צא,אמירח
 שילוחו מקרי לא ומשו"ה ממש, יובלביאח
 וכמש"כ. לו, מעניקק ולאמעמך

 נורע לא השיטה חירוץ בכוונתועוי"ל
 להם, מעניקים ד' ב', ט"ז דף בגמ' ראיחאלמי,
 רציעה של ויובל שנים שש היינוומסיק
 בחוך יוכל חשיב אמאי וקשה יעוי"ש,וסימנע

 חדא תרוההו הא בתרתי, רציעה של ויובלשש
 יציאה דין וחדא ביובל, יוצא עבד דכלנינהו,
 פ"ב דהלח"מ לפי"מ ונראה לתרויהו,איתא

 בהר, פ' הרא"מ בדברי הבין ה"ג,מעבדים
 לשש, אלא נמכר אינו עצמו מוכרדלמ"ד
 דאם עמך", יעבוד היובל שנת מ"עדילפיגן
 מוכר למ"ד אבל יוצא, שש בתוך יובלפגע
 שנת ד"עד שש, על ויותר לשש נמכרעצמו
 קצוב לזמן בהתנה אבל סחמא, על קאיהיובל"
 עיי"ש, מוציאו היובל אץ באמת מיובל,יותר
 לשש, בנמכר יציאה דין רק הף דיובלוהיינו

 חשיב יובל עד עבודחו שנות במניןדאשוויי
 שם עבודתו שנות הנך על וחיילא שש,יציאח
 דאין עצמו, במונר משא"כ שש, 'ציאחודין
 ד"עד מקרא ילפינן לא שש, יציאת דיןשום
 שם חיילא דביובל עמך" יעבוד היובלשנת
 ביובל, יוצא אינו וממילא שש, יציאתודין

 של ויובל שש, חוך של יובל חשיבומשו"ה
 מ"עד דילפי' נפרדות, 'ציאות לתרינרצע,
 תוך יוכל בו דבפגע עמך", יעבוד היובלשנת
 ילפי' ועוד שש, יציאח ודץ לשס אשוויישש,
 אחוזתו אל איש ד"ושבתם אחרינאמקרא
 הוי נרצע של דיובל וגו'" משפחתו אלואיש
 שנה בבורח וא"כ מחודשת, רציאההפקעה
 היינו יובל, לך ואפיק דהואיל אף יובל,קודם

 ממנין לגרע המכירה בעיקר מפקיעשהיובל
 יובל, עד השנים מנין כפי משלים ורקשש,
 הוי ברח, בלי שש חוך יובל בו בפקע רקמ"מ
 שהשלים בברח אבל שש, יציאת ודין שםיובל
 יציאח ודע שם הוי לא שוב יובל, אחרישנה
 מעניקין ולא מעמך, שילוחו אינו וממילאשש,
 וכמש"כ.לו

 לשיטת הוא דכ"ז סובר הסמ"גאכן
 דבבורח וס"ל פליג, הירושלמי אבלהבבלי,
 המכירה בעיקר חיילא לא גם יובל בושפגע

 ער עבודתו שנוח מנין שמפקיע דיובלאפקעתו
 דאיחא שש, כל להשלים חייב אלאהיובל,
 "שש ת"ל להשלים שחייב לבורח מניןבגמ'
 "ובשביעית ת"ל חלה אפי יכול יעבוד",שנים
 מה דהקשה, הירושלמי הביא והרשב"א'צא",



כהוראירסח
 אחר זה, אח ולהוציא זה את לרבותראית
 שהוא חלה אני מרבה ומיעט, הכתובשריבה
 והביאור ברשותו, שאינו ברח ומוציאברשותו,
 הסתפק, קמ"ח סי' בקידושין דהחזו"אלפי"מ
 זמן באותו חשיב אי להשלים, שחיבכברח
 הסתפק ועוו כנענית, בשפחה מותר להיותעבר
 שברח בשעה לרבו ומציאתו ידיו מעשהאי

 והירושלמי, הבבלי פליגי דבזה ונראהעיי"ש,
 ע"ע שם עלה חיילא בבורח אףלהבבלי
 והיינו לרבו, ומציאתו ומעש"י כש"כ,להתירו
 עבד בלא גם שש באמח הוי שש, דיןדמצד
 דילפי' אלא בשש, שיוצא גמור ע"ע והףכלל,
 דין עליו דיש יעבזד", שנים ד"שש'מקרא
 בריחתו בשעח ומשו"ה מלאכתו,השלמח
 ומעש"י בש"כ דמותר גמור ע"ע בשםנשאר

 בעבודח סגי בחלה ומשו"ה לרב,ומציאתו
 דין קיום חשיב דשוב מחט, מעשה אושלש

 ברשוחו, דחלה סובר הירושלמי אבלעבורתו,
 דהוי אלא אדוניו רשות תחת דהוא דכיוןהיינו
 ועוליס שנים, שש של עבדות מקריאנוס,
 שלש עכזדת בעינן ולא עבדות, של ששלמנין
 שאינו כרח אבל מחט, מעשה אושנים

 דאסור עבדות, דיני בלי ע"ע שם הויברשותו,
 ומשלים לעצמו, ומציאתו ומעש"יבש"כ
 הסמ"ג, סובר ומשו"ה עברוח, דיןהעיקר
 והוי דידי', ע"ע השם עיקר שנשתנהדבורח
 מנין מפקיע היובל אע גם ע"ע, דיני בליעכד
 דיובל אפקעתו לו ואין היובל, עד עבודתושנות
 אלא שש, כל היובל אחר משלים ומשו"הכלל,

 גמ' דחה הסמ"ג למה הכמ"מ, תמיהתדישאר
 וכמש"נ. הירושלמי, מפנידידן
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 ותרבית בשךבעכין

 פוסקץ אין ב', ע"ב דף ב"מ במתני'שמנו
 הואר יצא השער, שיצא עד הפירותעל

 וברש"י ע"כ. לזה יש לזה שאין ואע"פפוסקין
 ביאור ע"ו מוסיף השער, וכן ד"ה ב' ס'דף

 לו ליתן ע"מ עכשיו מעות לתת לו והותרח"ל,
 כשיעור הללו בדמים השנה ימוח כל חטיןזה

 דתנן חטין, לו אין שעכשיו ואע"פמעותיו,
 לזה שאין ואע"פ פוסקץ השער יצאבפרקין
 במעות עחה לקנוחם הלז המוכר ויכול לזה,יש

 טעם מדגיש שרש"י הרי רש"י. עכ"דשקיבל
 דהמוכר דאע"פ דההנו המוכר, צד עלההיתר
 ממעות יותר השוות פירות להלוקחיתן

 דיכול מכית רביח, זה ואץ מותר מ"משקיבל,
 שקיבל, במעות הפירות עכשיו לקנותהמוכר
 באמת אם וע"כ כלוט, יפסיד לא הרי זהובדרך
 שמפסיד אע"פ שקיבל, כמעות עכשיו קנהלא

 אפשיה. דאפסיד דאה;ו לן אכפח לאבזה,
 יוסף ורכ רבה איתא, ב' ס"ג שםבגמ'
 רבק אמרו טעמא מאי חרוו=הודאמוי
 לו, שאץ ואע"פ שבשוק שער עלפוסקין
 אחיזרי, ווסדהא טיבותיך שקילא ליהדאמר
 הוה בהץ זוזי לי הוה אי לי, אהניתמאי

 הגם'. עכ"ד בזולא ובשילי בהינימזבנינא
 על לפסוק ההיתר דטעם הגמ' מדבריומתבאר
 הלוקח דאין הלוקח מצד הוא שבשוק,שער
 דגם למוכר, מעות שמקדים בזה כלוםמריח
 בעצמו הוא יכול היה מעות מקדים היה לאאי

 הרויח שלא ונמצא אלו, במעות הפירוחלקנות
 רבית. זה אין וע"כ מעות, שהקדים במהכלום
 הנ"ל רש"י דברי על המפרשים הקשווכבר
 ההיתר רטעם לומר הגמ' מדברי שינהדאמאי
 כלום, מפסיד המוכר דאין משוםהוא



רסטבהוראי

 מאי דאמ"ל הנ"ל, הגם' בדבריוהנה
 ודאי דהרי יהושע, בפני מק' וכו', ליאהנית
 קנה הזמוכר בעצמו קנה שלא במה הלוקחנהנה
 כל הרי גמור במקח בעצמו קתה וךה דאיעבורה

 שהמוכר ועכומיו עליה היוהאחויות
 ער המוכר באחריוח הפירוח הרי עבורוקונה

 שלא בטה לי' אהני שפיר וא"כ לוקח,שיקבלם
 ותירץ עבורו. קנה שהמוכר כ"א בעצמוקנה

 מה דעיקר כיון בזה, לן אכפת לא רמ"מהפנ"י
 ובהא שנתייקרו, משוס היינו כרביתשנראה
 צ"ב הפנ"י ותי' עכ"ד. מיהי ליה אהנילא
 שאינם במה הלוקח נהנה סוף סוףדהרי

 נחשבת זאת הנאה אע ולמה לאחריוחברשוחו
רבית.
 לרבא אבא בר אדא א"ל שם, בגמ'עוד
 רש"', ומבאר לספסירא. זחא למיתב בעיוהא
 שבשוק, שער על לפסוק אהני מאי אמרי'היכי
 וכר, לספסירא, זוזי למיתב דבעי אהניוהא
 )וע"ש מעוח בהקדמת זוזי משחכרנמצא

 נמי- ליה יהיב דקא א"ל הגמ' ומח'במאירי.(
 דמי למוכר ליתן הלוקח צריךפירש"י
 עבדי אינהו דאינשי זוזי אמר אשי רבהסרסור.

 ע"כ. ספסירוחיהליה
 אחה אי רבא אמר אלא ב', ס' דף בגמ'והנה
 בלא תרכית ולא תרבית בלא נשך לאמוצא
 בשני עליו לעבור אלא הכתוב חלקו ולאנשך,
 דהך הסגברים מהראשונים ךש ע"נ.לארן
 דאוריתא ברבית רק לא נאמרהכללא
 בלא נשך ל"ש דלעולם דרבנן, ברבית גםכ"א
 צ"ע הרי ולפ"ז נשך. בלא ותרביתתרבית
 זחי למיתב בעי והא דטק' הגמ'בקושית
 שאין שפיר מרויח דהלוקח ראה"נלספסירא,

 קונה היה דאם לסרסור, לשלם צריךהוא
 הוא ועכשיו לסרסיר להזדקק צריך היהבעצמו
 אמנם חרבית, כאן יש ושפיר הזה זחמריח
 הרי וא"כ כלום, מפסיד אינו המונר הריסו"ס
 )וע' הגמ'. קועךח להבין וצ"ע נשך כאןאין

 עוד בא"ד הרא"ש כתב ר"ה שםבוייטמ"ק
 ויש תלמוד, צריכים דבריו ולכאורה וכראפ"ל
 ואכ"מ,( ודו"ק בזהלהאריך

 על בריטב"א דהנה בזה, לומרוהנראה
 דכל מהכא חממעינן וז"ל; כ' הנ"להגמ'

 במעותיו, לוה, של כסיבתו מרויחשהמלוה
 הוא ירו שעל כיון כלום, טחסרו שאינואע"פ
 כלום מחסר המוכר אץ דהכא אסור, לו,בא
 האומר הלכך אותו. מרויח שהלוקחאלא

 לשלטת' על' ודבר מנה לך מלוה הרינילחבירו
 ורבית אסור, זה, בדיבור משתכהוהמלוה
 שכר עליו שנוטלין דבר הוא אם הואקצוצה
עכ"ל.

 וכיאור, פירוש צריכים הריטב"אודברי
 להציור לשלטת עלי דדבר הציור מדמהדאיך
 זה לשלטק עלי בדבר דהרי דספסירא,דזוזי
 דיבר הלוה דהרי הלוה, שנחסר חסרקממש

 תמיד שהלוה דבר חה המלוה, עבורלשלטת
 וא"כ נוטל, הוא אין ועכשיו עבורו שכרנוטל
 זחי גבי משא"כ נשוך, באמת הואהרי

 הוא דאין בכלל נשוך המוכר אין הרידספסירא
 ואיך להקונה, ר11ח ורק אך והוא כלוםנחסר
 אלו. ציורים שני הריטב"אטדמה

 הריטב"א, מדברי ומכואר מוכרחוהנראה
 לכ' שבפועל אף המלוה, שמרויח ריוחדכל
 בא זה שריוח מכיק מ"מ הלוה, אח מחסראינו
 ידו, ועל ובגללו, לוה, של מסיבתו למלוהלו
 צורך שאין באופן החטין לו מכר שהמוכרבזה

 תשלומים מקבל אינו גם והמוכרלספסירות
 תורה באיסור שפיר נכלל כבר זה, ריוחעבור
 סברה שהגמ' מכית כן על ואשר נשך,של

 ורק ספסירווע דמי ליחן צריך היהדהלוקח
 ע"כ אלג מעות הוא מרויח המוכר שלבסיבחו
 ריוה מ"ם כלום, טכיסו נחסר המוכר שאיןאף
 לוה, של ובגללו בסיבתו למלוה מלוההבא
 וממילא "נשך", שם בהגדרח שסירנכלל
 שמדמה הריטב"א של דמיונו שפירמבואר
 לשלטון, עלי לדבר דספסירותאזחי

 רבית והוא ותרביוג נשך איכאדבתרוריהו
 1ד1"ק. למלוה, מלוההבאה

 הטמשכן כ', ס"ד קע"ב בס' יוסףהביח
 אוכל הוא הקרקע בעל והיה שדה אוביח

 זו קרקע לכשתמכור המלוה, וא"לפירותיהן,



כחוראיער
 אם אבל אסור אלו בדמים לי אלא תמכרנהלא
 וע' מותר. בשוויה לי אלא תמכרנה אלא"ל
 אע"פ וז"ל; הלבוש דברי שהביא י' ס"קבט-ז

 הטור כמש"כ מצרא דבר רינא איןשבמשכת
 זו בהלואה מ"מ להמצרן, קודםשהמלוה
 שאינו נ"ל בשוהה לי אלא תמכרנה לאשאמר
 המצרן דחיח הנאח הו"ל דאל"כ המצרןדוחה
 זו בקרקע קנין שום לו אין דהא גביה,רבית
 דמה כ% דק ולא הט"ז, ע"ז וכ' הלבוש.עכ"ד
 כלום, נחסר הלוה אין דהא כאן שיךרבית
 בדהייח נהנה שהמלוה במה לן אכפתומה

 על להלווח אסור יהיה דבריו דלפיהמצרן
 בפרוטה המלוה נהנה רהרי מטלטלע,משכק
 שכר, שומר לי' חשיב זה דמטעם יוסף,דרב
 הנאוח כל ליהנוח למלוה שמותר פשוטאלא
 דברי ולכ' עכ"ר. בהן עסק להלוה שאיןמה

 דהרי כהריטב"א, דלא הם האלוהט"ז
 מלוה הבא וריוח הנאה דכל כתבהריטב"א
 בא הוא ידו שעל כית לוה של בסיבתולמלוה
 אסור.לו

 הרוחת דגבי לחלק, ריש נראהאמנם
 לו בא זה ריוח הרי דספסירא, בזוזיהמלוה
 דמשום המעוח, הקדמח מעצםכחוצאה
 נפטר גופא זה משום להמוכר המעוחשהקדים

 ע"י שכן, ומכית להסרסור, זו1י מלשלםהוא
 בזה די ממילא להמלוה מהלוה באה זושהנאה
 בדברי לעיל כמש"כ ותרבית נשךשיקרא

 דברי אמורים זה כאופן ודוקאהריטב"א,
 כסיכתו למלוה מלוה הבאה דהנאההריטב"א
 משא"כ וחרבית, נשך נקרא לוה שלובגללו
 זו להנאה אק הרי המצרן דחיית של זוהנאה
 זו וקדימה ההלואה, מעשה עצם עם ושיגשיח
 ואינה מצרא, בר בהלכוח צדדיח הלכההיא

 דברי בזה צדקו וע"כ ההלואה, ממעשהתוצאה
 הריטב"א וגם דרביח, לתא בזה דאיןהט"ז
 בזה.יודה

 הפנ"י בדברי הביאור ג"כ שזהונראה
 לי אהנית במאי הגמ' דברי גבי לעילשהבאנו
 דאי ות' אחריוח לענין לי' אהני הא והק'וכו',
 אהני לא ובהא רבית משום ליכא האמשום

 בהנאת הט"ז כמחש"כ כוונתו וי"ל מידי,ליה
 דהנאה יוסף, דרב פרוטה והנאת המצרןדחתח

 דלזה לוה, של מסיבחו בא מתקריא לאזו
 מעצם כתוצאה תצמח שההנאה דוקאצריכים
 הם שהפירות זו הנאה משא"כ ההלואה,מעשה

 מעשה עצם עם קשור אינו המוכרבאחריות
 צדרית, חוצאה וזהו המעות(. )הקדמתההלואה
 ברשוח עדיע נמצאות שהפירותדמאחר
 הוא ממילא להלוקח, מסרם לא ועודהמוכר

 צידית הנאה והיא עליו, הם הפירוחשאחריות
 ההלואה. ממעשה חוצאהשאיננה

 המחבר, כ' כ"ג סעיף ק"ס ס'כשו-ע
 לידו שתבא מלאכה שכל ע"מ מעוחהמלוה
 וכ' - אסור זה הרי לעשותה למלוה אוחהיתן
 מקרי ממון, הנאה טובת ולמ"ד הרמ"אע"ז
 מתחילה, בכך שהתנו מאחר קצוצה,רבית
 לעשות רגיל אינו אם מתחילה, התנו לאואפי'
 דברי ופשטות הרמ"א. עכ"ד אסור הכיבלאו

 התנו לא ואפי' שמש"כ מוריםהרמ"א
 אפי' קיימי אסור, רגיל אינו אםמתחילה
 אסור עכ"פ מ-מ ממת אינו טוה"נלמ"ד

מדרבנן.
 שכ' הי"א מו"ל מהל' פ"ז למלך משנהוע'
 זמן ותוך הלואה בשעח התנה לא דאמח"ל:
 טוה"נ דלמד"א נראה מלאכה, לו לתתרוצה
 אינו ולמ"ד אסור, רגיל אינו אם ממוןהף
 המשל"מ דברי על האחרונים והק' שרי.ממק

 גרוצ זה יהא לא א"מ, טוה"נ לם"דשמתיר
 הלוה רגיל היה לא דאם שלום,מהקדמת
 לו, להקדים אסור למלוה שלוסלהקדיס
 י"ל ואולי י"א. סעיף שס בשו"עוכנפסק
 דגם דם"ל הראשונים בשיטת קאידהמל"מ
 נשך דבעינן כללא להך איתא דרבנןברבית
 ממון אינה הנאה דטובת היות וכאןותרבית,
 שולח שהלוה במה נהנה המלוה שבאמתאע"פ
 וטוה"נ היות מ"מ לידו, הבאות מלאכות כללו

 וע"כ.מחיר נשך כאן אין ממילא ממתאינה
 החנה. בלאהמל"מ

 ללוה אסור למה לפ"1 קשה אכתיאמנם
 כאן אין הרי רגיל, אינו אם שלוםלהקדים



רעאצחוראי

 רשב"י איחא, ב', ע"ה דף בגמ' והנהנשך.
 רגיל ואינו מנה בחבירו לנושה מניןאומר

 שלום לו להקדיס שאסור שלום לולהקדים
 דיבור אפי' ישך אשר דכר כל נשךשנאמר
 שלוה מי כ', מו"ל פ"ה וברמב"םאסור.
 ואצ"ל שלום לו להקדים אסור וכו'מחבירו
 נשך שנא' לפתחו ישכים או בדבריםשקילסו

 האחרונים וכ' דברים רבית אפי' דברכל
 מקרא דברים רבית איסור יליף שהגמ'דמכיון
 שלום הקדמת דע"י מזה חזינן דכר, כלדנשך

 לנשך ריבף והוי וחרבית, בנשך התנאימתקץם
 של שלום רהקדמת ממק, ע"י שאינהותרבית
 נשך, והוי המלוה, לגבי הכנעה זה הואהלוה
 אהר סוג זהו אמנם תרביח, הוי המלוהולגבי
 וממילא דבר כל מנשך הנלמד רביתשל

 רבית רבודאי המל"מ, שיטת לפי"זמיושבת
 נשך מתקיימת דברים דברבית גרוע,דברים

 ממון של הרבית משא"כ תרביח,ומתקיימת
 של ותרבית נשך בו וצריך לגמרי אחר סוגהוא
 ממון אינה טוה"נ למ"ד תנאי, בלי וע"כממון,
 שחבוא מלאכה כל להמלוה להמציאמותר
לידו.

 א"מ, טוה"נ באמת דאם ק"ק אנחיאמנם
 א"כ מותר, תנאי דבלי להמל"מ ס"לרצ"כ
 סו"ס הא אסור, אמאי בהתנה דגם צ"עבאמת
 ואולי בהתנה. רינו נשתנה ואמאי א"מטוה"נ
 דבר הוא כסף הלואת באמת דהריאפ"ל,
 ממק לקבל אסרה הרי שהת' אלא כסףהשוה
 השוה דכר הוא הרי בעצם אבל הלואה,עבור
 רוצה אינו הרי זה שמלוה מכיץ וע"ככסף,

 זה שאצלו חזינן א"כ זה, בתנאי כ"אלהלוות

 דצוד אסור. שפיר בהתנה וע"כ כסףנהשב
 היינו ממון, אינו טוה"נ אה"נ דבאמתאפ"ל
 גופא זה להמלוה מלאכה ממציא שהלוהמה

 והתח"בות שעבוד אבל ממת, אינובעצם
 להמלוה, מלאכה כל להמציא מחחייבשהלוה
 טוה"נ למ"ד אף הוא ממת בודאי זהשעבוד
 1ד1"ק. יוחר נראה וזה ממוןאינו

 שכיאר רש"י אדברי הק' לעילוהנה
 שהוא שבשוק שער על לפסוק דמותרההיתר
 יכול היה דהרי כלום נחסר המוכר שאיןמפני
 והק' מהלוקח. שקיבל במעות הפירותלקנות
 משום דהוא ההיתר טעם מבואר בגמ'דהרי
 היה שהוא משום הלוקח אצל ריוח כאןשאין
 ושילי. בהיני שלו במעוח בעצמו לקנותיכול

 דברי בפשטות שפיר יתורץ שנחבארולפ"מ
 מקח ע"י )שהוא דרבנן דברבית דס"לרש"י

 וחרבית משך דבעינן כללא להך ליתאשמכר(
 אסור. ג"כ לחוד תרבית וכן אסור לחודונשך
 נהנה הוא שאין הלוקח לענין קיימי הגמ'וןברי

 ליקח יכול היה בעצמו דהוא מעוחיובהקדמח
 אלא מספיק טעם אינו זה אמנם ובשילי,בהיני
 ריוח כאן דאק תרבית, שאין*כאןלומר

 משום אסור להיוח צריך עדיין אמנכלהמלוה,
 במה נשוך הוא שהמוכר לחוד, נשךאיסור
 דגם רש"י כ' וע"ז היוקר, בשער עכשיושקונה
 ליקח יכול היה שהמוכר משום כאן איןנשך
 הפירות, קנה שלא מה חה שקיבל במעותמיד
 דלהנך יוצא ולפ"ז אנפשיה, דאפסידאיהו
 נשך בעינן ררבנן ברבית דגם הסוברותשיטות
 מהם ובא' טעמיס ב' להנך בעינן לאותרבית

 ודו"ק.סגי
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בהוראירעב
 עגערט זאבהרב

 וחזרה ונאטרה שהותרח יבמה בעבין תרשב"אשיטת
 הראשון להיתירה תחזורוהותרה

 אל אשה דח"ר מנה"מ ב', ג' דףיבמות
 עליה ערוחה לגלות לצרור חקח לאאהותה
 עליה יבא יבמה שנא' לפי ת"ל מה עליהבחייה
 האמורות עריות מכל באחת אפילו אנישומע
 ונאמר עליה כאן נאמר מדבר הכתובבחורה
 כאן אף מצוה במקום להלן מה עליהלהלן
 לי ואין תקח, לא רחמנא ואמר מצוהבמקוס
 אזהרה וגו', לצרור ח"ל מנין צרחה היאאלא

 יעשה אשר כל כי קרא אמר מנין עונששמענו
 ייבם אם מנין עונש רש"י, ופי' התועבות,מכל
 עצמה הערוה על דגם הרי צרחה, אוערוה
 לענין דאיירי לפרש ואין מנין. עונשקבעי
 דאין מעליה דנתמעט דכיון אשה, אחוחאיסור
 קאי, כדקאי אשה אחות איסור יבופ, מצותבה

 דאע-ג אח, אשת איסור לענין ראייריוע"כ
 עליה רמיא דלא ס"ד יבום מצוח כאןדאין
 ג"ז אמנם דאסור. קמ"ל אח, אשתאיסור
 מתיר הבעל שמיתת נאמר אם דבשלמאצ"ב,

 שהערוה והיינו אחיו, מעל אח אשתהאיסור
 לא אבל חי שאחיו כ"ז אלא אינו אח אשתשל

 אלא שאינו אחו"א של ערוה )ובמוכשמח
 המשניות בפי' הרמב"ם פירש וכןבחייה(
 הי"ב פ"א יבו-ח ובהל' א', י"ג דףלבכורות
 א"ש, כונסה, נוי לשם דרצה שאול דאבארבנן
 דפקע דס"ד אח, האשת לאסור קראדצריך
 קרא קמ"ל הבעל, במיתת אח אשתאיסור
 מתיר אינו הבעל מיתת עליו ערוה שהיאדלמי
 יבום שמצוח נאמר אם אבל אח. אשחאיסור
 שפי' וכמו אח, אשת איסור שמתיר היאגופה

 שיטת הוא וכן שאנל לאבא שםהרמב"ם
 חעשה לא דוחה עשה משום יכום דהדיןהתוס'
 עונש שמענו אזהרה פריך מאי כרת, בושיש

 מצות בה דלית מעליה דנתמעט דכיוןמנין,
 אח, אשת איסור הותר לא מעולם א"כיבום,
 מכל יעשה אשר כל דכי קרא צריךולמה

 אשת משום חייב בכה"ג דגם לרבוחהתועבות
 וצ"ע.אח,

 דהא פירש, א' מ"א דף ברשב"אוהנה
 וחזרה ונאסרה שהותרה יבמה רבדאמר
 מדין אי"ז הראשון להיתירה תחזורוהותרה
 בלבד מותר אלא הוי, נועם דרכי דלאויבום
 אינה אותה לישא רצה שאילו כלומרקאמר
 דכיון משום דמילתא וטעמא לו,אסורה
 בה ליאסר א"א שוב לו הותרה נפילהדבשעת
 בין ליבימתו החולץ וכדקיי"ל אח, אשתמשום
 כרת חלוצה על לא חייבים אין אחים וביןהוא
 יוחנן ר' אמר ומה"ט כרת, צרתה עלולא

 לו הותרה דמעיקרא מידי אינא דמיבפ"ק
 בכרת, אח אשת באיסור עלה קאיוהשתא
 א-א שוב הותרה נפילה דבשעת כיוןוה"נ
 ורגילין עכ"ד. אח, אשת באיסור עלהלמיקם
 בה דלית דאף מתרח, דמיתה משוםלפרש
 בה היה שכבר כיון מ"מ יבום, זיקחעכשיו
 נמשום לגמרי, ערוה איסור פקע יבוםזיקת
 ערוה איסור נסתלק ליבום הנופלתדאשה
 הרשב"א שיטת שהרי קשה אבללגמרי.
 עדל"ת משום הוא יבום דהיתר התוס'כשיטח
 דנילף שהקשה א' ח' דף א ברשב" עיין כ,שיב"
 יבמה דשאני וחירץ שיב"נ, דעדל"תמיבום
 הרי בדחייה, מצותה ועיקר הכי בלאודא"א
 ומשום אח האשת להתיר יבום למצוחדבעינן
 איסור מתיר שהמיתה אמרי' ולאעדל"ת,
 מר"'1 מביא שהרשב"א ועו"ק אח.אשח

 לדבריו, ראיה בלבד בלאו עלה קאידהאחים
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 כאבא א', ס"ד דף בכתובות ס"ל ר"יווהא
 פוגע כאילו מצוה לשם כונסה אינו דאםשאול
 הבעל מיתת אין ע"כ שאול ולאבאבערוה,
 וכמו גופה, היבום כ"א א"א איסורמתיר
 וא"כ לבכורות, המשניות בפ" הר"משפירש
 ר"יו והא מתרת שהמיתה לר-יו נאמרהיאך
 מתיר. שהמצוה שאול כאבאס"ל

 קס"ב בסימן הלבוש דברי עפ"י בזהונראה
 שהכונס למעלה אמרנו כבר ו1-ל, א'סעיף
 האחין שאר ועל עליו צרותיה נאסרותיבמתו
 אין מיהו אח, אשת באיסור עלייהווקיימ'
 כאשת כרת בה שיש אח אשת איסוראיסורן
 מעליהם פקע שכבר שכיון בנים לו שישאח

 מהן אחת כל והיו התמור אח אשתאיסור
 מילתא לאו ליבום האחין מן אחד לכלמותרח

 מהן אחת שנתייבמה שאחר הואדמסתברא
 איסורן אין אלא החמור לאיסורן כולןשיחזרו
 הלבוש שפי' הרי עכ"ל, וכו' עשה איסוראלא
 יבום למצות נפילה בשעת לו שהותרהדכיון
 בו שיש החמור באיסור עליו לאוסרה איןשוב
 אשת איסור מחרת שהמיתה משום ולאכרח,
 הוא דמסתברא מילתא דלאו משום אלאאח

 לו שהותרה מאחר החמור לאיסורהשתחזור
 באיסור קולא שחל דכיון והיינו יבום,למצות
 יתכן לא יבום, למצות שהותרה במה אחאשת

 שיב"כ. אח אשת באיסור עליו שוב.שתאסר
 יבום מצות עיקר אם גם כן לפרש ישושפיר
 לו דהוחרה דכיון שיב"כ, עדל"ת משוםהוא

 מסתברא לא דחייה משום נפילהבשעת
 שיב"כ. החמור לאיסורה שיחוורמילתא
 ס"ל דבאמת הרשב"א, דברי א"שולפ"ז
 איסור שמתיר הוא יבוס דמצות התוס'כשיטת
 שעדל"ת מיבום שנילף הקשה ולכך אח,אשת

 דס"ל שאול ואבא ר"יו א"ש וכןשיכ"כ,
 אח, אשת איסור שמתיד הוא גופהדהיבום

 בערוה. פוגע כאילו נוי לשם בכונסהולכך
 הוא ליבומ, קמיה רמיא כשעדיין זה כלמיהו

 דעיקר ששום אח, אשת באיסור עליהדקיימא
 בה גשאין אבל עדל"ת מדין הוא יבוםמצות
 חלץ או ייבם שכבר כגון יבום, מצותעוד

 והותרה וחזרה ונאסרה בהותרה או מהן,לאחת
 בה אין דלהרשב"א הראשון להיתירהדתחזור
 שוב נועם, דרכי זה דאין משום יבום מצותעוד
 חל שכבר שכיון אח, אשת איסור עור בהאין
 שהוחרה במה אח אשח איסור בעיקרקולא
 שתחזור הוא דמסחברא מילתא לאוליבום,

 הרשב"א לשון מדוייק וכן החמור.לאיסורה
 משום דמילתא רטעמא שכתב א', מ-אבדף
 א"א שוב לו הותרה נפילה דבשעתדכיון
 כחב דלא הרי אח, אשת משום בהליאטר
 בשעת שהותרה דכל כ"א מתיר, מיתהמשום
 דלא וכמש"ב עליו לאוסדה אין שובנפילה

 וכן החמור, לאיסורה שתחזור מילתאמסתברא
 דמי בדר"יו שפירש הרשב"א דברי סוףמשמע
 קאי והשתא לו הותרה דמעיקרא מידיאיכא'
 יתכן דלא כמש"כ והוא אח, אשת באיסורעלה

 יבום. למצוח לו שהותרה מאחר על'1שתאסר
 קולא דחל דכיון שכתבנו, מה בעיקרוהנה
 לא ליבום, שהותרה במה אח אשתבהאיסור
 החמור, לאיסורו שיחזור מילתאמסתברא
 על חייבין דהאחין דאמר לקיש ריש דנםנראה

 דברי עפ"' והוא הכי, ס-ל כרתהחלוצה
 דאמר כמאן בעא יודן ר' ה"א, פ"אהירושלמי

 חייבין האחין אבל החלוצה על חייב אינוהוא
 חליצה עדה( הקרבן גירסת הוא )כן החלוצהעל

 נאסרה לה חלץ דתימר כמה פטור ביאהפטור
 ר' תני לאחין נאסרה עליה בא ודכוותהלאחין
 'יבם השני מת השני ייבם הראשון מתחייה

 חליצה היא סבר את מה יוסי ר' אמרהשלישי
 זיקת הימינה נעקרה לה שחלץ כיון ביאההיא
 של איסורו עליה חל למפריעה למפריעההמת
 היא. אשחו עליה בא אם אבל האחין אצלמת
 עמ"י אלו הירושלמי דברי שמפרשיםויש
 היבום דמהני היכי דכי א', כ' דף התוס'דברי
 שגירשה לאחר להחזירה שיכוללדידיה

 לאשה לו מולקחה א', ל"ט דף לקמןכדדרשינן
 ומשום לכ"ד כאשתו נעשית שלקחהכיון

 הראשון, של אח אשת איסור מפקיעדהיבום
 להפקיע האחים שאר לגבי היבום נמימהני
 ה"נ בתוס' ע"ש הראשון, של אח אשתאיסור



נתוראייעד
 אח אשת איסור חליצה שלאהראע"פ
 בכרת, החלוצה על והאחין קיימיכדקיימי
 אח אשת איסור אלא כן, אינו יבום לאחרמ"מ
 מדין היכום ע"י לגמרי פקע הראשוןשל

 שמת לאחר ליבמה השלישי מותר ולכךולקחה
 אשתו עליה בא אם אבל דקאמר והיינוהשני,
 מדין דבר לכל כאשתו דנעשית פי'היא,

 דאיחא מהא כן לפרש קשה אמ,םולקחה.
 כמה בעא יודן ר' מיניה, לעיל ירח2למיבאידך
 על חייביז אינן אחין כין הוא ביןדאמר
 אינו הוא ניחא הצרה על חייבין אבלהחלוצה
 וחייב בה לפטור נראה שכבר החלוצה עלחייב
 בין מה אתין בה לפטור נראה שלא הצרהעל

 אין ואמר חזר אצלו, צרה בין מה אצלוחלוצה
 אשתו משום אי מחייבו את מה משום יודעאת
 יוסי ר' אמר מת של אשתו משום אי חולץשל
 אין פטור אלא אינה קניין חליצה סבור אתמה

 אבל חולץ של אשתו משום עליה חייביןהאחין
 בקרבן ,עיין מת. של אשתו משום עליהחייבין
 חייכין האחין קנין, חליצה דלמ"ד שפי'עדה
 גמור קנין דלאו וכיון תולץ, של אשתומשום
 לחייבן דאין דאף וקשה כרת. לחייבן איןהוא
 משום נחייבינהו אכתי חולץ של אשתומשום
 שוב קנע חליצה דלמ"ד וצ"ל מת. שלאשתו
 וכדאמרינן מת של אשחו משום לחייבואין
 ואין היא אשתו עליה בא דאם יבוםלגבי
 כמו ראשון, של אשתו משום השלישילחייב
 חייבין האחין ואין היא אשתו חליצה לגביכן

 משום כ"א מת, של אשתו משום עודעליה
 הירושלמי דקאמר דהך נמצא חולץ. שלאשתו
 גם שייך - היא" אשתו עליה בא אם"אבל
 הך נפרש ואם קנין. חליצה למ"ד חליצהלענין
 יבום דמהני ולקחה, דין משום היאדאשתו
 גם ראשון של אח אשת איסור להפקיעדשני

 דבר, לכל נאשחו דנעשית ומשוםמהשלישי
 ולקחה דהדין חליצה, לענין וה שייך לאהרי
 היבום דמהני יבום לגבי ממוים ריןהוא

 חליצה לגבי אבל דראשון, אח אשתלהפקיע
 דין בה נאמר לא קנין חליצה למ"דאפילו
ולקחה.

 נראה הירושלמי דברי בביאורוונה
 שמפרש ב', י"ז גדף המאירי רברילהקדים
 שיעשה עד המתן דתנן מ-א דף רלקמןמתני'
 יבום של אחיו מעשה דטהני מעשה,אחיך
 יש למ"ד אף היכמה בקרובות להתירווחליצה
 עליו, אסורה היתה לכן שקודם אע"גז'קה,
 זיקה מפקעת שלו יבום או אחד שחליצתמשופ
 לו זקוקה היתה לא כאלו למפרע אתיםמשאר
 חליצה או יבום דמהני פירוש ע"ש,מעולם
 לא וכאילו האחים מכל למפרע זיקהלהפקיע
 משום לא וזה כלל, יבום נפילת שוםהיתה
 אלא היתה לא שהנפילה למפרע מילתאאיגלי
 הפקעה משום כ"א והמיבם, החולץכלפי

 הזיקה נעקר והחליצה היבום דע"ילמפרע
 ולכן כלל, זקוקה היחה לא וכאילולמפרע
 וחליצה יבוס לאחר האחין שארמותרין
 ובאמת זיקה. יש למ"ד אף היבמהבקרובות
 אין ולכך עצמן, והחולץ היבם לגבי גםמהני
 קרובת משום כ-א זיקה משום עכשיואיסורן
 דהא הירחטלמי, דברי פירוש וכ"נחלוצתו.
 בכרת החלוצה על קאי דהאחין ר"לדסבר
 אח אשת איסור הוחר לא דמעולם משוםאי"ז
 אח אשת איסור פקע כבר דבאמת הראשון,של
 שחל דמאחר לעיל, וכמש"פ הראשון,של
 ליכום, שהותרה במה אה אשח באיסורקולא
 דלא ומשום הקודם, לאיסורו חוזר אינושוב

 התמור, לאיסורו שיחזור מילתאמסתברא
 נעקר התליצה דע"י משום כרת, דחייבוה"ט
 נפילה, שום כאן היה לא וכאילו למפרעהזיקה
 הראשון, של אח אשת משום חייבוממילא
 ובן מהנפילה, הזיקה נעקרה החליצה דע"יכיון
 נעקרה לה שחלץ כיון הירושלמי לשוןהוא

 חל למפריעה למפריעה, המח ויקתהימינה
 והוא האחין אצל מת של איסורועליה

 בא אם אבל הירושלמי מסיק וע"זכמש"כ,
 הביאה דע"י דכיון פירח2 היא, אשתועליה
 לא דכאילו שנאמר שייך לא לאשתו,נעשה
 נפילתה מכח הבא האישות שהרי כלל,נפלה
 נפלה לא דכאילו נאמר והיאך לפנינוקיימת
 איסור בה ואין שלישי ייבם שני מת וע"ככלל,
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 שנפלה רכיון הראשון, של אח אשתמשום
 מסתברא דלא עליו לאוסרה אין שובליבום
 מאחר החמור לאיסורה שתחזורמילתא

 דאמרי' הוא חליצה לגבי ודוקאשהותרה,
 היבום דע"י כיון יבום לגבי ולא הזיקהדפקע
 למ"ד חליצה לענין ה"ה ולפי"ז היא,אשתו
 אח אשת משום עוד לדייבו דאין קנין,חליצה
 נעשית החליצה דע"י דכיון הראשון,של

 וממילא למפרע, הזיקה דנעקרה אי"לאשתו,
 דזה נמצא קאי. בהתירא המת של אחאשת
 מידי איכא דמי ר"יו דברי לפ' הרשב"אשכ'

 באיסור עלה קאי והשחא לו הותרהדמעיקרא
 הדברים בעיקר מודה ר"ל גם בכרת אחאשת
 הז'קה נעקרה החליצה דע"י דס"לאלא

 כלל. ליבום נפילה היתה לא וכאלולמפרע
 א', י"א דף ברש"י מפורשים הדבריםובאמת
 כר"ל לה סבר אשי דר' התם דאיתאאהא

 וקדשה וחזר ליבמתו החולץ כר"ש להומתרץ
 אחים אחים מאן האחים מן חליצהצריכה
 ח"ל רש"י שם וכ' כר"ש, כמאןהילודים
 ולא זה של קידושין אחר שנולדוהילודים
 קמייתא זיקה דהא בחליצתו עלייהואיתסרא

 שלה"ב א"א ומשום לייבומי קמייהו רמיאלא
 דלר"ל וקשה עכ"ל. וכו' כר"ש מיתסראלא

 הותרה לא דמעולם משום הוץ אח אשחאיסור
 ועוד המת, של אחיו אשת היא הרי להילודוגם
 עליהו איתסרא דלא רש"י שכ' מהצ"ב

 אח. האשת אוסרת החליצה וכיבחליצתו,
 לו שהותרה מאחר לר"ל דגם כמש"כ,וע"כ

 משום לאו אם עליו לאוסרה אע שובליבום
 לא וכאלו למפרע הזיקה שמפקיעהחליצה
 שאוסרת היא דהחליצה נמצא כלל,נפלה
 הזיקה שעוקר מה ע"י הראשון של אחהאשח
 אינן הילודים דלאחין רש"י שכ' חהולמפרע,
 זיקה רמיא ולא הואיל החליצה ע"ינאסרין
 קמייהו.קמייתא
 שלא למי דגם רש"י, מדברי עודוחזינן

 בעולמו היה שלא זה כגון מעולם נפילההיה
 לחליצה בעינן וקידושין, חליצה לאחרונולד
 דלגבי הוא, ןוהאמת אח האשת שיאסורכדי
 וכם"ש אוסרתה אינו החליצה גם הילודאח

 אחן אשח האיסור פקע הכי בלאו אבלרש"י(,
 נפלה ולא הואיל מעולם לו הותרה שלאואף
 אח אשת איסור בעיקר קולא חל מ"מקמי',

 קולא שחל והואיל האחים, לשארמדהותרה
 חוזר אינו שוב אח, אשת איסורבעיקר
 קמי'. נפלה שלא לזה אף החמורלאיסורו
 דברינו, בראש שעמדנו מה א"שולפי"ז
 עדל"ת משום הוא יבום שמצותדמאחר
 למה דעלי', מקרא עריות נתמעטו וככרשיב"כ
 משום דחייב ויבמה עבר דאם קרא עודצריך
 האחים לשאר דהותרה דהואיל אח,אשת
 אשח איסור בעיקר קולא שחל נמצאליבום,
 נפלה, לא עליו ערוה שהיא דלאותו ואףאח,
 להם, והוחרה האחים לשאר דנפלה הואילמ"מ
 מסתברא ולא אח אשת איסור עיקר הוקלהרי

 אזהרה פריך ולכך החמור, לאיסורושיחזור
 כל דכי מקרא לרבויי וצריך מנין עונששמענו

 וגו'. התועבות מכל יעשהאשר
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בהוראירעו
 פיפרמן זאבהרב

 חבירו של על משלו חתורםבעכין

 ה"ב תרומות מהל' פ"ד הרמב"ם כתבא.
 תרומה זו הרי אחרים של על משלוהתורם
 לכל שנותנה שלו הנאה וטובת פירותיהםוחיקן
 ב', ל"ו בנדרים והנה עכ-ל. שירצהכהן

 צריך חבירו של על משלו התורם להואיבעיא
 לא לו הוא דזכות כיון אמרי' מי לא, אודעתו
 לי' וניחא היא דילי' מצוה דילמא או דעתצריך

 ומלשון איפשיטא. לא זו ובעיאלמיעבדיה,
 לא שהרי דעתו דל"צ דפסק משמעהרמב"ם
 דלא דאיבעי' ואע"ג דעתו, צריך שיהאה1כיר

 דשוב דכיון משנה הכסף וכתב היא,איפשיטא
 של על משלו התורם בגמ' שם לןמיבעיא
 של דטו"ה ומסקינן למי, הנאה טובתחבירו
 בעיא גם נפשטה דממילא משמעהתורם,

 קורקוס. מהר-י וכ"כ עכת"דהראשונה,
 ענין דמה דבריהם, על שתמה במל"מועיי"ש

 כלל שייכות שום לה אין שני' דבעיא לזה,זה
 דעתו צריך אם בין שהרי הראשונה, בעיאעם
 למי. טו"ה לשאול יש דעתו צריך לאבין

 צד דיש שב בנדרים דאמרי' הא והנהב.
 פי' לו, הוא דזכות משום דעתו דל"צלומר
 הוי א-כ שליחות מטעם דזכיי' דכיוןבתוס'
 בב"מ דאמרי' ואע"ג הכרי בעל שלכשלוחו
 המשלח של לדעתו שליחות דבעי' א',כ"ב

 אבל הבירו משל בתורם דוקא היינובתרומה,
 ומבואר עיי"ש, חבירו של על משלו בתורםלא

 חבירו של על משלו התורם דגםמדבריהם
 ולכן לדעתו שליחות דא"צ אלא שליתותצריך
 שם ברשב"א אבל זכי', ע"י שלוחו להיותיכול
 הכרי בעל של לדעתו בעי' דלא דהאכתב
 ל"צ חבירו של על משלו דבתורםמשוב
 בעי' הכרי דבעל ניחותי' אלא ממששליחות
 צריך חבירו משל בתורם ורק יקפיד,שלא

 המשלח. של לדעתו שליחות צריך 1ח1שליחוח
 והחוס' הרשב"א נחלקו במה להביןוצריכים

 שליחות צריך חבירו של על משלו התורםאם
 לא.או

 בדין אמוראי פליגי ב', מ"ו בנדה והנהג.
 מופלא ס"ל כהנא דרב לאיש, הסמוךמופלא
 מופלא ס"ל ור"ל ור"י דרבנן, לאישהסמוך
 אמר התם ואמרי' דאורייתא, לאישהסמוך
 יהודה ר' שערות ב' הביא שלא קטן ת"שאבי
 עד אומר יוסי ר' תרומה, תרומחו אעאומר
 תרומה, תרומתו אין נדרים לעונת באשלא
 סברוה תרומה, תרומתו נדרים לעונתמשבא
 אי דאורייתא, בזה"ז תרומה יוסי ר'קסבר
 דאורייתא, הסמל"א מופלא בשלמאאמרת
 אי אלא דאו' טבלא ומתקן דאו' גבראאתי
 טבלא ומתקן דרבנן גברא אתי דרבנן,אמרת
 יוסי, מר' אדפריך וא"ת בתוס' והקשודאו',
 תרומה תרומחן אין דאמר יהודה מרר'לסיועי
 ולכך דרבנן לאיש הסמוך דמופלא סבראלמא
 דר' וי"ל ותירצו דאורייתא, טבל מתקןלא

 לאיש הסמוך דמופלא ל" אית נמייהודה
 להיות איחרבי לא טבל לתקן ולהקלדאורייתא,

 עכ-ל.כגדול
 יוחנן ר' פליגי כ"ט כנהר שהריויל"ע

 דר"י בנזיר, כנו אח מדיר דהאב בהאור"ל
 לחנכו כדי ס"ל ור"ל בנזיר, היא הלכהס-ל

 אח מדיר מתי עד כתנאי, לימא ופריךבמצות,
 ר' רבי, דברי שערות ב' שמביא עד בנזיר,בנו
 הנדרים, לעונת שיגיע עד אומר יהודה בר'יוסי
 בנזיר היא הלכה סבר דרבי היא תנאי לאומאי
 וכו' במצות לחנכו כדי סבר בר"י יוסי ור'וכו'

 בנזיר, היא הלכה דכו"ע לא ודחינןעיי"ש
 סבר רבי קמיפלגי, לאיש הסמוך במופלאוהכא



רעזנהוראי

 סכר בר"י יוסי ור' דרבנן, הסמל"אמופלא
 להזיר שיכול וכיון דאורייתא, הסמל"אמופלא
 ואם נזירות. לענין אביו מרשות יצא עצמו,את

 למופלא לומר מקום דיש התוס' לדבריאיתא
 אמרי' אמאי להקל, ולא להחמיר רקהסמל"א
 לא הרי דרבנן, הסמל"א מופלא ס"לדרבי
 הלכה דאמר יוחנן ר' דברי לתרץ אלאבאנו
 תנאים, במחלוקת תלוי יהי' שלא בנוירהיא
 הסמל"א רמופלא שם בנדה ס"ל יותנןור'

 הסמל"א מופלא דלכו"ע הל"ל וא"כדאו',
 להפקיע להקל גם דאו' הוא אם ופליגידאו',
 גם שיכול להחמיר רק או האב מרשותעצמו
 ור' יוסי ר' דפליגי וכמו עצמו, אתלה~יר
 ועי' התוס'. כמש"כ חרומה לענין בזהיהודה
 זו קושיא כעין שהקשה שם בנדה לנרבערוך
 התוס'.על

 דהפרשת בהא יל"ע דהנה לבאר, ונראהד.
 דע"י עניינו אם טבל, איסור מתרתתרומה
 טבל, איסור נפקע ממילא תרומההפרשת
 א', פ"ג בסנהדרין לה ילפי' טבל איסורשהרי
 את ישראל בני קדשי את 'חללו דולאמקרא
 הכתוב לתרום בעתידים לה', ירימואשר
 שחייב מה היא האיסור שסיבת והיינומדבר,
 כשמפריש וא"כ תרומה, ממנהלהפריש
 ליכא דשוב האיסור סיבת נסתלקההתרומה

 פקע ממילא זה וע"י לחרום, עתידיםכאן
 שכל הכתוב כוונת אולי או מעצמו,האיסור
 אסורה התכואה התרומה הופרשה שלאזמן
 משום היינו ההפרשה ע"י דניתרתוהא

 העומר שהבאת וכמו מתירתה תרומהדהפרשת
 האיסור שפקע ולא חדש, איסורמתרת
 התבואה אסורה להרים ובעתידיפממילא,
 למתיר. ליכא דעדייןמשום

 כהן אומר יוסי ר' ב', י"ט מכותועיין
 זו תאנה אומר טבל של תאנה בידושעלתה
 וכו' בצפונה ראשון מעשר בעוקצהתרומה
 ולכן נכרים ששיריה ראשית דבעי'ופרש"י
 מ"ד פ"ו בדמאי דחנן והא מקום, סיוםבעי'

 שאני לוגין שני אומר הכותים מבין ייןהלוקח
 והרי ושותה וכו' תרומה הן הרי להפרישעתיד

 שיריה ול"צ דינא אהך פליג מקום, סייםלא
 כתב שם בריטב"א אולם רש"י, עכת"דנכרים
 קדושת חלות דלענין אלא פליגי דלא י"מבשם

 הטבל להתיר אבל נכרים שיריה בעי'תרומה
 ראיות שהביא עיי-ש מקום, סיום בלי גםדי

 הי"מ דדעת מוכח עכ"פ אבל כן,שאינו
 הפרשח ע-י ממילא נפקע אינו טבלדאיסור
 שחלו וכמו אותה, מתרת התרומה אלאתרומה,
 דין עליה חל ה"נ התרומה על קדושהדיני

 להול יכול זה שדין ל'"מ וס"ל הטבל,שמתרת
 אבל התרומה, קדושח ייני שיחולו מבליגם
 אלא התרומה מדיני אינו הטבל התרתאילו

 דלא טבל ליכא ממילא תרומהדבהפרשת
 אינו ע"כ לה', ממנו ירימו אשר בי'קרינא
 במה תרומה דליכא דניון מקום, סיום בליניתר
 הריטב"א דגם לומר מקום ויש איסורו.יופקע
 חלות לענע דגם דס"ל רק הי"מ לסברתמודה
 מקום. סיוס בעי' טבל להתירתרומה
 כנדה החוס' שכתבו מה מובן ובזהה.
 אמרי' שלא לומר נתכוונו לא דלעולםהנ"ל,
 אלא להקל מדאו' הסמל"א מופלאדין

 סובר יהודה דר' דבריהם ביאור אלאלהחמיר,
 מידי אינו התרומה בהפרשת ניתר שהטבלדמה

 א' והיא מתירתה התרומה אלאדממילא,
 נימא אפי' ולכן הי"מ, וכסברת התרומהמדיני
 תפץ לאסור שיכול היינו דאו' הסמל"אמופלא

 החרת לפעול שיכול אבל וידו'ולהקדישו
 אינו ולכן לוה, נתרבה ולא מצינו לא זהאיסור
 ולכן טבל, התרת בדין תרומתו להתפיםיכול
 וכדאמרי' חלים, אינם התרומה דיני שארגם

 להיתר נכרים שיריים דבעי' ב,, ל"גבפסחים
 אם אולם תרומה. דיני שום הלו לאובלא"ה
 לן איכפת לא אחר מצד קולא נגרם נדרוע"י
 ולכן הקטן, של מנדרו תלק זו קולא שאיןכיון
 יצא ע"כ דאו' הסמל"א מופלא אם נזירגבי

 דיכול דכיון עוד, להזירו וא"י אביומרשות
 האב רשות פקע ממילא עצמו את להזירהקטן
 שהקטן הנזירות מדיני זה ואין נוירות,לענין
 ס"ל יוסי ור' כן. הוא ממילא אלא בעצמופועל
 חלק אינו ניתר שהטבל מה תרומה לעניןדגם



נהוראירעח
 תרומה כאן יש שאם אלא ,תרומה,מדיני
 בי' קרינא דלא טבל, איסור ליכאממילא
 דאו' הסמל"א שמופלא וכיון להרים,בעתידים
 טבל איסור נפקע ממילא תרומה, לעשותויכול

 וע"כ להיחר נכריס שיריה של תנאיומתקיים
 תרומה.תרומתו

 התוס' דפליגי הא ג"כ בזהויתכאר
 על משלו בתורם שליחות בעי' איוהרשב"א

 כיון שליחות דל"צ ס"ל רהרשב"א חבירו,של
 האיך, של טבלו שמתיר ואע"ג משלושתורם
 קאתי ממילא טבלו דהתרת שליחות, ל"צמ"מ
 חלים התרומה דיני וכל התרומה, מדינ' זהואין
 שליחות, א"צ ולהכי התורם, של בפירותרק
 לתרומתו זה של טבלו לצרף בעי ניחותארק
 מדיני הטבל דהתרת ס"ל התוס' אבל זה,של

 וכמו הטבל, את מתרת שהתרומה היאהתרומה
 תרומה בקדושת חבירו פירות להתפיסשא"י
 של טבל להתיר א"י ה"נ שליחות, ע"יאלא
 שליחות. ע"י אלא תרומה הפרשת ע"יחבירו
 דבעיית פירש דהרמב"ם י"ל ולפי"זז.
 צריך חבירו של על משלו התורם אםהגמ'
 על שליתוח בעי' אא"כ יתכן לא לא, אודעחו
 מדיני שהיא משום ג"כ חבירו של הטבלהתרת

 ולכן וכנ"ל, הטכל מתרת שהתרומההתרומה
 לו הוא דזכות כיון דעתו ל"צ אם להסתפק'ש

 יקיים דלא מה דילמא או שליחות מטעםוזכיי'
 לא דעתו ובלי חובה, צד חשיב בעצמוהמצוה
 זכות הוא אא"כ שלוחו דנעשה הדיןנאמרה
 ל"צ הבירו של על משלו התורם אם אבלגמור,

 ליכא חבירו, של טבלו להתיר כללשליחות
 התרת דבעצם ביון דעתו ל"צ דודאילספוקי
 ג"כ חובה קצת 'ש ואפי' לו הוא זכותטבלו
 בעי' ניחותא ורק שלוחו שיעשה ל"צמ"מ
 מתנגד שאינו כל לו, זכות היא דבעצםוכיון
 וכיון חבירו, של על משלו תורם מצישפיר

 ה"ה תרומות מהל' בפ"ד פסקשהרמב"ם
 מוכח תרומה, וחרומתו דאו' הסמל"אדמופלא
 ולא קאתי ממילא הטבל דהתרתדס"ל

 לתרום יכול קטן גם ולכן הטבל, מתירשהתורם
 דס"ל וכיון איסורים, להתיר שא"יאע"ג

 איסור נפקע חרומה הפרשת דע"ילהרמג"ם
 פסק ולכן לזה שליחות ל"צ א"כ ממילא,טבל

 ואע"ג דעתו, ל"צ חבירו של על משלורהתורם
 חובה קצת כאן יש אפי' דהא איפשטא,דלא
 להתיר שלוחו שיעשה צריך אינו מ"מג-כ
טבלו.
 המהר"י דברי ליישב בזה י"ל ואוליח.
 ממסקנת שמשמע שכתבו משנה וכסףקורקוס
 טוה"נ חבירו של על משלו דהתורםהגמ'

 הבאנו וכבר דעתו, דל"צ דה"הלתורם,
 דשאלת וי"ל לזה. זה ענין מה תמהשהמל"מ

 תרומה אם בזה תלוי ג"כ למי טוה"נהגמ'
 טבל, איסור נפקע שממילא או הטבלמתרת
 בעל של נ דטוה" ס"ד מאי להבין צריכיםדהרי
 שתרם למי הטוה"נ בפשוטו הלאהכרי

 עשאה הוא וגם היו שלו שמעיקראמפירותיו
 מתרת רהתרומה דכיון צ"ל וע"כתרומה,
 מדיני ג"כ שהיא לזה שליחות וצריךהטבל

 לשותף נחשב הכרי בעל גם לכןהתרומה,
 הטבל התרת דין שהרי התרומהבהפרשת
 שלוחו הי' שהתורם ידו על נעשהשבתרומה

 דבעי' כלל, תרומה שם הל הי' לא זה ובלילזה
 שוחפים דשניהם וכית להיחר, נכריפשיריים
 והנה למי. טוה"נ מבע"ל התרומהבהפרשת
 הר"ן וכ' לתורם, טוה"נ יוחנן דא"רמטקי'
 ונתת, זרעך ו~בואח אח חעשר עשרדכתיב
 הוא דהמעשר כלומר תעשר, אעשר קאידונתח
 דנין אנו זה על שהרי ויל"ע עיי-ש,הנותן,
 מזה נפשוט ואיך בהפרשה שותפיםדש1יהם
 בעל ראע ס"ל 'וחנן דר' וצ"ל למי,טוה"נ
 עשה החורם ורק כלל, בההפרשה שותףהכרי
 והתרת תורם, נקרא הוא ורק התרומהדיני
 קאתי ממילא אלא התרומה מדיני אינוהטבל
 טוה"נ ולכן כלל, הכרי בעל של שליחוחול"צ

 מר' לאפוק' י"ל לזה קרא דצריך )והאלתורם,
 כיון ולזה הכרי(, לבעל טוה"נ דדרשזירא

 דטוה"1 האיבע' שנפשטה שמאחרהכס"מ
 הטבל, להתרח שליחוח דל"צ משוםלתורם
 בזה ג"כ דתלוי דעתו דל"צ נשמעממילא
וכנ-ל.



רעטנהוראי
 הרמב-ם דברי ליישב יש זה ובדרךט.
 עושין ואין ה"א תרומות מהל' בפ-דשכתב
 בני אתם מה אתם גם שנאמר עכו"םשליח
 ט"1 הל' ולהלן ברית, בני שלוחכם אףברית
 תורה דין משלו תרומה שהפריש העכו"םכ',

 והנה דייבין, שאינן לפי תרומהשאינה
 אתם דגם קרא דל"צ אמרי' ב', מ"אבקידושין
 דס"ל לחכמים אלא משליחות ענו"םלמעוטי
 דאין דס"ל לר"ש אבל תרומה עכו"םדתרומת
 דאינו דכיון קרא ל"צ תרומה עכו"םתרומת
 שליח להיות א"י דנפשי' תרומהבתורח

 דתרומת הרמב"ם שפסק וכיוןלהפריש,
 להביא הוצרך אמאי תרומה, אינההעכו"ם
 משליחות. עכו"ם למעטקרא

 פי' רש"י דהנה ניחא, להאמוראולם
 עכו"ם תרומת דאין ס"ל דר"ש שםבקידושין
 ונראה פוטר, עכו"ם שמירוח מפניתרומה

 דמח' ס"ל, דהתם דסוגי' מפרשדהרמב"ם
 התרומה הפרשת אם בוה תלוי וחכמיםר-ש
 נפקע טבל שאיסור או טבל איסורמתרח
 שהפרשת ס"ל דר"ש כשמפריש,מאליו
 התרומה מדיני והיא הטבל מתרתהתרומה
 העכו"ם אין ולכן בהפרשתו, פועל'שהתורם
 כישראל להקדיש שיכול דנתרבה דנהיתורם
 לא מ"מ תרומה, קדושת להתפיס יכולולכן

 לענין התוס' שכ' וכמו איסורים להתירנתרבה
 תרומתו אין הטבל להתיר שא"י וכיוןקטן,
 התרומה הפרשת דאין ס"ל חכמים אבלנלום,
 ממילא שנתרמה שמאחר רק כלל הטבלמתרת
 יכול עכו"ם גם ולכן מהכרי, טבל איסורפקע

 יופקע וממילא להקדיש, שיכול כמולתרום
 התם אמרי' שפיר ולפי"ז הטבל.איסור
 משליתות, עכו"ם למעט קרא ל"צדלר"ש
 אינו חשיב החרומה דיני כל לפעול שא"ידכיון

 מופלא שקטן שפסק הרמב"ם אבלבתורת,
 נחכמים ס"ל ע"כ תרומה תרומתוסמל"א
 ממילא אלא התרומה מדיני הטבל התרתשאין
 מתפיס רק והתורם כשמפריש, האיסורנפקע

 ומופלא נדר, כמו וזה תרומהבקדושת
 עכו"ם ה"ה וא"כ מדאו', ותורם נודרהסמל"א

 שכ' ומה להקדיש, שיכול כמו לתרוםיכול
 לא תרומה, עכו"ם תרומת שאיןהרמב"ם
 החכמים, כסברת פסק שהרי דר"שמטעמי'
 עכו"ם דמירוח פסק דהרמב"ם משוםאלא
 מפני הרמב"ם שכ' וזה רש"י, וכמש"כפוטר,
 פירוחיהן שאע מפני היינו חייביןשאינן
 לא זה מפני אולם פוטר, עכו"ם דמירוחחייבין
 פירותיו נתחייבו דאילו בתורח, אינוחשיב
 קרא צריך ולכן שמקדיש כמו תורםשפיר
 משליחות. עכו"םלמעט
 תרומה חמץ הפריש ל"ג פסחים ועי'י.
 בסוגי' שם אמוראי ונחלקו קדושה, אינהד"ה
 אמר יהושע דרב ברי' הונא ורב הדבר,בטעם
 נכרים ששירי' ראשית קרא דאמרמשום

 וגם אסורה התבואה דמעיקרא וכיוןלישראל,
 ניכר אינו אסורה, היא ההפרשהלאחר

 כראשית, וחסר התרומה שהופרשהכשיריים
 חמץ במפריש דא"כ בגהש-ס רע"אוהקשה
 לאכילה שהותרו השיריים דניכר מצהעל

 בתרומת תלף ואינו חמץ, תרומת חלשפיר
 על או החמץ על במפריש אלא מצה אוחמץ
 דמפורש האחרונים עליו ותפסו עי'"ש,המצה,

 מחמץ תורפ דגם ה"ג דפסחים פ"כבירושלמי
 לתרום יכול דאינו כיון תרומה אינה מצהעל
 רבינו בעד להמל"ן ונראה עצמה. על ההמץמן

 אלא הירושלמי דברי ממנו נעלם דלארע"א
 הירושלמי דברי דהנה ראי', דאינודס"ל
 ג' סי' בלקוטים זרעים ובחזו"א ביאור,טעונים
 עצמו על להפריש א"י דאם לפרש כ'סק"ב
 המתייב, על הפטור מן תורמין ואין פטורהוי

 לזה באור הוסיף סק"ג ד' סי' דמאיובחזו"א
 מן אלא חרומה להפריש התורה חייבהדלא

 לאחר גם אם אכל לאכילה המוחרתתבואה
 הפרשה חיוב ליכא באכילה אסורהההפרשה

 לא 11 דסכרא סובר דרע"א ונראה פטור,והוי
 טבל, לאיסור מתיר היא התרומה אא-כיתכן

 שלא י"ל דאז התרומה, מדיני הטבלוהתרת
 בלא"ה, האסור דבר להתיר התורהציותה
 אם אבל התרומה, מטרת תחקייס לאשהרי
 דכיק ההפרשה ע"י ממילא רק בא הטבלהיתר



בחוראירפ
 איסור סיבח נסתלקה התרומהשהופרשה

 רק עצמה התרומה ומטרת מאליה,הטבל
 יתכן האסור דבר גם לכהן, ונתינתהקרושתה
 תנאי לקיים שא"י ומה  בהפרשה,להתחייב
 דאין דקיי"ל וכיון פטור, עושה אינודראשית
 נפקע אלא הטבל איסור מתרתהתרומה
 ר-ה וגם מהרמב"ם, שהוכחנו כמוממילא
 אלא מחמץ להפריש דא"א קאמר לאבדר"י
 רע"א הקשה שפיר בראשית, דחסרמשום
 מן הוי ולא מצה, על להפריש ינולדמ"מ
 דאם בירושלמי דאיתא ומה החיוב, עלהפטור
 משום היינו פטור, הוי עצמו על להפרישא"י
 לאיסור מתיר היא דתרומה לירושלמידס"ל
 דכל הירושלמי מלשון שם שמשמע וכמוטבל

 תרומה, אינה השיריים מתרת שאינהתרומה

 הטבל, להתיר התרומה דמפעולותדמשמע
 פטור, הוי התרומה ע"י ניתר שאינו דברולכן
 אסור בדבר התרומה דיני מתקימים דלאדכיון
 להתיר התורה ציותה ולא בתרומה, נתחייבלא
 ובאמת החזו"א. וכסברת היתר לו שאיןדבר
 והרי 1ירא, ר' הוא שם בירושלמי המימראבעל
 של על משלו דהתורם בנדרים ס"ל זיראר'

 שבארני מה ולפי הכרי, לבעל טוה"נתבירו
 דהתרומו; זירא לר' דס"ל צ"ל ע"כלעיל
 בעל של לשליתות צריך ולכן הטבלמתרת
 בהפרשה שותף שהוא וכיון טבלו להתירהכרי
 דאין דקיי"ל למאי אבל שלו דטוה"ני"ל

 ול"צ התורם של וטוה-נ הטבל מתרתהתרומה
 רע"א מקשה שפיר הכרי, בעל שלשליחות

וכנ"ל.

4"
 טשאפף מנחט זאבחרב

 5גיטין ח5מים שט5עו ממט5ע תמש5ה5ל

 גט "המביא איחא ב', ה' דף גיטעבגמ'
 ופ"נ בפ"נ לה אמר ולא לה ונתנו היםטמדינת
 וחכמים מאיר, ר' דברי ממזר והוולדיוציא
 יטלנו יעשה כיצד ממזר הוולד איןאומרים
 ויאמר שנים בפני לה ויתננו התזורהימנה
 ופ"נ בפ"נ אמר דלא משום ור"מ ופ"נ.בפ"נ
 דאמר לטעמי' ר"ם אין פמזר, והוולדיוציא
 כל ר"מ הי' אומר דעולא משמח המנונארב

 הוולד בגיטע חכמים שטבעו טמטבעהמשנה
 ע"כ.ממזר"

 יש ממזר הוולד דאין רבנן לש,טתולהלכה
 מה קיוס בלי נישאת אם ראשוניםמחלוקת
 כיצד פ" ז"ל יעשה כיו:ד ד"ה שם מתוס'דינה.
 נשאה אם או לכתחילה שתינשא לרבנןיעשה
 דאם דבריהם מתוך מבואר ע"כ חצאלא

 ב"ם מתוס' מבואר וכ"כ תצא. קיום בלינשאת

 ושם תצא נשאת דאם וחכ"א, ד"ה ב' נ"הדף
 תצא נשאת אם לרבנן דע"כ רא" תוס'מביא

 הוולד אין וחכ"א הגמ' לשון מהודאלת"ה
 לא - למימר הגמ' הו"ל מזה עדיפיממזר,
 אלא ר"מ על חולקים אץ דחכמים אע"כתצא
 מורה כו"ע תצא הרץ על אבל ממזראדץ
דתצא.

 חולק י"1 הל' פ"ז גירושיו הל'הרמב"ם
 פסול זה הרי ממנה נטלו לא ואם ח"ל תוס'על
 מפ' פסול ול' ע"כ. בחותמיו שיחקייםעד

 מדכרי שהוא ב' הל' פ"י לקמןהרמב"ם
 לא נשאת ואם לכתחילה תנשא ולאסופריס
 דסובר תוס' על חולק - כשר והולדתצא
 ראיית הרמכ"ם לפי צ"ע לפ"ז אבלחצא.
 ממזר, הוולד דאין בחכמים הגמ' מל'התוס'
 חצא. דלא להשמיע לנו הי' יותרחידוש



רפאבהוראי

 מהסוגי' הרמב"ם על מק' יהחמעהפני
 בפ"נ אמר ולא וכו' גט המביא ה' דףלעיל
 פסול לאו ואם כשר בחותמיו נתקיים אםופ"נ
 נכתב בסני )דסובר דרבה אליבא הגמ'ומק'
 לשמה( בקיאע שאין לפי הוא נחתםובפני
 לשמה( )דבקיאין שלמדו לאחר הגמ'ומת'

 הדבר יחזיר שמא גוזרין )ואיזוכשניסת
 נתקיים "אם הגמ' ל' ואעפ"כלקלקולו(,
 - פסול וע"כ פסול" לאו ואם כשרבחותמיו

 סותר וזהו קמ-רק 3שאת בשכבר )דהאחצא
 לומר ודוחק תצא. לא דבניסת הרמב"םשיטח
 אה"3 אבל אליביה, הגמ' דתף לרבה זהדכל
 זה חיתי דמהיכי תצא דלא עליו יחלוקרבא

 הפנ"י ומת' מפעךנן. לא מחלוקתואפושי
 דכל כר"מ סובר אליבי'( הולך )דהגמ'דרבה
 תצאהמשנה

 והוו~
 לא אם ומ"ה ממזר

 - פסול לשון וא"ש חצא בחותמיונתקתם
 ג' דף לעיל מהגמ' הסנ"י וראייתדתצא.
 שאין לפי ופ"נ בפ"נ דטעם דרבה,אליבא
 בפ"נ חכטים חיקנו דלא הטעם לשמה,בקיאין
 למגזי', דאתי הגמ' מת' לשמה ובפ"נלשמא
 ואמרינן כולהו יאמר רלא ז"ל רש-י שםועיין
 חכמים שטבעו ממטבע המשנה כללקמן
 מביא והרשב"א עכ"ל. ממזר הוולדבגיטין
 דרכה דמוכח מרש"י וכ"כ ס"ל כר"מדרבה
 אץ דלרבנן אליבה, רש"י מבאר ומ"ה ס"לכר"מ
 א"ש ולפ"ז לבעזי. אתי אם חשששיך
 בגמ' יעקב( חפארח בספר מובאה זו)סברא
 אחי נמי השתא רבא מק' למגזיי' אתישם

 לא מחרתי חדא גאת מתלת חדא ומת'לטגזיי'
 ועיין זה על ט'די מת' לא רבא ובאמחגאיז
 כרבא אמר לא מ"ט רבה בענין אח"כבגמ'

 מהגמי מבוארח יותר היא וטרי'דהשקלא
 זה, יסוד על חולק דרבא והטעם מיניה,דלעיל
 לא ומ"ה ס"ל כרבנן ורבא ס"ל כר"מדרבה
 מידי.משני

 ורש"י מהרשב"א ראי' שמביא מהבאמח
 ב', ה' דף שס הרשב"א דהא ראיתו,נעלם
 ראי' ומביא פסק לענין הוא הנידן אבלד"ה

 סתמא רש"י דמפ' מטעס ס"ל דכר"ממרש"י

 - למיגזי' דאתי בסוג" - אליבי'דגמי
 לענין כלל מרש"י ראי' אע הפנ"י לפיואילו
 ומ"ה כר"מ, לסבור מוכרח רבה דהאפסק
 דמהיכי צ"ע ועוד אליבי'. הגמ' רש"ימבאר
 לרבנן עכ"פ רהא כרבנן, דאא"לתיחי

 תנשא לא חכמים שטבעו ממטבעכשמשנה
 עכ"פ - למגזי" אתו אם כאן כ"כלכתחילה

 מלתי' אסיק דלא והראי' לכחחילה תנשאלא
 בסוגי' לקמן וטרי' השקלא כל כדמסיקדרבא
 ראי' נראה זה אין כרבא, אמר לא מ"טדרבה
 דסברתו לת', רבא חש לא פשוט דהא -כלל
 חרי רבה( דסובר מאי )לפי גייז דג' היכידכי
 גייז.נמי

בסוג-
 עיע לה ויתננו יחזור יעשה דכיצד

 ולר"מ וז"ל בא"ד יעשה כיצד ד"ה תוס'שם
 נישואין לאחר אבל נישואין קודם יעשהכיצד

 ממזר דהולד דכיוז חקנה אץ דלר"ממסחבר
 ומבואר ע"כ. וכו' בה האלו הדרכים כלא"כ
 נישואין קודם קיום מהנ' ר"מ דלשיטתבתום'
 מחוס' וצ"ע נישואין. לאחר לא אבלדווקא,
 לקמן דתניא והא וז"ל כשניסת ד"ה א', ה'דף
 ופ"נ בפ"נ אמרלא

 הו~
 כשלא ההנו ממזר

 אליבא שם והתוס' ע"כ, בחותמיונתקיים
 שאמר הוא דהואדר"מ

 הו~
 ואעפ"כ ממזר

 מיירי )דהגמ' נישואין לאחר קיום דמהנירואין
 ופ"נ דבפ"נ בע"ב מהתוס' שנא ומאיכשניסח(

 אחר ולא נישואין קודם אלא מהנילא
נישואין.
 מקור דבאמת חוס' לפי לומר נראהוה"

 דחכמים ב', נ"ה ב"מ בגמ' הוא דר"מ זהדין
 לבאר ויש תורה. כשל לדבריהם חיזוקעשו
 שלא זמן כל הגט יין ביטלו דחכמיםהגדר
 והולד תצא )לר"מ( ומ"ה כחוחמיונתקיים
 דאע"פ ואם' גט. זה אין מדרבנן דהאממזר
 ע"י לקימו היא יכולה משאת שלא זמןשכל
 הדרכים וכל ממזר דהולד נישואין לאחרבפ"נ,
 )דהם ופ"נ דפ"נ נאמנות כח הופקעה בההאלו
 בגט כשניסת אמרו והם בפ"ג, נאמיןאמרו
 היום דהא עוד להאמינו שלא גט דאינוכזה
 האלו הדרכים "דכל דרבנן הדינים (נלי'חלו



בהוראירפב
 אבל ופ"נ, דפ"נ דרבנן 1נאמנות זה וכלבה"(

 מוכח ע"כ הרי החתימוח ע"י לקימהכשבאים
 מיירי רבזה חתימות, בקיום ומ"ה - הואדגט

 - נישואין לאחר אפי' מהני בע"א,התוס'
 )דסברא הוא כשר דגט מעידה המציאותדהיום
 נאמנות כח לאפקועי רבנן גזרו לא דכ"כלומר
 גט.( להוי' דלא עדיםדב'

 לר"מ מודים דחכמים אפ"ל זה יסודולפי
 כך שכל אלא - גט אינו מדרבנן קיוםדבלא
 א"ש ולפ"ז עליו. חולקץ ממזר הולדשיהא

 דתקנח - דתצא דנישאת היכאלחכמים
 יבואר ובזה גט. אינו רהגט לרבנן אפי'חכמים
 דהנחינה מטעם הוא לה ויתננו דיחזורהדין

 היה לא קיום דבלא נתינה היתה לאהראשונה
 שני' נתינה צריכים ומ"ה עליו גטדע

 הגט.כשמקיים
 לפי אבל התוס' שיטת לפי הוא זהכל
 התוס' אחרת. בדרך אפ"ל הרמב"םשיטח
 השליח דצריך הטעם מבאר ב'( ה' )דףרי"ד
 בפ"נ לומר די אינו ומדוע לה וליתןלחזור
 דדווקא - שליח שהוא שיראה "כדיבלבד
 אינש לא אבל חרי כבי רבנן המנו'לשליח

 אין הדין דמן מלשונו משמע ע"כ.אחרינא"
 גתינה, בלי בפ"נ לומר ודי שני', לנתינהצורך
 בלחוד לשליח הוא בפ"נ דנאמנוח מטעםאלא
 כשליח,  שיראהצריך

 שיהייב בהנתינה פסול אין דבאמתרואין
 אלא בתוס'( כדביארנו )דלא שני' נתינהעי"ז
 הראשונה והנתינה כשר הגט רי"ד התוס'לפי

 בשעת קיום חיוב שיש אלא היאבכשרות
 ר"מ המחלוקת לבאר יש זה ובררךהנחינה.
 דגט מודו דכו"ע הרמב"ם. שיטת לפיורבנן
 סובר שר"מ אלא הוא, כשר גט מקוייםשאינו
 הוא חכמים קנס הגט בעצם ססול שאיןדאע"פ
 אם ואה"נ המשנה. כל מדין ממזר הולדשיהא
 הדרכים וכל "תצא" דין כאן יש ממזרהולד
- בה,האלו  וחכמים הגט. עצם מצד לא אבל 

 ממזר הולד דאין סוברים ר"מ עלההולקין
 דהא תצא. לא וממילא - קנסינן לאכלומר
 מצד תקנה היה לא תצא הדין לר"מאפי'

 עיקר )דהוא ממזר מהדין תולדה אלאעצמה
 דין כאן אין אם חכמים לפי ממילאהתקנה(
 כשר בעצם דהגט - חצא לא ע"כממזר
 אין למעשה דהא לכתחילה תנשא לא)ואה"נ
 ומערער הבעל אתי דלמא וחיישינן קיוםכאן
 לא - לה ויתננו דיחזור והדין לי'.(ופסיל
 שהוא שיראה נדי אלא בהנתינה פסולמשום
 רי"ד. התוס' כפי'שליח

 בב"מ. התוס' קושית תתורץ דברינוולפי
 הולד "אין חכמיס לשון מהו הרמב"םדלפי
 להשטיעינו לנו הי' גדול יותר חידושממזר"
 כלל, קושי' כאן אין הנ"ל ולפ' תצא,דלא
 דהא דתצא תקנה שום כאן הי' לא לר"מראפי'
 דהולד חכמים קנס אלא - הוא כשרהגט
 מהקנס. חוצאה אלא זה אין ותצא -ממזר
 - הקנס עיקר על וחולקים חכמים אתימ"ה
 תצא. דלא וחוצאותי' ממזר הולדדאין

 הוא ר"מ דץ החוס' שיטת דלפי דבר,סוף
 רתצא החקנה דעצם כלומר גט, כאןדאין
 אדין אלא חולקים אין )וחכמים ממזרוהולד
 ולשיטח גט( כאן דאין מודים אבלממזר

 )וא"כ ממזר דהולד הוא הקנס לר"מהרמב"ם
 אין וחכ"א בה האלו הדרכיםכל

 הו~
 ממזר

 דמחלוקת ואפשר כלל(. קנס כאןואין
 ר, בלשון הגרסאוח בב' חלויההראשונים

 כל ר"מ בדברי גורס פ' דף לקמן דהגמ'מאיר,
 הולד בגיטין חכמים שטבעו ממטבעהמשנה
 והיא הגמ' בצד המצוין והגירסאממזר.
 ממזר. והולד יוציא ב', ה' דף בגמ'הגירסא
 כאן דאץ הוא ר"מ דדין התוס' דשיטתאפ"ל
 דשניהם ממזר והולד יוציא הלשת א"שגט,

 הרמב-ם שיטת אבל הקנס. כעצם נכללוכאחד
 יגרוס ממזר הולד דווקא היתה התקנהדעצם
- פ' דף )כהגמ' ממזר הולדדווקא  פי' ועיין 

 ממזר(. הולד ר"ם בדברי שם דגורסהמשניות
 דף רש"י דברי כעז"ה יבואר דברינוולפי

 דהוא רש"י שם דביאר למגזיי אתי ד"הג'
 בגיטין חכמים שטבעו ממטבע המשנה כלמדין
 שם רש"י  שיטת לפי דבאמת ממזר.הולד

 לשמה נעשה אם לי' ערילינן בפ"נדכשאומר



רפגבחוראי

 רבנן יתקנו בפ"נ לתקנת לגו דלמה הפנ"ימק'
 נעשה אם לפנינו הבא שליח לכל ב"דדישאלו
 שעי"כ היא דהתקנה שם וסת' חיו.לשמה
 לומר דצריך )מטעס הכתיבה על השליחיעמוד
 א"כ לא. או לשמה הגט אם וידע -בפ"נ(
 הרי עשה רע מה צ"ע וגזי', בא דהשליחהיום
 הוא גזיי' הדץ )דפשטות הכתיבה עלעמד
 הגט נעשה אם לו ונשאל בהלשון(,דווקא
 אתי דלמא החשש ומה - לא אולשמה

 לפי דאפ" התוס' שיטת לפי ובשלמאלמיגזיר.
 שטבעו ממטבע כשמשנה לי' קנסינןהרבנן
 אע"פ לרבנן אפי' כאן כ"כ דתצא, -חכמים

 - וקנסינן שינה הא עכ"פ בדבר נ"מדאץ
 קונס ר"מ ידווקא הרמב"ס שיטת לפיאבל
 רבנן לפי אבל ממטבע כשמשנה ממזרהולד
 לכתחילה תנשא דלא )וזה כלל לי' קנסינןדלא
 מה גייז כשמיגז כאן מקים( דאינו מטעםהוא

 אע"כ ודיו, לשמה נעשה אם לו נשאלהרעש,
 ורש-י ס-ל, כר"מ דרבה הרמב"ם לפימוכרח
 כהרמב"ם נמי דס"ל י"ל דר"מ אליבאדמפ'
 )חה רבה בדברי כיאור יש ר"ם לפידדווקא
 תי' א"ש ולפ"ז - לעיל( כהרשב"אדלא
 דהבאנו ה' דף והגמ' ס"ל כר"מ דרבההפנ"י

 הרמנ"ם. שיטת לפ' ק' לאלעיל

4"
 ולמרקזאב

 בדוק דחזקתו בדין הראשובים בשיטותביאור

 בר נחמן מרב מיניה "בעו א' ד'פסחים
 '"ד - ]ופירש"י לתבירו בית המשכיריצחק
 המשכיר נתחייב דכבר והיינו -שחריח
 לכחחילה[ זמנו עלינ עבר וכבר בדיקהבחיוב
 רב אמר וכו' בדוק חזקתו אין או בדוקחזקתו
 ביעור על נאמנין הנל תניחוה יצחק ברנחמן
 קטנים אפילו עבדים אפילו נערם אפילוהמץ
 בני לאו הא ]פירש"י מהימני טעמאמאי

 וכו'" בדוק דחזקחו משום לאו נינהו[אסהודי
 ראיה מזה דאין דאפשר בגמ' וטרוושקלו
 ומשום בדוק חזקתו דאין לך אימאדלעולם
 לאידך ודחו כבדוק לבית מחזיקינן דהניאמירה
 פשיטותא. בלאגיסא

 "ולא וז"ל בעיא הך הביא ב' סימןברא"ש
 והויא לבטל שיכול ויראה בעיא הךאיפשטא
 ובמהר-ם לקולא". ואזליק דרבנןספיקא
 דלא אע"ג "ומ"מ וז"ל הקשהחלאווה
 דרכנן תיקו דהוי דאמר מאן איכאאיפשטא
 ועוד וכו', חמץ דבדיקת תיקו בכל וכןולקולא
 כית מדרבג, דהוי ביטל דאפילומסתבר

 לי מכרעא והכין בדקינן. למיבדקיהדאפשר
 בי"ד דבית דאמר מאן ליכא דודאי בעיאהא
 אי ליה דמבעי אלא כדוק שאינו בחזקחלהוי
 ואם וכו' ברוק חזקתו אק או בדוקחזקתו
 דרבנן ספק אמרינן חמץ ]דבבדיקתאיתא
 לאין חזקתו דבין לי' מבעי קא מאילקולא[
 לקולא ררבנן דספיקא כית מידי וליכאחזקתו
 דמילתא עליה למיקם דאפשר דכיק ש"מאלא
 למהר"ם ליה דקשה והיינו, בריקה."צריכה
 אין אמרינן דאי לגמ' ס"ל רודאיחלאווה
 זה בימ אם ספק דיש ]ופירושו בדוקחזקחו
 דמחזקינן דסבר מאן ליכא דודאי לאו, אובדוק
 חיוכ יהיה בדוק[ אינו שודאי בי"דלבית
 בזה עדיפות שום אע וא"כ מספק.בדיקה

 ויהא איפשטא, דלא כבעיא בעיא הךשנשארה
 דכיון הרא"ש פסק ולמה מספק, בדיקהצריך
 דרבנז ספיקא הוי איפשטא לא בעיאדהך

ולקולא.
 משנה הלחם ביאור בהקדם ליישכונראה

 ה"י ומצה מחמץ פ"ב הרמב"ם דכתבאהא



כחוראירפד
 מצה של ציבורץ תשעה -המח הרמב"םת"ל
 אם ירענו ולא ונטל עכבר ובא חמץ שלואהד
 צריך בדוק לבית ונכנס נטל מצה אםחמץ
 עכ"ל. מחצה" על כמחצה קקבוע שכללבדוק

 מילתא הא מיחוורא לא "א-א וז"לובהשגות
 ספיקא בדיקה לענין אבל בטול לענץאלח
 ספק הוי מחצה על דמחצה והתנו הוא"דרבנן
 להצריך שלא להקל לנו יש דרבנן דבדיקהיכית
 ותירץ בדיקה. הרמב-ם הצריך ולמהבדיקה
 דאע"ג שהטעם ז"ל הרא"ה "וכתב וז"לבמ"ם
 חמץ  שבדיקת כיון היא, דרבנןדספיקא
 יותר בספקה החמירו הספק, עלתחילחה
 דבריהם". של ספיקותמשאר
 וכתב ה"ה דברי שהביא בלח"מועין
 למה בספיקא, להחמיר דיש דא"כ"וקשה
 רבינו פסק תיקו דאיכא הבעיות בכללקמן
 השאר וכל נחש גבי כמו חמץ, גבילקולא,
 מהך בספיקא להחמיר לו היה האשהזכיר,
 י"ל ראשונה "ולקהחיא ותירץ וכו'",טעמא
 ידינא לספיקא דענינא ספק בין חילוקדאיכא
 ספק היא הכוונה ספק על נעשית חמץדבדיקת
 משום הוא זה בית לבדוק מצריכיןדכשהם
 האי כי דענינא ספק לכל וג"כ דענינאספק

 ספיקא אלא בענינא ספק כשאע אבלמחמרינן
 אם ספק דהוי דבעיין התיקו ספק כמודדינא
 לקולא אזלינן דבהא וודאי לאו או כךהדין
 הבדיקה דנעשיח דענינא לספיקא דמידלא

 עכ"ל. מחמתה"מתחילה
 לבאר אפשר משנה הלחם חילוקוע"פ
 דאם היא הרא"ש דסברת הרא"ש, שלשיטתו
 שאנו האף בדוק חזקתו אין אומריםהתנו

 ליל הבית את בדק המשכיר דאפשרמסופקים
 אלא דדינא ספק זה ואין הואיל מ"טי"ד

 ומחותב דענינא ס~ק הוי במציאותמסופקיס
 דיש דהיכא היתה חז"ל תקנח דכללבדוק,
 וכמו לבדוק, מחוייביס בבית חמץ שלחשש
 בירור שאע הגם לבדוק שמחריבים פעםבכל
 צד דיש היכא כל מ"מ בביח חמץ שישגמור
 אם אבל לבדוק. מחוייכים חמץ בו יששהבית
 לא או בדוק חזקתו אם יורעים אנו שאיןנאמר

 בספק דכטו הדבר )פירהם חינא, ספיקאהוי
 במציאות הספק שאין נחש בפי ככר אובבור
 חששו חז"ל כמה ער מסופקים אנואלא

 בככר גם החמירו האם חמץ, בכדיקתוהחמירו
 החמץ, בסלוק מרובה טירחא שהיא נחשבפי
 בטציאות ספק שאין בבור בחמץ כןוכמו
 ילך הבית שבעל אפשרות ישנה כמה עדהדבר
 שהמציאות לנו ידוע ודאי דזה החמץ אתויקח
 האפשרות במדת ספק לנו ואץ זעומההיא
 במדה גם החמירו חז"ל אם הוא הספקאלא
 פטקינן אלו דבספיקוח ונמו לא או נזוזעומה
 זה על אם ספק דהיינו דרבנן ספק דהוילקולא
 דבספק נאמר כן כמו חמץ, בדיקח חז"לתקנו
 ספק הוי חמץ לבדיקת חברים ישראלאם

 מדת מהו חז"ל ידעו וראי דוה דהינודדינא
 אלא חמץ בדיקת לגבי ישראל שלזהירותן
 חמץ בבדיקת החמירו חז"ל האם הואשהספק

 או להם מספיקה זו זהירוח מדח דאע כךכל
 לנו ספק הוי אז בתיקו נשארה וכשהגמ'לא

 כל כמו לקולא אזלינן וממילא תקנתןבמדת
 אם בספק אבל לקולא ביה דאזלינן דרבנןספק
 הבית על מציאות ספק רק הוי המשכירבדקו
 ד"ה א' ד, רש"י ]וע' לחומרא. אזלינןובזה
 לן דמיבעי הגמ' בעיית דפירש דליתיה,כגת

 וזה מאי. מססק לבדוק שוכר להאילאטרוחי
 אטרחוהו "בגופיה נחש גבי הגמ' לבעייתדומה
 עיי"ש. וכו' אטרחוהו" לא בממוניהרבנן

 דאין אחרת, ס"ל חלאווה המהר"םברם,
 פשיטותא, בלא זו בעיא שנשארה בוהעדיפוח
 בדוק חזקתו אץ אמרינן דאי לגמ' שס"לוכשם
 לבעיא שאין עכשיו הדין כך בדיקה חיוביהיה
 למהר"ם דס"ל משום והיינו פשיטותא,זו

 אין אמרי' אי להחמיר הגמ' דסברתחלאווה
 באין שיש דהספק משום אינו בדוקחזקתו
 בדיקת של הספק לעיקר דומה הוי בדוקחזקתו
 משום אלא הרא"ש, בשיטת וכדביארנוחמץ,

 "כית וכלשונו דמילחא עליה למיקםדאפשר
 רבסברא ברור וזה בדקינן". למבדקי'דאפשר

 לספיקא דענינא ספיקא בין לחלק איןזו
 הספק חלאווה המהר"ם השוה זה ובגללדדינא.



רפחוחוראי

 אי לנו שהם הספק עם איפשטא דלארבעיא
 וראי' לההסיר. ופטק בדוק חזקתו איןאמרינן
 חלאווה המהר"ם שפסק ממה לנו ישלדבר
 דסליקו דדינא[ ספיקא ]שהם בעיות הניבכל
 או ד"ה ב' י' )דף בבור וככר נחש כגוןבחיקו
 דחמץ תיקו כל "ולדיי ח"ל בא"ד(דילמא
 כדקינן למבדק דאפשר דכיק וכרלחומרא

 הרי עכ"ל, מכילתין" בריש להוכדכתיבנא
 לספיקא דענינא ספיקא בין חילק דלאחזינן
 וכנ"ל.דדינא

 "ואטר וז"ל וכתב הגמ' בעיית מביאהר"ן
 על נאמנים הכל תניתוה יצחק בר נחמן רבלהו
 כדוק, דחזקתו משום לאו מ"ט וכו' חמץביעור
 נחמן רב דפשטי' כיון ואפ"ה בגמ' לי'ודחי'

 בעלמא בביטול מדאורייתא דאי הואומדרבנן
 דבר עכ"ל. בדוק" דחזקחו כוותי' נקטינןסגי
 דברי עם שויס אינם הר"ן שדברי הואברור

 הרא"ש דלפי חדא, לעיל. שהבאנוהרא"ש
 דספק משום הף בדיקה להצריך שלאהטעם
 הר"ן לפי משא"כ לקולא ואזלינן הואדרבנן
 רב דפשטי' הא צירף שהרי מספיק 1האין
 11 שבעיא זה עם בגמ'[ לי' שדחי' ]אע"פנחמן
 אולינן הרא"ש דלפי ועוד דרבנן. בדיןהף

 הר"ן לפי משא"כ דרבנן ספק דזה כיוןלקולא
 והמעיין בדוק. דחזקתו נחמן כרבנקטינן
 ולענין ד"ה ב' )ד למסכתין הר"ןבחידושי
 דברי הרא"ש כדברי שלא בעליל יראההלכה(
 איפשטא לא בעיץ הלכה "ולענין ח"להר"ן,
 אע"ג רנב"י דפשטה כיון ואפ"הבהדיא
 עכ"ל. בדוק" דחזקתו כוותי' נקטינן להידחינן
 דלא בעיין שהוי דבזה בדבריוהמדוייק
 מכח ]ואולי להחמיר יש בהדיאאיפשטא
 ואפ"ה לעיל[ הנזכר חלאווה המהר"סקושיית
 נקטינן הוא[ ]ומדרבנן נחמן רב דפשטי'כיון

 דברי לפי משא"כ בדוק. דחזקתוכוותי'
 במיוהד נובע בדיקה מחיוב הפטורהרא"ש
 פשיטותא. בלא בעיא הך שנשארהמזה

 מצינו דאיך עית' צריכים הר"ן דכריברס,
 הוי דהמדובר משום הנדחה כדעתשפסקינן
 וז"ל תל"1 סי' או"ח ב"ח ועין דרבנן.בדין

 בהגהות הנה בדוק חזקתו אי הלכה"ולענין
 ממיץ אלעזר ר ]היינו הרא"ם בשםמיימוני
 דכל מחמירין גאוניס ושאר רי"ו[ יראיםבספר
 סופרים בדברי ואפילו לחומרא דאיסוראתיקו
 אבל בחיקו דאסיקנא היכא דוקא דשמאוצ"ע
 אע"ג להתירא לה פשיט יצחק בר דר"נהכא

 שכקינן לא הוא, דמדרבנן כיק מ"מ להדדחינן
 דיחוי מקמי יצחק בר ר"נ לי' דפשיטלמאי
 דברי שהביא הרי עכ"ל. עלה" דקאמרכעלמא
 באים דדבריו וס"ל כצורתם כמעטהר"ן

 צ"ע הב"ח ודברי הרא"ם. מדעתלאפוקי
 דוקא הרא"ם דדברי דאפשר כחבדברישא
 דתיקו לפרש דבא ההיינו בחיקו דאסיקנאהיכא
 ואין מסופקיט, אט למעשה שאפי' פסק,הוי
 בין המחלקים הפסק לכללי נזקקיםאנו

 מספק, לחומרא אזלינן רק לדרבנן,דאורייתא
 דהוי רק כחיקו אסיקנא דלא היכאמשא"כ
 כללי בתר אזלינן גרידא, איפשטא דלאבעיא
 הר"ן. של צירופו הביא למה וא"כהפסק.

 יש הר"ן של צירופו דלביאורוהנראה,
 אימא לעולם לא בגמ' דקאמר דהאלהקדים,

 דהקשה המקשה מדברי הוי בדוק דחזקחולך
 דברי דדחה דהא וההנו נחמן, רב שלאראייתו

 דרב אדינו חולק שאינו בדרך הוי נחמןרב
 ראו' שום אין נאמנין דמהכל דס"ל רקנחמן
 נשאר גופי' נחמן ורב לא, או בדוק חזקחואי

 חלאווה מהר"ם )1ע' בדוק. דחזקתובודאי
אסוגיין(.
 בסוגיא ב', מ"ח רף זרה עבודה בר"ןוע'
 הרמב"ם דברי שהביא אשרה של צלהדצל
 לצל שהחיר הי"א כוכבים עבודת מהלכותפ"ז
 לומר צריכץ אנו כרחנו "ועל ו1"ל וכתבצלה
 מדרבנן אלא מיחסר דלא עסקינן מכויןדבלא
 פוסקים הם לן מספקא בתרא דבלישנאוכיון
 הוי דאפי' מחוור זה אין ועדיין לקולא.בזה

 דכ- כיון בדאורייתא[ ]וכ"ש דרבנןאיסור
 ובלישנא לאיסורא ל, פשיטא קמאלישנא
 פשטא לדחויי לן לית לן מספקאבתרא
 בתרא" דלישנא ספיקא משום קמאדלישנא
עכ"ל.



גתוראירפו
 הר"ן. של צירופו לפשר הגענוועכשיו

 דפשטי' כיון רק בהדיא איפשטא לא 11דבעיא
 לן לית דודאי, קמא לישנא והוא נחמן,רב

 הגמ'. דבעל ספיקא משום דידי' פשטאלדח,י'
 רודאי קמא דלישנא דעדיפות אפשראמנם,
 בדאורייתא, בע בדרבנן בין להחמיר, רקהוי
 בתרא ללישנא חוששין דאנו אפשראבל

 זה ועל דאורייתא. בבעיא להחמירדמספקא
 הוא ומדרבנן נחמן רב דפשטי' כית הר"ןצירף
 בדוק. דחזקתו בווחי' נקטינןוכו'

 משפט דזהו הב"ח, דברי מיושבולפ"ז
 בתיקו" דאסיקנא היכא דוקא "דשמאדבריו
 דר"נ הכא "אבל השקול בספץ שנשארההיינו
 ודאי והוא - להחירא" לה פשיט יצחקבר

 ספק בדרך הוי הדחיה לה" דדחינן "אע"ג-
 השקול[ בספק דאסיקנא בעיא זה אין]וא-כ
 דפשיט למאי שבקינן לא הוא דמדרבנן"וכיון
 עלה". רץאמר בעלמא דיחוי מקמי רנב"יליה
 אע"פ ספק בדרך הוי דהדיחוי דמשוםוהיינו
 חמץ דבדיקת כיון ל,ולא הוי הוודאיתשהדעה
 כווחי'. נקטינןדרבנן
 חלאווה, המהר"ס ץושיית קשה אינווגם
 בדוק חזקתו אע אמרי' דאי להר"ן ס"לדודאי
 נחמן רב דפשטי' כיון אבל בדיקה, חיוביהי'

 ספק[ ]באופן הגמ' שדחאו אע"פ ודאי[]באופן
 דכיון והיינו בדוק, דחזקתו כוותיהנקטינן
 לקולא דודאי נחמן לרב שבקינן לא היאדרבנן
 ודו"ק. לחומרא, דמספקא הגמ' בעלמשום

""



רפזנהוראי

 גרינעס חייםהרב

 פטור מקוםבגדרי

 ח"ל ה"ז שבת מהל' בפי"ד הר"מ כתבא.
 פהות בו שיש מקום פטור מקוםאיזהו

 שכל לרקיע עד וגובהו ארבעה עלמארבעה
 או וכרקמם קהרם אפ" כארץ הוא הרי בע'פחות
 ד על ד דחכן חיע שלשה גכהן ברה"הגללים
 הר"מ במש"כ וה,ה עכ"ל, פטור מקוםה"ה
 פטור מקום הף גללים או וברקרם קהמםאפילו
 א', ז' דשכת מסוגי מקורו וע"ה בהםכשאץ
 בפנ" וטח חרק ברה"ר זקופה לבינה חסראא"ר
 דאמרי ורבא אבי' פטור גבי' עלחייב,

 לה דרסי דלא שלשה שגבוה והואתרוייהו
 ג' גביהי דלא אע"ג והיגי היזמי אבלרבים
 צואה אבל והיגי היזמי אפי' אמר רב ברוחייא
 והיינו ע"כ. צואה אפי' אמר אשי ורבלא

 אף עלי', דוו'סים שאין כדבר אמוראידפליגי
 מקום שהוי אמרי' אי לרה"ר, ג' חוךשהף
 וכ"פ מרה"ר כחלק נחשב ולא לעצמה,פטור
 טובא תמוהע הרמב"ם דברי וע"כרש"י,
 דהי' דמשמע וברקנים קוצים אפי'במש"כ
 כלל, כמ"פ אותם נהשוב שלא סבראאיזה
 להוסיף הר"מ שהוצרך ג' גבוהע כשהםאפה
 ג', כשגכוהין מ"ם הויין וברקנים קוציםשאפי'
 שאין שמכית איפכא להדי' מכוארובגמ'
 אף מ"פ דהיין למימר איכא עליהםדורסים
 ודבריו הלח"מ, בזה עמד וכבר מג'.למטה

 עי"ש.דחוקים,
 ומקום כ' הזורק פרק ריש ברע"בוהנה
 מקומ הוא ולמעלה מג"ט גבוה דע"ד בושאין
 ברה"ר וגללין וברקנים קוצים אטי'פטור
 ה"ה דע"ד בהם ואין ולמעלה מג'גבוהים
 ע"א( )צ"1 הרש"ש וכחי' עכ"ל. פטור,מקום
 דק לא וכו' קוצים אפי' רמ"ש וכ' עליותפס

 בדידהו דאף הוא דהרכותא בגמ' דעי'בלשונו

 אפי' ראינהו ממ"ד ולאפוקי ג' גבוהבעינן
 הזהב מסגרח בספר גם מ"פ. הויין מג'פחות
 הרע"ב דברי על הקשה תפא"י משניוחשבסוף
  השגה כאן אע ולדבריגו בצע"ג, והניחםאלו
 הר"מ שי' אחר ונמשך הר"מ, גם דכ"ככלל
 בעצסו. שם הרש"ש וכמש"כ שם, דבריובכל

 שמצאהי עפ"מ נראה הר"מ, דבריובעיקר
 בסוגי' שבת מס' על רי"ד פסקי בספרבעז"ה
 והוא תרוויהו דאמרי ורבא אביי שכ'הנ"ל
 רב בר וחייא לא. והיגי היזמי אבל ג'שגבוה
 ור"א לא, צואה אבל והיגי היזמי אפי'אמר
 אמר ור"א לא, צואה אבל והיגי הקמי אפי'אמר
 אבל גרס דלא ומבחור עכ"ד, צהוהאפי'
 בגמ' וכמו ג' גביהי ילא אע"ג והעיהץמי
 ג' גבוה כשהוא מ"פ הוי לבינה דדוקאקאמרי
 ג', גבוה כשהוא אף והיינו לא, הו"האבל
 מ"פ הוי' הו"ה דאף ס"ל רב ברוחייא

 דאפי' ס"ל ור"א לא צואה אבל ג'כשגבוהין
 לא אחד דאף הוינו ג'. כשגכוהץ מ"פ הר'צהוה
 פליגי ואדרבה בע' למטה מ-פ ןהףקאמר
 ג'. בגבוהין אף מ"פ כלל נעשים אלו דבריםאי

 בשאר מצאתי' שלא חדשה גירסאוהוא
 נ"ל וז"ל כ' כאן רי"ד בתוס' )והנההראשונים.
 בצואה שוים רבא בר וח-א ורבא דאבי'יית
 עכ"ל מנשיא כרב הלכה אץ מ"פ, הויאדלא

 בדבריו, מתקשים אחרונים באיזהוראיתי
דאדרבה

 אב-
 דצואה שוים רב בר וח-א ורבא

 דל"ה ס"ל אשי רב ורק ג' תוך אף מ"פהוי'
 דהוי' בצואה שוים דצ"ל מגיהים וע"כמ"פ,
 הרי"ד דברי דלאור ברור הדבר אבלמ"פ.

 דאביי כלום להגי' דא"צ להדי' נראהבפסקיו
 וכש"כ מ"פ, אינו הו"ה דאפי' ס"לורבא
 אבל מ"פ, הוי דהו"ה ס"ל רב כר וחייאצואה



בהוראירפח
 דכרי הן 1ה1 מ"פ ל"ה דצואה שויםכולם
 גירסת הי' דכך ונראה בחוספותיו(.הרי"ד
 כר"א שלא פסק שהרי"ד אלא בגמ'הר"מ
 דאפי' כר"א, פסק והר"מ מ"פ, ל"הדצואה
 וברקנים קוצים דאפי' שכ' חהו פ מ" הויצואה
 ג', כשגבוהין מ"ם הוךין ברה"ר גלליםאו

 זאת. בגירסא הר"מ הכרח יבואר ולהלןודו"ק.
 דברי סתירת הקשה כאן הדשג"אוהנה

 גביהי דלא אע"ג דהו"ה ס"ל דכאן אהדדירבא
 קאמר צ"ב דף המצניע בפ' ולקמן מ"פ הוי'ג'

 ביד מג' למטה ברה"ר פירות דהמוציארבא
 דמי, כקרקע לקרקע סמוך מג' למטה דכלחייב
 רביס דרסי דלא אע"ג מ"פ, דהוי אמרי'ולא
 זאח, קושי' מחמת שהידש מה עיי"שכיד.

 היטכ, מיחטב והרי"ד הר"מ כדעתולדברנו
 הף דלבינה רבא קאמר דכאן כלל, סתירהואין
 והוא דקאמר והיינו ג,. דגבוה משום רוקאמ"פ
 להיות כלל א"א מג' רבפחות והיינו ג'דגביהי
 דלמטה שם רבא דקאמר מאי ממש וזהומ"פ
 ביד, רבים דרסי דלא אף כרה"ר הוימג'

ורו"ק.
 כמוכרחים, נראים דברינו דכל דאףאלא,

 וצואה דקוצים נאמר דלמה בעי, טעמאמ"מ
 ה" ובפשה(ו ג'. כשגבוהע אף מ"פ ה:י'לא

 מ"פ שהם לומר לנו הה יותר דאדרבה,נראה
 רש"י וכ"פ רבים, עליהם דרסי דלאמכית
וצ"ע.

 על להקשות שיש מה בהקדס בזה,והנראה
 בדינא קמ"ל מאי דלכאורה חסדא, רבדברי

 כפ' היא ערוכה משנה הלא זקופה,דלבינה
 למעלה בכותל ד"א הזורק א' ק' דףהזורק,
 מעשרה למטה ופטור, באויר כזורקמעשרה
 התם בגמ' ואוקימנא וחיב, בארץכזורק
 בצד שנדבק שמינה בדבילה מיירי חייבדלמטה
 ממש וזהו כאן, כ"ז רש"י וכדהכיאהכותל
 תוך דהוי חייב דבפני' כאן ר"ח דקאמרמאי
 ומצאתי מסויים, מקום דהוי פטור וע"גיו"ד
 בקושי' והניחה קזיס מהר"מ בחי' זאחקושי'
 דלא נראה אמנם גדולה, תימה באמחוהוא
 דמתני' דדינא הם, נפרדים דברים דשניקשה,

 מקום הוי רלא טכית יו"ד, דתוך הואדהזורק
 דנח בגוונא והיינו ברה"ר. כנח נחשבמסויים
 הוי מעשרה שלמעלה חה שמינה,בדבילה
 דפשיטא חידוש, שום בזה אין באוירכזורק
 ויינא הוא. מ"פ ברה"ר מעשרה למעלהדכל
 נח דקאמר דזה לגמרי, אחר ענע הואדר"ח
 באמת דזהו חידוש שום בזה אין חייבבפני'
 חהב, מסויים מקום דאינו דכית ק' דדףמשנה
 והיינו פטור, דע"ג הוא ר"ח לן דחדיתוהא
 ברה"ר המ1נח דבר כל שלא לומר מקוםדהי'
 דבטילין אלא - כמ"פ דינן מרע"דפחות
 וכמו וחשוב, קבוע דבר דוקא ובעי' - רלרה"

 הר"ם כדברי עצום דיוק בזה שראיתיכרמלית,
 להדי' הר"מ כ' שברה"י המשנה,במרכבת
 בהן יש אם וכוורת וכר כל,ם אפי' ה"בבפי"ד
 במ"פ וגס גמורה, רה"י ה"ה יו"ד בגובהדע"ד
 מ"פ, דהוי' וכו' וברקניט קוצים אפי' בה"זכ'

 או חריץ או תל אלא כ' לא בה"דובכרמליח
 דדבר משום והתנו לרה"ר, הסמוכה זויתקרן

 להפקיעו וקבוע חשוב דבר בעי ברה"רהמונח
 תוס' )עי' לרה"ר בטילה לאו ואם רה"ר,מדין
 שם אהע"ז ובחי' כאן ד"ה ע"א ה'שבת

 דלבתה ר"ח דקאמר מאי וזהו בזה.(ואכמ"ל
 לרה"ר, שבטילה אמרי' ולא מ"פ, הוי'זקופה
 לא, והיגי דהיזמי ר"ח ד' מפרשים ורבאואבי
 מרשה"ר לאפקועי חשוב דכר הוי דלבינהר"ל

 לא וצת!ה הרה אפי שר יכ בר מיא הףהי"
 הל' שום כאן דאץ והינו צת!ה אפ" אמרור"א
 כ"ד אלא רה"ר, משם להפקיע חשיבותשל

 שיתמב מ"פ, הור ויצ"ד בו הוץ ג'שנבוה
 דר"ח חידושא דעיקר קזיס, הר"מ קו'שפיר
 ודוקא מרה"ר, להפקיע חשוב דבר דבעיהוא

 לא תה וכיו"ב הצואה והיגי היזמי ולאלבינה,
 מה ועפ"ז וכנ"ל. רהזורק, ממשנה כללנשמע
 דר"ח דינא הרמב"ם השמטת להבץ ישמאוד
 במרכבת עי' בזה, טרחו האחרוניםאשר
 רב של חיהחטו דעיקר משום והינו ועוההמשנה
 הו"ה ילא מ"פ הף לבינה ז1זקא הת!חסךא
 צואה דאפה אשי כרב פסק הרי ה:רמב"םוכנ"ל,
 הביא הרי ח=ב דבפנה לרניא ואם מ"פ,הר'



רפטבהוראי

 עם ענץ לוה ואץ בהי"ח, ק' ידף דמשנהדינא
 ופשה~. וכנ"ל, דר"ח,דינא
 מקום וכן ה"ז בפי"ד הר"מ כתב עודכ.
 מיל אלף ארכו הי' אפי' דע"ד בו שאיןהמוקף
 ה"ז ולמעלה מג' וגובהו שעורה פחות ד'ורחבו
 גובהו כמש"כ הר"מ לשץ ודיוק עכ"למ"פ
 לא ג' גובה שבעי המקום עצם על ד,אימורה
 במקום מיירי זו שגוונא אע"ג המהיצותעל

 ריש בפיהמ"ש מדבריו ג"כ מתכאר ו1המוקף.
 וכן כ' שבה"א נמי, דיקא עץ"ש. שבתמס'
 יו"ד, גובחן מהיצות ד' מוקף שהואסקום
 וכו' מג' גובהן מחיצות ד' שהוקף מקומובה"ד
 יו"ד, ועד מג' וגבחו דע"ד בו שיש חלושם,
 שאין עצמו הטקום גובה על באמת מ-ריושמ
 המקוס דאם תמוהין הר"מ ודברי מחיצות,לה

 מ"פ לעשותו ג' גובה בעי' למה מחיצותטוקף
 ג' דתוך משום הוא ג' גובה דבעי' הטעםדכל
 אם אבל רה"ר, חלק והוי סמיכתא כארעאהף
 מרה"ר, הם מובדלים כבר מחיצות מוקףהוא
 בעבוה"ק ועי' ג'. גובה שיהי' עוד בעינןולמה

 כ"מ מ"פ איזה שכ' פ"א( )ש"גלהרשב"א
 וכו' ג, בתוכן שעומד הרשות מן שגבוהוכו,
 וכו' עשרה ארכו אפי' שהוקף מקר מ"פה"ז
 הצריך לא מוקף שבמקום ומבואר מ"פ,ה"1
 בעי לא מוקף הוא דאם כנ"ל וה-נו ג'.גובה
 אחד לאף ראיתי ולא צע"ג, הר"מ וד' ג',גובה

 בזה.שיתעורר
 דמ"ם הא הר"מ דלדעת בזה,והטוכרח

 מרה"ר להפרירו זה אין ג' בגובה אלאאינו
 דהף עצמה, מ"פ מדיני דהוא אלאגרירא,
 במקום ואף ג' וגבוה דע"ד בו שאיןמקום
 גובה בעינן ג"כ אחר, דבר ע"י מרה"רשנבדל
 הוא כרמלית כל מד"ח דהנה הדבר, וביאורג'.

 בו שיש מקום על גזרו וחז"ל פטור,מקום
 לא שלהר"מ ונראה כרמלית, וקראוהודע"ד
 גס אלא דע"ד בו שיש מקום כל על שגזרורק
 שאינו אע"ג ג', גובה בו שאין מקום כלעל

 הלחיין דבין בסוגי' סבואר שזה ונראהדע"ד.
 והכי ורבא, אביי בה דפליגי א', ט' דףעירובין
 )דבין לה אמינא מנא רבא אמר החםאיחא

 יוחנן א"ר דימי רב אתא דכי מותר(הלחיין
 ולבני רה"י לבני מותר דע"ד בו שאיןמקום
 מקום דהוי משום וה-נו עליו, לכתףרה"ר
 והנה ג'. בגבוה התם אביי וקדחיפטור,
 להביא דרבא אדעתין סלקא מאי קשהלכאורה
 בגבוה דוקא הוי דם"פ ירע לא וכי ממ"פראי'
 רבא וע"כ וז"ל וכתב הריטב"א בזה ועמדג',
 ארעא לא דאי מץרי ג' בגבוה ס"לנמי

 שעומד כית הרבים רשות וה"ל היאסמיכתא
 מעלה לא ג' דגובה ס"ד דהוה אלא לו,סמוך
 כיון ולכאן לכאן שיתבטל לענין מורידולא
 לי' עביד נמי דגובה תירץ ואביי ד' בושאין

 דאם ודבריו,סתומים, ועיי"ש, וכו'דלביטל
 למה מוריד, ולא מעלה לא ג' דגובה דרבאס"ד
 ונראה ג'. כגובה אם כי מ"פ אינובאמח

 ג' גובה דבעינן דהא דרבא ס"ד דהוהבכוונתו,
 ארעא דהוי וכדבריו מרה"ר להבדילו רקהוא

 דבעי' לא אבל ג', גבוה שאינו כ"זסמיכתא
 דבגוונא והיינו מ"פ, לאשוויי בעצם ג'גובה
 )עי' בו, שנמצא מרשוח להבדילודל"צ

 שביארו ובמה בלבד בד"ה רש"יבמש"כ
 ואבץ ג', גובה ל"צ שסיר ץראשוניס(דבריו
 והיינו דליבטל. לי' עביד נמי ג' דגובההשיבו
 ההיחר דגדר מ"פ. לעשותו ג' גובה ג"כדבעי'
 להכא ובטל בפ"ע, מקום דאינו הוא מ"פשל

 לרה"ר ממנו להוציא מותר ולכןולהכא
 דקאמר חהו בכ"מ ברש"י כמבוארולרה"י
 ולהכא להכא שבטל גורם נמי ג' דגובהאביי
 שום מ1ה אין ולכן דע"ר, בו שאע זה רקולא
 ג', גבוה אינו דהתם הלחיע דבין לדינאראי'
 דקאמר במאי הר"מ של מקורו הי' שזהונראה
 באופן מח,צות כשמוקף אף ג' גזבה בעי פדמ"
 וכמשנ"ת. בתוכה שעומד מרה"ר נבדלשכבר
 בפי"ז הר"מ שפסק טמה ע"ז תתמה)ואל
 דמשמע חדא מוחר, הלחיין דבין כרבאהי"א
 רבא בי' דהדר הנ"ל הריטב"א שלמדבריו
 משום ראי' כאן דאין לאבי' והודהמראייחו
 מקשים הראשוניס דהנה ועוד ג', בגבוהדהחם
 בפחוח מוחר לחיין דבין הר"מ שפסק מהעל

 דהרי לד', מד' פחות לין חילק ולאלרה"ר



בהוראירצ
 מקום אר"י דר"ד מדינא הוא דרבאהילי'
 ד' כשיש דמותר לי' ומנא וכר, דע"ד בושאין
 ולדכרינו דצוי, ובמאירי במלחמות עי' הלחיןבץ
 רבא וקיכלה רבא של לדבריו אבי דרח"א"ש
 מחלוקת בזה אין ולמסקנאמיני',

 וכמשנ"ת, ג' בגבוה דוקא הף מ"פולשניהם
 סותס, החיצת דחודו הוא דרבא טעמי'וע"כ

 מד' פחוח בין חילוק אין וע"כ בגמ',כמבואר
 בזה(. ואכמ"ל במלחמת היטב ועי'%',

 שאין מבוי כ' ה"ט פי"ז בר"מוהנה
 פחות שכל קורה ולא לחי לא א"צ ג"טברחבו
 המבוי דאם בדבריו ומבואר כלבוד, ה"המג'
 הוי ד' עד דהלא ותמוה לו"ק תיקון בעי ג'רחב
 פחות ד' ורחבו מיל אלף ארכו ואפי'מ"פ

 בפי"ד הר"מ וכמש"כ מ"פ עדייז הוישעורה
 בזה נחקשו וכבר כלל, תיקת תיבעי ולאה"1,

 ע"א י"ג עירובין ברשב"א עי' ובתראי,קרמאי
 שם. יעקב ובגאקובמאירי
 דכיון בפשיטות שפיר אתי דברינוולפי
 דבטל לומר רכדי מ"פ, הוי לא ג' גובה בודאין
 כו דאע חדא דברים שני בעינן ולהכאלהכא
 הוא ביחד ושניהס ג', גבוה דיהי' ועודדע"ר

 מדברי למעלה וכדביארנו למ"פ לי'דקמשוי'

 שיצא כל וקורה לחי בעי וע"כהריטב"א,
 וכמשנ"ת. כרמליח, ככל לבודמתורת

 עכודת בספר מצאתי לדברינו חזקהוראי'
 ספרו שבסוף כההוספות שהעתיק ח"אעבוהה
 שבכת"י, הבתים מספר  חש,בים דבריםכמה
 ג"ט שרחב דמבף הנ"ל הרמב"ם על שםדנמד
 וז"ל הבתים הספר וכתב קורה או לחיכעי

 רק לא )כ11נת1 מר' פחות כלו אפילו ליויראה
 נחשב אינו הראב"ד( בשם ברשב"א עי'פתחו,
 ג' גבוה שהוא דבר אלא מ"פ נקרא שלאלמ"פ
 ככרמלית הוא הרי וכו' זה אבל הקרקעמן

 היקף ע"י מרה"ר דנבדל אף והיינועכ"ל
 מ"פ, ולא הוי כרמלית מ"מהמחיצות
וכמשנ"ח.
 הר"מ בדעת דברינו דלכאורהאלא
 הגמ' סוגיית והוא ערוכה מסוגי'נסתרים
 לאמוראי דס"ל רברינו בראששהבאנו
 בטילי לא עליהם דורסים שאיןשדברים
 הוכחנו והרי מג'. למטה אף מ"פ והויןלרה"ר
 בשום מג' למטה מ"פ שייך לא הר"מדלדעת
 שביארנו דלפ"מ נכת הדכר באמת אולםאופן.
 כגירסת הי' זו בסוגי' הר"מ שגירסתלמעלה
 בענין כלל זו סוגי' מיירי לא ולגירסתסהרי"ד,
 אמוראי לכולהו ואדרבה מג', למטהמ"פ

 וכמשנ"ת. וא"ש ג', בגבוה דוקאמיירי

"4  
 פערלשטיין חכחן חייםחרב

 שרטוטבעבין

 וכו', יוסף רב אמר ב', ו' רף גיטיןבגמ'
 אדם בני יהורה לרב לי' דשלח איהו האועוד
 הילד ויתנו בעצמן קיימו הן לכאן משםהעולין
 יצחק וא"ר שרטוט בלא לי' וכתב וגו'בזונה
 שם ובתוס' כותבץ. אע שלש כותביןשתים
 דאמר וא"ת הקשו, יצחק רב אמרד"ה

 אין רתפילץ דמגילה ובפ"ב רבהבהקומץ

 ארבע או שלש אפילו יהלא שרטוטצריכין
 לא דתפילין ר"ת ואומר שרטוט, צריכיןחבות
 עושה אבל ושיטה שיטה כל על שרטוטבעי

 שיטין, כמה תחת,ו וכותכ למעלה אחחשרטוט
עכ"ל.

 ה"ט מגילה מהלכוח מ"ב ברמב"םוהנה
 על בדיו אלא המגילה את כותבע אין וז"לכחב



רצאוהוראי

 וצריכה וכו' חורה, כמפר  ה~לף צל אוהגויל
  מרן ובחירושי עכ"ל, צצמה כתורתשרטוט
 הקשה מגילה הלכות הרמב"ם על הלוירי"1
 או גויל דלגבי לשונו שינה מדוע הרמב"םעל
 נקט שרטוט דין ולגבי תורה כספר כתבקלף

 מהלכות פ"א וברמב"ם עצמה. כתורהבלישני'
 שאין מסיני למשה הלכה כתב הי"בתפילין
 אבל כשרטוט אלא מזוזה ולא ס"תכותבין
 מהופין שהן לפי שרטוט צריכים איןתפילין
 שדין כיון ז"ל הגרי"ז מרן והקשהעכ"ל,
 ובתפילין הלל"מ הוא ותפילין בם"תשרטוט
 נעו ילא הוא ממילא וא"כ הלכחאליכא
 מרן מזה והוכיח בזה. טעמים לן ולמהשרטוט
 זה אין שרטוט בעי דס"ת דהאהגרי"1,
 על נאמר זה דין דיסזד רק ס"ת, שלמהדינים
 וזהו בכתיבתה, שרטוט בעי דתורה עצמהתורה
 עצמה, כתורה שרטוט דין לגבי הר"משנקט

 על אם כי ומזוזה בס"ת נאמרה לאנההלל"מ
 לההלכה שייכים היו תפילין גם וממילאתורה,
 מתופין, שהן משום לאו אי שרטוטשל

יעוי"ש.
 עצמה דתורה הלכה בהך לחקור ישועדיין
 דהיינו בכתיבתה, דין הוי אי שרטוט,צריכה

 בשרטוט, להכתב צריכה שתורה היאשההלכה
 הקודש כתבי דכל בקריאה, דין שזהאו

 כדי משורטטין להיות צריכין בהםשקוראין
 הגרי"ז מרן נחית ולא יפה, בהן לקרוחשיוכל
 זה. דבר ולבאר להמשיךז"ל

 ס"ת איתא, א' ל"ב דף מנחותובגמ'
 מזוזה, מהפ עושין אין שבלו ותפיליןשבלה
 לקדושה חמורה מקדושה מורידין שאיןלפי
 והא עושין מורידין הא בגמ' שם ופריךקלה,
 מהדו"ק רעק"א ובשו"ת ע"כ. שרטוטבעי
 שרטוט מועיל דאין זו מגמ' מוכיח נ'סימן
 והא הגמ' מקשה מאי מהני דאי הכתיבהאחר
 הביא עוד עכשיו. לשרטט יכול הא שרטוטבעי
 אגרת כתכה ד"ה ב', י"ז דף בסוטה דתוס'שם

 מועיל אם שרטוט דבעי סוטה במגילתנסתפקו
 והא רע"א והקשה הכתיבה. אחרלשרטט
 מהני, דלא בהדיא מוכח דמנחותמסוגיא

 פשטו נלא סוגיא לאותה שם הביאווהתוס'
 עכ"ד. מזהספיקם
 11"ל, כתב שם גיטיז בריטב"אוהנה
 ותפילין שרטוט צריכה דמזו1ה דטעמאואפשר
 בהם קוראין אין דתפילין היינו צריכין,אין

 שנים לז' אחת בה שקורץ מזווה אבללעולם,
 עכ"ל. מיושב הכתב שיהא כד' שרטוטצריכה
 שהשרטוט הריטב"א ביבר' בהדיא מבוארהרי
 מחחת להכתב שמצותה תורה בכתיבת דיןאינו

 שתורה דבעינן משום הוא אלאלשרטוט,
 ולפיכך ומיושר, מיושכ כתב מתוך יפהתקרא
 צריכין אין לקריאה נועדו שלאתפילין
 שא"צ בתפילין הרמב"ם מש"כ וזהושרטוט.
 מחופין. שהן מפנישרטוט
 בתורה שרטוט שבעינן מה מלבד ודאיאך
 נוספח הלכה נאמרה יפה, שתקראכדי

 בגיטין בתום' הר"ח דעת והיינובשרטוט,
 תחתיו וכותב למעלה אהת שרטוטשעושה
 הכתב שיהא כדי אינו ודא' וזה שיטין,כמה

 שהקשה מה היטב יתיישב ולפ"זמיושב.
 אם נסחפקו בסוטה כשתוס' מדוערע"א,
 לא הכתיבה, אחר שרטוט מועיל סוטהבמגילת
 נתבאר שם דמנחות מסוגיא ספיקםפשטו
 דבעינן דהא משום והיינו מועיל, דאקבהדיא
 יהי' שהכתב כדי אינו סוטה במגילתשרטוט
 סוטה מגילת דהא יפה, תקרא והמגילהמיושר
 בשום נתבאר ולא כלל, לקריאה נועדהלא

 מתוך הסוטה את להשכיע צריך דהכהןמקום
 דף סוטה במשנה מבואר הא שכתב,המגילה
 אלא עוד ולא לשת, בכל שמשביעהל"ב

 כמבואר שהשביעה אחר המגילה אתשכותב
 כל ובכלל וח', ז' הלכה מסוטה פ"גברמב"ם
 כ"א לקריאה נועדה לא סוטה מגילתעצם

 בגלל הוא שרטוט שם דבעינן והאלמחיקה,
 בתפילין וכמו בשרטוט שנאמר האחרהדין

 זה ואשרטוט למעלה, אחד שרטוט רקשעושה
 הכתיבה, אחר יועיל אם חוס' דנסחפקוהוא
 הכתיבה שתהא זה שרטוט מטרת שאיןדבית

 יועיל אולי להסתפק מקום יש כן ועלמיושרת,
 ספק לפשוט מקום אין אבל הכחיבה. אחרגם



בהוראירצב
 בצע ומה יפה, לקרות הקורא שיוכל כדי במזוזה מיירי התם דהא דמנחות מסוגיאזה

 תוס' פשטו שלא וזהו הכתיבה, שאתר בשרטוט מיושב יהי' שהכתב ובעינן לקריאה,העומדת
 ע"כ. זו, מסוגיאסמיקם

 זיכרמן בערחיים ~ייי,*5

 חנשח גיד ביטולבענין

 גיד בה שנתבשל ירך תנן ב', 1 צ" דףהולין
 אסורה 11 הרי טעם בנותן בה יש אםהנשה
 הנשה גיד בלפת כבשר אותה משעריןכיצד

 טעם בנותן שמכירו בומן הגידין עםשנתבשל
 בד"ה שם וברש"י ע"כ, אסורין כולן לאוואם
 הירך כאילו רואין וו"ל כתב בלפתכבשר
 וכו' טעס נותן הי' ואילו בשר והגידלפתות
 דבהכי וגמירי הלל"מ דשיעורץאסור

 דהא והחת"ם הגרע"א והקשו עכ"ל.משערינן
 כעיקר דטעם הוא מקומות בכמה רש"ישיטת
 דהשיעור לומר יתכן האיך א"כ דאורייתאלאו

 חד מדאורייתא הא מהלל"מ הוא בלפתכבשר
 וא"ל בנ"ט, אסור מדרבנן ורק בטלבתרי

 סגי לא הנשה כגיד דהכא לומר באדההלכה
 דמנ"ל כלפת, דבשר נ"ט בכדי ואסורברוב
 לאו רטע"כ דלרש"י ותירצו כן,לומר

 טעם רק דנחערב היכא דוקא היינודאורייתא,
 האיסור נימוח אם אבל הממשות, ולאהאיסור
 וכאן דאורייתא, דטע"כ רש"י מודהונתערב,
 לבאר ויש ונתערב. האיסור שנימוחמיירי
 ה"א בפט"1 הגר"ח שביאר מה ע"פ זהתילוק

 תרי יש כעיקר דבטעם אסורותממאכלות
 נ"ט שהאיסור זמן דכל חדא,דינים:

 מכח אסור והתערובות בטל אינובהתערובות
 דטעם דין חידוש יש ועוד הראשת,האיסור
 רש"י דשיטת י"ל ולפ"ו אסור, עצמוהאיסור
 לענין רק הוא דטע"כ הדין דמדאורייתאהוא
 הך אבל החערוכות בחוך נתבטל האיסורשאין
 ולהכי מדרכנן, זהו אסור, עצמו דהטעםדינא

 וכגון ממשו, ולא טעמו רק דנחערבהיכא
 רק נשאר דלא הקדירה מן האיסורשהוציא
 מדרבנן אלא מדאור-חא אסור אינו אזטעמו,
 עצמו. הטעם אסרה לאדהתורה
 דהנה הנ"ל, החת"ס דכרי על להעירויש
 אזיל דמשנתינו הוכיח ב', צ"ט בדף לקמןהגמ'
 לא אמאי דאל"כ בנ"ט, כגידין ישלמ"ד
 ועי' נ"ט, דאינו כיון ברוב, הג'דיחבטל
 לא אמאי ע"ז, שהקשה ב' צ"ו בדףבמאירי
 בגיזין אין למ"ד אפי' אזיל שהמשנהנימא
 כדי בלפת דבשר שיעורא בעי ומ"מבנ"ט
 בריה הוי דהגיר דכיון ותי' עצמו, הגידלבטל
 ק' בדף לק' וכדאיתא באלף אפי' בטילהאינה
 אינו ניכר שהוא וכיון הוא ניכר דהגיר ועודא',
 המשנה איירי דלא מדבריו ומבוארבטל,

 חה ניכר דהגיר כתב דהא נימוחכשהגיד
 שהמאירי את"ל ואפי' כהחח"ס, דלאלכאורה
 דטע"כ וע"ז בפסחיס לשיטתי' אוילכאן

 ישאר כן סובר דאינו לרש"י מ"מדאורייתא,
 שהמשנה שאפשר הגמ' על המאיריקושית
 בשר שיעור בעי ומ"מ בנ"ט בגידין דאיןס"ל
 זה ליישב ויש עצמו, הגיד לבטל כדיבלפת
 דהמשנה ב', צ"ט בדף הגמ' שהוכיחדמה

 הדיוק פשוטו, לפי בנ"ט בגירין דישסוברת
 בגיד דמיירי מהרישא בין המשנה מכלהוא

 ובין בלפח כבשר הוא דהשיעור בירךשנתבשל
 הגידע עם שנתבשל בגיד דמיירימהסיפא
 מהתוספתא משמע וכן בנ"ט הוארהשיעור

 אין רס"ל דריב"ב דינא התוספתא דנקטבפ"ז



רצגנהוראי

 לדייק יש וכן המשנה, כל אחר בנ"טבגידין
 רישא על בץ הגמ' ראית דהביאמהמאירי
 ראית דהביא והרי"ף הסיפא, על וביןדהמשנה
 זה, על דחולק להוכיח אין הרישא על רקהגמ'
 המשנה תחילת להביא רק כוונתו מסתמאאלא
 קשה אבל מהסיסא. גם ראי' דיש אה"נאבל

 וז"ל, כתב מתני' ד"ה ב' צ"ט בדף שםדרש"י
 עכ"ל, התבשיל אח אוסר שמכירו אע"פגיד
 דאיירי מהסיפא רק הוא דהדיוק משמעדמזה

 נמי דלרש"י ואפשר כהנ"ל. ודלאבמכירו
 שהרישא אלא מהרישא ג"כ להיות יכולהדיוק
 וא"ש מכירו בשאינו בין במכירו ביןמיירי
 כיון בנ"ט, בגידין יש למ"ד דאזיל הגם'הוכחת
 אע"פ גיד רש"י שכ' ומה במכירו. נמידאיירי
 נמי דאיירי דהרישא הדץ היינו אוסר,שמכירו
 הנ"ל החח"ס תירוץ שפיר נמי ואתיבמכירו,
 והיינו מכירו באינו אפי' איירי דהמשנהדכיון

 מדאוריחא, אסור הירך א"כ הג'דשנימוח
 אתי ולזה הגיד, ממשות בי' נתערברהא

 בלפת. כבשר הוא דהשיעור לומרההלכה
 מדרבנן אלא אסור דאינו במכירו אפי'ולפ"ז
 באינו כמו בלפת כבשר הוא השיעורמ"מ
 לדאורייתא, שיעוריהס הישוו דחז"למכירו
 מדאורייתא אסור שהוא מכירו באינווכמו

 דאסור היכא כן כמו בלפת, כבשר הואהשיעור
 דבשר השיעור החכמים נחנו נמימדרבנן
בלפת.

 בשר שהדין שכחב רש"י דברי בעיקרוהנה
 יו"ד הלק החזו"א הק' כבר הלל"מ, הויבלפת
 דילפינן ב', צ"ה לקמן מגמ' ב' אות כ"וסי'
 דנשאר יעוי"ש בשלה, מורוע ששיםהדין
 התוס' שיטת דהא לי, קשה הי' זה וכעיןבצ"ע,
 בלפת בשר שהשיעור כל, ד"ה ב' צ"ולקמן
 שהוא שסובר כהמאירי )דלא בששים,הוי

 לומר ההלל"מ צריכק למה וקשה, מס'(פחות
 ששים שצריכע לי' תיפוק ששים,שצריכין
 על פליג שרש"י וא"ל כולה, התורהכבכל
 הוא בלפת בשר דשיעור לי' וליתהתוס',
 ב', צ"ו דף הרועים במלא דיעו"שבששים,
 בשר שהשיעור ג"כ הוי רש"י ששיטתשדייק

 בהדיא רש"י דנקט מהא בששים הויבלפח
 לבטלו השיעור מב"מ שהוי הגידין עםדבגיד
 אטו אלא איגו מב"מ לבטל דין וכל בס',הוי

 ע"כ בס' הוא השיעור מב"מ ואימבא"מ
 לבטלו, ס' ג"כ וצריך קל יותר אינומבא"מ
 בשר שהשיעור שכ' יקשה לשיטחו רש"ילפ"ז
 ההלל"מ, בעינן למה וא"כ בס', הואבלפת
 א', צ"ו תוס' דהנה בזה, המאירי שי' עלועו"ק

 שנתבשל בתלב הגמ' קושית על הק' אבלד"ה
 לי', טעים מאן בשר, בה שנתבשלבקדירה
 בירך שנתבשל בגיד מתני' על מקשינן לאלמה
 בי' נתן כבר שמתני' התום' ותי' לי', טעיםמאן

 לישראל אפשר ולכן בלפת, בשר שלשיעורא
 בלפת הגיד, כשיעור בשר חחיכתלטעום
 בשר, טעם כו יש אם ולטעום הירךכשיעור
 כל סובר ב', צ"ז לקמן יוחנן ר' דהאוקשה

 מאי א"כ וקפלוט, כבצל הוי שבתורהאיסורים
 שנחבשל בקדירה שנתבשל בחלכ הגמ'פריך
 עלי' למיקם אפשר הרי לי' טעים מאן בשרבה

 ע"ב לקמן לשיטחם אזלו שתוס' וא"לדמלחא.
 פסק כווחי' דקיי"ל דרבא שמסיק כלד"ה

 וקפלוט, בכבצל מועיל ואינו ס'שצריכין
 שגיד אומר דר"נ דמכיץ שם התוס'כדביארו

 בס' הוי בלמח בשר שהשיעור נמצא בס'בטל
 של מהשיעור יותר הף וקפלוט שבצלוכית
 דבכל דסובר יוחנן לר' ע"כ בלפתבשר

 סובר אינו וקפלוט כבצל הוא השיעוראיסורין
 איסורים דכל דסובר ורבא בס', הואשהשיעור
 כבצל דמיצריך יוחנן ר' על חולק בס'בטילי

 טעים מאן דפריך לשיטתו רבא ולכןוקפלוט,
 בשר בה שנתבשל בקדירה שנתבשל בחלבלי'
 בכבצל בטלין איסורים שכל סובראינו

 דזה ל", טעים מאן שפריך א"ש ולכןוקפלוט,
 להמאירי אבל לשיטתייהו, לחוס' אלאאינו,
 מס', פחוח הף בלפח בשר שהשיעורשכתכ
 רבא וכמו בס' הוי וקפלוט דבצל שי"לנמצא

 מ"ש וקשה לי', טעים מאן הגמ' פריךואעפ"כ
 מטעם לי', טעים מאן הגמ' פריך שלאמבגיד
 לא הה"נ בלפת, כבשר השיעור נקטשהתנא
 שנתבשל בקדירה שנתבשל בחלב הגמ'יקשה



נחוראירצד
 שיעורא הו' התם דהא לי', טעים מאן בשרכה

 קו' המאירי על יקשה ושוב וקפלוט,בכבצל
 וצ"ע.התוס',

 דההלל"מ בזה, רש-י בדעת לומרוהנראה
 נאמר בלפת כבשר הוא שהשיעור בגידשנאמר
 צריכין תערובתו לבטל שכדי בגיד, מסויםדין

 הוא זו, להילכתא דבענין והא כלפתכבשר
 איסורים שבכל דאע"פ קפילא, כי' יועילשלא

 טעם בו שאין יגיד קפילא דאם קיי"לשבתורה
 הרמב"ם שיטת )לפי מותרת החערובחאיסור
 צריכין דבעלמא בד, ד"ה א' צ"חולרש-י
 בלפת בבשר סגי יהי' בגיד כאן וס',קפילא
 ס', דוקא בי' וצריכין כן, אינו בגיד מ"מלחוד(
 דאע"פ הדזו"א, קו' היטב מיושבת לפ"זאשר

 מזרוע ילפינן איסורים דבכל בגמ'דאמרינן
 קפילא דא-צ בההלל"מ ניתוסף כאןבשלה,
 ההלל"מ, בגיד שנתחדש וזהו סגי, ג"כובס'
 מ"מ ס', צריכין ג"כ איסורים שבכלאע"פ
 ס' ובלא ס' בי' דצריכין הלל"מ נתחדשכאן
 וכמש"כ. יבטל,לא

 והמאירי, התוס' על קו' מיושבת גםולפ"1
 אזלי לשיטתייהו שהתוס' לדחוק זקוקיןולא

 לטעמו אפשר שבתורה איסורים שכלדאע"פ
 רש"' כתב כבר מ-מ וקפלוט, ככצלישראל
 כבצל השיעור שכל משערינן, ד"ה ב' צ"1בדף

 שהוא ס' השיעור כמו אלא אינווקפלוט
 בו יש אם יודעים אנו שאין במקוםחומרא

 וממילא יעוי"ש, איסור טעםבהתערובות
 כל לשער שיש דאע"פ הגמ' מקשהשפיר

 של השיעור מ"מ וקפלוט, כבצלהאיסורים
 בגיד אבל לי', טעים מאן משערינן, איךנ"ט
 הוי דינו כל רק נ"ט, דין בו שאיןהנשה

 לא שהגמ' התוס' כתבו ולכן בס'מהלל"מ
 וכמש"כ. לי' טעים מאן להקשותיכולה

 דף במאירי מפורשים שהדבריםונראה
 מהיכא שהקשה בדברינו, לעיל המובא ב'צ"ו
 בגידין יש כמ-ד אזיל שמשנתינו הגמ'למד

 בנ"ט, בגידין אין סובר התנאבנ"ט,.אפשר
 כדי הוא בלפת, בשר השיעור דצריכיןוהא
 שלמר נמצא הטעם, ולא הגיד גוףלכטל

 להיות אפשר בלפת בשר שלשבההלל"מ
 הגיד לבטל כדי בלפת בשר שיעורשנאמר
 כן, מסיק לא שלמעשה ואף וכמש"כ,גופא
 וכמש.כ. כן י"ל עדיין לרש-ימ"מ

 ולא לשיטתם, והמאירי רש"' נמצאולפ"1
 הראשונים: כשאר רש"י שיטת ליישבזקוקין
 הוא, - לעיל מובא כבר - המאירישיטת
 יש כמ"ד אזיל שמתני' הגמ' שראיתשלמד
 שהוא מפני מהרישא, אף הוא בנ"טבגידין
 לזרקו, וצריך בעין כשהגיד מיירי שמתני'למד
 שאא"ל אומר ולכן בהדיא, כ"כ שהואוכמו

 בשר והשיעור בנ-ט גגידין אין סוברשמתני'
 אפשר הי' ולכן הג'ד, גוף לבטל כדיבלפת
 רש"י אבל מהרישא. אף הגמ' ראיתללמוד

 מיירי שהמתני' החת-ס שלמד כפ-מלשיטתו,
 יכול הי' לא התערובות, תוך נימוחכשהגיד
 סובר דמתני' שתנא דמתני' מהרישאללמוד
 השיעור שצריכין ראפשר בנ"ט, בגידיןיש
 יה' ולכן הגיד, גוף לבטל כדי בלפתבשר
 וכמש"כ. מהסיפא, הגמ' ראית ללמודמוכרח

 השו"ע על האחרונים קו' ליישב ישלפ"1
 בנ"ט, בג'דין ראין ב' סעיף ק' בסי'דפסק

 שנתבשל גיד לבטל ס' שם מצריךואעפ"כ
 בגידין שאין כיון והקשו מכירו, ואינובירך
 ברוב, יבטל ולא ס' יצטרכו למהבנ"ט,

 שאין שאע-פ שהק' המאירי מדבריולפמש"נ
 בלפת בשר השיעור צריכין מ"מ בנ"טבגידין
 נאמר שבההלל"מ ונתבאר עצמו, הגידלבטל
 בשר שיעור בו שיהי' צריך הגידשלבטל
 טעם בו שאין אומר שהקפילא ואע"פגלפת,
 השו"ע דברי אתיין אסור, הוא עדייזאיסור,
 מ"מ בנ"ט, בגידין אין שפסק דאע"פהיטב
 בס' הוא שלתוס' בלפת, בשר השיעורצריכין

וכמש"כ.
 כבר בלפת בשר של שיעורא בעיקרוהנה
 צ"1 דף דהתוס' הראשונים פלוגתת לעילמובא
 והמאירי מששים א' דהוא כתבו כל, בד"הב'

 לשיטתייהו דאזלו וי"ל מ1ה, פחות שהואסובר
 הוא מס' א' דהוא לומר תוס' שהכריחדמה
 דגיד ב', צ"ז בדף שם ר"נ שאמרממה



רצחבחוראי

 א' הוא בלפת דבשר מזה ומבוארבששים,
 בשמנו מיירי שר"נ אמ"ל הי' ובזהמששים

 המאירי כ' באמת וכן עצמו, בהגיד ולא גידשל
 קו' מזה אין אבל גיד. של בשמנו מיירידר"נ
 הקשו חלב, שאני בד"ה בע"א דשם התוס'על

 הא מותר, אמאי בגיד שצלאו דירךהתוס'
 בשם וחירוצו כולו ויאסור ממעפע הגידשומן
 חירצו ועוד מפעפע, אינו גיד של דשמנור"ח
 רק נאסר לא שמשומן דכיון ריב"ם,בשם
 הגיד, מן המור שיהא בדין אינו הגיד,משום
 אוסר, אינו נמי השומן אוסר אינו דהגידוכיון
 גיד, של בשמנו ר"נ איירי אי אפי' ולפ"זע"כ.
 בששים שיעורו עצמו דהגיד מוכחמ"מ

 בשר דשיעור וע"כ מהגיד, חמור אינודהשומן
 בס'. הויבלפת

 וס"ל בזה התוס' על חולק הר"ןאמנם
 עצמו דהגיד היכא אפי' אוסר גיד שלדשמנו
 מהגמ' דמוכח הר"ן כתב ומ"מ אוסר,אינו

 וקשה, בששים. הוא בלמת דבשרדשיעור
 גיד של בשמנו איירי נ דר" כיון כן מוכחמהיכן
 דהגיד מנלן א"כ להדיא, הר"ן שכתבוכמו
 מודה דהר"ן ואפ"ל בששים. הואעצמו
 לא בס' אוסר הגיד הי' לא דאי התוס'לסברת
 במה ודוקא בס', השומן אוסרים חז"להיו

 בכל מתפשט הגיד דאין דכיון התוס'שכתבו
 חולק ובוה - אוסר אינו השומן גם אזהירך,
 דאוסר ע"כ מפעפע, דהשומן דכיון וס"להר"ן
 הר"ן יודה דס' השיעור לענין אבל הירך,כל
 וממילא הגיד, מעיקר חמור השומן יהאדלא
 הוא בלפת דבשר דשיעור מר"נ ע"כמוכח
 וכמש"כ. התוס', וכשי'בששים

 דלא לשיטתו אזיל שהרמב"ם י"ללכאורה
 ממאכלות דבפ"ח השיטות; ביתרכתוס'
 מכין הגיי שומן שהאוכל כתכ, ה"אאסורות

 חו"מ כהל' הגר'"1 והנה מרדות, מכתאותו
 האוכל הרמב"ם דפסק הא מבאר ה"טפ"א
 אבל מרדות מכת אותו מכין שעות בו'חמץ
 וביאר מ"מ תייב אינו ה' בשעה אכלאם

 חז"ל, אותו כשאסרו ו' דגשעה - שםהגרי"ז
 משא"כ חמץ, באיסור אסור שההמץתיקנו
 אינו בעלמא הרחקה אלא שאינו ה'בשעה
 שמחייב הגיד דשומן לפ"ז נמצא מ"מ.חייב

 גזירה רק ולא גיד איסור הוי מ"מ,הרמב"ם
 התוס' תי' שייך לא וא"כ ה', בשעה בחמץכמו
 דהשומן כיון עצמו מהגיד חמור יהאדלא
 בעיקר דבאמת אסורות, מאנלות מדיניאסור
 השומן דאין שבתבו לעיל שהבאנו התוס'דברי
 מדכרי להעיר יש עצמו, מהגיד יותראוסר
 דהיכא דהק' בחלבא כוליא בד"ה שםהתוס'
 נאסרת אינה אמאי בחלבא הכוליאדנצלה
 אסו1 דאינה דכיון ותי' שבו, הלובןמחמח
 דאמ וקשה ע"כ. אוסרת אינה מדרבנןאלא

 שכתבו כמו בפשיטות תי' ולא לזההוצרבו
 אסורה דאינה דכיון הגיד, שומן לגבילעיל
 וה"נ הגיד, מן חמורה אינה הגיד משוםאלא
 רק אסורה דאינה דכית נימא כוליא לובןלגבי
 כמו אוסרת אינה הכוליא חלב שארמשום
 ונראה, קרום. עליהם דיש הכוליא חלבשאר
 הגיד שומן מאיסור הנוליא לובן איסורדשאני
 הכוליא לובן אכל הגיד, אטו אסור הגידדשומן
 דהוא אלא הכוליא חלב שאר אטו אסורהאינה
 דלא לומר שייך לא א"כ מדרבנן, חלבאיסור
 דאינו כיון הכוליא חלב משאר יותריאטר
 דאסור אלא הבוליא, חלב שאר אטואסור
 שמחייב הרמכ"ם לשיטת אבל עצמו,מחמח
 לא גיד, איסור הף שהשומן מ"מ הגידבשומן
 לומר שייך וממילא תוס' כמו לתרץ שייךהי'

 בשר והשיעור הגיד בשומן מיירי דר"1דדינא
 מס'. פחותבלפת

4"



בהוראירצו
 גינזבורג ירוחם חייםהרב

 יורשין לו ואין שמת גר קרבןבדין

 לשינוי מה למיפרך איכא א', ר' דףזבחים
 מיחה לאחר וישנו וכו' בגופו פסולו שכןקדש
 בעלים שינוי שיפסול ללמוד דאין היינווכר.

 וחדא פירכות ד' דיש קדש דשינףמפסולא
 לאחר גם לה משכחח קדש דשינוי האמהן
 ובגמ' בעלים. שינוי משא"כ הקרבן בעלמיחת
 שינוי יש דאמר אמי דר' בריה ולר"פ ע"בשם

 למיפרך. איכא מיהא תרתי מיתה לאחרבעלים
 שינוי דיש כמו אמי דר' בריה דלר"פההנו
 מיתה לאחר בעלים שינוי יש מיתה לאחרקדש
 והקשה מיחה. דלאחר פירכא הך להואזלא
 פירכא יש אכתי כ' ס"ק א' סי'בחזו"א
 יורשים לו ואין שמת גר בקרכן מיתהדלאחר
 בעלים. שינף ולא קדש שינוידיש

 ה' דף הגמ' על האחרוניס הקשווכמו"כ
 וא"ל באע הן למה מרצין אין אם ר"לשהק'
 שהן מיתה לאחר בבאים מצינו אלעזרר'

 בסוגיא שם ופרכינן וכו' מרצין ואיןכשרין
 לא אמאי והקשו היורשים, על מרצי נמידהני
 שמח דגר דשקלים ממשנה אלעזר ר,הביא
 דיש הרי נקרביס, קרבנותיו יורשיםבלא

 ליכא שמת בגר דשם ריצוי, בלאהקרבה
 עלייהו. שירצהיורשים
 דחנן דהא כתב ה' ס"ק שם בחזו"אוהנה
 היינו נסכים מביא דיורש צ"ב דףבטנחות
 נכסים, אחריוח אביו הניח כשלאמשלו

 ומקריבין שמח דגר דשקלים ממשנהוהוכחתו
 ציבור, משל קריבין שהנסכים תקנוקרבנו
 יורש, משל קריבין שמת ישראל דשלומשמע
 מנכסי גם שיעבוד, ומדין המת מנכסי רקדאי
 מפקיע לא דהפקר שיעבוד דין יש שמחהגר
 רע"ה. סי' סוף בחו"מ כדאיחא שיעבודמידי

 ומביא כתב במנחות שם בתוי"טאכן
 מביא דאינו מפורש מאביו. כשירשנסנים
 התוס' שיטת הוא וכן עצמו. מנכסינסכים
 שהפרישן נסכיס לו 'ש בד"ה נ"א דףמנחוח
 כתבו הפקר. הכל הוי מיתה דלאחרבחייו
 לא אבל המח, מנכסי לנסכים דגובקדאע"ג
 יבאו שנסכיו כ"ד תקנו ולכן שמת. גרמנכסי
 הפקר החזו"א קר חוט' על וקשה ציבור.משל
 מנכסיו. וליגבי שיעבוד מידי מפקיעאינו
וצ"ע.

 איש עולת ת"ר ק"ג דף זבחים בגמ'והנה
 גרים לעולח פרט אומר יהורה ברבי יוסיר'
 לאו גר אטו בגמ' והק' בעורה הכהנים זכודלא
 יורשים, לו ואין שמת גר בקרבן לה ומוקיאיש

 של דבעלים ס"א דף פסחים לחוס'והקשו,
 גם א"כ עצמו המת הוא מיתה לאחרהקרבן
 בעליו ישאר הגר יורשים, לו ואין שמחבגר

 איש. עולת הויואכתי
 התוס' דכ' דאף הצ"פ דברי עפ"יונראה

 כשיש זה כל בעליו הוא המת מיחה לאחרדגם
 קופיא, כפרח רק יש דלהיורשיםיורשים,
 יורשים דליכא היכי אבל המח נשארוהבעלים
 פקע יורשים, לו ואין שמת גר שלבקרבנו
 לו שאק קרבן והוי שמת הגר שלבעלותו
 כלל.בעלים

 י"ג פרשתא ויקרא סהתו"כ לזהויסוד
 ולא קרבנו אביו קרבן ולא קרבנו י"זפרק
 סמיכה ולענין הגר. קרבן ולא קרבנו אחרקרבן
 לסמוך שאק למעט מיעוטא ל"ל וקשהאיירי.
 וטהיכי יורש אחר נתמעט כבר הרי הגרקרבן
 דשאני ע"כ אלא הגר. קרבן לסמוך יוכלתיתי
 בלא קרבן דהוי יורשים בלא שמח הגרקרבן



רצזכהוראי

 דיוכל ס"ד ולכן הפקר וכקרבן כללבעליט
 דיש אחר וקרבן אביו קרבן דשאנילסמוך
 אף בעליו שאינו מי וע"כ בעליםלהקרבן
 קרבז משא"כ לסמוך, יכול אינו יורששהוא
 לסמוך, דיוכל ס"ד הוא בעלים בלא דקרבןהגר

 כרי לתרום יכל אי חרומות הירושלסי)וכבעית
 הפקר.(של

 פקע שמת גר דקרבן זה דיןוביאור
 אין דבגר וב"ב גיטין התוס' כדברי אובעלותו,
 דברי לק-ם מצוה ויין מרע שכיב מתנתדין

 דטי ולא בעלוחו פקע דמת דכיוןהמת,
 ירושה ובדין להורישו שלו דהוי שמחלישראל
 לקיים שלו הף ולכן מת של דהוינתחדש
 דץ לו ואין שמת גר בקרבן וכסו"כדבריו,
 דין דהוי עוד ויתכן בעלותו. פקעירושה
 שיש בקרכן דרק קרבנות של בבעלותמסו-ם
 בעלים דין בקרבן ו3שאר קופיא וכפרחיורש
 גר בקרבן סשא"כ הקרבן בעל המח נשארע"כ
 מחכפר ובלי קופיא וכפרת יורש וליכאשטת
 הגר קרבן ונשאר הקרבן של בעלים דיןבטל
 כלל. בעלים בלא קרבןשמת

 לאו שמת גר דקרבן ק"ג דף הגט'ומיושב
 נשאר המת דתמיד אע"ג הוא אישעולח
 יורשים בלא אבל יורשים כשיש זה כלבעליו,
 איש. עולת ואינו לגמרי בעלוחובטל

 דר' בריה דלר"פ שהקשה החזו"אוהנה
 שינוי ולא קדש שינוי ג"כ לה משכחתאטי
 הקדים יורשין, לו ואץ שמת גר בקרכןבעלים

 בעלים דיש אמי דר' בריה דלר"פלקושייחו
 ולכאורה ליה. קניא דהיורש היינו מיתהלאחר
 שהמת ס"א פסחים לחוס' דאילו בזהכוונחו
 בקרבן דגם כלום להקשות אין הבעליםהוא
 הקרבן כעל שמת הגר נשאר שמתהגר

 בעלים. שינף גם בקרבנווסשכחת
 בעלוחו פקע שטת גר דבקרבן להנ"לאכן
 עולת לאו הגר דעולת ק"ג דף מהגמ'וכדטוכח
 קדש שינוי דיש החזו"א קו' קמה וכש"נ,איש
 בריה לר"פ שמת גר בקרבן בעלים שינויולא
 הבעלים הוא היורש חמיד אם בע אמידר'

 במקום רק דמ"מ הבעליכ הוא המת איואפי'
 שמח גר ובקרבן בעליו, המת נשאריורשין
 ק-מא דאכחי וקשה כעלותו פקע יורשיןבלא

 ילכו"ע שמת גר בקרבן מיתה דלאחרהפירכא
 בעלים. שינוי ולא קדש שינף ויש בעלותופקע

 דין לקרבן ואין שמח גר דבקרבןונראה
 והקרבה אותו שמקריבין אף כללבעלים
 לחובתו עולה הקרבן הקרבת אין הואמעליא
 שלו הקרבן שיהא כעי לחובחו שיעלהדכדי
 בקביעותא כד"ה ב', נ' יומא רש"י]ועיין

 שהפרישו המכפרים כשאר פי'מתכפרי
 לכפרה הבהמה להם שהקנו עליהםאחרים
 שיקנהו בעי בקרבן דלהתכפר הריע"כ.[
 בעי לחובתו שיעלה כדי י"ל כמו"כלכפרה,
 לא שוב שלו ואינו שמת גר של וקרבנושיקנהו
 לחובתו.יעלה

 דאין החוס' שכ' נסכים לענין י"לומעחה
 אמרי' %א שטת הגר מנכסימביאין

 ראע"ג נסכים להבאת נכטיושנשתעכדו
 ולהנתבאר משתעבד, הפקר הרי הןדהפקר
 משום הגר בקרבן מיתה דלאחר בהקרבהדאין

 מהקרבן, כעלוחו דפקע כית חובה,הקרבת
 להקרבה ורק נכסיו, נשתעבדו לא כזהלהקרבה
 נכסיו. נשתעבדו מחובתו ויפטר יתקייםשעי"ז
 נסכים דגביית והוכחתו, החזו"א קו'ומיושכ
 גר שנא מאי שמח הגר מנכסי דאי יורשטנכסי

 ולהאמור משתעבד, ואירי אידימישראל,
 חובה הקרבח משום בו דאין גר קרבןשאני
 שיעלה לקרבן אלא נכסיו משתעבדיולא

 דפקע יודשין בלא שמח גר לקרבן ולאלחובתו
 חובה, הקרבת משום בהקרבה ואיןבעלותו

 מיבעיא לא שמת גר דקרבן י"לומעחה
 קדש שינר אפילו אלא ליכא בעליםדשינוי
 מאי הק' וישנן בד"ה ד' דף בתוס' דהנהליכא.
 עלו ולא מיתה לאחר קדש שינוי דיש בהאנ"מ
 להביא מיח-בי לא היורשים הלא חובהלשם
 נכסי גם דאורייתא לאו שעבודא ולמ"דאחר.
 או תירוצים ב' וחי' לזה. טשתעבדי לאהמת

 ואי לאחריות קרבנות שני כשהפרישדאץרי



בחוראירצח
 להכיא חייב לחובה מלעלות נפסלהראשון
 מחשבה איסור לענין נ"מ או לאחריותו,השני

 יעוי"ש.כשמשנהו.
 בהקרבתו אין שמת גר דקרבןולהנתבאר

 דאורייתא שיעבודא אי וגם חובתו קיוםמשום
 שמח, הגר הובת משום להקרבה משחעכדלא
 בי' שייך לא לחובתו עולה אינו כה דביןוכיון
 לא קדש שינף ע"י אף וממילא אחריותדין

 קדש השינוי וגם במקומו, השני להביאיתחייב
 אינו שמת גר דקרבן לחנבתו מלעלות הפק"צולא
 הנ"מ וגם לשמה, כשעושהו גם לחובתועלה
 שינר ע"י אי רק הת! כשמשנהו איסורלענע
 לתובתה מלעלהע ופוסלו מפקיצו הוז!השם
 לחובתו עולה אינו כה דבין שמת גרובקרבן
 איסור אץ מוייד ולא מעלה לא השםושינר
 בהקרבתו. השם שינףמהשבת
 מה הוא השם שינף דאיסור לזהוראי'
 מהתוס' חובה מהקרבת ופוסלושמפקיעו
 קרבן לשנות איסור דיש שהוכיחו ס"אפסחים
 ב' זכחים מגמ' הכעלים מיתת לאחרהקרב
 לראי' שהוצרכו הרי בי', לשנויי שרי מיונדבה
 והבו השם. שינוי מחשבת איסור ישדבנדבה
 דגם חובה, בהקרבת דרק עלה לוסיףדלא

 שינוי וע"י בי', חובה הקרבת קיום ישבנדבה
 באיסור קעבר חובתו מקיים שאינוהשם

 קיום משום בו שאין בקרבן אבלמחשבה,
 לשנותו. איסור בו אין כלל חובההקרבת

 פירכא קיימא דאכתי החזו"א קרומיושב
 יוחטין בלא שמת גר בקרבן מיתהדלאחר
 ולהנ"ל איכא, קדש חטינף בעלים שינוידליכא
 וכש"נ. חובה קרבן דאינו ליכא קדש  שינויגם

 הביא לא אמאי האחרונים קו' גםומיושב
 ממשנה ריצוי בלא קרבן דיש רא" אלעזרר'

 דשאני קרבנותיו, מקריבים שמת דגרדשקלים
 של קרבן ואינו כעלותו ופקע שמת גרקרבן
 ריצוי דץ בלא קרבן הוא הקרבן וצצםחובה
 רקרבן ומעשר וכככור כעלים לו שאיןמכיון
 בקרבן הוא הגמ' וקו' נינהה ריצף דיןבלא
 אי בעליו לחובת בא והקרבתו בעלים לושיש

 הקשה כזה קרבן ועל ריצף, בלא אותומקריבין
 אלעזר ר' ותי' באין, למה מרצין אין אםר"ל
 דין עם קרבן דהיינו מיתה, לאחר בבאיןמצינו
 ריצוי בלא קרב ומ"מ חובה והבאתבעלים
,דו"ק.
 קמ"ז מכתב להצ"פ תורה במכתביועיין
 יש לגבוה שהקדישו עכו"ם בקרבן אישחקר
 שם שביאר מה ע"פ בעלים, שינויפסול

 זכות שום לו אין משהקדיש תיכףדבעכו"ם
 דשינוי לי' פשוט ומ"מ בעליו. ואינובקרבן
 של בעליו שאינו עכו"ם בקרבן גם יש3וקדש

 וגם כדברינו דלא בזה מכואר ולכאורההקרבן,
 קדש. שינוי דין יש בעלים לו שאיןבקרבן
 מקרבן עכו"ם קרבן דשאני י"לאכן
 בעליו אינו שתמיד עכו"ם דבקרבןישראל.
 עתז הובה הקרבת דין קיום בו נאמרומ"מ
 מתקיים בע"כ מנין, בד"ה ב', ה' דף ע"זתוס'

 גם ולכן בעליו שאינו אף דקרבנו חובההקרבת
 ישראל קרבן אבל בי', שיך קדששינוי
 הקרבת לקיום בעי בקרב3ו, בעלים דיןשנאמר
 של הקרבן שיהא ישראל קרבן שלחובה
 קרבן מדץ דקרבנו שמח גר ובקרבןבעליו,
 בהקרבחו מתקיים לא בעליו כשאינוישראל,
 שינוי גם ולכן בקרבנ1, חובה הקרבת דיןקיום
 קיום שמת גר קרבן בהקרבת ראין ליכאקדש
 רק נאמר קדש ושינוי חובה, הקרבתדין

 חובה. הקרבתכשמתקיים
 דלדבריו קשה ישאר הצ"פ עלאכן
 שינוי ולא קדש שינוי יש עכו"םדבקרבן
 דיש פירכא עזד למיפרך לגמ' הו"לבעלים
 עכו"ם, בקרבן בעלים, בשינף ולא קדשבשינף
וצ"ע.

 משום בו אין שמת גר דקרכן לדברינווהנה
 דברי ע"פ לדינא נ"מ עוד יצא חוכה,הקרבת
 מהמשנה שדייק י"ג דף קידושין בחי'הרמב"ן
 יורשין יביאו ומתה חטאחה שהביאההאשה
 אם אבל חטאתה הביאה שכבר דוקאעולתה
 מביאע היורשע אין חטאתה הביאה לאעדין
 אחרי ורק לעולה ק~דמח דחטאתעולתה,



רצטנחוראי

 מיתה ולאחר העולה, מביאין החטאתהקרבת
 מביאין. אע עולתה גם חטאתה להכיאשאין

 יורשע בלא ומתה שהפילה בגיורתועפי"ד
 הכיאה לא כשעדין אפי' עולתהיביאו

 סדר יש לחובתו הכא כקרבן דרקחטאתה
 הבאת אחר הוא העולה הבאת וחיובבהבאתו
 יורשין בלא שמחה הגיורת קרבן אבלהחטאת

 ועולה הבאה חיוב עולתה בהבאת אין1ת1
 חטאתה. בלא גם יקריבוהו היא,גרידא

 משנה הך מובא י"ג דף בקידושיןוהנה
 יוחטין יביאו ומתה חטאתה שהביאהדהאשה
 שהפרישתה והוא שמואל אמר אר"יעולתה
 לאתר דקריכה ואשמעינן וכרש"י,מחיים
 שם ששנוי' קינים מסכת קודם גם וקשהמיתה.
 מיתה. לאחר הקרבה דיש ידעי' 11,משנה
 ומימר סומך דיורש שנינו דמנחותבמשנה
 אכן מיתה. לאחר קרבן דיש הרי נסכיםומביא
 ה' דף דילן בגמ' מבואר רש"י כדבריבאמח
 ריצוי כלא הקרבה דיש ראי' אלעזר ר'שהכיא

 ולא וכו' חטאתה שהביאה האשה דתנןמהא
 דץ דיש מקומות ועור דמנחוח ממשנההביא
 מיתה לאחר הקרבה דיש וש"מ בקרבןיורש
 ריצוי.ובלא

 י"ל דיולדת משנה דבלא מיושבולדברינו
 חובה הקרבח אינו מיתה דלאחר הקרבהדכל

 דחנן מהא ורק לחובתו, ועולה בעליםהפוטר
 יורשץ יביאו ומתה חטאתה שהביאההאשה
 עולתה יביאו לא חטאתה הביאה לא האעולתה
 החטאת הבאת אחרי דרק הרמב"ןוכדברי
 בלא אבל מיתה לאחר עיתה מביאיןבחייה
 דיש הרי עולחה מביאין אין החטאתהבאח

 בלא ולמ"ד הבאה, חובח קיוםבהבאתה
 דהנכסים דאורייתא דשעבודא מחייםהפרישה
 דיש בזה גם מבואר עולתה להבאתנשתעבדו
 נשחעבדו וע"כ בעולתה חובה הקרבתקיום

 דגס רא" ר"א שהביא זהו להקרבחה,הנכסים
 חהו ריצף בלא מיחה לאחר קרב חובהקרבן
 לחובה הבא הקרבן דקרב לשמה לשלאשדימה

 מרצה. שאינואע"ג
4"

 ווייט ישע" חייםחרב

 דרודףחיובא

 שמצילע הן ואלו מתני' א', ע"גסנהדרין
 ואחר להרגו חבירו אחר הרודף בנפשןאותן
 אהר הרודף אבל המאורסה הנערה ואחרהזכר
 עבודת ועובד השבת את והמחללבהמה
 שם ופי' כנפשן. אותן מצילין אעכוכבים
 - העבירה מן אותן, שמצילין "ואלורש"י
 מן להצילן כדי אדם לכל ליהרג ניתנובנפשן,
 ברש"י מבואר נפקי." ומקראיהעבירה
 הרודף הצלת הוא ברודף הנאמרשהצלה
 שם ובגמ' עבירה. מלעשוח אותושמצילין
 להרגו חבירו אחר הרודף אחד ח"ראיתא
 מצילע וכו' המאורסה נערה ואהר הזכרואחר

 מצילץ אץ עבירה בה נעבהה וכר באשןאותן
 עבירה בה דנעברה רש"י שם ופי' בנפשן,אותן
 אפגימה וקרא לה אפגימה "דהא מצילץאין
 מה אחרוח." בעבירות ולא בהני מדגליקפיד

 מוכיח לאו או לנרדף פגם יש ביןדמחלקע
 היכא ולפיכך הנרדף בשביל נאמרהדהצלה
 רודף. דין נאמר לא הצלה כאן איןדמצדו
 דביאר הא סותרין אלו רש"י דדבריוצ"ע
 להצילו הוה הרודף על הצלה דריןבמתני'

מהעבירה.
 הוכיהו המאורסה נערה ומה ד"ה שםחוס'
 "דהכא ח"ל הנרדף בשביל נאמרה הצלהדדין



כהוראיש
 דהא אפגימה אלא אאיסורא קרא קפידלא

 פגמה על טקפדת שאין או עבירה בהנעבדד
 וצ"ע שמעתין." כדמוכח אותה מציליןאין

 דהוה בפעךטות נקט להצילו ד"ה שםדבחוס'
 מנעבדה ההוכחה כלל הביא ולא רורףהצלת
 הצלח והוה קרא קפיד דאפגימה עבירהבה

 את דמצילין לפרש "נראה שם ח"להנרדף
 עצמו." של בנפשו העבירה מןהאדם

 להרגו חבירו אחר ררודף כהא צל"עוהנה
 מהא מ"ש הנררף, להציל הרודף להרוגדטצוה
 רציחה דאיסור א', ע"ד דף לקמן שםדאיתא
 איך וא"כ נפש פקוח מפני לדחות ניתןלא

 נפשו פקוח בשביל הרודף רציחת כאןמתירץ
 דהא הוא דרודף הכא דשאני לומר ואיןדנרדף.
 דהכא נאמר ואם מיחה. לחייבו ברדיפתואין

 מפני דמים שפיכת איסור זווחין תורהחידשה
 דדוחה פ"נ לשאר מהכא נלטוד א"כפ"נ,
 דף התם דאיתא הא צ"ע גם רציחה.איסור
 אחר רודף שהיה רורף רבא אמר אייע"ד
 של ובין נרדף של בין הכלים את ושיברחבירו
 ואם הוא בנפשו מחחתב מ"ט פטור אדםכל

 בשביל הצלה רק הוא רודף דין דכלנאמר
 אין הא קלבד"מ בזה לאמר שייך איךהנרדף
 הרודף. על מיתה חיוב דיןזה

 הנפש ושטירת רוצח הל' פ"אברמב"ם
 אין בזדת הנפש את שהרג רוצח ח"ל כחבה"ה

 עד אוחו הרואים ולא העדיס אותוממיתים
 ימות ולא שנאמר למיתה וידינוהו לכ"דעךבא
 ע"כ. וגו' למשפט העדה לפמ עמדו עדהרוצח
 אמורים דברים במה וז"ל כתב בה"1ושם

 ב"ד מיתת עליו שחייב העת ועשהבשעבר
 היה אפילו להרגו חבירו אחר הרורףאבל
 אח להציל מצווע ישראל כל הרי קטןהרודף
 רודף של כנפשו ואפילו הרודף מידהנרדף
 אע"פ אותו הורגץ אלו הרי בה"ז ושםע"כ.
 הרטב"ם בדברי וצ"ב ע"כ. הרג לאשעדיין
 עבר שלא הרג לא שעדין ברודף דנקטבמה
 שייכות דאיזה מיחה עליו שחייכ העוןועשה
 רדיפתו משום דהוא דרודף מיתה מחיוביש

 הוה אם מחיוב דהיה מיחה לחיובדעכשיו

 בל"ח המצוות בספר הביא וכן עבירה.עובר
 מיתה מחייבי מהרוג שהזהירנו ח"ל,רצ"ב

 עליו שנתחייב חטא עשה שכברכשנראה
 רצ"ג בל"ח ושם וכר לב"ד הגיעו קודםהריגה

 כי זה ובאור הרחיף על לחוס שלאשהזהירנו
 החוטא מהציל זאת שלפני במצוה שעכרנומה
 כב"ד אותו שירינו עד העדים יהרגוהושלא
 שיתחיב המעשה ועשה כשעבר הואאמנם
 בעת אמנם אוחה והשלים מיחהעליו

 רודף יקרא אז לעשוח ובקשוהשתדלותו
 מתאוה שלבו מה מעשותו למנעו עלינווחוכה
 הרודף מיתת תלה ג"כ כאן והנה ע"כ.וכר
 וצ"ע. בתריה הוא דרורף דעבירה מיתהבחיוב

 הוא דרודף מיתה דחיוב בזה לומרוהנראה
 אלא העבירה, ממעשה הכא מיחה חיובאוחו

 עכ"פ להצילו כדי מיתה אוחו לודמקדימים
 יתחייב, ממילא דבמיחה כיק העבירה,ממעשה
 ובזה חייק. ימות ואל זכאי דימות בגדרוהוא

 בשעבר "במד"א הרמב"ם דברי לשקמכואר
 הרודף אבל כ"ד מיחח עליו שחייב העוןרצשה
 לא שעדין אע"פ אותו הורגין אלו הריוכו'
 לו הראויה המיחה לו דנותנים היינוהרג"
 אפילו לעשות שרודף העבירה מעשהבשביל
 מיתתו לו שמקדימע העבירה, שעשהקודם
 הרואה כל על ומצוה בב"ד שדנוהוקודם
 בה"ה. שכחב מהכלל יוצא הוה חהלהרגו

 דואיל מתני על כתב נמי שם הר"ןובחירחםי
 ח"ל סופו ע"ש מדת בטחחרת דהכא א', ע"בדף
 ומורה סורר דבן דתנא אידישם
 כדין אירי מזה דלעיל )היינו סופו ע"שנידון
 ואל זכאי דימות סופו ע"ש דנידת סו"מבן

 סופו ע"ש נידת בטחתרת הבא תנא חייב(ימות
 כהלכתו נידון במחחרח רבא דדיניהאע"ג
 יכול אינו דאם אלא מיתה כסתםכסייף
 מיתה באיזה להמיתו יכול בסיףלהמיתו
 בא דקתני ואיידי בגמ' וכדאיתאשירצה
 אותו ומצילין רודף משום חיובו דהויבמחתרת
 ע"כ. בנפשן אותן שמצילץ ואלו תנאבנפשו
 דנוחנים סופו ע"ש נידק דרודף מדבריומבואר

 עשה אם טחויב שהיה חיוב עכשיולו



שאכחוראי

 נאטר לא דלטה דהקשה מה והיינוהמעשה,
 דהוא רוצח כדין בסייף נידת בטחתרתדבא
 עכשיו. לו דנותנים מיתהחיוב

 על דכתב רמ"ה ביר סתבאר זהויסוד
 סורר בן שם דתני ב', ע"א דף דלעילהמתני'
 שהוא ומאחר וז"ל סופו ע"ש נידוןומורה
 הבריות אח ללסטס דרכים בפרשת לצאתצריך
 סתחייב ונסצא שבת חילול לידי באסוף

 ימות ואל זכאי ימות תורה אסרהבסקילה
 השבח אח המחלל והלא תאמר ואםחייב.
 הכא שאמ בנפשו אותו מצילין אין ע"גועובד
 בנפשו, להצילו וניתן רודף הף דלא סגיאדלא
 אלא לה ל0יחש איכא הוה לא דאי הואובדין

 אלא לקטליה דלא הוה דינא דמיםלשפיכות
 אלא מסופו, חמורה תחילתו חהא שלאבסתף
 דיינינן שבח לחילול ליה למיחש דאיכאכית
 משום דאי דקאמר מה היינו ע"כ כסקילהליה
 בסתף אלא ליה קטלינן הוה לא לחוריהרודף
 מיחה הקדם הוה דרורף דינא דכל משוםוהוא
 בפנ"ע. מיחה חיוב הוה ולאדרוצח

 רק נאטר לא רודף דדין מבוארובסוגיא
 וכרח ב"ד מיחת בו דיש דפגם ונריותברוצח
 חיוב בו דיש עת אפילו עבירות בשארטשא"כ
 בהמ דגם אע"פ רודף פרשה נאמרה לאמיחה
 משמע טהעבירה, להצילו מיחה הקדםשייך
 הנרדף הצלת בשביל נאמרה רודף דריןמזה
 בזה י"ל דרודף. העבירה על טיתה דיןואינו
 אלא הנרדף להצלת הוא הקרא קפידחדעיקר
 הרורף על מיחה הקרא קנס לא זהדבשביל
 והוא להמיחו טעם כבר דיש דמקוםאלא
 מיתה חיוב בה שיש עבירה בחר דרורףבאופן
 החטא מן להצילו עכשיו להסיחו טעםריש
 זו הצלה דץ עבדינן חתב ימות ואל זכאידיטות
 דיש בסקום והוא דנרדף, הצלה בשבילדרודף
 נמצא ולפי"ז פגם. דיש והתנו בהנרדףהצלה
ל שנידיש  הנרדף הצלת רודף, לדין טעטים 
 דליכא ובאופן טהעבירה הרודף והצלתספגם
 האחרת. הצלה גם סצילין לא הצלה חדאלא
 מלקיות חתבי מקרא דמטעטיק מהחהו

 מיתה דין בו דאין דכית בגמ' שםכמבואר

 לאמר בו שייך דאין שלו מהעבירהלהצילו
 כריתות חייבי דטרבינן והא טיחתו.מקדימין
 דקתני בהא י"ל ב"ד מיתת חיוב דאינואע"פ
 ב"ד ושנה שלקה מי ב', פ"א לקמןבמתני'
 שעורין אותו ומאכילין לכיפה אותומכניסין

 במלקיות בגמ' לה ומוקי מתבקעת שכריסועד
 וכיון הוא קטלא בר דגברא עסקינן כריתותשל
 לקטליה ליה מקרבינן נפשיה לה מווחרדקא
 חחבי אחר ברודף נאמר וה"נ ע"כעלויה
 החיוב משום מיחה דין עליו ליתן דישכריחוח
 שלו.כרת

 הרש"י סתירת היטב מיושבולפי"ז
 הרורף הצלת ברודף יש הצלות דשניוהתום',
 דחיוב אלא מפגם הנרדף והצלתמהעבירה
 רש"י ביאר וע"ז דרזדף הצלה ע"י באמיתה
 אותן שמצילין ואלו בטתני' הנאמרהדין

 מן הרודף הצלת טשום הוא דבנפשןבנפשן,
 ביאר ובגמ' בנפשו. הוה דהצלתוהעבירה
 הצלת בשביל דהוא קרא קפידת בעיקררש"י
 תנאי כאן דאין נפגטה כשכבר דלפיכךהנרדף
 וגם העבירה. מן הצלתו עבדינן לא גםדהצלתה
 העבירה טן הוא דרודף דהצלה דנקטבתוס'
 בנפשו להצילו אלשק התם דמדייקהתנו
 דידיה הצלה גם שהוא ארורף לאמרשעייך
 החם קאי המאורסה נערה וסה ד"הובתוס'
 גם הצלה להיות דצריך בהצלה הנאמרבתנאי
 קפיד דאפגימה מהא וראיה הנרדף.בשביל
קרא.

 חייבי דכחב הנמ"י ג"כ מבוארולפי"ז
 ע"כ ופגם עבירה ד'ש ב"ד ומיתתכריחוח
 חיוב בשביל העבירה לשניהם דצריכיןוהיינו
 ובזה הצלה. חיוב עיקר בשביל אגםמיתה
 אהיזק פטור דרודף דרבא מימרא ג"כמיושב
 והיינו קלבד"מ, טשום רדיפחו בשעתכלים
 מיתה חיוב הוה עליו דנאטרה דטיחהמשום
 ג"כ בזה ומבואר הצלה. דין רק ואינודידיה
 עובד למעוטי חד ד"ה ב', ע"ג שם התוס'דברי
 זה דאין בשבת הרודף בהריגת דקאמרע"ז

 כית גברא תקוני דאיכא בח15רהמקלקל
 ממונוח דיני באחד כדפריך מיתהדטהחתב



נחוראישב
 דיש משום תיקע דחשיב דהטעם ביארחטם
 ב"ד מיחת במחךיב רק לאמר שייך חהכפרה
 ברודף לא אבל כפרה לו דיש החםדאיירי
 ניחא המבואר לפי אבל הצלה. רקדהוה
 הייך דעבירה מיתה חיוב הוה רודףדבאמת
 מתקן, והוה כפרה בולאמר
 קטן ב', ע"ב שם ה11א רב דקאמרוהא
 לחיוב צריכין ואם כנפשו, להצילו ניחןהרודף
 א"כ מעונשין פטור קטן הא ברודף מיחהעונש
 לעיל בגמ' דכתב אלא בקטן. רודף דין יהראיך
 נמי חקלה הוא דמזיד דכיון בקטן ב',נ"ה

 והגר"א עיליה, רהס הוא ורחמנאאיכא
 מש"כ על הביאו שמ"ג סי' באו"חבביאורו

 שאר עבר או לאביו שהכה וקטן הרמ"אשם
 תשובה שא"צ אע"פ בקטנוחועבירות
 איזו עצמו על שיקבל לו טוב מ"מכשהגדיל

 קודם שעבר אע"פ ולכפרה לחשובהרכר
 יש עבירה דמעשה י"ל עונשין, ברשנעשה
 בחיובי רק וזה אעונשו רחמוא דחס אלאבקטן
 דכל ב"ד חיוב דאינו ברודף משא"כב"ד

 להצלת טעם דיש וגם להרגו מצוויןישראל
 אלא מעונש לפטרו רח' חס לא הכאהנרדף,

 אחיובו.אוקמיה

 5רישק שלמח חייםחרב

 עכו"ם ע"י שבת מעשח אישורבעכין

 שהדליק נכרי במשנה, ב' קכ"ב דףשבת
 בשביל ואם ישראל לאורו משתמש הנראת

 בהמתו להשקות מים מילא אסור,ישראל
 אסור ישראל בשביל ואם ישראל אחריומשקה

 מדנקט אור"ת ישראל, אחריו משקהובתוד"ה
 דוקא לעצמו, מים מילא נקט ולאבהמחו
 יכול הי' שלא משום אסור בהמתולהשקות
 למטפס שרי עצמו הוא אבל הבור תוךלהביאה
 תוך ליכנס שיכול וכית ויורד מטפסועולה
 שמילא בשביל לו אסרו לא ולשחותהבור
 להתיר ראי' הביא אליהו וה"ר וכו' נכריאותם
 הפסידו שלא וחזרו לחחום חוץ שיצאומפירות
 שהוציאוהו מי פרק כדאמר הראשתהיתירן
 שם לבא יכול הי' שמתחילה המיםה"ה

 הרא"ש וכתב דשרי רה"ר דרך נכרילהביאו
 איסורא איתעביר לא דהחם ול"ד זו ראי'על

 האיסור שנעשה ישראל לאותו ועורדאורייתא
 מרחץ כמו המים לו יאסרו לא למהבשבילו
 שיעשו ככדי למוצ"ש שאסור בשבתשהוחם
 הי' גדול שטורח שבח ממעשה נהנה הוהה"נ

 ודברי עכ"ל, וכו' ולשתות לבור לילךלו
 וז"ל כחב דבריו בתחילת דהלא צ"בהרא"ש
 אסור מדקאמר אסור ישראל בשבילואם
 אפי' ישראל לכל דאסור משמעבסחם

 בדכריו להדיא מבואר עכ"ל, אחרלישראל
 לכל אסור עכו"ם של שבת מעשהדאיסור
 בשבילו, שנעשה לישראל רק ולאישראל
 אסור יהא ישראל דלאותו כאן הקשה מהוא"כ
 דבמרחץ קשה ועוד ביניהם חילוק דאיןכית
 לא וא"כ כלל המים חימום בלא ליהנותא"א
 הרא"ש ואם ר"ת דחירש בהיתירא כללשייכא
 נהנה הוה "ה"נ וכמש"נ מסבראחולק

 לבור לילך לו הי' גדול שטורח שבתממעשה
 דבמרחץ דינא להביא לו הי' לא א"כולשתות"

 זו סברא שייך דאיך ועוד לכאן שייכאדלא
 לכל ולא בשבילו שנעשה להישראלדוקא

 וצ"ע.ישראל,
 הביא ד' שער א' בית להרשב"אבתוה"ב

 לכל דאסור בשוגג בשבת דבמבשל י"אבשס
 שאמרו וכדרך שיעשו בכדי אסורדלערב



שגצחוראי

 במינן ויש לישראל דורון שהביאבנכרי
 רכינו אבל בכד"ש להמתין שצריךבמחובר

 ע"י שנעשה במה אלא להמתין דא"צ כתבז"ל
 שמא וחוששין ישראל בעיני קל שהדברנכרים
 ישראל במלאכת אבל וכו' להביא לויאמר

 שכיחא דלא מילחא בשבת באיסורשנעשית
 ובבד"ה וכו' ביומא לה נאסור אם חיהיא
 רבינו מורי אבל וכתב הרמב"ן בשם עליוהשיג
 מחמת אסור שהוא כ"מ אלא כן אמר לאמשה
 אלא לו שיגיע וא"א בו שנעשה איסורמעשה
 לבו לו שאסור כיק איסור מעשה מעשהע"י
 אתה א' שאם בכד"ש, אסור לערב אףביום,
 ואיסור שבת ממעשה נהנה זה נמצא כןאומר
 מחודש איסור זה שאון היום איסור בכללזה
 שיאסור שראף שכיון היום איסור בכללאלא
 לערב אף שבת ממעשה יהנה שלא ביוםלבו
 זה ממעשה יהנה שלא בכד"ש לאסורראר
 בשיטת שהכץ הרא"ה בדברי מבואר הנהע"כ.

 איסור הוא שיצשו בכדי של דאיגירהרשב"א
 שבח מעשה בין לחלק שייך ולהכיבפ"ע

 למעשה זה, איסור בה נאמר דלאדישראל
 בכד"ש, נאסר ג1ירה דמשום עכו"ם שלשבת
 נאסר שבת דמעשה דכיון וסובר פליגדצ"ז

 כדי דעד בכד"ש, הוא האיסור ממילאבהנאה
 שום ואין שבת ממעשה הנאה 1ה נקראשיעשה
 דיסוד כיון לא, או בשבת היא אםחילוק
 איסור בכד"ש ואין הנאה, איסור הואהאיסור
 ובאמת עצמה, הנאה האיסור דהיא רקנפרד
 אין דאמאי בזה, הרשב"א בשיטתצ"ע

 צריכים ואמאי בכד"ש אוסרו הנאההאיסור
 מסוים. לאיסורבזה

 ה"ב, שבת מהל' פ"ו הר"מ בדבריועי'
 בשביל אם בשבת מעצמו מלאכה שעשהנכרי

 באותה ליהנות אסור אותה עשהישראל
 מפני אלא בכד"ש, וימתין מוצ"ש עדמלאכה
 וימצא לו לעשות לנכרי יאמר שמא זהדבר
 שימתין עד שאסרו וכיון מיד מוכןהדבר
 שהוא מפני לו לעשות לנכרי יאמר לאבכד"ש
 הדבר ונמצא ממש"כ ע"כ, וכו' כערבמתעכב
 שנאסר מה על הוא שהדיון משמע מיד""מוכן

 מוכן הדבר דנמצא לומר שייך שע"1במוצ"ש
 איסור 'סוד בעיקר כאן מהרי אם אבלמיד
 עד הוא איסורו דיסור הרא"ה וכשיטתהנאה
 הדבר שנמצא לומר צריך חי' לא שיעשו,כדי
 גופא זהו רק שבת לאחר שמוכן דמשמעמוכן,
 דב' ובע"כ בשבת, נעשית מלאכתושנמצא
 כאן מיירי והר"מ המה, נפרדיםאיסורים
 הביא ה"ג בכס"מ גם ועי' בכד"ש.מאיסור
 ולא לדידי' רק האיסור דאין הרמ"ךהשגות
 על דכוונתו דבריו ביאר והכס"מלאהרים
 ואחרים, רידי' חלוק דב1ה שיעשו, כדיאיסור
 מורה הרמ"ך גם עצמו, שבת באיסוראבל

 דב' להדיא מזה מבואר ועכ"פ לכל.דאסור
 בקצץ - רנ"כ סי' בב"י גם ועי' הן.איסורים

 בשבת מלאכה ועשה מלאכה לעשות נכריעם
 בשבת ממנה ליהנות דאסור שיטותדהביא
 גם דאסור דסוברים שיטות הביאואח"כ
 דלא דכיק זו שיטה נראה דלא וכתבבכד"ש,
 בכד"ש, אסור יהא אמאי איסור שום בהנעשה
 ור"מ הרשב"א כשיטת כדבריו ג"כמבואר
 הרא"ה. קושית עליהם וצ"עהנ"ל,

 הנאה איסור אלו דלשיטות .בזהוהנראה
 והוא להיום שייכא מישך שבת מעשהשל

 בשבת אסור שכת דמעשה שבת,מאיסורי
 כדי של מסוים לאיסור צריכיםומשו"ה
 נאסר בעכו"ם רק הרשכ"א ולשיטחשיעשו,
 בישראל.ולא

 שם הביא ב' אות דביצה פ"גברא"ש
 דלרש"י בכד"ש, באיסור ור"ת רש"ימחלוקת

 ואיסור שבח ממלאכת יהנה שלא משוםהוא
 ישראל, ע"י הנעשה שבח במעשה גם שייךזה

 לעכו"ם יאמר שמא משום האיסורולר"ת
 מסוים איסור והוא בשבילו מלאכהלעשוח
 שם וכ' ע"ש. עכו"ם, של שבחבמעשה
 אחר דלישראל מסתבר ר"ח דלשיטתהרא"ש
 להביא לנכרי שיאמר חיישינן ולא מידמותר
 ע"ש, לו ולא חוטא אדם דאין אחרבשביל
 דנכרי בשבת למש"כ מפורשת סתירה זוולכ'

 דמדקאמר ח"ל ישראל בשביל הנרשהדליק
 אפי' ישראל לכל דאסור משמע בסחםאסור



כחוראישד
 בקרבן בזה העיר וככר ע"כ, אחרל"2ראל
 רלאחר בביצה ]דמש"כ בביצה שםנתנאל
 אסור, הוא דביו"ט דמשמע מידמותר

 דמיירי מוקצה איסור משום רק זהובפשטות
 ולפי עיי"ש.[ בשבת שנתלשו מפירותשם

 היטב, מבוארת הרא"ש שיטתהנתבאר
 איסורים ב' בכד"ש ואיסור היוםדאיסור
 - דשבת במשנה ,הנזכר ואיסור המה,נפרדים
 של הנאה באיסור מיירי הנר את שהדליקנכרי
 בכדי איסור במשנה נזכר דלא עצמהשבת
 משא"כ ישראל, לכל נאסר ובזה כלל,שיעשו
 במס' משנה הוא דמקורו שיעשו כדיבאיסור
 בה דרים ונכרים שישראל "עירמכשירין
 רוב אם בשבת המרתצת מרחץ כהוהיתה
 'שראל רוב אם מיד בה רוחץ לערבנכרים
 סובר זה באיסור חמק", שהזמו כדי בהימתץ

 ולא נאסר בשבילו שנעשה למי דרקהרא"ש
 הוה הישראל עיר דרוב והתם אחרלישראל
 כולן. בשבילכנעשה

 הקשה דלא הרא"ש, דברי ליישב ישולפ"ז
 לגבי שנאסר המסים מאיסור רק ר"תעל

 דשם דמרחץ מוינא שהביא מה חהודיז=,
 שיעשה בכרי אסור דלדידה זה דץמבואר
 תלף דהכל הרא"ש סובר זה איסורוביסוד
 רק דאסור כיון דידי' לגבי הנאה שנקראבמה
 נהנה זה נקרא דוראי הרא"ש הק' ובזהלו,

 לבור לילך היא גדולה דהנאה שבתממעשה
 שנאסר שבת מעשה באיסור משא"כולשתות,

 אדם על דנין אנו אין בודאי בזה ישראללכל
 או הנאה מלאכת היא אם בעצם ותלוימסוים
 נקרא זה אין זה בלא אפשר שהי' וכללא,

 הר"ת. סברת יוסבר ובזההנאה,

 דמעשה איסורא ייסוד בזה, נראהףותר
 מהמלאכה הנאה איסור סחם הוה לאשבת
 המלאכה בו שנעשה גופי' דהחפץ רקעצמה,
 ודאי וכזה בה, הנעשית מלאכה מהנאתנאסר
 הנאה 5לאכת היא אס דתלף לעיל נמש"כי"ל

 החפץ נאסר אז דרק בלעדיה, דא"אבעצם,
 להחפץ שייכא דהמלאכה ישראללכל

 אבל המלאכה, הנאת היא החפץוהנאת עצמ~
 שבת מעשה זה אין המלאכה בלאכשאפשר
 כלום. בה הועיל דלא כיון להחפץדשייכא
 רבינו ראיית מעיקר מוכרח נראה דכןובאמת
 חוץ שיצאו מפירות הרא"ש, שהכיאאליהו
 דלכ' הראשון להיחירן רהזרו וחזרו,לתחום
 עכ"פ דהלא דר"ת לדינא כלל שייכאאינה
 א"א בודאי לתחום חוץ הן כשהפירותעכשיו
 ומאי בהם שנעשה האיסור בלא מהםליהנות
 הלא שבת בתהילת התחום תוך שהי' מהמהני
 באמת אולם מהמלאכה. נהנה הואעכשיו
 בטים וה"ה וז"ל, ר"א בראיית הוסיףברא"ש
 וכשהביאם ולשתות לילך מותר הי'שמתחלה
 ע"כ, בכך היתירן הפסידו לא רה"ר דרךהנכרי
 דר"וג מדתירא נכלל זה יגם נראה שהאשר
 שיך אץ שבח מתחילת יהחפץ שהותרדכל

 ומבואר שבת מעשה איסורי אח"כ בהשיחול
 דהחפץ הוא שבת מעשה דאיסור כנ"למזה
 ובזה בו, הנעשית מלאכה מהנאת נאסרעצמו
 שבח בתחילת החפץ שהוחר דכל לומרשייך
 כלא דהוה ומשום - עוד איסורא בו חללא

 האיסור טלאכת ואין עצמו בהחפץ כלוםהועיל
 הוא האיסור אם אבל וכנ"ל, בהחפץשייך

 שהותר במה לן איכפת מה עצמהמהמלאכה
 בנוגע זה הואיל ומה שבת בתחילתהחפץ

 כנ") צ"ל וצ"כ מהמלאכה,לאיסוה"נ

4"



שהבהוראי

 פוזבר שמחה חבינההרב

 בכלי אוחזים בשנים הרמב"ם שיטתבעבין

 וז"ל, פוסק ז' הל' מטו"נ פ"טהרמב"ם
 רוגבים שהיו או אחד בכלי אוחזים שהיושנים
 ואחד רוכב אחד שהיה או אחת בהמה גביעל

 חטים של ערימה בצד יושבים אומנהיג
 זה שניהם של בחצר או בסימטאומונחות
 אחד כל שלי הכל אומר וזה שלי הכלאומר

 בזה לו שאין חפץ בנקיטת נשבעמשניהם
 תקנת זו ושברנה ויחלוקו מחציו פחותהדבר
 בטליתו תופס אחד כל יהיה שלא היאחכמים
 פוסק ט' ובהל' שבועה בלא ונוטל חבירושל
 כולה אומר זה בטלית אדוקים שנים היוח"ל,
 מקום ער נוטל זה שלי כולה אומר וזהשלי
 מגעח שידו מקום עד נוטל וזה מגעתשידו

 לכל ויש שנשבעין אחר בשוה חולקיםוהשאר
 נטל, כדין שנטל מה שכל חבירו על לגלגלאחד
עכ"ל.

 נוטל זה אמאי הקשה ז'( )הל' שסובלח"מ
 עד נוטל דזה כטלית ליהף חציו נוטל וזהחציו
 שידו מקום עד נוטל חה מגעת שידומקום
 בצ"ע. שנשאר עת"שמגעת

 פוסק ז' הל' פ"ה מכירה בהל'והנה
 כדי למוכר כלי אחד הקנה ח"ל,הרמב"ם
 והוא וכר זכה הממכר אותו הלוקחשיקנה
 אחיזה יאחזנו או כלי שיעור כדי ממנושאחז
 לו המקנה מיד הכלי כל את לנתק יכולשהוא
 שיאחז צריך הכגד המקצת לו הקנה אםלפיכך
 שאחז ממקום יפסוק שאם אצבעות ג' הבגדמן
 פחות אחז אם וכן וכו' עצמו בפני כלי הואהרי

 עכ"ל. קנה הכלי כל לנתק ףכולמשלש
 והרנב"ר הרשב"א שהביא בנמו"יועיין
 שיכול זה דין לו דמנין הרמב"ם עלשהקשו
 דכל קנין, מדק מועיל אצלו ולהביאולנחקו

 הוא לנתקו שיכול משמע א'( ז' )בדףהסוגיא
 חבירו שביד מה לבטל יכול שאינו סברארק
 שזה אבל כריתות משום מבטל בגיטיןורק
 מהסוגיא ועוד לי' מנא בחפץ קנע לויעשה
 לר' ס"ד שהיה הפוך משמע א'( ט' )דףלקמן
 והגמ' בחפץ קנין לו יעשה לנתקו שיכולאבהו
 משם הרמב"ם על קשה וא"כ זה, אתדחחה

 צ"ע.ולכאורה
 בדף מהסוגיא הרמב"ם ליישב נראהוהיה

 מקנה אחרת דעח בין לחלק סברא שיש א',ט'
 כסודר, כמו מקנה אחרת דבדעתלמציאה,
 יד קנין עושה לנחקו דיכול הסברא לאמרשיך
 מכח שהוא במציאה משא"כ אצבעותבשלש
 י"ל שם לו, מקנה שאחר בלי בחפץ זוכהעצמו
 לו, קנף להחשב לנתקו שיכול במה כחשאין

 לשיטת ראי' להביא יש זו סברא מכחואדרבה
 אבהו ר' על שמקשה א', ט' מהגמ'הרמב"ם
 מונחח וחציה עמוד ע"ג טונחת שחציהמטלית
 לנתקו שיכול מה מועיל שלא קרקעע"ג

 זו קושיא וע"י כמוסירה ה"ה וא"כלקנותו,
 דומה כ"כ לא ולכאורה אבהו ר' של הדיןדחה

 על מונחת חציה ובטציאוח הואיל י"לדבטלית
 לנתקו שיכול הסברא אומרים לא עמורגבי

 הטלית בכל הגבהה מעשה עשה כאילועושהו
 בכל הגבהה מעשה פה אין וסו"סהואיל
 משא"כ עמוד ע"ג מונחת חציה שהריהטלית
 מגביה לא השני רק הגבהה פה "ם הר'במוסירה
 לקנות, לו מרניל לנחקו שיכול י"ל בזהעבורו
 זה אם לנתקו שיכול סתס שאלה שהגמ'הנ"ל
 מעשה עשה כאילו להחשיב יועיל ,הסברא
 וא"כ לא( דאי בתד"ה )עיי"ש ג"כהגבהה
 שבמכר חוק יותר שאלה לא הגמ' למהקשה



כחוראישו
 בהליפין קונה דלא בסורר מג' פחות תופסאם
 אע"פ לקנות לנתקו שיכול הסברא מועילולא

 מועיל לא במציאה כ"ש מקנה אחרתשדעת
 שדעת משמע הכי הקשה ומדלא לנתקויכול
 לנתקו יכול אם שיקנה מועיל כן מקנהאחרת

 קושית מיושב ולפ"ז מכר, אצל אצלוולהביאו
 לנתקו שיכול ללמוד להרמב"ם דמנלןהנמו"י
 פה, מהסוגיא ראי' שהביא י"ל לקנותמועיל
,דו"ק.
 רע"א קושית ליישב יש דברינוולפי
 שם ד"ה א' ז' )דף פה הש"ס בגליתשהקשה
 )דף בכחובות הש"ס בגליון וכן בכריחות(התם
 הריצב"א שיטת על וכר( ואי תד"ה ד"ה ב'ג'
 בבית תרומה שתחב מי אצל בחוס'שם

 שם והקשה מיתה חייב שהזר זר שלהבליעה
 ופירש חייב אמאי לאהדורי מצי לא דאיהגמ'
 בע"כ אכל הרי מיתה חייב למה רש"ישם

 ותירץ ברצונו שתחב דנוקים התום' שםוהקשו
 בע"כ לו שתחב מדברים שבע"כהריצב"א

 חיב אינו ומיתה בפה קונה מיר ברצונודאם
 הכוש בראש שהתרומה ואע"פ שבלעועד

 ק,ה השני מ"מ אצלו ולהביאו לנתקוויכול
 הסברא אומרים בגיטין דרק כאונסיןלהתחייב
 משום השני של קנין לבטל לנתקושיכול
 וכמו למציאה דומה בחרומה פה אכלכריתות,
 כדמבואר קנין עושה לא לנתקו יכולבמציאה
 מגרע דאינו ה"ה א', ט' בדף אבהו דר'בסוגיא
 פיו בתוך או ידו כתוך מונח שהוא אחר שלזכיה
 למה רע"א והקשה בתוס', עי"ש זה,מטעם
 הרי ממציאה, ראי' לרנכטו הריצב"אהאריך
 שאינו הסיבה שכל התוס' הביאו גופאכגט
 או בתרומה משמע כריתות, משום הויקונה
 ונשאר ברע"א עיי"ש יקנה, כן דבריםשאר
בצ"ע.
 אין שמגט ליישכ יש אולי דברינוולפי
 שם ולכן מקנה אחרח דעח הרי דשםראיה
 היה שהשני אע"פ כריתות של הטעםאילולי
 קונה, היה מ"מ אצלו, ולהביאו לנתקויכול

 שם אע גזל היה שזה כית בתרומה שםמשא"כ
 בפיו לו קונה היה שלא י"ל א"כ אחרח,דעת

 אצלו, ולהביא לנתקו יכול היה שההואכיון
 דעת שאין גופא ממציאה ראי' הביאולכן

 קנין מבטל שאינו מסחבר ואעפ"כאחרת,
 ולהכיאו לנחקו לו היה שאפשר במהחבירו
 א', ז' דף בב"מ הגמ' שאומרת וממהאצלו.
 שידו מקום עד נוטל שזה בטלית ארוקיםמשנים
 י"ל מקנה, אחרת דעת אע ששם אע"פכבעת

 עי"ש ממנה לנתקו לשר שא"א בחחקשאדוקים
 יכול(. אם )ד"הבתוס'

 פחות חליפין בקנין נוחן שאם יוצאוהנה
 ולהביאו לנתקו לו א"א אם סודרמשיעור
 מכירה הל' ברמב"ם כמבואר קונה אינואצלו
 החלק סו"ס קונה האם לדון יש זה עלאמנם
 יש אם דרק די"ל דכר שום קונה לא אושבידו
 אבל דמי, דפסיק כמאן הוי כלי שיעורבידו

 לא שם כלי שם שמבטל במקום יד קניןלעשוח
 שם לבטל יר בקנין כח דאין שקונהאומרים
 ולקנות.כלי

 ז' )דף מהסוגיא ראי' קצח לכאורהונראה
 שירו מקום עד נוטל שזה אבהו ר' שאמרא'(

 יחלוקו דקתני מתני' אלא הגמ' והקשהמגעת
 בשוה ממש שיחלוקו פירוש לי' משכחתהיכי

 משרשיא רב אמר בכרכשתא דחפוסותירצה
 ג' על ג' בי' ותפוס הואיל סודרא האיש"מ
 דמי, דפסיק דכמאן לרעהו ונתן בי'קרינן
 בכר- דסו"ס להקשות יש ולכאורהעיי"ש.
 שידו מקום עד נוטל זה למעשה גופאכשחא
 מה וא"כ מגעח שידו מקוס עד נוטל וזהמגעת
 ולפי שוה. חלוקה כאן אין הרי הגמ'ת'רצה
 כחפוס נחשב לא מג' שפחות שכיון י"לדברינו
 לא א"כ כלי, שם עליו אין מג' שפחותכיון
 וממילא שבירו מה אפילו לקנוח יר קנץ בומזעיל
 הרא"ש פה פוסק וכן בשוה. שיחלוקוהדין
 דתפיסי מתני' פפא רב אמר ח"ל, י"ג()סי'

 אחד כיד שאין הבגד בשפת פירושככרכשתא
 קודם שיטלנו לומר חשוב דבר שהיא ג' עלג'

 כמו הלשון מפשטות משמע עכ"ל,חלוקה
דברינו.

 קל"ח )סי' ביו"ד בש"ך ראיתיאמנם
 אחרת, האלו הרא"ש דברי שמפרשסק"ד(



כהוראי
 מוחל כלל בדרך מג' שפחות הרא"ששכוונת
 אם אה"נ אבל בשוה יחלוקו הסחם ומןאיניש
 אותו. קונה הריהו שכידו מה ורוצהמקפיד

 הגר"א שאולי לומר נראה היהאמנם
 )בסעיף שם דז"ל הש"ך כמו לומד לאבש"ע
 בשפת כשאוחזין בד"א הש"ע של הדין עלג'(

 אצבעות ג' ממנה אחד שום ביד שאיןהטלית
 הרא"ש ון"ל, סקי"א בגר"א ועיי"ש ג',על
 וכו' סודרא האי ש=מ שם מדאמרינןשם

עיי"ש.
 היה הש"ך כמו הגר"א כוונת אםולנאורה

 וכמו ככרכשתא דתפיס מתניתין הגמ' לסמןלו
 ואם שלו, לדין ראי' גופא הרא"ששהביא
 1ה הרי אצבעות ג' כל' שיעור ללמודכוונתו
 דוקא ולאו בש"ס מקומות בכמה מבוארדין

 סודרא האי של והדין סודרא הא' שלמהדע
 לעשות כדי כלי שצריכים לנו מפרשרק

 הוא, דידי' האי רתפיס ומהחליפין
 שהגמ' כדברינו הגר"א שלמדונראה

 שום קונה לא בכרכשחא שתפוס שמיאמרה
 סוררא שנותן שמי ראי' הביא וע"זדבר

 דכמאן לומר א"א כלי שיעור אין אםלהבירו
 קטן בגד נוחן היה אם לעולם אבל רמי,רפסיק
 החליפין, וחל קונה לחליפין אצבעות מג'פחות
 על פה המאירי כדברי בפירוש מבוארוכן

 בריטב"א הוא וכן מפרשים, יש בשםהסוגיא
 ד"ה א' מ"ז )דף לקמן מקובצת בשיטההמובא
 לעשות שיכולים וכו'( רמון חצילאפוקי
 בהאי פה למה קשה וא"כ תלי. בחציחליפין
 דפחות לומר ומוכרחים ג', דוקא בעינןסודרא
 שמבטל כיון רמי דפסיק דכמאן לומר א"אמג'
 הגר"א כוונת היא זאת ואולי מיני' כלישם
 לא מג' שפחות וכו' סודרא האי שהביאבמה
 בידי'. דתפוס מה אפילו כלוםקוגה

 לגבי כלי נקרא דמה זה בדיןובאמת
 - הראשונים בין גדולה מחלוקת ישחליפין,

 מכירה מהלכות פ"ה הרמב"ם על בכם"מע'יז
 ולא )ר"ה קצ"ה סי' חו"מ בב"י ועיין ו',הל'

 מטלטלים כל שסוברים ראשונים דישבפירוח(
 שנרקבים פירות רק חליפין בהםנעשים
 שפירשו ויש חליפין. בהם עושיס איןונפסרים
 לחליפין ראוי אדס בירי שנעשים כליםשרק
 האלו הראשונים ולפי שמיס בידי שנעשיםולא
 אמנם חליפין. בו לעשות ראוי מג'פתות
 בלי רק שסוברים ראשונים יש גיסאמאידך
 בכס"מ עיין וטהרה טומאה לגבי כלישנחשב
 שראויים כלים שרק ראשונים יש וכןשם,
 אלו ולפי לחליפין, ראויים תשמישלשום

 לחליפין. ראוי אינו מג' פחותהראשונים
 ברא"ש למד הש"ך למה מובןולפ"ז
 מביא הב"י שהרי קונה, כן מג'שפחות

 שראוי כלי דוקא שבעינן סוברשהרא-ש
 כלי אינו מג' שפהות יוצא א"כלהשתמשות,

 משרשיא רב שאמר מה וא"כ תליפין,לענין
 מג' פהות קונה שאינו הכרה אין סודראהאי
 שראוי כלי שבעינן כחליפין דין הוידשם

 שבידו מה קונה לעולם אבללהשתמשות,
 ההוא קנין ע"י מיני' כלי שם שמבטלאע-פ
 מועיל. לא חליפין לגבירק

 הלח"מ סתירת ל"שנ "ם דברינוולסי
 מקום עד שנוטל פוסק לא בכלי למהברמב"ם
 דמי דפסיק נמאן אומרים דלא די-ל מגעתשירו
 ג"כ דברינו ולפי מיני'. כלי שם שמבטלבמקום
 שהנה הזה היץ הרמב"ם למד מאיפהניחא

 סק"ה( שם ו' הל' ממכירה )פ"ה מימוניההגהות
 קונים מטלטלץ מיר כל הרמב"ם שלפילומד

 לו יש %פ-1 קורם. אינם פירות רקבחליפץ
 אומרים שלא מהסוגיא לעיל שהבאנוההכרח
 הב"י לפי אמנם כלי. שם לבטל דמי דפסיקכמאן
 כלי שצריכים בהרמב"ם שלומד קצ-הבסי
 שלו לןץ הכרח שום אץ למלאכה,הראו'

 ירע שהרמכ"ם דבריו לפי וצ"ל הנ"ל,מהסוגיא
 הנ-ע. הסברא, מצד זהדץ
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בהוראישח
 איינהארן ידידיחחרב

 תוריות דרישבסוגיא

 על לעבור ב"ד הורו הוריות ברישתנן
 היהיד והלך בתורה האמורות מצוות מכלאחת
 שתלה מפני פטור וכו' פיהם על שוגגועשה
 לו ונחחלף מותר שחלב ב"ד הורו ובגמ'בב"ד.
 יוחנן ור' פטור אמר רב ואכלו כשומןחלב
 מביא מידיעחו השב וכו' מיחיבי חהבאמר
 מביא אינו מייעתו שב לא שגגתו עלקרבן
 מץיעתו שב לא הא איתא ואם  שגגתו עלקרבן
 דכי כיון יוחנן ר' קסבר פפא רב אמרהוא

 בי', הדר נמי והוא בהו הדרי לב"ד להומתיידע
 מודה רבא אמר וחייב. בי' קרינן מידיעתושב
 קרא אמר מ"ט ציבור לרוב משלים שאינורב

 יעוי"ש. אחת, בשגגה כולן שיהו עדבשגגה,
 כתב ה"ב שגגות מהל' פ"בובמשל"מ

 שב דאינו משום היינו דפטור דרבדטעמי'
 ר' "קסבר פפא רב מלשון כן ודקדקמידיעתו
 והק' ע"ש. הכי סבר לא דרב משמעיוחנן"
 רבא קאמר מאי רא"כ ז"ל מאיר הרבהמנוח
 לי' ומייחי ציבור לרוב משלים דאינו רבמורה
 משום לאו דילי' פטורא הא פשיטאמקרא,
 מידיעתו שב הוי דלא משומ אלא בב"רדתולה
 הקשה וע,ד ציבור. לרוב יצטרף טעםומאתה
 דתולה דפטור דרב כטעמי' בהדיא כ'ררש"י
 וכו'. הויבב"ד

 רבא ע"ד ז"ל המנוח הרב הקשהעוד
 לא למה בב"ד חולה מיקרי אי דממ"נגופ",
 ביחד בב"ד תלו כולן שהרי אחת  בשגגהמיקרי
 למה א"כ זה לענין בב"ד תולה מיקרי לאואי
 תולה הף דלרב וחירץ יחיד, מקרבן פטוריהא

 חדא  שגגות, תרי איכא דהא ובכ"ד,בעצמו
 ולכך בכח, בב"ד תולה דהוי ועוד וכו'דנתחלף
 אבל הוי, בב"ד תולה דמ"מ יחיד, מקרבןפטור
 לא הציבור שאר שהרי אחח, בשגגה מיקרילא

 מה ידינו לחטאם סיבה אחח שגגה רקהיתה
 כהח= סיבות ב' "ם כאן משא"כ בב"ד,שתלו
 ג"כ וכר נחחלף לא אילו שהוץ היטא, שגגלמה
 רומה אינו וא"כ כ"ד, רירו לא אם וכן חהמא,היה

 ודר'ק. הציכוהלשאר
 רוב אס עד, בר"ה התוס' ספקת נמיוזהו
 אי כו' להם שנתחלף הענין בזה עשוהציבור
 מיקרי אי להם רנסתפק וה-נו ב"ד.מיחייב
 ביחד סיבות ב' יש לכ"א שהרי אחתישגגה
 כולם שהרי .אחת בשג:ה דהף סופשרלחטאו
 דלא אחת בשגגה הף דלא אלא ענץ באותוחטאו
 דהחם לחור בב"ד תלו דכולם להיכאדמי

 חלו כולם והרי ב"ד פסק הוא לכולםהשגגה
 לו נהתחלף כ"א הרי הכא משא"כ אחד,בפסק
 ז"ל. דבריו עכ"ח עצמו.בפני

 מספקא דמאי התוס' ע"ד להקשותףש
 חטאם משום דה-נו פר מביאע ב"ד למ"דלהו

 כדמוכח הקהל והכשילו כדין שלאשהורו
 הרע"ב מ"ש וע"ע דת"ר. ד"ה ב', ז'מתוס'
 ב"ד שאין ר"ש דסבר פרים. י"ג ד"ה מ"ופ"א
 של ושעירים בפרים מתכפרים בהוראהששגגו
 הרמב"ם מלשון וכ"מ עכ"ל, וכו'השבטים
 חיבץ, יהיו אמאי הכא וא"כ שם,בפיה"מ
 דהא הציבור חטא על אשמים הב"ד אעהרי
 הציבור היו ג"כ בד"ז מורים היו לאאפי'

 ומאי הכשילום, לא שהם ונמצאחוטאים
 כמו מינגיד וניגוד חטא טובי' לההמספקא
 ב'. ז' לקמן החום'שהקשו

 להקשות שיש מה בהקרם לומרונראה
 שכ' ה"ה שגגות מהל' בפי"ל הרמב"סלדעת
 שהורו הקיבה חלב ואכל בעצמו תלה אםוכן

 שהוא מפני אלא הוראתן מפני לאלהתירו
 כפנ"ע. קבועה חטאח ח-ב הר"ז כדעתומותר

 הדברים ורוב ז"ל, מאיר הר"ר עס בצוותא בלמדי נתחדשו אלודברים
 והמאירים. הנעימים דבריו עלמיוסדים



שטבהוראי

 דאמרי' מהא מקורו שהביא בכס"מוע"ש
 חייב בעצמו התולה הכלל זה כ', ב'בגמ'

 מפרש והרמב"ם בהוראה, מבעטלאיתויי
 להוראתן צריך הוא היה שלא שאומרדהיינו
 ונטצא עכ"ד. שמותר יורע הוא הי' שכברבזה
 חטאח ההב ובב"ד כעצמו חלה דאםלפי"ז
 אם שגמ דמהרי לומר אץ חדאי דהאיחקה
 דמוחר עצמו דעת על סומך הי' אוסר הרהב"ד
 בלא דגם אלא אמר לא שהרי הא,דמנ"ל
 היו לא אם והיינו שמותר יידע הי'הוראתן
 מורים היו אם אבל כלל, בזה מוריםב"ד

 הדיז מז דהא להם שומע שהי' אפשרלאיסור
 בדעתו אם אפי' בכה"ג להם לשמועמחוייב
 כלל, בזה הורה לא הב"ד אם משא"כמותר
 ב"ד היו דאפי' כהדיא באומר מייריואי

 קמ"ל מאי א"כ דבריהם, על עובר ה"אוסרים
 מזה גדול בעצמו חולה לך אין האפשיטא
 הרמב"ם מלשת כלל משמע לאובלא"ה
 דחולה לדעתו הרי בכה"ג. דמייריוהכס"מ
 חטאת וחהב בעצמו כחולה הוי ובב"דבעצמו
 דרב בטעמי' להנ"ל סתירה זה ולכאו'יחיד.
 דהוי משום כו' לו ונתחלף ב"ד בהורורפטר
 הוי מיהא בב"ד ותולה ובב"ד בעצמותולה
 לאיחויי דקאמר דגט' דסתמא ומשמעופטור.
 לה. קאמר לכו"ע בהוראהמבעט

 חטאת דחייב הא דהנה ליק2בונראה
 לתהר צריך דהי' משום היינובשוגג
 פ"ב כראיתא מקרבן, פטור באונס דהא -טתר

 הטהורה עם משמש הוה גבי ב', "'חד~בחעת
 אופמם. בבי משיך - לואהה. בסמוךעלא
 צריך היה וכזה בשוסן, חלב לו נחחלף אםהא'
 דחלב סבור הי' אם והב' יתחלף, שלאליזהר
 דהיה משום אונס ולא שוגג מיקרי ובזהמותר,
 ונתחלף ב"ד כהורו ומעתה למר. ולא ללמודלו
 בעצמו תולה דהוי דמאחר למימר ליכא כו'לו
 שנתחלף הוא שגגתו משום מיהא ליחייבג"כ
 ליזהר לו דה" למימר לך אית דמאי דז"אלו,
 מותר חלב הי' לדעתו הא חלב. יאכלשלא
 ומה מותר, דחלב ב"ד דהורו דידעמאחר
 כאן. שייכתזהירות

 היחה דשגגתו בהוראה, במבעטמשא"כ
 לו דהי' טשום חייב והתם מוחר דחלבדסבר
 וייע לופד הי' אם וא"כ למד. ולאללמוד
 בעצמו הוא דאם אוכל, הי' לא אסור,דחלב
 שהורו אע"פ לאכול לו אסור אסור דחלכיורע
 שפיר טיקרי ולכן בי, ב' כדאיתא להחיראב-ד
 ולא שאכל ככך אשם עצטו דהוא בעצמו,חולה
 הוא, שגגחו בלא רהא כלל, בב"ד תולהמיקרי
 חטאת. חייב ולכן בכ"ד תולה היהלא

 בהורו הנ"ל התוס' ספק דזהו י"לולפי"ז
 שהב"ד דאפשר ציבור. לרוב להם ונתחלףב"ד
 נזהרו שלא דמה אכלו, שהציבור בכךאשם
 מותר. חלב דבלא"ה שסברו משוםהיינו

 התוס'. דבריומיושב
 בטעמי' לעיל המובא ז"ל המנוחובדברי

 גם לישב נראה כהידי, שגגות ב' דאיכאדרב
 דקא דהא והינו המשל"מ. על הנ"לקושיותיו
 מקיעתה שב הוי דלא משום דפטוראמרי'
 כתולה דהוי לו שנתחלף שגגתו לעניןהוא

 חטאת חהב להיות צריך הי' זה ומטעםבעצמו
 שב הוי דלא משום דפטור קאמר ואהאיחיר

 ג"כ הוא בב"ד תולה דאכתי אלאמידיעתו.
 רהא מקיעחו שב דאינו לומר ל"ש ובזהכנ"ל,
 הוראת דבלא )ואע"ג מיקרי מיהת בב"דתולה
 מ"מ כו' דנתחלף משום אוכל הי' ג"כב"ר
 שב אינו מיקרי דלא מיריעחו שב הוישפיר

 הי' שגגתו בלא דגם מומר בכגע אלאמידיעתו
 משא"כ הוא, קרבן בר לאו ומזיד במזידאוכל
 ומז'ד במדד אוכל הי' ב"ד הוראת דבלאהכא
 הוראת דבלא הכא משא-כ הוא, קרבן ברלאו
 עצמו ושנגת עצמה שגגח מחטח אוכל הי'ב"ד
 רק ציבור, בקרבן מלהתכפר מפקיעתואינה
 תולה אינו בעצמה חולה הוא אם כללדבדרך
 ובב:ד בעצמו תולה דהף הכא אבלבב"ד,
 מתכפר ושפיר בב"ד תלה מ"ם הריביחד,
 להשלים דיצטרף סד"א וא"כ ציבור(בקרבן
 משלים. דאינו קרא וקמ"ל ציבורלרוב

 כר' שפסק הרמב"ם דברי מיושבומעתה
 השוגגים למנין מצטרף דאינו כ' ומ"מיוחנן
 שתהיה עד בשגגה העם לכל שנא' פיהםעל



כהוראישי
 הא האחרונים עליו ותמהו לכל, אחתשגגה
 ס"ד ומאי עצמו בפני יחיד חטאתחייב

 לרב דדוקא לזה, קרא צריך ולמהשיצטרף
 זו. לילפותא רבא הוצרךדפטר

 דשפיר סבר יוחנן דר' א"ש, להנ"לאבל
 התב ומשו"ה בגמ' כדאיתא מידיעתו שבהוי

 בב"ד תולה דמ"מ אלא ג"כ, הוי בעצמודתולה
 הגר"ת שהוכיח מה לפי - וא"כ הוינמי

 דציבור דהא הרמב"ם בדעת שגגותבהלבות
 מקרבן כאו"א פטורים ב"ד בהוראתשעשו
 שפוטרן הוא ציבור קרבן דחיוב היינויח,ד,
 ציבור לרוב וישלים יצטרף - 'חיימקרבן
 והא משלים. דאינו קרא קמ"ל עמהם.ויתכפר
 היינו דרב, אליבא רק לוה הוצרך לאדרבא
 שעשה יחיד דמ"ד אליבא קימינן דהכאמשום

 ע"כ ולדידי' רש"י, כמ"ש פטור ב"דבהוראת
 שפוטרן הוא ציבור קרבן דהיוב למימרליכא
 ב"ד בהוראת שעשה ביחיד דהא יחיך,מקרבן
 ולכן יחיד מקרבן פטור ג"כ ציבור קרבןדליכא

 הרמב"ם אבל לזה. צריך אין יוחנן דר'אליבא
 שפיר חייב ב"ד בהוראת שעשה יהידדפסק
 יוחנן. לר' אפי' לוההוצרך

 דהוי משום דרב בטעמי' רש"יוממ"ש
 המשל"מ. לדברי סתירה אין ג"כ בב"ד,תולה
 מידיעתו שב דאינו דילפינן הא בפשטוחדהנה
 סיבה שגגתו דאין הוא הגדר קרבן, מביאאינו

 היכא ודוקא חוטא הי' בלא"ה דגםלהחטא
 והנה קרבן. מביא לחטאו סיבה היאדשגגתו
 דגם מזיד, דין לו יש מידיעתו שב דאינובמומר
 חטא זה אין ולכן במזיד, חוטא הי' שגגחובלא

 כנ"ל. לו גרמה שגגתו דלאבשוגג,
 דאינו כו' ונתחלף ב"ד בהורו הכאמשא"כ

 אלא מזיד דין לו דיש הפי' אין מידיעתושב
 לו גרמה שגגתו דלא בב"ד, תולה דין לודיש

 הב"ד, הוראח מטעם אוכל הי' ג"כדבלא"ה
 היכי כי בב"ד, כתולה דהוי פטורומשו"ה
 דברי וא"כ כמזיד, דהוי משום פטורדמומר

 רש"י. כמ"ש הםהמשל"מ

4"
 נייווירטח יהודההרב

 שאתים מבית יותר של היקףבעבין

 כתבו אפילו ד"ה תוס' א', י"חבעירובין
 שלא רכנן דבעו שיירא גבי ומ"ש וא"חח"ל:
 רגלים עולי גכי נמי אי וכר, פנף סאתיס ביחיהא
 עכ"ל, גמורה מחיצה כמו פסץ והחערבוהקילו
 הוה דלא בחסרת מיוי דהריוצ"ב
 יותר הוא המקום ואם לדירה מוקףהמקום
 רשוח הוה דמדאורייתא אע"פ סאתיסמביח
 המקום לעשוח החכמים החמירוהיחיד

 כיון הוה הדבר ביאור ופשטותכרמלית,
 מוקף ולא סאתים מבית יותר הוהדהמקום
 כרשה"ר, אלא היחיד כרשות נראה לאלדירה
 פסין והחשיבו רהקילו התוס' כתבו מדועא"כ

 הנידון אין לכאורה הרי גמורה, מחיצהכמו
 מביח יותר בקרפף כמו בהמחיצוח,ב~ה

 מחיצות דיש אע"פ נרמליח הוהסאתיס
 להוכיח יש התוס' דמדברי וצ"לגמורות.
 יש דאם בהמחיצות הוה דחסרון למדודהחוס'
 ולא סאתים מביח יותר של מקום עלמחיצות
 מדרבנן מועילוח המחיצות אין ~ירהנעשה
 מחיצות, בלי כמו והוה לרשה"י המקוםלעשוח
 הקילו רגליס עולי דגבי חוס' כתבווממילא
 דאין ר"ל גמורה, מחיצה כמו פסיןוקחשיב
 שהקילו כמו ~ירה הוקף לא של חסרוןכאן
 העומד. על מרובה פרוץ של הדיןגבי



שיאנתוראי
 ומ"מ וז"ל החוס' הביאו דבריהםובסוף

 פסין דחשיבי הקונטרס כפירוש לפרשצריך
 שם דר אדם שאין אע"פ לדירהמוקפע
 חנינא בר הונא לרב מתני' תקשהדאלת"ה
 מוקפת שאינה דמחיצה הדר בפ' למימרדבעי
 מהרש"א ועיין ע"כ, מחיצה שמה לאלדירה
 דככמה שפירשו מה לפי אף ר"לוז"ל

 רגלים עולי משום בפסין הקילו דרבנןאיסורים
 מוקפין פסין דחשיב' כפ"ה לפרש צריכיןמ"מ
 למימר דבעי ב"ח לר"ה תיקשי דאל"כלדירה
 כלל מחיצה שמה לא לדירה מוקפתדאינה

 הכא הוה ,א"כ הרבים רשוח והוהמדאורייתא
 הפסין לכע מבור למלאוח דאורייתאאיסורא
 דאורייתא איסורא על להקיל יכול לאוודאי
 לדירה מוקף דהוי הקונטרס כפירוש ע"כאלא
 דו"ח ועיין עכ"ל, ב"ח לר"ה גם מחילהושמה
 ירענא לא וז"ל המהרש"א על דהקשהרע"א
 אלא רשה"ר דהוי סבר ב-ח לר"ה מצינוהיכן
 גמורה רשה"י הר דלא יוחנן ר' עלפליג

 ורתב י' גבוה אבן על מים לטלטלמדרשאי
 הוא ומה"ת רשה"ר הוי לא מ"מ אבלמסאתים
 שם כדאמרי' כרמלית הוי ומדרבנן פטורמקום
 מה ולפי ע"כ. וצע"ג הוי כרמליתאלמא

 הוה סאתים מבית יוחר דבהיקףשביארנו
 רע"א קושית את ליישב יש בהמהיצות,חסרון
 של הציור ב', ס"ז בדף דאה"נ המהרש"אעל
 מיירי כרמלית דהוי בגמ' דמבואר ב"חר"ה
 מוקף לא אבל מחיצות דמוקף שביםבסלע
 מחיצות כאן אין אם אפילו וא"כלדירה,

 כאן דאין רשה"ר כאן אין סו"סדאורייתא
 פסי גבי כאן משא"כ רבים, של מקוםבכלל

 הוי ממילא מחיצות כאן אין אםביראות
 ובאמת רשה"ר באמצע ממש דהוהרשה"ר
 ונ"ל ע"ז, עמד לא הגרע"א דהנה פלא,הוא

 שלא סאתים מביח ביותר דחסרון למדדרע"א
 כדסבר דאורייתא חסרון הוא אם לדירההוקף
 דלא אלא בהמחיצוח חסרון הוה לא ב"חר"ה
 לדירה מוקף המקום דאין כיון רשה"יהוי

 שפיר וא"כ מחיצות הוה המחיצותובאמת
 לא ביראות בפסי דאפילו הסברו לפיהקשה

 דעת אכן מחיצות, דיש כיון רשה"דיהיה
 דיש ב-ח ר"ה שיטת דלפי הואהמהרש"א

 בהמחיצות חסרת נמי הוה דאורייתאחסרון
 שביארנו וכמו דליתא, כמאן להווהוי

 חסרון דהוה באמת מדרבנן החסרוןדלמעשה
 רע"א. קושית לפ"ז יקשה ולאבהמחיצוח
 וז"ל דילמא ד"ה ב', כ"ב דף תוס'ועיע
 רשה"י תעשה 'שראל ארץ כל דלרבנןותימה
 רבים אתו דלא דגדר ומחחנא דצור סולמאע"י

 יותר קרפף דאמר יוחנן ולר' מחיצה,ומבטלי
 חייב לתוכו הזורק הדירה הוקף שלאמסאתים
 ע"כ, רשה"'( הוה דמדאורייתא כיון)פירוש
 על דפליג ב"ח כר"ה סבר דאם מתוס'משמע

 רשה"י הוה דלא כיון חייב דלא וסבר יוחנןר'
 ולכ' קשיא. לא סאתים מבית יותר דהוהכיון
 את שכיארתי )כמו ב"ח דר"ה נסבור אםאה-נ

 א"ש רשה"ר יהיה רכים דבמקוםהמהרש"א(
 אבל דרשה"ר, דין ישראל לארץ איתדממילא
 דלא סבר ב"ח דר"ה דאע"פ רע"אלשיטת
 לא נמי רשה"ר אבל מדאורייתא רשה"יהוה
 לשיטת ראי' וזה 1ד1"ק, לכו"ע קשה א"נהוה

 סבר דתוס' ממילא ראי' ועודהמהרש"א.
 הוקף כשלא סאתים מבית ביותרדהחסרון
 בהמחיצות. חסרון הוהלדירה
 רחבה ההיא ד"ה ב', כ"ד לקמן חוס'עיין

 היו דלרחבה ואע"ג לענינינו, השייך לשונםוזה
 למבוי מהניא לא הסוגיא כדמוכחגיפופין
 נידון מבפנים ושוה מבחוץ דנראהמשום
 כ"ש גופה לרחבה מהני דלא דכיון לחימשום
 דהדסרון בהגמ' ומוכח עכ"ל, למבוי מהנידלא
 ולא סאחים מבית יותר דהוה הי' הרחבהשל
 יותר של החסרון כל אם ולכאורה לדירה,הוקף
 מצד הוא לדירה הוקף הוה כשלא סאתיםמבית
 בהמחיצות, חסרון כאן אע אבל המקוםגדלות
 הלחי היד גופה הרחבה גבי בעצם כאןא"כ
 צדד' חסרון אלא כאן היה ולא מחיצהשם
 מה א"כ רשה"י, נעשה היה המחיצותומצד
 סבר דתוס' ראיה יש ולכאורה תוס',סברת
 יש וממילא מחיצה חסרון כאן ישדבאמת
 מהני דלא כ"ש לעצמו מהני לא דאפסברא
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 זו, ראיה לדהות יש באמת אבללאחרים.
 דזה תוס' של בסברא צ"ע .בלא"הדבאמח
 לרה"ר הפתוח מבף שמתיר לחי דסתםברור
 כיון צ"ע א"כ בכלום, הרה"ר להתיר צריךלא

 מאי לחי, נקרא מבפנים ושוה מבחוץדנראה
 וכן רחבה. של להרשות מהני לא אםנ"מ

 לתרץ ויש בצ"ע. ונשאר אמת השפתהקשה
 כותל ד"ה ב', ט' לעיל לשיטתו דתוס'בפשוט,
 הוה לא המבוי חלל כנגד הוה דלא לחידכל
 מתיר הוא אם מאשר חוץ מבחוץ, נראהאפי'

 קטנה בחצר כמו לו הפתוח האחרהרשות
 הטעם המהרש"א והסביר לגדולה,שנפרצה
 נמי דגדולה כיון לקטנה נראה דמקרימשום
 מתוס' ראיה אין עכשיו וממילא בהומשתרי
 דהוא משום לחי דהוה הטעם דכל דכיוןשלנו
 אסורה דהגדולה באופן א"כ הגדולה,מתיר
 וכאן הקטנה, אח מתיר לא שיהיה טעםמאיזה
 ב', כ"ד בריטב"א וציץ הקטנה. כמוהמבף
 ובאמת דבויהם, נראה דלא תוס' עלדכחב

 אין אם דאפילו ב', ט' לעיל לשיטחוהריטב"א
 עצמו מצד נקרא המבוי של החלל כנגדהלחי
 נמי כאן וממילא מבפנים, ושוה מכתרןנראה
 הוה דהרתבה מה נ"מ דאץ המבף להתירצריך
 פשוט. וזהאסור

 אברוונקא ההוא תד"ה ב', כ"הועיין
 דשיטת בהגמ' דמפ' נתנאל מרכינו פי'שהביא
 מהני לא סחח ולבסוף דהוקף דאע"גרבא
 דוהה במסקנא והגמ' מהני, ישב ולבסוףהוקף
 וסברת המח' לבאר יש ולענ"ד רכא.שיטת
 ובין פתת ולבסוף הוקף בין נ"מ דמאירבא
 של החסרון דכל סבר דרבא ישב, ולבסוףהוקף
 דהיא כית בהמקום חסרון הוה לדירה הוקףלא
 ומקום לדירה הוקף ולא סאתים מכיתיותר
 ממילא דירה, ואץ כרשה"י, נראה לא גדולכ"כ
 יירה, מקום ממש דהוה 'שב אם רבאסבר
 ולבסוף היקף משא"כ בהמקום. חסרק כאןאץ
 אלא ממש ל-רה המקום נעשה לאפתח
 דירע של אחר למקום בהמחיצה פתח דישמשום
 פחח לישות זק:ריך רבא סברוע"ז
 עשה ואם המקום של המחיצה עשייתבשעת
 עשיית כל אז המחיצה עשייח בשעת הפתחאת

 משא"כ הדירה, למקום נטפל יחשבהמקום
 עשיית בשעת )לא אח"כ הפתח אח עשהאם

 דירה. שם המקום על חל לאהמקוס(
 הוקף ואפילו רבא כסברח סברה לאוהגמ'
 לא דהחסרון משום מהני לא ישבולבסוף
 בשעת אם וממילא במחיצות, אלאבהמקום
 מהני לא לדירה נעשה לא המחיצותעשיית
 ודו"ק. דירה בהמקום שעשה מהאח"כ

4"
 דאפעלט ברוך יחודחחרב

 וחזקה רובבעבין

 דלא בעי יעקב בר אחא דלרב וי"ל עדיף,רובא מילתא הא מנא איתא, א' י"א דףבחולק
 המהרש"א ןופי' מקרא. חזקה ליהקים אמר שילא רב כר רבה וכו' רובא בתרדאזלינן
 למדע ואץ מסיני למשה הלכה הוהדלראב"י ושרף ושחט רחמנא דאמר אדומה מפרהאחיא
 רהא חיים רבנו דמפרש ולמאי מהלכה[.ק"ו משום לאו אלא היא, טרפה דלמא וניחושוכו'

 אלא מסברא, ילפיק לא מחזקה עדיףדרובא הא מנא ד"ה ובחוספות רובא. בתרדאזלינן
 אע"ג רובא בתר דאזלינן אדומה מפרהילפינן דאזלינן שלמדנו כית וא"ת ח"ל, כחבומילתא
 שמזיז גברא דאוקי הרוב כנגד חזקהדאיכא וחזקה דרובא רובא בתר שכן כל חזקהבתר
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 וכתוס' עכ"ל. הכא, א"ש טמא בחזקתעליו
 וא"ת וז"ל, כחבו אדומה מפרה אתיאד"ה
 ההנו דילמא א"כ שנים שתי בת דפרהכיק
 למד"א טרפה שאינה אחזקה דאוקמ"משום
 חזקה דאיכא י"ל כאן מיהו חיה. אינהטרפה
 י"ל ועוד חזקתו. על טמא דהעמד כנגדהאחרת
 אפילו נורעה ולא נחכררה שלא חזקהדכל
 ]ופי' עכ"ל. בתרה, אזלינן לא אחתשעה

 על חולקים הראשת בחירוץ דתוט'המהרש"א
 ללמוד אין חזקה כנגד חזקה יש דאם חייםרבנו
 חיים שרבנו ובע"כ מחזקה, עדיף דרובאמפרה
 חזקת כאן שאין תוס' של השני כתרוץסובר
 טרפה.[אינה

 דאיכא חיים רבנו בשם התוס, דכתבובהא
 דלולי הגרע"א כתב הרוב, כנגד טמאחזקת
 חזקת מקרי דלא לו נראה היה החוס'דברי

 היא אם הפרה על חחלה דנין דאנוטומאה
 וכן הטמא. בה לטהר ראויה וממילאכשרה
 יש טרפה אינה חזקת דכנגד חום' שכחבובמה
 חזקת מקרי דלא הגרע"א כ' טומאה,חזקת
 במקוה דהרי ראיה והביא הנ"ל. מטעםטומאה
 דהוה טמא, חסר בנמצא דוקא שלמה,שכחזקת
 טומאה וחזקת לפניך )חסר לריעוחאחרתי
 מס' בריש כדמבואר דמקוה הגוף חזקתכנגד
 חיישינן לא חסר נמצא דבלא משמענדה(,

 דהמקוה שלימות חזקת נגד הא ואמאידחסרה,
 על תחילה דנין דאנו אע"כ טומאה, חזקתיש

 לטהר ראויה וממילא שלמה שהיאהמקוה
הטמא.
 הנ"ל התוס' דלפי הגרע"א, הקשהועוד
 משני עדיף לא דרוב שפסק הריב"ש עלקשה
 דניחוש בפרה דאמת אליבא קשה א"כחזקות,
 דהוא דמבואר קשחט, נקכ במקוםדלמא
 אינה חזקת חוקות, ב' כאן ויש נבלהאיסור
 הנורע הקשה ]וכן טומאה. וחזקתזבוח

 חזקת כאן דאע ניחא דבריו שלפי וכ'ביהורה[
 ולא תחלה, הפרה על דנים שאנו כיוןטומאה
 דהריב"ש מההיא ושאני אחת, חזקה אלאהוה

 חזקות, מב' מוציא הרגע בזה שמתדהרוכ
 שלא )כ11נת1, איש. אשת וחזקת חי-חזקת

 או חי אם בגברא נולד הספק ג"כ דהחםתקשה
 שהרוב תירץ וע"ז אחח, חזקה רק כאן ואיןמח
 איש, אשת חזקת בטל מת שאם חזקות ב'סותר

 הפרה כשרות ואין הזיה צריך הכאמשא"כ
 ודו"ק.( טומאה, לחזקחסותר

 חחלה דצריכק הגרע"א מדבריוהמתבאר
 הפרה או המקוה דהיינו הספק מקור עללדון
 פוסקימ אנו חזקה או רוב שמכחוכיון

 לטהר היא ראךה כשרים, והפרהשהמקוה
 טומאה. אחזקת לאוקמי שיך ולאהטמא
 בנמצא אפילו דא"כ דבריו, לפי להביןוצריך
 הלא למפרע, הטהרות כל מטמאים למהחסר

 דהשתא טחזקה עדיף דמעיקרא דחזקהמבואר
 לומר וצריך טמא. אחזקת להעמיד לן הוה%א
 דאנו רק לפנינו חסרה אינה המקוהראם

 על הוא הדיון עיקר א"כ חסר, דילמאחוששים
 אמרינן וע"ז לא, או היא כשרה אםהמקוה
 אבל ספק. כאן ואע חזקתו על מקוההעמד
 אנו ואע לפנינו פסולה שהמקוה חסרבנמצא
 הוא הספק עיקר רק המקוה, כשרוח עלדנים
 אם הדית ועיקר להטבילה, נוגע חסרה,מתי
 הספק שמציאת אע"פ א"כ לא, או טבילההיה

נו~
 על הוא הספק שם עיקר מ"מ במקוה,

 מנגד טומאה דחזקת אמרינן וע"זהגברא
 בספר מצאתי זו סברא וכעין מקוה.לחזקת
 ישר.שערי

 י' דף חולין דבש"ס התוס', בדעתונראה
 אמר אחזקה, מילחא דאוקמיק מנלן איתאב',
 והסגיר הביח פתח אל הבית מן כהן ויצאקרא
 זאתא אדנפק דלמא ימים, שכעת הביתאת
 אוקי דאמרינן לאו אלא שיעורא ל"בציר
 התינח קשה בתוס' והקשו אחזקה.מילתא
 דאיכא היכא אבל ריעוחא, דליכאהיכא

 ריעותא באיכא שגם ותירצו מנלןריעותא
 שמצינו הרי עיי"ש. אחזקה דמוקמינןמצינו

 דאיכא במקום אפילו אחזקהדמוקמינן
 חזקות ששני התוס', ברעת ונראהריעוחא.
 אין ריעותא דליכא דבמקום הם, חלוקיםהללו
 לפנינו שלם היה שהנגע דכיון כלל, ספקכאן
 דמוקמינן נשתנה שמא חוששים אנואין
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 כאן ואע נשתנה לא דודאי ואומריםאחזקה
 ספקוח כאן דאין חזקה של דין יסוד דזהספק,

 משא"כ טחחלה, שהיה כמו דבר כלדמהזקינן
 עכשיו דהלא לפנינו ספק יש ריעוחאבדאיכא
 על שמעמידע חזקה טדיני דזהו אלאנשתנה,
 כן על אשר נשתנה. שעכשיו ואומריםחזקתו
 ספק כאן אין חסר נמצא שלא דבמקוהנראה,
 חוששים אנו אע מתחלה שלם שהיהדכיון
 טומאה אחזקת לאוקמי שייך ולא חסרהשמא
 יש חסר בנמצא משא"כ לפנינו, ספק כאןדאין
 נולד שהספק ואע"פ לפנינו, ספקחלות

 לומר שייר להטמא שנוגע כית מ"מבמקוה,
 דאק המום' סוברים דכזה חזקתו עלהעמירהו

 לפנינו ספק ד"ם דכית דוקא, הספק במקורתלף
 כל על מעמידין חזקות, על להעמידןוצריכק
 שלא אע"פ השייכתחזקה

 נו~
 הספק. בו

 דהכא הנ"ל, חיים רבנו דברי ניחאולפ"ז
 זה על אלא שלמה, שהיתה מעולם ירענולא
 או טרפה לידתה, בשעת היתה מה דניםאנו

 מיעוט יש דהלא לפנינו ספק כאן ויששלמה,
 לספק, אותו משוי והמיעוט בעולם,טרפות
 מה דמם מ"מ חיה, איגה טרפה למ"דואפ"
 רוב, כתר שהולכים דין שיש רק הנ"ל.תוס' שי כמו בומעחה נתבררה דלא כיק עכשיגהיא
 כנגדה, טומאה חזקת דיש התוס' כתבווע"ז
 קחם,ת הדחצב מהזקה, עהך שרנבאומוכח

הגוונ"א.
 מיושב אינו עדיין דברינו לפי דאפילוברם,

 אינה טרפה למ"ד דאפילו החוס' שכתבומה
 יש אעפ"כ שרפה, אינה חזקת לה וישחיה
 נמצא שלא ממקוה ומ"ש כעדה, טומאהחזקת
 שירענו כית ספק שום כאן דאין דבארנוחסר
 ליישב, ונראה שלמה. .שהיתה אחחפעם

 עצומה פליאה הקשו דוד והנחלת יוסףדהראש
 משום פרה דלמא שהקשו הנ"ל, תוס'על

 לפ"מ זו לקושיא מקום אין דלכאורהחזקה,
 דהכא דסוגיא מנא, בד"ה לעיל התוס'שחירצו
 לי' קים דלא יעקכ בר אחא דרב אליבאאזלא
 דאל"כ מסיני, למשה מהלכה רק מקראחזקה
 רובא וחזקה דרובא רוב לרע קרא צריךלא

 כ"ש מקרא חזקה ידעינן הוה אי אבלעדיף,
 דטעמא נאמר אם ולפ"ז רוב. בתרדאזלינן
 דמוכח כ"ש א"כ חזקה, משום הוהדפרה
 צריך וע"כ מידי. מקשי ולא רוב בחרדאזלינן
 דרובא דהא חהם, כרבנו סוברים דחוס'לומר
 א"ג אדומה, מפרה ילפינן עדיף רובאוחזקה
 תיקשי כנגדה טומאה חזקח דיש תירוצםלפי
 כגגד חזקה יש הכא דהלא באמת חיים רבנועל

 וחזקה ברוב אבל רוב, בתר אזלינן ולכןחזקה
 לעיל מהמהרש"א הבאנו )וכבר לן. מנאלחוד

 רבנו על חולקים זה בתירךן תוס'שבאמת
 דכוונח דוד, והנחלח יוסף הראש ותירצוחיים(.
 הר"ן שהקשה כמו הוא הנ"ל תוס'קחמית
 כעינן תר11ייה1 דלמא סגי לחוד דברוב לןדמנא
 מהני, לא בחד אבל - וחזקה רובא-

 הנ"ל תוס' של קמא לחירוץ אזלאוקושיתם
 הלכה הוה מהני לחוד שחזקה הדיןדמקור
 מסיני.למשה

 דלפ"ז הגרע"א קוו~ית היטב מיושבולפ"ז
 לא לחוד חזקה אם רק הוא התוס' דבריכל
 בצירוף רק ריעותא דליכא במקום אפילומהני
 שלמה שהיה שידענו דאע"פ דנמצארוב,

 אלא נשתנה, שמא חוששים אנומחחלה,
 היה חה וחזקה, רוב ע"פ הדע נפסקדמ"מ
 לו אין לחור דחזקה הספק, על פסק בגדרודאי
 שפיר כתבו וע"ז הרוב, בלי ספקות למנועכח
 הספק דחל דכיון טומאה, חזקת כנגדהדיש
 אחזקת מוקמינן מ"מ כהפרה שנולדאע"פ
 אבל כנ"ל. חיים ברבנו שביארנו כמוטומאה
 צריך ולא מהנ' לכדה דחזקה דאמתאליבא
 כאן שאין לעיל ביארנו כבר רוב, עםצירוף
 חוששים שאין ח,קה של יס,ד דזהו בכללספק
 אחזקת לאוקמי שייך ולא נשתנה,שמא

 חסר נמצא שלא שבמקוה הטעם וזהוטומאה.
 בחזקת שהיתה דכיון שחסרה חיישינןדלא
 ספק כאן ואין שחסרה חיישינן לאשלמה

וכמש"כ.
 קושית קשה עדהן דברינו, לפיאמנם
 דבמקום ניחוש דבפרה הריב"ש עלהגרע"א

 חזקת - חזקות ב' כנגד רוב והוה קשחטנקב



שטובהוראי

 דנ' הא ובאמת טמא. וחזקת זבוח, אינהאיסור
 ספק דהוה זבוח אינה איסור חזקתשיש

 הרבה דהלא כ"כ, פשוט אינובשחיטה,
 ספק רק שהיטה ספק הוה דלא כתבואחרונים
 ולא לפנינו שהיטה מעשה שיש כיקטרפות
 עצמו הגרע"א כ' וכן איסור, חזקתמיקרי
 ע-"ש, קסבר ד"ה ב' מ"ג דף התוסיבשיטת
 קושיתו. כ"כ ל"קוא"כ

 דיסוד שתירץ אחיעזר, בספר מצאתישוב
 מטעם הוי דרוב הוא. מחזקה עדיף דרובאהדין
 דרובא טרפה שאינה שנתכרר כיון ולכןבירור,
 טהני לא ממילא זבוח, אינה מחזקתעדיף
 דנין דאנו הריב"ש לנידון דמי ולא טמא,חזקת
 התוס' שכתבו ומה כאחד. חזקות ב' עלעכשיו
 לרוב מנגד טומאה דחזקת חיים רבנובשם
 לא דרובא ההו"א לפי רק זהו טרפה,דאינה
 ובע"כ לזה(, ילפותא צריך )דהלא מחזקהעדיף

 רוב שיש אע-פ ולהכי כירור, הוי לאדרוב
 חזקת כנגד מועיל היה לא מ"מ טרפה,שאינה
 אבל בהפרה, הספק שעיקר אע"פטמא,

 חזקת כנגד מהני בירור, הוא דרובלמסקנא
 ונראה כשרה. שהיא שנחכרר כיוןטמא

 מקור על שדנין סוברים תוס' דבאמתכוונתו,
 הרי כירור, מטעם הוא שרוב וכיוןהספק,
 לפנינו ספק עוו נאן ואין טרפה ראינהנתברר
 אם משא"כ טמא, אחזקת מ,קמינן לאוממילא
 בירור, ולא הרוכ אחר דהולכין דין רק היהרוב
 אפילו ספק יש דבאמת כיון התוס' סובריםבזה
 אהזקת לאוקמי שייך רוב, של הדץאחר

 ראית ועל בהפרה. נולד דהספק אע"פטומאה
 ואפשר - כלום כתב לא ממקוההגרע"א
 כלל, ספק כאן דאין שכתבנו, כמושסובר
 שמא חוששים דאין חזקה של הדין יסודדזהו

 וכמש"כ.נשתנה,

4"
 לעווענצערג חעשיל יחודמחרב

 שבעה נל ומצה שוכה על ברכהבעכין

 יש וז"ל, פסחים שלהי הבעה"מכתב
 אנו אין טעם מה מצה באכילתששואלין
 הסוכה על שמברכים כמו ז', כל עלי'מברכים

 הראשון שלילה מהדדי גמרינז דהא ז',כל
 בסוכה בץ במצה בין רשות ואילך מכאןחובה

 להשיב יש א', כ"ז דף הישן בפ'כראיתא
 בלא לעמוד ימים בשאר יכול שאדםלפי

 מיני וכל ודותן באורז ניזון ויהי' מצה,אנילח
 בלא לעמוד יכול שאין בסוכה משא"כפירות,
 ולטייל בסוכה לישן חייב והוא ימים, ג'שינה
 דף דמילה ר"א בפ'  בשבת דאמריק והינובה,

 השבת את דוהץ מכשץ" וכל מצה בי,קל"א
 מה מסוכה אי הא, לר"א מנ"ל ר"א,דברי

 טעם זהו כבימים, כלילות נוהגח שכןלסוכה
 על מברכין ואין ז' כל הסוכה עלשמברכין

 כתב וכן עכ"ל, הוא נכון וטעם שבעה, כלמצה
 ולילה , וז"ל א', כ"ו דף לסוכה המכתםבספר

 ט"1 דגמירנא רשות ואילך מכאן חובההראשון
 למה טעם לתת צריך וע"כ המצות, מחגט"1

 ממצה יותר שבעה כל הסוכה עלשמברכין
 בלבד, הראשון לילה אלא עלי' מברכיןשאין
 כל שינה חיוב דאיכא דכיון ו"ל הר"זוכתב
 בלא ימים שבעה להיות לאדם וא"אשבעה,
 שבעה, כל נמשך הסוכה היוב נמצאשינה,
 בלא שבעה כל בפירות דאפשר ממצהיותר
 לפסחים המאירי כתב וכן עכ"ל, וכר כללמצה



כחוראישטז
 ומתוך וכו' הראשון לילה ודוקא ח"ל, א',ק"כ
 הראשון, לילה אלא עלי' מברכין איןכך

 לילה אלא ג"כ חיובה אין שבסוכהואע"פ
 כל עלי' מברכין ואעפי"כ בלבד,הראשונה
 האכילה על אינה סוכה שברכת כו מי'שבעה,
 חובות מכלל השינה והרי העיכוב, עלאלא
 חובה, עכ"פ ו3מצאת שינה, בלא וא"אשבה,
 וסופגנע עכו"ם של בבצקות אפשר מצהאבל

 האבודרהם תי' וכן עכ"ל, שבעה כלודובשנין
 פסח, ובהל' סוכות בהל' בו והכל סוכות,בסדר
 ראשונים )גנזי א', כ"ז לסוכה השלמהובספר
 א', כ"ז סוכה המאורות ובספר קנ"ב(,עמוד
 יעוי"ש. קע"ב()עמוד

 נראה, ודעימייהו הבעה"מ דבריובביאור
 ז"ל, הגר"א כדברי בדבריהם מבוארדלכאורה
 שייך מה דאל"כ ז', כל במצה מצוהדאיכא
 דאיתנהו ~"ל וע"כ מצה, על ברכהכלל

 וס"ל שבעה, כל קיומית מצוה מצהבאכילת
 דצ"כ חיובית, על כמו קיומית עלדמברכינן
 כמו שבעה, כל מצה אכילת על דנברךהקשה

 סוכה, ישיבת על בסוכה אכילה בכלשמברכץ
 על רק מברכי3ן דאולי צ"ב, קושייתסאולם
 הוי דסוכה אלא קיומית, ולא חיוביתמצוה
 הוי דבציצית דכמו קיומית, ולאחיובית
 כנסות, ד' של בגר ללבוש רוצה דאםחיובית,
 על מברכינן ומשו"ה ציציוג בו להטילח-ב
 כשרוצה ה"3 חיוכית, מצוה דהף משוםציצית,
 ומוטל בסוכה לאכול חייב פת ככיצהלאכול
 חיובית, דהוי ומכיון בסוכה, לאכול החיובעליו
 בסוכה, לישב ח11נ1 עלה מכרכינןשפיר

 מלילה חרן החג ימי. שאר מצהמשא"כ
 דיכול כלל, חיובא שום עליו איןהראשונה
 עכו"ם של ובצקות דוחן ופת אורז פתלאכול
 מצה כזית כשאוכל ורק ודובשנץ,וסופגנין
 בזה ליכא אבל מצוה, קיום בי' איתנהושמורה
 אכילתה על מברכין לא ומשו"ה כלל,תיובא
 דכתב שכ"ה מ"ע כהמנ"ח מוכרח וצ"כוצונו,
 מצוה חובת שום אין החג ימי שאר בסוכהדאף
 לאכול שלילי איסור הף אלא בסוכה,לאכול
 הבעה"ם הק' שפיר וא"כ עיי"ש, לסוכהחוץ

 דהוי לסוכה חוץ אכילה איסור דעלכמו
 דאכילת קיומית על כמו"כ מברכינן,קיומית
 וכמוש"כ. נברך, נמי חמץ איסור דהוימצה

 ס"ל לא הבעה"מ דבאמת בזה, עודי"ל
 ומודה לסוכה, חוץ איסור הוי דרקכהמנ"ח
 בסוכה לאוכלו חייב פת כשיעור אוכלדאם
 ססלות בי' דנא' מצוה קיום חובתוהוי

 קיומית על דמברכינן הקשה אלאדמהב"ע,
 הוי שבעה כל מצה ואכילת חיוביח, עלכמו

 רק הף שבעה כל סוכה אכילת כמוקיומית,
 לא דבמצה ממצה, סוכה דחלוק ואףקיומית,
 בו משכחת בסוכה ואילו כיטול, בומשכחת
 הא מ"מ לסוכה, חרן אכילה ע"י מצוהביטול
 ברכה, בו לחייב סגיא לא ביטול בודמצינו
 חיוב אופן הגברא על אע דסוכ"סדמכיון
 חיובית מצוה הוי לא המצוה, לקייםוהכרח
 והא וצונו, עליו לברך ול"ש קיומית,אלא

 משום הוא המצווח, ברכת ציצית עלדמברכינן
 חיובא עליו מוטל כנפות ד' של בגדדכשלובש
 או הבגד להפקיר דיכול ואף ציציתלהטיל
 מעשה זהו מ"מ עגולה, קרן ולעשוחלגווזו

 חיוב הוי עכשיו של במצב אבלמחודשת,
 וכן עלה, דמברכינן היובית והוי ציצית,להטיל
 דיכול אף ומעקה, במזוזה חייב בית לוכשיש
 מעשה בלי אבל הבית, להפקיר אולמכור
 ומעקה, במזוזה שמחויב דידי' בית הוימכירה
 עלה, דמברכינן חיובית מצוה איקריושפיר
 הטו"ז כמ"ש צ"ל השחיטה, על דמברכינןוהא

 ולא השבח ברכת דהף סקי"ז אי סי'ביור"ד
 על מברכיק לא אה"נ אבל המצוות,ברכת

 הבעה"מ דהק' וזהו ברהמ"צ,השחיטה
 מיבעיא דלא קיומית, רק הף כסוכהדאכילה
 מכשיעור, פהות פת או פירות לאכולדיכול
 בסוכה, פת כשיעור לאכול רוצה אם אפי'אלא
 לו יש ותמיד כלל, לאכול מוכרח אינומ"מ

 חובת שום עליו אין וא"כ לאכול, לאהברירה
 ולא קיומית הוי וע"כ בסוכה, לאכולגברא

 בסוכה באכילה דמברכינן מצינו ומ"מחיובית,
 על נברך במצה ה"נ שבעה, כל סוכה ממיבתעל

 מסוכה חינן דהרי שבעה, כלאכילתה
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 וע"ז קיומית, מצוה על אף ברהמ"צדמברכינן

 על ולא חיובית על רק דמברכינן הבעה"מתי'
 דירה, חיוב כולל סוכה דמצות דמכיוןקיומית,
 וחיוב הכרח הוי ע-כ שינה, בלא ימים ג'וא"א
 הוי ושוב ממנה, ליפטר וא"א בסוכה,להיות
 המכתם להדיא וכמש-כ קיומית, ולאהיובית
 מברכינן ושפיר חובה, הוי דסוכהוהמאירי

 לא קיומית רהוי מצה סשא"כ שבעה, כלעלה
 וכמוש"כ.מברכינן
 הוי וטיול השינה דאה"נ יקשה עדהןאכן
 האכילה אבל שינה, בלא ימיס ג' דא"אחובה,
 ודוחן אורז לאכול אפשר דהרי חיובית, הףלא

 שום עליו ואין פת, מכשיעור ופחוחופירות
 עצם וא"כ כשיעור, פת לאכול והכרחחיוב

 יקשה ושוב חיובית, ולא קיומית הויהאכילה
 ז' כל בסוכה ואכילה אכילה כל על מברךלמה
 קיומית, על מברך ואם בסוכה, לישככרכת
 המאירו דכתכ ועו"ק ז', כל במצה נברךה"נ

 שאק שפסקנו ואע"פ וו"ל, א', כ-ז דףלסוכה
 מברכץ הראשת, בלילה אלא באכילהחוכה
 למצה, דומה ואינו שבעה, כל בסוכה לישבבה

 חיוב ואין אכילה, אלא בה איןשהמצה
 לו אפשר והרי הראשון, לילה אלאאכילתה
 בישיכה אף מצותה סוכה אבל אחרים,בדברים
 שבעה, כל בהם חייב אלו לענין והריושינה,
 ושינה ישיבה בלא ימים שנעה לו א"אשהרי

 שהמצה זה, בטעם מפרשים 1'שנמוש"ב,
 לשם ממנה אוכל אינו שבעה, כלכשאוכלה
 ממנה אוכל ואינו רעבונו, להשכיע אלאחובה,
 כאוכל זה והרי בחמץ, לו שא"א מפניאלא
 אבל בטמאה, לו שא"א מפני טהורהבהמה
 שהרי המצוה, לקיים אלא אינו סוכה'שיבת
 בסוכהו וחיובם ושינה, ישיבה בלא לוא"א
 בדבר וכשתדקדק שבעה, כל עלי' מברךוהלכך
 שסיים ומה עכ"ל, אחד ענין הכליפה

 ענק הכל יפה בדבר"וכשתדקדק
 אחד-

 צ"ב,
 דל-ש נפרדים הירוצים תרי הוי לכאורהדהרי
 של הוא הראשון דתירוצו אהדדי,כלל

 במצה מצוה דאיכא הגר"א שי' ע"פהבעה"מ
 קיומית, ולא חיוביח על ומברכינן ז',כל

 ומצה מברכינן, חיובית דהוי סוכהומשו"ה
 השני תירוצו ואילו מברכינן לא קיומיחדהף
 על מברכין שאין דמה וברור, פשוט חילוקהוי
 באכילתו מצוה שאע משום היינו ז', כלמצה
 בסוכה משא"כ חמץ, אוכל שאין אלאכ~,
 מברכינן שפיר באכילחו מצוה קיוםדאיכא
 בשם סקי"ו תרל"ט בסר המג"אכמ"ש

 מצה- הל' העיטור בספר תי' וכןהמהרי"ל,
 ב' קי-ט לפסחים והמכתם א'( )קל"הומרור
 ה"א מחו"מ פ-1 המנוחה בספר מנוחורבנו
 ליל הל' חיים והאורחות ה"ו, מסוכהופ"ד
 ר, אות תע"ה סי' יוסף ובברכי כ"ט, אותפסח
 במכתם יערי' ובאמת הראשונים, רוב דעתוכן

 חורהיים לחרי לה דמיתי א', כ"זלסוכה
 ענין דהכל לומר שייך מה וא"כנפרדים,
 המאירי השני דבתירוצו ועו"ק אחד,ותירוץ
 ח"ל, דכתב הראשון, חירוצו ערבב כברג-כ
 המצוה, לקיים אלא אינו סוכה ישיבתאכל
 וחיובמ ושינה ישיבה בלא לו א"אשהרי
 בפשיטות למימר דהו"ל וקשה עכ"ל,בסוכה
 לערבב ול-ל מצוה, הוי בסוכה האכילהדגוף

 בתירוצו ימים ג' שינה בלא לו דא"אהסברא
 וצ"ע.השני,

 המאירי, כדברי ומבואר מוכרחוהנראה
 שבעח תשבו ד"כסוכות הקרא בגוף גילוידזהו

 ולא חיוביח על רק דמברכיק ס"ל דהריימים",
 "שבעת התורה כשנתבה וא"כ קיומית,על
 רק בא דקרא י"ל שפיר תאכלו", מצות_ימים

 על איסור משום רק הוא מצה דמצותלשלילה,
 איסור משום מצה אכילת נקטה דהתורהחמץ,
 באכילת בעצם חיוב שום דאע ומכיוןחמץ,
 לא. ומשריה חיוביח, ולא קיומיח רק הוימצה,

 ליפטר א"א סוכה.הרי משא"כ עלה,מברכינן
 הוא סוכה ממצות חלק דהרי עכ"פ,מינה
 ימים ג' דא"א ומכיע והטיול, והשינההדירה
 שבעת חשכו ד"בסוכות קרא בע"כ שינה,בלא
 גם כאן יש בע"כ שהרי שלילה, רק אינוימים"
 בסוכה, עכ"פ לישן דחייב חיוב, שלכוונה
 ושפיר וחיוב, ציוף גם בע"כ נא' בקראוא"כ

 ימים" שבעח חשבו ד"בסוכות הקראמפרשינן



בהוראישיח
 וא"כ ימים, שבעת סוכה ישיבת חיובשיש
 של איסור גדר רק ולא חיוב, הוי הישיבהעצם
 מצוה הוי האכילה דאף ומכיון לסוכה,מחו,ן
 בהקרא אין מצה משא"כ מברך, ש~ירחיובית
 אתרי חיובית מצוה ליכא וא"כ שלילה,אלא
 לא ומשו"ה קיומית, מצוה רק ט"ו,ליל

 המאירי דכ' וזהו שבעה, כל עלהמברכינן
 המצוה, לקיים אלא אינו סוכה ישיבת"אבל
 וחיובם ושינה ישיבה בלא לו א"אשהרי
 היינו שבעה", כל עלי' מברך והלכךבסוכה
 גליא שינה והתיוב נינהו, תדא סוכה חיובידכל
 במצות דנכלל חיוב, הוי האכילה דאףלן

 ויעויי' מברכינן, ומשו"ה חיובא, דהויישיבה
 בזה מש"כ מ"ו סי' החדשות ציוז בניןבשו"ח
עיי"ש.
 שמואל אמר יהודה א"ר ב', מ"הסוכה
 לולב מ"ט אחד, יום וסוכה שבעהלולב

 באפי' מצוה יומא כל מימים לילותדמפסקי
 מימים לילות מפסקי דלא סוכה הוא,נפש"
 בר ורבה דמי, אריכתא יומא כחד שבעהכולהו
 אתד, יום ולולב שבעה סוכה יוחנן ר א" חנהבר
 סגי דרבנן לולב שבעה דאורהתא סוכהמ"ט
 זה אחד 'וחנן ר א" רבין אתא כי יומא, בחדלי'

 חנה בר דרבה נקוט יוסף א"ר שבעה, זהואחר
 יעוי"ש, כוותי' קיימי אמוראי דכולהובידך

 רב הרש"ם, לגי' ה"ג מברכות פ"גובירושל'
 טעונה אינה סוכה אמר שמואל בשםיהודה
 ברכה טעון לולב בלבד, ראשון ליל אלאברכה
 מה ואמרי יתבי הוו אחא ור' יוסי ר' שבעה,כל
 בלילות נוהגת סוכה לולב, בין מה סוכהבין

 ר' התיב ביום, אלא נוהג אינו ולולבכבימיפ
 כבימים, בלילות נוהג ת"ת הרי דרומיאיעקב
 ת"ת ליבטל, שלא אפשר.לו סוכה נדון,מאי
 סיריליאו הר"ש ופי' ליבטל, שלא לוא"א
 ונימא כבימים, בלילוח נוהג ת"ת הריוז"ל,
 והא ה"נ וכ"ת יום, בכל עלי' מברךדלא

 קודם לשנות השכים דמכילתין בפ"קאמרינן
 שלא לו אפשר סוכה ומשני לברך, צריךק"ש
 ביום לא ממנה לצאת שלא לו אפשרליבטל,
 ממנה, ליבטל שלא לו א"א ות"ת בלילה,ולא
 הילכך צרכיו, ולעשות לישן צריך ע"כדהא

 והייוו עכ"ל, ליברך צריך הפסקה דאיכאכיע
 זה ואתד זה אחד יוחנן א"ר דרבע הגמ'מסקנת
 ז', כל מברכינן סוכה דעל פשוט, הואשבעה
 הדעת, היסח הוי מפסיק בפועל דסוכ"סדמכיון
 צ"ב, שמואל סברת אולם לברך, חייבושוב
 ז' כל שייך סוכה ואה"נ מת"ת, סוכהומ"ש

 וצ"ל מפסיק, במציאות סוכ"ס אבל הפסק,בלי
 יסוך לפי המצוות ברכת רתקנו ס"לדשמואל

 ז' בה לצאח שייך דסוכה דמביון המצוה,גדר
 נוהגח הוא המצוה ועיקר הפסק, כלאימים

 אריכתא, כיומא חשיב שוב כבימים,בלילות
 בה דמפסיק אע"ג ברכה, תדא עלהותקנו
 ולעשות לישן דמוכרח ת"ת אבלבפועל,
 הוי לא וא"כ בה, להפסיק חייב ע"כצרכיו,
 יומא כל מברכינן ומשו"ה אריכתא,יומא

 וכמש"כ.ברה"ח,
 מת"ת, סוכה מ"ש הירחסל' קרובעיקר

 נחלקו יומא כל ת"ת דמברכינן האהנה
 ב' י"א ברכות )חוס' הר"ת דשי'הפוסקים,

 כחלק אחרת ברה"ח יום כל דתקנו שכבר(ד"ה
 אתמול של שברה"ת מפני השתר,מברכות
 יעוי"ש, אחרת שתרית עד פוטרתשחריח
 ברכה יחקנו בסוכה דגם הירושל' קו'וא"כ
 נוהגח דסוכה דמכיון משנינן וע"ז יוטא,בכל

 הוי כלל, להפסיק שלא ושייך כבימים,בלילות
 חדא תקנו רק ומשו"ה אריכתא, יומאכחד
 יומא כל ברכה ולא שבעה, כל לפניברכה
 הוא הפוסקימ אידך שי' אולםויומא,

 בשינה דמפסיק משום יומא כלדמברכינן
 לברך חייב ג"כ ביום ישן אם ואה"נבלילה,
 דה"נ הירושל' קו' ולפ"ז ברה"ת,אח"כ
 ברכת אח"כ יברך בפועל מפסיק אסבסוכה
 לו אפשר דסוכה דמכית ומשנינן בסוכה,לישב
 בסוכה, צרכיו ולעשות ולישן ליבטל,שלא

 ולא ביום לא ז' כל ממנה לצאח שלאואפשר
 כלל, הפסק בלא שייך המצוה עיקרבלילה,
 ברכה בו תקנו לא שמפסיק אפי'וממילא
 וכמש"כ.עוה"פ,
 אחרת, בירושל' גרס פולדא הר"אאכן
 בלילות נוהג ת"ת הרי דרומי' יעקב רביהתיב

 להבטל, לה אפשר סוכה כדון, מאיכבימים,



שיטנהוראי
 וז"ל, פולדא הר"א ופי' להבטל, לה א"את"ת
 כל ומברך כבימים, בלילות נוהגת ת"תוהרי
 לנו יש מה מהשתא כדון מאי ופעם,פעם
 לה אפשר סוכה ללולב, סוכה בע מהלתרץ

 באוכל או לאכול רוצה אינו אםלהיבטל,
 וכן היא, גברא דחובת לולב משא"כפירות,
 דחייב ולילה" יומם בו יוהגית כתיבת"ת
 הוא הירושל' דמסקנת והיינו עכ"ל,ללמוד
 אהרת שמואל אמר יהורה דרב מימראלפרש

 לולכ שמואל אמר יהודה ר' דאמרמהבבלי,
 לולב מ"ט מפרש ובבלי אחד, יום וסוכהשבעה
 כאפי מצוה יומא כל מימים לילותדמפסקי
 מימים לילוח מפסקי רלא סוכה הוא,נפש'
 יעוי"ש, דמו אריכתא יומא כחד שבעהכולהו
 קאחינן הדעח והיסח דהפסק מלתאוהינו
 יומא כל מימים, לילות דמפסק' דלולבעלה,
 הפסק איכא וממילא הוא, נפשי' באפימצוה
 שבעה, כל מברכינן ומשו"ה הדעת,והיסח
 מימים, לילות מפסקי דלא סוכהמשא"כ
 והיינו דמה אריכתא יומא כתד שבעהכולהו
 כל דודאי משום ברכה, טעונה שבעה כלדסוכה
 דלילה דהברכה אלא בפנ"ע, מצוהישיבה

 ז' כל ופוטרו שבעה, כל על קאיהראשונה
 כמה על אחת ברכה שמברך כמו מלברך,ימים
 בברכת כן ה"ה הפסק, דליכא נלזיתים

 ברכת על הראשונים מש"ב וכעיןהמצוות,
 עומד דתמיד מצד הפסק חשיב דלאהתורה
 הוי לילות מפסקי דלא סוכה וה"ה ת"ת,בחיוב
 שבעה דכל הפסק, כאן שאין לענין יומאכחדא
 ומשו"ה בלילה, בין ביום בין בסוכהמקומו
 של הקיומיות כל על קאי ראשונהברכה
 רשות דהוי דכיון הבבלי מסקנת )ורקאת"נ,
 על מברך ומשו"ה הפסק, וחשיב לת"ת דמילא
 דמלתא ס"ל הירושל' אבל בפנ"ע( ישיבהכל

 מברכין דרק עלה, קאתינן והיוביתדקיומית
 קיומית, על ולא חיובית מצוה עלברהמ"צ
 חיובית דהף ת"ת וכן שבעה כל לולבומשו"ה
 שבעה, לולב חהו ויומא, יומא כלמברכינן

 ושאר חיובית הראשון לילה דרק סוכה כמשא"
 ומשו"ה 'ומא, כל מברכינן לא רשוח,הימים
 ולא חובה, דהוי הראשונה לילה מברכינןרק

 אין אחד יום וסוכה רשוח, דהוי הימיםשאר
 הקיומיוח כל על קאי ראשונה דברכההכוונה
 לא רשות דהוי ימים דשאר אלא אח"כ,של
 קיומית מצוה על מברכינן דלא ברכה,בעי

וכמש"כ.
 ודעימיהו, הבעה"מ כדעת לפימש"גוהנה
 אמר יהודה ר' בדעת הירושל' סברח עליקשה
 ו'"ל היובית, ולא קיומית הוי דסוכהשמואל
 אבל וחובה, הכרח הוי דשינה סברא רקדזהו

 לאכול רהנה אינו דאם הכרח, הוי לאהאכילה
 פת או פירות לאכול שיכול או אוכל,אינו
 האכילה הוי שוב וא"כ מכשיעור,פחות
 רק עלה מברכינן ומשו"ה חיובית, ולאקיומית
 אמר יהודה לר' וכ"ז לבד, הראשונהלילה

 אחד, יום וסוכה שבעה לולב דס"לשמואל
 כל דסוכה 'וחנן כר' דמסקינן לפי"מאבל

 אמר יהודה ר' דברי ליסזד דמודה י"לשכעה,
 על ולא חיובית על רק דמברכינזשמואל
 משום חיובית הוי דסוכה דס"ל אלאקיומית,
 וכל שינה, בלא ימים ג' דא"א שינה,החיוב
 חיוכית, מקרי האכילה לרבות סוכה'שיבת
 הף וא"כ שבעה, כל עלה מברכינןומשו"ה
 וכמש"כ. הבעה"מ, לדברי מקורהירושל'
 יהודה דא"ר הירושל' דכוונת בארנווהנה
 מפני אחר, יום וסוכה שבעה לולב שמואלאמר

 על ולא חיובית, מצוה על רקדליכא.,גרכה
 דהחילוק דמפרש הבבלי וא"כ קיומית,מצוה

 דאיחנהו ס"ל בע"כ ברכה, טעוןבהפסקה
 לולב בין מחלק ומשו"ה קיום, על גםברכה

 לפימש"נ אולם מפסיק, דאינו לסוכהדמפסיק,
 דליכא ס"ל הבבלי דגם י"ל הבעה"מבדעת
 מצוה על ולא חיובית, מצוה על רקברכה

 כמו חיובית, הוי באמת דסוכה אלאקיומית,
 אם בין מחלק ומשו"ה חיובית, דהוילולב

 וכמש"כ. לא, אומפסיק

4"



בהוראישכ
 קרופני בניפין יחושעחרב

 אתר" סיים לאבעבין

- ב', מ"ט דף עירובץ מס'ברהף  מי 
 גדר או אילן מכיר והיה לו וחשכה כירךשבא
 שביתתי כלום, אמר לא חחחיו שביתתיואטר
 אלפים עיקרו ועד רגליו ממקום מהלךבעיקרו
 וכגמ' אמה. אלפים ביתו ועד ומעיקרואמה
 כל כלום אמר לא רב אמר כלום אמר לאטאי
 אז'ל מצי לא אילן של לתחתיו דאפי'עיקר

 אבל לגיתו כלום אמר לא אמרושמואל
 של חחתיו ונעשה אזיל מצי אילן שללתחתיו
 % מודדין הצפק מן למדד בא גמל חמראילן
 מן לו מודדין הדרומ מן למדד בא הדרוםמן

 מסיים דלא משום דרב מ"ט רבא אטרהצפון.
 באילז אלא ל"ש בר"י ר"ה אמר וכו'אתרי'
 חחתיו שאין אילן אבל אמות ח' תחתיושיש
 וכו' בהן ניכר ביתו מקצת הרי ז"א אלאח"א
 ירא והיה כדרך בא שהיה מי דרב כווחי'תניא
 וכו' גדר או אילן מכיר והיה חחשךשמא

 לו סים לא אבל שקבע ד"א לו שסייםבמד"א
 כוותי' תניא ממקומו. יזח לא שקבעד"א

 הוא כמדומה רוחות לשני ועירב טעהדשמואל
 לצפון מהלך וכו' רותוח לשנישמערבין
 ואם לצפת בעירובו ולדרום לדרוםכעירובו
 ממקומו יזח לא זה הרי התחום אח עליומיצעו
 בהא באיסורי כרב הלכה ושמואל דרבואע"ג
 דשמואל כוותי' תניא רהא כשמואלהלכתא
 היא דהלכתא וקיי"ל וכוי דת"ר בהאשייכא
 דשמואל כוותי' תניא כהאי נמי הלכתאהלכך

 יוסף הבית והקשה ע"כ. טעמא חדדתרווייהו
 סבר לא הא א"כ כשמואל פסק דהרי"ףדכיון
 תחחיו  שביתה וקנה אתרר סיים דלאטעמי'
 בר"י דר"ה להא הביא נ"מ למאי א"כדאילן

 אחרי' סיים מיקרי ז"א הוא דאילןדכשחחתיו
 דהלכתא לשמואל אבל לרב רק נוגעדאי"ז

 כית בגא"י הקשה ועוד כלום. נוגע אי"זכוותי'
 דרב כוותר תניא הביא אמאי כשמואלדפסק
 דאיכא כגק הב"ע לשמואל להא חי' הגמ'והא

 גרמתץ ור' אלפי תרי עיקרו ועד רגליוממקום
 כלום הגמ' מחירוץ הכיא לא ואמאיוכו'
וצ"ע.

- ב' הל' עירובץ מהל' פ"זברמב"ם  וכן 
 אצלו ידוע במקום שביחתו לקבוע נחכווןאם
 הטקום בין שהיה או וכו' בעמ בד"אוכו'

 בו עומד שהוא המקום ובין בו לשבוחשנתכוון
 כית שלא או אמה מאלפים יותרכשחשכה
 שביחה קנה לא הרי"ז שביתה בו שקנההמקום
 לכל אמה אלפים אלא לו ואץ מקוםברחוק
 והקףג ע"כ. בה עומד שהוא ממקוםרוח

 בה עומד שהוא המקום בק יש דאםהראכ"ד
 אמה אלפים מן יותר בו לשבת שנתכווןומקום
 ר"א אלא לו ואין לתחום חוץ שיצא כמיה"ה

 הגמ' מתי' הוא השגתו ומקור ע"כ.במקומו.
 ועד רגליו ממקום כשיש הב"ע שמואלעל

 ממקומו תת לא דבכה"ג וך'א אמה אלפיםעיקרו
 אלפים עכ"פ לו דהם פסק דהרמב"םקשה
 ה' והל' בה, עומד שהואממקום
 מקום סיים ולא מקום ברחוק שביתההקונה
 בא הי' כיצד שם שביתה קנה לאשביתתו
 מקום ברחוק שביתה קנה לא זה הרי וכו'בדרך
 ממקום רוח לכל אמה אלפים אלא לוואין
 דזה הר"א והשיג כשחשכה בו עומדשהוא
 שהוא מסקום מקום אותו עד הולך אלאאינו,
 מקום מאותו לילך רצה ואם תחומובחוך
 מצפונו למדד בא ואם על'1 מחמירעואילך
 הפי' דזהו והוא ע"כ מדרומו לומורדין
 האילן תחת דקונה גמל חמר דהו'בשמואל
 דאטר כרב לא דהוא תמוהין הרמב"ם ר'וא"כ



שכאבהוראי

 דקונה דסובר כשמואל ולא ממקומו יזחלא
 פוסק דהרטב"ם המ"מ ופי' האילן.תחת

 שאמר מה שמואל ד' מפרש דהוא רקכשמואל
 אילן של לתהתיו אבל לביתו כלום אמרלא
 פ' מקוטו, תהום קונה דעכ"פ היינו אזיל,מצי
 חמר נעשה האילן דתחת הוא, גמל חמרנעשה
 נמי ומפרש - מקומו תחום קונה וע"כגמל,
 מאלפים יותר כשיש הב"ע שמואל שתירץמה
 יזח דלא הפי' אין ממקומו יזח לא גרמיייזד'
 יזח לא האילן תחת כשיגיע רק ממקומוכלל

 סיים א"כ אלא שביתה שם קנה דלאטמקומו
 רגליו ממקום אלפים בחוך והן שקבעד"א
 כהרמב"ם סבר נמי רהרי"ף הב"י וכתבע"נ.
 לא האילן דתחת מורה נמי דשמואל כיתוע"כ
 נמי נפ"ט ע"כ אתרי' סיים דלא מפניקנה
 אילן של דבחחחיו בר"י ר"ה דאמר מהלדידן
 קבע וכן אחרי', ס-ם מקרי אמות ז'הוא

 ועי כהרמב"ם הוא הרי"ף דרעתבשו"ע
 דברי לומד דהב"י שכ"כ הגר"אבביאור
 לומר נמי אפשר היה ולפ"ז כה"ה,הרמב"ם
 שמואל על היישוב הרי"ף הביא לאדמשו"ה
 בתירוץ דין חידוש שום ליכא ה"ה פי'דלפי
 ממקומו יזוז לא דפי' דהה שמואל רקהגמ'
 מקומו מתהום יזח לא רק כלל יזוז לאאינו

 הוכיח דהבעה"מ קשה אבל שם.כשיגיע
 יש דרב כוותי' דתניא דכיון כשמואלדהלכה
 דשמואל כוותי' ותניא דשמואל אליבאלדחוח
 כשסואל הלכה ע"כ דרב אליבא לדהותאץ

 כשמואל לפסק טענה דזהו הרמב"ןוהסכים
 לחמו ממרחק להביא הרי"ף צריך מהא"כ

 מסוגיא כן הוכיה לא אמאי כשמואלדהלנה
 דשמואל דחוי להך לה סבר דלא ומשמעגופי'
 למה. וצ"ע הביאה לא בדוקאוא"כ

 הרמב"ם בר' ה"ה פי' על דהנה בזה:והנ'
 ד' שהק' בגא"י וומ' האחרונים כלתמהו

 ושמואל רב רבץ נמצא דלפי"ז א(קושיות.
 ס-ם לא משום קנה לא האילן דתחתסברי
 א"כ לאו או תחום קנה אי רק פליגי ולאאתרי'
 ס-ם דלא ותי' דרב מ"ט בגמ' קאמרמה

 נמי זהו דהא דרב טעמו רק אי"ז האאתרי'

 חסר פלוגתי' עיקר דא"כ ועוד דשמואל,טעמי'
 ב( טעם. כלל בגמ' קאמר לא וע"ז הספרמן

 אתרי' ס-מ לא של הטעם קאמר האדשטואל
 עוד הגמ' וקאמר גמל חמר דנעשה דכתבבמה
 אינו בב"א בזא"ז שאינו דכל משום לרבטעם
 אי אבל מהני שמונה מחוך ד' אמר דאםונפ"מ
 לא שמונה מתוך ד' אחרי' סיים דלאמטעב
 והר מהני לא דלשמואל נמצא וא"כמהני

 מסוגי' כלל כן משמע ולא לחומראשמואל
 על שטואל דתי' מה ה"ה פי' דלפי ג(הגמ'.
 הוא ממקומו יזוז לא דהפי' הוא, רבראי'

 שביתה קנה דלא ממקשו, יזוז לא שםכשהגיע
 בעיקרו לאוקמי צריך לטה וא"כ האילןתחת
 ממקומו גרמידי ח" אלפים תרי רחוק אילןשל
 תוז לא התחום תוך האילן בכל נמי כם"כהא

 שם, שביתה קנה דלא אילן שלמתחתיו
 לא דפי' תי' הגמ' דאם הק' הגר"אובביאור

 ראי' אדרבה א"כ מחחומו הוא ממקומויזח
 הקושיא של השקו"ט זהו ואם לשמואלהוא
 דהגמ' ד( מזה. כלום הגמ' כחב לאוהתי'
 עליו דעירב מהא דשטואל כוותי' תניאקאמר
 ס-ם שלא דאע"פ ראי' משם והא רוחותלשני
 וילא כרב דלא 1ה1 והא קונה נמיאתר"

 קנה אם ושמואל רב פלוגתת ועלכשמואל
 1מהו כלל מכאן ראי' ליכא הא מקומותחום
 רשמואל. כוותי'תניא

 יקאמר דטה לומר ה"ה דהנה בזה,והנ'
 בא גמל חמר אילן של חחתיו ונעשהשמואל
 נחינת הוא הצפת מן לו מורדין מדרומולמדד
 הא וא"כ האילן תחת קנה לא אמאיטעם
 דהרי אחרי' סץם לא של הסברא דאי"זמשמע
 דלא משום וקאמר דרב מ"ט הגמי קאמרברב
 דכיק סובר דשמואל הדבר וביאור אתרי',סיים
 וא"א ח"א והוא האילן חחת שביתהדעשה
 של שביתות שמ כאן ד'ש הרי בח"אלשבת
 נמצא אחרח, לרוח מושך אחד וכלד"א

 שביתות שני יש שעשה שביתהדבמעשה
 מעשה אינו כזו שביתה מעשה זא"ז,הסוחרות
 דידי' שביחה מעשה לי' בטל ובכה"גשביתה
 של תחהיו דנעשה דכיון שמואל כוונתוזהו



כהוראישנב
 לאו דידי' שביתה סעשה א"כ גמל חמראילז
 יהא לא דבכה"ג סובר דב אבל שביתהמעשה
 דעכ"פ דכיק רק השביתה, מעשה מצדחסרת
 וע"כ לחול א"א ושניהם שביחתו סתםלא
 א"א כזו שביתה ספק שביתת עלר לחולצריך
 במעשה אבל השביתה חל לא וע"כלחול

 דבזה נראה רצפ"ז - חסרון ליכאהשביתה
 רש"י דהנה חסמואל, רב פלוגתת עיקרחלף
 ממקומו יזוז דלא קאמר ררב הקשוותוס'
 רצה לא ובטקומו קנה לא הא האילןדתחת
 וקשה ממקומו יזח לא וע"כ שביחהלקנות
 אלפים ולביתו הימנו יש אם א', ס' דףטמתני'
 ואסור לביתו מוחר מכאן יתר ולעירובואטה

 לא הא והכא קנה לא דשם אמרי' ולאלעירובו
 דהרמב"ם וי"ל שתרצו, מה ויעוץ לשבוחרצה
 היכא לתחומו חרן דעירב זקחם לחלק לונראה
 שביחה מעשה לי' בנול כ א" לתחום חרןלעירובי
 שביתה מעשה דליכא וכיוןדידי'
 סהס בלא אבל במקוטו שביתה חלהממילא
 רק ול"ה השביתה במעשה חסרוו דאינואחרי'
 מעשה כאן יש אבל השביתה בחלותחסרק
 לאפקועי השביתה מעשה מהני ע"כשביתה
 כאן אבל חל לא דשם וגע"פ בסקומוהשביתה
 לתחומו חוץ בעירב משא"כ נפקעעכ"פ
 עכ"פ חל וע"כ כלל שביתה מעשהדאי"כ
 דלומד לשמואל ולפי"ז - במקומושביתה
 ע"כ השביתה במעשה חסרק הוא נמידהכא
 ובזה במקוטו. שביתה קונה ה"נ ה"הלדידי'
 דרב מ"ט הק' דהגמ' הראשונה קושי'מיושב
 אינו דבהכרח במקומו שביתה חל דלאדסובר
 חסרון דהוא גמל חמר הוא רהחסרוןלומד

 טעס לומד דהזא קאמר וע"ז שביתהבמעשה
 בחלות חסרון דהוא אתרי' סיים לא שלאחר

 דביארנו ולפ"ד בהמעשה. ולאהשביתה
 ולא גמל חמר דהו' מפני הוא דשמואלדטעמי'
 מתוך ד' אמר דאם נראה אתרי' סים לא.משום
 ליכא הא בזה אחת שביתה רק עשה רלאשמנה
 ודאי לשמואל בזה א"כ גמל חמר שלחסרת
 דלא דמטעט לרב ורק חסרון בו יהא ולאמשי
 ר על חסרן 'הא בזה הוא, אתרהסיים

 ודף'ק. השנר קוור' ומעשבשמנה. מתי

 לשמואל דהחסרון דביארנו נ"ל,ועפ"ד
 אטות בה' דשבה כית השביחה במעשההוא
 בפנ"ע  שביתה הוא הח' של אמות ד'דכל

 שביחה כאן דעשה נמצא אחרח לרוחומושך
 מעשה הו' ולא ובי' מיני' עצמההסוחרח
 שביתה המעשה יעשה אם ולפ"ז -שביתה
 התחום בתוך הן מהן אמות שד' אמותבח'
 לא הא לתחום וחוץ - לתחום חוץ הםוד"א
 חסרת יהא לא בזה - שביחה מעשההויא
 לא הא וא"כ לשביתה ראוי מהן ד"א רקדהא
 חמר של חסרון וליכא אחת שביתה רקעשה
 דהך אלא אחת, שביתה רק כאן ליכא דהאגמל
 דהא וראי בתורת חל לא החחום תוך שלד"א
 נמי זהו 'דהא לתחום חוץ שבת אוליעכ"פ
 הא לתחום חוץ שבת אם והנה ח"א. בהךנכלל
 שביתח וחלה שביחה מעשה דל"הביארנו
 שחציו אמוח בח' שבת דאם ונמצא -מקומו
 אם ספק הוי לחחום חרן וחציו התחוםבתוך
 שם שביתה וחלה החחום תוך של בד"אשבת
 חלה ואז לתחום חרן של בד"א שבתאו

 מאותן יזוז דלא הדין ויהא במקומו,השביתה
 דזהו ונראה - לאילן. מקומו בין אלפיםתרי
 עיקר ברחוק דאיירי שמואל על הגמ,תיררן
 מקקומו תוז דלא גרמידי וד' אלפיםהאילן
 כוונח זהו ואולי למקומו. האילן ביןהיינו
 הגט' תי' דבהכרח הג' קושי' ומיושבהמ"מ
 מודה דבזה גרמידי וד' אלפים ברחוקדאיירי
 יזוז ולא גמל חמר של חסרון רליכאשמואל
 לאילן טקומו בע תחום מהך היינוממקומו
ורו"ק.
 מה דקשה הרביעית קושי' נמי מיושבובזה
 דעירב מהא דשמואל כווחי' תני' בגמידאיתא
 דלא דכל מבואר שם והא רוחות לשניעליו
 זהו והא לחומרה המקומות שני קונה אחררסים
 של דחסרק מיח~ב וצפ"ד כשמואל דלאמר

 רק אתרי' סיים לא מטעם לאו הואשמואל
 חסרת הו' וע"כ גטל חמר דנעשהמטעם
 דילי' במעשה דיש דעשה, השביתהבמעשה
 תחת בעירב הוא וכ"ז הסותרות. שביתוחשני
 מקשוח כשני בעירב אבל אמות ח' דהואהאילן
 מנהק חד וכל נפו-וח  שביתות שני כאן "שהא



שנגנחוראי

 שום ליכא וצ"כ מעלי' שביתהההא
 דלא במה הסרק דהי לרב אבל לשמואלחסרון
 שביתתו תלות מבורר ראינו והיינו אתרי'סייס
 א"א שביתות דשני כית נמי כאן היא,איפה
 א"כ איפה מבורר ואינו חדא רק לו ישוע"כ
 מבואר הרי ומדקנה לקנוח צריך הי' לאלרידי'
 הוא וע"כ אתרי' סיים לא מטעם חסרוןדליכא
 דרב. ותיובתא רשמואל כוותי' תניאשפיר

 הרמב"ם ד' מיושב אינו עדיין דלפ"זאלא
 על תי' דהגמ' נמצא דלפ"ד חדא הצורך,כל

 בעיקר דאהרי דרב, כוותי' מתניאשמואל
 שמואל מודה ובכה"ג וד"א אלפיםהאילן
 ולא דין הך להביא להרמב"ם לו היהוא"כ
 דלשמואל דלפ"ד ועור למה. וצ"עהביאה
 חסרון ליכא גמל תמר משום הואהחסרת
 דכתב הרמכ"ם ומלשון שמנה בתוך ד'באמר
 שביתתו מקום כיק לא שהרי שביתה קנהשלא
 בד"א שמא אלו ד"א בתוך לשבח באשאם
 בד' דאפי' משמע שביתה, שקנה הואאחרות
 ועוד המרכה"מ, דייק וכן קנה לא שמנהבתוך

 סיים דלא מה הוא דהחסרוו משמע זהדמלשון
 וצ"ע.שביתתו.
 שטעמי' לפי"ד קשה דלכאו'והנ':
 רק אחרי' סיים לא מטעם לא הואדשמואל
 הב"י דפ" מה גמל חמר דנעשהמשום

 דבחחתיו בר"י ר"ה דאמר מה נוגעדלשמואל
 נמי דהוא - אתרי' סיים מיקרי ז"א אילןשל
 סיס, דלא מפני קנה לא האהץ דחחחמודה
 לטעם תורבה דשמ0ול טעם אי"ז לפ"דוהא

 עכ"פ הא נמי בז"א אפי' גמל חמרדנעשה
 נראה, וע"כ גמל. חמר והו' שביתות שניעשה
 שמואל ד' למד בר"י דר"ה הרי"ף הוכיחדמזה
 כשמואל דהל' דכיון דגמ' מסתמי' אחרבאופן

 דלמד בהכרח להלכה קאייריומסחמא
 סיים דלא מפני הטעם סוכר נמידשמואל
 חסרון זה הו' אי הוא דהמחלוקת רקאתר"
 דלא שביתה מעשה דכל - השביתהבמעשה
 בטל וע"כ שביתה מעשה אינו אתרי'סיים

 או מקומו בתחום ונשאר האילן תחחשביתה
 שביתת בטל וע"כ בהחלות חסרון רקדאי"ז
 שפיר וע"כ דברינו. בריש וכמשנ"חמקומו
 סיים הו' ז"א אילן של דבתחתיו בר"יאר"ה
 נראה ועפ"ז - נמי לשמואל והואאתרי'
 דבעיקר כיון שמנה מתוך דבד' אפ"לדלדידי'
 במעשה חסר ע"כ מקומו סיים לאהשביתה
 וא"כ תהני לא נמי ולשמואל דילי'שביתה
 דין הך דהביא בר"י כר"ה נמי דפ'הרמב"ם

 פ" כ ע" כשמואל ופסק אתרי' סיים הו' אדבז"
 וד' אתרי' סיים דלא מחמת דשמואלטעם
 דהא נראה ולפ"ז מהני. לא שמנהמתור

 אילן של דעיקרו שמואל על הגמ' תי'דביארנו
 דוקא הוא גמל חמר ל"ה דבכה"ג וד"אאלפים
 חמר דנעשה משום טעמי' דפי' הגמ'לסוגי'
 סיים דלא מטעם דפי' בר"י לר"ה אבלגמל
 דד' בח"א שביחה דעשה נמי בכה"ג האאתרי'
 שביחה, לקנות ושייך התחום תוך מהןאמות
 הא שביתה לקנות שייך ולא לתחום חר,וד"א
 סיים הו' לא מקומו סיים דלא כיוןמ"מ

 קושיתנו מיושב ולפ"ז ד"א. אותו עלשביתתו
 של דחוי הרי"ף השמיט אמאי בושהתחלנו

 ליתה בר"י דלר"ה דרב, בוותי' תניא עלהגמ'
 רש"י כד' שמואל דפי' ברא"ש וע' זה.לתי'
 הרי"ף בדברי והוסיף בר"י ר"ה ד' הביאולא
 ומדויק דרב. כווחי' התניא על הגמ' שלדחוי

 דסבר הרי"ף הביאו לא דמשו"הכדברינו
 בר"י.כר"ה
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בהוראישכד
 כהן דוביואל

 כהן של עצמו בדין חציצהבעבין

 המקריב תנן, ב' ק"ט רף בזבחיםהנה
 ק"י שט ובגמ' חייב בחוץ ואימוריםקדשים

 שמואל אמר חציצה והאיכא אטאי הקשוא',
 דאמר היא ר"ש מני והא אמר יי"יכשהפכז
 אינו בכץמ מע אמר רב חהב הסלע על העלואפי
 וחא הק' במינה מץ ד"ה אי ק"י ובתוס'חוצץ,
 אע"ג ]ר"ל פסול חבירו רגל גבי לעילדאמרי'
 וכוונתם ככך. שירות דרך אין במינה מיןדהוה
 מין דהוה כיון פסול אינו חציצה דמצדדאה"נ
 דדרך משום אחר מטעם דפסול ורקכמינו
 דכ' הש"ס בגלית הצי"ש וליכא. בעיתעררות
 להקשות 1כ11נת1 א'. נ"ח דף ביומאלעיע
 רגלי על דעומד דזה מבואר בסוגיא שםדהנה
 משום ולא חציצה משום הוא דפסולחבירו
 התוס' קושית חזר וא"כ בכך, שירוח דרךדאין
 הוא. במינו מין הא חוצץדלמה

 דהנה התוס' קושית ביישוב לומרונראה
 רמי מיני' "בעא כך איתא ביומא שםבהסוגיא

 מזרק בתוך מזרק הנ'ח חסדא מרב חמאבר
 אינו או חוצץ במינו מין מהו הדם את בווקבל

 השאלה רטב"ח דמדקבע לומר ונראהחוצץ".
 מין אם כולה התורה בכל שאל ולא בזהבאופן
 שאלה זה דאע משמע לא, או חוצץבמינו
 דזה לא, או חוצץ מב"מ אם בכהח"ככללית
 וזה חוצץ, אינו במינו מין ודאי דככה"תודאי
 יש קדשים דבעבודת משום הוא הכאדשאל
 וכדילפי' כהן של בעצמו עבודה דבעינןהלכה
 חוצץ דבר יהא שלא דבעינן כ"ד דףבזבחים
 רמב"ח דשאלת י"ל וא"כ שרת. כלי לכיןבינו
 לכל שוה הוא אם כהן של דעצמו זה בדיןהי'

 חוצץ אינו דמב"מ הוא דהדין דעלמאחציצה
 לא במינו מין גם דבזה נוספת הלכה יש אםאו
 לבאר ויש כלל. חציצה תהא שלא וצריכיםדי

 לחקור יש חוצץ אינו דמב"מ הדין בעצםדהנה

 הפנימי בכלי הכהן אוחז כאילו דהוה פי'אם
 די"ל או באמצע, דבר שום כאן ואעממש

 ורק בהפנימי ולא החיצון בכלי אוחזרבאמת
 כהצד נימא ואי בינחים. חציצה שאי"כדנחשב
 אס דאפי' הי' רמב"ח דשאלת א"שהשני
 אבל "חציצה" דאי"כ לחוד בזה דיבכ"מ
 וצריכיס בזה די לא כהן של דבעצמואפשר
 יהא שלא רק ולא ממש בהכלי נוגעשיהי'

"חציצה..
 לא דהנה שם, בהסוגיא מדוייק זה פי'והנה
 וכו' מצוות ושאר מלולב ראיות שם הגמ'הביא
 מזה הגמ' דהוכיח דע"ש עבודה, מדיניורק
 חציצה, הוה דלא בריקן המלא אתדנתן

 באחיזת לקיחה דין שם דיש ברש"יועי'"ש
 מזה דדייק כן ט"ו סי' בהמקדעד וע'המזרק,
 וא"כ ימין, וצריך הוא עבודה הכל'דאחיזת
 הוכיח ולפ" כהן של עצמו דין שם 'ש כןכמו
 כמינו מין כהן של עצמו בדין דגם מזההגמ'
 ע"ג עומד הי' ."ת"ש ראי' עוד ועיי"שאי"ח.
 מזה והוכיחו פסול", חבירו רגל ע"ג אונלי

 פי' לפי א"ש הכא גם והנה חוצץ.דמב"מ
 בדע רק שאלה דיש נימא אם דאפי'הנ"ל
 פוסלת דחציצה הדין הרי מ"מ כהן, שלעצמו
 כ"ד דף בזבחים נלמדת והריצפה הכהןבין

 דבר יהא שלא ~הן של דעצמו הדיןמאותו
 ד"ה פה רש"י וכדהביא לכ"ש ידו ביןחוצץ
 המקדש כיאת מהל' פ"ה ברמב"ם וכןעומד
 עי"ש. כחדא אלו דינים לשני כתבם '"זהל'
 גם הריצפה על עמידה רבדין מדמצינווא"כ
 עצמו בדין דגם מוכח הרי א"כ חוצץמב"מ
 הוא. א' דין דהרי חיצץ מב"מ גם כהןשל

 דהק' במינו מין ד"ה שם בתוס' ע'והנה
 שמה אחר דבר ע"י דלקיחה כאןדנאמר
 דאה"נ נתבו הראשון ובתי' בלולב, כמולקיחה



כהוראי
 לקיחה מצד שיפסל באופן מיירי דהכאורק
 תירץ דהריצב"א ועע"ש ד"א,ע"י

 מינו בשאינו מין שרת כלי גבידבשמעחתא
 יש לולב דגבי את"ל דאפי' ענין בכלהוצץ
 מין ענין בכל שרת כלי גבי כדפירשנוהילוק
 'ד בית כעין עביד דכי דנהי חוצץ, מינובשאינו
 הכהן ולקח דכתיב שרת כלי גכי לקיחהמיקרי
 יהנה כהז". של בעצמו לקיחה מיקרילא

 בדין נוסף דע דיש נמש"כ מדבריומבואר
 שנחשב מה ואפי' מכהת"כ יוחר כהן שלעצמו
 י"ל וא"כ בוה. די לא הכא בכ"מלקיחה
 אלא נוסף דין יש לחציצה בנוגע דגםכמש"כ
 דהא לדברינו הריצב"א מד' הכרח אעדודאי
 דשם ד"א ע"י ללקיחה בנוגע רק מייריהוא
 דס"ל י"ל בחציצה אבל לקיחה דאינוס"ל
 וגם כלל חציצה שייך לא בטינו דבמיןשפיר
 להוסיף יש לכאורה אכל כהן. שלבעצמו
 וכנ"ל. לחלק יש חציצה בדין דגםכמש"כ
 ]שנדפס בסוגיא ישנים התוס' בד' ע'והנה

 דמהו דהק' חוצץ במינו מין ד"ה א'[ נ"טבדף
 דמין הגזול בלולב ס"ל רבא הרי הגמ'שאלת
 א"ש דברינו ולפי עיי"ש. הוצץ אינובמינו

 אינו במינו מין דבכהת"כ ודאי דזהבפשיטות
 השאלה וכל נלל דנים אנו אין וע"זחוצץ
 דאין ודאי וא"כ כהן, של עצמו בדיני רקהיתה
 ואח"כ הגזול. בלולב רבא מדברילפשוט
 דכל מפורש בסוגיין דבהריטב"אמצאחי
 ונראה ב"קדשים", רק הוא זה בסוגיאהשאלה
 חציצות יהי' קודש דבר דבכל הפי' ראעלבאר
 דבריני כמש"כ ורק דקודש חומראמשום
 ממש. הכהן צריכים הכהןעבודח

 קושית ליישב דיש אפשר הנ"לולטי
 רגלי על מעומד דהקשה בזבחיס, הנ"להתוס'
 מכ"מ. דהוה אע"ג חציצה משום דפסולחבירו
 זה בץ שפיר לחלק יש הנ"ל לפידהרי

 רפוסל דזה העצים, על אימוריםלהקטרת
 דכהח"כ חציצה מדין אינו חבירו ברגליחציצה
 אם וגם במינו דמין חציצה כלל ל"ש הרידשם
 כלל, חציצה שם עליו דאין י"ל מבטל מצילא
 נהשנ לפיכך כהן של עצמו דבעי כיוןורק

 בהקטרח משא"כ מב"מ. הוא אם גםכחציצה
 של עצמו מרין דין זה אין העצים עלאימורים

 האימורים בזריקת רק הוא הכהן דעבודתכהן,
 כלל חציצה תהא שלא כלל וא"צ העציםעל

 כמו הוא ביניהם חציצה דפוסל חהביניהס,
 דברים שני בין פוסלת דחציצה כולהבכה"ת
 הבשר לפי' העצים על צ"ל שהקטרהוכיון
 דהוא רכית הגמ' קאמר שפיר ובוהחוצץ
 נחשב ולפי' כלל חציצה נחשב אינומב"מ

 העצים. עלכהקטרה
 אח הגמ' הביא מ' דף בזבחיםוהנה
 שכשר שבאצבע אמין לרבות דאחהדרשה
 הוא ריבוי דצריכים הא ובפשוטולזריקה.
 דאמין וה"א בזריקה "אצבע" דע דישמשום
 "אצבע". דנחשב וקמ"ל כאצבע .נחשבאינו
 הוא דהחידוש אח ד"ה ברש"י עי"ש הנהאבל
 ע"ו ריבוי דל"ל להקשות ויש חציצה הוהדלא
 חוצץ. אינו במינו ומע הוא במינו מיןדהרי
 א"כ בזריקה דמיירי דכית אפ"ל הנ"לולפי
 דשם וה"א כהן של יעצמו דץ שם 'שהרי

 וכנ"ל. במינו דמין חציצה גםיפסול
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בהוראישבו
 חעלער ליפטאן יו"טחרב

 תשמישו, לצורך אלא כיטל בלי דאין כחמי' ר' בדבריביאור
 לאיסור שמלאכתו בנלי טלטולובאיסור

 הנלים כל במשנה, א' קנ"ד שבתא.
 אין אומר נחמי' ר' לצורך חטלא לצורךניטלץ
 לצורך מאי בגמ' ואמרי' לצורך, אלאניטלין
 דבר לצורך רבה אמר לצורך, שלאומאי

 לצורך, שלא גופו, לצורך להיחרשמלאכתו
 ודבר מקומו, לצורך להיתר שלמאכתודבר

 ואתא לא לצו"מ אין לצו"ג לאיסורשמלאכתו
 להיחר שמלאכתו דבר ואפי' למימר נחמי'ר'

 רבא אמר אלא וכו', לא לצו"מ איןלצו"ג
 בין לצו"ג בין להיתר שמלאכתו דברלצורך,
 ודבר מח"ל ואפי' לצורך, שלאלצו"מ,

 לא מח"ל אין לצוגומ"ק לאיסורשמלאכחו
 שמלאכתו דבר ואפי' למימר ר-נואתא
 סוגיית ע"כ לא, מח"ל אין לצוגומ"קלהיחר
הגמ'.

 אינו דר"נ דצו"ג רש"י שיטתהנה
 לצורך אלא לדידך החירו ולא דרבנן,כצו"ג

 דאפי' בברייתא וכדתני' לו המיוחדתשמישו
 לצורך אלא ניטלין אינן תרווד ואפי'טלית

 ההיא במ"מ שילהי דמוקי הא וכןתשמישן
 נמי הףנו כר"נ השופר את מטלטלץדאץ
 מש בו לגמע עשף שופר של עיקרו דאץמשום
 כר"נ דמיתוקמי הלכות כמה וכןלתינוק,
 הביא א', קכ"ד דף הרשב"א ובחי'מה"ט,
 הוא הדברים )ומקור רש"י. על ר"תקושיוח
 הוא הקו' מן ואחת חקפ"ט, סי'בסה"י

 קכ"ד דף רבה שאמר דמה אחיאדלפירש"י
 וכו' אין לצו"ג לאיסור שמלאכתו ודכרא',

 להיתר שמלאכתו דבר ואפי' למימר ר"נואתא
 שמל"א ודבר רבא בלשון וכן וכו' איןלצו"ג

 ואפי' למימר ר"נ ואחא וכו' איןלצוגומ"ק
 וכו' אין לצוגומ"ק להיתר שמלאכחוובר

 ומקומו גופו בין לחלק צריכיםולפירש"י

 לחלק דוחק וזה דר"נ, ומקומו לגופודרבנן,
 שם )וברשב"א חדא. במימרי' אמוראבדברי
 אפי' דלר"נ וז"ל ר"ת פי' ולכן ע"ז(תי'

 לצורך דוקא אבל לצו"ג מותרכשמל"א
 בחול לעשות לפעמים הוא שרגילתשמיש
 דקא' ותרווד וטלית לכך מיוחד שאינוואע"פ
 בחול בו רגיל שאינו למלאכה 'לשנותוהיינו
 הוא לכו"ע הכלים דכל דמתני' ורישאכלל.
 הוא בחול דתשמישן בהני מודה ר"נואפי'

 לר"נ טילטולייהו דאסרי הני וכללפעמים
 נחצוצרות שופר מטלטלין דאין ההיאוכגון
 אין אלו דכל משום היינו לקטן מים בולגמע
 אלא, מילת ליתא )ברשב"א אלא כללרגילץ
 באקראי בסה"י( וכ"ה להגי' צריכים כןאבל

 ולפיכך עילוייהו, אדעתי' מסיק ולאבעלמא
 סברי ורבנן תשמישו, קרוי דאי"ז ר"נמחמיר
 ואע"פ לי' קרינן לצו"ג חשמישו אינואפי'
 חצוצרות כגון מלאכה לאותה ראוישאינו
 ור"י בזה( לר"ש )כוונתו לתינוק מים בולגמע
 בה רגיל שאינו למלאכה ואפי' דלצו"גסבר
 וכו' לצוגומ"ק שרי בעלמא באקראיאלא
 למלאכה אבל לה ראוי שהוא למלאכהודוקא
 חצוצרוח, דאסר והיינו אסור לה ראוישאינו
 וקשה 11"ל עליו הקשה והרשב"א הר"ת,עכ"ל
 ז"ל לדידי' דאפי' חדא פירושא להדין טובאלי

 לרש"י, איהו דאקשי מאי לי'תיקשי
 רר"נ צוגומ"ק היינו לאו דרבנןדצוגומ"ק
 תמיהה זהו ובאמת הנ"ל, קו' הך והיינועכ"ל,
 ז-ל. הר"ת עלגדולה
 אלא ד-ה פירקין ריש הר"ן בחי' והנהב.
 ודאי ומיהו וז"ל, כותב באה"ד שם רבהאמר
 מודה מוקצה דל"ל לר"ש דאפי'נר'

 או לצו"מ לטלטל אסוריס שהןבכשמל"א



שכזכהוראי

 משום דלאו כדא"ל ולמר כדא"ל למרמח"ל
 שאסרו הוא טלטול אלא בהן נגעומוקצה
 ומשום רגיל, תשמישן שאין בדבריםבשבת
 והא בפירקין, לק' כדאיתא שגזרו הואהוצאה

 שופר בטלטול פלוגחא במ"מ בפרקדמוקמינן
 הוא התם ור"ש דר"י בפלוגתאוחצוצרות
 בהו דשייך משום וטעמא לצו"גבמטלטל
 אותן מייחד אדם שחצוצרות לפימוקצה

 בהן לגמע בהן להשתמש דרך ואיןלמלאכחן
 לר"י מוקצה משום בי' אית ולהכי המיםאח
 אדם ואין למלאכתן שמיוחדין כלים בכלובן
 כלומר אחרת למלאכה בהן להשתמשרוצה
 אחרת, מלאכה לאוחה להשחמש דרכושאין
 מוקצה דאי"ל למאן מוקצה דשייך הואובהני
 תרנגולין של וקינה למעות שייחדה מטהוכגק
 עכ"ל. ז"ל הרא"ה וכ"כ וכו' כירה בפ'נדאי'
 שאסרו מה דכל הק' סדבריו מבוארהנה

 מפני מוקצה איסור מחמת אי"זבכשמל"א
 טלטול איסור אלא מקצהו אדם שלשדעתו
 גדר לעשות חז"ל שחידשו הואבילמא
 וכמו הוצאה, לאיסור דהיינו תורהלאיסורי
 שמלאכתו כלי כ ג" אסרו חכלי' בן נחמי'בימי
 שייבות שופ לה דאע פשיטא דזהלהיתר

 הוא להיתר מלאכתו דהא הדעתלהקצאת
 משום אי"ז ג"כ כשמל"א כשאסרו גםוא"כ

 טלטול שאסרו הוא תקנה אלא הדעתהקצאת
 בעניני נחלקו לא רבא בין רבה בין סוגייןוכל

 איסורי בעניני אלא הדעת הקצאת שלמוקצה
 דמשום חכלי' בן נחמי' בימי שנחחדשוטלטול
 ג"כ מבואר הר"ן וכדברי הס, דהוצאהלתא
 מלאכתו אלא וז"ל, ב' קכ"ג דף הרמב"ןבחי'

 אלא מוקצה משוכ בי' דלית כיוןלאיסור
 הגהת )לפי עכ"ל לו גורמת מלאכתואיסור
 בדעח כמשנ"ת וכוונתו ז"ל( מלצרהגרא"ז
 סי' ביו"ד הגר"א בכיאור ג"כ וכ-ההר"ן,
 יש הגר-א רבינו )ומדברי יעוש"ה. ס"ורס"1
 רבותינו מדברי שלמדנו ממה יותר בזהללמוד

 אלא למדנו לא דמדבריהם ז"להראשונים
 דבר בין טלטול איסור שם בעצם חילוקשיש

 איסור בהחלות אבל כשמל"א, וביןהמוקצה

 דהשחא ביניהם, חילוק שום מצינו לאטלטול
 מדברי אולם נינהו, בטלטול אסיריתרוייהו
 ביניהם חילוק שיש דמלבד נר' ז"להגר"א
 ביניהם חילוק ג"כ 'ש וכנ"ל איסור שםבעצם
 לדינא נ"מ עי"ז ויוצא האיסור, חלוחבעצם
 ואכמ"ל.(ביניהם
 כד' ג"כ התוס' שד' להוכיח שיש ונר'ג.
 הא, ד"ה א' ל"ו דף התוכ' דהמו והרמב"ןהר"ן
 לאיסור  שמלאכתו דבר לר"ש שגםהוכיחו
 התירו דלא ממתני' כן והוכיחו מח-ל.אסור
 הדבילה את בו ולחתוך אגוזין בו לפצעאלא
 מדקחני ר"ש משנתינו וע"כ לא, מח"לאבל
 ומוקמינן הקוץ אח כו ליטול יד של מחטסיפא
 אמר ב', קכגב בדף והנה כר"ש, בסנהדריןלה
 אגוזין בו לפצע אגווין של קורנס יהורהרב
 שמלאכתו דבר קסבר לא נפחין שלאבל

 נמצא התוס' לד' וא"כ לא, לצו"ג אפי'לאיסור
 ורב היא ר"ש מתני' דהא לר"ש ג-כדכ"ה
 דל"ל לר"ש דאף הרי קאי אמחנ"יהודה
 טלטול אוסר בכשמל"א מ"מ מוקצהבעלמא
 המובא הירושלמי לשיטת נמי וכןלצו"ג,
 כר"נ מתני' דאוקי ב', קכ"ב דףברמב"ן
 ללמוד יכול דר"ש לפ"ז נמצא א"כיעו"ש
 התוס' שהוכיחו וכמו ר"ש מתני' רהאכר"נ
 תנא אלא היא ר"ש לאו דמתני' נימא)דאם
 אין שוב א"כ כר"ש יד של מחט בעניןדס-ל
 נמצא וא"כ מח"ל( אוסר דר"ש ראי'להתוס'
 אינן חרווד ואפי' טלית אפי' לר"שדגם

 שייך דלא אע"ג תשמישן, לצורך אלאניטולין
 פירקין ריש והרשב-א הדעת, הקצאתבהו
 כר"נ דכוונתו יהודה רב דברי לפרשרוצה
 הירושלמי. לסוגית תלמודן סוגית כזהוהשוה
 דכ"מ הר-ן כסברח התוס' מדברי יוצאובע"כ
 שאי"ל טלטול איסור והו בכשמל"אשאסרו
 תקנה אלא האדם דעת להקצאת שייכותשום
 אי"ז ולהכי טלטול חז"ל שאסרו היאחדשה
 מוקצה בהל' המיקל שר"ש מצינו אםתימה
 בעניני ר"ש שמיקל דמה המחמיר, כר"נילמוד
 שלא ראי' אינו הדעת, הקצאת שלמוקצה
 שייכים שאינם טלטול איסורי בענינייחמיר



נהוראישכח
 )ומה ז"ל. הר"ן לד' ראי' וכ"ז הדעת,להקצאת
 להיות דיכול החוס' ע"פ הירו' לפישהוכחתי
 א'"ה.( להלן מזה יבואר עוד כר"נ לומדדר"ש
 מחלוקת הנ"ל הר"ן בחי' שמבואר ומהד.
 דבחצוצרות כוונתו בחצוצרות, ור"שדר"י
 התקנה עצם מצד טלטול איסור שיש מהמלבד
 והיינו הדעת, הקצאת של ענין ג"כ ישוננ"ל,
 לצוגומ"ק, היתר ע"ז יש התקנה עצםדמצד
 בו מלגמע חצוצרות מקצה אדם דבכ"זאלא
 של ענין בהז שנתלוה ואחרי לתינוקמים

 לר"י הזה לצורך טלטולו נאסר הדעתהקצאת
 מחיר דר"ש והא התקנה, עצם מצד לאאבל

 למלאכת חזי דמעט משום היינובתצוצרות
 לאותו שחזי וזה לתינוק מים בו לגמעהיתר
 אבל מבעו"י עי"ז מוכן שיהא מספיקהמעט
 כ"ז וכמ' מבעו"י הכנה מספיק אי"זלר"י
 של מהלקותם )ומקור א' ל"1 דף שםבתוס'
 דף הגמ' בעלי ידעו מאין דהיינו בזה ור"שר"י
 ברז"ה יעו' ור"ש, ר"י בזה דנחלקו א',ל"1
 תץפ"ד.( סי' בסה"י וכ"ה במ"מס"פ
 הנ"ל הר"ת על הרשב"א לקו' ונחזורה.
 על ר"ת קו' בעצם להבין יש והנה א',בס"ק
 דרבנן במלתייהו המוזכר דצו"ג שהקשהרש"י
 וזהו דר"נ במלתי' המוזכר מצו"ג הואשונה
 וקשה דאמוראי. חדא מימרא לחלק גדולדוחץ
 שוין, ור"ש דר"י בצו"ג הפי' אין בי"כדהא

 וכן בסק"ד הנ"ל דחצוצרות ההיאוכדמוכח
 תרנגולין של וקינה למעות שייחדהמטה

 דרבנן הצו"ג דבי"כ כיון וא"כ בר"ן.המובא
 אין א"כ לכו"ע מיתנייא חדא בגוונאלאו
 שיטה עוד לו דיש דר"נ אליבא להקשותמקום
 איך עי'ז להקשות אין דהא בצו"גחדשה
 האי דהא דאמוראי חדא מימרא לחלקאפשר
 דר"י אליבא היא מוחלקת ממילאמימרא
 נ"מ שוט ביאר ולא סתים והאמוראור"ש,
 היתה, כך רש"י על ר"ת דקו' ונר"פוצ"ע.
 לענין בצו"ג ור"ש ר"י בין נ"מ דמצינודאע"ג

 לענין שנוגע במה דוץא היינוחצוצרות,
 שנוגע במה אבל ד' בס"ק וכנ"ל דעתוהץצאת
 דהיינו בזה, שוים שניהם התץנהלעצם

 לצו"ג, התירו לתרוייהו לאיסורדבמלאכתו
 כעין מדעתו נתקצה דהצו"ג באופןואם

 ר"י למחלוקת באנו אז לזה וכדומהחצוצרות
 לא אבל מוקצה, לענין בעלמא דנחלקוור"ש
 דצו"ג שתיקנו התקנה בעצם שנחלץומצינו
 ור"ש דר"י אליבא הוא כ"ז בכשמל"א,מותר

בצוגומ"ק.
 היינו דצו"ג רש"י לד' לר"נאולם
 לעשות הרגיל בדבר וגם לו המיוחדתשמישו
 אגוזין בו לפצוע נפחין של קרדום כגוןבחול
 המיוחד תשמישו דאי"ז כיון לר"נ אסורשג"כ
 איסור משום לאו דינא הך בע"כ והנהלו

 שום בו אין זה באופן דהא בו נגעומוקצה
 לעשות הוא רגיל דהא וכלל כלל דעתהקצאת

 דעת מקצה דאדם לומר שייך ואיך בחולבו
 צ"ל ע"כ אלא לעיתים, בו רגיל שהואמדבר
 אלא טלטול התירו דלא התקנה מעיקרדזהו
 טלטול ואסרו לו, המיוחד תשמישו שהואבמה
 שאין אע"פ לו המיוהד תשמישו שאינובדבר
 מוכרחין הדברים כן הדעת, הקצאת משוםבו
 דלפ"ז ר"ת שפיר הקשה וע"ז רש"י,לד'

 התירו דלרבנן דאמוראה, חדא מימראמוחלקת
 עצם מצד ביניהם נ"מ שום ואיןלצוגומ"ק
 אלא התירו דלא לר"נ ואילו וכנ"ל,החקנה
 עצם מחמת והיינו לו המיוחד תשמישולצורך
 דברים של משמעותן ואי"ז וכנ"ל,התקנה
 כיון התקנה חילוק ביסוד חדא מימראלחלק

 ר"נ ואתא הל"ל והכי אחד, בסגנקשנאמרה
 לצורך להיתר שמלאכתו דבר אפי'למימר
 אמנם לא, לא ואי אין לו המיוחדתשמישו
 דיני מצד במימרא מוחלקח שממילאבמה

 ץיימינן דלא לן, איכפח לא זה וכנ"ל,מוקצה
 טלטול דאיסור בסוגיא כ"א דמוקצהבסוגיא

 ולכן וכנ"ל. אחר איסור שזהובכשמל"א
 ז"ל, רש"י לר' הוא וכ"ז הר"ת, הק'שפיר
 לעשות הרגיל דבדבר ז"ל ר"ת לפי'אולם
 מודו4 לו המיוחד תשמישו שאי"ז אע"פבחול
 לעשות רגיל שאינו בדכר רק חולץ ואינור"נ
 הר"ת' ובלשון בעלמא באקראי אלאבחול

 עלוהי אדעתייהו אסיק דלא ברשב"אהמוכא



שכטכחוראי

 דזהו בלשונו מפזרש הרי ר"נ. מחמירולפיכך
 והיינו עלוהי אדעתייהו מסיק דלאמחמת
 ר"י מח' שמצינו וכמו שבו מוקצה דיןמחמת
 מסיק מיקרי לא דלר"י בחצוצרותור"ש

 בו לגמע רחוקוח לעתים שחז' זהאדעתייהו
 שופר וגם טפי מחמיר ר"נ ה"נ לתינוק,מים
 בעצם אבל אדעתי' מסי' אליבי' מיקרי'לא

 לצוגומ"ק מותר דכשמל"א שהתקינוהתקנה
 במה אלא נחלקו ולא מח' שום בוה מצינולא

 אליבי' ל"ק וא"כ שבו, מוקצה לעניןשנוגע
 דבעצם כיון רש"י על ז"ל הוא שהקשהמה

 הדינים וכל בוה שוים התנאים כלהתקנה
 וזה מוקצה, דין מחמת רק הוא ביניהםשנחלקו

 בע חילוק מצינו כ דכמו" כלל לו קשה היהלא
 וא"ש ז"ל הרשב"א קו' בזה ומיושב ור"שר"י
 בעזהי"ת.מאד
 בד' ור"ת רש"י מח' בזה ביארנו והנה1.
 מעצם הוא ר"נ של עיקרו רש"י דלד'ר"נ,

 הקצאת בי' שיך שלא בדבר וגםהתקנה,
 מ"מ בחול בו לעשות הרגיל כדבר כגוןהדעח
 בירו היחה דקבלה התקנה עצם מחמתנאסר
 לו. המיוחד תשמישו לצורך אלא התירושלא
 שי"ב בדבר רק הוא דר"נ עיקרו כל ר"ת,ולד'

 שאינו בדבר רק נאסר לא ולכן הדעתהקצאת
 פליג, לא החקנה בעצם אבל בחול, בורגיל
 ע"פ ג' בס"ק הנ"ל הירושלמי מדבריוה3ה
 רש"י, לד' גדולה ראי' ל"1, דף התוס'דברי
 ללמוד יכול שר"ש נמצא הירו' דסבררלמאי
 שר"ש בכ"מ מרווחת שהלכה אע"פכר"נ,
 שייכים אינם ר"נ דדברי הרי מוקצה,ל"ל
 זו ובאמת רש"י, בד' ונמש"נ מוקצהלהל'
 לסברת יסכים אם הר"ת לד' גדולהקושיא
 כולי' ר"ש דמתני' דסיפא דמזה ל"1 דףהתום'
 דמתני' דתנא לר"ת ס"ל אולי אבל הוא,ר"ש
 ר"ש דמתני' לא אבל יד, של במחט נר"שס"ל
 רף המובא הברייתא והנה לק"מ, וממי'היא,
 היא וכו' אומרים היו בראשונה ב',קכ"ג

 לשון( שינוי בקצת היא )ושס בפט"ותוספתא
 אפי' אומר ר"נ שם הובא התוספתאובסוף
 סמך זהו ולכאורה וכו' תרוור ואפי'טלית

 דהא תקנה אעיקר קאי דר"נלפירש"י
 עירוב בלי התקנה אעיקר סובבהברייתא
 ו"ל רש"י לד' נחמד דקדוק וזה וכנ"ל,מוקצה
 בבריתא גם שהוזכר כיון להשיב שישאלא

 מוקצה וזהו מחרישה של יתד שלהאיסור
 א"כ מוקצה, של ענין דהוא כיס חסרתמחמת
 ענע על דקאי והיינו ר"נ, מוסיף דע"וי"ל

 דברייתא. אעיקרה ולאמוקצה
 ר"נ דברי דכל רלרש"י עוד, י"ל והנהז.
 איך ידענא לא באמת א"כ התקנה, מעיקרהם
 דאולי הדעת, הקצאת שי"ב בדכר לר"נס"ל
 דהחמיר מה דהא מוקצה, דל"ל כר"שיסבור
 מוקצה איסור מחמת אי"ז ותרוודבטלית
 ע"פ ו' בם"ק הנ"ל הירו' לפי ובאמתוכנ"ל,
 מצי דר"נ גדולה ראי' במ"מ ס"פ התוס'דברי
 כר"ש.סבר

 התוס' דברי לפרש נררח עלה,ודאתתאן
 רש"י פי' מקודם דהביאו הא, ד"ה א' ל"ודף

 דמוקי דחותלות מההיא הר"ת ע"ז והק'בר"נ,
 במנעול מערבין בכל מפרק וכן כר"נלה

 ואמאי למיפסקי' סכינא ובעי במיתנאדקטיר
 לחתיכה וליוחד דעומר כיון בסכיןאסר

 לא דר"נ הנ"ל ר"ת פי' הביאו ע"כלפירש"י,
 בחול בו רגיל שאינו חשמיש אלא לאפוקיבא
 ובהג' עכת"ד, בחול בו רגילין אין הנהווכל
 ח"ל עצומה קושיא ע"ז הק' הרועיםמלא
 לחחוך, רגיל אינו דחותלות דס"ל דלפ"זקשה
 לר"נ דבעי לפירש"י קשה רלא כ"שא"כ

 דלרש"י לומר ודוחק לו, המיוחדתשמישו
 שאינו בדבר אף לחתוך מותר לחחיכהבמיוחד
 המיוחד תשמישו הוא דעכ"פ כיון לחתוךרגיל
 על להקשות ומנ"ל ברש"י זה נזכרדהיכן
 בדבר דאפי' טפי מחמיר רש"י דאדרבהרש"י
 תשמישו אינו אם בחול בו לחתוךשרגיל
 להנ"ל אכל עכ"ל, לטלטלו אין לכךהמיוחד
 מוקצה אי"ל שלר"נ מצינו לא דלרש"יא"ש

 דס"ל משמע הכלים כל דריש להס"רואררבה
 היתה רש"י על ר"ת קושית וא"ככר"ש,
 דלר"נ מקומות אותן בכל הגמ' לבעלידמנ"ל
 לומר נהדוחק הוא ע"ו דהתי' והיינואסור,



בחוראישל
 של דינו דלרש"י דכ'ון כנ"ל במלה"רהמחכר
 מוקצה, לכלל' שיכות שום אי"לר"נ

 לו, המיוחד תשמישו מתפרש דר"נותשמישו
 המיוחד תשמישו אם הדבר דשונה מנ"לא"כ
 ר"ת לפי' דבשלמא בהול, כו רגיל אינולו

 א"כ הוא, מוקצה מדיני דר-נ יסויודעיקר
 המיוחר תשמישו דהו"ל דאע"ג מאליומובן
 בו יש בחול בו רגיל דאינו כיץ מ"מלה

 תשמישו דהוי במה לן אהני ומה הדעתהקצאת
 בו דיש לן איכפת מה לרש"י אבל לו,המיוחד
 תשמישו הו"ל דבכ"ז כיון הדעתהקצאת
 מהמיר שר"נ יתכן שהי' ואף לו,המיוחד
 התלמוד, לבעלי זאת מנ"ל אבל כר"י,במוקצה

 בס"ד. התוס' בכוונתכ"נ
 דבהאם באמצע שם היטב מגבןלפ"ז
 מותר מדךצ דר"נ אליכא לרש-י הקשהדהר"ש
 ותי' לו, המיוחד תשמישו אי"ז הא לצו"מג"כ
 דקערות הקונטרס, לפי' לומר ר"ת ודוחקו,"ל
 חשיב שעה, כל להסירן דדרך בהן שאכלואחר
 מובן ואינו עכ"ל, לו המיוחד חשמישוצו"מ
 הלא לפירש"י, זה פירוש ר"ת דוחקמדוע

 בצו"מ התירו דלהכי כן צ"ל ג"כלפירושו
 דאמרי' מאי ממש וזהו הדרך, דכ"המשום

 דהכל דלר"ת א"ש, להנ"ל אבללפירש"י.
 להבין יש בפשוטו א"כ הדעת, בהקצאתתלוי
 אין כמ"כ מתשמישו דעתו מקצה דאיןדכמו
 אבל תשמישו. לאחר מלהסירו דעתומקצה
 והכל דעתו בהקצאת כלל תלוי דאינולרש"י
 טלטול התירו דלא והיינו התקנה מעיקרהוא
 א"כ ר"נ, של וכלשונו המיוחר בתשמישואלא
 רנפשי' מסכרא להוסיף רבא יכול דאיךקשה
 צו"מ דבעלמא דאע"ג צו"מ, דר"נאליבא
 או הדעת להקצאת בנוגע זהו צו"ג, נמוחשיב
 הן שקולין דכשמל"א טלטול באיסוריאפי'
 להיפך החקנה בעצם נחפרש לא אם רקאבל
 הוחר דלא בלשונו דמבואר בר"נ משא"כמזה
 מירי אף ע-ו להוסיף א"א חשמישואלא

 תשמישו דצורך לר-ת כמו )זדלא טפידחשיב
 ס"ל ולכן הדעת הקצאת של סימן רקהוא
 ממש הדעת הקצאת בי' אית דלצו"מלרבא
 להקרא א"א דצו"מ דז"פ לצו"מ(כמו

 בשעה בכלי משתמשין דאין כלי שלתשמישו
 ר"ת תירץ וע"ו השלחן, מן אותהשמסירין
 המיוחד תשמישו דנקרא אפ"ל דמ"מבדוחק
 וא"ש הכלי, בתשמיש בעלמא נכלל דג"ולו

בעזהי"ת.

4"
 געלב יוסףחרב

 גבב טענת טועןבעבין

 דמרובה מרובה, בויש במתניתץ בב"קאיתא
 וה', ד תשלומי ממדת כפל ח~~ומימדת
 טו,ם ברבר בץ נוהגת כפל תשלוטישמדת
 חיים רוח בו שאין בדבר ובין חיים רוחבו

 בשור אלא נוהגת אינה וה' ד' תשלומיומדת
 מנה"מ בגמ' שם ואמרינן וכו'. כלבדושה
 חמור על שור על כלל פשע דבר כל עלדת"ר
 וכלל, חזר אכידה כל על פרט שלמה על שהעל
 הפרט, כעין אלא דן אתה אי וכלל ופרטכלל
 אף ממון וגופו המטלטל דבר מפורש הפרטמה

 קרקעות יצאו ממון, וגופו המטלטל דברכל
 שהוקשו עבדים יצאו מטלטליןשאינן

 אין שמטלטלין שאע"פ שטרוח יצאולקרקעות
 ע"ש. ממוןגופן

 וכו' קרקעות יצאו ד"ה התוס' שםוהקשה
 ויש שייכא היכי בקרקע וגניבה וא"תר"ל
 כי לקרקע במחובר א"נ גבול במשיגלומר
 ה' לו שנגנבו וטתן טעונות גפנים די'ההיא
 צע"ג לכאורה חוס' ודברי גנבם. שהואונמצא
 דהוא דהאמת גנב טענת בטוען דמיירידכיון



שלאכהוראי

 הגפן תלש דהשומר הכא מיירי ע"כ א"כגנבו,
 השומר טוען האיך א"כ בעין הוא דאסוגנבן,

 השומר דתלש מיירי ע"כ דנגנבו,להבעלים
 מקרי האיך א"כ גנבן. שאחר ונשבעהגמנים
 מטלטלק, על הו' דהגניבה כיון קרקעגניבת
 וואסרמאן אלחנן רב מהגאון שיעוריםובקובץ
 וצ"ל וז"ל שם ותירץ 11 בקושיא נתעוררזצ"ל
 ולא קרקע, היה השמירה קבלת דבשעתכיון
 לא גנב, טענת טוען דין שעתא בההיא עליוחל

 זה דדין תלוש, כשנעשה אפילו אח"ניתחייב
 עליה לחול צריך ושבועה בכפירהלהתחייב
 ע"ש. עכ"ל דוקא שומר שנעשהבשעה

 דהדין לומר תיתי דמהיכי תמוהע,ודבריו
 שומר, שנעשה בשעה דוקא לחול צריךטט"ג
 חל אז כפל חיוב כאן אין שעתא דבההיאכיון
 הכפירה שנעשית בשעה דוקא כפלהיוב

 בתרי זה תיררן להסביר ונראהובשבועה,
 דברי על להקשות שיש במה בהקדםאופנים.
 טוען כאן אין קרקע דעל מיעוט דלמ"להגמ',
 דכבר ליה תיפוק כפל להתחייב גנבטענת

 כדאיתא אחרינא מקרא גזילה מדיןאיחמעיט
 מיעוט דיש וכיון ע"ש ב', קי"ז כדףבב"ק
 בכלל. טט"ג הדין שייך האיך נגזלתדאינה

 פסק ב' הל' גניבה מהל' בפ"דוברמב"ם
 דוקא בכפל חייב דטט"ג אמרינןדאימתי
 שלח אם אבל יד, בפקדון ששלח קודםשנשבע

 פטור עדים ובאו ונשבע גנב טענת וטוען ידבו
 בו נחחייב יד בו ששלח שכיון הכפל,מן

 ע"ש.וקנינהו
 הסביר ב"ק מסכת סוף שמואלובברכת

 טט"ג דדין שם הרה"מ, ודברי הרמב"םדברי
 דיני ע"י הוא ועיקרה מחודשת גניבהרהף

 וקנאה יד בו שלה דכי הסברא וע"כשמירה,
 ע"ז, גזילה קניני ג"כ ויש באונסעלהחחייב

 להעשות יכול ואינו השמירה, ייני נתבטלשוב
 דכבר דמאחר גניבה, טענת ע"י למפרעגנב
 רצ"כ החפץ, על גזלן ונעשה שומר אינוקנהו
 שומר, היה שבתחילה מה דינו מצטרף לאשוב
 גנב. נעשה לאותו

 ב"ק בתוס' דכתבו מא' ג"כ, הסבירובזה
 חילוק ריש פטור, יד בו ושלח ד"ה ב', ק"זדף

 דפטור, יד בו ששלח לאחר גנב טענת טועןבין
 דחייב בפקדון שכפר אחר גנב טענתלטוען
 כית ביאור צריכין דבריהם דלכאורהע"ש

 בטט"ג חייב מדוע א"כ גולן נעשהדבשניהם
 שמואל בברכח שם וכתב בפקדון, שכפרלאחר

 משום גזילה מעשה דעשה כיון ידדבשליחות
 לא וממילא שמירה דיני על הפקעה ישהכי
 בא שזה כיון כפל, לחייבו טט"ג תושייך
 דבכופר לפ"ז וצ"ל ע"ש, שמירה הןינימחמח
 אין א"כ גזילה מעשה עשה דלא כיוןבפקדון

 ועדיין גזלן דין רק החפץ בעצם גניבה קנינילו
 דלא אמרינן שפיר ולכך עליו שמירה דיני'ש

 ודו"ק. טט"ג דין עליו ויש שמירה הדינינפקע
 רצ"ד בסימן ח"מ בש"ע ברע"א בהדיאוכ"כ
 לשליחות בפקדון כופר כין חילוק דיש א'ס"ק
 דנפקע כך אחר טט"ג דין ריש אמרינן דלאיד

 עשה דלא כיון כפקדון בכופר אבלהשמירה
 ע"ש. שמירה הדיני נפקע לא גזילהמעשה
 רש"י רברי ליישב אפשר זה יסודולפי
 שם במשנה דאמרינן בהא א', ב' דףבסנהדרין

 בשלשה, וחבלות גזילות בשלשה, ממונותדיני
 בפקדת כופר וז"ל גזילוח ד"ה שםופרש"י
 חבירו מיד בחוטף וכן גזלן הוי יד בודמששלח

 המצרי מיד החנית את ויגזול כגון גזלןהף
 מקרי לא שילם ולא לוה אבל כ"ג(, ב')שמואל
 ולכאורה עכ"ל ניתנה להוצאה דמלוהגזלן
 בפקדון כופר דמ"ש חדא תמוהין רש"ידברי

 דף עצים הגוזל בגמ' אמרי' הא יד, בומששלח
 וחייב גזלן נעשה בפקדון דבכופר ב',ק"ה

 הוי ג"כ יד שליחות בלא אפ" א"כבאונסין
 ערוך ובספר ברש"ש בזה נתעורר וכןגזלן,
 בגמ' אמרי' דבהדיא להקשות יש ועורלנר.
 עובר שכיר שכר דהכובש נשך איזהו רישב"מ
 שוכ א"כ להדיא הרמב"ם פסק וכן תגזולבלא
 לא שילם ולא דבלוה שכתב רש"י דבריצ"ע
 גזלן.הף

 דכיארנו דכיק היטב מיושב רברינוולפי
 דלא כיון גזלן דין רק לו אין בפקדוןדכופר
 גמור גזלן דין עליו אע אבל גזילה מעשהעשה
 דין עליו דאין ומסתברא גניבה קניני ,לודאק
 שילם ולא בלוה שכן כל א"כ ג"כ, קונהשינוי



נהוראישלב
 בלאו לעבור דוקא הינו גזלן דנקראדאע"ג

 כיון אונסין חיוב עליו יש אם)ונסתפקת'
 שומר דין עליו אין וגס לת-ה אתאידבהיחרא

 גמוה גולן הף דלא כיץ א"כ בפקדת( בכופרכמו
 ךדיני במשנה דאמוינן בהא נכלל יהאא"כ

 שעשה גמור בגחה רק בשלשה,ממונות
 נכלל דלא שם בגמ' אירי' בזה גזילהמעשה

 מומחין דצריך בשלשה ממונות דדיניבהמשנה
 הודאות בדיני שמירי ברישא אבלגמורין

 בריש וכן ע"ש בהדיוטות דסגי1הל11אות
 שליחותייהו דין יש הזה דבזמן בב"קהחובל
 והלוואות בהודאות דוקא ה-נו עבדינןקא

 בגזילות אבל כיס, חסרץ ביה ואיתדשכיח
 גמורץ, מומחין דצריך שם בתוס' כתבוחבלות
 גזילה, מעשה עשה אם דוקא דזה לומרונוכל
 ודו"ק. בפקדון כופר בסתס לאאבל

 עוד כתב לעיל שהבאנו שמואלובברכת
 אבל למפרע, גנב נעשה טט"ג דין רע"יחידוש
 מעליו שמירה הדין נהבטל לא אם דוקאזהו
 בו שלח אם כגון שמירה הדץ נחבטל אםאבל
 שכתבו מה אבל טט"ג. רין ליכא באמצע,יד

 דץ ליכא יד שליחות דלאחר תוס'בסברח
 לומר יש דשפיר מוכרח, אינו לכאורהטט"ג
 באמצע יד בו שלח אם אבל עכשיו גנבדנעשה
 לח-בו יכול אינו שוב שמירה הדיני ממנוובטל
 מדברי אבל הוא, שומר לאו דתו כפלעכשיו
 לעיל שהבאנו הרמב"ם על שכתבהראב"ד
 טבח השומר דאם שפסק גמבה מהל'בפ"ד
 נתח-ב בשבועה, טט"ג כך ואהרהבהמה
 דנעשה לומר מוכח לכ' וה', וד' כפלהשומר
 וה' ד' לחיבו שייך האיך לא דאם למפרע,גנב
 וה' ד' ורין הוא, גנב לאו שעה רבאותוכיון
 הגנוב, בחפץ ומכירה בטביחה רק חיבאינו
 אבל למפרע, גנב דנעשה לומר מוכח ודאיאלא
 כיון למפרע גנב נעשה דהאיך זה להסבירצריך

 ובהיחרא הוא בפקדה כופר לאו שעהדבאותה
 להיה.בא

 בדין חידושים שני דיש בזה לומרוהנראה
 גניבה של יסוד דכל דאמרי' כיון חדא,טט"נ
 לא ואם הבעלים, מרשות לקיחה מעשהה81.

 כדאמר" כפל דין ליכא הבעלים מרשותלקת
 הגנב אחר הגונב דאין מרובה רישבמשנה
 מביח וגונב ביה קרינן דלא וה' ור' כפלמשלס
 כ"1 דף ב"מ בגמ' אמרי' נמי ומה"טהאיש,

 מקרי לא ברה"ר המונחת אבידה גנב דאםב',
 צריך ולא גזילה דהוי רק כפל, לחיבוגניבה
 ברשות אינו דאבירה כיון הקרד רקלשלפ
 ולכך וכדומה, ולמוכרו להקדישוהבעלים
 וכית הוא, גזלו מדעת שלא דשואל ג"כאמרי'
 דאע"ג אלא גנב הף לכאורה מעשהדעשה
 רק החפץ רוצה רלא כיון גניבה מעשהדעשה

 גניבה מעשה כאן אין שעה לפי בולהשתמש
 לקיחה הוא גניבה מעשה של דיסודבשלימותו,
 ודו"ק. לעולם שלו להיותמהבעל,ם
 כימסביר טט"ג בוץ חירחש ישזעור
 הגר"ח בשם מ' סימן סזף שמואלבברכת
 הוא אם דוקא גניבה של דיסוד זצ"ל,מבריסק
 גניבה ש-ך לא אבל ליריה, אתאיבאיסורא
 ע"ש, לידיה אתאי דבהיחרא כיוןבשומרים
 כיד שומר יד דאמרי' כיון הוא לזהויסוד
 החפץ, בעצס זכותים להשומר דישבעלים
 דיני דע"י הוא טט"ג של דחידוש אמרי'ולכך

 מהבעלים הראשונה לקיחה חשובשומרים
 לידיה. אתא באיסורא והוי גניבה,בתורת

 מדפסק לעיל, כמ?"פ הוא לזהוראיה
 ישומר ב' הל' גניכה מהל' בפ"דהראב"ד
 יר( שליחות מעשה )ע,הו הכהמהששחט
 הף דלא וכיון וה', בד' חייב טט"גואח"כ
 וה', ד' חיוב שייך האיך אצלו גנובההכהמה
 גנב נעשה טט"ג דאם מזה מוכח ע"כאלא

 ר' חיוב יש שפיר ומש"ה זה חפצא עללמפרע
וה'.

 לעיל דהקשינו הא מיושב שפירולפ"ז
 גניבה דוריך שכתב מרובה ריש החוס'בדברי
 טעונות גפנים י' לו אמר אם בטט"גבקרקע
 והוא ה' לו דנגנבו אומר והשומר לךמסרחי
 הוא תלוש עכשיו והא והקשינו גנבפ.בעצמו
 היטב מיושב דברינו ולפי מטלטלע, גניבחוהף
 החפץ על גנב דנעשה בטט"ג חדושדיש

 דהוי דין חידוש יש שומר שהוא שכיתלמפרע



שלגכהוראי

 שפיר קרקע הוו דלמפרע וכיון למפרעגנב
 טט"ג. מדין ליהממעטינן
 אם דאפי' עוה התוס' דברי לבארויש
 כיון מ"מ למפרע, גנכ נעשה דלאנימא

 שומרין מדיני הוא חייב דטט"ג דהאדאמרר
 עשה דלא אע"ג ושברצה כפירה ע"ירנתחתב
 דין בטל טעס מאיזה אם ואף גניבה,מעשה
 כדחזינן מיניה, טט"ג דץ כל פקע אזשומרין
 יד בו שלח דאם לעיל שהבאנו הרמב"םמדברי
 הדץ ממנו שפקע מכפל, פטור טט"גקודם

 דכל כית לומר נוכל שפיר יכךשומרץ,
 א"כ שומר. שנעשה כשעה עליו חל שכהרהייני
 נחחיב, ה" טט"ג דאם הרץ ג"כ לחולצריך
 היה נתעה שבשעת כיץ אמרר שפירולכך
 תו טט"ג, לגבי שמירה דץ עליה חל ולאקרקע
 נעשה כך אחר אפי' טט"ג דין כל מיניהבטל
 קבלת בשעת תלוי טט"ג דץ דכלתלוש,
שמירה.
 לפי למפרע גנב דנעשה שבארנו מהולפי
 דאמרי' הא לתרץ יש שמואל הברכתרברי
 יוחק א"ר אבא כר חייא א"ר א', ס"גבדף

 שנאמר כפל תשלשי משלם באבידההטט"ג
 צ"ע ולכ' ע"ש, יאטר אשר אבירה כלעל

 טט"ג דין דשתך מיוחד קרא צריךדמדוע
 ש"ח הוי אבירה שומר דאמרי' כיוןבאבירה
 הוא פשוט א"כ ב', נ"ו רף ב"ק בגם'כדאיתא
 לעיל דכרינו ולפי טט"ג דין גביהדשייך
 חשובה למפרע גנב דנעשה דכיון היטבמיושב
 דכיון גניבה, תורח מהבעלים ראשונהלקיחה

 כית גניבה, רץ בה אץ מרה"רדהלקיחה
 וגונב דץ כאן אין מהבעלים אבודדהחפץ
 ב', כ"ו דף ב"מ בגט' כדאמרי' האישמבית
 וכן מכפל, ופטור גזלן אלא אינו הרה"רדגנכ
 לא בפקדון דכופר זצ"ל מבריסק הגר"חכתב
 גמבה מעשה עשה ילא דכיץ כפל לחתבו גנבהף

 ויף'ק. גיה אלא אינו הבעלים,מרשות
 בטט"ג כפל דמשלם דאיתרבאיוהא
 הבעלים, מרשות גניבה דצריך אע"גבאבירה
 יש גניבתו מעשה עבור דחץב גנב דבכלצ-ל
 בטט"ג אבל בעלים, מרשות גניבה דצריךתנאי

 כפירתו דע-י אלא גניבה מעשה עבור חתבלא
 ליישב יש ולפ"ז גנב, דין עליו דיש קראגלי

 קרא רלמ"ל דברינו בריש שהקשינובמאי
 תיפוק ושטרות עכדים קרקע על טט"גלמעט
 דוכחש קרא דיש גזילה בהן דליכאליה

 דף ב"ק בגס' עיין מגזילה זה דממעטבעמיתו
 דץ שייך האיך ע"ז גניבה דליכא וכיון ב',קי"ז
 דאע"ג היטכ מיושב דברינו ולפיטט"ג.
 דמעשה קרא גלי התט מגזילה, זהרממעט
 חייב בטט"ג אבל מטלטלין, על רק הויגזילה
 דשתך אפשר א"כ ושכועה וטענה כפירהעבור
 מעשה צריך דלא כית ג"כ, קרקע על אפי'זה

 עוד צריך שפיר ולכך להתחייכ, בפועלגניבה
 טט"ג. עלמיעוט

 בזה חידהם עור חזינן בי ס"ג בדףובתוס'
 אמר פקדוני היכן החם תנן שם דאמרי'בהא
 והעדים אמן ואמר אני משביעך אבדליה

 ופירש הקרן אח משלם שאכלו אותומעידים
 ח"ל אותו מעידים וכעדים ד"ה שםבחוס'
 העים מן שאמץ אע"פ לרבותא נקטאכלו
 משמע ע"ש, וכר אב"ד בטענת הכפל מןפשר

 שכפר שבשעה אע"פ חיב שפיר בבדבטענת
 בתרי זה להסביר ונוכל בעוים, החפץאין

 גנכ נעשה בשבועה כפירתו דע"י אואופנים,
 דנוכל או לץיה, אתי באיסורא וחשובלמפרע
 רין דיש משום הוא חידוש דבטט"ג דכיוןלומר
 צריך לא א"כ גנב יין עליו יש ולכך עליושומר
 אע"ג חתב שפיר ולכך החפץ, על גנבלהיוח
 גנב דנעשה לומדים אם אבל בעץ, החפץדאין

 דנעשה קרא גלי דבטט"ג לומר אפשרלמפרע
 ג"כ. החפץ עלגנב

 קרקע על מיעוט לי דלמה סיושבולפ"ז
 אלא אינו טט"ג דין רכל כיון ושטרותועבדים
 בפ' נתמעט ועבדים קרקע ועל שומריןבדיני
 תו א"כ א', נ"1 דף בב"מ כדאיתא שומריםשל
 וצ"ל בשומרים, אלא דאינו טט"ג דין שיךלא
 הל' שכירות מהל' בפ"ד פסק דהרמב"םכית
 חייב ושטרות קרקעות בעבדים פשע דאםג'

 דאע"ג מוכח ומזה ע"ש מזיק מדיןדפושע
 בגניכה דהתנו אחריות של חיוכים לודאין



כחוראישלד
 נחשב דלא שומר שם עליה "ם מ"מואבידה
 שמואל ברכת עיין פשיעתו, ע"י בעלמא.גרמא
 מזה ומוכח באריכות, ל"א סימ, בב"קבזה
 החפץ מעל שמירה לדין מקושר טט"גדדין
 שומרים. של תשלומין מדץ רנתמעטאע"ג

 דהנה עצומה, קושיא ליישב ישובזה
 ח"ל הקשה רח', אמר רעהו ד"ה שמבתוס'
 הקרש למעוטי רעהו איצטריך מאי לר"י'תימה

 ולמס' כהקדש, שבועה ליכא האמכפל'בטט"ג
 ע-ש. וכו' א"ש קרא מהר ושבועה כפלדנפיק
 בקושיא נשאר הי' פסוקים תרי הוי דאימשמע
 קרקעות יצאו ד"ה לעיל בתוס' דא"כותימה
 על בטט"ג מיעוט לי דלמה זה כעין נמיהקשה
 תירץ ושם שבועה, בהן דאע ליה תיפוקקרקע
 קרא צריך ושפיר שבועה, גלגול ידי עלדמירי
 ג"כ בהקדש כאן תירץ לא ולמה כפללמעט
 שבועה. גלגול ע"ידמירי

 כתב לא הקדש דגבי היטב מיושבולפ"ד
 צריך בהקדש פשע השומר דאםהרמב"ם

 ילגבי מזה ומשמע כמזיק, פושע מדיןלשלם
 שומר שם עליו דאין לגמרי ליה ממעטהקדש
 וביאור הקדש, על כלל שמירה דיןוליכא
 מדין ליה אימעט דבהקדש משום הואהדכרים
 בנוגע שומר הוי דלא בכלל הף המיעוטרעהו,

 הר דהמיעוט כית בקרקע משא"כלהקדש,
 תשלומע מדין רק נחמעט א"כ כליס אומכסף
 התוס'. דברי היטבומיושב
 ליתא מעיקרא דהקושיא להקשוחואין
 בתוס' כדאיתא גלגול שייך לא דבהקדשמשום
 דליכא בזה )והביאור ב', מ"ב דףשבועות
 ממש( בעלים הוי לא דגזבר בהקדשבעלים
 מרובה ריש התוס' על איחן במצפהדעיין
 פדהו, ואח"כ שהפקיד כגת לה משכחחדמ"מ
 שבועה גלגול יש הדיוט הוא דעישיורכית
 אינו דכרינו ולפי בצ"ע, דבריהם שהניחוע"ש

 בכלל שומר היה לא פדיון דקודם דכיתקושיא,
 הוא שומר דלאו כיון כפל חיוב ל"ש שובא"כ

 ודו"ק. קושיתו היטבומיושב

4"
 צימבאל יופףהרב

 דם חטאת לשם חלב חטאתבעבין

 חטאת רבא אמר ב', ז' דף בזבחיםאיתא
 פסולה עולה לשם כשירה חטאת לשםששחטה
 והרי רחמנא אמר לחטאת אותה ושחטמ"ט
 רש"י ופי' וכו' נשחטה חטאח לשםחטאת
 כשרה דם חטאת לשם שנשחטה חלבחטאח
 אחא ור' כ', ט' בדף ולקמן עכ"ל, לוועלחה
 ושחט מ"ט לפסולא כולהו מחני דרבאכריה
 ומבואר חטאת. אותה לשם לחטאתאותה
 וע' ע"ש. ארבא פליג אחא שר' שםבסוגיא
 שחטה שפסק ה"ו פט"1 פסוה"מ הל'ברמב"ם
 חלב אכילת על שבאה כגון אחר חטאלשם

 והכס"מ עכ"ל, פסולה דם אכילת עלושחטה
 אחא ר' הוי הרמב"ם שמקור מבארשם

 גמ' שסתם כ' ועור ארבא דפליג ט' דףבזבחים
 אם שם דאיחא כהרמב"ס, ב' כ"ז דףבכריתוח
 דם על דם, על והביאה חלב על בהמההפריש
 וכו' כפר ולא מעל לא הרי חלב עלוהביאה
 לשם קרבנו שיהא עד חטאתו על קרבנוח"ל
 הרמב"ם פסק 11 ומברהתא ע"ש,חטאו
 קורש שינוי בכלל הף חטא על מחטאששינוי
 זה הביא עצמו והרמב"ם פסולה.ובחטאת
 כבר שגגוח דהל' ה"ג בם"ג שכ'הדמיק
 על חטאתו שהמפריש פסוה"מ בהל'ביארנו
 או שחלל השבת על יביאנו לא שאכלהחלב
 עיזים שעירת קרבנו והביא שנאמר שאכלהדם
 קרבנו שיהיה עד חטא אשר חטאתו עלוכו'
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 ואם חטא על מחטא שיקריבנה לא הטאולשם
 הוי הרמב"ם ומקור עכ"ל, פסלההקריב
 הרמב"ם כ' זה ועל הנ"ל כריתות דסוףהסוגיא
 ששתי דהיינו פסוה"מ, בהל' ביארנוכבר

 הסוגיא א' דץ ובשתיהם א' דברהסוגיות
 לפסולא כולהו מתני אחא ר' ב', ט' דףדזבחים
 חטא על הפריש שאס כריתוח דסוףוהסוגיא
 מבואר וכן דים. חטא על יביאנו לאדחלב
 שתי שמשוה שהרי, ד"ה ב' כ"ז דף נזירבתוס'
 חטאת, רבא אמר שבזבחים שהקשההסוגיות
 שם ובגמ' כשרה דמ חטאת לשם ששחטוחלב
 כריתות בסוף כמו הסוגיא אותה שהויבנזיר
 עכ"מ אבל שתירץ מה וע"ש כיפר דלאאיתא
 הסוגיות. משוהבהקו'
 דאם שהק' אחרונים ועוד אורה בקרןוע'
 הגמ' הק' לא מדוע הם א' דבר הסוגיותשתי

 חטאת לשם חלב חטאת שסבר לרבאבזבחים
 שלא בכריתות מפורשת מברייתא כשירהדם
 שפסלה הוי דברייתא פשט ולהרמב"םכיפר
 דכריתות דסוגיא חויה הזבח הק' ע,דע"ש.
 הכעלים לענין מיירי רשם הוא אחרענין

 על שהפרישו שהקרכן החורה לנודגילתה
 בדיעבד ואפי' הדם על לכפר יביאוהו לאהחלב
 קרבן לעקור יוכל דלא כן עשה אם יצאלא

 אחר חטא בו להחכפר החלב עלשהופרש
 החלב על וגם אחר חטא על כיפר לאולהכי

 דאינו כיון כיפר לא ג"כ מקורםשהפרישו
 על הביאו רהא זה חטא על על'1 שיכפררהנה
 לי יתכפר לא אמר כאילו והוי אחרחטא
 כיפר דלא ז' דף בכריחות דמסקינן זהחטאת
 הביאו שהבעלים מיירי דזבחים הסוגיאאבל
 שינה הכהן אבל שהופרש חטא עללכפר
 מזה ללמוד נוכל דלא דם חטאת לשםועשהו
 הבעלים בהבאת דמיירי חטאתו דעלדקרא
 משוס אלא לפוסלו ואץ כדין הביאוהו הםדהא
 ת,דה הזבח על להקשות ויש ע"ש. קודששינוי

 לומר שייך כיפר לא שכתב בגמ'דבשלמא
 וכדבריו חלב על ולא דם על לא מכפרשלא
 ולשון ע"ש פסלה הקריב אם כ' הרמב"םאבל
 לא באומר ולכאו' פסלוח שהוי משמעפסלה

 פסול אינו אבל מכפר לא זה חטאת לייחכפר
 בהרמב"ם פשט שזהו לומר ק' וא"כבקרבן
 שלנו שנידן הסברא עיקר ועוד פסלה.שכ'
 כ"כ אינו חטאתי לי תכפר לא לאומרדומה
 חלב בכפרת רוצה שאינו אמר לא דהאפשוט
 הרס על זה קרבן להקריב רוצה דעכשיואלא
 יש ובאמח האזל. האבן שהק' מצאתיוכן

 שגגות, בהל' דהרמב"ם הפסול טעםלבאר
 ה"ג פ"ג רביעאה מהדורא אזרי באביוראיתי
 על דקרבנו דהקרא ברמב"ם פשט שכ'דשגגות
 דהבעלים ביכולת שאין לי אומרחטאתו
 זה שידעינן ועכשיו שהופרש ממה קרבןלשנות
 שינו שהבעליס מה לשם ושחט בא הכהןאם

 שפסולה בחטאת קודש שינף הויהקרבן
 היה לא א"כ לשנות לבעלים כח היהשאילו
 שהוא למה ששחט קודש שינוי הכהןמצד
 שאין תורה שגילתה עכשיו אכל באמתעכשיו
 הקריב אם שפיר א"כ לשנות דהבעליםבכחו
 לכאו' זה אבל וע"ש קורש שינוי מדיןססלה
 פשט לומר שאע אורה הקרן כ' שכברצ"ע
 הכהן שלגבי קודש שינוי מדץ בכריתותשם
 סבר שהוא עקירה, דלאו בטעות עקירההוי

 ואין דחלב לחטא הופרש ובאמח לדםשהופרש
 הודיעו שהבעלים בכה"ג מיירי שהתםלומר
 שבפשטוח חלב לשם הופרש שכאמתלכהן
 כ' ועוד אופנים בכל והרמב"ם הסוגיאמיירי
 ולא מעל לא קתני בכריתוח דהתם אורההקרן
 הכי בלאו דבמזיד בשוגג דאיירי דמשמעכיפר
 ולא בטעות עקירה הוי ובשוגג מעילהליכא
 דין מאיזה לבאר יש ועדיין ק,דש. שינףהר
 קר ועוד שגגות בהל' פסלה הרמב"םססק

 הסוגיא הרמב"ם מדמה איךהאחרונים
 ושינוי מחשבה מפסול מיירי שלאדכריתות
 מופרש דלא חטא על בהקרבה אלאקודש

 משינף שמיירי דזבחים הסוגיא עםמתחילתו
 על בהקרבה משינוי ולא מחשבה ופסולקודש
 הופרש. דלאמה

 פועל מה חלב חטאח כדין לחקור ישוהנה
 חלב חטאת שם בקרבן חל האםההפרשה
 שם חל ג"כ חטאת שם שיש שמלבדדהיינו



כהוראישלו
 הקרבן בקריאת החטא שם שנתפס חלבחטאת
 שם בקרבן חל לא או חלב חטאת הקרבןונקרא
 נתפס שלא סתם חטאת אלא חלבחטאת
 הלב חטאת נקרא שיהיה כדי החטא שםבקרבן
 שהפרישו כיון רק חטאת הוי הקרבןושם
 לחלב להקריבו חלות כאן יש חלכ שללחטא
 חטאת לשם להפכו הקרבן בגוף פועל לאאכל
 להקריבו שדינו חטאת הקרבן שם אלאחלב
 שינוי אם יהיה שהנ"מ ונראה חלב. שללחטא
 שיגוי בכלל הוי דם לחטאת הלבמחטאת
 לשמה שלא מחשבה הף קודש ששינףקודש,
 אם א"כ דהקרבן שמו ועקירת הקרבןבשם
 שמו והוי הקרבן בשם נתפס החטא ששםנאמר
 שינוי ובכלל לשמו שלא הוי שפיר חלבחטאת
 הקרבן משם חלק החטא אין אם אבלקודש
 חטאת לשם חטאת א"כ סתם חטאת הויאלא

 ושלא קודש שינוי שום כאן ואיןנשחטה
 לשמה שלא הוי שלא ראיה להביא וישלשמו.
 דמבוג משמיה רב אמר ב', ט' דף זבהיםמגמ'
 כשירה נחשון חטאח לשום ששחטהחטאת
 לכל אחת תורה התטאת תורת זאת קראדאמר

 ר' לרבא משרשיא ר' איתיכיה וכו'החטאות
 לשמן שלא שנקמצו המנחות כל אומרשמעק
 שאין לפי חובה לשום לבעלים ועלוכשירות
 לשם מחבת שהקומץ לזבחים דומותהמנחות
 מהבת שהיא עליה מוכיחין מעשיהמרחשת

 מעשיה אק הא מוכיהין דמעשיה טעמאונו'
 המנחה תורת זאת לימא אמאי לא,מוכיחין
 שס רש"י ופי' ע"כ המנחות לכל אחתתורה
 לשם ששחטה הלב חטאח לעיל דאמרולרבא
 דהתם מינה למיפרך ליכא כשירה דםחטאת
 סתמא חטאת דתרוייהו נינהו הדדי דכיכיון

 שם אין הכרת על שוה שתיהם וכפרתשמייהו
 נשחטה חטאת לשם חטאת והרי קורששינוי
 אע מרחשת ומנחת מחבת מנחתואילו

 לבדה שמה 111 לבדה שמה זו שועשמותיהן
 שם הקרבן על חל שאין מרש"י ומוכחוכו'.
 שמיהו סתמא חטאת דתרוייהו שכ'הלב

 נמצא קודש, שינוי שס שאין כ'ולהדיא
 שינף בכלל אינו דם חטאת לשם חלבשחטאת

 מחטא משינוי שמדבר בזבחיס והסוגיאקידש
 של מפרשה לא אתא ור' רבא ומהל' חטאעל

 שמיירי הרמב"ם ולמר קמיירי קודששינוי
 משינוי כריחות בסוף המבוארמשינוי
 ומחטא שהופרש ממה משנה שהכהןבהפרשה
 שאק שאע"פ ביארנו שכבר ליקרבשעומד
 הקרבן שם לעקור ומחשבה לשמה שלאכאן
 חלות כאן יש עכ"פ אבל קזדש שינוי כלכמו

 חטא על הקריבה ואם חלב של לחטאלהקרב
 פסול הקרכן לכך מתהילה עומד היה שלאאחר
 שצריך חטאתו על דקרבנו מגזה"נונלמד

 מזה שינה ואם להקריבו שהל מה עללהקריבו
 ב', ט' דף בזבחים אחא דר' הדין וזהופסלה
 ובזה בכריתות בגמ' כמו פוסל כזהששינוי
 חטאת אמר שרבא אחא ור' רבא פליגיגופא
 קזדש שינוי לא נאן ואין גשהטה חטאתלשם
 לא ג"כ כהפרשה ששינוי בהפרשה שינויולא
 קורש ששינוי שאע"פ לומר אחא ר' וכאפסלה
 בחלות ששינה אחר מטעם פסול אכל כאןאין
 שר' ואע"פ בכריתות המבואר שהופרש מהעל
 והסוגיא לחטאת אותה משחט לומדאחא

 לומר אפשר חטאתו על מקרבנו לומדבכריתות
 לפסול לדבריו טעם ליתן רצה לא אחאשר'
 בא אלא בכריתות בברייתא מבואר כבררזה

 חטאת לשם חטאת והרי שאמר מרכאלאפזקי
 לחטאח אותה חטחט ככו.ל הף חספירנשחטה
 כא ע"ז בהפרשה ולא בשם שינוי לא כאןואין
 אותה ושחט לומר ששייך כנגדו אחאר'

 מטה שינוי על וקאי חטאת אותה לשםלחטאת
 אליבא אכל זה. כעק האזל באבן וע'שהופרש
 הברייתא כמו הטעם אחא ר' לומדדאמח

 טעם לשיטתו הרמב"ם הביא וכןבכריחות
 וז"ל ה"ג פט"! פטוה"מ בהל' אחא דר'להלכה
 החטא אותו לשם שתעשה חטאתו עלונאמר
 הטעם ולא בכריתות המובא הטעם וזהוע"כ

 שפיר אתי זה שלפי י"ל ואגב אחא, ר'שהביא
 !שחט ד"ה ב', ט' דף בזבחים שם התוס'קו'

 בפירקין שלעיל אחא, אר' שהק' להטאתאותה
 אחריתי למילתא לחטאת אותה ושחטדרשינן
 הף אהא דר' דרשה עיקר אם אבלע"ש



שלזכתוראי

 אותה ושהט דרומינן שפיר חטאתו עלמקרבנו
 דברי מבואר הנ"ל ולפי אחר. ~ברלהטאת
 ענין ששתיהם הסוגיות שתי שמשוההרמב"ם

 עומד שהיה ממה שינוי בהפרשה, שינויא'
 הוי הא להקשות איז הטהלך זה ולפילהקרב,
 מהלך על לעיל שהקשינו כמו בטעוחעקירה
 אורה הקרן שכ' מה ע"פ שי"ל עזרי,האבי

 מילתא מסתברא בסד"ה א' מ"ט דףבמנחות
 לא עקירה הוי לא בטעות דעקירה דסברהדרב,

 ומה קאי לשמן דסתמן בזבחים אלאאמרינן
 אבל אסתמא וקהמא עקירה לאו בטעותשעקר
 חישב אם דוקא לשמה דבעינן מיליבהני

 לשמה הוי לא בטעוח אפי' אחרתמהשבה
 שם הף לשמן הסתמא הקובע ולכארע"ש
 סתמא עולה כמו כך לשם וקדושההקרבן
 ~ברינו אבל עולה הוי הקרבן ששםלעולה
 לומר סברה הקרבן בשם נתפס לא החטאששם
 אע"פ דחלב חטא לשם לשמה סתמאשאינו
 מספיק לא זה אבל החטא לזה להקריבושדינו
 הקרבן בשם חלות שהוא לשמה סתמאשיהיה
 מעשה הל' מהרמב"ס לזה ראיה להביאויש

 מהשבתו שתהיה צריך שכ' הי"א פ"דקרבנוח
 הזבח לשם דכרים ששה לשס שחיטתובשעת
 שביארנה כמו כשר סתם שחט ואםוכר

 מחשבתו שתהיה צריך ואשם חטאתוהשוחט
 ומדבריו עכ"ל עליו שבא החטא אותולשם
 חטא על לשמה סתמא אמרינן שלאמשמע
 ואח"כ לשמה דסתמא דין קודם שכ' עליושבא
 ואע"פ החטא לשם לחשוב שצריךהביא
 דאם והדין הדפוס טעות שהוי כ' שמחשהאור
 החטא אותו לשם על ג"כ קאי כשר סתםשחט

 במרכבח ע' אבל ע"ש ההלכה בסוףומקומו
 והעלה הרמב"ם על כנ"ל שדייק שםהמשנה
 לא ואם בההטא לשמה סתמא אמרינןשלא
 חובה לשם לבעלים עלה לא החטא לשםחישב
 שלנו ברמב"ס שנדפס מה לפי עכ"פע"ש
 כמו חזטברא בחטא לשמה סתמא שאץנמצא

 נתפס %א הקובן בשם נכלל שלאשכהבנו

 בשם תלוי לשמה וסתמא הקרבןבקריאת
 כטעות לעקירה בנוגע זה ולפיהקרבן.

 עקירה הוי שפיר אחר חטא לשםכשהקריב
 אורה הקרן וכתב לשמה סתמא .דאעכיע

 להקריב שצריך כיון עקירה הוי שפירשבכה"ג
 תטאתו על מקרבנו שמבואר כמו החטאלשם

 ממה אחר לחטא ששינה וכיקלהרמב"ם
 אותו לשם כאן אין בטעות אפילושהופרש
 עקירה. והויחטא

 חרא וכריתוח דכאן הסוגיות אם ק'ועדיין
 מברייתא לרבא דילן גמ' הקשה לא מדועהם

 רבא אמר ואיך שפסול בכריתותמפורשת
 הזכח שרצה מה פי על ליישב ונראהכשירה
 שהבאנו הקושיא על הרמב"ם לתרץתודה
 עצם אבל פסלה פסק שהרמב"ם שאע"פלעיל

 שהרמב"ם רק כיפר לא איתא שםהברייתא
 כוונח לומר שתך אבל פסול שהוי פשטלמד

 לבעלים עלה לא דהיינו כיפר דלאהברייתא
 שאר כטו כשר הקרבן עצם אבל חובהלשם
 דף נזיר מס' על מישור באורח וע' חובהלשם
 קושטא נ"ל וכן בסה"ד שהרי חד"ה ב',כ"ן

 רק הזבח דפסול ס"ל לא דהברייתאדמילחא
 ע"ש לחובחו אחר להביא וצריך כיפרילא

 כשר משמע ג"כ כיפר לא של' ראיותשהביא
 בהברהתא כזו מהלך שיש כית עכ"פ עלוולא
 הברהתא מזו רבא על להקשות שייך איןרשם

 ג"כ ההו עלו ולא כשר שם ללמודשיכולים
 רבא על פירש שרש"י ואע"פ רבאשיטת
 דשם כבריתא הף לא חה לו וצלחהכשרה
 החירוץ, זה תורה הזבח דחה זהומטעם
 שכ' הרש"י זה על הזבח כברכת ע'אבל

 עלתה ולא כשרה הף ברש"י הנכונהשהגירסא
 ד"ה ב' ג' דף מנחות ברש"י מפורש הוא וכןלו
 כ"ב אוח השיטה גירסת לפי רבא, אמרהא

 שהקשו הרמב"ם על הערה רק ונשארע"ש.
 להזכיר בזבחים להגמ' שהיההאחרונים
 להם יש אם כריחות דסוף והסוגיאהברייתא

שייכות.
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נחוראישלח
 טשאפניק צבייוסף

 לעכו"ם ד"ת מוסרין איןבעכין

 אין אמי רב ואמר א', י"ג חגיגהכגמרא
 עשה לא שנאמר לעכו"ם תורה דברימוסרין

 שם ובתוס' ידעופ. בל ומשפטים גף לכלכן
 אלחנן להר"ר קשה היה מוסרין: אקד"ה
 מיתה חייב בחורה העוסק דעכו"ם ליהתיפוק
 עובר והמלמדו וכו', א'( נ"ט )סנהדריןכדאמר
 מצות בז' וימא וכי מכשול, תתן לא עוראלפמ
 התם, הש"ס כדאמר מיתה חיב דאינוזידהו
 מהאי לן ונפקא להם למוסרם איכא מצוהוהא
 כהן בהם וחי האדס אותם יעשה אשרקרא
 ועוסק עכו"ם שאפילו אדם אלא נאמר לאולוי

 היכא אפילו מיירי דהכא וי-ל וכו'בתורה
 לפני דליכא ללמדו שרוצה אחר עכו"םדאיכא
 משום אסור מ"מ וכו' בע"ז כדאמרינןעור
 ובהגהות יעו"ש. עכ"ל ליעקב דבריומגיד
 אחר חירוץ יעקב בעין חום' בשם מביאהב"ח
 וזה נח דבן מצות בו' איירי אמי דרבדי"ל

 תורה שניחגה קודם היינו ללמדם מצוהשאינא
 ילפינן להם והתירם תורה שניתנה אחראבל
 יעו"ש. ללמדם אסור מצות ז' דאף קראמהאי

 הביא לא אמאי חמהו, הפוסקיםוהנה
 ד"ת מוסרין דאין אמי רב של זה דיןהרמב"ם
 דבאר י"ד )ס' שבע הבאר וכראשם,לעכו"ם,
 לא דמסתפינא דלולא וז"ל וכתב חיים(מים
 ומצאחי דהלכתא. אליבא שאינו מפגיהביאו
 )כ"א( יחפור לא בפרק ראמרינן מהא ליאת

 חינוקוח ומלמד וכו' חצר מבני אחדמיחיבי
 עסקינן כמאי הכא עליו, מעכבין חצרבני

 מלמד והאי הגמ'. לשון ע"כ עכו"םבתינוקות
 לומר אתה צריך בהכרח דעכו"םתינוקוח
 א"ץ שהרי שלנו תורה עמהם שלומדשר"ל
 אומנוח שאר או חשבון עמהם שלומדלומר
 למחות יכולין ישראל של בתי3וקות אףדא"כ

 ובנמ"י במרדכי וכן הרמב"ם כמש"כבידו
 דה"ה דוקא לאו רעכו"ם ותינוקות11"ל

 נקט ולא אומנות מלמדו אם ישראללתינוקות
 רבן ביח של תינ1קות למעוטי אלאדעכו"ם
 עכ"ל וכו' עליו לעכב יכולים חצר בנישאין
 דגמ' דוחקיה מאן א"כ להקשות ואין הנ"י.של

 עכו"ם, דא"ה בתינוקות הברייתותלאוקמי
 והא דישראל בתינוקות רמיירי מוקמי לאלמה
 עמהם כשלומד מיירי עליו מענביןדקתני
 כלל שכיח אינו זה שדבר שי"ל לפיאומנות,
 כשהוא תורה לבנו ללמד חייב אדם שכלמפני
 שלומד דמיירי צ"ל ע"כ אלא וכו'תינוק
 אמי רב שדרש קרא והאי שלנו תורהעמהם

 קושית נסתלקה זה ועם הוא בעלמאאסמכתא
 גבי א'( )ל-ח וה' ד' שגגח שור בפרקהחוס'
 שני רומי מלכות שלחו וכבר שם דקא~רהא

 חורתכם. למדונו ישראל חנמי אצלסרדיוטות
 הבאר של עכ"ל בחוס' ע"ש ושלשו ושנוקראו
שבע.

 את סוחר שבע דהבאר יחפלאולכאורה
 דזה אמרינן דאם מספקת אינה וראייתועצמו,
 אומנוח במלמד הברייתא מוקמידלא

 שכיח לא זה דדבר משום ישראל שללתינוקות
 דלמא חורה עכו"ם דלומד דמיירי מנ"לא"כ
 לה מוקמי דלא והא אומנות דמלמדםמיירי

 הרשב"א והנה כלל. שכיח דלא משוםבישראל
 בתינוקות הב"ע בד"ה כתב לב"בבחידושיו

 בשל וה"ה נקט דמילתא אורחא וז"ל גויםשל
 ממש ווהו עכ"ל. אומנות ושארישראל
 עכו"ם ונקט אומנוח במלמדם דאייריכדברינו
 הנימוקי כוונת נראה וכן יוחר ששכיחמשום
 דדין דנניח שבע הבאר על קשה ועודיוסף.
 מי אבל כעלמא אסמכתא רק הוי אמידרב



שלטנהוראי

 מכשול, תתן לא עור ולפני של האיסורהתיר
 התוס' כדברי מיתה חייב תורה שלומדדעכו"ם
 רהלכתא. אליבא שפיר ווהוחגיגה,
 שבע הבאר דהנה בזה, עור להקשותךש
 שישראל שכתב מי ראיתי שוב ת"ל עודכותב

 ולא עור לפני על עובר לעבו"ם תורההמלמד
 ומצותיה משה בתורח אלא זה כלנאמר
 וכתובים נביאים אבל 'שראל בהןשנצטוו
 נקמות בהן שרואה ללומדו שמותר בעינינראה

 גיבורים בשלטי )ועיץ וכו' לישראלהאמורות
 לי נראה ועוד ריא"ז( מלשון זה דמביאע"ז
 למסור דוקא אלא אסר לא עצמו אמי רבדאף
 וכו' וסודותיה ונמוקן טעמן עם תורה דברילו

 הלשון .דייק וכן הסוגיא כל שם מיירידבהכי
 זה כל ועם לומדין אין אמר ולא מוסריןאין

 עמהם, מללמוד ירחק נפשו שומר אניאומר
 שבע דהבאר ועכשיו שכע. הבאר עכ"לוכו'
 טעמן עם וחורה טעמן, בלי תורה ביןמחלק

 לדוכחיה קושיא הדרא הא דאסורוסודותיה
 אהני ומאי דר"א, דין הרמב"ם השמיטדאמאי

 הב"ש. דבריל'
 דבריו, בריש שאמר מה מובן אינוועוד
 דמלמד מיירי בתרא דבבבא אח"לדאפילו
 לומר סברא אין ודאי בחורתנו עכו"םתינוקוח
 ונימוקן, טעמן עם התורה סודות עמהםדלומד
 הבאר וכפי התורה פשטות עמהם דלומדוצ"ל
 בב"ק אבל אמי. רב אסר לא כזה דברשבע
 ושלשו, ושנו דקראו רומי מלנות לגבי א',ל"ח

 להם מסרו ישראל דהחכמי שסדמשמע
 חוץ ד"ה שם רש"י )ועיין התורה שלהטעמים
 1ה(, מדבר חוץ הטעמים כל להם דגלודמשמע

 לפרש יש 11"ל מקובצת השיטהוכדברי
 מקרא קראו וי"ל פעמים ג' היטבשלמרום
 )וע"ע יעו"ש, תלמור שלשו משנהושנו

 לעכו"ם סוד יגלו שלא קי"א כתנבותברש"'
 הקשה שפיר וא"כ תורה( טעמי סודדהיינו
 אמרינן הא 1ה דבר עשו דאיך שמהחוס'

 דמגיר בעשה עובר לעכו"ם חורההמלמד
 יעו"ש עשו כרחך דעל שם ותירץ ליעקבדבריו
 ד' תשובה סוף יעלה יהודה )ובשו"חבתוס'.

 ללמד דאסור הא וז"ל כתב המחבר מבןבהג-ה
 ככתב שאינו שבע"פ תורה היינו לעכו"םתורה
 בברכת או"ח בט"ז ועיין לישראל נמסרהרק

 ויגיעה בטורח הוא דעוסק בד"תלעסוק
 אר"י ומה"ט התורה בהלכוחנבפלפול
 לימוד לשק אמר ולא העוסק דגו'בסנהדרץ
 כתב נאטהאנואן שאול יוסף והרבע"ש.

 דהא בהג"ה שם דמ"ש וה, לספרבהסכמתו
 פה שבעל תורה היינו לעכו"ם תורהדאסור
 שס מבואר ב"ק רבמס' תמהני שבכתכולא

 לעכו"ם ללמוד דאסור ושלשו שנו קראובתוס'
 קשה אינו ולס"ד עכ"ל. חלקו ולאתורה,
 11 קוו?יא הקשה דתוס' ומשיב, השואלקושית

 ואינו התורה כל עמהם דלמד דמיירי כאןדוקא
 ואמרו ענו דהאיך מקומות בשארמקשה.
 הטורי על בדברינו וע"ע ד"ת. לעכו"םחכמינו
 דאין שבע הבאר שכתכ זה כן ועל לקמן(אבן

 דהלכחא אליבא אינו לעכו"ם ד"תמוסרין
 אינו לכאורה ב"ק תוס' על ותירוצו מובן,אינו

 וה דין הביא לא למה צ"ב וא"כחירוץ,
 לעכו"ם. ד"ת מוסרין דאיןברמב"ס
 שכחב שכ"ז ס" ראש בשמים בשו"חהנין
 וע' תורה. עכו"ם עם ללמהו הוא גמורדאיסור
 ע"ה ס' אבוהב מהר"ש שמואל דברבשו"ח
 הוא הלנה דוראי וכחב שבע הבאר עלדתמה
 עוד וכתב לעכו"ם, ד"ת מוסרץ דאץהא

 נח דבן מלכים בהלכות הרמב"םדמפסק
 דהמלמדו נשמע מיתה, חייב בתורהדעוסק
 שלמה של ביס וע"ע עור. לפני משוםעובר
 שלום משום אף לגוי תורה ללמד דאסורב"ק

 "מצוח הכותרת תחת הובא ובחרדיםמלכות.
 ומדברי קבלה מדברי בפה התלויותעשה

 ליעקב דבריו מגיד וז"ל ל"ז מצוהסופרים"
 מן אחת אוח אפילו ללמר אסור לע-אאבל

 בתורה העוסק ועכו"ם הוא גדול וצוןהתורה
 וכו', עור ולפני משום נמי ועובר מיחהחייב
 אבל וכו', ללמדו שרי נח בני מצות בשבערק

 )ונ"ל עכ"ל חלק ולא מאד מחמירבזוהר
 למדו תוס' דהנה הזוהר. לדברי מקורלהביא
 ר"מ מדרשח מצוח הז' ללומדם מצוהדהוי



כהוראישמ
 בתורה ועוסק עכו"ם שאפילו מניןדאומר
 אותם יעשה אשר שנאמר גדול ככהןשהוא
 כסנהדרין ע"ש וכו' גוי דאפי' מלמד וגו'האדם
 אתם ליה לית דר"מ פירש שם ורש"י א',נ"ט

 ורבי אדם קרויים עכו"ם ולא אדםקרויים
 הא דר"ש אליבא וא"כ לה. דדריש הואשמעון
 תורה דברי מוסרין דאין אמי רבדאמר
 בחגיגה, חוס' של כההו"א י"ל שפירלעכו"ם
 מצוות, הז' להם למסור איסור לנושחירשו
 די"ש דר"מ, ררשא ליה לית שמעון דרביכית
 העולס אומוח ולא ישראל דוקא דאדםסובר
 לשיטת אבל רשב"י. של לשיטתו הזוהרוע"כ
 "אדם" בין חילוק דיש שם דמפרשר"ת

 צ"ע.(ו"האדם"
 דאסור סכרי פוסקים דכמה זה מכלוהיוצא

 דולפני האיסור מטעם הן תורה לעכו"םללמד
 ליעקב רבריו מגיד של האיסור מטעם הןעור
 גוי לכל כן עשה לא לישראל ומשפטיוחוקיו

 אמאי ביאור צריך וא"כ ידעום. בלומשפטים
 בהלכות הרמכ"ם דהנה הוא צ"כ שעודומה מוסריןי אין של האיסור הרמב"ם הביאלא

 בתורה שעוסק דעכו"ם כתב ט' הל' פ"ימלכים
 אוחו ועונשין אותו מכע וכו' מיתהחייב

 אינו אבל מיתה חייב שהוא אותוומריעין
 אבל דמ"ש כתב שם משנה ובכסף עכ"ל.נהרג
 אלא נהרג דאינו דם"ל משום הוא נהרגאינו
 בתורה דעוסק איתא דבגמ' ואע"ג מצוות 1'על
 דדריש ולמאז דמורשה, גזל בכללהוא

 שהן רבינו סובר עריות בכלל הףמאורשה
 וכו', ששבח עכו"ם גבי וכן בעלמאאסמכתוח

 היינו מיתה חיב בהו דאמרינן אינך כלאלא
 כן נהרג, אינו אבל בעלמא לשמים מיתהחיוכ
 ובלחם הכ"מ. עכ"ל רבינו בדעת לינראה
 אינו במ"ש הרמב"ם בטעם כתב שםמשנה
 ד' בפרק שאמרו מה ליה רהוקשה משוםנהרג
 ולעכו"ם שרי דלישראל מירעם ליכאמיתות
 דאין כתבו א', ל"ג ובחולין שם ותוס'אסור.

 העוסק וכן ששבת עכו"ם דאמר מהאלהקשות
 מצוה שהוא דבדבר מיתה דחייבבתורה
 איכא מי למימר שייך לא לעשותלישראל

 נראה היה הרמב"ם אבל בתוס'. יעו"שמידי
 לא דלישראל דכיון דאדהבא להיפך הסכראלו
 לא א"כ הוי מצוה אפילו אלא מותר שהואדי
 לכך מיתה, ולחהבו בכך לעכו"ם לאסור לןהוי

 הוא מדרבנן מיחה חיוב דהאי רבינומפרש
 גמורה אזהרה הוי דלא בעלמא אסמכחאוקרא

 שרי, שלישראל בדבר ליכא החורה מןדאזהרה
 אסור ולעכו"ם שרי רלישראל מידידליכא
 וצ"ב בהלח"מ, ע"ש התורה מן אזהרהכלומר
 והרמב"ם. תוס' פליגידבמאי
 דעיין נכונה התוס' סברת לכאורהוהנה
 שמבאר ס"ד ענגיל להגר"י פורת בןבשו"ח
 דלישראל מידי דליכא הכלל דזה תוס'סברח
 ואז מתועב הוא שבעצם בדבר אמרינןשרי
 דצריך כ"ש אסור לעכו"ם דאם י"לשפיר
 להיפך וכן הם. דקדושים לישראל אסורלהיות
 מוחר להיות שצריך כ"ש מותר לישראלדאם

 לישראל מצוה שהוא במקום משא"כלעכו"ם
 בפחיתות תלוי לעכו"ם האיסור אין כרחךעל

 עיי"ש העכו"ם בפחיתוח תלוי אלאהדבר,
 שישראל זה דלמשל ביאור, וביתרדבריו.
 הקדשים, גרעק מצד אינו קדשים לאכולאסור
 מטעם הוא לאוכלה מותרים דכהניםדהא

 תורה דהמלמרה באוטה ננף וכןמעלתם.
 האשה, כועח הוא זקחיסרת תפלוחכמלמרה
 משום אסור דאינו ותורה שבת לגביוה"נ
 שמהות רק נרצה, ובלתי מתועב ח"ושהוא
 סוכרים ושפיר האיסור שמחיב הואהב"נ
 וא"כ כאן, שייך לא מידי דליכא דהכללהתוס'
 לומר דיש סובר דהרמב"ם הלח"מ כתבאמאי
 שרי דלישראל מידי ליכא של הכללכאן

 אסור.ולעכו"ם
 הטעם דמה לחקור יש דהנה לומרוהנלע"ד

 משום הוא אם חורה. ללמוד לעכו"םדאסור
 חלקינו והוא ישראל, כלל של חפצאדהתורה
 בה, לעסוק לגוי אסור וע"כ קדושתינו,ומקור
 מן הבדילנו ובה לישראל, מיוחדחדהתורה
 להס, למסור לנו שאסור וכ"שהאומוח,
 השיך דבר נתול בחורה שלומדךעכו"ם
 ישראל. קוב"ה בץ בהברית ופורץלישראל



שמאכתוראי

 עסק לפהותיס שיהא הקב"ה רצה דלא י"לאו
 שאסור ענין הף ולא קדושתה, מפניבתורה
 להם אסור הוי אלא לנו, שניתנה מפנילהם
 בהקדש, כמועל הוי עסק ואם פחיתותםמפני
 שהם מפני להם למסור לנו אסור ג"כוע"כ
 התורה. בקדח2תפוגמים

 שהביאו הפוסקים דכל לומרוהנראה
 הרן האלו, הסכרות שני על מסוכבין זהאיטור

 של בהאיסור אחרת דרך לו דהיהמהרמב"ם
 דהנה אק. ונחזי כתורה, שעוסקעכו"ם
 אבל חלל כתב לעיל שהבאנו ראשהבשמים
 משום הטעם שאין טעות הדבר בעיקרבאמת
 להוציא גמור איסור אבל דידהותקנתי'

 עמי מן נבדלנו בה אשר וסגולתינוקדושתינו
 כל כי ארם למלך לחתה רצה לא וכו'הארץ
 חז"ל רמזו זה ועל זה, אחר נמשכוהצרות
 חושך היה יונית התורה כשנכתבהבאמרם
 כח להם להוסיף ח"ו אבל וכו' ימים ג'בעולם
 בידם חרב כנותן הקדושה התורהבדברי
 הראשת כו:ד ממש חהו עכ"ל.להרגנה

 רשות לנו אק שלנו דהתורה דניץבחקירתינו,
 בקדח2תנו פוגמוח בתורחנו זינסקם לגףלהתם
 ממראל. לכלל רק מיוחרתדהחורה
 להו לאתעא ואסור שכחב אחר ב~והראבל.
 שמא כלא דאוריתא בגק דאוריתאמילי

 ומה וז"ל כתב שהבאנו שמואל ובדברדקב"ה.
 אין באומרו אמי רב של דבריו עמקומאד

 ללמד אסור אמר ולא לעכו-ם ד"חמוסרע
 טעמו עם האיסור יחד להבליע וכו'חורה
 ד-ח המלמדס שכל כלומר עמוונמוקו
 המועל להדיוט כמסירתם הוי לגבוהואמירות
 בידם שמים חפצי מוסר וכאלובקדשים
 החמירו ואם כשלהם, בם להשתמשוברשותם

 דעתן שאין מפני ישראל לבנות ללמדהלא
 לדברי ד"ח מוציאות הן אלא להתלמדמכוונת
 תורה מלמד על הטענה תכבד עאכו"כהבאי
 כצד נראה וזה לשונו. בנועם ע"שלנכרים
 הוי בתורה שעוסק דעכו"ם כחקירתנוהשני
 הסברות בשני דהנ"מ ואפ"ל בהקדש.כמועל

 לישראל ניתנה שהתורה מטעם הוא דאםהוא
 שבכתכ תורה בק לחלק יכוליס שפיראז

 כרת לא אר"י ב', ס' בגיטין ועין פה.ושבעל
 דברים בשביל אלא ישראל עם בריתהקב-ה
 האלה הדברים פי על כי שנאמר פהשבעל
 אי אבל יעו"ש. ישראל ואת כרית אתךכרחי
 אז החורה קדושח מפני לעכו"ס דאסוראמרינן
 אם חלותם הטעמים דשני )ואפ"ל לחלק.א"א

 דקרא ברישא תלוי מוסרין אין שלהאיסור
 לישראל ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריודמגיד
 לנו שנתנה משום הוא הקפידא דעיקרדמשמע

 ד"ת רהמוסר כחב א', ל-ח ב"ק נבתוןך
 דהאיסור י"ל או דבריו דמגיד בעשהעובר
 גוי לכל כן עשה דלא הפסוק מסוףנובע

 יהא שלא הוא דהקפידא 'דעום בלומשפטים
 משמע וכן חעשה לא והוי בחורה עוסקענו"ם
 במעשה ל' רבה בשמות וע' חגיגה.בגמ'

 דאע מהפסוק שם דנלמד ואדרינוסדאקילוס
 צ"ע.( ועדיין התורה להבנח שייכוחלנכרים
 ט' הל' פ"י מלכים בהלכות הרמב"םוהנה

 לא מיתה חייב בתורה שעסק עכו"ם ח"לכתב
 וכן בלבד שלהן טצוות בשבע אלאיעסוק
 מניחין אין דבר של כללו וכו' ששבתעכו"ם
 מדעתן לעצמן מצוות ולעשות דת לחדשאותו
 או המצוות כל ףקבל צדק גר יהיה אואלא
 עסק ואם יגרע ולא יוסיף ולא בתורתויעמוד
 יעו"ש וכו' דבר חירש או שבת אובתורה
 ללמוד לעכו-ם דאסר דהטעם מדבריוומשמע
 והיד לעצמו. דח דמחדש משום הואתורה
 דהרמב"ם בפירוש כן כתב בסנהדרערמ"ה
 בורה דהף משום הוא שבת לגבי דהטעםסובר
 דהוא עניינו לגבי משמע וכן עיי"ש, מלבודת

 שאיז דבר מחדש דהף תורה לימוראסור
 סנהדרין בגמי שררשו דזה )ואפ"ל עליו.מצווה
 להרמב"ם גזילה שהוי מורשה לגבי א',נ"ט
 בטליח כמחחמם הוי אלא גזל ממשאינו
 לו אסור עליו מצווה דאינו דכיון שלושאינו
 התורה. לימוד על מצווה ישראל דרקללומדה,
 "מאורסה" ידרשינן סכרו האחריםוהפוסקים



בתוראישפב
 גזילה של ענין דמלבד דסברי עריוח, גילוידהוי
 ישראל -.קדושת דבר שמתחלל ענין ג"כהוי
 התורה.( קדושתאו

 לומדיס דאם הוא, מדברינווהיוצא
 בסגולת פירצה הוי בתורה שעוסקדעכו"ם
 אז פחיתותם מצד התורה בקדושח אוישראל
 דמלבד תורה, להם למסור לנו דאיז י"לבודאי
 מיוחד איסור גם יש עור לפני שלהאיסור
 או קדשים כמחלל דהף להם למוסרה לנושאין
 והוי לישראל, רק ששייך דבר להםכמוסר
 אמרי' שפיר וגם ראויים. לאינם ה' דברמגלה
 דישראל מידעם ליכא כאן לומר דאיןכתוס'
 נובע דהאיסור דכיק אסור ולעכו"םשרי

 פחוחים ה11 ועכו"ם וישראל; התורהמקדושת
 ענגיל מהר"י וכרברי לזה שייכות להםדאין
 סובר דאינו להרמב"ם אבל פורת.בבן

 קדושת של ענין איזה הוא לעכו"םדהאיסור
 הוי אלא דמתחללת, ישראל של סוד אוהתורה
 להם ניתנה דלא דכיון שלילי וענע צדדיאיסור
 זה כן ועל חורה ללמור דת לחדש להסאסור
 רק להיות יכול ד"ת להם למסור לנושאסור
 אינו דהרמב"ם צ"ל וע"כ עור לפנימטעם
 אסור יהא טעס דמאיזה אמי, רב של דינוסובר
 הוא האיסור כל אם התורה להם למסורלנו

 דת. לחדש להס דאין דעכו"םאקרקטתא
 דאסור צדיי איסור דהוא כתב ג"כ)והמאירי
 סבורים אדם שבני מפני תורה ללמודלעכו"ם
 יודע אוחו שרואי, מתוך משלנו שהואעליו
 נ"ט בסנהדרין יעו"ש אחריו להטעותויבואו
א'(.

 הכס"מ דברי היטב מבואריםיעכשיו
 הוי לנו צוה מתורה דהדרשא שכחבווהלח"מ

 משום הטעם כתב והלח"מ אסמכתא.רק
 שרי שלישראל בדבר ליכא החורה מןדאזהרה
 סובר אינו דהרמב"ם דכית אסור,ולעכו"ם
 ואינו האיסור, המחייכ הוא העכו"םדמהות
 התורה לקדושת שייכות להם דאיןמשום
 דאע צו-י איסור דהף אלא ישראלקדושת
 וע"כ להם. ניחנה שלא כיון דת לחדשלהם
 ללמוד להם אסור יהא איך להקשות יששפיר

 בהל' הרמב"ם שפסק דכמו מדאורייתאתורה
 משאר מצוה לעשות שרצה נח דבן שםי'

 אותו מונעין אין שכר לקבל כדי התורהמצוות
 תורה ומ"ש יעו"ש, כהלכתהמלעשותה
 מדרכנן דהוי ע"כ אלא להם דאסורדאמרינן
 משנה. הלחם וכדברי בעלמא, אסמכתאוקראי

 לתרץ רוצה בתגיגה אבן הטוריוהנה
 על דעובר אמי לרב ליה דתיסוק תוס'קושיית
 טעמא מפרש סנהדרין דהגמ' עור.ולפני
 מגזל מורשה מ"ד מורשה משה לנו צוהדנתיב
 המאורסה כנערה דינו מאורסה ומ"דגזל

 כמ"ד ס"ל דד"א דאפ"ל כתב והטו"אעי"ש.
 דהיכא בזה והנ"מ גזל איסור דהוימורשה
 ליכא תו ברצונו ומלמדו לו מוסרדישראל
 ברשות דאפי' רק.אמי חידש וע"כ גזלמשום
 דדין כתב )ואה"כ לה6 למסור אסורישראל
 ליסור ראי' והביא אסמכתא( רק הוי ר"אשל
 מצינו בש"ס מקומות בהרבה שהריזה

 עיע בד"ת שאלתם על לנכרים הכמיםשהשיבו
 הא ר"ג השיבו והאיך ב', מ"ד דף ע"זבמס'
 ברשות ודאי אלא עור לפני משוםאיכא
 דלמ"ד הטו"א שם והקשה דמי. שפירישראל
 אסור ברשות דאפי' המאורסה כנערהדינו

 חכמים שהשיבו דמצינו עובדי הני כלתקשה
 יעו"ש עור, לפני משום איכא האלעכו"ם
 טעמים, מכמה קשה והטו"א אבן.בהטורי
 היינו בתורה דעוסק לעיל לפמש"נדחדא
 לית עראי דבדרך הוא פשוט ובפלפולבטורח
 שדה במרומי הנצי"ב מביא וכן איסור שוםבה
 הלכה שמחדש היינו ד"עוסק" סנהדריןעל

 עיון, בלי שמבואר מה ללמוד משא"כבלימויו
 והמאירי הרמב"ם לשישת וכן אסור.אינו
 משום בו ואין לאסור אע עראי דבדרךפשוט
 עור.לפני
 כל דברינו דלפי הטו"א על קשה ועוד.'

 ממש ממון גזל של ענין דאינו משמעהשיטות
 מצד הן להם ניחנה שלא עניז הויאלא

 של בבריתם שפוגמת מטעס הןקדושתה
 להם, נותן ישראל אם לי אהני ומאיישראל
 דבר כגחל הוי דאעפ"כ עומד במקומוהאיסור



שמגנתוראי

 משום דהאיסור ולרמב"ם לו. שייךשאין
 על מצווה דאינו כיון לעצמו, דתשמחדש
 מוסרו הישראל אם נ"מ מאי התורהלימוד
 דין דאינו ראי' להביא ויש לא. או ברשותד"ת
 ממה ממש המאורסה נערה דין או ממשגזל

 מהא להקשות דאין א', ל"ג בחולין תוס'שכתב
 בתורה מעוסק וכן מיתה חייכ ששבתדעכו"ם
 שרי דלישראל מידעם ליכא הא מיתה,דחייב

 דאם צ"ב ולבאורה עי'-ש. אסורולעכו-ם
 נערה או גול משום הוא לעכו"םהאיסור

 שייך אינו בכלל מובנו, במלוא ממשהמאורסה
 אסור דהוי מידי, לליכא תורה לימודהאיסור
 ובין ישראל ובין ישראל ממק דהוי משוםליה

 הוי דהתורה כיון ורק בגזל, אסוריםעכו"ס
 כיון לעכו"ם ולא לו, מותר ישראל שלממונו
 המאורסה, נערה באיסור נמי וכן שלו.שאינה
 אמאי וא"כ לעכו"ם ולא למסראלדמאורס
 אומרים ואין שאני דבמצוה לתרץ תום'צריך
 איסור ממש דאינו צ"ל ע"כ אלא מירי.ליכא
 לו נותן הישראל אם תלוי ואינו כנ"לגזל

 דבדרך צ"ל דר"ג והא אסור. דג"כברשותו
 צ"ע. אבן והטורי איסור בה ליתעראי

 שהב"ח מה הבאנו דברינו ברישחזנה
 שהקב"ה דאחר יעקב, בעץ תוס' כשםמביא
 דמגיד קראי מהאי ילפינן מצוות הז' להםהת'ר
 אסור דב"נ מצוות ז' דאף ליעקבדבריו
 קושיא זה תירוץ על להקשות וישללמדם.
 התום' דהנה מפורשת, גמ' עד דהואעצומה
 הו' לגוי ללמד שמצוה דאמרי' דהאלמדו
 עכו"ם דאטי' דר"מ ממימרא נלמדמצוות
 אותם יעשה אשר שנא' ככ"ג הר בתורהדנוסק
 יכולים והאיך יעו"ש, וכו' בהם וחיהאדם
 אע מצוות הז' להם שהתיר דאחרלומר

 להם ללמוד דאסור אומריס אלא זה,אומרים
 ע"ז בגמ' הא אמי, רב דרשת משום מצוותהז'
 ראה הש"ס וז"ל כתב א', ל-ח בב"ק וכן ב',ב'
 וכו' קיימום ולא ב"נ עליהן שקבלו מצוותז'

 נשכר חוטא מצינו א"כ וכו' להן והתירןעמר
 שאע"פ לומר דרבינא בריה מראמר

 ולא, שכר, עליהם מקבלץ אין אותןשמקיימין

 עכו"ם שאפי' מנץ אומר ר"ם היהוהתניא
 שאינו כמי אלא וכו' ככ"ג שהוא בתורהועוסק
 ר"מ דרשת מביא והגמ' יעו"ש. ועושהמצווה
 לאחר שגם צ"ל וע"כ שהתירס,לאחר

 מצוות הז' להם למסור מצוה יששהתירם
 תירוץ על וקשה כנ"ל, בחגיגה התוס'וכדברי
 יעקב. בעעשבתוס'

 דהנה '"ל אולי הקושיא חומרומשום
 התוס', קושיית לתרץ רוצה שםהמהרש"א

 וטעמי סוד לעכו"ם למסור אוסר אמידרב
 להודיע אסור ג"כ מצוות הז' ושלהמצוות;
 כלומר ומשפטיו חוקיו הקרא מביא וע"זלהם

 פרטי אבל להם, הודיע לא המשפטיםדטעמי
 ללמדם מצוה איכא וראי מצוות הז' שלהדינים
 'עקכ בעין שהתוס' כמו דזה ואפשריעו"ש.
 להם ללמד מצוה דיש סבר דבההו"אאומר,
 כית למסקנא אבל וסהץ טעמן עםהמצוות
 להם למסור ענע אינו אז הקב-ה להםדהתיר

 דעכו"ם ר"מ של והדרשא ואסור,הטעמים,
 לענין דוקא היינו ככ"ג הוי בחורהשעוסק
 אותם יעשה "אשר כחיב דקרא המצווחעשיית
 להם דלמסור ואה"נ דייקא, יעשההאדם"
 מצוה. יש שפיר המצוות עשיית דיניפרטי

 עכו"ם אפילו ד"ה בב"ק הרשב-אוהנה
 גדול ככהן הוא האיך לי קשיא ומיהוכתב
 אלא ועושה כמצווה שכר מקבל אינושהרי
 הזהר ובאמת עכ"ל. ועושה מצווה שאינוכמי
 שקלו טעמא מאי וו"ל מקשה פ"ב ברותחדש
 מקבלי לא קבלוה שלא ומי וכו' והכתיבלכ"ג
 עס ככ-ג ליה אמר דאתי, בעלמא אגראעליהו
 הואיל ע-ה כ"ג וכר דאמר ודאי חנינאהארץ
 ואינו עבודה עבודחו אין בתורה קוראואינו
 בתורה העוסק גוי כך וכו' שכר עליהמקבל
 ואינו עסק בתורה עסקו אין גף והואהואיל
 על התירוץ דזהו ונ"ל עכ"ל. שכרמקבל
 שנתבאר מה דלפי י"ל ועוד הרשב"א.קושיית
 גדול כהן עם בתורה העוסק גוי השווהשפיר
 יודע דהכהן לומר אתה צריך דבע"כ הארץ,עם
 ואינו ע"ה דהוא כיון רק העבודה לעשותאיך
 עבודתו דאין אמרי' עושה שהוא מהמבע



נהוראישמד
 עסק בתורה עסקו אין וע"כ המצוות של והסוד היינו בתורה העוסק דגוי בעניננו וכןעכודה.
 ועושה מצווה אינו )דהוי שכר מקבל ואינו ג"כ הוי עליו, המוטלות המצוותדעושה
 כנלע"ד. כנ"ל( הטעם לירע לו דאסר כיון הארץ עםבבחינת

4"
 גולמןיחזקאל

 ג3ר דאלים 3לבעבין

 שנא "ומאי וז"ל א', ל"ה ב"ב בגמ'א.
 אמר דרב אחד ביום היוצאין שטרותמשני
 ליכא התס דדייני שודא אמר ושטואליחלוקו
 עלה למיקם איכא הכא דמילתא עלהלטיקם

 באד"ה כרשב"ם ועי' הגמרא. עכ"לדמילתא"
 עם הדין לעולם לברר ואין "דהואיל וז"להתס
 הכא אכל אותו ודנין בדינן ב"ד משתדליןמי

 הזקה עדי ולא שטר לא דליכא קרקעבהאי
 לעידו יבאו אם דטילתא עלה למיקםואיכא
 ושודא, חלוקה לומר כאן אין הלכך הוא מישל

 ב"ד שדנג הדין את ויסתרו עדים יבאודשמא
 שסופו דין לדת להס נזקקק ב"ד אעהלכך
 ראלים וכל אוחן מניחע אלא עיוות ליןילבוא
 עכ"ל. הדכר" ךבררו עדים שיבאו עדגבר

 הוא, ברשב"ם דהפשט נראהולכאורה
 ולא דמילתא, עלה למיקם ךליכאחויכא
 לברר א"א שהרו הדיך עיית לידי לבתויכולים
 או הדין, פוסקים ב"ד אז בראיות,לעולם
 למיקם דאיכא היכא משא"כ שודא, אויחלוקו
 ב"ד בראיות, הדין לברר דיכולים דמילתאעלה
 עיוות לידי יבאו שלא כדי הדין פוסקיםאינם
 מסלקים ב"ד ולכן, לבסוף. כשיתבררהדין
 ולפי"ז גבר. דאלים וכל אוחם ומניחיםעצמם
 סברא אינה דמילחא עלה למיקם איכאסכרח
 נכנסים לא שב"ד סיבה זה אלא אומדנאשל
 שיעורים הקוכץ למד וכן זה. תורהליין

 דאין רשב"ם "פי' וז"ל קנ"ב( אוח)בב"ב,
 מהניא לעולם ולפי"ז כלל להן נזקקיןב"ד

 מסתבר דלא כתב הרא"ש אבל כזא"ז.חפיסה
 רשב"ם ולפי' וכו', שני תפיסת מהני ולאהכי
 עלה למיקם איכא הכא דמשני הא שפיראחי

 כמבואר עצמן מסלקין בי"ד ומשו"הדמילתא
 אין רבי"ד הרא"ש לדעח אבלבפירושו.
 מי כי אומדנא על שסומנע אלא עצמןמסלקין
 למיקם דאיכא בכך מה לכאו' יגבר, שלושהוא
 למיקם דאיכא היכא טובה אומדנא אם לא,או
 למיקם" דליכא היכא גם זה על נסמוך לאלמה
 מ"ש לפרש צריכים הנ"ל ולפיעכ"ל.

 וכל אותן מניחים "אלא דכריו בסוףברשכ"ם
 הדבר", ויבררו עדים שיבאו עד גברדאלים
 עד לעולם מהשני אחד שיחפסו לוטרהיינו
 הדבר. לברר עדיםשיבאו
 אחחיניה דאנן בסוגיא הרשב"ם, הנהב.
 בד"ה כחב ב', ל"א בב"כ ליה מסקינןאנן

 ואנן אחתיניה דאנן דהדין היא,דאבהתא
 הי' לא אחד שאף במקום גם שהך ליהמסקינן
 מהם, לאחד זיכו וב"ד בתחילה,מוחזק

 גבר דאלים דכל דין לפסוק אותושמסלקים
 ]שס[ בנמו"י ועי' והרי"ף(. התוס' פי')וכן

 וז"ל דבריו ומבאר הרשב"ם שיטתשמביא
 דטילתא עלה למיקם דאפשר דס"ל"נראה
 להוכיח אחריהם יחקור עמו שהדין מיודאי
 ואח"כ עי"ז". בבירור שנדע וקרובשקרם
 על שחולק הר"ח שיטת הנמו"ימביא

 בריוח יוחר פי' חננאל "ור' וז"להרשב"ם
 לא דאז דמילחא עלה למיקם מצינן לאדאפי'



שמתבתוראי

 ל"ה כדלק' יחלוקו אלא גבר ראלים כלנימא
 ביד היתה שמתחילה כגון מהרי הכא אפ"הא',

 אבותיו של שהיא עדים שמעון והביאראובן
 ועכשיו שמעון בה והורדנו ראובן ממנווסלקנו
 ומחזירין לשמעון מסלקינן עדים ראובןשמצא
 "ומ"מ הנמו"י ומסיק וכו' לראוכן"אותה
 גבר דאלים דכל למפמק נראה הלכהלענין
 יוכל לא ותפס תחילה שיגבר מהמ מיכלומר
 אלא אח"כ יגבר אפי' מידו שוב להוציאתבירו
 עכ"ל. במקומו" לקמן ז"ל הר"ש וכפי'בראיה
 בטרטת שיעורים הקובץ שהבין מה לפיוהנה

 ביאר הנמו"י חדא, תלת; קשההרשב"ם
 היא דמילתא עלה למיקם דאיכאברשב"ם,
 יתברר דעי"ז כד"ג, לפסוק חיוביתסיבה
 שיבאו עד יחכו שב"ד תמצא היכי ולאהאמת
 דבהדיא קשה, ועוד הדין. מן ומסתלקיםעדים
 לתפוס שיכולים הרשב"ם, לפי' הנמו"יכתב
 ממנו ל~וציא ואין הראשונה, בפעם רקבכח
 קשה, ועוד בכח(. )ולא ראיה יביאאא"כ

 לקמן ז"ל הר"ש "וכפי' כתבדהנמו"י
 ל"ה דף בסוגיא היא במקומו ולקמןבמקומו",

 ואדרבה, כן. שפירש מצינו לא הק"ש ולפיא',
 לתפוס שיכולים ברשב"ם כחוב דבריולפי

 ראיות. בלילעולם
 נב'.כ הרא"ש בלשון היטב עי' והנהג.
 דאלים דכל פסקו חכמים "אבל וז"ל, א'ל"ה
 שהדין מי דכל זה על ודמכו גבר, הזאחבפעם
 עמו שהדין מי ועוד ראיות. להביא קרוכעמו
 שימסור ממה בידה שלו להעמיד נפשוימסור
 שאמסור בצע מה יאמר ועוד לגזול,האחר
 ויוציאנה ראיה יביא למחר או והיוםנפער
 כד"ג פסק דתולים ומבואר עכ"ל,מידי"

 כתפיסה ואפי' לב"ד, ראיות הבאתבאפשרות
 מפני ובמיוחד כ"כ נפשו ימסור לאעצמה
 בלי אכל בדין. ויזכה ראיות יביאשהשני
 והתפיסה אומדנא. אין ראיות הבאתאפשרות
 הם מי להוכיח האומדנא אינה עצמהבפני

הבעלים.
 כד"ג דתלוי מה בפשיטות מובןולפי"ז
 על אין זה דבלי דמילחא, עלה למיקםבאיכא

 הרא"ש, על קושיא מכאן ואץ לסמוך.מה
 הוא דמילתא עלה למיקם איכא אדרבה,אלא
 דגם לפרש ונראה כד"ג. של הפסקיסור

 רק היא בכח דתפיסה כהרא"ש סוברהרשב"ם
 והיכא בנמו"י. וכמ"ש הראשונה,בפעם
 שיש כלומר דמילתא, עלה למיקםדאיכא
 הבעלינ4 הם מי ראיות להביאאפשרות
 יחלוקה או שודא מלפסוק כד"ג לפסוקמסתבר
 סיבה יש הראיות ע"י האמת יתלרררס"ס
 כזה, דע לב"ד להו וניחא כד"ג. לפסוקחיובית
 הדץ עיוות ליץ לבוא שיכול אחרמפסק
 עלה למיקם דליכא היכא אבללבסוף.
 וראיוח, עדים להביא אפשרות שאיןדמילתא,

 מבררח אינה האהר דתפיסת כד"ג, לפסוקאין
 עצטו ימנע לא דהגזלן הבעלים,שהוא

 לא ששניהם שטרות בשני הכא וכ"שמלתפוס,
 האמת.יודעים

 בשיטת בנמו"י מ"ש מובןולפי"ז
 היא דמילתא עלה למיקם דאיכאהרשכ"ם
 כד"ג. פוסקים ב"ד ולכן האמת, לבררסיבה
 לקמן ז"ל הר"ש "ופי בנמו"י מ"שוכן

 על בנף כד"ג פסק דעיקר כיוןבמקומו",
 ראיה. יש עצמה בחפיסה ואז להביא,אפשרוח

 ער גבר דאלים "וכל בהרשכ"ס מ"שוזהו
 התגברות ההנו הדבר", ויבררו עדיםשיבאו
 מהני לא אח"כ אבל הראשונה. בפעםבכח

 שבלד כתב לא והרשב"ם ראיות. רקתפיסה,
 מהדין עצמם ומסלקים כלל להם נזקקיםאין

 ומה לעולם. מהשמ אחד לתפוס להניחםלגמרי
 להן, נזקקין ב"ד אין "הלכך ברשב"םשכתוב
 מניחים אלא עיוות לירי לבוא שסופו דץ~ון
 הבררו עדים שיבאו עד גבר דאלים וכלאותן

 ~"ד טפי ניחא דתמיד בזה, כוונתוהדבר",
 שלנו בגמ' אבל בדכר. אותם לזכות דיןלפסוק
 אינם ב"ד לבסוף, הרץ עיווח לצאתשיכול
 מניחים רק יחלוקו, או שודא לפסוקנזקקים
 הדבר, שיתברר עד בתחילה לתפוסאותס

 תפיסה. אותה עלוסומכים
 כל בד"ה מפרש א', ל"ה בדףוהנמו"י

 בפעם ידו שתגבר מי "כל וו"ל גברדאלים



בתוראישמו
 בראיה חבירו שיוציאנה עד שלו הואהראשונה

 הוא למיקס, איכא הכא בד"ה ואח"כ ".וכר
 "ואיך וז"ל בהרשב"ם למ"ש דומהכותב
 הלכך בך' אהר ותתבטל עתה הדיןנפסוק
 הדבר" שיתברר עד גבר ראלים כלאמרינן
 בפעם תפיסה דרק כתב בפירוש הריעכ"ל.

 דמש"כ לומר א"א וא."כ מועילה,הראשונה
 הדבר" שיתברר עד גבר דאלים כל"אמרי'
 לשון זהו והלא לעולם. תפיסה שמועילהיינו

 זה מלשון ראיה אע ודאי וא"כהרשב"ם,
 דרק משמע ואדרבה לעולם לתפוסדיכול
 הדבר. שיתברר עד בתחילהתופסים
 והר"ה הרשב"ם דמתלוקת ונראהד.
 בהכנת תלוי הנ"ל, אחתיניה, דאנןבסוגיא
 שמסביר ב', ל"א בדף ברמב"ן דעייןכד"ג.
 ולפי"ז וכו' פי' ז"ל "ר"ח ח"ל הר"ח,שיטת
 לב"ד כשבאו מהם א' של ברשוח היתה לאאם

 מהם, אחד של בידו שמסרוה אע"פתחלה
 לא אבותיו של עדים למחר חבירוכשיביא
 אע"פ גבר דאלים כל למימר ליהמסלקינן

 דדינא דכיון כרין, שלא לתוכה לזהשהורדנוהו
 נפקא ולא להו מזדקינן לא הוא, גבר דאליםכל

 ולזה ברשות, בה שירד כיון דהאימחזקתיה
 דהר"ח מהרמב"ן רואים עכ"ל. דעתי"נוטה
 מזדקקים ולא ב"ד סילוק הוא כד"ג דדיןסובר
 לתוכה, שהורידו מי מסלקים לא ולכןלפסוק
 לגמרי הדין מן מסתלקים שב"ד היינודסילוק
 דב"ד בכך ומה כר"ג. של אומדנא כאןואין
 ולהבא דמנאן כדע שלא מהם אחדזיכו

 פסק הף כד"ג אם משא"כ לגמרי.מסתלקים
 לסלק צריכיס בודאי האומדנא, על לסמוךב"ד
 שרק ראשונה, כחפיסה שוים שיהיו כדיאותו
 הרשב"ם ששיטת סמך ע,ד רה אומדנא. ,שאז
 ב"ד סילוק הוי לא גבר דאלים דכלהוא

 ורו"ק. הר"ח, על חולק הכישמשום
4"

 וואקימאן מאיר יחיאלחרב

 שאובין מים פשולבעבין

 רבי ד', משנה ב' פרק מקואותמסכחא
 כתחילה שאובין מים רביעיח אומראליעזר
 המים פני על לוגין ושלשה המקוה אתפוסלץ
 לוגין. ג' שיעורו בסוף בין בתחילה בץוחכ"א
 בו שאץ מקוה אבל א', משנה ג'ובפרק
 ונחלק לוגין שלשה בו ונפלו סאהארבעים
 ר' פסול שם עליו שנקרא מפני פסוללשנים
 מקוה כל אומר יהושע רבי שהי' מכשיריהושע
 ותסר לוגין ג' לו ונפלו סאה ארבעים בושאין
 לוגין ג' לו שחסר מפני כשר קירטובאפילו
 ממנו שיצא עד בפסולו הוא לעולםחזכ"א
 ורבגן יהושע ר, פלוגחת ובביאור ועוד.מלואו
 בדין רפליגי הרמב"ן בשם בחולין הר"ןכהב

 יהושע דלר' נבילה, נעשית עצמהרחתיכה

 פוסלין איו בכשרים שנתערבו פסוליםדמים
 דאע ליה דסבירא משום היינו חשבץ לפיאלא
 נעשית דחתיכה ולרבנן נכילה נעשיתחתינה
 שאובע. נעשים כולןנבילה

 ב' הל' ממקואות ד' פרק ברמב"םוהנה
 פסולין השאובין שהמים מד"ס ח"לכתב

 שאינן מים מקוה אלא עוד ולאלטבילה
 שאובין מים לוגין שלשה לחוכן שנפלשאובין
 הכל פסלו שכתב וממה עכ"ל. הכלפסלו
 דרבנן דטעמא הרמב"ן בשיטת דאזילמשמע
 וכן פסולין. שבמקוה המים כל ולפיכךדחנ"נ
 במקוה הי' שאם שם 1' בהל' מלשונומשמע
 לוגין שלשה לתוכן ונפל סאה ממ'פחות

 וכן פסול. הכל סאה לארבעיםוהשלימום



שמזבהוראי

 לוגין שלשה שנפלו כיון א', הל' ה'בפרק
 סאה מ' כו שנפלו קודם סאה מ' לתוךשאובץ

 שאוב. ונעשה הכל נפסל ממ' לפחותאו
 של הסברא ליה סבר דלא נדהה אםואפילו

 הכל פסלו שכתב מלשונו מוכרח זה מ"טחנ"נ
 לוגין שלשה ,פלו שאם במקוה חרש דיןדיש

 מקוה רהוי ולא פסול נעשה המקוה דכללמקוה
 כל אלא פסול הוי שמקצחה כית כשרהשאינה
 פסולים. נעשיםהמים

 מ' כו שיש מקוה ח"ל, שם ז' הל'ובפ"ד
 שאובע מים סאה לתוכו ונחן מכוונוחסאה
 סאה נותן וכן כשר ה"1 סאה ממנו אח"כונטל
 בכסף וע' רובו. עד כשר והוא סאהונוטל
 הרמכ"ם על שתמה הרא"ש שהביאמשנה
 בעצמו הוא והא רובו עד אלא כשר אינודלמה
 סאה מ' בו שיש מקוה אבל 1' בהל' שםפסק
 כל לתוכו ושפך בכד ושאב שאובין שאינןמים
 דבעת דכיון טעמא וההנו כשר כולוהיום
 מקוה היה שאובין דמים הראשון הסאהנתינת
 מהכר הבאים רהמיס נפסלת אינה שובכשרה
 פסק למה א"כ כשרים, להמים מושקותנעשו
 רובו עד אלא כשר דאינו סאה ונטל סאהבנתן
 דנעשית מטעם כשרה וסאה סאה כלוהא

 כשרה. למקוהמושקת
 מים לוגע ג' דכדין בזה לומרוהנראה
 דינים, תרי נאמרו המקוה את שפוסליןשאובע
 בעצם פסלות דיש פסולים, הם דהמיםחדא
 שם דאין רק בעצם, פסול כאן דאין ועורהמים,
 כאלו. ממים לחול יכול מקוה והוייתמקוה,

 הר בזה בעצם פסוליס דהם כיון דיןומצד
 פסול הוי שקצחה כיון המקוה לפסולסגי

 לא ואפילו שאובין לוגע ג' של החלקדהיינו
 זו במקוה לטכול א"א מ"מ המקוה שארנפסל
 דבאמת ועוד לוגע. הג' בעצם פסלות שישכית
 יש בעצם פסוליס דהם דכיון המקוה כלנפסל
 חדש דין שיש שכיארנו כמו או חנ"נ שלדין

 המקוה. כל פוסל לוגץ דג'במקוה
 רק בעצם פסלות כאן דאין ,ימא איאכן
 ממים לחול יכול מקוה והוייח מקוה שםדאין
 של חפצא כאן דאין חנ"נ של דין כאן אעאלו

 שאובין רוב כאן דאיז זמן דכל י"ל וגםפסול
 יש מקוה, והוייח שם על נדע דאם כשרהמקוה
 מים הוי הרוב ואם המים של רובו הוא מהלדון

 הכשרים, המים ע"י המקוה נתהוה אזבשרים
 שאובין מים לוגין ג' אין זה דין דמצדונמצא
 שאובין. רוב אלאסוסלין

 דילפינן השקה דדין בזה לומרוהנראה
 שאובין להכשיר דיכול טהור יהי' מיםממקוה
 שיש בעצם הפסול על רק מהני השקהע"י

 והויית מקוה שם דאין הדין על אבלבהמים
 השקה יהני לא כאלו, ממים לחול יכולמקוה
 כיון זה, מים על שאוב השם נשארועדיין
 וא"כ שמים, בידי ולא אדם בידי הוידמ"מ
 שיש אע"פ סאה ונטל סאה נתן שלבהציור
 לא זה מ"מ שנותן וסאה סאה כל עלהשקה
 השם אבל המים בעצם שיש להפסול רקמהני
 מקוה על לדת יש ולכן עליו, נשאר עדיןשאוב
 ובכה"ג שאובין ע"י הוי זו מקוה הויח האםזו

 רובו דאי לא, או כשרים רובו אי חילוקאיכא
 כתב ולכן שאובין שם עליו ליכאכשרים
 יהויית רובו עד אלא כשר דאינוהרמב"ם
 ודאי אבל כשרים. מים ע"י הףהמקוה
 כשרים סאה מ' בו שיש למקוהכשמשיק
 הוי שאובין רוב השקה לאחר בו יש אםאפילו
 ורק נשאר עדין שאוב דהשם ואע"פכשר

 הוי המקוה הויית מ"מ דנפקע, הואהפסלות
 כשרים. סאה מ' בו יש דהרי כשרים, מיםע"י

 נגררו אם אבל ח"ל, הרמב-ם כתבובפ"ח
 וירדו ונמשכו למקוה חוץ השאוכיןהמים
 שיהיו עד המקוה את פוסלין אינןלמקוה
 הכשרים מן רוכ היה אם אבל למחצהמחצה
 דאם מדבריו ומבואר עכ"ל. כשר המקוההרי
 ורק המשכה מהני לא שאובין הם סאה המ'כל

 כחב ועוד המשכה. מהני כשרים רובכערש
 מי ומשהו סאה כ' בראשו שהי' גג וכןח-ל

 מכ' פחות לתונו ונתן בכתיפו ומילאגשמים
 הנל ונמשכו הצינור ופתח פסול הכלשנמצא
 עכ-ל. כשר מקוה ה-ז אחדלמקום

 דמים הוא הרמב-ם דדעח משמעולכאורה
 וכמו המקוה כל את פוסלין במקוהשאובין



3הוראישמח
 לוגין דג' חדש מדין או הנ"נ מדין אושביארנו
 כשמילא א"כ המקוה כל אח פוסלעשאובין
 יהני והיאך פסולים המים כל נעשובכתיפו
 הוא הרמב"ם דעת הרי גוונא בכהאיהמשכה
 כולו. על המשכה מהנידלא

 להכשיר רמהני המשכה דדץ לומרואפשר
 בעצם שיש פסול על רק הוא שאובץמים
 לחול יגול מקוה שם דאין הדין על ולאהמים

 שאוב השם דעדיין אלו ממיםולהתהווח
 המים בעצם פסול דיש דינא האי ומצדעליהם.
 נטי יהני המשכה דיהני וכיון הטשכהמהני

 כולו שהוא מקוה כשיש ורק כולו עלהמשכה
 בעצם הפסול נפקע המשכה דע"י אע"פשאוב
 שאוב דהשם פסול הף המקוה מ"ממהמים,
 מים ע"י הוי דהוייתו ונמצא נשארעדיין

 דמילא הרמב"ם של בציור אבלשאובים,
 המים כל דנעשו הצינור פתה ואח"כבכתף
 פסול דחל הדש כדץ או הנ"נ מדע אופסולים
 רובו הוי כאילו להחשיבו אין אכן המיםבכל
 ליה הוי לא למעשה דהרי אדם בידישאוב
 הוא אלו מים פסול אלא אדם, כידי רובושאוב
 זה ופסול המים כל על פסלות שם דחלמשום
 נשאר עדיין שאוב שם אבל המשכה, ע"ינפקע
 ונמצא הסיעוט על רק הוי זה אבלעליו,
 כשרים. רוב ע"י הוי המקוהרהויית
 הביא ב'( ק"ט )דף ר"א בסי' הב"יוהנה
 במסכתא שנינו עוד וז"ל הרשב"אתשובת
 מן העליון המקואות את מטהריןמקואות
 סילון מביא כיצד הקרוב, מן והרחוקהתחתת

 עד תחתיו יריו ומניח אבר של או חרסשל
 אפי' ומשיקה וטושכה מים טתמלאשהוא
 כלי שאפילו שמענו אלו מכל חיוכשערה
 המחובר לדבר או לקרקע העשוייהמתכות
 את פוסל ואינו טומאה מקבל אינולקרקע
 מתני' לההיא שפירשה הרי עכ"ל.המקוה,

 ב"י. עכ"ל דוקא לקרקע מחוברכשהסילון
 טומאה ע"י רבה11הת1 סובר דהרשב"אונמצא
 דאמאי הסבר טעונים ודבריו השקה מהנילא
 הב"י דהנה י"ל, המכואר ולפי השקה. יהנילא
 ח"ל, הרשב"א בשם עוד הביא א'( ק"ט)דף

 שמקבל לכלי חוששין אם שאמרח עניןתל
 ע"י המקוה שיעור כל היה אילו בודאיטומאה
 אלא המשיכו שלא כגון טומאה המקבלדבר
 וביארו עכ"ל, וכו' פסול למקהי זוחלשהיה

 צריכע סאה המ' דכל דוקא דלאוהאחרונים
 המ' רוב אם אלא טומאה, ע"י הווייתןלה'ות
 הוי ולא פוסל ג"כ טומאה ע"י הווייתןסאה

 לבאר ואפשר לוגין. בג' דפסלוכשאובע
 פסול הוי לא טומאה ע"י הווייתו שלדהפסול
 מדין רק והוא פסולים עצמם הם שהמיםכעצם

 והוית שם דאין שאובין מים בפסולשביארנו
 רק פסולו הוי ולהכי ממים, לחול יכולמקוה
 צריכין זו מקוה הויית על נדת דאסברוב
 המקוה. של מים הרוב מהולראות
 מועיל דאינו נתבאר דהשקה י"ל זהולפי

 בהמים שיש כעצם פסוי הדין להפקיערק
 והרית שם דאין הדין על ככלל פרנלואינו
 בהווייתו וא"כ כאלו, ממים לחול יכולמקוה
 הדין ורק בעצם פסול כאן דאק טומאהע"י
 כאלו ממים לחול יכול מקוה והוויית שםדאין
 הרשב"א כתב ולהכי השקה ליה יהנילא

 טומאה. ע"י בהווייתו מהני לאדהשקה
 נחבאר כבר דהא צ"כ, עדיין באמחאבל
 יכול כשרים מיס סאה מ' של מקוהדכשיש
 הוי אפי' שאובין מים של מקוה להלהשיק
 בעצם הפסול דנפקע ואע"פ סאה ממ'יותר
 שאוב השם נשאר ועדיין שאובין בהמיםשיש
 וא"כ כשרים, מים ע"י הף המקוה הוייתמ"מ
 הווייתו של חסרק שיש הרשב"א שלבציור
 ע"י הוי המקוה הוייח הא ג"כ טומאה,ע"י

 השקה. יהני לא למה וא"ככשרים,
 מים השקת דע"י בזה, לומרואפשר
 מועלת זו השקה כשירה, למקוהשאוכין
 השאובים, להמים שיש הפסלות אתלהפקיע
 מיקרי השקה דע"י חיבור מתורתוהוא

 דהרי עלייהו עדיין שאובין דשם ואףמחוברע,
 אלו מים ~ון יש אכן אדם, ע"ינתהוו

 פסול דלגבי כיון כשרים, למים ממשכמחוברין
 דנעשה וכיון חיבור, ליה מהני המיםבעצם
 תורת ע"י הכשרים עם אחד כמקוה זהמקוה



בחוראי
 ע"י כהוויתו ,ה מקוה לדת יש א"כחיבור,
 דשם דהרשב"א באופן אכן כשרים,מים

 דאץ טומאה ע"י הווייתו דהו"ל הואהחסרת
 אלא הוא השקה ודין בעצם פסול גוונאבכהאי
 לפעול יכול אינו א"כ בעצם, פסלותלהפקיע
 %א טומאה ע"י דנתהוו אלו מים עלכלום
 כה11יית1 אלו מים לדון ואין כאחד המיםנעשו
 אינו בעצם מחוברים דהוי דזה כשרים מיםע"י
 עליהם. פועל אינו דהשקה כיקכלום

 מהני דהשקה דזה אחר, בדרךועי"ל
 דהיינו טהור יהיה מים ממקוהדילפינן

 בו ~ון ואין מקוה שם עליו שחל פועלדהשקה
 השם דהא ,ה, מים על שאוב שם יששעדיין
 ע"י בה11יית1 וא"כ כשר, המקוה ע"י ישמקוה
 הף זה שהמים מה נוגע דאינו י"ל ג"כטומאה
 כאן יש מקוה ששם כיק טומאה ע"יהוייחן
 רק הוי זה אבל כשר למקוח שמשיקממה
 סאה מ' של השיעור אבל כשר למקוהחיבור
 השקה מהני לא ונ"ז טומאה, ע"י הףעדיין
 מ' של להשיעור ולא מקוה להשם אלאדאינו

 למקוה. שצריכיןסאה

4"
 קלוגחויפט מיכל יחיאלהרב

 חמץ בדיקת חובת גדרבעבין

 שמא חה4שין אין מתני', א' ט'פסחים
 למקום וממקום לבית מבית חולדהגיררה
 סוף. ~בר אץ לעיר ומעיר לחצר מחצרדא"כ
 ובא 11 זרת כשבדק חוששין אעפירש"י
 גיררה זו לבדוק שכא בתוך שמא זולבדוק
 לחזור הנריכנא הבדוק למקום חמץחולדה
 עכ"ל.ולבדוק

 הלכה ומצה חמץ מהלכות בפ"בהרמב"ם
 חולדה גיררה שמה חוששין אין ח"ל כחבז'

 נחוש שאם חמץ בו מכניסין שאין למקוםחמץ
 למתני' ח,דושא שמפרש והיינו עכ"ל,וכו'

 דכל מינה דלעיל במשנה דאיתא האדמפרשח
 בריקה צריך אין חמץ בו מכניסין שאיןמקום
 חמץ. שם הכניסה שחולדה נחשוש לאמדוע

 ב' הכיא שם הר"מ על המג'דהרב
 ויפה עיקר הרמב"ם שפירוש וכתבהפירושים

 ביר הח,יק כן גם משנה והלחם עכ"ל,כיון
 ב' דלדבריו חדא טענות, מב' הרמב"םפירוש

 חברתה מפרשת ואחת לזו זו שייכוחהמשניוח
 במשנה, חידוש שום נראה איז דלפירש"יועוד
 מבדיקה יותר חז"ל שיצריכו ה"א שוםדאין

 חולדה חכניס מועט שבזמן ויחששו לביתאחת
 הרמב"ם לפירהש דגיחא מה לבית,חמץ

 כל משך דבתוך חוששץ דאין מתנ"דקמ"ל
 שאץ למקוס חמץ הכניסה שחולדההשנה
 צ"ב. והרמב"ם וש"י ומח' חמץ, בומכניסין

 ב' ט' שס בסוגיא דהנה בזה,והנראה

 של וא' מצה של ציבורין דבחשע הגמ'.מביאה
 מצה אי ירעינן ולא ושקל עכבר ואתאחמץ
 דכל חנויוח תשע הינו שקל חמץ א'שקל
 עוד לבדוק וחהב דמי, מחצה על כמחצהקבוע
 הקשו חנויות תשע היינו כד"ה התוס'הפעם.
 ספיקא דהוי חנויות מתשע ראיה מייתידהיכי

 דרכנן ספיקא והכא לחומרא ואזלינןדאוריתא
 בביטול דמדאורייתא בסמוך כדאמרןהוא

 מיירי דהסוגיא התוס' ומסקי סגי,בעלמא
 ספק שפיר דהף הנמצא ככר אכילתלענין

 דספק פטור ודאי בדיקה לענין אבלדאורייחא
 לקולא.דרבק

 קבוע, דכל בדיקה לענין דסוגיין דינאהביא י" הלכה ומצה חמץ מהל' בפ"בהרמב"ם
 אחריו, לבדוק וצריך דמי מחצה עלכמחצה



נהוראישנ
 הרא"ה בשם הרמב-ם דברי ביאור ה"הוהביא
 דאע-ג שהטעם ז"ל הרא"ח וכתבר"ל

 חמץ שבדיקת כיון היא דר~נןדספיקא
 משאר יותר בספקה החמירו הספק עלתחילתה
 הט"ז וגם עכ"ל. עיקר וכן דבריהם שלספיקות
 ביד החזיק סק"א תל"ט סי' פסחבהלכות
 הרמב"ס. בשיטת זהביאור

 נראה והרמב"ם תוס' בין זו מחלוקתוהנה
 של א' ציבורין בב' בסמוך שם כסוגיאעוד
 אחד בתים שני ולפניהם חמץ של וא'מצה
 אחד עכברים שני ואתו גדוק אינו וא'בדוק
 להאי הי ידעינן ולא חמץ שקל וא' מצהשקל
 דבדרבנן קופות שתי היינו עייל להאי והיעייל
 נפלו הולין לתוך חולין אומר שאני להקלתולין
 לבית הוכנס שהחמץ אמרינן כאן וה"נוכו',
 התוס' בדיקה. א"צ הבדוק ובית בדוקשאינו
 וכולה וז"ל כתכו קופוח שתי היינוכד"ה

 דליכא גדול כך כל שהככר מיירישמעחתא
 איכא קטן דבככר והיינו עכ"ל אכלתי'למימר
 ואת"ל הוכנסה מצה שמא להקל, ספיקאספץ
 דאורייתא בספיקא ואפי' אכלתי' שמאחמץ
 לעיל בגמ' מבואר וכדבריהם מקילין.היינו
 פטור חולדה כניסת חזינא דבלא א' ט'מיני'

 אכלתי' אימר חמץ הכניסה דאת"למבדיקה
 עיי"ש. ספק מידי מהויאוספק

 סתם אלו הלכות בפסקי הרמב"םוהנה
 גדול, כככר רק דמיירי הזכיר ולאדבריו,
 הגר"א בביאור ועיין אופן. בכל בדיקהומצריך
 דכל שיטתו שכאר תל"ט ס' רישבאו"ח
 להר"מ ס"ל ספק מקום ויש דשקלדחזינא
 דאזיל ונראה חוששין. ספקות בב'דאפי'
 וכביאור דקבוע, דלעול בהלכהלשיטתו
 על נת-נה חמץ דבדיקח דכיק הנ"להרא"ה
 ספיקא בספק ואפי' בספקה, מחמיריןהספק

 ספק. מקום לפנינו שיש כלמחמירין
 זו נקורה על שחולקים '-ל התוס'בדעת

 חמץ בדיקת אין דאדרבה וס"ל הרמב"םשל
 חמץ יש השנה דבמשך לודאי דקרוב הספק,על

 בספיקות חומרא שום ליכא ולעולםבבית,
 ולכן דרבנן במילי ספקות משארדבדיקה

 לענין רק דמיירי וכו' ציבורין דתשע האפירשו
 דהואאכילה

 ספ-

 בדיקה דלענין דאורייתא
 ספיקא דבספק ס"ל וגם בספקו, מ-יליןהיינו
 שום דאין זה מטעם ג"כ ענין בכלמקילין
 ספיקא וספק חמץ, דבדיקת בספיקותחומרא
 כולה. התורה כבכללקולא

 אזל' דלטעמייהו מחלקותם לבארונראה
 ד"ה א' ב' דבתוס' מדרבנן, בדיקה חובתבעצם
 גם חמץ ולבער לבדוק חז"ל דחובת בארואור
 יבא שמא מחשש הוא ביטלו זכבראחר

 ומצה חמץ מהל' בפ"ב והרמב"םלאכלו,
 הביא ב' שבהלכה כן, משמע לא וג' ב'הלכה
 הוסיף ג' ובהלכה התורה מן כיעורחובת

 במחבואות החמץ אחר לחפש סופריםדמדברי
 וכו', גבולו מכל ולהוציאו ולבדוקובחורים
 לרינא חיזוק היא חכמים דגוירתומשמע

 יבא שלא אתר מצד ולא ביעור, שלדאורייתא
 מחלקותם לתלות ויש התוס'. כדברילאכלו
 לודאי כקרוב נחשב דבית לשיטתייהודתוס'
 שמא חז"ל חששו שפיר ולכן חמץ בושיש
 משא"כ קרוב, השש דהוא לאכלויבא

 לפרש מאן בביח חמץ ספק רק דהוילהרמב"ם
 תששא דהוי לאכלו יבא שמא בדיקהטעם

רחוקה.
 רש"י מחלוקת לפרש נראה הנ"לוע"פ
 דהרמב"ם די"ל משנתינו, בפירושוהרמב"ם
 הספק, על בדיקה חובת תקנו דרבנןלשיטתו
 ע"י חמץ הכנסת חשש צד מספיק היהולכן
 לחהבו חמץ בו מכניסין שאין למקוםחולדה
 דהוי הבית מקומות משאר גרע דלאבבדיקה,

 פירש ולכן בו, חמץ הכנסת ספק רקג"כ
 באמת מדוע לפרש שכוונתה כפשוטהמשנתינו

 בבדיקה שאמב"ח מקום לחייכ חז"ל חששולא
 דס"ל י"ל רש"י משא"כ חולדה, חששמצד

 בייקח חובת דגדר כ' ט' תוס' בשיטתכדברינו
 א"כ חמץ, בו שיש לודאי דקרוב היאהבית
 חשש שיש ורק שאמב"ח מקום אחד,מצד

 להטיל מספיק אינו זה חולדה, ע"י חמץהכנסת
 בדיקה חז"ל חייבו דלא נדיקה חובתעליו

 בבית, חמץ שיש לודאי קרוב במצב רקמדרכנן



שבאבתוראי

 נחשוש אס לבית א' פעם בדיקהתספיק דקרוב חמץ, כו שמכניסין מקום שני,זמצד
 שלא יותר מעולה לבדיקה ונצטרךלחולדה דבעינן לרש"י ס"ל חמץ, שם שישלודאי
 כדי בבית חמץ השארת צד שוסחשאיר הזקת מירי הבית להוציא ודאית ברורהבדיקה
 הביתמייימצבושלחזקתהמץשהיהלהוציא שלא סברא יש ושפיר בו שנמצאתחמץ.

 מלפנים.בו
 4*.,*ל

 בוסל יעקבחרב

 גזלן של דמים וחיוב השבה חיובבעבין

 אין שמואל אמר א', י"א דף ב"קבגמ'
 לנזקין אלא לגזלן ולא לגנב לאשמין

 לגזלן, ולא לגנב לא שמין שאין שםובפירש-י
 אצלו ונפחתו כלים או בהמה גזל או גנבשאם
 שיחזיר לבעלים והשכרים הנבילה שמיןאע
 מעוליס, וכלים בהמה ישלם אלא הפחחהגנב

 דוכתי בכל שקי"ל אף הרי שלו.והשבריס
 גנב שאני מ"מ סובין, ואפי' ש"כ לרכותישיב
 של וקרא גזל, דכאשר מקרא שילפ"וגזלן
 מעליא. תשלומע דבעינן ישלם, שניסחיים
 אבוח כ"ד בין נמנו וגזלן גנב שהרי צ"ע,אמנם
 דמטלטלין מילי וכל ממיטב, שמשלמיןנזיקע
 על צ"1 דף ב"ב בתוס' הק' וכן נינהומיטב
 גופא רש"י בדברי ועצ"ע וצ"ע. רש"ישיטת
 רש"י מפרש א', ל"ב דף בפסחיםשהרי
 אי תרומה בתשלומי דוקא לן מיבעישלהכי
 גזלן, בכל ולא דמים לפי או מדה לפימשלם
 על רחמנא קפיד חרומה שבתשלומימשום
 להיוח הראוי דבר דוקא שבעך דידה,תשלומי
 קפיד לא דעלמא, בגזלן משא"כתרומה,
 לרבות ישיב דאמר דידה, אתשלומיןרחמנא
 נוהג בגזלן שאף מפורש הרי סובין, ואפי' כש"

 בההיא מבואר באמת וכאשר סובע,תשלומי
 נזיקין אבות כ"ד בכלל שהוא דב"קדפ"ק
 להיסך כי שמין דאין שבסוגיא צ"ע,ווייטתו
 ש"כ מהני ולא דוקא מעליא תשלומיןדבע,נן

 ט-1 הל' גניבה מהל' פ"א ברמב-םוהנה
 או נשבר או פחתו או ושברו כלי שגנבמי

 רואע אלא הפחת לו שמין אין מאליונפחת
 שנים לבעלים ומשלם כלי אותו שוה היהכמה
 גו"א כהל' וכן לגנב, יהיה השבור והכליבדמיו
 לו שמין אין ושברו כלי גזל ט"ו הל'פ"ב
 לגזלן, השבור והכלי דמיו משלם אלאהפחת
 דין נוהג שאין רש"י כדעח שדעתו משמעהרי
 תשלומי, ובעי' וגזלן, בגנב סובין ואפי'ש"כ
 בהגהות מפורש הוא וכן דוקא.מעליא
 ספר. בקרית הוא וכן גניבה, בהל' שםמייסוני
 י"א הל' ביבה סהל' בפ"ג שפסק ממהוו"ע
 תשלומי או והכפל הקרן לשלם הגנבדין

 נמצאו לא אם שלו ממטלטלין וחמישהארבעה
 מן הכל וגובין לנכסיו יורדין ב"ד מטלטליןלו

 מיטב בהן שנאמר נזקין כשאר שבנכסיוהיפה
 תשלומי שדיז בדבריו מפורש הרי וכו'שדהו
 ממיטב, שמשלמין נזיקין אבות כשאר הואגנב
 בפ"ק כן וכדמפורש דמטלטלין מיליומכל
 אין בדין שפסק טה סותר לכאורה והואדב"ק,
 מעליא תשלומי דבעיי משמע ששםשמע
 הנ"ע.דוקא

 ה"א פ"א גו-א הל' ריש בר"מ עייןוהנה
 בל"ת עובר ש"ס חבירו את הגוזל כלוז"ל

 שהרי זה לאו על לוקע אין תגזול לאשנאמר
 להחזיר חייב גזל שאם לעשה נתקוהכתוב
 מצות 11 גזל אשר הגזילה את והשיבשנאמר



כחוראישבב
 הוא שהרי לוקה אינו הגזילה שרף ואפי'עשה,
 לתשלומין שניתן לאו וכל דמיה לשלםחייכ
 היכא הר"מ שמתלק הרי עכ"ל. עליו לוקיןאין

 עליו לוקין ואע השבה מצות יש בעיןשהגזילה
 שאינו והיכא לעשה. הניחק לאו דהוימטעם
 שאינו רק עשה, מצות ליכא באמת אזבעין
 הרי לתשלומין הניתן לאו דהוי מטעםלוקה
 וגזלן, בגנב יש נפררים חיובים ששנימבואר
 עשה, מצות שהוא בעין כשהוא והשיבחיוב
 צ"ע אמנם בעין. כשאינו דמים חשלומיוחיוב
 קצ"ד עשה מצות המצות בססר מדבריובזה
 אם עצמה הגזילה להשיב שצונו היא 11"לשכ'
 חומש, בתוספת נשבע ואם בעצמה נשארההיה
 יתעלה אמרו והוא נשתניח, אם דמיה לתתאו

 מכות במס' ביארו וכבר הגזילה, אתוהשיב
 הרי עכ"ל, לעשה הניתק לאו הוא דגזלשלאו
 מ"מ בשינוי קנאו שכבר כעין הגזילה שאעאף
 ניתק ועדיין והשיב, מדין דמיה לשלםחייב
 וצ"ע. תורה במשנה דבריו 5!פך והואלעשה
 וז"ל רמ"ה ל"ת מצות שם בדבריו צ"עוכן
 יתעלה אמרו והוא לעשה, הניחק לאווהוא
 אינו העשה את ביטל ואפי' הגזילה, אתוהשיב
 לתשלומין, לעשה שניתק לאו שהוא לפילוקה
 מה יתן ליס השליכה או הגזילה את שרףשאם
 ונר' מגומגם, והלשון עכ"ל, שוהשהיתה
 העללער ח. הר"ר בהוצאת דאיתא כמושצ"ל
 וזה לתשלומין שניתן לאו שהוא לבסוףשגורס
 צ"ע אמנם גו"א, בהל' דבריו עםמתאים
 קצ"ד, מ"ע בסה"מ הנ"למדבריו

 הר"מ בשיטת ומבואר מוכרחוהנראה
 והשיב, מדין דמים שחייכ ס"ל אזשינף ע"י הגזילה כשקונה שיש דמים היובשהלוק
 דידיה חיובא אז אבדו או כששרפומשא"כ
 דין באמת והרי בעלמא. תשלומין חיוכהוא
 ע"ב דף סנהדרין כגמ' ילפי' בגזלן אונסיןחיוב
 שלו, הנאה שכל משואל גרע שלאמטעם
 לחיוב כ% שייכא ולא באונסין,ומחוייב
 אז בשינוי החפץ כשקונה משא"כוהשיב,
 ובאמת והשיב. מדין הוא דידיה שחיובאנראה
 ס"1 דף בב"ק הגמ' דכרי פשטות הואנן

 הגזילה את מוהשיכ קונה שינף דץדילפי'
 רמים לאו ואם יחזיר שגזל כעין אם גזל,אשר

 ב' נכלל שכוהשיב דהיינו לשלוטי, בעיבעלמא
 וחיוכ בעע כשהוא החפץ חזרת דיןחיובים
 החפץ לקנות הראשונה גזילתו כשהועילדמים

 תחתיה לשלם גופא והשיב מדין שאזמהבעלים
 כלל שייכי דלא נאבד או בנשרף אבלדמים,

 בעלמא אונסים חיוב רק והוא שלולהגזילה
 עשה מצות ליתא כבר בכה"ג משואלדילפי'
 וגפר בלבד. תשלומים תיוב והוה והשיבשל

 מדיני מחויב אי אף בידים אבדו אובשרפו
 רק והוה גזלן של מזיק מחיובי זהו מ"מגזילה,
 החפץ שקונה היכא ודוקא בעלמא, דטיםחיוב
 תחתיה חייב גופא והשיב מדין אז גזילתוע"י
 והשיב. מצות בזה ומקייםדמיכ,

 גו"א שבהל' הר"ם דברי מבואריםולפ"ז
 מפורש שאיירי רמ"ה ל"ת המצות בסמרוכן

 שאינו שטעמא כ' שפיר אברו, אובשרפו
 בספר משא"כ לתשלומים, שניתן מטעםלוקה
 הגזילה כשקונה שאיירי קצ"ד מ"עהמצות
 החפץ מהבעלים לקנות גזילתו שהועילבשינוה
 גופא, והשיב מדץ בדמים חייב שםלגמרי,
 לעשה. ניתקתדיין

 בסוגיין מפורש דבאמת נראה לפי"זאשר
 שינוי בדין תלוי שמין אין שדין צ"ד דףב"ק
 לשניהט ילפי' קרא מחד שהרי ועודקונה,
 כעץ אינו דאם נכלל שבזה גזל, כאשרדבעי'
 כאשר מעליא תשלומים שבעי' וגם קונה,שגזל
 ילפי' האיך האהרונים העירו כבר ובאמתגזל.
 פשוט נראה אמנם דינים, ב' קראמחד

 שמחיובי והינו דינא, חדא כולו הוהשביסודם
 גזל, כאשר מעליא השבה דבעי' נכללוהשיב
 גזל, כאשר בעין עדיין החפץ שאם נלמדשמזה
 החפץ, קונה אז לאו ואם להחזירומחוייב
 גזל, כאשר דמיו או אחר חפץ חתב זהותהת
 מחוייב שהגזלן והשיב, בחיוב נכלל כולווהוא
 וכשהוא להבעלים, גזל כאשר חפץלהשיב
 חפץ מחזיר אז וכשנשחנית החפץ, מחזירבעין
 מיהו שנשתנית החפץ קונה והגזלן תחחיהאחר
 מחיוב הוא שמחזיר מעליא חפץ אודמיו



כחוראי
 בקךנף שכשקו' הר"ט דברי היא והיאוהשיב
 לפי"ז ונר' והשיב. מדין הוא דמים החיובאז

 והשיב מדין הוא דמים שחיוכ היכאדדוקא
 אץ של תשלוכהם הך חיל אז המילה, שקנהוע"י
 נשרפו אבל דוקא, מעלסו תשלומיס דבעישמץ
 השלומים חטב רק שהוא נאבראו

 בכה"ג והשיב לחיוב כלל שתכי ולאגרידא,
 מעליא, תשלומים של דין הך דליכאנראה

 נזיקץ אבות כ"ד בכלל גזל, הוהובכה"ג
 חשוב דמטלטל; מילי וכל ממיטב,שמשלמיז
 דמשלמין מההיא התוס' קו' וניחאמיטב,
 דמים חיוב של גווני שתרי וכדמבוארממיטב
 חייב הוא אי גזילתו ע"י שקונה היכאיש,

 תשלומים בעי' ובכה"ג והשיב, מדץבדמיה
 כשרפו משא"כ בשכריט, לשלם וא"ימעליא,

 אינו אמנם דמים, חיוכ יש בכה"ג נאבדאו
 ואז בעלמא תשלומין חיוב רק והשיבמחיובי
 שעיקר וגם וכש"נ. נזיקע אבות כשארמשלם
 בזה תשלומין, בחיוב דוקא הוא ככסף ש"כדין

 משא"כ תשלומי, הוה ש"כ שאףמרבינן
 וגם ריבוי'. להך ליכא בזה והשיב מצוחבחיוב
 ש"כ דין שמייתי בפסחים רש"י דברימיושב
 דץ יש בגזלן דגם ומשום גזלן אצל סוביןואפי'
 אי שם הגמ' ובעיית כסובין, שמשלםדמים
 דהתם בגווני דוקא הוא דמים או מדהלפי

 באופן ולא חשלומין חיוב הוה והיובאשאכלו,
 והשיב. משום הוה חיובאשעיקר

 שהרי צ"ע עריין הרי הר-מ בדבריאטנם
 וה' ד' בהיוב הר"מ איירי גניבה מהל'בפ"ג
 שינף הוה בטבח והרי מכר, או בטבחשיש

 גדול שינוי לך שאץ ס"ח דף בב"קוכדמבואר
 מעליא תשלוטין דין להיות צריך וככה"גמזה
וצ"ע.

 ערטת שהרי בזה עוד שי"ל נר'מיהו
 ביאוש שקונה הגנב מן בלוקח שאףהרמב"ם
 מהל' פ"ה בדבריו עהן בדמים חייבוש"ר
 חיוב מקור ליישב טרהו וכבר ג' הל'גניבה
 מירי, ולא גזל לא שהוא מאחר ללוקחדמים
 אחר בא אם לכו-ע יאוש לאהר שהריוגם

 לא 1ת1 ראשוניס, לבעלים טלשלם פטורואכלו

 יש חיוב איזה וא"כ כלל, דבעלים גזלןמקרי
 וצ"ע.בלוקח

 למאי שמבואר שס"א סי' בטור עי'אמנם
 ואם לוקח כרשות לאו יורש שהשותדקי"ל
 חיב בעץ והוא יאחם לאחר גזילהירשו

 אם מ"ם פטור, שאכלו בעץ אינו ואםלהחזיר,
 הגזילה היורשים קנו שאז הגזילהנשתניח
 דכיון כנ"ל, תמוה והוא דמים, לשלםחייבים

 האיך אכלו אם כגת בעין אינו אםשפטוריס
 וצ-ע. כשינוי כשקנומתחייבים
 גזלן שקונה קנין שעצם מזה מבוארואשר
 קנע זה אין דוהשיכ מקרא שנלמדבהגזילה,
 היוב עם ביחד הוא הקנין שעצם רקבחנם,
 וכגק גזלן כלל חשוב דלא היכא ואףדמים,
 בהא לאו מ"מ אכלו, אם שפטור יאושלאחר
 הגזלן שקונה בקנין דין שזהו אלאתליא

 זה וכל דמים. שמחייבובהגזילה
 נכ~

 בחיוב
 תחתיא נתחתב אמנם הגזילה שקונה והשיבשל

 שאינם אף שהיורשים הטור שכחב וזהודמים,
 גזילה, קנין ע"י שקנו כיק מ"מ כללגזלנים
 שיטת היא והיא בדמים. מחיבו הקניןעצם
 רק גזלן, דחשוב מטעם ולאו בלוקחהר"מ
 רק ולא מקנ"ג, ג"כ הף וש"ר שיאחםשס"ל
 שמהני שיטתו חזינן וכן דאכידה, יאושמטעם
 שהוא מוכרח שמזה ג"כ, יאוש ואח"כש-ר
 הלוקח על דמים חיוב יש ולהכי גזילה,מדיני
 קנין שהוא גזילה, קניני דין מעצם שזהוומפני

 דטיט.המחייבו
 צ"ה דף חום' שיטת יסוד גם שזהוונר'
 שס"ל שם, הגר"א ובהגהות משלם,בד"ה

 כשעת לשלם חתב בשינף הגזלןשכשקונה
 הגזילה, כשעת משלם מקום שבכל ואףהשינף
 דממילא בשינוי עכ"פ ליכא הא תברא,דין
 הא להמבואר מיהו ברא"ש, רנ"ש ילדהכגת

 הקנין שעיקר מטעם זהו שינף כשעתדמשלם
 באמת שבזה גזלן, מדין ולא בדמים,מחייבו
 דוקא, הגזילה כשעת הגזלנץ ככל משלםהוה
 עריץ שהרי וגם השינוי. כשעח משלםולהכי
 כשמחזיר עדתן ונמצא דוהשיב חיובא פקעלא

 כדהשחא. לשלם צריך ודאי הדמים ע-יהחפץ



בחוראישבד
 בפסחים רש"י ברברי להוסיף יש)!לפי"ז
 הגזילה שקנה שבאופן תוס' כשיטתדס"ל
 מדה, לפי משלם באמת אז והשיב מדיןומשלם
 כדהשתא.( משלם נח-קרואם

 באמת שהרי הר"מ ברעח י"ל לפי"זאשר
 וקרית מ-מוני בהגהוח המפורש לפי לעייןיש
 תשלומין ובעי' רש"י כרעת הר"מ שדעחספר

 אפי' בשברים עצמו לפטור וא"ימעליא
 להך הר"מ מביא באמת למה תשלומיןבתורת
 גמור, שינוי שאינו בכה"ג שמע דאיןדינא
 ולמה יכולים השברים ליטול הבעלים רצוואם
 לקנות, גם גמ!ר שינוי דהוה בציור מביאאינו
 דוקא. מעליא תשלומין לשלס בעיושאז

 ראץ דינא שיסוד להר"מ שס"ל בזהוהנראה
 ועדיץ בעין שהחפץ .בכה"ג דוקא הואשמין
 ס"ל אז ודוקא הגזילה, את הגזלן קנהלא

 הגזלן על טוטל דוהשיכ שמחיובאכהנ"ל,
 דגזלן טחיובא והוא גזל כאשר השבהלעשות
 בהשברים, לפניך שלך הרי לומר יכולשאי3ו
 צריך אלא תשלומין, בתורח לשלם א"יוגם

 צריך וא"כ גזל, כאשר מעליא  השבהלעשוח
 בעיז כשהוא דוקא זהו מיהו דוקא, דמיםלשלם
 ולא השבה, מצות הוה עיקרו אז קנה לאדצדיין
 כשקנה משא"כ ככסף, ש"כ דין ביהשיכא
 חיובא פקע באמת אז בעין, 1אינ1הגזילה
 אינו הגזלן שקונה קנין שמ"מ רקדוהשיב,
 וחיוב וכש"נ, דמים מח-בו רק בחנםק,ין
 מיהו דוהשיב, מקרא ונלמד נכלל ג"כ זהדמים
 אלא תשלומע, חיוב רק ביסודו הוה כברזה

 הר"מ לדעח והשיב מצות בזהשמקיים
 החיוב זה דגם מטעם המצות, בספרוכדמבואר
 נכלל הוא הגניבה, קניח כעד רמיםשמשלס
 אמנם וכש"נ, ס"ו דף הגמ' !כלשוןבוהשיב
 דין שעיקרו סובין ואפי' ש"כ מהני כברבזה

 מסויים דין הוא שמין דאין חינאתשלומין,
 בעע. כשהחפץ בגזלן שיש והשיבבחיוב
 רש"י כרעח שס"ל שאף הר"מ דבריומיושב
 בהשברים תשלומין בתורת אפי' לשלםדא"י
 לשלם כאכות דכולן ההיא חעתיק שפירמ"מ

 ומשום בשינוי שקו' דטביחה בכה"ג גםממיטב

 תשלומין חיוב בעיקרו הוה ג"כ דאזדם"ל
 דלא רש"י שי' מיהו סובין. ואפי' ש"כומשלם
 ואף י"א דף כלשונו וכדמפורש בזהכהר"מ
 בשברים לשלם א"י בשינוי שקנהבגוונא
 חיוב הוה עדין קנין דלאחר דס"לומשום
 דינא ביה וליח תשלומין חיוב ולא ממשהשבה
 כאשר להשיב צריך אלא סובין, ואסי'דש"כ
 וכש"נ, מעליא בתשלומעגזל,

 אמרי יאוש 1 ס" דף הגמ' בסוגית עייןוהנה
 אי ראורייתא אי ירעי' לא מיהו דניקנירבנן
 אמוצא דהוה מידי דאורייתא אידרבנן,
 מרה דמיאש כיון לאו אבידה מחנאאבידה,
 כיון נמי האי ליה, קני לידה דחיתי מקמימינה

 לא או"ד קנק אלמא ליה קני מרהדמייאש
 לידיה אתאי דכי הוא אבידה לאבייה,דמיא

 דבאיסורא כיון האי אבל לידיה אתאבהיחרא
 נקני רבנן דאמור הוא, מדרבנן לידיהאתא
 שם בחוס' תמהו וכבר השביס. תקנחמפני
 דבאבידה כיון פשיטא והא לן קמיבעידמאי
 דאתי מקמי כשמייאש אלא קני לאגאא
 ללמוד שרוצים כגזילה יהני האיך א"כל,דיה,

 אחר יאוש הוה לעולמ שבגזילה כיוןמאבידה,
 ליויה.דאחי

 מוצא בד"ה שם בפירש"י עיעוהנה
 דתיתי מקמי מרה ליה דמייאש כיון לאואבירה
 קודם בעלים נת-אשו אם ליה קנילידיה

 בגזילה והכא קני, אלמא וכר קנאה זהשמצאה
 ליה סגי מייאש והדר יאוש מקמי ליריהדאתא
 במה לכסוף כוונתו וצ"ע עכ"לבדמים
 לקיה, דאתי לאחר דמייאש בגזילהשהדגיש
 מדמינן דהאיך בסוגיין הקו' באמת זהושהרי
 שמהני לאבידה בוהשיב, נתחיב שככרגזילה
 בוהשיב, שנחחייכ קויס כשמייאשרק

 שכחב במה כוונתו ועצ"ע בתוס'.וכדהקשנ
 הא כאן שייכא דמאי בדמים, ליהדסגי

 זהו מיהו הוא, כן שודאי דנהי בדמים,דנתחייב
 דמים, עכ"פ חיב בעין שכשאינו גזלן בכלק
 הכא. לה מייתיומאי

 קו' בזה שמיישב רש"י בכוונתוהפשוט
 מעצם זהו הרי המבואר שלפי וה-נוהחוס'



שכחכהוראי

 רק בחנם, קונה הגזלן שאין גזילהקניני
 בחיוב נכלל שהוא וגם בדמים, מחייבושהקנין
 לקנות גזילתו שאהני דהיכא השבהומצות
 חייב והשיב חיוב מעיקר אז מהבעליםלגמרי
 שלהכי רש"י שמכאר זהו וא"כ דמיה,לשלם
 אף מאבידה, בגזילה יאוש דין למילףמצינן

 היכא דג!ילה כה"ג מהני לא עצמהשבאבידה
 שלמה מבאר, להכי בהשבה, נתחייבשכבר

 שכד דמים, משלם אם דיו בוהשיבשנתחייב
 בדמים, יתחיב אז הרי ביאוש שיקנהנאמר
 קנ"ג דיני מעצם זהו גזילתו ליה שקנישכיון
 מקיים דמים וע"י בדמים, מחייבושהקנין
 מה לן איכפת לא להכי דוהשיב חיובאעדיין
 בהקנין שאין כית בהשבה נתחייבשכבר
 שסגי רש"י שכ' וזהו ההשבה לקיוםסתירה
 גם נתקיים השבה שחיוב דהיינו בדמיםליה
 בד"ה לעיל רש"' לשת עיין וכן דמים,ע"י
 שג"כ דמיו, משלם אם ודיו בס"ר וכו'יאוש
 יאוש ליהני שיכול שמה לבאר כנ"לכ~ו,תו
 דמים ע"י נתקהם דוהשיב שחיובא מטעםהוא

וכש"נ.
 כד"ה ס"ז דף בחוס' הובאה ר"ת שי'והנה
 ס"ל מ"מ קונה יאוש אי ראף וכו' עולאאמר
 באמת ושזהו בעבירה הבאה מצוה דהוהעולא
 מהב"ע. דהוה רק קונה דיאוש עולאכוונת
 ךאוונכרי סוגיא מההיא עליו מקטר שםשתוס'
 הסוגיא בסוף שם שמקשי ב', ל' דףבסוכה
 *כא קני! דלאחר הרי השם, בערנףוליקנוה
 להק' דהו"ל הגרע"א ותמה מהב"ע,משומ
 להו גזי! כד דמהני שם דרב מימראמעיקר
 האו1נכרי, ביד וש"ר בידס יאוש דהוההעכו"ם
 וצ"ע. מהב"ע הוה לא תו שקונה כיוןהרי
 כשורא מהאי שהק' בתוס' עודוע"ש

 הרי לקנוח, חכמיס בו שתקנודמטללתא
 פסול ממנה להפקיע מהני דרבנן קניןשאפי'
 לאתויי דהו"ל הפנ"י השיג בזה ואףמהב"ע,
 ומסיק לעיל, בהו וטרי ששקל דגיטעמסוגיא
 הרי בחוץ, להחחהב ברשותיה ראוקמוהשס

 מטעם יפסל שלא דרבנן קנין אףדמהני
מהב"ע.

 דהרי תמוה, באמת הרי ר"ח שי' עלוהנה
 קונה, שאינו ליאוש מנע מפורש קאמרעולא
 לאשמועינן, אתא קונה אינו יאוש שדיןהרי
 באמח וכן מהב"ע, לענין ר"ת לה קמפרשואיך
 האומנמ וצ"ע. ב', ט דף בסוכה תוס' עליוהק'

 ר"ח, שי' מבואר באמת הרי הישרשבספר
 שלכל אלא קאמר, קונה אינו יאושדלעולא
 קרבן לענין ורק שקונה מודה באמתמידי
 ס"ל יאוש בתר וה' ד' חיוב לענין וכןומצוח
 הגמ' לשוו וניחא קונה, שאינו ור"יעולא
 בעי, והסבר טעמא גופא שזה רק קונה,שאינו
 חשוב ובדה"כ הקדש כגון מילי שלכלשמאחר
 ומצות קרבן שלענין בקניינו תו חסר מהשלו,
 הדבר מתחלק והאיך קונה אינו וה' דוחיוב
וצ"ע.

 נראה עתה ר"ח שי' בביאור נראהואשר
 לשלם הגזלן דין שאז יאוש שלאחרפשוט
 מילי לכל שלו חשוב ודאי שלם נשכברדמים
 לאחר בעצמך והגע קרבן, לענע ואףממש,
 או לשחוט לעולם יוכל לא וכי הגזלןששילם
 קרבן לענע וה"ה שמצי, ודאי שורו,למכור
 מילחא הא שעיקר עוד שנר' אלאומצות
 מצד הוא אלו לדברים בקניינו עדייןשחסר
 מחייבו הקנין עצם הרי מ"מ ליה, שקנישנהי

 שהחפץ למהכ"ע ליה דמשוה מה וזהובדמים,
 מ"מ ליה שקנה ואף נכס'1 כשאר לגמריאינו

 עושה וזה בדמים מחייבו עדיע הקניןהרי
 חפץ עד'ין חשוב וה' וד' ומצות קרבןשלענין
 ומהב"ע. גזול עדיין והוה הנגזל,של

 הרמב"ן בדברי מבואר זה דברויסוד
 קר שם שמיישב הגזול, לולב פ' רישבמלחמוח
 דמטללתא מכשורא חוס'( קו' )כעיןהבעה"מ
 לא תו אותו שכשקנה הבעה"מ בזהשהוכיח
 מיישב והרמב"ן מהב"ע, מטעם דפסולקי"ל
 עצים בגחל גזולה מסוכה שהשיב מה וכןוז"ל
 שתקנו שכיון כלל, תשובה אינה בהןוסיכך
 ועושה לצי"ש בא ואפי' מריש, תקנתחכמים
 הסוכה זו שאין הרי עצים דמי נותןתשובה
 קאי ולא חייב הוא דמים אלא ברשותובעבירה
 עכ"ל דמים אלא וחזור בעמוד השתאעלה



בתוראישבו
 במה חדא ברורים, ואינם סתומיםודבריו
 כלל, שייטא לא שלכאורה דמים חיובשהדגיש
 שזה וכו' וחזור בעמוד שאינו דקאמר מהרוחר
 געמוד אינו שודאי הנדון כל זהו שהריתמוה
 הוה מ"מ אי הוא הספק הרי מ"מ אכלותזור,
 הבעה"מ שהוכיח מה גופא וזהומהב"ע,
 מהב"ע פסול בכה"ג קיי"ל לא דקנהדהיכא
 סכרא, הך יסוד הרמב"ן מדברי שמבואראלא
 מטעם והוא קנה, שכבר אף מהב"עדהוה

 החפץ דעצם דנהי וחזור, בעמוד עדייןשחשוב
 מ"מ לבעלים בעצמה חוזרת ואינה קנה,כבר
 מחייבו הקנין שעצם רק בחנם, קנין שאינוכיון
 הוא עדיין שהחפץ מקרי ובזה תחתיהדמים
 נכסיו כשאר זה ואע דמיה, ע"י וחזורבעמוד
 דמי חייב אם ואפי' חיובים שום בלי שלושהן

 כאן משא"כ כעלמא, פסיקא רק הואמכירה
 הרי הדמים שע"י וגם דמים מחייבו הקניןעצם
 השוב וא"כ החפץ, השבת מצוחמקיים
 הוא ועדיין קאי, וחזור בעמוד עדיעשהחפץ

 וכוונת דמים, שמחייבו מילתא להא נגזלשל
 דמים חיוב רק הוה מריש שבתקנתהרמכ"ן
 והוה וחזור, בעמוד ע"י מקרי ולאבעלמא,

 ודוקא דמיה. ולשלם לקנות בעלמאתקנה
 דמים החיוב חשוב בקנ"ג שקונההיכא.
 והיא קאי. וחזור בעמוד עדתן עצמושהחפץ
 וד' ומצות קרבן לענע שמה"ט ר"ת סברתהיא
 דבר ולכל שקנה, רנהי בקנינו חסר מקריוה'
 דמים מחיבו עדיין שהקנין כיון אבל שלו,הוה
 ופסול גזול והוה מקרי בקנינו חסר מצותלענין
 מהב"ע.מדין

 דדוקא הרע"א משה"ק מיושב לפי"זאשר
 על התוס'  מקער דמים שמחוייב השםמשינוי
 על דמים חיוב שאין וש"ר מיאוש אכלר"ת
 לר"ח אף ובכה"ג כלל, קשה לא וראיהלוקח
 קושיח מידמב וכן קנין. והעדר פסולליכא
 וכקו' תוס' מקשי השבים מתקנת ודוקאהפנ"י

 ורלא כהבעה"מ בזה דס"ל ומשוםהבעה"מ,
 ולר"ת בקנ"ג לקנוח תקנו שבכה"גכהרמב"ן

 שלה. דפיס חיוב ע"י מהב"עצ"ל
 ס"ד ואי כד"ה ס"ח דף רש"י בלשוןדניין
 הא וה' ד' משלם אמאי גנב, קניא גריראיאוש
 הוא ושלו גיבה לבעלים להו דאית בעלמאדמי
 מסכרח להפקיע כוונתו ונר' עכ"ל ומכרטוכח
 הוה דמים, חיוב שע"י אומרים שאיןר"ת

"4 וכש"נ. וה' ד' לחייכו העזל שלעדיין
 ינקלגיץ יעקבחרג

 מקלט מעיר יציאח אישורבעבין

 לעדות לא משם יוצא ואינו ב', י"אמכות
 נפשות לעדות ולא ממון לעדות ולאמצוה
 צבא שר ואפי' לו צריכים ישראלואפי'
 לעולם משם יוצא אינו צרויה בן כיואכישראל
 שם דירתו תהא שם שמה נס אשרשנאמר
 בהרמב"ם וע' קבורתו. תהא שם מיתתותהא
 ח"ל ח' הל' נפש ושמירת רוצח מהל'פ"ז

 ואפי' לעולם מקלטו מעיר יוצא אינוהגולה
 עדוח בין ממון עדות בין לעדות או טצוהלדבר
 להציל או בעדותו נפש להציל ואפי'נפשות

 ומן הדליקה מיד או הנהר מיד או העכו"םטיד
 לתשועתו צריכים ישראל כל אפי'המפולת
 עד לעולם משם יוצא אינו צררה בןכיואב
 למיתה. עצמו החיר יצא ואם הכה"גמוח

 לדכר יוצא דאינו הא על הק'והאחרונים
 חמור עשה לקיים יוצא אינו דאמאימצוה
 בו שיש עשה דהא פסח להקריב לצאתוכגון
 הא על הק' מזה ויוחר הקל. עשה דוחהכרת
 האיסור אין דאמאי נפשוח להצלת יוצאדאינו
 פקו"נ. מפני נדחהיציאה



שנזכתוראי

 דכיע וז"ל שתי' שמח בהאורועי'
 להכניס לו אע הדם לגואל דמו הותרדביציאתו

 מסכנה חבירו הצלת עבור סכנה בספקעצמו
 יצא "ואם הרמב"ם מש"כ שזהו וכתבוראית.
 טעם שהוא שביארנו" כמו למיתה עצמוהתיר
 )והוכיח עכת"ד לעולם משם יוצא דאינולהא
 הירושלמי בשם מיימוני כהגהות דלאמזה
 יעו"ש(. כהרידב"זודלא

 אי, י"ב לקמן דאיתא מהא צ"עודבריו
 מקלטו מעיר יצא בדין הברייתותמהלוקח
 פ"ה והרמב"ם לא, או דמו הותר אםבשוגג
 נימא ואי רמו. הוחר דלא פסק י"אהל'

 מפני או פקו"נ מפני נדחה יציאהדהאיסור
 משוגג גרע יהא לא א"כ ממנו שחמורהעשה
 דמו. הותרואמאי

 שמח, האור דברי ליישכ אפשרולכאורה
 ע"י דמו דהותר בדינא להסתפק ישדהנה
 שנתחייכ חיוב הוא האם מקלט מעיריציאתו
 לו חסר דביציאתו משום הוא או היציאהבעד
 דאינו נימא ואי מקלט. דעיר קליטההדין

 דנמצא הנ"ל קוי ליישב יש היציאהמחיובי
 בהאיסור תלוי אינו בהיציאה דמו דהותרדהדין
 שם עליו חל אי המעשה בגוף תלוי אלאיציאה
 נדחה אם גם משו"ה ואשר לא. אויציאה
 דלא והא דמו. הותר ולכן יציאה חשיבהאיסור
 דיציאת משום הוא שוגג ביציאת דמוהותף
 הוה דלא משום ולא יציאה חשיב לאשוגג
 דיעויץ כן, לומר דא"א אלא בהאיסור.מזיד

 בשגגה רוצח ת"ל ט' הל' פ"הבהרמב"ם
 פטור מקלטו עיר לתחום הוץ גוה"דשהרגו
 כתב י' ובהל' מות. משפט אין ולושנאמר
 בזדת לתחומה חוץ יצא מקלטו לעירנכנס
 לגוה"ד ורשות למיתה עצמו התיר זההרי

 הוא דמו דהותר דהא מזה מבואר הרילהרגו.
 לא נכנס שלא עוד כל דהרי היציאהמחיובי
 עוד ךעוין הקליטה. לו רחסר ואף דמוהותר
 לא דבשוגג כמד"א דמסתברא א', י"בבגמ'
 מחחילתו" חמור סופו יהא "דלא דמוהותר

- סופ1ופירש"י  חחילחו לתחום; חוץ צאתו 
 דמו דהותר דהא ג"כ מזה ומבואר הרציחה.-

 קליטה. הדין לו דחסר ולא היציאה מחיוביהוא
 באיסור חליא הרי היציאה מחיובי דהואוכית

 דהוחר דכיון הנ"ל קושיא קשה וא"כהיציאה
 משוגג. גרע דאמאי דמו הותר אמאי לצאחלו

 דהך נטצא שמח האור דברי דלפי צ"עע,ד
 מדיני זה אין נפשוח להצלת יוצא דאינודינא
 דמו דהותר דכית אלא כלל גלותוחיובי
 לשת ומפשטות לצאח. לו איןביציאתו
 מדיני הוא יוצא דאינו דהא משמעהרטב-ם
 נפשות להצלח אפר לצאח לו דאין גלותוחיובי
 טהא מוכרח וכ"נ רמו, הותר יצא אםומשו"ה
 משם יוצא דאינו בא"ר שם הרמב"םדהזכיר
 בעיקר הוא החידוש בע"כ דשם ממון,לעדוח
 הוא )וחידושו דחיי' בהל' ולא יציאההאיסור
 מצוה לצורך יציאה גם יציאה באיסורדנכלל
 נאמרה לא יציאה איסור דעיקר חימאדלא
 משום דהרי מצוה( לצורך שלא יציאה עלאלא
 דאין דחי" דץ ליכא ממת עדוח לחבירולהעיד
 החמור. עשה כשאינו עשה דוחהעשה

 לצאת לו דאין דהרמב"ס דינא בעיקרוהנה
 כוונחו דאין י"ל והצלה מצוה לדבר אפי'משם

 הדץ לידחות ניתן לא מצוות דחייתדמהלכוח
 דכוונתו אלא לצאת, לו ואסור גווני בכלגלות
 מצוות דחייח דמהלכות נימא אי דאפי'הוא
 מ"מ אבל ותצלה מצוה לדבר לצאת לומותר

 יציאה דיני נאמר לא גלוח חיובימהלכוח
 'צא דאם וממילא והצלה, מצוה ~ברמגלות
 דמו דהוחר דינו הוה לצאת לו דמותרואף
 וכמש"כ. יציאה דיני נאמר לא בגלותודהרי
 גרע דאמאי הנ"ל קו' תיקשי דעדהןאלא
 דמו. הותר דלאמשוגג
 ובהדין מיתחו תהא דשם בהדץ צ"עעוד
 אלו חיובים חל מי דעל קבורחו, תהאדשם
 עצטו שהגולה א-א דהרי זה הוא חיובואיזה
 היה קבורחו תהא דשם בדץ והנה בזה.'תחייב
 אלא בזה הוא שמחחהב חיוב זה דאיןאם"ל
 מדיני מסוים דין דהוא או כפרה מדימ דוהואו

 דינו גלות שנתחייב מי או שגלה שמיקבורה
 מוכרח כן ולכאורה מקלט. בעיר קבורלהיות
  שגלה קודם טח דאם בגמ' שס דאיתא מהאגם



נהוראישכח
 מחיובי זה דאין לשם, עצמוחיו אתמוליכע
 ומשמע מותו. לאחר לגלות שייך דלאגלות
 זה דגם אלא מסוים. דין או כפרה דין אודהוא
 תהא דשם דינא הך נקט במתני' דהריצ"ע,
 משם יוצא דאינו הדין בכלל וקבורתומיחתו
 הנ"ל ולפי גלות, חיוב מעיקר זהו אשרלעולם
 בפנ"ע. יין אלא כלל גלוח מחיובי זהאע

 איתא, במתני' שם דהנה לומרונראה
 גולה. אי3ו זה הרי כה"ג מת דינומשנגמר
 מי ומה ק"1 אביי אמר מ"ט בגמ' עלהואמרינן
 דין אינו גלה שלא מי עכשיו יחנא כברשגלה
 לעיר שנכנס דהיכא מ~ה המבואר יגלה.שלא
 יותר דינו נעשה חיובו לקיים והחחילמקלט
 שנכנס מקודם גלות מדיוב להפטר לעניןחמור
 נעשה דבמה הק"ו בעיקר וצ"ע מקלט.לעיר
 היובו לקיים שהתחיל בזה חמור יותרדינו
 דהק' להא ענין זה )ואין מקלט, לעירונכנס
 דלא האי לי' איכפר דגלה האי ודלמאהגמ'
 דכפרתו לענין הוא הגמ' קושיח דהרי לא,גלה
 דמיתת תירץ וע"ו עצמה הגלוח ע"יתהי'
 הוקשו לא הק"1 עיקר לענין אבל מכפרתכה"ג
 מזה מוכרח נראה ואשר מידי(. ולאעליה
 רציחה שהמעשה מה מלבד בשוגג רוצחדבדין
 חל בגלוח דנתחייב דע"י י"ל בגלותמחייבו
 ומה גולה, תורת ביה והיילא גלות הדיןעל'1
 גלה שכבר אחר מקלטו בעיר להשארדחיב
 ולא עליו שחל גולה הדין משום הואלשם
 שעליו גולה הדין מצד דינו שזהו חיובו,משום
 מקומו ומדנעשה מקומו מקלט העירשנעשה
 הגלות. עצם הוא שהוא משם לצאת רשאיאינו
 לעולם משם יוצא דאינו דהדין לפ"זונמצא
 לו שאסור שעליו הגלות דין עצם מצד דיןהוא
 בהחיוב זמן שיעור זה ואין לעולם, משםלצאת
 שם להיות הוא חיובו גלות שחייב שמיגלות
 הדין דמצד אלא שיעורו, זהו 1"לעולם"לעולם
 לעולם לצאת שלא הוא דינו עליו שחלגולה
 וכיון לעולם. בגלות שיהא גלות הואשהוא
 חיוב משום אינו בגלוח להשאר רצריךידהא
 עליו, שחל גולה הדיו מצד אלא הרציההבעד
 אינו כה"ג מיתת ע"י דיוצא הא גם ע"כא"כ

 דין דהוא אלא הרציחה" בעד בחיובופטור
 הדע דזה פשוט ונראה הגלות. מעצםיציאה
 אינו זה ושמשום מקומו, מקלט העירדנעשה
 אלא עליו תלה לא לעולם, לצאתרשאי

 דמיתת הפטור שאני ולכן מקלט לעירבכניסתו
 הכנסו מטרם מקלט לעיר נכנס בשכברכה"ג
 הדין עליו חלה דכבר נכנם שכבר דהיכאלשם,
 מעצם יציאה כה"ג מיתת הוה וכנ"לגלות

 אם כי אינו נכנס לא בשעדיין משא-כהגלות,
 ע"י דאם הק"ו א-ש ובזה לגלות, שא"צפטור
 שכבר הגלות מעצם יציאה דין חל כה"גמיחת
 פטור דין חל מיתתו שע-י כ-ש עליו,חלה

 הדין עדיין עליו חל שלא היכא לגלותשא"צ
 כלל.גלות

 מיתתו תהא דשם הדין לבאר ישולפי"ד
 ג"כ דהויע דנראה קבורתו, תהא דשםוהדין
 שיהיה הוא הגלות שעצם הגלות, בעצםדינים
 שהמה בגלות קבורתו והן מיתתו הן דירתוהן

 ואינם לעולם, משם יוצא דאינ1 הדיןפרטי
 רציחתו בעד הרוצח בהם שנתהייבתיובים
 כן על ואשר בו. שחל גלות הרין דזהואלא
 דחל דע"י מותו לאחר גם דינים הנךשייכי
 קבורתו שמקום גלות דיני בו חל גולה דיןעליו
 מקלטו. בעירהוא

 עצמותיו מוליכין שגלה קודם מת דאםוהא
 קודם דמת דכיון בזה לדק שיש ואףלשפ,
 הגלות, קליטת עדיין עליו חלה לא הרישגלה
 גלות וטעון דינו נגמר שכבר שמאתר י"למ-מ
 גלוח הדין בגופו שיתקיים מחהב גופאזהו

 בגמ"ד דגם עוד יתבאר )ולקמן שםשיקבר
 לגלות, שחייב לענין גולה דין כבר עליוחלה
 גלות ריני בגופו ."לה דמה"ט י"לוא"כ

 דמ"מ וכיון מקלט. בעיר ויקבר שםשיוליכוהו
 קרא בעינן הגלות קליטת עדיין עליו חלהלא
 וכדמבואר לשם עצמותיו דמוליכין זהעל

בגמ'(.
 הנאמר דחייה הדע למה מבוארולדברינו

 מערי יציאה בהאיסור שייכא לא מצוותבכל
 בחיובי רק שייך דחייה דהדין דנראהמקלט
 על תיוב הוא דיסודס ל"ת או עשה וכגוןמצוה



נחוראי
 חיובים תרי דאיכא רהיכא נאמר בזההגברא,
 השני חיוב מפני נדחה א' שהיוב אהדדידסתרי
 מיני' דאלים אחרת עשה דאיכא היכאוא"כ
 החמור מפני ונדחה בהעשה דחיי' דיןחל

 דחייה דין שהל - בפקו"נ הוא וכןממנו,
 יציאה האיסור משא"כ פקו"נ. ע"יבהעשה
 אלא עליו מצוה משום שאינו מקלטמעיר
 מקומו, מקלט העיר נעשה גלות דמדינימשום
 דהעיר ומכיון דחייה ענין כלל שייך לאבוה

 יציאה האיסור גם הוא מקומו עדייןמקלט
 כלל. נדחה ולא עומדבמקומו
 בפני עומד דבר ואע דהואיל נאמר אםואף
 גם מקלטו מעיר לצאת לו מותר א"כפקו"נ
 דמותר יציאה בהאיסור דחייה דין חל לאאם
 אעפ"כ פקו"נ, מפני גלות הדין על לעבורלו
 היתר אלא שאינו דכיון דמו הותר דשפירי"ל
 גלות דיני ומצד גלות דיני על לעבורצדדי
 ביה שייכא דלא )כית לצאת לו אסורעדין
 דיני על במזיד שעובר שפיר חשיבדחייה(
 אינו בשוגג הוא כשיציאתו משא"כגלות,
 לא ולפיכך בשוגג אלא גלוח דיני עלעובר
 דמו.הותר

 לצאת היחר לו יש אם דגם)ולפמשנ"ת
 דכרי גם מיושבים דמו הותר מ"מ פקו"נמפני
 לו אין אם לצאת לו אסור דגם שמחהאור
 חבירו להציל כדי סכנה בספק עצמולהכניס
 מה תיקשי לא והשתא ודאית.מסכנה

 דהדין משמע הרמב"ם דמדברי לעילשהקשינו
 חיובי מדיני הוא נפשות להצלת יוצאדאינו
 בהלכות דין הוא שמח האור ולדבריגלות,
 הם הרמב"ם דברי דעיקר אה"נ דלהנ"לדחייה
 וכמש"כ יציאה היתר ליכא גלותדמדיני
 אסור דממילא אה"נ אבל דמו, הותר!שמה"ט

 שמח(. האור וכדברי לצאתגם
 כהגג מת דינו משנגמר - במתני'שם
 מת רינו נגמר שלא עד אם גולה. אינו זההרי
 דינו נגמר מכאן ולאחר תחתיו אחר ומנוכה"ג
 כה"ג בלא דינו נגמר שני, של כמיתתוחוור
 מ"ט בגמ' ושם לעולם. משם יוצא אינווכו'
 עכשיו יוצא כבר שגלה מי ומה ק"ו אבייאמר

 הק' והתוס' יגלה. שלא דין אינו גלה שלאמי
 דינו דנגמר נמי נילף דינא מהא' ת'מהח"ל
 כבר שגלה מי ומה כלל יגלה שלא כה"גבלא
 מי כה"ג של במיתתו יוצא כה-ג מיתתלפני
 אחר יגלה שלא דין אינו מותו לפני גלהשלא
 יוצאה כבר מכורה בערכק אמרינן דהכימותו
 וכו'. תימכר שלא דין אינו מכורהשאינו

 אחר ק"ו הביאו דאמאי צ"בודבריהם
 מהגמ' להק"ו ראי' להגיא )והוצרכולקחטיתם
 דהך להקשות להם היה בפשיטוח האדערכין(,

 לפוטרו מיני' דילפינן בגמ' דאמרי' גופאק"ו
 אי גם מגלות לפוטרו יהני גמ"ד אחרמגלות
 דמיתת דילפינן מאחר דהא הדין, נגמרלא

 גמ"ד קודם לי מה גלה לא אם גס פוטרוכה"ג
 וצ"ע. גמ"ד, לאחר ליומה

 מלאחר גמ"ד קודם חלוק דבזהונראה
 דמיחת דהדין לעיל ת דלפמשנ" - דינושנגמר
 א"כ, יציאה, דין הוא הרי מגלות פוטרכה"ג
 אית יציאה דע כה"ג במיחת דמדאיכאמק"ו
 למילף איכא לגלות, שא"צ פטור דין נמיבי'
 שתחול וכדי דינו שנגמר בגוונא רק פטורדין
 יציאה דהדין דומיא הגלוח בעצם פטוראהך

 אבל הגלוח. בעצם דין שהוא מיני'דילפינן
 הדין כלל עליו חלה לא דעדיין גמ"דקודם
 בעינן הגלוח בגוף פטור שתחול שייך ולאגלות
 כה"ג מיתת דלאחר נאמר גלות דמדינילמילף
 לק"1 בקושיתם תום' הוצרכו וע"ז גולהאינו
אחר.

 דנגמר להא טעמא שכחב בהרע"ביעויין
 דינו דמשנגמר ח"ל גולה אינו כה"ג מתדינו

 מיושב דבריו )ולפי גלה. כאילו לגלותועומד
 גם פוטר כה-ג דמיתת מהק"ו ילפינן דלאמאי
 גמר דקודם הנ"ל תוס' וכקו' דינו שנגמרקודם
 בי' דלית כה"ג מיחת ע"י פטור שייך איןדין

 עליו הק' ובתוי"ט לגלות( העומד דכלטעמא
 לקולא. וכו' העומד דכל כללא האי מצינודלא

 הרי רינו שנגמר שאחר וז"ל בתבובמאירי
 עונש הגיעהו שלא אע"פ שגלה כמיהוא

 לו גרם גלותו בדמיונו שנחקץ שמההגלות
 כה"ג במיתת לו נתכפר שבכניעתו עדלהכנע



כחוראישס
 ע"כ. זה, של גלותו מיתתו הפקיעה כךומתוך
 קודם דהא התוס' קו' מיושב ג"כ דבריוולפי
 לו שתכפר וא"א טעמא הך ליכא דיןגמר
 דממ"נ דבריו, בעיקר דצ"ב אלא נה"ג.מיתת
 א"כ דמכפרה הוא גרידא כה"ג דמיתת ס"לאי
 טעמא דליכא ואף תכפר דין גמר קודםגם

 גרידא כה"ג מיתת מ"מ שגלה כמידהוה
 לו שתתכפר כדי שיגלה גם בעינן ואיתכפר,
 דנכנע הא חשבינן היאך א"כ כה"ג,כמיתת
 גלות ולחדש גלה. לא מ"מ הא לגלוחלבו

 תלוי שבזה ולומר לבו שנכנע ע"ימחודשת
 א"א ומהק"1 זה דבר תיתי דמהיכי צ"עכפרתו
 הכי.למילף

 שכתב בהא המאירי דכוונת פשוט זהוהנה
 הוא דין גמר אחר מכפרת כה"ג דמיתתדהא
 זה אין שגלה כמי הוא הרי לבו דבהכניעמשום
 הוא הפטור דטעם מבואר דבגמ' הפטור,טעם
 א"צ  שגלה קודם כה"ג דבמיתת ק"1משום
 דמיתת דהפטור הוא דכוונתו אלאלגלוח,
 - שגלה כמי נמי דהוה בגוונא רק הואכה"ג
 טעמא דזהו ואשר - גמ"ד לאתרדהיינו
 דינו שנגמר לאחר רק מכפרת כה"גדמיתת
 במתני' דהרי וצ"ע דינו. נגמר לא בשעדייןולא
 א' בדין( העמדה )קורם דבתחילה איחא ב',ט'

 כיון והא מקלט, לערי מקדימים מזיד וא'שוגג
 מגלות יפטר גמ"ד קורם גם א"כ גלהדנבר
 של הגלות גרע לא דלכאורה כה"ג, מיתתע"י

 ממאי גמ"ד קורם דהוה אף מקלט לעירקדימה
 שהכניע במה גלה כאילו הוה גמ"דדלאחר
לבו.

 קודם מקלט לעיר דמקדים דבהאוצ"ל
 דעדיין לגלות חיוב כלל בזה מקים אינוגמ"ד
 דצריך דאמרינן והא לגלות. נתחייבלא

 אלא גלות חיוב מדין אינו מקלט לעירלהקדים
 ולכן בלבד. הדם מגואל קליטה לו שיהיהכדי
 לעני, גלות תורת מקלט לעיר בקדימתואין

 דליכא ובטעמא כה"ג. במיתת לושתתכפר
 דלא צ"ל לכאורה גמ"ד קודם לגלותחיוב

 המעשה ומצד בנמ"ד, אלא גלות החיובעמר
 חינבו. עמר לא לחודרציחה
 דין עליו שחל ןרמה לפמשנ"ת באמתאכן
 דעצם '"ל גלות[ דיני בשאר מחייבוגולה
 דחלה מהא ג"כ הוא מקלטו לעיר לגלותחיובא
 שצריך הוא גלות דמדיני - גולה דיןעליו

 הרציחה. בעד הוא שנתחייב חיוב ואינולגלות,
 לחוד רציחה במעשה דגם נימא אי אףולפ"ז
 לא גמ"ד דקודם י"ל מ"מ בגלותנתחייב
 גולה נעשה דלא משום לגלות עדייןנתחייב
 דינו, שנגמר עד גלות בדיני שיתחייבלעניז
 קודם מקלט לעיר בקדימתו אע לכןואשר
 חשבינן לא ולהכי לגלוח חיוב של קיוםגמ"ד
 כה"ג. במיתת לו שתתכפר כדי לגלוחליה
 גולה דץ עליו חל דלא לעיל שביארנווהגם
 מתחלק, דבזה נראה מקלט לעיר בכניסתואלא
 עליו חל לא מקיט לעיר נכנם לא שעודדהיכא
 העיר שיהי' ממש גולה שיחשב לענין גולהךין

 דאינו הדין עליו שחחול וכדי מקומומקלט
 ורק מיתתו, תהא דשם והדין לעולם משםיוצא
 ניץ לגלות שחהב לענין גולה דין עליוחל

 וכמש"כ. גמ"ד לאחרשהוא
 דכגמ"ד מהא הוא לגלות דהחיובולפי"ד

 בהא א"כ גולה דץ עליוחלה
 שנגמ"י

 שפיר
 ואף גולה. דין עליו חלה כבר להא גלוחחשיב
 כפרה לענע מ"מ גלות של קיוס כללשליכא
 שצריך לענין גולה שנעשה בזה דתלויי"ל

 זה דדבר ומשום הגלות של בקיומו ולאלגלות
 זהו ואשר המאירי, וכסברת להכנע לוגורס
 לעני, גולה חשיב דין דבגמר המאירישכתב

 כה"ג. במיתת לושתתכפר
 דאק הרע"ב דברי בביאור נראהולפמש"כ

 חשיב וכו' העומד דכל הכלל דמשוםכ11נת1
 דכית דם"ל אלא גלות, החיוב ק-םכאילו
 שפיר חשיב גולה דין עליו חלה דץדבגמר
 יש כאילו נחשב לא אם גם כפרה לעניןגלות
 לגלות שעומד גופא זה ע"י גלוח, של קיוםכאן
 נראה ולכן גלות. של חומר הגולה אצל בזהויש



שסאבהוראי

 גלות של קיום שא"צ שביארנו וכיק גלות, הכלל אשכחן דלא בתף"ט שהקשה מה~"ק
 גולה, שנעשה בהא גלות של חומר רק ובעינן להנחת דגם דנראה לקולא, וכו' העומדדכל

 העומד. כל של הכלל שפיר בזה שייך הדע של קיום תשיב לא דרק י"להתף"ט

 4*.,*ל
 לזבניק יעקבחרב

 בעציץ שבטעה קישותבעבין

 פ"ב אוכלין טומאת הלכות רמב"םא.
 אע"פ והגרילה בעצ"ן שנטעה קישותה"ט:
 טומאה. מקבלת אינה לעציץ חוץשיצאח
 אלא אע"פ כאן אין א"א הראב"ד:ובהשגות

 שאע"פ טהורה לעציץ חוץ שיצאתכיון
 לחוץ הקישות שיצאח כיון נקוב אינושהעציץ

 הוא וכן וטהור בחוץ שנטעה כמי הואהרי
 פ"ב בעוקצין מתני' והוא ע"נ, במשנהשנוי
 הצאת והגדילה כעציץ שנטעה קישותמ"ט
 טיבה מה ר"ש אמר טהורה. לעציץלחוץ
 יאכל. והטהור בטומאתו הטמא אלאליטהר
 מפרש המשנה בפי' שהר"מ שכ' בכס"מועי'
 נקוב בעצ"ן שנטעה טהורה בקישוחמתני'
 ואם טומאה מקבלת אינה נטועה שהיאדכיק
 שאותה סד"א לעצ"ן חוץ ויצאתהגדילה
 טומאה, ומקבלת כתלוש הוי לחוץשיצאה
 חשיבא כמחובר דעדהן טהורה דאעפ"כקמ"ל
 הראכ"ד שכ' מה וא"כ טומאה. מקבלתואינה
 לפי במשנה שנף אינו כמשנה" שנוי"וכ"ה
 הר"מ.פירוש

 איירי מתני' הראב"ד פירחם דלפינמצא
 דינו לחוץ שיצא ומה נקוב שאינובעציץ

 נחשב רבו קא דמאררא דכיוןכמחובר,
 דרבנן בזה; הוא ורבנן ר"ש ומחלוקתלמחובר
 נחשב הפנים גם מחובר הוי דהנוף דכיקסברי

 וס"ל חולק ור"ש מהנוף דיונק משוםלמחובר

 ומה פי' בטומאחו" והטמא בטהרתו"הטהור
 שבחוך ומה כמחובר דדינו טהור לעצ"!שחוץ
 מפרש והרמב"ם וטהור. כתלוש דינוהעציץ
 דמה דסכרי כרבנן ופסק נקוב בעציץמתני'
 הוא והרי מפנים שיונק מפני הוא טהורשבחוץ
 טהור יהא דהנוף ליה סבירא ולאמחובר,
 דמטעם לעציץ שמחו,! מהאויר שיונקמשום
 עליו חולק )ובזה כתלוש. דינו אכתיזה

הראב"ד(.
 תמה בכורים מהלכוח ה"ט בפ"בבמל"מ

 משקין "נפלו בתוספתא דשנוי הרמב"םעל
 לחוץ ףצאת הגדילה ונטמאח קישותע"ג

 לחוץ שיצא נקוב שאינו בעציץ והיינוטהורה"
 נעשה כמחובר דינו לחו,ן שיצא דמהדכיון
 דין נותן האףר דיניקת הרי כמחוכר.הכל

 לחוץ היוצא להר"מ ואילו העציץ לכלמחובר
 כתלוש.דינו

 פ"ב דעוקצין ממשנה הר"ם על ועו"קב.
 ושאינו הזרעים את מכשיר אינו נקובעציץ
 שפתו עד עפר מלאהו הזרעים אח מכשירנקוב
 מבואר הרי לבזבז. לה שאין נטבלא הואהרי

 אפי' כמחובר דינו שפתו עד עפרדבמלאוהו
 רבו קא דאוירא רדין הר"מ ולשיטח נקיבהבלי
 קב"ט סדין ולהפקיעו מחובר לעשותו מהנילא

 כשהן הכשר הזרעים מקכלים אע למהוהכשר
 שבת במסכת וכן לבובז. לה שאין טבלאבחוך



בחוראישסב
 ממנו התולש עשבים בו שעלו דצרורמבואר
 נקוב. הוי לא הצרור והרי הטאת הייבכשבח

 רבו קא דאווירא הראב"ד לשיטתובשלמא
 האויר סני דרואה דכיון ל"ק למחוברעושהו
 לבד אויר דיניקת להרמב"ם אבל מחוברהף
 חטאת. חייב למה למחובר עושהואינו
 בהקדם דלעיל לתרץ.התוספתא והנראהג.
 שם טו"א בהלכות הרמב"ם על קושיאעוד
 הן הרי פירות ובו האילן יבש הר"מ דכתבה"ד

 אם א"א הראב"ד ובהשגות ע"ככמחוברע
 ע"כ. כמחוברין הן הרי פירות ובו האילןיכש
 מפורש הראב"ד דכדברי הרד"ל בביאורוהק'
 ובו האילן יבש פ"ב רעוקצין בתוספתאהוא
 כמחוברין. הן הריפירות

 והראב"ד הרמב"ם מחלוקח דיסודונראה
 לקרקע מחובר שהוא דדבר יינא בעיקרהוא
 כשם איתא, ב' קי"ח רף דבחולין מקב"טאינו
 אין כך כשיתלשו אלא טומאה מקבליןשאין

 ופירש"י כשיתלשו, אלא הכשרמקבלים
 טמאים מחוברע אומר אתה אם בתו"כדתניא
 שאין מחוברים לך שאין הכל אתטמאת
 ע"ו דבנדרים לעיין, ויש אצלם מצוייןשרצים
 מקבל מתובר דאין להא אחר טעםמבואר
 בקרקע שזרעו כיק טמאים זרעים דמהטומאה
 יורע אשר זרוע זרע כל על דכתיבטהורים
 הר"ן וכ' כ"ש. לא ועשדים זרועים הואטהור
 בעינן למה וצ"ע עלה דפליג מאן דליכאשם
 טעמי.תרי

 מקבל אינו דמחובר דינא רבהךוהנראה
 דיצא משום חדא, הלכות. ב' נאמרוטומאה
 התורת נתבטל הרי שנזרע דכיון אוכל,מתורת
 ד"ה א' ל"ד בפסחים רש"י כמש"כאוכל
 בטלן לקרקע שחבורין וו"ל, מלטמאטהרו
 דמחובר בנדרים הסוגיא וזהו אוכל,מתורח
 שזרען כיון טמאים זרעים דמה מקב"טאינו

 דהא כ"ש לא ועומדים זרועים טהרובקרקע
 משום טהרו בקרקע שזרען טמאיןדזרעים
 ועומדע זרועים א"כ אוכל, מתורתרנתבטלו

 אונל לאו שהרי טומאה יקבלו שלא כ"שלא
 בעצם נפקע דמחובר נאמרה, הלכה ועודהוא.

 משום אינו וזה טומאה, קבלת שלמהדין
 מיוחד דין דהוא אלא אוכל, התורתדנתבטל
 חהו מקב"ט אינו דמחובר טומאהבקבלת
 טמאים מהוברין אומר אתה אם בתו"כדתניא
 שרצים שאין מחוברין לך שאין הכל אתטמאח
 אצלם,מצויין

 דהרי הלכתא, תרי להני דצריכיונראה
 נקוב שאינו דכעציץ הנ"ל בראב"דמבואר
 שנטעה כמו הוא הרי לחוץ הקישותשיצאת
 דטהור לומר שייך לא כאן והלא וטהור.בחוץ

 קב"ט, של הלכתא מכל נפקעמטעם,דמחובר
 דיסוד מוה, ומוכרח הוא, מחובר לאודהרי
 ונתבטל ורע הוא הרי דנזרע דכיון הואהיין

 לעציץ חוץ שיצאת בקישות ולכן אוכל.מתורת
 אמנם אוכל. מתורת ונתבטל כזרע הואהרי
 הרי פירות ובו האילן דביבש הראב"ד דכ'בהא
 לא כאן דהלא לכאורה קשה כמחוברין,הן

 מתורת שנתבטל מפני טהור שהוא לומרשייך
 הוא, זרוע זרע ולא האילן יבש דהריאוכל,
 דמחובר משום הוא הדין דיסוד צ"לוע"כ
 כשיבש גם ולכן טומאה קבלת דין מכלמופקע
 מ"מ דהרי כמחוברין, הן הרי פירות ובוהאילן
 וכמש"נ. הוא,מחובר

 דאין דהא הוא הרמב"ם שיטחאמנם
 בטל דזרע משום רק הוא טומאה מקבלמחובר
 פירוח ובו שיבש דאילן כ"ש ולכן אונלמתורת
 לא א"כ הוא זרע דלאו משום כתלושין הןהרי

 מחובר, שהוא אע"פ אוכל מתורתנתבטל
וא"ש.
 הא עפ"י נראה הר"מ שיטת ובעיקרד.
 תאנה של יחור מ"ח פ"ג בעוקציןדתנן

 אם וחכ"א מטהר ר"י בקליפה ומעורהשנפשח
 ר"י ב', קכ"כ בחולין ופירש"י לחיותיכול
 יכול אם וחכ"א הוא מחובר דאכתימטהר
 הוא הרי לאו ואם וטהור מחוכר הוילחיות
 ר"י פליגי דלפירש"י נמצא וטמא.כתלוש
 ומעורה ונפשח תאנה של כיחורוחכמים
 ולפמש"כ לא. או כמחובר דינו אםבקליפה
 סובר רר"י הוא וחכמים דר"י דפלוגתאנראה
 מקבל מחובר דאין בהא הם הלכותדשתי



שסגכחוראי
 קם וגם אוכל, מתורת בטל ד1רע משוםטומאה,
 קבלת דין מכל הופקע דמחובר מיוחדדין

 שנפשח תאנה של יחור גבי א"כטומאה
 זרע דאי"ז דאע"ג מטהר ר"י בקליפהומעורה
 מחובר דהוא משוס טהור הוא מ"מזרוע

 אבל טומאה. קבלת ד'ן מכל נפקעומחובר
 משום טומאה מקבל מהובר דאין סבריחכמים
 שהוא 1רע ודוקא אוכל תורת ממנו בטלדזרע
 יחור וא"כ אוכל תורת ממנו בטלמחובר
 מחובר שהוא אע"פ בקליפה ומעורהשנפשח
 כית הוא 1רוע זרע דלאו טומאה מקבלמ"מ
 בתוספתא דתניא הא ולפ-ז לחיוח. ינולשאינו
 טהורה לעציץ חוץ ויצאח הקישותהגדילה
 לא ולכן כר"י; אחיא מחובר שאי"זאע"פ
 כחכמים דפסק משום להלכה הר"מהביאו
 מתורת בטל דזרע משום מקב"ט מחוברדאע
 קישות גבי ומעתה מחובר, שהוא ובתנאיאוכל
 הוא מ"מ זרע שהוא אע"פ לעציץ חוץשיצאח
 ולפ"1 הוא. מחובר לאו דהרי טומאהמקבל
 פירות ובו האילן דביבש הרמב"ם פסקשפיר
 יבש דתני פ"ב וכתוספתא כתלושין. הןהרי

 כר"י אחיא להר"מ כמחוברין הן הריהאילך
 טומאה מקבלח נפקע דמחובר מיוחד דיןדיש
 מ"מ 1רע, הוא שאין פ אע" האילן כשיבשולכן
 וכנ"ל, מחובר דהוא משום טומאה מקבלאינו
 דאין בהא כחכמים פסק הרי הרמב"םאבל

 האילן דיבש כ' ושפיר טומאה מקבלמחובר
 וכמשנ"ת. כתלושין,ה-ה
 ממתני הרמכ"ם על שהקשינו ומהה,
 הש"ס על הגך'ח בחירהט' איחאדטבלא
 דבפ"ב עצמו הרמב"ם בלשוןדמבואר
 עד עפר שמלאהו עציץ כ', טו-אמהלכות
 כטבלא הוא הרי אלא כלי חשוב אינושפחו
 עכ"ל. קבול, כלי שאינה שפה להשאין

 עדיין מ"מ כלי תורת בטל אם אפי'ולכאורה
 הקרקע מן יניקה כאן אין דהא מחובראינו
 כאן דבמתני' וע"כ מחובר. דין לזה ניתןומאין
 שמונחים אע"פ בכלי שאינם דזרעיםנחחדש

 דינם דשבת( )כסוגיא צרור על או טבלאעל
 מפני נקב צריך כלי דהוי היכא דרקכמחובר

 בטבלא אבל לקרקע החיבור מכטלשהכלי
 בטלים כלי שם עליה שאין לבזבז להשאין
 ואין ז"ל. הגר"ח תו"ד ע"כ נקב בלילקרקע
 ג"כ אדמה וכלי גללים דכלי מהאלהקשות
 שהשרשים לטעם בעינן ואפ"ה מקב"טאינם
 דמתני'( רישא )עיע מהם. לצאחיכולים
 עדיין מקכ"ט שאינן דאע"פ גללים כלידשאני
 דכלי מ"ה ס"ה מפרה וראי' עליהם כלישם

 דכשרים ומהא חטאח מי לקדוש כשרגללים
 שאובים עושים וגם מ"ב( פ"א )ידיםלנט"י

 מ"א(. פ"ד)מקואות
 הר-ן בחי' מבוארים דהדבריםונראה
 שבת. למס' הריטב"א( חידושי תוך)הנדפס
 )דס"ל ר"ש ומודה ב', צ-ה בשבחדאיתא
 בכדי ניקב שאם כמחובר( אינו נקובדעציץ
 הזרעים כל מחובר "דחשיב ופירש"יטהרתו,
 הר"ן שם וכתכ כלי" הוי לא רתושבתוכו
 משמע סחמא לה דמדנקט דאמר מאןדאיכא
 נקב למשקין העומד דכלי כדיניה וחד חדרכל
 עומד ואם משקה בכונס היינו טהרתובכדי

 דמס' פ"ג ריש וכדתנן זית כמוציאלאוכלין
 לאוכלין העשוי לטהר חרס כלי שיעורכלים

  שיעורו למשקין העשוי בזיתיםשיעורו
 עיון צריכים דבריהם ולכאורה עיי"ש.כמשקין
 והא משקה בכונס כשניקב מחובר הוידאיך
 שם ברש"י כמבואר הקרקע מן יניקה כאןאין
 ראוי זה נקב שאין 11"ל הוא, כלי ועדייןד"ה
 שבטל דכל וע"כ הקרקע. לחלוחיתלהריח
 אף כגוף ונעשה קרקע אגב מתבטל כלימתורת
 המיוחד בכלי ולכן הקרקע מגוף יניקה לושאין

 לעשותו מהני משקין בכונס דביטולולמשקין
 ז"ל. הגר"ח וכדברימחובר,

 בשבת דס"ל המאירי שיטת לפ"זויתבאר
 יראה וז"ל מהני לא העצ"ן בדופן דנקבשם

 נקוב עציץ שנקרא דבר סוף שלא זומסוגיא
 כן כשאינו אף אלא הנקב כנגדכשהשריש

 יראה ולא בדפנוח הנקב הי' אפי' מכאןך"מ
 היו שלא אלא גשוליו הנקבים שהיו אלא כןלי

 מהלכות בפ"ב המל-מ נקט וכן השרש.כנגד
 וראיחי מהני. לא הצד מן דנקבבכורים



בחוראישסד
 ]הובא שמ"א סי' ח"ג הרשב"אבתשובות
 הצד מן דנקכ מסוגיין שהוכיח של"ו[ סי'בב"י
 מודה בש-ס עלה "ואמרינן בא"ד, ח"למהני
 אפי' לרבנן אלמא מרביעית ניקכ אםר"ש
 ליישב צריך וא"כ מרביעית" ולמעלהמצדו
 מסוגיע. נסתר יהא שלא המאיריערטת

 ניקב מהני דלא מה דהרי מבוארולפמש"כ
 שאינו מחמת דהוא ס"ל דהמאירי י"לבדופן
 לשיטתיה בזה ואזיל כזה נקב ע"י שפיריונק
 יתידות ע"ג המונח דומיץ דגיטץ בפ"קדפסק
 בין המפסיק דהאויר ומשום כמתובר הוילא

 דגם י"ל ומה"ט היניקה מבטל לקרקעהזרעים
 האתר הפסק משום מחובר הוי לא בדופןניקב
 דעיקרו קטן שורש כדי בניקב רק שהךוזה

 נתבטל טהרתו בכדי כשניקב אבל יניקהמחמת
 לי ומה קרקע, אגכ ביטול ביה ואית כלישם

 בטל כלי שם שנתבטל כיון בשוליו אובדופן
 דאין המאירי סובר וא"כ קרקע. אגבהעציץ
 טהרחו בכדי ניקב מהני דלר"ש ממהראי'

 בצדו, קטן כשורש נקב דתהני לרבנןבדופנו
 של רגדר לחדש כתבו האתרונים והנה1.
 הדין אותו הוא לרבנן קטן כשורש הנקובעצ"ן
 ביטול דץ ביה דאית לר"ש, טהרתו בכדידרקב
 מחובר הף זה מחמת ורק הנקב ע"י כלימחורת
 בעינן ליניקה הנקב דמהני דמלבד לרבנןדס"ל
 קטן. כשורש הוא זרעים חיבור כדי שינקבג"כ

 בכ"ה מדות חמש רבא דאמר מהא כןוהוניחו
 בו מלהכערר טהור קטן כשורש ניקבוכו'

 וכו' זיתים בו לקבל הוא כלי ועדייןזרעים
 מתורת בטל קטן כשורש נקכ דע"יומשמע
 מהלכות ה"ב בפי"ט הרמב"ם פסק וכןכלי,
 שבתוכו המים אין קטן כשורש ניקבכלים

 בכלי שאינן כמו הן והרי הזרעים אתמכשירין
 אינו קטן כשורש הנקב דע"י להדיא הריעכ"ל,
 עכח"ד. למחובר דעושהו תהו כלימחשב

 קינ"4 בצטרך דרבס גם דא"כ חדא, -וצ"ע
 לר"ש, הגמ' דמסיק נמו מרביעית למטהדוקא

 מסוגיין הוכיח הנ"ל הרשב"אובתשוכות
 קשה עור מרביעית, למעלה נקב מהנידלרבנן
 ב', כ"א בדף שם הרמב"ן דהנה דבריהם עללי

 פי' ז"ל ורש"י ח"ל החרס על כתבובד"ה
 של בספינה הבא בעפר הראשת בפי'במ"ש
 שאמרו נקוב ועציץ לנקוב צריכה ואינהחרס
 ]ר"ל עליו קשיא השמועה וזה עץ שלשהוא
 וי"א נקיבה[. בעי חרס דגס שם שמבוארמה

 נקוב בע' לא ובכורום מעשרות דלעניןאע"ג
 מיהו ב', פ"ד במנחוח כדאמרינן חרסבשל
 דכל התס ושאני נקוב, בעציץ אלא מחובראינו
 חייב האדמה מריח ומפריח יונקשהוא

 וכו' האדמה מן עליו לקרוא וראףבמעשרות
 עכ"ל, מחובר שיהא עד נקוב אינואבל

 במעשרות חייב וכו' יונק שהוא דכלובמש"כ
 מ"מ למחובר, נחשב דאינו דאף דס"למבואר
 מריח ומפריח דיינק דכית במעשרוחחייב

 נחת, אשר האדמה מן קרינן שפירהאדמה,
 הראשונים ושאר דהתוס' נראה להכי,דאתית
 הרמב"ן, כדברי תירצו ולא רש"י עלשהקשו
 ומעשרות תרומות דלחיוב דס"ל משוםהוא
 לאו ואי לקרקע, מחובר נחשב שיהי'בעי'
 מן שיונק דכל משום יהיינו מתרו"מפטור
 נקוב, אינו בין נקוב בין מיקרי מחוברהקרקע
 ב', ז' בגיטין וחוס' רש"י דעח בזהומתבאר

 בשל כגת נקיבה כלא יניקה דאיכא היכאדכל
 כרש"י )עיי"ש לרש"י חרס ושל להתוס'עץ

 כנ"ל והיינו וביכורים, בתרו"מ חייבותוס'(
 מהקרקע שיונק עי"ז כמחובר דנחשבמשום
 דלא לכאורה מכ"ז ומבוחר נקב בו שאץאף

 מסוהם רץ בזה שאיכא שכ' האחרוניםכדכרי
 אין נקב בו שאין וכל כלי, מדע מוציאושנקב
 מהקרקע. שיונק אף מחובר דיןבו

 פי"ב הר"מ מל' להוכיח במש"כ והנהז.
 שבטל מפני וכ' כרבא דפסק מכליםה"ט

 אתינן דרבנן אליבא דגם מזה וחזי' כלי,מתורת
 מבואר דאדרבה, נראה כלי, ביטול מטעסעלה

 שיתבטל בעי' לא זרעים דלחיבור הר"ממדברי
 שבו דהמים וכ' הר"מ דייק דהרי כלי,מתורת
 נעשים שהזרעים כחב ולא מכשירין,אינם

 רק כתב ולא הכשר, מקבלים ואינםמחוברים,
 מטו"א בפ"ב ועי' מכשירע, אינם שבודהמ'ם
 שיצא כדי נקוב שהוא ועצ"ן וז"ל, שכתבה"ט



ששתבתוראי

 אינו בו והנטוע כארץ הוא הרי קטן שורשבו
 מכשירין אינם מים בו הי' אם וכןמק"ט
 וכאן ההלכות, שחי באמת שהביא וחזי'עכ"ל,
 וצ"ע. המים, דין רק כ' לא מכליםבפי"ב
 כוותייהו, הרמב"ם דפסק דלרבנז א"שולפ"ד
 בעי' ולא לחור ביניקה תלי' זרעיםחיכור

 דינא הר"מ העמיד ולפיכך כלי, שםשיתבטל
 מכקררים, שאינם שבתוכו המים בדיןדרבא
 הר"מ וכמש-כ כלי, תורת ביטול בעי'דשם
 כמו 4ן -והרי כ' ולפיכך ה"ח מטו"אבפ"ב
 ניקב שכ' רבא מדברי ואין כלי",שאינן

 הנד"ן זרעים בו סלהכשיר טהור קטןכשורש
 הרי דהר-מ לדבריהם, ראי' כל וכו' הואכלי

 ובניקב הרס, בכלי מדות דחמש מימראהעתיק
 מכשירין שבתוכו המים דאין כ' קטןכשורש
 ד"טהור הר"מ דמפרש והיינו הזרעים,את

 דאץ היינו רבא דקאמר זרעים" בומלהכשיר
 ודלא הזרעים את מכשירץ שבחוכוהמים
 הזרעים על דקאי להדיא שכ' שםכרש"י
 וכ' בזה. עמד שלא הכס"מ על ]ולפלאבעצמם
 זרעים לחיבור אבל רש-י[ כפי' מפרשדהר"מ
 וכטשנ"ת. למחובר נהשב מהקרקע שיונקנל

"4  
 עבערשיעקב

 גלגול ושבועת במקצת, מודת שבועתבחיוב

 מה מפני רבה דאמר א', ג' רףבב"ם
 חזקה ישבע, הטענה במקצת מורה תורהאטרה
 ד"ה ובתוס' וכר בע"ה בפני מעיז אדסאץ
 הכל כופר וא"ת בא"ד תורה אטרה מהמפני
 משמע זה הוא דמכי ותירצו וכר דפטורמנלן
 הטענה מקצת טורה דדוקא הוא הכתובדגזירת
 י"ח דף כתובות ובתום' הכל, כופר ולאחייב
 מורה ועוד ח"ל זו קוקיא על עוד תירצוא',

 שהורה מטת לו שחיב להשביעו ישכמקצת
 אבל גלגול כעין שבועה עליו מגלגל כךוע-י
 ורברי עכ"ל, ממנו לגמרי נסתלק הכלכופר
 גלגול דומה דבטה הסבר טעוניםהתוס'
 סמת' לו דנחחיב במקצת מורה לדיןשבועה,
 בממת, חיובו ע"י שבועה עליו מגלגליןואיך
 בב"מ התוס' הביאו לא אטאי לדייק ישועוד

 שבכתובות.תירזצם
 דינא למילף כעינן א', ד' דף בגמ'יהנה

 וז-ל שבועה, מחייב עדים דהעראת חייאדר'
 שבויה טגלגול אתי פפא רב אמר אלאהגט'
 שכן אחד דעד  שבועה לגלגול מה אחדדעד

 קא דממת בעדים תאמר שבועה גוררתשבועה
 שיטת והנה הגמ', עכ"ל יוכיח פיומ"תבי,
 פפא ר' דברי על סמכינן לא דלמסקנארש-י
 מפיו ק-1 ועבדינן כדמעיקרא הדריקאלא
 דאכתי והרשב"א הרמב"1 שיטת אכןוע"א,
 ערים והא דפרכינן והא פפא כדרבקיימינן
 שבממע עדות אץ כלומר מחייכי קאדממונא
 שלפי יוכיח פיו אמרינן השאר על שבועהגורר
 גורר במקצת בהודאתו מטת עצמושחתב
 הסבר צריכע הגם' ודברי השאר, עלשבדנה
 תוד והמקוק, פפא דרב השו"ט היתהמה
 הראשתום. במחלוקת הסברצריך

 שבועה, גלגול בח?וב להסתפק ישוהנה
 הוא גלגול מכח הבאה שבועה החיובהאם
 בכל דררא מעשה לכן שבועה עליו דחלמשום

 על לישבע אותו טחיבינן ולכןטענותיו,
 חיוב דע"י הביאור אץ או האחרות,טענותיו
 דהוא אלא טענותיו בכל דררא נעשהשבונה
 שבועה גוררת שבועה דהעצם בהשבועהדץ

 נעשה שבועה חיוב דע"י נימא אי ולכןאחרת,



גחוראישסו
 יחייב נמי ממון חיוב א"כ טענותיו בכלדררא
 דעצם מדינא זה ראין כית שבועה,אותו

 זה צד י"ל ול""ז שכועה. גוררתהשבועה
 דגלגול א', י"ח דף כחובוח התוס' דבריבהסבר
 להסביר יש וכן בממון, חיובו ע"י הואשבועה
 ממון דחיוב ס"ל פפא דרב בסוגיין שו"טבוה
 חיוב עליו דנעשה גית שבועה, עליו יגלגלנמי

 והמקשן טענותיו, בכל דררא נעשהשבועה
 בכל דררא דנעשה מדין זה דאיןהקשה
 שבועה. גוררח שבועה עצם אלאטענותיו
 סמכינן לא דלמסקנא רש-י לשי' לפ"זויוצא
 שבועה גלגול דדין ס"ל ע"כ פפא, רב דבריעל
 ולפי שבועה, גוררת שבועה דעצם משוםהוא
 על סמכינן דאכתי והרשב"א הרמב"ןדברי
 היוח הוא  שבועה דגלגול חיובא פפא רבדברי
 דבריהם ולפי טענותיו, בכל דרראונעשה
 אותו דמחייב יוכיח פיו הגמ' בדבריההסבר
 רבמודה אלא שבועה אותו ומחייבממון

 השאר. על אלא שבועה חייב איןבמקצת
 א', י"ח דף כתובות החוס' בדברי י"לואולי
 כיון אבל והרשב-א, הרמב-ן כשי'דס"ל

 דברי על סמכינן לא במסקנא רש"ידלשיטת
 זה תירהן החוס' הכיאו לא לכן פפארב

בסוגיין.
 ד"ה א' ג' דף ב"מ התוס' בדבריוהנה
 נאמן יהא פי' וז-ל, תורה אמרה מהמפני
 והנה עכ"ל, הכל כפר בעי דאיבמיגו

 ס"ל אי התוס' בדברי נתחבטוהאחרונים
 לא, או השבועה מז לפטור מיגודאמרינן
 בית ובשו"ח קי"ג, אוח מיגו בכלליוהחומים
 אומרים שלא שמה ביארו ל"ז, סי' ה"גהלוי
 במקום דוקא הוא משבועה, לאפטורימיגו

 חלה שכבר השבועה מן לפטור באשהמיגו
 המיגו בלא השבועה וחיחכן הדין, מצדעליו
 במקומה שבועה מ"מ מיגו במקום גםא"כ

 קודם שהמיגו במקצת במודה משא-כעומדח,
 מקום אין רבה שאלת לפי השבועהלחיוב
 לאפטורי דמיגו ס"ל והתוס' השבועה.לחלות
 דאית במקצת במורה אבל אמרינן לאמשבועה

 סברא איכא שבועה שנתחייב קודם מיגוליה
 בס"ה א' ד' דף התוס' לשיטת ובפרטלפטור,

 עד או במקצח דכשמודה וז"ל, השוההצד
 ליה באית לכן וכו', דמשקר נראהמכחישו
 דנראה הצד אח מסלק כך ע"י מיגולהנחבע
 חיוב את לסלק בכוחו יש ולכןדמשקר,
 אין חלה שכבר שבועה חיוב אבלהשכועה,

 הכא החוס' ודברי לפטור. המיגוגכח
 דעדיין כתובות, התוס' דברי עםמתאימים

 מן לפטורי מיגו הכא דדוקא למימרשייך
 כחובות התוס' בדברי שביארנו לפ"מהשבועה
 בכל דררא נעשה גלגול דע"' משוסוהוא

 הדררא לסלק יוכל מיגו ע"' א"כטענותיו,
 בטענוחיו.שנעשה
 אינו אם לגבי א', צ"ז דף ב"מ בגמ'והנה
 התוס' הקשו מתה שכורה או שאולה אםיודע
 לישבע יכול שאינו ומתוך שבועה גלגולדנימא
 מגלגלין דאין לר"י ונראה וז-ל ותירצומשלם,
 עכ"ל, דסוטה דומיא ודאי טוען כשגחבעאלא

 אמריגן לא שבועה דבגלגול תירץוברא"ש
 והר"ן משלם, לישבע יכול שאינומתוך

 שם. החוס' כתירוץ תירצו והרמב"ןהרשב"א
 הוא הרא-ש דשי' מחלקותם, בהסברונראה
 שבועה דהעצם רש-י בשיטח שביארנוכמו

 לסיבת גורם אכן האחרת השבועה אתגוררת
 דמחוך דינא ולכן הוי, לא ממשהשגועה
 של בכחה אין ממון, חיוב הוא אשרשאיל"מ,
 בסיבת ממון מתחייב אין ולכן לגרור,שבועה
 רשב"א, רמב"ן, החוס', אבל הגלגול,שבועח
 מחמת הוא גלגול דדין לשיטתם אזל'והר"ן,
 השבועה דע"י וכיון בטענותיו, שנעשההדררא
 של כחה דחלה נמצא טענותיו בכל דרראנעשה
 הדין על הראשונה שבועה שלהמחייב
 שייך ושפיר שבועה נתחייב וממילאשמגלגלין

 שם התום' מדברי כן להוכיח ויש דמחוך.דין
 דאפילו לעולם שבועה מגלגלים והיכידהקשו
 אמר בעי דאי מיגו יהא ודאי טועןכשנתבע
 ס"ל דהתוס' האחרונים שיטת ולפי יורע,איני
 ע-כ השבועה, מן לאפטורי מיגו אמרינןדלא

 בכל דררא דנעשה כיון הוא החוס'קושיית
 את לסלק המיגו בכח יהי' א"כטענוחיו,
 דבכה"ג השבועה מן יפטר וממילאהדררא
 שביארנו. כמו השבועה מן לפטור מיגואמרינן



שסזבהוראי

 וויינבערגער יעקבתרב

 יהספידא במיליהקדמה

 א', ק"1 יף שבת במס' אטרו ז"לחכמינו
 ההבורה כל תדאג שטת חבורה טבניאחד
 קטן. דמח לה ואמרי גדול דמת לה אמריכולה,
 מחוייבים שהכל אף דהנה לפרש,אפשר

 שטת, מחצראל אחר כל על ולהתאבללהצטער
 עם, שהמת בוה. שוק אנפין כל לאמ"מ
 מות על כ"כ טצטערים אינם פשוטים,אנשים
 צעיר טוח כעל - בתורה גדול שהוא אףזקן,

 יכולים ואינם השגה בעלי אינם כילימים.
 כמה טבינים ואינם כ"כ, התורה ערךלהוקיר

 חכמים במיתח לעולם נגרם ונזקהפסי
 ובינה תורה יורעי החכמים אבלוצדיקים.
 חכמח אבדן על יותר סצטערים מעשהואנשי
 באים זקנים שהם אף צדיקים, וצלקחחכטים
 בעלי שאינם ימים עולי טיתת מעל -ביטים
תורה.

 היקר האברך הזה הצעיר בנפטראולם
 רב ויראה בתורה גדול באנשים,והנחמד
 זצ"ל מאיר ר' חרב - ובתבונהבחכטה

 ונסהלק ומופלג מופלא חכם תלטיר שהי'-
 ואבלם צערם אז לימים, צעיר עדייןכשהוא
 שוה. - העם ופשוטי חורה יודעי החכמיםשל

 חבורה טבני אחד חז"ל, שאטרו מהוזהו
 ש"ת, מהחבורה חטיוחד אחד אם היינושמת,
 לימים צעיר וגם ויראה בתורה גדול שהוא-
 - משום כולח. החבורה כל ידאגו אז-

 שמצטערים יש היינו, - גדול ימית להאמרי
 לה ואטרי נפטר, וחכטה בתורה שגדול כךעל
 שטת בעבור שמצטערים היינו, - קטןדמית
 שכל שבהם השוח והצד בשנים. רך קטן,בעודו
 גברא האי פטירת על וביגון, בצער הםהחבורה
 ויקירא. זעירארבה

 חבריו שאנו ולהדגיש, לציץברצוני
 הצעיר הנפטר את להכיר ובינו אשרהקרובים

 לו שהיחה ירענ1ה1 ר14ח, אתו ולשוחחאישית
 וגם וללטד ללמור נפלא ורצון עזהחשוקה
 זוכה ה" שאם ספק ובלי אחרים. עללהשפיע
 בישראל, לגדול טתעלה הי בחיים,להשאר
 בהיעדרוחו לכן ברבים. ומשפיע חורהמרברן

 כח רק לא מבכים אנו עח, טרםובהסתלקותו
 כולנו אלא העולם, מן שנאסף יראתוהורתו

 להיות ראף שהי' על ומתאבליםטצטערים
 וגדל שהתחנך כמו עליוז, בחסר ומשפיעמחנך
 לכך, זכינו שלא מאד וחבל אבוחיהבבית

 בכינא. דא ועל הפועל. אל מכח יצאשהדבר
 על החכמים שפירשו מה לזהמתאים

 מכה וכל חלי כל "גם תבוא כי בפרשתהפסוק
 מיתת 11 - התורה" בספר כתוב לאאשר

 קשה הכי האבידה כי להסביר, ישצדיקים.
 שעם כתוב" לא "אשר הוא הצדיק,בטיתח
 הנפטר, של והשפעה התורה כל הריאבידתו,
 - בעתיד חלקו מנת להיוח עתידיםשהיו

 כתוב". "לא עתהנשארים
 ולפרש להוסיף עוד אפשר דנן, מקרה]לפי

 שהיא התורח, אחר. באופן הנ"ל, הפסוקאת
 הטבעיים, הדברים את לנו מספרת חיים,תורת
 כבר" מספד לאביו "ויעש אביו את קברשהבן
 אולם, וכר. צום" כאשר כן לו בניו"ויעשו
 ויספיד מחמדו בנו את יקבור שהאב הזוהמכה
 כחובח לא אשר "מכה זוהי -לו

בתורה".....[
 ר 4נו אל הרטב"ם שכת4 מהוידרנ
 בזה הטסכן האדם כי בני "ודע וז"לאברהם,
 שתטו למי ואשרי טנוחה. לו אע השפלהעולם
 והגאון עכ"ל. הנפש" טרדת בלי מהרהימיו

 מפרש יו"ד חלק לתשו' בהקדמתוהחת"ס
 הוא הזה בעולם האדם הויות עיקר כיכוונתו.
 שאמרו כטו בעוה"ב. הנצח לחיי הכנהרק



בהוראישסח
 שתכנס כדי בפרוזדור עצמך "התקןחז"ל

 המצוות מעשה הכשר היא זו והכנהלטרקלין"
 ההיא להשלמה שיעור ואין הנפש,ושלימוח
 והי האדם. בהשחדלות תלוי הכל אם כיבזמן,
 על הנפש וגבר ידו, אח השכל יריםכאשר
 אם אך ימיס. בקוצר כנעורי' ושבההחומר
 היל לעשות החוטר וגבר ירו את השכליניח
 כי להנפש, רעה מזה תצטח נעוריו,בימי
 הוה חשפל בעולם טרודה להיוחצריכה
 ולפעמים שנה כשבעים רבים ימיםובהבליה
 עיוח. אשר את האדם שיתקין עריותר

 גדולי כטה מצינו הלא החת"ס,והקשה
 ובלי בטהבה, ינובת ימים האריכו אשר"שךאל
 כי וח" נעוריהם. בימי נפשם השלימו הם גםטפק
 ימיהם חחמו כבר עצמם טצד הםבודאי
 אינה ימים ואריכות שצריכים, מה כלוהתקיגו
 על עוד מניחם הקב"ה רק עצמם,לטובת
 וצאצאיהם זרעיהם לטובחהאדמה

 חם גם וישליטו מאורם שיהנוותלטידיהם,
 שהאריך. עיי"שנפשם,
 זוכים וצדיקים חכמים שתלטידי מההרי
 כדי הוא, הטעס עיקר ושנים, ימיםלאריכות
 ושישפיעו שמים ויראת תורה להרבותשיוכלו
 דורם. בניעל

 שלכל זצ"ל, מאיר ר' פטירת גבי כזעל
 הזה שהאברך גרולות תקווח היו מאתנואחד
 הענפה והמשפחה האבות במטורתימשיך
 תורה מרביץ ויהא יתעביד רברבאולאילנא
 העתיד. הדור על וכרוהו במעשיו רשפיעגדול

 ופתיל באבו בעודו העץ נגדע הרבולצערנו
 - נתאטתה לא ותקותיגו באמצע, נפסקחייו
 קשות. ונאגחים מצטערים אנו זהעל

 זכה שלא על הוא הצער שעיקרוכיון
 - אחרים על מיראחו ולהשפיע תורהלהרביץ
 שאנו - להיוח צריכה הנחמה עיקרהרי
 שיחיו, היקרה משפחתו ובני הדיריוחבריו
 שנוצר, החלל את למלאות עצמנו עלנקה

 ובאפשרותנה שביכולחנו מה כללעשות
 וזה אחרים. וללמד להשפיע תורה דברילהפיץ
 הטוב לשטו ומוקדש המיוחי זה ספרמטרת
 ולהאדירה. תורה להגדיל ידי הקדוש,ולזכרו

 משפחחו וכל היקרים שהוריוויה"ר
  עבודתם בהטשכח נחמה, קצת ימצאושיחי',
 רבים חלמתים להעטיד בישיבה,הקדושה
 הרחבת תוך ולתעודה, לתורה חילויעשו
 התורה לימוד הרבות לטען פעולחםוהגדלח
 היקר לנפטר רוח נחח יהא ובזה שמים.וכבוד

 בגע"מ.!צ"ל

 ר' תרב המנוח שכתב מהראיתי
 היורד "בשר בענין זצ"למאיר

 הראשון, לאדם הותר אמאימשמים"
 לעיל )נדפס ממש בשר הואהרי

 ויש בראשית( פ' התורה עלבחידושיו
 וזה זו, בסוגיא דברים אריכותלי

 בעז"ת.החלי

 ר' אמר איתא, ב' נ"ט דף בסנהדרקא,
 בשר לו הוחר לא הראשק אדם רב אמר'הורה

 הארץ חיח ולבל לאכלה קהי' לכם דכתיבלאכילה,

 תשמים מןד

 ב! יהודה ר הר מיתיבי בר לכם הארץ חית%א
 והיו ה" בנ"ע מיסב הראשת אדם אומרתשא
 וכר ין לו ומסננץ בשר לו צולץ השרחמלאכי



כחוראי
 לכאורה עי"ש. השמים, מן היורד בבשרהתם
 השמים, מן היורד בשר שהוא בכך מהקשה,
 דף לעיל והנה בשר. לאכול לו אסור הרימ"מ
 ה' ויצו קרא דאמר 'וחנן ר' אמר איתא, ב'נ"1

 אכל הגן עץ מכל לאמר האדם עלאלקים
 ההי, מן אבר ולא תאכל אכל וגו'תאכל
 דאמרינן והא כ', אכל( )ד"ה ובתוס'עיי"ש.
 היינו לאכילה, כשר הראשון לאדם הותרדלא

 ואתא שריא מאליה מתה אבל ולאכול,להמית
 אסור, מאליו נפל ראפילו החי מן אברלאפוקי
 לאדה"ר נאסר לא בעצם דבשר הריעף"ש.
 מתה אבל ולאכול, להמית לו נאסר ורקלאכול,
 משמים, בשר שירד כיון וא"כ שריאמאליה
 מותר. ומש"ה הבהמה, המיח לא הואהרי

 שם בסנהדרין יונה רבינו כחי' עי'אולם
 לקמן אקשינן כי א"כ להקשות, ואיכאשכ',

 בשר לו צולין השרת מלאכי והיו דקחנימההיא
 בבהמה מוקמינן לא אמאי יין לוומסננין
 למימר ס"ל דלא למימר איכא מאליה,שמתה
 אוכל ףהא בשררה מיסב הראשון אדםשיהא
 גדול גנאי לך שאין מאליה שמתה בהמהבשר
 כית די"ל שתי', במהרש"א ]ועיי"שמזה
 התורה ועחידה טמא דבר הוא מאליהדמתה
 השרת, מלאכי בו מתעסקין היו לאלאסור,
 שהביא בסוגיין הים כמרגליות ועי'עיי"ש.
 ערוגת בספר כחוב )וכן יהודה אהלימס'

 דהא עיי"ש( כ' אוח בפתיחה יו"ד עלהבושם
 קודם הי' הרי בשר, לו צולע היודטלה"ש
 אפי' מאליה מתה במציאות הי' לא ואזהחטא,
 הדעת מעץ חוה כשהאכילה ורק וחיהמבהמה

 עיי"ש, ועופות חי' בבהמה אף מיתה עניןהי'
 ל'( )סי' בראשיח בפ' עה"ת יוסף בפרדסא"

 אלא החטא, קודם שהי' ידעינן דמנאשהעיר
 בגן מיסב הראשון אדם כך, איחא שםדבגמ'
 בשר לו צולין היו השרת ומלאכי הי'עדן

 בכבודו וראה נחש בו הציץ יין, לוומסננין
 הך הגמ' הביא למה לכאורה עיי"ש,ונתקנא,
 אלא  מהקושיא. אינו דזה וכו' נחש בוןהציץ
 אחר הי' דזה די"ל ל"ק בשר לו דצלאודמהא
 משו"ה וכנ"ל, מאלי' שטתה בשר והי'החטא

 ואז החטא קודם רהי' נחש, בה דהציץ הךהביא
 קשה וא"כ מאלי', מיתה במציאות ה"לא

 לו שצלאו בשר הך אדה"ר אכלאמאי
 לומר רוצה הי' לא ואף עיי"ש[המלאכים
 ואכלה, בהמה לו שחטו השרתשמלאכי
 היו לא מלה"ש אף לשחוט, לו שנאסרדמאחר
 נמי ואפשר לעשות, לו אסור שהי' מהעושין
 הרי עיי"ש. נשמה, ליטול רשות להם ניתןדלא
 בשר לאכול לו הוחר דטשו"ה לומרדא"א
 המית לא דהוא משום משטיםהיורד
הבהמה.
 שכ' שם התוס' על במהרש"אועי'

 מאליה מתה דאף מוכח לקמן רש"ידמדברי
 מדברי ]ובאמת עי"ש. לאדה"ר אסורהי'

 יהיה לכם )ד"ה בראשית פ' עה"חרש"י
 דמתה קצח משמע הארץ( חית ולכללאכלה
 להם "השוה וז"ל, נ' שהרי מוחר, הי'מאלי'
 לאדם הרשה ולא למאכל וחיות בהמותהכתוב
 ירק כל אך בשר, ולאכול ברי' להמיתולאשתו
 דלא לכאורה הרי עכ"ל. וכו'" יחד יאכלועשב
 מאליה מחה אבל ולאכול להמית רקנאסר
 להדיא, שם בסנהדרין רמה ביד וכ"כמותר.ן
 הותר לא אמרינן דכי ואמרי דדחקי ואיחוו"ל,
 אם אבל ולאכול להמיח ה"מ לאכילה, בשרלו
 דהא הוא, מילתא ולאו וכו'. מותר בעצמומת
 בעלי הריגח משום אי ותו קאמרינן סחםבשר
 לו הותר דלא אדאשמעינן דאיתסר הואחיים
 וחו, להמית, לו הוחר דלא לאשמעינןלאכול
 תימא בו יהודה מדר' עלי' מיתבינן איךא"כ

 הא בשר[ לו צולין היו השרת דמלאכי]דאמר
 להו דקטיל חייס בבעלי מיירי קא לאהתם
 ליחי פירושא דהאי ש"מ לאו אלא כלל,איהו
 רכל יונה דרבינו בחי' וכ"כ עיי"ש, וכו'כלל
 קשה וא"כ באכילה, לאדה"ר לג נאסרבשר
 השמים. מן היורד בשר לאדה"ר הותראמאי

 ק"י( )סי' יו"ד שערים בית בשו"ת]ועי'
 דרק לאדה"ר. נאסר לא עוף דבשרשחידש
 נאסרו הארץ חית בכלל שהם וחיותבהמוח
 סי' בדבריו )וע"ע באריכות. עיי"ש עופותולא

 לו שהביאו בשר דהך אפשר וא"כקע"א.(



נהוראישע
 נתנו דהמלאכים וכית עוף בשר הי'המלאכים

 האסור, דבר לו שיתנו חושרם הי' לאלו,
 לתרץ להגמ' הי' דא"כ אלא אכל.ומש"ה
 שמותר, עוף בשר לו נתנו השרחדמלאכי
 השמים מן היורד בבשר דהתם תירצהוהגמ'
 משמים. שהי' משום רק הוא דההיתרמשמע
 בגמ' דהרי מאד, קשים דבריו בלא"האולם
 לאו מאי השמים ובעוף ת"ר איתא,שם

 דגם להדיא הרי עיי"ש, למלאנה לאלאכילה,
 נשו"ת ועי' לאדה"ר. נאסר הי' עוףבשר
 שליט"א קליין מנשה מהר' ח"ה הלכותמשנה
 זקינו דברי שחי' שערים[ הבית בעל]נכד
 עיי"ש.[ דחוק,באופן

 לשיטחייהו ותוס' דרש"י אפ"לולכאורה
 זירא ר' בעי איחא, ב' ס"ט דבמנחותאזל',
 למנחות אי למאי מהו, בעביס שירדוחטע
 ממושבוחיכם מאי הלחם לשתי אלא לאאמאי
 אבל דלא לארץ דחוצה לאפוקי רחמנאאמר
 ממושבותיכם דלמא או דמי, שפירדעבים
 פ", ורש"י ע"כ. לא נמי דעבים ואפילודוקא
 העבים כששתו המטר, עם בעביםשירדו

 אבל עכ"ל. חטע מלאה ספינה בלעובאוקינוס
 נראה אלא הר"ת, בשם כ' חטין( )ר"ההתוס'
 אטמתא כהני בעבים ירדו נס דע"ילי

 עכ"ל. ב'( נ"ט )רףדסנהדרין
 ב' )סי' ומצה חמץ מערכת חמד בשדיועי'
 בשלח פ' עזרא באבן שכ' מה שהביא ג'(אוח
 חוי שם ירקב וז"ל, י"ג( פסוק ט"ז)פרק
 פרסי כלשק הנקרא הוא המן כישאמר
 כי מנא, לע"ז ובל' מן ערבי ובלשוןתרנגבין
 יורד איננו כי האחת עליו, עמדו רבוחקושיות
 זה ראיחי ואני ידוע ההר כי סיני במדברהיום
 ונסתפק באריכות. עיי"ש וכו' למןהדומה
 שירד כיון או בו, חימוץ שייך אם שםהשד"ח
 דלפי שם והקשה חימוץ, בו שהך איןמשמים
 נס, דרך משמים ירדו דחטים התוס'שי'

 משמע לא אמאי למנחות כסתמאומדאמרינן
 לכל כשרים והאיך כשר, המנחותדלכל

 שכ' וכמו המטר עם ירדו החטים האהמנחות,
 ונחחמצו, התוס'[ עליו חלקו לא ]ובזהרש"י

 דדבר מוכח ודאי אלא למנחות, כשרואיך
 עיי"ש. חימוץ בו שייך לא משמימ היורר'

 משמים, שירדו חטים דהני מזה מובחולכאורה
 ואינם ממש חטים אינם מ"מ כחטים דנראואף
 חדש דבר אלא המינים, מחמשת דגןמין

 חמץ, נעשו לא ומשו"ה כחטים, לעיניםהנראה
 בעינן הא למנחות, כשרים אמאי קשהוא"כ
 קו' ובאמת וכנ"ל. חטים אינו וזהחטים
 דאיירי דס"ל רש"י לשי' ג"כ תקשההשד"ח
 העבים, שבלעו המטר עם שירדו ממשבחטים
 אמאי למנחות אי בגמ', שם אמרינן איךוא"כ
 לומר ודוחק מהמטר. חמץ נעשו האלא,

 באים שהם תודה ללחמי רק היא הגמ'שכוונת
מחמץ.
 מהד"ת או"ח ביהודה נורע בחשרועי'
 חטים שבלעו רש"י רלשיטת שכ', ס"ז()סי'

 החטים דאולי י"ל המטר עם וירדובאוקינוס
 תתמה, ואל בלעום. וכך עור של במרצופיםהיו

 החטים ירדו כך וא"כ ג"כ, הספינה כלעושהרי
 לא ומשו"ה החבית, תוך או המרצופיםתוך
 משמים שירדו שס התוס' ולדעת חמץ.נעשו
 הגשמים, עפ שירדו לומר חיתי מהיכי נס,דרך
 עיי"ש. בלבד, חטים רק אז יו7 לאדלמא
 כפסחים במרדכי שכ' מה פי על י"לעוד
 חטין ובמנחות שם, בהגה"ה חקס"ט()סי'

 ספינתו שטבעה פירש"י מהו, בעביםשירדו
 מהה ושאבו עבים ובאו התבואה עםבים

 כל דתנן אע"ג כשר, למנחות אי למאיואמרינן
 ראבי"ה פי' מכאן מצות, באוחהמנחות
 ונתייבשו ונתבקעו צלף עליהן שירדודחטים
 לאיתנן חוזרע דודאי ניכר ביקועןואין

 כתב לא שלפנינו ןוברש"י עיי"ש.וכשרים,
 עכ"פ מבואר בים.[ טבעה דהספינהלהדיא

 אף וא"כ וכשרין, לאיתנן חחריםדכשנתייכשו
 ואח"כ המטר עם דירד י"ל, התוס'לשי'

 למנחות, כשריםכשנתייבשו
 הראשונים[ ]ושאר שרש"י לפרשויש
 לאדם אסור הי' מאלי' שמתה בשר דאףדס"ל

 לאכול לו הוחר אמאי קשה וא"כהראשון,
 דבשר משום וע"כ השמיס, מן היורדבשר



שעאנחוראי

 הדש דבר אלא ממש, בשר אינו משמיםהיורד
 דין שום לו אץ אבל לבשר, דומה שרקלגמרי
 לאכלו, לאדה"ר מותר הי' ומשו"ה בשרמדיני
 בעבים שירדו דחטים הך מפרש כןועל

 בלעו שהעבים היינו בע"כ למנתותדכשרים
 דירדו כהתוס' פי' ולא חטים מלאהספינה
 ואינו ממש חטים הף לא דזה נס, דרךמשמיס
 דבשר ס"ל התוס' משא"כ למנחות,כשר
 לא ואדה"ר ממש, כבשר הוי משמיםהיורד
 שרי, מאלי' מתה אבל ולאכול להמית רקנאסר

 חטים הם בעבים שירדו חטים דהך פי'ומשו"ה
 הטים דהוי למנחות, דכשרים משמים,שירדו
 וכנ"ל.ממש,

 מודי דכו"ע די"ל מוכרח, זה דאיןאלא
 והא ממש, בשר הוי משמים הוורדדבשר
 משמים היורר בשר לאכול לאדה"רדמותר
 בשר לאכול דהאיסור דכית אחר, מטעסהוא
 הית ולכל לאכלה יהי' לכס מדכחיבילפינן
 האי א"כ לכם, הארץ חית ולא ודרשינןהארץ
 ממש, בשר דהוי אף השמים מן היורדבשר
 וזה השמים חיות אלא הארץ תיות אינומ"מ
 דמן שסיים שם בשד"ח ]ועי' לו. נאסרלא

 מכאן הכרה דאינו אף, באבע"ז, שנזכרהנ"ל
 וכנ"ל, חימוץ בו שתך לא משמים ה'ורדדדבר
 בו ששייך דבר דאינו לעע נראה הואמ"מ
 מעצי הנוטף כמו,שרף והוי וכלל, כללחימוץ
 י עיי"ש.[אילנות,
 איכא מי איתא, שם, בסנהדרין והנהב.
 בן דר"ש כהא אין, השמים, מן היורדבשר

 הנך בו פגע באוראא קאזיל הויחלפתא
 הכפירים אמר לאפי', נהמי קא דהוואריותא
 חדא אטמתא תרתי לי' נחיתו לטרףשאגו
 מדרשא לבי אהתיהו שבקהו, וחדאאכלוהו
 א"ל טהור דבר * זה הוא טמא דבר עלהבעי
 עיי"ש. השמים, מן יורד טמא דבראין

 דבשר מכאן ראי' שהביאו מפרשיםויש
 והוי סמש, בשר דץ לו, אין השמים מןהיורד
 מותר ומשו"ה כבשר, הנראה הדומה דבררק

 טמאה מבהמה בשר שהוא חיישינן ולאלאכלו
 טור מס' שהביא שם בשד"ח ועי' נבילה.או

 צריך אין השמים מן היורר דבשר שכ'ברקת
 וההנו ע"כ, הנשה גיד משום בו ואיןניקור
 בשר אינו השמים מן היורד דבשר דס"לבע"כ
 שם בשד"ח ]ועי' לבשר. הדומה דבר רקממש,

 בשר בלעו שהעבים ניחחם לא דאמאישהקשה
 מן היורד בשר הוי ולא לכאן, והביאו בהמהאו

 לפי' בעבים שירדו דחטים כהך אלאהשמים,
 חיישינן דלא רק מוכח מכאן ובאמתרש"י.[
 לו שאין ראי' ליכא אבל טמאה, בהמהשהוא
 איתא, שם דלקמן אלא בהמה. מדיני דיןשום
 דמות לו ירדה אבהו, מר' זירא ר' מיני'בעי
 אין לי' אמרי הא נאלא יארוד א"ל מהו,חמור
 דאף הרי ע"כ. השמים מן יורד טמאדבר

 מותר אפ"ה חמור, שהוא בודאידידעינן
 מן היורד דדבר מוכח ולכאורהבאנילה.
 ממש חמור זה ואין אמיתי דבר זה איןהשמים
 ובריאה חדש דבר אלא ממש, בהמהולא

 דינים שום לו ואין לחמור, שדומהחדשה
 רש"י מדברי לכאורה משמע וכן בהמה.מדיני
 הוא, שאינו דבר וז"ל, אמרי( הא )ד"השם
 לכאורה כ11נת1 עכ"ל. הוא, טהור ישנוואם
 ומותר שטהור חדש דבר אלא חמור זהשאין
 היורד דדבר דס"ל לשיטתו וזה בהמה.דאינו
 וכנ"ל. דבר כאוחו ולא חדש דבר הוימשמים
 משמים שירדו דחטים לעיל החוס' לשי'וקשה
 דמה וע"כ למנחות, וכשריס ממש חטיםהוי

 וא"כ ממש, דבר אותו הוא משמיםשיורד
 תמור, דמות כשירד מותראמאי

 לו דמותר ]הך שפי' איחן מצפה בהג'ועי'
 מן יורד טמא דבר דאק משום חמורדמות

 דימא חמרא שהוא דתלינן וי"ל,השמים[
 וכ"כ עיי"ש. הטהור מן שנולד וא"נדשרי,
 טהורה בהמה תנן דכוותה נ"ב, יעב"ץבהג'
 באכילה מוחר טמאה בהמה כמיןשילדה
 ניקור בעי בודאי זה חמור וא"כעה"ש,
 בהמה דהר ורק בהמה שאר כמוושחיטה
 טמאה. ולאטהורה

 שנולד חמור הוי דזה נימא דאמא'וצ"ב,
 מיעוטא דהף דימא חמרא שהוא או הטהורמן

 לפרש, ואפשר כלל. שכיח ולאדמיעוטא



נהוראישעב
 נס עהשה הקב"ה דאין לומר מסתברדבוראי
 ולמכשול לתקלה נס 'עשה שלא וכ"שלחנם,
 שלח התורה אמרה לא דאמרי' מה]וכעין
 עביד לא אי, נ"ח דברכות וכההיאלתקלה,
 כיון אטמתא בהך וא"כ לשקרא[ ניסארחמנא
 ונעשה המותר ממין הוא בוראי נס ע"ישבא
 בו, וכיוצא שחיטה כמו לו הצריך הדינים כלבו
 אדם בני כזה שיכשלו נס הקב"ה יעשהדלא

 טהור דבר וראי משמים שירד דכיוןדסברי
 מן יורד טמא דבר אין הגמ' וכוונתהוא,

 השמים, מן יורד אסור דבר דאץ היינוהשמים,
 שהוא חיישינן לא ומשו"ה הנ"ל, מטעםחה

 זה וכעין לאכלו. ומותר נבילה או טמאהבהמה
 דבהך די"ל זירא, ר' שאלת שם לנר בערוךפי'

 ולא בחמור כמו טמא דבר שהוא לעיןשנראה
 חמור הוי דזה אפשר למכשול, אדם בנייבואו
 יורד טמא דבר דאין תי' זה ועל ואסור,ממש
 להטתפק יש בחמור דגם דהתנו השמיס,מן

 שהוא או הכשירה מן שנולד הוא טהורשמא
 אף בוה דמסתפק ]והא דשרי דימאחמרא
 דירד דכיון דסברי י"ל שניח, לאשהוא
 לאכול[, שמותר דבר הוא מסתמאמשמים
 מכשול יצא שלא טמא דבר ירד לא ודאיוא"כ
 דבר שהוא בסברם אדם בני יאכלוהושלא
 בכל וחייב טהורה גהמה הף לפ"ז וא"כטהור.
 ודם וחלב ושחיטה ניקור לענין בהמותדיני

וכדומה.
 המצפה כוונת דאין לומר, נראה הי'עור
 חמור שהוא דתלינן לומר יעב"ץ והג'איתן
 דהוי מסתבר לא ודאי דזה הטהור, מןהנולד
 שבא זה דחמור כוונתם אלא שכיח, לאמאד

 כיון דהיינו -הטהור, מן ננולד דינומשמים
 אע"ג טמא הטמא, מן הנולד דטהורדמצינו
 הטהור מן הנולד זטמא טהרה, סמני לושיש
 חזינן הרי טומאה, סימני לו שיש אע"גטהור

 איכפת לא ומשו"ה מאמה, רק באהדהטומאה
 שירד בחמור כן וכמו הולד, סימני מהולן

 החמור על שתטיל אם לו היתה שלאמשמים
 הטהור, מן כנולד הוא ממילא טומאה,דיני
 מן ממש נולד שהוא דתלינן כוונתם איןאבל

 כלל. שכיח שלא דבר הוי דוההטהור

 יעקב בקהלות דהנה כן, לומר דא"אאיא
 אלגזי המהרי"ט בשם הביא ד'( )סי'בבכורוח

 אין עז כמין שילדה דפרה ראמרינן דהאשכ'
 הוא, עז ולא שדינן אמה דבתר משום בו,פודין
 פרה כמין שילדה דעז איפכא כשהי' גםמ"מ
 לה שדינן עצמה דבתר משום כה פודין איןג"כ
 מין נחשב דאין דנהי שם, הקה"י וביארע"כ.
 מ"מ אימי', בתר נמי רשדינן עצמו שלגמור
 מפאת אימי' של גמור מין נמי נחשבאינו

 עצמו, וצד אמו צד צדרין, שני בה וישצורחה
 בלא טהורה בצורח ברי' כשיתהווהוא"כ
 לו וכשתהא באכילה, ומותר הוא טהורלירה,
 היכא דכל והיינו ואסור, הוא טמא טמאהצורת
 וכן עליו. מכרעת עצמו צורת יוצא, דיןדליכא
 ר"ה ב' נ' )דף נדה מתוס' להדיאמשמע

 הזכר תרנגולת, דהנך שכ' דאגמא(תרנגולחא
 שרי ולא טהרה סימני לו שאין לפיאסור
 שהאם לפי טהור, הטהור מן היוצא כלמטעם
 הטילה, הבצים אלא האפרוח ילדהלא

 ע"י ממילא ונאסר קגדיל מעפראוהאפרוח
 וכו' לאוסרה אין נמי ונקיבה טומאה,סימני
 לפי יוצא דץ שליכא דכל מוכח הריעיי"ש.
 לכן מכריעה, עצמו צורת מאמו, נולדשאינו
 והנקיבה טמא הוא טומאה סימני לו שקםהזכר
 ]ואף טהורה. היא טהרה, סימני להשיש

 דלא משוב היינו זה, פירוש דתושהתוס'
 טומאה סימני לזנר יהא אחד שבמיןמסתבר
 עצמו דצורת היסוד אכל טהרה, סימגיולנקיבה
 השני כפי' גם יהנא, דין דליכא במקוםמכריע
 וא"כ יעקב. בקהלות עי'"ש בזה[ התום'מהץ
 דין ל" דלית משמים שירד זה דחמורהכא
 בתר ל" שדינן אם, לו הי' לא דהרייוצא,
 מותר. ואמאי טומאה, סימני לו יש והריעצמו,
 שגם דאפשר שכ', שם יעקב בקהלותועי'

 טומאה דאע כיון הטהור מן יוצא נחשבזה
 הוא, טהרה מקום ושמים השמים מןיורדח
 שפירשנו כמו לתרץ אפשר ולענ"דעיי"ש.
 דכתיב ילפינן טהרה סימני דענין כיוןלעיל,
 על אשר הכהמה מכל תאכלו אשר ההי'זאת

 שאינו השמים מן היורד בשר האי א"כהארץ,
 בהמה אלא הארץ על הבהמה כלבכלל



שעגכהוראי
 בהמה ואפי' טהרה, לסימני צריך לאמשמים,
 על אברהם באשל ]ועי' מותרת.טטאה
 שם.[סנהדרע
 שירדו דחטים התוס' דלשי' מבוארארי
 שירד חמור א"כ למנחות, כשריסמשמים
 וצריך דבר לכל בהמה דק לו ישמשמים
 הנשה, וגיד דם, חלב, איסור בו ויששחיטה
 משום חמור, דמות שהוא אף לאכלו מוחרורק

 דבא כיון ]או הטהור מן נולד שהואדתלינן
 חמרא שהוא או הטהור[ מן נולד הוימשמים
 אינו משמים, שבא דבהמה משום אודימא,
 י"ל רש"י אולס וכנ"ל. טהרה סימניצריך
 דין שום לו אין משמים היורד דחמורדס"ל
 איסור בו ואק שחיטה צריך ואינו בהמה,מדיני
 דדבר הנ"ל, ברקת הטור כדברי ודם,חלב
 דבר אלא אמיתי דבר אינו השמים מןהיורד
 שום לו אין אבל דבר, לאוחו דומה שרקחדש
 דבר. כאותודינים
 הביאו והם איחא, א' ע"ה דף ביומאג.
 בבקר, בבקר מאי בבקר, בבקר נדבה עודאליו
 מדבר יונתן א"ר נחמני בר שמואל ר'אמר
 להם שירד מלמד בבקר, בכקר להםשירד

 המן עם ומרגליות טובוח אבניםלישראל
 תנא השהם, אבני את הביאו והנשיאיםשנאמר
 והנה עה"ש. וכו' אומר הוא וכן ממשנשיאים
 אבני את הביאו והנשיאים נאמרכפסוק
 המשחה ולשמן למאור השמן ואח וגו',השוהם
 שהקשה, תמימה בתורה ועי' הסמים.ולקטרת
 וית שמן שיהא צריך למאור בשמןדהרי

 א', פ"ט דף ובמנחות תצוה פ' רישכמבואר
 עי"ש. זיח שמן אינו הרי משמים שירדושמן
 משמים שירדו דחטים הך בשלמא-

 הוי משמימ שיורד דמה י"ל למנחותשכשרים
 אינו הרי משמים שירד בשמן אבל ממש,חטים
 כשר הי' ואיך משמים, אלא הוית מן הבאשמן

 ה'( אות רקהל )פ' חמדה בכלי ועי'למנורה,
 וכמבואר חטים בשטים שיש דכמושפירש
 זיתים בשמים יש כן כמו הנ"ל, דמנחותבהך
 הוי ושפיר שמן, הזיתים מאותן עושין היוושם
 זה, משה ידע דאיך שהעיר ]וע-"ש זית.שמן
 ע"פ לפסוק וא"א היא, בשמים לא חורהדהרי

 )סי' יו"ד שערים בית בשו"ת ועי'רוה"ק.
 שדן של"כ( וסרשל"זן

 בענ-

 אפשר אם
 רוה"ק.[ ע"פלפסוק

 נ"ז( )אות ויקהל פ' עה"ת יוסףובפררס
 הכבשים גם הביאו דעננים בעה"ט בשםהביא

 למערכה. ועצים הפנים ללחם וחטיםלתמידין
 כמו אחר ממקום הביאו דהענניס צ"לולרש"י
 חטים, מלאה ספינה בלעה שהענניסבחטים
 וכנ"ל. כשר אינו דזה משמים, שירד לאאבל
 הנ"ל הפסוק על עחיאל בן יונחן בתרגוםועי'
 עדן לגן ואזלין דשמיא עננא ותייביןשכ',
 משחא וית כחירא בושטא יח מתמןונסבין
 דהעננים הרי עה"ש, וכו' לאנהורחאדויתא
 הבא בדבר להסחפק ויש עדן. מגן זההביאו
 שכא כמי או משמים שירד כמי דינו אםפג"ע
 נאמר ה'( )ב', בראשית בפרשת והנהמארץ.
 את שם רטע מקדם בעדן גן אלהים ה'ויטע
 להשקות מעדן יוצא ונהר וגו', יצר אשרהאדם
 שם ראשים לארבעה והיו יפרד ומשמ הגןאת

 וגר, גיחון השני הנהר ושם 1ג1' פישוןהאחד
 התחתת בעולם הוא עדן דגן לכאורהמשמע
 דאיתא מהא משמע וכן ה~ה, כעולםודינו
 הי' מוקדת דאלכסנדר ב', ל"ב דף חמידבמס'
 נהמא, אכיל קא מעיינא, אההוא ויתיבבדרך
 להו דמחוורי בהדי דטלחא, גולרני בידי'ה11
 עדן מגן עינא האי ש"מ אמר ריחא, בהונפל
 טרא מיא מהנהו שקל דאמרי איכאאחי,
 דמטא עד כולהו איצלי דאטרי איכאבאפי'
 כבא, לי פתחו קלא רמא עדן, דגןלפתחא
 נמי אנא להק אמר וגר לה' השער זה לי'אמרו
 וכא כדרך דהי' הרי עה"ש, וכו' אנאמלכא
 הזה, בעולם הוא עדן גן וא"כ עדן, דגןלפתחא
 ולא הזה, מעולם כבא הוא עדן מגן שבאוכ"מ
 בכללים בשד"ח ]וער משמים. שירדנמי

 אם שנסתפק י"ח( )סימן הגימלמערכת
 עדן. לגן חיים נכנסו אלא מתו שלאצדיקים

 עי"ש.[ לא, או עשה מצות שם מקיימיםאם
 עדן דגן ראי' להביא אפשר היהולכאורה

 הנ"ל, דסנהדרין מהא התחתון כעולםדינו
 בשר צולין היו דמלה"ש מהא הקשהדהגמ'

 שאנק משמים היוו7 דבשר ותי'לאדה"ר,



נחוראישעד
 וע"כ שאנ', עדן מג, דבשר תי' לאואמאי
 דזה אלא דעלמא. כבשר הוא עדן מגןדבשר
חית ולכל לאכלה יהי' לכם של דהצוויאינו
 שגירשו קודם הי' לכם, הארץ חית ולאהארץ
 על הי' הצווי וכודאי עדן מגן הראשתאדם
 אבל שם, דר הי' אדה"ר שהרי עדן, מגןבשר
 הבא דדבר דעלמא, מילי בכל הוא דידןספיקא
 של דין מהו הזה, מעולם כדבר אינו השמיםמן
 בזה. לעיין ויש עדן, מגן הבאדבר
 דר' משמי' תנא )ע"כ( שס ביומא ועי'ד.
 שחוט, אלא שטוח תקרי אל קרחה בןיהושע
 שטעון דבר המן עם לישראל להם שירדמלמד
 טעון הי' שהשליו שם ופירש"י ע"כ.שחיטה
 ירד השליו הרי קשה, ולכאורהשחיטה.
 היורד דדבר לעיל פירשנו רש"י ולשי'משמים,
 משמיס היורד וכהמה דבר, כאוחו אינומשמים
 וא"כ דינים שום בו ואין שחיטה צריךאינו
 שחיטה. טעת השליו הי'אמאי

 שני לישראל השליו שירד מצינווהנה
 בתחילה, המן ירידח בשעת א(פעמים,
 בערב ויהי י"ג( )ט"ז, בשלח בפ'וכמבואר
 היתה ובכקר המחנה את ותכס השליוותעל
 בני ויראו וגו', למחנה סביב הטלשכבת
 1ג1'. הוא מן אחיו אל איש ראמרוישראל

 והאספסוף ד'( )י"א, נאמר בהעלותך כפ'כ(
 בני גם ויבכו רשבו תאוה התאוו בקרבואשר
 ולהלן 1ג1', בשר יאכלנו מי ויאמרוישראל
 שלוים ויגז ה' מאח נסע ורוח כתיב, ל'()פסוק
 וכדרך כה יום כדרך המחנה על ויטש היםמן
 פני על וכאמתים המחנה סביבות כהיום

 הלילה וכל ההוא היום כל העפ ויקפהארץ,
 הממעיט השליו, את ויאספו המחרח יוםוכל
 סביבוח שטוח להם ושטחו חמרים עשרהאסף

 אמרו איך קשה, לכאורה וא"כ ע"כ.המחנה
 השליו להם הי' כבר הרי בשר, יאכילנומי

 ל. הנ" בשלח בפ' כמבואר המן, ירידתמחחילח
 י"ב( )פסוק שם בשלח בפ' עה"חוהרמב"ן

 כי התאוה בקברות השני השליו רצנין וז"ל,כ'
 בכאן יאמר כאשר לשובע עחה ממנו באלא

 שהיו ויחכן לשבוע, ולחס לאכול בשרתמיד,

 לחסירים מזדמן שהי' או אוחו לוקטיןגדוליהן
 ממנו ורעבים לו חאבים היו וצעיריהסשלהם
 המרבה ולקטו כאן בשליו נאמר לאכי

 שם אמר ולכן במן, אמר כאשרוהממעיט
 ואמר חאוה התאוו בקרבו אשרוהאספסף
 ממנו נתן ואז וגר ישראל בני גם ויבכווישובו
 אסף הממעיט אמר כאשר מאד, לרובלהם
 וכו' בשפע ימים חדש ואכלו חמריםעשרה
עיי"ש.

 בהעלותך פ' עה"ת כהן שפתי בס'אולם
 שליו שאותו לומר נוכל וז"ל, אחר, בלרךפי'
 נאמר אם ואפי' טעמוהה ולא רוחניהי'

 בשר, טעם אלא בו טועמים הי' לאשטעמוהו
 רואים היו שלא עינינו המן אל בלתיכמש"כ
 שהיו בשליו הי' כן מחאוים, שהיו מהמכל

 ולזה רואים, היו לא אבל בשר טעםטועמים
 ערך לפי חומרי בשר שהוא תאוה בשרהתאוו
 ב' להם ,תן ולזה עכור. חומר שהי'חומרם
 ויגז ולזה שיניהם בין נכנס שהי' ערפעמים
 הי' המן עם שירד אותו אבל הים, מןשלוים
 השליו ואותו וכו', השמים מן והי' רוחניכולו
 אטמחא הני כמו שחיטה צריך הי'לא

 משמים יורד טמא דבר אין דאמרודסנהדרע
 צריכע היו אלו אבל שחיטה, צריכין היוולא

 וישטחו שנאמר אוחו שוחטין והיושחיטה
 וכו' וישחטו אלא וישטחו תקרי אלוארז"ל
 באריכות.עיי"ש

 השליו שליו, מיני ב' דהי' מרבריומבואר
 כולו והוי משמים ירד המן, עם שירדהאחד
 השני והשליו שחיטה, צריכין היו ולארוחני
 חומרי דבר וה" מהים כא אלא משמיס ירדלא
 שאר כמו בשחיטה מחויב שפיר הי'חה

 רשחטו חז"ל ודרשו ושטחו נאמר וע"זעופות,
 המן, עם שירד הראשת השליו אבלאותו,
 ה'ורד דבהמה שחיטה צריך הי' לאבאמת
 בית רבשו"ח ]אלא שחיטה. צריך אינומשמים
 דמדנקט העיר ה'( אות פ"ד )סי' יו"דיצחק
 שחיטה, שטעת דבר המן עם שירדריב"ק
 הי' המן עם שירד הראשק השליו דגםמשמע
 וצ"ע.[ שחיטה,טעון



שעהכחוראי

 הני כמו משמים היורד דדבר כדברינוהרי
 כשחיטה בהמה מדיני דין שום בו איןאטמתא
 בהמה הוי ילא הוא הטעם דברינו ולפיוכיו"ב,
 הטעם ולהש"ך לבהמה, הדומה דבר אלאממש
 ורק רוחני, כולו הוי משמים היורד ידברהוא

 צריך דבהמה התורה דיני יש גשמיימבדברים
 לא אבל אסורים, ודמו וגידו וחלבושתיטה
 רוחניים.בדברים
 בדבר מצוה לקיים אפשר אם להסתפקויש
 משמים שירדו חטים כמו משמיסהיורד
 דאי לקרבן, משמים שירדה בהמה אולמנהוח
 בהמה או ממש חטים הוי דלא הא', כפי'נימא
 יוצאין דאין פשיטא לו, הדומה דבר רקממש
 התורה דיני בהם דאין הש"ך לשי' אבלבו,
 דעכ"פ לומר אפשר רוחניים, דבריםדהוי
 הוא מצוה דגם בזה, לקיים יכולים שסירמצוה
 בדבר רוחנית מצוה לקהם ואסשר רוחני,ענין
 דחטים דס"ל התוס' דאף י"ל וא"כרוח3י,
 דבהמה מורה למנחות כשרים משמיםשירדו
 וכיו"ב, שחיטה צריך אינו משמיםהיורד
 רוחני דבר שהוא כיון דיוצאים שאניומצוה
 אם בענין שהארכגו במק"א בדברינו]ועי'
 או לקרבן כשרה שחיטה צריך שאינ1בהמה
 דבר דהוא דכיון לומר, דיש או ואכמ"ל.[לא,
 דהמצות ה', מצוח בו מקיימים איןרוחני
 בבהמה גשמים, בדברים לקתמםצריכים
 בדברים לא אבל גשמהם, ובחטיםגשמיח
 הנ"ע.רוחניים,

 שהוא מן גבי כן כמו להסתפק יש]ובאמת
 אם רוחני דבר והוי משמים היורד דברג"כ

 בס' ועי' לא. או במן ה' מצות לקץםאפשר
 בספר ראיחי וז"ל, שכ' פקודי פ' קדומיםנחל
 דהמן שכ' קמאי גאוני מלקוטי אפריםרבינו
 בה שיש כעיסה מגורל חטה כגרעינינעשה
 מקריבין למו, נתן השמים ודגן וזהו הרבהמים
 דהיו הרי עכ"ל. הפנים ולחם למנחוחלמו

 אלא ממן. ומנחוח הסנים לחם מצותיוצאים
 והארכתי מן, בענין שיטות חילוקי כמהשיש
 ואכמ"ל.[ אחר, במקוםבזה

 דכל והוא בזה, אחרת שיטה עוד וישה.
 או הטבע כדרך שלא 1ח1 נס ע"י הנעשהדבר

 דין שום בו אין פלאין באופן או סגולייבאופן
 ואין ה' מצות בו מקהמים ואק החורהמדיני
 התורה שמירת ניתן דלא עבירוח, בועוברים
 או שנתהוו כדברים ולא טבעיים בדבריםאלא
 דבדבר סשיטא וא"כ וכיו"ב. נס ע"פנעשו
 התורה מדיני דין שום בו אין משמיםהיורד
 מצוות. בו מקיימיםואי,

 חננאל רבינו מדברי הוא זה לחידושומקור
 בתולה איתא, דשם ב', י"ד דףבחגיגה
 אם ]והיינו גדול לכהן מהו באמבטישעיברה
 גרסינן לא הר"ח וכ' כבעולה[ או כבחולהדינה
 באמבטי שעיברה ]בתולה מהו אלא גדוללכהן
 בחולה ונמצאת שנבדקה הרה אשה פי'מהו[
 ]דאמר כשמואל נתעברה, מביאה אמרינןמי

 דם, בלא בעילות כמה לבעול אני יכולשמואל
 כי אשה בה קורא והריני בהטיי'[ בקידהי'
 קרבן, וחיבח לידה וטמאה זכר וילדהתזריע
 נתעברה מרחץ של באמבטי אימור דילמאאו
 שכבת ופלט אמבטי באותה איש שירדכגון
 ש"ז של טיפה באותה וקירבה אשה וירדהזרע

 ואינה הוא נסים מעשה חה רחמה בתוךונכנסה
 כי אשה בה קורא אני שאין מלידהטמאה
 אינה נס דרך נתעברה דאם הרי עכ"ל.חזריע
 תזריע, כי אשה בכלל הוי דלא לידהטמאה
 בררך הטבע, בדרך רק הוא התורהדכוונח
 בס' כ' זה וכעין נם, בדרך לא אבלהעולם,
 אות א' )מצוה מצוות תרי"ג על דפרקאאגרא
 מעומד בעילת ע"י נחעברה אשה דאםח'(
 מקים הבעל אין הטבע, ושינוי נס דרךדהוי
 הנ"ל מטעם והוא עיי"ש, ורבי' פרי'מצות
 ]ועי' טבעי. באופן רק הוא התורה מצוותדכל

 כ"א אות ז' )סי' וארא פ' עה"ח יוסףבפרדס
 לי הן אברהס שאמר מה שפי' מה( והנהד"ה
 זה כל עם ה', שהבטיח אע"פ הזרע, נתתלא
 לו חשוב לא עקר, שהי' הטבע לו שנשתנהבית
 ע"א( )סי' חיים קב בתשו' ועי' עיי"ש.ןהזרע
 משמע מקומות בכמה עה"ת דמרמב"ןשכ'
 אלא התורה שמירח ניתנה דלא דס"לג"כ

 נס. בדרך ולא טבעייםבדברים
 )אות ויקהל פ' עה"ח יוסף בפררס]ועי'

 הר"ח דלפי וכ' מאד, זה בענין שהאריךנ"ז(



בהוראישעו
 דפטור, כדרך שלא איסור באכילת הטעםזה
 וגמ דפטור, יד כלאחר בהוציא בשבחוגם

 רגל באיטר ב'( )מ"ה בבכורות מצינובמצ"ע
 לשרת, לעמוד רכתיב ופירש"י בעבורהשפסול
 עיי"ש. עומדין אדם שבני כדרך ש'עמודבעינן
 שי' בענין גדול אריכות לי יש אחרובמקום
 ואכמ"ל. הנ"להר"ח

 דמנחות מהא הר"ח על קשהולכאורה
 בעבים שירדו דחטים שם דמבוארהנ"ל,
 שלא כרש"י ס"ל אם ואף למנחות,כשרים
 מלאה ספינה בלעו שהעבים אלא משמיםירדו
 כדרך שלא הוא הרי מ"מ לכאן, והביאוחטים
 היחה דכריאתן כית להר"ח דם"ל וי"להטבע,
 זה נס, דרך הי' לכאן הבאתן רק הטבעכדרך
 העולם. כדרך שנבראו כיון לן איכפתלא

 שם.[ יוסף בפרדס]וכ"כ
 בשו"ח דחידש הא הר"ח לשי' צ"לעוד

 ניתנה דלא דאמרינן רהא הנ"ל, חיםקב
 ולא הטבע בדרך אלא התורה מצווחשמירת
 משא"כ הבאים בדורות דוקא זהו נס,בדרך
 כמו נס, ע"פ הי' חיותם יעיקר המדברבדור
 דגם בטח וכדומה, הענן, עמוד המן,ירירת
 להם ה" לא אם גם לעשות נצטווהמצוות
 יגרע מדזע כי והנס, הפלא צד על רקלקיים
 הא שם מחרץ ובזה הדיוט, מצורך גבוהצורך
 בארה לראוח הרוצה א', ל"ה דף בשבתדאיתא
 ויראה ויצפה הכרמל הר לראש יעלה מריםשל
 מעיז רכ אמר מרים. של וכר בים כברהכמין

 ופירש"י מרים, של בארה וזה טהורהמטולטל
 מלקבל וטהור במדבר ישראל עם מתגלגלשהי
 על חקח במדרש ומבואר בו, וטובליןטומאה
 מרים של בארה שמן שרים, חפרוה בארקרא
 המים והמשיכו בריכוח הנשיאיםחפרו

 פרה מצוח ישראל נצטוו איך וא"כלצרכיהם,
 הי' שלא אחר וכדומה ומצורעאדומה

 ניחנה לא ובזה גס, ע"י רק לטכולבמציאוח
 כיון המדבר דבדור צ"ל וע"כ התורה.שמירח
 המצווח גם לכן נס, ע"י הי' חיותסדעיקר
 דגם והוסיף שהאריך ]ע-"ש נס. ע"ינצטוו
 הארץ "ומלאה התיקון עולם שיהי' לבאלעתיד
 נס ע"פ יהי' העולם היות ועיקר ה'" אחדעה

 שמירת אז ממילא א"כ וכו' הטבע מןלמעלה
 נס.[ בדרך ג"כ תהאהתורה

 הא בזה תי' הנ"ל הספר שבסוףובמפתחות
 אף שחיטה טעוז הי' דהשליו הנ"ל,דיומא
 בע"כ אלא נס, דרך משמים להםשירד

 נס בדרך הי' חיותם דכל כיון שאנידבמדבר
וכנ"ל,
 בהא טעמים ג' לנו דיש מדברינו, היוצא1.
 מן היורד בדבר נוהגין התורה דינידאין

 דבר אלא אמיחי דבר דאינו )א(השמיס.
 דין שום לו אין ומשו"ה דבר, לאותוהרומה
 דבר הוא משמים היורד דרבר )ב( דבר.כאותו
 גשמיים כדבריס רק נוהגין התורה ודינירוחני,

 דבר ג"כ שהיא מצוה עכ"פ אם]ונסתפקנו
 השמים[. מן היורד בדבר לקים אפשררוחני
 כל אבל הטבע, בדרך רק ניתנה דהתורה)ג(
 מדיני דין שום בו אין העולם בדרך נבראשלא

 נס, דבר הוא הרי משמים היורד ודברהחורה,
 העולם. כדרך נבראולא

 מנחוח מצות דיהנאים דס"ל התוס'ושי'
 רהוי כהש"ך דס"ל או משמים, שיררובחטים
 דחולק או בו, יוצאים שפיר ומצוה רוחני,דכר
 היורד דדבר וס"ל הנ"ל, הטעטים כלעל

 דבר כמו והוי ממש, אמיחי דבר הואמשמים
 דבר. לכל תורה דיני כל בו ויש בארץהנולד
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שעזנהוראי

 שפירא אהרןיעקב

 פרעתיך אם יודע איכיבענין

 לי מנה ע"ה( )סי' בחו"מ המחברכחב
 בידו לי יש שטען או כלום בידי לך איןבידך
 בכל שכופר כיון וכו' כלים או כסותכנגדו
 ואפילו היסת, ונשכע התורה משבועחפטור
 שפרעו יודעים ואינם שהלוהו מעידיסשנים
 כנגדן בידך לי יש לומר היסת בשבועחנאמן
 הב"י בשם כחב י"ז( )ס"ק שם ובסמ"עעכ"ל.
 דוקא הוא היסת בשבועת הלוה שפטורדמה
 אם אבל מעולם, דברים היו לא המלוה טעןאם
 התובע הרי בידו הפקדון שנאנס המלוהטוען
 שיש לישבע יכול אינו והנתבע בש"דפטור
 יוסף הבית דברי על לי וקשה ע"כ. כנגדובידו
 השומרים שבועת א', מ"ה דף דשבועותמהא

 ליהמן לה, משכחת היכי רחטנאשחייבה
 הב"י דברי ולמי ע"כ. דהחזרתי, במגודנאנסו
 בכגון השומרים שבועח לן משכחחשפיר
 ישבע דהתם להשומר, חייב ג"כ שהמלוההנ"ל
 ואין כנ"ל, השומריס שבועת ש"דהמלוה
 דאם החזרתי, לומר דיכול מיגו לו דישלומר
 הלוה מן חובו יגבה לא לעולם החזרתייטעון
 דאיני ר"ל להד"מ טענת הו"ל החזרתייטענח
 שנאבד שטען השתא אבל כלום, לךחייב
 הב"י. כמש"כ מהלוה חובו יגבע הריבאונס
 החזרתי, לומר דיכול מיגו לו אין בודאיוא"כ

 וא"כ בכה"ג, מנאנס גרועה טענה הוידהחזרתי
 כנ"ל. בשבועוח הגמ' מקשה מאיקשה

 הנ"ל בשכועות הגמ' דברי בגוף דהנהע"ק
 שבועת לשונה, על להחעורר לנוראוי

 לה, משכחת היכי רחמנא שחייבההשומרים
 היכי השומרים שבועת סתם לומר הו"להא

 חייב מי הכא לן איכפת ומה לה,משכחת
 בשבועתו.השומר
 מה הגדולה, כנסת הרב של מתורחוירוע
 קים אמרינן דמדוע באסאז, המהר"ישהקשה

 איכא ג"כ בממון הרי כאיסור, ולא בממתלי
 המוחזק. ביד גזל ספק דהו"ל איסור,ספק
 אי איסור גבי דבשלמא המהרי"בוחירץ
 אבל איסור מידי יצאנו לחומראאזלינן
 אמרינן לא אי אפילו ממון על חולקיןכששנים
 שהרי גזל איסור מידי יוצאין אנו אין ליקים
 איסור הו"ל להחזיק האומרים כדברי הדיןאם
 תיקום הממון דקאי היכי לכן המוציא בידגזל

 ח"ב )שכ"ט החרומות בספר ועי'עכת"ד,
 )ס"ק כהן תקפו בקיצור בתומים והנהס"1(.
 לאו ושמא ברי אמאי זה תי' על הקשהכ"ד(
 איסור ספק איכא שמא להטוען הא עדיףברי

 עכ"ק, איסור ספק ליכא ברי שטועןולתובע
 המהרי"ב. דברי להסבירועלינו
 מכיא ס"1( )כ"א הספיקות בקונטרסהנה
 המהרי"ב, קו' על שתירצו מה דורו חכמיכשס
 ספק ג"כ איכא בממק אם לן איכפתדלא

 במקום ליכא איסור ספק גם דהאאיסור,
 חו ממת, חזקת להמוחזק ליה דאיח וכיוןחזקה,
 שם הקוה"ס וכתב בידו. איסור ספק אףליכא
 דחזקח אמרינן אי דאפילו חכמי, הנידטעו
 בודאי המוחזק חזקת איסור, חזקת הףמר"ק
 מהני ולא איסור, חזקת ולא ממון חזקתהוי

 המהרי"ב קו' ועיקר איסורים. אצל ממוןחזקח
 הו"ל הא מספק, תפיסה מהני דאמאיהיתה
 עכ"ד. התופס ביד גזל איסורספק

 המהרי"ב דקושית הקוה"ס מש"כוהנה
 מתרץ מה דא"כ צע"ג, מספק תפיסה עלהיתה
 בכה"ג הא המוציא, ביד גזל ספק ג"כדהף

 ליכא ואצלו קמא, המרא הוא הלאהמוציא
 דמעיקרא חזקה לו דמסהע איסור, ספקשום
 לסלק מהני בודאי דמעיקרא וחזקה מ"ק,חזקת
 ש"ך ועי' בעצמו, הקוה"ס כמש"כ איסורספק
 משנה א'(, )נלל שם ושעה"מ ק"י(, )סי'יו"ד



כהוראישעח
 )שם(, משנה כסף בכורות(, מהל' )פ"דלמלך
 פכ"א(, )ש"א שמעתתא שב ק"י(, )סי'פלתי

 הנדפס רעק"א להג' דברירה בסוגיאובמערכה
 נפש וע' ו'(, )אות שלו חדשות תשובוחבתוך
 ס"א(. )סי' יו"דתיה

 קו' לחרץ דורו חכמי דמש"כ נראה,אמנם
 חקרו הנה אחר. מטעם מהני לאהמהרי"ב
 חזקה מהני אי דדינא ספיקא גכ'האתרונים
 ה"ז(, פ"ו עדות )הל' במל"מ ועי'דמעיקרא,

 יו"ד וכנה"ג ה"א(, )פ"ב צרעת טומאתובהל'
 שלטי כ"ט(, )סי' שור תכואות י"ה(,)סי'

 שערי כ"ט(, )דף טריפות אלו פ'הגיבורים
 החדשות רעק"א שו"ת א'(, )פרט ד' כללחורה

 פ"א, )ש"א שמעתתא שב ג'(, )סי'אבה"ע
 )סי' ב"ב למס' שיעורים קובץ פ"ב(,וש"ד
 חזקה מהני דלא סברי רובם והנהקי"ח(.

 ההכמי מש"כ א"כ דדינא. בספיקאדמעיקרא
 חזקה דמהני המהרי"ב קו' ליישבדורו

 בספיקא המהרי"ב דמיירי ז"אדמעיקרא,
 ננ"ל. דמעיקרא חזקה מהני לא ושםדדינא

 ר"ל דמעיקרא, חזקה דע"י פשוטה,והסברא
 ההלכה, חשתנה איך כך, המציאות היתהדכבר
ודו"ק.

 המהרי"ב על החומים קושיית לק"מולפי"ז
 אלא ושמא ברי שהך דלא ושמא,מברי

 כמו דןינא, בספיקא %א דמציאות,בספיקא
 המהרי"ב וקושיית קל"ט(. )סי' הש"ךשכ'
 בספיקא ולא דדינא בספיקא רקהיתה

 אוקמינן דמציאות דבספיקא כנ"ל,דמציאות
 שאמרו כמו דמעיקרא חזקה עלהממון

החכמי-דורו.
 בה דנתקשו הא ליישב יש לפימש"נהנה

 אם יודע דאיני דקי"ל בהא המפרשים,כל
 מאי העולם ומקשים לכו"ע, חייבפרעתיך
 אם יורע מאיני נתחייבתי אם 'ודע אינישנא

 ברי לאו ושמא ברי קיי"ל דבחדפרעתיך,
 אמנם הברי. טענת ראלים קיי"ל ובחדעדיף,
 פרעתיך אס יודע דאיני גוונא בכל דהנהי"ל
 דחייב רמעיקרא הזקה ר"ל חיוכ חזקתאיכא
 הראשונים וכתבו דפטור. לך דידועעד

 דבכל א'( ע"ח דף בגיטין והר"ן)הרשב"א

 לפרש רש הלוה. על חיוב חזקת איכאהלואה
 אדם דאין הא ע"י ממון דמוציאין האלפ'"ז
 ו' )דף ב"ב במס' כמבואר זמנו, בתוךפורע
 בחוך פורע אדס דאין דזה קשה דלכאורהא'(,
 נוהגים הכי רוג דע"פ רוב אלא אינוזמנו

 הולכים דאין וקיי"ל זמנו, לאחר לפרועהעולם
 ממת מוציאין היכי וא"כ הרוב, אחרבממון
 השמן מבעל החזקוח קו' ועי' הזה, רובע"י
 )ש"ג ישר ושערי ובזה, ד"ה א'( )סי'רוקח
 לפי אכל כ"1(. )סי' הבירורים ומשפטיפ"ג(
 זמנו בתוך פרע אם ספק דבכל שפיר אתיהנ"ל
 איכא זמנו בתוך פורע אדם דאין הרובמלבד
 דידוע עד חייב היה דודאי חיוב חזקתג"כ

 - לריעוחא חרתי הכא אית וא"כשיפרע,
 וחזקה רוב וע"י דמעיקרא, וחזקההרוב

 עמ"ס המאור הבעל כמש"כ ממון,מוציאין
 מגדים הפרי פסק והכי א', ט"ז דףכתובות
 הדשן תרומת ועי' ל"ט(, )כלל ורדיםבגינח
 אבה"ע החדשות רע"א ותשובות ר"ב()סי'
 י"א(,)סי'

 חייב פרעתיך אם יורע דאיני הא בזהויובן
 והפרעון ודאי דהחיוב דא בכגון דהנהלכו"ע.
 החכמי כתב והנה כנ"ל. חיוב חזקת איבאספק
 איסור ספק דליכא דהטעם הקוה"ס שלדורו
 דמהני חזקה ליה שאית מפני "וא המוחזקכיד

 האיסור חזקת דכנגד ז"א הכא אבללאיסורים.
 חזקה ג"כ דהוי חיוב חזקת איכאהזאת,

 המוחזק וא"כ איסורים, אצל ומהנידמעיקרא
 הספק- לסלק חזקתו על לסמוך יכולאינו
 כנ"ל. חזקה נגד חזקה דאוקמינןאיסור.
 כיר איסור וספק ה2מא ברי לנו נשארוממילא
 המהרי"ב קושיית הדרא ובכה"גהשמא.
 אין דהכא המהרי"ב תי' לחרץ ואיןלדוכתא,
 וכדברי ברי, דטוען המוציא, ביד גזלספק

 של דורו החכמי תי' ולא הנ"ל,התומים
 החזקה, נגד חזקה ליה הוי דהכאהקוה"ס,
 ספק הו"ל כי המוחזק מן ממון מוציאיןוא"כ
 בידו. גזלאיסור

 מקומות בכמה הרמב"ם שיטת לפיוהנה
 )עי' א' שורש המצווח ובספר תורהבמשנה
 דאורייתא דספיקא פ"ג(, א' שמעתתאש"ש,



שעטכחוראי

 התוס' בעלי להו סבירא וכן לקולא,מה"ת
 הראשת בתי' אלא ד"ה ב', י' דף חוליןבמס'
 חמהרי"ק כמש"כ להלכה העיקר שהואשם,

 במכתב הובא הלוי והמהר"י שמואלוהמשפטי
 מ"ב דף ושם א', ל' דף סוכה מס' עללחזקיהו

 פרעתיך אם 'ודע איני אף התורה מן א"כא',
 חייב פרעתיך אם יורע דאיני הטעם דכלפטור
 הני אבל כנ"ל, גזל איסור ספק מחמתהוא
 מה"ת גזל איסור דססק סברי רברביאשלי
 אם יודע איני אף שיטחם לפי א"כמותר.
 דחייב דאמרינן ומה מה"ת, פטורפרעתיך
 מדרבנן. רק דהוי צ"ללכו"ע
 אם דא"י דהא ר"ל לזה, ראיה להביאויש
 עדיף, ברי ושמא ברי מדין אינו חהבפרעתיך
 דהנה לחומרא, דאורייתא ספיקא מדיןאלא
 )פ"ד( ופקדק שאלה בהל' למלך המשנהכתב
 הו"ל דלא היכא אף חייב פרעחיך אםרא"י
 כתבו מקומות דבכמה צ"ב, וזה ע"כ.למידע,
 גרוע דבברי ב'( '"ב דף כתובות )עי'התוס'
 עדיף, ברי ושמא ברי אמרינן לא טובושמא
 ושמא גרוע ברי הו"ל למידע הו-ל ילאוהכא
 דחייב דהא צ"ל אע"כ יחייב. ואמאיטוב,
 אינו פרע, אם יורע דאינו היכא ושמאבברי
 ושמא גרוע בברי דא"כ דכוב"ע, הייןמעיקר
 אם דא"י החיוב מציאות אבל כנ"ל. יפטרטוב

 המוחזק ביד גזל ספק דהו"ל בזה הואפרעתיך
 למידע ליה הוה אי לן איכפת לא וא"ככנ"ל,
 וחייב בידו, ג,ל ספק הף סוף סוף הא לא,או

 אין ברי דטוען המוציא משא"כ ממנו,לפרוש
 כנ"ל. הממון להוציא ויכול גזל, ספקלו

 מדוע יוסף, הבית בדברי להבין ישולפי"ו
 כללא הא רטול, ישבע נאנס המלוהכשטוען
 ראיה ומה הראיה, עליו מחבירו דהמהניאהוא
 למש"כ דומה, הדבר למה אמנם הכא. לויש

 תבעו הלוה אם י"ד, ס"ק ע"ב בסי'המחבר
 החוב דמי על יוחר המשכון שוה שהיהכיתרק
 אלא לו מודה שהמלוה או בזה עדיםרש

 ישבע חובו, דמי ותובע באונס, שנאבדשטוען
 יד בו שלח ושלא ברשותו שאינוהמלוה
 אין שהרי מהלוה, חובו וגובה באונס,ושנאבד
 ואיני כהלרתני ליה והוה נאבד כיצד יודעהלוה

 דומה זהו והרי ע"כ. לך, החורתים אםיורע
 דכשטוען וי"ל דידן, לעובדא ממשבדומה
 אס כא"י הו"ל הפקדון, שנאנסהמלוה
 כנ"ל, חייב ומה"טפרעתיך
 בנויים הב"י דדברי דכיון בזה, עודוי"ל

 דמה"ט חייב, פרעתיך אם דא"י ההלכה עלהם
 אם דא"י וכיון כנ"ל, המלוה ויטולישבע

 לפי א"כ כנ"ל, גזל ספק מדין חייבפרעתיך
 דספיקא להו דסבירא הנ"ל והתוס'הרמב"ם
 התורה מן א"כ דאורייתא, לקולאדאורייחא

 דהמוציא דידן, בעובדא המלוה ויטול ישבעלא
 ראיה, להמלוה ליה ולית הראיה, עליומחבירו
 זה דאף פרעתיך, אם א"י מרין דהוי לומרואין
 מיושב א"כ כנ"ל. הנ"ל הראשונים לפיפטור
 בשבועות, הגמ' על הראשונה קושייתנוממילא
 משכחת היכי השומרים שבועת הקשהרשפיר
 ג"כ חיב הוי דהמלוה היכא לתרץ ואיןלה,

 שבועת חייב אינו בכה"ג דאףלהשומר,
 חובו ויטול ישבע דלא התורה מןהשומרים
 הגמ'. פריך שפיר א"כ כנ"ל,מה"ח

 שבועח הגמ', לשון מדויק כמהומהשתא
 לה, משכחח היכי רחמנא שחחבההשומרים

 לה משכחת שפיר השומרים שבועתרהא
 דמדרבנן יודה הרמב"ם ראף כנ"ל,מדרבנן,
 צריך מדרבנן וא"כ לחומרא, דאורייחאספקיא
 אם יורע איני ומדרבנן גזל, מספקלפרוש
 חייב מדרבנן וא"כ ממילא, חייבפרעתיך
 קושייח אבל כנ"ל. השומרים שבועתהמלוה
 דמדאוריחא - התורה מן רק היתההגמ'

 לה. משכחת היכי השומריםשבועת
 אמרה מה מפני - א'. ג' דף בב"מהנה
 במיגו נאמן יהא ישבע, במקצת מודההחורה
 והקשה בתוס'(. )עיי"ש בכל כפר בעידאי

 מלוה לספק דחיישינן אביי שיטת לפיהפנ"י
 במיגו, דליהמן זו היא קושי' מאי א"כישנה,
 על אלא 'שנה מלוה לו שאין אפשרהא

 הנאמריס דברינו כל לפי אבל עכ"ק.חמשים,
 ע"ה סי' חו"מ בש"ך דהנה ליישב, ישהכא
 אם א"י הף הלואה קודם פרעון דספקכתב,

 לזה ראיה מביא ע"ה( )סי' ובתומיםסרעתיך.
 ואי ישנה, למלוה דחיישינן אבי' דמסיקמהא



בהוראישפ
 קשה נתחייבחי, אם כא"י רק זה דהרינימא
-ממ"נ  למה ישנה מלוה ספק לו יש אם 
 אין ואם נתחייבתי, אס א"י זה הרי האקמבע,
 חשוד נימא ישבע אמאי ישנה, מלוה ספקלו

 כא"י דהף אע"כ אשבוצתא. חשודאסמונא
 שכתבתי מה לפי לי וקשה ע"כ. פרעתיך,אם
 לפי מה"ת פטור פרעתיך אם א"ידגם

 התומים קושיית הדרא ותוס',הרמב"ם
לדוכתא.
 יש התומים ק71ךית וגם אינה זהאבל
 א' קל"ה דף בב"כ התוס' מש"כ לפילישב
 לך נתחייבתי אם דא"י סובר דאביי אבת,ד"ה
 עי"ש. גרוע וברי טוב בשמא ואפי'חייב,
 לו שאין דאפשר הפנ"י קושיית קשה לאוא"כ
 אם א"י גם דהא נ', על אלא ישנהמלוה

 אזיל. לשיטתו ואכיי חייבנתחתבתי

 מה מפני שהקשה שם בב"מ המקשהוהנה
 סובר דרבה וי"ל הוא. רבה וכו' תורהאמרה
 דקי'"ל וכמו פטור, נתחייבתי אםדא"י

 שהוא מפני חייב פרעחיך אם וא"ילהלכה,
 גם ותוס' הרמב"ם ולפי כנ"ל. גול איסורספק
 אין לרבה וא"כ מה"ת. פטור פרעתיך אםא"י
 ואע"פ עליו, לו יש ישנה מלוה שמאלחוש
 קודם פרעון כל כמו פרעחיך אם כא"ירהוי

 כנ"ל. מדאורייתא פטור זה גם מ"מהלואה,
 שהקשה, רבה קושיית ג"כ מדויקולפי"ז

 ולא ישבע, כמקצת מודה תורה אמרה מהמפני
 ישבע, במקצת מודה מה מפני סתםהקשה
 מלוה לספק דחיישינן קושי', זה איןיךק
 על אלא ישנה מלוה לו שאין ואפשרישנה,

 פרעתיך אם רא"י החורה מן אבלחמשים,
 ספק לומר ואין במיגו, דליהמן קשהפטור,
"4 כנ"ל. לגמרי יפטר רא"כ נ', על ישנהמלוה

 *וורצמן אליעזר יעקבהר*
 ירו*ליפ תתלמוד, בית בי*יבתר"מ

 וביקף מקיף איסורבעצין

 הונא רב אמר ב', נ"ז דף בנזיר איתאא.
 ב"א אדא רב א"ל חתב ה"ה הקטן אתהמקיף
 )כך חובה א"ל להון מגלח מאן לרידךלר"ה
 לא דאשה ר"ה דקסבר דר"ה דאשחושמו

 אחרים אראש הראש דהקפת אלאומפקדא
 לבני' חובה חקברינהו ארא רב א"לכלל[

 כי חיב הקטן אח הסקיף דאמרת]דלדידך
 אפילו לדידי אבל חייבת נמי אשה ליהמקפח
 במאי שם ואיתא פטור.[ הקטן את המקיףגדול

 ראשכם פאת תקיפו לא סכר הונא רבקמפלגי
 השחתה לו שיש כל זקנך פאת את תשחיתולא
 כהשחתה וליתנהו הדשיל נשי והמ הקפה לויש

 א' סבר ב"א אדא ורב בהקפה נמיליחנהו
 מקיף ואיתקש במשמע הניקף וא'המקיף
 מחייב נמי מקיף מחתב דניקף היכא כללניקף

 עונשין בר לאו גופי' והוא הואיל קטןוהאי
 הגמ'. עכ"ל מחייב, לא נמי מקיף דמחייב,הוא
 )בפי"ב והרמב"ם דמכות( )בפ"ג הרי"ףופסקו
 שהקיפה דאשה הונא כרב ה"כ( ע"זמהל'
 ונשים להשחחה הקפה דאיתקש מטעםפטורה
 כראיחא בהקפה ליחנהו בהשחתהדליתנהו
בגמ'.
 במאי )א( דכרים: בכמה לעיין וישב.
 )ב( איש. המקפת כאשה אדא ורב ר"הפליגי
 זקן שהשחיתה דאשה גופא בהשחתהמנלן
 האשה מטור ר"ה יליף איך וא"כ פטורההאיש
 נימא גופא דכהשחתה מהשחתה,המקפת
 מאיסור ולא הנשחת מאיסור רקדנפטרה
 דאינן דכיון כ' ודידך בד"ה ]ובתום'המשחית.
 ע"כ מקיף באיסור ליתנהו ניקףבאיסור



שפאנחוראי

 היקש דיש דבריהם דמשמעות צ"בוכוונתם
 דהא וצ"ע המקפת אשה לפטור לניקףדמקיף
 הקישא האי לר"ה ל"ל הקטן אתבמקיף
 ההיקש. ס"ל דבאשה ומ"ש המקיפו אתלפטור
 ור"ה בד"ה בדבריהם שרמזו כמווצ"ל

 ומשו"ה ההיקש לר"ה ל"ל גברא עלדמגברא
 באשה משא"כ הקטן, את במקיףמחייב
 ר"ה מודה גברא, בחד הוא דההיקשהמקפח,
 דס"ל אדא לרב דא"כ צ"ע וה וגםדמקשינן.

 אח כמקיף גברא בתרי אפילו הקישאהאי
 גברא, חדא דהוה המקיפה באשה כ"שהקטן,
 פירושם עיקר גם המקפת. אשה מחייבואמאי
 בחד לניקף מקיף דהוקש משום פוטרדר"ה
 והעיקר בגמ' החכר לא זה דהיקש צ"ע,גברא
 שהווכר להשחתה הקפה והיקש הספר. מןתסר
 בהשחתה דגם כיון ומוריד, מעלה אינובגמ'

 רב )וגם איש זקן שהשחיתה האשהנתחייבה
 היא כשהוקפה האשה לפטור ההיקש ס"לאדא
 ועיקר מקיפה( על פטור כוה נאמר רלאאלא
 ניקף באיסור דאינה דכיון ההיקש הואהטעם
 כלל, בגמ' הווכר לא וזה במקיף 'ג"כאינה
 ר"ה קמיפלגי במאי דקאמר בהא )ג(וצ"ע.[
 א' בכל הגמ' נקטה וכו' סבר וראב"א וכו'סבר
 נחלקו ור"א ר"ה דהרי אהרת במחלוקתטעמו

 הח,0' דעת אגל ;ויר, ובתוס' נמפרש מנואר כן)ח(
 לאשה מוחר לראב"א דגס ועל ד"ה א' ;' דיגשנועוה
 ע-י ה"ה שר. עכו"ם דע.' ננקס אס הגדול, אתלהקיד
אשה.
 היכא ני דאמר דהא ור"א בד,ה ג' והספרש)ב(
 סעמא לפרושי אתי חייב מקיף חייבדניקף

 דר-
 דמהיינ א

 חי~בא בר שהוא לניקף דאיתקש דסשום שהקיפהבאשה
 א'. ;' דף בשב111ת המהרש.א ~נ"נ המ,יףמתהייב
 להינ אבל שיך מהיקש לפטור דנשלמאוצע-ץ

 מ;לןז לפ,סרה אהר טעם כשישסהקישא.
 נפ'.ב והראב.ד הימב.ם שי לדעתם גב ~באמת);(
 דמותר כר"ה בוה פסקינן לא דלדי;א ה.ה ע.1מהי'

 באשה דרב;ן איס~ר ענ.פ דא'כא אלאלנתחילה
 מצד דאס~ר דבר'הם דסשמעות ננ"ל. צ-ע ג-כהסקפת.
 ולא מקיף איסור עליהם 'ש דמדרבנן העצמ'.איסה~ס
 מונח וגן דאור"חא(, איסור )שהוא ה;'קף הנשיהסצד
 שנ' ה.ב( מרוצה ,פ"ב בסל"מ המ~נא סהר'"טמדנר'
 מהא דאשלד"ע. הביל ל-א דרבנן א'ס~ר דעילהוכית
 י' אקפי יאשה דאמר איש א-נ ב', י' דף נב.מדאיתא

 דלר"ה הקטן את במקיף א' - דבריםבשני
 את המקפת באשה ב' פטור, ולראב"אחייב
 והגמ' )א( הייב ולראב"א פטור דלר"ההאיש
 ולא המקפת באשה טעמי' לפרושי בר"הנקט
 נקט ובראב"א הקטן את מקיף דמחיבבהא
 המקפת באשה ולא הקטן את במקיףטעמי'
 דאשה הונא רב בדעת )ד( )ב( צ"ב.וכ"ז

 לכתחילה דמוחר התוס' כ' פטורהשהקיפה
 כמ"ש להלכה והרא"ש הרי"ף דעת הוא)וכן
 בזה ליכא אמאי וצ"ע קפ"א(, ס' ביו"רהב"י
 תאכילום לא כאן שייך בקטן וגם לפנ"עמשום
 איסור גורמת הרי מקיף איסור בה דליכאדאף

 הקטן את דהמקיף לראב"א והנה )י(הניקף.
 לניקף, מקיף איתקש זו דבמעשה משוםפטור
 תאכילום לא משום בזה דלינא הגרי"זביאר
 הניקף שאין היכא דכל בהיקש דנתחדשמשום
 דאיסור הפרשה כל נאמרה לא עונשיןבר

 דניקף איסורא והן דמקיף איסורא הןהקפה
 הקישא האי משום כלום עובר אינו הקטןוגם

 )וכ"כ עונשין כר ניקף דבעינן גזה"כשהוה
 השעה"מ(. בשם סק"ז רנ"א מצוההמנ"ח
 פטר לא דהא גזה"כ, האי דליכא לר"האבל
 אליבי' צ"ע ההיקש, משום הקטן אחמקיף
 איסורא כה דליכא אף המקפת, באשהדגם

 'שלד.1 ב~ה אמר'נן ה'ובא בבר דתיף דלל"ש;אקסן
 דלהרמב,ם מהר'"ט והק' ב"י. לאו דהשליהבית

 ותתב0ל טדרבנן ב"ה הוה מקפת אשה הר',הראב,ד
 לד"ע. שי'חות א'כא דרבט א'סור דע1 שוכההשליחות

 האשה( וה;ה בד-ה ע"ה ס' אה.ע )במהד,.ק הנו"ב~הנה
 יהרמב-ם הי~כא בר האשה השינא לא אסא'יק.ם ~סמ'לא לפנ"ע מסעם רק ה,א דהאיסור ~פ" ראיתןדהה

 שאמר דכהן נהא ~הראשו;ים הח~ס' נ' דננרוהראנ,ד,
 ננמ' שם דאמיי;ן גרושה אשה יי וקדש צאלישראל
 אע.; ישלד.ע נזה דאמרינן בנ"מ דחליא לישנאדיהאי

 לאשה שאמר באיש וה,ה יפנ.ע. ע,י יא ב,חחשיב האיס,י גוף ע"י דרק ~נ' יפנ.ע. משוס קעברדהישראל
 מכאן שהונ.ח המהר'.ט בדעת ח~ינן עכ,פ ,טן. י'אקפי

 מ0עם האיסור דפירש אשלי.ע ל"א דרנ;ןדבאיסור
 יע~.ש. הל' סשמעות נאסת הוא ונן הקפה.איס~ר
 איס~ר יק דה~ה הראב,ד שנ' בן מוכה דבריהסומעצם
 כן. סונר הרמב"ס ד;ם להדיא מבואר ובנ,ממדרב;ן
 איס~ר ב~ה איכא תאנ'ל~ם ~לא לפנ,1 מטיס~אילו

דא,רגתא.



נהוראישפב
 לפנ"ע משום עכ"פ הקפתה יאסרדמקיף,
 כוונת היא זו הנראה )וכפי תאכילום לאומשום
 בסו"ד(. שםהמנ"ח
 ע"פ דנזיר הסוגיא בביאור לומר ונראהג.
 א' דר"ח קמי' תנא תני ב', כ' דף במכותהגמ'
 תמרי דאכיל מאן א"ל לוקה הניקף וא'המקיף

 שהוא פשע מה 3יקף ]כלומר לקיבארבילא
 - לילקי ולא הוא מעשה בו שאין לאולוקה,
 כו שאץ לאו דאמר ר"י מני לך דאמררש"י[
 לעצמו במקיף אמר רבא עליו לוקיןמעשה
 והנה ע"כ. וד"ה במסייע אמר אשי רבוד"ה
 ע"ז מהל' פי"ב והרמב"ם דמכות בפ"גהרי"ף
 דר"א אוקימתא לפי רץ דניקף חיובאהביאו

 מחלוקת שום אין ולכאורה דרבא האוהשמיטו
 באוקימתא לה אוקי דר"א ורק דרבאבהא
 האוקימתות. שני הביאו לא למה וצ"עאחרח
 כמקיף דסוכר מהרמב"ם מוכה כן על]ויתר
 לפיכך בה"א שם שכ' ב' הייב דאינולעצמו
 והרי עכ"ל, שחים לוקה וכו' צדעיו ב'המגלח
 משום ב' לוקה אינו ואמאי אהרי שלובצדעים
 והמקור הסברא מה הנ"ב מקף, משום ת'מקיף
 המ3"ח בזה עמהו וכבר רבא[ עללחלוק
 ס' ביו"ד מהרש"א ובגלית ב' ס"ק רנ"אמצוה
 י(קפ"א.
 האיש אבל בה"א שם הרמב"ם כ' והנהר.

 וכ' למגלח, סיע א"כ אלא לוקה אינוהמחגלח
 כיון לוקה שאינו אע"פ א"אהראב"ד
 שכ' בכס"מ וע' בלאו, עובר עשהשמדעתו

 שייך דלא נ"ל ויותר וז"ל חמוהים דבריםבזה
 מעשה עביד דלא כיץ כלאו עוכר שהואלומר
 אשלד"ע ראשו פאח להקיף א"ל ואפילוכלל

 דבכל פ' שום להם אין דבריו וראשיתעכ"ל.
 גם עובר. ואעפ"כ מעשה עביד לאלשאב"מ
 אנו דאטו כלל מובן אינ1 וכו' ואפילומש"כ
 פעולח מצד איסור הניקף שיעבור בזהדנים
 שיעבור הנדק הרי אשלד"ע. דנימאהמקיף
 במנין וע' ניקף עצמו שהוא מצדהניקף-
 דרגא דאזקימחא נפשטות '.ל הו'.ף על זבאמח)ד(
 איס~ר גל. דגס המעשה יאסוי נ~גע אי;ו ניקףבאיסור
 איסור כאן ש"ש דע"י ורק מקיף מדיו אסור המעשהרקף

 וז"ל מ"ג ל"ת הרמב"ם בהקדמתהמצוות
 עכו"ם ככומרי הראש פאת להקיףשלא

 שם ובהשגות ראשכם פאת תקיפו ולאשנאמר
 לאו למשחית לאו לניקף לאו למקיף לאוא"א

 הרמכ"ם בזה פליגי במאי וצ"בלנשחת.
והראב"ד.
 דדחיק הא צ"ע במכוח שם בגמ' והנהה.
 לוקין דלשאב"מ כר"י הברייתא לאוקמיר"ח
 לאוקמי דאיכא אדעתי' אסיק לא אטועליו
 במקיף או במסיע מעשה בו דישבגוונא
 אלא כיחידאה. ולא דכו"ע ואליבאלעצמו
 ורב רבא של בתירוצם להיפך לעיין ישדבאמת
 ע"י ללקוח מעשה עושה לניקף דחשביאשי
 וראוי לעצמו. שהקיף או להמקיףשסייע
 מלקות לחייבו דנים אנו שהרי בזהלהתבונן
 מעשה לנאן שייאטי' ומה ניקף איסורמצד
 שזה עצמה ההקפה מעשה או להמקיףסיועו
 ניקף איסור והרי המקיף, לאיסור לגמרישייך
 אזנו לאחור' צדעיו שהשוו המציאות עצםהוא

 ומתוך מעשה. שום ליכא זה ובאיסורולפדחתו
 עצם אשי ולר' רלרבא הרמב"ם הוכיח זוק'

 סיועו מעשה הוא הניקף איסור שלהחפצא
 דלא בדרש שנחחדש האיסור גוף וזהולהמק-ף
 שאסור במשמע המקיף וא' הניקף א'תקיפו
 גם ]וכ"מ הקפתו במעשה שוחף להיותלניקף
 הראשץ, בפי' דאמר( )ד"ה רש"ימל'

 השני בפי' אב"ד הר"א משם שםובריטב"א
 י"ל להרמב"ם ואילו לר"ח גם כן פי' דהםאלא
 אבל לרבא גם אחר ובאופן אשי לרכ רקדזה
 בעזהשי"ח.[ יתבאר כאשר לר"חלא

 אבל אשי ורב דרבא תירוצו להמ רקוכ"ז
 לו שאין המציאוח דעצם וסבר פליגר"ח
 שותפות )ולא הניקף איסור הואפיאות
 דאת" בע"כ ולכן המקיף( של ההקפהבמעשה
 לעולם יתכן ילא עליו לוקין דלשאכ"מכר"'
 שיכא דניקף דמעשה הניקף באיסורמעשה
 ר"ח ולדעח ניקף, לאיסור ולא המקיףלאיסור

 דמיקות ג'ט הר'.ף השסיטו כן ועי שת'ס י'קהי'קף
 לעצם ;מע דמס"ע אוקימתא משא-כ נזה.ז נתעא';ו

 צ.ע. מלקות ד'מ גם שמניא הרמנ-ם על אנלהאיסור.



שפגנהוראי

 ולא מקיף משום רק ילקה לעצמובמקיף
 וגם 1"( מעשה, בו אין דחשיב ניקףמשום
 לזה והטעם כלל, ילקה לא למקיףבמסייע
 דבכהת"כ בסוגייז הריטב"א הק'דבאמת
 ולהנ"ל כאן. ומ"ש ממש בו אין מסייעאמרינן
 הסיוע הוא דניקף איסורו דכל הכא דשאניי"ל

 דאיסור לר"ח אבל אשי לרב וכ"זלמקיף
 למקיף שייך שאינו עצמי איסור הואהניקף
 ונמו המסייע אחר כדין המסייע ניקף דיןהרי

 בזה. ה"ה ממש בו אין מסייע אמרינןבכה"ת
 כאן דמסייע הריטב"א כתי' נימא אם]ואף
 זה אין מ"מ גדול, סיוע והוה מקום מכלעדיפא
 משום מתחייב, ואם ניקף, לאיסור לר"חשייך
 הא ובברייתא דמתהייב הוא מקיףמעשה
 הניקף.[ וא' המקיף א'קאמר
 הרמב"ס דברי נכון על יתבאר ובזה1.

 ולא אשי כרב דפסקינן דלדינא הנ"לוהכס"מ
 סיוע ע"י רק הוא הניקף איסור כלכר"ח

 עבר לא בהקפתו מסייע שאיגו וכללהמקיף
 חסרת מציאוח הוא דהאיסור לר"ח ורקכלום.
 איסורא דאיכא לשאב"מ חשיבהפיאוח
 דלא הכס"מ דברי הן והן אשי לרבמשא"כ
 כלל מעשה עביד דלא כית בלאו שיעבורשייך
 והתעורר כמקיף. נעשה מעשה ע"ידרק

 להמקיף שמצוה ריבורו ע"י דאוליהכם"מ
 בהקפתו שותף ונעשה אליו ההקפהמתייחסת

 אליו לייחם ל"ש דאשלד"ע דכיק הכס"מותי'
 בעצמו ואילו לחוד דיבור ע"י המקיףפעולת
 ובזה כמקיף. שיחשב כלום עשה לאהרי

 האיש אבל בה"א שם הרמב"ם ל'יתבאר
 ומובן משמעות לו אין אבל דהאי וכרהמתגלח
 שהזכיר המקיף איסור המשך זה דאיןלכאורה

 דהקוגה דו"מ מהל' כפ"א הרסב"ם שכ' ואף)ה(
 שעצם אף ולוקה, מעשה בו שיש לאו חשיב בפסחחמץ
 הרי ברשותו, החטץ מציאת רק עבירה מעשה אינוהקנין
 ע"י שעכר נל אלא האיסור בגוף סעשה בע'קדלא

 כית כאן ה.ה וא.ב מעשה נו שיש יאו חשינמעשה
 אף מעשה כו שק4 לאו 'תהשנ מעשיו ע.' ניקףש;עשה
 בעי;ן דבאמח בזה חילזק ייש נראה - ;'קףבאיסזר
 גב ש'עגור, הגויס סעשה דנל אלא האיסזר בנזףמעשה
 וכיח בפירהש נאסר שלא אף תויה שאסיה מה בכליהוא

 דאף כמ"ש בזה דכוונתו וברור כןלפני
 אבל ומחחייב כמקיף נעשה הוא גסדהמתגלח

 והראב"ר בההקפה. שיסייע תנאי בזהיש
 שם הוא הניקף איסור לדידן דגם סוברדפליג
 וא"כ כמקיף שנעשה מפני ולא בפנ"עאיסור
 איכא. דאיסורא לשאב"מ ככל הוה לדיןןגם
 אע"ג סיוע, ע"י מעשה בו יש לי' דחשיבוהא
 דס"ל צ"ל האיסור, גוף הוא דהסיוע ס"לדלא
 שהוא, מעשה איזה ע"י האיסור שעוברדכל
 הרמב"ם בשם וכמ"ש מעשה בו ישחשיב
 שחלקנו להחילוק ס"ל ולא חו"מבהל'

 תי' דלא והא ה'. אוח בהגה"ה לעיללהרמב"ם
 דהיא י"ל הכל, ולדברי אשי ורב כרבאר"ח
 על קעבר הניקף סיוע בלי דאף קמ"לגופא
 לשאב"מ בכל כמו ילקה לר"י וממילאהלאו
 מ"מ כר"י, ס"ל דלא לדידן גם גדולהונפ"מ
 וכנ"ל. איכאאיסורא
 במנין והראב"ר הרמב"ם ג"כ פליגיובהא
 לאו רק מנה דהרמב"ם מ"ג, ל"תהמצווח
 שנעשה הוא הניקף איסור שכל מפנילמקיף
 וכ"ש כלל לעצמו איסור שם לו ואיןכמקיף
 סהלאו כפרט רק והוא בפנ"ע, נמנהשאינו
 הרמב"ס ביאר מ"ג ל"ת ]ובסה"מהעיקרי.
 מפני א' ללאו רק נמנים הצדעיםדשני

 הס א' וענין חקיפו דלא א' ממלהשנלמדים
 אלא הם א' ענין שנים, עלים דלוקה)ואף

 ומקיף בניקף וה"ה מחלקים(שהמעשים
 שהניקף א' וענינם תקיפו מלא שניהםנלמדים
 שנים לוקה אינו שבזה )אלא כמקיףנעשה
 וכמו המחלקתן מעשה כאן דאעלדיגא

 דאיסור לשיטתו הראב"ד אבלשיתבאר(.
 )וכמו פיאות לו שאין המציאוח הואהניקף

 יאסור הכוו;ה בודאי ימצא זצי 'ראה בי תורהשאמרה
 במקיף סשא,כ יעבור, כך שע.י גפסח המ, 'ק;השיא
 לאסזר התורה נוונת דידאי אי יר-חיעצסז

 ל;יקי
 יס-ע

 באייור נכלל נבר זה כל אנל הקפה פעזלח לעשותאז
 ורק אך נחחד,ם ניקף דבאיסור נמצא תורה. שנתנהטקיף

 בזה נאמר ולא אוניו לאחורי שוים צדעיו להיותהאיסור
 לשאב"מ על דלוקין לר"י רק וא"כ מעשה איסורשום
 ע"כ, ודו"ק מלקות. בזהיחכן



כחוראישפד
 כלל קשורה ואינה הרמב"ם( לרעת ר"חשיטת
 כל כמו נמנים וא"כ ולאיסורו המקיףלמעשה
 נ"ח ל"ת במנין שם ]ויעוין נפרדים, לאוץשני
 הרמב"ם על השיג שהראב"ד רפ"גול"ת

 השנים אלו ובאו המצוות ממניןוהשמיטם
 במקומם.[ ונשחתניקף
 הרמב"ם דהשמיט הא יתבאר זה פי ועלז.
 להדיא פסק וגם לעצמו בהקיף דרבאחירוצא
 ד'( באות שהוכהנו )וכמו שתים לוקהדאינו
 דאיסור ס"ל דשניהם אף ור"א רבא דגםדס"ל
 לאו ואינו מקיף, לאיסור שייבא מישךניקף

 פליגי מ"מ לר"ת, כדס"ל בהחלט נפרדואיסור
 מעשה שם גם עכ"פ איכא דלרבאאהדדי
 דינה דיסוד אלא "ניקף" ששמהאיסור

 כלאו השיב ומשו"ה מקיף כמו לי'דחשבינן
 יסור דזהו כיון לעצמו כשהקיף מעשה בושיש
 בעושה וא"כ בהקפתו. לסייע לו שאסורדינו

 איסורים שני זו במעשה איכא ביחדשניהם
 ניקף על וא' מקיף על א' שנים לחייבוושייך
 דניקף מעשה שם כלל ליכא אשי לרבאבל

 מילתא גילף רק הוא חקיפו דלאוהריבוי
 מקיף נעשה סיועו ע"י הניקף דגםבעלמא
 כיון שנים לחייבו ל"ש לעצמו במקיףוא"כ
 ב' למקיף דמי ולא א' ושם א' מעשהדהוה
 כרב הרמב"ם ופסק מחלקו, דהמעשהצדעיו
 כתרא. דהואאשי
 שבראש דנזיר, הסוגיא לביאור ונחזורח.
 הונא רב של פלוגתתם דיסוד ונאמרדברינו,
 באשה והן הקטן אח במקיף הן ב"א, אדאורב

 בביאור ותלוי הוא, א' הדבר בשורששהקיפה
 חסדא רב של ובמחלוקת דניקף האיסורעצם
 אשי כרב ס"ל הונא דרב אשי ורב רבאעם

 כמקיף שנעשה מפני ניקף איסור דיסודוכרבא
 אשה תורה שמיעטה כל ומשו"ה סיועוע"י
 שאין גם בזה נאמר ע"כ והקפה השהתהמדין
 האיש וזקן פיאות ומשחית מקיף איסורלה

 הוא א' המקיף ואיסור ניקף איסורשהרי
 עומק חהו כמקיף. הניקף נעשה סיועושע"י
 באיסור דאינן דכיון ולדידך בד"ה התוס'.כוונת
 בזה כוונתם דאין מקיף באיסור ליתנהוניקף

 אלא ההיקש( על חולק ר"ה )שהרילהקיש
 מפני הניקף איסור דכל למש"ככוונתם
 ב"א אדא רב בא זה ועל כמקיף.שנעשה
 הניקף וא' המקיף א' תקיפו דלא ואמרלחלוק
 בשוה בקרא כתובים דשניהם כלומרבמשמע
 כמ"ש משמע בניקף דקרא פשטיה)ואדרבה
 וכשיטת בפנ"ע, איסור הניקף ואיסורהתוס'(
 מקיף מדין אשה לפטור ראי' ואין במכות,ר"ח

 הגמ' ביארה ע"כ ניקף, בדיןמפטורה
 איתקש וקאמר שהקיפה, באשהמחלוקתם
 כלומר וכו' מחייב דניקף היכא כל לניקףמקיף
 הקגך את דהמקיף בהא טעמו גם מבוארובזה
 שם הוא דניקף דכיון לשיטתו כהמשךפטור
 א' בקרא כתובים ושניהם בפנ"עאיסור
 המקיף גם פטור דהניקף היכא דכלמקשינן
 לר"ה אבל ב"א, אדא לרב שייך וכ"זפטור.
 ]ואולי שמקיף שנעשה מפני ניקף איסורדכל
 לא דפי' אלא רבים ל' תקיפו לא דורשאיגו
 רש"י שם וכמ"ש להקיף תניחו לא הואתקיפו
 הר"א בשם והריטב"א השני בפי'במכות
 מקיף להקיש בכלל ל"ש השני[ בפי'אב"ד
 כלל, בפנ"ע ניקף שם דליכא כיוןלניקף
 ומיושב וב"ז, חלויות הפלוגתות דשניונמצא

 ב'. באות שהקשינו )ג(, )ב(, )א(,השאלות
 באות שהק' )ד( קושיא ג"כ יתישבובזה

 מקפת אשה דלר"ה התוס' דכ' דהאב',
 והרא"ש( הרי"ף לדעת הב"י )וכ"כלכתחילה
 לא משום ובקטן לפנ"ע משום בזהוליכא

 וכשיטת הניקף סיוע בלי דאיירי י"לתאכילום,
 על איסור שום ליכא סיוע דבלאהרמב"ם
 בכה"ג להקיף, לאשתו שהחיר ר"ה )וגםהניקף
 בה"ה שם דהרמב"ם הא ג"כ ויתיישבאיירי(
 איסור מצד רק שהקימה באשה לאסורנחית
 ולא לפג"ע משום ולא מדרבנן רק דהויהקפה

 שייך תאכילום ולא לפנ"ע דמשוםתאכילום,
 כשאינו אבל מסייע כשהניקף רקלאסור
 וממילא כלל עבר לא הרמב"ם לדעתמסייע,
 משא"כ לפנ"ע, משוס יעבור שהמקיףל"ש
 שפיר אשה, על מדרבנן הקפה איסור ישאם

 אבל לר"ה זה וכל הניקף, סיוע בלי גםעוברת



שפחנהוראי

 הניקף דאיסור חסדא כרב דם"ל ב"א אדאלרב
 בלי גם א"כ פיאות, לו שאין המציאותהוא
 הראב"ד, באמת וכמ"ש הניקף עוברסיוע
 לא משום אסר ולא קטן להקיף התירואפ"ה

 בשם ב' באות כמ"ש צ"ל עדייןתאכילום,
 )ו( זצ"ל,הגרי"ז
 שהביא הראשונים שיטת יתבארובדה
 ע"י לאיש להקיף דמותר דמכוה בפ"גהנמ"י
 דאנן עליהם חלק והנמו"י ואשה, קטןעכו"ם
 ולא הייב הקטן אח דהמקיף הונא כרבפסקינן
 ניקף תליא דלא וכ"ש בניקף מקיףחליא
 ד"נראה ג"כ שכתב בריטב"א ועיי"שבמקיף.
 לישראל אסור כוותי' דהלכתא הונאדלרב
 מוזהר לא דמקיף דאע"ג כותי ע"י ניקףשיהא
 אדא דלרב מבואר ]ומדבריהם מוזהר"ניקף
 למקיף ניקף ה"ה לניקף מקיף דמקשינןב"א

 להקיף ואשה לעכו"ם מותר ולדידי'מקשינן
 שם בנזיר התוס' כמ"ש ולא האיש,את

 סברח מאד ותמוה )ז( א'[, ג' דףובשבועות
 לרב אף עכו"ם ע"י הקפה להתירהראשונים

 כי עליהם שנחלק הריטב"א וגם לרינאהונא
 עובר ג"כ סיוע דכלי להראב"ד יקשה תדין)ו(
 רב אסר לא אמאי הוגא, כרב דס"ל לזידן אףהניקף,
 דלדידי' תאכילום, ולא לפנ"ע משוס אשה גהקפחהוגא
 דמקיף הקישא זאסרה לא חייב הקטן את המקיףדס"ל
 פרשת כל נאמרה לא עונשין כר איגו שהניקף דכללניקף
 וצ"ע. כן, לומר שייך לר"א ורקהקפה
 שהק' תמוהים בשבועות שם התוס' דברי ובאמח)ו(
 באיש ב"א אדא לרב גם נפ"מ בגמ' קאמר לאאמאי
 דיש בעצם אסורד הקפה דהוה גדול לי אקפי לנכרידאמר
 המשלת דייב חיוכא בר לאו דהשליה וכית גיקףכאן

 כלל חיוב כאן ליכא אדא דלרכ קטן לי אקפי נקטואמאי
 אסור אדא לרנ דגם להוכהק רצו ומזה קטן, דהניקףכיק
 בהכי אוקמי לא ומשו"ה הגדול את להקיף לנכריליתן

 בגדול אוקמי לא דלר"ה וכמו להקיפו יתן לאדהגדול
 נימא דאי ראייתם ותמוה עכ"ד. אדא לרב ה"המה"ט
 להגמ' יתכן לא בודאי עכו"ם ע"י להקיף לגדולדסותר
 דאיך באשלד"ע הלשונוח שתי בין הנפ"מ בהכילאוקטי
 כיון המשלח מתחייב חיובא דכר דללישנא ככה"גנימא

 עבר לא המקף דהגדול כיון הרי עכו"ם, הואדהשליח
 גם וא"כ אדא לרב לניקף מקיף מקעוינן א"ככלל

 את במקיף וכמו ההיקש מצד מקיף מדין פטורהמשלח
 הזא דהמק'ף נמצא ישלד"ע כאן )יסא ךאס ]זאףהוטן.

 דכל ז"א יתחייב, הניקף גם וממילא המשלחהישראל
 בגוגע חכל המשלח אח לחייב מועיל שליחותהדין

 לדון צד יש כאילו אסור הונא דלרב דנראהבל'
 סברתם מבואר ר"ה משיטת ולפמש"כבדבר.
 הניקף איסור כל הונא דלרב דכיון חומרכמין
 בעכו"ם א"נ סיועו ע"י כמקיף שנעשהמפני
 הנך וסברי כלל הקפה מעשה כאן איןהמקיף

 באיסור הקפה מעשה כשנעשית דרקראשונים
 שהניקף לומר שייך אז האמיתי, המקיףמצד
 זו הקפה במעשה שותף נעשה סיועוע"י

 עליהם תולקים שאנו ]ומה בעכו"קמשא"כ
 שמה עכו"ם הקפת שגם אמר~נן דאנןהוא
 דין דאין או עלי' מוזהר אינו שהוא רקהקפה
 מצד הקפה מעשה שיש בזה כלל תלויהניקף
 בהקפתו מסייע שהניקף דכל אלאהמקיף
 כמקיף.[ עצמו הואנעשה

 בנזיר שס התוס' מש"כ נמי בזהויתבאר
 את דהמקיף לר"ה להסתפק אדא( ורב)סד"ה
 העכו"ם אח במקיף הדין איך חייבהקטן
 דנתמעט פטור דבעכו"ם ומסקנתםוהאשה
 נשארו וכאשה אישראל דקאי ראשכםמפאת
 ע"כ ניקף דמדין דכיון צ"ע ודבריהםבצ"ע.
 ולמה להקפה פיאות דין ראשה לפיאוחאין

 מקשינן עכו"ם ע"י נעשה ההקפה דמעשה כיתלהניקף
 המשלח גם וא"כ סטור הניקף הישראל ויהא למקיףניקף
 ל"ש וממילא מקיף ליכא מקף דליכא מטעס פטוריהא

 דהגדול נימא אי גם הגדול את לגלח לנכרי באמרלאזקמי
 הנייף דיפטר דאף דסברי וצ"ל עצומה, ק' והואפטור,
 דרב זהקישא דמשלח, יתחייב יזיק מקיף, דליכאמשום
 דלאו גברא בעצם דהוא הקטן את במקיף רק נאמראדא
 לי דפטרינן אף גדול הוא שהניקף באן אבל חיובאבר

 וממילא ב"ח ניקף כאן איכא עדהן עכו"ס דהקיסומשום
 מקיף דליכא מהקישא לי' דפערינן אלא הקפה כאןיש
 חיובא כעינן דלא המשלח לפטור כדי מספיק זהואין
 וקצת דיובא. בר הניקף שיהא אלא המקיף לחייכדגיקף
 ז'( תוספתא )פ"ג במכות התוספתא מדברי לזהסמך

 זינו פאת המשחית פטור, הקטן ואת האשה אתהמקיף
 מזידים שניהם שהיו בזמן א בד- חייבים שניהם חבירושל
 שוגג מזיד וא' שוגג א' סטור. שוגגים שניהם אםאבל
 כרב דאזיל טוכד התוספתא והנה ע"כ. חייב ומזידפסור
 ביכורים במנדת )וע' פטור הקטן אח דהמקיףאדא

 חייב טזיד וא' שוגג דא' קאמר ואפ"ה הגירסא(ששינה
 מתתייב מ"מ ופטור שוגג כשהניקף ואפילוהמזיד
 כדי הניקף חיוב בעינן לא אדא לרב דגס ומוכחהמקיף.
 ה"ה וא"כ ב"ח, יהא שהגברא ורק המקיףשיתחייב
 ויש תיובא, בר הגברא עדחן מהקישא פטורכשהניקף
 ע"כ_לדחות,



כהוראישפו
 הן ]ובאמת אותה המקיף איש עליהםיחחייב
 בשם שם פ"ג במכות הנמו"י שכ'הדברים
 פטור האשה ואת הענו"ם את דהמקיףהרא"ש
 בעכו"ם משא"כ חיוב לכלל דאחי לקטןול"ד
 ודחו זו סברא ג"כ הביאו בנויר והתוס'ואשה
 מקיף מחייב משו"ה לאו דר"ה דטעמאאוחה
 ההיקש דריש דלא משום אלא הקטןאת

 דכיון צ"ל הרא"ש ובכוונת לניקף,דמקיף
 בזה נאמר ע"כ ניקף מדין לגמרי נתמעטודאלו

 לחייב ול"ש פיאות דין ראשם לפיאותשאע
 התוס' בסברת וצ"ע הקפתם. על אחריםגם

 דנתמעט דמהא י"ל ולפמש"ב ע"ו[.שנחלקו
 ראשה דפיאות הכרח אין ניקף מדץאשה
 דאין רק בזה נאמר דלר"ה די"ל פיאותאינם
 מקיף האיסור לה דאין הקפתם על חיובלה

 ניקפת להיות מותרת עצמה פיאות גסומשו"ה
 כמקיף שנעשה הוא האיסור יסוד דכלכיון
 שאחר פיאות הם שפיאותי' יתכן באמתאבל

 עליהם.יתחייב

"4  
 פארכהיימער אפרים יעקבהרב

 דייכיםבעכין

 ממונות דיני א', כ"ג דף בסנהדריןתנן
 אתד. לו בורר וזה אחד לו בורר זהבשלשה
 יש הביא דין( גמר ד"ה ב' )כ"ד לקמןהמאירי
 וקודמ קנין כלא וכר אחד לו בורר זהשואלין
 דוקא שמא בהן לחזור יכולין אם דץגמר
 אבל לחזור יכול פסולים שהם ואביךבאבא

 והביאו בכשריס, אף שמא או לאבכשרים
 לחזור, יכול דאינו א', כ' מציעא מבבאראיה

 קצת הביא אבל זו, ראיה דחה עצמווהמאירי
 לחזור יכול שאינו ב', קי"ב קמא מבבאראיה
 ההגהות דעת הוא וכן טענותיהם. שסדרואחר
 יוסף הנמוקי וכ"כ א'(. אוח )סוף כאןאשרי
 יכול שאינו והר"ן הרשב"א בשם שםבב"מ
 ראיה והביאו בפניהם שטענו אחרלחזור

 וכן ד'.( הלכה ג' )פרק סנהדריןמהירושלמי
 הובא הרמב"ן דעת הוא וכן הרא"שסובר
 הרי"ף דעת אבל שם. מקובצתבשיטה
 דיכול שם( ושטמ"ק בנמ"י )הובאבחשובה
 דעח שהוא נראה וכן הדין שיגמור עד בולחזור
 דכוחבין שכתב א', קס"ת בכ"ב רמ"ההיד
 לאחר בהו נהדרו דלא היכי כי בירוריןשטרי
 יכולים דין הגמר דקודם משמע א"כ דין.גמר

 לפני טענותיהס סדרו שכבר ואע"פ בהםלחזור
 א' )כ"ג הכא רם"ה בהיד משמע וכןהדיינים,

 מאיר דלרבי הגמ' דקאמר הא על תניא(ד"ה
 יכול אינו מומחע ב"ד בפני עליו קבלאי

 נאמן באטר א', כ"ד דלקמן והק' בהלחזור
 הגמר קודם בו לחזור דיכול מכואר אבאעלי
 פסילי דמפסל גרע דהתם ותירץדין.

 בסוגיין הר"ש גירסת הביא ולבסוףלאצטרופי.
 ב"ד עליו שיקבל עד מאיר רבי בדברישגרם
 גרס רק ב"ד בפני גרס )ולא לרביםמומחין
 דמסתבר גירסא רמ"ה היד עליו וכתבב"ד.(
 גמר קודם דגם הרמ"ה פי' מתחילה הריהוא.
 אבל כשר, דין ברר אי בו לחזור יכול אינודין

 ליכא וא"כ הר"ש גירסח עם הסכיםלבסוף
 אלא בו, לחזור יכול שאינו לומר מסוגיןהכרח
 לחזור דיכול אי, נ"ר מלקמן ראיה דישאמרינן

 דיש בקושיתו שסבר וכמו דין הגמר קודםבו
 מיירי דהכא אע"ג להכא מהתם ראיהלהביא
 בב"ב לשיטתו אזיל וא"כ כשר. דייןבבורר
 וצ"כ דיז' הגמר עד בו לחזור דיכולדס"ל
 בהו לחזור יכולים אי ראשונים הני פליגיבמאי
 ולא הדיינים לפני טענותיהם שיסדרו עדרק



בחוראי
 עד בהו לחזור יכולים אי או מכאן,לאחר
 ד.הגמ"

 דרבי משמיה בסערבא אמרי שםבגמ'
 לו בורר וזה אחד דיין לו בורר עיה מתוךזירא
 יצא אחד עוד להן בוררין ושניהן אחדדיין
 והדיינע יצא( )ד"ה פרש"' לאמיתו,הדין

 וכתב שניהן. בזכות להפך דעחן נוחהבעצמן
 שהדיע מלשונו לי יראה י"ג( )סי' הטור זהעל
 ז"ל הרט"ה וכ-כ שכררו מי בזכות להפךיש

 שביררו דץ בעל של בזכוחו מהפך זהשיהא
 1"ל הרא"ש וא"א שני של בזכותו מהפךחה
 רש"י בדברי טועיז דעת חסרי שיש לפיכתב

 מי כזכות להפך לו יש שהדיין ממנוולומדץ
 שלא וחס וחלילה וכו' במקומו ועומדשבררו
 בררתי הרי דסברי שכחב בדבריודקדקו
 האחר מבזכות יותר בזכותו שיהפך כךשסובר
 עצמו הדיין אבל לדינייהו צייתי כךומתוך
 אבל וכו' לזכוחו סברא למצא שיהפךחלילה
 דבריו טבין ביררו  שזה מתוך ז"ל הרכדעת

 ונוחן נושא זכות צד שום לו יש ואםלאשורו
 שגררו למי השני דהן עושה וכן הבירועם

 מעיני נעלם זכות צד שום ישאר שלאונמצא
 דהרמ"ה הפרישה ובאר עכ"ל. וכרשניהם
 בכל שבררו מי בזכות להפך הדין דיכולס"ל
 הפוכים בדברים ואפילו לו שאפשרמה

 שבררו, מי במקום ולהיות מהעניןמהנראה
 אלא כזה לרש"י ס"ל דלא סברוהרא"ש
 שכל ע"י חה לאמיתו הדץ להוציאשצריך
 יש ואם לאשורו שבררו מי דברי יביןאחד
 שניה, וכטהציעו השלישי לפני יציעוזכות
 ממילא יהיו אחד כל של זכותו השלישילפני

 הרמ"ה מח' לבאר וצריך מהופכין.דבריהן
 או שבררו מי במקום הוא הבורר איוהרא"ש

לא.
 של ההגדרה מהו לתקור יש דהנהוי"ל
 אמרינן מי היינין מבעלי הנברריםהדהנים
 של הכח בכל לדינים עשאום דיןשהבעלי
 לב"ד השיכים הדינים כל להם וישריינים
 אוחם עה~ים אינם דץ הבעלי דלמא אוקבוע
 או לשלם עצמם מהיבים דץ שהבעלי רקלוינים

 האנשים השלשה יפסקו אם חבריהםלפטור
 דלקמן למתני' דומה וזה לכך. דינם אתהאלו
 אביך עלי נאמן אבא עלי נאמן א',כ"ד

 לשלם דצריך בקר, רועי שלשה עלינאמניס
 הרשכ"ם לשיטח דין בעל הוראח מדיןהחם
 )י"ג שם והרמ"ה אינו( )ד"ה א', קכ"חבב"ב
 איש בחזק הובאו אגוד( או גוד סוגית סוףא'

 הוא כן נמי והכא ד'(. ס"ק י"ז )סי'סנהדרין
 הב"ד כן יפסקו אם חייב שהואשמורה
 שברר. הדיין יששבתוכם
 והר"ן הר,בב"א דרעת לומרונוכל
 הנבררים להדיינים דיש הוא וסייעתםוהרא"ש

 העיר של דין כהבית והם דיינים הלכותכל
 דינים הבעלי דיכולים הזה תורה הדיןלענין
 הבעלי אין ולכן עליהם דיינים אוחםלשום
 שסדרו אחר בהם לחזור יכוליםדינים

 אז לפניהם שכשטענו משום לפניהםטענותיהם
 ב' )כ"ד המאירי שכתב וכמו לדייניםעשאום
 ר"ל בדינא פחחו מכי אלמא דין( גמרסד"ה
 והיינו לחזור יכולים אין טענותיהםשסדרו

 וכית הדין תהילת הוי בפניהםדכשטענו
 אינם בפניהם שטענו ע"י לדייניםשעשאום
 ב"ד שם עליהם חל דאז בהם לחז41יכולים
 ואץ כרחו. בעל ~תו יכולים ב"ד שהםוכיק
 ער בו לחזור דיכול אבא עלי לנאטן דומהזה

 הודאח מדין רק הף דהתם משום רץ גמרשעח
 אחר עד להודות דעתו ואיז וכנ"ל דיןבעל
 אבל הנ-ל, איש החזון כדבאר דיןהגמר

 אלא דין בעל הודאת מדין שאינםבכוררים
 ע"י ב"ד שנעשו מכיק הרי לב"דשעשאום
 בהם. לחזור יכולים אינם בפניהםשטענו
 הוי נמי דבוררים ס"ל והרמ"ה הרי"ףאבל

 וכמו אבא עלי נאטן כמו התחייבות שלגדר
 ר"ה א' )כ"ג הנ"ל הרמ"ה בקושיתשמבואר
 א'. לו בורר לזה אבא עלי מנאסן שהק'תניא(
 הוא א' לו בורר זה של רהגדר שס"להרי

 להיש ס"ל וכן אבא. עלי נאמן שלכהגדר
 לו בורר זה שמדמים הנ"ל בהמאירישואלים

 נמי הוי בורר דזה וס"ל אבא, עלי לנאמןא'
 ס"ל ולכן בע"ד הודאת של החחייבותמדין



כהוראישפח

 דעתו דאין דין גמר שעת ער בו לחזורדני
 שכתב וכמו גמ"ד אחר עד עצמולהתחיב
 אבא. עלי נאמן בענין הנ"ל אישהחזון

 ]קורם הרמ"ה של בתירוצו דגם)ואפשר
 א' לו בורר דזה כזה ס"ל הר"ש[ גירסתשהביא
 דהחח-ב שסבר אלא החחיבות מדין רקהוי

 דיינים שאר עם כמו עמם להתנהגעצמו
 שטענו אחר בו לחזור יכול אינו ולכןכשרים
 שלא דעתו הוי אבא עלי בנאמן ורקבפניהם,
 פסולים שהם משום הגמ"ד שעת עדלהתחייב
 כגירסת שמסחכר הוא הרמ"ה ימסקנתלדת'(
 שעת עד בו לחזור שיכול ס"ל וא"כהר"ש
 וא"כ הנ"ל בב"ב מדבריו משמע וכןגמ"ד
 התחיבוח. מדין הוי א' לו בורר דוהס"ל

 והרא"ש הרמ"ה פלוגתת מבוארולפ"ז
 הדיין עומד אי הנ"ל י"ק )סי' הטורשהביא
 דהנה לא, או שבררו קין הבעל במקוםהנברר
 דינים הבעלי שאין ס"ל א', נ' בב"מהרא"ש
 ואם בפניהס, שטענו לאחר בהם לחזוריכולים
 דיינים כמו הם אלו שדיינים לי' סביראכן

 להיות להדיין דאסור כחב ולכןהקבועים
 קרא ולכן בזכותו להפך דין הבעלבמקום

 דמצד משום דעח חסירי עליולהחולקים
 אבל כן. לעשות שאסור פשוט דייניםהלכות
 דיכולים ס"ל דהנה לטעמיה אזילהרמ"ה
 דהוי דע הגמר עד בהם לחזור דיניםהבעלי.
 זה של דהדין ס"ל וא"כ אבא, עלי נאמןכמו
 הדיינים ואין התחייבות דין רק הוי א' לובורר

 בזכות להפך הדיין יכול ולכן הקבועיםכדיינים
 הוא והטעם במקומו. ולעמוד שבררומי

 הוא דינים מהבעלי אחד כל שלדההתח-בות
 מה בכל בזכותו שלו הדין שיהפךבאופן
 לו.שאפשר

 רייניס אם פסק א'( סעיף ג' )סי'הרמ"א
 בפניהם אדק לא לומר יוכל לא כעירקבוצים
 לפרש נראה היה לכאורה בורר. בזהאלא

 מדין הוא אחד לו בורר דוה הוא הרמ'אדסברת
 לאו קבוע ב"ד דיש דהיכא ס"ל ולכןהתח-בות

 אדון אלא לפניהם אדק לא לומר כמיניהכל
 דהנה כן אא"ל באמח אבל התחייבות.ע"י

 לא אבא עלי נאמן של הדין הש"עכשהכיא

 לומר יכול אינו קבוע ב"ד דכשיש הרמ"אכתב
 נאמן של התחייבות ע"י אלא בפניהם אדוןלא
 קבוע ב"ד דבמקום לומר תמצא ואם אבא.עלי
 דהו"ל ק' התח-בוח ע"י לדון יכולאינו

 נאמן של בהיין החם גם כן לכתובלהרמ"א
 סי' לקמן ועיין סיים דהרמ"א ועוד אבאיעלי
 שהמחו רכים כתב והתם א' סעיף סוףכ"ב

 דינים בעלי אע גמירי דלא דייניםעליהם
 להך כלל נוגע זה דין אין והלא לעכב,ינולים
 ב"ד דיש היכא בהתחייבות לדון דאיןדהכא
 דזה ס"ל דהרמ"א לפרש צריך ולכןקבועז
 עשאום דינים שהבעלי ב"ד דין הוי א' לובורר
 הבעלי אין קבוע ב"ד דיש והיכא עליהם,לב"ד
 לדון אחרים אנשים, לכרור יכוליםדינים
 הקבוע. לב"ר לילך צריכים אלאבפניהם
 )סי' איש החזון שכתב כמו הוא לזהוהטעם
 שלא כדי הקהל תקנת דהוי ז'( ס"קט"ו

 הגון שאינו מי ברירת ע"י הדין מןישחמט
 לב"ד כח ריש הדין מעיקר הוי א"נוכדומה
 לדון שרוצים היכא רק עךיך זה וכללכוסם.
 ע"י לדק שרוצים מיכא אבל ב"ד,ע"י

 יכולים אז אבא על' נאמן כגווהתחייבות
 לא דבזה קבוע ב"ד קרש במקוס גם כןלעשוח
 שייך אינו הקהל דחקנת הנ"ל הטעמיםשייך
 אבא עלי נאמן של בהתחייבות לדון שאץכיון
 רוצה אינו שהתובע והינא שניהם מדעתאלא
 והטעם כשרים. ב"ד בפני לדון לכופו יכולאז
 משום התם ש-ך אינו לכופם ב"ר כחשל

 אץ ל~ין ליו7 שלא מסכימים דשניהםחויכא
 שרוצים היכא דרק בפרהס לדת לכופם לב"דכח
 לדת לכופם ב"ד יכול אז לרקליו7

 ס"ל דהרמ"א לזה ראיה להביא וישבפניהם.
 התחייבות ולא ב"ד דץ הוי א' לו בוררדזה

 בפניהם משטענו ב'( סעיף י"ג )סי'מרפסק
 הוא בזה דהביאור בארנו וכבר לחזור יכולאינו
 שטענו כיון ולכן ב"ד כח אלו ~ייניםדיש

 יכול אינו תו ולכן לב"ד עשאוס כברבפניהם
 בו.לחזור

 היטב הבאר קושיח ליישב נוכלולהנ"ל
 ממה דהק' הנ"ל הרמ"א על ד'( ס"ק י"ג)סי'

 שנחרצו דאף ז'( סעיף י"כ )סי' המחכרשכתב



בהוראי
 לחזור יכולים דין בבית בפשרה דיניסהבעלי
 שהגידו אחר דאפילו והש"ך הסמ"עוכתבו
 שם הגיה לא והרמ"א לחזור יכוליםהפשרה
 יכולים אינם בפניהם משטענו כתב וכאןכלומ
 דמכיון כדבארנו הוא הטעם וי"ללחזורו
 אינם בפניהם שטענו ע"י לב"דשעשאום
 כן אינו בפשרה אבל בהם, לחזוריכולים
 כתבו דהנה דין כמו אינו פשרה שלדהגדר
 אזלינן ברין ביצוע( ד"ה א' )ר לעילהחוס'
 אומר ואהד זכאי אומרים שנים אם רובאבתר
 רוכא בתר אזלינן לא ובפשרה איפכא אוחייב
 בפרק כדאמר אחד לדעת שלשתן שיסכימועד

 חלתא בי כדשהמו א', ע"ב דף דע"זבתרא
 עד תלתא בי כדאמרי תלתא מגו תריאפילו
 מאע לנר הערוך והק' תלתא. בידאמרי
 בי לאמרי דומה דפשרה לתוס' להופשיטא
 וצ"ע. תלתא, בי לכדשיימי ולאתלתא

 דפשרה הוא התוס' דכוונת לבארונראה
 הדין, את חותכים שהדיינים תורה כדיןאינו
 הפשרה פועלים בעצמם דינים דהבעליאלא
 על מחלוקתם לסלק מסכימימ דשניהםוהיינו
 אבל תורה. בדין %ון לילך ושלא פשרהידי
 עצמם בפני דעתם להשוות יכולים שאינםכיון
 הולכים לכן עמו שהדין חושב אחרדכל

 לעשוח אותם ושואלים חכמים תלמידלשלשה
 של הדעח שווי הוא הפשרה ועצם להם.פשרה
 סילתא כגילוי רק הם והפשרנים דינים,הבעלי
 וזה זה. ימחול וכמה זה יחן כמה לגלוחכעלמא
 מוכר הריני שאומר בע"ז להגמ' ממשדומה
 מכירה דהחלות תלתא בי כדאמרי זו שדהלך

 מומהים והשלשה והלוקח המוכר ע"ינעשה
 אינם אבל השדה של השיווי לגלות רקבאים
 הפשרה הכא וכן בהמכירה, כלוםפועלים
 רק באים והפשרנים דינים הבעלי ע"ינעשה
 אמר אי אבל ימחול. וכמה יתן כמהלגלות

 דהרמב"ם רוב בתר אזלינן תלתא ביכדוטיימי
 שישומו כמה פסק ח'( הל' מכירה מהל')פ"ח
 מן שנים ע"פ אפילו שלשה של ב"דאותה

 ער שלשה שיאמרו כמו לו אמרהשלשה
 משנה המגיד ובאר השלשה.עראמרו
 נקט דאי הנ"ל בע"ז הגמ' מפרשדהרטב"ם

 אהר מין זו שומא לעשות כוונתו אז ב"דלשון
 לשת הזכיר לא אי אבל הרוב אחרשהולכין

 וגם כולם. לדעת אלא הרוב לדעח ירד לאב"ד
 דשומא שפי' כן לבאר אפשר שם רש"יכרעת
 ואי דין, לשון אינו ואמרי דין של לשתהוא
 מחיר לתלות כוונחו אז דץ של לשענקט
 הרוב. אחר שהולכין בדין כמו בהרובהשדה
 לא דבפשרה הוא התוס' דרעת מבוארעכ"פ
 ע"י נעשה שהפשרה משום הרוב בתראזלינז
 מילתא גילוי רק הם והפשרנים דינים,הבעלי
 האחר. ימחול וכמה זה יתן כמה לגלותבעלמא
 של זה דין הביא י"ח( סעיף י"ב )ס"והמחבר
 מסכים וא"כ כלום שם הגיה לא והרמ"אתוס'
 אלא דין אינו דפשרה ס"ל וא"כ זהלפסק
 א"ש ולכן דברים. הבעלי בין הדעתשיוף
 בהם לחזור יכולים דבפשרה הרמ"אסברת.
 הפשרה את הפשרנים שהגידו אחראפילו
 של הדעת שיווי הוי דפשרה כנ"ל הואוהטעם
 דעתם, מע~יוף לחזור יכולים ולכן דיניםהבעל'
 שאחר הרמ"א סובר א' לו בורר בזהמשא"כ
 משום בהם לחזור יכולים אינס בפניהםשטענו

 להם ויש ב"ד דין להם נחנו בפניהםדכשטענו
 אי'חו %ק יכולים ולכן דעלמא ב"ד הלכותכל
 כרחו.בעל

 דעת הביא א'( סעיף '"ג )סי'הרמ"א
 להשוות יכולים הבוררים השנים אםהמהרי"ו
 הסמ"ע וכתב שלישי, לברור צריך אינועצמם
 שדנין בדיינים דדוקא מטעמא והיינו ח'()ס"ק
 אבל שלשה שיהא בעינן נתבע של כרחובעל

 על אחד קבל מהם אחד שכל מאחרבבוררים
 עצמם ישוו אם כנ"ל לי יין זה ואמרעצמו
 למה דשלישי בע"ש כמ"ש ורלא וכר טובמה
 יש הרי יסכים לא ואם עמהם יסכיס ודאילהם
 שושן והעיר הסמ"ע דפליגי ונראה רוב.כאן

 א' לו בורר דזה סובר דהסמ"ע הנ"לבהחקירה

 שלשה בעינן לא הכא ולכן התחייבות דיןהוי
 כל למחול או לשלם תחייבוח כאן שישמשום
 שהושוו הב"ר בחוך הוא שלו שהדיןזמן

 דאתינן היכא אלא שלשה בעינן ולאדעתם
 משום הכי פירש לא הלבוש אבל ב"ד.בכח
 הוצרך ולכן ב"ד דין הוי א' לו בורר דזהשס"ל



בהוראישצ
 דהנה לטעמייהו ואזלי אחר. בדרךלפרש
 שאינו דכל וי"א כתב ז'( סעיף ז' )סי'הרמ"א
 ולכן וכו' לדונו מותר ממש שונאו אואוהבו
 לו בורר וזה א' לו בורר כשזה דיין להיותמוחר
 הסמ"ע וכתב אוהבו. לו בורר א' כל כיא'

 בורר שגם כית כן לעשות ומותר כ'()ס"ק
 שס וכ"כ בהשלישי תלוי והכל כן יעשההשני

 שושן בעיר שכתוב כמה ולא להדיאבמהרי"ק
 מן כן לעשות לו שאין אף כן הוא אדם כנידרך
 לו בורר דזה ס-ל דהסמ"ע לבאר וגראההדע.

 הוא ההתחייבוח ואופן וכנ"ל התהייבות הויא'
 שהוא אף אחד דיין לו בורר דיז ~עלרכל
 נעשה שניהם של דההתהייבות וכיוןאוהבו
 אזיל הלבוש אבל כן. לעשות מותר זהבאופן
 כ"ד דין הוי א' לו בורר דזה דס"ללטעמיה
 ולסי הדע. מן כן לעשות שאין כתבולכן

 מדברי הלבוש לשיטת גדול סעד ישדברינו
 של דהגדר מקומות בכמה שס"ל רבוהרמ"א

 וכמו דין בית דין הוא אחד לו כוררזה
שבארנו.

"4  
 שחר דוב יעקבהרב

 קידוש לפני טעימה איטורבדין

 דתניא א', ק' דף בפסחים איתאא.
 יוסי רבי 'הודה רבי דברי לשבתותמפסיקין
 מפסיקין ד"ה הרשב"ם וכ' מפסיקין, איןאומר

 קודם בהיתר סעורתו התחיל אם וז-ל,לשבתות
 )אפי'( שתחשך, עד והולך אוכל והי'המנחה
 כשיחשיך מיד סעודתו מפסיק יהודהלר'

 יהודה רב אמר ומסקינן עכ"ל, היוםומקדש
 כר' ולא יהודה כר' לא הלכה אין שמואלאמר
 הדין והנה ומקדש. מפה פורס אלאיוסי

 יש וממילא קידוש, החיוב הוא הפסקההמחייב
 אמאי מבואר אינו ואנתי לפני'. טעימהאיסור
 שהוא לפני בברהמ"1 סעורתו להפסיקצריך
 סורס ובדע סעודתו. באמצע יקדשמקדש,
 כר' ולא בד"ה שם הרשב"ם כתב ומקדשמפה
 כל כדין המאכל על מפה פורס 11-ל,יוסי

 קודם השולחן על לחם שהביאו דשנהשבתות
 סילוק משום א"נ לקמן, כדתניאץידוש
 הכוס על היום קידוש אומר ואח"כפתורא,
 פתורא סילוק הצריך שמואל לטה וצ"בעכ"ל,
 שלא מאחר הסעודה התחיל שכברהיכא
 התחיל. שלא היכאהצריך

 שמואל אמר יהודה רב ואמר שםוברי-ף
 וכו' יוסי כר' ולא ובו' 'הודה כר' הלכהאין
 המוציא שרי ואה"כ ומקדש מפה פורסאלא
 ולא השיג שם המאור והבעל לסעודתי',וגמר
 דהא ז"ל, הרי"ף כמ"ש המוציא למישריצריך
 כדברי המוציא מברך הי' ואילו הדר,לץבעי'
 ראשונה, לסעודה המזון ברכת טעון הי'הרי"ף
 של ברכוח לשתי אחת ברהמ"1 מצינושלא

 וז"ל מסיק ובמלחמות יעוי"ש,המוציא
 הדברים, נראין 1"ל רבינו כדבריולהכריע
 לאכול מעחה עליו ואסר היום שקדששכיון
 והפסיק מפה בפריסת סילק אא"ככלום,

 לך אין אחרת, כסעודה ויתחיל היוםהקידוש
 ענ.ל. מזה גדולהפסק

 בר חנניא רב א', ק"ה רף להלן בגמ'יעויין
 בסעודתא יתבי הוו דרב ותלמידישלמיא
 וקאי שחשיכה[, עד בה והאריכו שבת]בערכ
 אי ח1י זיל ל" אמרו סבי, המנונא רבעלייהו
 שלחן[ ]בעקירת ונפסיק יומאמקןיש
 שבת[, ]לשם לשבתא ]לסעודחינו[וניקבעי'
 שלחן בעקירת ]להפסיק צריכיתו לא להואמר



שצאנהוראי

 שבת[, לסעודת חול סעודת בין להבד'לכדי
 חשובה היא ]מעצמה נפשה קבעהשבתא
 לכם ודי הול מסענדת ונבדלת שבתסעודת
 שהשבת כשם רב דאמר וקידוש[, מפהבפריסת
 דשבח עראי אכילת ]אפי' למעשרקובעת
 שבח כך ביצה[, במסכת למעשר קבעתשובה
 שיקדש עד לטעום ]שאסור לקידושקובעת
 שבת סעודת דשובה היא משחשיכהאלמא
 לפני טעימה דאיסור מזה מבואר ע"כ,מאלי'[
 שבת, סעודת חשוכה אכילחו אם תלויקידוש
 מוחר הי' קובעת, דשבת הדין ה" לאואם

 דין שייטי' דמאי הנ"ב קידוש, בלילאכול
 שבת. לסעודת קידוש לפני טעימהאיסור

 ברא"ש דאיתא עפי"מ בזהוהנראה
 על לקדש העם ונהגו ח"ל, י"ז אותבפירקין
 שהביא ומה הגאונים, כל הסכימו וכןהפת
 משום מהבדלה, חמור דקידוש ר"תראי'

 אינה להבדלה קובעת ואינה לקידושדקובעת
 אלא הוא, דקידוש חומרא משום דלאוראי',
 לקידוש שתקבע הוא דדין לדבר, ישטעם
 שיקדש עד יאכל שלא שבת, כבודמשום
 מבואר עכ-ל, שבת לכבנד סעודתוויקבע
 מדיני הוא קידוש לפני טעימה דאיסורמדבריו
 לכבוד סעודתו שתיקבע שצריך שבח,כבוד
 דזהו לומר אפשר וממילא הקידוש, ע"ישבת
 על חל היה לא אם אבל שבת, סעודת עלדוקא

 לאוכלו מותר הי' שבח, סעודח שםאכילתו
 דמיתי ב', ק' דף ברשב"ט ועיין קירוש.בלי

 תכא וקרובי וז-ל, דכתב יתרו פ'השאלתוח
 מקרבינן, לא ישבתא לקדושא רליקדשמקמי
 דשבתא ליקרא סענדה דחיתי היכי כימ"ט
 סעודתו נקבע לא שמקדש דקודם חזינןעב"ל,
 דהסעודה חשבינן קידוש אחר ורק שבת,לכבוד
 וכמש"כ. שבת, לכבודבאה

 דמכיון דמפסיקין, הדין א"שולפ"ז
 לכבוד סעודתו הקובע הוא דקידוששנתבאר
 יהודה לרבי ס"ל א-כ שבת, ולסעודתשבת
 א"א חול, סעודת כאמצע כבר הואדאם

 שלחן עקירח בלי שבת לסעודתשתיקבע
 חהו מחדש. סעורה וקביצת ברהמ"ז()דהינו

 דץ ד'ש לעיל שמובא הרשב"ם דבריביאור
 דמבית סעורתו, באנמנע המו אם פתוראסילוק
 חיבוהו שבת, לכבוד סעודחו יקבע הקידחטשע"י
 חול סעורת בץ להפסיק כי פתוראסילוק
 שבת.לסעודת

 שמצריך הרי"ף שיטת מבוארולפמש"נ
 שעכשיו דמכיו, שיקדש, אחר המוציאלברך
 זהו שבת, לסעודת חול מסעודת סעורתונשתנה
 ברכת ומחייב אחרת, כקביעות חשיבאגופא

 שנשחנה רמה סובר הבעה"ט אמנםהמוציא.
 רק זהו שבח, לסעודת חול מסעודתהסעודה
 לקביעות שנוגע מה אבל הסעודה, לשםכנוגע
 ס"ל וגם השתנות, שום אין בזה דייי'סעודה

 אחרת כקכיעות נחשב ,ה הי' ראםלבעה"מ
 ברהמ"ז לברך צריך הי' הרי"ף, שסוברכמו
 בלשון מדויק ואולי יתכן וגם חול, סעודתעל

 רק לן סגי דלא דמכיון במלחמוח,הרמב"ן
 פריסת ע'" פתורא סילוק גם וצריךבקידוש,
 צריך טעמא מהאי חול, מסעודת להפסיקמפה
 מחדש. המוציאברכת
 ה-י שבת מהל' פכ"ט הרמב"ם כתבב.
 קודס השבת ביום היין על לברך ומצוהח"ל,

 קידושא הנקרא הוא חה שני', סעודהשיסעוד
 יטול ואח"כ ושותה בלבד בפה"ג מברךרבה,
 כלום שיטעום לאדם לו ואסור ויסעוד,ידיו
 אלא יהי' לא זה קידוש וגם שיקדש,קודם
 ואינו וז"ל, שם ובהשגות עכ-ל, סעודהבמקום
 היין על בכניסתו היום נתקדש שכברכלום
 לא מי הפת על לקדש בא ואילו שיטעום,קודם
 היין ברכת במקום המוציא ותחשכמקדש
 מנין ביום בלילה אלא לי אין וכשדרשוויאכל,
 קדושא דעיקר היא אסמכתא יום אתת"ל
 שכתב בה"ה ויעויי' עכ"ל, וכו' כתיבבלילה
 מש"כ ז"ל הר"א דברי על אשיכ ומעתהח"ל,
 מקדש, לא מי הפת על ביום לקדש באואילו

 שהוא שבלילה לפי בזה והטעם דלא, אומראני
 חביב ואם בכך, היכר די היום קדושתמזכיר
 שיטעום, קודם הפת על יקדש יותר פתעליו
 בפה"ג כשמברך אלא ההיכר שאין ביוםאבל
 לקדש בא אם בחול, כדרכו שלא סעודהקודם



נהוראישצב
 נכון נ"ל וזה כאן, יש היכר איזה הפתעל

 קידוש לפנ' טעימה דאיסור ולפמש"נעכ"ל,
 לסעודת הסעיה שתיקבע שצריך משוםהוא
 דמכית סובר הראב"ד א"כ הקידהש, ע"ישבת
 שע?עום קודם ככניסתו היום קידששכבר
 לסעורח סעוןתו וקבע הראב"ד(, לשת)כדיוק
 נוסח לה שאין ביום קידוש הדין א"כשבת,
 לקבוע היום כבוד מדיני רק הואקידוש,
 סעודתו שתהא לאשוויי היין, עלסעודחו
 איסור זה לפני שייך ולא חשובה,סעודה
 עפי"ד מבואר הרמב"ם שיטח משא"כטעימה,
 שמואל אמר יוסף א"ר ב', ק"1 פסחיםהגמ'
 לא אכל אם כ' שם וברשב"ם מקדש, אינוטעם
 סעודה קודם למחר אלא הלילה כליקדש

 אינו בלילה טעם שככר פ שאע" והיינויעוי"ש,
 יכול אינו דסעודתו מכיון עוד, לקדשיכול
 יקדש אבל שבת, לסעורת קידוש ע"יליקבע
 מהרשב"ם ומבואר היום, סעודת לפניביום

 הלילה, מסעורח מתחלקח היוםדסעודח
 תליא לא שבת לסעודת היום סעודחוקביעות
 סובר ע"כ ואשר הלילה, סעויתאקביעות
 לקבוע בלילה קידש שכבר דאע"פהרמב"ם
 גם לקבוע צריך מ"מ שבת, לסעורחסעודתו
 הקידוש, ע"י שבח לסעודת היוםסעודח

 הפח, על ביום קידוש דשייך שסוברוהראב"ד
 איסור דיש הרמב"ם שיטת דלפימקשה
 הפת, על לקדש יכול איך קידוש, לפניטעימה
 א"א הרמכ"ם דלפי דאה"נ הה"מ כתבוע"ז

 היום קידוש ואם הפת, על ביום קידושלעשות
 אה"נ שכת, לשם סעודה קביעוח לעשוחהוא
 הרב וכמ"ש היכר דצריך פח ע"ידל"ש
 ביום דקידוש סובר הראב"ד משא"כהמגיד,
 וזה חשובה, לסעורה הסעודה לאשוויי רקהוא
 היכר, שום כאן שאק אע"פ פת, ע"י גםשייך
ודו"ק.
 בני ח"ר א', ק"ב פסחים בגמ' איחאג.
 מביאין היום עליהן וקידש מסובין שהיוחבורה
 והשני היום קידחם עליו ואומר ראשתכוס
 יוסי רבי יהודה, רבי דברי ברהמ"1 עליואומר
 כוס גמרו שחחשך, עד והולכין אוכליןאומר
 עליו אומר והשני ברהמ"ז עליו מברךראשון

 ברייחא, הך שמביא ברי"ף ועי' היומ,קידוש
 אידחיא כבר מתניתא הא וז"ל, כתבואח"כ
 לא הלכה אין שמואל אמר יהודה רא"רלה,
 מפה פורס אלא 'וסי כרכי ולא יהודהכרבי

 מינה גמרינן לה דאידחיא אע"ג ומיהוומקדש,
 יומא דקדיש מקמי סעודתייהו דגמרדהיכא
 ומברכינן מקדמינן יומא, קדיש ידייהוואדמשו
 קידוש אומר ואח"כ ראשון כוס עלברהמ"1
 וכו' גמרו דאמר יוסי כרבי שני כוס עלהיום
 דכתב ז' אוח בפירקין ברא"ש ויעויי'עכ"ל.
 לרבי דודאי כתב מטראני ישעי' וה"רע"ז,
 ולשתות לאכול ומחיר סעודחו גומר דאמריוסי
 קודם ברהמ"1 מברכין לדידי' קידוש,קודם
 להפסיק דמצריך לשמואל אבלקידוש,
 קודם ולשתוח לאקול ואוסר מפהבפריסח
 ברהמ"ז של כום ישתה האיך א"כשיקדש,
 יעוי"ש, הם של'טעם ודברים קידוש,קודם

 רק יוסי ררבי סובר שהרי"ף לומרוהנראה
 לגמור לו דמותר ז"א מפסיקין, דאיןאומר
 דשייך מה רק ו1הו קידוש, בליסעודתו
 ע"כ ברהמ"ז, לברך מוחר הוא ואםלסעודתו,

 לסעודתו, שייך ג"כ ברהמ"ז של דכוסצ"ל
 חול סעורת דעל שנתבאר מכיון לדידןוממילא
 של כוס ואם קידוש, לפני טעימה איסורל"ש

 סעודח שהוא מסעודה חלק נחשבברהמ"ז
 ךעויי' קידוש, לפני לשתותו מותרחול,

 שם דמובא ס"ו רע"א סי' הגר"אבביאור
 קודם ברהמ"ז של מכום יטעום אםמחלוקת
 אותו נחשוב אם מחלוקת ויש וז"לשיקדש,
 דלרבי ומה כמש"כ, וזהו עכ"ל, לסעודההכוס
 בבעה"מ מבואר ברהמ"ז, קודם מקדשיהודה
 לברהמ"1, הגורם הוא היום דקידושמשום
 איסור יש 'הודה דלרבי משום כתכומדלא
 יהודה לרבי דגם מבואר קידוש, לפניטעימה
 קודם כרהמ"1 של מכוס לטעום מותרהי'

 בברכות, וקדימה סדר מהלכות הוא רקקידחם,
 לו יש לברהמ"ז, הגורם הוא דקידושדכיון
קדימה.

 בעיקר דהנה י"ל, הרא"ש דבריובביאור
 יש שחחשך, עד והולך דאוכל יוסי דרביהדין
 חכמים חייבוהו דלא היחר רק הוא אםלחקור



שצגנהוראי

 רחל מכית או בהיתר, דהתחיל סעודתולהפסיק
 לא בחול, ההתחלה ע"י חול סעודח שםעלייהו
 רק 1ה דאין קידוש, לפני טעימה איסורשייך
 דביאור נאמר ואם כמש"ב, שבת סעודתעל
 א"כ בהיחר, דהתחיל משום הוא יוסי רבירברי
 על ברהמ"ז לברך ההיתר בזה דנכלליתכן
 ג"כ דלדידן ראי' שום ואין ולשתוחו,הכוס
 רבי דברי דביאור נימא אי משא"2 -מוחר
 דכמו י"ל חול, סעורת דהוא משום הואיוסי
 מ"מ סעודתו, גמר שכבר אע"פ יוסידלרבי
 קירוש, קורם ברהמ"ז של כוס לשתות לומוחר
 ודו"ק. נמי, לדידן חול לסעודתדשייכי
 א', ק' דף בתוס' דהנה בזה, עודך"ל
 פורס הדין של המקור מהו דעות שניאיחנהו
 מ"ד, כשום דלא הוא דלכאורה ומקדש,מפה
 שלא עליו החמירו ורק יוסי כרבי דס"ל אווכ'

 דברייתא כחכמים ס"ל או קידוש, בלילאכול
 רבי על חומרא הוא זה אם ובאמחיעוי"ש,
 מפה שיפרוס ע"י לן אהני מאי צ"ביוסי

 עקירת דבלי יהודה לרבי דנתבארויקדש,
 שבת, לשם סעודתו שחיקבע א"אשולחן
 יוסי דרבי לן ומה"ח לקדש, יכול אינווממילא
 מפה, פריסת ע"י לקדש דיכול וסובר ע"ז,פליג
 על להחמיר הענין מהו יוסי נרבי הלנה אםוגם

דבריו.
 הובא כבר דהנה מבואר, דלפימש"נויתכן
 סבא המנונא דרב א', ק"ה בדף הגמ'למעלה
 להפסיק צריכיתו לא דרב לתלמידי'אמר

 רב דאמר לנפשי' קבעה דשבת שלחןבעקירת
 במימרא הוסיף מאי צ"ב לכאורה אשרוכו',
 אולם יהורה, כרבי להכריע רצו הם הלאדרב,
 כרבי דהלכה סוברים דרב חלמידי דבאמתי"ל
 סברו ולפיכך דבריו, על להחמיר רצו ורקיוסי

 עק'רח ~מצר'ך מפה פריסת סגי לא יה,דה דלר2ייומה
 יש'טתי' יה~דה דרבי שפירש סופר בחחם ע'שלחן.

 שלא דבר קובע שבת אין מעשר ילענין ניצה במס'התס דס"י

 שלחן, עקירח בל' א"א זה לקדש רוצ'םשאם
 וצריך חול, סעודת באמצע לקדשדא"א
 וע"ז שבת, לסעודת חול סעודת ביןלהבדיל
 דשבת צריכיתו ילא סבא המנונא רבהשיב
 ההא מעצמה שפ" ברש"י ועי לנפשה,קבעה
 בפריסת לכם ודי חול מסעודת ונבדלחחשובה
 ששבת כשם רב דאמר יעוי"ש, וקידושמפה

 וזהו לקידוש, קובעת כך למעשרקובעת
 שבת סעודת חשיבא דמחשיכה מרבדמייתי
 שלחן, עקירת בל' קידוש שייך וממילאמאלי',

 הוא רהראי' דמפרשים בהתוס' ]ויעוי"שי
 באמצע הוא אם אפי' מעשה דלעניןדכשם
 אע"פ קידוש לענין ה"נ קבע, חשיבאאכילה
 וכמש"כ, לקידוש[ נקבע אכילה באמצעשהוא
 היחר הוא יוסי רבי של הדין אם שייך 1 כ"והנה
 לרב' אפי' דרב דיני' י"ל וא"כ סעודחו,לגמור
 לסעודח דנקבע דדיני' דמעיקר דמודהיוסי
 שייך יוסי לרבי גס ולפיכך מעצמו,שבת
 להחמיר שייך ]וגם מפה פריסת ע"יקידוש
 דרבי נאמר אם אבל היתר[, רק דהוא כיוןעליו
 שייך איך חול, סעודת הויא דאכתי ס"ליוסי

 דדינא דנתבאר כיון 'וסי, רבי עללהחמיר
 קבעה דשבח מפני רק מועיל מפהדפורס
לנפשה.

 בגמ' אחר פשט שלמד י"ל הרי"ףובשיטת
 לספק חשיכה מספק וכן שם, וכמ"ששם

 וזהו וקידשו, מפה פירסו חשיכהשאינה
 שבת השמשות בכין אם בגמ' שםדאיבעיא
 אוקבעה

 צריכ-

 וזהו חשיכה, ודאי עד לחכות
 קבעה. שבח בביה"ש דכבר מרב ראי'דמייתי
 דפורס שמואל אמר יהודה דרב דס"לוצ"ל
 פשוט הי' וזה חכמים, כדברי הוא ומקדשמפה
 ודו.ק. אימתי, השאלה רק קובעח, דשבתלהם

 אי'2א אמא' צ,ב אנח' אבי ע".ש, מיאכתןנגמרה
 קובעת אינה חי2ח דס.ל גית יהפס'ק צרו יה~דהדיני
 י-שב. רש הול. סעידח היא~עדיק

4"



נהוראישצד
 המביק דוד יעקבתרב

 בדם אבילח בכלל שתיחבעבין

 ה"א( )פ"ב שני מששר בירח~למיא.
 יונה רבי אכילה, בכלל שהשתיה מנץאיתא,
 ישראל לכני אמרתי כן על הדא, מן להשמע
 קיימין נן מה דם, תאכל לא מכם נישכל

 אכילה( לשת גביה דכתיב קרא מירי דם)באתה
 אוכל לא אינו שקהש דם תמ הא שקרש, בןםאכ
 כמוח קימק נן כי אלא משקה,ולא

 אוחה קראה והחורה צלול(, דם )דהיינושהוא
 אם ואכלו הדם את הקפה וכר, והתניאכילה.

 מדברי ומבואר ע"כ. וכו', חייב כזיח בו'ש
 ללמוה יונה ר' יכול היה טלאהירהטלמי
 דם גכי דכתיב מקרא אכילה בכללהשחיה
 אוכל, דהוי שקרש בדם קרא דמיירידאפשר
 שחייה אבל אכילה, לשון גביה דכחיבוהיינו
 אכילה. בכלל הוי דלאאפשר

 כחיבא קרא דהנה תמוה, דבר זהולכאורה
 הדם רק טו:כג( יב:כד, יב:טז, )דבריםבהדיא
 והיאך כמים, תשפכנו הארץ על תאכלולא

 כמות ודם שקרש בדם קרא דמיירינאמר
 תשפננו הארץ על אמאי דא"כ מותר,שהוא
 תמיהה וזו בשתיה, הוא מותר והאכמים
 עיני מאיר בס' כעי"ז מצאחי )שובגדולה.
 ]רקם דאור~תא אתוץ ועי ג'( קכ"ט )ס"חכמים
 בזה,( הרגקם שלא ופלא ד'[,כלל

 א', כ"ג בשבועות דילן בתלמודא והנהב.
 דכתיב מקרא אכילה בכלל דשתייה האילפינן
 הירושלמי. באמת וכדמסיק שני, מעשרגבי
 החלב את המחה איתא, א', ק"כ בחוליןאבל
 כה"ג, חמץ גבי נמי תנן וכו', חייבוגמעו
 וכו', כרת ענוש הוא חמץ אם וגמעוהמחהו
 המחהו כה"ג, טהור עוף נבלח גבי נמיותניא

 אכילה הא בכולהו ופרכינו ונו', טמאכאור
 נפש, קרא אמר לקיש ריש אמר ביה,כחיב
 ע"כ. השותה, אתלרבות

 הקשו לרבות בד"ה )שם( חוליןובתוס'
 הויא שחיה הא קרא, לי ולמה וא"תח"ל,
 רשחיה במילי דהחס וי"ל וכו', אכילהבכלל
 דממחי אכילה דבר במידי והכא ושמן, ייןכגון
 דידעינן דאף והיינו עכ"ל. להו, ושתילהו

 דההנו אמינא הוה מ"מ אכילה בכללדשתיה
 אוכל מין אבל משקה, שמינו כדבררק

 עליו. חיבין אין משקה ועשאושהמחהו
 לרבות מנפש דידעינן דהשתא לי,וקשה

 הף שהמחה אוכלין שחיית דאף השותהאת
 בעינן דאמאי איפכא, נימא א"כ אכילה,בכלל
 אכילה, בכלל דשתיה להא שני דמעשרקרא
 דחזינן ונבלה וחמץ מחלב למילף איכאוהא

 שאינו בדבר אפילו אכילה בכלל הויאדשתיה
 ששתייתו משקה כמין כ"ש וא"כ משקה,מין
 יעקב בתפארח )יעו' דנ"ע. אכילה,בכלל
 צ"ב.( לתרץ ומש"כ כעי"ז, שהקשהבחולין
 מנפש ללמוד דאע זה, בכל והנראהג.
 רשחיה לדינא ענין ראינו השותה, אתלרבות
 הינו אכילה בכלל ישחיה אכילה,בכלל
 מיני דאף אמרינן אכילה בקרא דכתיבדהיכא
 בקרא דכתיב שני גמעשר וכמו בכלל,משקה
 מעשר בכלל הוי יין מע דאף יין גביאכילה
 גביה וכתיב משקה מע דהוא דם גבי אושני,

 דינא השותה אח לרבוח נפש דץ אבלאכילה,
 בחלב כמו המאכל שנאסר דהיכן הוא,אחרינא
 דחייב. משקה, נעשה כך ואחר ונבלה,וחמץ
 לשאר שהמחהו מאוכל ללמור איןוא"כ



שצהכהוראי

 איסור הוא איסורו שהמחהו דבאוכלמשקין,
 משקה, של במצב אף דאסור רק האוכל מיןעל
 ודו"ק. משקה, מין לאסור מיניה ללמודואין

 הירושלמי דברי לישב לן ניחאומעחה
 נפש דכל דקרא באמת לומר דאפשרשלפנינה
 ואף שקרש, בדם מיירי דם תאכלו לאמכם
 דאף דמשמע כמים תשפכנו הארץ עלדכתיב
 מין הף דדם דמאחר קשה, אינו אסור, צלולדם

 זרוע באור להדיא כן )וכמבואר בעצסמאכל
 דמיירי בקרא כדמשמע קם-ה( פ"ב, ע"זפסקי
 כשהוא אף א-כ הדם, עיקר שזה שקרשבדם
 השותה את לרבות נפש מדע אסורצלול

 לא אי )ואטילו ונבלה והמץ מחלבדילפינן
 אוכלין, תחילתו דהתס משום מהתס,ילפינן
 נפש כל קרא בהאי כתיבא להדיא האמ"מ
 במצב והוא דס הנקרא מאכל מין דזהווכו'(,
 תשפכנו הארץ על כתיכ ושפיר משקה,של

 ודו"ק.כמים,
 רב אמר איתא, ב' כ"ב בשבועות והנהד.
 אוכל שלא שכועה שמואל, אמר אבע ברחיא
 ואיכעית סברא אימא איבעית חייב,ושחה
 ליה דאמר סברא אימא איבעית קרא,אימא
 ואכלו ועיילי מידי נטעום לחבריהאיניש
 שכר גמר וכו', קרא אימא ואיבעיתושתו,
 כד-ה א', כ"ג בתוס' והקשו ע"כ. מנזיר,שכר
 שכר גמר דלא וכו' יהודה לר' וא"ת וז"ל,גמר
 וי"ל אכילה, בכלל דשתיה מנ"ל מנזירשכר
 ועי"ל וכו', לעיל דקאמר מסברא ליהדנפקא
 כדיליף אכילה בכלל דשתיה 'ליף יהורהדר'

 וכו', תאכלו לא דם כל מדכחיבבירושלמי
עכ"ל.

 תמוהים האחרק בתי' התוס'ודברי
 הירושלמי שדחה הבאנו כבר דהאלכאורה,
 בדם קרא למיקם אפשר דהא מדםהראיה
 הירה4למי דברי התוס' הביא והיאךשקהש,
 כן הקשה וכבר 'הורה, דר אליבאכמסקנא
 הירושלמי הרי ח"ל, הש"ס כגליתהגרע"א
 לאוקמי יש דבאמת הראיה מזאת חזרעצמו

 התירוצים, שני פליגי במאי להכין, 'שעוד
 דשתיה להשמיענו בסברא סגי הראשוןדלתי'
 בסברא סגי לא האחרון ולתי' אכילה,בכלל
 ס"ל דלא משמע הראשון דתי' ועודהנ"ל,
 מדם דילפינן ס"ל האחרת ותך מדם,דילפינן
 דירושלמי.וכהו"א
 בנדה התוס' דברי נקדים לבאר, וכדיה.
 שתיה בד"ה א',ל"ב

 בכ~
 וא"ת וז"ל, אכילה

 לי למה חלב, גבי א'( ק"כ )חולין העוה"רבפ'
 דחלב דאשמעינן וי"ל שוחה, לרבות נפשכל

 התוס' דהקשו הרי עכ"ל. חלב, שמיהמהותך
 שבחולין רק בחולין. שהקשו הקושיא זובנדה
 אוכלין דשתיית לגלות קרא דבעינןתירצו
 מיהזד גלוי רהוא תירצו ובנדה אכילה,בכלל

 שהמשקין בנבלה( וכן בחמץ )וכן חלבבאיסור
 האיסור. שם עליהםיש

 דלתי' התירוצים, שני בין מינהוהנפקא
 בכלל אוכלע דשתיית גלף הוי בחוליןהחוס'
 שתיה דין עיקר בכלל זה דאץ היינואכילה,
 שם ליתן מיוחד קרא ובעינן אכילה,בכלל
 לא בנדה להחוס' אבל אוכלין. לשתייתאכילה
 אוכלין, דשתיית אכילה שם לעיקר גלויבעינן
 טקע החלב את שהמחה דכיק אמינא דהוהרק

 דאית קרא מגלה וע"ז חלב, של ושם דיןמיניה
 שם ליה דאית דידעינן בתר אבל חלב, שםליה
 אכילה בכלל דשתיה לנללא הדרינן שובחלב
 כולה. התורהשבכל

 תלוייס הנ"ל התירוצים דשניונראה
 סברא אימא ראיבעיח הנ"ל, דשבועותבסוגיא
 ועיילי מירי נטעום לחבריה איניש ליהדאמר
 איבעית בד"ה התוס' והקשו ושתו,ואכלו
 דיש ותי' קרא, לי למה סברא איכא דא'אימא,
 וצריך כך כל פשוטה הסברא דאץלחלק
 צריך באמת אמנם הסברא. להשמיענוהפסוק
 דהאי לומר מקום היה כפשטות דהאביאור,
 בכלל שחיה ~ין כלל שהכת אינהסברא
 נטעום אינשי דאמרי דהא החורה, בכלאכילה
 רק סברא היינו דשחיה, מילי לגבי אףמידי
 כן דיהיה לומר תיחי ומהיכי אדס בניבלשון



כהוראישצו
 דאין שפיר, הסוגיא אחי זה ולפי דקרא.למ~נא
 שייכת דהסכרא קרא, לי למה סבראלהקשוח

 בסוגיין, ביה דאיירינן שבועה בדיןרק
 וסגי אדם בני לשת בתר אזלי3ןדבשבועה
 קרא, אימא איבעית דאיתא והאבסברא,
 סברא האי לן הף לא אי דאפילוכלומר

 בכלל שחיה מדין לחייבו מקום הי'כשבועה,
 ודו"ק. התורה, לכל מקרא דילפינןאכילה

 דאף דס"ל בנרה דהתוס' לומר,ונוכל
 דנפש, קרא בלי אכילה בכלל אוכליןשח-ח
 סברא דהאי רילן, כסברא דס"ל משוםה-נו
 אלא שייך אינו מידי נטעום אינשידאמרי
 קרא דאתי אמרינן לא וא"כ אדם, בניבלשץ
 קאמר ודינא הוא גוה"כ רק סברא,לגלות
 משקין שתיית בין ומה אכילה ככללדשתיה
 ה-נו נחל דבר שחיית הא אוכלין,לשתיית
 שחיית דאין דס"ל בחולין החוס' אבלאכילתו,
 היינו סנפש, דילפינן עד אכילה בכללאוכלין
 דשייך הנ"ל שבועות החוס' כרעת דס"למשום
 רק קרא בעינן ולא החורה לכלהסברא

 אינה זו סברא ' והנה הסברא,להשמיענו
 דכלליות אלא אכילה, נקראת שחיהדמעשה
 מהץ בין בו שיש סעודה כולל אכילהלשת

 דשתיה משומ והיינו דשתיה, יירי ביןדאכילה
 בכלל אוכלץ שח-ח שאין ופשוט אכילה,צורך
 ואע בכלל סעודה של אחר אופן שהואזה,

 בלשון וא"כ כלל, לאכילה טפלין כאלומשקץ
 וקרא אכילה בכלל אונלין שחיית אע אדםבני
 שתייח כולל אינו זו סברא להשמיצנודבא

 בחולע. החוס' בדעת נלענ"ד כןאוכלין,
 דנטעום סברא דהך כדבריבוומצאתי

 למנצח דכספר אכילה, צורך דשתיה משוםהף ממ-
 דשבועות בסוגיא ז"ל פארדו דור רב להג'לדוד
 אינשי, מדאמרי מסכרא דאי ח"ל, כחבהנ"ל
 בכלל לשתיה דכיילי אלא חזינן לאהא

 והא ושחו, ואכלו ניכול דקאמריהאכילה,
 היא, אכילה צורך שחיה דההיא משוםניחא
 אכילה מקריא לחוד דשתיה לן מנאאבל

 אימא איבעית בעינן דלהכי בזה לבאר)ורזצה
 עכ"ל.קרא(,

 שכועות בתוס' התירוצים שני שפירואזדו
 דתי' בסק"ד(, )שהבאנו יהודה דר'אליבא
 בכלל שתיה יליף יהוהה דר' ס"להראשת
 בסברא סגי לא האחרון ולחי' מסברא,אכילה
 כדעת ס"ל הראשץ דחי' והביאור, מדם.ויליף
 התורה, לכל הסברא דשייך בחוליןהתוס'
 ס"ל האחרון ותי' יהודה, ר' מיניה יליףושפיר
 בלשון רק הסברא דשייך בנדה התוס'כדעת
 כתבו ולזה התורה, לכל קרא ובעינן אדס,בני

 שכר שכר גמר דלא יהורה ר' ראףהתוס'
 ודו"ק. מדם, למילף יכול מ"ממנזיר,
 בסק"ב שהקשינו דמה להעיר, יש והנה1.
 מהא התורה בכל אכילה בכלל שתיהדנילף
 אלא קושיא זו אין השותה, את לרבותדנפש
 דשחיית מלמדת זו דררשה בחולין התוס'ליעח
 שחית דאם קשה א"כ אכילה, בכללאונלץ
 אבל כ"ש, לא משקץ שתית אכילה בכללאונלץ
 מהא ילפיק דכולהו בניה התוס'ליעח
 בין משקין שתייח בין אכילה, בכללדשתיה
 דהאוכל רק מרבה דנפש וקרא אוכלין,שתייח
 א"כ האיסור, שם עדיין עליו יש שהמחהואחר
 אחר כמקוס קרא דבלי ליתא, מעיקראקושיא
 ~רוש מקום היה לא אכילה בכלל דשתיהלהא
 יסוד כל דהא כלל, השותה את לרבותנפש

 דינא הך הוא השוחה את לרבות דנפשהדרשה
 בדעח וכש"נ בעלמא, אכילה בכללדשחיה
 הנ"ל. בנדההתוס'

 לדוכתא, הירושלמי על קושיןוהדרא
 על הא שקרש, בדם קרא דמ-רי נימאדהיאך
 לומה ואין כתיב, כמים תשפכנוהארץ

 צלול דם איסור אף דנדע בסק"גכמוש"כ
 לדעח דהא השותה, את לרבות דנפשמקרא
 את לרבוח נפש לדרוש א"א בנדההתוס'
 אכילה, בכלל דשחיה דירעינן קודםהשוחה
וצ"ע.
 הגרע"א קושיית לישב זכינו ולפ"זז.

 בתי' בשבועוח דהתוס' בסק"ד,שהבאנו
 שתיה דילפינן יהורה דר' אליבא כתבוהאחרץ
 וזה בדם, תאנלו לא מדכחיב אכילהבכלל
 דאיכא דיחו בסוגיין הירושלמי דבריהיפוך



שצזכחוראי

 דהנה יתבאר, ולדידן שקרש. בדם קראלאוקמי
 בתוס' הראשץ דתי' בסק"ה ביארנוככר

 הינו מסברא יליף יהודה דר' שכתבושבועוח
 ותי' הנ"ל, בחולין התוס' כדעת דס"למשום
 כדעת דס"ל משום היינו כן כתבו דלאהאחרק
 בנדה.התוס'

 כדעת רס"ל לשי' הראשק החי'והשתא,
 איסור ללמוד יש לדידיה א"כ בחולין,התוס'

 הארץ על כתיב ושפיר מנפש, צלולדם
 מהרי תאכלו דלא דקרא אע"ג כמיםתשפכנו
 א"א וא"כ בנדה, לא שפיר וא"כ שקרש,בדם

 דידעינן קודס השותה את לרבות נפשלדרוש
 וא"כ בסק"ו, וכש"נ אכילה, בכללדשתיה
 הארץ על דהא שקרש בדם קרא לאוקמיליכא

 בכלל שחיה ילפיק ושפיר כתיב, כמיםתשפכנו
 ודר'ק דירושלמי, אמינא וכהוה מדםאכילה

היטב. 4"
 לובאן דוד יעקבחרב

 מוקצתבגדרי

 אלא ותינוק ככר אמרו לא ב', קמ"בשבת
 מ"ט דא"כ הראשונים והקשו ע"כ. בלבדלמת
 יש אם המדוכה לטלטל א'( קכ"ג )שםהתירו
 )מובא בתשובותיו הרא"ש ותירץ שום.בה

 אמרו דלא כללא דהאי ס"ה( ש"ח סי'בשו"ע
 מוקצה לענע נאמר לא למת אלא ותינוקככר

 ותינוק ככר ע"י נטלק כלים דאילודכליס,
 לשארי כלים בץ כזה הנ"מ וצ"בעכ"ד.
טוקצה.

 ותינוק ככר אמרו דלא דהא תירץוהמאירי
 אבל בשבת, שם בהונחו דוקא היינו למחאלא
 שארי אפי' לטלטל שרי שבח קודם הונחואם

 דמטלטלין והא וחינוק. ככר ע"ימוקצה
 שס בהונח איירי שום בה יש אםהמדוכה
 שס הונח בע ההילוק צ"ב זה וגם שבת.מערב
 שבת. קודם אובשבת

 דהא תירצו המאור ובעלוהרשב"א
 היתר מדין לאו השום ע"י המדוכהדמטלטלין

 משום אלא במת, האמור ותינוק ככרשל
 כלי המדוכה הף במדוכה מונת שהשוםדבזמן

 )שלא דבריהם ומסתימת להיתר.שמלאכתו
 אפ בין נפ"מ דליכא משמע כמאירי(,חילקו
 וקשה בשבת. או מע"ש במדוכה השוםהונח

 בין דאתקצאי מגו נימא בשכת שםבהונח
 שמלאכתו כלי טלטול )באיסורהשמשות
 יומא. לכולי איתקצאילאיסור(
 אם הש"ס מסתפק ב', כ"ו דף בביצהוהנה

 מוקצה שנעשה וכגת שבת, לחצי מוקצהיש
 מי המוקצה, סיבת הותר ושוב השבתבחוך
 מפולין ח"ש שם ובגמ' טלטולו. איסורנשאר
 לכוס חזו מעיקרא ועדשים פולין דהאועדשיס
 חזו בישולההו גמר להו אדחו בקדרהשדינהו
 קדרוח לך תקשי ולטעמיך אביי א"ללהו

 בה"ש דעלמא קדרות סתם דהאדעלמא
 אלא מינייהו אכלינן ולאורחא הןרותחות
 קא כי לן מבעיא קא לא אדם בקץגמרו
 לעיין, ויש ע"כ. שמיס בידי גמרו לןמבעיא
 המוקצה עצם פקע מי אדם בידי דגמרוהיכא
 דלמא או הכנתו, גמר קודם אף לטלטלוושרי
 מוקצה לרין רק מהני אדם בידי דגמרוהא
 לטלטלו. שרי איחזי דהדר דלאחר שבת,לחצי

 ט"ז ס"ק מ"א ס' או"ח איש החזוןוהנה
 אף לטלטלו שרי אדם במי דגמרו דהיכאכחב
 לטלטל דשרי פשוט שהרי שהודחהבשעה
 דכיון וע"כ רתיחותו, בשעת אף רותחחקדרה
 המוקצה. דין כל נפקע אדם בידידגמרע



בהוראשצת

 ביזץ "גמרו הש"ס לשון לפ"ז צ"עאולם
 בקץ גמרו לך תבעי כי לך תבעי לאאדם

 דגמרו איתא ואםשמים",
 במ-

 אינו אדם
 בידי גמרו למימר, הו"ל מיניה עדיפאמוקצה
 משמע דהש"ס לישנא ואילו מוקצה, אינוארם
 בידי גמרו שבת להצי מוקצה ליץ בנוגעדרק
 לך, תכעיא לאאדם

 יש ד"ה ב', מ"ד שבת מתוס' קשהוביותר
 דמטה שם דאיתא דמה דכתבו מעות,עליה
 איירי ע"כ לטלטלה אסור מעות עליהשיש

 לנערם( מותר )דאל"כ מדעת שםבהונחו
 יסתלקו דאם משמע )שהרי בשבת שםושהונחו
 מע"ש הונהו ואם המטה, לטלטל שריהמעות
 מביא דלא והא דאיתקצאי(. מגואמרינן
 שבת, להצי מוקצה דאץ מכאן ראיההש"ס
 כדי ישראל לדעת עכו"ם שהניחם דאייריי"ל

 אדם בידי כגמרו והף שעה לאהרלהסירם
 רק אדם בידי גמרו דהוי דאע"ג הריעכ"ד.
 אבל המעות סילוק לאהר המטה לטלטלמותר
 שרי(, לא ניעור )וגם אסור המטה עלבעודם
 רק הטלטול מחיר אדם בידי דגמרו מוכהוא"כ
 הזי. דהדרלאהר

 מוקצה דלענין הדבר, בפשר לומרוהנראה
 דינא לענע רק מהני אדם בידי גמרודבסיס
 בשבת, מתום' כדמוכה שבת להצידמוקצה
 אדם בידי גמרו גופו מחמת מוקצה לעניןאבל
 כהוכהת המוקצה, דין כל להפקיעמועיל
 דמילתא, וטעמא רותהת. מקדירההחזו"א
 לפי מזה זה המוקצה גדרי דחלוקיםמשום

 דלא הוא המוקצה סיבת גופו מהמתשמוקצה
 משא"כ מיניה. דעתי' מקצה וע"ל למירי,חזי

 הוא המוקצה דסיבת לומר א"א דבסיסמוקצה
 הדין אילולי שהרי למידי, הזי דלאמשום
 מעליו המוקצה לנער שרי בסיס שלמוקצה

 דהבסיס הוא המוקצה גדר אע"כולטלטלו.
 דיניו. כל ומקבל שעליו למוקצה טפלנעשה
 מוקצה דין שהל דלאהר נראה, האאולם
 למטי הזי לא שוב לטלטלו ואסורדבסיס
 תרתי בסיס דכל ונמצא מיניה. דעתוומקצה

 ומשום בסיס מדץ לטלטלו דאסור ביה,אית
 גופו. מהמתמוקצה

 לחצי )ומוקצה דאתקצאי מגו דדיןונראה
 ולא גופו, מהמת במוקצה רק נאמרשבת(
 רש"י דברי ע"פ והוא דבסיס. מוקצהלענין
 מגו דדץ ואי, ד"ה א' כ"ו דףבביצה

 והכינו הששי ביום מוהיה ילפינןדאיחקצאי
 )או מע"ש הוכן שלא וכל יביאו, אשראת
 שוב לה"ש( מוקצה יש למ"ד השבתבתוך
 מהמת במוקצה רק יתכן והא לטלטלו,אסור
 מוכן. ואינו למידי הזי דלא הוא ערסודוגופו

 שהבסיס הוא שיסודו דבסיס מוקצהמשא"כ
 אע"פ )כי דינא. האי יחכן לא למוקצה,נטפל

 והרי שעליו, המוקצה דיני כל מקבלשהבסיס
 מקבל רק מ"מ עצמה, מהמוקצה דעתוהקצה
 יתכן לא אבל מהמוקצה, טלטול איסורהדין
 דבאמת והא מוכן.( אינו שם עליושיהול
 דבסיס, כמוקצה אף דאתקצאי מגואמרינן
 שיש גופו מהמת מוקצה הדץ משוםהתנו
 וכנ"ל.כבסיס

 רק מהני אדם בקץ דגמרו נראהוכ"כ
 מוקצה לענין ולא גופו מהמת מוקצהלענין
 לכלל נכנס לא אדם בידי דגמרו דהיכאדבסיס,
 למוקצה ענין אינו זה אבל למירי, הזי לאשל

 ב' ט"ד בשבת בתוס' דמבואר והאדבסיס.
 אף אדם בטץ גמרו דין דיש לעיל.שהבאנו
 לדין בנוגע רק הינו דבסיס, מוקצהלענין
 מהמת במוקצה תלף שזה שבת, להצימוקצה
 גמרו מהני לזה וכנ"ל, הבסיס על שחלגופו
 ולא גופו מהמת מוקצה יהול שלא אדםביזץ
 שבת. להצי מוקצה ישנימא

 מוקצה דלענין הנ"ל, סתירה מיושבתוא"כ
 דין יהול שלא אדם בידי גמרו מהני גופומהמת
 הוי לא שהודהה כשעה ואפי' כללמוקצה
 רותהת. מקדירה ההזו"א וכהוכהתמוקצה,
 אדם בץץ גמרו דבסיס מוקצה לעניןטשא"כ
 על גופו מהמת מוקצה יהול שלא רקמהני
 להצי מוקצה יש אמרינן לא וממילאהחפץ,
 על דהמוקצה עוד כל אבל והזי, כשהדרשבת



שצטכחוראי

 וכמו דבסיס מוקצה מדין לטלטלו אסורהבסיס
 בשבת. מתוס'שהוכחנו
 לא אדם בקץ "גמרו הגמ' אמרהולכן
 גמרו אמרה ולא לך"תבעיא

 ביז-
 אינו אדם

 וקדרות ועדשים דפולים דאע"גמוקצה,
 דאשכחן כיון מ"מ כלל, מוקצה איגםרותחע
 ע"כ בסיס, וכגון מוקצה דהוי אדם בידיגמרו
 בידי גמרו ואמרו דפסיקחא לישנא הש"סנקט
 דאין לך תבעיא לא דהיינו לך, תבעיא לאאדם

 שהוא. מוקצה בכל שבת לחצימוקצה
 ובעל הרשב"א דעח ליישב ישולפ"ז
 שום בה יש אם המדוכה לטלטל דמותרהמאור
 ומשסע להיתר, שמלאכתו כלי דהוימשום
 מגו דניטא והקשינו בשבת, שם הונחאפילו

 שמלאכתו דבכלי י"ל המבואר ולפידאחקצאי.
 שהרי דאיתקצאי, כגו אמרינן לאלאיסור
 י"ג הל' כ"ד פרק שבת הל' ברמכ"םמבואר
 הוא לאיסור שטלאנתו כלי טלטול דאסרודהא
 אכן לאיסור. בו ישתמש שמא גזירהמטעם
 כיון לאיסור שמלאכתו בכלי ליכא דעתהקצת
 בגדר דאינו וכית להיחר. בו להשתמשדשייך
 דאתקצאק מגו גביה שייך לא מוכן,אינו
 דלאחר לומר שתך לא )וזה דכסים.דומיא
 לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל חז"לשאסרו
 מוקצה והף למידי חזי לא שוב גזירה,מחמת
 לטלטלו שרי דהא בסיס, כמו גופומחמת
 דעתו, מקצה אינו וע"כ ומקומו, גופולצורך
 טלטול.( היתר שוס לו שאין לבסיס דמיולא

 שני טעם ובעה"ם הרשב"א לדעח י"לעוד
 שמלאכתו בכלי דאתקצאי מגו שייך לאאמאי

 ס"ק רס"1 ס' יו"ד הגר"א מ"ש ע"פלאיסור,
 והא מוקצה, אינו לאיסור שמלאכחו דכליג'

 דהוי משום הוא לצל מחמה לטלטלודאסור
 בפשוטו לפ"ז אשר ע"ש. לצורך שלאטלטול
 שמלאכתו בכלי דאתקצאי מגו שייךלא

 )ולדינא, כלל. מוקצה בת' שאינו כיתלאיסור
 אמרי' אם שנסתפק ש"ח ס' ריש בפט"געיק
 לאיסור.( שמלאכתו בכלי דאחקצאימגו

 דשרי הרא"ש דעת לבאר באנוובזה
 לעיין יש דהנה ותינוק. ככר ע"י כליםלטלטל

 של בחפצא הוא ותינוק ככר של ההיתראם
 ~בר בסיס שיש ראמרינן דכמוהמוקצה,
 דיניו, ומקבל לאיסור מתבטל והבסיסהאסור
 המוחר ~בר בסיס שיש להיפך אמרי'כ"כ

 י"ל או דיניג ומקבל להיתר מתבטלוהמוקצה
 כמו המוקצה, בטלטול היתר הוא וחינוקדככר
 מצד היתר שהוא הצד מן טלטול היחרשיש

 המוקצה דכשמטלטל י"ל ה"נ טלטול,המעשה
 להדיא מוקצה טלטול כאן אין ותינוק ככרעם

 ולא ותינוק לככר מתיחס הטלטול שםועיקר
 בסיס. רק שהואלמוקצה
 היתר הוא ותינוק דככר צ"ל באמתאולם
 עצם על הפקעה היה דאילו טלטול,במעשה
 דאתקצאי, מגו אמרינן לא אמאי המוקצהשם
 אמרו ולא הקילו המת כבוד דמשום לומרואין
 קמ"ב בשבת סוברים יש דהא דאחקצאי,מגו
 ותינוק. ככר ע"י מוקצה כל לטלטל דמותרב',

 טלטול, במעשה היתר הוי ותינוק ככראע"כ
 דאתקצאי. מגו לדין שייך לאוע"כ

 ככר ע"י היחרים ב' יש דבעצם י"לאמנם
 ורק במוקצה. והיתר בטלטול היחרותינוק,
 מגו מדין מוקצה האיסור וניעור חחרדמ"מ

 מגו שהך דלא במקום אבלדאתקצאי,
 עצם פקעה שפיר כלים, וכגוןדאתקצאי
 להיתר. בסיס שנעשה ע"יהמוקצה
 ככר אמרו שלא כללא דהאי י"ל ע"כאשר
 ההיתר בנוגע רק אמור במח אלאותינוק
 במת. רק נתחדשה זו קולא כי טלטול,במעשה
 להיחר בסיס דגעשה השני ההיתרמשא"כ
 רומיא מוקצה, בכל יש זה המוקצה,ופקעה
 ורק מוקצה. בכל הנוהג האסור לדכרדבסיס
 זו היתר מועיל לא מוקצה סוגי ברובדמ"מ
 אבל דאתקצאי. מגו הדין מחמת בסיסדנעשה
 )וכשני דאתקצאי מגו דיז בהו דליכאכלים

 ככר ע"י לטלטלם שרי שפיר דלעיל(הטעמים
 בין הרא"ש דמחלק הא מובן וא"כותינוק.
 כית דככלים דכלים, למוקצה מוקצהשארי
 ככר של היחר יש דאחקצאי מגו דיןדליכא
 להיתר. בסיס שנעשה ע"יוחינוק



בחוראית
 פצ אמריק בשבת בהונחו אבל ליכא.דאיתקצאי דשרי המאירי שיטת היטב מוסברוב1ה
 טלטול, במעשה קיא 'ש דמ"מ ורקדאתקצאק הונחו אם ותינוק ככר ע"י מוקצה כללטלטל
 לא 11 קולא אבל להדיא, מ~קצה טלטול כאןדאץ השבת קודם דהונחו דכיון שבת, קודםשם
 בלבך. למת אלאאמרו ומגו המוקצה, ופקעה להיתר בסיסנעשו

 4ש.,*5

 ריינמאו יושף יעקבחרב

 * הדרא שומאבענין

 גברא ההוא א', דל"ה בב"מגרסינן
 כיפאי לי הבי א"ל חכריה גביה כיפידאפקיד
 רב אזל וכו' אותביגהו היכא ירענא לאא"ל
 אישתכה לסוף מיניה לאפדניה אגביהנחמן
 למרייהו כיפי הדרי נחמן רב אמר ואיקורכיפי
 רב דסבר למימרא וכו' למרה אפדנאוהדרא
 בטעות דשומא התם הדר,טאני דשומאנחמן
 עי'"ש. מעיקרא, כיפי הוה דקאהוה

 שומא ר"נ קסבר לימא ח"ל הרמב"ןוכתב
 שומא את"ל אפילו ליה דקשיא איכאהדר
 כח יפוי משום הא הדרא מי כרחו עלהדרא
 בעי דאיהו נפקד של כה יורע ובזה הוא לוהשל
 דהא דיליה כיפי וליהוי אפדנא ליהדרדלא

 דהכא כיון דה"ק ליה דמתרץ ואיכאאייקור
 בוראי ומיהו בעלמא כ"ש דהדרא ר"נאמר
 הדרא לא דהכא אפשר הדרא בעלמאאת"ל
 מתוך נחברר לא ומיהו יעו"ש, עכ"ל,וכר
 דבעל בע"כ לכיפי ר"נ אויריה טעם מאץהדבו7

 צל"ע דנור הכיפ, כהחזרת וקנה שלאהאפץא
 מדעתו, הדרא דשומא לדינא זה דין עניןמה
 לא' המיוחסים הריטב"א בחידושיוהנה

 ליישב כתב והרשב"א הרא"המתלמידי
 רשומא דינא דיינינן דהכא הרמכ"ןקושייח
 הכיפי, בהחזרת שרוצה הכיפי לבעלהדרא
 לה~יא כתב שהוי כן ס"ל לא הרנגב"ןאכל

 בכגה,א~ך שומא מההץק ז,"ובסה"ע

 הדר שומא והלכתא סוגיין בהמשךועי'
 והטוב הישר ועשית שנאמר משוםלעולם
 ושמה איהו ואזל חוב לבעל ליה שמופשיטא
 את עדיף לא ליה אמרינן רידיה הובלבעל
 ויהבה אורתה זבנה מיניה דאתיתמגברא
 דארעא אדעתא מעיקרא הני ודאיבמתנה
 וכפי יעו"ש, וכו', נחית דזוזי איעחא ולאנחית
 מלוה שמה בין דמחלקינן בהא הביאורפשוטו
 אדעתא דהני במתנה, יהבה לבין דידיהלבע"ח
 הוא נחית, דארעא אדעתא והני נחיתדזוזי
 והטוב, הישר ועשית על נוסד הדרא שומאדדין
 להחזרת הוא כוונתו שעיקר בבע"חוא"כ
 הוא הישר הרי תחתן קרקע ונטלמעוחיו
 אבל משין לו בוץ אם הקרקעלהחדר
 עצם על ז,צתם שעיקר רה-עוסלקיזות
 וקוקע על ליהר מכריחם יךהסר אץוקרקע
 דנשתמן

 איהו אגביה סוגיין בשלהי עי'והשחא
 אמר חד ורבינא אחא רב בה פליגיבחובו
 סבר הדרה לא מ"ד הדרה לא אמר וחדהדרה
 דנפשיה מדעתא דהא היא מעליא זביניהאי

 הוא מעליא זביני לא סבר הדרה ומ"דאגביה
 מחמת לדינא אתא ולא דעתיה דאגביהוהאי

 לעיל וז"ל רש"י וכתב דאגכיה, הואכיסופא
 ב"ד שמוה לא אמ כלומר שומא גבימהדר
 ולא מעצמו ליה וקס לוה של כרחו עללמלוה

 בחברותן כשלמדנו ז"ל מאיר ר' היקר רעינו עם בצוותא ונתבררו נתחדשו אלו חידו"ת*
 הטהורה נשמתו זכרון להנצחת זכרון כנר אלו דברים ישמשו תשל"ח. החורףבזמן



תאנחוראי

 עכ"ל, בחובך קרקע טול לו ואמר לדיןהטריחו
 הקרקע שנתן ראשון לוה על דקאי שלמרהרי

 דאם דקאמר הא על קאי ולא מדעתו,למלוה
 אין רהתם דהדרה דידיה לבע"ח מלוהשמה
 בחובו איהו אגביה או בע"כ שמוה ביןלחלק
 בגמ', הנזכר ומטעם דהדרה דפליג מאןולית
 נחית דזוזי אדעתא שני דמלוה דכיקכנ"ל,
 דאתית מגברא את עדיף לא ליהאמרינן
 רש"ק בסירוש להדיא השמ"ק למד וכןמיניה,
יעו"ש.

 מלוה מהלכות פכ"ב ברמב"ם עי'אמנם
 לבע"ח אותה ששמו קרקע וז"ל הלי"זולוה

 זו הרי המלוה זה של לבע"ח ב"ד שמוהואת"כ
 ראשון בע"ח מכח גדול כחו יהא לאחוזרת
 ששמה או במתנה נתנה או בע"חמכרה
 חוזרת אינה והורישה שמת או מדעתולבע"ח
 דרב פלוגתייהו דאוקים מרבריו ומבוארעכ"ל,
 ראשון בע"ח ראגביה היכא ורבינאאחא

 מוכיה דסוגיא דשיגרא וברם שנ',לבע"ח
 פשיטא בלשון מתחלת שהגמ' דבכ"מכדכריו,
 פלוגתא, או איבעיא לאיזה הקדמה ה"זוכו'

 עיי"ש, משלם, איני לענין א' דל"דוכדלעיל
 הנ"ל השמ"ק קושיית הרמב"ם על יקשהמ"מ
 מלוה הך הרי סוכ"ס מדעתו דאגביה לידמה
 מגברא עדיף יהא ולא נחית דזוזי אדעתאשני
 מיניה.דאתי

 דאף הוא הדרא שומא דין דיסודונראה
 ואוכל לגמרי לבע"ח ונקנית הקרקעכשנגבית
 החוב, גביית שם הקרקע על נשאר עדייןפירות
 ומדין חובו, תחת היא הקרקע עלובעלותו
 להחזירו עליו מוטל והטוב הישרועשית
 והרי התוב במקום היא בעלותו שהרילהלוה,
 החנב, בעד דמים עכשיו לשלם מוכןהלוה
 שם נשאר דלעולם היא הדרא שומאותקנת
 מד"ס פליג וע"ז הקרקע, על החובגביית
 על גבייה שמ דליכא דס"ל הדרא לאשומא
 שנא ולא שלו נעשה שנגבית ומכיוןהקרקע
 ולא בעלות, משאר בכה"ג לו הבאהבעלותו
 מדח דא"ז והטוב, הישר ועשית בכךשייך
 עם שיינות שומ לה שאין קרקע לו שיתןיושר

 ס"ל הדרא שומא מד"ס אבל היום,הלוה
 כמש"נ, הקרקע, על גבייה שם נשארדלעולם
 בחו"מ הש"ך שהביא שיטות הנך לפי"זומובן
 ויקנה המלוה שיחזור דא"צ סק"י ק"גסי'

 עד ומ"מ יעו"ש, סגי, בעלמא ובסילוקלהלוה
 להחזיר א"צ דהא הוא דידיה סילוקשעת

 קניינו דכל דכיון משום והיינו שאכל,הפירות
 איכא חוב דאיכא כ"ז א"כ החוב תחתהוא
 החוב תשלומי בעד דמים שקיבל וכיוןקנע,

 הקנין. נמי איסתלק החובונסתלק
 נחית דזוזי אדעתא בין דמהלקינןובהא

 דלמ"ד דאע"ג צ"ל נחית דארעא אדעתאלכין
 ההוב גבייח תורת נשאר לעולם הדראשומא
 היה לא גרידא הא משום מ"מ הקרקעעל

 שלו שהיא קרקע להחזיר מתחייבהמלוה
 להחזרת הלוה דתביעת אלא גמורה,בבעלות
 דנית והטוב, הישר ועשיח מדין הואהקרקע
 לתבוע יכול גבייה תורת הקרקע עלשנשארה
 אינו ולכן והטוב, הישר ועשית מדעהחזרתה
 על רנשארה דנהי הלוקח, מן לתובעויכול

 מחייב היושר אין מ"מ גבייה תורחהקרקע
 ולא דארעא אדעתא דנחית כיוןהחזרתה
 התוס' במ"ש המכות נמי וזהו ךזוזי,אדעתא
 נימא מהדר לא ואמאי וא"ת וז"ל זבנהבד"ה
 אין נמי הדין מן דראשון וי"ל וכו' מכרמה

 בלא פירות אוכל שהרי לו היא שמכורהמחזיר
 מהדר והטוב הישר דנשית משום אלאנכייתא
 דר"ל למימר וליכא עכ"ל, מהדר לא שנילכך

 לומר שנוכל הלוה זכוח הוי לא וגו'דועשית
 לתבוע הוא הלוה זכוח דבודאי וכו' מכרמה

 אלא בדין, כך על לכופו ויכול הקרקעהחזרת
 לתבוע הוא הלוה זכות דכל לומרכוונתם
 איכא המלוה וגבי ישרות, מדת בה שישהחזרה
 גכי משא"כ הקרקע, בהחזרת ישרותמדח
 וכו'. מכר מה דין בזה שייך ולא כמש"נ,לוקח,

 דכית הנ"ל, הרמב"ן דברי לפי"זויתבארו
 דס"ל כ"ש בע"כ כיפי דהדרי לר"נדס"ל
 דלפימש"נ והינו מדעתו, הדרא שומאבכ"מ
 גביית חורת נשאר עדיין הדרא שומאלמ"ד
 על נשאר עדיע בדר"נ וה"ה הקרקע, עלהחוב



כהוראיתב
 ס"ל ומ"מ הכיפי, בעד פרעק חורתהאפרנא
 להלוה יש אם שומא דבכל בזה דחלוקלר"נ
 מבטל א"ז החוב לפרוע ורוצה מעותהשתא
 ע"י גם דהא הקרקע, מעל פרעון תורתמיד

 אם ולכן החוב, פרעון להתקיים יוכלהקרקע
 לא, לא ואם הקרקע הדרה בפועל הלוהפרע

 בתורח הוא הקנין דכל דכיון בכיפימשא"כ
 כיפי דאישתכח השתא א"כ הכיפי בעדפרעון
 וממילא כלל, עליהם פרעון ענין עוד שייךלא
 בעל של בע"כ דהוי אע"ג האפדנא קניןפקע

 והטוב, הישר ועשית כאן שייך ולאהאפדנא,
 ונשאר הדרא שומא למ"ד רק הוא דכ"זאלא
 לא שומא למ"ד אבל הקרקע, על גבייהתורת
 וכיון בעלותג על גבייה חורת ליכאהדרא

 הקנין נחכטל לא היתה מעליא גבייהדכשעתה
 רס"ל מדר"נ מוכיח ושפיר הכיפי,במציאת
 שפיר גיסא לאידך אבל מכ"ש, הדראשומא
 כיפי הדרי לא ומ"מ מדעתו הדרא דשומאי"ל
 לא בכיפי דגם אלא דר"נ, כחילוקו ולאבע"כ
 גבייה היתה דבשעחה כיון מאליו הקניןנתבטל
 מ"ש וזהו בע"כ הדרה לא וא"כמעליא,
 ס"ל ר"נ אבל וכו', את"ל ודאי ומיהוהרמב"ן
 וכמש"נ. ממילא,דהדרה
 למ"ד דאף כתבו והרשב"א הרמב"ןוהנה
 אהני ליהדר דלא מידו קנו אם הדראשומא
 דבר מדינא ראיה והביאו הדרה, ולאהקנין
 עי"ש, מיניה לפוטרו קנין רמהנימצרא
 לא לבע"ח איהו אגביה ממ"ד בזהוצל"ע
 גרידא הסכמתו דמועיל הרי קיי"ל, והכיהדרה,
 נאמר לא אם מידו, שיקנה וא"צ ליהדרדלא

 סודר קנץ במקום עומדת הגבייהשעצם
 היטב מתבאר לפימש"נ אבל דברים,לאלימת
 זבינא למ"ד בהובו איהו דאגביהדהיכא
 על גבייה שם מעולם נשאר לא הואמעליא
 הדרא, שומא ענין כלל כזה שייך ולאהקרקע
 דבא היכא מיירי והרשב"א הרמב"ןאבל
 כבר והרי החזרתה, מלתבוע עצמו לסלק כאח"
 והיושר החוב, גביית תורת הקרקע עלחלה
 מזכותו נסתלק לא ומשו"ה החזרתה,מחייב
 מצרא. דבר בדינא כמו סודר קניןאע"י

 הנ"ל הרמב"ם דברי בביאור נראהוהשתא
 בין לאהר, הקרקע מסר שהמלוה דמאחרדס"ל
 או לוקח הוא אם בין דידיה בע"ח הואאם

 תביעה עוד בעצם להלוה אין שוב מתנה,מקבל
 הוי הקרקע החזרת עצם אם ואפילולהשני,
 לא תביעתו עיקר מ"מ השני מן ישרותמדת
 דההזרת דנהי דידיה, מלוה לגבי אלאהוי

 עיקר מ"מ השני מן ישרות מדת הויהקרקע
 דהא דידיה, מלוה לגבי אלא הוי לאתביעתו
 שזה החוב פרעת ע"י בא הקרקעהחזרת
 ופרעון החוב, חחח לו שיש המלוה קניןמפקיע
 דהחוב עצמו המלוה לגבי אלא שייך לאהחוב
 פרעון שייך לא השני לגבי אבל להמלוה,הוא
 ויכול להמלוה, אלא השני לזה החוב דאיןחוב
 את, דירי דברים בעל לאו להלוה לומר השניזה
 הלוה תביעת וכל כלל, עמו ודברים דין לוואין
 להראשון, תביעתו ע"י ורק אך הוא השנילזה
 גם אז להשני החזרה תביעת להראשו, ישואם

 השני. לגבי החזרה חביעת איכאלהלוה
 הבנה הרמב"ם שיטת לפי לנוויצא
 דארעא אדעתא דבין חילוקא בהךמחורשת
 דנחית דלוקח נחית, דזוזי אדעתא לביןנחית

 עוד שייכות שום לו אין דארעאאדעתא
 לו דאמר להלוה אף להחזיר א"צ ולכןלהמלוה
 שייכא ביורש וגם כמש"נ, את, דידי כע"דלאו
 ולא הקרקע לו בא דממילא אע"ג זוסברא
 איהו שמה אם אבל דבר, דשום אדעתאנחיח
 דזחי, אדעתא השני זה ונחית דידיהלבע"ח
 המלוה חוב גבהת תורת עדיין דאיכאנלומר
 א"כ החזרתה, לתבוע המלוה ויכול הקרקעעל

 כמש"נ, החזרהה, לתבוע יכול דהלוההה"נ
 שני למלוה ראשק מלוה שסה אם הואוכ"ז
 הקרקע על חובו פרעון תורת חל דאזבכ"ד
 ה"ז לב"ד חוץ בחובו איהו אגביה אםאבל

 גביית תורת הקרקע על חל ולא מעליאכזבינא
 מ"מ הוא מלוה השני דזה ואע"נ השניהחוב
 כלומר נחית דארעא אדעחא בכללה"ז

 ראשון, מלוה חוב תחת הוי לאדבעלוחו
 בעל לאו לו דאומר ללוה חוזרת אינהומשו"ה

 וכמש"נ. את, דידידברים



תגבתוראי

 ליכט מרדכי יעקבתרב

 בבדרים חתפיח בעכין חרמב"םבשיטת

 פוסק ה"א נררים בהלכות הרמב"םא.
 המותרימ דברים עצמו על שיאסר הואשנדר
 אסורין פלוניח מדינה פירות שיאטר כגוןלו
 עלי אלו פירוח שהאומר מוסיף וכה"זעלי
 הסוגיות מפשטות נדר. לשון ג"כ הויקרבן
 החפסה הנקרא הוא "קרבן" שהלשתמשמע
 הנדר. עיקר שזהו מוכח הרמב"ם מסגנוןאבל
 המתפיס כיצד וז"ל הרטב"ם מבאר ה"גובפ"ג
 ואני ואמר שנדר חכירו שמע חתבבנדרים
 במה אסור זה הרי דיבור כדי בתוךכמותך
 האומר וכן וכה"ד וכו'. חבירו בושנאסר
 אחר אפילו ואמר וחזר אסור עלי הזההבשר
 הפת הרי הזה כבשר הזאת והפת ימיםכמה

 של המקור מהו וצע"ג וכו'. ונאסרהנתפשה
 התפסה יועיל ולמה כמותך, ואני שלהתפסה
 בגברא. התפים וכאן חפצא איסור נדר האכזו,
 השמיט למה הרמב"ם בדברי צע"געוד

 ולא הנדור דבר של ההלכה את בפ"גהרמב"ם
 רק והוא החפסה בדיני דין שזהו האסורדבר
 עיקר דיני את מבאר כאשר בפ"א זה אתמכיא
הנדר.

 משנה ההלכה, מקור את טצייןהכס"מ
 שאמר מי המשנה, וז"ל ב', כ' דף רנזיררפ"ד
 כולם ואני ואני ואמר חבירו ושמע נזירהריני
 וכו'. כולן הותרו הראשון הוחרנזירים

 עליו נזיר קדושת חל דבנזיר דמי, לאולכאורה
 דבר בעצמו והוא קדושה של תואר לוויש

 שום אע בנדר אבל בו, להתפיס ויכוליםהנדור
 בו. להתפיס יכולים ואיך הגברא על חלדבר

 שנדר מי ח"ל פוסק ה"ט בפ"דהרמב"ם
 ואמר שלישי ושמע ואני ואמר חבירוושמע
 הוחרו והותר נדרו על הראשון ונשאלואני
 משנה הכס"מ מציק ג"כ ושם ע"ש. וכרכולן

 ח"ל, הכס"מ על שם ובהג"ה דנזיר.רפ"ד

 ואיתיה כתב אבל הדין זה מקור הביא לאהב"י
 הש"ע על במ"מ הביא רכקש משה וה"רבגמ'
 ולא בקשחי ואני ב', כ"א דף דנזיר מגמ'שהוא
 הרמב"ם מדברי מוכח עכ"פ וכו'.מצאחי
 להתפסה נדר של החפסה די אח מדמהשהוא
 הדמיון. מה עיון וצריך הלכותיו לכל נזירשל

 שהרמב"ט מבואר כפ"א מהרמב"םב.
 אינו כקרבן עלי זה ככר הנדר שלשוןסובר
 אלא האיסור המשכת ואינו בעלמאמשל
 איסור בדיבורו עושה שהנודר הוא בזההפשט
 בקונמות, מעילה דין שמצינו וכמו ממשקרבן
 מסביר ולפ"ז הנדר. עיקר בהלכות נכללחה

 יכול אינו למה וט' ח' בהלכההרטב"ם
 אינו הוא כזה איסור כי האסור, בדברלהתפיס
 לזה מיעוט מצינו שבגמ' ~קצ"ע לעשות.יכול
 ואם פשוטה.( סברא זו הרמב"ם, ולפימקרא
 פשוט "כקרבן", של הנדר בלשון הפשטזהו

 שיתפיס ע"י כזה גדר עיקר לעשות יכולשאינו
 איסור לעשות יכול רק הוא כי הנדור,בדבר
 העולם לכל האסור דבר שהוא קרבן איסורנמו
 נדר של באיסור דבר לאסור יכול אינואבל
 הנדר, עיקר להיות יכול זה שאין ולפ"זפרטי.
 ע"י נדר איסור לפעול יכול איך להביןצריכים
 שאין סובר הרמב"ם - הנדור כדברשיתפיס
 ~בר האסור מדבר איסור להמשיךיכולים
 שזה הרמב"ס מחדש ולפיכך -המוחר
 כפח זה בשר כגק הנדור בדבר החפסהשמצינו

 אלא הנדור הדבר בגוף התפסה אינו זהזה,
 של בדבור מתפיס שהוא אומר, זה עצמהבנרר
 מהנרר הנדר של הבטוי את ולוההנדר

 הרמב"ם שקורא מה הוא 11 והתפסההראשון.
 בכלל נכנס ואינו בפ"ג כנדריםהתפסה



כהוראיתד
 טחנה בס' )וע' בפ"א. הנדר עיקר שלההלכוח
 שקאפ ר"ש הגאון ובשיעורי כ' סימןאפרים
 בדבור התפסה של זה יסוד שמבאריםזצ"ל

 -עתיקים.(והדברים
 דף בנזיר הרמב"ם. דברי כל מיושביפ"ז

 להתפסה מפורש מקור הרמב"ם מצא ב',כ'
 בלשון עצמו אח אסר הראשת הנזיר -בדבור
 אומר זה כטותך, ואני אמר רק וחבירונזירוח
 כמותך, איסור חלוח לעשות רוצה ג"כשאני
 אלא הנזיר בגוף עצמו את מחפיסואינו
 א', ע"ה דף כר"ן וע' נזירותו. שלכדיבור
 הריני אומרת שזו הכא "אבל טפורששאומר
 ודאי משמע ואני ואמר בה מתפיס והאינזירה

 למד ומכאן וכוי", קמתפיס דקאמרהדבנדרות
 ואני ראמר שנדר חבירו ישמע שאםהרמב"ס
 בגברא מחפיס אינו כי טוב נדר זה הריכמותך
 ד' בפרק לנזיר הדמיון ג"כ חהו כנדרו.אלא
 הנדר של בדיבור שמתפיס אע"פ כיה"ט,
 איסור חלות שפעל דיבור צריכיםעדיין

 התרה ע"י למפרע האיסור הוחר ואסלמעשה,
 ולפיכך איסור. חלות של דבור היה שלאנמצא
 למד וממנו כולן הותרו הראשת הותרבנזיר

 הראשון הותר אם כזה בנדר שגםהרמב"ם
 הגולה. והבאר הכס"מ כוונח חהו כולן.הותרו
 הרמב"ם הביא לא למה בנקל מיושבולפי"ז
 האסור דבר ולא הנדור דבר של ההלכהאת

 כלל דיבור שום אין האסור בדבר כיבפ"ג,
 להתפיס. במה בו שאין ופשוטוכלל
 בפ"ג הרמב"ם על מקשה למלך המשנהג.
 כמוחך ואני שיאמר הרמב"ם מצריך למהה"ג
 חכ"ד דין בנזיר מצינו לא הא דיבור, כדיבחוך
 לא חכ"ר יהי' לא ואם ואני אמר כאשראלא

 ואני אמר אם אבל מירי מדבריומשתמע
 והרמב"ם חכ"ד. בלא מובנים דבריוכמותך
 כזה בזה התפיס שאם בה"ד פוסקבעצמו
 ומהו מועיל ימיס" כמה "אחר זה אמראפילו
 ליישב יכולים ואפשר אלו. הלכות בעהחילוק
 של שההתפסה שמכיון זה. דרך ע"פקושייחו
 של בדבור אלא החפצא בגוף אינו כמותךואני
 כדי דבתוך תכ"ד להיות צריך א"כהנדר,

 כן יע"י הראשת, הדיבור קיים אכתידיבור
 שאמר בה"ד אבל נדר. של בטוי ממנושומעים
 של ברבור שמתפיס הגם זה, כפת זהכשר
 דיבור, כדי אחר אזלא כבר והדבורהנדר,,
 שלו החלות ע"י הדבור את שומעיםאכתי

 אבל הדבור, ע"י שנאסר לפנינו אשרבהחפצא
 חפצא שום אק כמותך ואני אמרנאשר
 כי דיבור כדי לתוך צורך אין בנזיר וגםלפנינו.
 עליו, חל והנדר איסור של חפצא בעצמוהנזיר
 את שוטעים לטנינו הדיבור שחלותומשום
 השני. מתפיס בו אשר הנדר שלהדיבור
 הרי חמא בר רמי בעי ב', י"א דף בגמ'ד.
 דמים זריקת לאחר שלמים זבחי כבשרעלי
 בהחירא לישנא בהדע דקאמר א'מהו,

 שלמים זבחי בשר דמחית כגון אלאקמתפיס,
 מאי, כזה זה ואמר גביה דהיתרא ומחיתקמיה
 מתפיס, קא בהיתרא או מתפיס קאבעיקרו
 לימא הגמ' שממשיך ב', י"ב בדף וע'וכו'.

 ורבי אוסר יעקב רבי כבכור עלי הריכתנאי,
 זריקח לפני נימא אי דמי היכי מתיר,יחודה
 בשר דמחימ לאו אלא דאסר, דמאן מ"טדמיס
 כזה זה ואמר גביה דהאיך בשר ומחיתבכור
 ומ"ט דמים זריקת לפני דכ"ע לא היא,וחנאי
 בדבר שירור עד ידור כי קרא אמר דשרידמאן
 וכר הוא האסור דדבר בכור לאפוקיהנדור
 הוא, בנדר מתפיסו נמי בכור דאסרומאן
 בתוך בכור לנולד מנע אמרו רבי משוםדתניא
 חקדיש הזכר שנא' להקדישו שמצוהביתו
 מיקדש לא מי ליה מקדיש לא כי דשריומאן
 כבכור עלי הן הרי הי"ג פ"א וברמב"םע"כ.
 ואינו אדם בידי קדושתו שאין מותריו אלוהרי
 איש יקדיש לא שנא' בנדר להתפיסוינול
 דהוא יהודה כרבי ופסק וז"ל ובכס"מאוחו.
 ע"ש. וכו' יעקב מרבי טפי דגמ'מאריה
 קזדש בשר לפניו הי' הרמב"ם פוסקובהט"ו
 שהוא דמים זריקת אחר שלמים בשר הי'אפי'
 הרי זה כבשר עלי הן הרי ואמר לזריםטותר
 שהי' בעיקרו אלא התפיס שלא אסוריןאלו
 זריקת לפני אם בכור בשר הי' אם אבלאסור.
 ה"ז דמיס זריקח לאחר ואם אסור ה"זדמים



תחכהוראי

 ראשי היי א"א הראב"ד בהשגות וע"שמותר.
 נראה ולא אצלי טהוורין הללו הדבריםאין
 מתפיס מתיר שהוא יהודה דר' בעינידרכם
 אדם, בידי קדוש שאינו מפני הטעםבבכור,
 הואיל יעקב כר' ואי זריקה, קודם אפילווא"כ
 זריקה לאחר אפילו הוא כנדר להקדישוומצוה
 ובכס"מ וכר. הוא מחפיס מעיקרו דהאנמי
 אדונינו על נפלאחי נוראות כי ובאמתוז"ל

 לרגזנותיה שבקיה הזה ובמקום וכו'הראב"ד
 הרמב"ם שדברי שאומר בדבריו ע"שוכו'

 עם מתאיס שאינו דמלבד איגרימרפסן
 י"ב מהלכה א"ע סותר הרמב"םהסוגיא,
 ט"ו.להלכה
 נקדים הרמב"ם דברי אח ליישבכדי

 "לא הגמ' של בתירוצו פשט למדשהרמב"ם
 חוזר אינו שהגמ' דמים" זריקת לפנידכ"ע

 ואמר קמיה בכור בשר טחית שלמהאוקימחא
 אליבא קאי הזה האוקימתא אלא כזה,זה

 מורה רכ-ע - הוא כך הטס' ופירושדמסקנא,
 וקדוש הואיל הוא האסור דבר בעצםדבכור
 לא זה להקדישו מצוה שיש ואע"פמאליו
 קדוש ככר כי למעשה הקדושה חלותפועל
 הוא יעקב ורבי יהודה רבי בין והמח' זה,מלפמ
 דמים, זריקח לפני כזה זה של בציורדוקא
 "המצוה את וקיים הבכור את שהקדישובאופן

 שאינו שאע"פ סובר יעקב רבילהקדישו".
 ה"ז שיאמר ע"י הנדר עיקר לעשותשייך
 שהך אבל הוא, האסור דבר רבכורכבכור,
 הוא להקדישו והטצוה הנרר של בדבורהתפסה
 המצוה בהכרח )כי הנדר. של הדבור.הוא

 קדושת כשאר קדושה עשיית הואלהקדישו

 מצוה ש"ך אינו בכור דבקדח~תקדוצים
 יעקב.( ובקהילות הגרי"ז בהי' ע'להקדישו,
 דבר שום פועל אינו שהדבור אע"פוא"כ

 בכור, בקדושת קדוש כבר דהבכורלטעשה
 ר~קדש עשיית של דבור באמת הוא הדבוראבל

 להחפיס. יכולים יעקב רבי סובר הזהובדיבור
 כהכס"מ( )הולא "צקב כרבי פוסקהרמב"ם
 דכר שבכור פוסק י"ג שבהלכה אע"פולפיכך
 דוקא זהו בה להתפיס יכולים ואץ הואהאסור
 אליבא קאי תה - הבכור במף מתפיםכאשר
-דכ"ע  זה של באופן טדבר ט"ו בהלכה אבל 
 המצהת של בהדיבור להחפיס יכולים ששםכזה

 דמים, זריקת לפמ דוקא זהו אבללהקדישו.
 ואק הדבור אזלא כבר דמים זריקתדלאהר
 ,םלפנינו החפצא ע"י הדבור את לשמועיכולית
 ניתר וכבר הואיל למעלה, שביארנוכמו

 שבהתפסה נמצא דמים. זריקת לאחרהקדושה
 ונתיישב מתפיס, קא בעיקרא שהך אינובדבור
 גם אסור זריקה לפני שאם הראב"דהשגח
 קא בעיקרא מפמ אסור יהא זריקהלאחר
 זריקת לאחר אפי' שלמים בבשר אבלמתפיס.
 אינו דבשלמים במעיקרא, להתפיס יכולרטים
 בגוף מתפיס אלא בהדיבור, להתפיסצריך

 מתפיס וכאשר הנדור. דבר שהואהשלמיס
 זה כשיאמר אפי' לנרר 'ד יהי' זהבשלמים

 ממש קרבן איסור עושה הוא דבשלמיסכזה,
 כמו העולם לכל האסור דבר והואהואיל

 ההל' את הרמב"ם מביא ולפי' לעיל.שביארנו
 ההל' את נקט שלמים ואגב בפ"א שלמימשל
 התפסה אלא זה שאין אע"פ כזה בזה בכורשל

 ההר(. מן אברהם ברבינו )ע'בדבור,
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בחוראיתו
 דרשוביץ יצחקהרב

 בחתם ובפני בבתב בפבי תקבתבענין

 צריך ממדה"י גט המביא א', ב' גיטיןא.
 לפי אמר רבה מ"ט ובגמ' ובפ"נ, בפ"נשיאמר
 דהוה מידי תרי ליבעי וכו' לשמה כקיאיןשאין
 ואפי' הן בקיאין רוב וכו', שבתורה עד'ותאכל
 דריעי ספרי סתם למיעוטא דחישלר"מ
 פירש"י וכו', דאצרוך הוא ורבנן גמירימיגמר
 משום למילתא למיחש ראצריכו האורבנן
 לשם שנכתב כגון ועומד כתוב דאשכחדאיכא

 ונמלך כשמה ושמה כשמו ששמו עירו מבניא'
 היו לא ע"כ תוס' עליו מקשהמלגרש.
 שהוחזק לאו אי לזה למיחש חכמיםמצריכים

 בן יוסף שני הוחזק ואי שמעון בן יוסףשני
 שאינו משום בלא"ה הגט פסול א"כשמעק
 אחרת באופן שפירש עיי"ש מתוכומוכח
 ובפ"נ בפ"נ לומר היינו דאצרוך הואדרבנן
 ערעור למנוע כדי לשמה( לשלא למיחש)ולא
 להתלמד. הסופר שכתבו שיאמר דהבעלולעז

 הרשב"א רבוותא, פליגי רש"יבשיטח
 דבאמת התוס' שלמדו בדרך פירש"ימקים
 הינו לא שמעון כן יוסף שני הוחזקובלא

 לא מאיר לר' דאף סוכר רש"י אמנםח,ששים
 בם"נ דצ"ל דפשוט )אף מתוכו מוכחבעינן
 במדינת שהוא מקום מאתה שהובא בגטובפ"נ
 שם שמעון בן יוסף שני הוחזקו לא אי אףהים
 הוא מקום בכל לחשוש דתקנו טעמאאבל
 שמעון בן יוסף תרי דאיכא "דוימנןמשום
 זימנין דהינו הרשב"א כלשון א'"בעיר

 רש"י לומד הרא"ש התוס' אמנםהוחזקו(.
 הוחזקו משום החקנה דאין התוס' שיטחכעין
 שלא ולעז בעלמא ללעז אלא חיישינןולא

 איכא. מיהא ועומד( כתוכ )דאשכחלשמה
 על רש"י בדברי פלוגתא מצינוכמו"כ

 שליח היינו דמתני' דשליח שאומרמתני'
 ל"צ לקבלה שליח למה מסביר והר"ןלהולכה

 אלא ל"צ דמדינא "דכיק ובפ"נ בפ"נלומר
 גומר אינו מת"י יוצא שהגט שבשעהמפני
 ימלך שמא חוששין לפיכך עדיין,ומגרש
 ליד או לידה נוחנו שהוא כל אבלויערער
 מת"י יוצא שהגט בשעה הרי לקבלהשליח
 יבא שמא לחוש שאע וכיון ומגרשגומר

 שלא אע"פ לינשא מותרת האשה הריויערער
 מדבר שהר"ן )ואע"פ וכו'." הגט~תקיים
 דמשנתינו י רש" דברי דמפרש כיון קיוםאודות

 כנראה ודרבא, דרבה אליבא סתמאהנאטרים
 בו הבין וכן דרבה אליבא גם סברתואומר
 אבל כאן,( סופר ככתב ושלא שאביאהפנ"י
 אלא צודקין אינן הר"ן דדברי משיגהפנ"י
 לא אבל הבעל לערעור רק דחוששיןבתוס'
 גמור חשש הוא וזיוף לשמה רשלאברש"י

 תוס' כמח' לכאורה הוא בזהומחלוקחם
 דלרשב"א ויהנא הנ"ל. והרשב"אהרא"ש
 רק לרש"י מדרבנן הדין מעיקר חשש ישופנ"י

 יב"ש שני הוחזקו על מיוסד החששלהרשב"א
 להוחזק שיכוח לו אין ולפנ"י התוס',וכקושית
 אלא ורבנן, בד"ה תוס' על בע"בוכדבריו
 דמיעוטא למיעוטא לחוש רבנן גזרובלא"ה
 גמ' ד"ה ב' ב' דבריו עיין איש חזקתבמקום
 סד"ה א' ג' ורבנן, שם ובד"ה לר"מ,ואפ"
 ועוד. ונתחרש פקח שס א' ה'רש"י,

 כאן הרי"ף על בהשגות דהראב"דונראה
 היום לשמה שלא חשש משום דאסרו ס"לנמי
 קושיח דמקשה הבעל ערעור משוםולא

 ולא לשמה לשלא רק חששו למההראשונים
 כגון שטרות שאר ופסולי גיטין פסולילשאר
 על רק מקשה )תוס' פסולים בעדיםשחתם
 מקשי "ובירושלמי וז"ל מביא וע"ו נט(פסולי
 ומשני חתמו פסולים בעדים שמא לומרניחש
 הוא בב"ד שמים בידי לקלקלה חשודאינו



תזנהוראי
 מבוארמ הירושלמי קושית לקלקלה"תשוד
 בידי ולקלקלה הגט על לערער דחשודכיון
 'ללקל שמא ניחוש עגונה להשאירהאדם
 ע"ז, חשוד דאינו ומשני שמיא כלפיאותה

 שלא לפי מחוור "ואינו הראב"דוממשיך
 שאינן לפי טעות מפני אלא חשד מפניאמרו
 ס"ל היה ואם עכ"ל, גיטע בדקדוקיבקיאין

 דלשמה הששא דכל כהראשוניםלהראב"ד
 על בערעור לקלקלה חשוד שהבעלהוא

 אחר באופן לדחות לראב"ד הו"ל א"כהלשמה
 שיחתום חשש אודוח מדבר דהירושלמיולומר

 חשד שזהו לקלקלה פסולים עדיםמתחילה
 שהי' לקושיתו ענין לו ואין שמיס בידיקלקול
 פסולין שהתם אח"כ שיערער הוששין לאלמה
 שלרבה ומדאמר אדם, בירי קלקול חשדשהוא
 מפני אלא כלל קלקול חשד מפני הטעםאין

 בעצם לטעות שחוששין להדיא הריהטעות
 דהירו- למר )ומסתמא שטעה שיערערולא
 כרבא שהוא שם יוחנן ר' שיטת על קאישלמי
 ומקרי - מזוהף בטענת לקלקלהדחשוד
 שיערער דאחרי אף היום של במבטקלקול
 כדמוכח הדין מעיקר לדבריו לחשושנצטרך
 בע"ה.( לקמן ע"ז ונדבר ג' דףמגמ'

 דרק משמע קצת א' הל' א פ" גופא]מירושלמי
 תהא "שלא קולא התקנה עיקר הףלרכא
 לרבה אבל מערער, כשהבעל עגונה"יושבת
 לא אבל בקיאין שאין לפי חומרא הואעיקרה
 בלשון ודו"ק שם ירושלמי נועם עי'מוכח,
 הוצרכו לא א', ה' הברייתא על וריטב"ארש"י
 שם דהריטב"א להקל אלא להחמיר בפ"נלומר
 הבעל יבא שלא קולא הוא התקנה דעיקראומר

 דהקולא לפרש אפשר הי' שם וברש"יויערער,
 לכרר חד אלא חרי מצריכין דלאהוא

הלשמה.[
 חשש הוי אם ב', ב' התוס' קושייתועל
 בפ"נ מתקנת עצמו בעל מופקע למהגמור

 הביאו שהבעל כית א', ה' כדף דגמ')דטעמא
 חשש הוי אם שיך לא יערער לא שובבידו
 מחרץ לשמה(, דצריך ידע לא והבעלגמור
 לשיטחי' דרש"י והוא, חדשה בדרךהפנ"י

 שיילינן ממילא ובפ"נ בפ"נ השליחדכשאומר

 הפנ"י לדעת דבריו וכיאור הלשמה, לעניןלי'
 היתה, ובפ"נ בפ"נ בתקנת חז"ל דכוונחהוא,

 כקוף יהי' לא ממדה"י גט שמביאשהשליח
 הגט כשרות _אודות כלום יודע שלאבעלמא
 להיות מוכרח יהי' שהשליח רצו אלאולשמה
 כדי הלשמה לדעת כדי הגט כתיבת בשעתנוכח
 שבני כיק אבל עליו, אוחו לשאולשנוכל
 לחכמים יצייתו ולא הם הארץ עמימדה"י
 שלא א"י בני על הדבר הטילו לכך נוכחלהיוח
 וזה ובפ"נ, בפ"נ אמירת בלי גט שוםיקבלו
 בהיותו לשמה אורות ~עת שליח כליכריח
 ה"מסילא לאפשר כדי הגט כתיבת בשעתנוכח

 סד"ה א' ה' רש"' בלשון )ודו"ק לי'"שיילינן
 שע"כ עצמו בבעל ולכך כדבריו( דמשמעיכול,
 תקנה כלי וגם אופן בכל הגט כתיבת פרטייודע
 לא לי'" שיילינן "ממילא של אפשרותיש

 ב', ב' דף דבריו תורף והו זאת. לתקנההוצרכו
 תוס' ובד"ה בקיאין, שאין לפי רש"יבד"ה
 יצטרך לא כבר דהכעל ,אף בקיאין, שאיןלפי
 המביא שליח כמו שלשה או שנים לפניליתן

 ה"יורע דעכ"פ הוא הפנ"י כוונתמסתמא
 גיטין לסדר שממונה וקידושין" גיטץבטיב
 על עדות ולענין הדבר ויכרר אותוישאל
 ב'(. ה' ריטב"א עי' ב"ד ל"צהלשמה
 לשמה שלא דחשש זו שיטה בביאורב.
 תמוה דלכאורה נראה מדרבנן, גמור חששהוא
 עצמו מבעל הקושיא לתרץ יכולים איךמאד

 על לשאלו יכולים דבלא"ה הפנ"יבסברת
 טעם להדיא אומר א'( )ה' הגמ' אםהלשמה
 ובפ"נ כפ"נ צ"ל רבנן אמור מאי "טעמאאחר
 השתא לי' ופסיל ומערער בעל אתידילמא
 מערער קא וערעורי בידי' לי' נקיטמינקט
 כל, ראשיח תרתי, שהוא חדא וקשהעלי'"
 שנית עצמו, בעל בפטור אחר טעם אומרהגמ'
 התקנה כל דטעם בפירוש אומר דהגמ'קשה
 ומערער בעל אתי דילמא הוא ובפ"נ בפ"נשל

 חשש לסלק התקנה טעם דאין הרי ל"ופסיל
 לשמה. שלא שלגמור

 בהסברת זה על שם הגמ' חוזרוכמ"כ
 ובפ"נ בפ"נ אמר ולא גט דהמביאהברייתא

 איך הגמ' ומקשה כשר בחותמיו נחקייםאם



בהוראיתח
 לשמה משום דתקנו דרבה אליבא קטםמספיק
 אותה מפקינן ולא כשנשאח דמירי שםומסיק
 אתי "דילמא ובפ"נ בפ"נ צ"ל מאידטעמא
 קא לא בעל השתא לי', ופסיל מערערבעל

 להדיא הרי עלה" ונערער נ'קים אנזמערער
 הבעל. ערעור משום היתהדהתקנה
 זו שיטה להבץ הפשוט האופן בודאיג.

 הוא הדין מעיקר לשמה לשלאהששין
 סיבה שום בלי מעצמנו לשמה לשלאדהוששין
 הכעל, ערעור בלי דהיינו ההשש לעוררהיצונה
 על בהשגותם הראשונים משמעות הואוכן

 הוי אז שמעת בן יוסף שני הוהזקו דאירש"י
 ערעור בלי גם היינו וכפשוטו גמורהשש
 הגמ' מהטשך דמשמע מה תהוהבעל.

 לפי דאמר ולרבה הגמ' כשהקשהדמתהילה
 זה כפשוטו, וכר תרי לבעי לשמה בקיאיןשאין
 הגמ' כשהסיק ואה"כ ערעור שום בליהי'

 דרוב משום מדאורייתא גמור ספקדאינו
 רק גסירי מיגמר דדייני ספרי וסתםבקיאין
 רש"י מפרש שע"ז דאצרוך" הוא"רבנן

 לשמה, שלא דנכתב למילתא למיהשדהצריכו
 להשש מעיקרא שהשבנו דמה הואהמשמעות
 הששא אלא אינו גמור( השש )אודאוריתא
 כרמעיקרא נקטינן זאת מלבד אבלדרבנן,

 הבעל. ערעור בלי גסדהוששין
 הוי דבודאי שני באופן ~מו ישאמנם

 מעורר שהבעל אהרי רק אבל גמורהשש
 אף הוששע יא ערעורו בלי אבל אצלנוההשש
 בר"ן אי' יכן שמעת בן יוסף שני הוהזקואי

 אליבא נמי ואצריך ת"ל ובדין ר"הבסוגיע
 יבא אם לשמה נכתב לא שמא לטיהשדרבה
 לטד הר"ן וכנראה עכ"ל, וכר הערערהבעל
 הגמ' רלשונות המשמעויות שני ליישבהכי

 השש מפני דצ"ל המשמעות הגזירה.בטעם
 השש מפני דצ"ל והמשמעות לשמהשלא
 לרש"י הר"ן בין ההבדל ולפ"ז הבעל.ערעור
 לה להשוש שתקנו ההשש ובהומר בסיבתיהי'
 שום על מיוסד אינו דלהר"ן הבעל, ערעורע"י
 הבעל ערעור הוא התקנה סיבת רק גמורהשש
 סופרים המיעוט דטצטרפים הוא התקנהוצורת

 אף שמעון בן יוטף שני להשש בקיאיןשאינם
 "אע"פ הבעל לדכרי ההה2ץ ואז הוהזק,דלא
 א' )ב' הויטב"א כלשץ להאמינו" ביץשאץ
 דבריהם ונבאר שיטה, בהך שאזיל גמרא(ד"ה
 לרש"י משא"כ ה-ו. באות בע"ה לקמןביותר
 משום הדץ מעיקר הוששין הבעל ערעוראחרי
 כמו לה, להשוש שראוי ספק צד קצתדיש

 בלי מ"מ ]אבל ערעור, אחרי לזיוףדהוששין
 הוא התקנה דיסוד אף הוששין איןערעור
 ראשיח לרשב"א, שמעון בן יוסף שניהוהזק
 ונתנו פלוג לא )רק הוהזק לא פעמימ רובכל
 דהוהזק(, היכא גט של ההשש הומר גטבכל
 כמו נפילה ליכא אכל דהוהזק היכא גםשנית
 הראשונים שטביאע כ"ז דדף בהסוגיאדישנה
 שוס אץ וממילא זה.[ על ב' כ"ד תוס' עי'כאן

 ה', דדף הגמ' מלשונות רש"י עלקושיא

 רק הבעל ערעור הוא התקנה טעםדבוראי
 הששא או בעלמא לעז אינו הבעלערעור
 רש"י וכלשון גמור השש עושה אלאבעלמא
 דאף להקשות ]ואין למיהש, אצרוךרבנן

 אתי דילמא מאי טעמא הגמ' לשוןדמיושב
 הגמ' סברת מהו אבל לי', ופסיל ומערערבעל
 לי' נקיט "מינקט משום פטור עצמודבעל
 להר"ן תינה עלי'", מערער קא וערעוריבידי'

 אף לעז ומקרי הדין מעיקר אינודההשש
 לכך ~בריו להשוש שמוכרהימ ערעורב12עת
 לא לערער ירצה לא שהבעל דמסתבראכיון

 הוששין ערעורו דאהרי לרש"י אבלהוששין,
 לא מתהילה אם יערער לא למה לדבריובאמת
 התוס' כקהוית יורע רצכשיו לשמה דבעיידע
 להאמינו נצטרך דבשעתו דאף אינו, זה ב',ב'
 משום אינו שיערער עכשיו דהוששין האאכל
 שלגבי דכשם לשמה ירע לא שבאמתהצד

 וכו' הרוב על סומכין עצמו הגט עלהפס"ד
 שלו ערעור לגבי כך לשמה שהואופוסקים
 אפשרות שום דאין ואומרים הרוב עלסומכים
 דהרוב לשמה, ירע דלא משום יערערשהבעל
 לערעורו דהוששין והא לשמה, דיודעפוסק
 דלמהר אף ולעז שקר הוא שלו דערעורהיינו
 לדבריו, להשוש נצטרך ואז שלנו מבטישתנה



תטנתוראי
 שלא סברא יש היום של דבמבט היכאוממילא
 חהישין אין שוב וכר נקיט דמינקטיערער
 אומר הר"ן דהרי פשוט וזה לערעורגהיום
 לא דהבעל משום פטור לקבלה דבשליחסברתו
 חזו"א )ע' דרבא אליבא בעיקר לערערירצה
 מעיקר לערעורו חוששין וראי ולדידי' ז'(ק"ג
 בהסוגיא זו להנחה ראיות עוד וישהדין,

 בקי אינו אם ב', ב' התוס' וקושיתואכמ"ל.
 לפרש צריכע בלא"ה יערער לא למהבלשמה
 לשמה בקיאין אינן אם קושיתו עיקרכהמשך
 וכקושית יערער לא אם אף בעצמנוניחוש

 ולשת דפרקינן, הא ד"ה א,, ה, דףהרשב"א
 לקושית מקום אין ולפ"ז צ"ע, קצתהתוס'
 לעיל, שהבאנו לקבלה בשליח הר"ן עלהפנ"י
 בלי גם חשש דהוי לשיטח" מקשהוהפנ"י
 א'.[ ג' ריש דבריו עי'ערעור

 מעיקר דחח2שין ברש"י זה דרךוכנראה
 ברשב"א אי' הבעל, ערעור אחרי רק אבלהדין
 כיון רמקשה דפרקינן הא ר"ה א' ה' דףגופא
 לשמה בקיאין דאק טעמא הף וראידלרבה
 אף בת-' לי' נקיט מינקט סברת מהני איךא"כ
 וה-נו - אנן ניחוש יערער לא הבעלאם

 דתקנת רש"י לשיטת דמתרץ ב' דףכשיטתי'
 ומתרץ - יב"ש שני הוחזקו משום הואבפ"נ

 ספרי כולהו לרבה דאפי' י"ל ח"להרשב"א
 עצמן וכל לעיל וכדאי' גמירי מיגסרדדייני
 בעל של ערעורו מחשש אלא לחקן הוצרכולא

 וכל רלשמה מעיקרא דייקינן לא אמרדילמא
 כל דלעולם חישינן לא גופי' איהו להדיהיב
 עכ"ל. כנ"ל, דייק מידק גופי' איהודיהיב
 מחזיק עד-ן בחירוצו דגם פשוטונראה
 לחזור הכריחו זו קושיא דאי כרש"י,בשיטתו
 מחמת רש"י להפריך הו"ל התוס'לשיטת
 שיטתו ומבאר כשמביא ב' בדף זוקושיא
 מעיקר דחוששע צ"ל אלא שם תוס'ושיטת
 ערעור במקום רק אבל הוחזק, מחמתהדין
 עצמו ברש"י לכאורה אמנם וכנ"ל.הבעל
 פירוש עצם כל ראשית כן: לפרשקשה

 מידק מביאו עצמו דהבעל כיק בגמ'הרשב"א
 דהבעל א', ג' בדף לשיטתי' לכאורה הואדיק

 לא בפ"נ תקנת בלי רק לשמה דץ יורעעצמו
 וריטב"א, ברשב"א עיי"ש בה מדקדקהי'
 בהץ' לי' דנקיט דהיכא ללמוד יכול שפירולבך
 דטידק מפרש א', ג' רש"י אבל מדקדק, כןאז
 הבעל אם כפשוטו וא"כ השליח על קאידייק
 ידיעה חסרון משום היינו לשמה כותבאינו
 אבל בידי'. לי' כשנקיט ידיעה בו יתוסףואיך

 דאין להדיא סוכח מרש"י לכאורהכלא"ה
 כדי הבעל ערעור של לאפשרות כללצריכין
 איך א' ג' דף הגמ' דכשמקשה ללשמהשניחוש
 בעל אתי בחד הא השליח להאמיןניקל

 כנגד חד דהף רש"י מפרש לי' ופסילומערער
 והגרי"ז סופר, הכתב הפנ"י, שם ופליגיחד,
 )ועיי"ש לשמה על לערער הבעלבכח

 דכשם יוצא הפירוקךם לכל אבלבריטב"א(,
 מכחיש השליח כך השליח מכחיששהבעל
 שם הפנ"י כלשון דמי" דליתנהו וכמאן "הבעל
 חששא משום הוא הגט פסול ע"כוא"כ

 ועוד עוד. יערער שהבעל א"א דהרידעכשיו
 דאין ס"ל ודאי שהבאנו הראב"דדעכ"פ
 משום אלא הבעל, ערעור חשש משוםהתקנה
 על ה' מדף הקושיות וישארו טעות,חשש
 סותרים כאן הרשב"א דברי גם )ובאמתשיטתו
 בדף רש"י כשמפרש שלו הלשון פשטותקצת
 בההוזקו דמיירי דמשום להדיא משמע רשםב'
 וכלשק ערעור לפני היום חיישינן יב"ששני

 וכפשטות שם רש"י על הראשונים כלקושיות
 שבע"ה דברינו סוף ועי' כמש"כ, הגמ'סגנת
 בהרשב"א.( אחר פירחםנכתוב
 באופן רש"י לפרש נראה הי' לכךד.
 ח"ל בר-חא מובא ב', ה' בדף דהנהאחרת,
 לה אמר ולא לה ונתנו ממדה"י גטהמביא
 ר"מ דברי ממזר והולד יוציא ובפ"נבפ"נ
 יטלנו יעשה כיגד ממזר הולד איןוחכ"א
 כפ"נ חאמר ב' בפני לה ויתננו ויחזורהימנה
 דלא משום ור"מ הגמ' מקשה וע"זובפ"נ,
 ומתרץ ממזר, והולד יוציא ובפ"נ בפ"נאמר
 שטבעו ממטבע המשנה דכל לטעמי' ר"מאין

 קושית זעל ממזר, והולד יוציא בגיטיןחכמים
 אמר דלא משום ממזר שהולד אפ"ל איךהגמ'



כחוראיתי
 הוא כשר גט והא בתמי' ח"ל פירש"יבפ"נ
 ממזר ולד הוי אמר דלא ומשום נכתבובפניו
 דקושית מדקדקים כבר והאחרוניסענ"ל.
 דנכתב דידעינן משום רק הוא לרש"יהגמ'
 רק השליח כן דאמר משום ע"כ והיינובפניו
 חסרון כאן ואין נחינה בשעת כן אמרלא

 שטבעו כמטבע אלא הגט כשרותבבירור
 הגמ' מקשה ת"ו נחינה, בשעת להעידחכמים
 ממזר. הולד יהי' כך שמשום אפשרהאיך
 בירור חסרת מחמח הפסול מהו לדעתוצריכע
 מלבד פסלוח,. חשש דהיינו - הגטכשרות
 כראף. בפ"נ חקנת קיום חסרון שלהפסול
 משום זיוף חשש הוא דהפסול אומרהפנ"י
 לר"מ ביותר מסתברא זה וחשש קיוםחסרון
 הפסול זה גם ולדיריה שטרות, בקיוםדמחמיר

 אפשר בדרך אלא החלטה בדרך רש"י אמרלא
 בכלל זיוף חשש בירור כאן הי' לא דאסדהיינו
 דהי' ר"מ, על להקשות אפשר הי' לאאז

 הכתב חשש. משום ממור דהולד ליישבאפשר
 סברא ואומר הפנ"י בסברת ליה ניחא לאסופר
 גם אבל לרבנן, בין לר"מ בין שייךשהי'
 שנאמר אפשר בדרך סברא הוא כנראהלדידיה
 משום ר"מ על להקשות שאין לומר כדירק
 דאין לומר לרש"י תיתי מהיכא וקשהכך,

 מוחלט שאינו סברא משום ר"מ עללהקשות
 ובאמת כן, לומר רש"י את הכריחומה

 למעשה דס"ל משמע הי' רש"י לשוןמסתימת
 ממור, הולד הי' לפניו נכתב לא הגטדאם
 ממטבע המשנה כל הדין בלי אף לר-מעכ"פ
 הולד לרבנן דגם בר"ן מצינו מוה ויותרוכו',
 להדיא דאמר לפניו נכתב לא הגט אםממזר
 עוד וליתנו הגט ליטול צריכין איןדלרבנן
 אפי' מעיד שהוא "דכל הולד משוםהפעם
 להו דלית לו חוו~שין אין דבפ"נ נחינהלאחר
 דם"ל להדיא הרי ממזר", הולד וכו' המשנהכל

 הוי לרבנן גם אז השליח העיד לא דאפלהר"ן
 אז נתינה בשעח שלא רק העיד ואם ממזרהולד
 )ועיי"ש ממזר הולד אין אבל חצא הואהדק

 יוצא הרי תוס'(, בשם נאמרו בהסוגיאשדבריו
 - רש"י דברי פשטות הן שהן -מדבריו

 הוא ובפ"נ בפ"נ דאמירת והוא גדול,יסוד
 הגט אמירתה ובהערר הלכות שני שלקיום
 כל ראשית נפררים. טעמים שני מחמתפסול
 עדות ע"י עכ"פ הגט, כשרוח לברר הלכהיש

 מסול נשאר ממילא הגט עדוחו ובליהשליח
 שניח, ממור. )ספק( הוי והולד השש,מחמת
 חיובית תקנה 'ש עדין החשש, נתברר אסאף
 חדש מטבע וזהו הגט נתינת בשעח בפ"נלומר
 פסול קיומה וכהעדר בגיטין חכמיםשתקנו
 אין אבל גופא, זו הלכה ביטול מחמתהגט
 ממזר.הולד

 וכמו"כ לזה, המקור לדעת צריכיןוהנה
 בהדין רק ישנס פסולים השני אם לדעתצריכין
 )דכיון דלשמה בטעמא גם או קיום משוםבפ"נ
 ור"ן מרש"י הכרח אק דרבא לי' איחדרבה
 דלשמה, בטעמא גם המטבע מלבד חששדיש

 הי' לא רש"י דבודאי משמע הי'ומהפנ"י
 הולד להיות עכ"פ - ברבה סברתואומר
 בהר"ן יתכן שלא לפירושו זהו אמנםממזר,

 בטעמא גם סברתו אומר רש"י אסוכמש"כ(.
 שיטתו עם יתאים כאן שיטתו אזדלשמה
 הלשמה" אודות לי' שיילינןד"ממילא
 דוקא לשואלו שצריכין מצינו לאדלכאורה
 ולפי נתינה שעח שהוא בפ"נ אמירתבשעת
 שנכלל מה רכל ה' דדף רש"י דברי הן הןהנ"ל
 להיות צריך בפ"נ אמירת שהוא המטכעבעצם
 ל4," שתליק ה"ממילא אבל נתינה בשעחדוקא
 - המטבע ותכליח הלשמה על הבירורשהוא
 שלא גס יתכן גופא, המטבע חלק אינואבל
 נחינה.בשעח

 הוא רבנן ב', ב' בדף הגמ' פשטותלכאורה
 בה אקילו עיגונא ומשום )למיחש(דאצרוך
 חשרא אינו בפ"נ דאמירת משמע הירבק
 הלשק אלא גט, במביא חכמים שהטילווחיוב
 מוכרחים וממילא דרבנן חששא דישמשמע
 ממש בעדות או הגט נחינת לפני החששלסלק
 דהינו חכמים שתקנו בהקולא בשימושאו

 כבר שם והפנ"י השליח, ע"י בפ"נאמירת
 דאורייתא כעין תקנו דחכמים ברש"ימסביר
 סמוך אלא רוב בתר אולינן דלא גזרודהיינו



תיאבחוראי
 כפלגא והוי א א" לחזקת בקיאץ דאינןמיעוטא

 איסורא לא איתחזק דלא כמו והוי פלגאעל
 צריכיז לא וגם א', עד לזה ומהני היתיראולא

 פשוט וא"כ הלשמה לברר כשניםלהחשיבו
 הלשמה לברר שלו ע"א השם דלעניןמסברא
 נתינה, בשעת אמירה של מטבע כאןאין

 לי', שיילינן כשממילא להעיד, יכולוהשליח
 הוא פשוט דבר וא"כ מעשה, בשעתשלא
 לא דהמטבע לומר רש"י מקור הי' דזהלומר
 ודאי פסולים דהשני יוצא ולפ"ז להחששנוגע
 לרבא. כמו דלשמה בטעמא ברבהישנן

 ולהבין ה"מטבע" גדר לדעת צריכיןאמנם
 שעת של סרט להוסיף ככה על חכמים ראומה

 הי' לא הפרט זה אם מתמתו הגט ולפסולנתינה
 סוגיא באותה מצינו והנה החשש. לסילוקנוגע
 וגם לשמה שלא ההשש מלבד אחרת חששדיש
 שכבר החשש, זה בשביל מיוחדת הלכהחקנו
 בהגמי איתא וזה הלשמה, בירור לעצם נוגעלא

 )אף לי' ופסיל ומערער בעל אתי חדדמקשה
 ומתרץ הגט( כשרות בבירור חסרון זהראין
 אתי ולא דייק מידק ג' או ב' בפני דנוחנוכיון

 כתרי דינו שמדייק ומחמת נפשי'לאורהצי
 בדף סופר והכתב והפנ"י נאמן. יהא לאוהבעל

 דלרבה הטעם דכל ברש"י מדקדקים ב',ה'
 שהשליח כדי גופא הוא ב' בפני נתינהצריכין
 שם )והריטב"א לערער יוכל לא והבעלידקדק
 תששות, שני דיש יהנא א"כ אחר(, טעםאומר
 ולענין הבעל, ערעור וחשש לשמה שלאחשש
 חיוב לתקן ההנרכו לא לשמה שלאחשש
 לסלק מהוייב ממילא אלא מיוחדחאמירה
 שליח בירור מספיק ולזה הגט ליתן כדיהחשש
 ערעור למניעת שנוגע מה אבל כחדשדינו
 דהינו חדש וחיוכ חיובית תקנה כבר הףהבעל
 מצד מוכרח שאינו חכמים שתקנומטבע
 דאם לפ"ז הוא פשוט ולכאורה הגט.כשרות
 פסול כאן אין לרבה ב' בפני שלא בפ"נאמר
 ולא חשש נוגע אינו ב' דלפני חששמהמת
 עושה החשש )ואם ערעור, מפני אלאהותקן
 הפסול וכל ממזר( יהי' לא כאן לרבה,ממזר
 דהרי בזה חידוש )ואין מטבע. מחמתיהיה

 ל"צ עצמו דבעל לומד דהפנ"י למעלההבאנו
 בלא"ה לשמה שלא תשש דליכא בפ"נלומר
 הלשמה על לי' שיילינן רממילאמשום
 צריכין לא ובודאי חשש כאן אעוממילא
 אלא מצינו לא דזה ב' בפני דוקאלשואלו
 דץ דכל לומר יתכן ולפ"ז בפ"נ(,באמירת
 גם - הלשמה לבירור נמע שאינוהמטבע
 הותקן - נתינה בשעת בפ"נ שלההלכה
 בשעח דאמירה וי"ל הבעל, ערעורלמנרצ
 מידק דהשליח משום הבעל לערעור נוגענתינה
 לומר שיצטרך שיורע משום רק מעיקראדייק
 יהי' שלא דהיינו שליחותו לעשות כדיכפ"נ
 אם אבל בפ"נ, אמירת בלי הגט ליחן לואפשר
 יצשה אח"כ ורק תחילה. עה~חותו לגמוריכול
 דלפ"ז מרקדק. לא אז הלשמה על בירורב"ד

 . על להעיד חכברם דתקע התו מטבעהגדרת
 יהי' שלא כתרק עדות )ובכח באופןהלשמה
 מה על ההוספה וזהו הבעל ערעור אח"כשייך
 שלא החשש לסלק כדי בלא"ה צריכיןשהיו
 חשש דיש לומר שיך ברכא ]וגםלשמה,
 שלא אף קיום מספיק ולזה עכשיומזוייף
 בשעת אמירה של מטבע ויש נתינהבשעת
 הפנ"י דהרי ויערער הבעל יבא שלאנתינה
 בביאור שווים ורבא א','דרכה ג' ברש"ילומד
 עכשיו חשש משום התקנה ולשניהםהתקנה
 ג' בפני להעיד צריכין דלרבא כיון רקעיי"ש,
 נוגע הוא ג' בפני של הדין אז הגט, לקייםכדי
 המטבע.[ ובע החששבע

 הגמ' הביא למה היטב מיושבובהנ"ל
 ג' או ב' בפני אמירה צריכין איהמחלוקת
 "לפני בלשון ולא לה" נותנו כמה "בפניבלשון
 רק גתקיים דהתכליח - בפ"נ אומרכמה
 בעז"ה, הוא ונכת ודו"ק, נת'נהבשעח

 רש"י על קושיוחגו לישב ישולפ"ז
 שלא חשש משום הוא בפ"נ דתקנתראומר
 מפני שהוא דאומר ה' דדף מהגמ'לשמה
 צ"ל שלמדו לאחר דהנה כפשוטו, הבעלערעור
 דטעם אף דהיינו גזירה משום ובפ-נכפ"נ
 בטלוה לא מ"ם שלמדה לאחר שייך לאהחקנה
 זה אבל לקלקולו. דבר יחזור שמא גזירהמשום



בתוראיתיב
 חדש החיוב דהיינו המטבע רק דהמעיכופשוט
 קיים דכשלא גט השולח על חכמיםשהטילו
 ביטול מח0ת דרבנן חדש פסול ישהסטבע
 לברר ההיוב המשיכו לא אבל גופא,הטטבע
 חסרון של הפסול דכל לשמה שלאהחשש
 חשש, אין והרי לשמה שלא חשש הואבירור

 הלשמה לברר תקנה הוא אמרנו כברוהמטבע
 טעם דכל הבעל ערעור שייך שלאבאופן

 הבעל ערעור למנוע היתה ה0טבעשהתקינו
 בלי גם היום לשמה שלא החשש)דלענץ
 וממילא הלשמה(. לברר צריכץ היוהסטבע
 דהמביא דאומר ב', ה' מהגמ' הקהראמיחשב
 בחותטיו נתקים אם ובפ"נ בפ"נ אמר ולאגט
 רכנן חקנו מאי דנועטא תצא, לא נשאח אםאז

 ומערער בעל אתי דילמא ובפ"נ בפ"נדצ"ל
 אנן מערער קא לא איהו השתא לי'ופסיל
 )וריטב"א( רש"י דלגירסת עלה, ונערערניקום
 גם והרי שלמדה לאחר דוקא מיירי הגם'שם

 שלא כדי הוא שלמרו דלאחר התקנה וכלירש"י
 רעוער. הבעליכא

 הגמ' דסברח שם ק-ק בלא"הוכאטת
 לי' ופסיל ומערער בעל אתי דלמא מאיטעמא
 ונערער ניקום אנן מערער קא לא איהוהשתא
 למה וא"כ שלמדו, קודם גם שפיר שייךעלה,

 כשנשאת שלמדו קוים האשהמחראץ
 משום מחניאין לא באמח שם החוס')ולגירסת
 רש"י גירסת לפי אבל שלמדו קודם גםלשסה

 קשה,( שלמדו לאחר דוקא דמהריוריטב"א
 רק נאמרה הגמ' דסברת ע-ז מתרץהריטב"א
 דאין קיל בלא"ה שלמדו דלאחר האבצירוף
 אפשר ברש"י לפ"ד אבל גירה, אלאהחיוב
 אין המטבע מטעם דבודאי כפשוטולישב
 לאחף בין שלסדו קודם בע כללמוציאע
 חשש משום אלא הותקן לא דהמטבעשלטדו,
 אבל וכו' מערער קא לא בעל והשחאערעור
 מוכרחים שלסדו קודם בפ"נ אטר לא אםמ"מ

 חשש יש הא המטבע מהכא דל רהרילהוציאה
 יהי' חה א"א ספק והיא היום לשמהשלא
 ס"ל דרש"י יוצא הי' לפ"ז ]אמנם מאדמרווה
 נמי וזהו טהניאין לא לשמה של המטבעדמצד
 ערעור דלחוס' אחר מטעם אבל התוס',שיטת

 דלרבנן לתוס' וס"ל לעז אלא אינו לשמהעל
 קיום, חסרון משום רק מוציאין מאירדר'

 מהראע אק לרבא דנמ ס"לזהרמב"מ
 בפ"נ אמר ולא גט בנתן ורבנן ר"מופלוגהת

 עי' תצא, לא ולרבנן ממזר הולד דלר"מהוא
 ס"ו דף רא"ש ועי' ע-ז, בארוכה שמדברפנ"י
 פסקי עי' לשמה, משום תצא לא נמידס"ל
 לפרש יצטרך כן ס"ל רש"י ואם שם.רא"ש

 כרמב"ם, או כתוס' או ורבנן דר"מהברהתא
 ורשב"א למיגזיי' אתי ד"ה א' ג' רש"ירשי'
 ובודאי כן לומר הכרח אין וראי אמנםשם,
 מטבע משום תצא דלרבנן ס-ל רש"י דגםיתכן

 שלמדו לאחר חצא דלא הא יפרש ואזדלשמה
 דהוי משום גופא בהמטבע דהקילוכהריטב"א

 שלמדו,[לאחר
 דהגמ' עצמו מבעל קושיתנו נמיומיושבת

 נקיט מינקט סברת משום בפ"נ מאמירתפוטרו
 דעיי"ש עלי', מערער קא ערעורי בקי'לי'

 11 דסברא לומר הגמ' הוצרך דלאכרשב"א
 שהסקנו שלמרו לאחר דמיירי שם אלאקיימת
 ובגזירה לקלקולו, דבר יחזור שמאדגחרים
 שליח לשאר בעל בין מחלקים לא דכברהו"א
 תחלוק לא דהטקנו משום א"נקמ"ל.

 נמי יכלול תחלוק דהלא והו"אבשליחוח,
 לכאורה(. שליה מקרי לא )דבעל קמ"להבעל
 כאן אין שלמדו דלאחר כהנ"ל מיושבוממילא
 לא משום הגט פסול וכן המטבע קיוםאלא

 המטבע, ביטול פסול רק הוא בשליחותתחלוק
 והשתא הבעל ערעור משום רק הואוהמטבע
 עלי'. מערער קא ערעורי ביה" לי' נקטמינקט
 חשש מחמת פסול ליכא עצמו דבבעלוהא
 תירוצו לומר יכולין שפיר ע"ז לשמה,שלא
 יהי' שהשליח היתה התקנה דעיקר הפנ"ישל
 ישנה חה הלשמה על לשואלו שנוכל כד'נוכח
 כשממילא הבעל הגדת )ואם בבעלתמיד
 נחשב והי' נכתב כבפני כח לו הי' לי'שיילינן
 דלפני הגמ' משמעות מדוקדק אז המטבעקיום

 נלל.( נקיט מינקט לסברת ל"צשלמדו
 מאי טעמא ד"ה ב', ה' רש"י עי'ה.

 גט דהנותן דהא דלמד מוכיח לשונודפשטות
 נתקיים אם בפ"נ אמר ולא שלמדולאחר



תיגכהוראי
 לא הבעל אם רק היינו תצא, לאבחותמיו
 לאחר גם מדניאין אז מערער אם אבלמערער,
 דהדין שם כרש"י גרס נמי )הריטב"אשלמדו

 ס"ל הוא אבל שלמדו לאחר מיירי חצאלא
 עי' כלל ותצא ערעור שייך לא שלמדודלאחר
 לפני דגם א~יל דלשיטתי' וי-ל שם,פירושו
 חשש ואין המערער להאמע בדין איןשלמדו
 שני הוחזקו משום תקנה ואין הדיןמעיקר
 דאין פשוט א"כ גמ', ד"ה א' ב' עת"שיב"ש
 שלמדו לאחר ערעור ע"י להחראהלהחמיר
 מעיקר לחשדש גורו שלמדו לפני לרש"יאבל
 דהתקנה למש"כ סמך בודאי חה ודו"ק.(הדץ
 ועי' בעל, ערעור משום הוא שלמדולאחר
 מארץ שלמדו לאחר שנא מאי שמקשהפג"י

 ומשום בצ"ע. והניח ערעור שייך דלא'שראל
 לא דבאמת ולמד רש"י ברברי דחק זוקושיא
 לפי רש"י ד"ה שם בע"ב עי' ערעור,שייך
 גלשון להמעיין מבואר והדוחק כקיאין,שאין
 והוא סופר הכתב עליו משיג וכבר שם.רש"י
 חצא דהדין ומסביר כפשוטו דרש"י לומדז"ל

 יחזור שמא משום גופא הוא ערעורבמקום
 תצא לא נשאח דאפ ויאמרו לקלקולודבר

 עיי"ש, ערעור במקום רק בזהוהחמירו
 דהנה ולומר דכריו על להוסיף ה4אולי

 אומה א' ב' הגמ' על זקריטב"א הבאנוכבר
 מעיקר אינן זיוף וחשש לשמה שלאדחשש
 ואע"פ הבעל שיערער חוששין אנו רקהדין
 נוקף בנ"א של לבן מ"מ להאמינו בדיןשאין
 לכך רבנן חששו ומש-ה עג1נה חשארושמא
 )באמירת בהכי אלא תינשא שלאוהחקינו
 אע לערער יבא אם זו תקנה אחר אכלבפ"נ(
 וקשה עכ"ל. כלל בו  משגיחע ואין לוחוששין
 על נסמוך אי הגמ' כשמקשה א', ג'דכדף
 פירש לי', ופסיל ויערער הבעל יבאהשליח

 אותו פוסל שיהא למימרא "לאוהריטב"א
 הרי וכר" תרי כבי לשליח רבנן האמינוהודהא
 נאמן הבעל הי' כתרי האמינוהו לאדאם

 להאמינו ברין אע אמר דהרי וקשהלפוסלו
 ולמה נוקף בנ"א של לבן חשש אלא~יכא
 להאמין שלא כחרי השליח לנאמנותצריכין
 השליח לנאמנות כלל צריכין לא הריהבעל

 משום היינו השליח בלי פסול הגט ואםע"ז,
 הר"ן, על קשה וכמו"כ בפ"נ. תקנתביטול
 בדרך דאזיל בהסוגיא מביאורודמשמע
 בדפי ע"ב א' )בדף אומר ואעפ"כהריטב"א
 בירור ל"צ דמדאוריתא ובדין( ד"ההרי"ף
 לא שמא למיחש וכו' "אצרוך רבנן אבללשמה
 כמו ויערער" הבעל יבא אם לשמהנגתב

 חז"ל הסחפקו דלא מזה ומשמע לעיל.שהבאנו
 הבעל ערעור למנוע בעלמא אמירהבחקנת
 הבעל להאמין היתה החקנה צורחאלא

 הלשמה על להעיד צריכין וממילאכשמערער
 דתקת דכל להסביר ויש לערער יוכל שלאכדי
 היתה דהתקנה וכיון תקנו, דאורייתא כעץרבנן

 בזה גכלל ע"כ הלשמה, על בירורלהצריך
 אם מבורר שאינו בספק נשארנו זה בירורדבלי
 הספק. את יעוררהבעל

 נאמן דהבעל רש"י דברי מובן יותרוא"כ
 קשה ולא שלמדו לאחר גם הלשמה עללערער
 כירור שייך הי' בא"י גם דבעצם מאר"ימ"ש
 דלכתחילה ס"ד מצינו ב' ד' )ובדף הלשמהעל

 ב' ב' כעצמו והפנ"י לרבה, בפ"נ צ"לבא"י
 כן ומדקדק החרומה, וספר מהמרדכימביא
 על להעיד צריכין דלכתחילה ב', ה'בגמ'

 דטיעוטא המיעוטא משום בא"י אףהלשמה
 די לשמה שלא הצד אין רק בקיאין(שאינן
 אבל מעצמנו לה לחשוש אוחנו להצר.ךגדול
 דבר יחזור שמא גזירה יש שלמדו דלאחרניון

 גופא כוה בפ"נ לומר המטבע וקיימולקלקולו
 וכהר"ן הבעל ערעור להאמק זונריכקנכלל

והריטב"א.
 שגם הר"ן דברי הבאנו כבר באמת אבל1.
 ממזר הולד כלל בפ"נ אמירת בלי דר"מלרבנן
 שלא השליח כשהעיר ממזר אינוואימתי
 כ א" ממזר, שאינו אף תצא דאז נתינה,בשעת
 ממזר הולד לעשות שמספיק חשש דישרואים
 הולד אין אבל חצא המטבע דמצד אףלרבנן
 אזיל הר"ן רכפשוטו הוא גדול וחידושממזר.
 הבעל להאמין אץ דבדי, הריטב"אבשיטת

 לתקן חכמים ראו טעם מאיזה וא"ככשמערער
 לפני גם לשמה שלא או למזוייףשחושאיז



כחוראיתיד
 דאין )אף ממזר, שהולד מדה, וכאותהערעור
 לשמה שלא חשש מחמת ממזר שהולדהכרח
 אבל דרבא, לי' אית דרבה להלכה מדברדהר"ן
 היום לשמה שלא חשש דין יש בוראיעכ"פ
 שלו דמקור כפשוטה בו נלמוד אםלהר"ן
 הוא מטבע ויש חשש דיש רש"י שלומקורו
 זיוף חשש וגם לעיל, כמש"כ ג' דף הגמ'סגנון
 אין כשאומר דהריטכ"א חידוש, הואהיום
 זיוף ערעור על מדבר הבעל להאמיןבדין

 שלא חשש רבנז דתקנו הא ודאי אלאולשמה(,
 לחשוש שראוי משום הי' לא מזוייף, אולשמה
 מחמת חוששין אלא אלה לחששותמדרבנן
 לעז חשש הוא שסיבתה גופא בפ"נתקנת
 פמול - הפסהלים דשני יוצא !א"כהבעל.
 באמת הם - מטבע מחמת ופסול חששמחמח
 פסול שתקנו בפ"נ של המטבע של חלקיםשני

 אף השליח עדות ע"י שמסולק חששמחמח
 קים לא אם פסול ותקנו נתינה בשעתשלא

 להוסיף ויש נתינה. בשעח בפ"נ לומרהמטבע
 הר"ן מדברי הראי' בלי גם דבאמת הנ"לעל

 ברמב"ן לשונות הרבה יש ממזר לענץהנ"ל
 הוא הפשוטה שמשמעותם בר"ן ונםהיטב"א
 היא דהתקנה אף לשמה לוולא היוםךחהאצץ
 עי"ש. הבעל, עועורמשום

 דברי עם מתאים זה איך להביןוצריכין
 לשלא לחשוש דחקנו לעיל שהבאנוהר"ן
 שני תקנו דלמה ויערער, הבעל יבא אםלשמה
 לפני וחשש כשמערער חשש -חששוח
 חשש. אין בכלל הדע כשמעיקרשמערער
 דהא הוא, ריהטא לפוס בזה לכאורהוהנראה
 אינו מערער, הבעל אם לשמה לשלאדחוששין
 סיבתה אלא בפ"נ, תקנח של וצורהתוצאה
 הבעל לערעור דחוששין חז"ל דכשקבעוהיא,
 ולחשוש דבריו עם להתחשב שתקנו הואהגדר

 דף דתוס' לעז מחמת פסול כעין והוילדבריו
 לבטל כיי תקנה להקן צריכץ וממילא א',ג'

 לפני היום שחחמ~ץ זה אבל כשמערערדבריו
 כמש"כ התקנה צורת כבר הינושמערער
 ע"כ היום, החשש לברר תקנה 'ש דאםלמעלה
 בזה. הנ"ע ספק, "ם החשש בירור שלפניז"א

 על שהקשינו מה ליישב. ישולפ"ז
 סחירה כעין דיש ג'( אוח )סוףהרשב"א
 רש"י שיטת כשמיישב ב' דבדף -בדבריו
 שני דהוחזקו היכא היום דחוששיןמשמע
 הוצרכו לא עצמן כל אומר, ה' בדף אבליב"ש,
 וכחכנו בעל, של ערעורו מחשש אלאלתקן
 גם אלה דברים דאמר צ"ל דלכאורהלעיל
 לפרש יש אולי ולהנ"ל רש"י דשיטחאליבא
 היום לחשחם דחקנו והריטב"א כהר"ןהרשב"א
 דלא דלהם רק הבעל יערער שמא לשמהלשלא
 הוא התקנה צורת כל יב"ש שניהוחזקו
 יב"ש ולשני בקיאין שאינן למיעוטאדחוששץ

 היא צורתה ולהרשב"א הוחזק. דלאאף
 וצ"ע דהוחזקי, משום יב"ש שניחשש

 ור"ן וריטב"א רמב"ן ומלשונוחדמדבריו
 מספקת סיכה בעצמו זה אז הוחזק דאימשמע
 בעל למה רש"י על דמקשה הפנ"י וגםלחשוש
 לשמה שלא דהחשש למד ודאי פטורעצמו
 הראב"ד וגם הבעל ערעור על מיוסדאינו

 דאין להדיא משמע דברינו בראשיתשהבאנו
 וצ"ע. כלל שקר ערעור חשד משוםהתקנה
 הי' בס"נ דתקנת י' רף ברש-י דמצינוהא
 פשוט ברשב"א זה לדרך הבעל ערעורמשופ

 דלרש"י הפנ"י דרך ע"ס למעלהולפמש"כ
 דהוא זיוף משום כן דנקט י"ל בעצםחוששין
 לרבה דגם ועזד כוותי' ס"ל רבה וגםכרבא,
 מה וזהו הבעל ערעור משום הואהמטבע
 רצוד שם, כלשונו דרבנן" "תקנחאשנחשב

 שלמדו. לאחר קיים ,ה טעםדרק
4"



תטוכתוראי

 קוטלר שרגאיצחק

 עבירות כמה על אחד קרבן דמביא תרופה שפחתבדין

 דאמר למאן עולא אמר ב', ע"אשבת
 המש בעל בתהילה ידיעה בעיא לא וראיאשם

 אהת אלא היב אינו הרופה בשפההבעילוח
 לו ונויע בשוגג דאתרי רש"י ופי' ע"כ.וכו'
 דלמאן שכתב בא"ד יעו"ש ואהת אהת כלבין
 הוא השיב ודאי באשם בתהילה ידיעהדבעי
 לעושה המהלקת כפרה כהבאת לאשמותלחלק
 אליבא ואהת אהת כל על להביא וצריךמזיד
 הלה זיתי שני באוכל לעיל דאמר יוהנןדר'

 שמכיא יריעות בשתי לו ונורע אהדבהעלם
 הילוק ליה דהשיבא ואהת אהת כל עלהטאת
 לביאה ביאה בין קרבן הביא נאילוידיעה

 באשם ידיעה בעי דלא דלמאן עולאואשמעינן
 הייב ואינו בינתיים להלק השובה אינובתהלה
 לא ידיעה ליה השיב דלא דכיון אהתאלא

 בשתי שהלוק דאף וההנו עכ"ל. וכו,מהלקת
 אלא הייב אינו עדיין זה מצד אפ"ההעלמות
 המביאים מן הוא הרופה ששפהה משוםאהח
 יוהנן לר' ורק הרבה עבירות על אהדקרבן
 בשפחה גם כפרה כהבאת יריעה ליהדהשיב
 ואהת. אהת כל על חתבהרופה
 דידיעות יוהנן לר' ליה דסבירא האוהנה
 רק הוא לכאורה כפרחו כהביא והו"למהלקות
 ידיעה ידי שעל מקרא שנלמד צירוףלענע
 אליו להצטרף שא"א לעניו כנתכפרהו"ל
 דהא הטאת בשלמא כן ואם אהרת,הטא

 ץץ על אהת בהעלם הלב זיתי שנידנתכפר

 זה האכילות דמצורף משום הוא אהתהטאת
 ליה הוה דידיעה אמרינן שפיר אהד להיובלזה
 השני, הזית אליו להצטרף וא"א שנתכפרכמי
 קרבן מביא במזיד שגם חרופה בשפההאבל
 להם אץ הרי ובמז'ד הרבה עבירות עלאהד
 אהד[ בהעלם אינם ]שהרי אהדדין צירוףשום
 הוא אחד בקרבן דמתכפר הא כרהך על כןאם

 ולא אהד קרבן מספיק היובים שני עלשגם
 מה צ"ע וא"כ אהד להיוב עבירות שתידהשיב
 צריך עכ"פ הרי נתכפר כאילו שיהא בזהשהך
 צריך דלא אהד באשם יתכפר לא ולמהכפרה
 וצ-ע. ההיוב, בעצם צירוף שוםכאן

 מיניה בעא אי, ט' דף בכריתות עייןוהנה
 הטש בעל יוהנן מר טירנאה הנינארבי

 כל על התב טהו אחת בהעלם הרופותשפהות
 הייב א"ל אהת אלא הייב אינו או ואהתאהת
 שתך דמה וצ"ע ע"כ. וכו' ואהת אהת כלעל
 במה לי איכפת ומה מהלקין גופיןכאן

 "הד קרבן דמביא הא הרי הלוקץשהעבירות
 דמצורפים משום אינו בש"ה הרבה עבירותעל

 מכפר אהד שקרבן משום רק אהדדיהעבירוח
 בש"ה שגס ונראה וצ"ע. הרבה, היוביםעל
 קרבן שמביא מקרא ונלמד לצירוף צריךע"כ
 ההיובים שמצורפים הרבה עבירות עלאהד
 אהד בקרבז שנתכפר רק ולא אהד קרבןלדין
 ולכן אהד קרבן לדץ מצורף היובם בעיקראלא
 הכי שמשום מהולקים דגופין דץ שייךשפיר
 הילוק דץ בה שייך ושפיר ההיובים לצרףא"א

 ר' סכרח שגם שפיר מיושכ ולפ"זדגופק,
 שייך נחכפר כאילו לי' הף יריעות שע-ייוהנן
 א-א כנתכפר לי' דהוי דכיץ בש"השפיר
 היובים. עוד להיובולצרף

 ור"ל ר-י פליגי ד"ה ברש"י לקמןועיין
 וביאה ביאה שבין בידועה ש"ה גבישלר"ל
 היכי וכי להלק השיכי קרבן כהבאתלאו

 מביא ה"נ כולם על אהת מכיא דידי'דבמזיר
 הלב אכילת שבץ לידיעוח דמי ולא כולםעל

 אשגגות היובי דהתם הכל לדברי הלבלאכילת
 שני ליה הרין בינתים היעה שיש וכיוןהוא

 בא-ד וכר בעל ד"ה בתוס' וכן עכ"ל.שגגות,
 שבץ דידיעות ר"ל מודה הלב דגביאע"ג



כהוראיתטז
 בשגגה דהחם דמי לא מחלקות לאכילהאכילה
 אבל אשגגות מחלקות וידיעות רחמנאתלה
 חידיעה אין  כשגגה הזדק על שמביאבש"ח
 קשה היה מה וצ"ע עכ"ל. וכו' לחלקחשובה
 בחיובו נפרד שהוא כל בחטאות הרי בכלללהם
 אחד שבהעלם ורק אהד בקרבן להתכפרא"א
 הרי בש"ח משא"כ אחד חיוב בעצם הואהרי
 אחד, בקרבן נפטר חיובים בשני שגםנלמד
 שני שהוא ע"י חיובים שני הוי אי אפילווא"כ

 ולמה אחד בקרבן נפטר הכי אפילוהעלמות
 דברינו ולפי וצ"ע. זה, על לסברוחהוצרכו
 אחד בקרבן דנפטר בש"ח  שגם שפירמבואר
 אחד קרבן ~ין ההיובים דמצורף ע"יהוא
 שא"א בחטאות מחלקין דהעלמות כמווא"כ

 שלא בש"ח נמי יחלק אחד בחיובלהצטרף
 אחד. קרבן לדין החיוביםיצטרף
 המנונא ר' לה מתקיף כהגמ' עודועיין

 המתינו ואמר ,רבן והפריש בעל מעתהאלא
 אחח אלא חייב דאינו נמי הכי שאבעול עדלי

 מעשה קאמרת הפרשה דלאחר מעשהא"ל
 וצריך ע"כ. וכו', קאמינא לא הפרשהדלאחר
 שא"א לי' פשוט היה שהרי קושייתולהבין

 העבירה, קודם כבר שהופרש בקרבןלהתכפר
 שאין עולא דאמר להא הא שייך מה צ"עוא"כ

 בש"ח, מחלקותהעלמוח
 צירוף לדין צריך בש"ח דגם רברינוולפי
 דהא י"ל א"כ אחר, חיוב לדיןומצורף

 להתכפר שא"א משופ אינו מחלקותדהפרשות
 להתיוב מצורף שהרי הופרש שכברבקרכן
 בגדר היא שהפרשה רק ההפרשה קודםשהיה
 להחיוב קרבן הופרש שכבר שאהרימחלק
 להחיוכ להצטרף השני להחיוב א"אהראשת
 בהצירוף הוא והמחלק אחד קרבן לדיןהראשת

 דבחטאות דהא עוד וצ"ל עצמם. העבירותשל
 דהף משום רק אינו שחים חייב העלמותבשתי
 כמו מחלק בגדר גם שהוא אלא חיוביםשתי
 א' ט' דף בכריתות בהגמ' משמע וכןגופין,

 מחלקין שגופין יוחנן ר' דאמר הא עלשמקשה
 אחת בשפחה העלמוה מחמש שנא מאיבש"ח
 העלמות עניז דמה צ"ע ולכאורה עי"ש.וכו'

 והעלמות מחלק בגדר הוא גופע הרילגופק
 חיובין שני של בגדר רק מחלק בגדראינו

 שגפ וע"כ מצורפין, החיובין שניובש"ח
 וא"כ בגופין, כמו מחלק בגרר הואהעלמות
 עולא דאמר דכמו המנונא ר' דמקשההיינו

 גס בש"ח מחלק אינו העלמות של'זהמחלק
 בש"ח, תחלק לא הפרשות שלהמחלק
 אינן העלמות באמח למה לעיין ישוהנה
 שהבאנו ותוס' ברש"י דעיין בש"חמחלקין
 רק הוא העלמות של שהמחלק ומשמעלעיל

 בכך נחלק השגגה על הוא וכשהחיובבהשגגה
 שחייב בש"ח כן שאין מה בהשגגה מחלקוהוא
 אשגגה החיוב אין בשוגג גם כן אם המזירעל

 בכלל העלמוח של המחלק ביה שייך לאוא"כ
 ר' מדמי דמאי לדוכתא קושק הדראוא"כ
 של להמחלק הפרשוח של המחלקהמנונא
 גם שייך הפרשות של המחלק הריהעלמוח
 שייך לא העלמות של המחלק משא"ככאן
 הנ"ע. שכחבנו, כמו בש"חכלל

 מהא שהוכיחו צ"1 דבריהם באמחוהנה
 אשגגה אינו שהחיוב כשגגה הזדת עלשהחייב

 אי שנא לא מעשה שעשה וכל המעשה עלרק
 ס"ל עקיבא רבי הרי חתב, בשוגג אובמזיד
 שייך החיוב אע ואי מחחלה ידיעה בעידאשם
 בהחיוב ידיעה של דין שיהי' שייך מהלה,סגגה
 כשוגג, אמזיר חייב עקיבא לרבי גמוהרי
 מ"ש מקשה בכריחות דהגמ' קשה ועורוצ"ע.
 של המחלק הרי דבריהם ולפי מהעלמותגופין

 החיוב שאין בש"ח בכלל שייך לאהעלמות
 מחלק הוא הרי דגופע המחלק משא"כאשגגה

 במעשה, גם מחלק שהוא וע"כ במזיד,גם
וצ"ע.

 לא דשוגג שהחיוב כוונתם שע"כונראה
 גס שייך החיוב דודאי להשגגה בכללשייך

 עיקר שבחטאת רק בחטאת כמולהשגגה
 בשגגה שהוא כל ולכז השגגה על הואהחיוב
 כאן אין הרי מעשים בכמה שהוא אףאחח
 חיוב רק לו אין ובעצם אחד לח-ב רקסיבה
 א"כ  כשגגה אזדת שח-ב בש"ח משא"כאחד,
 המעשה על בעיקר הוא שגגה של החיובגם



תיזנהוראי
 אחח בשגגה מעשים כמה כשעשה ולכןבשגגה
 שמצורף רק מחהבים כמה כאן יש בעצםהרי
 קרבן לדין חיובים כמה שמצרף ש"חבדין
 העלמות של המחלק שייך בעצם ולפ"זאחד.
 ותוס' רש"י שכתבו מה וא"כ בש"ח,גם

 משום בחטאות רק הוא העלמוח שלשהמחלק
 דהוי הוא הצירוף ולכן השגגה עלשהחיוב
 שיהי' שיך לא שגגות ובשחי ממש, אחדחיוב
 כש"ח משא"נ שלו, המחלק וזהו אחהחיוכ

 פנים כל על מחלק, שיהי' שייך שס שגפאף
 ושפיר בכך, נחלק לא הזה שהצירוף עולאאמר
 הפרשות של המחלק שגם המנונא ר'מקשה
 בש"ח, תחלקלא

 בבעי לי' דסבירא מר"ע קשה לאולפ"ז
 מה על הוא החיוב לר"ע דגם מתחילהידיעה
 דין בו שייך ושפיר בשגגה מעשהשעשה
 ככריתות מהגמ' שהקשה מה נמי ומובןידיעה,
 שייך שבעצס מהעלמוח גופיז שנאמאי

 בש"ח. גם העלמוח שלהמחלק
4"



בהוראיפיח
 רייניץיצחק

 עומדת במקומה תמות וצד ומועדות תמותבענין

 נזק חצי רבא בעי א', י"ח דף ב"קהגמ'
 וכו' משלם מעלייה או משלם מגופוצרורוח
 ואכל לגדיש והלך חררה שנטל הכלבת"ש

 משלס החררה על הגדיש את והדליקהחררה
 עלה ות1י וכו', ח"נ משלם הגדיש ועלנ"ש
 1"ש במשלם סבר אלעזר ור' מגופו ח"נמשלם
 1"ש אלעזר ר' קאמר כי ע"ב שם ובגמ'מגופו.
 יש סבר מר קמיפלגי ובהא דאייעדכגון

 העדאה אין סבר ומר לצרורותהעדאה
 דשני כגון בהגמ' רש"י וגירסתלצרורות.
 ואיעד בצרורות דשני אלא רש"י וז"לואייעד
 כאורחי' לי' הוה דהדר בהכי זימנישלשה
 דמועדין צרורות כשאר נזק חצי רבנןואמרי

 בשני נמי האי לא וחו ח"נ ואפ"המתחילתן
 העדאה ואין מתחילתו ממועד חמור לאואייעד
 אלמא מגופו ומדקתני בהן, ששינהלצרורוח
 שם תוס' והקשו מגופו. נמי אורחי' כיצרורוח
 דילמא דרבא הא פשיט דהיכי וקשהוז"ל

 דשני היכא אבל מעלייה אורחי' כיצרורוח
 תמות דצד מגופו משלם דאייעדאע"ג

 עומדת.במקומה
 למ"ד דהרי דוד הנחלת זה על תירץוכבר

 תשלומין חציי שני יש עומד במקומו תמותצד
 בההלכחא ואם מהעלייה, וחצי מגופוחצי
 בשני אז מעלייה ח"נ משלם דצרורותנאמר
 ומדקתני מעלייה, החצי משלםואייעד
 דההלכתא אלמא מגופו ח"נ דמשלםבברייתא
 מגופו. ח"נ דמשלםדצרורוח
 של בחירוצו להו ניחא לא דתוס'ונראה
 דצד הדין דהרי אזלי, דלשיטתייהו דודהנחלת
 דינים שני לגבי נאמר עומדת במקומהתמות
 ועל מעולה, שמירה דצריך ועוד מגופודמשלם
 ר' הקשה עומדת .במקומה תמות דצד דעעיקר
 ותירץ מנ"ל הא חימה ב', מ"ה דף שםפרץ

 דאטו כן אומר מסברא שם תוס' שכתבוכמו
 מח"נ ויפטור גרע מועד שנעשהמשום

 תוס' סברי לא כן ועל ע"כ. פחותהבשמירה
 דהדין נאמר דהיאך דוד, הנחלת שלכתירוצו
 מעלייה ח"נ לשלם הוא מוער בקרןצרורות
 המועד[ צד ]כדין פחוחה בשמירהויפטור
 צריכין ולפ"ז מתם. גרע דמועד נמצאדא"כ
 מחלוקת יסוד הוא ומה בוה רש"י סברתלבאר
 בזה. ותוס'רש"י

 ותוס' רש"י דמחלוקת בזה לומרונראה
 ב', ב' דף דבגמ' תמוח. דין יסוד בעצם,הוא
 והקשו היא, מועדת כולה אימא מחוברתאבל
 למ"ד ותירצו נ"ש, חיוב תיתי דמהי שםתוס'
 ולמ"ד מהנך, וחד מבור אחיא ממונאח"נ
 אבל מהנך, וחד מבור למילף ס"דקנסא

 ס"ד זה בלא דגם משמע רש"י לשוןמפשטות
 ביאור. וצריך נ"ש משלםבמחוברת
 בן דר"ש טעמא לפרש איתא, ל"ז דףבגמ'
 הקדש של שור שנגח הדיוט של בשוראלעור
 ר"ל אמר אלא נ"ש, משלם מועד בין תםבין
 גבי רעהו הכתוב כשפרט נ"ש בכלל היוהכל
 דהקדש מכלל ח"נ משלם דתס הוא רעהותם
 נכתוב כן דאם נ"ש, משלמ מועד בין תםבין
 מדלא וסירש"י מועד. גבי רעהו להאיקרא
 רעהו לך כשפרט ש"מ במועד פטוראפרט
 אלא בא, בהקדש הדיוט לפטור לאבתס

 להקדש. נ"ש תם הדיוט לחייב עליולהחמיר
 תם להוציא שלא "וללמדך רש"י שסוהוסיף
 בפשטות הנה רעהו". בשור אלא מועדמכלל
 הוה תם של דהמזיק הוא, ומועד דחם הדיזגדר

 נ"ש, מחיב מועד של והמזיק לח"נמחייב
 הוה קיימא שימור דבחזקת כית דתםהיינו

 ח"נ, ליחייב רק ניזקין שמירח שלהפרשה
 לא זה דלפי נראה מרש"י אבל לנ"ש.ובמועד



תיטכחוראי
 דנימא אלעזר בן ר"ש של דינו יתכןהיה

 נ"ש. תם של המחייכ הקדש מזיקדבהדיוט
 ניזקין שמירת מדין המיחייב בתם דגםאלא
 חיהשה רבחס אלא המזיקין, כל כמו לנ"שהוה

 והפסוק בתשלומע, וקולא פטור דיןהתורה
 בהקדש הדיוט אבל מועד. מכלל התםהוציא
 וממילא מועד מכלל תם הוציא לאהפסוק,
 נ"ש.משלם

 המשנה על מרש"י לזה רמז ישואולי
 דהתשלומין תם בקר! דכחכ הרגל כיצדבריש
 קולא הוה תפות דהדע לא". וחו נזק"חצי

 לא. ותו ה"נ אלא נ"ש משלם דלאבתשלומין
 אמאי ה"ק ב', ב' דף הרשב"א כ'הנה
 אדרבה היא, מועדת כולה אימאבמחוברת
 דכל בלהוד ח"נ לשלם היא תמה כולהאימא
 לתובע. וחומרא לנחבע קולא ממונאלאפוקי
 ס"ר דהף דלמאי הרשב"א מדברי טבוארהרי

 דמחוברח תלושה, דוקא היינו דקראדנגיחה
לא

 מקו-
 ומיעהם טה"כ מטעם הף בניתה,

 ת"ז - דקרן מהלכותהק נתמשאודמחוברת
 המיעוט בא הלכתא לאיזה בנוגע הרשב"אק
 תם דהר דקרן הקולא בה דאין להחמיראי

 החופרא בה דאע לקולא, או -בתחלה
 הנויץ עוך שם וכתכ היא, תמה נכולהדהעדאה

 כולה אימא רמחוברת קאמר מאי להקשותיש
 החוס'[ כר ]נתירץ התוס', כקר דמה"תמהדת
 מיעוט, כאן דיש הרשב"א מדברידנתבאר
 בכלל דאינו בנוגע רק הוא המיעוטמ"מ

 אבל בקרן שנאמר דתמות המיוחדתההלכתא
 ב" מה"ת מהנך, וחד מבור לה דילפינן לאואי
 התוס' שי' זהו עצמו. מצד בתחלה נז"שחיוב

 דאדרבה י"ל רש"י בדעת אבלוהרשב"א,
 גם נז"ש רע יש באמת גופה דקרןבפרשה
 מועד, מכלל חם והוציא הכתוב דבא אלאלתם,
 למעט בא דתלושה דהמיעוט י"לוא"כ

 ה"ה וממילא דתמות, הפקעה מהךמחוברת
 וכמו גופה דקרן פרשה מצד בתחלהמועד
 אלעזר. בן לר"שדהקדש
 רש"י, שיטת ביאור צריך עדיעאבל
 כדברינו י"ל ממונא פ"נ למ"דדבשלמא

 אבל מועד, מכלל תם להוציא באדהפסוק
 למ"ד אבל לנ"ש. מחייב הוה תם גםבעצם
 רק שימור בחזקת שווריס וסתם קנסאפ"נ

 כל זהו א"כ ח"נ, קנס חיוב בו חידשהדהתורה
 שבו.המחייכ

 ד"ה א' כ"ד דף תוס' דהנה לבארונראה
 דמבואר גברא ליעודי למ"ד הקשוהשתא,
 דלא יומא בחד סהדי כיתי ג' באו דאםבגמ'
 הוי לא קנס דמ"מ לר"י תימה וז"למייעד
 ג' נגח במכי קנסא נזקא פלגא למ"דאפי'
 דאין לתרץ ונראה שימור מהזקת יצאמיהות
 קנס הוי דוכתא בחד קנס דהוה כית חלוקח"נ
 עבד של שלשים גבי כדאשכחן דוכתי,בכל
 יותר ולא פחות לא שלשים שוה העבדדאפי'
 ע"כ. מיפטר, בי מודה ואי קנס, הוימ"מ

 ג' אחר ממון הוה היאך צ"ב התוס'וקושייח
 קנסא, ח"נ הוה החורה של הפרשה הרימיחוח
 בתורה. כתיב דלא דממונא ח"נ חיוב שייךומה

 הרי קגסא פ"נ למ"ד דאפי' לפרשונראה
 רש לח"נ, מויק הוה חם ששור התורהחידשה

 כיון אלא לח"נ, עכ"פ ממת חיוב של פרשהבו
 הבעלים לפטור לנו הי' קיימא שימורדכחזקח
 כי תורה דחייבחו אלא אונס מטעם זהמחיוב
 קנס. רק דהוה הוא ולכן לתורי', דלינטר"היכי
 שימור סחזקת יוצא דכבר נגיחות ג' אחראכל
 לא קנס דהדין ממת, הוה החיוב אז אונסוליכא
 רק הוא תמות הדין דכל הוא, תמות דץמעצם
 דיש כיון הוה קנס והדין וסגופה ח"נלגבי
 רק חשוב לכן ראשונות נגיחוח בג' אונספטור
קנס.

 דאיכא כיץ בפשיטות, רש"' מוסברולפ"ז
 א"כ לכ-ע, בחם גם נ"ש של לממת בעצםמחיב
 פטור הוה ח"נ של הגדר ממונא פ"נלמ"ד
 קנסא. פ"נ למ"ד כן בחשלומץוקולא

 חלוק ח"נ באין שם תוס' שלוחירוצם
 כהקו' כסברתם דלא לחדש שכוונתםנראה
 שלשים וכמו קנס הוא החיוב יסור דעצםאלא
 כנ"ל, כן אא"ל רש"י לדעח אבל עבד.של
 המחייב מזיק הוה תם דגם רש"י עהטתדהרי
ממון.



כהוראיתכ
 שם המשנה על א' ל"ט דף לקמןרש"י

 אבל בתם רק זה קנסא פ"נ למ"ד דאפי'כחב,
 עומדח במקומה חמות צד למ"ד אפי'במועד
 קנסא משום טעמא ואי ח"ל ממק חיובהוה
 בחזקח לאו הא קנסא הוי מי דמזעדהוא

 הרי שם(, הרשב"א לשון )וכן קיימישימור
 מחזקח דיצא דכיון לתוס, שס"ד כמובפירוש
 ר"ה א' מ' דף תוס' אבל ממונא. הוהשימור
 חמות הצג לר"י דאף אחר ביאור כתבוולימא
 הוא". קנסא לאו דאייעד "רכית ממונאהוה
 הוה ח"נ חיוב יסוד דעצם לשיטחם, זהותוס'
 דע נשתנה העדאה דע"י תוס' פירש לכןקנסא.

 ממת' לחיובתשלומין
 לרש"י דא"א בטעם עוד להוסיףונראה
 דשיטת דנראה תוס', של כתירוצסלסבור
 המחתב פרשה הוה דתם נאמר דלארש"י
 כמו בפנ"ע המחתב פרשה הוה ומוערבפנ"ע
 על להוסיף רק באה רההעדאה אלא אבוח,שני
 ובמועד החצי על פטור איכא דבתםהתם,
 תס של החיוב דיסוד אא"ל וא"כ פטור.לינא
 אכל ממונא. מועד של החיוב ויסודקנסא
 קנסא נזקא פלגא למ"ד עכ"פ מוכרחלתוס'
 והמ"ד בפנ"ע, מחייב אחד כל הוה ומועדדתפ
 דתום' ך"ל בפשטות, כן סבר ג"כ ממונאפ"נ

 ב', כ' בדף תוס' דשיטת דכיון בזה,לשיטתם
 הוה ומועד ח"נ בשביל מחיב רק הוהדתם
 רש"י המחלוקח שביארנו כמו לנ"ש,מחייב
 הוה לא רמחנד לומר מסחבר א"כ שם,ותוס'

 פרשה הוה דתס אלא חם לחיוב הוספהרק
 לנ"ש. בפנ"ע פרשה הף ומועד לח"נבפנ"ע

 ור' חוס' דהנה הראשונה. לקושיאונחזור
 דונד יהודה לר' לי' מנא הקשו, ב' מ"ה רףמרץ
 רש"י לשיטת ונראה עומדת. במקומהחמוח
 תם, של להפרשה הוספה רק הוה מועדדהדיו
 אבל ח"נ חיוב להוסיף רק דזה יהודה ר'סבר
 שם הקשו והתוס' עומדת, במקומה תמותהצר
 שני ה11 ומועד דתם לשיטתההו דאזלימשום

פרשיוח.
 דסברת לומר יש רש"י דלשי' נראהולפ"ז

 הוא עומדת במקומה תמוח דצד יהודהר'
 על הוספה רק הוי דמועד דפרשה דכיוןמשום
 רק היא דההוספה מסתבר א"כ חםפרשת
 עומד תמות הצד אבל המחודש, להח"נבנוגע
 דה"ק הוא לשיטחייהו והתוס' במקומו,הוא
 פרשה הוי ד~ידהו הא מנ"ל יהודה, ר'על

 צד בה דנכלל ומה"ת בפנ"ע פרשהדמועד
 מטעם הוא ר"י דסברת התוס' תי' וע"זתמוח,
 אין רש"י לשי' אבל גרע, מגרע מועדדאטו
 בזה ומבואר זו, לסברא הכרח שוםלנו

 וכמש"כ בה, שפתחנו ותוס' רש"ימחלוקח
 של כתירוצו להו ניחא לא לשי~אייהודהתוס'
 רש"י אבל גרע, מגרע מועד דא"כ דודהנחלת
 מצי שפיר וא"כ זו, לסברא נחיח לאלשיטחי'
 כאורחי' צרורות דאם דוד הנחלת כסברתסבר
 הוא הרי דאיהנד בקרן ה"נ מעליי ח"נמשלם

 שבו. מועדות הצדמשלם

4"
 שטייבברג יצחקהרב

 מתכוין אין בעכין הרמב"םשיטת

 כתב ט"ז הל' כלאים מהל' בפ"יהרמב"ם
 שלא ובלבד כדרכן, תופרין בסות תופריוז"ל

 מפני ובגשמים החמה מפני בחמהיתכוונו

 מוכרי וכן בארץ תופרין והצנועיןהגשמים,
 יחכוונו שלא ובלבד כדרכן, מוכריןכסות
 פן כתפן שעל הכלאים להס שיצילבחמה



תכאכחוראי

 וכו' בו להתחמם כגשמים יחכ11נ1 ולאהחמה,
 אדם ילבש לא ח"ל כ' י"ח ובהל'עכ"ל.
 שאינו בגדיס עשרה ע"ג ואפי' עראיכלאים
 ואם המכס אח להבריח ואפי' כלום,מהנהו
 משנה וז"ל כתב ובכס"מ עכ"ל. לוקה כןלבש
 תנא האי דסכר והרא"ש הר"ש וכתבושם
 אמתניתין ופליג אסור מתכוין שאיןררבר
 לזו פסקה ורבינו כדרכם, מוכרים כסותדמוכרי
 ר"ש דאפילו דס"ל משום שטעמו ונראהולזו.
 עבר הרי ממש לובש שהוא דכיון בהאמודה
 וחופרי כסות מוכרי אכל שעטנז, חלבש לאעל

 עליהס מעלים אלא ממש לובשים שאינםכסוח
 עכ"ל. וכו' מתכוין אינו אםמוחר

 מפרש 1' אות א' סימן א' חלק הלויובביח
 הוא האיסור כל ממש לובש שאם הכס"מדברי
 מן חלק הוי לא וההנאה בלבד, הלבישהמעשה
 אלא איוו האיסור כל בהעלאה אבלהאיסור,

 מתכףן אינו והוא הנאה קבלח שלבהשתתפות
 שאינם כית כסות במוכרי וע"כלהנאה
 מתכוונים שאין כית מעלים, רק הבגדלובשים
 קדם שכבר ראיתי שוב מותר.להנות
 להרמב"ם כבאורו קורקוס הר"י לף להביחלו

 דס"ל עצמו הרמב"ם מדברי ראי'והביא
 כתב י"ח שבהל' משום הנאה א"צשבלבישה
 כסוח שבמוכרי וכתב כלום", מהנהו"שאינו
 שכתב בהעלאה דוקא שזה מהרמב"םמשמע
 רישיה פסיק שאינו באופן היאשההעלאה שצ"י כתב עוד כחפן". "שעל ט"זבהל'
 בשבת והריטב"א החוס' שפירשו כמולהנאה
 אחריס מלבושים לובש שהוא כגון ב',כ"ט
 כתפן. שעל מכלאים הנאה שמגיע וראיואינו
 רהא משמע הרמב"ם דברי מסתימתאך
 אפילו הוא כדרכם מוכרים כסותדמוכרי
 )דף פ"א שבח הל' המשנה במרכבח וע'בפ"ר.
 ע"פ אפ"ל ובזה זה. כעין שטען בספרו(י"ד
 ו' )בדף הרמב"ם על חיים רבינו שכתבמה

 גיד בפ' הר"ן בשיטת הלך שהרמב"םבספר0
 אפילו הנאה, באיסורי מחכוין אינו שאםהנשה
 מותר.בפ"ר

 והבית מקורקוס הר"י בזה עמדו כבראולם
 שגם משמע ב', ד' דף יבמוח שמהגמ'הלוי

 המ התם: איחא דהכי הנאה, צריךבלבמסה
 עליך 'עלה לא רחמנא כ' דאי צריכי,מיצרך
 ואפילו רחמנא אסר העלאה דרך כלהו"א
 שעטנז תלבש לא רחמנא כתב כסות,מוכרי
 כתב ואי הנאה ביה דאית דלבישהדומיא
 דנפיש לבישה דוקא ה"א תלבש, לארחמנא
 יעלה לא רחמנא כתב לא, העלאה אבלהנייתה
 מפרש שהרמב"ם לומדיס והם ע"כ.עליך
 שא"צ לבישה על מגלה יעלה לא שפסוקהגמ'
 העלאה על מגלה חלבש לא ופסוקהנאה,
 שם מסוגיא קשה זה אמנם ע"ש הנאהשצריך
 הנייתה דנפיש לבישה דוקא ה"א וז"לשכתב
 עליך יעלה לא רחמנא כתב לא העלאהאבל
 שא"צ מגלה יעלה לא שהפסוק ומשמעע"כ

 לבישה ודאי אבל הנייתה" דנפיש"לבישה
 בעינן. הנאה ביהדאיח

 וט"ז הש"ך ש"א סימן ביו"דוהנה
 שם תשובה בפחחי שהובאו משנהומרנבת
 שונים, חירוצים בנ' הרמב"ם סתירחמתרצים
 חילוק שום אין שבאמת שבהם הצד'השוהאבל
 הלובש בכוונת תלוי והכל והעלאה לבישהבק
 כל ואם חייב המכס את להבריח כדישאם
 ע"ש מותר לקונים להראות רק היאכוונחו

 משמע דהא מחמיהע והדבריםבאריכות.
 לובש שאם ומרמב"ם כלאים פ"טמהמשנה
 ולא חייב בגדים עשרה ע"ג אפילוכלאים
 המשנה דלשון כוונתו, היא מה נללמשנה

 המכס" את לגנוב "אפילו הואוהרמב"ם
 והרמב"ם המשנה ופירוש "אפילו"בלשק
 בגדים עשרה ע"ג לובש אס מיבעיא דלאהוא,
 שיש משום חייב כלום מהנהו שאינושאף
 כגת גמור רצון ויש ללובש ריוח סיבחאיזה

 את להבריח אפילו אלא לקונים,להראות
 זו בלבישה היזק מניעת אלא שאינוהמכס
 בדעתו סגי לחייבו שכדי משום חייבמ"מ

 זו לבישה אם לן אכפת ומה ללבוש,וכוונתו
 לבישה של צריכותה לו ובאה גמור רצוןאינה



נהוראיתכב
 המשנה שהביא קי"ג דף בב"ק )ע' כע"כ.זו

 ע"ג אפילו כלאים אדם ילבש "לא זהבלשק
 גורס ולא המכם" את להבריח בגדיםעשרה

 זו גירסא ולפי המכס, את להבריח"אפילו"
 ודמרכבת ט"ז, ש"ך, של התירוציסמיושבים
 כוונתו אם שדוקא לומר שיכולהמשנה,
 מספיק אינו זה אבל חייב, המכס אתלהבריח
 "ואפילו" גורס שהוא הרמב"ם סתירתליישב
ודו"ק.(

 והעלאה לבישה דבאמת בזה לומרוהנראה
 להנות שיוכל צריך ובשניהם בדיניהםשוים

 דהרמב"ם אלא הגמ', וכפשטות זו,מלבישה
 להרגיש צריך שהלוכש ענין שום שאיןס"ל

 דין הוא אלא מהלבישה בפוצלולהנות
 לבישה שתהא בעינן להתחייב דכדיבהלבישה,
 נהנה שאינו ואף ממנה להנות דראוימעליתא
 בגד שלובש המכס את להכריח כגוןכלל

 שאינו אע"פ שחייב בגדים עשרה ע"גשעטנז
 וראי כזו שלבישה משום והינו כלום,מהנהו
 שהבגד הצדדית העובדא ורק ממנה להנהזראר
 נהנה שאיגו גורמת כגדים עשרה ע"גהוא

 דאית לבישה מקרי שפיר ולפיכךמהלבישה.
 מספיק אינו בפועל ההנאה וחוסר הנאהבה

 רצרכה. טיבה את מהלבישהלשלול
 כסות כמוכרי מדוע הנ"ל לפי קשהאבל
 מתכוץ המוכר ודאי והא כררכםמוכרים
 קורקוס הר"' לפי ובשלמא העלאה,למעשה
 ההנאה הוא המחייב שהדברוהנס"מ
 מחכוין אינו הוא דהא מידי ל"קמהכלאים
 הוא האיסור שעצם הנ"ל לפי אבללהנאה,
 דבר אינו וההנאה וההעלאה, הלבישהמעשה

 בלבישה תנאי הוא אלא לכשעצמוהמתחייב
 והעלאה לבישה שתהא שצריך בהעלאהאו

 שם זו ללכישה לאשוויי ממנה להנותשראוי
 מדוע וא"כ בעלמא משוי סתם ולאלבישה
 כדרכם. מוכרים כסותמוכרי

 הביא ב', כ"ו דף פסחים דבגמ' בזהונראה
 ונחלקו כדרכן מוכרין כסות דמוכרימתניתין
 רש"י "כדרכן", מילח בביאור התםהראשונים

 בכסות, שמעוטפין לבישה כדרך שזהכתב
 על שנושא המוכר כדרך שהוא כתבור"ח
 ג"כ שכתב ר"ח כשיטת הלך והרמב"םכתפן.
 שלפי ונ"ל לעיל. שהזכרנו וכמו כתפן""על

 דוקא הוא כסוח במוכרי ההיתר כלהרמב"ם
 דין דשאני משום ולא כתפו, על הכגדבשנושא
 שכונתו ניכר דבזה אלא לבישה, מדיןהעלאה
 הוא אם אה"נ אבל למכור, כדי זובלבישה
 ולא בנ"א שאר כדרך הבגד את סתםמעלה
 כלבישה העלאה סתם דהא חייב המוכרכדרך
 שכתוב עצמה מהמשנה ומקורוממש.

 מותר, המוכר כדרך דוקא שמשמע"כדרכן"
 כרי אינה זו שלבישה ניכר שאם משוםוהיינו
 והדבר חלבש, דלא הלאו בכלל אינולהנותו
 אינה זו דלבישה ור"ש, ר"י במהלוקחחלוי
 דאף ממנה, ליהנות עומדת שאינה ניכרתוראי
 למוכרו ע"מ הבגד להראות שעיקרהשניכר
 הלבישה דאופן להנאה, גם מתכוין שמאמ"מ
 ר"ש ולפי המוחלטת, כונתו את מוכיחאינו

 תפרש כונתו הכא האדם כוונת בתרדאזלינן
 למכור כדי רק מתכךן ואם המסופקהמעשה
 עומדת שאינה לבישה שם זו ללבישה להמשוי

 ר"י לפי אבל תלבש, בלא אינו ולפיכךלהנאה,
 זה ד"ה ק"ג דף )בשבת המאירי למדנוכבר

 א"כ כמתכוין, מתכוין אינו שבכ"משבארנו(
 שלפי להנותו שעומד ללבישה כמתכועהוא
 ראוי והמעשה בהמעשה, תלוי העיקרר"י

 שהובא והרמב"ן ב' הל, פי"ב )והמ"מלהנותו.
 ולא בזה המאירי על שחולק משמעשם

 ע"ש(. כמתכוין מתכוין אינו ר"י לפיאמרינן
 מותר כסות שבמוכרי מיושב, הכלולפ"ז
 וכסתימח להנאה רישיה פסיק באופןאפילו

 לבין העלאה בין חילוק שום ואיןהרמב"ם,
 כדרך ולא ביבמות הגמ' וכסתימתלבישה
 הל' בין החילוק ובל קורקוס, והר"יהכס"מ
 כדרך שלובש מיירי ט"ז שבהל' י"ח, והל'ט"1

 ומה אדם, בני כדרך לובש י"ח ובהל'המוכר
 כנדים עשרה ע"ג שלוכש בשעה לכלשמכר
 זה שהיכר כלום אינו להנאה עונןשאינו



תכגנהוראי

 מצד אלא הלבישה אופן מצורח נובעאינו
 מצד היכר ווה בגדים, עשרה ע"ג הואשהבגד
 זו לבישה הנורת הלבישה, מאופן ולאאחה
 דלא לאו ובכלל לבישה כשאר להנאהעומד
תלבש.
 הגר"א בכיאור בעז"ה מצאתישוב
 סימן אף'ח בשו"ע ע' כדברינו. משםשמשמע

 אפילו פטורה מצנפת וז"ל המחבר כתב ה"יי'
 על מושלכים ראשיה שב' המערב ארצותשל

 ראשו בה שמתכסה ואע"פ וגופםכתפיהם
 הראש לכסוח שעיקרה כיון פטורורובו

 עכ"ל. הראש כסות ולא רחמנא אמרדכסותך
 במוכרי כמ"ש וז"ל כחב הגר"אובביאור
 החמה מפני להגין עשוי דאע כיון אלמאכסות
 כיסוי ביה קרינן לא ה"נ תלבש ביה קרינןלא
 במוכרי שכמו בדבריו והביאור עכ"ל,הגוף
 להגן עשוי שאין הלבישה באופן ניכרכסות
 דמצד מציצית פטור ה"נ מותר, החמהמפני
 לכיסוי אלא עשף שאין ניכר הבגדלבישת
 כסות שמוכרי הגר"א בכוונת וצ"להראש.
 לעיל שביארנו וכדרך ור"ש ר"י במח'חלוי

 במח' חלוי שזה איתא בש"ס מקומותשבהרבה
 הלובש כיק שלא דכיון וכוונתו ור"ש.ר"י
 דלא משום פטור הוא הרי למכור, כדיאלא
 וכמש"ב. תלבש לא ביהקרינן

 הרמב"ם כ' ה"ה לולב מהל' בפ"חוהנה
 שהוא לפי ביו"ט אותן ממעטין ואיןוז"ל

 אחד אחד שליקטן או וליקטן עברכמתקן,
 בכס"מ ועיין עכ"ל כשר זה הרילאכילה
 כיון אחד אחד שליקטם הצריך למהשהקשה
 ועוד נמי, ביחד כמה אפילו לאכילהשליקטם
 הושענא לו שתהי שצריך כחב לאלמה

 אחרת גירסא שהביא )ויעו"שאחריתי
 המגיד.( הרב בשםברמב"ם
 שפיר זו גירסא מיושבח הנ"ל היסודולפי
 מותר אחריתי הושענא ליה ליח אסשאפילו
 מתוך וניכר לאכילה אחד אחד ליקטםשהרי
 כמעשה נחשב ואינו אכילה כדרך שזהמעשיו
 אינו כסות שבמוכרי הגר"א שכתב וכמותיקון,
 מפני להגן עשוי שאין שניכר תלבש לאנחשב

 כדרך אינו ביחד כמה ליקטם אם אבלהחמה,
 כתב לא מדוע קשה עדייו אמנם ואסור.אכילה
 הושענא ליה ובדאית לאכילה שליקטםכהגמ'

 נמי ביחד כמה ליקטם אפילו ובכה"גאחריחי,
 ע"פ קאי לא שהגמ' שסבר ונ"למותר.
 ליה אית של ההיתר שכל שלומדהילכחא
 ליה ניחא דלא שפ"ר כתוס', אחריתיהושענא
 אסור, אבל ופטור לגופה שא"צ למלאכהדומה

 שמלאכה סבר להלכה אבל שרי, מצוהובמקום
 חייב, ניחא דלא פ"ר א"כ חייב לגופהשא"צ
 אינו וא"כ רמב"ם, בשיטת לקמן יוחרכמבואר
 כח"ק, אלא שמעון ב"ר אליעזר כרביסובר

 מודה לאכילה אחד אחד ליקטם שאםומחדש
 מוכרין כסות ממוכר ומקורו שמותר,ת"ק
 שפסק סהרמב"ם משמע וכן יכמש"ב,כדרכז
 כלשון ביו"ט" ממעטין "אק שכתבכת"ק
 )וכגון ביו"ט" "ממעטין כתב ולאהח"ק

 ב"ר ר"א כלשון לאכילה( אחד אחדשליקטם
 ודו"ק.שמעון

 על המפרשים שהקשו מה מפורסםוכבר
 כ"ה הלכה שכת מהל' בפ"' שפסקהרמב"ם
 אינו אם אותם לצוד מותר המזיקיםשרמשים
 לשיטת והלא מנשיכתם, להינצל אלאמתכוק
 והנראה ח-ב. לגופה שא"צ מלאכההרמב"ם
 כיצד ח"ל שס כתב הרמב"ם דהנה בוהלומר
 עליהם מקיף או עליהם כלי כופה עושההוא
 מדוע לע-ן חש יויקו, שלא כדי קושרןאו

 שכבר ראיתי שוב מותר, אלו באופניםדוקא
 שם וכחב המשנה מרכבת בספר בזההרגיש
 של ופירש לא, או בידים עושה אםשנפ"מ
 ויעו"ש בהמה לפני קושרן דוקא"קושרן"
 משמע קושרן הסתם שמן קשה אבלבאריכוח,
 לאפוקי שבא ונ"ל בידים. קושר אםאפילו
 שאסור לחצירו או לביתו המזיקים באושאם
 שדוקא יויקו, שלא כדי אמילו הדלתלנעול

 קושרן או כלי עליהם שכופה אלובציורים
 אותם, לצוד עומד שאינו מעשיו מתוךניכר
 ניצודים להיות עומדין אינם מזיקים הסחםדמן

 בעל אם ספק של מעשה כעין הוי וא"כלשמם,
 ר"ש לפי וא"כ לא או לצידה עומד זהחי



כהוראיתכד
 אץ כאלו מגקיכתן להיגצל כרי רקלצים כיה דאם המעשה חפרש כוונתו כתנה, בהרדאזיל
 מותר הכא זה ומפני צידה מעשה שוסכאן

 שא"צ שמלאכה שסבר להרמב"םאפילו
 חצירו לתוך נננסת בהמה אם אבל חייבלגופה
 חהב, מנשיכתן להינצל הדלח לסגורורצה
 לצוד רוצה שאינו מעשיו מצד היכר שוםשאין
 מן ניכר כחצירו הבהמה צד הוא שאםאותה,
 להינצל כ11נח1 אם ואפילו לצורכו, שצדהסתם

 משום וחיב צירה מעשה נקראמנשיכחן
 ומקור וראי' חייב. לגופה שא"צדמלאכה
 וכמש"ב. כסות מוכרי מסוגית הוא זהליסור

 פ"י הרמב"ם על המפרשים הקשוועוד
 אם שחין במפיס לפסוק יכול שהיאךהי"ז,
 כר"י פוסק הוא אם פטור ליחה ממנהלהוציא
 שהביא במ"מ וע' חייב. לגופה שא"צדמלאכה

 הלוי חיים ברבינו איחא וכ"כ הבתיםספר
 מתכוע שאין מתכוע לאין דומהשהכא

 שלמה רבינו בחידחסי ויעוין הפתח,למלאכת
 סבר דהרמב"ם לם"ז וצ"ל בזה. שביארמה

 אך מוחר, ליה ניחא דלא שפ"ר הערוךכשיטת
 כן משמע לא הרמב"ם דברימהפשטות
 בין חילק ולא חייב שפ"ר פסק ה"1שבמ"א
 ראיתי ואח"כ ליה, ניחא לא אוניחא

 טור ע"ב י"ג דף )בספרו המשנהשבמרכבת
 העירו כבר בפ"א רקח מעשה בספר וכןשני(
 פסק הביא שלא שהטעס לעיל והזכרנוע"ז,
 דהוא משום אחריחי הושענא ליה דאיתהגמ'
 לא )וכ-כ חייב, ליה ניחא דלא פ"רפוסק
 בארעה "דקעביר ק"ג דף הגמ' פסקהביא

 בברז'", ליה "דשקיל קי"ז דף והגמ'דחבריה"
 גורס המ"מ אבל בזה( הארכחיובמקו"א
 דרכו ולפי לולב, הל' בהרמכ"ם אחרתגירסא

 הושענא ליה דאיח של הפסק סברהרמב"ם
 הבתים הספר הביא הכא זה ומשוםאחריתי
 דפ"ר הערוך כשיטת פסק שהרמב"םוסובר
 באמח דרכנו לפי אבל מותר, ליה ניחאדלא
 א"כ חיב, ליה גיחא דלא דפ"ר הרמב"םפסק
 ממנה להוציא שחץ במפיס פסק היאךקשה
 המ"מ, של ראשון כחירוץ וצ"ל מותר,ליחה

 גמר וה אין ליחה ממנה להוציא רקשאם
 וכמו בפטיש, מכה לידי לבא וא"אמלאכה
 אם חושש שחינו ע"א ק"ז בדף רש"ישכתב
 תיקון. כאן דאע ומותר מיד ותסחוםחחזור

 פי מרחיב שדוקא שלומדים שמה נ"לאבל
 כן אינו חייב, עושין שהרופאים כדרךהמכה
 פי להרחיב "כדי שחין המפיס - כחבשהרי
 משמע וכן הרחיב. שהוא כתב ולא וכו'המכה"
 כ' ששם כעדיות להרמב-ם המשניותבפירוש
 פי להרחיב כוונחו אם מורסא "שהמפיסוז"ל

 המכה, פי מרחיב שהוא כתב ולא וכו'המכה"
 הפיסה אלא עושה אינו שאס לאשמעינןובא

 הרמב"ם )כפירוש המנה בקיו שסוחטדהיינו
 להמשיך כוונחו אם בזה סגי בעדיות(שמשנה
 בתוספתא יעףין המכה, פי לקלף ע"יהרפואה
 בקלוף, הוא המכה פי הרחבת שצורתבעדיוח
 ההפסה. מעשה אחר רק בא שזה מובןוממילא
 שבת אחר ורק השבח בסוף הפיסה אסא"כ
 דעל חייב, שניסתם קזדם המכה פיקולף

 מכה משום חיב ג"כ המלאכה גמרהתחלת
 בפ"י פסק שהרמב"ם המאירי, כשיטתבפטיש
 משום חייב צורה מקצת אפילו שהצרהט"ז
 הפסה בשעח אם מדוע קשה אבל בפטיש.מכה
 צריך הי פטור, ליחא להוציא רק היחהכוונתו
 מלאכת כל את השלים בסוף אם תלוילהיות

 הפסה עושה השבת בסוף ואם לא, אוהרפואה
 הוא ובמוצ"ש ליחה ממנה להוציאבכוונה
 המכה פי והרחיב הרפואה אח וגומרהתחרט
 ההפסה מעשה שבשעת חיב, להיות צריךהיה
 זה מעשה שהרי האיסור, מעשה על החראהיש
 איכפח ומה בפטיש מכה החחלת להיוחראוי
 בכוונתו.לן

 כסות במוכרי הנ"ל היסוד דלפיונ"ל
 לאיסור שראו מעשה כעץ יש שאםמיושב,
 לפי לאיסור, עומד אם בהמעשה ספק ישאבל
 המעשה לפרש יכול כוונה בתר דאזילר"ש
 המורסא מפיס הוא אם א"כ כיון, שהואלמה

 ממשיך אם או המכה נסתם אם ספק יששודאי
 כאן ספק של והמציאות המכה, פי להרחבחוה
 שאס הפסה, עשית. כאופן היכר שוםבלי



תכהכתוראי

 מכה התהלת שם אין המכה שנסחםנתגלה
 כוונתו בתהילה אם ואפילו בהפסהכפטמם
 פטור התחרט ואח"כ המכה פי להרחיבהיתה
 ממנה להוציא כוונתו אם וא"כ ההפסה.על

 כיון שהוא למה 11 ההפסה לפרש יכולליחה,
 רפואה התחלת מעשה עושה אינוונאילו
 המכה פי ומרחיב דעחו שינה במוצ"שואפילו
פטור.

 ופסיק ספסל גורר אם מדוע הסברוצריך
 מצד ניכר דלכ' חיב, חריץ בעשייתרישי'

 עכ"פ ספסל לגרקרת אלא כ11נח1 שאיןמעשיו
 ספסל לגרירח עומד אם בספק מוטלהדבר
 ונ"ל המעשה. לפרש צריך הי' כוונתוא"כ
 ודאי חריץ לעשות העשף בכלי גורר הואשאם
 חריץ לעשות כדי היא זו שגרירה ניכרהיה

 כוונתו ידעינן אם א"כ כדרכו, שלאאע"פ
 שהוא משום אלא חריץ לעשוח כדישאינו

 מצד אינו שההיכר כלום, אינו בספסלמשתמש
 ומשום הספסל, מצד אלא החריץ עשייתאופן
 הזה. המעשה לפרש כוונתו חועיל לאזה

4"
 גלייזיל אשר יצחקחרב

 דלידת שבויבעכין

 קונה שנף רבה אמר א', ס"1 קמאבבא
 קונה שנוי בד"ה רש"י וכתב ותנינא.כת'בא
 מדברי ומשמע בייס." ליה דשני"היכא
 בידים בשנוי רק הף קונה דשנוי דין דכלרש"י
 שכתב יהושע פני וע' דממילא. בשנויולא

 ב'( )ס"ה אילעא מדר' הוא רש"י דברידמקור
 נעשה שור ונעשה עגל איל ונעשה טלהגנב
 הוא שלו טובח הוא שלו וקנאו בידושנוי
 הוא "שלו של ההוספה מהו לדקדק דישמוכר,
 שם פירש"י וע"כ מוכר", הוא שלוטובח

 הוא שלו ומכר טבח דאם מילתא להא"דקנאו
 שנף של גמור קנין דליכא והינו וכו'",טובת

 משום 1היינ1 וה', ד' מחיוב לפוטרו רקומהני
 ולא בידים בשנוי רק הף קונה דשנוידהדין
 מפורשת ממשנה קשה אבל דממילא.בשנוי
 שנוי הוי הבהמה דלידח דמבואר ב'()צ"ג
 קונה. ולמה דממילא שנוי רק הוי והלאלקנות,
 ב'( )צ"ו ממשנה שהקשה שנ"ד( )סי' קצותוע'

 וחולה הגזילה, כשעת משלם והזקינהבהמה
 ומבואר קונה, שנוי של בדין הזה הדץהגמי
 תירצו כבר אמנם קונה. ג"כ דממילאדשנוי

 גו"א( )הל' ז"ל הגר"ח דברי ע"פהאחרונים

 של דין חד שנוי, של דינים שני שיששחידש
 יכול לא הנשתנה שבדבר דין ועוד לקנות,שנוי
 שכל וכיארו הש"ל. באמירת עצמולפטור
 ברין רק זהו בידיס שנוי שצריך רש"ידברי
 אי אפי' הש"ל לומר יכול לא אבל לקנות,שנוי
 רק זהו לכ' אבל דממילא. בשנוי רקנשתנה
 איירי דלידה משנה אבל לגריעותא,בשנוי
 דשנוי דינא עיקר ולענין למעליותאבשנוי
 הנ"ל. ע"פ מתורץ ולאקונה

 הראשונים בין גדולה מחלוקת מצינווהנה
 או בהאם אף שנף הוי אי דלידה שנויבענין
 )ריש יוסף בנמוקי ועין בהולד, רק שנוידהוי
 רק שנוי דהוי רש"י מדברי שדייק עצים(הגחל
 ח"ל כ' ג'( סי' .גפ"ט הרא"ש והנהבהולר.
 ואץ בשנף קניה בעץ והרחל הפרה"ואפי'
 וכו' לילד העומדת פרה דמי אלא לשלםצריך
 גזלן לענין שנף קניית שהווכר מקום כלוכן
 תהיה והגוילה דמים שישלם זה לעניןהיינו
 בהאם. אף שנוי שהוי ומבואר עכ"ל.שלו"
 במש"כ לאפוקי הרא"ש בא מה צ"באבל
 קנץ 2ל כיאורו דוראי וכר" שהחכר כ"מ"וכן
 בו. אחר גדר מציע ואיהשנף

 ובכ~
 שיך מה



כהוראיתכו
 בהאם שנוי הוי לידה אם בו שדן להשאלהזה
 1ה אי היא השאלה פשוט דהא בהולד, רקאו

 או בהאם שנוי נחשב לריקנית ונעשיתשילדה
 הרמב"ן שביאר וכמו גללים כהטלתשתשוב
 וצ"ע.שם,

 מחלוקת ג"כ יש הנ"ל בהשאלהוהנה
 שנוי שהף סובר שהבעה"מ ומלחמות,בעה"מ
 רק שנוי שהוי סובר והרמב"ן בהאםאף

 "מה עצים הגוזל ריש המלחמות ח"לבהולד.
 ששנינו מה שכל 1"ל בעה"מ שובשכתב
 לגזלן קנוי הגזילה גוף הגזילה כשעתמשלס
 היא מילתא לאו כדמעיקרא, דמיםומשלם
 לו קנף הגוף אע וילדה מעוברת פרהשהגוזל
 או בולר אלא הבהמה בגוף כלל שנוי לושאין

 הרמב"ן ראה מה לעיין ויש עכ"ל.בגקות"
 אף והא האם, אף שקונה הזה בעה"מבלשון
 שנוי הדין אותו הוי ג"כ בולד רק שנוי הףאי

 רק שקונה אלא שנשתנית, הג1ילה גוףשקונה
 מהרמב"ן ומשמע נשתנה, זה שרק הולדחלק
 גוף שנשתנה מקרי לא הולד רק קונהדאי

 שם הוסיף עוד בעי. טעמא זה ודברהגזילה,
 דר"מ טעמיה לקמן דאמרי' "והאהרמב"ן
 הכי למימר ז"ל דחקינן הא קונה שנוימשום
 היא ולא אמרו הבהמה גוף שעל היהכסבור
 הוי שנוי שהנולד קאמרינן אוולדותדהתם
 בעיניה חחרת הבהמה גוף אבל הגזילהלענין
 מליא גופה דמעיקרא אלא כלל שנף בהשאין
 מהו להבין וצריך עכ"ל. סריקא" גופהוהשתא
 שנוי דהוי קונה שנוי מלשון הרמב"ן שלדיוקו
 איכא לדידיה גם והא כהבעה"מ, בהאםאף
 העובר אם רק הוא והשאלה קונה שנוילדין
 ומאי בהאם, גם שנוי דיש או נשתנהלחור
 יש ועוד כהבעה"מ. מזה לדקדק לרמב"ןקס"ד
 ביאור ומהו כ"כ האריך דלמה בתירוצוליקדק
 רמשמע גזילה" לענין הוי שנוי "שהנולדלשונו
 טובא. צ"ב וכ"ז שנף, של אחר דיןדהוי

 '"א- הל' פ"א גניבה )כהל' הרמב"םוהנה
 שיטה לו יש ו'-ח'(, הל' פ"ב גו"א והל'י"ב,
 בגי1ה דקונה וס"ל כהסוגיא ויחידהאחרת
 חכמים, תקנת מחמת ורק יאוש אחר רקולידה

 שהשיג בראב"ד וע' ג1ילה. ע"ג בשבתוכן
 שהבין שנ"ד( )סי' בקצות וע' שינוי. הוידלידה
 והנה שנוי. הף לא דלידה הרמב-םבשיטת
 הוי דלידה הראב"ד בשיטת מפרשהלח"מ
 שהוכיח האזל באבן ע' אבל בהאם, אףשנוי

 עוד וע' בהולד. שנוי רק שהף הוי,ששיטתו
 בשיטתו, הלח"מ שם שפי' הראב"ד,בהשגח
 ע"ג שבח של )הדין ונתעברה ריקניחשבגזל
 שנוי, הוי דלא להרמב"ם הראב"ד מודהגזילה(
 חכמים. תקנת משום יאוש לאחר רקוקונה
 דקדייק ב', צ"ה מדף הלח"מ דהקשהאלא
 דנ' מהא הוי לנגזל גזילה ע"ג ששבההגמ'
 הייק קונה, רליה ונתעכרה ריקנית גזלהמשנה
 גז,לה( ע"ג שבח )והר יל-ה לא אע ילדהרגמ'
 נ"מ מם הראב"ד ד,~יטת הלח"מ והקשהלא.
 ממקר קונה דבללה יל-ה, ללא יל-ה בץגדול
 משום רק קונה ילדה ובלא יאוש ובלאהדין
 מקום אין וא"כ יאוש, ולאחר חכמיםתקנת
 יאוש קודם דאיירי דהמשנה הגמ',לראית
 וצ"ע. ילדה, דוקא נקיטשפיר

 יעויין דהנה הנ"ל, כל ליישבוהנראה
 ע"ג דשבח בסוגיא ב', מ"ג דף ב"מבמלחמות
 והשיב כתיב "דהתם ו1"ל בא"ד שכחבגזילה
 יותר" ולא שגזל כעין ישיב אלמא ג1לאשר
 משום קונה דשנף דרשינן בכ"מ והנהעכ"ל.
 מדברי מרויק הכא אבל שגזל, כעין הוידלא

 יותר" ולא גזל "דאשר דין ג"כ דישהרמב"ן
 רק להחזיר שצריך שנוי, של בפנ"ע דיןוהוא
 היכא ואפי' מהגזילה, יותר ולאהגזילה
 צריך אע נשתנה שלא הג1ילה גוףשמחזיר
 מהגזילה יותר דהוי וכל מהגזילה, יותרלהחזיר
 הג1ילה בגוף לו שיש גזילה קנין מצד1וכה
 לגזילחו. שנתוסף דכר בכלל1כות

 גבי המחלוקת ביאור ד1הו נראהולפ"ז
 מעוברת פרה כשג1ל לחקור יש דהנהולדות.
 דהף או מעוברת פרה על גזילה חד הויאי

 נימא אי והנה ועובר. פרה על מיוחדתגזילה
 ולא בהולד רק שנוי הוי דאי לדון יש הא'כצד
 דקנין הולד, אפי' לקני דלא הוא דהדיןבהאם
 ולא הגזילה כל כשנשתנה אלא מהני לאשנוי



תכזכהוראי

 יכול אכתי אמנם נשתנית. מקצתהכשרק
 יותר" "ולא של זה מחודש דין משוםלק!ותו
 להגזילה נתוסף ועכשיו מעוברת פרה רקשגזל
 מקניני רקו!ה יותר" "ולא של הדין דזהוולד,
 ובזה להגזילה. שנתוסף דבר כל שלוגז'לה
 דנראה והרא"ש, בהרמב"ן השו"טיתבאר
 חדא ההא מעוברת פרה דגזילת נקטודהם
 שהכריח וזהו העובר, עם הטרה עלגזילה

 אף שנוי דהוי לפרש והרא"שלהבעה"מ
 זה הויא בהעובר אלא שנוי הוי לא דאיבהאם,
 דגם ובע"כ כלל, קני דלא הגזילה במקצתשנוי
 הוא וע"ז להפרה. גם וקני נשחנתההאם

 אלא שנוי הוי לא דלעולם הרמב"ןשהשיג
 קני לא הגוילה במקצת שנוי בי ואםבהעובר,

 הוי דלא הדין מחמת עלה כדקאתינן דו,אזה
 לחול דצריך דינא הך דאיכא הוא אז שגזלכעין
 הכא אבל שגזל, כעין דל"ה הגזילה כל עלשם
 גזל דכאשר הדין מחמת דקונה להרמב"ןס"ל
 פרה לגוילת ולד !תוסף סו"ס והכא יותהולא
 בהאם. כלל שנוי הוי לא אכל לה, קניוע"כ
 הגוילה" לעגין הוי שנף "שהנולד שהוסיףחהו
 לא אבל  שגזל ממה ויותר הוספה דהויוהינו
 נמי מדוייקים ובזה הגזילה. בגוף ש!ףהף
 דלמאי הרא"ש שנתקשה דזהו הרא"ש,דברי
 שנוי בעינן והא העובר אפי' לקנות השנוימהני
 אף שנף הוי דבע"כ מזה והוכיה הגוילה,בכל

 שהווכר בכ"מ "וכן שהוסיף מה חהובהאם.
 הרמב"ן מסברת לאפוקי דבא והיינווכו'",
 על היתר רקונה שנוי קנין של דע עודדיש

 דינא חד רק דאיכא הרא"ש כתב וע"זהגזילה,
 וכזה דמיו, ומחזיר קונה שגזל כעין ל"הדאם
 שנף הר דלידה ובע"כ הגזילה כל בתראולינן
 בלשק הרמב"ן קה-קדק מה חהו האם. בגוףגם

 בגוף שנוי דין דהוי דמשמע קו!ה""שנוי
 וע"ז הבעה"מ, כדברי האם אף וקונההגזילה
 גזל כאשר של דהדין מוברח, זה דאקתירץ
 דין דהוא אלא שנוי קנין ג"כ הוי יותרולא

 הרמב"ן מודה הדבר בעיקר אבל כנ"ל,בפנ"ע
 הויא מעוברת פרה דגזילת והרא"שלהבעה"מ

 והיא בהסוגיא, שלישית שיטה ישוהנה
 המהדורא ביאר וכן פרץ, רבי!ו תוס'שיטת
 פרה דגזל דביארו ב', צ"ה דף בתוס'בתרא

 החחר שנוי דהוי האם קנה לא וילדהמעוברת
 כלל שנף הף דלא כהרמב"ן )ולאלברייתו
 הוי הולד דלגבי קונה, הולד משא"כבהאם(
 הולד שקו!ה בדבריו ומדוייק חחר. שאינושנוי
 כעין הוי דלא כולה, התורה כל של שנויבהדין
 חדא גזילות, שני דהויין רס"ל ומבוארשגזל.
 ככל לדון צריך וע"כ העובר, על וחדא האםעל

 דהוי קאמר וע"ז שנוי, לגבי עצמו בפניגזילה
 בהאם. ולא בהולד רקשנוי

 הרמב"ם בין המחלוקת יתכארובזה
 דלהרמב"ם להיות יכול דבאמחוהראב"ד,

 דס"ל אלא בהעובר, שנף הוי הולדלידת
 בפרה גזילה הדא דהויא הנ-לכהראשונים
 הגזילה בכל שנף הוי דלא כיון וא"כמעוברת,

 כלל קגי לא בהעובר( )דה-נו במקצתהכ"א
 של חדש דין מחמת מדרבנן דקונה אלאבשנוי,
 קנינו דגדר להיות ויכול יאוש. אחר ורקשבח,
 להחזיר צריך דאין הרמב"ן של כדינא כ ג"הוי
 דהף ס"ל והראב"ד להגזילה. שנתוסףדבר

 מדינא דהף בלשונו ומדויק בהולד,שנוי
 בתום' כמש"כ והיינו קונה, שנוי שלדעלמא
 האם על מיוחדת גזילה דהףא הנ-ל, פרץרבינו
 בשנוי. בפנ"ע אחד כל לקנות ויכול הולד,ועל
 ע"ג בשבח משא"נ דלידה, בשנוי רק זהואבל

 ומהדין מדרבנן, דקונה להרמב"ם מודההגזילה
 דין לו דלית )והיינו יאוש. לאחר שבחשל

 מדרבנן ורק מה"ת, הנ"ל שנוי שלמחויש
 הנ"ל.(כהרמב"ם
 דקונה הראב"ד לשיטת דגם נראהאמנם

 לא כ"ן דעלמא, שנוי דק!ין הדין מחמתהולד
 דכיון וילדה מעוברח פרה בגזל רקשייך
 קנין בהעובר לו יש עובר גזילת בזהרהיחה
 פרה בגזל אבל כשנשתנה, לקנותוגזילה
 כלל גזילה דל"ה וילדה נחעברה ושובריקנית
 העובר גזילת מחמת לדת ליכא העוברעל

 שנוי קנין בוה ל"ש להראב"ד גם וע"כלחוד,
-דכה"ח  שמיר גוילה דשבח הדין אכתי אבל 



כהוראיתכח
 דמדרבנן הוא גזילה שבה של דהגדר בזה,שייך
 וע"כ כנ"ל, יותר ולא שגזל מה רק לשלםצריך
 לו דיש הגזילה, בגוף שלו גזילה בקניני תלויזה

 מה להחזיר צריך שלא בהגזילהקנינים
 הלח"מ, קושהח א"ש ובזה לגזילתו.שנתוסף
 דוקא קונה וע-כ יאוש קודם המשנהדנוקים
 קודם לאוקמי דא-א מיושב ולהנ"לבילדה,
 לא דהראב"ד קני, לא ילדה אפי' דא"כיאוש
 לא אי אבל עובר, בגזל רק בשנוי דקניאמר
 וא"כ כהנ"ל. קני דלא מודה העוברגזל

 רק הוי בע"כ ריקניח בגזל דמייריהמשנה
 יאוש. ולאחר חכמים תקנתמשום

 )הל' הראב"ד שיטח ג"כ ליישב ישולפ"ז
 השביח רגזל דהדין דס"ל ה"ד( פ"בגו"א
 יאוש לאהר מירי א'( צ"1 )ב"קומכר

 אפי חכטים תקנת יש אם היאוהשאלה
 דבלא שם, המ"מ והקשה עיי"ש.במכירה
 הדין מן דקונה ליה תיפוק חכמיםהתקנת
 נראה ולהנ"ל רשות. ושנוי יאושמשום

 מתקנת רק דהוי שהטעם לשיטתו,דהראב"ד
 גזילה קניני לו דאין משום הואחכמים
 גזילה מעשה היתה דלא משום והיינובהשבח,
 מהאי וא"כ גזילה, קניני בו קנה ולאעליו
 ושנוי ביאוש לקנות יכול אינו גופהטעמא
 וכמו שלו, גזילה מקניני ג"כ דוהורשות

 יאוש ואח"כ רשות בשנוי בהרמב"םשמבואר
 קניני לו דאין וכיון ע-ז(, השיג לא)והראב"ד

 גזילה שבח של הדין מחמת רק קונהגזילה
 )וזה  שבארנג כמו יותר ולא של הדיןדהיינו
 בקנע ולא הגזילה בגוף שלו גזילה בקניניחלוי
 מדרבנן רק זהו ולהראב"ד בהשבח(,שלו

 נ.כמש"
 הנ"ל, הרמב"ם שיטח קשה אכתיאמנם

 פרה גזל של זה דבאופן בגמ' מבוארדהנה
 הגזילה כשעת לשלם צריך וילדהמעוברת
 הריקנית הפרה ומחזיר הולד רקונה)והיינו
 הולד עם הפרה שקונה או העובר דמיומשלים
 א"ש זה ולכאורה מעוברת( פרה דמיומשלם
 כמו טעלמא קונה שנף מדין הוא אםרק

 או בהאם אף שנוי דהוי הרא"שלעךטת

 עכ-פ שנוי דהוי והראב"ד ר"פ התוס'לשיטת
 הולד קונה א"כ כנ"ל, הולד שלבהגזילה
 הגזילה, בשעת שהיתה כמו העובר דמיומשלם
 דל"ה הנ"ל והרמב"ן הרמב-ם לשיטתאכל
 והיינו שבח, של הדין מחמת וקונה לקנותשנוי
 א"כ הגזילה על שנתוסף מה להחזירדא"צ
 שלא הריקנית פרה ועל הולה קונהשפיר
 דטי להשלים צריך ואמאי הש"ל יאמרנשחנית
 יצ"ע.העובר

 אזיל דהרמב"ם די"ל ל"ק, באמתאמנם
 גו"א( )הל' ז"ל הגר"ח שביארלטעמיה
 קני דלא שנף דאפיי ספינה גביבשיטתו
 הגזילה גוף נפחח אם מ"מ הש"ל,שאומר
 שמבאר ועיי-ש הדמים, להשלים צריךעדיין
 וא-כ שם. והראב"ד הרמב"ם נחלקושבד"ז
 נשתנית שלא דאע"פ בהרמג"ם הביאורזהו

 והיינו שנפחת, מה להשלים צריך מ"מהפרה
 שהכריח מה דזהו נראה ולפ"ז העובר.דמי

 דכה-ח שנוי הוי ולידה דגיזה לסרשלהראב"ד
 א"צ הש"ל דבאומר הנ"ל דלשיטתוכנ"ל,

 דמעוברת מוכח בע"כ א-כ הפחתלהשלים
 א"צ דאל-כ דעלמא, שנוי מדין הויוילדה

 לשיטתיה ולהרמב"ם כלל, העובר דמילהשלים
 והראב"ר דהרמב"ם ונמצא כלל, קשהלא
 כמש"נ. לטעמייהו.אזלו

 א', צ"ה בדף רש"י דברי לבאר ישובזה
 שהיא כמות כעיניה חוזרת "גזילה וז"לשכ'

 גתוח דמי טשלם והדר יחזירנה ריקניתעכשיו
 דמים אבל וכר הגזילה כשעת שהיה כמוועובר
 כל למ"ד דליכא משלם הגזילהשכשעת
 עכ"ל. ישלמו" הגזילה טשעת בצירהגזלנים
 הנ"ל לפי"ד אבל - דבריו באריכותוצ"ב
 והרמב"ם הרמכ"ן כשיטת ס"ל דרש"יי"ל
 קונה אלא דעלמא שנוי קנין נאן דאיןהנ"ל
  שגזל, ממה יותר לההזיר דא"צ הדיןמחמת
 יאמר הפרה דעל לרש"י הוקשה שפירוע"כ
 העובר דמי כלל להשלים צריך ואמאיהש"ל
 כל למ"ד דליכא כתכ וע"ז שהקשינו,כמו

 והיינו ישלמו, הגזילה משעת כצירהגזלנים
 להשלים צריך אכחי הש"ל דאומרדאע"ג
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 כמש"כ ממש והיינו הגזילה, כשעתהסאח
 הרמב"ם. לשיטתלעיל

 כריש המובא רש"י דברי מחורציםולפ"ז
 שנוי דוקא ה-נו קונה ששנוי שכ'רברינו
 וילדה מעוברת פרה דגבי הקשינו וכברבידים,
 להנ"ל אמנם דממילא, שנוי גם דמהניחזינן
 שנוי רש"י שהצריך דמה פשוט דנראהא"ש,
 דלזה דעלמא קונה שנף הדין על רק הואבידים
 שנף, ל"ה דממילא ושנוי בידים מעשהבעינן

 יותר ולא גזל כאשר של המחודש בהדיןאבל
 ממילא כשנתוסף דאפי' נפקותא איןודאי
 דולד שבח )וכ"ש שגול, ממה יותר הויאנתי
 גוף ולא להגזילה שנתוסף דבר מקרידודאי
 לא וע"כ לגמרק, נפרד דבר דהוי כיתהגזילה
 גזל כאשר מדין קני דהתם מלידה כללקשה
 א'( )צ"ה רש"י בדברי שביארנו כמו יוחרולא
 שם רש"י ודברי דממילא. גם;שנוי מהניולזה

 מהני לא דממילא דשנוי לשיטתיהמוכרחים
 וכמש"נ. דעלמא שנוילדין

4"
 כחן חייפ יצחקהרב

 בנזקין באו93 ו9ופו בפשיעה תחילתובע3ין

 רכנן תנו איתא, ב' כ"א דף ב"קבגמ'
 פטוריו למעלה ממטה שדלגו והגדיהכלב

 והגרי הכלב והחניא ח-בין למטהמלמעלה
 למעלה מלמטה בין למטה מלמעלה ביןשרלגו
 כלבא מיפך דאפיך ר"פ תרגמא-פטורץ
 בח"נ. הו-בץ מנ"ש פטורץ וכרבוקירא
 למ"ד וא"ת הק' דאפיך ד"ה שםובתוס'
 ליחייב חייב באונס וסופו בפשיעהתחילחו
 באונס וסופו דאורחיה בפשיעה דתחילתונ"ש
 תחילחו משום אמר דלא וי"ל אורחיהדלאו

 דאם" קרן לגבי נ"ש לחייב רגל לגביבפשיעה
 אלא חורה ח-בחו לא קרן לענין גמורפושע
 פי' דוד כנחלת וכן שלמה של וביםח"נ.
 תבו"ב אמרי' לא לאב דמאב החוס'רכוונת
 לענין דדוקא לומר ואין הנחל"ד וכתבחייב
 ומטעם ח-ב תבו"ב אמרי' דלא הואקרן

 אינו נמי גמור פושע דאפי' התוס'שכתב
 בודאי שנוי דהא אינו דזה ח"נ אלאמשלם
 בפשיעה בתחילתו ואפ"ה גמור מאונסחמור
 בסופו ומכ"ש לבסוף גמור באונס אפ"ח-ב

 מבואר וקווסיתו נ"ש. להחח-ב לו הי'משונה
 מהני ולא בפשיעה בתחילתו חייב דבאונסכיק
 ע"י ההיזק דבא כיון לבסוף אונס שהואמה

 משום דפטור דטעמא בח"נ נ"שפשיעחו
 עלי' רחמנא דחס או קיימא שימורדבחזקת
 אח"כ. לחייכו מתחילה פשיעתו דמהנידחייב
 כן משמע לא התוס' ככוונת שפי' מהאבל

 החוס' דכוונת שמשמע אלא דבריהםמפשטות
 חייב אינו אעפ"כ הוא דפושע דאע"פלומר
 בסמ"ע ש"צ סימן בשו"ע ועיץ ח"נ.אלא
 תבו"ב אמרי' לא אמאי הטעם דכחבסל"ה
 שפשע כית בזה אומרים ואץ וז"ל בכה"גחייב

 נ"ש שיחיב כדרכן יקפצו שאם לעניןמתחילה
 ע"י הבא היזק על חייבה לא התורה מ"מדהא
 ולא בקרן. שהזיק דתם דומיא ח"נ אלאשנוי
 בהגל דפשע משום בכלל בדבריוהוזכר

 דפשע דאע"פ כמש"כ משמע וע"כמתחילה
 ישאר וא"כ ח"נ. אלא חייב אינואעפ"כ
 דחייכ אונס דמ"ש והנחל"ד היש"שקושית
 דפטור.ושנוי

 ב"ק בריש הרי"ף מש"כ להקדיםונראה
 או בהן כיוצא חולדותיהן הגמ' דאמר האעל
 ממונא נ"ש דקיי"ל כיון דכתב בהן כיוצאלאו
 העליה מן נ"ש משלם ומועד קנסא וח"נהוא
 אבות דהני תולדות הני בעינן מגופו ח"נותם
 הי' הרא"ש וכתב לאו אם נינהו בהן כיוצאאי



בהוראיתל
 חילוק מצינו לא שאם יצחק לרבינו לונראה

 דמה"ת מסתפק הספר הי' לא נזקיןבתשלומי
 כל מסברא דק,צנא כית בינייהו לחלקלן

 למה צד בכל להן שדומים כיון האבותתולדות
 חילוק קצת דחזינא כיון אבל בתשלו'מיהןנחלק

 דתרוייהו ואע"ג למועד תם בין נזקיןבתשלומי
 משמע בתולדוח. לפשפש לבו על העלהאבוח
 לחקור לו גרם ומדנד תם בע חילוק שמצאדזה
 שוץ תשלומיהן אע דילמא חולדותבכל

 דינים חלוקי שאר דמכל משמע ועודלהאבות.
 בבור כלים ופטור ורגל בשן רה"ר פטורכמו
 אב בין לחלק הכריחו לא באש טמתוכן

 אצלו, הספק נולדה ומדצד מחם ורקלתולדה
 תם בין הדמיון דמהו ביאור צריך זהוכל

 דאבות לתולדות תם שהוא משום ח"נשמשלם
 ואם החולדה ובין האב בין מועדיןששניהם
 אחד מזיק שם להם דיש כיון סברמתחילה
 בתם ראה מה שוע שתשלומיהן מסתבראולכן

 כזה.שיסתפק
 חנא יהודה רב אמר ב', ג' דף כגמ'עיין
 הקרן ראי לא וה"ק לשינו ומבעה לקרנושור
 הנאה שיש השן כראי להזיקו ~שאהשאיז
 כראי להזיק כ11נת1 שאין השן ראי ולאלהזיקו
 שן ומה הוא ק"ו ולאו להזיק שכוונתוהקרן
 להזיק שכוונתו קרן חייב להזיק כוונחושאע
 דכוונתו הגמ' סבר דמחחילה והיינו כ"ש.לא

 דהוא מסיק ולכסוף לפטור סברא הואלהזיק
 כתב ראי לא ד"ה שם ובתוס' לחיוב.סברא
 כוונתה שאין השן ראי לא מחחילה הגמ'סכרת
 לשומרה יכול ובקל תקפה יצרה ואעלהזיק
 לשומרה יכול ואין תקפה דיצרה הקרןכראי
 דהנה הגמ' שאלת לבאר ונראה יפה.כ"כ

 יליו ושמירתן להזיק שדרכן דכל איתאבמתנ"
 "גמ' סבר ומתחילה מזיק משום עליוחייב
 לחייבו סיבה זהו להדק דרכן שהואדמה

 ולכן לשומרו דעליי כית חתב ולכןבשמירתו
 שלא על לחיבו אין להזיק דכוונתו דהיכאסבר
 חיוב יש אם סגי דלא מסיק ולבסוף שורושמר

 ורק מזיק שם עליו שיהא דצריך אלאלשומרו
 כוונחו וא"כ בנזקיו, מחייב אז מזיק לוכשיש

 ולכז מזיק שם עליו שיש סברא הואלהזיק
 בהחיוב ולא מזיק בהשם חומרא דהואחייב

שמירה,
 שבהן השוה הצד א', ד' דף בגם'והנה
 דאייעד כיון להזיק דרכו שור וכי להזיקשדרכן
 הוא להזיק דרכן לפמש-כ והנה הוא.אורחיה
 במועד דדוקא מבואר ובגמ' מזיק בהשםחנאי
 די"ל נראה ולפ"ו בתם ולא להזיק דרכוהוה
 משום אינו ח"נ אלא חהב אינו דתםדהא
 דחסר משום אלא בשמירתו מחתיכדאינו
 שהוא מה ע"י נקבע מזיק דהשס מזיקבהשם
 חסר להזיק דרכו אין דתם וכית להזיקדרכו
 דאע"ג ונמצא ח"נ רק משלם ולכן מזיקבהשם
 הדין אבל נינהו אבות מועד ובע חםדבע

 שבה. מזיק הדין חומר ע"י נשתנהחשלומע
 מצינו לא שאם הרא"ש כוונת דזהוונראה
 לו דיש כיון אומר הייתי בתשלומיםחילוק
 מזיק כ"כ אינו אם אפי' דהאב מזיק השםאוחו
 שנחלו מה"ת אבל חולדה אלאדאינו

 שהחש- בחם שמצינו מאחר אבלבתשלומיהן
 לפשפש אפשר המזיק חומר לפי נשתנהיומים
 לאו. אם להאב דומה אם ג"כבתולדה

 י"ז דף רש"י בדברי הביאור דזהוונראה
 כגופו כחו אי בצרורות הגמ' דכתב בהאב',

 לא נמי ח"נ אפ" נגופו לאו ואם נ"שלשלם
 אלא ח"נ אשכחן דלא רש"י וכחבלשלם,
 דהא וק' לא. דאורחיה במידי אבלבמשונה
 קרן שהוא משום ההנו במשונה ח"נדמשלם

 רגל שהוא בצרורוח ח"נ שישלם ס"ד ואיךתם
 הנ"ל ולפי דקרן. בהמזיק דץ הוא ח"נהרי
 בהמזיק דחסר דכיון תם הדין דיסודניחא
 וחסר כגופו לאו רכחו הו"א וא"כ ח"נמשלם
 רש"י כחב ולכן נמי ח"נ ומשלםבהמזיק
 משום בהמזיק דחסר י"ל במשונהדדוקא
 אורחי' דהוא היכא כל אבל להזיק דרכודאינו
 לאו כחו ואם הוא גמור מזיק להזיקודרכו
 כלום. משלם אינוכגופו

 חלוקי משאר ראי' הרי"ף הביא לאולכן
 רק הם אלו דכל וכדומה ברה"ר שן כמודינים
 דינים לו יש מזיק וכל מזיק בהשם דיניםפרטי



תלאנהוראי

 אב בין לחלק מכאן ראי' ואין לוהשייכים
 להוכיח יש ומועד מתם ודוקאלתולדה

 שיש מזיק הדין חומר ע"י משתנהדהתשלומים
 וכנ"ל.לה

 הגמ' מדברי נסתר זו סברא לכאורהוהנה
 אמר ר"פ נזקא פלגא אתמר א', ט"ורף

 קנסא. אמר יהושע דרב ברי' הונא רבממונא
 בחזקת לאו שוורים סתם קסבר ממונאמ"ד
 אייעד לא דאכתי עליה חס ורתמנא הםשימור
 בחזקת שוורים סתם סבר קנסא ומ"דתוריה.
 הוא ח"נ דמשלם דהא ומשמע הם.שימור
 נראה אבל שם. הגמ' וכמש"כ אחרינימטעמי
 דף התוס' מדברי למש"כ ראי' להביאדיש
 לייעודי אי בגמ' להו דאיבעא אהא א',כ"ד
 תלתא דאתו נ"מ למאי תורא להעודי אוגברא
 תורא לייעודי א"א יומא בהד סהדיכיתי
 והק' איעד. לא גברא לייעודי אילימאאהעד
 קנס דמ"מ לר"י תימא השתא ד"ה תוס'שם
 יצא קנסא נזקא פלגא למ"ד אפי' הוילא

 תמהו שט והמהר"ם והשט"מ שימור.מחזקת
 נ"ש ישלם ואיך גברא אייעד לא הרי בכךמה
 ח"נ דיש נמצא אבל ח"נ משלם דאה"נופי'

 ליכא קנסא ח"נ דלמ"ד משמע ובגמ'ממונא
 הרי בצרורות. אלא ממונא ח"נ שלה"ת

 אינו בתם ח"נ דחיב דהא מדבריהסמפורש
 אפי' דהרי קיימא שימור בחזקת דהשורמשום
 רק משלם נטי שימור מחזקת יצא דכברהיכא
 ע"כ וא"כ גברא. לףעודי למ"ד עכ"פח"נ
 אלא ת"נ רק משלם למה קאי לאהגמ'

 קנסא או ממונא הוא הח"נ אם רקדנסחפק
 מטעם הוא ח"נ חייב אמאי שטעם יתכןאבל
 דמשלם דטעמא כמש"כ י"ל ה"ה וא"כאחר.
 אם רק מסתפק והגמ' מזיק בהשם דחסרח"נ
 קנסא. או ממונא הוא התשלומיןאותו

 דיש הגחל"ד קושית היטב מיושבתולפ"ז
 דהא בשנוי, וסופו ת"ב ובע תבו"ב ביןלחלק
 מאי טענח ליכא דתו משום הוא בתבו"בדחייב
 מתחילה, לפשוע הו"ל דלא למעביד ל"היה
 פשיעתו מחמת דמחחיב נימא אםואפי'

 מזיק בשאר דוקא דזהו ניתא נמימתחילה

 לפטור דרוצה ורק המזיק בעצם חסרוןדליכא
 ליכא דבתבו"ב אמרי' אז אונס בטענתעצמו
 משום הוא הפטור בקרן משא"כ אונס,פטור
 אז מדק שם לו ד"ם היכא ודוקא בהמזיקךחסר
 בשמירתו כשפשע וההב בשמירתוחיב

 דדוקא עליך, ושמירתן להזיק דרנן בפי'וכמש"כ
 ע"י לחייבו "ם להזיק דרכן של מזיקכשהוא
 גמור מזיק דאינו בתם אבל עליו, ששמירתומה
 מש"כ חהו מה"נ. יותר בהזיקו לחייבואין

 משום ולא ח"נ חייב גמור פושע דאפי'התוס'
 תבו"ב וא"כ מזיק דאינו משום אלאששמר
 הסמ"ע כוונח חהו גמור. מפושע עדיףלא

 דרכו דאין ר"ל בקרן שהזיק כתס הוהדמשונה
 וה"נ נ"ש להתחייב גמור מזיק אינו ולכןבכך

 וכנ"ל.במשונה
 כקחשיח דהק' א', כ"ב דף במרדכיוצי"ש

 באונס וסופו בפשיעה תחילחו דלמ"דהתוס'
 מחיב דלא ותי נ"ש חיב אינו אמאיחיב

 בהגהות וכן לקרן מרגל כמו לאם מאבחבו"ב
 אבל אחד מאב ורוקא מביא שםאשר"י
 באונס וסופו אורחיה לגבי בפשיעהתחילתו
 דהם משמע לא, קרן דהיינו אורחיהבלאו
 אמרינן לא לאב דמאב היש"ש כמש"כסברי
 לענין דפשע דכית צ"ע זו וסברא חייב.תבו"ב
 א"כ פשיעותו ע"י ההיזק ובא חפץ אותוהיזק
 אחר באופן הוזק אם אפי' חייב אינואמאי
 ב', כ"א דף להדיא שמבואר וכמו שפשעממה
 חייב נמי נפל ואח"כ קפיצה לענין פשעדאם

 כית נפילה לענק פשיעה ה" שלאואע"פ
 הך לא פשיעתו ובלא החפץ היזק לעניןדפשע

 וכן שנא. מאי לאב מאב ה"נ וא"כ חיבההיזק
 א', מ"ב דף המפקיד פרק בב"מ אמרי'בשומר
 אותבינהו חברי' אצל זוזי דאפקיד גבראההוא

 אע"ג יוסף רב אמר איגנוב דאורבניבצריפא
 נורא לענין היא נטירותא גנבידלענין

 ה"נ וא"כ וחייב. תבו"ב הוה היאפשיעותא
 ע"י ההקק בא ולבסוף רגל לענע דפשעאע"ג
 נחייב. נמיקרן

 כראוי שמירה דעשה היכא לחקור ישוהנה
 דשמר רכית אונס מטעם הוא אם פטוראמאי



בהוראיתלב
 משום דהוא או למעבד ליה הוה מאי תוכראף

 ועין נזקץ. בחיובי פטור הואדהשמירה
 להזיק שדרכן כל מתני' על ב"ק רישבגמו"י
 לאפוקי עליך שמירחן דכתב עליךושמירתן
 כדחזו לנטורינהו . לאחריגי דמסרינהוהיכא
 פטור והראשון חייב דהשני שומר בהןופשע

 והזיקו כאורחייהו דנטרינהו היכא נמיולאפוקי
 לא קרן ראילו שוה כולן שמירת דאעדפטור
 להו סגיא והשאר פחותה בשמירה להסגיא

 הא בפשטות והנה ע"כ. פחוחהכשמירה
 אלא אונס משום אינו לשומר במסרדפטור
 1ת1 כשמירחו מחוייב השומר דעכשיומשום
 היכא מדמה והנמו"י עליך. שמירתן הוהלא

 ששמר דע"י ומשמע לשומר למסרדנטריוהו
 סיבה ליכא וחו עליך שמירתן הדין 6מנונפקע
 דנפקע אלא דאונס פטור סתם ואינולחיבו
 מהמשך משמע וכן נזקין. חיוב עיקר כלממנו
 פחותה בשמירה סגי לא דבקרן דכחבדבריו
 הוא שמירה בחיובי חילוק שיש דזהומשמע
 אין ולכאורה כדחזי. בשמר פטור אמאיהסיבה
 הנ"ל ולפי כלל. אלו דינים שני ביןשיכות
 אונס משום פטור דאינו להוכיח דרוצהניחא

 ע"י אם ישתנה, שמירה דהדץ שייך איךדא"כ
 למעכד ליה הוה מאי מיקרי פחותהשמירה
 מעולה. שמירה דוקא צריך בקרן אמאיא"כ
 השמירה דע"י משום הוא הפטור אםאבל
 השמירה דוקא צריך א"כ עליו השמירחןנפקע

 שמר שלא וכל מזיק להאי התורהשחייבחו
 וח-ב. עליו שמירתועדיץ

 אמרי' לא לאב מאב אמאי לבאר ישולפ"ז
 אונס משום הוא דהפטור דהיכא חיבתבו"ב
 אינו פשיעחו ע"י האונם בא דאם אמרי'שפיר
 מטעם הוא הפטור הכא אבל כזו. באונספטור
 המחייב סיבח נפקע דשמר דכיוןאחר

 כית האב, דבאותו י"ל וא"כ עליודשמירתו
 לא קפיצה לענע ולא נפילה לענין רקדשמר
 ולכן חיובו ממנו נפקע ולא כראוישמר

 חייב. פשיעחו בגרם אח"כ באכשההיזק
 קרן לענין כראוי דשמר כית לאב מאכמשא"כ
 דבא אף וא"כ ממנו דקרן דמזיק חיובנפקע
 כמי דהוה ח-ב אינו פשיעחו בגרםההיזק
 דדוקא דפטור היזק וגרם חבירו בבהמתשפשע
 בהתק חייב גהמתו על חיובים לו דישהינא
 הוה חיוביו דנפקע הכא אבל פשיעתובגרם

 ופטור. בעלמאכגרמא
4"

 קחל51יץ יעקג יצתקהרב

 5תרי חי 5ביטול חרש5"א שיטת5עבין

 חתיכה א' סעיף ק"ט סי' יו"ד שו"עא.
 מין באחרוח שנתערבה להתכבד ראויהשאינה
 לאכלז ומותר בטל כתרי חד ביכש, יכשבמינה
 יאכל לא אבל עצמה, בפני אחד כל אחדאדם

 אחד אדם לאכלם שאוסר מי ויש יחד,שלשתם
 התיר דלא הא והנה עכ"ל. זה אחר זהאפי'

 בבת אבל זה אחר בזה לאוכלו אלאהמחבר
 הובא כהרשב"א דפסק משום היינו לא,אחת
 אומר אני האחד דכשאוכל ח"ל ז' ס"קבש"ך

 ואפי' ואחד, אחד בכל וכן היתר, שלזהו
 היה הוא שנאכל'ראשת מה אומר אניכאחרון
 הוא, היתר של חהו לו הלך וכבר איסורשל

 אוכלן אינו לפיכך הנבללימ, בדבריםמשא"כ
 הנשה גיד )פ' הרא"ש אבל עכ"ל. כאחדכולן
 בטל, בתרי דחד דכית וס"ל פליג ל"ז(סי'
 דהחירה דמה היתר, להיות האיסורנהפך
 ספק משום אינו ביטול מחורת לאוכלזהחורה
 דההיחר אלא מהרוב היה זו דחחיכהדחלינן



תלגבהוראי

 אפי' כן ואם היתר להית נתהפך דהאיסורהוא
 איסור כאן דאין מותר, כאחד שלשתםלאכל
כלל.

 על פליג במה מבואר אינו בהרשב"אוהנה
 אינו בתרי דחד דביטול ס"ל אםהרא"ש,
 דעל אלא להיתר נתהפך דהאיסור וראימתורת
 מתורת והף מהרוב ש,הו אומר אני חתיכהכל

 מודה הרשב"א דבאמח דלמא אוספק,
 להיתה נתהפך האיסור דמדאורייתאלהרא"ש

 כאחת כולן יאכל דלא גזרו דמדרבנןאלא
 סק"א מהט"ז והנה האיסור. ודאידאוכל
 בטל בחרי חד ח"ל מדרבנן אלא דאינומשמע
 רבנן החמירו ולא להטוח רבים אחרידכתיב
 רק להתכבד ראיה דאינו כיון ס'להצריך
 רהא כאתד שלשתם יאכל שלאשהחמירו
 איתא וכן אכילה. באותה האיסור אוכלממ"נ
 שכתב ומה א'( )מ"ז ח"ל כאן בפמ"גלהדיא
 דעת הוא בב"א, לאכל שלא דההמירו)הט"ז(
 מודה התורה ומן הוא, ומדרבנןהרשב"א
 משמע וכן בב"א, לאכל דמותרהרשב"א
 במינו דבלח ותדע פשוט. והוא ב'( )ק"זבארוך
 סגי, ברוב התורה דמן מהי עלמאכולי

 האיסור ושוחה שאוכל אף ס' בעינןומדרבנן
 להדיא איתא וכן בילה. דיש ביחדוהיתר
 וגראה ח'. אות בביאורים צ"ח סי' דעתבחוות
 הרי"ף ברפי לו. )דף חולין מהר"ן משמעדכן
 בשאינו דמין שס מסביר דהר"ן גרסינן(ד"ה
 ברוב בטל התורה דמן אע"ג ביבש, יבשטינו
 הצריכו מררבנן מ"מ טעם, נותן דאינוטשום
 איסור על ויעבור טעם רתן יבשלם דילמאס'

 אם דאפי' ביבש יבש במב"מ אבלדאורייתא
 דבעינן והא סגי בתרי בחד מדאורייחאיבשלם,

 מינו אינו אטו מדרבנן אלא אינו בשלם אםס'
 דאורייתא איסור לידי לבא אפשר דאיוכית
 סגי. בתרי חד ולכן ס', להצריכו רבק גזרולא

 אלא מותר דאינו כהרשב-א שס ס"לוהר"ן
 ואם אסור, כאחת לאוכלם אבל זה אחרבזה
 כאחת לאוכלם דהאיסור ס"ל דהר"ןאיתא
 שייך במינו במין אפי כן אם התורה מןהוא
 שלשתם יאכל אם דאוריתא איסור לירילבא

 לגזור רבנן רצו דלא נימא אם ואפי'כאחת,
 לבא אפשר דאי משמע מהר"ן מ"מ זוגזירה
 מוכה ולכאר ודו"ק. דאורייתא איסורלידי
 מדרבנן. אלא אסור דאינודס"ל
 כ', ל"ה )נזיר אורה בקרן ראיתי אמנםב.
 לאכל דהאיסור להדיא דס"ל ונבוא(סד"ה

 וכן התורה. מן הוא להרשב"א 'חרשלשתם
 אחד בשיעור זצוק"ל הר"מ מרןהוכיח,
 מס' על "המעין" בקונטורוס )הובאבכתובות
 הוא דכן ונראה מה"ת. דהוא י"ד( עמודחולין
 ד' סעיף ק"ט בסי' דכתב מהא הערוה"שדעת

 מכ"ש להיתר נחהפך דאיסור הרא"שילשיטת
 כגת מועט כשההיתר לאיסור נתהפךיהיתר
 כולם זזץ חלב זיהי בשני שומן כזיחשנתערב
 נלענ"ד יעוד ח"ל כתב ז' ובסעיף גמור.כחלב

 נתהפך דאיסור הך כלל ס"ל לאדהרשב-א
 כמו כאחת כולן לאכול מדקאסרלהיחר,
 להיתר נהפך האיסור ואם בס"דשנתבאר
 הרא"ש כמ"ש כאחת כולן לאכול מותרבודאי
 לא לאיסור נתהפך היתר דגם וממילאוכו',
 ס"ל דהערוה"ש נימא ואם עכ"ל. וכו'ס"ל

 מדרבנן, אלא אינו כאחת לאוכלןדהאיסור
 נתהפך דהאיסור משום מוחרומדאוריחא

 להרשב"א דס"ל שכן מכל כן אםלהיחר,
 שכתב וכמו לאיסור נחהפך היתרדמדאוריתא
 חזינן אע"כ הרא"ש. שיטת עפ"יהערוה"ש

 אין מדאורייתא דאפי' להערוה"שדס"ל
 הערוה"ש סיים כן ועל להיחר מחהפךהאיסור
 להרשב"א. לאיסור נתהפך ההיתר דאיןדה"ה
 ב', ל"א )ב"ב רי"ד בתוס' דאיתא הראוניעוד
 אפי' שלשתס אכל אחד אדם דאם תרי(סד"ה
 אכל דבודאי כיון חטאת חהב זה אחרבזה

 דאין דס"ל להדיא חזינן איסור.חתיכת
 התורה. מן אפ" להיתר נתהפךהאיסור
 דסוברים רלעיל הנך לכל והנהג.

 צ"ע להיחר נתהפך האיסור איןדמדאורייתא
 כולי במינו דבלח הנ"ל, והחו"ד הפמ"גקושית
 שותה והא סגי, ברוכ התורה דמן מודיעלמא
 ע-פ ונראה בילה. שיש יחד וההיהרהאיסור

 הש"ס על הגר"ח בחידושי שנתבארמה



כחוראיתלד
 הרוב( אחר בממת הולכין דאין)בסוגיא
 ב' ילפינן בדינים הכתוב להטות רביםרמאחרי
 שהוא ספק שיש במקום א( רוב, בדיןאופנים
 שייך דלא במידי ב( הספק. את ומכריעמברר
 רובו דקיי"ל סימנים בשחיטת כגון ספקכלל

 ברובא דבטיל בלח לח בתערובוח וכןככולו,
 נחתכו רלא לן דפשיטא כלל ספק דאינואע"ג
 הכא דאיכא לן פשיטא וכז סימניםמיעוט
 נתהפך דהמיעיט דילפינן אלא איסור,מיעוט
 הרוב אופני ושני כהרוב ונעשה הרובכמו
 דיש ונראה באורך. עיי"ש מסנהדריןנלמד
 דיבש לביטול בלח דלח הביטול אופן בעחילוק
 דהאיסור כיון בלח לח דבתערובותביבש.
 ואין בילה דיש יפה בההיתר ונבללנתערב
 הוא ביטולו אופן התם בעצמו, עומדהאיסור
 אפי' להיתר נתהפך דהאיסור ודאיבחורת

 ביבש יבש בתערובוח משא"כלהרשב"א,
 עצמו, בפני ועומד בההיתר נבלל אינודהאיסור

 רבים אחרי מדין אז להכירו, יכול דאינואלא
 דהוא לאכול דרוצה החתיכה על תלינןלהטוח
 בחר דאזלינן מספק אלא אינו אבלמהרוב
 כל דעל מוחר זה אחר דבזה אע"ג ולכןרובא.
 מ"מ מהרוב, דהוא אמרינן עצמו בפניחתיכה
 בוראי דאוכל כית אסור כאחתלאוכלו
 דלח כיטול בין לחלק דיש סמך )וקצחהאיסור.
 דחזינן אפשר ביבש דיבש לביטולבלח

 מלח ראיה הביא דלא מהא גופיהמהרא"ש
 להיתר.( נהפך האיסור ביבש ביבש דאפי'בלח,

 ביהויה בהנורע מצינו הנ"ל חילוקוכעין
 דרוצה ג'( אות צ"ט תשובה בפתחי)הובא
 דאין רהא דס"ל והר"ן להרשב"א דאפי'לחדש
 מדרבנן, אלא אינו לכתחילה איסורמבטלץ
 ולא האיסור טעם לבטל כשרוצה דוקאהיינו

 לח איסור לבטל כשרוצה או האיסורממשות
 באיסור אבל בההיתר, היטב נבללדהאיסור
 אחר אפי' בעין הוא האיסור דממשותיבש

 דהאיסור מורים והר"ן הרשב"א גםביטולו,
 איחא וכן התורה. מן הוא לכתחילהלבטלן
 סופר והחתם א'(. צ"ח דף )חולע סופרבחתם
 ליתן התורה דצותה במה נלמד דזהוהוסיף

 לבטלו. דאסור משמע לגר, ונבלה לכלבטריפה
 דדוקא יבש מאיסור לח איסור ילפינןולא

 משום מלבטלו רחמנא הקפיד יבשכאיסור
 הביטול אחר אפי' בעיו נשארדהאיסור
 דהנו"ב דחידוש ואע"ג לח. באיסורמשא"כ
 דס"ל להרא"ש אפי' לומר שייךוהחת"ס
 באיסור סוף דסוף להיחר, נתהפךרהאיסור

 נתפשט ואינו עצמו בפני עומר החחיכהיבש
 מתהפך דאינו הרשב"א לשיטח מ"מבההיתר,
 דיש משום היטב מובן החילוק ביבשלהיחר
 ביטולם. אופן בעצם מינהנפקא
 רש"י שיטת ליישב אפשר הנ"ל לפיגם
 ס"ז דף בע"ז דאיתא וממשו. דטעמובסוגיא

 שטעמו כל יוחנן ר' אמר אבהו ר' אמרא',
 בכדי כזית חהו עליו ולוקין אסורוממשו
 לוקין ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס.אכילת
 כגת ועל ח"ל שטעמו כל ד"ה ופרש"יעליו.
 הלכה פרס אכילח בכדי כזית  שיעור נאמרזה

 של פרס בכשיעור יש שאם מסינילמשה
 ובד"ה וכר ע*ו לוקץ האיסור מן כץתתבשיל
 או לקדירה שנפל חלב כגת  ממשו ולאטעמו
 וצי' בעץ. ממשו שאץ ממוח שנפלחלב

 ר' דאמר דמהא דס"ל ב', צ"ח חוליןברש"י
 שמעינן לוקין אין ממשו ולא דטעמויוחנן
 דאורייתא לאו כעיקר דטעם יוחנן לר'דס"ל
 אם דוקא זהו מיהו ברוב. בטל התורהומן

 איסור שנפל או בההיתר האיסור טעםנתערב
 חלב או חלב כאן שפרש"י וכמו בהקדירהלח

 כזית נפל אם אבל בעע. ממשו ראענימוח
 ס"ל חבשיל של פרס שיעור לתוך גושאיסור
 טעמו חהו החורה מן מלקות דחייב יוחנןלר'

 תמוה רש"י שיטת ולכאו' דלוקה.וממשו
 בטל, בתרי דחד ס"ל התורה מן דאםמאוד
 ביצים הג' בתוך איסור הכזיח כאןתבטל
 זו וקושיא מלקות. חיוב כאן שייך ואיךרהיחר
 ריש התערובות ספר )עי' כהן במנחתמצאתי
 אורה ובקרן בצ"ע( נשאר ובסופו ב',פרק
 ונראה וז"ל טתרץ אורה והקרן ב'( ל"ה)נזיר
 ז"ל והרא"ש דהרשב"א בפלוגתא שייכאדהא

 יכול אי בתרי חד שנחערב ביבשבחולין,



תלהכחוראי

 דאסור דס"ל ולמאן אחת בבת כולןלאוכלן
 י"ל דאיתיה כמאן ואיסורא בב"אלאוכלן
 כי מ"מ דאורייתא, לאו כעיקר טעםדאפי'
 דקאכיל חהב בכאכ"פ כזית לאיסוראאכיל
 במינו, במין דאפי' י"ל ולפי"ז כזית.איסור
 כמאן דאיסורא כיון דאורייתא בכאכ"פכזית
 ונראה עכ"ל בכאכ"ם כזית ואכיל רמידאיתא
 כל שאכל מיירי רכאן הוא בתירוצוההסבר

 11 ובאופן פרס, אכילת שיעור בתוךהתערובות

 כיק להרשב"א לוקה האיסור אכלדודאי
 לא אורה דהקרן ואע"ג האיסור, אכלדודאי
 ישאר ואם ברור. כוונתו מ"מ להדיא כןפירש
 זה ככגון השאר ויאכל התערובות מן א'כזית
 דכל תלינן דמדאורייתא לכתהילהמותר
 הוא הנשאר וכזית מהרוב היה שאכלחתיכה
 ב' שיעור תוך כזיתים ב' היה אם וכןהאיסור.
 ולא מותר ג"כ מהתערובות חצי ואכלפרסות
 דאין דכיון בכאכ"פ, כזית דאכלאמרי'

 כזיתי דב' תלינן בהשואה נתפשטתערובתו
 הנשאר. התערובות בהחצי הן עדיןהאיסור
 כל ואכל כיצים ה' תוך כזית נפל אםולפי"ז

 מן דילקה פרס אכילת שיעור תוךהחערובות
 במינו. מין ואפי'התורה

 רש"י בשיטת אורה הקרן לפירושוהנה
 הק' דתוס' רש"י. על תוס' קושית ג"כמיושב
 לרש"י דס"ל גוש איסור בין החילוקדמהו
 לרש"י דס"ל לח לאיסור וממשו, טעמודהף
 ונבלל דנימוח אע"ג הא ממשו, ולא טעמודהוי
 כטעם ואינו בעין הוא איסור של ממשומ"מ

 מוסבר רש"י דשיטת נראה הנ"ל ולכלבעלמא.
 דיכול הרשב"א מויה לח דבאיסורהיטב
 משום והטעם דהיתר, רוב עם ביחדלשתות
 האיסור נהפך בההיתר היטב דנבלל כיוןדבלח
 כל יאכל אם ואפי' מדאורייתאלהיחר

 גוש באיסור משא"כ שרי בב"אהתערובות
 להיתר. נהפךדאינו
 בו שאבד בגד כ', ס"ה ע"ז בגמ' איתאד.
 והק' וכו', לעכו"ם ימכרנה לא זה הריכלאים
 בשילהי כדפריך ברובא וליבטל ח"לבחוס'
 נזיר וסדצר בכור שער גבי ב'( )ל"ד,תמורה

 בר הר"י ותי' וכו' בטל היה חטם כבגרשארג
 אוסרק אין עיקרן רכל כלאים דשאנייו"ט
 אוסר לכך היתר שניהם שהרי עירוב ע"יאלא

 בחשובוח איתא וכן בטלי. ולאעירובן
 לו ששאל מאחד שהביא )רנ"ט(הרשב"א
 דאינה כלאים בו שאבד דבגד הטעםדלכאו'
 ע"י לברורי דאפשר משום הוא ברובאבטילה
 אי אם דינו מהו להרשב"א ושאלצביעה
 לו והשיב ברוב. יבטל דלכאו' לברראפשר

 בטלה להם אין בגדים כלאי ח"להרשב"א
 מוחר התערובוח מן שהאחד כל הוא גדולוכלל
 האיסורין ושאר וטריפה כנבילה אסורוהשני

 אחרי דכחיב ברוב בטל היתר בתוךונתערבו
 אלא היתר חה שזה כל אבל להטוחרבים

 וע" מי. את יבטל מי אוסרחןשתערובתן
 הנ"ל הרשכ"א דברי שהביא סופרבחתם
 להשואל להשיכ להרשב"א ליה דלמהוהקשה
 היתר דהוי משום הוא ברוב בטל דאינודהטעם
 כמינו דמין דאע"ג ס"ל הרשב"א האבהיתר,
 לאכול אסור אעפ"כ ברוב, בטלין ביבשיבש
 כל שלובש כיון והכא בב"א, התערובוחכל

 והחת"ס ברוב. שיתבטל שייך איך בב"אהבגד
 מהגמ' הרשכ"א על קשה עוך בקהטיא.הניח

 בכור דשער שם דאיתא תוס' שהביאבתמורה
 ולשיטת דבטל בבנד שארג נז'רחסער

 בכ"א. הבגד לובש הא נחבטל איךהרשב"א
 על הקשה לא למה החת"ס על ק"קובאמת

 בחזון וראיתי דתמורה. מהגמראהרשב"א
 מש"כ( )סד"ה י"א סעיף ר"ט סי' יו"ראיש

 דיחתכנה הוא תמורה בהגמ' הפי'דלהרשב"א
 החת"ס, קושיח ג"כ מיושב ולפי"זלהבגד.
 דלובשו הטעם לומר הרשב"א רצה לאדלכן
 לחחוך יכול עכ"פ טעמא דלהאי משוםבב"א
 אבל עצמו. בפני א' כל וללבוש להתיכוחהבגד
 דחוק. תירוצולכאר

 דאסור דהא דס"ל דלהנך לפענ"דוהנראה
 מדרבנן, אלא אינו להרשב"א בב"אלאכול
 לאכול שלא רבנן ההמירו שלא לומראפשר
 זה אתר בזה לאוכלו דיכול היכא אלאבב"א
 היה לא בזא"ז לאוכלו אפשר דאי באופןאבל



בחוראיתלו
 וראיה התערובות. כל להפסיר חז"לכוונת
 בעצמו הר,יב"א דכחב מהא לזהברורה
 הטעם ואם( ד"ה ק"ט בב"י )הובאבתה"ב
 נותן דאינו אע"ג ס' דצריך בלח לחדמב"מ
 נותן מינו באינו דכנגדו דכיון משוםטעם,
 כתב לא והרשב"א א"מ, אטו מינ1 גזרינןטעם,
 בב"א. וההיתר האיסור דשותה משוםהטעם
 דלאו במידי הוא הטעמים ב' בין מינהוהנפקא
 הגזירה דאם טעם. נתינת ביה שיך ולאאוכל
 שייך לא א"מ אטו מינו דגזרינן משוםהוא

 שם יש דודאי הטעם משום אבללמיגזר,
 לא. או אוכל של דבר הוא אם נ"מ אץאטור,
 הינו זה, טעם הרשב"א כתב דלא דהאונראה
 ע"י תקנה לו דאין דכיוז לעיל שאמרנוכמו

 האיסור, שם יש טיפה בכל דהא זא"זשחיית
 כלל לשחותו שלא חכמים גזרו לאלכן

 הק' יפה ולפי"ז התערובות.ולהטסיד
 דהמחבר חצ"ח. באו"ח המג"א עלהגרעק"א

 מערב שהוסק כירה דאפר פסק ט"1 סעיףשם
 ביו"ט הוסק אס אבל בו, לכסות מותריו"ט
 דאם כ"ח בס"ק המג"א וכחב וכראסור
 אתמול של אפר רוב עם יו"ט של אפרנתערב
 בקמח לקמח דמי דלא המג"א והוסיףדבטל.

 דכית ס', דבעינן בלח כלח דדינושנתערבו
 לא מדבריהן איסור הוא מוקצה איסורדעיקר

 א הגרעק" והקשה ברוב. ובטל כך כלמחמרינן
 לח נקרא באפר ראפר להסוברים דאפי'שם
 הטעם עיקר דהא ברוב להתבטל יכול ג"כבלח
 אטו דגזרינן משום הוא ס' דבעינן מב"מדבלח
 מידי דאינו הכא אבל טעמא דיהיב מינואינו

 שייך לא טעם נתינת ביה שייך ולאדאכילה
 נשאר והגרעק"א ברוב. בטל ושפיר זוגזירה
 )חלק לתערובות בפתיחחו הפמ"ג והנהבצ"ע.

 על זו קושיא הק' ג"כ והנה( ד"ה ג' פרקג'
 פסק דהמחבר דכיון שוב( )ד"ה ותי'המג"א

 בלח בלח כן אם אסור, יחד דלאכלןכהרשב"א
 בא"מ דכשכנגדו הטעם מלבד יפה,שמתערב
 שותה דודאי משוס טעם עוד יש טעמא,יהיב
 שאינו ברבר אפי' למיגזר שייך ולכןאיסור
 נחית לא דהגרעק"א ברור לי ונראהאוכל.

 דהרשב"א לעיל שכתבנו מטעם זולתירוץ
 אינו דאטו הטעם אלא זו טעם הביא לאבעצמו
מינו.

 קושיות מיושב זו הנחה לפיומעתה
 ללבוש לתקוני דליכא דכיון והחזו"א.החת"ם
 גזרו לא כז על אפשר, אי רהא בזא"זהבגר
 וסה לגמרי. הבגד ויופסד בב"א ללובשושלא
 לחתיכות הבגד לחתוך דיכול החזו"אשכתב
 הכגד. נפסר עכ"פ דהא עצה זה דאיןנראה
 דחומרת להסוברים אלא אינו זו תי'והנה

 פן דהוא להסוברים אבל מדרבק הואהרשב"א
 ונראה כנ"ל. לחלק יליכא פשיטאהתורה

 כהסוברים ס"ל קושיחו שהק'שהחת"ס
 לזה חזקה וראיה התורה. מן דהואבהרשב"א

 מקום אע מדרבנן דהוי דס"ל דלהפמ"גהיא,
 דלא דהא בפשקצוח להרץ דיש כלללקח2יתו
 משום ברוב בטל דאינו רגועם הרשב"אהביא
 אלא אינו זה דגזעם משום הוא בב"א,דלובשו
 ללוכשו מוחר באמת ומראוריתא דרבנןחומרא
 הף הרשב"א שהשיב הטעס משא"כבכ"א,
 דאורתתא.סברא
 של ההו"א להבין נוכל תכשיוה.

 בטור דאיתא ק"ט. ס"ס בטור הובאהרשכ"א
 יבש )מב"מ התערובות בישל ואם וז"לשם

 שכל הרשב"א כחב ברוכ שנתבטל אחרכיבש(
 ס' שצריך בנ"ט והרוטב בפנ"ע מותר וא'א'
 כתה"ב כתב כן וז"ל בב"י ועי' האיסור.נגד

 שתמהו כתב ער"ב סי' ובתשובהבחחילה.
 יש בכל הרי מותר, וא' א' שכל כחב למהעליו
 אטעמא. למיקם אפשר היה אם האיסורמטעם
 לתקן צחתי וכבר צדקת בזה הרשב"אוהשיב
 בפנ"ע א' כל לאכול אפר כאחד ובשלן עברכן

 עכ"ל. בחתיכות. ונבלע כנ"ט שהרוטגאסור
 כאחד בשלן דאם ג' בסעיף המחבר פסקוכן
 ונראה אסור. בפנ"ע א' כל לאכולאפי'

 מוחר דהתבשיל סבור היה בחחילהדהרשב"א
 תקנה לו אין דעכשיו דכית דהנ"ל סבראמשום

 דאץ חכמים גזרו לא כזה באופןלהתבשיל,
 התבשיל, ולהפסיד להיתר נתהפךהאיסור
 אע דעכשיו דאע"פ להרשב"א ס"לובמסקנא



תלזבהוראי

 סבר דמתחילה י"ל עוד איסור. טעם ישחתיכה התערובות שהיה דבשעה כיון מ"מ חקנה,לו
 גזרו איסור של טמש על זק-וקאהרשב"א באותו בזא"ז, לאוכלו יכול היה ביבשיבש
 נשאר לא אם אבל להיתר נתהפך ראינוחכמים נתהפך דאינו האיסור חתיכח על חלשעה

 שפסק וכעק החטירו. לא לחורי' הטעם אלא . אסור ולכן דאיסורא חפצא והוי להיתרמדרבנן
 דדוקא ד'( סעיף ק"ב )סי' דשיל"מ גבי הרמ"א דבכל משוס כאחד כולן בשל אםהתבשיל

 בסל, טעמו אבל בטיל לא בעיןהאיסור

,*5ייי.
 בערגער יתודחיקותיאל

 מראשו למעלה מרת"ר ד"א חעברתבעבין

 עומד אדם טר אמר ב', ח' דף שבת מס'א.
 לימא וכו' ובלבד מר אמר וכו' האסקופהעל

 נח. הכא נח לא התם וכו' דרבא תיובתאתיהוי
 הדר "כי חהב, ד"ה א' ט' דף ברש"יוע"

אנחר-
 רבא של שהחידוש מדבריו שמשמע

 אבל טי' למעלה להיות יכולה שההעברההוא
 טי' לטטה להיות צריכים וההנחההעקירה
ברה"ר.
 המתרא ר"א אמר א', צ"ב קי גמ'ב.
 בני משא שכן חיב טפחים מ" למעלהמשאף
 סשא המוציא ד"ה ברש"י ועי' וכו',קהת

 מי' למעלה שהזורק א', ק' דף טגמ'מקשה
 מעביר כמו חתב יהא לא ואמאי באוירכזורק
 הי' קהח בני דמשא רש"י ותי' מי'למעלה
 זורק. לא אבל חייב מעביר דוקא ולכךמעביר
 רש"י על הקשה א', ט' בדף הרש"שוהנה

 מי' למטה ההנחה שצריך שמשמע חייבר"ה
 תי' לא שאמאי שהזכרנו א', צ"ב דףמרש"י
 כזורק מר למעלה שבזורק שהטעםרש"י
 משא"כ מר לטטה ההנחה הף דלאבאויר

 שאח"כ שמדבר מי' למעלה משאףבהמוציא
 עירובין מס' מתוס טשמע וכן מי', למטההניח
 להיוח ההנחה שצריך והא, ד"ה א' ל"גדף

 מר.למטה
 א', צ"ז דף מגמ' הרש"ש הקשהועוד
 אליעזר ר' והאמר וכו' אילימא ובמאיבא"ד
 הי' שאם הרמב"ן שם ופר וכר משאהמוציא

 ר"ע בין המחל' הוי אז במעביר שםמדבר
 משמע וא"כ דמק כעומד מהלך אםורבנן

 מי'. למעלה להיות יכולהשההנחה
 בספר קורא הי' ב', צ"ז עירובין כמס'ג.
 אצלו גוללו טידו הספר ונחגלגל האסקופהעל
 אביי איחיבי' בא"ד א' צ"ח דף בגמ' ועי'וכו',
 הופכו אמוח לר חוץ אצלו גוללו אמות ד'תוך
 תימא וכי וכר אביי אמר אלא וכו' הכתבעל
 רבא והאמר בה לן לית כרמלית דמפקקתכיון
וכו'.
 אים עונן ב', צ"ח דף עירוכץ במס'ד,
 יתוא שלא וכלבד וכר ברה"ר זטטלטלברה"י
 הא א', צ"ט דף בגמ' ועי' אטות לד'חו'ו
 וכר. לרבא לי' מסייע לימא חטאח חיבהוציא

 טמס' שהזכרנו הגם' בשני אמאיוצ"ב
 ולא מרבא וחיובתא ראי' הגמ' מביאעירובין
 שמבואר כמו הלכחא חד היא שלכאורהמר"א

 רש"י סתירת שהקשה הרש"וםמקושיוח
 ובטקום רבא דברי רש"י מפרש אחדשבמקום
 ב', ח' דף בגם' וכן ר"א. דברי מפרשאחר
 דרבא תיובתא תיהוי לימא אמר שבתבמס'
 הקשה א', צ-ז דף שבת במס' אבל ר"אולא
 טרבא. ולא מר"אהגמ'
 שבת טהל' א' הל' ט"1 פרק הרטב"םה.
 ברה"י ומטלטל ברה"ר אדם "עומד וז-לאמר
 ובלבד ברה-ר ומטלטל ברה"י אדם עומדכולה
 פטור התיא מם אטמ %' חרן יוציאשלא



כהוראיתלח
 בהשגת ועי' אחרת ברשות שהואמפני

 שהוא שאמר משנה המג'ד בדברי וגםהראב"ד
 הוציא שאם ההלכה להיות שצריךשיבוש
 של בהלשוו בצ"ע נשאר המ"מ אבלחייב,
 לומר צריך שהי' אחרח" ברשות שהוא"מפנ'
 אחרת, ברשות שהואאע"פ
 א ר" דברי שלעולמ ולומר, לתרץ ואפשרו.
 מחדש שר"א נפרדות, הלכות שני הםורבא

 והביאור מי', למעלה להיות יכולהשההעברה
 שלומדים פי' כלמטה, הוא שלמעלההוא

 כרה"ר נעשה שלמעלה קהת בניממשא
 מי' למטה אמות ד' מעביר כאילו הויוממילא
 גם להיות וההנחה העקירה יכולהולפי"ז
 למעלה הוי כלמטה, דלמעלה דכיק מי'למעלה
 ג"כ וההנחה העקירה הוי וממילא כרה"רמי'

 משמע וכן מי', למעלה שהוא אע"פברה"ר
 משא המוציא ד"ה ב', צ"ב דף רש"ימדברי

 אלמא בא"ד אמר מהזורק קושיתוכשהקשה
 דוקא תי' וע"ז הרבים רשות מי' למעלהאין
 שהטעם משמע וכו' חיב מעביר אבלזורק

 רשות מי' למעלה שנעשה משוםשמחויב'הא
 סבר ר"א שלעולס נמצא מי'. כלמטההרבים
 של המלאכה מז חלק הוי העברה המעשהשגם

 ברה"ר. אמות ד'העברח
 שלעולם סבר לומר, אפשר רבא,אבל
 מקום הוי מי' ולמעלה כלמטה הו' לאלמעלה
 ברה"ר אמות ד' העביר אם עכ"ז אבלפטור,
 מן חלק הוי לא דהעברה מחיב, מי'למעלה

 הוא אמות ד' העברח של והאיסורהמלאכה,
 ברה"ר אזתו יניח מרה"ר חפץ לעקורשאסור

 משמע וכן עקירה, מהמקום רחוק אמותד'
 הא ד"ה א', צ"ט דף בעירובין רש"ימדברי
 אזלינן והנחה עקירה בתר אלמא בא"דהוציא
 ארבע לסוף והניח ארבע מחחילת נטלווהרי
 עקירה הוא ד"א העברח של שהאיסורמשמע
 ולפי"ז העברה. ולא ד' בסוף והנחה ד'בתחילח
 טפחים. מי' למטה והנחה עקירה צריךודאי

 ב', צ"ו דף שכת מס' מגמ' להקשוחואין
 יריעות אורגי שכן חסדא ר' אמר אלאבא"ד
 פטור במקום והא וכו' ביריעה בוכיארזורקין

 עומדין 'ריעות אורגי שלכאורה וכו'קאזלא
 ברה"ר הי' והנחה העקירה וממילאברה"ר
 מה ולפי העקירה, מן רחוק אמות ד' הי'והנחה
 ומהו אמות ד' העברת של האיסור זהושאמרנו
 שאמרנו כמו שלעולפ י"ל שם. הגמ'קושיות
 עקירה הוא ברה"ר אמות ד' העברתשהאיסור
 ד' העקירה מן רחוק והנחה ברה"רוהנחה
 ד' של שהריחוק אחר תנאי יש אבלאמות
 וא"כ רה"ר של שטח להיות צריךאמות

 רחוקה הנחה יש מי' למעלה ברה"רבהעברה
 בבוכיאר משא"כ ברה"ר אמות ד'מהעקירה

 פטור. מקום אלא הוילא
 הרש"ש קושיות לתרץ אפשר והשתאז.
 אנחי'" הדר "כי א', ט' בדף רש"' שאמרשזה
 כלמטה הוי לא שלמעלה שסבר רבא בדבריזהו

 ר' לסוף ד' מתחלת חפץ המעביר שלוהחידוש
 לא שההעברה הוא עליו דרך שהעבירואע"פ
 העקירה בודאי אבל המלאכה מן חלקהוי

 אמר ולכך מי' למטה להיוח צריכיןוההנחה
 רש"י תי' שלא זה אבל אנחי', הדר כירש"י
 שזה למעביר זורק בע החילוק א', צ"כבדף
 דשם דכיון מ", למטה וזה מי' למעלהאנחי'
 וא"כ כלמטה שלמעלה ר"א של חידושהף
 תהי' והנחה שהעקירה במעכיר גס להיותיכול

 מי'. למטה שהונח כמו והוי מי'למעלה
 צ"ז דף מגמ' שהקשה מה ג"כ מיושבוממילא

 למעלה להיות יכולה שההנחה משמע ששםא',
 מפרש א', ט' בדף ורש"י דר"א אליבי' זהמי'
 רבא.דברי
 מקומות בכמה אמאי מיושב והשתאח.
 ר"א: הזכיר מקומות ובכמה רבאהזכיר

 שהקשה ב', ח' דף שבת במם')א(
 יכול הי' לא דרבא תיובחא תיהוי לימאהגמ'

 ר"א דלפי משום דר"א תיובחאלהקשות
 כמעביר הף לא מי' למעלה החפץכשמעביר
 דמי ולא ברה"ר כמעביר אלא פטורבמקום
 רבא משא"כ האסקופה על אדםלעומד
 פטור מקופ הוא מי' למעלה שלעולםדמחדש
 חיוב במקום להיוח צריכה לא שההעברהאלא
 מרשות בהוצאה כן כמו להיוח צריך הי'א"כ



תלטכחוראי

 לא פטור מקום דרך העביר אם שאפילולרשות
 והנחה ברה"ר עקירה דהי' כית לנואיכפת
 זה שהא רש"י על חוס' הקשה וע"זברה"י.
 לפלטיא מחנות בהמזציא ב', ה' דף רבנןשיטת
 התיובתא. ומהו כרבנן סבר ורכא סטיו,דרך

 הגמ' הקשה א', צ"ז דף שבת במס')ב(
 דמיחייב, הוא מעשרה למטה במעביראילימא
 הרמב"ן ומבאר וכו' ר"א והאמר לא,למעלה
 כעומד מהלך אם היא ורבנן ר"ע ביןשהמחל'
 בהנחת שפליגי א' אוח הב"ח בהגהות ועי'דמי
 שהחפץ מדברים א"כ חפץ כהנחת איגופו

 רבא לפי אבל ר"א לפי דוקא וזה מי'למעלה
 יכול הי' ולא מי' למטה להיות ההנחהצריכה
 רבא. והאמר להקשותהגמ'

 שהגמ' א', צ"ח דף עירובין במס')ג(
 רבא והאמר והקשה כרמלית באסקופהמדבר
 שביארנו כמו מר"א להקשות יכול הי' לאוכו'
 מדברים שהכא שבת במס' ב', ח'בדף

 מקום שהוא אסקופה מקום דרךכשמעביר
 הוא מי' שלמעלה מחדש ר"א משא"כפטור
רה"ר.

 צ"ט דף עירובין מס' מגמ' אבל)ד(
 ברה"י כשעומד מדבר ששם קשיא לכאורהא',

 הא ד"ה שם רש"י שמפרש כמו מי'למעלה
 לא אמאי א"כ בגובהו. עומד בא"דהוציא
 שההעברה לר"א גם מסהע הגמ'הביאה
 ר"א שסבר שזה וי"ל חייב. מי'למעלה
 כמו הוא בזה הביאור כלמטה היאשלמעלה
 ד"ה א', ל"ג דף עירובין במס' הריטב"אשפי'
 כמו "אלא ח"ל דבריו בסוף וכו' כעי איוהא
 שייך דלא וכו' שניאור ב"ר מאיר ר'שתי'
 אדם של בגופו מונח שהוא בדבר פטורמקום
 או בידו שמונח מה כי בארץ שרגליו ביזיואו

 בין למטה כמונח הוא הרי למעלהבגופו

 ברשוח שמונח כמי שהוי בזה והפי'רגליו"

 היטב, מיושכ לפי"ז א"כ שם. מונחיןשרגליי
 שהעברה ר"א סבר לא א', צ"ט בדףששם
 מדבר ששם מי' למטה כהעברה מי'למעלה
 למעלה ברה"ר ומטלטל ברה"י עומדשהוא
 ודו"ק לרבא, מסייע דוקא הגמ' אמר ולכךמי',
היטב.
 הרמב"ם דברי ליישב אפשר ולפי"זט.
 הם"מ, דברי לולי לומר יכוליםשלעולם

 שהמ"מ וזה כרבא ולא כר"א סברשהרמב"ם
 מפרק הוא כרבא סבר שהרמב"ם ראי'הביא
 ד' מחחלת חפץ "המעביר שאמר '"ד הל'י"ד
 למעלה שהעבירו אע"פ ברה"ר ד'לסוף

 י"ב מההלכות מוכח ולכאורה חייב",מראשו
 מדברת י"ב הל' דהא ר"א דברי שזהו וי"ד"'ג

 במוציא וכו' בשמאלו בין בימינו ביןבהמוציא
 כלאחר בהמוציא מדברת י"ג והל' כתיפועל
 א', צ"ב דף מחני' דברי שהוא י"ד הל' וכן'ד

 דברי הזכיר המתני' אחר שם והגמ' שבתבמס'
 הזכיר הלכוח אלו אחר הרמב"ם וכןר"א,
 דברי שהוא שמשמע וכו' המעביר שלההלכה
 הרמב"ם להשב יכולים אמח זה ואםר"א,

 שיבוש הרמב"ם הוי לא שלעולםשהתחלנו
 עומד נשהוא הרמב"ם מדבר ט"ו בפרקששם
 עירובץ במס' גמ' שהוא ברה"ר ומעבירברה"י
 כר"א ולא דרבא אליבא דוקא שהוא א', צ"טדף
 כר"א שססק והרמב"ם שביארנוכמו
 לא כרה"י שרגליו כיון פטור הוציא אםאמר

 ד' כהעביר הף ולא כלמטה למעלהאמרינן
 "מפני הלשת עכשיו ומדויק ברה"ר,אמות
 שאם המ"מ, שהקשה אחרת" ברשותשהוא
 שהוא אע"פ לומר צריך הי' שיבושהוא

 של הפי' שכיארנו כמו אבל אחרת,ברשות
 וגופו שרגליו הוא אחרת ברשות שהואמפני
 ברה"ר. שהוא הף, שידו ברשות ולאברה"י
4"



נחוראיתמ
 וואקימאן מנחם יקותיאלחרב

 חזקהבעבין

 דאפקיד גברא ההוא ב', קט"ו יבמותא.
 א"ל שומשמי לי הב א"ל חבריה, גכישומשמי
 כן והא לך( ההזרחים כבר )פירש"ישקלתינהו

 שקלחינהו דידך א"ל רמיין, ובחביתא הוייןוכן
 ורצתה הם( ושלי )פירש"י נינהו אהריניוהני
 כמו מכות החשבון מצאו אם שאף לאמרהגמ'
 איתרמי שמא אמרי' מ"מ הטועןשאמר
 הנטען. של הם השומשמי אבל כך,החשבת
 באופן דההנו פינן שמא חיישיגן ומי הגמ'והק'
 עליו וכחוב כלי מצא והחנן סימן, שישזה

 דמוע דל"ת מעשר מ"ם קרבן קו"ף)אות(
 היו הסכנה שבשעת תרומה, חי"1 טבלטי"ת
 וכתבו הגמ'. ע"כ תרומה תחת תי"וכותבים
 היא קשיא מאי תימה חישינן ומיבתוד"ה
 פינן שמא לעולם לחוש יש בממונא דהאמהאי
 לו דנראה ר"ל מחזקתיה, ממונא נפיקולא

 לא ואפי"ה לפנותם דרגילות כיתלדמות
 מפקינן נמי ממונא לענין פינן, שמאחיישינן
 דרגילות אע"ג חיישינן דלא כיון מחוקהליה
 ע"כ,הוא,
 בכך. דמה תמוה, לכאורה חירוצם הנהב.

 לומר נוכל עדיין הא לפנותו הואשרגילוח
 התם ולכן שקול, ספק הוי פינןדשמא

 לנהוג וצריך פינן לא שמא חיישינןבאיסורא
 לענין משא"כ וכו' מעשר או תרומה דיןבה

 שמא חיישינן השקול ספק דהוי מכיתממונא
 מספק. ממון מוציאין ואיןפינן,
 י' בחולין דאיחא דבריהם בביאור ונראהג.
 מילתא אוקי רבנן דאמור מילתא הא מנאב',

 יונתן ר' אמר נחמני בר שמואל א"ראחזקייהו
 הבית פתח אל הבית מן הכהן ויצא קראאמר

 אדנפיק דלמא ימים, שבעת הבית אתוהסגיר
 משום לאו אלא שיעורא, ליה בצרואתא

 אחזקתיה. אוקידאמרינן

 דתינח באה"ד ודלמא בתד"ה שםוהקשו
 דאיכא היכא אבל ריעותא דליכאהיכא

 אחד וכן פגום שנמצא סכין כגקריעותא
 שניהם דמטהרים ברה"ר ודאי שנטמאומשנים
 חזקה בתר דאזל" מנלן כה"ג חזקה,מטעם
 דאשחכח דאע"ג גדולה ריעותא יש דה"נוי"ל
 למפרע מטהרים לא אפ"ה שבעה לאחרשחסר
 עכ"ל, הסגר בימי לבית שנכנסו אוחםכל

 דאמרה בהא לחוס' שהוקשה מבוארתוכוונתם
 שאין דהיינו אפשר חזקה, בתר זילתורה
 ארם כגת המצב נשתנה שמא לחושצריכים
 בטומאה נגע אולי לחוש צריך אע טהורשהוא

 משנים בא' כגק לפנינו ריעותא כשתםמשא"כ
 נטמא, מהם שאחד בבירור שיויעיסשנטמאו
 השקול ספק במציאוח יש שניהם דעלונמצא
 ונאמר חזקה בחר ניזיל למה נטמאו,שמא
 הם עכשיו גם טהורים היו עכשיו דעדדכמו

 לפנינו שקול ספק יש במציאות הלאטהורים,
 חירצו וע"ז טהורים, היו עכשיו שעד בכךומה

 חזקה. בתר אזלי' ככה"ג דאף מהקראדמוכח
 דרגות ב' התוס' מדברי רואים הנהד.
 נשתנה שמא לחוש צריכים שאין )א(בחזקה:
 כועיש שאף )ב( היום, עד שהיה מכמוהדבר
 רואים דהא בנגעים )כמו לפנינו השקולספק
 לחוש יש ולכאורה שבעה, לאחר הנגעשחסר
 ליה מוקמינן אעפ"כ ההסגר(, קודםשנחסר
 בנגע שהיה הכהן שראה דכמו )ואמרי'אחזקה
 בשעת כך היה כן כמו ההסגר, עדשיעור
 כאן התוס' והנה שיעורו(. נחסר ולאההסגר
 באמח אבל אלו, דרגות ב' כע לדינא חלקולא

 ביניהם. דינים חלוקי וכמה כמה שישמוכח
 חקר פט"ז, ש"ג שמעתתא בשב הנהה.
 חזקה נגד דמעיקרא חזקה דכשיש דקיי"לבהא

 )כגון דמעיקרא חזקה בתר דאזלי'דהשתא



תמאנהוראי

 הוא ועכשיו כשיעור היה שמעיקראבנגעים
 ואמרי' דמעיקרא חזקה בתר אזלי' לפניך,חסר

 משום היינו אם כשיעור( היה ההסגרדבשעת
 דליכא היכא אבל עדיף, דמעיקראדחזקה
 א"ד דהשחא, חזקה בתר אזלי' דמעיקראחזקה
 הוי דזה שם וכ' הוא, כלום לאו דהשתאחזקה

 ב', ע"ט דף בקידושין ותוס' רש"י ביןמחלוקת

 )כשאין דהשתא חזקה בתר אזלי'דלרש"י
 חזקה בתר אזלי' לא ולהתוס' דמעיקרא(חזקה

 שמש"כ צ"ד סי' יו"ד בפמ"ג )ועי'דהשחא
 חזקה בתר דאזלי' שדעחו כתב, ר"הסק"א

דהשתא.(
 התוס' לשיטת להקשות יש ולכאורה1.
 דאיתא מהא דהשתא חזקה בתר אזלי'דלא
 דאקדיש גברא ההוא ב', י"ב דף קידושיןבמס'
 ליה משער וקא הסדא רב יתיב דכוחלאבאבנא
 ע"כ. לא, לא ואי אין פרוטה שוה בה איתאי

 כחב וז"ל ל"א סימן באהע"ז הטורוכתב
 אי השתא ידעינן דלא במידי קדש איהרמ"ה
 בתר אזלי' לא או קידושין בעידן ש"פהוה

 קידושין הוי השתא ש"פ בי' אית ואיהשתא,
 בעידן הוה דלא בסהדי דמתברר עדוראי

 מתבאר הכל בב"י וכ' עכ"ל. ש"פקידושין
 גכרא ההוא א', י"ב בקידושע דאיחאמעובדא
 זו מעובדא רואים והנה ע"כ, וכרדאקדיש
 הוי השתא דאם דהשתא, חזקה בתרדאזלי'
 ש"פ היה קידושין בשעת שגם אטרי'ש"פ
 חזקה בחר אזלי' דלא התוס' לשיטח מזהוקשה

 ס"ק ל"א ס' מלואים דהאבני ]והאףדהשתא.
 ש"פ ביה הוי השתא אם דאף בהרמ"ה פי'י"ג
 לא ש"פ ביה לית ואם ספק, ק,דושי רק הוילא
 פנויה, חזקח דמצרפין משום כלל קידושיהוי
 מ"מ דהשתא, חזקה בתר אזלי' לא באמתאבל
 בקידושין דהא זו בשיטה אזלי לא דהתוס'ויאי
 הטור כמש"כ מדבריהם מוכח רב ר"ה א',4"ב
 )עי' ודאי קידושי הוי ש"פ הף השתאדאם
 דאזלי' וע"כ וניהא( ד"ה שם מלואיםבאבני
 דהשתא.[ חזקהבתר

 רף בקייושע דהחם צ"ל דבריהםוליישב
 ד' אות )ע" תזקה של השני' דרגה הו' ב',ע"ט

 מנערות המצב נשתנמ היום באותו דהאלעיל(,
 היתה מה לפנינו השקול ספק רשלכגרות
 ס"ל בזה בוגרת, או נערה קידושיןבשעת
 אוקמיה אמרי' דמעיקרא דבחזקה דאףלהתוס'
 תזקה( של ב' דרגה )דזהו בכה"ג אףאחזקיה
 משא"כ בכה"ג, אזלי' לא דהשתא בהזקהאבל

 ורואים ליה דאמדינן א', י"ב י,ידושיןבההיא
 ריעוחא שום בלי לחשוש ובאים ש"פ,שהיום
 בזה מש"פ, פחוח הי' קידושין בשעתשמא
 לחוש צריכים שאין חזקה של א' דרגהשייך
 סברי התוס' אף ובכה"ג המצב, נשתנהשמא
 דהשתא. חזקה בתרדאזלי'
 מתנתא ההוא א', קנ"ג דף ב"ב במס'ז.
 ולא בערסיה ורמי קציר הוה כד בה כתבדהוה
 )פ' עולמיה לבית איפטר מרעיה ומגו בהכתב

 מרע שכיב במתנת בחוס'[ ]עיי"שדקיי"ל
 וכאן בטל, שהמחנה מת ואה"כ מחליו,שעמד
 ספק היה רק אח"כ, ומת מרע שכיב מתנתהיה
 שמא או בטלה, והמתנה באמצע הבריאאם

 רבה אמר ק-מת(, והמתנה החולי מחוךמ"
 אנו פרשב"ם עליו, מוכיח קברו והרי מתהרי

 אזלי' השתא ובתר מת שהוארואים
 לאמר לנו רש מיתתו חזקח עלוהעמדנוהו
 המתנה המקבל וקנה מת חולי אותושמתוך
 כרבה פסק תוליס בד"ה הרשב"ם ]והנהעכ"ל
 דהרי"ף דהא כרבה, שהלכה התוס' דעתוכ"נ
 סי' פ"ט ב"ב רא"ש )עיך כוותיה פסקלא

 דרבה וס"ל רבא בכאן גורם שהיה מפניל"ב(
 ופסק עליה פליגי א', קנ"ד לקמןור"ח

 דס"ל משום כרבה פסק לא והרא"שכוותייהו,
 קנ-ד ומהתוס' א', קנ"ד בדף ביה הדרדרבה
 דס"ל מוכח וגם רבה דגרסי מוכח וכן, ד-הא'
 אית שם האמוראים דכל וס"ל ביה הדרדלא
 כוותיה.( הלכתא וממילא דרבה, דינא האילהו

 לשיטח הא )א( קושיות. ב' להקשותיש
 ולמה דהשתא חזקה בתר אזלי' לאהתוס'
 מבואר )ב( דהשתא, חזקה בתר כאןאזלי'
 דקיי"ל דמכיון מנא, ד"ה א' י"א הולעבתוס'
 תזקה דמהני מקופ כל עדיף רובא ותזקהרובא
 היכא-דלא דכל סברתם לפי וה"ה רוב,מהני



נחוראיתמב
 חזקה. בתר אזלי' דלא כ"ש רוב בתראזלי'
 על ווסרמאן להגר"א ביאורים בקובץ)ועי'
 הרשב"א משיטת שהוכית ד' באותהש"ש
 דחזקה האף חזקה, נגד נאמן אחד ןעדדס"ל
 כגון מהני לא אחד שעד במקומותמהני

 מהנק חזקה אבל מהני לא אחד דעדבעריות
 היה מ"מ עריף, רובא וחזקה רובא אם אףא"כ
 אחר הולכין שאין במקום דאף לומרשייך
 זה מיהו חזקה, אחר דאזלי' אפשר מ"מהרוב
 ס"ל התוס' אבל הרשב"א, לשיטת שיךרק

 חזקה, נגד נאמן לא דע"א ר"תכשיטת
 כאן, יקשה וממילא משם( ראיה איןוממילא
 ממון להוציא רהשחא חזקה בתר הולכיןהאיך
 דהשחא דחזקה נאמר אם אפי' יורשיס,מחזקח
 דאין קיי"ל הא רש"י(, )כשיטח חזקההוי

 הולכין דאק וכיון הרוב, אחר בממוןהולכין
 בתר אזלי' דלא כ"ש ממון, להוציא הרובאחר
 עדיף.( רובא וחוקה רובא )דהאחזקה
 כאן דגם אלו, קושיות בישוב ונראהת.
 מעיקרא חולה היה דהא א', דדרגה חזקהשייך

 באמצע אולי דנחוש נימא מה מת,ועכשיו
 דאין חוקה אתר אזלי' זה בכגון -הבריא
 הא שכן, ומכיק נשתנה, שמא לחושצריכים
 א' בדרגה דבחזקה מודים שהתוס' כתבנוכבר
 דאף צ"ל וכ"כ דהשתא, חזקה בתר אףאולי'
 דוקא היינו עדיף רובא וחזקה רובארקיי"ל
 והרוב לפנינו ריעותא שיש ב' בדרגהבחזקה
 אמרי' בוה אחר, לצד והחזקה אחד לצדמצדד
 בחזקה משא"כ עדיף, רובא וחזקהדרובא
 דין נשתנה שמא לחוש צריכים שאין א'דדרגה
 אין דקיי"ל אף ולבן מרובא עדיפא זוחוקה
 חזקה, בתר וכ"ש הרוב אתר בממוןהולכין
 כשיש דהינו ב', בדרגה חזקה בתר דוקאהיינו

 דאין א' כדרגה חוקה משא"כ לפנינו,ריעותא
 בממונא אף אזלי' בזה נשתנה שמאחוששים

 וקברו מת הרי רבה אמר ולכך רובא,בתר
 זו. חזקה עפ"' ממק ומוציאין עליומוכיח
 דחזקה ב"ב מהגמ' דמוכת ממה והנהט.
 מהני לא דרוב אף בממון מהני א'בדרגה
 א' י"א בחולין התוס' שיטת לפי ממילאבממק

 והזקה רובא דקיי"ל דמהא דס"ל מנא,ד"ה
 מהני חזקה דמהני מקוט דכל מוכח עדיףרובא
 מהני א' בדרגה דחוקה כיון ממילארוב,

 ע"כ בממון(, )דהיינו מהני, רוב שאיןבמקום
 כזו חזקה וכשיהיה מרובא, עדיפא זודחזקה
 בתר ולא החזקה בתר ניזל עובדא בחד רובנגד

הרוב.

 לדינא נפקותות ג' שיש מזה העולהי.
 ב' בין כרבה( שפסקו והתוס' הרשב"ם)לשיטת
 תזקה התוס' לשיטת )א( - החזקה.דרגוח
 חזקה )ג( מרובא. עדיפא חזקה א'בדרגה
 מרוב(, )במכ"ש בממת מהני לא ב'בדרגה
 אבל ב', בדרגה חזקה דוקא היינו עדיףרובא
 חזקה )ג( מרובא. עדיפא חזקה א'בדרגה
 מרוב(, )במכ"ש בממת מהמ לא ב'בדרגה
 ממת. להוציא מהמ א' בדרגה חזקהמשא"כ
 נ"מ.( עוד יש הב"י דלשיטת נבאר)ולקמן
 דחוששין בסוגיא ב', נ' בקידושיןי"א.
 והיא הספרים גירסת הריטב"א כ'לסבלונות,
 מקדשי, והדר מסבלי דרובא ל"צהנכונה
 לא דתימא מהו מסבלי, והדר מקדשיומיעוטא
 והא לך קשיא ואי וכו' קמ-ל למיעוטאניחוש
 אפי' למיעוטא חיישינן דלא כרבנןקיי"ל

 ברובא הוא דהתם למימר איכאלחומרא,
 ההיא כגון ברצון תלוי שאינו ובטבעדבחיוב
 חיישינן ולא ומייבמין שחולצין וקטנהדקטן
 נשים רוב דאמרי' וכהאי ואיילונית,לסריס

 ברוב אבל מפילות, שיעוט יולדותמעוברות
 שרוצה אדם וכל חיוב שאינו במנהגהתלוי
 חוששין וראי המיעוט, כמנהג לנהוגיכול

 תלוי שהדבר ניון שהרי לחומרא,למיעוט
 כמנהג נוהג שהאדם פעמים האדם,בדעת
 שם, במלחמות הרמב"ן וכ"נ עכ"ל.המיעוט

 הרמב"ן דמדברי פ"ו ש"ד שמעתחא השבוכ'
 ובמנהג, ברצון שחלוי כהאי רוב דגםנראה
 חוץ בתריה אזלי' ובכ"מ הוי, רובאמדינא
 כהאי ברובא שהחמירו איש אשחמבמקום
ע"כ.

 בש"ב הש"ש מש"כ ע"פ הענין לבארויש
 וז"ל ממור וספק מעשר ספק לגביפט"ו



תמגנמוראי

 פריש מרובא דפריש בתר הולכין דאנודאע"ג
 הלנה מצד אלא אינו להחמיר, בין להקלבין
 דפריש לומר מסברא ואינו ודאי אינואבל
 המיעוט מן דפריש להיות ויכול מרובא,יותר
 עשירי ולא ודאי בעשירי ומש"ה הרוב, מןכמו
 אלא שקול, ספק עצמו דמצד כיקספק

 מרובא דפריש דכל משום התירהדהתורה
 והתורה נפקא, לא ספיקא מידי אבלפריש,
 וכו', בממזר ה"ה וא"כ ודאי, עשיריאמרה
 ספק בממזר דגם פ"א בש"א דכתבנווהא
 וכו' ודאי ממזר הו"ל וכו' רובא דאיכאהיכא
 מן רוב דהו"ל וכו' קמן דליחיה רובאהיינו

 רוב אינו מרובא, פרוש גבי אבל וכו'הסברא
 להיות יכול מסברא ואדרבה כסברא,דתלוי
 עכ"ל. ממרובה כמו המיעוט מןדפירש

 דהרוב קמן דליתא דברובא הוא,וכוונתו
 נשים רוב כמו כהרוב שיהי' סיבההוא

 משא"כ מפילות, ומיעוט יולדותמעוברות
 א' שיפרוש סיבה כלל אין קמן דאיתאכרובא
 מקרים ברוב רק המיעוט, מן ולא הרובמן

 והדר דמסבלי ברובא הטעם נמי וזהו כן.יקרה
 הריטב"א, כש"כ בטבע מרובא דקילאמקדשי
 כמו לעשות ויכול האדם ברצון שתלוידמכיון
 יסבל זה שאדם כלל סיכה כאן איןשירצה,
 כן, הדבר יקרה מקרים ברוב רק יקדש,ואח"כ
 הש"ש( )כש"כ מה"ת גמור רוב דהוי אףולכן
 בטבע. מרובא קילאמ"מ

 יבמות התוס' לדכרי נחוור ועכשיוי"ב.
  חששא הגמ' דמדמה דהא שכתבו, ב'קט"ו
 משום לאיסורא ממונות בדיני פינןדשמא
 לפ3ותם דרגילות הא והנה לפנותם.דרגילוח

 דמסבלי רובא כמו הו רק בטבע, רובא הוילא
 הרוב ואיז האדם, ברצון דחלוי מקדשיוהדר
 דאפקיד גברא בההוא והנה שיפנה. כללסיבה

 שומשמי זה בחבית היה מעיקראשומשמי,
 אחריני והני שפינן טוען והנפקדדמפקיד,
 ריעותא כאן אק דהא הגמ', מסתפק ובזהנינהו
 רש נשת3ה, שודאי שנחסר בנגע )כמובגופה
 לאחר או ההסגר לפני אם לפנינו השקולספק
 כלל הוי לא ג"כ לפנותם דרגילות הא וגםמכן(

 דמעיקרא, החזקה ושישחנה שיפנםסיבה
 לחוש שא"צ חוקה של א' דרגה שייךוממילא
 שומשמי כאן שנשאר ואמרי' נשתנה,שמא

 שמוציאין י'( אות )לעיל כיארנו וכברדמפקיד,
 דלמא או המפקיד. עם והדע זו, בחזקהממון
 שיש חשיכא לפנותם, שרגילות מכיוןמ"מ
 )שאף חזקה של ב' ל-ן רנריכין ריעותא,כאן
 אוקמיה ש3חסר, בנגע כמו ריעותאכשיש

 ממת מוציאין שאין ביארנו וכבראחזקה(,
 הנפקד. עם הדין ויהיה 11,בחזקה
 דמצא מהא הגמ' פושט שפיר וע"ז'"ג.
 ח-שינן ולא וכו', קרבן קו"ף עליו וכתובכלי
 לפנותם דרגילות דהא איתא דאם פינן,שמא
 ב', בדרגה חזקה רק שייך ואע ריעותא,חשיבא
 והו"ל עדיף, רובא וחזקה רוכא קיי"להא
 שפינה ולומר לפנותם דרגילוח הרוב בתרליזיל
 ולא חולין, מעות כאן יש ועכשיו הקרבןמעות
 ש"ם לומר דמעיקרא חזקה בתר למיזילהו"ל
 דרגילות הא ע"כ אלא קרבן. מעותכאן

 חזקה כאן ושייך ריעותא, חשיבא לאלפנותם
 זו וחזקה נשחנה, שמא לחוש שא"צ א'בדרגה
 אזלי' ולכן י'(, אות )כדלעיל מרובאעדיפא
 לפנ1תם דרגילות שמוכח ומכיון החזקה.בתר
 א', בדרגה חזקה ושייך ריעותא חשיבאלא
 עס הרק שומשמי דאפקיד גברא בהאיה"ה

 זו. בחוקה ממק מהניאע דהאהמפקיה
 11 ראיה הגמ' דוחה למסקנא מיהוי"ד.
 מעשר מ"ם קרבן, קו"ף דתנן דהאומפרש
 משום רק חזקה בתר דאזלי' משום לאוכו',
 )קט"ז הגמ' ופוסק כפר, הוה מיכפר פינןדאם
 והלכתא וכו' דשומשמי עלייהו הוה מאיא'(

 להוציא יכול הממקיד ואין פינן, )שמאחוששין
 דרגילוח דהא להגמ' ס"ל דלמסקנאמהנפקד(
 וצריכין לפנינו, וספק ריעותא חשיבלפנותם
 ממון חוקת כנגד לא מהני דלא דחזקה ב'לדין
 רק מהני לא החוס' )ולדעת רובא. כנגדולא

 רצי' דהשתא, בחזקה ולא דמעיקראבחזקה
 י'.( אות לעילדברינו
 והטור הרא"ש שיטת יתיישבו ועפ"דט"ו.
 סוף הרא"ש דז"ל ציצית. בהל' והט"זוהמחבר



כהוראיתמד
 בציצית יבדוק ה' רבר על ההרד ציצ'תהלכות
 ע"כ. לבטלה ברכה לעבור לא כדי עטיפהקודם
 ועיין( )ד"ה ח' סימן או"ח בטור הב"חוכ'

 בכל לבדוק צריך אין דמדינא מלשונודמשמע
 כשרות אחזקת לה דמוקמינן שמתעטףשעה
 שיהא חסידות מדת אלא שנפסלו לו שיודעעד
 ע"כ. לבטלה ברכה יברך פןחרד

 דברי אחר נמשך ט' בסעיףוהמחבר
 הציצית בחוטי יעיץ שיברך קודם וכ'הרא"ש

 לבטלה ברכה יברך שלא כדי כשרים הםאס
 יש הכי דבלאו אע"ג סק"ח הט"ז וכ'ע"כ,
 ציצית, בלא כנפוח ד' של בגד שילכשחשש
 משום רק כשר, שהיה אחזקתי' ליה אוקימ"מ

 לבודקו, דוקא החמירו וכו' תשא דלאחומרא
 שאין דמכית להלכה שם הט"ז הוציאועפ"ז
 בלי כנפות ד' בגד שילכש מחששהבדיקה
 לבטלה, ברכה משום הף החשש רקציצית,
 כנפוח ד' של בגדים הרבה שלובש מיממילא
 אחת, ברכה רק כולן על מברך שאין אחתבכת
 שיצא דמכיון א' בגד של הציצית לבדוק לודי

 עוך. לכדוק צריך אין לבטלה ברכהמחשש
 של זה דין על חלק י"א ס"קוהמג"א
 חייב דמ"מ נ"ל אך ח"ל והמחבר,הרא"ש
 כמקום החזקה על סומכץ דאין משוםלבודקן
 וביאר א' ס' ביו"ד כש"כ לבררודיכולין
 דרוב דאף שם דקיי"ל כוונחו, השקלהמחצית
 אם מ"מ הן, מומחין שחיטה אצלמצייס
 מומחה הוא )אם לבודקו צריך לפנינוהשוחט
 הרוב, על סמכינן ולא שחיטה(, הלכותויודע
 וממילא )ר"ל מרובא דגריע בחזקה כ"שוא"כ
 החזקה, על לסמוך אין לבודקם שיכולבציציח

 שלובש מחשש הדין מעיקר לבודקםוצריכין
 חומרא בלי אף ציצית בלי כנפות ד'בגד

 לבטלה(.דברכה
 ג"כ הקשה בסק-ח שם והט"זט"ז.
 החזקה על סומכין אין הא וא"ל וז"לכהמג"א

 א' סימן ביו"ד כמ"ש לבודקו לפנינו שישכל
 דחיישינן רק הטלית בדק דכבר שאני הכאי"ל

 אחזקה מדינא סומכין שפיר ע"כלקלקול
 בזה תירץ דמה תמוה, חירוצו ולכאורהעכ"ל,
 הוי שם ביו"ד הא אחזקה מדינאדסומכין
 וצריכים ארוכא סמכינן לא ואעפ-כרובא

 דהא לברר, דצריך בחזקה הכא כ"שלכודקו,
 שכיאר )כמו עדיף רובא וחזקה רובאקי"ל
 המג"א(. כממת השקלהמחציח
 דהא הט"ז. דברי היטב יתבארו ועפ-די"ז.
 דרובא דהא ט-י( )אוחיות לעיל כחכנוכבר

 כ' בדרגה בחזקה דוקא היינו עדיף רובא'וחזקה
 ספק, לנו שנולד ריעותא, עם חזקה)והיינו
 שאין בחזקה משא"כ שנחסר(, לנגעדומיא
 נשחנה, אולי לחשוש באים רק לפנינוריעותא
 אולי לחשוש צריכים שאין אומרתוהחזקה
 כאן גם והנה מרוכא. עדיפא כזו חזקהנשתנה,
 עשיתם בשעת אחת פעם בדקם שכברבציציח
 שום בלי בו שמחעטף זמן בכל לחשושובאת
 אומרת החזקה הציציוח נפסקו אוליריעותא
 עדיפא כזו וחזקה נפסקו, שמא לחשוששאץ
 ראף קיי"ל א' סי' דביו"ד אף וממילאמרובא
 צריך לברורי דאפשר היכא כל רובאבמקוס
 דחזקה בציצית משא"כ ברובא, דוקא זהלברר
 על נסמוך מדינא וממילא מרובא, עדיףכאן

 לברר. א"צ לברר, שיקולין ואףהחזקה

4"



תמהבחוראי

 אלשין ירוחםחרב

 ובעבדים בקרקעות ג"ש חזקתבעבין

 שהמחזיק אע"פ איתא, קל"ה ס'בטור
 על שלו, שהוא לומר נאמן המטלטלברבר
 בה הח~יק אא"כ וכו' נאמן אינו וחיהבהמה
 בגמ' דאיתא דמה הטור דדעת ומבוארג"ש.
 לאחר חזקה להם יש דגודרות א', ל"ו דףב"ב
 עבדיס. על רק ולא הגודרוח כל על קאיג"ש,
 הטור בדברי סתירה שהקשה שם בב"חוע'

 וחיה דבבהמה פסק דכאן להקשוח ישח"ל,
 ע"ש כתב קל"ג ובס' בג"ש חזקה אינאנמי
 חזקת לו תועיל לא דבמטלטלין העיטורהבעל
 בהו שייכי לא נינהו שטרא בני דלאו כיתג"ש
 וחיה דכבהמה ס"ל ררבינו וכיון וכו'חזקה
 ג"ש, חזקת איכא נינהו שטרא בני דלאואע"ג
 בסי' העיטור בעל דברי להביא הו"ל דלאקשה
 וכוונתו עיי"ש, כוותי', ס"ל דלא כיתקל"ג
 דיש פסק קל"ה דבס' הטור, בדברי סתירהדיש
 שטרא בני שלאו אע"פ גודרות בכל ג"שחזקת
 בהו דליכא הטור כתב מטלטלין ולעניןנינהו,
 נינהו שטרא בני דלאו משום ג"שחזקת
 ס' בש"ך וע' לתרץ, עצמו שדחק מהועיי"ש
 דחוקים. הב"ח דדברי שכתבקל"ה
 כל דדעח שכחב סק"ג קל"ה ס' בש"ךוע'
 רק לא גודרוח בכל מהני ג"ש דחזקחהפוסקים
 מוכח לא העיטור מבעל וגם שם וכתבבעבדיס.
 מרבריו נראה שכן ה"ה דמ"ש מידילפענ"ד
 ולא ג"ש חזקת מהני בעבדים דרקןהיינו
 ממ"ש לו שיצא נראה גודרותןבשאר

 להס אין נינהו שטרא בני דלאו כיקדמטלטלי
 דהבעל הש"ך כוונת עיי"ש. ג"שחזקת
 אבל מטלטלין לענין רק כן כתב לאהעיטור
 ג"ש. חוקת להם דיש העיטור מודהבגודרות
 מאד, תמוהים הש"ך דברי לכאורהאבל

 רק בגוררות איירי לא העיטור שהבעלדאע"פ
 ולהשכיר, להשאיל העשויע מטלטליןלענע

 מטלטלין דמש"ה לדבריו טעם נתן האמ"מ
 שטרא בני דלאו משום ג"ש חזקת להםאק

 לאו הם דגם בגודרות גם שייך טעם והךנינהו.
 לן תיתי מהיכי שכן וכיון נינהו, שטראבני

 נינהו. שטרא בני לאו דתרווייהו ביניהםלחלק
 תמוהין לכאורה ביניהם שמחלק הש"ךודברי
 שכתבו א', ל"ו דף לקמן בראש1ניס וע'מאד.

 דלאו משום ג"ש חזקת בגודרות איןדמש"ה
 הבעל סבר דבמטלטלין וכמו נינהו. שטראבני

 להם יהי' דגודרות מה"ת א"כ טעם הךהעיטור
 ג"ש.חזקח

 חקר כ"ו ס' שמוא' דהברכח בזה,והנראה
 פטור ג"ש דבחזקת הראשוניםלשיטח
 האם בגודרות, הדין מה היסתמשבועח
 אם היסח משבועת פטור יהי' ג"כבגודרוח
 פטור בקרקעות רק דלמא או ג"ש, בהםהחזיק

 להם שיש אע"פ בגוררות אכל היסתמשבועח
 עיי"ש, היסת, שבועת חייב מ"מ ג"שחזקת
 דנסחפק ונראה בזה. הספק מהו ביארולא

 דין עם דינא חד הוי אם דגודרות ג"שבחזקת
 של דין חד רק דנאמר בקרקעוח,חזקח.ג"ש

 ובין בקרקעות בין ומהני שניס, שלשחזקח
 ג"ש חזקת. דין חלוק דלמא אובגודרוח,
 של דינים ותרי דגודרות ג"ש מחזקתדקרקעות
 ודין דקרקעות ג"ש חוקת דין הם, ג"שחזקת
 דינם ביסוד הם וחלוקין דגוררות, ג"שחזקח
 חוקה מדין דינה יסור דקרקעוח ג"שדחזקת
 בכמה הראשונים כמש"כ שטרבמקום
 נינהו שטרא בני דלאו בגודרות אבלמקומות
 דינה יסוד רק שטר במקום חזקה דין בהולית
 מטלטלין דבכל בעלמא ראיה ח~קת מדקהוי
 תפיסתן דאין ובגודרות מיד חזקה להםיש

 דכבר ג"ש ולאחר מיד, חוקה להם אעראיה
 מטלטלין. דחזקח דינא בזה חל שוב ראיהיש



נהוראיתמו
 חדש ד'ן הוי דקרקעות ג"ש דחזקתנמצא
 הוי דגודרוח ג"ש וחזקת שטר, במקוםדחזקה
 של ספקו מבואר ובזה מטלטלין, חזקחמדץ

 יסוך דאם דגודרות ג"ש בחזקת שמוא',הברכת
 פטור יהא דקרקעות ג"ש ח,קת משוםדינה

 נאמר אם אבל בגודרוח גם היסחמשבועת
 ג"ש חזקת דין - הם מיוחיים דיניםדחרי

 ג"ש חזקח ודין שטר, במקום דהוידקרקעות
 חזקת ומדין בעלמא ראי' דין דהוידגודרות
 לענין נ"מ יהי' בודאי א"כ ביה, נגעומטלטלין
 פטור בקרקעות דרק היסת שבועתפטור

 אבל שטר, במקום הף דחזקה היסתמשבועת
 בודאי מטלטלע חזקח מדק דזוכהבגודרות
 מטלטלין. שאר כמו היסת שברצתחייב

 דבשו"ע ספיקא, הך לפשוט ישולכאורה
 הסמ"ע[ דעת וכפי המחבר פסק ק"מ ס'חו"מ

 ע"ב ובם' היסת משבועת פטור ג"שדבחזקת
 חזקת להם יש ועבדים דגודרות המחברפסק
 הוי ולכאורה היסת. שבועת לישבע וחייבג"ש

 דג"ש פסק ק"מ דבס' השו"ע בדכריסחירה
 דחזקת השו"ע פסק ע"ב ובס' מהיסתפוטר
 בשיטת וצע"ג היסת, משבועח פוטר אינוג"ש

המחבר.
 ג"ש חזקח דין דחלוק מזה דמוכרחונראה
 דהמחבר בגודרות, ג"ש חזקת ודיןבקרקעות

 מהיסת פטור דקרקעוח ג"ש בחזקת דרקסבר
 אבל הוי, שטר במקום דחזקה שביארנוכמו
 בגודרות ג"ש מחזקת המחבר איירי ע"בבס'

 מדין דגודרות ג"ש דחזקת וסברובעבדים,
 ג"ש לאחר הראיה שנגמר דכל מטלטליןחזקת
 דץ בהן ואין מטלטלין דחזקת דינא. בהחל

 דחייב פסק שפיר ומש"ה שטר במקוםחזקה
 ]ועיע ג"ש. שהחזיק אע"פ היסתבשבועח
 קושית לתרץ שכתב א' ס"ק ק"מ ס'בקצות
 על אהדרי תחזקו דלא ד"ה כ' כ"ט דףהתוס'

 שותפות עידי להם היה דלא שפי'הרשב"ם
 ראשונה שנה שהחזיק אוחו דא"כ חום'והקשה
 לחכירו שיש עדים דאין כיון שלו שהואיאמר
 דחזקת לשיטתו דהרשב"ם הקצוח ות'חלק,
 היה דלא קשה לא וא"נ מהיסת פוטרג"ש

 שבועת אותו דישביע ג"ש בלא שיחזיקחושש
 מהיסת פטור יהי' ג"ש יחז'ק אם אבלהיסת
 מדברי דהוכחנו כן, אינו דברינו ולפיעיי"ש,
 חייב ובעכדים דבגודרוח ע"ב ס'המחבר
 דגודרות ג"ש חזקת דחלוק כ וע" היסת.שבועת
 חזקת מדע רק שטר במקום חזקה מדיןדלאו

 בעבדים דאיירי בסוגיא שם וא"כמטלטלע,
 דלא וזה ג"ש לאחר אפי' היסת חייביהיה
 שהוכחנו מה לפי והנה הקצה"ח[,כדכרי
 של ספיקו לפשוט ע"ב סי' המחברמדברי
 רק דלא גדול חידוש לנו 'וצא שמוא'הברכת
 דין להם אין נינהו שטרא בני דלאובגודרוח

 דכני בעבדים אפי' רק דקרקעות ג"ש חזקתשל
 כיון חזקה דץ הך להם אע ג"כ נינהושטרא
 דאין משום ורק מטלטלין, הוודעבדים
 מטלטלין דחזקת דין להם אע ראיהבתפיסתן

 שטר. כמקום חזקה דין חכמים בהם תיקנולא
 השער קושיח להשב יש דכרינוולפי
 שיטת על שהקשה ק"מ, בס'המשפט

 מתקנת רק הוי ג"ש דחזקת דסבריהראשונים
 גם ג"ש חזקת דמהני מבואר דבשו"עחכמים.
 קכ"ד סי' באהע"ז דאיתא שבערוה, דברלענין
 ומהוזקים עבד של ידו על חקוק גט היהס"י
 והיא מתח"י יוצא והוא שלו שהואבעבד
 מגורשת ספק דהוי לי נמסר כעדיםאומרת
 שאין במקום ודוקא חזקה להם איןדגודרות
 כגון חזקה להם שיש במקום אבל חזקהלהם
 דחזקת נאמר ואם וכו' מגורשת ג"שלאחר
 שבערוה בדבר מהנ' היאך מדרבנן רק הויג"ש
 מהני לא דרבנן סימנין דאי אסימנין, דהרמייי
 א', כ"ט דף הגט כל בפרק נדאיתא בגטסימנע
 בשום דבאמת מיושב, דברינו ולפיעיי"ש.
 חזקת דמהני בראשונים מבואר אינומקום
 וכטו עבד לענין כאן רק שבערוה בדברג"ש

 שביארנו מה לפי והנה המשפט. השערשהביא
 - ג"ש בחזקח רינים ב' דיש כלל, קשהלא

 דגוירות. ג"ש וחזקת דקרקעות, ג"שחזקת
 הוו ג"ש דחזקת בראשונים שאיחאומה

 דיסוד דקרקעות ג"ש חזקת דין רק הוימדרבנן
 תקנת הוי זה שטר, במקום חזקה מדיןדינה



תמזנהוראי

 וגודרוח דעבדים ג"ש הוקת דין אבלחכמים
 מיחה" "מדלא הראיה דעצם דאורייתאהוי
 מהני לא דבקרקעות אלא התורה, מן ראיההוי
 קיימי בעליה בחזקת דקרקע להוציא, ראיההך

 משא"כ שטר, במקום חזקה דין חכמיםותיקנו
 ורק התורה מן מטלטלין חזקת דישבמטלטלע
 הראיה, חסר עיילי קא דמנפשייהובגודרות

 וממילא הראיה נשלם כבר ג"ש שהחזיקוכל
 רבגודרות נמצא מטלטלין. חזקת דיןחל

 הוי חה מטלטלין חזקת מדץ זכייתוובעבדים
 שפיר ואתי ראיה, שתפיסתן במקום התורהמן

 שלו בעבד מוחזקין היו גבי שפסק השו"עדברי
 ג"ש דתזקח מגורשת ג"ש החזיקהדאם

 דהוי שבערוה דבר לענין מהני בודאידגודרות
 לא דקרקעות ג"ש דחזקת ואפשרדאורייתא.

 קושית ומיושבת שבערוה, דבר לענעמהני
 המשסט.השער

 הרמב"ם, מדברי מוכח דהכיונראה
 דהזקת דע הכיא טו"נ מהל' פי"אדברמב"ם
 הביא אם אבל ח"ל, ב' הל' ועיי"שקרקעות
 וכו' שנימ שלש קרקע פירות שאכלעדים

 היסת ראובן וישבע ראובן ביד אותהמעמידין
 בפ"י ולעיל וכו' שאומרין מפני ויפטרוכו'
 עיי"ש בעבדיב ג"ש חזקת דץ הרמב"םהביא
 העבד את שחפס ה3טען זה הביא וז"ל, ד'בהל'
 הואיל וכו' ג"ש אצלו העבד לזה שישערים
 נאמן זה הרי השנים אלו בכל בו מיחהולא

 וכו'. היסת שישבע אחר בידו אותוומעמידין
 חזקת כהל' כתב דהרמב"ם לעיין ישוהנה

 הראש1נים לבעלים אפשר שיהי' והואקרקעוח
 דזה והינו בה מיחו ולא שהחזיק בזהשידעו
 שהבעלים באופן דרק ג"ש בחזקתתנאי
 בעבדים ג"ש דבחזקת וצ"ע שהחזיקו,יודעים
 וכו' שידעו דוהוא תנאי הך הרמב-ם הזכירלא
 בפי"א לקמן שיכתוכ מה על דסמך נאמרואם
 ועוד שאבאר. כמו הל"ל קרקעות חזקתלענע
 ע' ג"ש חזקת הל' בכל האריך י"א דבפרקצ"ע
 לא למה לראובן אומרין אע מה ומפני ד',הל'

 הל"ל כאן וא"כ הל', כמה ועוד בשטרךנזהרת
 וצ"ע. שאבאר, כמו ג"ש החזיק אםדבעבדים

 לענין דבפי"א הרמב"ם בלשת צ"עועוד
 אותה מעמקין הרמב"ם כחב קרקעותחזקת
 לו שמכרה היסת ראובן וישבע ראובןביד

 מלשון ומבואר ויפטר, לו נחנה אושמעון
 נשבע בידו הקרקע שמעמידין דלאחר םהרמב"
 שהחזיק דמי הרמב"ם כתב ד' הל' ובפ"'היסת
 בידו אוחו ומעמידין נאמן זה הרי כעבדג"ש
 רכאן וצ"ע עיי"ש. וכר, היסת שישבעאחר

 דאין הרמב"ם כתב בעבדים ג"שבחזקת
 שישבע לאחר רק ברשותו העבד אתמעמידין
 בעבדים ג"ש חזקח בין נ"מ מההיסת,

 שישבע צריך דבעבדים הביאור ומהלקרקעות,
 בידו, אוחו שמעמידץ קודם היסתשבועת
וצ"ע.

 בשיטת היטב לעיין יש דהנה בזה,והנראה
 ס' בקצות דע' ג"ש, חזקח של בגדרהרמב"ם

 הוי ג"ש דחזקת הרמב"ם בדעח שביארק"מ
 מדבריו פי"א ברמב"ם ע' אבל דרבנן.תקנה
 והנה הרמב"ם. בשיטת וצ"ב כהקצות,דלא

 אכלה י"ב הל' טו"נ מהל' פי"כברמכ"ם
 בעבירה שנהנה אע"פ וכלאים שביעיחערלה
 הוא שכוש א"א שם הראב"ד וכ' חזקה, זוהרי
 אכילה שמה עצים שאכילת אלא אמרוולא

 הראב"ד ודברי אחריני. פירי וליכאהואיל
 אכל דאם בראשונים כמבואר פשוטיםלכאורה
 דכית חזקה כאן אין וכדומה, ערלהפירות
 וכל הבעלים אי-מחאת על בנוי החזקהדיסוד

 לנו אע זו, באכילה מקפקים אינםשהבעלים
 דמותר עצים באכילת ורק מחאתו, מאיראיה
 הרמב"ם בשיטת וצ"ב ראיה, לנו ישבהנאה
 עוד וע' חזקה. דהוי וכו' ערלה באכלהדסבר

 מחזיקץ אין ז' הל' טו"נ מהל' פי"דברמב"ם
 בפניו אכלה כיצד הגדיל ואפי' קטןבנכסי
 שהגדיל אחר ושתים אחת שנה קטןכשהוא
 עד כלום זה אין וכו' לי מכרת אתהוטען

 וע' שהגדיל, אחר רצופות ג"ששיאכל
 אחר ג"ש אכלה אלא כן אינו א"אבראב"ד
 וע' הגמ'. מן נראה וכן חזקה אינהשהגדיל
 שיטח שביארו מהראשונים שהביאבמ"מ

 אחר לקחה לא שמא ח"ל בלבוש וע'הראב"ד



כחוראיתמח
 וצ"ב למחות, שלו שהוי הקטן ידע ולאשהגד'ל
 הרמב.ם.בסברח

 במה היטב מבואר הרמב"ם דשיטתונראה
 הרמב"ם דחולקין מכירה, מהל' בפ"אשכתב
 קנין לענין מהני אי פירות אכילת בדיןוראב"ד
 היתה ט"ו, הל' שם כתב דהרמב"םחזקה,
 שקונה החזקה הרי וכו' סלע צחיחהקרקע
 שם בהמה העמדת או פירות שטיחחאותה
 ובהשגות התשמיש. משאר בזהוכיוצא
 דהא מיחוורא לא מילתא הא א"אהראב"ד
 לא פירות ואכילח הוא פירות אכילתחזקה
 ארעא בה למיקנא אבל טענה כנגד אלאמהני
 נעל כעין לארעא דמהניא מידי אלא קנילא
 לחבירו שדה המוכר ט-ז בהל' וכן עיי"ש.וגדר
 האילן פירוח שאכל או וכו' הלוקח בהונכנס
 בראב"ד וע' וכו', החזיק שהרי קנה זההרי
 וע' עיי"ש, שכחב הדרך על הולך זה כלא"א
 דכל דם"ל דמשום האמת הוא וכן וז"לבמ"מ
 קנה מכחיש כשהמוכר ג"ש בח1קתשקנה
 במח' וצ"ב עיי"ש, וכו' מודה כשהלהלאלתר
 דכל בתב דהראכ"ד ונראה והראב"ד.הרמב"ם

 טענה. כנגד רק מהני פירוח דאכילתדין
 הוי ג"ש ח1קת דיסוד למד דהראב"דוהביאור,

 רק הוי פירוח אכילת דין כל וא"כ ראיהמהל'
 כלל שייכי לא אבל ראיה לשווי' תימצאהיכי
 דסבר הרמב"ם אבל לקנין. פירותאכילח
 דיסוד סבר לקגע, גם פירות אכילתדמהני
 הביאור רק בעלמא ראיה דין אינו ג"שחזקת

 לבעלים, מחזיקו בקרקע ג"ש פירוחשאכילת
 מה הוי חזקה קנין של דגדר הרמב"םוסבר

 ד1ה לקנין מהגי דזה בחזקתו הדברשנעשה
 לקנות, קנין מעשה הף בהקרקעשמחזיק
 אינה האכילה עצם להראב"דמשא"כ
 רק שייך ואינו לראיה ה"ת הוי רקמחזיקחו
 יש הבעלים מיחה שלא דממה טענהכנגד
 ולפ"1 קנין. לענין כלל שייך ולא לטענתוראיה
 ערלה אכלה לענין וראב"ד הרמב"ם מח'מובן
 ראיה, מדין ג"ש חזקח דיסזד דלדראכ"דוכו'
 ערלה דמאכילת מהני, לא ערלה אכילתא"כ

 שלה דהוי ראיה כאן אין אסה"נ,דהוי
 מקפידים, דאינם משום מו"ין אינםדהבעלים
 פירות אכילת דעצם להרמב"םמשא"כ
 מהני אכילה שחשוב כל א"כ לבעליםמחזיקו
 ערלה דאכלה הרמב"ם סבר וא"כלהחזיקו,

 מח' אידך מובן ג-כ הנ"ל ולפי ח1קה.הוי
 קטן, לפני מח1יקין לענע וראב"דרמב"פ

 ראיה מדין ג"ש ח1קת דין דעיקרדלהראב"ד
 בעודו להחזיק שהתחיל כאן א"כ עלה,אתינן
 דסבר להרמב"ם אבל ראיה, כאן איןקטן

 דע"י רק ראיה מדין לאו יסודו ג"שדחזקת
 שאכל כל א"כ לבעלים, הוחזץ פירותאכילת
 לבעלים, הוחזק גדול שהוי בעליםבפנ'

 מהני לא קטן הי' ואס כאן יש פירותדאכילח
 אם אבל הבעליס, בפני כשלא הף אכילהדהך
 ידע שלא שאפשר ומה מהני. שפיר גדול,הי'
 דיסוד להראם"ד אבל ח1קחו. מבטל אינוזה

 הוי ידע דלא שאפשר כל הראיה, הויהח1קה
 וע'. כלום, ואינו ראיהספר

 שמחלק הרמב"ם דברי לבאר נבאולפ"ז
 - דהקשינו ג"ש בחזקח לקרקעוח עבדיםבין
 דוהוא תנאי הך הרמב"ם הביא לא אמאי)א(

 גבי שהחזיק ב1ה שידעו לבעלים אפשרשיהיה
 חזקת שבדין הנ"ל, ולפי דעבדים, ג"שחזקת
 ג"ש ח1קת דין הלכות, ב' נאטרוג"ש

 יש וגודרוח, דעבדיס ג"ש ח1קת ודיןדקרקעות
 ג"ש חזקת דגדר דביארנו הרמב"ם.לבאר
 חל ראיה שיש ע"י רק חדש דע אינודעבדים
 אין דאס פשוט א"כ מטלטלין. דחזקת דץביה

 דמדין כיץ מהני לא מהחזקה יודעיםהבעלים
 הבעלים אין דאם פשוט עלה אתינןראיה
 הוצטרך לא ומשו"ה ראיה, כאן איןיודעים
 שהבעליכ באופן דאיירי לפרשהרמכ"ם
 דשיטת ביארנו בקרקעות אבליודעים.
 ג"ש דגדר רק מהני ראיה מדין דלאוהרמב"ם
 וא"כ לבעלים, הוחזק ג"ש סירוח אכילתדע"י
 מחזיקו, בעלים כדרך פירות אכילת דכלס"ד
 הבעליס אם דדוקא הרמב"ם קמ"לולזה
 כאכילה הוי יודע אינו דאם מהחזקהיודעים



תמטנהוראי

 מחזיקו אכילה ואין הבעלים בפנישלא
 הוי הבעלים בפני אכילה דרק בכה"ג,לבעלים
 חזקה.מעשה

 "כמו הרמב"ם כתב לא אמאי מובןולפ"ז
 חלוק עבדים של דחזקה דביארנושאבאר",
 של חדש דין הוי דבקרקעות קרץעות,מחזקת
 מדע הוי בעבדים משא-כ שטר, במקוםחזקה
 ג"ש חוץת דין הביא והרמב"ם מטלטליןחזקת

 בפי"א ולא כפ"י מטלטלין חזקת בהל'בעבדים
 "כמו כתב לא ומשו-ה קרקעות, חזקתבהל'

 נפרדים. דינים ב' דהםשאבאר"
 הרמב-ם, בלשון שנוי יובן הנ"לת"פ
 דמעמידין הרמב"ם כתב קרקעות חזקתדבהל'
 והביאור היסת, ישכע ואח-כ בידוהקרקע
 ומה מחזיקו ג"ש החזקת דברינודלפי

 על שיש תביעות ככל הף תובעיםשהבעלים
 הדין מגרע אינו אבל לישבע שצריךהמוחזץ
 הקרקע מעמידין הרמב"ס כתב ושפירמוחזק,
 בעבדים ג"ש בחזקת אבל ישבע. ואח"כבידו

 הרמב"ם סבר א"כ ראיה, מייז דיסודוביארנו
 ~גרע זה דשבועה דררא וחל שתובעודכל

 שלא עד בידו להעמיךו יכולין ואיןהראיה
 בזה נגמר לא הדררא סילק שלא דכ"זישבע,
 דמעמירין הרמב-ם כתב שפיר וא"כחזקתו,
 היסת. שישבע אחר בידואותו

 וז"ל, ה' הל' טו"נ מהל' פי"ב ברמב"םוע'
 האחד שנים שש בשדה שהחזיקו שותפיןשנ'
 והשני וחמישית ושלישית ראשונהאכלה
 חזקה עלתה לא וששיח רביעית שניהאכלה
 שלא כיון אומר הקרקע בעל שהרי מהםלאחד
 בה שהחזיק שמעתי ולאראיחי
 מתיתי, לא זה מפני שנה אחר שנה אחדאדם
 ביניהן שטר השוחפין אלו כתבו אםלפיכך

 שעברו כיון שנה, אחר שנה בהשישתמשו
 קול לו יש שהשטר חזקה, לו עלתה שניםשלש
 לעבד וה"ה זכותו אבד מיחה ולאוהואיל
 שנה אהר שנה בו ונשתמשו שנים בושהחזיקו

 עיי"ש. החזיקו, הרי ביניהם שטר כתבואם
 דין הך הביא דבגמ' ז-ל, בדבריו צ"עולכאורה
 הביא הרמב"ם אבל בעבד, שותפיןדהזקת

 דברי סיום צ-ע ולפ"ז בקרץעות, זה דיןעיקר
 שנים" בו שהתזיקו בעבד הדין והוא "הרמב"ם
 אמאי בקרקעות, זה דין שהביא מכיוןולכאורה
 ג"ש חזקת דכפשוטו בעבדים, להזכירוצריך

 א"כ עלה, אתינן קרקעות חזקת מדיןבעבדים
 ובית הבדין בית הזכיר לא שהרמב"םנמו

 להזכיר לו למה וכדומה, והשובכותהשלחין
 ב' דיש דביארנו מיושב, דברינו ולפיעבדים.
 דביארנו קרקעות חזקת ג"ש, בחזקתדינים
 ראיה מדין דינה יסוד דאין הרמב"םבשיטת

 דין יש ועוד לבעלים. מחזיקו ג"ש דאכילתרק
 מדין דיסודו וגודרות, בעבדים ג"שדחזקת
 מטלטלין, הזקת מדין וזכייתו בעלמאראיה
 מתפיסתו ראיה ויש מטלטלין החופסדכל
 הרמב"ם נתב אמאי היטב מבואר ולפ"זזוכה.
 בעבדים, וגם בקרקעות השותפין דחזקת דיןהך

 אפי' מהני השותמין דהזקת לאשמעינןדצריך
 ראיה, מדין דינה שיסוד דמכיון עבדים,בחזקת
 השותפין, שכתבו שטר הך סגי דלאס"ד

 בחזקח ורק ראיה להל' הקול סגי לאדאפשר
 ג-ש אכילת רק צריך אין ששם מהניקרקעות
 כחד ונעשו שטר שכתבו וכל לבעליםלהחזיקו
 קמ"ל ולזה בעבדים, משא"כ סגי,בעלים

 מהני, נמי עבדים בחזקת דאפי'הרמב"ם
 מאכילתו, ראיה לנו יש הקול דיוצאדמכיון
וע'.

 השער קושית ליישב יש דברינוולפי
 דמהני הנ-ל דין דעל סק"א, קמ"ד ס'המשפט
 כחכ שטר כתבו אם בעבד שוחפין ב'הזקת
 משמע המחבר מלשון וז"ל, המשטטהשער
 בענין בו שהחזיקו לעבד וה"ה ]מש"כדקאי
 עבד שלקחו טוענים דאם זה שלפני אדיןזה[,
 כיון מכר שטר המוכר להם ועשה מפלוניזה

 אינו אם והיינו חזקה להם עלתה ג"ששעברו
 ואם מהמערער קנאה פ' אותו אםמבורר
 וטועניס חזקתן להו מהני לידו בא גזילהבתורת
 'דוע אם מהמערער קנאה ודאי פ' שאוחולהם

 וכ"כ בטור כמבואר אהד יום בו דר פ'שאותו
 דבעבד דנראה צ"ע, זה דין ולפענ-דהסמ"ע.

 נשתמש לא המוכר אם הלוקח חזקת מהנילא



בתוראיתכ
 שהמוכר דבעינן דטעמא כיץ אחד יוס אלאבו
 ראי' קצת דאיכא משום היינו אחד יום בודר

 אחד יום בו שהחזיקו כיון המוכר שלשהוא
 דר לא המוכר דאם חז"ה בפ' אמרינןומה"ט

 דהא כיון וא"כ וכו' מהני לא בה נראה אלאבו
 דגודרוח משום הוא ג"ש חזקה בעינן עבדדגבי
 כמבואר קעיילי דמנפשייהו חזקה להסאין

 יום רק בו נשתמש לא המוכר אם א"כבש"ס,
 מנפשי' דדלמא לו שמכרו ראיה איןאחד
 וכו', מהני דלא בו מנראה וגרע לגבי'קעייל
 ונראה עיי"ש. עכ"ל יומא, חד בו דר כלאוהוי

 שיטת דהנה טעם בטוב מיושבדלדכרינו
 עדים רוקא דבעינן א', מ"א דף לקמןהרמב"ן

 ס" והש"ך מיגו, מהני ולא יומא חד בו דרעל
 והוכיח הרמב"ן דברי על השיג י"א ס"קקמ"ו
 חד בו הדר לברר מהני דמיגו ראיותטכמה
 רמהני מטלטלין מחזקת ראיתו ועיקריומא,
 לקחו שהוא מפ' דלקחו טוען אם אפי'שמ

 חד בו דר על עדים הביא שלא ואע"פמהמ"ק,
 הרמב"ן, דברי ליישב ונראה עיי"ש.יומא

 טענינן קיי"ל מקום דבכל צ"ב,דלכאורה
 יומא חד בו דר שיהי' צריך ואין וליורשללוקח
 לדין יומא חד בו דר צריך ג"ש בחזקתומ"ט
 יונה ורבינו הקצות שכ' מה לפי ובפרטטענינן.
 אומדנא שצריך משום הוי יומא חד בו דרדדין
 אומדנא א"צ טענינן דבכל תימא חהקצח,
 דבלא ג"ש בחזקת טענינן דין הך ומ"שקצח,

 טענינן. דץ ליכא קצתאומדנא
 טענינן דין דחלוק שמוא' הברכחוביאר
 של דיסוד בכהת"כ, מטענינן ג"שבחזקת
 וכדומה, ממון החזקת להעמיד הויטענינן
 משא"כ קצת, אומרנא צריך איןומשו"ה
 כאן אין טענה כאן שאין זמן כל ג"שבחזקח
 טענה דבלא ממת, הוצאת כגדר והוי כללחזקה.
 כזה טענינן שנאמר ובכדי חזקתו נשלםלא
 טענינן דבכל והביאור קצת, אומדנאצריך
 ג"ש בחזקת משא"כ טענה", "שם רקצריך
 טענת צריך א"כ טענה בלא חזקה לוראין
 יין ליכא קצת אומדנא לנו שאין וכלודאי,

 ויש עי"ש. ודאי, טענח ליה לאשווי'טענינן
 כאן. נאריך ולא לזה, ראיותכמה

 על הש"ך קושית ליק2ב נבאולפ"ז
 מצינו דלא מטלטלין מחזקח דהוכיחהרמב"ן

 דברי ולפי יומא. חד בו דר על עדים דבעינןבי'
 דבחזקת הרמב"ן דסבר י"ל שמוא'הברכח
 רביארנו כלל, יומא חד בו דר א"צמטלטלין

 טענינן יין סגי חזקתו להעמיד שבאיןדכל
 בחזקת וא"כ אומדנא, שום א"צ טענינןובהל'

 חזקתו, להעמיד טענה הוימטלטלין
 טענה עמה שאין דחזקה הל' ליכאדבמטלטלין

 א', מ"א דף לקמן במשנה ע' חזקה, הוילא
 כגון טענה עמה שאין חזקה כלוברשב"ם

 הזכיר ולא תשמישין וחזקת קרקעותחזקח
 לעצם טענה א"צ שבמטלטלין מטלטלץ,חזקת
 דר שיהיה דא"צ מבואר שכן וכיון חזקה.דין
 הוי מטלטלין בחזקת דהטענינן יומא חדבו

 להעמיד רק הטענה דהוי בעלמאכטענינן
 יש.הל' דקרקעות ג"ש בחזקח משא"כחזקתו,
 הוי לא טענה עמה שאין חזקה דכלמסוימח
 דדר הל' נאמר ובוה ודאי, טענת וצריךחזקה,
 מחזקת להוכיח אין ולפ"ז יומא, חדבו

 בו דר צריך אע דשם עדים בלא דסגימטלטלין
 השער קושית מיושב ולפ"ז עיקר. כל יומאחד

 טענת מהני היאך רבעבדים שהקשההמשפט
 צריך בכה"ג הא מינך דזבנא זבינתאמפלניא
 בעבד, שיך לא וזה יומא, חד בו דרשיהי'
 והרמב"ם השו"ע בשיטת שביארנוולפ"ד
 חזקת דמדין בעבדים, ג"ש חזקת דעדחלוק

 ע"ב מסימן והוכחנו עלה, אתינןמטלטלין
 שבחזקח אע"פ היסת משבועת פוטרדאינו
 דחזקח וביארנו מהיסת, פוטר דקרקעוחג"ש
 וכיון עלה אתינן מטלטלין חזקת מדץעבדים
 דאה"נ המשפט, השער קושיח מיח2בשכן

 שפיר מ"מ יומא, חד בו דר שייך לאבעבדים
 מאחרים לקוח טענת דמהני בשו"עמבואר
 דבחזקת הרמב"ן בשיטח שביארנודכמו

 בחזקח וכ"כ יומא, חד בו דר א"צמטלטלין
 ודו"ק. יומא, חד בו דר א"צעבדים



תנאכהוראי

 הטור דברי לבאר נבא הנ"ל דכרינווע"ס
 דפסק הטור על דהקשינו העיטור.ודברי

 דמטלטלין משום ג"ש חזקת ליכאדבמטלטלין
 דיש פסק האיך א"כ נינהו שטרא בנילאו
 כני לאו הם דגם כיק כגודרות ג"שחזקת
 נינהו.שטרא

 זצ"ל בער ברוך ר' שחקר מה עורונקדים
 חשוב ג"ש קודם אם אחד( מתלמיד)בכת"י
 ג"ש קודם בקרקע לעיין יש דהנה וז"ל,תפוס
 הוא דברור הקרקע על ספק שום הוי לאאם

 או כלל" תפוס הף "ולא מערער שלשהוא
 אלא שנים כב' גם ספק לנו דנעשהדנימא
 פסקינן קיימא בעליה בחזקת קרקעדמדע
 ג' דבעינן בגודרות לעיין יש וכן למ"ק.הקרקע
 ואע ג"ש קודם כלל תפוס הוי לא אםשנים
 תפוס דהוי או לגמרי, בתפיסתו הדבררואין
 שהם כיון לתפוס מרע המערער דטענחאלא

 שלא נימא אם והנה עיילי. ומנפשייהוגודרות
 א"כ שנים, ג' קודם בגודרות כלל תפוסהוי

 שלו שהוא בעבד מוחזקין גבי פסקינןאמאי
 להיות צריך הא מגורשת ספק הוי ג"שדקודם
 קודם דבגודרות ומוכח מגורשת, אינהודאי
 וכן מידו. מוציא המ"ק רק תפוס, שם 'שג"ש
 להשאיל העשויין דברים בדין במק"אחקר

 מוציא דמ"ק ורק תפוס שם יש אםולהשכיר
 תפוס הוי דלא או דהשאלחיו בטענתומ'דו
 דין דחלוק ראיה להביא ויש עיי"ש.כלל,
 מגודרות ולהשכיר להשאיל העשויעדכרים
 דהוי זצ"ל בער ברוך ר' ביאר דבגודרות-

 להשאיל העשויין בדברים אבל כנ"ל,תפוס
 דע' כלל, תפוס הוי דלא משמעולהשכיר
 המטלטלין כל טו"נ מהל' פ"ח רישברמב"ם

 כתב ובפ"י 'דו. תחת שהן זה בחזקת הןהרי
 הרמב"ם שם וכתב חזקה להס אין דגודרותדין
 זה בחזקת אינם וכו' חי' או בהמהוז"ל

 שאע וכו' לבעלים ידועה שהיא מאהרשתפסה
 מעצמה הלכה היא שהרי ראיה ידו תחחהיותה
 ג', הל' פ"ח ברמב"ם וע' ברשותו.ונכנסה

 כתב ולהשכיר להשאיל העשויין דבריםרלענץ
 והנה בעליהן. בחזקת הן הריהרמב"ם

 לענין טו"נ מהל' פי"א ברישהרמב"ם
 בעליהן. בחזקת הן דהרי ג"כ כתבקרקעות
 דכרים דחלוק הרמב"ם מלשת דמבוארונראה
 דדברים מגודרות, ולהשכיר להשאילהעשףין
 תפיסה להם אין ולהשכיר להשאילהעשוין
 בגודרוח משא"כ בעליהן, בחזקת והויכלל
 וכל ראי' בחפיסחן אין ורק תפיסה להםדיש
 ממנו. מוציאין הבעלים ראי' בחפיסחושאע
 בין לחלק שם שכחב א', ל"ו דף בריטב"אוע'

 ולהשכיר, להשאיל העשויין לדבריםגודרות
עיי"ש.

 דהקשינו הטור, דברי לבאר נבאולפ"ז
 האיך נינהו שטרא בני לאו דגודרוחדמכיון
 הטור והא ג"ש, חזקת בהם דמהני הטורסכר
 במקום חזקה מדין יסודו ג"ש חזקת דדיןסבר
 חזקת מהני דלא הטור כתב קל"ג ובס'שטר,
 דלאו ולהשכיר להשאיל העשויע בדבריםג"ש
 בפשיטות, מיושב ולדברינו נינהו. שטראבני
 דין הוי ג"ש חזקת מהני דבגודרוח שכתבדמה
 חזקה, דיני שני דיש דביארנו - לגמריאחר

 דין יש כקרקעות ג"ש דתזקח הדיןדמלבד
 חזקת מדיז דינה ויסוד דגודרות. ג"שחזקת

 וכל ראי' מהל' רק הוי ג"ש וחזקתמטלטלין,
 מטלטלץ. דחזקת דינא כזה חל ראיה לנושיש
 בגודרות. הטור דברי מבוארים שפירוא"כ
 להשאיל העשויין דבדברים הטור שכתבומה

 בני דלאו טשום ג"ש חזקת מהני לאולהשכיר
 להם יש דגודרות רחזינן צ"ב ניגהו,שטרא
 ומ"ש בעלמא, ראי' מהל' ג"ש חזקתיין

 בהם דאין ולהשכיר להשאיל העשוייןדברים
 מיושב, שביארנו ולפ"מ חזקהו תורחהך

 גודרות דחלוקים הרמב"ס מדברידהוכחנו
 דבגודרות ולהשכיר, להשאילמדברים.העשויין

 להשאיל העשויין בדברים משא"כ תפוסהוי
 הטור, דברי היטב מבואר ולפ"ז תפום.אינו
 תפוס דהוי היכא רק מהנ' דגודרות חזקהדהך
 דאין הרמב"ם שכתב כמו הראיה חסרורק

 ע"י הראיה שנשלם ומכיון ראיה,תפיסתן
 מוחזק ונעשה חפיסחו, לי' מהנ' ג"שחזקת
 העשוין בדברים אבל מטלטלין. חזקתמדין



בתוראיתבב
 הרמב"ם מלשון דהוכחנו ולהשכירלהשאיל
 חזקת להו מהני לא כלל, תפיסה להםדאין
 עיקר חסר מ"מ אבל ראיה לו יש דאה"נג"ש,

 ביה שייך לא תפוס הוי שלא וכלהתפיסה,
 חזקת דין יש שבקרקעות ומה מטלטלין.חזקת
 ג"כ דבקרקע ברמב"ם שמבואר אע"פג"ש
 במקום חזקה מדין הוי זה כלל, תפוסאינו
 שייכי לא חזקה דהך הטור מסיק זה ועלשטר,

 ג"כ וכזה נינהו. שטרא בני דלאובמטלטלין
 סבר דהעיטור שכתב הש"ך דברימיושב

 הא והקשינו ג"ש, חזקת להם ישדבגודרות
 וכו' העשויין כדברים העיטור שכתבטעם
 דחזקת מיושב, הנ"ל ולפי בגודרות. ג"כשייך
 רק שטר במקום חזקה מדין לאו דגודרותג"ש
 הדין נשלם ג"ש חזקת דע"י חדש דיןהוי

 בדברים שייכא לא חזקה והך מטלטלין,דחזקת
 שביארנו. כמו ולהשכיר להשאילהעשויין

 מדכרי לדכרינו ראיה יהביא ישולכאורה
 דבריו דלכאורה ה', סיעף קל"ג ס'הלבוש
 מהני דלא הלכוש שם דכתב - מאדתמוהין
 וכו' להשאיל העשויין בדברים מטלטליןהזקת
 דכיון ג"ש המחזיק ביד היה אם ואפי'ונ"ל

 לטעון שיוכל נינהו שטרא בני לאודמטלטלין
 מועיל, אינו ג"ש חזקת גם ואבד, לי היהשטר
 השכיר ולמי השאיל למי הבעל שכחדשמא
 ועוד המחזיק, ביד הזה הזמן כל נשארולבך
 ליותר משכירין או שמשאילע פעמיםשי,דמן
 ב' מביא הטור והנה עיי"ש. שניםמשלש
 ב' הוי ולכאורה שיטות, ב' בתורת הללוטעמים
 הטעמים? שני עירב והלבוש מיוחדים,טעמים
 הבעל שכח דשמא סבר הלבחם אם צ"עועוד
 להוסיף צריך ואמאי כלל ראי' כאן איןוכו'
 ראי' העצם דחסר כיון נינהו שטרא בנידלאו
 צריכי דתרתי - מיושב ולפ"ד ג"ש.דחזקת
 ג"ש חזקת מהני לא אמאי לבאר דבא-

 וביארנו ולהשכיר, להשאיל העשייןכדברים
 הלבוש בא וא"כ נאמרו, חזקה דינידתרי
 העשויין בדברים שניהם שייכי דלאלפרש

 לא שטר במקום הזקה דדין ולהשכירלהשאיל
 חזקת ודץ נינהו, שטרא בני רלאו משוםשייך
 וחסר הבעלים שכחו דשמא כהו לית ג"כראיה
 - הנ"ל כדברינו ומבואר הראיה.עיקר
 ג"ש מדין בגודרות ג"ש חזקתדחלוק

דקרקעות.

4"
 ליוואויץ ירוחםחרב

 תעילה עליתוערך
 עלא מנע ת"ר ב', נ"ח פסחים בנמ'אמרו

 ר )הקרא ת"ל שחר של לתמיד קורם דבריהא
 רמא תלמה-א, מאי העולה, עליה ועדךה'(
 דבר שאץ ומנץ ראשוגה. עולה העולהרבא
 )שם( ת"ל הערבים בץ של תמיד אחרקרב

 תלמורא מאי השלמים, הלכי עליהוהקכףר
 כל השלם עליה השלמים רבא אמר אלאוכו'

 כולן.הקרבנות
 )זבחים במשנה מצינו הדין כאותווהנה

 חברו. את קורם מחברו התדיר כל א'(פ"ט
 זה ילפינן ובגמ' וכו', למוספין קודמיןהתמידין

 עולת מלכד כ"ח( )במדבר בקרא נאמרמאשר
 אלה, את תעשו החמיר לעולח אשרהבקר
 אשר וישתוק, הבוקר עולת מלבד קראדלימא
 היא דתדירא דהך למימר ל"ל, התמידלעולת
 התמיד לעולת "אשר שם: וברש"יתיקדום.
 היא התמיד עלת הבוקר דעולת פשיטאל"ל
 כדי בתד'רות הקדמתה טעם לך תלהאלא

 שיקדימו". תדירין לשארשתלמוד
 בזבחים ושם כאן בתוס' האריכווכבר
 קודם דתם'ד קראי לתרי צריכינן דלמהלתרץ
 וקרא ראשונה עולה דהעולה קרא קרבן,לכל



תכגנהוראי

 התמיד. לעולת אשר הבוקר עולתדמלבד
 דהעולה דקרא לחרץ כחכו חייס ה"רובשם

 החדיר דכל היין דמצד לחביתיןאיצטריך
 איתנהו כן גם דחביחע . משום אתי לאקודם
 איצטריך דמלכד וקרא חמיד. כמו יוםבכל

 ועיין שקודמין. התרירץ כל על ללמדבעיקר
 תירוצים. בהרבה דנדחקובדבריהס
 זה דדץ דנקטו דבריהם מכל הנראהוהנה
 ענין הוא שחר של לחמיד קודם דבר יהאשלא
 קודם שיהא שחר של בתמיד קדימה מצוחשל
 קשה לכאורה ולפ"ז הקרבנות, שארטנל
 הקדימו דאם שסוברין השיטות אלהלהבין
 פסול גם בזה יהא שחר של לתמידקרבן

 ראשונה עולה דהעולה דהדין משוםבדיעבה
 אלא אינם לכאורה קד'מה ודיני לעיכובא.הוא
 ומה שיקדים מה הארם על שהוא מצוה שלדץ

 בעצמוחן ולא האדם במעשה דץ והואשיאחר,
 רינא משום יססלו א"כ ולמה הקרבנות,של

 וביומא כאן בחוס' בדבריהם ועיעדקדימא.

 בצריכוחא לתרץ כחבו בסוגיתנו החוס'והנה
 ראשונה דהעולה דקרא ומפרשי קראידתרי
 איירי התדיר דכל וקרא בהקטרהאיירי

 כתיבי, הדם בעשהת אלה את דתעשובשחיטה,
 כ"ט יומא בתוס' זו בשיטה 'תרה אריכותועיין
 דנקטו נראה אלה דבריהם מתוך גם והנהא'.
 קדימה של כדין התמיד קדימת של הדעדכל

 לשני דמצריכינן הוא דקדימה ובדינאבעלמא,
 וכבר הרם, ולעשיית לקטורחהמקראות,
 וצ"ע. בזה לתמוההקדמנו
 יהא שלא "מנין כתב: בכאן רש"יוהנה

 קורם שחריח משנערכה במערכה נקטרדבר
 ובער בתר עליה וצרך ת-ל שחר שללתמיד
 ע"כ. מערכה" סייור דהוא כתיב הכהןעליה
 בלשון ודייק רש"י שהוסיף זהומהו

 דדין דסבר דבריו בביאור והנראה"במערכה".
 אינו שחר של לתמיד קודם דבר יהא שלאזה
 דין הוא אלא התמיד, בהקרבח קדימה שלדץ

 היא התמיד דעריכוח המערכה, בסדורועיקר
 היום, כל על שהוא המערכה לסדורהמשלמת

 ואח"כ האש, מסדר מקודם הסדר, הואוכך
 ומשלשת העולה, עליה וערך ואח"כהעצ'ם,

 לכל הצריכה המערכה ד'ן שנשלם הוא אלהכל
 לתמיד קודס דבר אתה יוקדם ואםהקרבנות,

 הוא הרי העולה, עריכוח קודם הינו שחר,של
 כבר שפיר זה ובדין מערכה, בלאכהקטיר
 היינו פסול, דין בזה שיהיה לוטר ג"נשיך
 דבזה אלא מערכה, דץ כל חסר כאלו דיןדהוא
 זה דדין אפשר דהרי הראשונים נחלקוכבר

 המערכה לכלל ומשלמת משוה העולהשעריכת
 לכחחילה של דץ כ-א לעיכובא דין אינוזה

 המערכה נעשית אמנם יהיה ובדיעבדולמצוה,
 הוא ובהא לחודא, והעציס האש בסדורגם

 נאמר כי מודים כולם בזה אבל זדאי,דנחלקו
 היא העולה שעריכח המערכה, בושם ייןכאן
 שמתהוה היא ובה המערכה, סרור שלגמר

 קרבנות כל עליה להקריב המזבחלמערכת
 בץ של התמיד את שמקריבין לפניהיום,

 כבר הערב של התמיד ובהקרבתהערבים,
 כאן, לילה מערכח וכבר היום, מערכחאזלא
 הקרבנות, כל השלם עליה של הרין באמחרהו
 למערכח הם נצרניס הקרבנות כל כיהיינו
 שחר, של התמיד הקרבת אחרי ש"יאהיום
 א-א ערב של התמיד הקרבת אחריאבל

 למערכת כאז אין כבר כי קרבן, כללהקריב
 הקרבנות. לכל הנצרךהיום

 דברי לנו יבואר אלה דברינווביסוד
 הנאמר על א', כ"ט דף תמיד במס'המפרש
 נתעכלו שלא והפדריס האברים במשנה:שם

 שם וכתב למערכה. אותן מחזיריזמבערב
 אברי שהקטירו לאחר דוקא לי ונראההמפרש:
 במערכה להקטיר יכולין דבר שום דאיןתמיד
 עולה עליה וערך דכתיב התמיד אברי קודםזו

 וכתב: ע"ז חולק שם והרא"ש ע"כ.ראשונה
 לתמיד קודם דבר יהיה שלא משום בזהואין
 היום שיקרב בקרבן דוקא דהיינו שחרשל
 ואין וז"ל הפרק בסוף שם הראב"ד וכ"כע"כ.
 לתמיד יקדים ופדרים אברים עיכול היאךלומר
 סוף ופדרים אברים רעכול משום שחרשל

 באמת הטפרש ודברי ע"נ. היא לילהעבודת



נחוראיתנד
 דבריו הנה דברינו לפי אבלמתמיהין.
 של דין זה היה אם ודאי כי וברורים,מבוארים
 לכל קדימה דק יש שחר של שלתמידקד'מה,
 כתבו אשר בצדק ודאי אז כי הקרבנות,יתר

 הלא ופררים האברים כי והראב"רהרא"ש
 הלילה, עבודת מסוף אלא היום מקרבנותאינם
 ואדרבה להם התמיד שיקדים לומר שייךולא
 קודם להיות צריכים באמת הם אשרהוא,
 מעבודת באמח הם שהרי שחר, שללתמיד
 אבל 'ום. של תמיד לשל קודמח שהיאהלילה
 צריכה שחר של תמיד שהקרבת שביררנואתרי
 כלל נ"מ אין א"כ המערכה, סדור לשםלהיות
 הלילה מעבוףת הם ופדרים שהאבריםבמה

 כן יחסר הלא סוף כל סוף הרי כיהקודמוג
 עריכת דוקא להיות שצריכה המערכהסדור
 והעצים האש סדור אחרי ותיכף סמוךהעולה
 יכול לא ודאי וא"כ ביניהם, אחר דברבאין

 א1 כי הלילה, של האברים את מק,דםלהקטיר
 סדורה כפי היוס של המערכה כל כאןיחסר

 שכתב המפרש של לשונו דקדוק חהוהראויה.
 קורם 11 במערכה להקכיר יכולץ דבר שוםדאץ
 דיקא. זר' "במערכה - התמידאיברי

 שקשה מה אחת קו' עוד לנו יתורץובוה
 אע הלילה של ופדרים דאברים המפרשלדברי
 באה איך וא"כ שחר, של לתמיד קודםנקרכים
 קודם ג"כ בלילה שהרי בלילה,הקרבתם
 כבר באמת זו ו,ושיא הוא שחר שללתמיד
 כד"ה א', ל"ד ביומא ישנים התוס'הקשה
 איכרים דהקטר ואע"ג וז"ל: ראשונהעולה

 עבורה סוף לתמיד קודם הלילה כלופדרים
 לשיטת אבל ע"כ. היא דאתמולדיממא
 קודם קרבים לא אברים גם דאמנסהמפרש
 ישנים התוס' קושית תשאר וא"נהתמיד,
 לפי אבל וצ"ע, הלילה כל נקרבים הםדאיך
 בנוגע רק איירי המפרש דברי כל הרידברינו
 הערכת דוקא לסדורה שצריכה היוםלמערכת
 דבר שום להקריב א"א ודאי וכה התמיד,עולת
 כל ובהקטרת דאתמול, יממא מעבודת לאאף

 שזה נקטרים, הם הלילה מערכת על הריהלילה

 עבורה דסוף מטעמא הקטרתם שפירויאי
 ונכון. הם, דאתמולדיממא
 ורבי רב נחלקו ב', כ"ד יומא בגמ'והנה
 ואם חייב אם עצים גזרי שני שכידר בזריוחנן
 סבר דמר פליגי דבהא בגמ' ופירשולאו,
 תמה עבודה לאו סבר ומר היא תמהעבודה
 רב דפליגי בהא דמפרש: ברש"י ועיי"שהיא
 עבודה ג1רים שני סידור סבר ר"י יוחנן,ורבי
 וגומרת תמה עצים מערכת שסידור היאתמה
 אחר סידור תהילת האברים וסידור בה,היא
 סידור דשם תמה עבודה לאו סבר ורבהוא,
 ראיה ודאי רב מדברי והנה ע"כ. הוא,אחד

 בסידור וחלק דין הוא החמיד דסידורלדברינו
 שאחד עד אחד, סידור שם גם והואהמערכה,
 עדיין דבלחו היא, תמה עבודה לאו ךעהובלתי
 ר"י שכדברי אלא הסידור. כל נגמרהלא

 משוי יחד דכולם דאף דס"ל לומראפשר
 דין לעצמו נ"א סוכ"ס אבל המערכה,לסידור
 שלשה אמנם כאן ויש לעצמו, לוסידור

 העצים, סידור האש, סידור דהיינוסידורים
 הוא הסדורים אלה ומשלשת העולה,וסידור
 וכיון בכללה, המערכה ושם לסדורדמתהוה
 כן על כי לעצמו לו סדור שם לעצמושכ"א
 כזה. וצ"ע היא, תמה עכודהודאי

 )בפ"ט דרמב"ם טעמא דוהוואפשר
 דזר ר"י בסברת דנקט ה"ה( מקדשמביאת
 "דדמסדר משום חייב עצים גזרי שנישסידר
 כמקטיר הוא הרי המערכה על עצים גזרישני

 ע"כ. הוא" קרבן שהעצים מיתה והייבאברים
 דין מצד דחייב בפשוטו הרמב"ם נקטולא

 להרמב"ם דס"ל משום המערכה, סידורעבודת
 עבודה לאו ודאי הסידור עבודת דיןדמשום
 ולא הוא, סידור חד דין דבאמת היא,תמה
 וצ"ע. רש"י,כדברי

 בר יעקכ ר' ה"א( )פ"ב דיומאובירושלמי
 גבי על שנתנו קומץ שאל חילפי אמראחא

 חילפיי אמר ירמיה ר' הן. מה לילה,מערכת
 מה לילה מערכת גבי על שנתנן אימוריןשאל
 של לתמיד קודם לך אין היא, מתניתין ולאוהן,



תנהנהוראי

 מה למצוה, מתניתין בלבד, קטורת אלאשחר
 מפרשי נסתבכו וכבר לעיכובא. ליהצריכא

 והקףבן דהירושלמי. זו במימראהירושלמי
 השאלה דכל הזה הירושלמי את למדעדה
 האימורין או הקומץ שהקטיר מחמתהיתה
 הוא וע"ז היום, של המערכה סידורלפני
 קודם דבר מקטירין דאין דכית ליהשפשט
 מקטירין דאין הוא כש"כ א"כ שחר שללתמיד
 העבודה שהיא שדריח של המערכהקודם

 דאיפה מאד, חמוה ופירושו דיום.הראשונה
 המערכה, קודם להקטיר דאסור כוה דיןמצינו

 של מיוחד קרא לנו יש לתמיד קודם עלדהר'
 ילפותא שום מצינו ולא ראשונה, עולהעולה
 שאמר, הכ"ש זה ומהו למערכה, קודםעל

 הירושלמי את שם למד משה והפניאתמהה,
 "אלא דתנא מזה היחה דהפשיטוחאהזה

 לכל, קורמע דהקטורת היינו בלבד"קטורח
 קודמין שהן נמצא לילה במערכת סידרןואם

 קשה לדבריו וגם עי'"ש. שחר שללקטורת
 מיוחד דץ מקום בשום מצ'נו לא כיכנ"ל,
 הקטורת, קודם דבר שום להקטירשאסור

 ולא שחר של לתמיד בקודם רק הואוהילפותא
 לפי אמנס הספר. מן חסר עיקר א"כבקטורת,
 הירושלמי דברי האמת לעיל דברינו כליסוד

 עיקר דכל ביארנו שהרי כפשוטן,מבוארים
 הוא שחר של תמיד קודם נקטר דבר שאיןהדין
 היום קרבנות לכל דבעינן משוסבאמת

 בסייור דוקא מחהוה והמערכה היום,למערכת
 קודם כשמקריב וממילא התמיד, שלהעולה
 ולא הלילה מערכת על שמקריב זה הריהחמיד
 מה ממש זהו הרי וא"כ היום, מערכתעל

 לקומץ הקריבן אם לשאלתו הירושלמישפשט
 הוא דהוא הלילה, מערכת גבי עלואימורין
 של לתמיד קודם מקריבין אין של הדיןאותו
 ונכון. וכדביארנו,שחר

 בהא דינים שני לנו יש דברינו לפיוהנה
 דע )א( שחר. של לתמיד קודם נקרב דברדאין
 לא התמיד דבלעדי היינו המערכה,העדר
 העולה דעריכת היום, למערכת כללמתהוה
 מהקרא זה ילפינן אשר המערכה, סידורהיא

 והעדר ראשונה, עולה העולה עליהדהצרך

 ההקטרה, במעשה רק דע ודאי זהוהמערכה
 אשר קדימה, של דין )ב( עבודות. בשארולא

 לעולת דמלבד מהפסוק החדיר כל בפרקילפינן
 עבודות בכל ודאי הוא זה ודיןהתמיה

 קראי לתרי צריכינן ודאי ולכןהקרבנות,
 אם הירושלמי ששאל וה והנה ילפוחוח.לשתי
 הוא שחר של לתמיד קודם לך דאיןהדין

 הא' בדין רק דזהו נראה למצוה, אולעיכובא

 ובזה המערכה, עיקר כל חסר התמידדבל'
 לעיכובא של דץ בזה שיהיה ליבעי כברשייך
 והו קדימה, של כדץ הב', בדין אבלופסול,
 בשום מצינו דלא בלבד, מצוה של דין רקודאי
 יהיה תדיר ואעו תדיר של קדימה דדיןמקוס
 שהירושלמי מה כבר מבואר ולכן לעיכובא,זה

 והאימו- הקומץ בהקטרח דוקא שאלתודעמיד
 בנוגע רק ודאי הזא דמערכה דדינא משוםרין,

 מה א"ש והשתא עבודות. לשאר ולאלהקטרה
 על נתנו בלשון שאלחו הירושלמישנקט
 בכ"מ הש"ס כל כלשון ולא לילהמערכת
 לומר נטעה דלא משום התמיד", לפני"שנחנו
 דבדינא וכאמור דקדימה, בדינא הואדשאלתו
 אם מעכב אם כלל ליה מיכעי היה לאדקדימה
לאו.

 מיבעיא אלא, ד"ה א' כ"ט יומאובתוס'
 אם שחר של לתמיד דקודם בדינא ג"כלהו
 כתבו ולבסוף לאו, אם ופסול, לעיכובאהוא

 מלאכול הבשר היינו דקאמר דפסולין"ונראה
 ובדברינו היטב. עי"ש נתכפרו", בעליםאבל

 דדינא דברים, של גדרן היטב זהמבואר
 להקטרה, בנוגע הוא הלא היוםדמערכח
 הבעלים כפרת לא אבל הבשר מחרתוהקטרה

 ופשהם. כלל בהם חלף לאןזה
 )ויקרא בתורה התבוננתי דברי נלואחרי

 ככל מפורש מלא מקרא באמת וראיתיג'-ה'(
 השלמים בזבח הכתוב . אמר דברינו.יסוד

 העולה על המזבחה אהרן בני אותו"והקטירו
 הנה האש", על אשר העצים עלאשר

 על האימורין הקטרת הקראכשהעמיד
 המשוים הדברים אלו בשלשת נקטההמערכה
 ועיי"ש והאש והעצים העולה דהיינו:למערכה

 מאד. ונכתברש"י,



נתוראיתנו
 קעגעל יחודח ישע"חרב

 לבעול הראוית דלתותבעבין

- א' ר דף עירובע בגמ'איתה  כיצד ת"ר 
 ולחי מכאן צוה"פ עושה רה"ר, דרךמערבין
 עושה אומרים ב"ש אומר חנני' מכאן.וקורה
 ונכנם יוצא וכשהוא מכאן ודלת מכאןדלת
 ולחי מכאן דלח עושה אומרים ב"הנועל.
 מיערבא מי ורה"ר הגמ' ופריך מכאן.וקורה
 לו שהיו מי "הורה ר אמר כן על יתרוהתרא

 לחי מכאן לחי עושה רה"ר צידי מב' בתיםב'
 ונוחן ונושא מכאן וקורה מכאן קורה אומכאן

 וכי בכך. רה"ר טערבין אין לו אמרובאמצע.
 בדלתוח הא מיערבא דלא הוא בכךחימא

 אר"י הונא רב בר רבה והאמרמיערבא,
 בלילה ננעלוח דלתותי' אילמלאירושלים
 רכ אמר ומשני וכו'. רה"ר משום עלי'חייבין
 מבואות מערבע כיצד קאמר הכייהודה

 ולחי מכאן צוה"פ עושה לרה"רהמפולשין
 אבעיא שם נשאלה ואח"כ מכאן.וקורה
 א"צ או לנעול צריך דב"ה אליבאלחנני'
 ראויות אבל לנעול דא"צ ומסיק -לנעול
 צריך.לנעול

 פסק א' הלכה משבח י"ד בפרקוהרמב"ם
 וכרמליח ורה"ר רה"י לשבח רשויוח ד'וז"ל
 מקום וכז כו', רה"י ואיזו כו', פטורומקוס
 ד' וביניהן עשרה גובהן מחיצות ד' מוקףשהוא
 אם מילין כמה בו מ2 אפי' כן על יתר או ד'על

 חומה המוקפת מדינה כגת לדירההוקף
 א"כ עכ"ל. וכו' כלילה ננעלוחשדלתותי'

 ואינו ננעלות הדלתות שיהיו שהצריךחזינן
 כמסקנח והיינו לינעל, ראויות אםמספיק
 ננעלות. דלתות בעינן עצמה דברה"רסוגיין
 ה"א, מעירובין א' בפרק נמי פסקוכן
 ננעלות דלתותי' אם רה"י נעשיתדמדינה
 פסק י' הלכה משבח י"ז בפרק אבלבלילה.
 ביניהם עוברים והעם ברה"ר כותלים שניח"ל

 מכאן דלחות עהטה ביניהם, מכשירכיצד
 רה"ין ביניהם יעשה ואח"כ מכאןודלתוח
 שיהיו צריך אבל בלילה הדלתות לנעולוא"צ
 דלא כאן פסק ולכ' עכ"ל. להנעלראויות
 מהני עצמו דברי אח סוחר וגם הגמ',כסוגיית
 מקומוח.תרי

 הרגיש מעירובק בפ"א משנה המג'דוהנה
 יוחנז כר' דלא פסק דהרמב"ם ומפרשבזה

 כר' אלא בלילה, ננעלות בעי דירושליםהסובר
 ממש; ננעלות דא"צ וסובר עליו שחולקאלעזר
 של מקומו עיקר אינו עירובע דבהלכותולמד
 שכבר לפי בלשונו כ"כ דק לא ומש"ה זוהלכה
 לינעל. כרארות דסגי משבת י"ז בפרקביאר
 הבאנו רהרי מספיק, תירוצו אין לכ'אבל

 בלילה, ננעלוח דכעינן נמי פסק י"דדבפרק
 הלכה. אותה של מקומה היא וראי שםוהרי

 ליישב האריך בסוגיין הרשכ"אוהנה
 כתלים ב' שכתב מה דאולי ומסייםהרמב"ם
 מבף ר"ל אלא ממש כרה"ר ר"ל אינוברה"ר
 דלחות מהני התם ודוקא לרה"ר,המפולש
 נעולות כעי גופה רה"ר אבל לינעל.הראויות
 גמ אבל מעירובק. כפ"א נמש"כממש
 לומר מאד שדחוק מה דמלבד קשה,זה

 יוחר לרה"ר, המפולש במבוי מיירידהרמב"ם
 היותר לכל הא דלחוח, ב' מצריך מדועקשה
 סברי ב"ש ורק מפולש, במבוי לב"ה בא'סגי

 הרמב"ם פסק לא ווראי דלתוח, ב'דבעינן
כוותייהו.
 הרשב"א יסוד ע"פ הרמב"ם ליישבונראה
 דאם פסק ד' הלכה ב' רבשער הקדש,בעבודת
 ננעלות דלתות לו עושה רה"ר לערברצה
 ח"ל כתב ואח"כ רה"י, זה היקף והריכלילה
 ומכאן, מכאן ננעלוח דלתוח שא"צ ליויראה
 או ולחי בלילה ננעלת דלת כאן שיש כלאלא



תכזכתוראי

 אלא רה"ר שאין רה"י, ה"ז מכאןקורה
 דלת לזה ויש והואיל עת, בכל לרביכהטסור

 בלילות שם העוברים וחוסמת בלילהננעלת.
 שס"ל מדבריו חזינן ולכ' עכ"ל. רה"ר זואין
 היינו הפשט אלא מהיצה, שם לדלתשאין

 עת, בכל הרבים אל המסור מקום הואשרה"ר
 רה"ר. זה אין שוב בפניהם חוסמת שדלחוכיון

 הפשט שזהו לנו דמסייע תנאובאמת
 ג' בשער כתב בעצמו הוא דהאבהרשב"א,

 אע"פ רה"ר הוי שבמדינה ששוק א'הלכה
 ע"ז קשה ולכ' בלילה. נעולות המדינהשדלתות

 מחיצה הות שדלת אמרינן הפשטות לפיהא
 חזינן אלא לרה"י. עושהו אינה אמאיוא"כ
 שחוסמת אלא מחיצה שאינה סוברשהוא
 המקום אין וממילא הרכים, הילוךומונעת
 מועלת הדלח אין במדינה וא"כ -רה"ר

 שם הנמצאים הרבים אין דהא רה"ילעשותו
 הדלתות, מחמת ואנה אנה מלילךנמנעים
 רה"ר. היא עדיעומש"ה
 אלא כן, סובר הרמב"ם שגם אפ"לא"כ
 שהרשב"א אחד, בסרט הרשב"א עלשחולק
 שחוסמת מעלה לה יש ננעלת דלת דרקסובר
 אם שמספיק סובר והרמב"ם העובריס,בפני
 בפני חוסמח ליחשב כדי לינעל ראוי'הדלת
 אין שוב לינעל שראוי' כיק דהאהרבים,
 לענין ומש"ה עת. בכל לרבים מסורהמקומ
 כותלים ב' לו שיש רה"ר סתם או מפולשמבוי
 לנעל. הראףוח דלחות שם יש אםמספיק
 דלת מספיק אינו או שלמה במדינהטשא"כ
 אלא טמש מחיצה שאינה לפי לנעולשראף'
 בלילה נעולה דלת וצריך הרבים, בפניחוסמח
 גמורה. מחיצהשזוהי
 קשה באמת אבל לכאורה; נראה הי'כן
 א"כ דהא כלל, מחיצה שם לדלת שאיןללמוד
 או לחי יש אם מפולש למבוי דלת מהניאיך
 מחיצות ג' בעינן הרי השני, מצדקורה

 יהודה ר' על )דפליגי הרבנן לפידאורתתא
 וקורה ולחי דאורייתא(, מחיצות ב'דסובר
  שיש לאחר רק ההנו דמהני, חכמיםשתקנו
 דמרש"י ועוד מחיצות. ג' מוקף טווסכאן

 היחה משמועדירושלים ב', ו' דףומהראשונים
 ככרמלית דינה מדרבנן ורק דאורייתא,רה"י

 לדלת שאין נימא ואי כולה. את לערבוצריכים
 רה"י אינה ודאי א"כ כלל, מחיצהדץ

דאורייתא.
 דודאי קצת, אחר באופן לפרש ישאולם

 דין לדלת דיש סוברים והרמב"ם הרשב"אגם
 רבים אתי דאמרינן דמא' דסברי אלאמחיצה,
 מחיצה שיש היכא אף היינו מחיצתאומבטלי
 שיש השניי' למעלה צריכין ומש"ה דלת,כמו
 דעי"ז הרבים, בפני שחוסמת מה דהיינולדלח

 שאינה ובמקום מינה, רה"ר שםמסתלקח
 הרכים. בקיעת של חסרון דאין ס"לרה"ר
 דפליגי לעיל, כמ"ש לומר מקום ישושוב

 לה יש ננעלת דלת רק אס והרמב"טהרשב"א
 דלת אפי' או הרבים, בפני שחוסמת זומעלה
 לזה. מספקת לנעלהראוי'

- א' פרט בעודופליגי  סובר שהרשב"א 
 זעי דלתות. ב' מצויך והרמב"ם א', כרלתדסגי
 שבת מהל' י"ז בפרץ הרמב"ם על שמחבאור

 ותוס' רש"י בפירושי תלוי' שהמח'שמסביר
 הוא בכך וכ"ת הגמ' דפריך ב', ר דףבסוגיא
 אר"י והא מיערבא, בדלתוח הא מיערבאדלא

 עלי' חייבין בלילה ננעלות דלתותי'אלמלא
 דלחות ב' דבעי אלמא ופרש"י רה"ר,משום
 נעילה, דבעי דחז'נן פירשו בתוס' אכןברה"ר.
 למד שהרשב"א וטען אחד, כדלת סגיולעולם
 כרש"י. למד והרמב"ם נתוס',הסוגיא
 דהרמב"ם להטעים יש דברינוולפי
 הדלת צריכה מה בפני בזה: פליגיוהרשב"א
 לחסום שצריכה סובר שהרמב"ם -לחסוס
 סובר והרשב"א יציאת.הרבים, או כניסתבפני

 לשער א' טשער פילושם בפני לחסוםדצריכה
 א'. דלח עושים אס מספיק וא"כשכנגדו,

 פשט גם לת' "ם ברשב"אועפימש"נ
 רבה והאמר ד"ה ב' ו' דף חוס' דהנהברש"י:
 דאורייחא מחיצוח דג' רכית ארש"י,הקשו
 ב' שם יש כבר הא דלחות ב' צריכיםאמאי
 דהיינו ותירצו מחיצות. ג' הוו א' דלתוע"'
 אבל גמורוח, מחיצות ג' דאיכא היכאדוקא



נהוראיתכח
 צריך נמי רביעיח דלח ע"י ןשלישיחהכא
 עכ"פ אבל ביאור, צריך ותירוצם עי"ע;דלת

 הינו הרבים בקיעת שהמבטל שסובר י"לברש"'
 לא שבה דמחיצה משום הדלת שלהחסימה
 מלבטלה, הרבים בקיעת למנוע מספקתהיתה
 היא שהרי גמורה מחיצה דלת שאיןכיון

 קשה אינו ומש"ה שס, דרך ועובריםפתוהה
 אבל דאורייתא. מחיצות מג' התוס'קושיית
 משום היינו רש"י על הקושיא שהקשוהתוס'
 מעתה, אלא ד"ה ב' ב' מדף לשיטתייהודאזלי
 צוה"פ תהני דלא הגמ' פירכת עלשאמרו
 לי' תהני לא אבל ח"ל אמות, מעשרביתר
 לי' ואית הואיל דפשיטא פריך, לאדלתוח
 מעלייתא, כמחיצה דהךא ננעלות והןילתות
 דינה נעולה דדלת לתוס' דס"ל חזינןע"כ.

 דמה"ת ארש"י הקשו ומש"ה גמורה,כמחיצה
 כנ"ל, י"ל ברש"י אבל דלתות. ב'דיצטרך
 ומש"ה גמורה, מחיצה שאינה כרשב"אדם"ל
 שחים. דנבעי הגמ'פריך

 חיבין ד"ה א' כ"ב דף בתוס' עי'והנה
 כר' ס"ל יוחנן דר' דמסקינן כיון שהקשועלי',
 אית הא רה"ר משום עלי' חייבין אמאייהודה
 רכמו למדו )דתוס' דאורייתא מחיצות ב'לי'

 אתי לענץ יהורה דר כוות" יהון ר'דסובר
 לענע כוות" סובר כ"כ מחיצוו4 ומבטלירבים
 במהרש"א(. ועי' דאורייתא; מחיצותב'

 מכל מפולשת היתה דירושליס התוס'ותירצו
 י"ז בפרק הרמב"ם על שטח והאור צדדין.ד'

 אזלי ב', 1' דף דתוס' למד שבתמהליות
 לפרושי מצו לא ומש"ה מכאן,לשיטחההו
 דלתות ב' דתבעי היינו הגמ' רפירכתכרש"י

 מספיק לעולם דלמא הא, לי' דמנאכירושלים,
 שהיחה משום בי צריכע היו והחם דלתבחד

 ב' צריכים הפחות ולכל רותוח, מד'מפולשת
 לפרש הוכרחו ומש"ה דאורייתא,מחיצות
 כשאר ללמוד יכול רש"י אבל מנעילה.דפריך

 יוחנן שר' מוכרח שאינו שס"ל שםהראשוניס
 מהיצות ב' לענין גם יהויה כר'ס"ל

 סובר רבים אתי לא לעניז דרקדאורייתא,
 של הכרח לנו אץ וא"כ יהודה, דר'כוותי'

 רוחות מד' דמפולשת לומר התוס'קושיית
 וא"כ רוחוח מב' רק דמפולשת נימאאלא
 ב' תבעי דירושלים 1' דף הגמ' פריךשפיר
 דברינו לפי ולכ' שמח, האור למד כןדלתוח.
 אינה ננעלת דלת דאפי' שסובר דרש"יי"ל

 דירושלים ללמוד הכרה לו ה" גמורה,מחיצה
 אם דהא רוחות, ד' מכל מפולשת היתהלא

 דלתות מהני היו לא לגמרי מפולשתהיתה
 דסברי תוס' משא"נ רה"י. לעשותהננעלות
 ללמוד יוכלו שפיר היא, גמורה מחיצהדדלת

 היתה. לגמרידמפולשת
 הרשב"א מש"כ לענין דברנו כאן עדוהנה
 אע"פ רה"ר הוי שבמדינה דשוק ג'בשער

 הסבר ואמרנו בלילה, נעולות המדינהשדלתות
 ואתי גמורה מחיצה דלת שאין שס"למשום
 שהוסמת מה מכח ורק אוחה, ומבטלירבים
 זה המקום, מן רה"ר שם ומסלקת הרביםבפני
 מועלת אינה השוק לגבי לפיכך לרה"י,עושהו
 אנה מלילך נמנעים השוק בני שאין כיוןכלל
 השוק. בתוךואנה

 יש אם הדין יהא מה לחקור ישועכשיו
 הרשב"א יודה אז דאפשר גופה, לשוקדלחות
 אדם בנשמת ומצאתי רה"י. השוקדנעשה
 כן נמי שצדד א' סי' מ"ט כלל שבתבהלכות
 על תי' לנו יש הרשב"א דלפי נמי,וכתב
 דהקשו ילמא, ד"ה ב', כ"ב דף התוס'קושיית
 מהיצה, ומבטלי רבים אתי דלא דרבנןאליבא
 סולמא ע"י רה"י תעשה ישראל ארץ כלא"כ
 הנשט"א וכתב בתירדנם. עיי"ש וכו',דצור

 דודאי הכי, התוס' קושיית יתרץרהרשב"א
 דצור סולמא ע"י לרה"י א"י כל ליעשותא"א
 ואנה אנה מלילך נמנעים הרבים שאיןמשום
 המחיצוח.בתוך

 בהר- פשט שלמד מדבריו מבוארולכ'
 אינה בלילה נעולה שהדלת בשעה שגםשב"א
 חוסמת, בתורח רק מחיצה בחורתמועלת
 רברינו לפי אבל דצור. לסולמא דימהוומש"ה
 אז פהחה שהיא בעת ביום דרק- כן,אינו

 בקיעת לגבי מחיצה דץ לה שאין-אמרינן
 בפני שחוסמת מכח רק ומועלתהרבים,



תכטבהוראי

 דהות דצור לסולמא דמית אינו וא"כ גמורה. וממילא כלילה, סגורה שהיא בשעההילוכם
 דתוס' כתי' לתרץ יצטרך וודאי גמורה: מחיצה יודה ודאי אבל המקום, מן ר רה" השםמסלקת
 עיי"ש. דריטב"א, או כמחיצה דינה סגורה שהיא בשעהדבלילה

 ~יי.,*5
 טאפלין ישראלחרב

 קיומית במצוה ברכהבחיוב

 נשים אי הראשונים מחלוקח ידוע הנהא.
 גרמא, שהזמן עשה מצות על לברךיכולות
 הראשונים ורוב א', ל"א בקידושיןר"ת

 וכ"פ לברך, דרשאות ס"ל אחריושנמשכו
 בפ"ג הרטב"ם אכן ס"ב, י"ז בסי'הרמ"א
 מי" בהג' וכ"כ יברכו, שלא ס"ל ה"טמציצית
 ובסי' הנ"ל י"ז בסי' המחבר וכ"פ רש"י,בשס

 וע"ש. ס"ותקפ"ט
 ה-נו לכאורה, ר"ת לדעת אףוהנה
 כלל, חיוב אע אבל לברך, ורשאותשיכולות
 המצוה מעצם חיוב יותר הברכהדאין

 דכמה מצאחי ברם לגמרי. מטנהשפטורוח
 מצות מק-מות נשים אי דלר"ת ס"לרבווחא
 וכדיתבאר לברך, חייבות גרמא שהזמןעשה
 בס"ד.לפנינו
 עשין-מ"ב, בסמ"ג הרא"ם דעחהנה
 דס"ל לר"ת גרמא שהזמן עשה במצוחדנשים
 והובא לברך, שחייבות היינו לברך,שיכולות
 י"ז סי' ובמג"ג תקם"ט ס"ס בברכ"ישיטחו
 ךטרי במחזור מבואר מצאתי וכן וע"ש.סק"ה
 רבינו דברי שהביא תי"ד( )עמור שנ"טסי'
 ר"ת כשיטת שס"ל רש"י, של רבו הלוי,יצחק
 היא, מצוה דמק-מח ומאחר וז"ל וכתבהנ"ל,
 בשו"ת ג"כ הובא וכזה עכ"ד, ברכה בלאא"א
 לשון בק,ינוי הנ"ל רבו בשם ס"ח סי'רש"י
 המצוות, לקיים חפצין שהן וטאחר ח"לקצת
 עכ"ד. ברכה בלאא"א

 דאי הנ"ל, הרא"ם כשיטח בהדיא שכ'הרי
 לברך. ע"כ צריכה המצוה, לקייםרוצה

 סי' או"ח כת"ס בשו"ת נמי משמע זווכשיטה

 בסי' ומג"א הרמ"א דברי לבאר כמ"של"ד
 ואכמ"ל. לנקרם הבדלה בענין ס"חרצ"1
 והוא בזה, אחרת שיטה דמצינו איבראב.
 דלר"ת והאחרונים, הראשונים רובדעח

 הברכ"י דהנה חובה, ולא רשות הויאהברכה
 עליו והשיג הנ"ל הרא"ם שיטת תביאהנ"ל
 ולא לברך שיכולוח שס"ל ראשוניםמהרבה
 והרשכ"א והרא"ש הראב"ד דכ"כחייבוח,

 קכ"ח בסי' בברכ"י וע"ע והר"ן,והריטב"א
 העץגו וכן וע"ש. מהלבוש כן שדייקסקי"ב
 הפוסקים דמכל בזה, הרא"ם על הנ"להמג"א
 י"ז בסר הרמ"א וכ"כ כשיטחו, דלאנראה
 ת"ש. חובה ולא רשות הויא דהברכהס"ב

 ה3"ל הפוסקיס דכל מלבד באמחאמנם
 לכאורה, תמוה הדין עצם כהרא"ם, דלאס"ל
 יתכן איך רשוח, היא עצמה דהמצוהדכיץ
 בארעא יציבא חובה הויא דהברכהלומר
 שהברכה אפשר דאיך שמיא, בשמיוגיורא
 בזה. הנ"ע המצהץ, מעצם חיוב יותרהרא
 בסי' פסק המחבר דהנה כוה, לומר והנראהג.
 והקשו ברה"ת, מברכות דנשים סי"דמ"ז
 ובשלמא מת"ח, פטורות והא מברכותדאיך
 מצות בכל וכמו לכרך דיכולוח ניחא,לר"ח
 אכן שס, הגר"א וכ"כ גרמא, שהזמןעשה

 רשאות שאינן הנ"ל והמחבר הרמב"םלשיטת
 שם. הש"ע ובמפרשי בב"י וע' צ"ע,לברך

 בשם ברכות הל' בסוף הגרי"ז כתבוהנה
 במנ"ח וכ"מ הנ"ל, הקושיא לתרץהגר"ח
 קיום על ברכה ברה"ת שאין בסו"ד, ת"למצוה
 דתורה בפנ"ע דין דהוא אלא ת"ת, שלהמצוה



בחוראיתס
 דהחורה רק כלל, להמצוה ש*ך ולא ברכה,בעי

 רק פטורות ונשים ברכה, טעונהעצמה
 מעצם מופקעות אינן אבל ח"ת שלמהמצוה
 ת"ת, בכלל הוי דלימודם ת"ח, שלהחפצא
 רלא כיון לימודם על לברך להן ישושפיר
 עכ"ד, כלל המצוה דקיום לתא מכח ע"זאחינן
 א', סי' ברכה עמק בס'וע"ע

 ואולי הרברים, בביאור לומר יראהואשר
 דהתורה דמ"ש הנ"ל, הגר"ח בדברי הסבר1ה1

 דברה"ת היינו בלימורה, ברכה טעונהעצמה
 בלא לומד ואי הלימוה בעצם כמחירהוא
 כמבטל הף ולא האיסור, הו"ל גופא זהברכה
 בלא התורה דלימוד אלא גרידא, ברכהחיוב
 גופא דהלימור בעצמותו, הוא איסורברכה
 וכמש"נ. ברכהטעת
 בברכח ג"כ מצינו הנ"ל כגדר והנהד.
 הנהנה דכל מברכין כיצד בריש דאיתאהנהנין,
 מברכות פ"א הרמכ"ם וכ"פ מעל, ברכהבלא
 בעצם מחיר הויא דהברכה והתנוה-ב,

 דהעולם שם בירושלטי איתא וכןהאכילה.
 ברכה פדיונו ומהו ככרם, עשוי ומלואוכולו
 ופדית מתיר המעשה הוא רהברכה הריוע"ש.

 איסור עושה ברכה בלא אוכל ואםלהמאכל,
 כרכה טעת בעצמותו דהמאכל האכילה,בעצם

וכמש"נ.
 דלא דאע"ג הנ"ל, ברה"ת בענע י"לוכזה
 טעת גופא הלימוד מ"מ הנהנע, ברכתהויא
 עושה המתיר, שהיא הברכה ובלאברכה,
 מצאתי )ובאמת וכמש"נ הלימוד בעצםאיסור
 החא דברה-ת שכתב מ-ז סי' בלבוש חדשדבר
 הנאוחיו כל על שמברך וכמו הנהנע, ברכחנמי

 לקח כספרו ז"ל ענגיל הגר"י מביא וכןוע"ש,
 הרר"י בשיטת שכ"כ מאחרונים י"א כללטוב

 שס"ל וי"ל וע"ש, א', פ"א בנדריםוהר"ן
 חלק נמי הף מד"ת לו שמגיעהדההנאה
 ואחרונים, ראשונים כמה וכ"כ דת"חמהמצוה

 ברכה חיקנו וע"כ טל, אגלי לס' בהקדמהדנ'
 הויא והברכה ע"ז, ולהנאה( )למצוהמשותפח

 כל על שמברך וכמו זו, הנאה על מתירנמי
 ואכמ"ל.(הנאותיו

 איחא הנ"ל דכגדר לומר עוד והנראהה.
 בעצמותה דהמצוה מצות שאר בברכתנמי

 בס"ר. לפנינו וכדיכואר ברכה,טעונה
 מברכע כיצד ר"פ בירושלמי איחאהנה
 פהיקש ברכה טעונות המצות דכלדילפינן
 וע"ש, מה"ת דהף ומשמע התורה,לברכת
 ט"1, אות ברכות להל' בפתיחה בפמ"גוע"ע

 סי' רפאל חורת ובס' כ"א, סי' כח"סובשו"ת
 ואכמ"ל. ע"ד( )ב'א'

 ילפינן דאיך לכאורה, לתמוה דישאיברא
 הא לברה"ת, מהקישא המצות ברכותחיוב

 דלימוד החפצא עצם על ברכה הויאברה-ח
 קיום על הוו המצוח ברכות אכל וכנ"ל,התורה
 וצ"ע. להדדי דמו ולאהמצוה,

 בדעת לומר מוכרח נראהואשר
 המצות ברכות שאר דאף שס"להירושלמי,

 החפצא על ה11 אלא מצותן קיום עלאינן
 ברכה, טעונה בקיומה יהמצוה גופא,דמעשה
 איסור הף ברכה בלא המצוהובעושה
 הברכה. חיוב שמבטל ממה חוץבעצמותו,
 הבבלי דשיטת לכאורה, צ"עאולם
 מדרבק ה11 המצוח דברכות א', ט"1בברכות
 בזה העירו וכבר הנ"ל, כהירושלמיודלא

 דכעע י"ל אכן הנ"ל,( וככת"ס שם)מהרצ"ח
 על דהויא ברה"ת כעין והיינו חיקנהדאורייתא
 על הוו המצות דברכות יזצא ולפי"זהחפצא.
 ברה"ח וכעין בעצמוחם, דמצותהחפצא
 וכמש"נ. ברכה טעונה גופא דהמצוהוכנ"ל,
 כגדר ס"ל פוסקים שהרבה מצאחי והנה1.
 ובלא ברכה, טעונה בעצמוחה דהמצוההנ"ל,
 לפנינו וכדיתבאר המצוה, לעשות אסורברכה
בס"ד.
 מחש' ס"ב סי' באה"ע הב"י הביאהנה
 עשרה דליכא דבמקום שפסקהרשב"א
 הסכים וכן אשה, חנשא לא נשואיןלברכות
 שס-ל שם שהביא כהחולקים ודלאהב"י,
 וע"ש. דיעכד מעכבות אינןדברכוח
 מלוזוים האבני דניא הנ"ל הב"י מדבויוהנה
 להטביל לאסור " סי שם בשו"ת 4בריוסיוצ
 לברך, יכול אינו אם בשבתכלים



תשאכתוראי

 תרומות בריש דתנן מהא לזה ראיהוהביא
 הברכה, חסרון משום יתרומו לא וערוםדאלם
 בסי' החשב"ץ בשם במג"א כמ"ש דלאוכ"ז
 דאפי' שם, האב"מ כתב ועוד סקי"ג.שכ"ג
 משום היינו הנ"ל, הב"י על החולקיםלדעח
 לבטלה א"א ולכן מה"ח, הוי פו"רדמצוח
 טבילת לענין אבל מדרבנן, שהן ברכותמשום
 טבילה מצות לעשות רשאי דאינו מודוכלים
 וע,ש. ברכהבלא

 הנ"ל י"א כלל טוב לקח בס' ראיתיוהנה
 הנ"ל, והאב"מ והב"י הרשב"א שיטתשהסביר
 הוא איסור ברכה כלי המצוה דעשייתשס"ל

 שפיר רשאי לברך כשא"א דאל"כבעצמותו,
 הוא אנוס הרי הברכה ובענע המצוה,לעשוח
 איסור ברכה בלי המצוה דעשייח וע"כופטור,
 אסור לברך כשא"א וע"כ בעצמותההוא

 המצוה,לעשות
 דברכות רפ"ד מתוספחא שם עודוהוכיח
 פ"ז, ובטחת אמונה בס' הרמב"ןומדברי
 וע"כ הנהנין, כברכות ענינס המצוחדברכות
 כמו ברכה בלי מצוה לעשות חז"לאסרוהו
 שברכות והיינו ברכה, בלי ליהנותשאסרוהו
 וע"ש, המצות קיום מתיריםהמצות
 בברכוח דגם כמש"ל, מכ"ז מבוארהרי
 גופא, דמצוה החפצא על נתקנה הברכההמצות
 ובאמת ברה"ת, לענין. לעיל שכתבנווע"ד
 מ"מ הנהנין כברכת הוי דלא נימא איאפילו
 בקיומה דהמצוה היתה חז"ל דתקנת י"לשפיר
 הנ"ל רבוותא הני לכל ס"ל ת"כ ברכה,טעונה
 לקיים אסור המחיר, שהיא הברכהדבלא
 הוא איסור ברכה בלי המצוה דעשייתהמצוה,
 וכמש"נ.בעצמותו
 ולהבין לבאר כעזהשי"ת נוכל ולפי"זז.
 אם דלר"ת שס"ל וסהעתו, הרא"םשיטת

 גרמא שהזמן עשה מצות הנשיםמקיימות
 זו דשיטה דמלבד ע"ז, ותמהנו לברך,חייבות
 הדבר ב', באות הנ"ל הפוסקים כל כנגדהיא

 אפשר דאיך לכאורה, איגרא מרפסןבעצמו
 המצוה מעצם חיוב יותר הויא דהברכהלומר
וצ"ע.

 חומר, כמע דבריהם נתבארו לפי"דאולם
 ברכה, טעונה גופא דהמצוה זו לשיטהשם"ל
 הוא איסור ברכחה כלי המצוהועשית

 קיום מתירים המצות ברכות דרקבעצמותה,
 דאע"פ ס"ל ע"כ ואשר וכמש"נ.המצוח
 אצל רשות הו"ל גרמא שהזמן עשהדמצוח
 לברך חייבות המצוה כשמקיימות מ"מהנשים,
 כרכה טעונה בעצמותה דהמצוהעליה,

 הנ"ל וסייעתו הגר"ח למ"ש ודומיאבעשייתה,
 וכמש"נ. בברה"חבנשים
 יצחק רבינו בלשת להדיא מבוארוכזה
 א', באות הנ"ל ויטרי במחזור שהובאהלוי,
 בלא א"א היא, מצוה דמקיימת ומאחרשכחב
 שהן ומאחר איתא הנ"ל רש"י )ובשו"תברכה
 כמ"ש, והיינו וכו'(, המצות לקהםחפצין
 מ"מ אצלה, רשוח הו"ל שהמצוהדאע"פ
 בלא א"א המצוה, לקיים וחפצה שרוצהמאחר
 בקיומה ברכה טעונה בעצמותה דהמצוהברכה,

וכמש"נ.
 וסיעתו הרא"ם דכסברת עוד יוצאולפי"ד

 והב"י הרשב"א בדברי להדיאמבואר
 לזה ויש הנ"ל, טוב הלקח וכמ"שוהאב"מ,
 מבורר ובזה וכמש"ל, בירושלמי גססמוכים
 ודו"ק. וסייעתו הרא"ם שיטתהיטב
 שס"ל הפוסקים רוב בשיטח אמנםח.
 דס"ל י"ל חייבות, ולא לברך רשאותדלר"ת
 דרק ברכה, בלי המצוה לעשות איסורדאין
 ולא מצוה והמקיים לברך, חיוב עליודמוטל
 עשיית אבל הברכה, חיוב בשוא"ת ביטלבירך
 וכזה בעצמוחה, איסור אע ברכה בליהמצוה
 בס' הרמב"ן סדברי הג"ל טוב בלקחדייק

 בפ"ז ומהרא"ש פי"ט והבטחוןהאמונה
 וע"ש.דברכות

 על החולקים מכל מבואר הנ"לוכסברא
 וכ"מ הנ"ל, ס"ב סי' באה"ע והב"יהרשב"א
 שס"ל הנ"ל התשב"ץ בשם המג"אממ"ש
 וכ"מ ברכה. בלא בשבח כלים להטבילדיכול
 תרס"ח, בסי' הט"ז שהביא המהרש"ל,מדברי
 ואינו מחוייבת ברכה מגרע דאםשכחב
 אין ברכות שאמרו דמה הוא, גדול עתאומרה,



כחוראיתסב
 מזה ומבואר עכ"ד, בדיעבד ה-נומעכבות
 מצד ולא מברך, שאינו במה היאדהעבירה
 וכמש"נ. ברכה בלא המצוהעשיית

 דאע ס"ל הנ"ל רבותינו דכל יוצא,ולפי"ז
 דמם אלא ברכה, בלא מצוה לעשותאיסור
 אונס במקום ונ"מ לברך, עליו גריראהיוב
 הטצוה לקים יכול דמ"מ לכרך, יכולשאינו
 יטבילת נשואיז ברכוח לענין וכנ"ל ברכהבלא
כלים.

 דאז חיובית, במצוה רק הוא כ"זאולם
 עליו הטילו הברכה דגם רבוותא הני לכלס"ל

 קיומית בגדר היא המצוה אם אכן חיוב,בתורת
 אז גרמא, שהזמן עשה וכמצות רשותובתורת
 דלא רשוח, בתורת נמי הויא הברכה רגםס"ל
 וק"ל. המצוה מעצם הברכהעדיפא
 הנ"ל, בסברתם לכאורה צ"ע אמנםט.
 זמן כל תפילין על לברך דצריךדקי"ל

 ובמנחות א', מ"1 בסוכה וכדאיתאשמניחם,
 ה"ז מחפילין בם"ד ם הרמב" פסקו וכן א',מ"ג

 רבוותא ולהרבה סי"ב, כ"ה סי'והמחבר
 ה"ד, שם ולח"מ מיסודה"ת רפ"ה)נס"מ
 וכ"כ נטלם, ד"ה א' מ"ט בשבת מתוס'ונ"מ
 ביה"ל וע' סק"ב, ל"ז בסי' והמג"גהפמ"ג
 ומה כיום, פ"א רק להניחם חיוב איןשם(

 וא"כ קיומית. מצוה רק הוי אח"כשמניחם
 כיון דהא שמניחם, כ"ז לברך צריךאמאי

 וצ"ע. הוכה הברכה תהא איך רשות,שהמצוה
 דצריך דקי"ל ממה עוד לתמוה ישוכזה
 וכמ"ש ביום כפיו שנושא פעם בכללברך
 המהר"ם פסקו וכן ב', כ"ז במגילההמאירי
 והאחרונים סק"ג קכ"ח בסי' והמג"אמינץ
 אינו שוב ביום, פ"א שעלה לאחר והאשם.
 תוס' וכמ"ש עלה לו אמרו אם אפילועובר
 הג' בסוף מיי' והג' הכא ד"ה ב', כ"חבר"ה
 קכ"ח בסי' המחבר וכ"פ טי, אות כפיםנשיאת
 דכית ב', בפעם לברך צריך אמאי וא"כס"ג.
 הברכה תהא אין קיומית, מצוה רקדהו"ל
 הנ"ע.חובה

 לשיטח סית דיש לכאורה, יוצאולפי"ז
 ונשיאח דתפילע מהא הנ"ל וס-עחוהרא"ם

 טעונות המצות דכל דם"ל דכיק הנ"ל,כפים
 חייב שפיר לבן וכמש"ל, עצמוחן מצדברכה
 רשות היא דהמצוה אע"פ שניה בפעםלברך
 ל.וק"

 כפים ונשיאח דבתפילין לישכ, ישאמנם
 שכבר אלא חיובא בר מיקרי הגברא ב',בפעם
 בכל לכ"ע לברך דחייב י"ל שפיר ובזהנפיק,
 עשה במצות ברם אלו, מצות שמקיםפעם
 קיומיות הו"ל לעולם לנשים, גרמאשהזמן
 הנ"ל רבוותא הני לכל ס"ל ובזהאצלן,

 וע' חובה, ולא רשות נמי הויאדהברכה
 ודו"ק. סקי"ב, קכ"ח סי'בכרכ"י
 בפלוגתא נ"מ עוד דיש לומר ונראהי.
 במצות לברך רשאות או חייבות נשים איהנ"ל
 סי' הפמ"ג כתב דהנה גרמא, שהזמןעשה
 מצות על שטברכות דנשים סקי"ד בא"אקכ"ד
 כית וכו', לולב כגת גרמא שהזמןעשה

 רשות אמן אחריהן לענות גם רשות,דברכחן
 בם"ס שם המ"ב והביאו וע"ש, חובהולא

 רט"1 סי' בריש יעקב הישועות וכ"כקכ"ד.
 דברכה כיון רשוח, ברכת מברך ישראלדאם
 צו בו אין אמן שענית כ"ש חיוב, אינהעצמה
 וע"ש. כו'חיוב

 אם רק י"ל וסייעתו הפמ"ג כדבריאולם
 רוב וכשיטח רשות, הךא הנשיםברכח

 אמן ענהת עדיף לא דאז הנ"ל,הפוסקים
 הרא"ם לשיטת אכן הברכה, חיובמעצם
 עשה במצות לברך חייבוח דנשיםוסייעתו
 אחריהן לענוח חיוב דיש ה"ה גרמא,שהזמן
 וק"ל. דעלמא אנשים וכברכתאמן,

 הנ"ל, האחרונים סברת בעצם צ"עאמנם
 אמן ענית חיוב ראע לכאורה פשוטדנראה
 אמן לענות חיוב דיש אלא הברכה, בחיובתלוי
 איחא דהנה רשות, הו"ל גופא שהברכהאע"פ
 ה' שם דכי מקרא דילפינן א', ל"זביומא
 רש"י וכם"ש אמן, לענוח חיוב דיש כו'אקרא
 סי' המ"ב וכ"כ כי, ד"ה א' כ"אבברכוח
 דעצם שם הגמ' מלשון ומשמע סק"ח.רט"ו
 שם בביה"ל וע' האמן, מחייכ ש"שהזכרת



בחוראי
 ותר"י הרא"ש בדעת שכ"כ שלא, ד"הס"ב
וע"ש.

 המחבר מ"ש ע"פ הדבר בביאורונראה
 בא אמן יענ-ת ס-1 קכ"ד בסי'והאחרונים
 ולהראוח והתפילה, הברכה ולהחזיקלקיים
 ולפי"ז המברך. לדברי ומאמץ מסכיםשהוא
 ברכה, בלא אף ש"ש כשמזכיר דה"הי"ל
 מסכים שהוא להראות כדי אמן לע3ותדחייב
 וק"ל. המזכיר לדברי כו'ומאמין

 ברכה ששמע היכא דכל יוצאולפי"ז
 רט"1 בס" הטחבר שכתב ה3י ולאפוקיכהוגן,
 שהוא להראות כדי אמן לענוח חיכס"כ,
 בחיוב תלף אמן עניית דאץ ונמצא כו',מסכיס
 כן על אשר בפ3"ע, חיוב שהוא אלאהכרכה,
 או חובה היא הברכה אמ נ"מ דאין מאליומובן
 וכמש"נ. אמן לענות חייב דלעולםרשות,

 דהביא כדברינו, להדיא מצאתיובאמת
 במדרש, מ"ש סק"ג רט"ו בסי'המג"א

 לישראל מברך או דבר מתפלל אחרדכששומע
 ולכן אמן, לענוח חייב השם הזכרת בלאאפילו
 עכ"ד. בברה"מ הרחמן אחר אמןעונץ

 לומר כלל חיוב דאין דאע"ג מפורשהרי
 אמן, לע13ת חיוב יש מ"מ הנ"ל,הדברים
 תיוב הוי אמן דענ-ת כמש"ל. ע"כוה-נו
 התפילה או הברכה בחיוכ תלוי ואינובפנ"ע,
 הפמ"ג על טוכא לתמוה יש ובאמתוכמש"נ.

 סק"ט, רט"1 בסי' המ"ב ועל קכ"ד בסי'שם
 העירו ולא ה3"ל המדרש בעצמםשהביאו
 במצות אמן בעניית שיטתם כנגד ממששהוא
 שאלה בהעמק וע' וצע"ג, גרמא שהזמןעשה
 סק"ב. נ"גסי'

 הני בין אמן בעניית נ"מ דאין יוצאולפי"ד
 אחר אמן לע3ות חייב ולכ"ע ה3"ל,עדטות
 אפילו גרמא שהזמן עשה במצות הנשיםברכת
 וכמש"ל, רשות היא הברכה דעצם נימאאי

 ודו"ק. הנ"ל האחרונים כמ"שודלא

4"
 ניומאן ישראלחרב

 רביעית למהיצה לתיבעכין

 ב' הל' שבח מהל' י"ז בפ' הרמב"םא.
 או לחי ע"י דניחר וכ' סתום דמבף הדעהביא
 סתם כאלו נחשב ועי"ז רביעית ברוחקורה
 וטסיק בכולו, לטלטל מותר ויהא רביעיתר,ח
 לטלטל מותר בלבד מחיצות בג' תורהשדין
 בלחי לה די ולפיכך רביעית הרוח הואומד"ס
 דלחי פסק ט' דבהל' צ"ב ולכאורה קורהאו

 במבוי ולכן היכר משום וקורה מחיצהמשום
 חיב מרה"ר לחוכו הזורק בלחישהכשירו

 כ' אמאי מה"ת מחיצה הף דלחי כיקוא"כ
 מותר דמה"ת כיון )ר"ל ד"לפיכך"הרמב"ם

 דבשלמא קורה או בלחי לה די מחיצות(בג'
 לחי אבל זה טעם צריך היכר רק דהוי קורהגבי

 בחידושי וע' לזה. א"צ מה"ת מחיצהדהוי
 בזה. שהעיר הלוי חייםרבינו
 דהא הרמב"ס פי' הנ"ל ט' בהל' והנהב.
 ג' באיכא אירי לחי ע"י רה"י נעשהדמבוי
 לסמש"כ מבואר חה ברביעית והלחימחיצות

 ד' המוקף מקום הוי דרה"י ב' הל' י"דבפ'
 הוי מחיצות דבג' פ" ד' בהל' ושםמחיצוח
 הרמב"ם דמקור פי' י"ז בפ' והרה"מנרמלית
 ברוח שנפרצה חצר גבי גגוח כל פ'מסוף
 מודית לא מי לר"א רבנן ליה דאמרורביעית
 הרי כרמלית שהוא מפני פטור ר לרה"דמתונה
 ובאמת רה"י הף לא מחיצוח דבג'מפורש

 ראשונים וכמה כזה נחקשו שםהראשונים



כחוראיתסד
 כג' רה"י הוי לכרמלית בפתוח דרקחלקו

 אבל מחיצות ד' צריך לרה"ר ובפתוחמחיצות
 דערוה"ש )ואף זה לחילוק נחית לאהרמב"ם

 הרמב"ם מלשון דייק ג'-ד' סעיף שמ"הטי'
 ג' שמוקף "מקום י"ד בפ' ממש"כ זוכשיטה
 נראה וכן רה"ר" רביעית ורוחמחיצות
 מ"מ ט', הל' י"ז פ' בכס"מ הובאמהרמ"ך
 י"ז ס' דבסוף הרמב"ס בדעח כן לפרשחמוה
 מחיצוח דבג' כבקעה באכסדרה גם כןכ'

 לשון צ"ב ובאמח פטור מרה"ר לתוכוהזורק
 רה"ר( רכיעית רוח שכ' י"ר בפ'הרמב"ם
 נפלו דאם הגמ' דכונת דחק שםוחוס'

 בזה וגם רה"ר או כרמלית הויהמחיצוח
 שם יעקב הגאת אבל ליה ניחא לאהרמב"ם
 מחיצות דבג' הרמב"ב לשיטת דאפילוהקשה
 האיך וא"כ הף לא רה"ר מ"מ רה"י הוילא
 )והגמ' החצר בחוך פליגי ור"א דרבנןס"ד
 שבררו מה שייך דאין משום רק מזהחזרה
 צ"ב הרמב"ם מקור הוי זה אם וא"כבררו(
 בתוך אפי' דלר"א הסוגיא חחלת יפרשהאיך
 רה"ר. הויהחצר
 הרמב"ם שעות על העיר שם המ"מג.
 ג' קסברי לימא לכ"ה דאמרי' ב', י"אמדף

 זקיב הם! משמם לזריק ודחי מה"תמחיצות
 דבג' דפשוט משמע שלש דאיכא עדלטלטל
 לו היה דהרמב"ם וחירץ רה"י. הוימחיצות
 ולכאורה ראסור הוא משתים הר"חגירסת
 מחיצות דכב' הגמ' קושית זו דלגירסאכונחו
 דלאסור רי"ל הגמ' ודחה כלל מהני לאלב"ה
 אבל מחיצות ב' גם מהני מרה"רזריקה
 ג' צריך טלטול להתיר מה"ת רה"ילעשותו
 זו בגירסא טפי מיושכ האיך צ"ב אבלמחיצות
 דכונת לפרש מקום יש שלנו לגירסא אףדהא
 דעכ"פ היינו דאורייחא מחיצוח דשלשהגמ'
 )וכ"כ מחיצות ד' דבעי יתכן אכל שלשבעי

 וע"כ הרמב"ם( לפי זו סוגיא ליישבהחזו"א
 ולא מחיצות ג' ה-נו הגמ' דכונת ס"לדהרה"מ
 בפשטות לי' משמע דכן משום או -יותר
 הרא"ש כהתוס' דס"ל משום או הגמ'מסגנת
 ברוח לחי דמדמהני הגמי רכונת שהכריחשם

 - מה"ת אינה רביעיח דמחיצה ע"כרביעית
 זו. ראי' ק-מת לכאו' הר-ח לגירסת גםוא"כ
 מהברחתא הרמב"ם לשיטת ק"ק וגםד.
 שאינן ומבואות וכו' חצרות ב', י"בדף

 לחוכן הזורק עירבו לא בץ עירבו כיןמפולשין
 דבג' מוכח היכר משום לחי דס"ל דלרבאחייב

 כרבא קיי"ל לא דבלחי ואף רה"י הףמחיצות
 טנין כדין חרשה פלוגחא לעשות לןמנא

 לשיטת סמך איכא זו מסוגיא ובאמתמחיצות.
 יהודה דרב הר"ח לגרסת מיבעיא לאהרמב"ם,
 כהל' נחקן שכבר לשיתוף הראוי במבףאיירי
 וע"כ חיוב איכא בלחי מתוקן אמ דוקאומ"מ
 במבוי פי' דהר"ח )אלא מחיצות ד'שצריך
 רש"י סברת חה א' ברוח דלח שעשהמפולש
 והאמר( ד"ה ב', ו' דף בתוס' שנתבארכפי
 "הכשירוהו מלשק שלנו, לגרסא אפי'אלא
 לחי זה שעל במפולש איירי דלא משמעבלחי"
 משמע רבסוגיא צ"ב מ"מ אבל הכשר.אינו
 ועל לחי בדין רק חיןוש הוי יהודה רב שלדדין
 פלוגתא עוד שיש החכר ולא רבא חולקזה
 מחיצות.בדין

 זו שאלה לישב מקום -ם לכאורהוהנה
 כ, ר דף משכת שם הגאו"י שהביא מהלפי

 גמורה רה"י היא זו דקתמ הא הגמ'דמפרש
 רה"ר צידי בב' בתים דב' דר"י האלאפוקי
 דרבנז ומבואר מכאן ולחי מכאן בלחיניתר
 מחיצוח ב' דלרבנן נמצא חיוב, לענין גםפליגי
 הוי לחי ואם רה"י לעשות מהני לאולחי

 משום רה"י דלאו הטעם ע"כ מה"תמחיצה
 היכר הוי לחי אם משא"כ מחיצות ד'דצריך
 עדיע אבל רה"י. הף מחיצות דבג' י"לשפיר
 משום דלחי הגמ' הוכיח זו דמברייחאצ"ב

 לרבנן נשמע דמדר"י משום וע"כמחיצה
 דרבנן שפרש"י וכמו הש"ס בגליוןכמבואר

 בעיקר רבנן פליגי דאם ברה"ר אלא פליגילא
 משום לחי דס"ל ראי' ליכא שוב המחיצותדין

 הגמ' א'( כ"ב )דף פסין עושץ בפ' וכןמחיצה
 ולחי מכאן לחי מהני דלא דס"ל מרכנןהק'
 שא-צ ביראות בפסי דס"ל הא עלמכאן
 לחי מהני דלא דהא מבואר רה"ר מדרךלסלקן



תסתכחוראי

 כ"ב דדף הסוגיא ובאמת רביס. בקיעחמשום
 י"ז )בפ' שכ' להרמב"ם צ"ב בכלל הנ"לא',
 רביעית ברוח כמחיצה הוא הרי שהלחי ט'(הל'
 אפילו מכאן ולחי מכאן לחי מהני דלאוכיק

 ביראות. פסי על להקשות שיך האיךבבקעה
 אינו בשבת דמחיצות דהלכתא ונראהה.
 רה"ר דין הפקעת גם אלא רה"י דץ לקברצרק
 דמטילא מידי הוי ולא מחיצות בתורתתלוי
 משום או המקום על רה"י דין דהוקבעמשום
 עוד ונראה - הרבים לדריסת עוד ראוישאינו
 רה"ר דין להפקיע רק דמהני מחיצהדאיכא
 ביראות פסי דע"כ תוס' פי' פסין עושץדבריש
 בלא חיננא כר לר"ה דהא לדירה מוקףחשוב
 ופי' מחיצה שמה לא מה"ת לדירההוקף

 דמשום לומר שייך אין דלדידי'המהרש"א
 והק' מה"ח, רה"ר דהוי הקילו רגליםעולי
 מה"ת רה"י הף דלא ס"ל ב"ח דר"הרע"א
 "אלמא הגמ' כלשון הוי לא רה"ר מ"מאבל

 התם דרק נר' המהרש"א ובדעת הוי"כרמלית
 הוי לא הרבים לרריסת מקום שאינובקרפף
 דשיך חז" רע"א מקושית מ"מ אבלוד"ר,
 רה"ר. דץ להפק"צ רק דמהממחיצה
 הל' ט"ז )בפ' שכ' מהרמב"ם נראהוכן
 ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה כלט"ה
 עשויה שאינה מחיצה %1 מחיצה אינהמצויה
 עשויה שאינה מחיצה וכל מחיצה אינהלנחח
 מחיצה וכל מחיצה אינה בלבד לצניעותאלא
 מחיצה אינה יוחר או טפחים י' בגובההשאין
 באע הרמב"ם רפי' הא המ"מ ופי'גמורה,
 שפחות לפי גמורה מחיצה שאינה "בגובהה
 בדיני כמבואר רשות וחולקח מחיצה הויאמכן

 שמבאר ר' הל' י"ד לפ' כונתו ונר'כרמלית.
 מקום וכן ופי' כרמלזת היא מההרמב"ם
 וא"כ י' ועד מג' גובהן מחיצות ד'שטוקף
 התנאי משום אינו כרמלית דהף רהאמבואר
 לצניעות מחיצה גם ודאי )דלזה רביםדדריסת
 גם רשות חילוק דלענין אלא מחיצה( הויוכדו'
 כ' ההל' ובסוף מחיצה. הוי מי'בפחוח
 והוא לרה"ר הסמוכה זית קרן וכןהרמב"ם
 כונת בזה דגם ונר' מחיצוח ג' המוקףמקום

 רה"ר דין להפקיע מהני מחיצ1ת דג'הרמב"ם
 צריך מי' )ובפחוח גמורות מחיצוח הםאם

 אף מחיצה הלכות בלא אבל מחיצות(ארבע
 לרה"ר שיתבטל שייך צדדים מג' שמוקףמקום
 מהגר"ח נר' וכן רה"ר דין כו ויהאשאצלו
 הוו המפולשות דמבואוח להרמב"םשפי'
 ודיוקו אמות( ט"ז רוחכ בהם שאין )אףרה"ר

 לרה"ר הסמוכה זוית דקרן הרמב"םממש"כ
 וגם מחיצוח כג' דמוקפח משום רה"ראינה

 מבואות בדין הגר"ח על שהשיגהחזו"א
 זוית קרן בדין להדיוק מסכיםהמפולשות
 רה"ר. לתשמיש יוחר מתבטל דהתםומחלק
 דמיירי הרמב"ם דכ' הא ליישב ישולפ"ז
 לאפוקי בא דלא לרה"ר פתוה רביעיחכשרוח
 דבזה הערוה"ש שדייק )כמו לכרמליתפתוח
 ע"י דרק א' בהל' הרמב"ם ביאר שכבר רה"קהר
 מוכן וממילא רה"י נעשה מחיצוחד

 מחדש דכאן אלא כרמלית הף מחיצותדבג'
 דררסי אף רה"ר שם להפקיע מהני מחיצוחדג'
 לרה"ר. פויח נקט ולכן רביםבה

 מבחרן נראה דגם קיי"ל לחי בדין והנה1.
 רפאל ובתורת לחי משום נירון מבפניםושוה
 מתיר אלא מחיצה הוי לא דבזה סי' נ'()סי'
 יעקב הקהילת וכ"כ קורה כמו היכרמשום
 אין רביעית רוח חלל בתוך סותם שאינודכיון
 נראה אין בהרמב"ם אבל מחיצה דין כללשייך
 מכפנים הנראה לחי דין יחד שכלל כןלפרש
 ונראה מבפנים השוה לחי עם מבחוץושוה
 דמהני לחי לכל שוים דריניהם ומשמעמבחרן
 מהני לא הינר משום רק מתיר אם ועוד חמה"

 לישכ רפאל בתורת )וכ"כ מאליובעומד
 שנפרצה קטנה בחצר הרמב"םהשמטת
 ולכאורה קטנה כותלי בנכנסים דאיירילגרולה
 ראי' הביא הגמ' ב', ט"ו דבדף תמוהיםדבריו
 דר' מברייתא מהני מאליו העומד דלחילאביי
 שנראה בין מחברו כנום א' שצידו כותלחייא
 בנראה דגם מבואר וכו' מבפנים ושוחמבחוץ
 גגות כל פ' ובחוס' מאליה געומד מהנימבחוץ
 לענין גם מהני מבחוץ דנראה מבואר א'()צ"ב
כלאים.



כחוראיתסו
 ראינו אף מבחו,ו הנר' רלחי בזהוהנר'
 מחיצה תורת עליו שייך המבוי בחללסותם
 מסוים למקום ועושהו הרשות מסמן שהואע"י
 לחי של מחיצה תורת עיקר שזה י"לואולי
 בכל שיעורו הלא מבפנים בנראה דאפי'בכלל
 על סתימה שחשוב לצוה"פ דומה )ואינושהוא
 דלכן ב', י' דף בראשונים דמבואר הפתחמקום
 גבי ונו' גיסא דהאי אוירא אתי שייךאין

 ונסחפקו כסתום שחשוב כיוןצוה"פ
 להכשיר גם עומד חשוב צוה"פ אםהאחרונים

 דעל ברור בלחי אבל עומ"ר בדין הרוהשאר
 בחזו"א ראיחי וכן מהיצה( דין חל עצמוהלהי
 מחיצות ענין דעיקר ר"ל שפי' ה'( ס"ז)סי'
 ולהכיר הרבים דריסת למנוע דברים לב'הוא
 וכו' מסביבותיו ומובדל למיותד המקוםאת
 המקום הבדלת על שמראה הלחי ענין וםחהו

 בנראה גם שפיר שייך זה וא"כ ע"כ. לומחוצה
 בכל תוס' מש"כ ג"כ מבואר ובזהמבחוץ.
 אף כלאים לענין מבתוץ נראה דמהניגגות

 דלענין מהני לא דלסוכה פי' דסוכהדבספ"ק
 שתלף כלאים לגבי משא"כ דופן בעינןסוכה

 בין להבדיל הוא המחיצה דין עיקרבערבוב
 מקומות.הב'
 הוא זה דמטעם י"ל הדברים כנים ואםז.
 דהמקום רביעית למחיצה אלא מהני לאדלחי
 בב' אבל מחיצות הג' ע"י סתום חשובכבר

 רה"י נעשה לא לחיים ב' או ולחימחיצות
 נר' הדבר ףסוד סחום. מקום אינושעדיע
 הוו מחיצ,ת דג' הוא מחיצות שלדהלכה
 להפקיע דין להם יש ולכן המקום עלסתימה
 מקום שעושות דעי"ז י"ל ובאמת רה"ר,שם

 הוא וכן רה"י, דין לקבוע גם יועילוסתימה
 אבל מדרבנן היכרא רק הוי לחי דס"ללרכא
 שאין אף מחיצה משוס לחי דס"ל יהודהלרכ
 נכלל ע"כ סתימה לעשות מחיצה תורתבו

 כבר שהמקום שאע"פ לחי של הלכתאבעיקר
 רביעית מחיצה צריך מחיצות השלש ע"יסתום

 רה"י דין בו שיהא כדי מסוים מקוסלעשותו
 דבב' ס"ל דר"י ואף לחי. מהמ לוה רקדהא

 ב' מהני דלר"י נר רה"ה הף ולחימחהנות

 כבר בזה וא"כ רה"ר דין להפקיעמחיצות
 רק שלישית מחיצה דצריך והא סתוםחשוב

 מחיצות דב' לרבנן אבל מסךם, מקוםלעשותו
 חשוב דאינו ע"כ רה"ר דין להפקיע מהנילא

 לחי שייך לא ולכן מחיצות ג' ע"י אלאסתוס
 דהביא הא מיושב וא"כ שלישית.למחיצה
 דשפיר מר"י מחיצה משום דלהי ראי'הגמ'
 אע"פ להרמב"ם גם לרבנן נשמע מדר"יי"ל

 הפלוגחא אין ולחי מתיצות ב' מהני לאדלרבנן
 לא דלרבנן מחיצות ב' בדץ אלא לחיבדין
 כלל.מהני

 דעושין סוגיא להרמב"ם צ"כ עדייןאבל
 ביראות פסי שמכשירים רבנן על שהק'פסין,

 ולחי מכאן דלחי דס"ל מהא רה"רבאמצע
 י"ל דברינו דלפי ונר' כרה"ר. מהני לאמכאן
 איכא ביראות פסי דגבי הגמ' תי' גופאשזה
 גם מחיצה חשיבי דפסים והיינו מחיצות ד'שם
 אבל רה"ר דץ להפקיע המקום סתימחלענין
 אינו דלחי מחיצות ד' שם ליכא להיגבי

 ולכן כנ"ל המקום הבדלת לענע אלאמחיצה
 גמורוח. מחיצות ג' כשיש אלא מהנילא

 פי' והוא( ד"ה ב' שס"ד )סי' בבה"לוהנה
 דכקעי מפולש מבוי דמה"ת הרמב"סבדעת
 הא וא"כ חיוב ליכא בצוה"פ אפי' רביםבי'

 רק הוי מחיצות ד' שם ליכא התםדאמרי'
 דכונת כנ"ל לפרש יש ודאי וא"כ לתילאפוקי
 ולא שלישית למחיצה כלל מהני לא דלחיהגמ'
 דנקטו למה דאף נר' אבל רבים, בקיעתמשום
 צריך דמה"ח הרמב"ם בשיטח אחרוניםכמה
 דעיקר די"ל כן לפרש מקום איכאדלתות
 דמקוס הוא מחיצה מבטלי דרביסהיסוד
 כו"ע ובזה סחום חשוב אינו רבים בי'דבקעי
 על רק ורבנן יהוהה דר' והמחלוקח פליגילא
 אבל רה"י לעשותו כדי שצריך הסתימהאופן

 אפי' פסים מכטהרים ררבנן דכיון ס"להמקשן
 ולכן כלל סתימה שא"צ ע"כ רה"רבאמצע
 מכאן ולחי מכאן לחי מהני רלא מהאהק'
 במחיצה גם לחי שהך סתימה שא"צדכיון

 ד' שם איכא דהתם הגמ' ותי'שלישית,
 כית לרבנן סתימה חשוב דשפיר ר"למהיצוח



כתוראי
 צריך דלרבנן וכיון צד מכל עומד אמהדאיכא
 תורת בו שאין לחי ממילא צדדים מג'סתימה
 בלא אפי' שלישית למחיצה מהני לאסתימה
 סחימה חשוב בעצם צוה"ם אבל רביםבקיעת
 דליכא כיון מהני לא רבים בו כשבקעיומ"מ
 לבקיעתם. כללעיכוב
 דץ דבעיקר נר' פסין בעושין מתוס'וגם
 )בד"ה שפי' פלוגתא, ליכא רביםבקיעת
 לענץ יהודה כר' דם"ל יוחנן דר'חייבים(
 כוותי', ס"ל מחיצות ב' לענין גם רבים,בקיעח
 אמאי שהק' הראשונים וכל במהרש"אויעוי'
 לס"ל יוחנן ר' מחיצות דבמנין נימא וב"זתלף
 ע"ב ל"ט דף כ"1 )סי' אפרים ובביתכר"י,
 ציור איכא דלכו"ע כאורך הסביר ואחר(ד"ה
 וכל רבים בקיעת במקום מחיצהדמהני

 נר' וכן מחיצות. שחי בדין רק תלויהפלוגתא
 הק' דהגמ' שפי' והאמר(, )ד"ה ב' 1' דףמתוס'
 נעולות דלתוח צריך ירוש' ד18ר יוחנןמר'

 מר"י מ"מ כר"' קאי יוחנן דר' אףבלילה
 מתיצוח בב' לרבנן נשמע מחיצות ד'כשס

 רבים, בקיעת דין בעיקר המח' ואםשלימוח.
 הגאו"י שהעיר כמו לדמוח ש-ך איןלכאורה

 מר' הק' דהגמ' זה דמסוגיא ונר חוס'. עלשם
 דין איכא לרבנן דגם הרמב"ם הוכיחיוחנן,
 כיון הכרח ליכא א' כ"ב )דמדף רביסבקיעח
 יש ובזה רבים.( בקיעת בלא גם מהני לאדלחי
 ביראוה פסי נבי שפסק הרמב"ם ששחלישב
 פסק ומ"מ הדרך מאמצע לסלק שא"צכרבנן
 פסץ ובעושץ דלתות צריך זעיר יהזנןכר'

 כרבנן לס"ל יוחנן דר' ס"ל" ולא "כאןאמרי'
 למאי רק הוי דזה נר' ולפ"ד ביראוח.דפסי
 למסקנא אבל כלל סתימה א"צ דלרבנןדס"ר
 אמה דאיכא ניון מחיצות ד' שם חשובדפסע
 ושפיר מחיצה מבטלי רבים לרבנן גםעומד
 יוחנן, מר' ב', 1' בדף הגמ'הק'

 דלגי' המ"מ דברי היטב מבוארים ובזהח.
 ב', י"א בדך מהסוגיא סתירה ליכאהר"ח
 דאורייתא מחיצות דד' הרמב"ם שללפסק
 השקלא רכל לפרש מקום יש לפ"דרהנה
 ג' או מחיצות ד' בעי מה"ת אם שםוטריא

 לעשות לענין מירי לא לב"ה ב' או וג'לב"ש
 ולכן רה"ר, שם הפקעת לענין מיירי אלארה"י
 ג' היותר לכל דלב"ה מהגמ' דמשמעאף

 למש"כ סתירה מזה אין מדאורייתאמחיצות
 אך רה"י. לעשות מחיצות ד' דבעיהרמב"ם

 משנים שלנו דלגירסא בהגירסאות תלוי והפי'
 רה"י לעשות לענין דמיירי מוכח דמהייבהוא
 משנים הר"ח לגי' אבל חיוב ליכא רה"ידבלא
 רה"י לענין מ-רי דלא י"ל שפיר דאסיראהוא
 וא"ש וכנ"ל רה"ר דע להפקיע לעניןאלא
 ראי' יש הר"ח דמגירסת עוד ונר' המ"מ.דבר'
 להפקיע מחיצה הלכות רצריך דברינולעיקר
 דלכאורה הסוגיא מ-רי ובזה רה"רשם

 דס"ד משמע דאסור הוא משלש 11לגירסא
 לית וכ' מרה"ר שם לזרוק לכתחילהדמותר
 לכרמליח מרה"ר טלטול איסור לב"שלהו
 ד' לב"ש דאמרי' הא לפרש צריך ע"כאלא

 ד' דליכא רכל היינו דאורייחאמחיצות
 בי' דדרסי ובאופן כלום. המהיצות אץמחיצות
 שם מיני' פקע לא לרה"ר ליבטל ושייךרביס
 דאסור, הוא מג' לזרוק הגמ' ודחירה"ר
 דמה"ת אע"פ לשם מרה"ר לזרוקשאסרו
 רה"ר. הויעדיין

 צ"ד מדף הגא"י קושית מיושבוממילא
 בתוך דגם לומר שייך דלר"א דמשמעא',

 דלא כב"ש ס"ל ר"א דהא רה"ר יהאהחצר
 ב' צריך דלב"ש דס"ל רק גרידא להימהני
 הגמ' וכלשון גמורה מחיצה חשוב וזהלחיים

 סו"פ ברא"ש )וכמבואר בלחיים""לסותמו
 לחלק מהני לא קורא או דז,זי מעברץכיצד
 או צוה"פ וצריך דיורץ איסור לגבימבף
 לפי לר"א גם וא"נ מכאן( ומשהו מכאןמשהו
 להתיר גם מחיצות ד' צריך הר"חגירסח
 רה"ר. הוי מחיצות ובג' מה"תטלטול
 דלכאורה יותר הסוגיא מרווח זה ולפיט.
 קסברי לימא הגמ' דקאמר במאי לעיןיש
 לא דמשו"ה וה-נו דאורייתא מחיצות ד'ב"ש
 לב"ש ס"ל אי דאפ" ברביעית לחימהני
 מחיצה הוי דלחי קיי"ל הא מחיצות ד'דבעינן

 נמי מוכח דלב"ש הגמ' דכונת וצ"לדאוריחא



כהוראיתסח
 הריטב"א מדברי וכ"נ מחיצה, הף לאדלחי
 לפרש להגמ' דהו"ל דוחק נראה זה אבלשם,
 למאי ובפרט מחיצה אינה דלחי לב"שדס"ל
 דכונת מרווח לפ"ד אבל מהיצה. דהידקיי"ל
 מחיצות ד' דבעינן ס"ל דב"ש התנוהגמ'
 לחי אם אפ" ולכך רה"ר שם להפקיעמה"ת
 דלענין רביעית ברוח מהני לא מ"מ מחיצההף

 כלום אינה לחי רה"ר דין ולבטל סתימהלהיוח
 מחיצת שייך אין לב"ש דבאמח )ונמצאוכנ"ל
 ללחי בא ההלכה דלב"ש ברע"ב דצ' מה"תלחי

וקורה.(
 לימא ראמר במאי הגמ' כוונת ג"כ היא1~1
 טדמהני היינו דאורייתא מחיצות ג' ס"לב"ה
 מחיצות בג' דסגי ע"כ רביעיח ברוחלחי

 להפקיע ד' דכעינן ס"ל דאי רה"ר דץלהפקיע
 אף רביעית ברוח לחי מהמ היה לא רה"רדין
 הרמב"ם דברי ולפ"ז מה"ת. מחיצה הויאי

 מחיצוח דבג' משום רביעית ברוח מהנידלחי
 דלכן הגמ' דברי ממש הם מה"ת לטלטלמותר
 ראוריחא. מחיצות רג' משום לב"ה לחימהני
 לענץ דמ"מ מחיצה הוי לחי אי אףחהו

 דברי היטב וא"ש וכנ"ל מחיצה אינהסתימה
 ם.הרמב"
  שחחשב הרמב"ם כ' ההל' בתחילתוהנה
 רביעית רוח סתם כאלו קורה או לחיאותה
 צידיס מד' סחום שיהא צריך דמדרבנןוהכונה
 הוי דלחי טה מספיק אע ולזה טלטוללהתיר
 אבל סתימה תורח בו אע דהא מה"חמחיצה
 ברוח לסתימה קורה שהחשיבו כמומדרבנן
 ד' שצריך זה דדין דכיון לחי ה"הרביעית
 לחי על סמכו מר"ס רק הוי לטלטולמחיצות
וקורה.

 דחצר ההלכה להרמב"ם גם מבוארולפ"ז
 להתירו לחיים ב, או ד' פם וצריך לחי מהנילא

 דבשלש הראשונים שיטת לפידבשלמא
 חז"ל אסרוהו ומ"מ מה"ח רה"י הףמחיצות

 חצר דגם י"ל רביעית ברוח תיקת שיעשהעד
 קורה או בלחי סגי לא ובחצר זה באיסורנכלל
 כרמלית הף מחיצות דבג' להרמב"םאבל
 דכרמלית גזרה בכלל הוי מבף דאיסורנמצא

 שאין מבף כרמלית בדיני הרמב"ם הזכירוכן
 בו פינו חצר לכאורה וא"כ קורה או לחילו
 איז מה"ת רה"י דהוי רביעית במחיצהלחי
 כלל פי' לא הרמב"ם אבל זו איסור בושייך
 שאינו ז'( הל' י"ז )בפ' כ' רק דחצראיסור
 משמע ד' פס או לחיים ב' בו שיהא עדניחר

 י"ל דברינו ולפי מבוי כמו פשוטדאיסורו
 לטלטול רה"י לעשות דכדי הוא חז"לשתקנת
 לחי אפי' ולכן רוחותיו מארבע סחימהצריך
 הוי לא לחי רמה"ח כית מ"מ מה"ת רה"ידהוי

 קורה או שלחי הקילו במבוי דרק י"לסתימה
 פס או לחהם ב' הצריכו ולחצה סתימהחשוב
ד.

 בדימ י"ד בפ' רומב"ם מש"כ והנהי.
 רבהרח ורוח מחינוח ג' המוקף מקוםכרמליו4
 דהגמ' א'( ו' )דף דשבת מפ"ק מקורורה"ר,
 זוית קרן לאתויי דהברייתא כרמליחמפרש
 במוקף דאיירי פי' והרמב"ם לרה"רהסמוכה

 כהסוגיא ובאמת בדבריה כמפורש מחיצותג'
 רה"ר שאינו הוא דהחידוש מבוארשם

 נסחר משם דלכאורה אלא ה' באותוכדברינו
 דין מפקיעוח מחיצות היסוד*דשלשעיקר
 כי' דחק. דזימנין דאע"ג שם דאיתארה"ר
 תשמישתי' ניחא דלא כיון לגוה ועיילירכים

 ניחא הי' דאם להדיא נר' וא"כ דמיככרמלית
 איירי ולהרמב"ם רה"ר שפיר הףתשמישתי'
 השפח העיר נבר אמנם מחיצות. ג'במוקף
 הוי העמורים דבין שפסק דלהרמב"ם שםאמת
 זוית קרן ה"ה רבים בי' דדרסי משוםרה"ר
 דאמר יוחנן ור' זה, מטעם רה"ר להיוחצריך
 בין דגם לטעמי' אזיל כרמלית הוי זויתקרן

 דפי' דהא השפ"א ופי' כרמלית הויהעמודים
 ניחא דלא משום רה"ר דאינו זוית בקרןהגמ'

 כרה"ר רה"ר דחורי למ"ד רק הויתשמישתי'
 רה"ר כחורי יהא שלא ווית לקרן טעםוצריך
 י"ל שפיר כרה"ר אינו רה"ר דחורי להל'אבל
 שלש דמוקף משום רה"ר אינו וויחדקרן

 הרמב"ם מלשון הגר"ח שדייק כמומחיצות
וכש"נ.



תשטכחוראי

 שג"ל ישראלחרב

 ערבות מטעם מוציא יצאבעבין

 דת"ק איתא ב', ל"ג דף ר"ה בסוףבמתני'
 ורבן ר"ה, בחפילת חייב יחיד רכלס"ל

 יד"ח, הרבים מוציא דש"ץ סוברגמליאל
 אלא ר"ג פטר לא חסידא שמעון א"רובגמ'
 לא, בעיר אבל במלאכה דאניסי שבשדותעם
 ולא דאניסי שבשדות עם וו"ל הרי"ף שםוכ'
 ש"ץ יוה"כ, בר"ה כנישתא לבי למיתימצי
 מוציאן ש"ץ אין בעיר אבל יד"ח מוציאיןנמי
 'משליחא ושמעו כנישתא לבי דאתועד

 הראשו3ים ולמדו סוף, ועד מתחילהדציבורא
 שלא אע"ם שבשדות עם להוציא יכולדש"ץ
 וצ"ע.שטעו

בברכוח
 מ-
 אמן לא עונץ דאע איתא, א' ז

 וכ' יחומה, אמז ולא קטופה אמן ולאחטופה
 יתומה דאמן הירושלמי בשם יונה ברבינושם
 לשמוע דצריך בהברכה לצאת ברוצהאיירי
 בסוכה מגמ' והק' לצאת, אמן לענותהברכה
 סודר טניפין היו דבאלכסנדריה א',נ"א

 שלא ואע"פ הברכה גמר החזן אםלהוריע
 כית דהתם השני בחי' ותי' הברכה,שמעו
 משא"כ יצאה אומר החזן ברכה איזהדידעו
 הוא ברכה איזו אפי' ידעי' דלא אייריהכא
 לצאת דיכול נמצא דלפ"ז צ"ע והשחאאומר,
 גדול, חי' חה שמעו שלא אע"פבברכה
 לרבא רבינא א"ל ב', כ' ברכות בגמ'והנה
 נפ"מ למאי דרכנן או דאורייתא בבהמ"זנשים
 אתי ראורייחא אמרת אי יד"ח, רביםלאפוקי

 דרבנן א"א אלא דאורייתא, ומפיקדאוריחא
 מחוייב שאינו וכל כדבר מחויב שאינוהוי

 וע"ש יד"ח הרבים את מוציא אינובדבר
 דאמרי' מהא מ~ש וא"ת וז"ל שהק'ברא"ש

 'ד"ח אחרים את להוציא שאכלו, ג' בפ'לק'
 מחויב אינו כזיח ובשיעור דגן כזית שיאכלעד
 מץ שאכלו אחרים מוציא ואפ"ה מדרבנןאלא

 אע"פ נמי אשה וא"כ סה"ת, וחייביןשביעה
 אחרים תוציא מדרבנן אלא חייבתשאינה
 אע"ג דאיש רמי, דלא וי-ל מה"ת,שחיבים
 דכל אחרים שיפטור דץ כלום אכלשלא
 שלא אמרו מדרבנן אלא זל"ז, ערביםישראל
 אכל אם ע"כ הנאה בלא הנהנין ברכותיברך
 שערב שביעה כדי דאכלו אחרים מוציאכזית
 ולפטור מעת להצילן הוא ועליו בעבורםהוא
 בכלל אינה אשה אבל מהטצוות,אותם

 שמחוייב מי אלא מוציאה אינה לכךהערבות,
 עכ"ל. מדרבנןדק

 הטחבר כ' ב' סעיף רע"א סי'ובשו-ע
 זכור דאיחקש בקידוש מחוייבותדנשים
 נמי מחריבת בשמור דמחוהבת וכיוןלשמור,
 דהן כיון האנשים טוציאות נשים ולכןבזכור,

 בהגרע"א וע"ש אנשים, כמומחךיבוח'
 להוציא יכולה אשה אס שנחלקווהנוב"י
 אינה ראז התפ~ה, כבר היא אםאחרים
 סובר דרע"א מדאורייתא, בקידושמחוייבת
 הה"נ מווניא, יצא אם איש גבי דאמרי'דכמו
 בקידוש טחוהבת תמיד שהיא כיון אשהגבי

 יכולה מדרבנן, חיוב רק הוי דהכאאע"פ
 יכולה דאינה סובר הנוב"י אבל איש,להוציא
 וא"כ ערבוח בכלל אינם דנשים כיתלהוציא

 ומחלקוחם מוציא, יצא אם אצלם שייךלא
 בכלל אינ1 דנשים הרא"ש, במש"כהוא

 ברהמ"ז גבי דוקא דזה סובר ררע-אערכות,
 שייך לא כברהמ"ז בכלל מחוייבת דאינהכית
 לירי לבוא להן דא"א אנשים להוציאאצלם
 אמירה אמירתם אין א"כ אנשים, כמוחיוב
 סובר הנוב-י אבל האנשים, חיוב לגבי חיובשל
 נערם גבי בכלל נאמר לא דערבוח הכללדזה

 כמו מחוייבת דהתם אע"פ קידוש גביוהה"נ
אנשים.



נהוראיתע
 של הדין דהנה כך: מחלוקתם לבארונראה
 דכמו א( אופנים. בב' לבארו ישערבות
 מחייבתו אדם שאכילת חידשהשהתורה
 חייבה כן אכילתו על לה' להודותבבהמ"ז
 לה' להודות מחייבחו תבירו דאכילחתורה
 הסיבה חבירו אכילת והוי חבירו, אכילתעבור

 זו. אכילה עבור לה' ולהודות לברךהמחייבתו
 דאדם הגומל בברכת דמצאנו לדבר,דוגמא
 ואם לו שקרה נס עבור לה' להודותמתוהב
 רחמנא בריך שאמרו במה עבורו הודוחביריו
 אמן שענה ע"י בזה חבירו יוצא לן,ריהבך

 מדין זה דאין רע"א וביאר בש"ם.כמפורש
 דהא כעונה שומע שייך לא דכאן כעונהשומע
 כל גמלני אשר בלשון להודות מחוייבהוא
 כריך אחרת הודאה לה' הודו וחביריוטוב,

 הכא כעונה, שומע היה ואם לן, דיהבךרהמנא
 אלו דברים על חזר עצמו הוא כאילוהו"ל
 ההודאה זו ואע לן דיהבך רחמנאבריך

 דבמה הוא הרבר יסוד ולכן בהשנחחייב
 כמסכים אמן אומר והוא עבורו הודושחביריו
 שהיא אמן עניית בעינן ולכן יצא, זובהודאה
 שהיא בערבות כן וכמו זו. הודאה עלההסכמה
 גם אמן באמת ובעינן חבירו אנילת עלהודאתו
 רי"ט סימן ברע"א שמבואר נמובערבות
 זה צד ולפי אמן. ענית בעינן ערבותדביציאת
 סברא המחהכח, סיבה היא חבירושאכילת
 עצמו אכילת אין דאם לאמר היאגדולה

 דהוא מחיבתו חבירו אנילת דאיןמחייבתו,
 המחייבת, סיבה היא שאכילה זה מדיןמופקע
 הרא"ש דברי בביאור רע"א שנקט מהוזה
 ככלל היא אין המזק מברכת פטורה אשהדאם
 אכילה דאין ערבות מדין אחרים להוציאזה

 מחייבת. סיבהבשבילה
 אחרת. בצורה ערבות דין לבאר עודויש
 שתביריו לראות מחוייב דאדם כללי דיןדזה
 דיסודו תוכיח דהוכח גדר וכמו חיוביהםיצאו
 לא מישראל ארם דכל ישתדל שאדםהוא
 אדם דישנו היכא וכל לה', היובא ברמעאר

 הוא גופא זה אז במשהוא, המחףיבמישראל
 שעשה אכילה המעשה ולא חבירו,המחיב

 הוא חבירו" "חיוב אלא המחייבו הואחבירו
 שהאחר סיבה היא הבירו דחיובהמחייבו
 דבור משוינן מהוייב, וחבירו והואיליברך.
 סיכה דישנה היכא דכל היוב של דבורחבירו

 הויא ההיא, הברכה לברך אוחוהמחייבת
 חיוב. של דכורהברכה

 סיבה היא אכילתו אם הבדל איןולפ"ז
 תבירו של האכילה מעשה דאיןהמחייבת
 אשה גם ובזה חבירו", "חיוב אלאמחייב,
 ארם שכל לראות מחוהבת היא שגםנכללת
 הויא זה צד לפי וגם מחיובו. נפטרמישראל
 שאמרנו הגדר כמו חבירו עבורהברכה
 דהחילוק אלא לחבירו שקרה נס עבורבהודאה

 אם המחייבת הסיבה היא מה הוא הצדדיטבין
 לברך". חבירו "חיוב או חבירו""אכילא
 לחדש הוכרח ולכן הנוב"י שנקט הצדוזהו
 הר על עמדה שלא ערבות בכלל אינהדאשה
 דין ממנה שמפקיע מה חהו עיבל, והרגרזים
 מברכה פוטרה פטור-עצמה אין אבלערבוח,
 מדין נפקעה שבנלל אלא אחר אדםעבור
ערבות.

 כדי אמן עניית בעינן זה לצד שגםוכמובן
 זו. ברכה עבור מחבירו הסכמהשתהיה

 כעונה שומע מדין ערבות דין חלוקולפ"ז
 על חזר חבירו כאלו הוי כעונהדשומע-
 בעינן ולכן חבירו, שאמר בןיוק מליםאותן

 שומע מתקים בזה דרק הברכהשמיעת
 כאלו גדרה שאע ערבות מדין אבלכעונה.
 במה יצא שחבירו אלא מלים אותן אמרחבירו
 שמיעה חיוב אין עבורו, לה' הודהשהאחר
 ממנו הסכמה שתהיה כדי אמן ענייתאלא
 זו. ברכהעבור

 שידעו כדי סורר מניפין היו דבתפלהומובן
 ירעו דהם הראשונים והסבירו אמן,לענות
 אמן, שיענו בסודר והניפו עומדים ברכהבאיזו
 רצנו עומדיס ברכה באיזו יודעים הואילדהיינו
 כעניית חז"ל שקבעו הסכמה הדין נתקייםאמן
 באיזו דידעו להסכים מה על יוהעים דהאאמן,
 הסכמתן. ועשו אמן ענו ועליה עומדיםברכה
 מוציא יצא לגבי אמן דעניית זה דדעואפשר



כחוראי
 שמצאנו למה זה חז"ל ודמו דרבנן, אלאאינו

 השבאה את מקיים אמן שענייתבסוטה
 הסכמה. הוי אמן וענהת הכהן, אותהשמשביע

 לבי לבא דאנוסים שאנשים במה מובןובזה
 עבורם, התפלל שהחזן ממה דיצאוכנישתא
 משום בהם הקילו דהז"ל אמ,, עונים לאואפי'

 כמו אנוסים שאינם הכנסח בבית ורקדאנוסים,
 השאירו סודר, בהנפת שאפשרבאלכסנדריה

 ברכה באיזו שידעו ובעינן תלו, עלהדין
 אמן. ענ-ת ובעיעומדים

 י"9 ממגילה כהנוב"' שלא הוכיההגרע"א
 לחד שומע שאינו דחרש למ"ד דאמרי'א',
 שבעינן משום מגילה בקריאת אינומ"ד

 אחריס להוציא יכול ואינו לאזניו,שישטיע
 דדין נאמר אם דבשלמא רע"א והקשהג"כ.
 באותה שייך הטהניא אם רק נאמר לאערבות
 בקריאת ואינו חרש והוא דהואיל א"ש,מצוה
 להנוב"י אבל אחרים, להוציא יכול אינומגילה
 לא, או מצוה באותה הוא אס לן איכפתדלא
 מוציאה היתה גרזים הר על היחה אםואשה
 עצמה שאשה האף המזון בברכתאחרים
 בכך דמה יקשה א"כ המזת, מברכתפטורה
 חרשותו, משום מג'לה בקריאת אינודחרש
 ושפיר ערבות בדין ונכלל גברא הואוהלא
 אחרים.יזציא

 פשוט, י"ל הנוב-י דברי לתרץוהנה
 לה שאין הוא חסרונה דכל אשהדבשלמא
 ערבות דין לכן אשה, שהיא משום החיוגסיבת
 אין בחרש אבל שאמרנו, כמו א"זמשלים
 שאינה שקריאה הוא דהדין אלא כךהסברא
 לגבי הנכונה הקריאה זו אין לאחןמשמעת
 באופן שתהיה הקריאה בדין תנאי וזהומגילה
 והואיל הקורא, לאוזן המשמעת קריאהזה

 שדין פשוט קריאה, של כזה סוג לו איןוחרש
 זה, חסרון להשלים יכול אינו שלוערבוח

 שהבין משמע כך שהקשה רע"אולכאורה
 קריאה סוג שהיא חסרונה אין חרששקריאת
 הוא זוין אלא רגיל, אדם מקריאתשונה
 זו, קריאה ישמע גם שיקרא דבשעהדבעינן
 ערבוח, בדץ נכלל והוא דהואיל הקשהולכן

 ואע"פ ישמעו. והם לאחרים יקרא לאלמה
 'צא מכל גרוע לא מ"מ יוצא אינושהוא
 ומ"מ בהמצוה יוצא הוא אין שעכשיומוציא
 אחרים.מוציא

 רע"א, על גדולה קהייא תחעוררלפ"ז
 שאינו דחרש למ"ד דגם אמרה שם הגמ'דהא
 אבל מגילה בקריאת אינו לכתחילה רקשומע
 שקריאה מוציאן, לאחרים קרא אםבד'עבד
 א"כ לכתחילה. דץ אלא אינו לאוזןהמשמעת

 דהא לכחחילה, ואפי' אחרים יוציא לאלמה
 כ א" מגילה, לקריאת שייך הוא ובדיעבדהואיל
 אחרים, יוציא וא"כ חיובא בר הגבראהוי

 מוציא 'צא של הדין בלי גם יוציאםולכאורה
 דבור שומעים הם ןהא כעונה, שומע מדעילא
 ואצלם לקרוא מחוייב הוא דהא חיובשל

 לכתחילה אף והוי ג"נ השמיעהמתקיימח
 דהואיל ג"ז א"ש הגוב"י לפי ובשלמאאצלם.

 לכן המשמעת, אמירה סוג בעינןולכתחילה
 שומעיס הם דמ"מ אחרים יוציא לאלכחחילה

 כזו קריאה וסוג משמעת שאינה קריאהרק
 שהוכחנו לרע"א אבל דיעבד, של סוג רקהוא
 למ"ד יקשה הדבר בגדר כך למד שלאלעיל
 בדיעבד. קריאה בכלל הוישחרש

 התוס' דברי הביא הנ"ל רע"אובתשובת
 יכול אינו כזית רק שאכל דקטן ב', י-טמגילה
 דרבנן דשניהם דהאף כזית שאכל גדוללהוציא
 בכלל דקטן דרבנן תר הף הקטן אצלמ"מ
 דרבנן הף דכזית ח2יעורא מדרבק, רקחיובו
 שאכל בקטן ורק דרבנן. חד רק הוי גדולאבל
 יכול דרבנן חד הוא שחיובו שביעהכדי

 הד חיובו הוא שגם כזית שאכל גדוללהוציא
 א'(. )כ' בברכות וכמפורשדרבנן

 באופן ררבנן תרי שייך רמה רע"אוהקשה
 צורך אין בכלל בברהמ"ז להוציא והלאזה

 יכול כלל אכל לא אס דאפ" אכילהלמעשה
 שיאכל דבעינן אלא ערבות מדץלהוציא
 ושבעת דואכלת האסמכתא משום כזיתלפחות
 בהרא"ש כמבואר יברך שאכל דמיוברכת
 לן איכפח מה וא"כ שאכלו, ג' פרקברכות
 נלל אנל לא אם אף הלא כזית רק אכלשקטן



כחוראיתעב
 כדי אכל לא כשהגדול גדול להוציאיכול

 הלאיוקטן האסמכתא לקיים ובשבילשביעה,
 דאם שכתב הנוב"י על הקשה וכן כזית.אכל
 דרבנן תרי הף בקידוש שחייבו התפללקטן
 ולאחר מררבנן, בקידוש ח-ב רקדקטן

 רק הוא הכוס על לקדש חיובושהתפלל
  אשה להוציא יכול אי3ו לכןמררבנן,

 תרי. והוא דרבנן חד דהיא משוםשהתפללה
 מוציא לגמרי ביצא וגם דהואיל כנ"לוהקשה
 מה לו מפריע לא ערבוו4 מדיןאחריס
 אחרים להוציא יכול בקידוש דגםשהתפלל
 אינו התפללה לא היא שאם אלא ערבות,מדין
 והוא מדאורייתא חייבת דהיא להוציאהיכול

 חייבים כששניהם אבל מדרבנן, רקמחוייב
 והיא דרבנן תרי הוא אם משנה זה אץמדרבנן
חד.

 קטן אם שייכת רק זו קהויאולכאורה
 אחרים להוציא יכול לכן דערבות בפרשהנכלל
 קטן אם אבל טדרבנן, חייבים דהם היכאכל
 להוציא שיכול הענין כל אז ערבות בכללאינו

 אם ולכן כעונה, דשומע מדין רק הואאחרים
 הם אם למשל ממש חיוב סוג אותו חייביםהם

 אז דרבנן, חד תייב הקטן וגם דרבנן חרחייבים
 חיוב של ~בור קריאתו להחשיבאפשר
 חייב הוא אם אבל כעו3ה, שוטע מדעויוצאים

 שהם סוג כאותו קריאתו אין דרבנו, בתרירק
 שומע כאן ואין דרבנן חד ח-בים דהםחייבים
 דרע"א אלא והנוב"י. התוס' צדקו ולכןכעונה,
 במצוות ערבות דין בכלל ישנו קטן דגםהבין
 על קושיא זו אין אבל בהם. מחויבשהוא
 בכלל היו לא דנשים ס"ל הנוב"י דהריהנוב"י,
 ומאותה גרזים בהר ימדו שלא משוםערבות
 מהגמ' דהא בזה נכללו לא קטנים גםסברא
 בהר עמדו רבוא ששים שרק משמעסוטה
 קטנים, ולא נשים כולל לא נמובן חהגרזים
 התוס' וגם בזה נכללו לא דהקטנים וןאיוא"כ
 בזה, כהנוב"י דסברואפשר

 דרע"א ראיתו מאין להבע צריךובאמת
 ף"ל בערבות. 3כללו קטנים דגם לודפשוט
 לרע"א דערגות דהגדר לעיל שאמרנולפ"מ

 גורמת מסויימת דסיכה חדשה דכשהת'הוא
 נגרם החיוב אע פלונית, מצוה לעשותלאדם
 חבירו סיבח גם אלא שבגופו סיבה עבוררק

 מח-בתו שאכילתו כמו דהיינו לחייבויכולה
 ואין לברך, מחייבתו חכירו אכילת גםלברך
 האדם את המחיב חדש דין דערבותהמושג
 שיש ממה אלא חבירו, עבור לברך ערבותמדין
 שבין המצווח נתנו שכך למדנו ערבות שלע,ע
 את לחייב גורמים חבירו סיבת וכיןסיבתו
 לברך קטן חייבו ורבנן הואיל וממילאהאדם.
 המחיבת, סיבה אכילתו עשו דהיינוברהמ"1
 לאכילת אכילתו בץ הבדל אץ כברממילא
 בושראל אדם שאכילת ריא שהכללחבירו
 קסן שאולי להקשות שייך ולא ברכה,מחיבת

 דץ זה ראץ ערבות של החדש בהדין נכלללא
 ואף מסיני. המצוות ניתנו שכך גלוי אלאהדש,
 בקטן, ערכות שייך לא דאורייתא במצוותאם
 מדאורייתא, בקטן מצוה שום דאין משוםהינו
 דאורייתא, במצוות קטן שייך היה אםאבל
 דערבות, זה בדין נכלל היה הוא שגםפשוט
 דרבנן, במצוות חייב שקטן ומצאנווהואיל
 וזו השני, עבור יחח-ב שלא סיבה איןא"כ
 קושיא מזה אץ מ"מ אבל רע"א. קושיחהיתה
 שלהנוב"י לעיל שאמרנו בפרט, הנ1ב"יעל

 אדס כל שמחייב נוסף דין הוא ערבותבאמת
 א"כ חיובם, יצאו שחביריו להשתדלמישראל
 בזה. נכלל לא דקטן לאמר שאפשרפשוט

 מ"ח ברכות רש"י דכרי ליישב ישובזה
 נאמר שם בגמ' דהנה לכאורה. החמוהיםא',
 אחרים להוציא יכול כזית אכל המברךדאם

 דכזית דאף רש"י וביאר שכיעה. כדישיצאו
 קרינן בדבר מחריב מ"ם דרבנן שיעוראהוא
 מוציא דאינו מקטן ז"ל רש"י והקשהביה.
 דאעו רש"י ותירץ שביעה כדי אכל אםלאביו
 לחנוכ". רמי אביו דעל כללמחוייב

 רק הוא דאס הקשו שאכל עדובחד"ה
 שאכל מי מוציא באמת איך מדרבנןמחוייב
 ומה חיובא, בר אינו מ"מ והא שביעהכיי

 ועוד ביה. קרינן בדבר דמחוייב רש"יסברת
 מצוה אלא מחחיב נקרא אינו קטן דאםהקשו



כהוראי
 באכל גרול פוטר איך לחנוכ", אביועל

 דידיה חיוכ אינו לרש"י הא מדרבקשיעורא
כלל.

 על להקשות הוסיף לרע"א הש"סובליק
 חיובייהו הלא נשיס אבל קטן התינחרש"י,
 כ' בגמ' מפורש ולטה מדרבנן רגיל חיובהוא
 מחניאות אינן מדרבנן רק חיבות הן שאםב',

 לרש"י ה:לא מדאור-תא, דהיוביהואנשים
 קרינן בדבר מחוייב מדרבנן רק שחיובו מיגם
ביה.

 דברי תירץ ב'( )ם"ח לכרכותובצל"ח
 אם דגם הוא רש"י סברת דבאמת כך,רש"י
 חיובא, בר לו לקרוא מספיק זה מדרבנןמחו-ב
 תסור דלא ומדינא דהואיל כוונתוואולי
 מדאורייתא גם חיובא בר נקרא לברך,מחוייב
 כדי לברך הוא מחו-ב מדאורייתאדהא

 דמי רש"י כתב ולכן חכמים. דברילשמוע
 ומה שביעה, כדי שאכל מי מוציא כזיתשאכל
 מדאורייתא שחייב מי מוציאות אינןשנשים
 לכל מוסכם זה אין דבאמת הצל"חכתב

 ובאמת ב', כ' כדף במח' ותלויהאמוראים
 כ' בדף אמורא כההוא אזלא מ"ח דיףהסוגיא

 ב,, כ' ובדף חיובא בר נקראות נשים דגםא',
 נקט הנה האמוראים. במח' תלוי זה איךביאר
 שמחתיב למי חיובא בר לקרוא דשייךהצל"ח
 חסור מלא או שתהיה סיבה מאיזו מדברנןרק
 שאמרנו.כמו

 על האחרת הקושיא מתרץ זה איןאולם
 איך חיובא בר אפי' נקרא איגו קטן דאםרש"י
 השני' הקושיא והיא כזית, רק שאנל מיטוציא
 בדברי שנתבאר מה לפי י"ל התום',של

 דניתנו הוא, ערבות של דהמושגהגרע"א
 סיבה היא חבירו אכילח דאם כךמצוות

 לאכילת אכילתו בין הבדל דאיןהמחיבח
 לאו חיובו הקטן דאם לאמר התכוון ורש"יחבירו.
 דאץ דהינו לחנוכי', דאבע חיוכ אלא דויהחיוב

 המח-בת סיכה מדרבק אפ"אכילחו
 אביו על המתי חנוך של כללי יץ אלאברכה

 סיבה עצמה אכילה ואץ במצוותשירגילו
 כמו דהא דערבות, המדשג קדיך לא לכןהמחיכת,
 אינה חביח אכלח גם מחיבהו אינהשאכילתו
 חיובא בר נקרא קטן אין ולכן--מחיבתו,
 בו ששייך ודאי אכל דערבות, מדינאלהוציא
 מחייבת, אכילתו שאין דהאף כעונהשומע
 מחו-ב אביו ואס מיקרי, חיוב של דבוראבל

 שחייב בנו אז כזית, באכל והינומדרבנן
 ואף דחיוב, דיבור הף ח-בורו מוציאומדרבנן

 לחנוכי'; אביו על אלא דידיה חיוב לא זהאם
 חייבו אלא הבל של דיבור סחם דבורו איןאבל
 להוציא מספיק חה אלו מליס לאמרחו"ל
 ולכן כאן. אין ערבות אבל כעונה, שומעמדין
 שאכילתו הסיבה בו דיש מגדול קטןחלוק

 וכן טחייבתו, זולחו אכילת וממילאמחיבתו
 אחר דמחמאה ואה"נ חיובא בר נקראתאשה
 ולכז מח-בתה, שאכילתה סיבה בהשיש
 רק היא שאשה והגם מחייבת זולתהאכילח
 מספיק שזה רש"י ביאר כבר הא מ"ממדרבנן,
 למי תוציא אשה שגם תסבור זווסוגיא
 מדאורייתא.שמחוייב
 הסוגיות לרש"י להתאיס אפשרואי
 מוציאות אינן דנשים ס"ל זו סוגיא דגםולאמר
 דלא הנוב"י, וכסברח מערבות שנפקעמשום
 לא קטן גם זו מסיבה דהא גרזים הר עלעמדו
 אמר רש"י ואילו שלאלנמד משוס נכלליהיה

 הוא. דאביו דחיובו אחרתסיבה
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כחוראיתעד
 סלומווישראל

 מצלתה מרובה שחמתה סוכהבענין

 מרובה "ושחמחה סוכה ברישתנינן
 רמי ב' כ"ב דף דגמ' ובסוגיא פסולה".מצלתה
 נראה רפ"ק המשנה דממשמעות אהדדי,מתני'
 וממתני' כשרה שוין והצל דהחמהדהיכא
 מחמתה מרובה "ושצלתה )דתנןדפ"ב

 נינהו הרדי דכי דהיכא משמע, איפכאכשרה"(
 כאן מלמעלה כאן "ל"ק בגמ' ומסיקפסולה.
 איירי דפ"ק דמתני' שם ופירש"ימלמטה"
 כי והחם בארץ מלמטה והצל החמהבשיעור
 בשיעור איירי דפ"ב ומתני' כשרה, נינהוהדדי
 נינהו הדדי כי והתם הסכך( )בין והאוירהסכך
פסולה.

 ד-ה ב' כ"ב )רף שם רש"י דבריאמנפ
 מרובה חמתה דלמטה משום הוימלמעלה(
 חלוי בסוכה וצל חמה של הדין ועיקרמצלתה,
 )וכיון למטה. בארץ שישנו השיעור כפיונמדד
 שאינו וכמי בטל הצל מרובה, החמהדבארץ
 נראה היה ולפ"ז א'.( ב' בדף ברש-יוכדאיתא
 מרובה חמתה דלמטה משום הוי,מלמעלה(
 תלוי בסוכה וצל חמה של הרין ועיקרמצלתה
 )וכיון למטה. בארץ שישנו השיעור כפיונמדד
 שאינו וכמי בטל הצל מרובה, החמהדבארץ
 נראה היה ולפ"ז א'(. ב' בדף ברש"יוכדאיחא
 הטעם שוין והצל החמה בארץ דלמטהדהיכא
 רוב ואע דשוין גופא זה הוא הסוכהלהכשיר
 ח"ל כן כתב לא שם דבריו בסיום אמנםחמה.
 שיעוריה נקטינן כשרה הדדי כי דדייקינןוהא

 רחבים שהקנים בידוע שוין וצל שחמהמלמטה
 חמה הדין דעיקר מבואר ומזה עכ"ל. האוירמן
 למעלה והאףר הסכך בשיעור תלוי בסוכהוצל
 רש"י ודברי בארץ. השיעור לן איכפתולא
 עצמו שסותר ע"ז ונוסף אסיפא. רישאקשים
 הסבר להם אין בסיפא דבריו עצם וביה,מיניה
 ברוב צורך שיש נאמר מה דמפני לנאורה,כלל

 דלולי מבואר הגמ' מדברי הרי למעלה.סכך
 כי גם מלתחת" כאיסתרא מלעיל "דכזוזאהא
 רוב דבעינן והא כשר, היה מלמעלה נינהוהדדי
 אל4 הסוכה להכשיר בעצם טעם אינוסכך
 למטה. חמה רוב יהי' שלא תימצאהיכי

 אם וז"ל ברי"ף נמי מצינו רש"יוכרברי
 שהצל שבידוע מלמטה שוין והצלהחמה

 והצל החמה ואם מרובה הואמלמעלה
 מלמטה שהחמה שבידוע פסולה שויןמלמעלה
 בריטב"א הובא וכן עכ"ל. הצל עלמרובה
 להקשוח יש נמי רברבתא ולהני הגאונים.בשם
 יעקב קהלות ובספר לרש"י. שהקשינוכמו

 רש"י בדברי זו סחירה על עמד א' סי'לסוכה
 מורדין וצל דחמה דבריו, כתחלת דהעיקרונקט
 רש"י שיטח ליישב רצה ובזה למטה הארץלפי

 יישב. לא בסיפא רש"י דברי אמנםבסוגיין
 ד"ה א', ב' דדף למתני' רש"' בדבריועיין
 בטל המועט וז-ל שנ' מצלתה מרובהושחמתה
 קרף' הסכך שם ועל שאינו כמי הוא והריברוב
 או אופנים: בב' לפרש יש ורבריו עכ"ל.סוכה
 כיון וקאמר בארץ למטה וצל אחמהדקאי
 או שאינו וכמי בטל חוי הצל מרובהדחמחה
 דכיון וקאמר למעלה ואויר אסכךדקאי

 הסכך המועט הוא והסכך הרוב הואדהאויר
 שאינו. וכמי בטלהוי

 רצה ולא וז"ל במתני' הר"ן ע"ז דןוכבר
 ברוב לגמרי בטל יהא המועט שהסכךלומר

 וכמו כלל סכך שם אין כאילו ויהאהמגולה
 לקמן אמרי' דהא כן, שכתב מישראיחי
 למעלה אם אבל קאמר דלמטה בחמחהדמתני'
 מלעיל כזוזא נינהו הדדי כי והמגולההמסונך
 אין נינהו הדדי דכי וכיון מלתחתכאיסתרא

 מצלחה אלא המרובה לגבי שיבטל מועטכאן
 שהיא חמתה לגבי בטלה שהיא קאמרדלמטה



תעהנחוראי

 שפירש בר"ן ולהד'א עכ"ל. הימנהמרובה
 לעיל. שהבאנו הראשון כאופןברש"י
 להקשות יש ברש"י הר"ן פירוש לפיוהנה
 רש"' אדכרי א'( ב' )דף דהכא רש"ימדברי
 בחמתה דאיירי במתני' דהכא ב', כ"בבדף

 הוא הפסול דטעם כתב מלמטה מצלתהמרובה
 ומינה, שאינו. וכמי ברוב בטל שהצלמשום
 להכשיר הטעם למטה נינהו הדדי דכידהיכא
 דף ברש"' אולם בטל. הצל דאין גופא זההוא
 משום הוא להכשיר דהטעם איתא, ב'כ"ב

 למעלה. סכך רוכ שישדבידוע
 למעלה אם "אבל הר"ן דכ' הא צ"עועוד
 מלעיל כזוזא נינהו הדדי כי והמגולההמסוכך
 אין נינהו הדדי דכי וכיון מלתחתכאיסתרא

 עכ"ל. המרובה" לגבי שיבטל מועטכאן
 כאיסתרא מלעיל דכזו1א שכ' בזהולכאורה
 מרובה חמתה הוי דלמטה )שפירושומלתחת
 והוא הסוכה, לפסול טעם ככר ישמצלתה(
 ומה ע"ז להוסיף ראה ומה בגמ', המובאהטעם
 זו. הוססה ע"יהרויח

 דפ"ק דמתני' גופא הגמ' תירוץובאמת
 דפ"ב ומתני' בארץ למטה וצל בחמהאיירי
 דנהי צ"ע, בסכך למעלה וצל בחמהאיירי
 יש אכתי מ"מ אהדרי למירמי ליכאדמתני'
 זה דין לשנות התנא הוצרך אמאילהקשות
 ידעינן ממילא דפ"ק משנה ע"י הריפעמיים.
 דתמתה דהינא דתנא דכיון דפ"ב,למשנה
 ידעינן ממילא פסולה למטה מצלתהמרובה
 היכא דכל פסולה הוי שוין הם דלעילדהיכא
 למטה,וכיון מרובה חמתה למעלה הםדשוין
 הן דשוין דהיכא ידעינן דפ"ק המשנהדמדיוק
 רוב דאיכא דהיכא ידעינן ממילא כשרה,למטה
 מתפשטח דהחמה )דכיון כשרה,למעלה
 רוב שיש בהכרח שוין הן למטה אםכשיורדת

 שפירש דר"ת אליבא נבשלמא למעלה.(צל
 מלמעלה כאן פי' אתר באופן הגמ'תי'

 הסכך ע"י למעלה כשעומדים הסכךשמוהדים
 הסכך שמודדים מלמטה וכאןממש,

 גופא דהא י"ל בארץ, למטהכשעומדים
 מודדים אם נ"מ דאיכא לאשמעינןאיצטריך

 המציאוח( כסי היא המדידה )דאזמלמעלה
 כפי המדידה אין )שאז מלמטה מורריםואם

 ממה פחות נראה שהאויר משוםהמציאות
 לכאורה וסייעתי' לרש"י אמנם באמח(.שהוא
 ולומר לדחוח ואין דפ"ב, במשנה צורךאע
 הו"א דבפ"ב המשנה דלולי ע"ז, וגילה זהדבא

 דאטו למעלה, וצל בחמה איירי דפ"קדמשנה
 קצרה כדרך לחלמידו משנה שלעולםהתנא
 בגמ' תירוץ דחד )ואליבא בחנפן להאריךדרכו

 ולא פסולה ותני קיצר התנא גופא זובמשנה
 לפרש יכול והיה מילתא.( דנפישי תקנתאתנ'

 פסולה, למטה מצלתה מרובה ושחמתהבהדיא
 הל' סוכה מהל' פ"ה הרמב"ם בדבריוע'
 חלונוח חלונות בו שהיו סכך 11"ל, שכתב'"ט

 ככל האויר בכל יש אם מהן נראהשהאויר
 שחמתה מפני פסולה זו הרי המסוכךמקום
 על מרובה שהתמה וכל מצלתה מרובהתהיה
 האויר על רב הסכך היה ואם סכך אינוהצל
 הרמב"ם נחן לא אמאי וצ"ע עכ"ל.כשרה
 שנתן כמו כשרה האויר על רב דסכך להאטעם
 והו-ל נינהו, הדדי דכי היכא לפסולטעם

 מרובה חמתה אין דלמטה כית דכשרלמימר
מצלתה.
 דחילק הא ם הרמב" בדברי לדקדק ישועוד

 שוין ואויר דסכך )להיכא לשנים הדיןאת
 בסכך הכל את ותלה סכך( רוב דאיכאולהיכא
 בהד הכל את לכלול יכול היה הרילמעלה,
 מרובה המתה שלמטה דסוכה ולומרכללא
 )וממילא כשרה. לאו ואם פסולהמצלתה
 למעלה והאויר הסכך דשוין דהיכאידעינן
 ובאמת כשרה.( סכך רוב דאיכא והיכאפסולה
 וז"ל ס"א תרל"א סי' כאו"ח המחברכ"כ
 פסולה מלמעלה שךם וצלתה שחמתהסוכה
 למטה ויהיה בריחוקה מתפשטת שהחמהלפי

 וצלתה חמתה אם אבל מצלתה מרובהחמתה
 עכ"ל. כשרה מלמטהשוין

 דין דחלוק הרמב"ס מדברי מבוארואשר
 )למעלה( מחצה על מחצה שהוא סכךפסול
 טעמיס ומשני קנים שרובו סכך הכשרמדין

 על מחצה דהוי והיכא עלה. אתינןנפרדים



בתוראיתעו
 על וצל בחמה תלוי הסכך דע למעלהמהצה
 אבל פסולה. חמה רוב דאיכא וכיוןהארץ
 הסכך ד'ן אין למעלה סכך רוב דאיכאהיכא
 הוא להכשיר והטעם הארץ על וצל בחמהתלף
 סכך. רוב דהוי גופאזה

 דהא זה, בהקדם הדברים בביאורוהנראה
 דעצם הסכך, מדיני היינו בסוכה צלדבעינן
 זה ודבר המיצל דבר הוא סכך שלהחפצא
 וברש"י יומם. לצל תהיה וסוכה מהפסוקנלמד
 אין משטע וז"ל זה פסוק על כתב א'( ב')דף
 מוסכם זה דדבר )ונראה לצל. העשוי אלאסכך
 דר"ז עלי' דפליגי ורבא לרבה בין זירא לר'בע
 שהסכך צל באותו לישב דבעי ס"ל דר"זאלא
 באיזה צל יעשה שהסכך סגי ולאחריסעושה
 סברא וכ"מ בה. לישב צורך ואין שהואמקום
 מכ' רלמעלה אהא דפליג יהורה דר' אליבאזו

 שחמחה דסוכה מודה זאת ובכל פסולאמה
 דפ"ק.( למתני' בר"ן ע' פסולה מצלתהמרוכה
 "וכל שכ' הרמב"ם בדברי להדיא מבוארוכן

 סכך". אינו הצל על מרובהשהחמה
 שוע, והאףר הסכך דלמעלה היכאוהלכך

 דלמטה כית מ"מ באויר בטל הסכך דאיןאע"ג
 ברוכ בטל )והצל צל ומיעוט חמה רוכאוכא
 פירש שהר"ן וכמו דרש"י אליבא שאינווכמי
 שהרי סכך דץ למעלה לסכך אין א"כדבריו(
 היכא אמנם מיצל. שיהי' תנאח בעיקרחסר
 )או ככולו רובו של ההל' ע"י סכך, רובדאיכא
 הפרוץ על מרובה עומד של ההל'ע"י

 הסוכה כל כאילו נחשב בריטב"א(וכדמשמע
 כל. הי' במציאות דאילו וכית סכך. עםמכוסה
 כולו למטה היה ודאי סכך, עם מכוסההסוכה
 רובו של הדין ע"י שנעשה הזה לסכך ישצל,

 גם הכי אמרי' דלא ]והא סכך. דעיככולו
 פררו דקיי"ל )דכית שוין והאוירכשהסכך
 הסוכה כל כאילו דנחשב נימא מותרכעומד
 למ"ד דאפ" משום ההנו סכך( עםמכוסה
 הכל כאילו נחשב לא מ"מ מותר כעומדפרוץ
 לדין סגי כעומד דפרין דס"ל אלאסתום
 מרובה מעומד כעומד פרוץ חלוק ובזהמחיצה.

 נחשב הפרוץ על מרובה דבעומד הפרוץ,על

 ברש"ש מבואר זה וחילוק סחום. הכלכאילו
 הגרי"ז בכתבי הוא ונן ב', י' דףלעירוכין
 ז"ל.[ הגר"ח בשם י"ז דףלבכורות
 לשנים, ההל' את הרמב"ם דחילקוהיינו

 לפסול הטעם דאז למעלה דשוין להיכאחדא
 להיכא וחדא בארץ, דמשגיחין משוםהוא

 להכשיר הטעפ אע דהחם סכך רובדאיכא
 גופא הא משום אלא בארץ דמשגיחיןמשום
 מרובה עומד משום או ככולו )ורובו רובדהוי
 כ' מחצה על במחצה דוקא ולכן הפרךן(.על

 כרוב ולא מצלחה מרובה שחמתה משוםהטעם
סכך.

 הא לגמרי מיושב ,אינו דאכתיאלא
 בחד הכל לכלול דהו"ל הרמב"ם עלדהקשינו

 מ"מ שכתבנו כ"מ ויציב אמת אםכללא,דאפי'
 הדין לכתוב הו"ל בכ"ז למעשה נ"מ דאעכיון
 וסברוח טעמיס ואטו המחבר, שכתבוכמו

 נראה ולכן לאשמעינן. הרמב"ם אתאבעלמא
 במקום והיינו בדבריו למעשה נ"מ ישדבאמת
 חמחה יהי' הכי וכפי למעלה סכך רוכשיהי'
 ששייך הסברא מן ]וכ"נ למטה. מצלתהמרובה
 הסכך דשוין דהיכא דאמרי' דכיון כזומציאות
 למטה מרוכה חמחה הוי למעלהוהאויר
 נראית האויר שחמת כתב ב' כ"ב דף)וברש"י
 הוספת ע"י אטו הצל( מן הרבה רחבהכארץ
 חמה יהיה כבר סכך( רוכ )שיהי' למעלהמשהו
 בצורה הדין הרמב"ם כ' ולכן למטה! שויןוצל

 למעלה בסכך חלוי הכל דבריו דלפישכחבו
 שיהיה )אע"פ כשר יהי' סכך רוב דאיכאוכיון
 סוכה המחבר לדברי אמנם למטה(. חמהרוב
 למטה, וצל בחמה תלוי דהכל פסולהכזו

 חמה. רוב הףולמטה
 דמחני' תנא על דהקשינו הא מיושבובזה

 דפ"ק ממתני' דפ"ב מתני' לשנוח כללל"ל
 להוסיף דבא היינו ולהנ"ל לה. ידעינןכבר
 דפ"ק ממתני' דאילו דפ"ק, מתני' עלהתנא
 ולמטה מרובה הסכך שלמעלה דסוכהאמינא
 החמה בחר דאזלי' היא פסולה מרובההחמה
 לאשמעינן דפ"ב מתני' ואתא למטה,וצל

 גווני. בכל כשרה למעלה סכך רוב ישדאילו



תעזכהוראי

 בתר אזלינן אז למעלה סכך רוב כשאיןודוקא
 דלא )והא דפ"ק. וכמתני' למטה הנלחמה
 גרידא א' כ"ב דדף מתני' ותנא התנאקיצר
 כשרה, למעלה מחמתה מרובה שצלתהדסוכה
 תליא בזה לא דאמת דאליבא משוםהיינו
 בצל תלוי הסוכה דהכשר הסוכה,הכשר

 שלמעלה בסכך תלוי דבמציאות והאשלמטה.
 או ככולו רובו של צדדי דין משום אלאאינו
 בעי ולא שביארנו. כמו הפררן על מרובהעומד
 הסיבה שאינה בדבר הדין לתלוחהתנא

 פתח ולכן צדרית, תוצאה אלאהאמיתית
 שלמטה וצל בחמה דאיירי א', ב' דדףבמתני'
 כיק דמ"מ אלא הסוכה. הכשר תליאדבזה
 למטה חמה רוב שיהי' תימצא היכידשיך
 סכך רוב כשיש והוא כשרה תהי'ואכתי
 א', כ"ב ידף מתני' למתני בעילמעלה,
 ת.(וכמשנ"

 היטב מחישב הרמב-ם בדעתולפמש"כ
 בדף רש"' דכחב דהא בסוגיין. רש"ישיטח
 וצלחה שחמתה סוכה להכערר דהטעם ב',כ"ב
 רוב דאיכא דבידוע משום הוא למטה,שמו
 שאץ משום . כחב )דיא למעלהקרם
 דכיק הא, משום הינו חמה(רת

 ע-י למעלה, קנים רוכ 'ש זו בסוכהדבמציאות
 על מרובה עומד )או ככולו רובו שלההל'

 סכך, עס מכוסה שכולה לסוכה נחשבהפרוץ(
 למטה חמה אין סכך עם מכוסה שכולהובסוכה
 סוכה שייך אין שבדין ונמצא צל. כולואלא
 כזו סוכה דבכל למטה מחצה על מחצהשתהי'
 שכולו בדין נחשב וממילא למעלה סכך רוביש
 פירש"י ולכן שנתבאר. וכמו למטהצל

 למעלה. רוב שיש משום הוי הסוכהשהכשר
 כשהוא דהיינו למעלה רוב דאין היכאודוקא
 וצל בחמה טשגיחין אז מחצה עלמחצה
 כזו כסוכה דאיירי דבריו בתחלת ולכןלמטה.
 למטה. וצל בחמה הדיןתלה

 לפרש נראה דפ"ק במחני' רש"יובדברי
 אסכך דקאי בר"ן המובא שכתב מי הישכמו
 וצל אחמה דקאי הר"ן כפירוש ולאואויר
 רש-י לשון המשך קשה הר"ן דלדברילמטה,

 כמי הוא והרי ברוב בטל המועט צ"לדהיה
 שם ועל סכך ליכא צל דליכא וכיוזשאינו
 שלמה בחכמת מצאת' וכן סוכה. קרו"הסכך
 פירוש על כן שהקשה קלוגר להגר"ש או-חעל

 להקשות מקום אין כן נפרש ואם ברש"י.הר-ן
 ב'. כ"ב בדף דכ' מהא ב' בדף פירש"'על

 דפירש בר"ן שהובא שכתכ מי היש]ולפי
 דרש"י צ"ל למעלה ואויר אסכך קאישרש"י
 שהקשה לפני דגמ' דהו"א אליכאמפרש
 איכפת דלא בהו"א דס"ל וצ"ל דפ"ב,ממחני'

 מתנאי זה דאין מלמטה צל דליכא בהאלן
 )וכיון לחוד מחיצות בהל' תלוי וסכךהסכך,
 התוס' שפירשו וכמו כשר( כעומד פרוץדהוי
 דמסקנא.[אליבא

 כמש"כ ס"ל הר"ן דגס נראהאמנם
 ברש"י לפירושו ול"ק והרמב"ם רש"יבדעת
 )דבדף ב', כ"ב בדף רש"י דכ' מהא א' ב'בדף
 הטעם חמה רוב הוי דלמטה דהיכא כתב, א'ב'

 ומשמע ברוב בטל דהצל משום הואלפסול
 על מחצה דהוי והיכא בלמטה תלוידהעיקר
 ובדף בטל, הצל דאין משום כשר הףמחצה
 הוי למטה מחצה על דבמחצה כתב, ב'כ"ב
 ומשמע קנים רוב דאיכא דבידוע משוםכשר

 דדוקא י"ל הנ"ל ולפי בלמעלה.( תלוידהעיקר
 כלמטה תלוי למטה חמה רוב דאיכאהיכא
 משום דכשר טעמא למטה הן דשוין היכאאבל

 תלוי באמת ואז קנים רוב דאיכאדבידוע
 א', ב' בדף ולכן שביארנו. וכמובלמעלה

 ריש גופא בזה תלוי למטה חמה כרובדאיירי
 על במחצה דאיירי ב', כ"ב בדף אכל חמה,רוב

 למעלה. סכך ברוב תלה למטהמחצה
 שכתב הר-ן לשון היטב מחבאר גםולפמש-כ

 נינהו הדדי כי והמגולה הסכך למעלה אםוז"ל
 הידי דכי וכיון מלתחת כאיסחרא מלעילכזוזא
 המרובה. לגבי שיבטל מועט כאן אענינהו

 הדדי דכי וכיון הר"ן שהוסיף זה מהוהקשינו
 שאין דהטעם כ' הרי וכו' מועט כאן איןנינהו

 כאיסתרא מלעיל כזחא משום הואלהכשיר
 באמת הוי ואם הגמ' טעם שהואמלתחת
 שוין והאויר הסכך אי נ"מ אינו מרובהחמתה



נהוראיתעח
 שכתבנו וכמו הדברים הן הן אמנס לא.או

 הסוכה בכשרות במציאות הקובע עיקרדבאמת
 למעלה סכך רוב יש ואם למעלה, הסכךהוא

 מרובה חמחה אם אפי' גווני בכל כשרההסוכה
 וצל חמה בתר אזלינן רוב כשאין ודוקאלמטה,
למטה.
 היה וז"ל תרל"א סי' או"ח בטור איתאב.
 מחכירו גבוה אחד אין אם יורד וקנה עולהקנה
 בכל ויש ג"ט מחבירו גבוה אפי' או טפחיםג'
 אפי' ופירש"י כשרה, טפח רוחב עולהקנה

 גבוה שהאחד שמפני מצלתה מרוכהתמתה
 כשרה, אפ"ה הצדדין מן באה החמהמחבירו
 מרובה חמתה אם ודאי כתב ישעי'וה"ר
 מרובה שצלתה מיירי אלא פסולהמצלתה
 דכשרה זו סוכה מ"ש רש"י בדעת וצ"עעכ"ל.
 פליגי ובמאי מצלתה מרובה כשחמתהאפילו
 ישעי'. ורבינורש"י

 נמצאים בטור שהובאו רש"י דבריוהנה
 ח"ל יורד וקנה עולה קנה ד"ה א' כ"ב דףבגמ'
 זה אצל זה הקנים להשכיב הסכך השוה"שלא
 כך ומתוך למטה ואחד למעלה אחדאלא
 דאמרי' מחני' ואשמעינן מצלתה מרובהחמתה
 צלתה היתה בשוה מסוכבע היו שאזלוכל

 גריס שס וכב"ח כשרה". מחמתהמרובה
 ונו', שאילו כל רואין דאמרי' מתג"ואשמעינן

 ד"ה מרש"י הנכונה הגירסא שהיא משמע)וכן
 כשרה מדולדלת סוכה שנ' תרתי תניושמואל
 של זו הלכה ביאור וצ"ע רואע,(דאמרי'
 רוב כאן יש במציאות סו"ס שהרי"רואע"
חמה.

 היינו "רואין" של זה דץ דביאורונראה
 בסוכה רש"י לדעת שביארנו כמוממש

 ביארנו קנים וברוב קנים. רוב יששלמעלה
 ככולו רוכו של יין ע"י קנים, רוב דאיכארכית
 כולו כאילו נחשב הפרוץ( על מרובה עומד)או

 חנאי אלא אינו הצל דדין וכיון בסכך,מכוסה
 )ואינו צל לעשות היאוי דבר הוא שסכךבסכך,
 אילו והכא וכו'( הדפנות נמו מהסוכהחלק

 מיצל, שהיה ודאי מכוסה כולו היהבמציאות
 אין שבמציאות אע"פ לו יש סכך דיןממילא

 )או רואין של דין דע"י כיץ וה"נ צל.רוכ
 חבוט מטעם או הוא חר מג' הפחות כלמטעם
 וכיון סכך, מכוסה כולו כאילו נחשברמי(
 כשר ה"נ כשר, היה כמציאות כן היהדאילו
הוא.

 אפשר היה לכאורה ישעי' רבינוובדעח
 משום אינו בסוכה צל דבעינן דהא דס"ללומר
 מדיני אחד שהוא אלא הסכך מחנאישהוא
 כעי דפנות וג' סכך בעי דסוכה דכמוהסוכה
 פסולה סוכה צל, ליכא כמציאות ואם צל,נמי
 )פסקי בפסקיו ישעי' רבינו מדברי אמנםהיא.
 דהא ס"ל הוא דגם מבואר ב'( כ"ברי"ד
 מתנאי היינו מחמתה מרובה צלתהדבעינן
 מצלחה מרובה שחמתה היכא דכל וז"להסכך
 עכ"ל. כלום מועיל ואינו לגמרי סכך ליהבטל
 הא דלרש"י פליגי, דבהא לומר נראהולכן

 היינו לצל, העשוי אלא סכך דאיןדאמרי'
 דשיעור הסכך, וצורת בשיעור תנאישהוא
 במה אלא מחיצות בהל' תלוי אינו הסכךוצורת
 המדולדלת בסוכה ולכן צל. שיתן כדידבעינן
 או הוא חד מג' הפחות כל של הלכה דישכיון
 ע"י שנעשה הזה לסכך שיש נחשב רמיחבוט
 רבינו אמנם סכך. וצורח שיעור אלהדינים
 אינו מיצל יהי' שהסכך דבעינן דהא ס"לישעי'
 יעשה שהסכך חנאי הוא אלא בסכך שיעוררק
 צל עושה הסכך אע דהכא וכיון במציאותצל

 פסולה וסוכה סכך שם לסכך איןבמציאות,
היא.

 הכ"א סוכה הל' פ"ה ברמכ"םועיין
 כתב ולא המדולדל סוכה של הדיןשהביא
 ומסתימח מחמחה. מרובה צלחה שיהי'דבעינן
 רש"י וכדעת כשרה גווני דבכל נראהדבריו
 נדעת בסוגיא הרמב"ם שדעת שביארנוולפ"מ
 )אלא גווני. בכל כשרה למה היטב מובןרש"י
 החוס' מטעם מכשיר דאולי מוכרח זהדאין

 אדס.( נל בראש שהחמה השעה לפידמודדין
 הרנוכ-ם הם"י בהשן שסקבאר כ"מ יפינ
 הא היטב דמדויק להוסיף נראה דעימייהו,וכל
 הלכות שתי דשמואל( )אליבא החנאדכלל
 נממחה מתםל תלחה המיהללת סוכה עלאלו



תעטכחוראי
 הפרהן על מרובה עומד או ככולו רובוע"' דכתתר-הו הזא, זקמו חד דמומת משפןמד
 הסוכה שכל נחשב מחמחה( מרובהבצלתה אלא חמה רוכ "ש במדאהז ילמטהאיוי
 תהיה סכך מכוסה שכולה וסוכה סכך,מכוסה מג' רנחוח כל ע"י )או דלכה' אקו דב'ירכון
 וכמשנ"ח. היא כשרה סוכה יומם, לצל או המדולדלת, בסוכה רמי חבוט או הואחדא

.)1414,

 ברוידא צבי ישראלתרב
 מנששתר חדת, פחזיקי דקחלדומ"צ

 כנשיות בתי קדושתבעכין

 בחי ת"ר איתא, א' כ"ח דף מג'להבגמ'
 אוכלין אין ראש קלות בהן נוהגין אקכנסיוח
 ואין בהן ניאוחין ואין כהן שותע ואעבהן

 מפני בחמה בהן נכנסין ואין בהןמטיילין
 מספידין ואין הגשמים מפני ובגשמיםהחמה
 בהן ושונין בהן קורין אבל יחיד של הספדבהן

 רבים. של הספד בהןומספידין
 דחכמיס אמר דרבא בגמ' שםואמרינן
 ריב"ל דאמר וכדריב"ל מוחריסותלמידיהם

 רכנן בי מאי ופירש"י דרבנן, ביתא רבנןמאי
 שביתם לפי רבנן בי מדרשות בחי קוריןלמה
 דרכינא שם בגמ' אמרינן ועוד דבר. לכלהוא
 שאלתא ושאלי קיימי הוו מחנה בר אדאורב

 כנישתא לבי עיילי דמיטרא זילחא אחאמרבא
 משום לאו כנישתא לבי יעילינן האיאמרי
 צילותא בעיא דשמעתא משום אלאמיטרא
 דאסחנא.כיומא

 מתנה בר אדא ורב דרבינא אעובדאוהנה
 לכי להכנס רצו לא דלמה הפוסקיםהקשו

 מותר ת"ח והלא הגשמים מפניכנישתא
 מותרים. ותלמתיהם דחכמים רבאוכדאמר
 דהא הרמב"ם לשיטת ראי' דמכאן הב"יוכתב

 רק היינו מותרים וחלמידיהם חכמיםדאמרינן
 ומפני אסורים מדוחק שלא אבל הדוחץבשעת
 דהא הדוחק מפני כ"כ נחשב אינוהגשמים
 הגשמים. בשעת בשוק הולכים אנשיםהרבה

 דבתי אע"ג וז"ל: כ' עוברא אהא הר"ןאבל
 ה"ם עשהות הן חנאי על שבבבלכנסיות
 ואע"ג כ"כ דוחק הי' לא וכאן הדחקבשעת
 לי משמע מותרים ותלמידיהם חכמיםדאמרינן
 כל שם שעומדין ולפי המדרש בביחדהיינו
 אבל דרבנן ביחא רבנן בי מאי כדאמרינןהיום
 להר-ן דס"ל ומבואר עכ"ל. לא הכנסחבבית
 אבל דוחק בלא אפילו מותר המדרשדבבית
 הר"ן מדכתב אחרונים כמה דייקו הכנסתבבית
 הן תנאי על שבבבל כנסיוח דבתידבריו
 בשעת רק מועיל דזה כתב זה ועלעשויות
 הי' הדחק בשעת אפילו זה דבלא משמעהדחק
 הר"ן בדעת אחרונים איזה נקטו וכןאסור
 נמצא קנ"א(, סי' הלכה בביאור)עיין

 קולא ולהר"ן וחומרא קולאדלהרמכ"ם
-וחומרא  בבית דגם החומרא להרמב"ם 
 דמדוחק וקולא מדותק אלא מותר אינוהמדרש
 דבביח החומרא ולהר"ן הכנסת, בבית גםמותר
 דבבית והקולא מדוחק אפילו אסורהכנסת
 מדוחק. שלא אפילו שריהמדרש

 הר"ן לשיטת יעקב, ישועוח בספרוהקשה
 )כן מדוחק אפי' לת"ח אסור הכנסתדבבית
 שרי המדרש ובבית הר"ן( בדעח הישוע"ינקט
 בגמ' אמרינן היאך דא"כ מדוחק שלאאפילו
 והא המדרש בית הכנסת מבית לעשותדמותר
 לחכמים מותר יהי' הרי המדרש ביח יעשואם



נהוראיתפ
 אסור שהי' מה שם ולשתות לאכולותלמידיהם

 דבית קיי"ל והרי הכנסח, בית כשהי'לעשות
 הדברים שם לעשות אסור שחרב אע"פהכנסת
 ביהכ"נ, עדיין בהיותו שם לעשות אסורשהי'

 זאת. קושיא מכח לחדש מש"כועיי"ש
 הישועוח קושיח ליישב לי נראהוהי'
 דשרי דהא משמע הר"ן מדברי דהנהיעקב,
 כ' ושתי' אכילה רק אינו לח"ח המדרשבבית
 ממש( ראש מקלות )חוץ ג"כ דברים שאראם

 קאי הר"ן שהרי הגשמים, מפניככניסה
 פירש וכן דמיטרא, זילחא דאתאאעובדא
 ולכאורה קנ"א. בסי' הלכה בביאורבכוונחו
 דחכמים דטעמא הר"ן שכתב כמה ביאורצריך

 לפי דהוא, המדרש בבית מותריםוחלמידיהם
 היינו אם דבשלמא היוס, כל שםשעומדין
 הוא ותלמידהם לחכמים ההיתר דכלאומרים

 דכיון לומר יש שפיר ושחי' לאכילהרק
 שחמיד בהכרח וא"כ היום כל שםשעומדים
 לאכול שיצטרכו לימודם באמצע להםיזדמן
 יתהווה לביתם לילך יוכרחו ואם לשתוחאו
 שם, לאכול מוחרים ולכן תורה, ביטולמזה

 אברהם, המגן להלכה באמת כן סוברוכאשר
 דלת"ח דס"ל הר"ן מדברי דמשמע כיוןאבל
 נתי,ח איזה א"כ ושחי', אכילה רק לאהותר
 זה ומה היום, כל שם שעומדים בזה ישטעם
 הגשמים מפני כניסה לגבי מוריד אומעלה
 להדיא. הר"ן בי' דאיירילמשל,

 כשיטת הוכיח דהכ"י הבאתי כבראמנם
 בבית אפילו מוחר מדוחק דרקהרמב"ם
 הגשמים, מפני להכנס רצו דלא מהאהמדרש
 פשוטה להנחה תפם דהכ"י מזה מוכחא"כ
 ושתי' אכילה רק לא הוא לת"ח דהותרדהא
 והיינו כמוכן ראי' שוס לו הי' לאדא"כ
 לא דכי המג"א עליו והקשה הר"ן.כשיטת
 ולכן מקדש, מורא על חכמים תלמידיהוזהרו
 שלא וכדי להם הוחר ושחי' אכילה דרקסוגר

 בזה אין דממילא י"ל )ואול' מלימודםיתבטלו
 שהוכחנו מה ולפי מקדש(. דמורא לתאמשום
 דלמה הר"ן, על גם זאת קושיא תסובא-כ

 לא וכי מוחרים והלמידיהם חכמיםבאמח
 מקדש. מורא עלהוזהרו

 א', כ"ח בדף רש"י דהנה להסביר,ונראה
 בהן נוהגין אין כנסיות דבתי שם דאיתאאהא
 אין 11"ל: כחג וכו' בהן אוכלין אין ראשקלות
 בהן אוכלין ואין גרסינן ולא כו' בהןאוכלין
 הן ראש דקלות פירושא דכולהו בוי"ו()כלומר
 פשוט ונראה עכ"ל. אותה שמקילין קלותלשון
 הוי לא עצמה מצד ושתי' ראכילה ס"לדרש"'
 הוצרך למה דאל"כ ראש קלות שלמעשה
 לא וכי אוחה, שמקילין קלות לשון לומררש"י
 אלא ראש, קלות של המלות פירוש מהידענו
 ראש קלות הוי לא ראכילה דס-לודאי

 לה קראו מה מפני לו קשה הי' ולכןבעצמוחה
 של דבר דאינה רש"י פירש ולזה ראשקלוח
 זאת עושין שאם רבר דהוא אלא ראשקלות

 הכנסת, הבית בכבוד ראש הקלת הואבביהכ"נ
 עם הכנסח הביח עם מתנהג שאינודהיינו
 ראשו שמקיל נקרא דזה הראוי ראשהכובר
 שמקילין רש"י שכתב וזה הכנסח, ביחבכבוד
 של במצב עצמו שהוא לא דהיינו -אותה
 ומקל בהביהכ"נ מזלזל שהוא אלא ראש,קלוח
 ובוראי כבודה. על כראוי מקפיד ואינוראשו
 שהם מצד אסורין שהן דברים דיש רש"ימודה
 והיחול וכשחוק בעצם ראש קלותרברי

 ראש קלות שאינם דברים יש אבלוכדומה,
 בבית אלו דברים שעושה העובדא ורקבעצמם
 כית בכבוד וזלזול ראש הקלת זהוהכנסת
 הוא ראש והקלת זלזול דהוי והטעסהכנסת.
 מקודש מקום הוא הכנסת דבית דכיוןפשוט
 ויראח במורא בו ולהחנהג לכבדו צריכיןוהכל

 או הגשמים מפני שם נכנס והואהכבוד,
 בהביח שמשתמש דהיינו שם ושותהשאוכל
 בתוך העושה וכאדם הפרטיים לצרגיוהכנסת
 ובגדר כביתו אצלו הוא הביהכ"נ כאילוביחו
 והקלת זלזול הוי זה החם" ל4 מה הכא לי.מה
 כבר לו מצא לא דוכי הביהכ"נ בכבודראש
 אסור ולכן ולשתי' לאכילה טוב יותרמקום
 עצמה. מצד ראש קלוח שום הוי דלאאע"ג



תפאנחוראי

 דאין אהא רש"י דברי להסביר ישובזה
 רבים של אבל יחיד של הספד בהןמספידין
 של - רבים של הספד בד"ה שכתבמותר,
 ובית ולהספידו להתאסף וצריכין שמתת"ת

 עכ"ל. גדול בית שהוא לפי לכך ראויהכנסת
 דבר הוא הספד דודאי כנ"ל, ג"כ בכוונתוי"ל
 דכל אלא ראש קלות שום בעצמותושאין

 מטעם רק הוא יחיד של בהספדהאיסור
 בו צריך שהוא לדבר בביהכ"נדמשתמש
 זה דכל הגמ' חילקה ולזה הססד, לצרכידהיינו
 דוקא להשתמש להם דמה יחיד שלבהסטד
 דזהו רבים של בהספד אבל הכנסתבבית
 כ א" גדול, בית שצריכים בשביל הנצרךהמקום

 מה בדרך אינו ההספד לצורך שםההשתמשות
 שום בכך שאין ונמצא התם, לי מה הכאלי

 שאול דברי בספר )ועיין ושרי להביהכ"נזלזול
 מה שד"מ בסי' ומשיב שואל מהגאון יו"דעל

 אש אמר' שו"ת משם שהביא ומה שםשכתב
 כתבתי(. והנלע"ד ט'; ס"האו-ח
 אבן הטורי קנשית בזה ליישב ישוכן
 לביהכ"נ להכנס ראסור דאמרינן אהאשהקשה
 מבית יותר קדוש הבית הר דהא הגשמיםמפני
 במנעל להכנס אסור הבית בהר דהאהכנסת
 אם וא"כ שרי, הכגסת ובבית לרקוקואסור
 - הגשמים מפני להכנס הכנסת בביתאסור
 בעובדא קשה וא"כ הבית, בהר דאסורודאי
 כך כל שירדו עד שהתפלל המעגלדחוני
 מפני הבית להר ישראל שעלו עדגשמים
 איסורא איכא והא כזאת עשו ואיךהגשמים,
 שכן והביא יוסף בברכי הקשה ונןבדבר,
 בספר ומצאתי כהונה. בתי בשו"ת גםהקשה
 בפ"ן ז"ל יוגה מאיר ר' להגאון המורי'הר

 - וכתב כנ"ל שהקשה הבתירה ביתמהלכות
 אבל עכ"ל. בזה, לעיין ויש סכנה היו שםואולי
 מפני דהותר לומר צורך אין שכתבתי מהלפי

 דהא מילתא מוכחא דהי' דכיון אלאהסכנה
 היחידי המקום דזה משום הוא שםדנכנסין
 ליכא א"כ הגשמים, מפני בו להכנסהמתאים

 ולכן וכנ-ל, מקדש מורא חסרק משוםבזה

 חולקים התוס' דאול' להעיר דיש)אלא
 קלות של דבר הוי ושתי' דאכילה וס"לבזה
 כ"ח בדף בגמ' שם אמרינן שהרי בעצם,ראש
 עשויות הן תנאי על שבבבל כנסיות דבתיב',

 ומאי ראש קלות בהן נוהגין אין מקוםומכל
 באיזה הפוסקים ונחלקו השבונות ראשקלות
 אפילו דמהני תוס' ודעת התנאי, מהניאופן
- התוס' וכתבו בישובן, שהןבזמן  ואצטריך 

 דדוקא אמינא דעתך דסלקא משוםלאשמעינן
 הוא ביוחר ראש קלות דהוי ושתי'אכילה
 כ"כ ראש קלות הוי דלא חשבונות אבלדאסור
 ולכאורה עכ"ל. דלא, קמ"ל דשריסד"א

 הוי לא ושתי' אכילה דגם רש"י בשי'לפמש"כ
 כמוש"כ לומר שייך אין בעצם ראש קלותכ"כ
 לדחות.( 1'שהתוס'

 בשיטת בזה אזיל דהר"ן לומר ישומעתה
 אלא שייך לא זה דכל להר"ן וס"לרש"י,
 תמיד המצוי חכם תלמיד שאינו אדם,בסתם

 המדרש בבית כשאובל כזה דאדםבבהמ"ד,
 המדרש, הבית בכבוד ראש והקלת זלזולהוא
 אין - לאכול טוב יותר מקום לו מצא לאדכי
 בביח שיש הקדושה בחשר ראש קלוח אלאזה

 המדרש, בבית דוקא לאכול לו דלמההמדרש
 היום כל שם העומדין ותלמידיהם חכמיםאבל
 רבנן בי מאי ריב"ל וכדאמר כביתם דנחשבעד

 זה אין דידהו לגבי הר"ן, וכלשון דרבנן,ביתא
 דמאי המדרש, בבית ראש והקלת כזלזולנחשב
 בו להכנם אחר מקום לו מצא לא וכי -אמרת
 מקומו חהו חכם בתלמיד - זלזול חהווכר

 כביתו רהוי ער שם נמצא הוא ותמידהתמידי
 כיון ראש קלות זה אין תמיד, שם היותומחמת
 נמצא התם". לי מה הכא לי "מה בדרךדאינו
 ותלמידיהם הכמים דלגבי הפירוש איןדלהר"ן
 המדרש, בבית ראש קלות של ענין איזההותר
 שנחשב מה ותלמידיהם, הכמים דלגביאלא
 נחשב לא אחרים, ידי על כשנעשה ראשקלות
 שייך זה כל אבל ידם, על כשנעשה ראשקלות
 שתלמידי מקום שהוא ולפי המדרש בביתרק

 הכנסת, בכית לא אבל היום, כל מצוייסחכמים
 כלום לת"ח הותר לא הכנסת דבבית ס"לולכן



נחוראיתפב
 מורא על הוזהרו חכמים תלמידי גםדודאי
מקדש.

 יעקב, הישועות קושית מיושבתולפ"ז
 דבר וכדומה ושתי' אכילה הי' אידבשלמא
 כנסיות בת' דנאסרו המעשה, עצם מצדהאסור
 לעשות הוחר דאיך מקשה הי' שפירבאכילה,
 עי"ז יותר הא המדרש בית הכיסתמבית
 כאן דאין ס"ל הר"ן אבל ובו', שםלאכול
 רק הוא האיסור וכל אכילה, של בעצםאיסור
 וממילא הכנסת, בית בהשיבות ראשהקלת
 ראש הקלת הוא זה שגם כיון אכילהנאסר

 כשנעשה א"כ אבל הכנסת, ביתבחשיבות
 ת"ח של באכילה אע דעכשיו המדרש,בבית
 אסור שהי' מה הותר לא הרי ראש, קלותשום

 הי' הכנסת בית דבהיותו הכנסח, ביתבהיותו
 המדרש בית בהיותו ועכשיו ראש קלותאסור
 קלות שהי' דמה אלא ראש, קלות אסורג"כ
 ראש קלות עוד אינו הכנסת בית בהיותוראש

 בית שנעשה אחר חכם תלמ,ד ע"יכשנעשה
 רבר שום לעשות הותר דלא ונמצאהמדרש,
 ביהכ"נ, עדיין בהיותו לעשות אסורשהי'

 יעקב. הישועות קושיתומיושבת

4"



תפגנהוראי

 גודמן לויהרב

 גזילה חשבתבעבין

 כפל שחיוב מקרא יליף מרובה פרקבריש
 אכל ממון, וגופו המטלטל דבר על דוקאהוה
 אינו ושטרות עבד'ם קרקעות גנב אחדאם
 על כ"ב( )שמות מקרא נלמד חה עליהם.חיב
 על חמור על שור על כלל, פשוג דברכל
 וכלל חזר אבירה כל על פרט, שלמה, עלשה
 הפרט כעץ אלא דן אחה אי וכלל ופרט כלל-
 דבר כל אף ממת. וןפו המטלטל דכר הפרטמה

 שמואל הברכת והקשו ממץ. וגופוהמטלטל
 ע~לקמן שעורים, והקובץ ל"ג, סהב"ק
 יליף הגמ' ב' קי"ז דף ומאכיל הגחלבפרק
 ושטרות עבדים שקרקעות אחריתאמקרא
 )יקרא מקרא שם נלמד וזה כלל, נגזליםאינם
 עליו ישבע אשר כל וכו' כעפנתו וכחשה'(

 של החיוב מן שנתמעטו כיון וא"כ וכו',לשקר
 גניבה קגיני לגנב אין וגם הגזילה, אתוהשיב
 כפל. עליהם חייב שאינו פשיטאבהם,

 נגזלת, אינה שקרקע אע"ג לומר,ונראה
 על תגזול לא שעובר בראשונים מבוארמ"מ
 הי"א גניבה מהל' פ"ז רמב"ם ע' קרקע.גזילח
 לאו על עובר חבירו גבול מסיג אחד אם-
 או תגזול לא עובר וג"כ רעך גכול תסיג לאשל
 מ' ברש"י מובא בספרק מפורש וכן חגנוכ.לא

 גם תגזול לא שעובר י"ד( פסוק )'"טשומטים
 כפל שחיוב לומר, אפשר זה לפי קרקע.בגזילת
 וכיון גזילה, בקניני תלף ולא תגזול, בלאחלוי

 בשביל ושטרות קרקעות על תגנוב לאשעובר
 כאן בגמ' הו"א יש לפיכך גניבה,המעשה
 למילף קרא צריך לזה בכפל, יתחייבשג"כ
 עליהם. כפל חיובשאין

 כפל של המחיב דבאמת להעיר ישואכתי
 השב, חיוב לו שאין כיון אבל תגנוב, הלאהוה
 לא זה גבך, ממוני משום רק גניבה, מדץהחפץ
 הוה כפל דחיוב משום בכפל לחהבומספיק
 במקום דוקא וזה הקרן, עם תשלומיןעוד

 לזה גניבה, השבח מדין קרן בהשבתשחייב
 כיון ושטרוח, עבדיס בגונב אבל כפל,מוסיף
 בדף בעמיתו", "וכחש מקרא, נלמדשכבר
- ב'קי"ז  ואינו בהם, גניבה קניני לגנב שאץ 
 השבה שחיוב נמצא עליהם, בהשבהחיב
 אין א"כ גבך, ממוני מטעם רק הוהעליהס
 וכן כפל. של חשלומין בעוד לחהבושייך
 )כתובות רע"א בשם שמביא בבר"שמבואר
 השבת מדיני הקרן להחזיר חייב שאם ב'(ל"ד

 שייך אינו גניכה, השבת מטעם ולאשומרים
 השבת שום כאן שאין כיון בכפל, גםלחייבו
 לדוכתי' קושיא הדרא וא"כ גניבה. מדיניקרן
 על כפל שחייב כאן הגמ' של ההו"אמהו

 השבה חיוב שום שאץ כיון ושטרות,קרקעוח
 וצ"ע.עליהם,

 ס"ב בעירובין דאיתא בזה. לומרוהנראה
 על נהרג ב"נ יודנן א"ר רחב"א ואמרא',

 ופירש"י להשבון, ניתן ולא משו"פ,פחות
 אבל הגזילה, את והשיב כחיב ישראלדגבי

 שעכר כיון הלכך השבה, כתיב לאבעכו"ם
 מחוך משמע התוס' וכ' משלם, ואינונהרג

 מחייב לא חבירו מעכו"ם בגזל דאפי'פירושו
 שיטה אותה לפי כן לומר יחכן ולאבהשבה,
 וכו', למידק דבעי ב'( )ע"א דע"ז בחראדפרק
 ולא מדקתני מישראל בגוזל דאיירי לי'ומשמע
 להחזיר, חיב דאינו כלומר להשבון,ניתן
 כפי' ולא דקפיד, כית חייב הי' מעכו"םובגחל

 דלא משום העכו-ם מן בגחל דפטרהקונטרס
 כ' החוס' ובדעת 'עף"ש, השבה בי'כתיבא
 תורת בס' )נדפס זצ"ל קהמלר הגר"אמרן
 התוס' דסברי והא ח"ל, ס"ג( עמוד ח"בירוחם
 אך לעשה, הניתק מכח זה אין בהשבה,דמחויב
 וגם העשה, מלבד תשלומי, חיוב איכאבגזילה

 בניזקין חורה חיובי ככל והוי מוהשיב, נלמדזה
 ויעיין מקומות, בכמה פשוט חהוכדומה,



בחוראיתפד
 בעין לגזילה דבליחא גזילה הל' רישברמב"ם
 עכ"ל, תשלומע הף אך העשה, מנתקאינו
 ה"א( מגוילה )פ"ט הגר"ח דכ' לפי"מהינו
 מילה, הל' ריש הרמב"ם מדברילדיק

 דהף משום לוקה אינו בעין הוידכשהגזילה
 את דוהשיב מ"ע משום לעשה, הניתקלאו

 חיוב הוי בעין הוי לא וכשהגזילההגזילה,
 מוהשיב, דהשבה מצוה אין אבלתשלומין,

 כמבואר מושלם תשלומין חיוכ הויאלא
 דאף התוט' דכ' וזהו ויקרא, פ' בספראלהדיא
 כמו והשיב מצות ל"ש מעכו"ם שגזלדענו"ם
 חיוכ גבי' איתנהו מ"מ כולה, מכה"חדפטור

 והוי מושלם, דילפינן מזיק משוםתשלומין
 אלא חייב, דעכו"ם כניזקין תורה חיוכיככל

 דעכו"ם רכ' רש"י דעת מהו יקשהדלפי"ז
 חיוב אפי' ומשמע כלל, בהשבהליתא

 ילפינן והא גבי', ליתנהו דהמלםתשלומין
 יהי' לא ולמה מושלם, תשלומין חיובבספרא
 הזיק, אם בנזקין חייב שעכו"ם ונמובעכו"ם,
 יחחייב ה"נ נזקין, אבוח מכ"ד א' הוהוגזילה
 וצ"ע. גזילה, דהשבת ממתבחיוב

 בדעת שכ' מהגר"ח דהבאנו בזה,ונראה
 כשהגזילה רק הוי רוהשיב שמ"עהרמב"ם,
 אבל בדמים, חייב בעין הגוילה אין ואםבעין,
 תשלומין חיוב אלא דוהשיב, מ"ע זהאין

 ממת חיוב הוי חה מושלם, בספראדנלמד
 יעויי' אולם מ"ע. הוי לא אבל נזקין,כשאר
 בזה, הרמב"ם על דפליג ב', כ"ו ב"מברא"ש
 נשרפה או אכלה ואפי' חפץ גזל אםוכתב
 את דוהשיב עועה יקים הלאו, תיקן דטיפושילם
 הוא הרא"ש ביאור ולכאורה עיי"עגהגזילה
 מ"ע קים דמיס ע"י דגם גילוי הףדושלם
 הף ולא דמיהן, לי מה הן לי דמהדוהשיב,
 במצות גילוי אלא בפנ"ע, ממת חיובושלם
 של דמים דחיוב סובר הרמב"ם אבלוהשיב.
 ואינו נזקע, כשאר כפנ"ע מטק חיוכ הויושלם
 לוהשיכ.ענין

 דהתוס' והתוס', רש"' פליגי דבזהולפז"נ
 גזילה, בתשלומי ממת חיוב דאיתנהוסוברים
 אף ע"כ ואשר והשיב, של מהמ"עחוץ

 ב"נ מ"מ והשיב, במצות ליתנהודעכו"ם
 חיובי כשאר ושלם משוס בהשבהאיתנהו
 הרא"ש, כשיטח סובר רש"י אבלנזקין,
 בדמיס וגם והשיב, במצוח גילוי הוידושלם

 הוא תשלוטע דנ"י והשיב, מצותאיתקימא
 דליתנהו עכו"ם לפי"ז ואשר והשיב, דיןקיום
 תשלומין בחיוב ליתנהו גם ע"נ והשיב,במצוח
 רש"י. שיטת היטב ואתייןרושלמ,
 ולגזלן, לגנב שמין אין א', י"א בדףוהנה

 נתרבה דבכ"ם אע"ג רש"י שי' הסבירוחוס'
 לא גזלן לענין מ"מ ככסף, לתשלומין כסףשוה
 כעע דבעונן גזל, אשר דכתיב משוםמהני,
 דמים. או הגזילה להחזיר צריך משו"השגזל,
 שאין מנין בירושל' משמע וכן סובע.ולא
 עד מתיס, ולא ישלם שנים חים וכו'שמין
 שגזל כעק גזל אשר טנין, גזילה גניבהכדת
 גזל דמאשר רש"י שי' הסבירו והתוס'ע"כ,
 דמים, אלא בשברים לשלם יכול שאינוילפינן
 אחר. דבר ולא שגזל כעין הף דמיםדרך

 בעע, הגזילה אין אם שגם ברש"יומבואר
 וע"כ שגזל, כעין בעינן בהתשלומקמ"ע
 אח והשיב מצות מקיים בדמים שגםמוכרח
 שגזל כעק להיות צריך הפרעון ולפיכףהגזילה,
 לשיטתו ברש"י נמצא לפי"ז אשר סובין.ולא
 בעירובק - המבואר לפי דסובר מהאאזיל
 של מ"ע מקיימ גזלן דמים ע"י  שגם א',ס"ב
 הגזילה. אחוהשיב

 את והעהב של דבמצוה נתבארוהנה
 פ"א ברמב"ם דמבואר דינים. ב' ישהגזילה
 משום תגזול לא על לוקין אע א, ה" גזילההל'
 את והשיב שנאמר לעשה, הניתק לאודהוה
 אין ואם עשה, מצות וזו גזל, אשרהגזילה
 משוס לוקה ואינו כתשלומין חייב בעיןגזילה
 ברמב"ם מבואר לתשלומין. הניתן לאודהוה
 ולא עשה. מצות הוה הגזילה את משיבשאם
 אדס כגק - נזקין של תשלומין כלכמו

 ממון חיוב יש דהתם ושור, אש בורהמזיק,
 עשה, למצות חשוכ לא זה אבל ההיזקלשלם
 מן חוץ מ"ע, הוה גזילה בהשבח כאןאבל
 על לוקה אינו זה ובשביל שבו. ממוןהחיוב



כחוראי
 הניחק לאו דהוה משום תגזול, לא שלעבירה
 מצד - בוהשיב דין עוד ויש עשה.למצות
 לבעלים. השבה טעון הגזולה שחפצאהחפצא,
- א' ל"א סוכה בגמ' איתאהנה  לולב 
 סוכה אבל בעבירה, הבאה מצוה הוההגזול
 מצוה הוה לא נגזלת אינה קרקע למ"דגזולה,
 שגס כיון מקשים, וראשונים בעבירה.הבאה
 הנ"ל, וספרי כרמב"ם תגזול, לא ישבקרקע
 של פסול גוולה בסוכה גם להיות צריךא"כ

 נגזלת, אינה קרקע - וסתרציםמצהב"ע,
 זצוק"ל קוטלר הגר"א באר תרוצםובאור
 בין חלוק שיש ח"א( המעיין, בקונטרס)נדפס
 גזילת בכל קרקע. וגזילח מטלטליןגזילת

 חל וג"כ תטול, לא עבר הגולןמטלטלין
 של ופסול גזול. חפץ זה - גזולה שםבחפצא
 מקרא א', ל' דף מסוכה נלמדמצהב"ע
 גזול - החולה ואח הפסח ואת גזולוהבאתם
 הוה מום בעלת שבהמה כמו דפסח,דומיא
 הוה גזולה בהמה ה"ה לקרבן, שפסולהחפצא
 מצוות. לשאר וה"ה לקרבן, שפסולהחפצא
 לא עבר הגברא באמת קרקע, בגזילתאבל
 חל אינו הקרקע של שבחפצא כיון אבלתגזול,
 נמצא גזולה. חפצא הוה לא לפיכך גזילה,קניני
 מצהב"ע, של הפסול בה חל לא גזולהשסוכה
 החפצא. על גזולה השם חל שלאכיון

 השבה מצות לענין שגם אפ"ל, לפי"זאשר
 גחל אם למטלטלין. קרקע בין חלוקיש

 וגם תגזול לא של גברא איסור ישמטלטלין
 שני שיש מזה ויוצא ההפצא. על גזולה שםחל

 וזה הגברא, על הוא האתר - בוהשיבחיובים
 מצד דץ הוא והשני שעליו, הל"תמנתק

 מושב להיות ההפצא על חיוב שישהחפצא,
 איסור יש קרקע. בגזילת משא"כלבעלים.
 לא הקרקע מ"מ אבל תגזול לא שלגברא
 משום והשיב חיוב יש לפי' גזולה, קרקענעשה
 והשיב חיוב אין אבל שעשה, גזילההמעשה
 גזילה. קניני בה חל שלא כיון החפצא,מצד

 האחרונים שהקשו מה מיושב מש"כולפי
 ועבדים קרקע למעט ילפותא צריךלמה

 בדף נתמעטו שכבר כית כפל, חיוב מןושטרות
 בדף ולנ"ל, - השבה חיובי מכל ב',קי"ז
 גזולה, שם חל לא שבחפצא ילפינן רק ב'קי"ז
 החפצא, מצד והשיב חיוב מז נתטעטוולפי'
 בקרקע, גם תגזול לא עובר שגברא כיוןאבל
 ולפי' השבה. חיוב הוה גזילה המעשה מצדשם

 כפל, חיוב גם שיש בה"א כאן הגמ'סברה
 ועבדים שקרקעות וכלל ופרט כללקמ"ל

 וכמש"כ. מכפל, נתמעטוחשטרוח
 ל"ח מצוה המנ"ח קושית לישב ישולפ"ז
 וספרי הרמב"ם לפי' שהק' רכ"ח()ומצוה
 אינו למה א"כ תגזול, לא עובר קרקעשבגזילח
 לאו הוה ולא גזילה, המעשה בשכיללוקה
 את בוהשיב חייב שאינו כיון לעשה,הניתק
 מצד והשיב שדין אע"ג ולנ"ל,הגזילה.
 מצוה יש עדיין אבל בקרקע, נוהג אינוהחפצא

 הוה לפי' והעבד, הקרקע להשיב הגבראעל
 לעשה. הניחקלאו

 ד"ה א', נ"ד סנהדרין ברש"י כתובוהנה
 פרוטה חצי שגחל ישראל וז"ל בשעתאצערא
 )ויקרא דכתיב עבר לא מיעבר אבל איסור,יש
 - הגוילה את והשיב ה'( )שם תגזי לאי"ש
 עכ"ל. לא ואירך גזל, קרי דהשבקאמירי
 חצי על והשיב חיוב שאין כית מדבריוומשמע
 חגזול, לא באיסור עובר אינו לפי'פרוטה,
 כדי השבה דבר מידי להיוח שצריךמשום
 יש ולכ' תגזול. לא באיסור נכללשיהיה
 חגזול לא באיסור עובר קרקע בגוילתלהקשות
 אין ואפ"ה בחומש(, ורש"י ספרי,)לרמב"ם,

 לומר שייך איך א"כ הגזילה, את והשיבמצות
 בגזילת דגם א"ש, לנ"ל אבל זב"ז. תלוייןשהן
 רק והשיב, של הגברא מצד מצוה ישקרקע
 לעבור שייך לפי' החפצא, מצד חיובשאין
 דבר מידי הוה קרקע שגם כיץ חגזולבלא

 וכמש"נ.השבה,
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נהוראיתפו
 בערנאטח יצחק לויחרב

 גדולות בעיירות עירוביןבעבין

 עצמה רה"ר כתב, שס"ד ס" השו"עא.
 שננעלות והוא בדלתות אלא !יתרתאינה
 צריך אבל ננעלוח שאין אע"ס וי"אבלילה
 בביאור וע' עכ"ל, וכו' לנעול רארותשיהא
 הרי"ף שי' היא ראשונה דדעה שמבארהלכה

 דירושלם יוחנן ר' ד' רהביאו והסמ"גהרא"ש
 עלי' חייבין בלילה ננעלות דלתוחי'אלמל'
 וז"ל הרמב"ם שי' היא שני' ודעה רה"רמשום
 ברה"ר כותלים ש!י י' הל' שבת מהל'פי"ו
 ביניהם מכשיר כיצד ביניהם עובריםוהעם
 ואח"כ מכאן ידלחות מכאז דלתותעושה
 הדלתות לנעול צריך ואינו רה"י ביניהםיעשה
 צריך אבל ננעלות שאע אע"פ וי"אבלילה
 בביאור וע' עכ"ל, וכו' לנעול ראויותשיהיו
 מחיצות ומבטלי רבים אתי דלא כרבנןדפסק
 אלא אינו דלתוח והצרכת סגי בצוה"פומדאו'
 רבים דאתי דקיי"ל הוא החולקים ושי'מדרבנן
 ידי ועל מה"ח, דלתות רנריך מחיצותומבטלי
 ל"ה שוב הרבים דמעכבי הננעלוחהדלתות
 מחיצות. דמבטלירבים
 על וקשה וז"ל הלכה בביאור עוי ויעויןב.
 שרחכ ור"ה בצוה"פ שמסתסקין העולםמ!הג
 על ולסמך לשער משער ומפולש אמהט"ז

 מאד, קשה ג"כ ר"ה לן לית דלדידןהשיטה
 בזה"ז רגם סוברין הראשונים רובדבאמח
 וא"כ בזה, שהאריך במשכנ"י עי' ר"האיכא
 והנכון סקילה באיסור ע"ז לסמוךקשה

 דלא כרבנן דפסק הרמב"ם שי' עלדסומכין
 בוראי ולדידר מחיצות, ומבטלי רביסאחי

 איסור כ"א לנו נשאר ולא בצוה"פ סגימהלת
 דאינו וב1ה דלתות בלא לרבנן גם דישדרבנן
 דיש אפשר דרבנן איסור של שאלהאלא
 רבוא מששים פחות ר"ה דאין אדעהלסמוך
 ויש בצוה"פ. סגי ולהכי כרמלית אלא הו'ולא

 עיון, הצריכים מקומות איזה הבה"לבדברי
 אחת. אחתונבארם
 סוברין דאם בפשיטות נקט הבה"ל והנהג.
 צוה"פ מהני מחיצות ומבטל' רבים אתילא

 דאע"פ כך, כל פשוט א'"1 לכאו' אבלמה"ח
 ד"ה ב' 1' דף כעירובין כן סובףרהרשכ"א
 כחב א' כ"ב בדף הריטב"א אבלוהאמר,
 שם בדליתא רכנן דמודו הגמ' דלתירו'ומפורש

 מחיצות, ומבטל' רבים דאתו מחיצותד'
 רבנן ומורו מחיצות ד' שם מיקרי לאצוה"פ
 מחיצות. ומבטלי רבים אתידאמרי'
 ורשב"א, הריטב"א בין המח' לבארויש
 מודו דרבנן א', כ"כ רף בגמ' שם אי'דה!ה
 רבים אתו דאמרי' מחיצות ד' שםבליתא
 לשני בדאיתא וממילא מחיצותומבטלי
 רבים אתי דאמרי' מודו לחים ושנימחיצות
 שם ליכא דבלחיים ומבואר מחיצות,ומבטלי

 הטעם לומד שהרשב"א וכנראה מחיצות.ד'
 דלחיים משום הוא מחיצות ד' שם כאןדאין
 מועיל אינו לעולם דהרי גרועות מחיצותמיקרי
 ב' עכ"פ שיש לא אם מה"ת אפי'לחיים
 הסררן, על מרובה עומד של רגילוחמחיצות
 ~עתו, רוחות ד' בכל דמועיל בצוה"פולפ"ז
 רבים אחי בו אמרי' ולא גמורה, מחיצההוי

 מחיצה חשיב דלחי ועוד מחיצות.ומבטלי
 צוה"פ משא"כ מי', ביותר מועיל דלאגרועה
 אבל כרב. דלא לדידן מי' ליותרדמועיל

 הוא מחיצות ד' בשם פשט לומדהריטב"א
 מחיצות משאר חלוק שהוא לחי שלדהחסרע
 בצוה"פ י"ל ולכן הרבים. הילוך מו!עשאינו
 הרבים הילוך מונע שאינו כיון רבים דאתיג"כ
 יש ולכן צד. מכל שהוא כל קנה אלאדאינו

 מחיצות ד' שם בו שאין החסרון ג"כבצוה"פ
 מוסכם הדבר אין ולפ"ז הריטב"א,לדעת



תפזנהוראי

 אתי לא דסובר למאן גם מה"ת מועילדצוה"פ
 מחיצוח. ומבטלירבים
 דס"ל לומר מסתבר הרמב"ם, ובשיטתד.
 דאתי בצוה"פ דאמרי' 'הודה לר' רבנןדמודו
 דאין הרמב"פ דרעת מהיצות ומבטלירבים
 אם מעשר יחירה פרצה להכשיר מהנילצוה"פ
 עומד של מעלייתא מחיצות ב' שיש במקוםלא

 שהם שס"ל מזה וחזינן הפררן. עלמרובה
 אלא ממש, כלחי ולא כלחי גרועותמחיצות
 עומד כמו גמורות מחיצות אינםשעכ"פ
 דמודו דס"ל מסתברא וא"כ הסרוץ עלמרוכה
 הוא אם מיבעיא ולא בצוה"פ. לר"ירכנן
 מחיצות ד' שט בגמ' שאי' מהמפרש

 הוא אם אפי' אלא לעיל כמש"כנהריטב"א
 יהודה לר' רבנן יודו לכאורה כהרשב"אמפרש
 צוה"פ מרציל שלא דמכיון לומר דיתכןלדעתו,
 גם ולכן גרועה, כמחיצה דחשיב צדדים ד'מכל
 שם דליכא מהיצות ומבטלי רבים אתילרבנן

 מהיצות.ד'
 על קושיא מזה להקשות אין ומ"מה.
 הרמכ"ם דפסק הא על דסומכין שכ'הבה"ל
 לעשות מחיצות ומבטלי רבים אתידלא

 דקיי"ל י"ל דמ"מ צוה"פ, ע"יעירובין
 לא צוה"פ לענין אבל זה לענין רקכהרמב"ם
 שס"ב בסי' בפירוש המחבר רכ' כמותו,קיי"ל
 בד' קונדסין ד' נעץ אם דאפי' דקיי"ל י',סעיף
 הרמב"ם דעת והביא כדין, צוה"פ דהוירוחות
 דלא בהעיקר דס-ל מיני' וחזינן י"אבשם

 סובר דהבה"ל למימר ואיכאכהרמב"ם
 הוא א', כ"ב בדף בסוגיא סירושדהעיקר

 רבים במקום גם צוה"פ מועיל ולכןכהרשב"א
 דקי"ל ונמצא וכר"מ, כרבנןדקיי"ל

 - בחדא. כוותי' ורלא בחדאכהרמב"ם
 דלא סבר י' ס"ק ע"ד סי' החזו"אואמנם
 דלדינא דאמר למאן דליכא וכתב -כהבה"ל
 ומבטלי רבים אחי של הדע לבטל צוה"פמהני

 מהני לא מה"ת לכו"ע ולדידי'מחיצות,
הצוה"פ.
 א' מ"ב דף בריטב-א דהנה עוד, לעיןויש
 אתי דלא לדין רה"ר תנאי כל בעינן דלאכתב,

 דרך שהוא כל אלא מחיצות, ומבטלירבים
 מכטל לרבים הילוך מקום דהיינו לרכיםסלילה
 יש וכו', אמות ט"ז אינו אם אפי'טחיצות
 דלא ס"ל הרמב"ן אבל המחיצות. לבטלבכוחו
 רה"ר שם עוברת א"כ אלא מחיצוחנתבטלו
 כרמב"ן דקיי-ל הפוסקים דעת וכןגמורה,
 וכן דוכתי, ובכמה שמ-ה סי' במג"אכדמוכת

 בית וע' י"ב, ס"ק קי"ב בחזו"א להדיאכ'
 החכם, ומש"כ ד"ה א' מ"ט רף כ"1 ס'אפרים
 הוא פירושו הנ"ל הריטב"א שמש"כשדעתו
 סלילה. דרך של הלשון ומיישב כהרמב"ןנמי

 גדול צד יש שלנו עיירוח דבהרבה אלאז.
 מכח דאורייתא רה"ר בהם שיך שאיןלומר

 הרחוב צידי בכ' נבנים רהבתיםהמציאות
 רובם וגם הפרוץ על מרובה עומד שהם~דרך
 של מקצה חוחכים אינם הרתובות שלככולם
 באמצע כלים הם אדרבה אלא קצהו, אלהעיר
 ג"כ שהם בתים של שלישית מהיצהע"י

 ונמצא הפרוץ, על מרובה עומר שלמחיצה
 זו משטת נפקע וכבר ד"ת מחיצות ג' להםשיש
 החברים מאתד ןשמעתי רה"רשם

 זה על לסמוך יותר פשוט זה ובאמתבבהמ"דן,
 בחזו"א טש"כ וצי המציאות. כן שבאמתבמקום
 יפי אי, ס"ק ק"ז וסי' ח ס"ק ע"דס"

 שהוא שם החזו"א של לחידוש צריך איןהנ"ל
 ובזה שלפניו. בפוסקיס נמצא שלא חדשדבר

 דכיון צוה"פ ע"י עירובין שעושין מהמיושב
 הצוה"פ. על לסמוך יכולים ד"ת רה"רשאינו
 שהעיר מה ליישב זה פי על 1,ראהח.

 מאד שתמה ק"מ, סי' משה אגרותבתשובות
 שרה"ר דבעינן היסוד הראשונים מצאוהיכן
 יש הנ"ל וע"פ לשער. משער מפולשיהיה
 1' דף עירובין רש"י ע' דהנה בפשיטות,לישב
 דהא מדבריו מפורש אחת גירסא שע"פא',

 שיש בעיר היינו לשער משער מפולשדבעינן
 י"ל האחרת הגירסא לפי וגם דוקא. הומהלה

 וכנראה מדבריו. מפורש שאינו אלא כן,דם"ל
 מפולש שיהיה הצורך שכל מרש"י לדייקשיש
 דאל"כ מחיצות מוקף המקום יהא שלאהוא
 מועיל זה דדבר ופשוט וכנ"ל. רה"ר יהיהלא



כחוראיתפח
 שהם באופן נבנים שהבתים העיירות באותןרק

 הפרוץ. על מרובהעומד
 ננית אם רק יועיל זה דדבר לציין וראויט.
 כמש"כ מה"ת פוסלת אינה עשרהשפרצת
 פסין, עושין פרק ריש והריטב"א הרא"שחוס'
 סק"ה, קי"ב בסי' לדינא החזו"א פסקוכן
 ובאמת והמשכנ"י. יעקב הגאון כשיטתודלא
 בדף חננאל רבינושגם

 ק-
 י' דפרצת סובר ב', א

 הרא"ש דברי ידועים וכבר מה"ת,אוסרת
 הר"ח נגד להקל דקשה ובכ"מ דנדהספ"ק
 נהגו כבר אמנם קבלה, דברי הם דבריודכל
 בוה.להקל

 בכל בוקעים רבוא ששים בעינן איולענין
 ואכמ"ל. בזה רבים דשו כבר רה"ר, להיותיום
 שיהיו בעי רחוב שכל לומר שאין פשוטאבל

 דמצריך למאן אפי' רבוא ששים בובוקעין
 כן בעיר, רבוא בששים סגי אלא רבואששים
 רה"ר, ד"ה א' 1' דף עירובץ מרש"ימשמע
 ענינא האי כלל להו לית ראשונים דהרבהועוד
 רבוא. ששים כלא רה"רדאין

 רבוא ס' בעיר שאין דבמקום ונמצאי"א.
 עליו לסמוך להקל נהגו כבר עירוב עושיםאם

 יש ומ"מ הנ"ל, שס"ד בסי' בבה"לכמש"כ
 באופן בניות הרחובות אע אם )א( בו:לדת

 ואח"ל וכנ"ל, הפרוץ על מרובהשהעומד
 שהרה"ר נמצא רבוא ס' בעינן דלאדקיי-ל
 מועיל לא פוסקים דלהרבה בצוה"פ, רקמתוקן
 באופן בנויים הבתים ואם )כ( וכנ"ל.ברה"ר
 שלכאורה נמצא הפררן על מרובה עומדשהם
 לתקנו ויכולים כרמלית אלא השטחאין

 כלל רביס אתי של שאלה כאן דאיןבצוה"פ,
 ]ולא רה"ר כאן שאין כיון הפוסקיםלרוכ

 תנאי כל בעינן דלא מהריטב"אכדמשמע
 לפי חששא איכא גם רבים[ דאתי לדיןרה"ר

 עשר דפירצת שם"ל לעיל שהזכרנוהשיטות
 מה"ת. מחיצהפוסל

 כל איכא רבוא ס' בה שיש ובעירי"ב.
 השטח שלכאורה לזה ונוסף הנ-ל,החששות

 שהבתים במקום לא אם ד"ת, רה-ר הויודאי
 שבאמת הפררן על מרובה עומד באופןבנויים
 רק לחוש יש או כאלו. בעיירות הרבהמצוי

 התורה. מן י' פירצת הפוסליםלדעות
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תפטבהוראי

 ברבר מאירתרב

 לגופה שא"צ ומלאכח רישי פשיק בעכין רש"יבשיטת

 אם וכו' עולשין התולש ת"ר א', ק"גשבת
 הגדי פי כמלא לבהמה אם כגרוגרחלאכילה
 כולהו אטו שהן כל הקרקע את ליפות אםוכר
 כר אמר אבי וכר ממוו הקרקע אח ליפותלאו
 דאמרי ורבא אבי והא קמיכףן דלאובגק

 לא ימות דלא בפ"ר ר"ש ה" מח-התרהיהו
 ופרש"י ע"כ. דחברי' בארעא דקעבידצריכא
 עכ"ל, ליפות לי' איכפת לא דחבר"בארעא
 דף ע"ל וז"ל בגהש"ס הגרע"א זה עלוכתכ
 וצע"ק שם ובתוס' טפי ד"ה רש"י א'ע"ה
 לכאורה דהכא הי' הגרע"א וכוונתעכ"ל.
 ניחא אא"כ חייב אינו דפ"ר ברש"ימבואר
 נראה וזה פטור. ליה איכפח בלא אבלליה

 גבי א', ע"ה בדף בעצמו רש"י מש"ככסותר
 משום נמי וליח-ב הגמ' דפריך חלזוןפוצע
 מתכוין שאינו דכיון רבא ומתרץ נשמהנטילת
 נשמה נטילת אצל הוא מתעסק נשמהלנטילת
 תרוייהו דאמרי ורבא אבי והא ופריךופטור
 הכא דשאני ומשני ימוח ולא בפ"ר ר"שמודה
 היכי כי ליה מחא טסי נשמה כיה דאיתדכמה
 עצמו דכל וכיון ח"ל ופרש"י ציבעי'.דליציל
 אין מת אפילו בידו ימות שלא וטורחמחכוין
 במידי שמעק ר' מודה וכי מתעסק אלאכאן
 להדיא מבואר הרי עכ"ל. וכו' לי' איכפתדלא
 לי' איכפת בלא אפילו חייב דפ"ר רש"יבדברי
 בדף מדכריו דמשמע מאי כסותר נראהוזה
 איכפת לא אבל חייב לי' ניחא דדוקא א',ק"ג
 פטור.לי'

 עצמו רש"י בדברי הסתירה מלבדובאמת
 דבלא להדיא מוכח א', ק"ג בדףהסוגיא
 דלא פ"ר הף דחברי' )דארעא פטור לי'איכפח
 א', ע"ה ברף רש"י דברי לכ' וא"כ לי'(איכפת
 א', ק"ג בדף הגמ' נגד הם חייב לי' איכפחדלא
 טפי. ר"ה א', ע"ה דף התוס' עליו הקשווכן

 פוטר יוסי דר' הא גב' ב', ל"א בדףוהנה
 פחם עושה שהוא מפני הפתילה מן חוץבכולן
 משום בכולן פוטר יוסי דר' יוחנן ר'מפרש
 פטור לגופה שא"צ דמלאכה כר"שדס"ל
 בפתילה דמ-רי משום חייב בסחילהומ"מ
 לגופה. שצריכה מלאכה דהוא להבהבהשצריך
 מפני דקתני יוחנן כר' ממתני' רבא שםומדייק
 שנעשית מפני קתני ולא פחם עושהשהוא
 מתכוין שהוא פחם עושה שהוא ופרש"יפחם.
 והקשה עכ"ל, וכו' פחם כמיו לעשותהממש
 מתכוין שיהא הצריך דאמאי בגהש"סעליו
 דבתולש מבואר א', ק"ג דף בגמ' האממש
 מתכוין אינו אס אף רידיה בארעאעולשין
 כל אלמא פטור דחכרי' בארעא ודוקאחייב
 מיקרי לא דידי'( בארעא )כגון לי' דניחאהיכא
 אינו אם אף לגופה צריכה שאינהמלאכה
 דבעי' מרש"י דמשמע מאי סותר חהמתכוין,
 דניחא אף מחכוין אינו אם אבל ממששיתכוין

 לגופה. שאי"צ מלאכה חשיבלי'
 הרמב"ן מש"כ ע"מ זו קושיא ליישבויש
 מסוכרייתא( האי )ד"ה שרצים שמנה פ'בסוף
 ועוד שם וו"ל עולשץ דתולש הסוגיאלפרש
 תלישת אבל מלאכה אינה השדה שיפוינ"ל

 תולש ומשום המחייבחו המלאכה היאעשבים
 להתחייב חשובה שהתלישה אלא בי'מתרינן
 השדה ליסוי מחכוין כשהוא שהוא בכלעלי'

 יפוי בעיניו חשוב אינו שלו אינווכשהשדה
 להתחייב חשובה התלישה ואע כלוםהשדה
 בכל דחףב למצניע דומה וזה במשהועליה
 אלא עליהן חייבים אינן אדם בני ושארשהוא

 מפרש דהרמב"ן והינו עכ"ל.בשיעורן
 את ליפות לאו כולהו אטו הגמ'דקושית
 חורש משום שיתחייב ר"ל אין נינהוהקרקע
 דיפוי להרמב"ן דס"ל הקרקע ימוימחמת



נחוראיתצ
 מלאכת כאן ואין כלל מלאכה אינהקרקע
 שיתחייב הי' הגמ' כוונח אלא כלל,חורש
 מ"מ כשיעור תלש דלא ואף תולש.משום
 חשובה דאינה אלא כאן יש תולשמלאכח
 דכיון פריך ולזה כשיעור תלש שלאמשום
 הרי זו תלישה ע"י קרקע יפוי עושהדהוא

 אביי ומתרץ עליה. ויתח-ב חשובההמלאכה
 הקרקע יפף אע ולכך מתכוין באינודמיירי
 דאביי הגמ' מקשה וע"ז המלאכה,מחשיב
 ור"ל בפ"ר ר"ש מודה תרווייהו דאמריורבא
 הוא פ"ר מ"מ קרקע ליפוי מחכוין שאינודאף
 אף תולש משוס ויתחייב המלאכה מחשיבוזה
 בקרקע דמיירי וטתרץ נשיעור. תלששלא
 ואינו קרקע ביפף לי' איכפת ולא שלושאינה
 הוא כן פטור. ולכך התולש מלאכתמחשיב
 הרמב"ן. פי' לפי הסוגיאביאור

 הנ"ל הגהש"ס קושיית ליישב ישולפ"ז
 שיהא מצריך שם דרש"י והינו ב', ל"אבדף

 הוי מתכוין אינו ואם פחם לעשותהמתכוין
 דמוכח הגהש"ס והקשה לגופה שא"צמלאכה
 שאין אף ליה ניחא דאם א', ק"ג בדףמהסוגיא
 יש ולהנ"ל לגופה. שצריכה מלאכה הוימתכוין
 דוקא היינו הגרע"א הוכחח דהנה רש"ילישב
 ליפות לאו כולהו אטו הגמ' קושיית נפרשאם
 חורש משום שיחחייב דר"ל נינהו הקרקעאת

 היה שלו שדה היה דאם מוכח שפירדלפ"ז
 כיון לו מתכףן שאינו אף חורש משוםחייב

 כפי' ס"ל דרש"י י"ל אבל ליה. ניחאדעכ"פ
 שהיא תולש משום דיתחייב הי' דהקו'הרמב"ן
 אם אפי' ולפ"ז הקרקע, יפף משוםחשובה
 מלאכה הוי ממש מתנרן שאינו דכלנאמר
 שלו  השדה אם יחחייב הוא מ"מ לגופהשא"צ
 והוי חולש למלאכת להדיא מתכוין הואדהא

 סתכוע שאינו ואף לגופה. שצריכהמלאכה
 למלאכת חשיפות נוחן הוא מ"מ הקרקעליפוי
 ליה דניחא במאי סגי חשיבוח ולעניןתולש
 מתכוין שאינו אף חשיבות כאן ישדסו"ס
ליפוי.

 רש"י כדברי הסחירה לישב ישולפ"ז
 לא אם חייב דפ"ר חלזק פוצע גבישכתב

 דדווקצ כתב עולשע תולש וגבי לי'איכפת
 איכפת לא אבל חייב לי'ניחא

 ל-
 פטור.

 הוא חלזת פוצע דגבי פשוט החילוקולהנ"ל
 א' שתים לחייבו באין ואנו מלאכוח ב'עושה
 משום וא' ככוונה עושה שהוא דישהמשום
 כוונה בלא ממילא שנעשית נשמהנטילח
 הרמב"ן פי' לפי עולשע תולש גבי אבלבפ"ר.
 שהוא אחח מלאכה אלא מלאכות שתי כאןאין

 לחייבו באין ואנו כשיעור חלש דלא רקתולש
 בפ"ר שנעשה קרקע ייפוי כאן שישמשום
 אין וא"כ המלאכה. מחשיב וזה תולשכשהוא
 ס"ל חלזת פוצע דגבי רש"י בדברי סתירהכאן

 לי' איכפת לא אם אפי' בם"ר דח-בלרש"י
 דח-ב דפ"ר דק עיקר דזהו לי' ניחא בעי'ולא
 בעי' עולשין בתולש אבל לי'. איכפת בלאאף
 ליחן בא רהפ"ר דכיוון דווקא לי'ניחא

 איכפת לא או ל" ניחא דלא זמן כלחשיבות
 פס"ר דין דמעיקר והף' חשיבות. כאן איןלי'

 דבא היכא אבל לי' איכפת בלא סגילעולם
 מצד ולא לי' ניחא בעי' חשיבות ליתןהפ"ר
 איכא ל" בניחא דדווקא משום אלא דפ"רדין

חשיבות.
 דכל ב', ל"א בדף רש"י ~ברי צ-עועדיין
 מלאכה הוי ממש למלאכה מחכויןשאינו
 חלזת פוצע גבי פריך היאך א"כ לגופהשא"צ
 מתכוין אינו הא נשמה נטילת משוםדיחח-ב
 לגופה. שא"צ מלאכה הוי ולכ'לנט"נ

 בפ"ר ר"ש מורה האיך רש"י לשיטתצ"ע ובכ~
 שנעשית למלאכה מתכוין דאינו כיון האדחייב
 והנראה לגופה. שא"צ מלאכה הוי לכ'טמילא
 מתכוין אינו דאם לרש"י דס"ל דהאבזה

 רוקא זהו לגופה שא"צ מלאכה הוילמלאכה
 דה-נו אחת פעולה רק שעושה הנר כיבויכנת
 דהיינו סעולה באוחה אחרת כוונה לו ישכיבף
 חסרת בכה"ג הפתילה, תישרף שלאשרוצה
 פחס( לעשותה )רהיינו המלאכה לגוףהכוונה
 לו שיש דכל לגופה, שא"צ מלאכהעושהו
 א"צ המלאכה הרי המלאכה בגוף אחרצורך
 פעולות ב' כאן יש חלזע בפוצע אבללגופה.
 שהוא דהיינו השני, עם ממילא נעשיתשהאחח



בהוראי
 הדם הוצאת שהיא דישה מלאכת להדיאעושה
 )וזה החלזון ממית הוא ממילא זה עםוביחד
 עצם היא ידישה משום אחרת פעולהנחשב
 הריגח היא נשמה נטילח אבל הרםהוצאת
 להטיח אמצעי רק הוי הדם והוצאתהחלזק
 ויש מת. לעשותו הף המלאכה יעצםהחלזת
 ב' דנחשב אחר באופן י"ל גם בזה.לפלפל
 שום לו אע החלזון ובטיתת וקיצרתי.(פעולות
 ממילא נעשית כרחו על היא אלאכוונה
 אנו כוונה בלא בסתם שנעשיח וכיוןובסחם.
 נעשית, היא גופה לצורך דמסתטאאומרים

 כונה לו יש הכיבוי דכגוף הנר לכיבוי דמי!לא
 דבהדיא כיון שאצ"ל מלאכה עושהו חהאחרת
 דר"ש והא המלאכה. גוף שאיגו לצורךנתכץן
 היכא נמי היינו חייכ דפ"ר מקום בכלמורה
 כפעולה כוונה לו ואין פעולות ב'דעושה
 לגופא דמסתמא אמרי ולכך ממילאשנעשיח
 לגופה. שא"צ מלאכה הף ולא צריכההיא

 סוגיא נפרש לא אס אפי' להנ"לוהנה
 נפרש אלא הרמב"ן כפירחם עולטדןדתולש
 ג"כ לכ' חורש, משום דיתחייב ה-' הגמ'דקר
 גבי רש"י דברי על הגרע"א קושהת ליישביש

 שחי דהוי י"ל ע!לשין בתולש רגם הנר,מכבה
 עיקר שהיא תולש מלאכת דהי'פעולוח
 שהיא חורש מלאכח זה עם וביחדכוונתו
 ובכה"ג כוונה. שום כה לו ואין אחרתפעולה
 לגופה שא"צ מלאכה החרישה חשיבלא

 כן, לתרץ נראה אין העית אחר אבלוכנ"ל.
 רש"י דברי על שהקשה הגרע"א דברידהנה

 צ"ע באמת עולשין דתולש מסוגיא כיבויגבי
 דמבואר ממאי בפשיטות הקשה לאאמאי
 דאף ומוכח בפ"ר ר"ש דמחייב מקומוחבכמה
 לא ממילא שנעשית למלאכה נחכויןשלא
 שהקשיתי וכמו לגופה שא"צ מלאכהחשיב
 דירר משום כן הקשה דלא פשוט ונראהלעיל.
 ולכך אחת, ופעולה פעולוח ב' שבעלחילוק
 שנחבאר וכמו דעלמא פ"ר מכל מידי קשהלא

 עולשין דתולש מסוגיא הקשה ומ"מלעיל.
 בי שם דאין הגמ' מלשת שמשמעמשום
 מתרפה שהקרקע בגמ' אמר דמדלאפעולות
 בחורש החיוב דאע משמע מתייפה שהיאאלא
 דהסרת משום אלא הקרקע ריכוךמשום

 שזהו ותיקונה הקרקע נקיון היא גופאהעולשין
 קוצר המלאכות דשתי ונמצא חורשבכלל
 הסרת דהיינו אחת פע!לה ע"י נעשותוחורש

 שפיר אחת פעולה רק דיש וכיוןהעולשין.
 אחח פעולה ג"כ שהוא הנר לכיבוידומיא
 הוי זו פעולה אם בין לחלק דאין)ופשוט
 לו יש דסו"ס כיון מלאכות ב' או א'מלאכה
 העיקר נ"ל וע"כ פעולה(. באותה אחרתכוונה
 כפי' מפרש דרש"' הגרע"א קושיתלתרץ

 בא לא עולשין תולש גבי דהפ"רהרמב"ן
 חשיבות ליתן בא אלא חורש משוםלחייבו
 וכמו קושייחו מיושב ולפ"ז התלש,למלאכת
 גבי דפטור זה פי' לפי נמי ומיושבשנתבאר.
 ליה איכפת דלא פ"ר הוא אם עולשיןתולש
 ליה ניחא בעי' חשיבות ליתן דלעניןמשום
 דחייב דעלמא פ"ר לשאר דמיא ולאדוקא
 שנחבאר. וכמו רש"י לפי' לי' איכפתבלא

"4  
 ליי בן-ציוו מאירהרב

 העיר בריבוע תשובתבעבין

 עיר!בו הנותן א', ס' דף עירובין משנהא.
 ויש כלום. ולא עשה לא עיר שלבעיבורה
 רק כולל הוא אם עיר של עיבורה זה מהלעיין

 העיר עם שמתעברים מהעיר היוצאיםהבתים
 נפקא ולכאורה העיר. ריבוע כל גם שכוללאו
 נ"מ דיש אלא דמתני' דינא לגבי רק לאמינה



בחוראיתצב
 והביח העיר ריבוע תוך בית לו שיש למיגם

 אמה מע' יוחר העיר בתי משארמרוחק
 העיר וכל העיר שביחת לו יש האםושירים
 דאם לא. או אמות כד' לו נחשביןוריבועו
 הוא במשנה הגזכר העיר של דעבורהנימא
 בנותן אבל העיר מן היוצאים הבתים תוךדוקא
 דחל העיר כל מפסיד העיר ריבוע תוךעירובו
 שיש במי כ"ש לעיר חוץ ששבת ונמצאעירובו

 לו ואין במקומו אלא שביחתו דאין שם ביתלו
 עיר של עיבורה אם ולהפך מביתו אלפיםאלא
 ממה מבואר לכאורה העיר ריבוע ג"ככולל
 תוך ביח לו שיש במי דגם כלום ולא עשהדלא
 לה וחוצה א כד" העיר כל לו שיש העירריבוע
 אמות.אלפים
 תוך ביח לו שיש במי זו שאלה והנהב.
 דף במשנה דמכואר להא ענין אינו העירריבת
 הוא הרי וראה ועמד בדרך שישכ "מי א',מ"ה
 שהוא יודע היה ולא ]ופירש"י לעירסמוך
 ראה וכשעמד שם לו וחשכה העירבתחום
 אומר יהודה ר' ובתחומה[ לעיר סמוךשהוא
 ריבדצ תוך כשביתו לבד דלא נימא וא"כיכנס"
 אלא אלסים לה וחוצה העיר כל לו דישהעיר
 שביתתו נחשב העיר תחום תוך רק כשביחואף
 ששבת דכל במשנה שמבואר כמו העירלחוך
 אלפים לה וחוצה העיר לו יש העיר תחוםתוך
 ת' סי' בשו"ע דהא חדא אינו דזה רוח.לכל
 לעיר ליכנס דעחו שהיה במי שדוקאהתנה
 קנה זו לעיר ליכנס דעתו היה לא אםאכל

 הוא בזה השו"ע וכוונת במקומו.שביתה
 עד הליכחו להמשיך דעתו שיהאלהתנות
 פשט~ח ,לכא~יה עגולה עיר עי קאי דרש.' ואף)א(
 המדה אה מהניאץ ורץ עגיה עיר רי2וע זדץ מודההגמ'
 הנמ' הירץ דהא נפהים, דינים ב' הם י,צא פנ~פכ1נד

 אהח מר,ה דתימא -מהו הוא יוצאין פג,מיפ ב'דחידיש
 קמ.ל- אמריון לא רוח~ת סשחיאמרינן

 כנר דהא ותטיה
 הוא ודאי חה ~רוח לה ע~ש'ן דעג~לה בבריחאנשוה
 דד,ן סוה ס~נרה אלא רוח~חיה ד' מנל הטדההוצאח
 וה אבל לעיר. פ'"הן נותנין סד'ן חלוק עגילה עירריבונ
 רי2וע סד,ן ראיה מביא אם, תד-ה ב'. 1-ד בדף רהאאעו
 ייצא בפגום הנאמר המיה את מ,?יאין לדק עג~להעיר
 רב אמר ד-ה באטצע נה,ד~שיו הדשנ-א ונןעיי.ש
 מביאין וכר יתא אהד שפג~ם עיר והא ח,ל כתבהווא
 הוא דהכל מנואר ענ-ל אוחה ומרנעין כוגדההמדה

 בראשונים כמבואר ישבות ושם לעירשיגיע
 כמי נחשב אינו בביתו ששובת זה אבלשם

 העיר לתוך שיבוא מה ע-י לעיר ליכנסשדעחו
 כן התנה דלא דרש"י נימא אם ואףלמחר.
 ליכנס דעתו שיהא מצריך ולא השו-ע עלחולק
 כחכ ב' ס"ק ת' סי' הגר"א שהביאור ]אףלעיר
 שיהא דצריך דהשו"ע דינא ס"ל רש"ידגם
 ס' דף וצ"ל ט"ס שם יש לעיר ליכנסדעתו
 שבא במי אלא זה דץ נאמר לא ודאי מ"מב',[

 מקום עיקר אינו עמידתו מקום שאףבדרך,
 כמבואר משם ילך מעט שעוד כיוןשביתתו
 היה ולא כדרך שבא דמי ב', נא דףבסוגיא
 ואמר בהלכה בקי שאינו או גדר או אילןמכיר

 הוא מקומו לו דזכה דמה במקומישביתתי
 וברש"י שם בסוגיא )עיין ברגל עירובמדין
 יהודה לר' וכן מכיר. אאינו קאי ואהיכאד"ה
 מדץ אלא אינו מ"מ לעשיר אף דמהניאף

 שביתתו דאין ודאי בביתו ביושב אבלעירוב(
 כמי דדוקא השו"ע התנה זה ומפני בביתואלא
 שישב מי המשנה לשון וכדקדוק בדרךשבא

"בדרך".
 דשובת לומר נוטה היה הסברא ומצדג.
 ממקומג אלפים אלא לו אין העירבריבוע
 הוא לעיר פיאות רנותנין דקיי"ל מהדהא
 כמבואר שבה שובתי כל יהו כזה מויןנלמד
 א', נ"א דף )דהסוג"א עגולה ד"ה א', נ"הביש"י
 דלא העיר לחחום המחן פיאהז דץ עלקאי
 נתינת דץ דהוא העיר( גוף ריבוע דע עלקאי

 מסתבר היה וא"כ )א( שכת לשובתיפיאות
 בציור הוא רשביתתו רק מזה דנלמדלומר
 סימן ה' 12ער בעכה"ק יוחר עור מבואר הבן ריבחצמדין
 דמהציאק דץ דחידחם ליישב אפשר והגמ' עץ"ש.י"ב
 העיר שגוף מרוכעח עיר על קאי רוחות מנ' המדהאת
 הוא דינה פגהם שום ובלי העולם בריבוע עוטדחאינה

 אץ אחד פגוס וכשיוצא וויוח לה עושין אץמרובעת
 לריבוע ונרבעה מרובעת עיר הוה לא דשובאומרים
 דין אם לעין )ותם כנגדה המדה את מוציאין אלאהעולם

 אף או לעיר עיבור רק שהוא סנוס ביוצא דוקא הואזה
 הברייחא חידשה ושוכ העיר( מגוף שנחשב בית יוצאאם
 'ש רוהות סג' דגם קמ-ל מרובעת געיר עוד לד~נהוא-א הע'י ?~רת שותקלקלה דהו-א ריהות מ2' ב'~צאדאד
 אוהה מרבעת ואץ ננגדה הסדה אח דמת'אץדק

 עגולה. עיר מד'ן 'דעען לא ודא' חה הענלםלייהוח



תצגכחוראי

 ר!ימא אבל העיר כצורת עגולה ולאמרובע
 )חכר לנו מנץ העיר כגוף הריבוע כלשנצשה
 דאמריק אימור ד"ה א', נ"ז רש"י דבריללבר
 לה לריסיף לענע ח"ל דמרמ0~. כמאןחדיה
 לוים נתינת לענע בין שבח להילוך ביןתחומין
 הוספנו כלום מרבענא לא ודאי ריבועיאבל
 נוי אח שימעטו ריבועא בתוספותבחים
 פיאות תן דמדין נאמר אם ואף עכ"ל(המגרש
 מ"מ העיר לגוף הריבוע חשבינן שבתלשובתי
 שהוא שם ששובת מי לגבי רק זהולכאורה
 דהעיר נאמר ולגביה העיר תוך שבחמשובתי
 חוץ ששבת מי לגכי אבל מרוכעת לעירנחשב
 פיאות תן דאמרינן מה"ת עירו זה ואיןלעיר
 ]בקיצור העיר. תוך שובח שהוא שנאמרכדי
 או דין הוא שבת לשובתי פיאות חןדדין

 העברח )לגבי במקומו או בתחומו אובשביתחו
 עגול, דבר שכל דין אינו אבל ברה"ר(ד"א
 כמרוכע.[ נחשב שבת,לגבי
 ילעיל המשנה על רש"י מדברי וה!הד.
 מן באחד - עיר של בעיבורה ח"לשפירש
 עכ"ל, שדרים אמה ע' תוך העומןיםהבתים
 לא הבית תוך בנותן דדוקא דס"ל לדייקאין
 העיר בריברצ בנותן אבל כלום ולאעשה
 כוונת רעיקר לדחות דיש העיר כלהפסיד
 דלא דכו"ע אליבא המשנה לפרש הוארש"י
 אחת לעיר עיבור דיש המשנה מדסתמהתימא
 דהמשנה אלא לעיר קרפץ דנותנץ כר"מרס"ל
 שיוצאן מה ע"י עיבור לה שיש בעירמתרי
 כן ולכאורה ושיריים. אמה ע' תוךבתים
 ריש מרש"י שהרי רש"' בדעת לומרמוכרח
 הנזכר עיבור דלשון דס"ל מבואר  מעברץכיצד

 עיי"ש. העיר ריבוע אף כולל ס' דףבמשנה
 דאין משמעות יש המאירי מדכרי לכאורהאבל
 מי לגבי לא העיר גוף חשוב העירריבוע
 שם ששבת מי לגבי ולא עירובו שםשמניח
 ח"ל כתב מעברין כיצד ריש במשגהשהרי
 שהוא לאשה כעבור לה דנין בית איזהכלומר
 נחשב זה בית אף להיות גופה מכללנחשב
 הרי עכ"ל ולחרן ממנה למדוד העירמכלל
 הבחים על רק !ופל העיר עיבורדלשון

 רש"י( בדעת שדקדקנו כמו )דלאהיוצאים
 באחת עיר. של עיבורה פי' כתב ס' בדףושוב
 לא ושיריים אמה ע' תוך העומרים הבתיםמן

 שהרי הפסיד ולא הועיל לא כלומר כלוםעשה
 רוח לכל אמה אלפים לו יש וה עירוכ בלאאף

 ממקום רוח לכל אלפים שיש 'דועשהדבר
 העיר וכל מקומו. של אמוח מד' חוץשביתחו
 בכלל הן הרי ועיבורה וריבועה בתוכהששבת
 שלא ונמצא כר"א הכל אצלו ליחשבהעיר
 ולא בו שעירב לצד כלום זה בעירובהרויח
 הרי עכ"ל. שכנגדו לצד כלוס בוהפסיד

 חילק בשביתתו שנכללין המקומותכשמוכיר
 לאו דעיבורה משמע לריבועה עיבורהבין
 עירובו דהנותן המשנה וממילא ריבועה.היינו

 שהוא עיבורה בדוקא הוא עיר שלבעיבורה
 בריבועה דהנותן בריבועה ולא מהבתיסבאחד
 בשובת גם וא"כ העיר. כל הפסיד עירשל

 מודדץ אלא העיר תחום לו אין העירבריבוע
מביחו.
 פ"ו הרמב"ם מלשע קצת משמע וכןה.
 השו"ע( לשת ג"כ )שהוא ה' הל' עירוביןמהל'
 לא בו ששבח המדינה בתוך עירובו המניחר"ל
 אלא עירובו ממקום לו מודדין ואין כלוםעשה
 אלפים להן שיש כולן המדינה כב!י הואהרי
 עירובו נתן אם וכן למדינה חוץ רוח לכלאמה

 התחוס שמורדין לעיר המצטרפיןבמקומות
 עכ"ל העיר בתוך כנותגו זה הרי מהםחוץ

 מקומות פרט שבת מהל' כ"חובפרק
 אלו כל וו"ל סיס ג' ובהל' לעירהמצטרפין
 ושיריים אמה ע' תוך היו אם עמהמצטרפין
 מתוח חוט כאילו רואין היוצא הביתומאותו

 חוט לאותו חוץ ומוןדין המדינה כל פניעל
 צירוף לשון אמר לא הרי עכ"ל. אמהאלפים
 על ולא המתעברין הבתים על אלאלהמדינה

 הבחים בתוך בגותן דדוקא משמע הריבועכל
 העיר בתוך כנותן הו"ל לעיר מצטרפיןשהם
 המשניוח בפי' אכן ריבועה. בתוך בנותןולא
 התוספת היא עיר של עיבורה וו"לכתב

 אלפיס מדת יהיה ואז המדינה עלשמוסיפין
 כשהיא עליה הנוסף עס שוה רוח לכלאמה



נהוראיתצד
 וכו' חוצה בתים שיש או אוחה ונרבעעגולה
 אף שייך המשנה דדץ להדיא מבואר הריעכ"ל
 וא"כ העיר. ריבוע חוך עירובו הנוחןעל

 תוך ששבת במי שלנו הספק נפשטלכאורה
 בעיר שבת כאילו הוא דהרי העירריבוע

 ריבוע בתוך עירובו לנותן אחד דץדלכאורה
 וה באמח אבל העיר. בריבוע השובת עםהעיר
 של בעיבורה ד"ה ס' וף בריטב"א שהריאינו
 ס-א דף )במשנה דאמר לר"ע דאף כתבעיר,
 אלא לו אע העיר תוך עירובו שהנוחןא'(

 דינא א"ש אמה אלפים עירובוממקום
 לא עיר של בעבורה עירובו דנותןדמחניתין

 בסיפא דאמר לר"ע ואפי' וז"ל כלוס ולאעשה
 בתוכה מהלך אינו בעיר עירובו אתשהנותן
 בעיר ערובו את בנותן הוא החם אמוח ד'אלא
 העיר בתוך בשובת מיירי הכא אבלאחרת
 עכ"ל בש"ס וכדאיתא ר-ע מודהובשובת
 מה על דחולק כוונחו ונראה סתומים.והדברים
 לא ומ"מ העירוב דחל רש"י בדעתשכתבנו
 ולא עשה דלא דמה דס"ל אלא כלום,מפסיד
 דאין כלל עירובו חל דלא משום (וואכלום
 מחמח שביתה לו שיש במקומ עירובבנחינת
 ונשאר ביתו משביתח עקירה ביתושביתת
 הוה לא לר"ע אף שכן וכיון ביתובשביתת
 שוב וא"כ העיר. כל לו יש ושפיר כללעירוב
 נוחן בדין חלוי העיר בריבוע שובח ךיןאע

 כדמשמע נימא אם דאף העיר בריבועעירובו
 לא העיר בריבוע עירובו נותן ראףמפיה"מ
 שם דבשובח לומר שייך שפיר כלום ולאעשה
 שוב העיר. תחום לו ואין ביתו אלא לואע
 ב', נ"ו נדרים כסיה"מ הרמב"ס דברי ליהראו
 אסור העיר מן הנודר המשנה עלשכתב

 ממסכת בפ"ה ביארנו וכבר וז"לבעיכורה"
 הדירה ממקומוח ודומיהן שהבתיםעירובין
 מן קרובים היו אם המדינה מן חרןהיוצאוח
 הם הרי מהפ פחות או אמה ע'המדינה

 כולם אותם ונמדוד המדינה אלמתחברות
 אמה אלפים המרובע חוץ מהיע ואזבריבוע
 המקומות ואלו וכר שכת תחום והוא רוחלכל

 מסוף כשנרבע המדינה אל שנתוספוהנוספים

 דהוא העיר עיבור נקרא ממנה ביוצאיםהבחיס
 הרי עכ"ל. המדינה כדין הינו המדינהכמו

 עיר של עיבורה נקרא הריבוע דכלמבואר
 שם השובת גם לכאורה וא"כ העיר כדיןורינו
 דלא שם במאירי ועיע העיר. תחום לויהיה
 בנודר דהרמב"ם דינא ובאמח כן. דס"למשמע
 שיהא העיר ריבוע נתרבה דאם צ"ע העירמן

 דגם מה"ת שבת דיני לגבי העיר לגוףנחשב
 וצ"ע. העיר. לגוף נחשב יהאבנדר
 )דף המהרי"ל מדברי ראיה להגיא ויש1.
 1' ס"ק ת"ה ס" במ"א בקיצור הובא ב'(ל"א
 וז"ל לתחום מחרן בספינה שבא מי עלשכתב
 העיר קצי שני אם סג"ל( )מהר"יואמר
 שמגדל מגנצא עיר כגון המיס חוך אלנמשכין
 מגדל וכן )ריינוס( בנהר עומד המכס מןהעליון
 גרין דער )בל"א שמו נקרא אשרהתחתון
 והעיר ריינוס נהר בתוך עומד הוא גםטארן(
 לילך מוחר אז קשת כעע ביניהן לאורכהבנויה
 תוך הספר אל כשבאתה בעצמה הספינהמתוך
 ומה עכ-ל העיר תוך כמו חשוב דהואהקשת
 העיר קצי שני בין כניסחו ע"י ליכנסשמתיר
 אם אף לחחום חוץ דביצא שיטתו לפיהוא

 העיר כל מחיצות מוקף שאינו עיר תוךנתנוהו
 מבואר מ"מ הכי קי"ל דלא ואף כד"אלו

 גוף הוא הקשת רגלי ב' בע דהמקוםדם"ל
 ומדהתנה העיר תוך שבת שלא למי אףהעיר
 ולא וכו' נמשכין העיר קצי "שני" אםדדוקא
 תוך שנמשך מהעיר אחד קצה ע"יהספיק
 כקשת העשויה בעיר דדוקא מבוארהמים
 אבל העיר גוף הוא הקשת רגל' שביןאמרינן
 העיר. לגוף נחשב לא העיר ריבועמקום

 ת"ר א', נ"ה דף הברייתא מדחק מאדולדבריו
 לה עושין עגולה וכו' הערים אח מעבריןכיצד
 מצד וקצרה אחד מצד רחכה היתה וכו'זרוח
 בית היה שוה הוא כאילו אותה רואיןאחר
 כאילו אותן רואין וכו' פגום כמין יוצאאחד
 אלפים ולהלן ממנו ומודר עליהן מתוחחוט
 גאם כמין או קשת כמין עשויה היחהאמה
 ומודד וחצירות בתים מלאה כאילו אוחהרואע
 שינף צ"ע דלכאורה אמה. אלפים ולהלןממנו



נהוראי
 דרואין כקשת העשיה בעיר הנשנההלשון
 לו דהיה והצירוח בתים מלאה כאילואותה
 חוט כאילו אותו רואין יוצא בפגום כמולומר
 זה ראע א"ש המהרי"ל לדברי אבל וכו'מתוח
 מלאה אותה דרואין דין הוא אלא ריבועדין

 וגם העיר. גוף ממש דהוא וחצירותבתים
 אמות אלפים ןד' תנאי יש למה לדבריומיושב
 אחת עיר דכולה כיון והלא הקשת ראשי ב'בין
 ואף מרוחקע. הקשת כשראשי אף אוחהנרבע
 דכשראשיהן בחידושיו הרשב"א תירץשככר

 כמופסקין נראע אמוח מד"א יותרמרוחקין
 לדברי מ"מ אותה מרבעין ואין עיירותוכב'

 אלפים דר' דתנאי אלא לזה א"צהמהרי"ל
 מלאה כאילו אותה ברואיז תנאי הואאמות
 מרוחקין הראשין כשאע דרק וחצירותבתים
 ולא העיר גוף ביניהם הוה אמותד"א

 רב שסייס מה צ"ע דלפי"ז אלאכשמרוחקע.
 מ"מ דהא הקשת מן לה מורדע לאו ואםהונא
 דא"א מודה הוא דגס צ"ל אלא אותהנרבע
 אף דס"ל ואפשר כקשח העשויה עירלרבע
 ניתן לא אם לרבע א"א אמות מד"אבפחות
 מ"מ וצ"ע, העיר גוף דין שבאמצעלמקום
 ריבוע שאין המהרי"ל מדברי מבוארלכאורה
 לו אין שס והשובת העיר לגוף נחשבהעיר
 ביתו.אלא
 סוף ו' סי' ע"ש הל' הגדול באו"ז אכן1.
 דאפ" רמסתפינא לאו ואי ח"ל כתב ד'אות
 ונכנס לתחום חוץ דביצא )ר"ל וכר א"צהיקף
 מוקף העיר שיהא א"צ כד"א העיר דהוהלעיר
 וחנויות בתים כמה ובמקומותינוחומה(
 כעץ העיר לחומח חוץ הנהר על ממששבנויות
 ומודדין עליהן מתהו הוט כאילו ורואיןפגום
 ומבואר עירובין. במס' כדמוכת החיצוןמן

 1ה מחוט לפנים שנכנס למי להתירכוונתו
 מקום ראוחו כד"א נחשב דכולה לעירליכנם
 מדברי יותר מבואר ועוד העיר לגוףנחשב
 ראייתו לבאר והוסיף דבריו שהעתיקהאגודה
 ב' א', נ"ה מברייתא דהוא עירוביןממסכת
 העיר רוחות מב' פגומים שיוצא )ר"לפגומין
 ידנאק ששניהם ולא וממערב ממזרחכגון

 רואין בגמ'( שם כמבואר קשת כצורת א'מרוח
 אתי ריבוע דמדין מבואר מתוח. הוטכאילו
 שבא למי ואם העיר. לגוף הריבוע ונחשבעלה
 ויכול העיר לגוף הריבוע נחשב לתחוםמחוץ
 מי כן כמו וראי כד"א כולה ונחשב לעירליכנס
 העיר כל לו שיש העיר כריבועששובת
 אלפים. לה וחוצה כד"אוריכועה
 והאגודה האו"ז דדעת זה מכל לנו ויצאח.
 העיר תחום לו יש העיר בריבוע דשובתהוא
 נררים. בפיה"מ הרמב"ם מדבר משמעוכן
 המאירי מדברי משמע וכן המהרי"לודעח
 ששבת כמי נחשב העיר בריבוע השובתדאין
 ריברצ בין לחלק המהרי"ל דחידוש אלאבעיר
 המהרי"ל וכדעת כקשת. העשויה לעירהעיר
 מי פרק ריש בשה"ג הובא הריא"ז דברינוטין

 שאע"פ בעיני ונראה ח"ל שכתבשהוציאוהו
 מוקפת שאינה או מעורבת אינהשהעיר
 בה מטלטלין ואין ככרמלית שהיאמחיצות
 שהן בתים ישוב בה ויש הואיל כד',אלא
 של עיבורה וכן כד"א, כולה היא הרילדירה
 הישוב אותו כל לעיר חוץ שהן בתים שהןעיר
 בא שכבר למי אף הרי עכ"ל וכו' הואכד-א
 אותו "כל רק העיר לגוף נחשב לא העירלחוך

 גם וא-כ הריבוע ולא לה שחוצההישוב"
 ביתו. אלא לו אין העיר בריבוע שםבשובת
 המהרי"ל עפ הריא"ז דברי להשווח א"אאבל
 הל' פ"ה הנמ"ח הריא"ז בפסקי שהרילגמרי

 מודדץ עגולה העיר היתה אם וכן וז"ל כתבא'
 ולכאן לכאן המדה חוט ומודדין העיגולכנגד
 מלאה כולה וכאילו מרובעת היא כאילוורואין
 ליה דליח מבואר עכ"ל. לזוית מזויתבתים

 דמה דמהרי"ל דינא חידוש האילהריא"ז
 בתים מלאה כאילו רואין בגמ'שנאמר
 הוא דהכל אלא העיר גוף לשוויה הואוחצירות
 ריבוע רואין בעיר ששבת מי דלגבי ריבועמדין
 מבואר וכן וחצירות. בתים מלאה כאילוהעיר

 שכחב י"ב סי' ה' שער בעבוה"קברשב"א
 האחד מראש יוצאין 'ותר או בית היתהוז"ל

 עיר של השני הראש כנגד עד הוט עליומותחין
 של צלע אותו שכנגד החלל כל אתורואין



נהוראיתצו
 מבואר וכן עכ"ל בתים מלא כאלוהעיר

 מדין הוא היתר מן מודדין דדיןבחידושיו
 וכן דכריו. שהבאתי לעיל עיין העירריבוע
 מבואר אותו רואין ד"ה א' נ"ה דףמרש"י
 רואע הדין שפירש המהרי"ל, חילוק ס"לדלא
 כמץ העשיה בעיר וחצירות בתים מלאהכאילו
 שלפנים מה על רק ולא העיר ריבוע כל עלגאם

מאלכסת.
 בריבוע ששבת דמי זה מכל והיוצאט.
 להרמב"ס לפיה"מ וכן והאגודה להאו"זהעיר
 ולהמהרי"ל העיר חחום לו ישבנדרים
 אלא לו אין המאירי משמעוח וכןוהריא"ז
 הכרע שום אין והרשב"א ומרש"יביחו

 יש להמהרי"ל גם הקשח ראשי ב' ביןוכשובח
 ולהריא"ז הכרע אין ומהמאירי העיר חחוםלו
 ביתו. אלא לואין
 א' נ"ה ד"ה פ' סי' בחזו"א מצאחי שובי.
 העיר כל לו יש בריבוע השובת דכלשכתב
 מזה יותר עוד כתב ט"ז אות ק"י ובסי'כולה

 ושיריים אמות ע' תוך שהוא בית דכלדאפשר
 גם וא"כ עיי"ש העיר עס נתעבר העירלריבוע
 העיר לגוף נחשב העיר ריבוע דכל מבוארשם

 אוחה שמשווה בדבריו לדת שיש ואףממש.
 ולהוציא בתים ידה על לצרף אף העירלגוף
 מ"מ העיר, לריבוע המצורף ביח כנגדהמדה
 העיר, תחום לו שיש העיר בריבוע השובתדין
 וכמשנ"ת. בראשונים, נאמן מקור לויש

"4  
 פרעשבורגערמיכאל

 מלחמה משוחבענין

 ומנו פסול בו אירע ת"ר ב', י"ב יומאמס'
 כל שני לעבודחו חוזר ראשון תחתיואחר
 ראשון אומר יוסי ר' ר"מ דברי עליו כ"גמצות
 גדול לכהן לא ראוי אינו שני לעבודתוחוזר
 בן ביוסף מעשה יוסי ר' אמר הדיוט ככהןולא
 בו שאה-צ מרסוזיאלם

 פס~
 ב,ל במץ

 חחר ראשן חכמים הומרו חחחיותים-י
 לכהן ולא לכ"ג לא ראוי אינו שנילעבודתו
 משום הדיוט כהן איבה, משום כ"גהדיוט,
 מורידין. ואין בקודשמעלין

 מדקאמר ר"י הקשה כהן, ד"הובחוס'
 להיות ראוי הדין דמן מכלל איבה משוםטעמא
 משום רכנן כי' גזרו אלא מדאורייתאכ"ג
 לפרושי איצטריך מאי א"כ ותימהאיבה
 וכו' בקדש מעלין משום הדיוט דנהןטעמא
 דזבחים שני בפרק מקרא מדילפינן לי'ת'סוק
 ועבד הדיוט כהן בגדי שלבש דכ"ג א'( י"ח)דף

 וליכא בגדים, מחוסר משום פסולהעבודתו

 משום כ"ג להיות חזי דלא דקאמר דהאלמימר
 ר"י מוהה דהא ראשון מיתח לאחר היינואיבה
 וי"ל לעבודתו. חחר דשני ראשת מתדאם
 והיינו עכ"ל, בפה ומסחלק בפה מתמנהדכ"ג
 מסלקין היו בקודש דמעלין טעמא לאודאי
 בפה,אותו

 בירושלמי איתא דהרי צ"בולכאורה
 ממשיחתו שעבר משיח כהן ה"א פ"גהוריוח
 ואח"כ מגדולתו שעכר הנשיא וכן חטאואח"כ
 כהדיוט יהנשיא פל מביא משיח כהןחטא,
 אותו מלקין שחטא כ"ג אלעזר רבי אמרובגמ'
 מנא רבי אמר מגדולתו אוחו מעביריןואין
 ה' אני עליו אלוקים משחת שמן נזר כיכתיב
 בגדלותנ, אהרן אף בגדולתי אני מהכביכול
 אני כביכול לך יהי' קדוש אבון רביאמר

 הוא וכן ע"כ, בקדושתו אהרן אףבקדושתי
 קדושח קדושתו דכ"ג מ"ז, נזיר המשנהלשת
 אינו שכ"ג כהירושלמי צ"ל ובפשטותעולם



תצזנהוראי

 בפה דמאמנה התוס' כתבו ואיך לעולםעובר
 בפה.ומסתלק

 נתמנה הוא אם ביז לחלק אפשרולכאורה
 איחא דכן בפה נתמנה אם או משיחהע-י

 בשמן משוח אלא לי אין הוריותבירושלמי
 ימלא ואשר ת"ל מנין בגדיס מרובההמשחה,

 וכפר ת"ל הנתמנה אתר לרבות ומנין ידואת
 ר' בשם דקיסרין רבנן נחמנה הוא במההכהן
 דיכול חוינן הרי ע"ב, בפה יוסף ברחייא

 א"כ ובפה בגדים ובריבוי במשיחהלהתמנות
 דקדושתו בירושלמי דקתני דהאי לומראפשר
 ואז במשיחה כשנתמנה היינו עולם,קדושת
 וכמש"כ לעולם, אותו מעבירין לא דאנוהוא

 שם דאיירי וגו' משחת שמן נזר כיהירושלמי
 בפה דמסתלק התוס' דכתב והאממשיחה,
 החתם תירץ וכן בפה, שנתמנה היכאהיינו
סופר.
 רף לקמן איתא דהרי צ"ב ג"ו לכאורהאכן
 שב"ג בגדים אמר דימי רב אתא כי ב',ע"ב

 בהן משמש מלחמה משוח בהםמשמש
 לבניו יהיו לאהרן אשר הקדש ובגדישנאמר
 מיתיבי וכו' אחריו בגדולה שבא למיאחריו
 ככהן בארבעה לא משמש אינו מלחמהמשוח
 זר אלא אביי א"ל ככ"ג בשמונה ולאהדיוט

 הדיוט ככהן איבה משום ככ"ג אלא לי'משרת.
 ע"כ, מורידין ואק בקורש מעלעמשופ

 "אי ל"ל התוס' קושית קשה שם גם!לכאורה
 בה' שעובד כ"ג הוה הא בקודש דמעלקטעמא
 דמסתלק צ"ל וע"כ פסולה ועבורתובגדים
 הא בפה מסתלק ואיך במשוח איירי והכאבפה

 בהוריות כדאיתא עולם קדושתקדושתו
 לעולם. קדוש מלחמהשמשוח

 אדרבה תימה כהן, ד"ה שם ישניםובתוס'
 בשלמא מגןים מתוסר דהף משום טעמאלימא
 ק"ל לא שעבר משוח גכי )י"ב( פ"קלעיל
 לעיל, כדפרישית להורידו ב-ד דבידמשום
 דידן גמ' גם דמוקי הרי יורידוהו למה הכאאבל
 בפה אותו מסלקין איך קשה וא"כ משוחבכהן
 וצ"ע. עולם, קדושת קדושתו הויהא

 כ-ג של דינים כמה יש דהנהואפ"ל
 כדאיתא והוא מלחמה. במשות גםהנוהגים
 במשוח נוהגע אין וכולן ב', י"בבהוריות
 אינו בפרשה האמורים דברים מה' חוץמלחמה
 וכו' לקרובים מטמא ואע פורם ולאפורע
 אשר כ"ג וה מאחיו הגדול והכהן דת"רמנה"מ
 מלחמה, משוח ~ה המשחה שמן ראשו עליוצק
 מרובה וה הבגדים את ללבוש ידו אתומלא
 יפרע לא ראשו אומר הוא כולן עלבגדים,
 אלו שדינים והיינו וכו' יפרום לאובגדיו
 דיני עליו ישנו שנמשח וכל במשיחהתלויים
 ישנם כ"ג שאצל נמצא יפרום ולא יפרעלא

 דחלים דינים ושאר במשיחה החליםדינים
 המשיחה בעצם דהרי גדולה לכהונהבהתמנותו

 כמו מלחמה למשוח כ"ג בין חילוקאין
 והנראה וז"ל, ע"ג כיומא הגר"השמבאר
 דמשוח למ-ד דקאי הירושלמי דבריבביאור
 ריבוי בו יש וא"כ בגדים בח' משמשמלחמה

 זה ריבוי מהני אם דיינינן ובזה בגדיםדח'
 במינוי כ"ג עכשיו ונעשה עכשיו דכ"גלהמינוי
 ה' של ריבוי בו יש דכבר כיון ריבוי בלאלחוד
 עוד צריך ואין מינוי אלא חסר ואינובגדים
 לא המשיחה ולענין מחדש, בגדיםריבוי

 משיחה עוד א"צ שכבר דפשיטא לן,קמבעיא
 חל דכבר משיחה עוד בו שייך אין וגםמחדש,

 דגם נראה ףותר לעולם. משוח כהן תורתלו
 יתמנה אם אלעור כגון המשותע אהרןבני

 אף מחדש משיחה בו צריך אץ כ-גלהיות
 מ"מ דורות ולקדושת הדיוט לכהונתשמשחוהו

 להיות שייך אין משוח כהן תורת בו שחלניון
 משיחה דין דעצם מוכיח הרי עכ"ל. עודנמשח
 שאינן כ"ג דיני שאר כ וע" הוא משיחה דיןחד

 כ"ג. מינוי בדין הלים משיחה בדין כללתלויים

 בני והנה וז"ל שמיני פ' הרמב"ן כתבוכן
 כהנים שהם אע"פ המשוחים הכהניםאהרן

 משוח כדין המילואים בימי דינם עשההדיוטים
 נהנג זהו שיהי' ואפשר וכו' לדורותמלחמה
 דינם שיהי' ואיתמר באלעור ימיהם-בכל

 בשמן שנמשחו בעבור מלחמהכמשוח



ותוראיתצ,'
 עליכם ה' משחת שמן ני טעם זה ויהי'המשחה

 בשמן תלויים אלו שדינים מבואר הריוכו'
 כ"ג. במייוי כ"ג דיני ושארהמשחה
 במשנה דאמר דמה לפרש אפשרולפ"ז

 כ"ג מדיני עולם קדושת הוי דכ"גנויר
 כ"ג דיני שאר אבל המשחה בשמןהתלוייפ
 כ' ובזה סילוק דין מהני שפיר במינויהתלויים
 בפה. ומסתלק בפה מתמנההתוס'

 מיירי כאן חוס' דהרי צ-ב לכאורהאולם
 ולא במשיחה שתלף משמע חה בגדים ח'בדין
 בכ"ג נתמנה שאינו מלחמה משוח דהריבמינ,י
 בא פרק סוף ביומא ואיתא בו יש משיחהאלא
 שזה כנ"ל וע"כ בח' עובד מלחמה דמשוחלו

 התוס' דברי ק' שוב א"כ משיחה, בעצםתלוי
 מה דכל אמרגו הרי סילוק, ביה שייךאיך

 סילוק. בו אין במשיחהשתלוי
 דהרי קשה הרמב"ן על גם לכאורהאמנם

 גם נוהגין היו מלחמה משוח דיני דכל כחבהוא
 משום וכו' טומאה דיני כגק ואיתמרבאלעור
 לפ"ז וקשה מלחמה, משוח ככהן נמשחיןשהיו
 כמשוח בגדים בח' אהרן בני שמשו לאלמה

 אהרן שבני בקרא מבואר זה והרימלחמה
 בח'. ולא בגדיס בד'שמשו

 בח' עובד מלחמה דמשוח דין דהאיוצ"ל
 ואינו פורע מלחמה שמשוח דין אותואינו
 מלחמה במשוח נוהגין הני כל דהרי וכו'פורס
 יוצק אשר מקרא ב'( י"ב דף )בהוריותנלמד
 בעצם תלויים ד'נים הני דכל ר"ל וגו'שמן

 וא"כ אלו, רינים בו יש שנמשח וכלהמשיחה
 כיון נוהגין אהרן בבני שגם הרמב"ן כחבשפיר

 עובד מלחמה שמשוח דין משא"כשנמשחו,
 לאהרן אשר הקודש דובגדי מדרשא נלמדבח'
 בא בפרק יעו"ש אחריו בגרולה שבא למיוגו'
 ריבוי אלא כמשיחה חלוי זה אין א"כלו,

 מלחמה במשוח שגם מלחמה למשוחמיוחד
 במשוח רוקא זהו וא"כ בגדים ח' דיןישנו

 כלל תלוי שאינו כיון אהרן בבני ולאמלחמה
במשיחה.
 התוס' כאן שכ' מה נמי מיושבולפ"ו
 במשוח נוהגת דהיא דאף ככ"ג סילוקדמהני
 תלוי אלא במשיחה תלוי אינו אפ"המלחמה
 משוח טינוי או כ"ג מינוי או המינויבעיקר
 דין נוהג אינו אהרן דכבני דח~ינן )וכמומלחמה

 מהני שפיר במינוי התלוי דבר שהוא וכיוןזה(
 וכנ"ל. בפה סילוקבי'

4"
 שלאי מיכאלהרב

 מחיצות וג' רח"ר צדיבעכין

 שנפרצה "חצר במשנה, א' צ"דעירובין
 או לרה"י מתוכה המכנים הרביםלרשות
 וחכמים אליעזר רבי דברי חייב לחוכהמרה"י
 מרשות או הרבים לרשות מתוכהאומריס
 ככרמליח" שהיא מפני פטור לתוכההרבים
 ר"א במחלוקת פירושים תרי איתנהוובגמ'

 שאבדה באופן איירי דהמשנה )א(וחכמים,

 שנפרצה, המחיצה במקום דרךלהרבים
 ומחלוקת לעצמן, מקום אותו בררווהרבים
 מדין הדרך הרבים קנו אם היא, וחכמיםר"א
 דסבר לטעמי' ור"א לעצמן, דרך שבררורביס
 ודין קנו, דלא סובריס וחכמים בררו שבררומה

 הגמ' והקשה הרבים, בקנין תלוירה"ר
 המחיצה מקום דעד דאמר חנינא דר'ממימרא



נהוראי
 הוי וחכמים ר"א דמחלוקת דמשמעמחלוקת,
 שנפרצה, המחיצה במקום ולא החצרבתוך
 לא דרך להם שביררו רבים לענע פליגיואי
 ולא המהיצה במקום אלא הדרך אבידתשייך
 מקום על אימא הגמ', ותירץ החצר,תוך

 מחלוקח בתרא ללישנא )ב( מחלוקת.מחיצה
 ר"א כרה"ר, רה"ר צדי בדין הוי וחכמיםר"א
 דלא סוברים והכמים כרה"ר רה"ר דצדיסבר
 כרה"ר.הף

 בתרא ללישנא אם מפורש אינו בגמ'והנה
 החצר, חוך על היא וחכמים ר"אהמחלוקת
 גם אם או חנינא, דר' המימראכפשטות
 על דווקא היא דהמחלוקת צ"ל בתראללישנא
 דהקשה הגמ' מקושית אבל המחיצה,מקום
 דאלמא רש"י ומפרש קאמר" מתוכה"והא
 קשה )בפשטות לר"א, רה"ר הוי חצרדכולה
 בחרא ללישנא דגם ראי' יש קמא( ללישנאנמי

 וכן דווקא. מתיצה במקום הויהמחלוקת
 11"ל, איידי ד"ה סוף ברש"י בהדי'מבואר
 וכן עכ"ל, רה"ר משוי רקא הוא מחיצהדמקום
 אחרת כגירסא )דלא ראי' המאור הבעלהביא

 מאירי( וע' הר"ח, ומשמעותשברי"ף,
 החצר, בחוך הוי לא המחלוקת בתראדללישנא

 הרא"ש. כתבוכן
 והנה המחיצה. מקום מהו צ"ב עדייןמיהו
 בגמ' וז"ל, כחבו חייב, ד"ה ב' צ"גהתוס'
 שבשני וכגון הפרוצה מחיצה במקום להמוקי

 שבצירה, מחיצות משתי כלל נשאר לאראשיה
 מחיצות תוך אינו שנפרצה 11 מחיצהשמקום

 כן התוס' דמפרשו ומשמע עכ"ל,הנשארות
 דללישנא והביאור, שבגמ', הלשונוח ב'לפי
 שנסלה באופן רק דרך להן אבדו שייך לאקמא
 נמי בתרא וללישנא הצדדים עם המתיצהכל
 המוקף במקום כרה"ר רה"ר צדי דין שייךלא
 הוי מחיצות דג' היא תוס' ישיטת מחיצותבג'
 אותו דנין היו לא נמי ולרבנן התורה, מןרה"י
 בג' מוקף הוי אי דאורייתא לכרמליתמקום

 רש"י אבל התוס'( בסוף מבואר )וכןמחיצות
 בד"ה דפרש"י תוס', עם חולק לכאורהבמתני'
 יותר או במילואה ה"ל, לרה"ר שנפרצהחצר

 הוי מעשר דיותר גוונא וודאי עכ"ל,מעשר
 וגם גיפופי, נשארו ועדיין הצדדים נפלובלא
 דלא דמפרש משמע במילואה דנפרצהגוונא
 דלא דמילואה, משמעות כפשטות רקכתוס'
 מעשר( בפחות )ואפילו גיפופי שוםנשאר

 הצדדיס. ובכללם מחיצות, הג' כאןונשתייר
 קאי רש"י דברי דבע"כ שכתב אורה בקרןוע'

 שייך לא קמא כלישנא דאי בתראכלישנא
 לדחות רצה יעקב והגאון ובנ"ל, דרךאבידת
 דאי בתרא דלישנא אליבא גם רש"ירברי
 דהא רבים כה בקעי לא מעשר דיתרבציור
 יש ראי ועוד רה"ר, צדי דין שייך ולאמינכרא
 דהוי ר"א סבר והאיך מחיצוח ג' ישצדד'ם
 האיך הצדדים נשארה דאי הקשה ועודרה"ר,
 כאן ורבנן ר"א מחלוקח לדמות הגמ'רוצה
 מחיצות, יש כאן הא דעלמא רה"ר צדילדץ
 אלו טענות מכח רש"י דברי לדחות קשהאבל
 דין מביאין שס"א בסי' והש"ע הטורדהא

 מפרשים והציור כחכמיס, ופסקודמתני'
 או במילואה שנפרצה חצר הטור, ח"לכרש"י,
 מבואר וא"כ עכ"ל, לרה"ר מי' יותרשנפרצה
 בלישנא לכה"פ קיים דפרש"י אורהכהקרן
 במלחמות ברמב"ן טבואר מזה ויותרבתרא,
 החצר בתוך אפילו שייך דר"א רה"ר צדידדין
 מחיצה שנפרצה כיון נמי אי הרמב-ן,וז"ל
 מסתלקין שהרביס מקום כל לרה"ר חצרשבין
 וכו' לרה"ר הסמוך חצר של ראשה כגוןלשם
 ממקום יותר דאפילו הרי עכ"ל, הוי רה"רצדי

 אע"פ רה"ר לצדי הרמב"ן מחשיבהמחיצה
 יעקב. כהגאון ודלא מחיצות, ג' מנקףשהוא
 דרש"י דאליבא מהרמב"ן נמי לדייקויש

 כל ולא רה"ר צדי הוי לחוד המחיצה מקוטרק
 קודם דהא לשם, מסתלקין שהרביםהמקום
 מקום "שעל רש"י פי' מביא כנ"לשכתב
 מקום הף' שנפרצה כיון לרה"ר הסמוךהכותל
 חנינא דר' מימרא ומביא רה"ר," צדיהמתיצה
 אי כחב, ואה"כ מחלוקת המחיצה מקוםדעל
 לשם, טסתלקין שהרבים מקום כל אפילונמי

 המחיצה ומקום כן פירש לא דברש"ימשמע
 רר' ממימרא כרש"י מוכרח ולכאורהדווקא.



נהוראיתק
 דרק והש"ע והטור מהרא"ש מוכח וכןחנינא
 רה"ר צדי של הנידון הף מחיצהבמקום
 לשם מסחלקין שהרבים מקום בכל ולאכרה-ר
 דר' מימרא פ" האיך הרמב"ן שיטת)וצ"ע
 ללישנא דלרש"י הנ"ל, מכל היוצאחנינא(.
 מקום על וחכמים ר"א מחלוקת הויבתרא

 ומקום החצר בתוך ולא דווקאהמחיצה
 ואפילו צדדים כשיש אפילו הויהמחיצה
 וכן מעשר, יותר הפירצה אם גיפופיכשיש
 וש"ע. בהטורמבואר

 מקום שנא מאי לפרש-י צ-בולפי"ז
 צדי חשוב שיהא לענע החצר משארמחיצה
 צדדים מג' מוקף הטחיצה מקום גט דהארה"ר
 הרבים שאין ופשוט החצר שארכמו

 שהיתה מקום על דריסתם מקוםמצמצמים
 דלרש"י מהרמב"ם וכדמוכח מקודם,המחיצה
 רק הוי החצר לחוך מסתלקין כשהרביםאפילו
 קשה )וכן וכנ"ל רה"ר המחיצה.צדימקום
 וש"ע(.בהטור

 מחלוקח להקד'ם צריך זה לבאר כדיוהנה
 החצר תוך של הדין מה והפוסקיםהראשוניס
 ואין לרה"ר ופרוץ מחיצות ג' מוקפתשהיא
 של המחלוקת בכלל דאינו הרביס דריםתשם
 לכ"ע, כרה"ר רה"רצדי

 הוי החצר דתוך הוא תוס' שיטת)א(
 והא דאורייתא. מחיצוח דג' משוםרה"י

 מודים כ"ע חצר של דחוכה בסוגיתינודמשמע
 מחיצות שאר כשנפלו היינו כרמליתדהוי
 הטור וז"ל הטור בשיטת הב"ח לומד וכןהחצר
 ג' לו שיש כ"מ התורה מן רס"ג סי'ריש

 ולומר עכ"ל, וכו' גמור רה"י הואמחיצות
 כחוס' הטור דשיטת כב"י( )דלאהב"ח

 הב"ח פי' על צ"ע ולכאורה לשונו.וכפשטות
 שנפרצה חצר הטור, ח"ל שס"אמסימן
 נידון המחיצה מקום לרה"ר, וכו'במלואה
 עצמה החצר כמו כרמליח שהוא רה"רכצדי
 לומר ואין מחיצות, ג' כאן יש והאעכ"ל,
 הוי התורה ומן דרבנן כרמלית דהוידכוונתו
 חכמים שיטת הוא הטור מקור דהארה"י

 ובא והב"ח( בהב"י מבואר )וכןדמשנתינו

 רק כרה"ר אינו רה"ר צדי דדין לפסוקהטור
 דחכמים במשנה ומבואר כחכמיםכרמלית
 מן כרמליח הוי וכע-כ לרה"ר, מתונהפוטרים
 מן כרמלית דהף הטור מסיק זה ועלהחורה,
 חכמים טענת )וההנו עצמה החצר כמוהחורה
 דטלטל היכא לן מודית קא לא "מיבגמ'

 מפני דסטור לתוכה ומרה"ר לרה"רמתוכה
 וא"כ שנא"( לא נמי צדי כרמליתשהיא
 ג' המוקפת דמקום כהב"ח דלאמבואר
 הערוך אולם התורה. מן רה"י אינומחיצות
 כשיטת זו הלכה מכאר שס"א בסי'השלחן
 הטחיצה ממקום לבד החצר דכל ותוס,הב"ח
 מכריע ואינו התורה, מן גמור רה"יהוי

 כרמלית. הוי החצר דכל הטור שלמהדמיון
 כלשון נקט דהטור ולפרש לדחוקוצריך

 החצר לתוך מחיצה המקום דמדמוהחכמים
 דאיירו החכמים בדברי כתוס' באמתומפרש
 בעיקר בא והטור החצר, מחיצות שארכשנפלו
 דהיא ולפסוק המחיצה מקום של הדיןלגלות
 רק עצמה" "כהחצר וכחב נחכמיםנרמלית
 דין חלוק האמת לפי אבל רה"ר שאינולאפוקי
 המחיצה דמקום החצר משאר המחיצהמקום
 הוי החצר ושאר החורה מן כרמליחהוי

 מדרבנן.כרמלית
 אפילו מצינו השלחן והערוך הב"חולפי'
 דין שגורם רה"ר צדי דין חלותלחכמים
 מקום שבכל מחיצוח ג' המוקף במקוםכרמלית
 המחיצה מקוס והלכך התורה, מן רה"יהוא
 דץ מפקיע הרבים רשוח שהצדי ככרמליחנדת
 שנא מאי צ"ע עדיין אבל מקום. מאותורה"י
 דורסים הרבים הא החצר משאר מחיצהמקום

 צדי דין חל ואמאי נמי החצר לחוךומסתלקין
 שהקשינו וכמו מחיצה מקום על רקרה"ר
 רש"י. שיטח עללעיל

 עייטת מבאר שס"ג סי' ריש הט"ז)ב(
 ופעמים רה"י הוי מחיצוח ג' דפעמיםהטור
 לרה"ר רביעיח כרוח פתוח אי כרמלית,הוי

 ברה"ר כשיש שם להיכנס נדחקיםורבים
 מלהיות מפסידו הרה"ר אז אדם, כניהרבה
 והוה רה"ר צדי ונקרא רה"ר אצל ובטלרה"י



תקאכחוראי

 לכל קרא דהט"ז דהא )ואפשרכרמלית,
 דרסי שלא במקום אפילו כה"ר צדיהמקום
 דמדמו בגמ' חכמים לשיטת היינו הרביםשם
 דצריך וסוברים המחיצה למקום החצרכל
 צריך בר"א אבל רה"ר כצדי החצר כללידון
 החצר כל של הרבים רשות צדי השם כיןלחלק
 כמבואר הרבים שס שדורסים המקוםובין
 או לכרמלית פתוח המקוס אי אבלבגמ'(
 נדתקים הרבים שאין באופן לרה"ראפילו
 וכלשון גמור רה"י מחיצות ג' הוי אוליכנם,
 הט"ז של זה וחילוק שס"ג. סי' ברישהטור
 דמביא א', צ"ד דידן בסוגיא במאיריפבואר
 ג' גבוהה אסקופה יש אי בין דמחלקשיטה
 תשמישו שאין ונמצא הרביעית ברוחטפחים
 רה"י הוי דאז רבים דריסת כאן ואין לשסנוח
 כרמלית, הוי דאו אסקופה שם כשאיןובע

 שס"א בסי' הטור דץ שפיר אתיולפי"ז
 הוי החצר וכל המחיצה מקום ביןדהדמיון
 התורה מן כרמליח הוי דשניהם שוה,ממש
 לשם. הרבים דריסת שישכיון

 כשיטת מחלק הגר"ו ובשר'ע)ן
 והמאירי בהרקטב"א ששתכ )הובאהראשונים

 רש"י בש"טת הריטב"א ביאר וכן א'צ"ג
 לפחהו לרה"ר פחוח בץ המחלקים א'( נןעירוכץ

 דהחצר הטור לשץ נכק ועולהלכרמלית,
 כשפתוח דאיירי כיון ממש כרמלית הויעצמה
 ר.לרה"

 דהטור מבאר שס"ג סי' ריש הב"י)ד(
 מן רה"י הוי מחיצות דד' כהרמב"םסובר

 טלטול להחיר רק מועיל מחיצות וג'התורה,
 הטור בלשת הב"י ומדחיק רה"ר. דיןולהפקיע
 ומבאר גמור רה"י הף מחיצות דג'דכתב
 משיג )ושם בכולו טלטול להתיף רקדהיינו
 שפיר אתי ג"כ הב"י ולפי' הב"י( עלהב"ח
 הף החצר דתוך שס"א בסי' הטורלשון

 ג' רק שם דאין כית התורה, מןכרמליח
 והב"י( הגר"ו )הט"ז אלו שיטות ולפימחיצות.

 המחיצה מקום על חדש דץ לחדש צריךאץ
 ככל ממש הוי מחיצה מקום דהאלחכמים,
 מחיצה שחסר מצד גמור כרמלית שהיאהחצר,

 שהקשינו, מה קשה עדיין אבלרביעית,
 כרש"י הסוגי' למדו שהם לדייק ישדלכה"פ
 הוי הנידון כל כרה"ר, רה"ר צדי דסברדלר"א
 והש"ע הטור ובאו המחיצה, במקוםרק

 דאוחו כחכמים ולפסוק ר"א משיטחלאפוקי
 וא"כ רה"ר, ולא כרמלית הף מחיצהמקום

 מחיצה מקום מ"ש צ"ע נמי אלולשיטות
 וכנ"ל. החצרמשאר

 של הדץ מהו לחקור 'ש דהנה לומר,ונראה
 דיש המחיצה, שנפרצה קודם המחיצהמקום
 ראף ואינו אטום מקום דהיא כיוןלומר

 בשם נכלל לא חפץ, ולהנחתלהשתמשות
 כמקום הוי שלילי דבדרך )ואפשר כללרשוח
 דגמ' ואע"פ ה,חיד, רשות בכלל ואינופטור(
 הוי רה"י כותל גבי דעל מסיק ב', צ"טשבח
 ק"1 מכח ד' רוחב כשאינו אפילורה"י

 זה שכן, כל לא לעצמה מחיצה עושהדלאחרים
 דיני עליו לחול דשייך הכותל גבי עלדווקא
 יתכן לא עצמה המחיצה במקום כ משא"רשות
 ראוי שא(נו כית כלל רשות שםלחול

 הלוי הגר"ח חי' )וע' חפץ והנחתלהשתמשות
 לגוף מרציל דהק"ו דמפרש שבת מהל'פי"ד
 בסי' שעה"צ מדברי משמע וכן המחיצהמקום
 חזק בגליונות ראיתי אולם צ"ב ס"קשנ"ח
 דהק"ו ולומד הגר"ה דברי על שחולקאיש
 וכמש"נ( הכותל, שע"ג להמקום רקמועיל
 המחיצה מקום בין לחלק שיש נראה~פי"ז
 דיני חל כבר החצר שאר דעל החצר,לשאר
 חל לא מחיצה במקוס משא"כ היחידרשות
 חל הממיצה נפילת בשעת ורק רשות שםשום
 אמר דכי י"ל וא"כ רשות, דיני מקום אותועל
 צדי אמרו וחכמים כרה"ר רה"ר צדיר"א
 דלא מחיצה במקום רק היינו כרמלית,רה"ר
 אנו נפילה בשעח ורק רה"י שם עדיין עליוחל
 ג' מצד רה"י אי זו, מקום של דינו מהדנין

 דין או השלחן( והערוך הב"ח )לשיטתמחיצות
 דמחמת אטרינן אז רה"ר, צדי שם מצדרה"ר

 רה"ר, צדי דיני עליו חל לרה"רטפילותו
 רה"י דיני עליו חל דכבר החצר תוךמשא"כ
 הג' נשתיירו המחיצה נפילח אחרואפילו



בהוראיתקב
 דין יכול לא אז רה"י, הדין המקיימיםמחיצות
 הקדום רה"י הדין ולעקור להפקיע רה"רצדי

 מעין לי הראה החבורה מבני ואחד חל.שכבר
 מה על ב', צ"ט שבח הרשב"א בחי' זוחילוק
 רוחב ואינו י' גבוה ברה"ר כותל יוחנן, ר'דבעי
 ונח וזרק רה"י ועשאו לכרמליח ומוקףארבע
 מסתברא וז"ל, הרשב"א וכתב מהו, גביועל
 משום הני, כל למימר דאיצטריךדהא

 כשגדר ועכשיו פטור מקום היהדמעיקרא
 רה"י, זו מחיצה ע"' ממילא ונעשיתהכרמלית
 דבר שום נתחדש דלא כיק לי' מיבעי'והלכך
 פטור, מקום היא ומעיקרא זה כותל שלבגופו
 כיון דילמא או מעיקרא בתר בי' אזלינןאי

 כרה"י, היא אף רה"י נעשה יד'ה עלדמ"מ
 בארכעה כרמלית גדר מתחילה אםאבל

 המחיצות שאין דאע"פ לי' פשיטאמחיצות
 שהן רה"י כחורי דהו"ל וכו' חייב ד'רחבות
 חל שלא דבאופן דאע"פ חדנן עכ"ל,כרה"'
 על דחל פשוט הדין פטור מקום ד'ן הכותלע"ג
 שכבר באופן מ"מ רה.', חורי דין מקוםאותו
 ולא מעי,רא, בתר אזלינן פטור מקום דיןחל
 פטור מקום הדין לעקור רה"י חורי הדיןיכול
 בנידון וה"ה הרשות. שם קכע וכבר חלשכבר
 רשות צדי דין לחול יכול רוודאי זה, כעיןדידן

 חל שכבר במקום אבל פטור, מקום עלהרביס
 צדי ע"י להפקיעו יכול לא היחיי רשותדין

 צדי דיני לחול יכול המחיצה במקום ורקרה"ר,
 רשות. שם עדיין שם חל דלא כיוןרה"ר
 רה"ר צדי דין חל שכבר באופן פשוט,ולפי"ז
 מחיצוח הג' יועיל לא וודאי מחיצות, ג'ובנה

 ממקום מק"ו נלמד וזה רה"ר, צדי דיןלהפקיע
 צדי דיני וחל מחיצות ג' שם דישהמחיצה
 יכול לא רה"ר צדי דיני חל כשכבר כ"שרה"ר
 הב"ח דכתב דהא וצ"ל להפקיעם, מחיצוחהג'

 התורה מן רה"י הוי מחיצות רג' הטורבשיטת
 כמעט )11ה רה"ר צדי שאינו במקוםהיינו
 המחיצה שנפרצה באופן או הט"1(כשיטת
 לרה"ר.הסמוך
 מחיצות דג' וערה"ש הב"ח לשיטח זהוכל
 החצר תוך דיני והלכך מקום בכל רה"יהוי

 דג' והב"י והגר"ז הט"ז לשיטח אבלקיימים,
 לרה"ר, כשפרוץ לכה"פ כרמלית, הוימחיצות
 רה"ר צדי דיני יחול לא אמאי קשה עדייןא"כ
 המחיצה נפילת ע"י הא החצר, בתוך גםלר"א
 לפרש ויש החצר. מכל רה"' דין פקעכבר
 או הפרךן דמק:ם דסוברים והגר"ז הט"1ששת
 זה דאין כרמלית, הף לרה"ר או הרביםלדריסת

 רק ים, או בקעה של כרמלית כמו כרמליתשם
 הלף חיים ר' בחי' וע' הנאסרת. רה"ידהוי
 של פתח דין דמסביר ט"1 הל' שבח מהל'פט"ז
 במשנה המבואר עשר פירצת בה שישמחיצה
 והרה"י מחיצה דין ועיקר 11"ל, ב' ט"ועירוכין
 פתח ושם העומדת, המחיצה יתר ע"י רקנעשה
 האוסרח פרצה שם מינה להפקיע רקמועיל
 מילי דתרי משום והיינו וכו' ט"ו, בדףוכדתנן
 המועיל הפרוץ על מרובה עומד דיןנינהו

 שם וחלות רה"י, ולאשוויי מחיצהלהחשב
 על בהגר"ח )וע' ממש מחיצה מדין ולאפתח

 והנה בא"ד ט"ז הל' שבת מהל' פט"זהרמב"ם
 מחיצוח הג' דע"י לומר מסתבר הלכךשם(,

 דרק )ומסתבר רה"י לאשוויי מחיצותחשיבות
 ג' דהא ( כ' צ"ט שבת דעולא ק"ו ישעליהם
 רק בבקעה, רה"י לאשוויי מועילותמחיצות
 האוסרת, דפירצה חסרון מם לרה"רכשפתוח

 מבאר 1ה וכעין רה"י, דין בחלוח כעיכובאוהוי
 דהיא דסבר המחיצה מקום של הדין חייםהר'
 עושה לאחרים דאס דעולא בהק"ונכלל
 פי"ד חים ר' 11"ל כ"ש לא לעצמהמחיצה
 מוקף דין חלות בי' דאית כיון שבח,מהל'

 בי' לית רה"י דדין נימא אם ואפילומחיצות,
 מיהא הא מ"מ כלל, מקום בי' דליתכיון

 עצמן על גם מחיצות דחשובין מה לי'אהניא
 הרי דשוב רה"י של המחיצות תוך בכללוהויין
 מבואר עכ"ל, רה"ר דין מכלל מופקעיןהן

 רה"' מחיצות תוך דהוי מקום דישמדבריו,
 המקום על חל המחיצות וצ"י הוא, כרמליתהצדין
 והוא רה"ק של מחיצות מוקף מקוםדין
 שיטת לפי גם לישב אפשר ולפ"ז חיובי.דין

 הב"ח, בשיטת שבארנו כמו והגר"זהט"ז
 להפקיע רה"ר צדי הדין יכול לא החצרדבתוך



תקגנהוראי

 מוקף הדין היינו מעיקרא, חל שכברמה
 הג' ע"י עדיין שקייס רה"י שלמחיצות
 פקע, רה"י שהדין ואע"פ שנשתיירו,מחוצוח

 מקום הלות אבל האוסרת, פירצה מחמת רקזה
 רה"ר צדי דין יכול ולא קיים מחיצותמוקף
 הג' נמי, זו דלשיטה ונמצא להפקיעו.כרה"ר
 רה"ר צדי דין להפקיע יכולים אינםמחיצות
 חל שכבר במקום ורק המחיצה, ממקוסמק-ו
 לא אז רה"י, של כח דהוי מחיצות מוקףדין
 להפקיעו. רה-ר צדי הדיןיכול

 דד' כהרמב-ם ס"ל דהטור הב"יולשיטת
 מחיצות וג' רה-י הוי החורה מןמהיצות
 יתכן לא הנ"ל ולפי טלטול, להת'רמועילות

 הוי רה"ר צדי דסוברים לחכמים רק זהדין
 לעשות מחיצוח ג' מועיל וא"ככרמליח,
 התורה מן כרמלית דהוי רה"ר כצדיהמקום
 אפילו כרה"ר רה"ר צדי רס"ל לר"אאבל

 דמקום דס"ל מהא כדמוכח מחיצות ג'במקום
 ג' יועיל דלא ס"ל ע"כ רה"ר, הוימחיצה
 האיך לעיין יש וא"כ טלטול, להתירמחיצות
 יותר החצר עיקר לגבי מחיצות הג' כללמהני
 אין הא הרמב"ם דלשיטת המחיצה, מקוםמעל
 שום מצינו לא דלדידי' כלל, רה"י שיוריכאן
 רה-י. לרין מחיצות ג' שמועילמקום

 דד' הרמב"ם לשיטת דאפילו י"לואולי
 משוים מהיצות ר' מאותם ג' רה"י הוימחיצות
 הרביעית מחיצה דין וכל רה"י, להיותהרשות
 פירצה רשות באותו יהא שלא כדיהוא

 משום לחי מןין לזה מקור וישהאוסרת.
 לשיטת רכיעית לרוח רק דמועילמחיצה

 מדין הני לחי של הגדר ובפשטותהרמב"ם,
 על בהגר"ח )וע' ממש. מחיצה מדין ,לאפתח

 והנה בא"ד ט"ז הל' שבת מהל' פט"זהרמב"ם
 מחיצות הג' דע"י לומר מסתבר הלכךשם(,
 כדי המקום של מהיצות הדין נגמרכבר

 רביעית רוח של דהפירצה רק רה"י,לאשוויי
 רוח מאותו פירצה השם להפקיע וכדיאוסר
 הלחי. ע"י נתקיים וזה פחח, לעשותצריך
 לפי שאמרנו כמו הב"' לפי לתרץ ישולפי"ז
 ג' של כח דנשחייד דכיון והגר"ז, הט"זשיטת
 שאין אע"פ רה"י עשיית של נה שהםמחיצות
 באופן אבל רה"ר, צדי דין להפקיעבנוחם
 שוב רה"' של מחיצות מוקף הדין הלשכבר
 ודו"ק. ולהפקיעו רה"ר צדי דין שם לחולא"א

 הראשונים לשיטות לדקדק 'שולכאורה
 התורה מן כרמלית הוי חצר של דתוכהדס"ל
 הקשו ומינה מחיצות, הג' כשנשתיירואפילו
 צדי כרמלית דהוי תוכה דמ-ש לר"אהחכמים

 לא "התם להם, תירץ ור"א כרמלית, להוינמי
 רבים", לה דרסי קא הכא רבים לה דרסיקא
 דרק מוכה תנינא דר' דממימרא הנ"לולפי
 תוך ולא רה"ר ר"א עושה המחיצהמקום
 מקום על דדווקא ר-א תירץ לא אמאיהחצר,
 בתוכה ולא רה"ר צדי דין לחול שייךהמתיצה
 הרמב"ן של מקור הוי 11 דקושיא)ואפשר
 הרבים דריסת במקום תלוי דהכלבמלחמות

 דנוגע דכיון וי"ל חנינא( דר' כמשמעותולא
 נשתיירו שלא בציור הרבים דריסת שלחילוק
 דמהשכ תירוץ ר"א אמר משו"ה טחיצותהג'

 כנ"ל. ציור, בכלהקושיא

4"



בהוראיתקד
 שלאמאוויטש מענדל מגחםחיב

 משחו ע"ג חבחהבענין

 קנה נעץ י"ז הל' פי"ד שבת הל'רמב"ם
 ונח מרה"ר חרק אמה מאה גבוה אפ"ברה"י
 דלא הרמב"ם מדברי ומבואר עכ"ל, חהבע"ג
 וכ"כ ברה"י, ד' על ד' מקום ע"ג הנחהבעינן
 בריש זה ביאר שלא הרמב"ם על ותמההה"מ,
 ובפמ"ג בהידושיו יוסף הראש והקשהפי"ג,
 ט"ז הל' פי"ג לעיל רבהרמב"ם שמ"הא"א

 מקום ע"ג הנחה דבעינן להיפוך להדיאמבואר
 הזורק וכן שם וז"ל ברה"י אפי' ד' עלד'

 עבר ואם פטור באמצע ורה"י לרה"רמרה"ר
 משהו ע"ג ונח לארץ סמוך מג' בפחותהחפץ
 ה"ה השני' לרה"ר ויצא ונתגלגל שחזראע"פ
 ע"כ, חייב ולפיכך ברה"ר עומד שנשארכמי

 דוקא משהו ע"ג הנחה הרמב"םמדהצריך
 ע"ג הנחה מג' ולמעלה לארץ סמוך ג'בתוך
 ע"ג הנחה בעי ברה"י דאפי' מוכח פטורמשהו
 וצריך דהו כל במקום סגי ולא ד' על ד'מקום
 בזה. הרמב"ם דעתביאור

 ד' לתוך זרק א', ק' דף  בשבת תנןוהנה
 לר' חרן פטור אמות לד' חרן ונתגלגלאמוח
 והרמב"ם חייכ, אמות ד' לתוך ונתגלגלאמוח
 באותו פטור ואמרו כתב המשניות בפירוששם
 אמות %' חוץ ונחגלגל אמות ד' לחוךסתרק
 וכן איסור של לזריקה נתכוין לא שהואלפי

 משום דרישא שהפטור ע"ש בהלכותיומשמע
 ולא אמות לד' חרן שחנוח מתכךן היהשלא
 והרשב"א כלל, איסור למלאכח נתכויןהיה
 על לתומו דזורק ומסתברא וכתב ע"זחולק
 שאם שחרצה מקום באיזה שחנוחיעח

 נתכיו למיתני ה"ל ד' לתוך לזרוקכמתכוק
 דלא ועור מתגלגל[ בלא ]פ' ד' וזרק ב'לזרוק
 דוקא רישא שכן וכיון וכו' דסיפא דומיאהוי

 ונתגלגל וחזר אמות ד' תוך משהו ע"גבשנח

 שנח הרמב"ם פי' לא למה להבין וצריךעכ"ל
 דסיפא רומיא אמות ד' תוך משהוע"ג

 הרשב"א,וכמש"כ
 על דהנחה הרמב"ם בדעת לומרוהנראה

 מצד מונח מקרי לא לארץ ג' תוך משהוגבי
 שהונחה, כמי דקלוטה דין משום רק שלוהנחה
 מיד רהא הנחה הויא לא משהו ע"ג שנחדבזה
 עומד ואינו שנח חפץ וכל ונחגלגל,חזר

 הנחה דין וכל מזריקתו, נח מיקכי לאבמקומו
 ובזה שהונחה כמי קלוטה דאמרינן הואשלו
 כמי קלוטה דאמרינן לר"ע חכמיםמודים
 הרמב"ם דברי בהמשך מבואר וכןשהונחה
 ורה"ר לרה"י מרה"י הזורק ט"ז בהל'ומלשונו
 פטור רה"ר באניר החפץ שעבר אע"פבאמצע

 כמי קלוטה אמרינן דלא דר"ע כרבנן]פ'
 טפחים מג' למעלה שיעבור והואשהונחה[

 לארץ סמוך טפחים מג' בפחוח עבר אםאבל
 ויצא נתגלגל או שנעקר אע"פ משהו ע-גונח
 שנשאר כמי ה"ה אחרח לוא"י מרה"יהחפץ
 דבריו והמו~ך עכ"ל חיכ יפיק' טו"רעשד
 כמי קלחסה אמרין דלא פסק בושוילתו הזא,כן

 אבל טג' למעלה כסהעבור הנ"מ וסיםשהונחה
 קלהיה אמרר בוה משהו ע"ג 11ח מג'לבגאו
 מדהיק וכן לר"ע. חכמים ומהים עחתחהכמי

 החפץ וקש נתגלגל או שנעקר "אע"פמלשונו
 עונח- שגשאר כמן ה"ה אחרת לרא"ימרה"י
 דהא גמורה הנחה שאינו אע"פ פי'כרה"ר"
 עומד שנשאר "כמי ה"ה נתגלגל אונעקר

 אבל שהונחה כמי דקלוטה דין משוםברה"ר"
 הרמב"ם דעת לפי זה וכל כאן אין גמורההנחה
 אחזתו ד"ה כשמעתין ותוס' הרשב"אאבל

 אמות ד' לתוך זרק דטתנ" רישאשמפרשים
 ד' תוך משהו ע"ג בנח אמוח לד' חוץונתגלגל



כחוראי
 הנחה הויא משהו ע"ג דהנחה מבואראמות
 לפי דהרישא הפטור דכל דקכמש"ה הדץבלי

 ואם אמות ד' תוך ההנחה משום הואדעתם
 קכמש"ה משום הנחה הויא משהו ע"גהנחה
 כמבואר אמות ד' תוך קלוטה אמרינןלא

 והא, ד"ה דשמעתץ ותוס' ב', ה' לעילבתוס'
 הנהה הויא משהו ע"ג דהנחה דס"ל מוכחאלא
 להדיא הנ"ל התוס' וכ"כ עצמו מצדגמורה
 פירש שלא מה ניתא ולפ"ז דכריהםע"ש

 ותוס' הרשב"א כפי' דמתני' רישאהרמב"מ
 רק הנחה הויא משהו ע"ג דהנחה ס"לדהוא
 ד' תוך קלוטה אמרינן ולא קכמש"המדע
 דרישא פטור לפרש מוכרח היה ולפיכךאמות
 איסור לזריקת נתכוין לא שהזורקמשום

וכמש"נ.
 ג' תוך רבא ואמר א', פ' דף גמ'והנה
 שס והקשה משהו ע"ג הנחה צריךלרבנן
 הזורק, בריש לקמן דתנן לר"י תימהבתוס'
 ר"ע באמצע ורה"ר לרה"י מרה"יהזורק
 ג' תוך בגמ' עלה ותני פוטרין וחכמיסמחייב
 ע"ג הנחה כעינן לא לכו"ע אלמא חייבלד"ה
 דהמוצא כר"י סבר דרכא ותי' ג', חוךמשהו
 יהודה רב כו' הגג בראש קורה היה גביתסילין
 מלא אלא הארץ מן מסולק אינו אפ"אומר
 בתוס' הקשה וכן וכר אצלו וגוללו חוזרהחוט
 שתי', מה וע"ש אחזתו ד"ה בשמעתיןהנ"ל

 ג' תוך משהו ע"ג הנחה דבעי דרבאומבואר
 ולפיכך הזורק ריש דכרייתא תנא עלפליג
- א' פ' דף בתוס' עוד להםהוקשה  הגט' 
 ונימא רבא על דפריך ב', צ"ח דףבעירובין
 פריך מאי וכו' מחסרא חסורי ומשניכתנאי
 דע"כ לשמעתי' אמרה כתנאי רבא לימאהתם
 כוותי' סבר לא דברייתא דתנא אמרהכתנאי
 דסתרו ורעימי' התוס' לדעת הוא זה וכלע"ש
 ~"ה ג' תוך יקתני רברייתא לתנא רבאדברי
 כשזרק לר"ע מודים דרבנן לתנא דם"לחייב,
 כלל עדיין נח שלא אע"פ לארץ ג' לאוךובא

 דמיא הארץ על דכהולך קכמש"הדאמרינן
 אמרינן אי טפחים מג' למעלה דוקאופלוגתתם
 תוך אפי' לרבנן ולרבא לא או כמש"הקלוטה

 הוא ורבק ר"ע ומח' קכמש"ה אמרי לא לארץג'
 סה~הו ע"ג המוה ע"י יוקא מנ' למטהאפ"
 דקלוטה הדין בלי הנחה היא דבזה הנחההויא
 לעיל המבואר לפי אבל התוס' בדעתכנ"ל
 הנחה הויא משהו ע-ג דהנחה הרמכ"םבדעת
 רבא דברי סחרו לא כמש"ה קלוטה מדערק

 דברי באו אדרבא אלא כלל דבריחאלתנא
 בבריחא דקתני דמה התנא דברי לפרשרבא
 לר"ע מודיס דרבנן ר"ל חייב, לד"ה ג'תוך

 ג' תוך ופירש רבא בא קכמש"ה,דאמרינן
 לר"ע שמודים דברייתא רבנן דהינולרכנן,
 ע"ג כשנח דוקא הוא ג' תוך קכמש"הדאמרינן
 קלוטה לומר דברים שני ומצריךמשהו,

 משהו ע"ג הנחה ושנית ג' תוך תדאלחכמים,
 ולפי"ז הם תדא דברייתא ותנא רבאודברי

 הנ"ל דעירובין מגמ' תוס' קוויתמיושבת
 לשמעתי' אמרה כחנאי רבא' רע"כשהקשה
 לפי אבל כוותי' סבר לא דברייתא תנאדהא
 כתנאי רבא הוה לא שפיר בהרמב"םהנ"ל
 דיש ונראה הבריתא. רברי הן הן דבריואלא

 ע"ג הנחה להצריך רבא לדברי מקורלמצוא
 תנ"ה א', ק' דף דשמעתין מהברייתאמשהו
 אע"פ משהו הרוח ואחזחו אמות לד' חרןזרק

 פליגי דלא ס"ל דרבא חייב והכניסתושחזרה
 דבעי דשמעתין ובריחא אהדדיהברייתוח

 לעיל הבריתא לפרש כא משהו ע"גהנחה
 ע"ג הנחה צריך לרבנן ג' תוך דאפי'וכנ"ל
משהו.

 הנ"ל הפרמ"ג קושית מיושבולפי"ז
 משהו ע"ג הנהה הרמב"ם מדהצריךשמוכיח
 ד' על ד' מקום ע"ג הנחה דבעי לארץ ג'תוך
 הנחה מג' למעלה "פי' דאל"ה ברה"יאפי'
 הנ"ל דלפי אינו דזה הנחה הויא משהוע"ג

 מצד הנחה אינו ע"ג.ימשהו דהנחהברמב"ם
 משהו ע"ג הנחה קכמש"ה משום רקעצמו
 אמרינן רלא כלל הנהה הויא לא מג'למעלה
 וכמש"כ, לארץ ג' בתוך רק קכמש"הלרבנן
 ע"ג הנחה בעינן דלא להרמב"ם ס"ל אםואפי'
 משהו ע"ג הנחה בעי ברה"י, ד' על ר'מקום
 וכמש"נ. ג'תוך



נתוראיתקו
 הוציא רבא ואמר א', פ' דף בגמ' שםוהנה

 חצי והוציא וחזר והניחה אחח גרוגרתחצי
 ופריך חייב עליה דרך והעבירה אחתגרוגרת
 ג' תוך שהעבירה כגון ומש!י !ח לא האואמאי
 ע"ג הנחה צריך לרבנן ג' תוך רבא ואמרופריך
 ע"כ. במעביר כאן בזורק כאן קשיא לאמשהו
 משהו ע"ג הנחה צריך לא דהעברהמבואר
 דהא הנחה צריך לא ומעביר שםופירש"'
 וצריך עכ"ל, לקרקע סמוכה וידו בידומנדה
 דלרבא אחזתו ד"ה הנ"ל התוס' לדברילהבין
 בכך מה כלל ה כמש" קלוטה אמרינן לאלרבנן
 הוי ולא נח לא אכתי הא לקרקע סמוכהדידו
 מיקרי טעם ומאיזה משהו ע"ג ד!ח כזורקאפי'
 הוציא כתב כ"ג הל' פי"ח הרמב"ם אבלמו!ח.
 אחר חצי והוציא וחזר וה!יחו שיעורחצי

 שהמעביר חייב ג' בתוך הראשון עלוהעבירו
 אינו זרקו אם אבל משהו ע"ג שהניחוכמי
 והנראה עכ"ל משהו ע"ג שם שיניח עדחייב
 כמי דהמעביר הרמב"ם שכחב במהפשוט
 כדעת שנתבאר לפי"מ משהו .ע"גשה!יחו
 ו!חגלגל חזר ומיד משהו ע"ג דהנחההרמב"ם

 הנחה דע וכל עצמו מצד כלל מו!ח מיקרילא
 הנחה וצריך כמש"ה, קלוטה מדין הואשלו
 לומר רק הקרקע על קצת מונח דהוי משהוע"ג

 אבל בזריקה דוקא הוא זה דכל כמש"הקלוטה
 משהו ע"ג נח בלא אפי' בידו דמונחבמעביר
 בידו מנחה דהא משהו" ע"ג שנח "כמיהויא
 על קצת שנח כמי והרא לקרקע סמוכהוידו

 דאמרינן כמו כמש"ה קלוטה ואמרינןהקרקע
 וכמש"כ. משהו ע"ג בנחקלוטה

"4  
 זופניק שלמה מנחםהרב

 השבה דראש ימים שניבענין

 שנולדה ביצה ס"א תקי"ג סימןבאו"ח
 נולדה אם ה' ובסעיף בה. ליגע אסורביו"ט
 ימים בשני שני ביו"ט מוחרח ראשוןביו"ט
 ראש של י"ט בשני אבל גלךוח שלטובים
 והיינו עיי"ש. בזה אסורה בזה נולדההשנה
 מספק ימים שני דעשאו גלויוח של י"טדבשני
 ימים בשני אבל שריא וממ"נ חול מינייהוחד
 הוא קבוע וחוק הם אריכחא כיומא ר"השל

 תנן א', ה' דף דכיצה מסוגיא והואמדרבנן.
 היום כל החודש עדות מקבלים היובראשונה

 ונתקלקלו מלבוא העדים נשתהו אחתפעם
 אח מקבלים יהו שלא התקינו בשירהלויים
 מן עדים באו ואם המנחה עד אלאהעדים
 ולמחר קורש יום אותו נוהגים ולמעלההמנחה
 הקרבת עד המנחה עד שם וברש"יקודש,

 אותו מכאן אחר אבל הערביים בין שלתמיד
 מיום המועדוח ומו!ין מעובר הוא הריהיום

 עיים באו ואם וסוכות, הכפורים ליוםהמחרת
 למועדות מונין שאין אע"פ ולמעלה המנחהמן

 אלא שלושים בהאי ביה מזלזלין לאמהיום
 המנחה עד הוזהרו כאשר באיסורו אוחוגומרין
 בקדושתו אותו הומרים נודגים כןממלאכה
 אפי לר"ה ימים שמ עשיה תחילחאלמא
 למחר שיו"ט ודאי שהרי מספק ולא היהבב"ד

 חכמים חוק ש"מ לעשוחו, תקנוואעפ"כ
 המנחה אחר עדים בבאו לעשותן היהומצוחן
ע"כ.

 ה"ח, עירובין מהלכות פ"ח הרמב"םכחב
 לשבת או גלויות של טובים ימים לשניהמערב
 אחת לרוח אחד עירוב שהוא אע"פויו"ט



תקזבהוראי

 מצוי במקומו העירוב שיהיה צריך הימיםלשני
 השמשוח בין כל השני ובליל הראשתבליל
 אחר כיום ואינן קדושות שתי שהן מפניוכו'
 לשני העירוב קנה ראשת מליל שנאמרכדי
 רבינו שכתב וממה המ"מ וכתב עכ"ל.ימים
 נראה אחד, כיום ואינן קדושות שתי שהןמפני

 בשני עליו יוצא ר"ה של ימים שבשנישדעתו
 שאפי' בזה טעה א"א וו"ל בהשגות כתבוע"ז
 אחח קדושה שהם אע"פ ר"ה של י"טכשני
 שני בליל קיים העירוב שיהא צריךלקולא

 אחת קדושה שהם אמרי' דלחומראובמקומו,
 עכ"ל. אמרי' לא לקולאאבל

 המחבר כתב א' סעיף תק"ג סימןבאו"ח
 ביו"ט לשחוט או לבשל או לאפות אסורוז"ל,
 ואפי' יו"ט או שבח הוא אפי' מחרלצורך
 סק-א הט"ז וכתב ע"כ. ר"ה של ימיםבש3י
 ה"מ 3ינהו אריכתא דכיומא אע"גוז"ל

 דהאיסור והיינו ע"כ, להקל לא אבללהחמיר
 שממ"נ מפני הוא לשני ראשון מיו"טהכנה
 לחול, מיו"ט להכין ואסור חול מינייהוחד

 שנולדה ביצה לענין דאמרי' אע"ג נמיובר"ה
 מ"מ לאסור היא אחת קדושה הימים דשניבה

 י"ט שני כמו הם דקדושתם אמרי'להחמיר
 לכאורה וזהו חול מינייהו דחד לחושוצריכים
 המג"א והקשה שהבאנו, הראב"דדעת

 הרמב"ם כדברי סתם תקט"ז בסימןדהמחבר
 סומך העירוב נאכל אפי' ר"ה של י"טשבשני
 והיינו ראשת דיום ביה"ש קיים שהיה מהעל

 להקל, אפי' אחת קדושה דש3יהםדאמרי'
 דר"ה ראשת מיום להכין אסור למהוא"כ
 סי' מגדים בפרי מבואר והחילוק שני.ליום
 נולרה ביצה וז"ל, דכחב בסק-א בא"אתק"ג

 דלחומרא דר-ה שני כיום אסורבראשון
 לקולא אבל אריכתא כ'ומא אחתקדושה
 הראשון ופשיטא לוקה לחבירו מאחדלבשל
 נאכל אם נמי דלקולא אלא מיניה, ומוניןעיקר
 ב' לחומרא אמרי' לא דהא בראשוןהעירוב
 לא הא קודש ושני חול ראשון ולהויקדושות
 ראשון או אריכתא כיומא כולו אי אלאאמרי'
 עכ-ל. חול, וב'עיקר

 ימים בשני להחמיר דאין הפמ-ג כתבהנה
 חול שני ויום קודש ראשק דיום אלאדר"ה
 קויש שני ויום חול ראשון דיום להיפךאבל
 או אריכתא כיומא כולו אי אלא להחמיר,אין

 ביאור צריכים ודבריו חול, וב' עיקרראשון
 וכשאר דיומא כספיקא ר"ה להחמירדאם
 דיום ג"כ ניחוש לא אלמה דגלרות,יו"ט
 בכל באמת וכדחיישינן קודש ושני חולראשון
 התנהגותנו כל והלא דגלויות, טובים ימיםשני

 אבותינו מנהג משום הוא ר"ה שלביו"ט
 מה בכל ספק לנהוג אנו ומחוייביםבידינו,

 העדים באו דאולי חשו והם הם,שנסחפקו
 ושני קדש וראשת המנחה קודם ראשוןביום
 דר"ה ראשון מיום הכנה נאסרה ומש"החול
 לחול. מיו"ט דהבנה וה חשש מפני שניליום
 אסורה בראשון בה שנולדה לביצהובגוגע
 לאחר העדיס באו אולי שחשו להםבשני
 חד בממ"נ להתירה ואין קורש ושניהםהמנחה
 בחשש לנהוג מחוייבים אנו וגם חולמינייהו

 קודש. וש3י חול ראשון שיום צד אין ולמהזה,
 דהנה זה, באופן הפמ"ג דברי לבארויש
 דקודם הביאור משמע לעיל שהבאנומרש"י
 המנחה מן עד'ם לקבל שלא הגזירהדהיתה

 מספק קודש ראשון יום עושיס היינ1ולמעלה,
 אלא היום כל באו לא אם ולכן יבואו,'שמא
 ל-א יום נחקדש דאו כלל באו שלא אולמחר
 היתה אז שמים קדשוהו שכברמעצמו

 אבל ספק, התנהגוח שלושים ביוםהתנהגוחינו
 ולמעלה המנחה מן לקבל שלא שהחליטולאחר
 באו, ולא המנחה זמן שהגיע היכא כלאז

 הססק מפני לא בקדושה יום אותוממשיכים
 נקבל לא דהא ולהבא מכאן יוחר 'בואודשמא
 ממשיכים אלא היום נקדש לא וודאיאוחם
 בקדושה. רובו ונהגו הואיל בקדושהאותו
 אלא ספק אינה בקדושה היום המשכתולפיכך
 קדוש, הוי השלושים ויום הואיל ולכןודאי,
 שניהן הוו לכן קדנש, הוי ל"א יוםוודאי
 אחת.קדושה

 המנחה אחר באו בין הבדל אין לפ"זוא"כ
 המנחה, זמן דהגיע היכא כל אלא באו,ללא



כהוראיתקח
 בלשון מפורש וכן בקדושה. היוםמחליטים
 המנהה קודם עדים באו לא ואם וז"להצל"ח
 לא ובין למחר באו ובין המנחה אחר באובע
 כתקנת בקדושחו נשאר הראשק כבר כללבאו

 דילמא ד"ה א' ו' דף ברש"י וכן ע"כ.חכסךם
 ולעשוח שני מיום למנות ראשונה מתקנהח"ל,
 וכר, ל"א יום עד עזים באו שלא בגת ימיםשני
 ל' ביום באו לא אם דאפ" ברבריו להדיאהרי
 .בקדח~ה. ל' יום נוהגיםכלל

 ח"ל, מזה להיפך כחב שם המהרש"אאולם
 בלא אבל עדים בבאו היתה הראשונההחקנה
 ימים כ' אותן עושין היו ל"א יום עד כללבאו

 לאחר דהא זה, להבין וצ"ע ע"כ.מספק,
 העדים לקבל שלא והוחלט המנחה זמןשהגיע

 קודש היום נקרא כבר בקדושה היוםולהמשיך
 דברי עפ"י וי"ל ספק. רק נקרא ולמהבודאק
 שלא התקינו ח"ל, דכתב ח"ר סימןהלבוש
 המנחה עד אלא העדים אח טקבליםיהיו

 מעובר היום אותו יהיה מכאן לאחרוכשבאו
 ולמנות אלול של שלהמם יום זה יוםלמנות
 ביד כח שיש המחרת, מיום ולסוכוהליו"כ
 אשר ה' מועדי אלה דכחיב זה לעשותב"ד

 ואפ" אתם כחיב אתם במועדם אוחםתקראו
 למועדוח מונין שאין אע"פ מיהו וכו'מזידים
 יהיה רו"ט חשוב, הוא וכחול זהמיוס

 מן שהרי בו מזלזלין היו לא מ"םלמחרתו,
 אלא התווק מן יו"ט להעת ראף היהמין
 גומרים היו לפיק- לדחותו לב"ד ה~ותשמחן
 מדרבנן הלילה עד ובקדושחו באיסורואותו
 מחוק היא אחת קדושה קדושתןולפיכך
 ע"כ. ומצוותןחכמים

 מן עדים בבאו דרק הלבוש מדברימכואר
 לקבלם צריכים ומה"ת הואיל ולמעלההמנחה
 אלא יו"ט, להיוח ראוי שלושים היוםוהיה

 הוכרחו לכן לקבלם, שלא כח יששלחז"ל
 הוא ראוי שבעצם משום בקדושה היוםלגמור
 היו לא כלל באו בלא אבל קודש.להיות
 כמובן אלא הדין מצד בקדושה אותוגומרים
 יהיה המנחה אחר יבואו דשמא ספקמצד
 לא אבל מדאורייתא, קורש להיות ראויהיום

 קדושת המשכת על המנחה זמן אחרמחליטים
 המהרש"א דברי מבוארים ובוה כודאי.היום
 המנחה. אחר באו ללא באו ביןשחלק

 והלבוש המהרש"א מדברי רואיםוהנה
 ראשון שיום אפשרות היתה ב"ד כזמןשגם
 חוץ במקומות ולכן קודש שני ויוסחול

 אם ב"ד עשו מה ספק להם היהלירושליס
 היום והי ולמעלה המנחה מן עדיםהגיעו

 ויום חכמים גזירת של הדץ מן קדישהראשת
 קדושה תרוויהו והוויין התורה, מן קדוששני
 יום והף ל' ביום כלל באו לא דעדים אואחח,
 שבמציאות האף דהיינו מספק, רק קדושל'

 רק זו היחה אבל היום כל איסור בונהגו
 חול הוי שני יו"ט כלפי ולפיכך ספקהתנהגוח
 אחת. קדושה ולא הן קדושותושתי

 בעירוב והראכ"ד הרמב"ם מח' נבעובזה
 המהרש"א כשיטח יסבורדהראב"ד

 צריכים אנו דהנה א"עה ולפ"זוהלכוש
 והנה אבותינת שהחמירו כמו בר"הלהחמיר
 שהחמירו ודאי בירושלים היו שלאאבותינו

 המנחה מן עדים באו דשמא אחת קדושהבה
 וממילא ודאי קדושח והוי בירושליםולמעלה
 קדושה היא ל"א יום עם ל' יוםקדושת
 לא עדים שמא חששו גם ומאידך,אריכחא.

 רק ל' יום הף המהרש"א שיטת דלפי כללבאו
 ואם ל"א יום עם אחת קדושה ולא ספקקדושת
 אח החמירו אז חומרא, אתו תגרוס זוהחנהגות
 ההיא.החומרא
 ביום העירוב יניח דאם הראב"ד סברולכן
 אנו דהא שני ליום יועיל לא ר"ה שלראשת
 ל' יום של התנהגוח גם בר"ה להתנהגצריכים
 גם היתה זו אפשרות דהא קורש, ול"אחול

 נמי חיישינן דלחומרא והגםלאבותינו,
 גם אבל קודש, שתיהם שהיולאפשרוח
 נאמר אם נובעת שתהיה החומראמחמירים

 קודש. ול"א חול ל'דיום
 שלא חז"ל גזירת דאחר ס"לוהרמב"ם

 ל' יום תמיד הר ולמעלה, המנחה מןלקבל
 והצל"ח, רש"י מל' לעיל שאמרנו כמוקודש
 יום חול ל' יום של כזו החנהגות איןולפיכך



תקט5הוראי

 מזמן כזו התנהגוח כלל היתה דלא קוהשל"א
 מן עדים לקבל שלא שגזרו אחראבוחינו
 ולמעלה.המנחה
 של צד ראין שאמר הפמ"ג כוונתחוהי
 קויש דשניהם או אלא קודש, ושני חולראשת
 קודש ראשוו דרק או ולמעלה המנחה מןבבאו
 קודש ראשון כמובן שאז המנחה לפניבבאו
 ודאי לשני ראשון מיום להכין ולכן חול.ושני

 קודש ראשון יום שמא מחמרינן דהאדאסור,
 וגם זה לנד חששו אבוחינו יהא רהיט חולחצמ
 מיוס העירוב הנחת אבל זה. באופן נתנהגאנו

 ראשון שיום צד אין דהא חועיל, לשניראשון
 שניהם דאולי הוא הספק דכל קודש. ושניחול
 יועיל והעירוב אריכתא קדושה 1ה11קודש
 חול, והשני קידש דראשת או לשני אחדמיום

 עירוב לכן כלל לעירוב צריך השני אעוממילא
 מספיק.אחד

 בתשובה רש"י כתב ח"ר: סימן בטורעהן
 בראשון אלא זמן אומרים שאין אומריםרבותי
 דמי, אריכחא וכיומא היא אחת דקדושהדר"ה
 הוא ספק אי רממ"נ זמן שצ"ל אומר אניאבל
 אומרים וכו' סמכינן דב"ד אמנהגא ואיאומר
 מהו. זה ספק ביאר והב"ח עיי"ש,זמן

 שאמרנו במה תלף הנ"לולכאורה
 שהעתקנו וכמו כהרמב"ס היא הש"יזןיצת
 דאם בשני זמן אומרים אין ולכן לעיל,בדבריו
 עדים באו דהיינו מדאורייחא קודשראשון
 ואם השני על זמן להגיד פטורים המנחה,לסנ'
 קדושה שניהם אז המנחה, לאחר עדיםבאו

 נדעת לשניהם. מועיל אחד וזמןאריכתא
 יום דאולי שחשו כהראב"ד אפשרהטור
 בשני. זמן אומר ולכן קודש ושני חולראשון

4"
מנדלבוים מרדכיחר5

 5"ש לא לעצמו מחיצה עושה לאחריםאם

 יוחנן ר' בע' מישא רב אמר ב', צ"טשבת
 ומוקף ד' רחכ ואינו עשרה גבוה ברה"רכותל

 מהו, גביו על ונח וזרק רה"י, ועשאולכרמלית
 הוא, פטור מקום ד' רחב דאינו כיון אמרינןמי
 דמליא כמאן רה"י דעשאו בית דילמאאו

 מחיצה עושה לאחרים ק"ו עולא אמרדמיא,
 הגר"ח ובחי' הגמרא. עכ"ל כ"ש, לאלעצמו
 ביאר ה"א, שבת, מה' י"ד פ' הרמב"ם,על
 רה"י מחיצות דבכל הרי וז"ל, הגמרא,דברי
 יש כמו"כ חוכו, על מחיצות שחשוביןכשם
 דע"י פ', עכ"ד. עצמן על מחיצות דיןבהן

 נמי עצמה הסחיצה כאילו חשיביהמחיצה
 במחיצה.מוקפת

 מהא להקשות יש לכאורה הגר"חובסברת
 הבור חולהת א', צ"ט שבת במתני'דאיתא

 הנהשל ארבעה ורחבן עשרה גבוהין שהןוהסלע
 הגמ' דברי ובהמשך חתב. גכן על והנותןמהן
 הבור ליחני והסלע הבור חולית למיתני לילמה

 יוחנן ר' דאמר יוחנן, לר' לי' מסייעוהסלע,
 שם, וברש"י, לעשרה, מצטרפין וחולייתהבור
 לשויה לעשרה מצטרפע וז"ל, מצטרפין,ד"ה
 רה"' הוא הבור תוך ורק פ', עכ"ד, רה"י,הבור
 עשרה גבוהה שאינה עצמה, החוליאולא

 בהריטב"א, מעיי,ית כד אבל לרה"ר,מבחוץ
 הוא וכן לך, שמיעא לא ד"ה, א' ע"חעירובין
 מבואר מלאו, ד"ה שם, בהרשב"א,נמי

 מבחין עשרה גבוהה שאינה חוליאדאפילו
 )גיטין יהושע ובפני רה"י, נמי הויאלרה"ר
 סברתם, ביאר חמשה, גידור ד"ה ב'(,ט"ו
 דהחוליא וכיק פ', דעולא, הק"ו משוםדהוא



כחוראיתקי
 החוליא בלאו דהא רה"י, הבור לעשותמהני
 לעצמו, נמי מהני להבור, עשרה מחיצתליכא

 כסברת אי ולכאורה, רה"י, להיוחלהחוליא,
 היקף ע"י רה"' נעשה דהכותלהגר"ח,

 כמוקפת חשיבי עצמה והמחיצההמחיצות,
 החוליא לעשות הכא מהני האיךבמחיצה,
 עשרה, מחיצת איכא דמבפנים דאע"גרה"י,
 טובדל ואינו ה', מחיצה כ"א ליכאמבחרן
 מהרה"ר.לגמרי
 מהא הגר-ח בסברת להקשות עודויש
 כוחל, ד"ה ב', צ"ט שבת בהרשב"א,דאיתא
 ארבע רחב ואינו י' גבוה בר"ה כותלוז-ל,
 דהא מסתברא רה-י, ועשאו לכרמליתומוקף

 היה דמעיקרא משום הני כל למימרדאיצטריך
 נעשית הכרמלית כשגדר ועכשיו פטורמקום
 מיבעיא והילכך רה"י, 11 מחיצה ע"יממילא
 של בגופו דבר שום נחחדש דלא ניתליה,
 דילמא או מעיקרא בתר ביה אזלינן איכותל,
 היא אף רה"י נעשית ידיה על דמ"מכיון

 בד' כרמלית גדר מתחלה אם אבלכרה"י,
 המחיצוח שאין דאע"פ ליה פשיטאמחיצות
 אי היא, הגמרא וקח2ית עכ"ד. חייב,רחבותד'
 לשם מתחלה נעשה שלא ככוחל הק"ומהני
 לשם מתחלה שנעשה בכוחל אבל רה"י,היקף
 ונעשה ק"1 דאיכא ליה פשיטא רה"יהיקף
 הגר"ח, כסברת דאי צ"ע, ולכאורהרה"י,
 הק"ו וע"י מחיצות, היקף ע"י רה"'דנעשה
 מ"ש במחינות, מוקף עצמו הכותל כאילוחשיבי
 מתחלה נעשה לא אי אפילו הא מזהזה

 היקף אותו נמי איכא רה"י היקףלשם
מחיצות.
 מהני לא דהק-1 מוכח נראה ע"כאשר
 ואפילו במחיצה, כמוקפת הכותל לעשוחכלום
 היקף בתוך הכוחל אין הק-ו סברתאחר

 מהני ואעפ"כ הרשוח, בתוך ואינוהמחיצות
 דע"י משום והוא רה"י, הכותל לעשוחהק"1
 שהוא המוקפת להרשות הכותל נחכטלהק"ו
 כתוכו שאינו אע"פ לרה-י, דבטל וכלרה"י,
 הגמרא, דברי הסבר חהו רה"י, נמיהויא
 לעשות שמהני פ', לאחרים, שמהנידכותל

 רה-י, להיות לעצמו נמי מהני רה"י,מקום
 דאותו ומכיון לגביה, שמהני המקום אצלדבטל
 ואפילו רה"י, הכותל חשיב רה"י, הויאמקום
 בתוכו.אינו

 צ"ט שבח הרשב"א מלשת כן להוכיחויש
 גדר מחחלה אם אבל ח"ל כותל, ד"הב',

 דאע"פ ליה פשיטא מחיצות, בד'כרמלית
 דהו"ל ונו', חייב, ד' רחבוח המחיצותשאין
 צ"ע ולכאורה עכ"ד, כרה"י, שהן רה"יכחורי
 שנעשה המקיף כותל אצל רה"י חורי עניןדמה
 ניחא, המבואר וע"פ דעולא, הק"ו ע"ירה"י
 אמר גידל רב אמר כ', ז' שבח בגמראדאיתא
 וקרויו י' תוכו שאע בית רב אמר ב"יר"ח

 בכולו לטלטל מוחר גגו על לעשרהמשלימו
 אמר אמות, בד' אלא בו מטלטלין איןבתוכו
 לעשרה והשלימו ד' על ד' בו חקק ואםאביי
 חורי הוי טעמא מאי בכולו, לטלטלמותר
 ד"ה שם, ובמאירי, כרה"י, רה"י וחורירה"י,
 יש שהרי בכולו לטלטל מותר וז"ל, כתובחקק,
 הרשות אצל הוא דטפל ביטול, ע"' רה"יכאן
 אפשר ובזה בתוכו, אינו ואפילו אצלו,ובטל
 הויא המקיף דכותל הרשב"א, שכתבלומר
 רה"י חשיבי רה"י שחורי דכשם רה"י,כחורי
 רה"י הךא המקיף ככותל נמי הכא ביטול,ע"י
 כחלק הכותל לעשות מהני דהק-ו ביטול,ע"י

 המוקפת.מהרשות
 דהתם בפנ"י, שכחוב מה לבאר נוכלובזה

 רה-י, לעשותו להבור מהני דהחוליא מכיוןנמי
 אפ"ה מכחרן, עשרה גבוהה דאינה אע"גא"כ
 ונל מהבור, כחלק וחשיבי הבור, אצל הואבטל
 רה"י. נמי החוליא נעשה רה"ק הויאדהבור

 בין הרשב"א שחילק מה בזה נמיוניחא
 לכוחל רה"', היקף לשם מתחלה הנעשהכותל
 דבכותל רה"י, היקף לשם מחחלה נעשהשלא

 מיד, נעשה רה"י היקף לשם מתחלהשנעשה
 המוקפת, רשות מאותו כחלק בנינו,בשעת

 רשוח אותו לצורך כ-א נעשה לאדמתחלה
 נעשה שלא בכותל משא"כ רה"י,להיות
 לא בנינו דמתחלת רה"י, היקף לשםמתחלה
 כשעת עכשיו, נעשה לא כלום, להרשותמהני



בהוראי
 אפשר וא"כ המוקפת, מהרשות כחלקבנינו,
 עכשיו ואיכא אחר, כותל לה בנה דאפילולומר
 עומדת במקומה עדיין כותל אותו אפ"הרה"י,
 המוקפח. מהרשות כחלק חשיביולא

 בהגר"ח ראפילו לומר נראה היהולפ"ז
 הרשות אצל בטל דהכותל כך, לומר אפשרנמי
 דהכותל שכתוב, ומה בפ"ע, כמקום נידוןואינו
 ממש, מתיצה אינה עצמה, על מחיצההויא
 גופה היא וכאילו המחיצות, בהיקף דנכללכ"א

 אצלו. בטל דהוא מכיון במחיצותמוקפת
 כותל ה"ב, פ"ז עירובין בירושלמי,והנה
 מערבין ד', ורחב י' גבוה חצירות שהישכין
 לא שם, והקשו וכו', אחד, מערבץ ואיןשנים
 וכאן, לכאן אסור רב בשם בא ר' ד', רחבהיה
 מותר רב בשם ועירא ר' רה"', הויא דלאפ',
 שיטתיה מיחלפה רה"י, דהויא פ', וכאן,לכאן
 שמואל בשם יהודה ר' ר"ב, אמר תמן בא,דר'
 מחיצות פ', המהיצות, ראשי על ונחהזרקה

 רה"י, המקיפין ד' רחבע ואינן י'הגבוהוח
 רואה את תמן שם ותירץ הכין, אמר וכאחייב,
 ובשלמא פ', וצרורות, עסר מליאה היאכאילו
 דעולא, הק"ו דאיכא רה"י, במחיצותהחם
 עפר מליאה כאילו היא דהרי לומר נמינוכל

 תצירות, שתי שבין בכותל הכא אבלוצרורות,
 שתי בץ בעלמא הפסק כ"א מחיצה הויאדלא

 וליכא דעולא, הק"1 ליכא היחיד,רשויות
 וצרורות, עפר מליאה כאילו היא דהרילמימר
 ומהני מהני, לא לחוד דהק"ו מזה ומשמעע"כ,
 כמאן דביתא למימר נמי דאיכא היכארק

 כפי דאי צ"ע, ולכאורה דמיא,דמליא
 כחלק הכותל לעשות מהני דהק"והמבואר,
 דביתא למימר עוד ליה למה המוקפת,מהרשות
 אכן רה"י, נמי הויא בלא"ה הא דמליא,נמאן
 לעשות מהני לחוד הק"1 דאה"נ לומר, ישבזה

 הנחה, מקום ליכא אעפ"כ אבל רה"י,הכותל
 וכמבואר היא, הנחה מקום לאו מד' פהותדכל

 והנחה עקירה בעינן והא א', ד' שבתבגמרא,
 דבלאו בוה, הנראה אבל ע"כ, ר', מקוםמע"ג
 דמיא, דמליא כמאן דביתא הגמראסברת
 בגמרא, מכואר דהא הויא, לא נמי רה"יאפילו
 הויא לא עשרה שגבוה דכל ב', ד'עירובין
 הגמ' וז"ל בפ"ע, מקום והויא תחתון,רשות
 ארץ מר דאמר נינהו, דאורייתאמחיצות
 וברש"י עשרה. הרי.כאן טפח וכפרתתשעה
 דסוכה, בפ"ק ותניא וז"ל, כתוב, ארון ד"השם
 למטה שכינה ירדה לא לעולם אומר יוסיר'

 נחן והארץ לה' שמים השמים דכתיבמעשרה
 וכו', ארץ, חשיב מעשרה ולמטה אדםלבני
 לא מעשרה דלמעלה מחיצה הף עשרהאלמא
 אחרת. רשות אלא תחחית רשות ליהחשיבי
 רשות אינה עשרה שגבוה דכל הריעכ"ד,
 לומר, אפשר וא"כ אחר, מקומ כ"אתחתית
 דס"ל לאו אי עשרה, שגבוה בכותלדהכא
 הרה"' וקרקעית דמיא, דמליא כמאןדכיתא
 מקום, כחד חשיבי לא הכוחל, ראש עדעולה
 הויא עשרה שגבוה דכל מהרה"י, הלקואינו
 דמליא, כמאן דביתא ס"ל אי ורק בפ"ע,מקום
 הויא הכותל, ראש עד הרה"י קרקעיתואיכא
 עשרה. מינה מופלג אינה דעכשיו מקום,חד

4"
 קגר יהודה מרדכיהרב

 בשבת המוקצין בליםבטלטול

 חיץ יומא, לכולי איתקצאי השמשות לבע הקשה ש"ח לאו"ח רעק"א בהגהותא.
 אבל בידים, שדחאו איסור מחמת ממוקצה דאיחקצאי מגו לי' דלית כר"ש וקיי"להיות



נחוראיתקיב
 ואילו מגו, לן לית כים חסרע מחמתבמוקצה
 להשתמש יוכל הרי מהקצאתו האדם בויחזור
 לפני אף וא-כ צרכיו, לכל מילה שלבסכין
 מקומו, לצורך לטלטלו יוכל מהקצאתושחחר

 שיתכן דכל ב', כ"ח ביצה הר"ןוכמוש"כ
 גם מוחר כבר גופו לצורך היתר להפץשיהי'
 לסכין לה משכהת לא וא"כ לצומ"ק,עכשיו
 עכת"ד. בטלטול דליתסר מילהשל

 ב' על מבוססח רע"א של קושייתו והנהב.
 במוקצה דאיתקצאי מגו אמרי' ילא א(הנחות:
 הנ"ל ב', כ"ח בביצה הר"ן ד' על ב( חס"כ,של
 עכשיו כבר מותר לצו-ג היתר לו שיחכןשכל

 לאחת. אחת ונבארםלצומ-ק.
 על תמה דביצה רפ"ד גדול אורבספר
 דר"ש א', קנ"ז ושבת א', ל' ביצה מגמ'רע"א
 דהוי בהן מסיקין שאין ואשוחי בארזימודה
 כיון הרי רע"א לד' איתא ואם מחס"כ,מוקצה
 מהקצאתו בזה בו חוזר בהן להסיקשהחליט
 לישתרי. מגו לן דלית וכיוןלבנין

 ד' את ראה לא גדול שהאור מסתבראמנם
 להדיא שכתב ב', כ' לביצה בהידושיורע-א
 כלים דסתם )תק"א( המג"א על בנוייןדדבריו
 ולכן ומצפה, יושב וחשוב להשתברעלולין
 כארזי אבל דאיתקצאי מגו דל"א היכישרי

 אסור לר"ש אף ומצפה יושב שאיןואשוחי
 בשבת ר"ש בה שמודה ועששית קערהוככוס
 שחושב הכוונה אין ומצפה ןויושב א', מ"דרף
 בדעתו שמסיק כל אלא דבר, יפולשכך

 דחשיב מנר מוכח וכן בהכי, סגי כזואפשרות
 כי השמן על חושכ שאין אע"פ לר"שיומ"צ
 הרשב"א וכמוש"כ הכלי על שחושב מפניאם

 על איננה רע"א וקושיית ואכ"מ.[והרמב"ן
 כלים על אלא מחס"כ מוקצה של הדיןכל

 אדעתי' מסיק להשתבר דעלולין דכיוןדוקא
 בהן, שישתמשאפשרות
 ע"ד הבנויה רע"א של השניה והנחתוג.
 ר' כהבנת החזו"א עליו השיג ביצה,הר"ן
 הר"ן יסוד רע"א שלפי נראה ועכ"פהר-ן,
 שדין והראשונים הגמ' מן שמבואר מה עלבנוי

 אכילה מאיסור דינו ביסוד חלוק מוקצהטלטול

 מקרא מקורו השני זה כי במוקצה שימושאו
 לשימוש מבעו"י הוכן לא אשר וכלרוהכינו
 אינו הטלטול שאיסור למרות לשבת,נאסר
 חז"ל גזירת אלא בהכנה חסרון מחמתאסור
 הוצאה אטו גזירה הטלטול לאסורהיתה

 הוצאה צורך לאו טלטול אטו בגמ'ובדאמרי'
 דמגזירח איתא ב', קכ"ג שבת ובגמ'היא.
 שמלאכתו כלי אף אסרו חבליה בןנחמיה
 כלי להתיר חזרו וכן והתירום וחזרולהיתר

 עד ומקומו גופו לצורך לאיסורשמלאכתו
 הגדול ממסר חוץ ניטלע הכליכ כלשאמרו

 מוקצה שטלטול לפניך הרי כ(, מחס")שמוקצה
 כינו ]וכצדק נאסרה. נחמיה גזירת מכחג"נ
 "דיני מוקצה מטלטול המדבר בשו"ע ש"חסי'

 בזמן בשבת" והמותרים האסורים כליםטלטול
 שבו בשבת" מוקצה "דיני נקרא ש"ישסימן
 ומגמ' מהקצאתו.[ הנובעים הדיניםמובאים
 דרגות: כמה שישנן יוצא הנ"ל ב',קכ"ג

 כלל, לצורך שלא רק נאסר להיתרמלאכתן
 לגמרי המוקצין וכלים לצגומ"ק רקומלל"א
נאסרו.
 אם זו אחרונה בדרגה לחקור ףשד.
 שהוא ובמה מוקצה בשם חלוי טלטולהאיסור
 שאין מה עם נמו7 דזה או לשבת מוכןאינו
 אסור מוכן שאינו אחרי כלומר לכלוםראוי

 חזי דלא וכל לכלום ראוי אינו ולכןבשימוש
 טלטולו איסור להתיר חזתל ראו לאלמידי
 סופ"ד המלחמות מד' והנה נחמיה.שמכח
 דאיתקצאי מגו ל"א דלכן שלומדדביצה,
 הוצ מוכן באיסורו דגם בשבת, שהופרשבטבל
 שבת במסכח מבואר ואעפ"כ ע"שלשבח
 קצת נראה לטלטלו, אסור )באיסורו(דטבל
 שאינו מה עם נמדד הטלטול איסור שאיןמזה
 זמן דכל ראוי שאינו במה אלא בשבחמוכן
 באופן לכלום ראוי אין ממנו הופרששלא

 למידי חזי ולא המוכן שדבר וכשםהמותר.
 מוכן שאינו דדבר י"ל כמו"כ לטלטלואסור
 להד'א מבואר וכן בטלטול, שרי חזיומ"מ
 המוקצה דחפץ מ' אות טוחן מלאכת טלבאגלי
 לטלטלו לאחר אפי' מותר בשבח לחולההנצרך



תקיגנהוראי

 כל מ"מ לשבת מוכן דאינו דאע"גמה"ט
 לביאור נבוא ובזה לטלטלו. מותר חזידהשחא
 זה למוקצה שיתכן דכיון הנ"ל הר"ן שליסודו
 בו לכשיחזור לצו"ג שימוש היתר לושיהי'

 דלא בטלטול עכשיו גם הותר שפירמהקצאתו
 של אפשרות לו שיש כיע ראוי שאינו חפץהוי

 דמותר רע"א ומש"כ המותר. באופןשימוש
 היינו לצל מחמה ולא לצומ"ק רקלטלטלו
 כלי הוי !ר או מילה של שסכיןמשום

 היה להיתר מלאכחו היה ואילושמלל"א,
 ם הרמב" ואמנם לצל. מחמה אף בטלטולמותר
 מיאוס סחמת המוקצה דכלי כתב הי"אפכ"ה
 והיינו ע"ש, לו כשהוצרך רק לטלטלומותר
 מיאוס מדמת דמוקצה ביצה כר"ן ג"כדס"ל
 מהקצאתו, חזר שלא זמן כל אסור לר"שאף
 דאיסור שנקט במה הר"ן על שחולקאלא

 מה"ט ואשר החפץ, בראויוח תלויהטלטול
 יסבור דהר"מ לצומ"ק, אף לטלטלמתיר

 מוכן בלתי הוא שהחפץ במה תלוידהאיסור
 מיאוס מחמת מוקצה לטלטל אוסרולכן

 דבזה שרי לצו"ג ורק לצל מחמה אולצומ"ק
 בחי' להדיא משמע וכן מהקצאתו, בוחוזר
 בהכנת תליין הטלטול שאיסורי ס"ו כללאדם

 המשנ"ב ואחריו מהפמ"ג גם לשבת.החפצים
 הדין בטעם טל האגלי על שחלקו שכ"ח()בסי'

 החולה, לצורך מוקצה לטלטל מוחרשהבריא
 דברי גם נכונים ולפי"ז זה. כצד ש!קטונראה
 שהר"מ לדין שוכינו ועכשיו בטעמם.הר"מ
 מצטמצמת הרע"א קו' נמצאח הר"ן עלחולק
 הר"ן. שיטת לפירק

 אקרים הרע"א תמיהח לישב ובכרי'ה.
 דאר"ה אהא ב'( )קנ"ד הרשב"א ד'לבאר
 תחתיהן מניח זכוכית כל' טעונה בהמחוהיתה
 בקרני בגמ' לה ומוקים וכו' וכסתותכרים
 ופריך מוקצה, והוי דם בהן שמקיזיןדאומני
 ווטרי בשליפי ומשני מהיכנו כלי קמבטלוהא

 הרשב"א בחי' והקשה ע"ש. לנערןדאפשר

 מגמ' דאדרבא טובא צ"ע לכאורה הסרדכי*ודעת
 שמלל"א כלי והתירו דחזרו להיפך מבואר ב',קכ"ג

 ממסר חרן ניטלין הכלים כל שאמרו עד וכו'לצגומ"ק

 דשרי דנפטא משרגא דאומני קרנימ"ש
 מנא. בה לכסויי דחזי כיון לר"שלטלטולי
 נפיל דאי מנא בה לכסויי עביד דלאותירץ
 זה חשוב למה הרשב-א הקשה ושובמיתבר.
 לצומ"ק לטלטלו אפשר והא מהיכנו כלימבטל
 שימוש בו שאין דכל בעה"מ שיטת הביאוע"ז
 השיג והרשב"א לצומ"ק, גם אסורלצו"ג
 אלא ניטל כלי דאין נחמיה מר' וראייחועליו,
 שמלל"א כלי ולדידי' בלבד, תשמישולצורך
 היתר שום לו אין אסורה למלאכהומיוחד
 לטלטלו ר"נ מתיר ואעפ"כ גופולצורך

 על תפיסה משום בזה אין ]והנהלצומ"ק.
 דלר"נ בפי"ז אזיל לשיטתיה דאיהובעה"מ
 והרשב-א לצומ"ק, אסור באמת שמלל"אכל'
 שהוא מה לפי בעה"מ על והקשה הוכיחרק

 מותר שמלל"א כלי דלר"נ בפי"זסובר
 שמתחילה הרשב"א ד' וביאורלצומ"ק.[
 היחר לו יש מ"מ מלל"א דהוי דאע"פמקשה
 דאומני לקרני דאין משני ,וע"ז לצו"גטלטול
 שאין דאע"פ הרשב"א מקשה ושוב צו"ג,שום
 דלר"נ כמו לצומ"ק לישתרי לצו"ג היתרלו

 מותר מ"מ לצו"ג היתר כאן שאיןאע-פ
 ראוי שאינו חפץ שאפי' לנו הרילצומ"ק.
 שנתב"ל ואע"פ בטלטול, הוא מותרלכלום
 צ"ל בטלטול, אסור לכלום ראוי שאיןדכל

 לכלום ראף שאין דמה שאני דכליםלהרשב"א
 חזי דלא אף וכלים כלי, תורת הימנו מבטלאין

 כלי שאינו במה ורק בטלטול, מותריןלמידי
 בראויות דתלוי הוא בוה וכדומה, עציםכמו
 בטלטול. שרי לא חזי דלא וכלהחפץ
 פ"ג במרדכי למצוא יש זו לשיטה ומקור1.
 מיהו - הגדול ממסר חוץ וז"ל: שט"ואות

 הכלים, כל בפרק כדמשמע מותרלצגומ-ק
 אבל שבת באותו בו שהדליקו לנרוה-ה

 תורת עליו שאין דכווחייהו וכל ומעותצרורות

 לצגומ"ק ואפי' מכולהו חמור אוכלין אוכלי
 * עכ"ל.לא

 כמו-נ לצנוב.ק. הזחיז יא המזקצין שכל'ם הר'הגדוי.
 הגי'ב כי פ' מנמ' ידנריו המרדנ' סצא ראיה א.11צ,ע
 ב' רש-' דהנה ל1מי ;'תן ושמא נב.'. במצזיין א',קנ-נ



נהוראיתקיד
 ג, לצו" מותר הגדול דמסר המרדכי כומש"
 לכל אסור בודאי מחס"כ שמוקצהאע"פ
 לכלי שנצרך בחולה משכח"ל מ"מתשמיש
 להמרדכי לטלטלו שמותר וכיתהמוקצה,
 צ"ל ולפי"ז לטלטלו, יוכל אחר גםלצו"ג
 אחר ל"ה בטלטול נאסרין ג"כ כלים היודאילו
 כמושכ"ל דיסבור להמרדכי לטלטלויכול
 במה חלוי הטלטול דאיסור הר"מבדעת
 בלתי הוא החפץ וכאן מוכן בלתי הואשהחפץ
 החולה. לצורך הוא שראוי אע"פמוכן
 על הרבה תמה )רע"ט( הב"י והנהז.

 בשבת בו שהדליקו נר מתיר זה דאיךהמרדכי
 בטלטול נאסר דולק שבעודו כיון והריבטלטול,
 מגו נימא א"כ האסור, לדבר בסיסמכח

 אמנם השבת. לכל בטלטול לאוסרודאיחקצאי
 לא המוקצץ שכלים ברורים המריכידברי
 דאיתקצאי מגו לזה יועיל ולא בטלטולנאסרו
 שנסחלק לאחר גם מוקצה שיה" רקשגורם
 בטלטול שרי אכתי אבל הבסיס, מע"גהמוקצה
 אסור שהכסיס ומה המוקצע, כליםכשאר
 שמתבטל משום או הוא דולק בעודובטלטול
 ליאסר ממנו כחלק ונעשה גבו שעללהמוקצה
 ומשמש בסיס שנעשה שמכיון אובטלטול
 בהמוקצה כטלטול בו הטלטול הוילהמוקצה

 כמו בסיס נעשה שלא היכי דרק גבושעל
 טלטול משום בבסיס הטלטול נאסר לאבשוכח
 כלאח"י כטלטול רק דחשיב גבו שעלהמוקצה
 נאסר גמור בסיס שנעשה היכי אבלבמוקצה

 מלי,א ה1.ל הינך לחר;גוי'ן: אלא בד.ה נ', מ"הבדף
 דטלי,א בפ;.י חמה 1כבר מוקצה. י'ה איח איסאואס1ר
 הת1ס' 1נמוש.נ נמ1קצה ור,ש ר.י במחלוקח חלףלא
 חוס. על חולק נאסת דרש.י ש;ראה איא א',ל"1

 קיה לר' ואסור הקצאה משוס נס נ1 .ש שמיי-אדנלי 1ס"י
 דהצ,ציות הת01פ1ח שנחבו 1גמו מוקצה. ליהדא-ת
 שמיל"א כי' בבי לרש-י ס,י נמו"נ לר.', מה,טאסור
 אס1ר טוקצה ייה דאית 1לר-י הקצאה, מש1ס נודיש
 בד-ה ב' ל.ה יש"' מפש"נ נראה ונן לצ~.ג.אפ"

 נמר'ב מ1קצה. משוב 1אסור סלל"א הףחצוצר1ה:
 דסוקצה א', קנ.1 הגמ' על רש.' מש,כ בוה לפרש;ראה

 חוץ ;י0יין הכל'ם נל דה;ן מידה ר-ש א5"מהס,כ
 יאפי' נטלק: הבליס נל בד,ה ופוש.' דגיויממ0י

 חשיב דלא בהמוקצה טלטול מחמתלטלטלו
 שצ"ע עד כ"כ פשוט חה יד. כלאחרטלטול
 ובעז"ה המרדכי על הב"' מקשה בכללמה

 הרי ועכ"פ הדברים. בהמשך ג"זיתבאר
 המרדכי. דעח היטבנתבארה
 צע"ג עדיין הרשב"א שיטת אולםח.
 - רבה על הגמ' כשמקשה א', קכ"גשבדף
 ומדוכה מעלי - לצו"ג שמלל"א כלישמחיר
 מחמת מוקצה דהוי ומשני לטלטלן,שאסור
 הרשב"א וכתב ע"ש. ומזורי זיירי כסיכיחס"כ
 ששנינו דאסור לרבה, בגמ' משני לאדמה"ט
 וכדמשני מקומו לצורך הכוונה ומדוכה,בעלי
 לטלטלן דאסור רבא על בגמ' ב', קכ"גלקמן
 לרבה ליה דמשמע משום מחמל"צ,היינו
 נמצא עכת"ד. הוא גווני בכל דקחנידאסור
 מחס"כ מוקצה והוי לרבה משנינן כדדגם
 וכיון לצגומ"ק. ואף גווני בכל לטלטלןאסור

 בשיטת הולך דהרשב"א למעלהשהוכחנו
 אע"פ לטלטלו מותר כלי שהוא דכלהמרדכי
 הרשב"א מתיר ומה"ט לשימוש ראוישאע
 צ"ע א"כ לצומ"ק, דאומני בקרני ב'()קנ"ר
 אסורין הגדול מסר וכן ומדוכה עלי למהטובא

 כטלטול. ולישתרי נינהו כלים והאלצומ"ק
 דטלטול מוה להוכיח נראה והיהט.
 נחמיה מגזירת זה שנאסר ממה חךןמוקצה,

 גם הטלטול לאסור יתכן מ"מוכמושנח"ל,
 זו גם לטלטלו מוכן שאינו וכל הקצאה,מכח
 )ושמא והכינו, מכח בטלטול לאוסרו סיבההיא

 שמיל-א כלי אין יי.' דאילו וה-נו היא ~ר.שמלל"א
 דהמרדני ;אמר ואס לדעת1. הן דס1קצ'ן כיון בייניטי
 קנ-; מ;מ' לדבר'1 0'ת לו יש שפיי רש.' בשי0תא~יל
 יצ1-; שמלל-א ניי דמחיר רבה על סקשי;ן ונדא'

 לצ1"ג אסור נ,נ סיל,א וא.ג מוקצה י- דאיתנר.. דאתי דהה לא ימה היא. ;חמיה ר' דהאי ודתיממד1נה
 מחמה כ,א בטלט1ל נאסרו יא המוקצין בלים דאףא.1
 הנמ' שפיר לפרושי איכא והשחא יצ;ו"מ. 1לאלצל
 היחר בנלי ה.' לצנ1.ס שמיל.א גיי רכשהתירו נ'קג.נ
 הכלים שכל הגמ' שאמרה חהו הסוקצין הנל'ם נל~ה

 כי'ס כיומר הנד1ל ממסי ח,, - יצל סחמה אף -;של'ן
 ע"ב. לצג1.מ רק שמ1תריןהמוקצין



תקטונהוראי

 את "והכיגו הפסוק על ג"כ זה להסמיךיש
 לטלטל שרוצים מה שגם כלומר יביאו"אשר
 מער-ש.( מוכן להיותצריך

 והא ד"ה ב', קנ"ו התוס' מדברי לזהוסיוע
 איסור על גם דאיתקצאי מגו דשייךשנקטו
 קרא על נסמך דאיתקצאי שמגו למרותטלטול
 מכח הנאסרים בדברים רק ונאמרדוהכינו
 מ"ו סוכה בריטב"א כמבואר בהכנה.חסרון
 הב"י קו' גם לבאר נראה ובזהב'.

 מה למעלה, בו שנתקשינו המרדכי על)רע"ט(
 הרי הטלטול לאסור דאיתקצאי מגויועיל

 מוחרין מוכנין שאין כלים דאף סוברהמרדכי
 ד' את הב"י דחה דמה"ט י"ל ולהנ"לבטלטול.

 הוקצה בסיס שהי' בשעה דעכ"פהמרדכי
 מגו נימא וא"כ איסור מחמתבטלטול

 לאחר אף בטלטול הבסיס לאסורדאיתקצאי
 באמת והמרדכי מעליו. המוקצהשנסתלק
 לאסור הקצאה דל-ש ויסבור זה יסוד עליחלוק
 סהכנה חסרון שייך תשמישין על ורקטלטול
 הב"י קו' שתירץ סק"ב( )רע"ט בט"ז]וע-ע
 וכנראה אחר לענין המרדכי כוונת אתוהשיא
 הב"י מתוך כ"א המרדכי את ראהשלא

 מבואר וכן בדבריה. למעייןכמבואר
 ב', מ"ב שבת התוס' על במהרש"אלהדיא

 דקתני דמתני' שם שכתבו ניאותין ואיןבד-ה
 כר"ש אתיא המטפטף משמן ניאותיןאין

 למצוותו הוקצה משוס בזה לאסורדמודה
 אין מדקחני ר"ל וז"ל: ע"ז מהרש"א וכ'ע"ש.
 כ ע" בו אין טלטול דאיסור משמע וכו'ניאותין
 ליה דאית כר"י מחוקמא דלא למימר לןאית

 כר-ש אלא לטלטל" איסור מחמת"מוקצה
 מתיר שהרי איסור מחמת מוקצה ליהדלית
 וכו' שכבה לאחר בהנאה גם השמןמוחר
 )כמותר דאוכלע לרש"א דס"ל והיינועכ"ל.
 איסור מחמת למידי, חזי דלא אע"גהשמן(
 ולכן בטלטול, נאסר לא מ"מ למצוה,שהוקצה

 ליהנות דאסור כר"ש רק אתי דמתנ" התוס'כ'
 מגו דס"ל לר"י אבל שרי, בטלטולאבל

 ביה"ש בטלטול שהוקצה כיון הרידאיתקצאי
 בטלטול השבת לכל נאסר שוב איסורמחמת

 אלא אתי לא בטלטול דשרי דמשמעומתני'
 בשו"ע וע"ע דאיתקצאי. מגו לי' דליתכר"ש
 מותר נאסר דמה"ט שכ' סע"ב רע"טהרב
 ממנו להסתפק שנאסר שמכיון בטלטולהשמן
 דלא )וזה למידי חזי לא תו דאיתקצאי מגומכח

 הוקצה בטלטול שגם ועודכמהרש"א(,
 משמע עכח"ד. בסים, שהיה מפניבביה"ש

 לאסור שאפשר ממה דחרן כמושכ"לג"כ
 לאוסרו שייך למידי חזי דלא מכחהטלטול
 כ' יוסף בראש וכן הקצאה.מכה

 בכלי שאף א', מ"ו התוס' ד'בביאור
 חס"כ מחמת מוקצה שייך להיתרשמלאכתו
 שאין מדבריו שס )ומשמע בטלטוללאוסרו
 שהבין כמו מקום קביעות מכחהמוקצה
 ובע"כ ע"ש( כיס חמרון מכח אלאהחזו"א
 כיון כ דאל" הקצאה מכח טלטול לאסורדשייך
 יאסר ולמה למידי חזי הא היתר לשימושדחזי

 כדאמרן. א"ובטלטול
 שכתב א', מ"ג בעה"מ ד' להבין נקלוכזה
 לצורך אלא ניטל בלי דאין יצחק ר' שלדדינו
 במוקצה. ור"ש ר"י במחלוקת תלוי הניטלדבר
 והקצאה בהכנה רק בודאי פלוגתתם כיאם
 טלטול, איסור רק הוא יצתק ר' שלודינו

 נובע לה'ות טלטול איסור יכול שפירולהנ-ל
 שכ' פכ"ה הרמב"ם ד' וכן בהכנה,מחסרק
 אסור כלים שהן אע"פ וכו' הביתדלתות
 וכו' לטלטל" הוכנו "שלא מפנילטלטלן
 כפשטן. לפי"זיתפרשו
 נכון, אל הרשב"א ד' יתיישבו וכעתי.
 כווגח גם לפרש אפשר למעלה המבוארדע"פ
 "רמייחד ומזורי זיירי בסיכי א', קכ"גהגמ'
 דעתו שמקצה בזה שהכוונה דוכתא"להו

 מקום, להם מייחד אלא לצומ"ק אףמלטלטל,
 כלים, דהר אע"ג בטלטול דאסורין הואוסה"ט
 דמבואר זו"מ סיכי או הגדול במסר דוקאוזה
 הקצאה כאן יש שפיר דוכחא להו דמייחדבהו
 הקפדחו כל דאומני בקרני אבל לצומ"ק,אף
 ליפול שיוכל מפני מנא בו לכסות שלארק

 ואינו מקום לו מייחד אינו ולעולסולישבר,
 להדיא שו"מ מלטלטלו. דעתומקצה



נהוראיתקטז
 וז"ל: תר"ו ח-א הרשב"א בתשובתכדברינו

 מחמח מוקצה בין איסור מחמת בין מוקצהכל
 לטלטלו מוחר כלי תורת לו שיש כלמיאוס

 בטלטול אסור מוקצה אמרינן ולאלצגומ-ק
 וכו' כלי תורת לו בשאין אלא לצגומ"קאפי'
 מוקצה בין הפרש אין כלי תורח לו כשישאבל
 לטלטלו איסור מחמת או מיאוסמחמת

 מסמר אלא זה מכלל הוציאו ולאלצגומ"ק,
 לך הרי עכ"ל. מקום לו המיוחד וחבירוהגדול

 לא דכלים המרדכי כשיטת ס"לשהרשב"א
 על שחולק אלא לצגומ"ק בטלטולנאסרו
 בו שיש וכדומה חס"כ מחמת במוקצההמרדכי
 לטלטול.הקצאה
 י"ג( אות בא"א )רע"ט הפמ"ג והנהי-א.
 דגם שנקט הרשב"א שיטח על בצ"ענשאר
 לצגומ"ק, רק מותר מיאוס מחמתמוקצה
 מ"ד שבת מאיר ר' שיטת עלינו חיקשהדא"כ
 באותה בו שהדליקו נר בין לחלק דס"לא',
 דאיתקצאק מגו משום בטלטול דאסורשבת
 ממוקצה ס"ל דלא מוחר בו הדליקוובלא
 שניהן הרי הרשב"א ולד' מיאוס.מחמח
 במוקצה לצל, מחמה ואסורע ק לצגומ"מותרין
 שניהן הרי הרשב"א ולד' מיאוס.מחמת
 דמוקצה לצל, מחמה ואסורין לצגומ"קמותרע
 אין ולפמשכ"ל עכת"ד. להרשב"אלצגומ"ק
 בשבת כו שהדליקו נר דודאי לקושיאמקום
 שהוקצה הקצאה, מכח בטלטול עכ"פאסור
 אף וא"כ לטלטלו, אף בסיס איסורמחמת

 ורק דאיחקצאי, מגו משום אסורלצגומ"ק
 בשבח כו שהדליקו נר מותרלהמרדכי
 גם מיושב ובזה וכמשנת"ל.לצגומ-ק
 והמחבר הב"' הזכיר לא למה הפמ"גהערת
 דעת אח רק והביא הרשב"א דעח אחבשו"ע
 המוקצע כלים לשניהם כי אםהמרדבק
 ולפמשכ"ל כטלטול. אסורין איןמחמ"א
 בו שהדליקו לנר ענין אינם הרשב"א ד'בודאי
 לכל נאסר לטלטול ביה"ש שהוקצה כיוןדבזה
 ר' שיטת על הפמ"ג דקו' אלאהשבת.
 לק"מ, דבלא"ה נראה הרשב"א( )לדעתמאיר
 מחמח מוקצה לאסור הרשב"א כוונתדאין

 רק הוא הרשב"א דכוונת לצגומ"ק,מיאוס
 והוי מיאוסה מחמת למידי חזי דלאלכלי
 שהתיר בדבריו מוכרח וכן גופו, מחמתמוקצה

 אע"ג אסור כיי באינו אבל בכלי רקלצגומ"ק
 כר"ש, דשרי קיי"ל מיאוס מחמחדמוקצה
 השואל מדברי בזה לאפוקי שבאועע"ש
 ובע"כ לצגומ"ק, בכלים אפי' לאסורשרצה
 כשפוד מיאוסו מחמת למידי חזי בלאדאיירי
 הרשב"א מד' גם מונרח וכן בשר, בושצלו
 ואכמ"ל. ב',קנ"ד

 למה ז"ל רע"א קו' ליישוב נכוא ובזהי"ב.
 דשייך כיון והא בטלטול, אסור מילה שלסכין
 י"ל ולפמשנ"ת לצומ"ק, אף לישתרי צו"גבה

 שמקצה הקצאה מכח אסור מילה שלדסכין
 רק שייכת הר"ן וסברת כלל, מלטלטלודעחו
 דבזה נחמיה גזירת שמכח טלטול איסורעל
 ומותר למידי חזי שפיר צו"ג לו שישכית

 שייך שפיר הקצאה מכח אבלבטלטול,
 חק"א המג"א סברת לולי ובוראילאוסרו.
 והכלי החפץ הי' ומצפה יושב חשובדכלים
 מקום לו מייחד כשאין אף לטלטלאסור

 קיי"ל לא דלהלכה מטלטול אף*ומקצהו
 כטלטול, אסור בתשמיש שאסור וכלכרשב"א,

 של בסכין כמו א המג" סברת ששייך היכיאבל
 אסור יהי' אז וליפגם ליפול שעלולמילה

 כלל. לטלטלו שלא שהקצהו מכחלטלטלו
 שאינו חפץ כל שא"כ תשיבני ואלי"ג.
 בטלטול, ליחסר למידי דחזי פ אע" לשבתמוכן
 שוב נחמיה מכח בטלטול שנאסר דמאחרכיון

 טלטול של וה איסור מחמת גם מטלטולהוקצה
 לבריא התיר באגל"ט והרי כלים,רגזירת
 חזי דהשחא זה מטעם לחולה מוקצהלטלטל
 בטלטול דאיתקצאי מגו נימא ול"ללמידי

 כית לק"מ זה יומא, לכולי איתקצאילביה"ש
 לא בידים דחאו שלא מחמ"א דמוקצהדק""ל
 הבריא מוחר לכן דאיתקצאי מגו ביהאמר"
 בטלה חזי דהשתא דכית החולה לצורךלטלטלו

 ורו"ק. הקצאחהלה
 קושיית ליישב גם, נרויח וכעתי"ד.
 שהביא מה על סע"ה, ש"ח בסי'רעץ"א



תקיזנהוראי
 מותר שמלל"א דכלי אומרים שישהמחבר
 מגמ' זה דין ומקור תינוק, או ככר ע"'לטלטלו
 מותר מלל"א, שהיא דמדוכה א',קכ"ג

 מוכיח ולפי"ז שבתוכה. שום ע"ילטלטלה
 לצגומ-ק שמוחר מלל"א דווקא דלאורע"א
 לצגומ-ק שאסור המוקצה כלי שאר אפי'אלא
 קכ"ג הגמ' דהא כא"ת, ע"י לטלטלו מותרג"כ
 אפי' שום ע"י המדוכה טלטול להתיר רוצהא',
 שם. וכמבואר לצגומ"ק אסור שמלל"א כליאי

 בסי' המחבר פסק למה רע"א מקשהולפי"ז
 בשכת בו שהדליקו נר לטלטל דאסוררע"ט

 והרי מבעו"', הנר על לחם שימת ע"'אפי'
 לטלטל המתירים דעת ח ש" בסי' שהביאמכיון
 נר גם מתיר ל"ל כא"ת, ע"י המוקצהכלי

 דכא"ת. זה היתר ע"י לטלטל בושהדליקו
 שהדליקו דבנר למעלה המכואר לפיאולם

 שאסור הקצאתו מכח גם בו נאסר הטלטולבו
 י"ל שפיר א-כ בסיס, איסור מחמתלטלטלו
 איסור להתיר אם כי מצינו לא ת דכא"דההיתר
 אבל דנחמיה, כלים גו'רת שמכחהטלטול
 הכנה חסרון מכח שנאסר טלטול איסורלהתיר
 להתיר מקור לנו איז דוהכינו קרא עלהנסמך

 בס"ד. ע"כ כא"ת, ע"י זהגם

4"
 קופיץמשת

 בערכין יד השגבענין

 הל' וחרמין ערכע מהלכוח בפ"גהרמב"ם
 חמשים עלי ערכי ואמר הערך את המפרשח',

 אינו סלעים שלושים עלי פלוני ערך אוסלעים
 דמי או עלי דמי האומר וכן יד .בהשגנידת
 דמים שחייבי יד בהשג נידק אינו עליפלוני
 עלי מנה שאמר כמי הם והרי נדרן פירשוהרי

 עכ"ל. גמור מנה ליחן חיב שהואלהקדש
 אינו עלי דבדמי הרמב"ם מדבריונראה

 והוי קצבתו כמפרש דהוי משום יד בהשגנידון
 שייך לא ולכך מסוים סכום על מפורשכנדר
 עלי ערכי באומר משא"כ יד, דהשג דיןבזה
 הדין התורה נתנה ובזה נדרו סכום כמפרשאינו
 דאמאי דבריו להכין צריך ולכאורה ידדהשג
 יותר נדרו סכום מפרש הוי עלי דמיבאומר
 עלי דמי באומר גם דהא עלי ערכימאומר
 יוחר נדרו פירש ובמה כעבד לשומוצריך

 יש עלי ערכי באומר וכמו עלי ערבימהאומר
 דין שיהיה על' דמי באומר ה"ה יד דהשגדק

 יותר להחשיב נותנת הסברא ואדרבה ידדהשג
 ראחרי נדרו סכום מפרש עלי ערכיהאומר

 עכשיו ואחד אחד לכל סכום קבעהשהתורה
 סכום כאומר הוי לכאורה עלי ערכישאומר
 דמי באומר וא"כ יד בהשג נידץ ואפ"הערכו
 כ"ש כעבד לשומו עכשיו צריכים דאנחנועלי

 המרכבח הקשה וכן יד, בהשג נידתשיהיה
 הגרי"ז ביאר דהא להקשות יש ועודהמשנה.
 מדין נמי הף מפורש דערך ב', ד' דףבערכין
 הדין בו שיהיה וא"כ נדר מדין ולאערכין
 דהשג הדץ גאמר ערכין בפרשת דהא ידדהשג
יר.

 של נרר הדץ בעצם דחלוק לומר,והנראה
 דהאומר עלי דמי מהאומר עלי ערכיהאומר
 אלא בכלל, כסף להקדש נדר לא הוא עליערכי
 שאדם אמרה והתורה להקדש עצמו חיבדהוא
 סלעים, נ' לתת חייב להקדש עצמושחייב
 חיוב זהו סלעים בנ' שמחוייב זהונמצא

 עלי דמי באומר משא"כ עליו, הטילהשהתורה
 אבל הכסף סכום את מפורש אמר שלאאע"פ
 מצד הוא כעבד השומא להקדש לתת דחייבהא
 שהתורה זה ואין דמיו, להקדש לתתנדרו
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 ולכך להקדש וכך כך סכום לתת אותוחייבה
 דהא יד, דהשג דין עלי דמי באומר נאמרלא
 ערכי באומר משא"כ הזה, בסכום עצמוחייב
 התורה רק כסף סכום עצמו חייב לא דהואעלי

 הדין נאמר בזה הכסף, סכום את עליוהטילה
 דאינו סלעים נ' לו ואין עני הוא דאם יד,דהשג
 נמי שמצינו וכמו יכלתו, כפי רק לתחחייב
 במפרש למה קשה עדהן אבל בשנים,חילוק
 יד. דהשג דין איןערכו

 המפרש וז"ל, כתב הנ"ל ברמב"םוהנה
 ערך או סלעים נ' עלי ערכי ואמר הערךאת

 יד בהשג נירק אינו סלעים ל' עליפלוני
 הא על הקשה ערכין למס' הלכוחובליקוטי
 בזכר הא סלעים ל' פלוני ערך הרמב"םדכתב
 זה ומחמח בנקבה, כ"א סלעים ל' ערךאין
 יש דכנקבה סלעים ל' עלי פלונית ערך אוהגיה
 דוחק זהו אמנם יעוי"ש, סלעיס ל' שלערך
 ב' דישנם מזה ללמוד והנראה הר"מ.בלשון
 עלי ערכי באומר ערך סחם חדא ערכיןסוגי

 שמשלם וסכום ערכין במצוח עצמושמחייב
 מפורש ערך הוא השני וסוג התורה, חיובהוא

 מדין רהוא ראע"ג עלי, סלעים נ' ערךכאומר
 עלי פלוני ערך לומר יכול שאינו דהיינוערכין
 כסף מאה של סכום אין דבערכין סלעיםמאה
 דחייב דא סלעים נ' פלוני ערך כשאומראפ"ה
 ערך דאמר נדרו מצד הוא סלעים נ'לתת

 מטילה דהתורה חיוב זה ואין סלעיםחמשים
 דשייך לומר אפשר ולפ"ז ערכע כל כמועליו
 דבכיון סלעים ל' עלי פלוני ערך לומרנמי
 לא שהתורה אע"פ הסכום אח מפרשדהוא

 שייך שפיר לנקבה, רק לזכר כזה סכוםמחייבת
 כיון מפורש, כערך הזה בסכום עצמולהייב
 לא אם אבל ערכין, בפרשת יש ל' שלשהחיוב
 עצמו לחיב שייך היה לא ערכין בפרשתהיה
 מדין נמי הוא מפורש ערך דהא סלעיםבל'

 הזה הסכום אם עצמו לחייב שייך ולאערכע
 דבערך י"ל ולפ"ז ערכין. כפרשח נכלללא
 להקדש עצמו לחייב רק היה נדרו דכלסתס
 שחייב והסכום מסוים בסכום עצמו חייבולא
 גם התס עליו הטילה שהתורה חיוב זהולתת

 וכמו לעני, עשיר בין חילוק התורהקבעה
 בערך משא"כ המעריך, בגיל התורהשחילקה
 וחיוב סלעים בנ' עצמו חייב שהואמפורש
 לחלק שייך לא נדרו, מצד הוא סלעים נ'לחת
 בנ' עצמו חייב הוא דהא לעשיר, עניבין

 וחיובו. נדרו לקיים וצריך להקדשסלעים
 וז"ל, הנ"ל הר"מ על השיג שםוהראב"ד

 הם שהערכין לפי אלא זה הוא השס מןלא
 עליו התורה חסה עבד של כשלשים קנסכעין
 וגזירת קנס אין בדמים אבל יד, בהשגשידון
 על הקשה והרדב"ז עכ"ל. מך ואם הואהכתוב

 להיות צריך היה קנס הוי ערכין דאיהראב"ד
 צריך היה דא"כ ועוד פטור בקנס דמודההדין
 ובין גדול ובין קטן בין שוע הערכין כללהיות
 דאינו עכד של דשלשים דומיא בחור וביןזקן
 כאן ואין שלשים של תשלומין חדאאלא

 עיי"ש. תשלומיםחילוקי
 והראב"ד, דהרמב"ם המח' לבארוהנראה

 נ' לתת דחייב הא עלי ערכי דהאומר ודאידהא
 מצד דהוא אלא נדרו מצד אינו להקדשסלעים
 עצמו שחייב מי כל אח דחייבה התורהחיוב

 אלא לעיל, וכדביארנו סלעים נ' לתתלהקדש
 אם יד דהשג בדין והראב"ד הרמב"םדנחלקו
 אחד סכום מחייבח התורה רעשיר הואהפירוש
 דכשאדם או אחר סכום מחייבת החורהועני
 בעצם להקדש עצמו וחייב על' ערכיאומר
 דהתורה ורק סלעים בנ' אותו מחייבתהתורה
 כפי שיתן סלעים נ' לו שאין מי אחפטרה
 צריך היה התשלום בעצם אבל ידו,השגת
 הרמב"ם נחלקו ובזה סלעים. נ'להיות

 אומר דכשאדם סובר דהרמב"םוהראב"ד,
 התורה להקדש, עצמו חייב והוא עליערכי
 ידו, השגת כפי ועני סלעים נ' עשירחייבה
 חייב דהוא מפורש דבערך הרמב"ם כ'ולהכי
 דהא יד, דהשג דץ שייך לא סלעים בנ'עצמו
 משא"כ להקדש. סלעים נ' שיתן אמרהוא

 אע"פ עלי ערכי אומר דכשאדם סוברהראכ"ד
 כסף של מסוים בסכום א"ע חייב לאדהוא
 נ' לחת חייבה התורה חייבתו כשהתורהאבל

 הקילה התורה משגת ידו שאין בעני רקסלעים
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 שבעצם אע"פ ידו השגח כפי שיתןעליו
 1' ליתן עלי ערכי האומר מחייבתהתורה
 דמי באומר שגם הראב"ד סובר ולהכיסלעים
 כל את לחת צריך נדרו שמצד אע"פעלי

 לו שיהיה שייך אפ"ה עבד, דמי שלהסכום
 כל לתת חייב אינו לו דכשאין יד, דהשגהקולא
 הראב"ד כ' ולהכי ידו, השגת כפי רקהסכום
 ובזה קנס, כעין הוא דערכין הדין שכלהטעם
 בו לך ואע יד, השג של הקולא התורהחידשה
 עלי דמי האומר למילף וא"א חידושואלא
 ערכיך מפרשת יד השג של הקולא בזהשיהיה

 דהראב"ד הרדב"ז, קושית מיח2בתובזה
 של חיוב הוא ערכע של דהחיוב לומר כיוןלא
 עלי ערכי האומר של החיוב דכל אלאקנס,
 נכלל זה אין שחייב והסכום התורה חיובהוא

 לפי דכ' הראב"ד לשון מדויק ובזהבנדרו,
 קנס, דהוא כתב ולא קנס כעין הםשהערכין

 שחייב הכסף דסכוס לקנס דומה הוא בזהאלא
 וכזה מחייבתו שהתורה חיוב זה להקדשלתת
 א-א אבל דהשג הקולא התורה הידשהגם

 עלי, ערכי מהאומר עלי דמי האומרללמוד
 חידושו. אלא בו לך אין הוא דחידושדכיע

4"
 רייך משתתרב

 חציו משום אשובענין

 אשו אמר 'וחנן ר' אתמר א'ן כ"בב"ק
 ממונו, משום אשו אמר ורשב"ל חציו,משום

 מכהו חציו א"ל כר"' אמר לא מ"טורשב"ל
 לא מ"ט ור"י קאזיל, מכתו לא האיקאולי
 הא ממשא בי' אית ממונא א"ל כרשב"לאמר
 ומתניתא קרא רבא אמר וכו', ממשא כי'לית

 תצא אש תצא כי דכתיכ קרא לר"', לי'מסייע
 אשו ש"מ הבערה, את המבעיר ישלםמעצמה
 בנזקי הכתוב פתח דתניא מחניתא חציו,משוס
 משום אשו לך לומר גופו בנזקי וסיםממונו
 משום אשו למ"ד לאבי ק"ל רבא אמרחציו,
 משכחת היכי רחמנא דפטר באש טמוןחציו
 חצר לאותו דליקה שנפלה כגת לי' וניתאלה,

 והדליקה והלכה דליקה מחמת שלא גדרונפלה
 א"ה חציו, לי' כלו דהתם אחרת בחצרוהזיקה
 משום למ"ד אלא חציו, לי' כלו נמי גלוילענין
 לו שהי' וכגון ממונו משום נמי לי' איתחציו

 טפח ולא הוא שורו דהתם גדרה ולאלגודרה
 חציו משום לי' דאית דמאן מאחר וכיבאפי',

 איכא בינייהו, מאי ממונו משום נמי ל"אית
 דברים. בד' לחייבובינייהו

 את המדליק תנינן ב', ס"א בדףולהלן
 משלם אומר ר"י ודלקו כלים בו והיוהגדיש
 של גדיש אלא משלם אינו וחכ"א שבתוכו,מה
 לר-י חכמים ומודים יכו', שעוריז של אוחטין

 מה כל משלם שהוא הבירה אתבמדליק
 ובגמ' בבתים, להניח בנ"א דרך שכןשבתוכה
 במדליק פליגי פליגי, בתרתי רבא אמראלא
 דר"י חבירו, של בתוך ואכלה והלכה שלובתוך
 מחייב, לא סברי ורבנן באש אטמתמחייב
 סבר דר"' חבירו, בשל במדליק נמיופליגי
 ורבנן ארנקי, ואפי' שבתוכו מה כלמשלם
 מוריגין כגון בגדיש להטמין שדרכן כליםסברי
 דרכן שאין כלים דמשלם, הוא בקרוכלי

 וז"ל, התוס' וכ' משלם. לא בגדישלהטמין
 רר"י חבירו, של בתוך במדליק נמיופליגי
 מחייבי לא ורבנן בגדיש, בארנקי אפי'מחייב
 בגדיש להניח שדרכו חבירו של במוריגיןאלא
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 בבתים, דבר כל להניח שדרך בבית ארנקיאו

 שטמון פטר לא יהודה דר' לפרש ישוטעמייהו
 כדמשמע פטרי שלו בתוך במדליק ורבנןכלל,
 שלו, בתוך במדליק דאיירי אש חצא כיקרא
 בדבר מחייב חבירו של בתוך במדליקאבל

 קרא בי' דפטר אשכחן דלא להטמין,שדרכו
 דלא מסברא, פטרי דרכו שאין ובדברטמון,
 ארנקי אדם שיניח אדעתי' לאסוקי לי'אבעי
 עכ"ל.בגדיש

 ה"א ממון מנוקי פי"ד הרמב"ם כ'והנה
 ועברה חבירו שדה בתוך המדליקח"ל,

 כי שנא' שלם נזץ לשלם חייב והזיקההדליקה
 הקמה או גדיש ונאכל קוצים ומצאה אשתצא
 אש ח', ובהל' וגו', המבעיר ישלם שלסוגו'

 חייב עסר או אבנים או עצים ואכלהשיצאה
 כלים והיו וכיו"ב גדיש אכלה וכו',לשלם
 מוריגים כגק היו אם הגדיש, בתוךטמונים
 השדה אנשי שדרך מדברים וכיו"ב בקרוכל'

 וכלי בגדים היו לשלם, חייב בגדישלטמנם
 ט', ובהל' הכלים, על פטור וכיו"בזכוכית
 במדליק אבל חבירו, שדה בתוך במדליץ אבד"
 למה וקשה עכ"ל, וכו' שלו שדהבחוך

 חייב חבירו שדה בתוך במדליקלהרמב"ם
 להחוס' ובשלמא בץר, וכל' מוריגים עלבטמון
 קאיירי אש תצא דכי דקרא ס"ל דרבנןדכחבו
 טמת, פטור נא' וע"ז שלו, בחוך במדליקרק
 טמע, פטור אין חבירו של בחוך במדליקא"כ

 בטמק, חייב בקר וכלי במוריגיןומשו"ה
 לאסוקי לי' איבעי להטמין, שדרכודמכיון
 להטמין דרכו שאין בארנק' רץ וחייכ,דעתי'
 דכ' להרמב"ם משא"כ אונס, משוםפטור
 במדליץ קאיירי אש תצא דכי דקרא א'בהל'
 טמון, פטור נא' קרא ובהך חבירו,  שדהבתוך
 דברים ושאר בקר וכלי מוריגים על חייבלמה

 י"ב בהל' במש"כ יקשה וכן להטמין,שדרכן
 כל משלם חבירו של הבירה את המדליקוז"ל,
 כליהם כל להניח בנ"א דרך שכן שבתוכה,מה
 ס"א ממתני' והוא עכ"ל, בבחים חפציהםוכל
 הבירה את במדליק לר"י חכמים ומודיםב',
 תצא דכי דקרא כ' דהרמב"ם מכיון וקשהוכו',

 יהי' שוב חבירו, של במדליק ץאייהיאש
 שבחוכה, מה כל על חייב ולמה טמון,הפטור
וצ"ע.

 שהרמב"ם אחר ט"ו בהל' ה"הרצוה"ק
 חלק לא אמאי חציו, משום דאשו כר"יפוסק
 דלא א'(, ,כ"ג בסוג' שס שחלקו כמובטמון

 חציו, לי' בשכלו רק פטור טמון לר"ימשכחינן
 ואילו בטמון, חייב חציו לי' כלו בשלאאבל

 בחוך במדליץ אבל וכ' סתם ט' בהל'הרמב"ם
 בגדיש, הטמונים הכלים כל על פטורשלו

 חציו לי' כלו בלא דגם מורה לשונודרהיטת
 תי"ח סי' במחבר יעוי' ובאמת בטמון,פטור
 חציו כלו ולא שלו בחוך דהדליק דכ'סי"ד
 וצ"ע. יעוי"ש, בטמוןחייב

 בתוך המדליק וז"ל, י' בהל' הרמב"םוכתב
 גדי והי' הגדיש ונאכל האש ויצאה חבירושדה
 שכן חיב, עמו ונשרף לו סמוך ועבד לוכפות
 וגדי כפות עבד הי' כגדיש, לעשות בנ"אדרך
 וכתב עכ"ל, פטור עמו . ונשרף לוסמוך

 זה א"א וכו', חבירו שדה בתוך ר"ל,בהשגות
 עכ"ל, מיירי בטמון לאו דהכא מהו, יורעאיני
 המדליק ח"ש ב', כ"ב מהגמ' וה דברומקור
 לו סמוך ועבד לו כפות גיי והי' הגדישאח

 לו סמוך וגדי לו כפות עבד חייב, עמוונשרף
 משום אשו למ"ד בשלמא פטור, עמוונשרף
 משום אשו למ"ד אלא פטור, משו"החציו
 השגת וצ"ב יעוי"ש, ונו' פטור אמאיממונו

 ובהשגות וז"ל, דכתב בה"ה ויעויי'הראב"ד,
 יורע, איני מה ידעתי ולא מעיני ונעלםוכו',

 דקילבד"מ משום הוא כפות כשעבדשהפטור
 לברוח, יכול הי' ולא כפות שהי' העבדבמיתת
 ב'( )כ"ב הרגל כיצד שבפ' הסוג' מוכרחוכן

 וצ"ע.עכ"ל,
 אש וו"ל, ט"1 בהל' הרמב"ם דכ'ועו"ק
 הרי בו וחבלה האדם את והזיקהשעברה
 ובצערו וברפויו ובשבתו בנזקוו חייבהמבעיר
 שאשו שאע"פ בידו, ה,יקו כאילוובבשתו
 עכ"ל, בחציו שהזיקה כמו ה"ה הוא,ממונו
 הוא הרי חציו לי' כלו דלא בגוונא נ ממ"וקשה
 ממונו, דין בלא גם גרידא חציו מדיןמתחייב



תקכאכחוראי

 והרמכ"ם ממונו, רק הוי חציו לי' דכלוובגוונא
 ומשו"ה חציו, לי' כלו דלא בגוונאקאיירי
 בעינן למה קשה וא"כ דברים, ד' בחבלהחייב

 בחציו סגי הא וחציו, ממונו חרתי בי'דאיחנהו
 וצ"ע.לחודא,

 תי"ח בסי' המחבר דכ' בזה, לומרוהנראה
 בד"א וכו' פטור באש טמון וז"ל,סי"ג

 חבירו בשל ודלקה והלכה שלו בחוךבמדליק
 ס"ק הגר-א כבאור וכ' עכ-ל, וכו' חציוונלו
 וסמ"ג הרמב"ם אבל כו', חציו וכלו 11"ל,ל"ג
 כל דודאי נכונים, ודבריהם כ"ז כתבולא

 וכן ענין, בכל פטור דטמון מוכיחיןהסוגיות
 טמון, פוטר חציו משום שמחייב קראבאותו
 טאי וכו' מאחר וכי דפריך שם הקושיאוכן

 קאמר עכשיו דהא מאד, חמוה הואבינייהו
 ומאי כו' בנפלה אלא בטמון לר"י פטורדאינו
 כו', למימר מצי דהוה כ' שהתום' אףפריך,
 וכי להקשוח א"א עחה בה שמדבר בטמוןמ"מ
 למאן אלא דקאמר דהשתא אלא כו',מאחר
 כר, שנפלה כגון בתחלה ממ"ש חוזר כו'דאית
 שהו"ל כו' אלא ומשני וכו', אלא קאמרולכ,

 בשלו תורה פטרה משו"ה ור"ל כו'לגוררה,
 האש, שיצאה אחר לגודרה יכול הי'דעדיין
 דברים, בד' ומשני בינייהו, מאי פריךולכן
 שהי' מחמת פטור אינו וכיוצא דבריםדבד'
 או האדם על חץ בזרק כמו לגודרה כ אח"'כול
 משו"ז אח"כ, להגן שיכול אע"ג דברים,שאר
 עכ"ל, וכו' תורה שגילחה בטמון רק פטוראינו
 א' אות א', כ"ג לדף הגר"א בהגהוחוע"ע

 דאי כרש"י, דלא בהגר"א ומכואריעף"ש,
 חציו, משום רק חייב חציו לי' כלו דבלאנימא
 מאי א"כ ממונו, משום חייב חציו לי'ובכלו
 חציו משום לי' דאית דמאן מאחר וכימקשינן
 הא בינייהו, מאי ממונו משום נמי לי'אית
 דחייב חציו לי' כלו בלא טובא בינייהואיכא
 טמון א"ב למימר דהו"מ כ' ובתוס'בטמת,
 אולם יעו"ש, חייב דלר"י חציו כלו שלאהיכא
 א"א עכשיו, עד הסוג' בי' דקאייריבטמק

 הגמ' הרי בינייהו, מאי וכו' מאחר וכילהקשות
 בדברי שבואר בטמע, א"ב קאמרלעיל

 כשהגמ' והרמב"ם, הר'"ף דלשי'הגר"א
 מחי' חזרה בי' אית וכו' למאן אלאאמרה
 כלו בלא אף לר-י ום"ל שנפלה, כגוןהראשון

 ממונו, משום הוא גופא חציו החיוכ חציו,לי'
 פטור איתנהו חציו לי' כלו בלא אףוממילא
טמון.

 רשב"ל רהנה הגר"א, דברי לבארונראה
 הא קאזלי מכחו דחציו משום כר"י אמרלא
 להך מודה ר"י גם ולמסקנא קאזיל, מכחולאו
 יסוד וע"כ קאזיל, מכחו לאו דהאיסברא
 דרשב"ל אלא ממונו, הוא אש שלהמחייב
 פליג וע"ז ובורו, כשורו ממש ממונו דהויס"ל
 ובהך הבערה, את דהמבעיר גזה"כ וקדרישר"י
 הבערה את דמבעיר מעשה דמשום נא'קרא

 חציו, מדין ממונו הך הוי וא"כ עלה,קאתינן
 וא"כ כלל, מכוחו זה אין ובורו שור.דבשלמא

 משא"כ לחודא, דממונו משום מזיק החיובכל
 חייבו התורה א"כ מכוחו, באים דסוכ"סאש

 בידים מזיק דאינו פשוט אבל הזיק, הואכאילו
 האדם על לי' משוי דכוחו חץ בזרק ונמוממש,
 מאלי' אש רסוכ"ס ממש, בידים מזיקתורת
 משום לחייבו א"א וע"כ מכחו, ולאהולכת
 מפרשה הפקעה 11 אין וממילא המזיץ,אדם

 אלא ממונו משום הוא המחייב אלאדממונו,
 דסוכ"ם דמכיון וגו' דהמבעיר קרא לןדגלי
 ממונו היזק על לי' מחייבינן שוב כחו, לוגרמה
 הוי עדיין אבל ההיזק, בעצמו עשה הואכאילו
 בפי"ד הרמכ"ם מש"נ וזהו ממונו,משום
 כמו ה"ה הוא, ממונו שאשו שאע"פהט"ו

 וכמחם"כ. בחציו,שהזיקה
 ע"ד להקשוח כ' כברוהנה

 הרמב-
 דכיון ם,

 חבירו של בחוך במדליק דאש פרשהדעיקר
 בקרא הנא' טמע פטור אין אמאי א"כקאיירי,
 חבירו, של בתוך במדליק גם נוהג הקמהדאו

 שהבאנו מילחא דבהך בהקדם בזה,והנראה
 שלו בחוך דמדליק חיובא הוא חלוקמהגר"א,
 דינם, ביסוד חבירו של בתוך דמדליקמחיובא
 חיוב הוא חיובו יסוד שלו בתוךדבמדליק
 של בתוך במדליק אבל חציו, מטעםממונו
 בלאו גרידא חציו מדין הוא חיובו יסודחבירו



נחוראיתקפב
 המזיק אדם וה אין אבל ממונו, דיןצירוף
 חיוב אלא ישלמנה, בהמה דמכה כולהדבה"ת
 וכמבואר דייקא, דאש בפרשה המזיקאדם
 וז"ל, דכתב ה"א מנו"מ פי"ר ברמב"םלהדיא
 הדליקה ועברה חבירו שדה בתוךהמדליק
 מאבות והבעירה וכו' נ"ש לשלם חייבוהזיקה
 של בתוך דמדליץ נימא ואי ענ"ל, היאנזקין
 כולה, דכה-ח המויק אדם החיוב הואחבירו
 הרי היא, נזקין מאבות והבעירה לומר שייךמה
 הנזקין, מאבות חד דהוי באש נכלל הוילא
 וע"כ כולה, דכה"ת המזיק אדם חיובאלא

 בפרשה המזיק דאדם מחודש חיוב דהוימבואר
 היא, נזקין מאבות והבערה כ' ומשו"הדאש,

וכמוש"כ.
 דאש פרשה דעיקר הרמב"ם, בדעתונראה
 קרא ועיקר קאיירי, חבירו של בתוךבמדליק
 בחוך מדליק על באמת הבערה אתדהמבעיר

 מתפרש דמבעיר קרא והך נא', חבירושל
 קריי' דרחמנא ממש, חציו מדיןכפשוטו
 ע"י מ"מ קאזיל, מכחו דלאו ואףמבעיר,
 משוי החורה ההדלקה, מעשה בעצםפשיעתו

 אדם דין זה אין )אבל ממש, המויק אדם דיןלי'
 יתכן לא זה חיוב על האומנם דכהת"כ(המזיק
 טמת ד"ה א', כ"ג התוס' כמ"ש טמוןפטור
 הלכותיהן נא' לא המזיק אדם דבשםבאש,
 נא' דאש דבפרשה שמצינו היוח אבללפטור,
 בהך חיוב דין עוד דיש מכואר ע"כ טמון,פטור
 ממש מעכיר בכלל לאו ממתה "-ן קחקוקפו17ה
 וך בי זיסר מכיתהמא

 פשק5~
 ההדלקה, כחחלת

 דפטור גזה"כ הך יתכן שפיר בזהוממילא
 האומנם שלו, בחוך דמדליק דינא ווהוטמון,
 בתוך דמדליק דחיובא דמכיק מוכח, גופאמוה
 דהך ע"כ דאש, פרשה בעיקר נכללהשלו
 )ופשוט חציו, דין גם בי' אית דממונוחיובי'
 של בתוך המדליק של וחציו המבעיר ~הדאע
 תורה נתנה עלה וגם ממש(, חציו דזהוחבירו,
 ררק ובאופן דברים, בד' לחייכו חציודין

 הגר"א דכרי דקיימין הוא שלו בחוךבמדליץ
 במדליק משא"כ ממונו, משום הואדחיובא
 חציו מדין מתחייב הוא הרי חבירו שלבתוך

 דברי שפיר נתבארו לפי"ז ואשרגרירא,
 במדליק דאש פרשה עיקר רודאיהרמב"ם,
 הנא' טמון פטור מ"מ קאיירי, חבירו שלבתוך
 דאף חבירו, של בתוך מדליק על ל-שבה

 על קאי רק מ"מ טמון, פטור נא' זודבפרשה
 פטור ל"ש חבירו של בתוך אבל שלו,בתוך
 ורק וכנ"ל, מבעיר קריי' ררחמנאטמון,

 טמון, פטור דשייכא הוא שלו, בתוךבמדליק
 וכמוש.כ. ממונו, מדין הוא חיובו דיסודכיון

 ה"ר כשם ב', ס"א בדף בשיטמ"קויעויי'
 וכו', לר"י חכמים ומודים וז"ל, דכתביהונתן
 שלו בתוך בהדליק ה"מ אטמון דפטריחכמים
 שהרי שגלר, במה לקנסו ודי חבשילולבשל
 במדליץ אבל כך, כל פשע ולא הדליק,ברשות
 שבעולם, טמון כל על מיחייב וכו' הבירהאת
 אדם משום אלא לי', מחייבינן אשו משוםדלא
 והנה עכ"ל, וכו' לי' חשבינן בידיםהמזיק
 את רמדליק מורה, השיטמ"ק לשקפשטות
 המזיק אדט משום חייב חבירו בשלהבירה
 דא-כ אלא בטמון, חייב ומשו"ה כולה,דכה"ת
 משום דנולהו מלשונו דמשמע מהאיקשה
 את מרליק רק עלה, קאתינן פשיעהחדא
 שלו בתוך ובמדליק גמורה, פשיעה הואהבירה
 ואם בטמון, לי' פטרינן וע"כ כך, כל פשעלא

 המזיק, אדם משום חייב הבירה אחמרליק
 לומר שיך ומה כלל, לפשיעה ענין אינוא-כ

 דלא פשיעה, פחות הוי שלו בתוךדבמדליק
 דמכיון פשוט, הוא ולהמבואר כך, כלפשע

 אדם דין הוי לא חבירו של בתוךדבמדליק
 דין דהוי המזיק אדם אלא כולה, ת דכה"המזיק
 פשיעה משום וממילא דאש, בפרשהמסוים
 דבהדליק לומר שיך שפיר וא"כ עלה,ץאתינן
 השיטמ"ק דכ' והא כך, כל פשע לא שלובתוך
 לי', מחייבינן אשו משוס דלא בטמק,דחייב
 בה דנא' דאש, ממון מהחיוב לאפוקיכוונתו
 כידים המזיק אדם משום אלא טמת,פטור

 בידים המזיק אדם משום והיינו לי',מחייבינן
 ובמוש"כ. דאש, בפרשה מסוים דיןדהוי

 דברי מחוך מתבאר נמי הדבריםויסוד
 דהנה לדינא, נפקותא גם בזה ואיתהש-ך,



תקכגכחורא'

 גדיש רבמדליק פסק סי"ד תי"ח בסי'המחבר
 כארנקי להניחו דרכו שאע דבר חבירו,של
 בסק"ו הש"ך והק' פטור, שם שהי' ידועאפי'
 דפסק שפ"ח ברס"י להמחבר סוחרדזהו

 שם להניח דרכו אין אפי' שם שהי'דבידוע
 הכא אבל בידים, במזיק מיירי דהתם ותי'חייב,
 היינו חבירו של בתוך שהדליק דמייריאע"פ

 בידוע אפי' פטור ומשו"ה בידים, ולאבפשיעה
 ממ"נ, צ"ב לכאורה אשר יעוי"ש, שםשהי'
 ב'דוע חייב אינו למה בידים, מזיק הוידאם
 להניחו, דרכו שאין בדברים אסי' שסשהי'
 אפי' לפטור א"כ בידים, מזיק אינוואם

 בקר וכלי כמוריגים שם להניח שדרכובדברים
 ע"כ אלא שלו, בתוך מדליק נמו טמוןמשום
 של בידים המויק אדם חיוב זה דאיןמוכרח
 אף שם שהי' בידוע דחייכ כולה,כה-ח
 דין הף אלא להניחם, דרכו שאיןבדברים
 המזיק כאדם בו דחייבה דאש, בפרשהמסוים
 דרכו באין פטור ע"כ ואשר דאש,בידים
 מל' מתבאר וגם שם, שהי' בידוע אפי'להניחם
 דיסוד בידים, ולא בפשיעה היינו דכ'הש"ך
 ופשיעה פשיעה, משום הוא מזיק הךחיוכ

 המזיק "אדם אינו וע"כ המזיק, באדםמחייבו
 ובמוש"כ. כולה,דכה"ת

 הרמב"ם, דברי כל מיושביםולפי-ז
 שלו בתוך מדליק למה כ' ט-ו בהל'דהרמב-ם

 וז"ל, וכחכ דברים, בד' האדם אח בהזיקחייב
 הוא, ממונו שאשו שאע"פ בידו, הזיקוכאילו
 דאף והיינו עכ"ל, בחציו שהזיקה כמיה"ה
 חיובו יסור מ"מ חציו, משום אשו דס"ללר"י
 קאויל, מכחו לאו רהאי כיון המזיק ממונוהוי

 כיון האומנם, ודולקח( הולכת מאליה)דאש
 בשאר משא"כ מכחו באים ממונו האידסוכ-ס
 הזיק הוא כאילו התורה חייבו שורממונו,
 חייב ולפיכך ומעביר חציו בין בה ואיתבידים
 קו' מיושבת וממילא בידים, כמזיק דבריםבד'
 המחייב לר"י אפי' שלו דבחוך דמכיוןה"ה,
 כלו בלא אפי' א"ב ממונו, משום הוא מזיקשל
 וכמוש-כ. בטמון, פטור חציולי'

 והראב"ד הרמב"ם פלוגתח לכארולפיו"נ
 כפות עבד דהי' הגמ' הביא דהרמב"ס י',בהל'
 מיתה דחייב מכיון עמו, ונשרף לו סמוךוגדי
 משום והגדיש הגדי על פטור העבד, רציחתעל

 כ' למה הראב"ד השיג וע"זקילבד"מ,
 הרי חבירו, שדה בתוך המדליק דוקאהרמב"ם
 דאשו כר"י ט"1 בהל' הרמב"ם רפסקמניון
 שדה בחוך דוקא איירי למה חציו,משום
 דאשו מכיון שדהו, בתוך במדליק ה"החבירו,
 ויפטור רוצח, כפות בעבד הוי חציו,משום
 סובר ט"ו בהל' וכמו קילבד"מ,משום

 בתוך ה-נ דברים, בד' חייב דבחבלההרמב"ם
 רציחה, משום מיתה יתחייב בעבדשדהו
 אולם קילבד"מ, משום והגדיש הגדי עלויפטור
 בחוך קילבד"מ דל"ש סובר דהרמב"םנראה
 הוי רק ממונו, הוא חיוב דהתורת דכיוןשלו,
 סוכ"ס אבל וחציו, במבעיר הזיק הואכאילו
 בי' ל"ש ע"כ ואשר המזיק, ממונו הףבחפצא
 עיקר דהא קילבד"מ, דין לי' למשף מיתהחיוב
 דרציחה, מיחה לחיוב ענין אינו ממונוחיוב

 מצאנו הרי דברים, ד' של חבלה בחיובמשא"כ
 בעמיתו דאיש מיעוטא דבלאו א'( כ"ו)ב"ק
 דד' חיובא הך נלמר הי' בעמיתו שורולא

 דיסוד מוכרח וע"כ המזיק, בממון גםדברים
 שפיר דבזה הוא, נזקע מדין דברים דד'חיובם
 דשור דאף י"ל ושוב המויק, ממון גםשייכא
 בעמיתו, שור ולא בעמיתו דאיש מקראנחמעט
 כיון דאש, חציו משום דהוא ממונו חיובמ"מ
 חיובא עלה שייך שוב הויא, המזיק אדםדבכלל
 דגם כיון ממונו, שהף אע"פ דברים,ןד'

 וכמוש"כ. חציו, דין בי'איתנייהו
 רש"י, על התוס' קו' ליישב ישולפי"ז
 דאיכא וקס"ד דפי' א'( )כ"ג ברש"ידיעויי'
 שלו, שאינו בגחלת שהדליק כגוןבינייהו
 דלאו פטור ולרשב"ל הן, דחציו חייבדלר"י
 ממונו, משום דאשו התוס' והק' הוא,ממונו
 האש שיהא ולא בו, יש ממונו חיובכלומר
 חיב אחר של באש בהדליק דאפי'שלו,

 של קמתו בכופף א'( )נ"ו הכונס בפ'כדאשכחן



כהוראיתקכד
 גץ וגבי מצוי' ברוח ומטיא הדליקה בפניחבירו
 מפקיר דמסתמא אע"ג הפטיש מתחתשיצא
 בדליקה שיתחיב אדם לך דאין ועודלי',

 ולא חבירו, של גדיש וידליק הגהליסשיפקיר
 בגחלת דאדליק דא"ב דפי' הקונטרסכפי'
 מודה רשב"ל דגם ונראה יעף"ש, שלושאינו

 הוא אש החיוב חבירו, של בתוךדבמדליק
 ולא דאש בפרשה הנא' המזיק אדםמשום
 משום חייכ גס ומשו-ה ממונו, תיובמשום
 שלו, בתוך במדליץ רק פלוגתתם וכלטטון,
 ממונו, משום ולרשב"ל חציו, משום הוידלר"י
 שאינו דגחלת דגמי דבס"ד שפירש"י מהוזהו
 ממונו דאינו משום פטור, לרשב"לשלו

 של בתוך במדליק אבל שלו בתוךדקאיירי
 שאינו בגחלת אפי' דיתחהב ר"ל מודההבירו
 קמתו מכופף התוס' קו' ל-ק ע"כ ואשרשלו,
 של בתוך רהוי דמכיון הדליקה, לפ3י חבירושל

 וכן המזיק, אדם משום הוי א"כחבירו,
 בדליקה שיתחייב אדם לך דאיןבמשה"ק
 מכיון חבירו, של גדיש מדליק הגחליםשיפקיר
 אפי' רשב"ל מודה חבירו, של בגדישדקאיירי
 המזיק, אדם דהוי כיק שלו שאינובגהלת
 של קו' דבהנך דכ' דוד ונחלת בפ3"יו(עויי'
 עיי"ש, כולה דכה"ת המזיק אדם הוייןהתוס'
 המסוים המזיק ארם הוי לפימש"נאולם

 וכמוש"כ. דאש,בפרשה
 ו' דף החוס' הביא נ"0 )מצוה המנ"חוהנה

 המזיק אדם וכן בהקדש, פטור נזקע דכולהוב',
 באדם חיוכ איכא מדרבנן אבל מהקדש,פטור
 ונסתפק יעף"ש, בהקדש תשלומין חיובהמזיק
 אם חציו, לי' כלו בלא חציו משום דאשולר"י
 )רף השיטמ"ק ומייתי מדרבנן, בהקדשיתחיב
 של בתוך דכמדליק ונראה עיי"ש, דחיבכ"ב(
 ת דכה" המזיק אדם רהוי ונח"ד להפנ"יהבירו,
 השיטמ"ק, כמ"ש מדרבנן חייב ודא'כולה,

 המסוים המזהך אדם דהוי לפימש"נאולם
 רק דאולי להסתפק, מקום יש דאש,בפרשה
 ולא בהקדש, חייב כולה דכה"ת המזיקבאדס
 א"ד דאש, בפרשה המסים המזיקבאדם
 חייב, המדק אדם הוי דסוכ"ס דמכיוןל"ש,
 חייב, חבירו של דבתוך נימא איואפי'

 לומר יש עדיין מ"מ המזיק, אדםדקחשיב
 התק על דתייב לר"י שלו, בתוךדבמדליק
 דאולי בידים, ההיזק עשה הוא כאילוממונו
 בהקדש, דחייב המזיק באדם מסוים דיזהף
 הף חיומ הסי מק ש* בתך כךל"קאבל
 דש כקוקיף=וף פךקזשהומ עיי יהל אע-פ כמשי'ג דמדץ ממתומשזם
 רק או-ד המזיק, אדם ולא המזיק ממתבכלל
 דאית ממונו אבל מהקדש, פטור לחודאממונו
 וצ"ע. חייב, חציו ביןביה

 ברש"י במתני' מכילתץ בריש יעויי'והנה
 והק' יעף"ש, אש תצא כי דכ' הבערד-ה
 כפשוטו פי' ולא קרא רש"י מיתי למההפנ"י
 דמתני' אבות בשאר וכמ"ש אש, היינודהבער
 אדם, זה מבעה דאמר לרב ועו"קעיי"ש,
 וא"כ אדם, ג"כ ה"ז חציו משום אשוולמ"ד
 דרש"י ונראה אבוח, ג' אלא אבות ד' כאןאין

 ס"ל לא ב'( וס' ב', כ"כ )דף דוכתיבכמה
 קאי אש תצא דכי דקרא ס-ל אלאכהרמב-ם,

 ב', ה' דף דבגס' לי' קשיא וא"כ שלו,בחוך
 ואם להלכותיהן נכתבו אבות דכולהוקמפרש
 דחייב חבירו של בחוך כמדליק מיירימתני'
 ההלכוחיהן בה לית דאש באב א"כבטמק,
 וה-נו אש תצא כי רש"י כ' ומשו"הדידה,
 השמ' קר דנל בטמוך דפטור שלו בחוךמרליק
 אש פרשת מכח חציו חעב יגם שנת' דלמהי"ל
 בהמה דמכה המדק דאדם פרקזה בכללולא

 נפוזים אכות ב' הף שפיר א"כקפלמנה,
וכמש"כ.

4"



תקכח -כתוראי

 פאיקאוויטך אתרן משחחרב

 בגט קציצה מחוסרבעכין

 אפשר לא דעבד יד בשלמא כ"א דףגיטע
 וכחב וכר ליקצייה פרה של קרן אלאלמקצייה

 קציצה כתיבה שמחוסר זה יצא וכו'ונחן
 רבינו פליגי זה יצא ד"ה ובתוס' עיי"שונחינה
 כמו תלוש דבדבר אמרינן אי ור"תשמואל
 שיטת קציצה. דמחו0ר פסול שייך גדולקלף

 בבעלי רק קציצה מחוסר דשייך היאהרשב"ם
 דאם סבר ר"ת אבל לקרקע במחובר אוח-ם
 הגט פסול חתכו ואח"כ גדול בקלף גטכחב
 צריך ופלוגתתמ קציצה מחוסר דהוהמשום
ביאור.

 גט כתב חשיב דמדוע הקשה יהושעובפני
 יכול אינו למה קציצה. מחוסר פרה של קרןעל
 הפרה על הקרן מונח כשעד-ן הגט להליחן

 דמבואר קנע, ע"י לבד הקרן להולהקנות
 ראשונים. כמה לשיטח בגט קניניםדמהני
 הפרה כל לה מקנה אם דרק מסוגיעומוכרח

 סרה, של קרן על בנתבו מהני אז הקרן,עם
 לה נתן ולא הקרן על הגט את כתב אםאבל
 לא אז לעצמו, הפרה ומשייר הקרן אתאלא
 וצ"ע. קציצה מחוסר ומקרימהני

 מחלוקת מובא קמ"ב ס' אבה"עובטור
 רק הוה קציצה דמחוסר ה"סרק אםראשונים
 רוצה דעדיין כתיבה בשעת דחשבהיכא
 החליט הגט שכתב אחר אם אבללקצוץ,
 ושיטח קציצה. מחוסר חשיב לא אולקצוץ
 אם נ"מ דאין היא שם( הב"ח דעת )לפיהבה"ג
 הכתיכה אחר או הכתיבה לפני לקצוץחשב
 קציצה. מחוסר מקרי כך ובין כךדבין

 ביאור, צריך 11ומחלוקח
 רש"י דברי על להקשוח איתאובר"ן
 ד"ה ב' כ"א דבדף אהדדי. דסתריבסוגין
 החרס על גט כתב דאם כתב, ליהדשקיל

 )דכתוב החתיכה לה ךחן החרס ישבורואח"כ
 ומשמע קציצה. מחוסר ליה הוה הגט(עליה

 לעיל, המובא ר"ת כשיטת לרש"י ליהדסבירא
 במחובר. בין בתלוש בין קציצה מחוסרד,2ייך
 דאם כתב, יקטום שמא ד"ה א', כ"ב בדףוהנה
 דלא חתכו, ואח"כ זיח של עלה על גטכחב
 משום וטעמא נקוב( בעצ"ן )ומיירי גטהוה
 דממ"נ הר"ן והקשה המחובר. מן קציצהדהוה
 מחוסר דשייך ר"ת כשיטת רש"י סבראם

 מדוע א"כ בטחובר בין בתלוש ביןקציצה
 המחובר". מן קציצה "דהויה לטעמאצריך
 ר"ח  לשיטת בעצמו התוס' שנתבדכמו

 דלגבי משום קציצה מחוסר שייך נקובדבעצ"ן
 תלוש נקוב עציץ חשוב ודאי קציצהמחוסר
 כן כמו א"כ כמחובר( חשוב קנינים לגבי)ורק
 1יח של עלה קציצת לפסול לרש"י לוהיה

 ומדוע קציצה, דמחוסר מטעמא נקובמעצ"ן
 מן קצ'צה ליה דהר' טעמא לחהםצריך

 איתא קכ"ד אהע"ז דנשור הצ"ק ע"ש.המחובר
 גדול מקלף הגט חחך דאם היא רש"ידשיטח
 מחוסר ואינו כשר גט דהוה הכחיבהאחר

 ברש"י דמבואר דבריו תמוה ולכאורהקציצה.
 מחוסר חשיב שפיר החרס מן דבחתכו ב',כ"א

 חתכו או החרס מן חחכו שנא ומאיקציצה,
 גדול.מקלף

 ודוקא החוס' כתבו זה, יצא ד"ה ובסוף.
 אבל קציצה מחוסר חשיב גדול מקלףנחתך
 לייפוחו שעושין כמו מועט דבר הגט מןחותך
 ראי' ומביאים קציצה. מחוסר בהכי חשיבלא
 זה דהרי סוגיא גבי כ', דף לעיל דאיתאמהא
 בין אמר אם שם דאיתא שלי, והניירגיטך
 ואם מהו. שלי לשיטה שיטה ובין לתיבהתיבה
 דמחוסר חסרק שייך מועט דבדברנימא



נהוראיתקכו
 תיבה בין ליה חשיב לא מדרנ א"בקציצה
 והקשו ע"ש. קציצה כמחוסרלחיבה

 לא דר"ת עיון, צריכין התוס' דדבריהאחרונים
 דחחכו הואיל וחתכו, גט דכחב היכא אלאסבר
 אכל קציצה. מחוסר שהיה גט ליה הוהכבר

 שורה בין או לחיבה תיבה בין לולהחויר
 לה נותן שהרי קציצה מחוסר זה איןלשורה
 ונתן" "וכחב שפיר ליה והוה קציצה בליהגט
 לנתינה. כתיבה בץ קציצה שם היהדלא

 מגמ' התוס' על הקשה סופרוהחתם
 דעל גברא ההוא י"ט דף לעיל דאיתאמפורשת

 לדביחהו לה יהיב תורה ספר שקל כנישתאלבי
 ליחוש למאי יוסף רב אמר גיטך הא להואמר
 רמיירי מפרש ובריטב"א )וכשר(,לה

 נתינת בעינן דבגט משום זוזא, יהיבדמעיקרא
 המגרש של היה הקלף וע"ב המגרש שלניר

 מה מועיל מה וקשה עיי"ש. כתיבהמשעת
 לבעל, קנף גירושין, פרשת של הקלףשמקצת
 הגליון ששאר כית קציצה מחוסר הו"לאכתי
 שבין הנייר מקצת במשהר וכמו לציבור,קנוי
 מבואר דהרי וכו' ושורה ושורה לתיבהחיבה
 מועט דבר אלא הוה דלא משום לאו דאיבתוס'
 מחוסר דחשיב משום הגט, את פוסליןהיינו
 אלא ואינו קצצו, לא שעדיין אע"פקציצה
 הוה הגליון דשאר כאן א"כ לקציצה,עומד
 גדול לדבר חשיב ודאי הציבור, שלהס"ת
 דהוה משום הגט את יוסף רבי פסל לאומדוע
 ממש חתכו לא דאם ומשמע קציצה.מחוסר
 שעומד דבמה משום קציצה מחוסר מקרילא

 כתיבה בין דקציצה חסרץ זה איןלקצוץ
לנתינה.

 במחלוקת ביאור להקדיס בוהוהנראה
 אם גדול מקלף הגט כחותך ור"חהרשב"ם
 הרשב"ם דשיטת לא. או קציצה מחוסרמקרי
 בשעת בעינן ונתן" "וכתב דכתיב דהואילהיא

 בשעת שיהי' ליד, מיד ליתן הראוי דברכתיבה,
 ליתן ראף רק ואם נתינה. לקיים ראויכתיבה
 אם לנו איכפת לא א"כ כחיבה, בשעחלהאשה
 לקיים שייך דהרי לא, או ממנו לקצוץירצה
 הקציצה. בלי כחיבה בשעת מיד הגטנתינת

 אע"פ גדדל בקלף גט כתב אם טעמאומהאי
 כתיבה דבשעת נית מ"מ ממנו חתךשאח"כ
 שהיא, כמו הגט אח לה ליחן ביכולתוהיה
 משעת היה דראוי ונתן" "וכתב חשיבשפיר
 ברוב מבואר וכן ירצה. אם לה ליתנוכתיבה

 הססיר וכן הרשב"ם דברי בביאורראשונים
 דלשיטתו שמואל. ברכת בספר מובאהגר"ח
 בשעת ליד מיד ליתן ראוי שיהי' אלא בעינןלא

כתיבה.
 ביאור לומר נראה ר"ת שיטתובביאור

 דהיינו ונתן, דוכתב לימוד בהאי לגמריאחר
 הגט, כתיבת וע"י הגט, כתיבת בשעתדבעינן
 נתינה. בשעת לה שיתן הגט של הצורהגמר
 של צורה אותו כתיבה בשעת עכשיושיהי'
 הגט צורת נשתנה רק ואם נחינה. שבשעתהגט
 גט אותו לנו אין שוכ א"כ לנתינה בתיבהבין
 ונתן" "וכתב ובעינן נתינה בשעת כתיבהשל

 וע"י שיתן הגט יהי' הוא שיכחוב,שהגט
 לקצרן צריכין ואם הגט צורת נגמרהכתיבה

 הצורה לנו דאין נמצא הכתיבה אחרי הגטאת
 מובן זה ולפי הקציצה. ע"י אלא הכתיכהע"י
 חתך דאם וסבר הרשכ"ס על ר"ח פליגמדוע
 קציצה. מחוסר דמקרי גדול מקלףהגט

 הכתיבה וע"י כתיבה, דכשעת עכשיו,דנתברר
 דחתכו נתינתו. של צורתו זה לגט היה לאעדיין
 ע"י נתינחו צורת דקיבל צורתו, ושינהאח"כ
 הוה ונתן והוכתב לחוד. כתיבה ע"י ולאקציצה
 הגט. בנתינת ולא הגט ככתיכתדין

 רש"י סתירח לתרץ היה אפשר זה פיועל
 הגט דבכתב כתב ב', כ"א דבדף לעיל.המובא
 שהגט החרס חתיכת ממנו שבר כ ואח" חרסעל

 משום והיינו קציצה. מחוסר מקרי עליוכתוב
 בדעתו היה ולא החרס על הגטדכשכחכ
 וכמו גט, חשיב החרס כל אזלשוברו
 ע"ש. זהג סול טס על גט בכחב לעילדמצינו
 ירצה. אם לגט הכלי לעשות דיכולוהינו

 החרס כל על חל החרס על הגטוכשכחב
 החתיכה שרק ורוצה כששוברו ועכשיו גט.שם

 דשינה נמצא הגט, יהי' הגט, עליהשכתוב
 ה"וכחכ כאן וחסר לנחינה כחיבה ביןצורחו



תקכזכחוראי

 בשעת יהי' הגט של שהצורה שבעינןונחן"
 אחר. דבר ע"י ולא הכחיבה וע"יכחיבה,
 חרס, הכלי מן שכירתו ע"י הגט ושינהוהואיל
 בשבר הוא זה וכל כשר. גט הוה לאשוב

 עלה על גט דכתב היכא אבל החרס. מןחתיכה
 כל ולא זית של עלה רק הגט הוה דאז זיתשל

 העלה, על אלא כתבו לא שלכתחלההעציץ,
 על בכתב כמו ולא לחוד, והעציץ לחודוהעלה
 שני כאן ואין חרס כלי רק ליה דהוה חרס,כלי

 ליה הוי זיח של העלה על ובכחבדברים.
 אח"כ וכשחתכו נקוב. העציץ ולא הגט,העלה
 כלל צורתו ערנה לא נקוכ, העצ"ןמן

 העלה הוה והשתא הגט העלה היהדמעיקרא וכ~
 לא וממילא הגט. לצורת כלל שינה ולאהגט,
 דנקטם דפסול טעמא לכחוב יכול רש"'היה
 מחוסר ליה דהוה משום נקוכ, מעציץהעלה
 צורחו שינה שפיר דבחרס חרס, כמוקציצה,
 נלל. הגט צורת שינה לא זיח של בעלהאבל

 אחרינא טעמא לכתוכ רש"י צריך היהוממילא
 מן קציצה ליה דהוה משום והיינולפסול,
 מן דקציצה הפסול הוא מה )ונבארהמחובר.
 בעז"ה.( לקמןהמחובר
 דמבואר דברינו על להקשוח ישאמנם
 דבין סבר דר"ת יצא ד"ה ב', כ"אבחוס'
 אם נקוב, שאינו בעציץ ואפי' נקוב,בעציץ
 גט ליה הוי' זית של עלה על שכתבו הגטחתך

 דרש"י שביארנו מה ולפי קציצה.המחוסר
 כאן, פליגי כמאי א"כ ר"ת, כשיטתסבר

 חסרון כאן אע נקוב דבעציץ סברדרש"י
 ובעציץ דמחוכר, חסרת רק קציצהדמחוסר
 העלה על כתבו אם כשר הגט יה" נקובשאינו
 פסול גט יהי' ר"ת ולשיטת אח"כ,וחתכו
 כעציץ ובין נקוב בעציץ בין זית שלבעלה
 מדוע וקשה קציצה. מחוסר משום נקובשאינו
 לא הנתבאר לפי הא פסול. דהגט ר"תסבר

 ור"ת רש"י והרי כלל הגט צורתנשתנה
 קציצה דמחוסר לכאורה קיימי אחתבשיטה
 שרש-י קשה ועוד הגט בצורת בשינףתלף
 ואח"כ החרס על שכתבו היכא הגט אתפוסל
 דאפי' ר"ת כשיטת רסבר משום והיינושוברו,

 קציצה. דמחוסר פסול דשייך אמרינןבתלוש
 פליג דרש"י איתא קכ"ד ס' אה"ע בטורוהרי
 מחוסר מיקרי לא גדול דמקלף וסבר ר"חעל

 ע"ש.קציצה
 המובא הבה"ג שיטח לבאר בזהונקדים

 ראשונים דרוב קכ"ד. ס' באה"עבב"ח
 היכא אלא אינו קציצה מחוסר דפסולסוברים
 בר"ן )עייז לקצו'ו כתיכה בשעתדחשב
 שם הב"ח וז"ל סבר הכה"ג אבלבסוגיין(
 דבה"ג כלום ממנו נחתך אם אותו פוסלובה"ג
 לאחר כלום ממנו נחחך אפי' לפסולהוסיף
 ממנו לחתוך בדעחו היה שלא אע"פכתיבה
 דבר שום ממנו שקצץ דכיון כתיבהבשעת
 קציצת מחומר שהיה למפרע מילחא"אגלאי
 ולכאורה עכ"ל. כתיבה" בשעח דבראותו

 דפסול שטעמא כדברינו משמע היהמדבריו
 הוא לנחינה כתיבה בין דחתכו היכאהגט
 של הגט שצורת לנו נתברר שעכשיומשום
 דעדיין הכתיכה ע"י נגמר היה לאנתינה
 והיינו הגט, צורח לגמור כדי לקציצהצריכין
 אותו קציצת שמחוסר למפרע מילתאדאגלאי
 מדוע מובן שפיר וממילא כתיבה. בשעתדבר
 משעח בדעתו היה אם חילוק דאין הבה"גסבר
 בדעתו היה שלא או הגט מן לקצוץכתיבה
 צורת שמשנה דכל הכתיבה, אחר אלאלחתוך
 אותו שיהי' ונתן" "וכהב בו חסר שובהגט
 לו שיה" הכתיבה, דע"י כחיבה סשעחצורה
 שכתב ב', כ"א בתוס' שם ועיין נתינה.בשעת
 הכה"ג כשיטת הוא ר"ח ששיטתמפורש
 גדול קלף על גט כתב דאפ סובריםושניהם
 היטב מבואר הנ"ל ולפי פסול. גט דהוהוחתכו
 יסבור ר"ח וגם שניהם קיימי אחתדבשיטה
 לקצוץ כתיבה בשעת חשב אם בין חילוקדאין
 גוף שינה מ"מ לקצרן, אח"כ חשב אםובין
 בשעת נתינה של צורתו חסר וממילאהגט

כתיבה.
 גט כתב דאם כתב כ"א דףוהרשב"א

 ואח"כ חיברו, שוב הכתיבה ואחרכשתלוש,
 קציצה, מחוסר חשיב לא הפעם, עודתלשו
 הגט כתב דאם שסבר הרמ"ה דעת מובאובטור



כחוראיתקכח
 פסול, הגט תלשו ואח"כ חיברו, ואח"כבתלוש

 הנ"ל פי ועל רינא. בהאי מסופקוהירושלמי
 והרמ"ה, הרשב"א של פלוגתחם לבאריש

 כשיטח סבר דהוא בסוגיא שם כתכדהרשב"א
 דמחוסר חסרע שייך לא גדול דכקלףהרשב"ס
 "יהיה כתיבה שבשעת אלא בעינן דלאקציצה
 חתכו אם לנו איכפח ולא ליד" מיד ליתןראוי'
 ראוי שיהי' ובלבד לא, או הכתיבהאחר

 הוא פשוט וממילא כתיבה. בשעתלנתינה
 חסרון כאן שאין בתלוש שכתבודהיכא
 איכפת לא אח"כ חיברו אפי' קציצה,דמחוסר

 מיד ליתן ראוי היה כחיבה ובשעת הואיללנו
 אח"כ נתנו אם הגט מכשיר ושפירליד

 יסכור הרמ"ה אבל שנית. פעם שוב,שחלשו
 דהגט גדול מקלף הגט חתכו דאםכהר"ח
 היץ יהי' מה ר"ת לערטת לחקור וישפסול.
 והינו יחד. חיכרו גדול הקלף שחתכו אחראם
 ת ר" לשיטת קציצה מחוסר דפסיל דברינודלפי
 וביז הכתיבה בין הגט כצורת בשינויתלף

 שנראה יחד אוחם וחיברו הואיל כאןהנתינה,
 כשר אול' כתיבה בשעח בראשונה שהיהכמו
 בשעת צורה אוחו לו יש דלהגט דנמצאהגט,
 נראה אבל כתיבה. בשעת לו שהיה כמונתינה
 דבעינן רהא משום והיינו כן, אינו דבאמתלי

 שהיחה הגט צורח אוחה נתינה בשעתשתהי'
 ונתן" שכ"וכתב היינו כתיכה, בשעחלהגט
 משעח צורתו להגט שיהי' דבעינןמבואר
 לעשוח צריך שהכתיבה כתיבה" "ע"יכתיבה
 היא היא הכתיבה שעשתה והצורה הגטצורת
 צריכין אבל נחינה בשעת דבעינןהצורה
 בכתיבת דין ליה והוה הכחיבה ע"יהצורה
 שאחר פ דאע" פשוט יידן בנידון וממילאהגט.

 הגט וצורח וחיברו וחזר גדול, להקלףשחחכו
 מ"מ כחיבה, בשעת הגט צורת כמו היאענשיו
 אלא הכתיבה ע"י נעשית לא עכשיו של 11צורה
 "וכחב ובעיק אח-כ, של החיבורע"י
 של הגט צורת יעשה הכתיבה שע"יונחן"
 חרן אחר רבר בעינז רק ואם נתינה.שעת

 מעשה מחוסר חסרון ליה הוהמהכתיבה
 הרמ"ה. שיטת מובן וממילא)קציצה(.

 נשיטת סבר שהוא משום עליו פליג אדהרשב"
 ניתן אלא בעינן ולא שביארנו כמוהרשב"ם
 ר"ת כשיטח יסבור הרמ"ה אכל ליר.מיי

 הכתיבה שע"י דבעינן מבואר ונחן-וב"וכתב
 עוד בעיק רק ואם נתינה של הגט צורת'עשה
 נחינה, בשעת צורחו להגט לתת קציצהמעשה
 בחלשו וממילא קציצה, מחוסר ליה חשיכודאי
 אע"פ תלשה ואח"כ חיברו, ואח"כוכחבה
 של צורתו לו יש האחרונה תלישהשאחר
 לבד כתיבה ע"י 11 צורה באה לא מ"מכתיבתו
 וממילא נוספת קציצה מעשה עוד ע"יאלא
 הוא. קציצה רמחוסר הגטפסול

 משום לאו דאי שכתבו תוס' דבריולחרץ
 גט הנותן פוסלים היינו מועט דבר רקדהוה

 משוס שלי ושורה שורה שבין ואמרלאשתו
 לפסול לנו אע ולכאורה קציצה. מחוסרדהוה
 ממש דחתכו היכא אלא קציצה מחוסרמשום
 מקלף "דחתכו" לעיל עצמו ר"ת שכחבוכמו
 קציצה בלי הגט לה יתן הרי כאן אבלגדול,
 שורה בע לו שחתן ממנה יתבע אם ליומה

 לא נתינה בשעת הא הגירושין אחרלשורה
 שביארנו מה לפי הוא בזה והנראה כלום.קצץ
 מחוסר שפסול הכה"ג כמו סכר שר"תלעיל

 כתיבה בשעת בדעתו היה אם שנא לאקציצה,
 לקצרן בדעתו היה לא אם שנא ולאלקצוץ
 וא"כ קציצה. מחוסר חשיב תמיד אח"כ,אלא
 רב בעי ב', כ' דף דלעיל דבסוגיין לומריש
 לתיבה, תיבה ובין לשיטה שיטה כיןפפא

 בשעת הבעל שחשב בין מיירי הדבריםפשטות
 לעצמו לשיטה שיטה שבין מה לשיירכתיבה
 בשעת לעצמו שיטה שכין שמה חשב שלאובין

 ציור. בחד רק האיבעא נוקמא דלמהכתיבה,
 דבר דהוה משום לאו דאי החוס' סכריוא"כ
 דמחוסר מטעם פוסלים היינו שפירמועט
 לא כתיבה שבשעח נמי ומיירי הואילקציצה
 דעתו נשתנה אח"כ ורק הגט מן לשיירחשב
 שינוי עשה נתינה דבשעת נמצא לשייר,ורוצה
 כל היה כתיכה דבשעת ממש הגטבצורת
 שורה בין לעצמו משייר ועכשיו הגטהנייר
 בצורת גמור שינוי עשה וממשלשורה

 הגט~



תקנטבהוראי

 ממש בעינן לא וודאי מזו, גדול שינוי לךואין
 היה אילו ואדרבה הנתינה. לפני ממנושיחתק-
 גדול קלף על כתב שלכתחלה באופן ר"תמדבר
 אחרי ואח"כ הקלף, כל לה לתתורצה

 מקוס רק לה לתח ורוצה דעתו נשתנההכתיבה
 מחוסר זה שיהיה בודאי הגט, עליושכתב
 עדיין חתך שלא ואע"פ הנ"ל לפיקציצה
 צורתה. ונשתנה הגט בגוף שינוי עשהשהרי
 כתב שלכתחילה היכא אפי' מיירי ר"תרק
 שאר ממנו לחתוך ברעת גדול קלף עלהגט
 בהגט שינוי יהי' לא ודאי זו באופןהקלף,
 דהרי ממש הגט שיחתוך עד כתיבהמשעת
 ועכשיו ההתך מקום עד הגט היה כתיבהבשעת
 'חתוך אם ורק בכתיבתו שהיה כמו הואנמי
 זה הנשאר, מחלק הגט יפריד אז הקלףשאר
 הגט היה עכשיו שעד בהגט שינוי חשיבשפיר
 החלקים. החפרדו ועכשיו לקלףמחובר
 החתם שהקשה מה היטב מיושב זהולפי
 חשיב ג"כ לקציצה דעומד תוס' דלדבריסופר
 לבי דעל גברא בההוא הכי נימא קציצהמחוסר
 לדביתהו לה ויהיב תורה ספר שקלכנישתא
 ליה הויה לקצףן רצומד דהואיל ונימא א'()י"ט

 דבין תוס' שכתבו מה הנ"ל ולפי קציצהמחוסר
 זה אין קציצה מחוסר חשיב לשורהשורה
 קציצה מחוסר חשיב אלא לקצוץ דעומדמשום
 הוח"כ לשיר שלא כתוב ילכחחלהמשום
 וכהנ"ל הגט בגוף שינר ליה הד" לש=ררוצה
 דמיירי הריטב"א כתב כבר כאןאבל

 ובדעת הבעל עבור הפרשה כתבשלכחחלה
 שלו הוה הגט חלק ורק גדול, קלף עלשיהי'
 בגמ' ומפורש תורה ספר משום לציבורוהשאר
 לה דיהיב הנתינה לפני קצץ דלא עובדאבההוא
 דהוה גט, הוה שפיר א"כ תורה ספרלכולה
 לכתחלה שכתב היכא לר"ת גדול קלף כמוליה
 שנגמר מקום עד אלא הגט יהי' שלאבדעח
 יהי' לא ממש יקצוץ לא אם וממילאכתיבתו
 ויהי' לנתינה כתיבה בין שינוי שוםכאז

 כל לה ונתן הואיל וממילא שפיר,מגורשת
 בהגט שינוי שום כאן נתחדש לא חורההספר
 הוא. קציצה מחוסרולאו

 חשיב נקוב שעציץ בתוס' איתאוהנה
 מחוסר לגבי אבל קנינים לגבי לקרקעמחובר
 מחוסר זה אין הקרקע מן שעוקרו במהקציצה
 דמאי הקשה שם בטור חדש והפריקציצה.
 דהואיל שם ותירץ גדול. מקלף האישנא

 קציצה אינה ממקומו נקוב עציץדעקירת
 דברינו ולפי קציצה. מחוסר חשיב לאהניכרת
 דמהוסר דהסרון דהואיל חילוקו מארמובן
 שינוי הגט, צורת דנשתנה משום הוהקציצה
 כתיבה בין שינוי חשיב לא כלל ניכרשאינו
 רש"י מחלוקת להבין אפשר וא"כלנתינה.
 ובקלף זית של בעלה לעיל שהזכרגוור"ת
 בביאור כר"ת סבר שרש"י דאע"פגדול

 הגט צורת שנשתנתה דכל ונתן, דוכתבהלימוד
 טהוסר משום הוא פסול לנתינה כתיבהבין

 החרס, מן בשברו הגט פוסל ומש"הקציצה,
 הגט, בצורת שינוי מיקרי במה פליגימ"מ
 עקירת כמו ניכר שאינו שינו' ררק סברדר"ת
 כתיבה בין שינוי חשיב לא ממקומו נקובעצ"ן
 כאן שאין אע"פ גדול, מקלף חתך אבללנתינה
 שני והפריר הואיל מ"מ הגט, כגוףשינוי

 הקלף מחלק הגט חלק דהיינו מזו, זוהניירות
 קצץ וכן לנתינה. כתיבה בין שינוי מיקריזה
 אע"פ העציץ מן העלה דהפריד זית שלעלה
 העלה שנפרד מה מ"מ נשתנה לא הגטשגוף
 מורה רש"י אבל שינוי. חשיב ג"כ הזיתמן

 כתיבה בין ,שינוי אותו פוסל בגט דשינוילר"ת
 כמו הגט בגוף שינוי בעינן אבללנחינה(
 שורה בין כמו או מחרס, חרס שלחתיכה
 מקלף גט להפריד אבל הגט, בשיורושורה
 זה אין נקוב העציץ מן זית של עלה אוגדול
 מהמדובק הגט שהפריד אלא הגט, בגוףשינוי
 חשיב זה אם ור"ת רש"י פליגי זה ועלבו.

 לר"ת מודה שרש"י אע"פ ממילאשינוק
 בקלף עליו פליג שינוי שחשיב חרםבחתיכת
 עליה ופליג קכ"ד בטור שם כדאיתאגדול
 שבעינן שכתב בדבריו כמבואר נקובבעציץ
 כתב ור"ת ז'ת. של בעלה דמחוברלהפסול
 ואסי' קציצה מחוסר משום הוה_דהפסול
 נקוב. שאינובעציץ



נהוראיתקל
 מן קציצה ליה דהוה זה פסולובביאור
 'הח2ע הפני קושית קודם לתרץ נראההמחובר
 להקנות המשנה הצריכה דמדוע לעילשהבאנו
 על דכתבו היכא הקרן עם הפרה כללהאשה
 הגט שיכתוב מספיק אינו ומדוע פרה, שלקרן
 קנינים ע"י הקרן רק לה יקנה ואח"כ הקרןעל

 הוה לא ושוב שלה, הגט הוה וממילאשונים
 העיקר הוה הפרה דכעצם וי"ל קציצה.מחוסר
 דכחב והיכא הפרה מן וחלק טפל הוהוהקרן
 גט, לשם הפרה כל לה ונותן הקרן עלהגט
 עושה אם לי דמה גט קרויה דהפרה הואסשוט
 ויכול גט, פרה או גט זהב של טס או גט,נייר
 דהפרה והואיל שירצה. ממה גט לעשותהבעל
 על הגט לנוסח כתבו אם לי מה גט ליההויה
 רוצה אם רק זה וכל וכ.' הרגל על אוהקרן
 רוצה דאינו היכא אבל גט. לשם הפרה כלליתן

 דוקא רוצה הוא ואדרבה הגט, תהי'שהפרה
 אז הגט יהי' הקרן ורק הגט חהי' לאשהפרה
 אבל הקרן, על הגט נוסח שכתב דאע"פי"ל
 לגבי הוא בטל להפרה טפל שהוא הקרןמ"מ
 הוה דהקרן גט ולא פרה מקרי והקרןהפרה
 "לא" שהסרה דוקא רוצה והוא הפרה מןחלק
 יהי' אז הפרה מן הקרן יקצרן אם ורק גטתהי'
 גט, שם עליו לחול יוכל עצמו בפני חפץהקרן
 מן חלק אלא הקרן אין קצצו שלא זמן כלאבל

 שם עליו וחל להפרה טפל ליה והוההפרה,
 גט. שם ולאסרה

 הל' גטין פ"ב בירושלמי נמי משמעוהכי
 חתכו אם הצבי קרן על כתבו שם דאיחאד'

 והוא מיישא, רב בשס בא רבי פסולאח"כ
 על כתב אם אבל קרן של זכרותו עלשכתב
 שם משה ובפני כ, ע" וכשר הוא כפרושנרתיקו
 בראש קבוע קטן קרן היינו זכרותו עלכתב,

 היינו נרתיקו על - הקרן בתוך ונתחבהבהמד
 ממנו כפרוש הזכרות על חופה שהואהקרן
 הוא דקרן דחסרון משמע לגט. וכשרהוא,
 ואם הצבי( מן )או הפרה מן חלק שחוהמשום
 שעדיין אע"פ אז כפרוש שנחשב נרתיקוהוה

 ואינו וכשר לבד גט שם עליו חל מ"ממחובר
 לעיל. שנתבאר וכמו הגוף לשארכטפל

 אייזנברג אהרן הרב ממו"ח שמעחיועוד
 חי, דבעל טפל בין לחלק לזה ראי' להביאנ"י

 אלא עצמו בפני כדבר חשוב אינו אחדשאבר
 דכל אחר חפץ של חלק ובין הוא, חד הנוףכל
 כפני דין לו יש הוא מופרד דבר שלוחלק
 שניטמא מעיל צ"ה בזבחים דאיתאעצמו.
 בתוס' והקשה שלש על משלש פחותמנניסו
 בגד שאני ותריץ ביאה שמה במקצת ביאההרי

 נכנס כאילו חשיב לא לחותכו ויכולהואיל
 זצ"ל אלחנן יצחק ר' הגאון והקשה עכ"לכולו
 ואמר מעיל. לחתוך התורה מן איסור ישהרי
 רק אמר לא שתום' אחד מגאת חירץ ששמעלי

 והיינו "מעיל". שאני אמר ולא "בגד"שאני
 פשוט מ"מ מעיל לחתוך ראסור דאע"גלומר
 כאן אין לחחכם, דאפשר בכלל, דבבגדיםהוא
 שבו וחלק חלק דכל משום במקצת דביאהדין

 החפץ, משאר ומובדל מופרד כדברחשיב
 ואי לחתכו דרכו דאין חי בבעלימשא"כ
 מופרד אחד אבר או אחד שחלק לומראפשר
 בו לומר שייך בודאי החלקים, משארומובדל
 אבר וכל הוא חד הגוף שכל במקצת,ביאה
 בפני ד'נים או חשיבוח לו ואין הגוף לכלטפל
 שנתבאר כמו ג"כ וזה מובדל. להיותעצמו
לעיל.

 במחובר נמי הדין דהוא י"לואשע"כ
 הוא בטל לקרקע שמחובר דבר דבללקרקע
 קרקע, שם אלא גט שם עליו ואיןלהקרקע
 רק גט הקרקע כל לעשות רוצה לא הבעלוהרי
 לא קציצה דבלי הואיל וממילא זית שלהעלה
 מן דקציצה פסול כאן יש גט, שם עליוחל

 ד"ה א', כ"ב שם רש"י שכחב וכמוהמחובר
 לכחוב יכול רש"י היה ולא יקטוםשמא

 לא דברינו שלפי קציצה דמחוסר הוהשהפסול.
 רק ור"ת רש"י לשיטח קציצה מחוסרשייך
 שום היה לא אם אבל הגט צורת משנהאם
 שייך לא זית של כעלה וכמו הגט בצורחשינוי

 ונחן". "וכתב משוםלפוסלו
4ן'.



תקלאנחוראי

 ענגלארד אלעזר משההרב

 ממנו פיגולו פקעבענין

 שפקעו וכולן במתנ", א' פ"ו דף זבחיםא.
 בין ופירש"י ע"כ. יחזיר לא מזבחמע"ג
 עצמוח בין ירדו, לא בהם דתנן שעלופסולים
 עכ"ל. האש ועכלתן מחובר שהעלןוגידין
 דאמר מהא וכולן, ד"ה בתוס' עליווהקשו
 אחרי הפסולים דבכל ב', פ"ה דף לעילעולא

 ואיך יעלו, ירדו אפילו האור בהםשמשלה
 ותי' פסולים על גם קאי דמתני' רש"יאמר
 שאמרו דמה שאח"ז בד"ה שפירש"י מהדלפי
 די"ל להחזיר, דא"צ היינו יחזיר לאבמחנ"
 ע-כ. ירצה אם היינו יעלו עולא שאמרמה

 ב' הל' מעשה"ק מהל' פ"ו ברמב"םאמנם,
 שבזקן ושיער כבשים שבראשי צמרכתב,

 שהם בזמן וכו' וגידין ועצמותהחיישיס
 שפקעו וכולן וכו' הכל את מקטיריןמחוכרים

 שס"ל הרי עכ"ל. יעלו לא המזבחמעל
 קאי יחזיר לא במחני' שאמרו דמהלהרמב"ם

 אפסולים, ולא יעצמוח אגידיןדוקא
 קושית מחמת כן לומר הוכרחובפשיטות,

 יעלו, דפסולים דעולא, ממימרא הנ"להתוס'
 כפשוטו יחזיר לא שאמרו מה הרמב"םוהבין
 כפירש"י. ולא לשונו, מסתימת שמשמעכמו
 לו דנראה תויתו, בזכח הלכות הלקוטיוכתב

 דף לעיל איתא שהרי הרמב"ס, כשי'להכריע
 ראש על שהעלן והטמא והנותר הפיגולמ"ג

 כשרים נעשו הרי מהם איסורן פקעהמזבח
 יעלו ירדו אם דאפי' הדין וצ"לגמורים,
 ולכאורה ע"כ. כשר קרבן כל כמולכתחילה

 רש"י. בסברתצ"ע
 בעצם והרמב"ם רש"י רפליגי בזהוצ"ל
 מזבח ע"ג שהעלן דפנ-ו ר"י אמר דר"יהדין
 האור. משילת אחרי מהן איסורדפקע

 עצס פקע האור משילת דע"י ס"לדהרמב"ם

 שאמר וכמו גמורים, כשרים ונעשואיסורס
 קרבן כל כמו להעלוחם חייב וממילאהלק"ה,
 ס"ל רש"י אמנם, להקטירם. שחייבכשר,

 אחרי אפילו בפסולם נשארו עדייןדבאמח
 חל האור משילת דע"י אלא האור,משילת
 למזבח בין לאדם מין אכילה היחרעליהם
 דמצוה ככשרים אינם עדיין אבלבפסולם
 א"צ דפסולים רש"י שכתב מה וזהולהקטירם.
 הם.( פסולים עדיין )שהרילהחזירם
 מימרא על שהקשו מה י"ל ועד"זב.
 פיגול קומץ עולא דאמר א', מ"ג דףתולא
 אם וכו' ממנו פיגולו פקע מזבח ע"גשהעלו
 פיגול לידי אחרים מביא היאך מתקבלאינו
 הקטרתו אין אם פי' י"ז אות ובשט"מעכ"ל.
 מחיריו קרבו בעינן והא הקטרה קומץשל
 מ"ב לעיל רש"י דקאמר מהא ומקשים,ע"כ.
 בשחיטה דבמפגל דהא מרי, הדר כי ד-הב'

 כהרצאת בזה ומקיים הדם, עבודת לגמוריכול
 פיגל שכבר מאחר פסול דם דהוי אע"גכשר,

 מגזה"כ. היינו בעלמא, כמיא ונעשהבשחיטה
 בשחיטה פיגול רחמנא דרבי דכיון רש"יוז"ל

 אמר בהכי ע"כ וכו' ראשון בפרקכדאמר
 מרצה שהיא כמו זו וזריקה לפגל,רחמנא
 עולא מכריח דמאי קשה וא"כ עכ"ל.לפיגולו
 כשר, כהרצאח לקיים כדי ממנו, פיגולודפקע
 והגם לפגול. רחמגא אמר דבהכי י"להרי
 כשר כהרצאת נתקיים פיגול הקטרתשהוא
 ברש"י.וכנ"ל

 דמה הם, חלוקים ענינים באמתאבל
 דחסר היינו ב', מ"ב דף לעילשהקשו
 מיא שהקשו מה והיינו הזריקה,"מעשה"
 נסתלק הדם, ונפסל דהואיל קמדי.בעלמא
 אין וא"כ בעלמא כמיא ונחשב דם חורתממנו



בהוראיתקלב
 איך וא"כ זריקה. "מעשה" תורח זריקתועל

 הד' כל דבעינן כשר כהרצאת אינו הרינתפגל
 כמו י"ל וע"ז פיגולו. לגמור כדיעבודות
 דנחשב לפגל רחמנא אמר דבהכי רש"ישאמר

 דבכדי להקשות עולא הוסיף וע"ז"מעשה".
 "הרצאת נמי בעי הרי כשר הרצאתלקיים
 מרצה אינו "דאם בעצמו שאמר וכמוהקרבן"
 והקומץ והיוח פיגול." לידי אחרים מביאהיאך
 שהוא זמן כל כלל שירצה שייך לא הרינתפגל
 חרתי דזהו גזה"כ, לוטר שייך לא וע"זמיגול,
 הכריח זה ומכח מרצה. אינו דפסולדסתרי,
 וכמו המזבח על כבר שעלה דאחרעולא

 פיגולו דפקע צ"ל האור בו שמשלהשמסקינן
 כדעת לעיל שהכאנו כמו לכאורה וזהוומרצה.
 פסולו עצם מפקיע האור רמשילתהרמב"ם
 ג"כ. מרצה וע"כ גמור ככשרונעשה
 בגמ' דססיק הא להבע יש דרכינו ולפיג.
 דבמשילת דקמ"ל דעולא מימרא על ב',מ"ג
 רמיפרח, בקומץ אפילו יעלו, ירדו אפילוהאור

 ומסיק דמי. אבר כחד דכולי הטעם,ופירש"י
 אארעא, מחית פלגי' אפילו לפי"ז אחאירב

 חצי אותו העלה לא מעולם דאפילוופירש"י
 רהחצי מאחר ליה מסקינן הכי אפילולמזבח,
 כשי' דלא והיינו האור בו ומשלה העלההשני
 דס"ל הקומץ ד"ה ב', מ"ב דף לעילהתוס'

 על כולו עלה שכבר מיירי אחאי דר'דמימרא
 אותו, דמחזירין דקמ"ל חציו וירדהמזבח,
 דאפי' להדי' ס"ל רש"י אבל נחקדש.שכבר
 סיבה יש הא' חצי הקטרת מחמתבלא"ה,
 מה לרש"י צ"ל וכן וצ"ב. הב', חצילהקטרת
 דעולא ךץ לעיקר ממנו פיגולו דפקע האענין

 הא כלל להדגיש ולמ"ל רמיפרת קומץדאפילו
 קומץ אלא הול"ל ולא ממנו פיגולודפקע
 דמיפרח. ואע"ג יעלה, שירדפיגול

 מיחכר מעלת דבעינן דהא הוא,והביאור
 רין להם דאין פסולים, הקטרת לענין אלאאינו

 דין דיש אלא הקרבן. מדינ' עצמאיתהקטרה
 או ירדו לא עלו דאם בפסוליםמסויים
 הקטרה דין זה אע אבל דיעלו, האורבמשילת
 שייך דמיחבר באבר רק ולכן הקרבן,בעצם

 במקצחה אלא האור משלה לא דאפילולומר
 הוא, אבר חדא דעכ"פ הואיל כולו,יעלה
 אבל האבר. אותו כל הקטרת התחלתנחשב
 וחלק חלק כל הרי הקרבן חלקי שארלענין
 כלל. האור משלה לא הרי ובהם קאי,לחודי'
 ומה דמי, איברים כשני דמיפרת בקומץולכן

 שהתחיל נחשב אינו במקצתו הקטרהדהתחילה
 אמנם, קאי, לחודי' משהו דכל בכולוהקטרה

 האור משילת דאחרי נאמר אם אלא אינוזה
 הקטרה היחר עליו חל ולא בפסולו נשארעדין
 דאז א', פ"ו יף רש"י בשי' לעיל שהוכחנוכמו
 אלא הקטרחו דין אע האור משילת אחריגם
 דאחרי נאמר אם אבל פסולים. הקטרתמדין

 וכשי' כשר לקרבן נהפך האורמשילח
 קומץ מקצח אוחו נחשב שפיר א"כהרמב"ם,
 להתחלת נחשב וראי ועי"ז גמורה,כהקטרה
 הואיל מיחבר, דאינו הגם קומץ,הקטרח
 הוא דע ושוב הוא, "קומץ" מדיןוהקטרתו
 נקטר דאינו פסול בקומץ דרק הקטרחולגמור
 המוקדשץ פסולי מדין אלא קומץמדין

 דמשלה במאי וראי אז האור בהןשמשלה
 שייכות דאין לא, משלה דלא ובמאימשלה
 קומץ הקטרח תורת דאין החלקים ביןכלל
 נאמר אם אבל לא.( או בדמיחבר )ותלויעליו
 התחלה נחשכ ודאי כשירה להקטרהדנהפך
 הקומץ. כל לגמור נותן והיין קומץהקטרת
 שהוכיח דמה ב'( )אוח לעיל הוכחנו כברוהרי
 מרצה אינו דאם מהא ממנו פיגול דפקעעולא
 לומר כוונתו פיגול, לידי אחרים מביאהיאך
 ומרצה. גמור כשר ונעשה פיגולו פגעדע"כ
 דאפילו קמ"ל דלפי"ז מסיק שפיר הנ"לולפי
 וכדמבואר. בזה זה דתלוי רמיפרת,קומץ
 יבפיגול לנו יצא עולא מדברי והנהד.
 ונעשה ממנו פסולו עצם פקע האור בושמשלה
 פ"ו דף רש"י בשי' וצ"ב כנ"ל. גמורכשר

 דאינו מדבריו דמשמע דברינו בתחלתשהבאנו
 יש באמת אבל כפסולו. הקרכה היחראלא

 פיגולו" "דפקע דעולא הוכחה שהרילדקדק,
 מהא הינו וכרבארנה הפסול עצם שפקעהינו
 פיגול לידי אחרים מביא אק- מרצה אינודאם



תקלגבחוראי

 מוכרח וא"כ כשר, הרצאת דבעי השטמ"קנדב'
 פסולים שאר לענע אבל פיגולו.דפקע
 י"ל ועדיין כלל לזה הכרח אין וטמא נותרכגת
 מאד מדוקדק וזה ממש. כשרים נעשודלא
 פקע פיגול דבקומץ קאמר דעולא הגמ'בלשת
 נפקע, הפיגול דעצם משמע ממנו""פיגולו
 )בדף יוחנן ר' אמר יצחק דר' במימראמשא"כ
 "פקע מזבח לגבי שהעלן דפנ"ו קאמר ב'(מ"ג
 הקרבה האיסור דרק משמע מהן"איסור
 זדו"ק. הפסול עצם לא אבל נפקעואכילה
 קומץ דאפילו עולא דקמ"ל האולפי"ז
 עצמ דפקע .בפיגול אלא אינודמיפרת,
 זהו ואולי פסולים. שאר לענין ולאאיסורם,
 לשאר פיגול בין לחלק רש"י סברתגופא

 הפסול עצם נפקע באמת דבפיגולפסולים
 כדב'. עולא שהוכיח וכמו גמור כשרונעשה
 האיסור אלא נפקע לא פסולים שארולענין
 ושי' במקומו, נשאר הפסול עצם אבלבלבד

 עצם נפקע נמי הפסולים דבכל הואהרמב"ם
 דהכרח דהגם דס"ל וצ"ל בפיגול. כמוהפסול
 לענין ה"ה וכרב' בפיגול אלא אינו עולאשל
 דמשילת הוא מילתא דגלוי פסולים,שאר
 פסולים לשאר וה"ה הפסול עצם מפקעתהאור
נמי.

 רש"י, דלשי' יצא הנ"ל לפי והנה,ה.
 שהעלן דהפנ"1 יוחנן א"ר יצחק דר'המימרא
 קתני. לצדדין מהן, איסור פקע מזבחלגבי
 עדיין אבל איסורם פקע וטמא נותרדלענין
 יותר עוד פקע פיגול לענין אבל הס,פסולים
 דמיפרת קומץ לענין ונ"מ גמור כשרדנעשה
 רש"י בלשון מאד מדוקדק באמת תהוכנ"ל.
 איסור וז"ל מהן, איסור פקע ד"ה ב' מ"גדף

 נותר ואיסור יעלה, ירד שאם לכדאמרןפיגול
 מייי האוכל יתחייב שלא פקע להכי נמיוטמא
 כוונח דוראי האחרונים פירשו וכברעכ"ל.
 יתח-ב שלא לענק פקע נמי דפיגולרש"י

 י"ר )דף כריתות ריש להדי' כדמוכחהאוכל
 לפי ובפרט שניהם, על דקאי רש"י וכוונתא'.(
 יתח-ב ושלא דגרס י"ז, אות השטמ"קג"

 וגם פיגול שניהס, על וקאי חיבור דהוי)ב"0
 קאי דאי תמוה, לשונו דעדיק אלא וטמא.נותר
 יעלה ירד אם של ענין כפל למה שניהםעל

 שאם לכדאטרן פיגול לענין דקאטרפעמיס,
 אבל להכי, נמי וטמא נותר ולענע יעלה,ירד
 ושלא וסיים יחד כולם כ% יתחייב, שלאלענץ
 הכל לכלול לרש"י לו היה מייה האוכליתחייב
 נותר לענין ובין פיגול לענין בע ולומרביחד
 יחח-ב ושלא יעלה ירד שאם נ"מוטמא
 בדקדוק הוא רש"י דלשק י"ל ולפ"והאוכל.
 פיגול בין הנ"ל החילוק לרמז 1כ11נת1גדול,
 יעלה ירד ראם הא וטמא רבנותר וטמא,לנותר

 דפקע הקרבה, היתר רק הוא האורבמשילח
 יעלה ירד דאם הא בפיגול משא"כ"איסורם",

 "פיגולו", דפקע גמור כשר דנעשה משוםהוא
 בנותר משא"כ דמיפרת, קומץ דאפילוונ"מ
 רש"י דבא חהו דמיחבר. באבר דוקאוטטא
 הם חלוקים ביחד, כולם דנלל דהגםלחלק,
 ירד שאם "לכדאמרז" פיגול דאיסורכדינם,
 דמדין דלעיל, בעמוד דאמרן הא הי:נויעלה,
 דטיפרח, קומץ ואפילו הוא פיגולו עצםדפקע
 אלא פסוליס, דשאר יעלה ירד אם זהואין

 נותר ואיסור נוסף, חידוש דיש"כדאמרן",
 אבל יעלה, ירר ראם כוונתו להכי, נמיוטמא
 דמיחבר. באבר הכללי דין אלא כדאמרןלא

 דלענין שהוכחנו וכפי רש"ק בשי'וצ"ע
 כסברח גמור כשר דנעשה רש"י מודהפיגול

 פ"1 דף המשנה לענין דגם צ-ל א"כהרמב"ם,
 מימרא ולענין מזבח, מע"ג שפקעודכולם
 דקאמר יעלה האור בהן משלה דאם שםדעולא
 לענץ אלא דז"א צ"ל ירצה, אם דהיינורש"י
 דחייב יורה פיגול לענין אבל פסוליםשאר

להחזיר.
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בתוראיתקלד
 לבוביץ יושף משהחרב

 דיניר נאמנותבדין

 בני לי' שלחו א', קכ"ז דף בב"באיתא
 היו רבינו ילמדנו לשמואל דאגמאאקרא
 אחר על אביו ואמר בכור שהוא בזהמוחזקין
 זה הרשאה כותבין להו שלח מהו הואבכור
 להו לשלח לי' סבירא כרבנן אי נפשך ממהלזה

 להו לשלח להו סבירא יהודה כרבי איכרבנן
 אי יהורה כרב' אי לי' מספקא יהודהכרבי
 לאחרים יכירנו יניר דחניא היא מאיכרבנן
 בכור בנ' זה לומר אדם נאמן יהודה א"רמכאן
 נאמן כך בכור בנ' 1ה לומר אדם שנאמןוכשם
 וחכמים חלוצה ובן גרושה בן זה לומראדם

 יצחק בר נחמן רב א"ל נאמן אינו~ומרים
 יכיר דכתיב היינו יהודה לרבי בשלמאלרבא
 וכו'. הכירא בצריך לי למה יכיר לרבנןאלא

 יוחנן א"ר בגמ', לקמן שם איתאוהנה
 נאטן אינו הוא עבדי ואטר וחזר הוא בנ'אמר

 במאי וז"ל, כתב נאמן ואינו בד"הוהרשב"ם
 לי' דקרי האי למימר וליכא עבדי השתאדאמר

 דרך ראע כבנו דאוהבו משום בנימתחילה
 ראשונה טענה אחר והלכך בנו לעברולקרוא
 אם כי פירוש אינו האחרונה וזאת רהואילנלך

 האחרונה טענה אחר לילך לנו איןהכחשה
 בני דאמר במאי תורה האמינה פיודהודאת
 ומגיד חחר אינו שוב שהגיד וכיון יכירכדכתיב
 האב נאמן יכיר דמדין מדבריו ומבוארעכ"ל.
 שהקשה הש"ס בגליון ועיין בני זהלומר
 להיפך הרשב"ם כתב ב', קל"ד כדףדלקמן
 נאמן בנו שהוא ידעינן שאנן היכאדדוקא
 בנו אי ידעינן דלא היכא אבל זה.בכורילומר
 עיי"ש בכורי זה לומר נאמן אינו לא אםהוא
 ליישב כתב והרש"ש פשיטא, ליורשובד"ה
 דר' אליבא כן הרשב"ם כתב שכאן 11סתירה
 אליבא כחב ולהלן כוותי' דהלכתאיהודה

 ואינו מחני' לפרש הגמ' קאי דשםדחכמים
 קכ"ו בדף עה"ש יחידאה דעת שמתני'מסתבר

 באהע"ז סופר החתס וכ"כ ב', קל"ד ובדףב',
 משום כן כתב שהוא אלא צ"א סי' ב'חלק

 דמנא לפ"ז להבין צריך אמנם אחרים.טעמים
 דהרי בני זה כשאומר גם פליגי שהתכמיםלי'
 שלא רק אלא בנו שאינו כנגדו חזקה נאןאין

 זה דין תלי ואיך בנו שזהו אצלינומוחזק
 וחכמים. יהודה ר' בין שישבמחלוקח
 סברח בעיקר להבין צריך באמתוהנה
 דהנה חזקה, במקום נאמן האב דאיןהחכמים
 האופנים בכל מיירי הקרא פשטותלכאורה
 פשיטא למה וא"כ חזקה כנגד כשמעידאפילו
 שהיו עד חזקה במקוס נאמן שאינו כ"כלהם

 הכירא דצריך להיכא הקרא לאוקמאצריכים
 שאפילו כאיסורין דנאמן אחד בעד חזינןוהרי
 שיטות לאיזה מהימן הוא חזקהכנגד

 כן להיות אפשר ביכיר גם וא"כהראשונים,
 אחד אם דאף חזקה כנגד נאמן יהי'שהאב
 עי"ז חשוב אינו מ"מ בכור שהואמוחזק
 נאמן האב אין דמש"ה דנימא בממוןמוחזק
 דטעמא נראה הי' וע"כ כעדוחו, ממוןדמוציא
 משום אינו חזקה, במקום נאמן שאינודחכמים
 אלא החזקה את להכחיש נאמנוח לושאין
 בנו על להעיד האב דנאמן דהא דסברימשום
 דבר על שמעיד היכא רוקא הוא יכירמדין

 ואפי' לבררו, צריכים ואנו לפנינו ספקשבעצם
 שיך רק אם מ"מ נוגע הספק אין עכשיואם

 דין התורה נתנה אז נוגע יהי' הבאשלזמן
 וכגון הזה, הספק את ל,ו לברר לאבנאמנות
 זה לאדם שיש 'דעינן רק שאם בכורי זהגבי
 הבכור הוא מי ספק אצלינו נולד מידבנים
 הוא, בכור מהם אחד דבהכרח שנים פיליטול
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 מפק יש בבר בכורי, וה להעיד בשבאוממילא
 והגם - ואמן ולפיבך הבכור הוא מיאצלייו
 לא רעריין גוגצ הספק אין בשמצירשצכשיו

 ימות אם מ"מ ירושה, רז צור חל ולאמת
 מציר שהוא היכא אבל נמצ, יהי' הבויםקורם
 בכלל לו אין אצלינו מפק בבלל שאינו רברעל

 שיש ריניר ואמנות ררין משום ריכירגאמנות
 רוקא אלא בצצם נאמגות אינו בגו צללאב

 בבגו. שיש המפיקות את לגו לבררגאממת
 הבכור, שהוא באחד  דמוחזקים היבאילפ"ו
 לברר שנצטרך לפנינו ספק כאן איןשוב

 החזקה, על דסמכינן להעיד, האבכשיבוא
 ולפ"ז לרבנן. נאמן אינו חזקה במקוםולפיכך
 שדוקא לרבנן פשיטא היה למה שפירמיושב
 חזקה דבמקום נאמן, להיות 'כול הכיראבצריך
 למה מובן ג"כ ולפ"ז דיכיר, נאמנות שייךלא
 משום בני, זה כשאומר לרבנן נאמן יהי'לא

 ספק שוס כאן אע להעיד כשבא ג"כדהתם
 דמהיכי לא, אט הוא בנו זה איש אםלפנינו
 לנו מוחזק שאינו כיון בזה להסחפק לנותיתי
 כשהאב יצוייר לו אם נמצא ולפ"ז בנו,שהוא
 בנו זה איש אם לפנינו ספק יהי' להעידבא
 אבל יכיה מדץ מומן יה" לרבק גם לא אםהוא

 בהבי. אירי לאהרשב"ם
 בו מוחזקין היו ח"ר בגמ', שם איתאוהנה
 בכור שהוא אחר על אב'1 ואמר בכורשהוא
 אביו ואמר בכור שאינו בו מוחזקין היונאמן
 וסיפא יהודה רבי רישא נאמן אינו הואככור
 רישא נקט למה הקשה חיים התורח והנהרבנן,
 במוחזקין וסיפא בכור שהוא מוחזקיןבהיו
 דסיפא, דומיא רישא נקט ולא בכורשאינו
 בזה הרגיש כבר ולכאורה שתירץ. מהועיי"ש
 וז"ל מקובצת בשיטה המוכא הרא"שהתוס'
 רבוחא וברישא רבנן וסיפא ר"י רישאשם,
 חזקות שני שמבטל אע"פ לר"י דנאמןקמ"ל
 באחר ומוחזקים בכור שהוא בו מוחזקיםשהיו
 ה'1 קמ"ל רבוחא ובסיפא בכורשאינו

 אינו הוא אביו ואמר בכור שאינו כומוחזקים
 חזקה אלא מבטל שאינו אע"פ לרבנןנאמן
 והנה עכ"ל, ככור מהן אחד אין דשמאאחח

 נקט דלהכי בפשיטות י"ל הנ"ל דברינולפי
 בבור, שאיגו בו במוחזקין הציורבסיפא

 על לפנינו ספק יש שעדין שאע"פלאשמועינן
 ונמצא הבכור הוא מהם איזה האחיםשאר
 הוא הבכור שזהו להעיר לפנינו האבכשבא
 דיהי' והו"א לפנינו ספק שבעצם דבר עלמעיד
 שמוחזקין בן אותו על אפילו לרבנןנאמן
 אין הבן אותו דעל דכיון וקמ"ל בכור,שאינו
 נאמן אינו לא, או בכור הוא אם ספקשום
 שיש הנאמנוח דכל בכור, שהוא עליולהעיד
 את לנו לברר דוקא הוא בנו על להעידלאב

 דע"י בו, ליחנהו זה וספק בו, שישהספיקות
 הרא"ש והתוס' בכור. שאינו נתבררהחזקה
 אלא כאן שאין שאע"פ קמ"ל שסיפאשכ'
 משמע לבטלו, נאמן אינו מ"מ אחתחזקה
 במקום נאמן שאינו דחכמים דטעמאשסוכר
 את להכחיש נאמן שאינו משום לרבנן,חזקה
 הוא שהחידוש י"ל שפיר ולפיכךהחזקה,
 מ"מ אחת, חזקה אלא מכחיש שאינושאע"פ
 תלוי שהכל הנ"ל דברינו לפי אבל נאמן.אינו
 לפנינו, ספק שבעצם דבר על מעיד הואאם
 אלא ממטל, הוא חזקות כמה כלל נוגעאינו
 ואם מהימן אצלינו שספק דבר על שמעידכ"ז
 נאמן. אינולאו

 שיטות יש ב', קל"ד בדף שםוהנה
 בני, זה לומר האב דנאמן דסבריבראשונים
 וברשב"א הר"מ בשם ברא"שעיי"ש

 דלא לרבנן אפילו לכאורה וזהוובריטב"א
 בזה, ורבנן יהודה ר' בין כן שמחלקיןמצינו
 והנה כן. להדיא שמבואר שם ברשב"אועיין
 אינו לרבנן דיכיר דהנאמנות לפ"ז שמוכחהגם
 מקום כאן אין בני דבזה ספק במקוםדוקא
 דהנאמנות למימר איכא עדיין מ"מ וכנ"לספק
 נאמנות שהוא אלא בעצם נאמנות אינוזיכיר
 שום לנו שאץ דבר על שמעיד היכאדוקא
 מה לנו מגלה הוא בעדותו והשתא בויריעה
 שהוא היכא אבל דבר, אותו בץיעח לנושחסר
 לו אץ אז בו יריעה לנו שיש דכר עלמעיד
 הוא דיכיר דהנאמנות דיכיר נאמנותבכלל
 דבנו, מצבו בנוגע לנו ידוע שאינו מהלגלוח



בחוראיתקלו
 שום כאן אין בני זה להעיד כשבאוממילא
 ולפיכך לא, או הוא בנו זה איש אם לנוידיעה
 יזיכא ולפ"ז לרבק, אפילו דנאמןסברי

 והוא בכור שהוא האחים מן באחדדמוהזקים
 יכול אינו בכור שהוא אחר על להעידבא

 הוא מי לנו ידוע דכבר לרבנן נאמןלהיות
 נאמן אינו לרכנן ולפיכך החזקה, ע"יהבכור
 הנ"ל ראשונים להני גם וא"כ חזקה,במקום
 שדוקא לרבנן פשיטא הי' למה שפירמיושב
 נאמן. להיוח יכול הכיראבצריך

 לומר האב נאמן אי השאלה בעיקרוהנה
 מהירושלמי להוכיח נראה הי' לא, או בניזה

 לומר האב נאמן לרבנן שאפילו יוחסיןבעשרה
 ז' בהלכה שם איחא דהנה יכיר מדין בניזה
 בשם אבהו רבי נאמן זה בני האומר תנינןתמן
 א"ר ממנו ליקח לא אבל לו לתת יוחנןרכי
 אומוץ שניהם אפילו היא מתניתא %איוסי
 נאמנע איק ההו ממזר שבמער העוכרעל

 יהודה דר' איתאמרת יהודה דרבי עלרילמא
 לו ולתח הירושלמי. עכ"ל עלי' נאמניןאומר
 ממנו וליקח כנכסיו, אחיו עם לירשפירושו
 ראובן מנכסי להפסידו שמפרש משה בפניעיע
 כקרבן ועיין ראובן, בן שהוא דמוחזקהיכא
 ע"כ זו ונאמנות אחר, בענין זה שמפרשהעדה

 למיתבא דבירו מיגו משום ולא הוא יכירמדץ
 דמאי חדא חיקשי מיגו משום דאי במתנהלי'

 לו לתת דנאמן זה בני שהאומר מתנ"קמ"ל
 הוא דפשיטא כן יוחנן ר' שמפרשלפי"מ
 בדף בגמ' שם כדפריך מיגו לו יש דהרידנאמן
 דכיון ועוד הרשכ"ם. בפירוש עה"ש ב',קל"ד
 לו שיש לנכסים אלא נאמן אינו מיגודמשום
 מכאן לאחר לו הבאים לנכסים ולאעכשיו
 לחלק הו"ל א"כ ב', קכ"ז בדף לעילכמבואר
 עכשיו לו שיש בנכסים דדוקא גופא לובלתת
 מכאן, לאחר לו הבאיס בנכסים ולאנאמן

 אופן בכל הוא נאמן לו דבלתת מזהומשמע
 סבור שהי' יוסי ר' והנה יכיר. משום רוקאוזהו
 על דוקא הקשה ררכנן אליבא א-רי יוהנןדר'
 ומש"ה נאמן אינו ממנו שליקא דאמרהא

 יהודה, דר' אליבא יוחנן ר' הירושלמיאוקמא
 הי' ושפיר כלום הקשה לא לו לתח עלאבל
 לרבנן נימא אי והשתא לרכנן. אפילוניחא
 יכיר, מדין בני זה כשאומר בכלל נאמןדאינו
 נאמן, הוא דהאיך לו לתת על גם להקשותהו"ל
 שאפילו הוא הירושלמי דשיטח מזהומוכח
 ראי' וזאת בני זה לומר האב נאמןלרבנן
 הרשב"ם ולשיטת הנ"ל ראשונים הנילשיטת
 דהירושלמי צ"ל והחת"ס, הרש"שלפמש"כ

"4 הבבלי. עספליג
 ליעבער מרדסימשח

 דחייה לעבין עשה איסורי בדין חרמב"םבשיטת

 ט"ו הלכה נזירות הל' פ"1 הרמב"םכתב
 נזיר מצוה בהגלחת מותר הוא"וכיצד
 הרי נזירות ימי בתוך מצרעתו ונרפאשנצטרע

 עשה מצות חגלחחו שהרי שערו כל מגלחזה
 וכל וגר, שערו כל את וגלח במצויעשנאמר
 יכול אם ול"ת עשה מצות מינא שאחהמקום
 וידחה עשה יבוא לאו ואם מוטב שניהםלקיים

 ל"ת על עבר נזרו בימי שגלח נזיר והלאל"ת
 ראשו שער פרע גדל יהיה קדוש שנאמרדנשה
 דוחה ולמה ועשה ל"ח דוחה עשה איןובכ"מ
 שכבר מפני לנדרות הנגע תגלחת שלעשה
 לו עולין אין חלוטו וימי בצרעת הנז'רנטמא
 העשה ובטל בהן קדוש אינו והרי שבארנו,כמו

 לא תער שהוא ל"ת אלא נשאר ולאמאליו



תקלזכחוראי
 תגלחח של עשה בא ולפיכך ראשו, עליעבור
 הרמב"ם. עכ"ל אותו" ודחההצרעת

 תגלחח של עשה בא "ולפיכך כ'ובהשגות
 בראש ש31ה אני א"א - אותו ורחההצרעת
 שישנו ועשה לאו דהו"ל משום יבמותמס'

 דהשיג היינו עכ"ל. דקילי" והיינובשאלה
 שכן הגמ' לטעם הרמב"ם הניח למההראב"ד
 דתער הלאו רק כאן דיש וחייש בשאלהיש3ו
 לחדש הגמ' מדהוצרך הא ראשה על יעבורלא
 דקדוש דעשה ע"כ רששה לאו לדחייתטעם
 ישנו שכן דנדחה רק מאליו בטל אינויהיה

בשאלה.
 על ןכחידושיו מבריסק הגר"ח מרןוביאר
 אדברי חולק הרמב"ם אין דכודאיהש"ס[
 כהשלמה באים דבריו אדרבא, אלאהגמ'
 קדוש של כעשה דיש והיינה - הגמ'לדברי
 חיוב )א( יינים: שני ראשו שער פרע גדליהיה
 הרמב"ם וכדברי שער גידול ע"י עשהוקיום
 נדרו וקיים בנזיר "3דר ה"ג נזירוחפ"א

 וכו, עשה מצות שלש עושה ה"זכמצותו
 ש( גדל". והרי ראשו שער פרע גדלוהש3יה
 בפ"ה וכדבריו ראשו שער לגלח עשהאיסור
 סם ע"י השער הסרת באיסור הי"בנזירות
 דאסור רק יעבור לא תער משום לוקהדאין
 לחיוב בקשר מדבר הרמב"ם והנה עשה.משום
 ובזה יהיה דקדוש מעשה הנובע שערגידול
 חיוב ולענין צרעחו. בשעת נוהג ראינוחידש
 ישנו שכן הגמ' דטעם להרמב"ם ס"לזה

 ולא לדחי', טעם דזה מספיק אי3ובשאלה
 אלמוני. חיוב ייחה פלוני שחיובמצינו
 אינו גילוח של עשה איסור לענץמשא"כ
 זה איסור דהא צרעתו בשעת 12יופקעמסתבר
 בלבד 3זיר משם א כ" נזיר מקדושת נובעאינו

 כל כמו צרעחו כשעת נוהג זהואיסור
 לאו וכמו נזירוח משם הנובעיםהאיסורים
 הטעם בא זה עשה איסור ועל יעבור, לאדחער
 של העשה סקמי ונדחה בשאלה ישנו שנןבגמ'

 רציי"ש. הגר"ח דברי תוכן ע"כ הנגע.תגלחת
 מ"ם הגר"ח, בדברי טובא לדע שישואף
 דאיסור הוי הרמב"ם דשיטת מדבריוהיוצא
 מצורע וכנזיר דחתה לענין נעשה נירתעשה

 ישנו שכן הף,קיל עשה דהאיסור לאואי
 דתגלחת העשה מפני נדחה היה לאבשאלה
מצורע.

 פ"ו המשניות בגלית רע"א הגאתאמנם
 ה"י פ"ו ברמב"ם "ואולם כתב מ"דדיבמות
 בעשה שהיא ביבמה דאפי' מבואר,מיבום

 הבא לאו דהוא כיק וצ"ל התורה מןמחתבמת
 ליקח כן 'עשה שלא בדרך והעשה עשהמכלל
 לאו כמו הוי דורות, ג' חוך ואדומימצרי
 בשיטה מצאתי וכן לה, דחי ועשהדעלטא
 לשון חה ד"ה מ' דף כתובותמקובצח

 אחרת הגרע"א שחפס הרי עכ"ל.הרשב"א"
 דשיטת להגרע"א דס"ל הגר"ח,מדברי

 לענין כלאו נידת עשה ראיסור הףהרמב"ם
 עשה איסור הגר"ח לדברי משא"כדחיה,
 יש3ו שכן לטעם הגמי הוצרך דהא כעשהנידון

 לדחותו.בשאלה
 והגרע"א הגר"ח דס"ל דאפשר לדון,]ףש
 כלאו נידק עשה דאיסור הף הרמב"םדו2יטת
 עשה איסור הוי מצורע דבנזיר רק דחייהלענץ
 לטעם הגט' הוצרך זה ובגלל לאוין כב'ולאו
 להרמב"ם דם-ל דאפשר בשאלה ישנושכן
 באוח לקמן ועייז לאוין. ב' דהוה עשהדאין
ד.[

 המשנה של ספיקו בהקדם ליישב ונראהכ.
 להסתפק "ףש ח"ל ה"ד שופר פ"אלמלך
 אם ועשה ל"ת דוחה עשה דאין דקיי"לבהא
 אמרי' מי לא, או לוקה אם הל"ת ורחהעבר
 נמצא ל"ת ודוהה עו2ה דאחי דקי"לכית
 ומשום לחוריה עשה אלא כלל לאו כאןשאץ
 לא דנצטרף כית א"ד לקי לא אעשהדעבר
 ואפי' ל"ת דהאי כוחו אלים עשה עם זהתעשה
 ברס, לוקה" אחר עשה לקתס כדי בטלואם
 קמ"א חולץ תוס' ע' במחלוקת. שנוי זהרכר
 אע דאמר" דהא הריב"א שיטת שהביאא',
 לקי לא מילקי מיהו ועשה ל"ת דוחהעשה
 תוס' וע' דליחא. כמאן דהל"ת משוםוהינו
 לתרץ שכתבו מעקה, ד"ה א' ל"דקידושין
 אמאי ישראל מארץ יוסף הר"רקושית
 שריפת הא לנשים, ביו"ט שריפה שמןאסרינן
 לל"ת וידחה עשה ויבוא הוא עשהקדו2יס



כחוראיתקלח
דהוי חייבות אינן דיו"ט בעשה דהאדיו"ט,
 הלאו אף לאו עמו שיש דעשה ותירץהז"ג.
 דאף דבריהם, ביאור עשה. ליה דחי ולאאלים
 דמלאכת כיון אבל בנשים, נוהג העשהדאע
 הוספה הוי ללאו בנוסף אחר בסגנון נאסריו"ט
 נדחה אינו אלים ולאו אלים, זה דלאו גילויזו

 מוסיף אינו דעשה היינו, עשה. מצותמפני
 יו"ט מלאכח על התורה הזהירה ולמהמלקות
 העשה שבהוספת אלא ללאו, נוסףבעשה
 הוא דמור '1"ט דמלאכת שלאו הת' לנוגילתה
 וכמו עשה. מפני נדחה אינו החומרובגלל
 לאוי שאני א', ר דף יבמות בגמ' לדחותשרצו
 שבת מחלל דקי'"ל ופירש"י דחמירידשבח
 תומר על מורה זה שדמיון היינו ע"1,כעובד
 נדחה, אינו זה חומר ובגלל דשבתהלאו

 ג' שהביא ה"1 נדרים פ"ג המלך שערועיין
 קידושין התוס' כשיטת סובר דהרמב"םראיות
 כתב ה"ו נדרים בפ"ג )א( - כריב"אודלא

 עליו אסורה הפסח בלילי מצה הרידהאומר
 דלא לאו יש ובנדרים לוקה. וכו' אכל ואםוכו'
 והנה יעשה. מפיו היוצא דכל ועשה דברויחל
 מלקות, שייך ואיך הל"ת נדחה הריב"אלפי
 זו, ראיה שדחה נ"ג סימן יו"ד נובי"תוע'

 "אסור כתב הי"ט שחיטה בפי"ג )ב(וצ"ע.
 את בהן לטהר ואפי' הבנים על אםליטול

 לשלח חייב לקת ואם מצוה שהיאהמצורע
 ל"ת דותה עשה שאין לוקה שילח לאואם

 כאן אין כריב"א להרמב"ס ס"ל ואיועשה"
 וע"ש מלקות. כאן ואין שעדל"ת,לאו

 דשלח בגויה"כ דאפשר שדחהבשעה"מ
 דאין הת' לנו גילתה מצוה לדבר אפי'תשלח
 עומד במקומו הל"ת וא"כ כלל דחייהכאן
 "כהן כחב הי"ח גזו"א בפי"א )ג(יקי.
 מטמא אינו הקברות כבית האבידהשראה

 השבת של עשה מצות שקייס שבעתלהח1ירה
 על ועובר יהיו קדושים של עשה מבטלאבידה
 דוחה עשה ואע בעמיו בעל יטמא לא של תל"
 אנו אין דבאמת ה"ה וכחכ ועשה"ל"ת

 דבעידנא משום ליה דתיפוק זה לטעםצריכים
 דהשב מ"ע מקיים לא אכתי בביה"ק עיילדקא

 דקא דבעירנא באופן אלא עדל"ת ואיןתשיבם

 בציצית, כלאים כגון העשה קיים אלאועבר
 מידי" לן נפקא לא דינא "ולענין דבריווסיים
 מלקות לענין נפקותא יש הריב"א לפיוהנה
 הרמב"ם כדברי ועשה עדל"ת דאע משוםדאי
 מלקות כאן ואין דליתא כמאן הל"תמ"מ

 כ% דחייה כאן אע בעידנא משום אימשא"כ
 דס"ל ודאי אלא ולקי. עומד במקומווהל"ת

 ולענץ אלים הלאו הוי ועשה דבל"תלהרמב"ם
 הטעמים שני בין מידי לן נפקא לאדינא

 ה"ה.וכדברי
 הגר"ח דברי ליישב לנו ישועכשיו
 שכתב דמה להלק דיש אהדדי.והגרע"א
 יבום דין דיש הרמב"ם דברי ליישבהגרע"א

 בדרך דהעשה משום עשה כהייבי התורהמן
 רק זה דחייה, לענין כלאו ונירק כן יעשהשלא
 ואדומי, במצרי כמו גרידא עשה שישבמקום
 אי אפי' ועשה, ל"ח שיש מצורע, בנזיראבל
 כלאו נידון יהיה קדוש של עשה דהאיסורנימא
 נאסר התגלחת שמעשה כיון מ"מ דחיהלענין
 על יעבור לא דתער ללאו בנוסף עשהבסגנת
 שכן לטעם הגמ' והוצרך אלים, הלאו הויראשו
 והאיסור אלים הלאו לדחיית בשאלהישנו
 צרעתו בשעת נוהג אינו עשה והחיוכעשה,
 הגר"ח. מרן שביארו כפי הרמב"םכדברי
 דלאו בדין הפירוש דאולי אחד, והעירניג.
 על מורה העשה דהוספח כפירושינו אינואלים
 אלא נדחה, אינו הלאו חומר ובגלל הלאוחומר
 ואין בעשה, אזהרה התורה שהוסיפהדבזה
 ג"כ בלאו ייש הת' לנו גילתה נדחה,העשה
 בלאו דהאלימות והיינו נדחה. שאינוהתכונה
 נדחה. העשה שאין כמו נדחה שאינו ב~ההוי

 דחייה לענין כלאו הנירון עשה איסורולדבריו
 ללאו, מאלים אינו הרמב"ם, בשיטחכדביארנו

 כלאו הנידון יהיה קדוש של עשה איסורוא"כ
 לא דתער ללאו מאלים אינו דחייה,לענין
 טעם לחדש לגמ' ליה ולמה ראשו עליעבור
 בדברי שביארנו מה וקשה בשאלה ישנושכן

הגר"ח.
 העמקים בשהשנת הפמ"ג מדבריאמנם

 11"ל אלים, דלאו בדין כפירושינו מוכח ג'כלל
 דוחה בכל שוה דעשה דנאמר דאף יודע"והוי



תקלטכהוראי

 היכא היינו וכו' בכל שוה שאינו ול"תלעשה
 שוה הל"ח אם הא בכל שוים אינםדשניהם
 ונחוי עכ"ל. בכל" ששוה עשה דחי לא תובכל
 העשה מפני נדחה בכל שוה שאינו העשהאנן,
 הלאו עשה, מהאי עשה האי דאלים בכלהשוה
 בכל השוה עשה מפני נדחה בכלהשוה

 אינו בב"א אפי' בזא"ן שאינו כל האדעדל"ת,
 דברי ותמוהים בצירופן, 'ש הוספהואיזה
הפמ"ג.

 שהעשה דאע"פ א"ש, לדברינואמנם
 מאלים העשה מ"מ נדחה בכל שוהשאינו
 לאו דוקא אבל נדחה. אינו אלים ולאוללאו
 ככל שוה שאינו בלאו משא"כ בכלהשוה
 במדה העשה ע"י מתאלם ואינו קילהלאו

 בכל. השוה עשה מפני להידחות שלאמספקת
 שוה שאינו העשה שהעיר, האהד לדבריאבל
 אי- של תכונה להעניק בכוחו ואין נדחהבכל
 ולדבריו תכונה, אותו בו אין דהא ללאודחייה
 הפמ"ג. כחילוק לחלקאין

 יוכיח אלים דלאו הדין מקורובאמת
 פנ"י ]עיין קדשים דשריפת עשה דהאדברינו;
 ויו"ט בכל שוה הוי אלים[ דלאו בתוס'קידושין

 ואין בכל שוה שאינו ועשה בכל השוה ל"חהוי
 בנזיר וא"כ וכנ"ל. אליס דהלאו ועשהעדל"ת
 עדל"ת ואין לאו מאלים עשה האיסורמצורע
 וכדביארנו, בשאלה ישנו שכן לאו איוצשה
 א'. באוחוכנ"ל
 דפסק הא הוי לדברינו הקשה ברם,ד.

 שהיא "יבמה 1,"ל הי"א דיבום פ"והרמב"ם
 לא כה"ג עליה ובא הנישואין מןאלמנה
 והא וכו'", ועשה עדל"ח שאין צרחהנפטרה
 דהוי יקח בבחוליה אשה דוהוא העשהלדברינו

 אישות פ"א רמב"ם )עהן עשה מכלל הבאלאו
 לומר ואין דחייה, לענין כלאו נידוןה"ח(
 העשה מכח אלים הוי דאלמנה הלאודמ"מ
 היכא דרק ברור דזה נדחה, ואינודבעולה
 איסור לו יש בלאו תורה שאסרה העשהדאותו
 דיו"ט ועשה בל"ת כמו עשה, בסגנוןנוסף

 אז יו"ט, מלאכח לאסור ביחד באיםדשניהם
 באלמנה משא"כ ללאו. מאלים דהעשהאמרי'

 הוי לא דבעולה עשה איסור הנישואיןמן
 הנאסר מעשה אותו לאסור הבא נוסףאיסור
 איסורים ב' נזדמגו שבמקרה רק דאלמנהבלאו
 דאלמנה ללאו שאין ובוראי אחדלפונדק
 משל"מ )עיין דבעולה. העשה מכחאלימוח
 ה"ד.( ד,סופרפ"א

 עשה דאין הוי הרמב"ם דשיטח לפרשואין
 מן דבאלמנה פסקי' זה ובגלל לאוין ב'דוחה

 כלאו הנידון עשה ואיסור עדל"ת איןהנשואע
 דכחב אהא ה"ח, אבל מהל' בפ"ג דהאדחייה,

 מצוה, למת להטמא חייב כה"ג דאפי'הרמב"ם
 לאו חד דמ"ל נויר דכה"ג דה"ה הרדב"זכתב
 נסים הרב שיטח לפי והנה לאוין. תרימ"ל
 א' קל"ג דף )שבח דעדל"ת הדין בביאורגאון

 חנאי יש כרת בו שאין לאו דבכלועיי"ש(
 מונע שאינו באופן רק נאמרה הלאודאזהרת
 א"כ הותרה, כמו והוי עשה, מצותמקיום

 חד מ"ל מצוה דמת בהיחר להרמב"טמדמצינו
 ואפי' עדל"ת. לגבי ה"ה לאוי, תרי מ"ללאו

 כ'-ח'( שמוח התורה )על הרמב"ןלשיטת
 עשה "דמצות משום הוי דעדל"תרהטעם
 גדולה שהאהבה כמו ל"ת ממצוחגדולה

 למ"ע שיש בוה תלר הרבר א"כמהיראה"
 לאו חד ש"ל ל"ת מצוח לנבי איכותיתמעלה
 ואפי' מהיראה. נדולה האהבה לאוי, תרימ"ל
 רק נאמרה וכר לאו חד מ"ל דסברת נימאאי

 נויר, כה"ג כגון יחד שנודמנו נפרדיםבלאים
 כ' דוחה עשה דאין להרמב"ם ס"לולעולם
 מצורע דנזיר לפרש אפשר היה ]ולפ"1לאוין,
 ישנו שכן לאו אי נרחים ואינם לאין בב'הר

 דאלמנה לאו הא א'[, באות וכנ"לבשאלה
 יחד שנזדמנו נפרדים לאוים הוו בעולהואיסור
 כלל העמקים שושנת )ע' העשה. מפניונדחים
ב'(.

 הקנאת דברי ע"פ ליישב והנראהה.
 שמנה זה לתרץ שבא ל"ד עשה מצותסופרים
 מנה ולא עשה במצות לכ"ג בעולההרמב"ם
 כלל ה"ח דאישות בפ"א דהא ואדומי,מצרי
 וחשבן עשע מכלל הבאע בלאוין יחדשלשחן
 הרטב"ם מנה המצוות דבספר ותירץכעשין.



כהוראיתקמ
 בהן שיש עשים מכלל הבאיס לאוים אותםרק
 הרמב"ם דשיטח וס"ל ועשה, בקוס חיובג"כ
 בכ"פ בחולה לישא כ"ג על חיוכ רישהף

 לישא שלא עשה האיסור מלבדשינשא,
 כ"א אינן ואדומי מצרי משא"כבעולה,
 מצרי ליקח חיוב שאע ובוראי עשה_איסורי
 בספר הרמב"ם ודברי שליויי. בדורואדומי
 שישא כ"ג "שצוה שכתב מדויקיםהמצוח
 יקח, בבתוליה אשה והוא אמרו והואבתולה
 בתולה בלתי על בא כ"ג כשהי' זה וביאורוכו'
 אצלנו הזה שהשורש בעשה לו אסורהשהיא
 ברישא והיינו עכ"ל. עשה" סכלל הבאלאו
 בבתוליה אשה מוהוא בתולה ליקח החיובמנה
 בבעולה עשה האיסור מנה ובסיפאיקח,

 ה"ח פ"א אישות בהל'וכדבריו
 למד אתה יקח בבתוליה אשה והואשנאמר "ומכ~

 עשה מכלל הבא ולאו 'קח לא בחולהשאימז
 ד"!הוא הרמב"ם דשיטת והץנו כעשה". הואהרי
 הזיוב עשה איסור גיל יקח" בבתה~האשה
 שכתב הי"ג א"ב בפי"ז משמע וכן ביחד.עשה

 בחולה שישא כה"ג על עשה"מצוח
 אשה והוא שנא' עליו תאסרומשחבגור
 שייך אינו זה עשה דמצות יקח"בבתוליה
 דכ"ג אלא בכאן כתבו ולמה ביאהלאיסורי
 עשה וחיוב עשה אאיסור עבר בעולהשנשא
 פ"א משל"מ )וע' סופרים הקנאתוכסכרת
 עה"ת רמב"ן ]ועיין וצ"ע(. ה"ח,אישות
 נובע בתולה ליקה דחיוכ דכתב אמורפרשת
 בעולה ואיסור יקח מעמיו בתולה אםמכי

 אפשר ולדבריו יקח בבתוליה אשהמוהוא
 מצותו קיים כבר בחולה פעם שנשאדכ"ג
 לדברי אבל בבעולה, האיסור רקונשאר
 מוהוא נובע החיוכ ובין האיסור דביןהרמב"ם
 לפרש שא"א !דאי א"כ יקח בבתוליהאשה

 איסור ופקע מצותו קהם בתולהדכשנשא

 יש אשה שישא פעם בכל ודאי אלאבעולה
 סה"מ רנ' ביחד. בעולה ואיסור בתולהחיוב

 רס"ד-רס"ה[. ל"תלרס"ג
 דבאלמנה הרמב"ם דברי מיושבולדברינו

 אי דאפי' !היינו ועשה עדל"ת אין הנשואיןמן
 לענין כלאו נידון דבעולה עשה דאיסורנימא
 עשה חיוב ~ה כ"ג יבם על יש מ"מדחייה
 ואין דחייה לענין אפ" גמור עשה והוידבתולה
 עשה שחיוב כמו ]הינו עשה וחיובעדל"ת
 דתגלחת עשה מפני נדחה היה לא יהיהדקדוש
 צרעחו[. בשעת נהוג היה אםמצורע
 הגרע"א שהביא דברשכ"א חתמהואל

 נחשכת לכ"ג דבעולה כחב כתובותמהשיט"מ
 מן באלמנה ואפ"ה דח-ה לעניןכלאו

 דס"ל דאפשר ועשה עדל"ת איןהנישואין
 הערות קובץ )עין לאוין ב' דוהה עשהדאין
 בדברי היטב והמעיין נ"ט(. סעיף חדשדפוס

 כן יעשה שלא כדרך "והעשה שכתבהגרע"א
 לענין ואדומי מצרי בע שחילק יראהוכו"'
 נעוץ שההילוק וברור לכ"ג, כעולה ובעדחייה
 וכדביארנו. סופרים הקנאתבסברת

 במצרי )א( - רינים ג' ישובסיכום
 ואיסורי דעדל"ח התורה מן יבום ישוארומי
 אלמנה )ב( דהייה. לענין כלאוים נידוניםעשה
 עשה, וחיוב עשה ואיסור לאו הוי הנשואיןמן

 וגם ללאו מאלים עשה האיסור שאיןואע"פ
 כב' אפי' ועדל"ת דח-ה לענק כלאונידון
 וחיוב עדל"ח אין אפ"ה גוונא, בכהאילאוץ
 ואיסור לאו יש מצורע בנזיר )ג( דבתולה.עשה
 נידון עשה איסור נוהג. אינו עשה וחיובעשה
 בלאו אלימות פועל ומ"מ דחייה לעניןכלאו
 ישנו לשכן הגמ' והוצרך יעבור. לאדתער
 שאינם לאוים דב' א"נ לדחוחם.בשאלה
 הגמ' בא וע"ז העשה מפני נדחיס אינםנפרדים

 בשאלה. ישנו שכןדנדחים
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תקמאכתוראי

 ווייש צבי משהחרב

 במקומו שלא בזריקת פיגולבעבין

 כנגד שלא הכבש על נתנו מתנ" כ"1זבחים
 במקומו( שלא הדם שזרק )היינו וכרהיסוד
 בשר שמואל אמר ובגמ' כרח. בו ואץפסול
 קרא דאמר מ"ט נתכפרו, בעליס אבלפסול
 נתכפרו למזבח דם שהגיע כית וכו' נתתיוואני

 נתתיו לכפרה קרא אמר נמי, בשר א"הבעלים,
 במקומו שלא קסבר אלמא אחר, ~ברולא
 הניתנין אח ליתן חישב מיחיכי וכו'.דטי

 שעשה )פי' פסול למחר וכר למטהלמעלה
 לעשות ע"ט הראשונוח עלודות מג'אחת

 שלא ואי במקומו( שלא לזמנו חרןהזריקה
 )דהא הוא פגול פסול האי כמקומובמקומו
 מעליתא לזריקה מחשבה דמי דכמקומוכית
 בשר דשריא זריקה זוטרא מר אמר כאז(יש

 שריא דלא זריקה פיגול לידי טיתאבאכילה
 רב א"ל פיגול, לידי מייתא לא באכילהבשר
 ואם דכתיב א"ל הא, לך מנא זוטרא למראשי
 זה יצא לו גרם שפיגולו טי וכו' יאכלהאכל
 לו. גרם ד"א איסור אלא לו גרם פיגולושאין

 דעיקר גרם שפיגולו מי ד"ה שםופירש"י
 זריקה עבודת דעשה היכא מיירי הפסוקדרשת
 לההיא ילפינן מינה ורק במקומו,שלא

 עם כתיקונה עבודה דעשה היכאדברייחא
 במקומו שלא לזמנו חוץ לזרוק פיגולטחשבת
 לא נמי איפסולי א"ה הגמ' ומקשהעכת"ד.
 הינוח אמחשבת דהוה מידי רנב"י אמרליפסל,
 אין לדידן שאה"נ ופירש"י יהורה. דר'ואליבא
 דר"י אליבא היא והברייתא פסול אפי'כאן
 לטחר דמו להניח טחשב שאם לקמןדסבר
 בזמנו שלא לזרוק במחשבה וממילאפסול,
 למחר. דמו להניח מחשבהנכלל

 הקשה קצ"ה ס' בתשובוחיו הגרע"אוהנה
 בגמ' דהא אהדדי, סתרי רש"י דברישלכאורה

 וכו' ממש פסול לעולם ר"ל אמר איחאשס
 פליג דר"ל ומבואר ע"כ. באמירה שנתןכאן
 שזרק במחני' דאיתא דהא ומפרש שמואל,על
 רההנו אמירה עם שזרק איירי במקומושלא

 היינו כרת בו ואין ופסול פיגול,במחשבת
 הוא כרח בו שאע ומה פסול, גופיהשהקרבן
 בשר שריא דלא דזריקה דינא האימשום
 ברש"י והנה פיגול. לידי מייתא לאבאכילה

 ומתני' ח"ל כתב בשתיקה שנהן כאז ד"השם
 חרן בשר לאכול במחשבת בנתן פסולדקתני
 וכו' כרת בו ואין דפסול ואשמעינןלזטנו
 מייתי לא באכילה בשר שריא דלאדזריקה
 כבר דהא רע"א והקשה עכ"ל. פיגוללידי

 דלא רבזריקה קיי"ל דלמסקנא לעילפירש"י
 כתב ואיך מיפסיל, לא נמי איפסולי וכרשריא
 לומר א"א וכאן איכא. מיהא דפסולכאן

 דר"י, ואליבא הינוח במחשבת דמייריכדלעיל
 במקומו, שלא הדם נזרק שכבר מיירידהא
 נתכפרו לא אמאי דמי דכמקומו דקיי"לוכית

 והניח כרת, כו ואין פסול הוי ומדועהבעלים
בצ"ע.

 רע"א קושית תירצו אחרוניםוהרבה
 דהחסרון קמיירי בברייתא דלעיל אחד,בסגנון
 כזו ומחשבה במחשבה, היה במקומושלא
 אפי' כאן אין וממילא המפגלח, טחשבהאינה
 הכא משא"כ כלל. חישב לא כאילו דהףפסול
 שהמחשבה דמיירי הטשנה לפרש באר"ל
 היה במקומו שלא והחסרון כהוגןהיתה

 מעלייתא מחשבה כאן יש ממילאבעבודה,
 אין גזה"כ משום ורק הקרבן, אתהפוסלת
 מפגלת. גם זומחשבה
 יוצא רש"י דלדעח המפרשים, הקשוועוד
 מעבודח במקומו שלא זריקה מחשבתדילפי'



בחוראיתקמב
 זה למידין היאך וחמוה במקומה שלאזריקה
 ילפי' בעבודה חסרון דיש התם דבשלמאמזה,

 לא באכילה בשר מתיר שאינו זריקהדעבודת
 העבודה שעושה הכא אבל פיגול, לירימייתי

 במחשבה, רק הוא במקומו והשלאכתיקונה
 נמקומו במקומו ושלא רקיי"ל מכיוןא"כ
 שפיר הוי והא זו במחשבה מפגל לאלמה

 מזבח. לאכילחמחשבה
 בישובו ל'( סימן )קמא אישובחזון
 דברים, של גדרן לבאר הוסיף רע"אלקושיח
 בעבורה הוא במקומו השלא דאם שםוכתב

 שלא דאמרי' כיון הוגנת, היאוהמחשבה
 שפיר מתכפרין ובעלים כמקומובמקומו
 שבמקום הוא המיעוט של והגדר עבודה,מיקרי
 זה הרי בזריקה חסרון מכח הבשר הוחרשלא
 כמצוחו, המתיר קרב לא של הכללי בדיןנכלל
 חסרון שיש מקום ככל איכא מיהאופסול
 דף במחני' וכדאיתא מתיריו קרבו שלאבפיגול
 כתיקונה שהעבודה במקום אבל ב'.כ"ט

 מיקרי לא במחשכה, הוא כמקומווהשלא
 מתיר שאינו כיון מזבח לאכילתמחשבם
 מחשבח משום כלל מיפסל לא והלכךהבשר,
 לזמנו.חוץ

 דמכין יותר, קשה הענץ להברעולכאורה
 זריקה וצחשבת במקשך שלא זריקהשמעשה
 למיץ איך נפרדים גדרים שמ הם במקומושלא
 מזה,זה

 הוא, במקומו שלא בזריקה שהפשטוצ"ל
 במעשה חסרת יש במקומו שלא שנעשהשכית
 ואכמ"ל(. טובא בזה להאריך )וישהזריקה
 בשר שריא דלא דזריקה דינא דהאי י"לוא"כ

 גזירח זה אין פיגול לידי מייתי לאבאכילה
 לבשר היתר כאן שאין דכיון גרידאהכתוב
 גדר ללמד בא שהפסוק אלא פיגול, לדץליכא
 הו"א הפסוק שבל' בפיגול, רבעינןהזריקה
 המחרת זריקה הף לא כזו שעבודהשאע"פ
 המכפרת זריקה הוי דעכ"פ מכיון אבללאכילה
 דקמ"ל וזהו לפיגול, בנוגע זריקה נחשבתעדיין

 יכול שאינו בזריקה חסרת שיששבמקום
 שלא בזריקה )וזהו באכילה  הבשרלהחיר

 להתיר שיכולה גמורה זריקה שאינהבמקומו
 כלל זריקה שם לה אין כזו זריקה אזהבשר(,
 וכיון דפיגול. לפרשה בנוגע זרק לא כאלווהוי
 היתה במקומו שלא  שהזריקה החםשכן,

 לא כאילו נחשב לפיגול בנוגע הריבעבודה
 הוי וממילא בקרבן, זריקה עסודחנעשתה
 היא כזו וכשזריקה מתיריג קרבו שלאחסרון

 זריקה, על חישב לא כאילו הויבמחשבה,
 מזבח. לאכילח מחשבה כאן היתה לאוממילא
 לעיל. שהבאנו השניה הקושיא ג"כ סרהובזה

 שהעירו מה הוא צ"כ שעדייןומה
 במחשבה במקומו דשלא דמכיץהאחרונים

 לומר שייך איך בעבודה, במקומו משלאנלמד
 אין ממנו הנלמד ובדבר פסול, יששבמלמד
 ב,ה זה של דין ליתן לנו די הא כלל,פסול
 לפסול שבנוגע נאמר לא ומדוע כנדון,ולהיות
 מחשבה שפיר והוי לזריקה מחשבה כאןיש

 המפגלת. מחשבה שאינה הגםהפוסלת
 מה דהנה רש"י, בדעת לומרוהנראה
 חלוק לזמנו חוץ דמחשבח החורהשחידשה
 מחשבוח ושאר למקומו חוץממחשבח
 הנפעל בהחלוח בעלמא גילוי זה איןהפוסלות,

 יכולות אינן מחשבות דשאר המחשבה,ע"י
 לזמנו חרן ומחשבח לחוד, פסול אלאלפעול
 הוא שהפסוק בזה הביאור רק כרת. גםפועלת
 מחשבח שמהות המחשבה, של גדר בעצםגילוי
 מידי, לא ותו המפגלח מחשבה היא לזמנוחוץ
 צריך הפוסלת מחשבה שם עליה שיהאוכדי
 ואם לפיגול, בנוגע מחשבה שם עליהשיחול
 מחשבה שם ממנה אזדה לפיגול מחשבהאינה
 כיון ממילא פוסלת. אינה גם ולפיכךלגמרי
 על חישב לא כאילו הוי לפיגול בנוגעשהכא
 מזבח, אכילת על חישב שלא נמצאזריקה,
 של ענין שכל המחשבה, של מהותוחסר

 על או מזבח אכילת על או הוא דפיגולמחשבה
 לפסול שבנוגע ואע"פ לזמנו. חהן אדםאכילח
 בנוגע )דהא מזבח לאכילת מחשבה כאןיש

 שלא נזרק אם אפי' זריקה תורת ישלפסול
 כזו לזמנו חוץ מחשבת על אין אבלבמקומו(

 זה שכל מובן אבל כלל. הפוסלח מחשבהשם



תקמגכהוראי

 גרעון מצד הוא פיגול לדין החסרון אס רקהוא
 רק לפיגול, מחשכה כאן יש אם אבלבמחשבה,

 חלות המעכבת החוץ מן מניעה איזהשיש
 לזמנו חוץ ממחשבת מונע זה איןהפיגול,
 הפוסלת. מחשבה שם עליהשיחול

 הוגנת היתה שהמהשבה דכמתני'נמצא
 שמצד אלא לפיגול מחשבה כאןוהיתה

 על מניעה יש כתיקונה היתה לאשהעבודה
 מתיריו, קרבו שלא מתמת מלחול פיגולהדין
 שם לזמנו חוץ מחשבת על יש בכה"גודאי

 פיגול דין שחלות ואע"פ הפוסלת.מחשבה
 שכל מקום וככל איכא, מיהא פסול אבלליכא,
 אבל מתיר'1. קרבו שלא משום הואהחסרון
 הוא במקומו שלא זריקה של שהחסרוןבמקום

 חישב לא כאילו הוי לפיגול ובנוגעבמחשבה,
 עליה אין ממילא זריקה, תורת עלה דליכאכיון
 מיפסל. לא נמי ואיפסולי הפוסלת מחשבהשם

 הלימוד עיקר מצד שאה"נ א"ש,ולפ"ז
 למחשבה למדים אנו במקומו שלאמעבודה
 בלבד פיגול מדין מיעוט במקומו שלאבחסרון
 כיון מכך בתוצאה ורק מפסול, מיעוטולא

 מחשבה שם בעצם חסרת יש זהשמחמת
 ליכא. פסול אפי' זה מחמת רק הריהפוסלת,
 אבל רש"י, לשיטת הוא זה כלאך

 בפירוש לו יש אחרת שדרך מבוארמהרמב"ם
 פסולי מהל' פט"ז הר"מ ז"ל דהנהסוגיתנ1.
 למעלה הניתן הדם על חשב ה"1,המוקדשין

 מחשבת שחשב אע"פ וכו' למטה למחרלתתו
 במחשבתו הדם נתינת מקום ושינה הואילהזמן
 הניתן שהדם מפני וכו' פיגול ולא פסולה"1
 מתיר אינו כשר שהזבד אע"פ במקומושלא
 זריקה וכל שביארנו, כמו באכילההבשר
 ליתנה חשב אס באכילה הבשר מתרתשאינה
 הראב"ד ובהשגות ע"כ. פיגל לא לזמנוחוץ
 בקרית וע' שיבוש. כאן שיש לי כמדומהא"א
 והראב"ד הר"מ דברי כביאור שהרחיבספר
 משום היא שהשגתו וכתב שם( בכם"מ)ע"ע

 הוא הפסול שטעס אמרי'דבסוגיין
 ממ-

 דהוי
 בלא"ה אכל דר"י, ואליבא הינוחאמחשבת
 פסק דהר"מ וכיון ליפסול. לא נמיאיפסולי

 סוחר נמצא ה"ח, בפי"ג וכדאיתא כר"ידלא
 ולכן לדידן, אפי' פסול כאן שיש פה שכחבמה
 כחב, הר"מ ובדעח זה. הוא ששיבושכתב

 כמו הגמ' תירוץ מפרש אינושהר"מ
 דהף מקץ רנב"י שתירץ מה אלאשפירש"י,
 דמיון דרך אלא זה אין הינוח,אמחשבת
 פסול יש לר"' היננד במחשבת שכמובעלמא
 מוקמינן לא לעולם אבל לדידן, ה"נ פיגולבלי
 הדר לא ולעולם כלל, דר"י אליבא ברייחאהאי
 אפי' כאן יש ופסול הראשונה מסברתוביה

 דהלכתא אליבא קאי ברייתא והאילמסקנא,
 והראב"ד. כרש"יורלא

 שעיקר רש"י דעת הבאנו כברוהנה
 מינה ורק במקומו, שלא בעבודה קאיהילפותא
 נמצא במקומו. שלא זריקה למחשבתילפינן

 בעבודה שבין הו"א הקרא גילוי בלישלרש"י
 'ש במקומו שלא במחשבה ובין במקומושלא
 אך בבשר, היתר דליכא אע-ג פיגנל דיןכאן

 על אזיל הילפותא דעיקר משמע הר"ממלשון
 מזה רותר גרידא. במקומו שלא מחשכהדע

 דינא מקום בשום בר"מ כלל החכר שלאשכיון
 שלא זריקה עבודת במקום פיגולדמחשבת
 דינא הך לגמרי ביה שייך שלא משמעבמקומו,
 מייתי לא באכילה בשר שריא דלאדזריקה
 פיגול שם יש בכה"ג לכאורה וא"כ פיגול,לידי
 קשה שא"כ אלא בעלמא. פסול רק ולאממש
 יקאמר בר"ל הגמ' פשט למד איך הר"מ,על
 פיגול מחשבת דהינו באמירה, שנתןכאן
 קמיירי במקומו שלא זריקה בשעשה מתני'הא
 ובע"כ כרת. בו ואין פסול במתני איחאוע"ז
 שלא בעבודה חישב אם ודאי להר"משגם

 וכמו פיגול בלי בלבד פסול שם ישבמקומו
 דלהר"מ אע"ג במקומו, שלא זריקהבמחשבת
 לגבי שריא דלא זריקה של ילפותא האיליכא
 שצריכים אלא במקומו, שלא זריקהעבודת
 ליכא מדוע ילפוחא האי דליכא דכיוןלהבין
 דזריקה דכיק הר"מ דקסבר צ"ל ולזהפיגול.
 הוי ממילא הבשר מתרת אינה כמקומושלא
 דככר ואע"ג מתיריו. קרבו לא שלחסרון
 דהפסוק מאי גופא זה רש"י שלדעתהבאנו



נמוראיתקמד
 הוי במקומו שלא 1ריקה דבעבודחקמ"ל,
 למד שהרמב"ם צ"ל מתיריו, קרכו שלאחסרון
 אבל מיוחדת, דרשה בלי הסברא מצד זהדבר
 האי להשמיענו מיוחדח ילפותא הוצרךרש"י
 מחלוקחם. כל חלוי במה להבין וצריביםדינא.

 להו איבעיא א', י-ב מנחות גמ'ונקדים
 קמיצה בין שחסרו שיריים האומרלדברי

 דאותן וקיי"ל עליהן, קומץ מקטירלהקטרה
 להו דחיהני מהו באכילה אסוריםשירייס
 מידי ולפקינהו בפיגול למיקבעינהוהקטרה
 צד בביאור הראשונים ונחלקו ע"ש.מעילה

 דדלמא פי' רש"י - פיגול דלינאהאיבעיא
 כמחשב הו"ל נאכלין השיריים דאיןכיון

 דלא לאכול דרכו שאין דכר למחרלאכול
 כ"ה אות שם ובשטמ"ק מחשבתו.מהניא
 ע"מ הקומץ הקטיר אם דחינח עליוהקשה
 ע"מ חישב אם אבל למחר שירייםלאכול
 הכי למימר שייך לא למחר הקומץלהקטיר
 ולפיכך שיריים. אכילח על מחשב שאינוכיון
 השיריים דאין כית דלמא הוא, רהספקפי'

 כמצוותו. המתיר קרב לא כאילו הוינאכלין
 השאלה לפרש עצמו שדחק מרש-יוהנה
 פירש ולא לאכול דרכו שאין דבר דהו"למשום

 דס"ל משום משמע השטמ"ק, כדבריבפשטות
 המחיר קרב לא של חסרון האי שייך לאדהכא

 דמשמע הפרק סוף ברשב"ם וע'כמצוחו.
 של חסרון האי שייך לא דהכא דס"ללהריא
 דהשאלה כרש"י ולמד כמצותו המחיר קרבלא
 לאכול. דרכו שאין דבר נחשב איהיא

 דיש מאי ע"פ י-ל המח' סברתולהבין
 קרבו בעינן דבפיגול דינא גהאילהסחפק
 והיא ממש, בפועל היתר בעינן אימתיריו,
 קרבו של שהענין או פיגול לחלוח גמורהסיבה
 שתהא דבעינן בעלמא סימן אלא איגומתיריו
 סוף שהיא זריקה דהיינו המתיר עבודתנעשית
 מתירו שתהא בעינן ולא המתיר,עבודות
 ה1ריקה. עבודת דנעשיח במאי סגי אלאבפועל

 סיבה דזו השטמ"ק דסבר י"לולפ"ז
 בשיריים ואם ממש, בפועל היתר ובעינןגמורה
 מחיר שאינו ההקטרה מצד חסרון יששחסרו

 לא של חסרון כאן יש א"כ באכילה,השיריים
 אינו דזה סבר רש"י אכל כמצותו. המתירקרב
 בזכחים מלשונו ונדמשמע בעלמא סימןאלא
 ליה קרי לא כשר הרצאת מה ד"ה ב',כ"ח

 עבודות סוף שהיא בזריקה אלאהרצאה
 הדם שיזרק עד קבוע אינו פיגול אףהמתיר,
 שהעיקר משמע עכ"ל. מתיריו כל סוףשהוא
 ד' סוף שהיא הזריקה נעשית שתהאהוא

 הזריקה שתהא כלל הזכיר ולא המתיר,עבודות
 דהתם במקומו שלא לזריקה דמי ]ולאמתירחו.

 שלא שנעשתה מתיר מעשה בעצם חסרוןיש
 הבשר, להיתר בנוגע זריקה כאן ואיןכתיקונה
 הקומץ הקטרת של המחיר דבדין הכאמשא"כ

 השיריים מצד הוא החסרון וכל כלום, חסרלא
 שם שטמ"ק ע' ניתרים, להיות יכוליםשאינם
 ואכמ"ל.[ זבחים תוס' בשם נ'אות

 דאיתא ממאי זה על להקשות ישולכאורה
 ליוצא מועלח זריקה אין גבי א', צ'בזבחים
 פיגול משום עליהן חייבין שאין ר"אדקאמר
 חייבין דאין דהא רש"י שם שכתב וטמא,נותר
 כל קרבו רלא משום היינו פיגול משוםעליהן

 רש"י  שדעח לעיל ביארנו והאמתיריהן.
 בעלמא, סימן אלא אינו מחיריו כלשקרבו
 הא מתיריו, קרבו שלא חסרון יש למהוא"כ
 עבודות סוף שהיא הזריקה עבודת נעשתהכבר

 דאין דכיון משום קושיא, 1ה אע אבלהמתיר.
 להבשר שבנוגע נמצא ליוצא, מועלתזריקה
 שם, רש"' וכל' עליהן הדם נזרק לא כאילוהוי

 כלל, הזריקה נעשתה לא הבשר שלגביונמצא
 1ריקה בעינן דלא דאע"ג רש"י מודהולזה

 נחשב שיהא בכדי בפועל הגשר אחהמתרת
 נעשית שחהא עכ"פ בעינן אבל מתיריו,קרבו
 ואכמ"ל. הבשר, לגבי 11 1ריקהעבודח

 ובזה לשיטתו, הכא אזל שרש"י י"לועפ"ז
 שמכיון סבר דרש"י והרמב"ם. רש"יפליגי
 בעינן ולא בעלמא סימן רק הוא מתיריושקרבו
 הו"א מיוחדת דרשה בלי לכך ממש,היחר

 מתיר שאינו אע"פ במקומו שלאדבזריקה
 מחיריו קרבו דלא חסרת כאן אין עדייןהבשר
 משא"כ הזריקה. נעשתה כבר דעכ"פכיון



תקמהנתוראי

 מתיריו דקרבו דינא דהאי דסבר י"ללהר"מ
 ולפיכך בפועל, היתר ובעינן גמורה סיבההוא
 הותד דלא מכיון ידעינז מיוחד לימוד בליאפי'
 ואין מתיריו קרבו שלא חסרון כאן  ישהבשר
 בין המח' כל שנובע י"ל ומכאן פיגול.כאן
 מיוהד פסוק בלי דלרש-י, - להרמב"םרש"י
 מתיריו קרבו דלא חסרת שיש ידעינןלא

 אנו לפיכך במקומו, שלא זריקהבעבודת
 שדרשת וכיון לכך. יאכל דהאכל לקראנזקקין
 במקומו שלא זריקה עבודח על קאיהפסוק
 שלא זריקה במחשבח החסרון נדעמנין

 מעבודת זה דין ללמוד צריך ובהכרחבמקומו.
 הך של גדרה וא"כ במקומו, שלאזריקה
 וריקה. למחשבת גם להתאים צריכהילפותא
 בהל' דין ללמדנו בא יאכל דהאכל הקראוע"כ
 לא במקומו שלא זריקה שהיתה דהיכאפיגול
 דאם למירין ומינה פיגול, לגבי זריקהמיקרי
 הף פיגול שלגבי הרי במחשבה היא זוזריקה
 כאן שתהא זריקה אינו דהא חישב, לאכאילו
 דין מזה נוכע ממילא מובח. לאכילתמחשבה
 פסול אפי' במקומו שלא זריקה דבמחשבתשני
 לו יש במקומו שלא שוריקה אע"פ דהאליכא,
 נתמעט לא )דמהפסוק פסול לענין זריקהתורת

 אבל וכמשנ"ת( פיגול ולא פסול דיןאלא
 חישב. לא כאילו הוי פיגול למחשבתבנוגע
 דיש אע-ג לזמנו חוץ דבמחשבת ביארנווכבר
 כאן אין רק אם אבל פסול לגבי מחשבהכאן

 שם כואת מחשבה על אין לפיגולמחשבה
 נמי איפסולי וממילא כלל, הפוסלתמחשבה

 בסוגיין. רש"י וכשיטח מיפסל,לא
 במקומו שלא דבוריקה להרמב"םמשא-כ

 ממילא הסברא, מצד מתיריו קרבו לאהוי
 ישיר ללימוד יאכל האכל של טסוק האינשאר
 א"כ במקומו. שלא זריקה במחשבת עבודהעל
 תורת לו דאין הוא הדבר שגדר לומר הכרחאין

 דשם לומר שייך ושפיר לפיגול, בנוגעזריקה
 גזירת מצד מיוחד דין שיש רק עלה,זריקה
 חסרון מחמת ולא פיגול, דין כאן שאיןהכתוב
 הוי עדיין גזה"כ לאחר דאפי' ומכיוןבוריקה.
 מזבח, לאכילח מחשבה כאן יש ממילאזריקה
 דאין וכיון פיגול. לגבי אפי' מחשבה כאןויש
 עלה חל לפיגול, בנוגע במחשבה חירוןכאן
 לומר שייך ושפיר הפוסלת, מחשבהשם

 ליכא פיגול במקומו שלא וריקהדבמחשבת
 שיטח שביארנו וכמו איכא מיהא פסולאבל

 ם.הרמב"

4"
 שאפירא שמעוו משחחרב

 וברכותי' בק"ש הפסקבעכין

 הכבוד מפגי שואל בפרקים י"ג דףברכות
 ומשיב היראה מפני שואל ובאמצעומשיב
 מפני שואל באמצע אומר ר"י מאיר רבידברי
 שהול ובפרקים הכבור מפמ ומשיבהיראה
 נכתב אדם. לכל שלום ומשיב הכבודמפמ
 ירא שהוא אדם היינו היראה דמפנירש"י,
 מדברי משמע וכן יהרגהו. שלאמפניו

 הי' הט"ז, ק"ש מהל' בפ"ב שכתבהרמב"ם

 ומתחיל פוסק אינו הפרשה באמצעקורא
 ממנו מתירא שהוא מי בשלום אלאלשאול
 וכתב עכ"ל בהם וכיוצא אנס או מלךכגון

 במפני רש"י של כפירחטו דוה שםבהג"מ
 ס"1 בסי' והטור הרשב"א, כתבו וכןהיראה.
 כוונת דזה משמע וכן הרמב"ם.בשיטת

 פוסק אינו דבתפלה דקיי"ל מהאהרמב"ם,
 ל"ב ובדף נפשות, סכנת משום רק דברלשום



נחוראיתקמו
 אם כמדו בא אנם וראה דהמתפלל אמוי'ע"ב
 דסתם הרי פוסק, לאו ואם מקצר לקצריכול
 פוסק אינו בחפלה דהא נפשות, סכנת הואאנס
 זה הביא והרמב"ם נפשות, סכנת משוםרק

 בתפלה עומד הי' וז"ל ה"ט תפלה מהל'בפ"ו
 אינו ואם יקצר כנגדו בא אנס או וכו'וראה
 סכנת הוא אנס דסתם הרי עכ-ל. יפסיקיכול

 הנ"ל ק"ש בהל' רהרמב"ם כיון וא"כנפשוח,
 דיש כגוונא דאיירי משמע דאנס, לישנאנקט
 הקשו דכבר אלא רש"י. וכפי' נפשותסכנח

 פשיטא, דא"כ זה, פי' על והרא"שהרשב"א
 ומאי נפש, פקוח בפני שעומד דבר לךדאין
 דמה עוד, הקשה והרשב"א בזה. המשנהקמ"ל
 בפק"נ מירי ואי בתפלה, אסרו בק"ששהתירו

 מותר. בתפלה גםהא
 דשאלת הדין ביסור דהנה לומר,ונראה

 הביאור דאץ נראה והיראה, הכבוד מפנישלום
 דוהה חהיראה הכבוד מפני שלוםדהשאלת
 מפני שהוא רכל הביאור אלא הפסק,האיסור
 כלל, הפסק איסור כאן אין והיראה,הכבוד
 איסור מעשה שום אין ויראה כבודובמקום
 סק"ב ס"ו כסי' דהמג"א לזה, ויסודבכלל.
 הקורא בשלום לשאול לכתחלה דמותרכתב
 הי' ואם עכ"ד. להשיבו שיצטרך שיודעאע"פ
 לגרום לכתחלה לו הי' לא דחי', של עניןרק
 כל איסור מעשה כאן דאע מזה, וחזינן זה.אח

 בשלום לשאול לכתחלה לו מותר וע"כעיקר,
 מפני שהוא דכל להשיבו, דיצטרך אףהקורא
 כלל, הפסק איסור כאן אין והיראההנבוד
 ויותר לכתחלה. אף זה את לגרום יכולושפיר
 דף בתרא בבבא הרמב"ן דהנה נראה,מזה
 כדי תוך דכל שם דאמרינן בטעמא כתב,קכ"ט
 דע בית אב הרכ ובשם וז"ל דמי, כדיבורדיבור
 את הקורא רבנן דאמור דכיון שמעתיז"ל
 הפסק יהא שלא חקנו היראה מפני שואלשמע
 ובש"מ יוסף כנמוקי וכ"ה עכ"ל. דברבשום
 שום כאן דאין רק דלא להדיא, נראה ומזהשם.

 שהוא דכל אלא וכמש"כ, הפסק איסורמעשה
 הפסק תורת עליו אין והיראה הכבורמפני
 בהדע דהא עיקר, כל הפסק מיקרי ולאכלל,

 אנו אין וכדומה, וממכר במקח דיבור כדידתוך
 מיקרי אי אלא והיחר איסור בענץ כללדנים
 הכבוד מפני דשואל הדין כל ואם לא, אוהפסק
 ענין לו אין הלא היתר, דין רק הואוהיראה
 מיקרי אי דרנים התורה בכל דתכ"ד להדץכלל
 שאלת של הדץ דיסוד ובע"כ לא, אוהפסק
 עליו דאץ הוא והיראה, הכבוד מפמשלום
 הנבוד מפני שהוא וכל כלל, הפסקחורת
 גם תקנו זה ומשום הפסק, מיקרי לאוהיראה
 כלל. הפסק יהא דלאבכה"ח

 במה סתם איירי לא דהמשנה נמצא,ולפ"ז
 מה אלא להפסיק, מותר ובמה להפסיקאסור
 קאמר וע"ז הפסק, מיקרי לא ומה הפסקמיקרי
 כדאית לר"מ והיראה, הכבוד מפני שהואדכל
 הפסק תורת עליו אין לי', כדאית ולר"ילי'
 והרמב"ם רש"י דברי מיושב וא"ככלל.

 ממנו שירא אדם דהיינו היראה מפנידמפרשי
 להפסיק דמותר דפשיטא ואף יהרגהו,שלא
 דודאי דאה"נ הראשונים, וכדהקשו פק"נמפני
 ראין אשמעינן המשנה אבל להפסיקמותר
 אם י"ל בזה והנפ"מ כלל. הפסק חורתעליו
 ממנו שירא אדם אצלו יבא שבקרוברואה

 שיצטרך באופן להתחיל מותר אםשיהרגהו,
 כל דאם וברכותי', ק"ש באמצעלהפסיק
 י"ל כה"ת, של פק"נ הדין מפני הי'ההיתר

 זה לידי עצמו להביא לו אסורדלכתחלה
 מפני איסור לעשות אח"כ שיצטרךולגרום
 ק"ש להתחיל לו אסור יהא וא"כפק"נ,

 להפסיק צריך שיהא שיודע באופןוברכותי'
 דלא המשנה דקמ"ל השתא אבל פק"נ,משום
 אף להתחיל לו מותר כלל, הפסקמיקרי

 באמצע להפסיק שיצטרך שיודע ואףלכתהלה
 כלל, הפסק תורת עליו דאע היראה,מפני
 זה. לץץ עצמו להכניס גם לו מוחר וראיוע-כ
 לשאול לאחר דמותר הנ"ל המג"א שכתבוכמו

 כמו א"כ להשיב, שיצטרך שיוןע אףבשלומו
 מפני להפסיק שיצטרך לגרום יכולדאהר
 ולהביא לגרום יכול הוא ה"נ והיראה,הכבוד
 י"ל וגם מאחר. הוא שנא רמאי זה, לץיעצמו
 מעשה ת"ר ע"ב ל"ב ביף איתא ןהנהנפ"מ



תקמזנחוראי

 אחד שר בא בדרך מתפלל שהי' אחדבחסיד
 עד לו המתין שלום לו החויר ולא שלום לוונתן
 בתורחכם כתוב והלא וכו' א"ל תפלתושסיים
 ונשמרתם וכחיב נפשך ושמור לך השמררק
 לא למה שלום לך כשנתתי לנפשוחיכםמאד

 בסייף ראשך חותך הייתי אם שלום ליהחזרת
 ועי' יעו"ש, וכו' מידי דמך את חובע הי'מי

 החסיד מהר"י דהביא ס"ו בסי' רבהבאלי'
 בשמ"ע החסיד הפסיץ דלא גמ' מהךדהוכיח
 עצמו על להחמיר אדם דרשאי סכנה, דהי'אף

 שם הביא וגם סכנה, במקום אפילובתפלה
 חסיד דאדם מזה דהוכיח אבוהבמהמהר"י

 וא"כ סכנה, ההו אם אפ" עצמו על להדמיריכול

 ש=ך הי' פק"נ, מפמ ה" בק"ש ההיתר כלאם
 השחא אבל עצמו, על להחמיר דבריהםלפי

 כל הפסץ תורת עליו דאין המשנהדקמ"ל
 אין דהא להחמיר, מקום שום כאן איןעיקר,
 לתפלה, ק"ש בין החילוק וזה כלל. הפסץזה

 יש פק"נ, משום להפסיק דמותר אףדבתפלה
 וככל פק"נ מפני דהותר ורק הפסקכאן

 להכניס דאסור י"ל ובזה שבתורה,איסורים
 על להחמיר שייך וגם זה, לידי לכתחלהעצמו
 כאן דאין המשנה אשמעינן בץ"ש אבלעצמה
 לכתחלה גם דמותר וממילא כלל, הפסקתורת
 על להחמיר שהך לא וגם זה, לידי עצמולהביא
 ומיושבים כלל, הפסק כאן דאין אחריעצמו,

 וכש"נ. והרמב"ם רש"י דבריהיטב

4"
 חאמפקי נ ת. משההרב

 תוסיף דבלבדין

 כתב, ה"ט ממרים מהל' בפ"בהרמב"ם
 המותר דבר ולאסור לגזור לב"ד וישהואיל
 להתיר להן יש וכן לדורות איסורוויעמוד
 תורה שהזהירה זה מהו שעה לפי תורהאיסורי
 להוסיף שלא ממנו תגרע נלא עליו תוסיףלא
 הדבר ולקבוע מהן לגרוע ולא תורה דבריעל
 בתורה בין החורה מן שהוא בדבר לעולםעליו

 כחוב הרי כיצד שבע"פ. בתורה ביןשבכתב
 השמועה מפי אמו בחלב גדי תבשל לאבתורה
 בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזהלמדו
 בשר אבל חי' כשר בין כהמה בשר כיןבחלב,
 ב"ד יבוא אם התורה. מן בחלכ מותרהעוף
 יאסור ואם גורע זה הרי בחלב חי' בשרךתיר
 אסור והוא הגדי בכלל שהוא ראמר העוףבשר
 אינו ולכאורה עכ"ל. מוסיף זה הרי התורהמן

 ויש הואיל במש"כ דהרמב"ם לישנאמובן
 שהזהירה זה מהו וכו', ולאסור לגזורלב"ד
 דהא ממנו, חגרע ולא עליו תוסיף לאהחורה

 כמו תוסיף בל עליהן דעוברין דברים כמהיש
 וה' בתפילין פרשיות וה' בלולב, מיניםה'

 צ"ב וא"כ וכו'. הדם וזריקת בציציח,חוטין
 שהזהירה זה "מהו" במש"כ הרמב"םנוונת
 דמתחילת ועוד דוכתי. כמה יש דהאהתורה
 לכ"ד ויש "הואיל במש"כ דהרמב"םלישנא
 להן יש וכן וכו' המותר דבר ולאסורלגזור
 זה מהו שעה לפי תורה איסורילהתיר

 תגרע ולא עליו חוסיף לא תורהשהזהירה
 לעבור לב"ד מיותד איסור דהי' משמעממנו"
 רהוקשה רק תגרע, ובל תוסיף בלעל

 לעשות יוכל שב"ד יצוייר דלאלהרמב"ם
 לפי תורה איסורי ולהתיר ואיסוריםגזירוח
 איסור שיהי' מצינו דלא צ"ב גופא וזהשעה.
 תגרע. ובל חוסיף בל העכרת על לב"דמיוחד
 איסור תמצא דלא דכתב הראב"ד בהשגתוע'

 ותפילין לולב כגון עשה במצות אלאמוסיף
 בין לדורוח בי, לשעה בין וכיו"בוציצית



נהוראיתקמח
 ולא עכ"ל, קבעה שלא בין בד"תשקבעה
 בשר ב"ד יאסרו דאם דכתב הרמב"םכציור
 בל ד1דו התורה מן שהוא ויאמרו בחלבעוף

 וצ"ע.תוסיף,
 על תספו לא )ד-ב'( ואתחנן בפרשתוהנה
 ממנו, חגרעו ולא אתכם מצוה אנכי אשרהדבר

 בתפילין פרשיות חמש כגון )ספרי(פירש"י
 לא וכן ציציות, וחמש בלולב מיניןחמשה
 עליו תסף לא )י"ג-א'( ראה ובפרשתחגרעו.
 עוד הספרי את רש"י הב'א ממנו, חגרעלא
 ברכות ארבע ג"כ דכחב קצת ובהוספהפעם

 לחזור רש"י צריך למה וצ"ע כהנים.בברכת
 תורה. במשנה פעמייס דבראותו

 בפרשח )להגר"א( אליהו האדרחאמנם
 על בהוספה איירי עליו תסף דלא מפרשראה
 יוסיף ושלא וציצית לולב על כמו דמצוהגופא
 א'. מתן על ולא ארכע יתן על אחחמתנה
 הדבר על תספו לא ואתחנן בפרשתומש"כ
 לא אמר דקודס מצוות תרי"ג על יוסיפושלא

 לא אומר ואח"כ המצוות כללי עללהוסיף
 גופא. בהמצוה דהיינו המצוה בפרטילהוסיף

 דהרמב"ם הרמב"ם, דברי א"שולפ"1
 חדא, - תוסיף בל מיני ב' דישסובר
 ללולב דהיינו פרטיות למצווח שנוגעמה

 בעצם דמוסיף מה הוי והאיסור וכו',ותפילין
 דהינו תוסיף בל עוד 1~ויכא יפא.המצוה
 חרי"ג על הוספה והינו התורה כללי עללהוסיף
 לאסור לב"ד ויש הואיל מש"כ וזהומצוות,
 תוסיף לא התורה שהזהירה 1ה מהו וכו',ולגזור
 יכול דב"ד דכיון וכו' ממנו חגרעו ולאעליו

 לעבור יצוייר לא א"כ וסייגים תקנותלעשות
 וע"ז החורה, על דהוספה באיסור תוסיף בלעל

 עוף דכשר יאמרו שב"ד באופן דמשכחחתירץ
 תוסיף בל דיש אה"נ אבל מה"ת אסורבחלב
 עבשיו. דן אינו זה על אבל דוכתי,בשאר
 איסור תמצא דלא הראב"ד השגת ג"כומיושב
 להוספה רק נוגע דזה עשה, במצוח אלאמוסיף
 עשה, במצות רק שייך לא וזה עצמה,בהמצוה
 מה תרי"ג המנע על להוספה שנוגע מהאבל
 הוי דמ"מ ל"ת, למצות מ"ע בין ישנ"מ

 באופז הרמב"ם דכ' ומה התורה. עלהוספה
 ולג1ור לאסור לב"ד ויש דהואיל לב"ד,דנוגע
 דהוי דנמצא תורה שהזהירה זה מהווכו',
 מיוחד איסור דהוי ומה"ת לב"ד מיוחדאיסור
 על מיוחר איסור הוי דלא דאה"נ צ"ל ב"ד,על
 יכול שהוא מי של ה"ת הוי דב"ד רקב"ד

 גזרות ע"י דהוראה כח להם דיש כיוןלהוסיף
 התורה, על להוסיף ביכולתן הויין א"כוחקנות
 איזה בעצמו יתנהג אי מישראל כאחדמשא"כ
 התורה, על הוספה נקרא 1ה יהיה לא חדשדבר
 להוסיף הכי בר הוי דלא בעצמו, דמשחקרק
 התורה.על

 הרמב"ן על בזה מחולק הרמב"םונמצא
 רש"י לישנת הביא דהרמב"ן ואתחנן,בפרשת
 כאלה לא אבל וז"ל עוד והוסיף הספריודרשת
 בשמיני בסוכה הישן אף אלא אמרולבד

 אם וכן ר"ה במסכת שמחכר כמו לוקהבכוונה
 דעחי ולפי הזה. בלאו עובר ששה החג'עשה
 חג שעשה כגון בפנ"ע מצוה לעשוח בדאאפי'
 ולו' בלאו עובר כירבעם מלבו שבדאבחדש
 בל איסור דיש סובר ג"כ דהרמב"ןעכ"ל.
 על הוספה דהיינו חדשה, מצוה לעשוקתוסיף
 שייך למי של בפרט דמחולק רקהתורה,
 דינול סובר דהרמכ"ן הרמב"ם, עםהאיסור
 מוסיף האיסור על לעבור ג"כ מישראלאחד
 משא"כ מלבו, חג דבדא ירבעם כגת התורהעל

 רק התורה על הוספה נקרא דלאלהרמכ"ם
 ומה ב"ד. והינו להוסיף כח להם שישבמי

 ילקה בסוכה בשמיני דהישן אומרתשהגמ'
 אנן דהא בכה"ג שייך חוסיף בל מהצ"ב

 והאי קאי לחודי' דהאי דסברי כרבנןסברינן
 על ~וסיף משום דהף דאולי י"ל קאילחודי'
 בל לעבור יכול דיחיד הרמב"ן כסכרתהחורה
 דהרמב"ן די"ל או ג"כ התורה עלתוסיף

 ב', ל' דף בסוכה כהריטב"א סובריםוהרמב"ם
 בשמיני כישן ב"ת על ,עבור דלמהדפירש
 לחי" והאי קאי לחורי האי הף האבסוכה
 ימי לשאר השמיני מיום צירוף וליכאקאי
 הימים דכל דכית ותירץ ב"ת. שיך ומההחג,

 שפיר שייך א"כ בינתייס הפסק ואיןרצופיפ



תקמטבתוראי

 הקודמים ימים לשבעת דמצורף כיון תוסיףכל
 ולא עצמה בהמצוה יהיה דההוספהונמצא
 ישב אם ואה"נ חדשה, מצוה דהוימשום
 ב"ת, על יעבור לא השנה ימות בשארבסוכה
 דזהו י"ל וא"כ לכלום חשיב לא  שעשהדמה
 על להוסיף יכול יחיד דאין הרמב"ם סברתג"כ

 הרמב"ן. קושיית קשה ולאהחורה
 על הוספה של אופן עוד להביא ישואול'
 רב מחיב ב', כ"ח דף כר"ה הגמ' דהנההתורה.
 שלא לדוכן שעולה לכהן מנין אבא ברשמן
 את לברך רשות חורה לי ונתנה הואיליאמר
 אלקי ה' כגון משלי ברכה אוסיףישראל
 על תוסיפו לא ת"ל עליכם יוסףאבותיכם
 כל להביא הגמ' צריך דלמה וצ"עהדבר,

 לכתוב הו"ל וכו', הואיל יאמר שלאהמימרא
 הברכות על יוסף שלא לדוכן שעולה לכהןמנין
 הספרי שמביא כמו הדבר על תוסיפו לאת"ל
 של הקדמה בלי תוסיף בל איסורי שארבהדי
 ליייק יש )ואגכ, וכו'", הואיל יאמר.שלא

 תוסיף דבל ציורים הני דבכלבהרמב"ם
 על זעבר פעם אף מזכיר אינו גופאבהמצוה
 כ' רק וכו', חוט או פרשה עוד כשהוסיףב"ת
 הלאו הביא הי"ב כפים דנשיאת ובפי"דדפסול
 בברכת הוספה אצל הדבר על תוסיפודלא

 חרן לדוכן העולה דבכהן כזה והנראהכהנים(
 ג"כ 'ש בהמצוה שמוסיף במה איסור שמטממה
 דההו דנמצא כברכותיו דמוסיף במהאיסור
 לו אץ הוספות זעל התורה, חטות עלמוסיף
 ואפשר התורה, על מוסיף הוי וממילארשות
 הואיל יאמר דשלא הגמ' כוונת היאדזאח
 בברכת דכתוב וכו' רשות התורה ליונתנה
 דהוי הוספות שאר אצל נוכר ולאכהנים
 עצמה. המצוה עלהוספות
 צ"ו ובעירובין א', ל"ג בר"ה ברש"יועיין

 מלתקוע התינוקות את מענבין דאין )בהאב',
 הא בד"ה דכ' מעכבין( נשים הא הגמ'זדייק
 עשה דמצות לגמרי דפטורות מעכבענשים
 תוסיף בל איכא תקעי וני הוא גרמאשהומן
 ידענא דלא וז"ל בר"ה המהרש"א והק'עכ"ל.
 אלא ב"ת למימר שייך דלא הכא שייך ב"תמה

 וי"ל עיי"ש. עלי', ומוסיף המצוהבעושה
 על הוספה להיץ מכ~ק דרש"יבפשיטות
 גופא המצוה במעשה בהוספה תלי דלאהתורה
 אחד כל שייך זה דלאיסור הרמב"ן,וכסברת
 כן רש"י פירש שלא במה צ"ב )רקמישראל

 משמע ב', קי"ח בשבת ומתוס' התורה(.על
 דזר במש"כ התורה על הוספה איסורדליכא
 ברכהלבטלה, משום לאו אם לרוכן לעלותיכול

 וצ"ב. א', צ"ו עירובע בתוס'הצי

4"
 גינזבערג פייש משולטחרב

 גזילח קביביבענין

 אמרי יאוש א', ס"ו דף ב"ק בגמ'איתא
 אי דאוריתא אי ידעינן לא מיהו דנקנירבנן
 אכידה אמוצא דהוי מידי דאורייתא אידרבנן
 מינה מרה דמייאש כיון לאו אבידהמוצא
 דלמא או קני אלמא לי' קני לידיה דתיתימקמי
 לידי' אתאי דכי הוא אבידה לאבידה, דמיאלא

 דבאיסורא כית האי אבל לירי' אתיאבהתירא
 נקני רבנן דאמור הוא מדרבנן לידי'אתיא

 מהו וצ"ב הגמי. עכ"ל השבים תקנתמפני
 אי' עוד לא. או קונה יאוש אם הגמ' שלהספק
 ומועיל ז"ל שקיצען כגון ד"ה ע"ב שםבתוס'
 שנוי דלאו קני לא לחורי' אבל היאושעם

 לא לחוד דיאוש כיון וצ"ב עכ"ל. הואמעשה
 למה קני לא נמי לחוד כזה מעשה ושינויקני
 שינף ד"ה שם בחוס' אי' עוד בצירוף.קונה
 קונה, יאוש בהדי החוזר השם דשינויוכו'



כהוראיתקנ
 כתבו וכר ולקנינהו ד"ה ב', ל' דף סוכהובתוס'
 עם אפי' קונה אי3ו החוזר מעשה דשינויהחוס'
 מעשה שינוי בין החילוק מהו וצ"ביאוש.
 החוזר השם לשינוי יאוש בהדי קני דלאהחוזר
 שם בסוכה התוס' כתבו עוד יאוש. בהדידקני
 החוזר השם שינוי בהדי החוזר מעשהדשינוי
 לא דלחודי' כיון וצ"ב יאוש. בלא אפי'קונה
 סברח שזהו ובאמת הצירוף. מועיל מהקני

 חוס' על שחולק במלחמותיו ז"להרמב"ן
 גס קני לא לחוד דשינף היכא דכלוסובר
 אי3ו יאוש למ"ד קני לא יאוש עםבצירוף
 במאי וצ"ב רשות. ושינוי מיאוש חוץקונה
 והרמב"ן. תום'פליגי

 אחת חקירה נקדים זה כל לבארובכדי
 האם להסתפק דיש הגזילה. את והשיכבדין
 ההיזק מעשה ע"י מזיק גבי דכמו )א( -נאמר
 כן כמו שדזיק מה לשלם חיכף המזיקנתחייב
 נחחייכ הגזילה מעשה עצם ע"י גזילהגבי
 ומשעת דמיהן, או הן או לשלם חיכףהגזלן
 נעשה אלא חיוב שום נוסף לא והלאההגזילה
 שנתחייב החוב לשלם חייב ועכשיוכחוב
 וסדר קדימה שיש אלא הגזילה, מעשהבשעת

 משלם לו אין ואם הן לשלםבתשלומים
 דוקא נתחייב דלא )ב( - נאמר א"דדמיהם.
 זמן כל שגזל, כיון אלא הגזילה, מעשהבשעת
 על יש הגזלן יד חחח היא הנג,ל שלשהחפץ
 רגע בכל שחל חיוב וזהו להשיבה, חיובהגזלן
 חייב בידו שהגזילה שכית מחדש,ורגע

 חייבתו הגזילה שמעשה לא אבללהשיבה
 אלא אינו והלאה ומאז לשלם, מעשהבשעת
 שבכל הוא הפשט אלא לשלם, שצריךכחוב
 חיוב חל הגזלן ביד קהמח שהגזילה ורגערגע
 הגזילה אם מיהו לנגזל, להשיבה הגזלןעל
 אותו מחייבת הגוילה מעשה אז כעיןאינה
 של האיבעי ביאור שזהו ונ"ל דמים.לשלם
 מ"ד לא. או קונה יאוש אם א', ס"ו דףהגמ'
 תיכף חל השבה שהחיוב סובר, קונח אינויאוש
 חוב אלא אינו והלאה ומאז הגזילה מעשהעם
 אע"פ א"כ דמיהם. או הן או לשלםעליו

 אינו החפץ את אוחז והגזלן מיאששהנגזל

 מ"נ לקנות תמיד מועיל שיאוש אע"פקונה
 זה החפץ את להשיב מכבר חוב כאן שישכיון
 עודנ החוב דהרי מלקנ1ת היאוש אתמעכב
 שבאיסור( כיון החפץ את להשיב וצריךקיים
 לקנוו עכשיו היאוש מועיל מה א"כ לידי'אתי
 ומחייבת קיים עודנו החוב אחר מצדהלא

 קונה אינו וממילא לנגזל החסץ אתלהחזיר
 חוו עליו דאין סובר קונה יאוש מ"דמשא"כ
 שחפ. רגע בכל אלא החפץ. את להשיבמכבר
 להחזירז הגזלן מחויב הגזלן יד חחתהנגזל
 ש' חפץ זה חפץ אין הנגזל, גשמיאשא"כ
 ומהיו; ביאוש, קנאו הגזלן אלא עור,הנגזל
 החיו. אין ולכן הנגזל, של החפץ איןוהלאה
 חי הנגזל של חפץ על רק דהא רגע, בכלחל
 ביארנ כבר מיהו להשיבה. רגע בכלחיוכ
 אז להשיב ינול אינו אם זו לסבראדאפי'
 אוח מחייבח גזילה המעשה אז עצמה,הגזילה
 הוו מחויב קונה יאחם למ"ד אפי' לכןדמים.
 דמים.לשלם

 ע' מבריסק חיים ר' הגאון שלבספרו
 לחל' כתב גו"א, מה' ט"ו הל' פ"בהרמב"ם

 גדוו מעשה לשינוי קטן מעשה שינויבין
 יכו אינו מ"מ קונה אינו קטן מעשהדשינוי
 לגמו קונה גדול מעשה ובשינוי הרש"ללאמר
 למו סברא, רבים בת בשער נודע והנהע.ש.
 כלל קנין אינו דהשינוי גזילה. לגבי קונהשינוי
 גזילו קניני לגזלן נותנת הגזילה שמעשהאלא

 שהחיו, אלא קונה, הגזלן הי' לחוד בזהובאמח
 החפ' שנשתנה וכיון הקנין, את מענבתהשבה
 החפ' מן השבה החיוב מחבטל השבה ברואינו

 דה: לו שיש גזילה בקניני קונה הגזלןוממילא
 בדבו צ"ב לפ"ז שיעכב. השבה היוב כאןאין

 לאח אפי' דהלא ז"ל, מבריסק חיים ר'הגאון
 יכו אינו דהרי השבה בר החפץ אין קטןשינוי
 השב, חיוב כאן אין א"כ הרש"ל,לאמר
 אי; ולמה מלקנות, גזילה הקניני אתשיעכב
 קטן. בשינוי אפ"קונה

 קונ, אינו יאוש דלמ"ד בזה לומרוהנראה
 שניה השכה בדין שנסתפקתי הצדדיםשני
 לשל הוא מחויב הגזילה מעשה דע"יאמת.



תקנאנהוראי

 שחפץ עת בכל זה ומלבד דמיהפ, או הןאו
 להשיבה הג1לן תייב הגזלן יד תחחהנגזל

 חייס ר' הגאק דברי להסביר יש לפ"זוכמ"ש.
 נתבטל קטן שינוי ע"י דאה"נ ז"למבריסק
 הגזילה, משעת מכבר. עליו שיש השבההתיוב
 שגזל כעין אינו קטן שינוי ע"י דאפי'כיון
 שהחפץ כיון מ"מ הרש"ל. לומר יכולואינו
 על רק דהא הנגזל של התפץ אותו עדייןהוא
 רגע בכל הרי נ א" שינוי נעשה ממנו קטןחלק
 דהא קונה אינו לכן להשיבה, הג1לן על חיוביש
 הקנץ. את שמעכב השבה חיוב יש רגעבכל
 ולומר הנגזל של בע"כ להשיבה יכול אינומ"מ

 רגע שבכל נמצא שגזל. כעין אינו דהאהרש"ל
 שהיא כיון להשיבו חיוכ עליו חל ת"ישהחפץ
 להשיבו יכול אינו ואעפ"כ הנגזל, שלעדיין
 כעין אינו דהא לקהת( יתרצה העזל מאם)חךן
 הוא החפץ דהא נשאר החיוב אבלשגזל,

 בו שנעשה קטן חלק מן חרןהחפץ-של-הנגזל,
 החפץ שכל גדול שינוי גבי משא"כשינוי.
 אינו אז לכאן באו חדשות ופניםנשתנה

 מלחול החיוב נפסק וממילאהחפץ-של-הנגזל,
 והגזלן בעולם, אינו החפץ כאילו רגעבכל
קונה.

 כגון בד"ה התוס' דברי מובניםלפ"ז
 שינוי שאינו אע"פ דקיצוע שכתבשקיצען
 מה לפי קונה. יאוש בהדי גמורמעשה

 היינו קונה אינו יאוש למ"ד דאפי'שביארנו
 שנתחייב השבה החיוב עדיין שנשארמשום
 בדברי ביארנו וכבר הגזילה. מעשהבשעת
 קטן מעשה דשינוי 1"ל, מבריסק חיים ר'הגאון
 כשעת שנעשה השבה החיוכ להסירמועיל
 השבה החיוב נשאר שמ"מ אלא הגזילהמעשה
 הנגזל. של הוא שהתפץ כיון רגע, בכלשהל
 יאוש עם ביחד קטן שינוי שיש קיצוע גבי כא"

 וא"ל קונה. הג1לן ולכן החיובים, שנינסתלקו
 לקחת יכולים הבעלים רוצים אם קטן שברגבי
 ירצו אם ה"נ וא"כ שהיא, כמו החפץאת

 ריכולים טעמא דהיינו החפץ, את יטלוהבעלים
 אינו שהג1לן דאע"פ משום החפץ אתליטול
 הנגזל, של עודנו החפץ אבל הרש"ל לומריכול

 ביאוש, הגזלן קנה נתיאש שככר הכאמשא:כ
 ושפיר ליטלו, שיוכלו הגזלן של החפץואע

 'אוש של הצירנף למה התוס' דברימובנים
 גזילה. גבי יונה ביחד קטןושינוי
 שע"ג בשבח ד"ה ב', צ"ה דף בתוס'אי'
 צריכים אנו דאין מפרש ור"ת בס"ד,ג1ילה
 פליגי דבמאי מובנים דבריו אין ולכאורהוכו'.
 קונה החוזר דשינוי ומה"ת פפא. ור' זבידר'
 דברי להבין ובכדי הגזילה. שע"ג שבחגבי

 דיש החוזר. שינוי בדין א' ספק נקדיםהתום'
 אופנים: בב' קונה אינו החוזר שינוילפרש
 גם אז שהי', לכמו להחזירו שיכול ניוןא(
 גם הוא והרי שינוי חשוב אינו שמחזירולפני
 כמו השבה בו לקיים ויכול שגזל, כעיןעכשיו
 כעין אינו שמחזירו לפני אה"נ א"ד ב(שהוא,
 פקע לא להחזירו שיכול כיון מ"מ אבלשגזל
 לכמו הה1ירהו לו שאומרים השבה, חיוכמיני'
 ור' זביד ר' פליגי דבזה וי"ל והשיבו.שהי'
 דהדר, שינוי הף התם דהא ר"ת, לפיפפא,

 ועכשיו שבח בלי היתה הבהמה אתדכשג1ל
 הבהמה כל נשתנה ובזה שבח עס בהמההיא
 השבח עם הבהמה בל לקנות צריך הי'ולכן
 את להסיר שיכול החוזר שינוי דהוי כיוןמ"מ
 ולכן כבתחילה שבח בלי בהמה ותהי'השבח
 דשינוי סובר 1ביד דר' י"ל לפ"1 קונה.אינו
 לפני ואפילו כלל שינוי חשוב אינוהחוזר

 ור' קונה. אינו לכן שגזל כעע הוישמחזירו
 אינו שמחזירו לפני החוזר דשינוי סוברפפא
 לכמו להח1ירו שיכול שכיון אלא שגזלכעין
 הבהמה א"כ השבה דין מני' פקע לאשהי'
 ע"י )כגת השבח ממנה להסיר שיכולעצמה
 לכמו להחזירה הוא מחוייב לידה( אוגי1ה

 יכול אינו הרי השבח אבל ולהשיבהשהיתה
 אינו עכשיו שהוא וכמו שהי' לכמולהחזירו
 לכן שגזל כעין אינו עכשיו דהא להשיבהיכול
 חוזר. שאינו כשינוי דהויקונה

 השם דשינוי התוס' שי' י"ל זה דרךועל
 ששינוי סובר רחוס' קונה. יאוש בהדיהחוזר
 שגזל כעע אינו שמחזירו לפני החחרהשם

 הגזילה משעח עליו שהי' השבה החיובונסתלק



בחוראיתקנב
 שהגזילה רגע דבכל אלא קטן משבר גרעדלא
 בשלמא ולכן, לההזירו. חיוב חלקיימת

 נפקע אז חוזר שאינו גמור שינוינשנשתנה
 לכאן באו הדשוח פנים עכשיו דהא הזה,החיוב
 4מ שהי, לנממו לווודרו כערכול אבלהמ4 בסי חל השבה דוכ אץ חחאה הפמםת%

 שה" לסון לוחחרו אווץ מחיבת השכההחקב
 ככל שחל דהחיוב קונה אינו ולכןולהשיבה,

 שהגזילה במצב עתה לעת אבל מעכב,רגע
 אז כשמיאש, א"כ להחזירה. יכול אינועכשיו
 נעשה דהרי רגע בכל מלחול החיובנפסק
 הנגזל של ולא הגזלן" של "חפץעכש'1
 נמצא שיעכב. השבה חיוב כאן איןוממילא
 שהל השכה החיוב לבטל מספיק החוזרששינוי
 רגע בכל חיוב עליו שיש אלא הגזילהבעח

 מפסיק והיאוש ולהשיבה, שהי' לכמולהחזירו
 החוס' כ' ולכן מלחול הזה החיובומבטל
 נפשי שאהבה את מצאתי שוב קונה.דבצירוף

 תוס' דברי שביאר זו סוגיא על רי"מ חי'בס'
 הדבר עדיין מיהו שכוונתי. וברוך זה דרךעל

 יאחם בהדי דקני החוזר השם שינוי מ"שצ"ב,
 אפי' קונה שאינו החחר מעשה שינויומ"ש
 לבאר דיש לעיל שביארחי מה ולפי יאוש.עם
 אנפין בתרי קונה אינו החוזר דשינויהא

 לומר דיש בעז"ה, טעם בטוב הכלמבואר
 כעץ אינו שמחזירו לפני החוזר השםדשינוי
 שגזל כעע חשוב התחר מעשה ושינוישגזל
 עם אפי' מהני לא ולכן שמחזירו לפניאפי'
 דף בגמ' דאי' הוא. כך הדבר וביאוריאוש.
 שינוי דמי מעשה כשינוי השם שינוי ב',ס"ו

 כלים והשתא עצים מעיקרא התם מ"טמעשה
 משכא לי' קרו מעיקרא נמי השםשינוי
 יוצא מפורש הרי הגמ'. עכ"ל אברזיןוהשתא
 דכיון משום קונה מעשה דשינף הגמ'מדברי
 אינו נלים שנעשו עד כ"כ העצים אתששינה
 ופנים כלים ולא גנב עצים דהא להשיבםיכול

 קצת, אותם שינה אם אבל לכאן. באוהדשות
 א"כ כלום. אינו כלים, שיקראו עד לאאבל

 עח בכל אבל כלים ועשאן העצים אחכששינה
 דהיינו שהיו לכמות להחזירם יכולעדיע

 שם אין שנשתנו בשעה אף י"ל א"כלעצים,
 כלים בצורח הם שעכשיו אע"פ עליהםנליס
 אץ לעצים עח בכל להחזירם שיכול כיעאבל
 לאמר שנוכל כדי כלי ושם חשיבות כזה כלעל

 באו חדשות ופנים כלים והשתא עציםמעיקרא
 חשוב שהי' לכמו שמחזירו לפני אף לכןלכאן,
 כליס ולא כלים, בצורת עצים דהוי שגזל,כעין
 בשעה הלא החוזר, השם שינוי משא"כממש.
 וא"א אחר. שם לו יש במציאות נשתנה,ששמו
 גבי כמו הראשת שמו לו יש שעדיעלאמר
 עדיין נשתנו שלא לאמר שיכולים מעשהשינוי
 עצים הם עדיין אלא כלים להיות צרכםכל
 להחזירו שיכול אע"פ השס שינוי גביא"כ
 לו יש לע"ע דהא שגזל כעין אינו עכשיומ"מ
 דמעיקרא השם שינוי של הקנין וזהו אחרשם
 ולכן אחר שס לו יש והשתא אחד שם לויש
 לכמו שיחזירנו עד שגזל כעין חשובאינו
 החוזר השם שינוי למה מבואר ושפירשהי'.
 אינו החוזר טעשה ושינוי יאוש בהדיקונה
 יאוש. עם אפי'קונה

 ס"ז ברף התוס' דברי מובניםו~ברינו
 התוס, שהקשו וכר, טיבלא מעיקרא ד"הא'

 והק' ע"ש החחר שינוי זה הרי שאלהדע"י
 שינוי בהדי יאוש איכא הכא הלאהמהרש"א

 שינוי בהדי דיאוש תוס' כ' וכבר החוזרהשם
 מהני לא ~ברינו מיהו ע"ש. קונה החחרהשם
 שנשתנה דבעח משום רק החחר השםשינוי
 בשעת שנעשה החיוב ונסתלק שגזל כעיןאינו
 הנגזל של החפץ הוא עדיין אבל הגזילהמעשה
 זה חיוב ועל להשיבו חיוב רגע בבל עליווחל

 שינוי שהוא אע"פ הכא אכל יאוש.מועיל
 תרומה השם נפקע שאלה ע"י מ"מהשם

 שם הי' לא שהחזירו לפני אפי' וא"כלמפרע,
 נמצא החרומה. על ששאל עכשיו עליו,חרומה
 היאוש אין ולכן שגזל כעין הי' הזמןשכל
 מעשה שינוי לגבי שכחבנו וכמו כלוםמועיל
החוזר.
 החחר מעשה שינוי דגבי ראיה להביאויש
 מן שמחזירו, לפני אף שגזל כעיןחשוכ

 שינוי גבי שנסתפק סק"ד ש"ס סי'הקצוה"ח



תקנגכחוראי

 יהי' מה זוזי, ועבדי נסכא כגת החוזרסעשה
 אינו זה דשינוי שניח, לנסכא מזוזי מחזירואם
 א"כ ע"כ. קונה מחזירו דאם ומסיקחוזר,

 כעין הוי שמחזירו שלפני נאמר אםבשלמא
 שמחזירו, לפני הגזילה את להשיב יכולשגזל
 אלא שגזל, כעין אינו שמחזירו לפני אםאבל
 ואח"כ שהי' לכמו קודם להחזירו צריךהגזלן
 זה אז שהי' לכמו מחזירו הוא אם הלאישיבנו,
 דהא כן לאמר וא"א לקנוח. שינוי יהי'גופא
 דשינוי מזה מוכח לכן קונה. אינו החוזרשינוי
 לפני אף שינוי חשוב אינו החוזרמעשה

 דלפני החוזר השם שינוי גבי וא"חשמחזירו.
 וצריך שגזל כעין אינו שהי' לכמושמחזירו
 שינו' הף דהחזרתו נאמר נמי התםלהחזירו
 החחר מעשה שינוי דגבי ל"ק ויקנהגמור
 שגזל כעין הוא הרי שהי' לכמו שמחזירולפני
 שינוי שמשנהו עכשיו וא"כ שגזל החפץוזהו
 החוזר השם שינוי גבי משא"כ קונהגמור
 שגזל כעין .אינו שהי' לכמו שמחזירודלפני
 קונה גמור שינר שמשנהו עכשיווא"ב

 שמחזירו דלפני החוזר השם שינוי גבימשא"כ
 שמשנהו זה א"כ שגזל כעין אינו שהי'לכמו
 דהרי שקונה שינוי זה אין כשמחזירועכשיו
 הוא אדרבא ועכשיו משונה הי' ג"כ זהלפני

 שהי'. לכמומחזירו
 לפני החוזר מעשה שינוי דגביוא"ל
 להחזירו יכול ולכן שגזל כעין אינושמחזירו
 קנין יהי' גופא דזה הקצות כ' דהא שהי'לכמו
 מיהו שגזל. כעין הף שמחזירו דלפני טוכחהרי
 חשוב אינו דאפי' ולאמר זו סברא לדחוחיש
 קונה, גדול שינוי עכשיו עושה אם שגזלכעין
 צ"ל מעשה שינוי דגבי נרחית. הראי' איןמ"ט
 חימא לא דאי חזרתו לפני אף שגזל נעעדהוי
 סיהו שביארנו. כמו יקנה גופא בחזרתוהכי
 מעשה שינוי דגבי שאני החוזר השם שינויגבי

 ויעשהו יחזור אם זוזי, ועכדי נסכא כגוןהחוזר
 יחזור אפי' דהא גמור, שינוי זה יהי'נסכא
 גבי רהא חדשוח, פנים יהי' פ עוה" זחיויעשהו

 זהו אחר, חפץ נעשה שהחפץ זה מעשהשינוי
 שצריכים אלא השבה, החיוב אתמבטל

 שינוי החפץ שנשתנה להוכחה השםשישתנה
 של השינוי עצם אלא גורם השם לא אבלגמור
 זוזי והשתא זחי שמעיקרא ואע"פ גורם.החפץ
 הי' א' ובפעם לגמרי נפרדים זחים שניהם
 אבל לגמרי אחר חפץ הי' שני ובפעם א'חפץ
 מבטל השם שנשחנה גופא זה השם שינויגבי

 טללא ועבדי כשורא למשל א"כ השבה,החיוב
 דהא גמור שינוי אינו לכשורא שמחזירו פאע"
 חדשות פנים וא"ל טללא ולעעעתו לחזוריכול
 מבטל חדשוח הפנים אין דהא לכאן,באו
 אותו הוא וכאן החדש השם אלא השבההחיוב
 טללא. והשחא טללא דמעיקרא שהי',השם
 סוכה במם' חוס' דברי מוכנים הנ"ללפי

 החוזר השם שינוי בהרי החוזר מעשהדשינוי
 לפני א"כ נשחנה שמו דגם דכיוןקונה.

 כל כמו שגזל, כעין אינו שהי' לכמושמחזירו
 לכמו להחזירו צריך ולכן החחה השםשינוי
 כאן שיש וכיון להשכה. ראוי שיהא כדישהי'
 שהי' לכמו כשמחזירו א"כ החוזר מעשהשינוי
 השינוי והחזרח מעשה, השינוי את גםיחזיר
 הקצות, כדברי גמור שינוי יהי' גופאמעשה
 החוזר מעשה שינוי של ציור כאן שישנמצא
 וכשיחזירו שמחזירו לפני שגזל כעיןשאינו
 חשוב זה ואין קנין החזרה 'הי' שהי'לכמו
 קונה. שאינו החחרשינוי

 ולומד חוס' על חולק הרמב"ןמיהו
 רק הוי קונה אינו יאוש למ"ד השבהשהחיוב
 ומאז הגזילה, מעשה בשעת שנחחייבחיוב
 במקום לכז חיוב, שום נוסף לאוהלאה
 אז הזה החיוב שמבטל עד כ"כ גדולשהשינוי
 אינו שהשינוי ובמקום לחוד מועילהשינוי
 והמ"ד היאוש. מועיל מה החיוב לבטלמספיק
 בשעת נעשה לא שהחיוב לומד קונהיאוש
 קיימת שהגזילה רגע בכל אלא הגזילהמעשה
 נפטר כשנתיאש ולכן להשיבה הגזלןחייב
 וכמו הנגזל של החפץ אינו דהאהגזלן

שביארנו.



נחוראיתקבד
 פרידמן מתתיהוהרב

 חמקדש נליבעבין

 מקדש בונים דאין דינא הך אם לעייןיש
 וביום ב', ט"ו בשבועות וכדדרשי'בלילה,
 אין בלילה, מקימו ביוס המשכן, אתהקים
 שהוא או המקדש, בבלי ג"כ זה אםמקימו,
 דזה ונראה עצמו. המקדש בית בבניןדוקא
 בספר והרמב"ן הרמב"ם במחלוקחתלוי

 מקדש כלי עשיית מצות אם ל"ג, עשההמצוות
 ממה חוץ דהיינו המקדש, בית בנין בכללהוא

 לעבודות וכו' ומנורה ומזבח שלחןשצריכים
 וליפות לנאות מצוה איכא בהם,הנעשות
 הרמב"ם, שיטת וזהו כלים בהךביה"מ

 עבח-ה, הכשר בכלל שהוא סוברוהרמם"ן
 מצות בכלל הוא מהכ"ש אחד כלוחיוב

 המצוה אין אבל כ"ש, באותו שנעשההעבודה
 ונמצא ברמב"ן, ע"ש המקדש בית ממצוהחלק

 והמנורה השלחן עושים אין הרמב"םדלשיטת
 המקדש, ביח בנין ג"כ דזה בלילהוכו'

 דוקא הוא דינא הך אם להסתפק ישולהרמב"ן
 כלי את לעשוח מותר )ואז עצמו מ ביה"בב!ע
 בכלי גם נאמר זה דדין או בלילה(המידש
 צריכים הכלים עשייח גם אם וצ"עהמקדש,
 צריך במקדש נתינתן שרק או ביום,להיות
 ביום.שיהיה

 כ' זבחים השמועה מפי הגרי"ז בחי'והנה
 הכיור את משקעין שהיו דאמרי' אהא הק'א',

 ביח לדץ הלא הכיור, אח משקעין דאיךבלילה
 לכיור צריך ם והביה" וכנו, כיור בעינןהבחירה
 מש"כ על להק' יש וכן ע"ש, לסלקוואסור

 שמותר ה"ז מקדש ביאת מהל' בפ"טהרמב"ם
 בחוץ ולהדליקה מההיכל המנורה אתלהוציא

 שהיו הרמב"ם דס"ל מה לפי ק' ועוד כנ"ל,וק'
 לעזרה אוחו ומוציאין השלחן אתמגביהין
 שהיו הרמב"ם דס"ל רגל לעולי אותוומראין

 לעזר אותו ומוציאין השלחן אתמגביהין
 פי" במשל"מ )עיין רגל לעולי אותוומראין
 1 שדייק הי"א ומושב משכב מטמאימהל'

 מוציא דאיך וקשה שם( הרמב"םמדברי
 במקו) שמונח שלחן בעינן לביה"מ הריאותו
 שהבי 1' אות ב' כ"ן מנחות בשטמ"ק)ועיין
 רגלי, ~,י השלחן את דמגביהין מהאראי'

 אמ, מי"א יותר ליכנס לישראל מותרדמה"ת
 ולו ע"ש, לחה"פ את רואים ה'1 איךדאל"כ
 דאוריית: דמעלות לומר נצטרךהרמב"ם
 בז, שהסתפק ה"כ פ"ז ביה"ב במשל"מועיין
 שהבי קע"ח סי' ח"ה הרדכ"ז בשו"תוע"ע
 ובו מהלדם עולה היה שהבל הריטב"א,דעת
 בררב' וע"ש חם, היה שהלחם מכיריםהיו

 הרמבי לשיטת רק ק' וכ"ז וה( מע!יןמש.כ
 הבחיר ביח ממצות חלק הם המקדששכלי
 1 הקושיות כל מתיישבים להרמב"ןאבל

 ט הרמב"ן שהק' במה להעיר יש )אגבפשוט.
 ו בגד"כ, לבישת מצות שמנה הרמב"םעל

 עבח הכשר אלא אינן כהונה שבגדיהרמב"ן
 ע"ש.( בפ!"ע מצוהואינה

 שי, ל-שב הלוי הבית מש"כ ידועוהנה
 הוח כהונה בכגדי דכלאים דס"להרמב"ם

 מד בפ"י הרדב"ז והק' עבודה, בשעתרק
 גז כהן דבגדי דחניא מהא הלל"בכלאים
 לש, בין ובמקדש חייב, למדינה בהםהיוצא
 כשי, מוכח הרי פטור, לשרת שלאבע

 מו, עבודה בשעת שלא ראפי'הראב"ד
 דדוי הביה"ל ותי' במקדש, בגד"כללבוש
 כ עבודה בשעת שלא מותר כה"גבגדי

 לרצות צ"ן לבישת דין לו יששחמיד
 חשי לא צהן ולבישת קדשים,טומאת.
 ולכן בגדים, שאר לבחם אינו אםלבישה



תקנהנחוראי

 בשעח שלא אף בגדים לבישח דיןלכה-ג
 עבודה, בשעת שלא כלאים לו והותרעבודה,
 בפ"ט הרמב"ם למה להסביר אפשר]ובוה
 המזיח דנל סתם כתב ה"י המקדש כלימהל'
 דאפי' ומשמע לוקה, וכו' האפוד מעלחושן
 כ' ק' מצוה החנוך ובס' עבודה, בשעתשלא
 דהרמב"ם ע-ש, לוקה עבודה בשעתדדוקא
 שלא אפי' לכה"ג בגד"כ לבישת דאיכאסובר
 וכזה ואכ"מ.[ להאריך ויש עבודהבשעח
 מדוייק וכן כה"ג בגדי בתוס' דנקט האמדוייק
 אסור הי"ב המקדש כלי מהל' בפ"ח כ'למה
 ולא עבודה, בשעת אלא ללובשו הדיוטלכהן
 וכן בזה( מש"כ הי"א בכס"מ )וע"ש כה"גכ'
 חגיגה אבן הטורי על ברוך אמרי בהגהותכ'
 ולפ-ז ע"ש, הרמב"ם דברי את לתרץ א'י"ז

 לבישת דאיכא דחזי' הרמב"ן, קושייתמיושב
 בגדי וכגון כלל עבודה הכשר שאינהכגד"כ
 לומר נצטרך וע"כ עבודה, בשעח שלאכה"ג
 ובגדי כה"ג בגדי ומצות נפרדת, מצוהשהיא
 בגדי ע"כ וא"כ היא אחת מצוה הדיוט,כהן
 עבודה. מהכשר חלק המצוה אין הדיוט,כהן

 במצות נכלל החיצון שמזבח פשוט זהוהנה
 להיות צריכה ועשייתו לכ"ע, ביהמ-קבנין
 דמזבח דאיתא ב', צ"ז במנחות ועייןביום,
 ב' כ"ז בזבחים וע"ע בנין, באמת נמדדהחיצון
 שלא אבנים בבנין רצפה, האי ד"הברש"'
 שבמשכן הנחושת מזבח אולם וכו'!משת
 כ' וכן שרת, כלי תורת לו שהיה לומר!ראה
 כלי דנים ד"ה א', ס' בזבחים להדיארש"י
 עכ"ל הם כלים וה,הב הנחושת מזבחמכלי,
 בכתובות ההפלאה שהק' מה לתרץ אפשרובזה
 מזבח של כ"ש אם דמיבעיא אהא ב',ק"ו

 הבית מבדק באים ברש"י( )ע"שהעולה
 הלשכה מתרומת כאים א"ד ני,הו,דכמזבח
 קרח מחתות דהרי ההפלאה והק' הם,דכקרבן
 עלייהו, לשכה קדושת ואי למזבח ציפויעשו
 אוחן ועשו מקדושתן, אותן הורידו איךא"כ
 ולפי בדה"ב, בקדושת שקדוש למזבחציפוי
 ומקרי שרת, בלי הוא הנחושת דמזבחמש-כ
 אותן עשו שפיר הזהב, מזבח וכמו המקדשכלי

 והנה מקדושתן, אותן הורידו ולא למזבחציפוי
 הכלי אתו לא דלכן בכתובות שם דאמרי'אף
 נינהו, מזבח דצורך כיון הלשכה מתרומתשרח
 דמזבח דנימא אף וא"כ קרבן, צורךולא

 צורך שאינו כיון מ"מ נ"ש, הואהנהושת
 דודאי אינו וה הלשכה, מתרומת בא אינוקרבן,
 שהוא כיון אלא קרבן, צורך הוא החיצוןמזבח
 מש"ה הביח, מב!ין חלק והוי אבנים שלבנין
 וכן קרבן, צורך שהוא אע"פ מבדה"ב כאהוא

 וז"ל שרת כלי ד"ה שם מרש"'משמע
 של בנין שהוא החיצון במזבח בהןשמשרתין
 של בנין שהוא רש"י נקט ולכן עכ"לאבנים
 בא החיצון מזבח שמש"ה ללמדנואבנים,
 משום ולא אבנים, של בנין שהוא כית גמבדה"
 ככ"ש הגמ' מסחפקת ולכן קרבן, צורךשאינו

 המזבח צורך הם דאם במזבה"ח,שמשרתין
 שהמזבח אע"פ הלשכה, מתרומת באיםאי!ם
 צורך שהם כיון מ-מ קרבן, צורך הויעצמו
 הם גם בדה"ב מתרומת בא והמזבחהמזבח,
 שאינו הנחושת מזבח ולפ"ז מבדה"ב,באים
 קרבן צורך והוא כ"ש אלא אבנים, שלבנין
 עשו ומש"ה הלשכה, מתרומת באשפיר
 למזבח. ציפוי קרחמחתות

 מש"כ לפי הסתפק ד' סי' דודבמקדש
 מתקדשים דקמצים ב', כ"ז בזבחיםהשטמ"ק

 בעינן אם עליו, ליקרב הפנימי מובחעל
 שייך לא דלכאורה עצים, עלשיוקטרו
 עצים שיעור דהרי עצים עםלהקטירם
 ורוחב רוחב, ואמה אורך אמה הואלמערכה
 קרנוחיו אמה, על אמה אלא אינו ג"כהמזבח
 יהי' לא וא"כ האמה, שיעור את ממ!וממעטין
 דבעינן עצים, הפ!ימי המזכח על להשיםאפשר

 הק' עוד למערכה, חרן יצאו לאשהעצים
 מזבח על העצים אח לשים דא"אהמקד"ד
 נמזות היתה העצים דאמת מכיקהפנימי
 מזבח ואמת החיצון, מזבח נמו ו' בחבאמת
 יצאו שלא וא"א ה' בת באמת נמדדתהפנימי
 הראשונה, קו' הנה ע"ש. למזבח חרןהעציס
 כית הפנימי מזבח על עצים להשיםדא-א

 ולא המערכה, מקום את ממעטיןשקרנותיו



נחוראיתקבו
 אמה, על אמה ששיעורן לעצים מקוםנשאר
 השטמ"ק מש"כ לפי בפשיטות ליישבאמשר
 גזרי אח מעמידין שהיו ג', אות ב' ב ס"בזבחים
 לקיסמים, מקום שיהי' כדי צ'דם עלהעצים
 ע"ש, להבעירם בינתים אהזן מציתץוהיו
 דזץ, על שמניחן דכיק לקה2יחו, מקום אץולפ"ז
 באמונע רוחבן את לרגיח אפשר היהא"כ
 העציס יוצאים היו ולא קרנות שם שאץהמזבח
 שהוכחמ מה לפי והנה פשוט. חה למזכחחוץ
 עליה המקדש כלי יץ הנחהמת דמזבחלעיל
 וכמו טפחים ה' בת באמת נמדד היה כןואם
 בזה ליישב יש במקדש, שהיו הכליםכל
 ס"ב דף בזבחים דאמרינן בהא שקשהמה
 ורוחבן אמה אורכן משה שעשה גזירעב',
 גדומה, באמה ירמיה רבי אמר וכו'אמה

 למערכה חרן יצאו שלא קצרה כאמהופרש"י
 ולאו ר"י פריך והדר מלהקיף, הכהניםויעכבו
 יהו שלא האש על אשר העצים על דתניאהיינו
 ברש"י וע"ש כלום, המזבח מן יוצאיםעצים
 אמה אלא גדומה אמה בעינן דלא ס"לדר"י

 היו הנחושח דמזבח וא"נ ע"ש,מצומצמח
 של החיצון מזבח כדע ו' בח באמהמודדין
 באמה הקרנות את מורדין היו וא"כביהמ"ק,

  לשיטת ברחבן ובע בגובהן )בין חמשהבת
 הבחירה בית בהל' המשל"מ שהביארש"י
 נתוסף שלמערכה לפ"ז ויוצא ע"ש( ה"זפ"ב
 למד!דו צריכים היו ולמה צד, מכל אחדטפח
 יכלו הרי מצומצמת, באמה העצים נזריאת
 הנחושת שהמזבח צ"ל כ וע" קצת, להוסיףעוד
 בח כאמה נמדד היה המזבח וכל שרת כליהיה
 העצים כאמת מצמצמין היו !לכן טפחים,ה'

 וכסו ה' בת באמת נמדדת היתהשג"כ
 משה, שעשה הנחושת מזבח שלהמערכה
 המקד"ד של השניה קושיתו מיושבולפ"ז
 1' בת באמת נמדרת היתה העצים דאמתדכיון
 א"כ ה' בת באמה נמדד היה הפנימיומזבח
 לא )וע"ז למערכה חו,! העצים יצאו שלאא"א
 שמניחן לעיל שהבאנו השטמ"ק מש"כיועיל
 את להעמיד צריכים שהיו צ"ל דע"כ צירן,על

 ]אע"פ באלכסון ולא המערכה רוחב עלהעצים

 צריכים היו למה דאל"כ ציין[ על מניחןשהיה
 להניחן אפשר אם העצים באמתלצמצם
 נם-רץ היו העצים דגם מש"כ ולפיבאלכסץ(
 הנחחשת מזבה של המערכה וכמו ה' בתבאמה
 כלי שדץ כיץ ה' בת באמה נמזל היהשג"כ
 את לשים שיכלו שפיר אתי עליו,המקדש
 עצי אם צ"ב ואכחי הפנימי. מזבח עלהעצים
 היו ביהמ"ק של החיצון מזבח שלמערכה
 של הוא שהמזבח )כיון ו' בת באמהנמדדין
 משה של עצים דהשיעור כיון דילמא אוכנין(
 לדורות, השיעור נשאר כך ה' בת באמתנמדד
 שדייק א', נ"ב ביומא אמת בשפתוראיתי
 היתה שהמערכה דבמקדש שם, רש"ימלשון
 אבל המערכה, רוחב כמדת היו הגויריןגדולה,
 הגזירין לדורות דגם משמע הרמב"םמלשון
 לפי וא"כ ע"ש משה כשל אמה ורהבןארכן
 דגס כמש"כ לתרץ אפשר ודאי ם הרמב"שיטת
 כיון ה' בת באמה נמזוו העציםלדורות
 ואפי' ~ורות, גם נשאר משה שלדהשיעור

 המקד"ד, קח2י' לתרץ אפשר ג"כ רש"ילפי
 אורכן שיהיה הוא עצים של דהשיעורדכיון
 שיעורן הפנימי במזבח א"כ כהמערכה,ורוחבן
 מזבח של ההקטרה מקום ורוחבכאורך
הפנימי.
 במלכים דכתיב על הקשה תצוה, פ'התורה עי הגרי"ז בחי' דהנה לתרץ, אפשרעוד
 וק' לקטורת, הזהב מזבח עשה המלךדשלמה
 הגרי"ז וחי' נגנז, ולמה שם היה משה שלדהרי
 הנאמרים דדינים ע"ש( הרמב"ן שיטח)לפי

 תבנית אבל לדורות, נוהגין הכליםבצורת
 לא וכלי כלי כל ומשקל גורל דהינוהכלים
 להיות הוצרכו דלמשכן אלא לדורות,נאמר
 ובביח בהר, למשה ה' שהראה בתבניתהכלים
 בנבואה שנאמר כמו להיות הוצרכועולמים
 על' ה' מיד נכתב הכל וכדכתיב המלךלדוד

 היה כיהמ"ק של החיצת מזבח ולכןההשכיל,
 שלמה הוצרך ומש"ה אמה, כ' על אמהכ'

 התבניח כפי אחר, הפנימי מזבח לעשותהמלך
 עכת"ד, לשלמה דוד שמסר במגילהשנאמר
 ביהמ"ק של הזהב שמזבח להיות יכולולפ"ז



תקבזבחוראי

 ואם אחח(, אמה רק היה )ולא ב' צ"זבמנחות משכן של הזהב ממזבח יותר וארוך רחבהיה
 יוצאים היו הרי 1', בת באמה !מדדיןהעצים עצים מערכת עליו לשים היה שייךושפיר
 ע"כ אלא סובב, שע"ג למערכה חרןהעצים שהיו להביא אפשר ראי' עוד בזה.וצ"ע
 בת באמת ונמדד כלי היה הנחושת דמזבהצ"ל ס"ה דבזבחים ה' בת באמה מערכה עצימוררין

 וכנ"ל.ה' והרי סובב, ע"ג מערכה דעושע מ"ד איכאא',
 וכדאמרי' ה' בת באמה !מדד היהסובב

 מ6.,5ל
 וואקפמאן זושא משולםתרב

 מצטרפין דקים בקביפ אם הראבי"ח שיטתביאור
 הבודלשפופרת

 סוף טקואות הלכות מרדכי עייןא.
 נראה וז"ל, הראבי"ה שיטת שהביאשבועות
 מצטרפין דקים נקביט יש דאםלראבי"ה
 השידה דמקואות בפ"ו דתנן הנודלשפופרת
 נקובים אא"כ בהם מטבילין אין שביםוהחיבה
 מטבילין וקופה שק יהיה אם עד וכו'כשפו"ה
 וכו' בהן מעורבים שהמים מפני שהם כמובהם
 שחלקו מקוה בקדש חומר בפ' רבא דאמרוהא
 טבילה לו עלחה לא שם הטובל וגרגותניבסל
 עד ובעינא מחלחלא חלחולי ארעא דהאתדע

 מהני דלא אלמא אחד כמקום סאה מ,דאיכא
 שאין מיירי דהתם י"ל חבור להיוחנקבים
 אפילו דאז לבדו שלם מקוה מהםבאחד

 אבל חיבור להיות מהני לא הנודכשפופרת
 נקביס אפי' אז הסר והשני לבדו שלסכשאחד
 ועיין עכ"ל. וכו' לשפו"ה מצטרפיןדקיס
 שיטה דהביא נ"ב סע' ר"א ס'בשו"ע

 מצטרפין דקים נקבים יש דאםהראבי"ה
 אבל חסר, והשני שלם אחד מקוה אםלשפו"ה

 מצטרפין דקים הנקבים אין הסירים שניהםאם
 אחד במקום שפו"ה הי' אם משא"כלשפו"ה,

 זה, מצד זה חסירים בשני אפי' מהניהתם
 צ"1, ס"ק רצ"א ס' ושמלה הלחםוהקשה

 כאן יש אם אפי' מהני דלא מוכחדמהראבי"ה
 והשו"ע הסירים, בשני אחד במקוםשפו"ה

 על בצ"ע ונשאר הראכי"ה בשיטחאזיל
 ס' הב"י בביאור ישראל מקוה ובס'השו"ע,
 וכתב הראבי"ה לשון על עמד א' אותע"ד
 של נקב דיש היכא מהני דודאי אינו זהדודאי
 דכל הסירים, בשני אפי' אחד במקוםשפו"ה
 דחגיגה הגמ' מכח היא הראבי"הקושיית
 בנקבים איירי והתם מחלחלא חלחולימארעא
 וראי אתד במקום שפו"ה של בנקב אבלדקים
 מדברי ולכאורה חסירות. בשני אפי'מהני

 חילוק דאיכא ראי' יש ט', משנה דפ"והמשנה
 הרבה !קבים ובין אחד במקום שפו"הבין

 מקואות שתי שבין דכותל לשפו"ה,לצרפן
 עד מצטרף אינו ולערב מצטרף לשתישנסרק
 כדעח נלמד ואם שפו"ה, אחד במקוםשיהא

 כפשטוח המשנה דברי שלמדוהראשו!ים
 המשנה כתבה ע"ז הסדק, על הוידהצירוף
 נסדק דאם הסירות בשני הראבי"הלשיטת
 שיש אחד במקום משא"כ מצטרף, אינולערב
 חילוק יש דאכן בזה מבואר מהנ'. שפו"הכאן
 אחד במקום שפו"ה אם דקים נקבים שלבדין
 הראבי"ה. בדעת ושמלה הלתם כהב!תולא

 ביאור טעונים הראבי"ה דברי ולכאורהב.
 מצטרפים אם דקים בנקביס הדיון הסברמהו
 רק דמצטרף בשיטחו ההסבר מהו ועוד לא,או

 דאינן חסירות בשני משא"כ חסר בצדכשלם



נחוראיתקנח
 סעיף ג' כלל לטהרה חיבור ובספרמצטרפץ,

 גינת מחשובוח וחסר שלם בע הסבר הביאב'
 להכשיר שלא גזרו חסירות בב' ידוקאורדים
 דאין היכא העולם יטעו שלא כדי דקיםבנקבים
 משא"כ שפו"ה, לשיעור להצטרף דקיםנקבים
 דאם העולם שיטעו שכיח לא חסר בצדבשלם
 מידי להוציא כדי בשלם טובל הוי ספק כאןיש
 החיבור עליו וכתב גזרו, לא וממילאספק

 וכחב כזה, דבר לומר גדול דוחק דזהלטהרה,
 נמי דהכי כלל קשה דלא ונלפע"ד ון"לעוד
 בשני רוקא וקטפרס בניצוק ר"ת שיטתמצינו
 לחסר בשלם כ משא" לחברם, מהני לאחסירים
 אינו וה"נ וקטפרס ניצוק באופן אפי'מהני

 חסר מצד בשלם רק חסרים בשנ'מצטרף
 בר"ת פשט דלכאורה וצע"ק ועיי"ש.עכ"ל,
 בכלל חלף אינו בשלם דמהני וקטפרסבניצוק
 בגוד סברא דהוי אלא חסר, ושם שלם שםעם

 אסיק או אחיח גוד דדין אסיק, וגודאחית
 שם חלות שיש שלם דבר על דמועילנאמר
 דברי בהסבר צ"ע דלכאורה עצמו, עלשלם

 ס"ל שניהמ ור"מ יהודה דר'ר"ת,-כיון
 זה מועיל מה א"כ חיבור, אינו בעצםדקטפרס

 חגיגה מגמ' צ"ע ועוד הכא, שלם מקוהדהף
 בנחל גממיות ג' ברייתא, שם דהובא א',י"ט

 והתח- העליונה והאמצעיח, התחתונההעליונה
 סאה מ' של האמצעית סאה כ' כ' שלתונה

 'הורה ר' ביניהס עוברת גשמים שלוחרדילית
 ר"י והתניא בעליונה מטביל היה מאיראומר
 אומר ואני בעליונה מטביל אומר מאיראומר

 וז"ל שם רש"י וע' עיי"ש, וכו'בתחתונה
 ע"י למעלה אמצעית מי את אסיק גודדאמרי
 העליונה את להכשיר גשמים שלחרדלית
 גוד לי' דאית דכיון בתחתונה במטביליןוכ"ש
 עכ"ל, וכו' אחיח גור לי' דאית כ"שאסיק

 פשוט יותר הי' רהגמ' מזה מבוארולכאורה
 בפ"ב בר"ש וכן אסיק, מגוד אחית גודלומר

 גוד כ"ש אסיק גוד אמרי' דאם כתבדמקואות
 לדין בכלל צריך דלמה צ"ב ולכאורהאחית,
 הם כאילו שבאמצעיח שהמים לומר אסיקגור

 ע"י, שיעור השלמת כאן יש וממילאלמעלה

 המים דרואים אחיח גוד מדין אמרי' לאלמה
 וממילא בהאמצעית למטה הם כאילוהעליונים

 ולא אחית גוד מדין שיעור השלמת כאןיש
 אסיק של הדין דכל כנ"ל וצ"ל אסיק, גודמדין
 חלוח נאן שיש שלם דבר על רק הוי אחיתאו
 י' לשיעור דצריך במחיצות כמו עליו שלםשם

 אחית גוד וכן אסיק, גוד לאומרו כדיטפחים
 ]עיין מחיצתא. להדרן עכ"פ צריךבמחיצוח

 אם וממילא ורבין, ר"ה ב' ל"ג עירוביןתוס'
 המים דרואים אא"ל למעלה מים נאןיש

 שיהיה דצריך אחית, גוד מדין למטה הםכאילו
 כאן דאין ומשום המים, על שלם שםחלות
 אסיק גוד לדין צריך ע"כ למעלה מקוהשיעור
 שהיא האמצעית המקוה שרואים שנאמרכדי

 אסיק, גוד מדין מעלה של מים עםמחוברת
 מהני בשלם דדוקא ת ר" דברי להסביר ישובזה
 משא"כ אסיק, וגוד אחית גוד סברתמשום

 שלם בין נ"מ ומה בעצם, חיבור הויהשפו"ה
וחסר.

 ריש דהיכא סוכר דר"ת י"ל באמחאבל
 חיבור דמהני ור"י ר"מ מודה שלםשיעור

 ולא מקטפרס חסרת הף לא דבשלםבקטפרס,
 אסיק בגור מעלה הוי דשלם הראשוןכצד

 לטהרה החיבור דמדמה זהו וא"כואחיח,
 רק דקים נקבים של חיבור דמהני הכאדה"ה
 הראי' ועל חסר, כצד שלם מקוה הויאם

 המים על שתחול שצריך מהבריתאשהביא
 אחית וגוד גו"א של הדין שנאמר כדי שלםשם

 מספיק ולא אסיק גוד לדין צריך למהדאל"כ
 יכול אחיח דגור ראי', דאינו י"ל אחיתגוד

 המים לגבי אבל למטה ירדו דהמיםלפעול
 כאן דאין שיעור השלמת כאן איןשלמעלה
 יורדים העליונים דהמים רק בעצםחיבור
 עליונים במים טבילה הדע כלפי אבללמטה
 מי כאן דאין מקוה שיעור השלמת כאןאע
 שתחול כדי אסיק גוד לדין צריך ה ומשו"סאה,
 מים כלפי אפי' מקוה שיעור העליונים מיםעל

 הראשון כצד נלמד אם עכ"פ אבלהעליונים.
 הר ולא ואסיק אחית בגוד סברא הר בר"תדפשט
 ס' גיטץ במס' הברכ"ש למד וכן בקטפרסדץ



תקנטנתוראי

 ואפי בהראבי"ה. הסבר הף מה כנ") צ"בכ"ח
 צ"ב עדין ר"ת ד' בביאור שני כצד נלמדאם
 בהראבי"ה. וחסר שלם בין חילוק הוימה

 להקדים יש הראבי"ה, דברי ובהסברג.
 הל"ג פ"ו מקואוח בהלכות הגרי"ז דבריבזה

 בשיעור שמחולקין ור"ת הר"י דברישהביא
 או נמי בהמים זה שיעור צריך האםשפו"ה
 מספיק הוי להטפיח דטופח סובר דר"תלא,
 סובר והר"י מים, מלא יהיה שהנקבול"צ
 כתב ובהגרי"ז מים, מלא הנקב שיהיהשצריך
 ע"' מקואות עירוב דדין הר"ת דעתבהסבר
 דין הוי ולא בהנקב דין הוי שפו"ה שלשיעור
 שיהיה שצריך שסובר הר"י ואפי'בהמים,
 בהמים, ולא בהנקב דין נמי הוי מיסמלא
 רק דצריך למעלה מנפרצה לזה ראי'והביא
 עירוב ואס השום קליפת של מיםשיעור
 הי' א"כ בהמים, דץ הוי מקום בכלמקואות
 למעלה בנפרצה אפי' שפו"ה שיעורצריך

 בהנקב, דין דהף הר"י לשי' דאפי' מזהומוברח
 אין מים בכולו אין דאם להר"י דס"לאלא
 צ"ב ולכאורה עיי"ש. עירוב, לדין מועילהנקב
 כאן דאע נאמר דאם במים דין של הצד הוימה

 להשלים מהני היאך א"כ כלל, מחיצהביטול
 מפסקת מחיצה הוי סו"ס סאה, מ' שלהשיעור
 מ' בשיעור אחד מקוה שם עליו נקראואיך
 ביטול הוי דבאמת אפ"ל הי' ולכאורהסאה.
 המים ע"י רק נעשה העירוב דכל אלאמחיצה
 המש לםהןר צריך א"כ לכו(ז-כ מחםח הףדסר'ס
 אבל אחד, מקוה שס עליו ולחול לערבםכדי
 לעירוב וצריך מהני לא לחודי' מחיצהביטול
 הדין לאחר לערבם כדי שפו"ה שלהמים
 שני בין נ"מ שום יהי' לא לפ"1 אבלביטול.

 כצד וצ"ל מהגרי"ז, כן משמע ולאהפירושים
 נלל מחיצה כיטול כאן אין דבאמתהראשון,

 עם זה לתוך זה נכנסים שהמים דזהאלא
 מים שס עליו לקרות מהני שפו"ה, שלשיעור
 מה כאן דאין רואים המים זה דכלפיאחד

 כלפי אפי' מחיצוח כאן שיש אע"פשמפסיקן
 שני כמו והוי מחיצה ביטול כאן ואיןמקוה
 בטופח דסגי באשבורן שמחוברץמימות

 משום דהכא אלא חיבור, דין דהוילהטפיח
 להיות צריך החיבור הכא, מחיצה הו'דסו"ס
 לחלק יש הסברא מן והנה שפו"ה. שלבשיעור
 בהם אין דעדיין חסירות דבשני חלוי, זהדדין
 מקוה שיעור שיהי' בכדי א"כ מקוהשיעור
 זה דע"י מחיצה ביטול מדין עלה לאחוייבעינן

 כאן יהי' דליחא כמאן המחיצה אתשרואים
 ממש, לאחד המים דנעשים מקוהשיעור
 שיעור כאן יש שכבר שלם בצד בחסר כמשא"
 בל' מקואות עירוב בזה סגי הי' א-כמקוה
 נחשבין כבר גרירא מים ובעירוב מחיצהביטול
 המקוה עם מעורבים החסירים המקוהמי

 הראבי"ה שיטת היטב מיושב ולפ"זהשלימה.
 דנקבים להראבי"ה פשוט הוי דזהוהשו"ע,

 כוץ אלא מחקנה ביטול 4זה( יכה~ם לאז17ם
 לי' מהני מים עירוב ובדין מקואות, עירובשל

 וזה דקים, נקבים ע"י אפי' שפו"השיעור
 צריך אינו דהתם חסר בצד בשלםדוקא

 ע"י לעירוב צריך ואינו מקוה השיעורלהשלים
 של מים ע"י בעירוב ומספיק מחיצה,ביטול
 יש ולכאורה מים, עירוב ע"י החסר עלהשלם

 שלם בין לחלק מהמשנ'ות ראי'להראבי"ה
 איחא ט' דבמשנה חסירות, ושניוחסר

 אחד, במקום שפו"ה כאן יש אפ רקדמצטרף
 והא מצטרף, דאינו ערב או בשחימשא"כ
 משום מהני לא למה הראבי"ה לשיטתלכאורה
 בשני איירי דהמשנה וצ"ל דקים,נקבים
 במקום הוי דאם המשנה כתבה ואפ"החסירוח
 וקופה דשק בדין ר ומשנה מהני,אחד

 חסר בצד בשלם דא-רי צ"לדמצטרף,
 הרא- כראיות דקים בנקבים אייריוהמשנה
 כנ"ל, ט' כמשנה מהני לא חסירות דבשניבי"ה

 דמהני הראבי"ה מודה אחר במקוםובשפו"ה
 מחיצוח ביטול משום דהף חסירות שניאפי'
 הגרי"ז. שהוכיחוכמו
 סגי יהי' דא"כ ע"ז להקשות ואיןד.
 פ-ט בטהרות ששנינו וכמו להטפיחבטופח
 כית טמאין משקין לענין )ט"ז( בגיטיןהובא
 דצ"ל אחד, מצד הכא שלם מקוה שיעורש(ש
 בזה סגי שיטהרו, דבכדי טמאין משקיןדלענץ



נתוראיתקס
 נפקע עי"ז אשר מקוה שם עליהןשחל

 משא"כ סגי, להטפיח בטופח ולנןטומאתן
 וצריך סאה מ' דכעינן אדם טבילתלענין
 בזה סאה מ' שיעור החסירה עלשתחול
 מקואות עירוכ בו שיהי' שפו"ה שיעורצריכים
 אחד. מים שם המימות שני על לקרוח ישדבזה
 בהל' שכ' במה הגר"ח כוונח דזהוונראה
 בד"ה שהקשה עיי"ש ה"ה פ"ז אוכליןטומאח
 דמקואות בפ"1 הר"ש קושית דהביא י"ל,והנה
 מביא כיצד וכו' העליון המקוה את מטהרתגן
 וריו כשערה אפי' וישקו ימשיכו וכו'סילץ
 תגן ואיך כשפו"ה מקואות עירוכ והאע"כ,
 שאיבה טהרח דלענין ותי' וריה כשערההכא
 הגר"ח והקשה עיי"ש, הקילו מדרבנןשהיא
 לענין גם נאמר השקה רע דהא הר"שעל

 עיי"ש, דאורייתא שהיא טמאים מיםטהרת
 ותירץ למקומו, הר"ש קושיית חזרהא"נ

 עירוב דע )א( במקוה דינים ב' דישהגר"ח
 הוי להטפיח טופח ודין חיבור; דין )ב(מקואות
 הוא מקואות עירוב ודין חיבור בדינישיעור
 העירוכ ורין בשפו"ה, מקואות דעירובדין

 יחד המקואוח שני לצרף כדי כשפו"המקואות
 שיעורא בהם ויהא מקוה כחד חשוביןשיהו
 שהמים מה לבד חיבור בדין סגי לא סאהדמ'

 עירוב לדין דצריכינן כ"א לזה זהמחוברים
 מקואוח דעירוב הדין דנאמר הואוע"ז

 שאוכין של השקה לענין משא"כ וכו'כשפו"ה
 לצרפן כלל צריכינן דלא טמאים מיםוטהרת
 במה רק הוא טהרתן דע ועיקר המקוהליחר
 כלל צריכין לא בזה מקוה שם עליהםשחל
 למקוה המחובר דכל חיבור לדין רק עירובלדין
 שיעור דזהו להטפיח בטופח וסגי מקוהנעשה
 עליו והקשה עיי"ש. דבריו תוכן ע"כחיכור,
 למה חסר בצד השלם דא"כ בגליונותבחזו"א
 עירוב ורין שפו"ה של לשיעורצריכין
 מקוה שם החסר על לחול סגי הוי והאמקואוח,
 ומשנה לחוד, להטפיח טופח של חיכורבשיעור

 כצד בשלם אפי' איירי בפ"1 המערה עוקתשל
 וכן שסו"ה, של שיעור צריכין ואפ"החסר
 חסר בצד בשלם אפי' איירי דשוקת'יהומשמע

 ולפי בצ"ע, ועמד שפו"ה של שיעורהנריך
 בשלם דאפי' מבוארת הגר"ח כוונתהמבואר
 כדי מקואות עירוב לין צריכין נמי חסרבצד

 טבילת לענין החסר על מקוה שיעורשתחול
 מים וטהרת שאובין השקת לענין דרקאדם,
 ע"ז שתחול דל"צ להטפיח כטופח סגיטמאין
 ראי' וא"כ וכמשנ"ת, מקוה שיעורהמים

 לדין צריכים חסר בצר בשלם ראפי'מהגר"ח
 להטפיח, בטופח סגי ולא מקואותעירוב
 הנ"ל.ומיושב
 ממה דברינו על להעיר יש ולכאורהה.
 בדפי ב' ק"ו )רף הרא"ש בשם הטורשהביא
 שנקוב בכלי למקוה מים להביא דמותרהטור(
 יכול שאינו לשוליו קרוב כשפו"ה הצדמן

 בב"י ע"ז וכתב ולמטה, ממנו מים שוםלקבל
 דקים נקבים גם והראבי"ה המרדכידלדברי

 כ"ש בנקב סגי דלא כיץ ולכאורהמצטרפים,
 ולמטה, ממנו מים שום מקבל שאינואע"פ
 וא"כ כלי חורת ביטול דבעינן בזהמבואר
 רלא דברינו לפי מצטרפין, דקים נקביםמדוע
 אמנם כלי. ביטול וה"ה מחיצה בביטול דיןהוי
 אם עלה כלי שם עדיין בשפו"ה רגם אינוזה

 בעינן כלי מתורת ולבטלה לרמונים,מיוחדת
 בזה הביאור ודאי אלא רימק, כמוציאגקובה
 בעינז לא דאנן סק"ט ס"ה קמא החזו"אכמ"ש
 דלענין טומאה(, )כלפי כלי מתורתביטול
 בהם להחזיק לקבלה נעשה שלא כלשאובין
 כלי מחורת לי' ובטל שאובין נחשבו לאהמיס
 בזה סגי לא כ"ש שנקב אלא שאיבה, דיןכלפי
 צריכים ולזה המים מחזיק מיהא שלשעתוכיון

 משום אלא כלי ביטול מדין הוי ולאשפו"ה
 שפו"ה הויעורו כלל מים הכלי החזיקדלא
 מהני דקים נקבים אפי' וזה שאובין נחשבאינו
 בד' הב"י לה תלי מדוע וצע"ק בחזו"א,יעו"ש
 כאן, מודו כו"ע דלהנ"ל והראכי"ההמרדכי
 של לשק הף מה דא"כ הנ"ל כל על צע"קועוד

 לשפו"ה, מצטרפים דקים דנקביםהראבי"ה
 דסגי אלא צירוף מדין הוי לא הנ"ל לפיהא

 דקים. נקכים של האופן בזה מיסבעירוב



תקסאבחוראי

 רביבו נטיםתרב

 לארף בחוץ רבעי ברםבעבין

 מצוה כל תנן ב', ל"ו דף קידהטיןבמס'
 בארץ אלא נוהגת אינה בארץ תלויהשהיא
 פירשו ב', ל"ח ובגמ' וכו' הערלה מן חרןוכו'
 נאמרה מ"מ קדקע חובת היא שערלהדאף
 לארץ. בחוץ גם דחנהוג מסיני למשההלכה
 רבעי כרם של דינו מה פירשו לא בגמ'והנה
 דעת הפוסקים בזה ונחלקו לארץ.בחרן

 מאכלות מהל' י' פרק ברמב"ם הובאוהגאונים
 נוהגח שערלה דכשם ט"ו הלנהאסורות
 דעח וכן בחו"ל נוהג רבעי כרם גםבחו"ל
 שם, יונה רבנו דעח וכן א', ל"ה ברכוחהחוס'
 אולם א', ס"ט דף בב"ק הרשב-א דעחוכן
 רבעי כרם שאין הנז' בהלכה הרמב"םדעת

בחו"ל.
 הפשטות דהנה מחלוקחכ להסבירוהש
 נפקע ערלה שנות ג' שעברו דאחרלכאורה
 בשנה שגדליס בפירות ומתחדש זהאיסור
 שדיניו רבעי כרם של חדש איסוררביעית
 וכן פדיון לו שיש במה ערלה מדינ'שונים
 בריטב"א יעויין אולם בירושלים.שנאכל
 פירוח שהרי וז"ל שכתב א', ל"חקידושע
 נפדו שלא זמן כל ערלה משוס איסורםרבעי
 גם דבאמת שלמד מהריטכ"א רואיםעכ"ל
 היא הפירות על האיסור חלות רביעיתבשנה
 נמשך איסורה שבאמת דערלה איסורחלות
 דבשנה תורה שאטרה אלא שניםארבע
 אפשר וכן זה איסור לפדות אפשררביעית
 שחלות דהאף והיינו בירושלים הפירותלאכול
 השניס ג' של לחלות דומה רביעית שנהשל

 איסור איקלש רביעיח בשנה מ"מהראשונים,
 יסוד אבל תורה שאמרה הקולוח בו וישזה

 עד הפירוח על שהיה למה שווה הואהאיסור
עכשיו.

 דהגאונים והגאוניס, הרטב"ם נחלקוובזה
 לטשה ההלכה כשנאמרה לכן כהריטב"אסכרי
 היכא כל לכן בחו"ל נוהג ערלה דאיסורמסיני
 דיניה דערלה איסור חלות היא האיסורדחלות
 דהוא ינהוג רבעי גם וממילא בחו"ל גםנוהגים
 דכרם סבר הרמב"ס אבל דערלה, איסורסוג
 לחדש לנו אין ולכן אחר איסור סוג הוארבעי
 על נאמרה וההלכה הואיל בחו"ל רבעיכרם
 רבעי. כרם להוסיף לנו ומניןערלה

 א', לח בקידושין תם רבנו דעת בזהונכין

 מחדש שלמד ר"ש דעת הגמ' הביאה שםדהנה
 ג' דיש ינהגו כלאים שגם בק"ו בחו"לשנוהג
 איסורס א( מחדש יותר בכלאיםחוטרות
 שאין מה עולס איסור איסורם ב( הנאה,איסור
 בניסן, ט"ז עבור עד רק דאיסורו חדשכן
 גמ חדש ואלו לאיסורם היתר אין דכלאיםג(

 היחר לו יש ט"ז, יום שהוא איסורו זמןבתוך
 הגמ' ואמרה העומר מנחחכשמקריבים

 רק אבל כק"1 מחדש ערלה ללמודדאפשר
 היא הגמ' דכונת תם רבנו וביאר חומרותמשתי
 הג' כל לה יש ממש ערלה אבל רבעיעל

 ב' רק לו יש רבעי אבל כלאים שלחומרות
 דבלי עולם איסור ואיסורו בהנאה, אסורשהוא

 יש אבל לעולם אסורים הפירוח כלוסשעושים
 פדיון. ע"י לאיסורו היתרלו

 מצאנו דהיכן ר"ת על תמהובמהרי"ט
 שני למעשר הוקש והלא כהנאה אסורדרבעי
 המפרשים נדחקו וכן בהנאה מותר שניומעשר
 למה רבעי על היחה כונתה שהגמ' ר"חדלדברי
 לו קוראה הגמ' חמיד והלא ערלה לוקראה
רבעי.

 כהריטב"א יסבור דר"תולהנ"ל-ניחא
 דערלה איסור חלות הוא ורבעי הואילוממילא



נהוראיתקסב
 כן הנאה איסור גורמת חלותה דערלה כמולכן
 בהנאה אסור שיהיה 11 חלות בו דיש רבעיגם
 לדינים רק מועיל שני למעשר ההיקשואין
 הנאה איסור אבל בפירוש כרבעי נכחבושלא
 ברבעי נכתב כאלו ליה הוה בערלהדנכתב
 ערלה לו קראה שהגמ' מובן וכןבפירוש.
 וכאן דערלה חלות היא חלותו ובאמתדהואיל
 משתי אחת דהיא בהנאה שאסור אמרההגמ'

 זה בשם לו קראה הגמ' לכן בו שישהחומרות
 תמיד אנל בהנאה אסור זה דמשוםלההיע
 שחלותו האף הפרטי בשמו לו קראההגמרא
 ערלה.חלות

 דאם יצא שאמרגו מה דלפי דקשהאלא
 חלות היא הלותו דרבעי כהריטב"אנסבור
 הריטב"א ואלו בחו-ל גם אסור יהיהערלה
 רבעי כרם דאין כ', ל"ו בקידושין ס"לעצמו
 כהרמב"ם.בחו"ל

 הרמב"ם על בספרו הגר"ח דהנהוי"ל,
 דברי הביא י"ד הלכה שני ממעשרפ-א

 כמו בסוריה שני מעשר על גזרו שלאהרמב-ם
 שני דמעשר משום תרו-מ שאר עלשגזרו
 ותמה מהו-ל. בא בכור ואין מבכורנלמד
 בכור להיפך למדה בתמורה הגמ' דהאהגר"ח
 בחו"ל שני מעשר שאין דכמו שניממעשר
 בא בכור אין כך קרקע הובת דהואמשום
 הרמב"ם ואיך קרקע חובח שאינו האףמחו"ל
 עיקר נמי הכי דאע הגר"ח ותירץ להיפך.אמר
 שוב אולם לבכור שני ממעשר היההלמוד
 דכמו שני למעשר מבכור גיסא לאידךילפינן
 שני מעשר גס בחו"ל מהבאה מופקעדבכור
 שייך מע"ש שאין מהסבה דחוץ ויצאכך

 סבה עוד ישנה קרקע חובת דהוא משוסלחו"ל
 אז לבכור וה,קש הת1יל' שמ דמעשרשניה
 הגר"ח עוד ה:יאר מחו"ל. מהבאהמופקע
 שתי 'ש מחו"ל בכור הפקעת לגבידהנה

 דאין הטור ג'רסת היא אחת ברמב"ם,גירסאות
 גמוריס, חולין ליה והוה בחו"ל כלל נוהגבנור
 אם דאף למע"ש ילפינן שפיר ,ו גירסאולפי
 מ"מ קרקע חובת של החסרון בו יהיהלא

 כבכור. מחו"ל מהבאהמופקע

 ברמב"ם שניה גירסא עוד ישאולם
 כגי1ה איסורים לגבי בחו"ל בכור ישדגאמת
 דאם הגר"ח ואמר נקרב, שאינו אלאועבודה
 הקרבה רין בחו"ל דבנור 11 גירסא לפינבאר
 לגמרי הקרבה קדושת בו וחסרה ממנונפקע
 ללמוד גם יש אז בלבד איסור דיני אלא לוואין
 הבאה קדושת בתו"ל בו דחסר שני מעשרעל
 איסור דיני בו דנוהגים מבכור שנלמודהאף
 קדושת מ"מ האיסור דיני בו יהיה מעשרשגם
 הוא בבכור הגדר אם אבל בו, חסרההבאה
 קדושת וגם הקרבה דיני בו חסר לאדבאמת
 ממגו מנעה דהתורה אלא בו ישהקרבה
 בהחפצא חסר שיהיה בלי בירושליםההקרבה

 דהואיל כלום שני מעשר על ללמוד אין אזשבו
 ארץ של שני למעשר שווה היא שבווהחפצא
 מעשה ממנו למנוע אפשר אי שובישראל
 תורה שנתנה היתר רק ד1ה בירושליםאכילה
 שני מעשר של זו חלות בה שיש תבואה כלעל
 גרוע יהיה חו-ל של שני שמעשר סבראואין

 סבר דהרמב"ם וביאר אר"י. של _שניממעשר
 שבו בהחפצא חסר בבכור דגם הראשקכהצד
 יצוייר אם שני מעשר גם וממילא הקרבה,לגבי
 גם קרקע חובת שהוא מצד בו חסר יהיהשלא
 חז"ל ולכן לבכור ןדמי מהו-ל בא היה לאא1
 שני דמעשר משום שני מעשר בסוריא גזרולא

 רק דיש בקרקע התלויות הלכות מכלשונה
 גם בו דיש שני מעשר אבל בחו"ל א'חסרון
 בסוריא, כו גזרו לא מחו"ל, הבאההפקעת
 שדברי ברמב-ם הטור של הגירסא לפיוכ"ש

 מיושבים.הרמב"ם
 לכל הגמרא למדה רבעי וכרם הואילוהנה
 ב', נ"ד קדושין כמבואר שני ממעשרדיניו
 יהיה שני במעשר ח הגר" שפירש מה דכליצא
 יש רבעי כרם דגם ויצא רבעי לכרם גםשייך
 חובת דהוא אחת חו"ל לגבי הסבות שתיבו

 כמו בחו"ל תורה דהפקיעתו ושניתקרקע
 הופקע. שנישמעשר
 על דאף הריטב-א דברי מיושבים זהולפי

 רבעי כרם איסור דחלות הריטב"א דסברפי
 יש וערלה הואיל מ"מ דערלה איסור חלותהיא



תקסגנחוראי

 והוא בחו"ל תנהוג שלא אחד חסרון רקכה
 ההלכה כשאמרה לכן קרקע חובת דהויאמשום
 וה חסרק שאין לנו נתגלה ל בחו" נוהגתדערלה
 בחו"ל, תנהוג שלא בערלה מעכב קרקעדחובת
 של נוסף חסרון בו יש שאמרנו, רבעי ברםאבל

 הכרח שום לנו אין זה על מחו"ל הבאההפקעח
 לגכי מעכב זה הסרון שאין הדשהשההלכה
 ולא נוהגת ערלה דרק הדין נשאר ולכןחו"ל
 רבעי.כרם

 בכור דאין להגירסא רק מתאים והוהנה
 גם לכן לאסור ולא לקרבן לא בחו"ל נוהגכלל
 לבכור שהוקש שנ' ממעשר דנלמד רבעיכרם
 דיש הגירסא לפי אבל בחו"ל לגמרינפקע
 אם שנ' מעשר וה"ה איסור לגבי בחו"לבכור
 אכילה איסור דיני בו היו כתו"ל שייךהיה
 כרם גם כן אם מהבאה שמופקע אלאבחוץ
 מפקיע רק שאמרנו השגי דהחסרון כךרבעי
 בפירוש אמר הריטב"א ואלו הבאה דיניממנו
 פדיון צריך ואינו לגמרי נוהג רפעי כרםשאין
 גירסת לפי רק הריטב"א דברי להעמידודוחק
 משובשת. שהיא כתב שהב"י בפרטהטור

 זצ"ל הגר"ח של מדרכו שונה קצתוי"ל
 דיני אבל מהקרבה רק נפקע בכור אםדאף
 דהנה שונה. יהיה שני מעשר מ"מ בו ישאיסור

 שעומד ממה תוצאה האיסור דיני איןבקרבנות
 במומו שנולד סכור גם דהא להקרבההקרבן
 דיני בו יש מ"מ הקרבה חלות כלל בושאין

 שהתורה אף לכן ועבורה גתה כמוהאיסור
 תורה והפקיעה מחו"ל בא בכור דאיןחדשה
 האיסור דיני אבל ממנו הקרבה וחלותדין

 עצם כל לכאורה שני מעשר אבל בו.נוהגים
 תוצאה היא לירושלים חרן אכילתואיסור
 לכז בפנים להיאכל מחיבתו שקדושתוממה
 מחדשת התורה אם לכן בחרן לאכלואסור

 קדושה חלות בו חסרה בחו"ל שנידמעשר
 שתגרום סבה שוב אין ממילא בפניםלהיאכל
 דבכור להגירסא גם לכן בחוץ. אכילהאיסור
 למעשר וילפינן בחו"ל איסור דיני בונוהגים
 כשחסרה לגמרי נפקע שני מעשר מ"מ כךשנ'
 ירושלים חו'ן אכילה איסור הגורמת הסבהבו

 דברי א"ש ולכן כך רבעי כרם גםוממילא
 שאיירינן והאף הגירסאות. לכלהריטב"א
 כרם איסור דחלות דס"ל להריטב"אעכשיו
 אין לכאורה כן ואם ערלה כחלוח היארבעי
 תוצאה לירושליס בחוץ אכילתואיסור

 חלות אלא בפנים להיאכל המחיבתומקדושתו
 התירה שהתורה אלא נערלה גרידאאיסור
 שני ומעשר הואיל מ"מ בירושלים זהאיסור
 כרם ילפינן לכן לגמרי תורה הפקיעתוודאי
 זה גם מופקע דזה היכא דכל שני ממעשררבעי
 ואין לגמרי. הופקע רבעי דכרם ויצאמופקע
 שני במעשר בו דאין נמי הכי ראיןלהקשות
 ואע הואיל ליהושלים חרן אכילה איסורשום
 בפנים אכילה חיוב שהיא זה הגורמת הסבהבו
 ואין דהואיל ממנו טבל איסור מפקיע מהאכל
 בטבלו. ישאר הכרי או הפרשה בושייך

 מצות בו שאין ככרי האחרונים דנודהנה
 לא או נפקע טבל האיסור אםהפרשה
 טבל דאיסור נקט א', ז' ליומא אריובגבורות

 ראין היכא וכל הפרשה מחיוב תוצאההוא
 דהואיל כאן וה"ה טבל איסור גם אין זומצוה
 להפריש היא שני מעשר ה~רשתותכלית
 בירושלים אכילה המחיב מקודש חלקמהכרי
 דהא זו תכלית בו שייך אין זה ובכריוהואיל
 בטל ממילא בפנים אכילה מקדושתמופקע
 בגלית א', ל"ג בפסחים ניעויין טכל.ממנו
 דנקט כך סבר לא דלכאורה לרע"אהש"ס
 לו תתן משום ממנו מפרישין שאין חמץבטבל
 בקובץ ויעויין טבל איסור בו 'ש לאורוולא

 סבר י"ו סמן אברהם הזרע אולם שם.שיעורים
 מדברי שם והביא רע"א כאותו ג"כהוא

 בדבר שם שחילק אלא א רע" כדבריהירושלמי
 אלא הפרשה בו שייך היה גדולושמתחילת
 דאחמ"ן אף חמץ בתבואח לכן אח"כשנפקע
 קודם התבואה גדול בעח מ"מבמחוכר
 בעינן דהא החיוב סבת שהיאשהחמיצה
 בהחבואה הפרשה שייכת היתה א"יתבואת
 דמעת הכרם כלאי גדולי אבל נפקע לאשוב
 לכן הפהשה בהם שיסץ אץ החטב סבתחלא
 שבץזל בעררמ נם ק הם טבל. איסור בהםאץ



כחוראיתקסד
 אע לכן בפנים אכילה לקדושת סכה אינוהו"ל
 יודה. רע"א גם ובזה טבל דיןבו

 צריך טמא שני מעשר דגם דמצאנוואף
 מ"מ בפנים אכילה מצות בו שאין האףפריון
 אלא שני מעשר חלות ככל היא תלוחובאמת
 שטומאתו לא אבל לאכלו עליו רביעשאריה
 טמא הכרי היה אם גפ וכן חלותו אתמשנה
 הטומאה ואין הואיל מ"מ ההפרשהקודם
 צידית סבה אלא מהכרי הכאה הפקעתעושה
 רכל הוא החורה דין לכן יאכל שלאמעכבת
 שני מעשר לנו יהיה ההפרשה ידי דעלהיכא

 שבפועל אף בפנים הבאה חלות היאשחלותו
 היא עליו שתהיה החלוח מ"מ לאכלו נוכללא

 חלות בו שחהיה בחו"ל אבל להפרשההסבה
 ולא הפרשה בו שייכת לא לכן לגמריאחרת
 טבל.איסור

 ויש וז"ל הקשה סק"ו ז' מעשרוחובחזו-א
 רבעי כרס לנכרי יש חכמים דאמרו בהאלעיין
 דאין כיון אלמא פוטר נכרי מירוח הלאואמאי
 הלא ל"2ראל אף טבל שם חיל לא במצוותגר
 איסורי דהתם נכרי שפד וכה"כ לערלהדמי
 מקום ככל באיסורים מוזהר וישראלנינהו
 חיוב במקום אלא אינו טבל איסור אבלשהם
 כשבאין הפירוח אם רבעי נטע וא"כתרו"מ
 שלא נוחן הדין נכרי ביד לבוסר אולסמדר
 זו קח2יא כפל וכן וכו' נ"ר במצותיתחיבו
 אם דרק חדש כך ומתוך י"ב ס"ק י"אבערלה
 וכמו בפירותיו רבעי שם יחול רוצההגוי
 עיי"ש, ירצה אם לתרו"מ שייךשהגוי

 הצד אוחו לפי שייכת רק זווקושיא
 לכן שונות חליוח שתי הם ורבעישערלה
 גוי ולכן הבאה חלוח היא יסודה דרבעיחלוח

 לאותו אכל זה דיו בו אין ממילא מזהשמופקע
 ויסורו דערלה איסור חלות גם הוא דרבעיצד
 כערלה איסור חלות אלא הבאה דין לאהוא
 ביד איסורים וכמו בגף גם שייך דזה ודאילכן
 רבעי דנטע מהרמב"ם הביא החז"א והנהגוי
 מה עם מתאים חה רוצה הגוי אם רק בגוישייך

 על דפליגי הגאונים אבל ברמכ"םשאמרנו
 חלות סוג הוא דרבעי דס"ל ואמרנוהרמב"ם

 הגוי של רצונו יצריכו לא ערלה עםאחח
 חוץ ובאמת בפירותיו רבעי נטע חלותבשביל

 זה. רצון הצריכו לא הפוסקימ שארמהרמב"ם
 שני מעשר דשייך הגר"ח של דרכוולפי

 להבין נוכל הבאה לדיני ולא איסור לדינירק
 ב', ל"א השנה בראש הגמרא דהנה אחר.ענין

 ירושליפ שוקי לעטר גזירת של הדיןהביאה
 מהלך הגדל רבעי כרם דכל גזרו דחז"לרהיינו
 צריך אלא לפדוחו דאין מירושלים אחדיום

 שוקי שיתעטרו כדי שם ולאכלולהעלותו
 דרבי שם הגמרא והביאה בפירותירושלים
 ולא לירושלים סמוך רבעי כרם לו היהאליעזר
 יעלהו בו והזוכה להפקירו ובקש להעלותורצה

 שייך ואין החורבן אחר היה שר"אואפילו
 מ"מ חרבה היא דהא ירושלים את לעטריותר
 אחר מנין צריך במנין ונאסר דהואילחשכ
 דכבר תלמידיו לו שאמרו עד זו גזירהלהחיר
 הגזירה. והתירו מניןהיה

 נהג ככלל שר"א כמה עמדווהראשונים
 אם בשבועות מסוסקת הגמ' להא רבעיכרם
 וביארו בטלה הארץ קדושת סכר אליעזררבי

 רבעי כרם דנהג א', ט-ז בשבועוחהתוס'
 אחר מדרבנן שנהגו החיובים כנלמדרבנן
 י' במגילה א הריטב" ביאר וכן מ כתרו"החורבן

 שם התוס' דברי הביא בביצה והמהרש"אא',
 הפקירו אליעור רבי איך אחרת קושיאשהקשו
 בטלה הארץ וקדושת הואיל הזוכה ירויחדמה
 דלמה טהרש"א ותמה לירושלים יעלהואיך
 כרפ נהג דאיך מזו גדולה התוס' הקשולא
 הארץ קדושת בטלה אס החורבן אחררבעי
 תירוצו על תמה והפנ"י שחירץ במה שםועיין
 כרם דנהג לעיל שהובא כמו הוא גםותירץ
 מדרבנן.רכעי

 בחרן נוהג רבעי וכרם דהואיל יפלאוהנה
 שינהוג ודאי כן אם הפוסקים לרובלארץ
 מה כן אם לארץ חוץ מדין החירבן אחרבארץ
 אחר רכעי כרם ר"א שנהג כמההתקשו
 דנהג דפירש מגילה הריטכ"א וכשלמאהחורבן
 בחו"ל רבעי כרם דאין לשיטתו אזילמדרבנן
 מי והפנ"י והמהרש"א בשבועות התוס'אבל



נהוראי
 נאמר אם ואף מדרבנן דנהג לאמרדחקם
 כרם דאין כהרמב"ם סברי בשבועותדהתוס'
 היה לא והפנ"י מהרש"א אבל בחו"לרבעי
 דוחק וכן דביצה. בתוס' כך לבאר הכרחלהם
 כהרמב"ם סברי דשבועות דהתום'לאמר

 הרמב"ם שיטת רל הביאו תמידדהראשונים
 שיטת פעם אף הביאו ולא הגאונים עלדפליג
 מצאתי וב"ה כך. שסוברח בשבועוחהתוס'
 רבעי נהג רר"א כך שפירשו מגילהבתוס'
 קדשה לא סבר דאי וז"ל חו"ל מדעבארץ
 עכ"ל לארץ שבהוץ כאותו לפדותו צריךוהיה
 ועיין הנ"ל לביאור שהחכונו ברורחה

 עד דבריהם בביאור שהתקשהבהרש"ש
 לא הראשונים שאר אבל צורך. ואיןשהגיה,
 טעם. וצריך כךפירשו
 וכרם דהואיל א"ש הנ"ל הגר"חולפי
 - הבאה מדין מופקע בהו"ל נוהג שהיהרבעי
 איסור דיני בו נוהגים שבכור גירסא אותהלפי

 וה"ה בו אין הקרבה שקדושת אלאבחו"ל
 כך דינו היה בחו"ל שייך היה אם שנימעשר
 הוא מופקע בחו"ל נוהג שבאמת רבעי כרםוכן
 שסבת הראשונים ביארו לא לכן - הבאהמרין
 רבעי כרם לנהוג שרייב משום היאהחיוב
 ולא דהואיל חו"ל מדע הדורבן אחרבארץ
 ר"א איך יקשה א"כ הבאה דין בושייך

 לירושלים להעלותו בו יטרח שלא כדיהפקירו
 לא זה דעל ודאי והא לעטר גזירתמשום
 עכשיו היה אס רבשלמא ה,"ל הגזירהשייכא
 האף הבאה מדין מופקע שאינו מעשר דיןנוהג
 שנחרבה משוס לעטר סבה עבשיושאע

 ונאסר דהואיל ר"א חשב מ"מ אבלירושלים
 היה אם אבל להתירו אהר מנין צריךבמנין
 אף הלא הבאה מךין מופקע עכשיו רבעיהכרם
 בר שאינו זה סוג על הגזירה היתה לאפעם
 ביארו לא הראשונים למה ומובן כלל.הבאה
 חו"ל. מדע רבעי כרםשנהג

 שביאר כמו י"ל כך שפירשו מגילהותוס'
 זה אע גופא דבככור הראב"ד בשיטתהגר"ח
 למילף אפשר אי לכן הקרבה מניעתאלא
 וממילא וה שיך לא דבמעשר ממנומעשר

 מופקע אינו בחו"ל חייב רבעי כרם דאםיצא
 רבי של דעתו על עלה ולכן מהבאה גםכלל

 אם דאף נאמר או להעלוחו. שחייבאליעזר
 כרמב"ם אלא כהראב"ד סברי לא מגילהתוס'

 וכן הבאה מדין מופקע בחו"ל דמע"שוילפינן
 להבין אפשר מ"מ למעשר שהוקש רבעיכרם

 בכור דהפקעח לתוס' להו דסכיראדבריהם.
 הארץ בגבולוח נולד שלא דבכור היאבחו"ל
 תלוי שאינו דבר הוא בכור דהא קרגאינו

 ממעשר הילפותא משום אלא הארץבקדושת
 בגבולות שנולד בכור רק רצתה דהתורהילפינן
 הלמוד כן ואס למעשר שוב ילפינן ומזההארץ
 בר אינו הארץ מגבולות שאיגו דמעשרהוא
 יצוייר ואם העכוב כל דזהו התוס' ולמדוהבאה
 חייב לארץ חוץ דיני ודיניו בארץ הגדלמעשר
 ונוהג הואיל רבעי כרם ולכןבהבאה

 בטלה אם בארץ גם ונוהג בחו"למדאורייתא
 חו"ל דיני הם שדיניו האף חו"ל מדיןקדושתה
 נפקע לא הארץ בגבולות וגדל הואילמ"מ

 ולא בארץ תלוים דינים כמה דהאמהבאה
 בגמ' ראמר מאן לחד חלה כמו הארץבקדושת
 משום הארץ קדושת שבטלה אחר גםדנוהגת
 תלוים אינם וריניה וחלוק כבוש לפני גםדנהגה

 לגו אין לכן בגבולותיה אלא הארץבקדושת
 שני מעשר הפקיעה כשהתורה הכרחשום

 שאין משום הוא דהגדר בכור כהפקעתמחו"ל
 היא דמצ'אותו משום אלא הארץקדושת
 אם רבעי רכרם תוס' פירשו ולכן חו-למגבול
 מהבאה. נפקע לא חו"ל מדין בארץנהג

 ביארו שלא המפרשים בסברת לעילאמרנו
 משום חו"ל מדין בארץ רבעי כרם נהגדר"א
 על 'עלה ולא הבאה דין בו היה לא כןדאם
 החוס' דהנה להעיר ויש להעלותו.דעתו

 שני מעשר נהג שר"א פירשובשבועות
 החורבן אהר שנהגו הדברים כל כמומדרבנן
 הזה רבעי הכרם לכאורה והנה כתרו"ממדרבנן
 דין בו חדשו לא החורבן אחר רבנןשחירשו
 ר"א חשב ומ"מ 'רושלים בטלה דהאהעלאה
 דהגזירה חוס' דסברי משום וע"כלהעלותו
 לאכלו מקום שאין והאף דאורייתא כעיןהיתה



נהוראיתקשו
 בי"ד שיתירוה עד לעטר חז"ל גזירתשייכת
 רק נוהג רבעי שכרם האף יקשה שוב נןואם
 גרוע אינו מ"מ מהבאה שמופקע חו"למןין
 בו דגם החורבן אהר חז-ל שגזרו רבעימכרם
 קשה לא באמת אבל לעטר. גזירתשייך

 בו דחייבים רבעי כרם בין חלוק דישראשית
 דא"י רבעי כרם מדין שונה דמהותו חו"למדין
 לבין הבאה וקדח2ת דין שלו בהחפצאוחסר
 דמציאותו החורבן אחר חז"ל דגזרו רבעיכרם
 דהואיל אלא דאורייחא רבעי מכרם שונהאינה
 העלאתו כדין אנחנו אנוסים אז ירושליםואין
 שייך היה ולכן מהעלאה. שמופקע לאאכל
 גזירת שייכת דרבנן רבעי בכרם דגםלהבין
 אזל' שם בשבועות החוס' דבאמת ועודלעטר
 קדושת אבל בטלה לא ירושלים דקדושתלצד
 אם דאף כתבו ולכן תרו"מ לגבי בטלההארץ
 וקדושת הואיל אבל רבעי כרם נוהג מדרבנןרק

 בו שייכת באמת כן אם בטלה לאןרושלים
 ההורבן לפני רבעי לכרם ממש ורומההעלאה
 ירושלים דהא שייכת לא לעטר דגזירתאלא

 עלינו גזרו דלא רש"י שכתב וכמובשממונה
 דין בית וצריך הואיל ומ"מ לגךיםלעטרה
 להפקירו. ר"א רצה הגזירה להתיראחר

 רצה איך דקשהובמה
 ר-
 בו יזכו שעניים א

 אין מזבח כשאין והלא בירושליםויאכלוהו
 שני למעשר הוקש רבעי וכרם מע"שאוכלים
 י"ד ס"ק ג' סימן שביעית התזו"א כתבכבר

 מזבח דאין דסברי כרבנן ס"ל ר"אדבהכרת
 שני. למעשרמעכב

 פ"י אסורות מאכלות הלכות למלךבמשנה
 ערלה גם בטלה, הארץ קרושח דאם כתב אהי"

 וכונתו מותר. יהיה ספיקה עכשיו,בארץ
 חו"ל מדין רק בארץ נוהגת עכשיודערלה
 דספיקה חו"ל כערלת מותר ספיקהוממילא
מותר.

 לחדש יצא כ' תשובה יו"ט מלבושיבספר
 אסורים וחלוק כבוש לפני שנאסרודדברים
 לפני דהא הארץ קדושת בטלה אם גםעכשיו
 ואם הארץ קדושת נהגה לא עוד וחלוקכבוש
 אע ותלוק כבוש לפנ' שנאסרו דכריםכן

 שדיניהם אלא הארץ קדה2ת משוםאיסורם
 מהקב"ה לנו שהובטתה הארץ בגבולותתלויים
 שנהגה ערלה ולפיכך נוהגים. עכשיו גםולכן
 אסורה עכשיו גם וחלוק בבושלפני

 ראיה והביא למלך. כהמשנה ודלאמדאוריתא
 דן וככר ל"ז דף ע"ז הריטב"א מדברילדבריו
 ודחאה החדשות אריה שאגת ת בשו" זובסברא
 הגמ' הביאה דשם א', כ"ה דף כתובותממסכת

 מה"ת עכשיו נוהגח חלה אם אמוראיםמח'
 גם נהגה דחלה משום הוא המחלוקתושורש
 הנ"ל בחדוש דפליגי והיינו וחלוק כבושלפני
 עכשיו אינה דחלה וקיי"ל 'ו"ט המלבנשישל

 דלא אף ושניה בטלה, ראשונה דקדושהמה"ת
 שם כמבואר לחלה מספיקה אינה מ"מבטלה
 של זו כסברא ס"ל דלא רואים כן אםבגמ'

 לשאר חלה אריה השאגת ודמה יו"טהמלבח2י
 מ-מ וחלוק כבוש לפני נהגו אס דאףדברים
 ובספר ינהגו. לא הארץ קדושת בטלהאם

 בין וחילק הש"א דברי הביא 'ו"טמלבושי
 עכשיו נוהגת לא חלה אם דאף לחלהערלה
 תנהוג וחלוק כבוש לפני דנהגה ערלהמ"מ
 חלוקו. עיי-שעכשיו
 יצא יו"ט המלבושי לפי דהנה להעירויש
 בארץ, מדאורייתא עכשיו נוהג רבעי כרםדגם
 מה כן ואם וחלוק. בבוש לפני נהג הוא גםדהא

 ר"א למה לעיל שהבאנו הראשוניםהתקשו
 קדושת סבר אם החורבן אחר רבעי כרםנהג

 כרם נהג שר"א לתרץ והוצרכו בטלההארץ
 התוס' שתירצו כמו מדרבנן רקרבעי

 נהג דר"א תירצו במגילה התוס' וכןבשבועות,
 מותר, יהיה וספיקו חו-ל מדין רק רבעיכרם
 ובפרט ל1ה, הוצרכו לא יו"ט המלבושיולפי

 מהריטב"א לדבריו ראיה כחב יו"טדהמלבושי
 נהג דר"א תירץ עצמו והריטב"א א', ל"זע"1
 והפני המהרש"א ונן מדרבנן. רק רבעיכרם

 כדבריו. נקטו לא לעיל שהבאנו בביצהיהושע
 מאכלות הלכות הרמב"ם עלהגר"ח
 אם והגאונים הרמב"ם מחלוקת ביאראסורות
 דביאור זו. בדרך בחו"ל נוהג רבעיכרם

 אופנים: בשני לבארה יש למ"מההלכה



תקסזנחוראי

 דאיירי הקרא על לגלות באה דההלכהא(
 לנהוג וצריכה קרקע חובת שהיא דהאףבערלה
 לחו"ל גם התכרן כאן הקרא מ"מ בארץרק
 הארץ אל תבואו כי בפסוק הפירושוזהו

 אחס בארץ דרק משמעותו אין וכו'ונטעתם
 תתחיבו לארץ ביאתנם מזמן אלאהייבים
 בחו"ל ערלה דחיוב ונמצא בערלה העולםבכל
 פירשה שההלכה אחר בתורה הכתוב דברהוא
 של נוסף דין חדשה דההלכה ב( הפסוקיםלנו

 רק איירו באמת הפסוקים אבל חו"לערלת
בארץ.
 הפירוש דאם לרבעי נפ"מ תהיה והולפי

 אז בפסוק נכתבה לארץ חוצה שערלתהוא
 הוא גם ממילא לערלה הוקש ורבעיהואיל
 שההלכה שסבר להרמב"ם אבל בחו"לנוהג
 לנו אין דו"ל ערלת של נוסף דין חדשהרק
 ההלכה שנאמרה מה דעל רבעי על מקורשום

 נאמרה. לא נאמרה שלא מה ועלנאמרה
 יהיה חו"ל בערלת מלקות דדין כתבוהגר"ח
 אז בפסוק חו"ל ערלת נכתבה דאם בזהתלוי
 מסיני למשה הלכה רק הרא לא ואם עליהליקע
 ד'ש מרמב"ם הביא וכן מווות. מכת רק בהיש
 חו"ל. ערלת על מודות מכתרק

 דאף להדש אחרונים הרבה האריכווהנה
 דין בה אין מ"מ מהלכה בהו"ל אסורהדערלה
 כתב גן שריפה דין חדשה לא דההלכהשריפה
 מנחת כתב וכן א', ל"ד סוכה תמריםכפות
 וחדשו השואבה בית בספר כתב וכןחינוך

 טעון ואע הואיל בחו"ל ערלה שלדאתרוג
 ביום בו יוצאים מיכתח כתותי ואינהשריפה
 לא לכם בעינן לא שני וביוט דהואילשני

 דין דזה אכילה היתר בה שאין לןאיכפת
 מלכם.שיוצא

 ערלת שאם יוצא הנ"ל הגר"ח לפיוהנה
 שריפה דין בה דיש ודאי בפסוק כחובהחו"ל
 חוץ אבל בספיקה להקל ההלכה שחדשהאלא
 ומצאתי אר"י. לערלת ממש שוה דינהמזה
 כך. שכתב עזריבאבי

 אמרה בקידושין הגמ' שהנה שהקשהאלא
 יודע שאינו למי לנתנה יכולים חו"לדערלת

 והביאה בשבילו ספק שהיא כיון ערלהשהיא
 לשני אתד ונתנו נך נהגוהגמ'.שאמוראים

 שהיא 'דע והנותן הואיל והקשה בחו"לערלה
 מאבד ואיך שריפתה במצות נתחיב הלאערלה
 בהים. זומצוה

 היתה למי אמרה לא הגמ' דהנהוי"ל
 הערלה שנתן דאותו ואפשר שייכחהערלה
 והלא שנקשה כדי משלו נתן לאלחבירו
 ואצל חבירו משל נתן אלא בשריפהנתחייב
 ואלו באכילה אפילו ומותרת ספק היאחבירו
 שלו אינה מ"מ ערלה שהיא שידע האףהנותן
 בשריפה.לחייבו
 ס"ל פוסקים כמה דהנה לדון דישאלא
 פעם כל כן ואט כלל שלו אינם הנאהשאיסורי
 לדת מם הנאה איסורי על שריפהשמהיבים
 כעלות שיך-בהם ולא בעלים להם ואץהואיל
 נצטרך ולכאורה בשריפחם. חיב מי אזכלל
 כולם דבוה ישראל כל על הוא רהחיובלאמר
 בעלים חיבה דהחורה לדק רש -שווים

 תחזור שוב וא"כ - ודוחקהראשתים,
 ישראל בל על החיוב דאם למקומההקושיא
 הערלה אפילו והלא לחבירו ערלה נתןאיך
 אבל לשרפה. החיוב עליו חל מ"מ שלואינה
 להם אין הנאה שאיסורי דהא קשה לאזה

 מפקיע הנאה האיסור דחלות זה איזבעלים
 לו אפשר אי ובמציאות הואיל אלאבעלותו
 דאין בעלוחו פקעה לכן כלום בזהלעשות
 א"ש כן ואם חשמישין זכוח בל'בעלוח
 שהיא והמקבל שלו ערלה אינה והנוחןדהואיל
 אינה ערלה שהיא יורע ואינו הואיל שלוערלה
 של בעלותו פקעה לא כן אם עליואסורה
 ואם באכילה לו דמותרת רואיס דהאהבעלים

 לשרפה ישראל כל על זה באופן חיוב איןכן
 לתרץ נוכל כן ואם בעלים. לה ישדהא

 איך האחרונים שהקשו המפורסמתהקושיא
 יודע והנוחן לשני א' ערלה אמוראיםנתנו
 נהנה לו שנותנה ידי על כן אם ערלהשהיא

 כ"ב פסחים תוס' שכחמו וכמו הנאה,מאיסורי
 לו שמכיר אסור לגוי הנאה איסורדלתח
 טובה חבירו לו מכיר כן וכמו זה עלטובה



בחוראיתקסח
 דהואיל ניחא ולהנ"ל הערלה את לוכשנותן
 חבירו משל אלא משלו לו נותן שאינוואמרנו
 הושטה רק גדולה טובה לו עושה אינו כןאם

 דרך אין כזה קטן דבר על ואוליבעלמא
 שהתוס' והאף איסור ואין טובה להכירהבריות
 החי מן אבר להושיט אסור דאף בפירושכתבו
 טובה הכרת ששיך רואים כן אם לגףהשייך
 בהכרח א-רי תום' הלא אבל המקבל שלבחפץ
 עור לפני אין זה בלי דהרי דנהרא עבריבתרי
 עברי תרי וזה והואיל שס תוס' איירי זהועל

 ולכן שם להגיע יכול הגוי אין הלאדנהרא
 בערלה אבל גדולה לטובה ההושטהנחשבת
 אולי גדולה טובה ההושטה שאין באופזדאהרי
 בלי בערלה דהא טעוח זה אבל איסור.אין

 לאכול איך עצה שום למקבל לו אין לושיושיט
 ולכן הערלה היא איפה יורע המקכלדהא

 כדי ואוכל משם לי תן לחבירו לאמרהוכרח
 טובה לך אין כן ואם לקחת מאיפוא אדעשלא
 הפירות לאכול יוכל חבירו ע"י דרק מזוגדולה
 מקשו, שפיר ולכןההם

 מהגמרא הגר"ח דברי על קצת להעירויש
 המדבר הפסוק הגמ' הביאה דשם כ', לוברכות
 ונטעתם הארץ אל תבואו כי בו וכתובבערלה
 ושאלו פריו את ערלתו וערלתם מאכל עץכל

 תורה כתבה למה פריו את שכתוב מאתרבגמ'
 שגם לרבות שבא מזה דגמ' ודרשה מאכלעץ

 בסוכה בתום' עין - בערלה היביםפלפלים
 - פטורים שהיו חח2בים ה-נו למהשפירשו
 חסרה "טראל איץ שאק ללמדך הגמ'וסימה

 לפי והנה בה. גרלו פלפלץ דאפילו רהינוכלום
 הגאונים בשיטת הגר"ח שלמדהמהלך

 העולם לכל נכתבו בערלה שדכרודהפסוקים
 יחחיל זמן מאותו היינו הארץ אל חבואווכי

 לגמרא לה יש ראיה מה העולם בכלהחיוב
 רק גדלו אולי ישראל בארץ פלפליןשגדלו
 איירי דקרא סתם דמ"מ לדחוק נצריךבחו"ל
 ישראל. כארץגם

 דסברי הגאונים בשיטת לומר עודואפשר
 נאמר אם אף לארץ בהוץ נוהג רבעידכרם
 דסברי ערלה. מחלות שונה חלותו רבעידכרם

 אחד ורץ אחד ענע הם ורבעי דערלההגאונים
 דינים 'ש שנים דארבעה חלויות משניהמורכב

 ערלה חלות יש הראשונוח הג' האילןעל
 המשך הוא אבל רבעי חלות היאוהרביעית

 היכא כל ולכן עכשיו עד שנהג למהאחד
 איסור הלקי כשני דהם רבעי נהג ערלהדנהגה
 בחוץ נוהגת דערלה ההלכה אמרה אםולכן
 דהם סבר הרמב"ם אבל נכלל. רבעי גםלארץ
 אין אבל סמוך זמנם אשר שונים עניניםשני

 ננהג דלא יצףיר אם ואף הענינים ביןשייכות
 היא דסבתו ינהוג רבעי מ"מ סבה מאיזוערלה
 ללא זו הלות מחייב הרביעית בשנתושאילן
 ההלכה אם לכן הראשונות. להשלשקשר
 הכרח שום אין בחר'ל נוהגת דערלהאמרה
 בשיטת שאמרנו הגדר אולם ינהוג. רבעידגם

 שהבאנו הריטב"א בלשון לכוונו איןהגאונים
 משום רבעי דפירות היה לשונו דהאלעיל
 ערלה חלות שממש משמע אסורים הןערלה

 רבעי. בפירותישנה
4"



תקסטבחוראי

 שטייגפעך יוסף עקיבאחרב

 בבור תקלה דעשיית תחיובבגדר

 חפר הי"ג, פי"ב ממון נזקי הל'רמב"ם
 ונפל יהרחיבו האחרת ובא עמוק בורהראשק
 האחרון מת הבלו מחמח אם ומת, שורלחוכו
 מת, חבטו מחמת ואם הכלו מיעט שהריפטור

 זה, בור היזק הקריב הוא שהרי חייבהאחרת
 האחרת, שהרחיב צד מאוחו השור נפל אם1כ1

 אע"פ זה בור היזק הקריב שהרי חייבהאחרת
 הראשון שחפר הצד מן ואם ההבל, מןשמת
 הבלו מיעט האחרת שתה חייב הראשתנפל,
עכ"ל.

 מן נפל לא הא קשה ח"ל הלח"מוכתב
 שקרב ההיזק מה א"כ הוא, שהרחיבהצד
 הי' לא דאילו וי"ל נופל, הי' מעשיודבלא
 מעמד מקום וממעט האחר הצד מןמרחיב
 לצד הולכח הבהמה היתה צד, מאותוהרגלים
 עכ"ל ונופלח זה בצר באה היתה ולאההוא
לענ'.

 השני בצד יתחייב דא"כ תמוהיםודבריו
 הטעם מועיל הבלא לגבי גם שהרי בהבלאגם

 שהרחיב צד שבאותו כרחזינן הזיקאדקירב
 היא הרמכ"ם שיטת אע"ל אהבלא. גםחייב

 היזק קירב לא אם גם שחהב הכס"םכמש"כ
 הזיקות נתקרבו שע"י מעשה שעשה כיתזה

 מעשה שעשה שוה מאחר צ"ב דאכתי אלאבכור,
 שתהניל נחלק סיבה מאיזו לחףבג מספיקבבור
 בצר ולא השמ ב(נר לפהטרו רנלא דט"צטהסברא
שהרחיב.
 לחד לישמ, תרי יש ב' נ"א ב"ק בגבווהמו
 לחבטא, הבלא מן מחלקיק ~שנא י(מזךהשנק ה(ני ובע שהרחיב צד אווץ בץ מחלקינןלשק
 ש ~שמ תוי ז,-שי שסובר הרמב"ם שיטתאבל
 צ"ב.פלוגי

 עליו שחייבה בור רב אמר ב', 1'בגמ'
 חבטה קסבר אלמא לחכטו, ולא להבלותורה
 אמר ושמואל לי', דמזקא הוא עולםקרקע
 דעבד ביניהו איכא וכר, לחבטו וכ"שלהבלו
 לשמואל מיחייב לא אגובה לרב ברה"רגובה
 ונפל קרא דאמר דרב מ"ט מיחייב נמיאגובה
 משמע בעומק - )רש"י נפילה דרך שיפולעל
 ע"כ, משמע דהוא כל ונפל ושמואל פני0ועל
 כגובה בנתקל מיירי דע"כ שכ' בחוס'וע'

 רב מורה בגובה בנחבט דאי בקרקעונחבט
 דמחייב שמואל ולפי"ז באסו"מ, כמודחהב
 ונמצינו עכת"ד, בקרקע בנחבט אפי'הוא
 כמו מחהבת החקלה דעקיית מזהלמדין
 גופא. הבורעשהת

 דעשייח זה דץ ביסור להסחפק ישוהנה
 יש דלהתקלה משום הוא אם מיחייב,התקלה
 הדוחף, שור כמו דהוה עליו להתחתב בורדין
 העושה נעשה התקלה עשיית שע"י משוםאו

 החבטא. או ההבלא דהינו הבור גוף עלבעלים
 דהנה הראשונים, בזה מילקו שכברונראה

 טבה ו,נבד בהאי החוס' דפי בהאיצ"ע
 ונחבט בגובה שנתקל כגק דאייריברה"ר
 תקלה אעשיית מחייב דשמואל דא"כבקרקע
 עשה הוא שהרי ע"ז יתחייב לרב גםלחור,
 דמחייב ומשאו סכינו אבנו כמו והוההגובה
 ולא עולם, קרקע הוו דלא משום רבעלי'

 זה ג"כ מ"ונפל" נחמעט שלרב לומרמסחבר
 שבתרתי משמע רלא מחייב אינושתקלה
פליגי.

 הוא התוס' דשי' מזה דמוכרחונראה
 דנעשה משום הוא התקלה דעשייתשחיובא
 שור כמו דהוה משום ולא הבור גוף עלבעלים



בתוראיתקע
 דרב דאליבא בפשיטות א"ש ולפי"זהדוחף,
 זה עדיף דלא התקלה רק כשעשה לחייבוא"א
 פטור היה דאכתי גופא החבט עושה היהמאילו
 עולם. קרקעדהוה

 דשמואל אליבא שם התוס' דכתבווהא
 הכריי' קול מחמח הגור אחורי נפלדאם
 אע"פ התקלה, כל עשה לא שהוא כיוןדפטור

 כיון להחחהב לו הי' לפמש"כדלכאורה
 לגבי דרק קושיא אינו הבור, בעלשנעשה
 דבעל דינא לו יש תקלתו ע"י שנעשהנפילה
הבור.

 ממש"כ גם מוכרח התומ', בו~יטתוכמש"כ
 שם ח"ל באגן ונשוף ד"ה ב'כ"ח
 ונשוף באבן נתקל אבל באבן דנשוף נקטדקא
 ואפי הזיקתו, עולם דקרקע פטורבקרקע
 בהפרה לקמן כדפטר דפטור הכא מורהשמואל
 דלעיל וההיא הבור לאחורי ונפל בבורנתקל
 שנחבט כגת לאוקמא צריך שמואלדמחייב
 לקרקע דדמי עלי' נשפכים שהמיםבקרקע
 הניח וגם לבור חבירו שדחף דשור ואע"גהכור
 לבור ונפל בה ונחקל שור ובא הבור ע"פאבן

 תקלה שם שיש כיק לחלק יש בהפרה,מחייבין
 עכ"ל. הבור,על

 זה סיבור שיטתם דלפי חמוהולכאורה
 מועיל איך לחוד, אתקלה פוטר שמואלדגם

 לא הא עלי' נשפכים שהמים במקוםשנחבט
 אע"כ החק, חבטה ע"י אלא במים.הוזק

 הדוחף שור מדיז אינו דחקלה דחיובאכמש"כ
 הבור, אגוף הבור בעל שנעשה משוםאלא
 שהמים אמקום רדוקא התוס' כתבוולזה

 כמו מסוייס מקום דהוה הקרקע עלנשפכים
 אסתם אבל הבור, בעל נעשה הבורקרקע
 וגם לא, מסויים מקום הוה דלא עולםקרקע
 הוא הבור" על תקלה שם שיש "כיקמש"כ
 ע"י הבור בעל נעשה מקום באיזה לחלקסברא
 התוס' בשיטח ומוכרח החקלה,עשיית
נמש"נ.
 בשמ"ק מובא הראב"ד בחידהמיאבל
 י התום' לשיטת הנ"ל קושייתנו באמתהקשה

 הוא ופי' התקלה, בעשיית יתחייב לרב דגםב',
 התקלה שגם אחר בענין ר ברה" גובה דעכדהא

 ששי' למדין נמצינו עולם, קרקע הואשעשה
 הוא התקלה דעשייח שחיובא הואהראב"ד
 דבור חיובא חורת לה יש גופא דהחקלהמשום
 כמו תירצו לא ולהכי הדוחף שור כמודהוה

 הר' בשם ג"כ בשיטה הוא וכן לעילשחירצנו
 ז"ל.יהונתן

 ב', כ"ח בח" גם א" הראב"ד בש"וכמש"כ
 במים אחד בההילק לעיל יאמר דרב נ"לח"ל
 הזיקתו עולם קרקע פטור עצמוזקוא
 דאי הבור בעל על חיוב דשרי גתן כר'ס"ל
 בו שנתקל כאבן זה של מימיו ליהווכרבנן
 הרי לענינינו, עכ"ל וכו' המים בעלוליחייב
 חייבין לחוד דוחף שמדין בדבריהםמבואר
אתקלה.

 מחךיב הרמב"ם שלשיטח מוכרחונראה
 מטעמא ובע דוחף מדין בין התקלהאעשית
 נפל אם ולכך דכור, אגופא הבור בעלשנעשה
 נתק אם כין חיב הבור שהרחיב צדכאותו
 דוחף, מדין בהבלא ניזק אס ביןבחבטא
 עליו וחייב הדוחף שור תקלתו הוה צדשבאותו
 שאין השני מצד אבל ההבלא, שמיעטאע"פ
 שעשה שע"י בחכטא ניזק אם חייב הדוחףהוא
 הבור בעל נעשה זה בבור הזיקות וקירבחקלה
 ניזק אם אבל השני מצד גם דבוראגופא
 ומיעט הבלא שמיעט שכית פטורבהבלא
 בעל ליעשוח לו א"א הבלא ע"י הבאיםהזיקוח
 אלא המזיק עשה שלא ההבלא עלהבור
 המזיק, כח מיעטאדרבא
 שאא"ל סוכר שרבינו ול"נ הכס"מ,וז"ל
 אלישנא קשיא דא"כ אהדדי לישנידפליגי
 אפי' הבלא מחמת מיית כי פטור אמאיקמא
 לא מרחיבו הי' לא אם הא שהרחיב מהצדנפל
 גיסא מאידך נפל כי לל"כ קשה וכן נופל,הי'

 כיע הרי חבטא מחמת מיית אי פטוראמאי
 עכ"ל, ליפטר ראוי אין בבור מעשהשעשה

 למש"כ. שכ11נח1וכנראה



תקעאנחוראי

 וואעסמאןפנחס

 חורין בן חצי עבד חציבענין

 וז"ל כ' ומזיק חובל מהל' בפ"דהרמב"ם
 או אדם שביישו חורין בן וחציו עבד שחציומי

 אירעו אם באלו וכיוצא שור שנגחו אוציערו
 לעצמו עצמו של ביום לרבו רבו של ביוםזה

 מ"ב דף דגיטין מסוגיא הלח"ם והק'עכ-ל.
 דבו ביום שור דנגחו דין האי שם דאיתאא',
 הגמ' ומק' לעצמו עצמו של ביוםלרבו

 נותן הב"ת שח"ע מי שור דהמיתמברייתא
 ואמאי ליורשיו, כופר וחצי לרבו קנסחצי
 לעצמו עצמו ובשל לרבו רבו של ביוםנימא
 ובטל קרנא כליא דקא הכא דשאניומשני
 כגק קרנא כליא לא וה"ד ימים.החלוקח
 ומק' לחזור, וסופו ידו וצמתה ידו עלשהכהו
 לתזור שסופו דבהיזק דאומר לאבייהניתא
 שור בנגיחת נזק חיוב שייך וא"כ בנזקחייב
 חייב דאינו דאומר לרבא אבל קרנא כליאדלא
 לא שבת משלם אינו ושור נזק ולא שבתרק

 ומשני קרנא בכליא רק בשור חיובמשכחת
 שבת. דיש אדם כשהכהו רק שייך הדיןדלרבא
 נזק דליכא כרבא פסק רהרמב"ם כיתוא"כ
 חלוקח של הדץ כאן הביא האיך לחזורבסופו
 בכליא רק החיוב שייך דלא שור כנגחוימים
 הרמב"ם ובאמת ימים. החלוקת ובטלקרנא
 החלוקת בטל קרנא דבכליא הדין הביאלא
 שום בלי מבואר דבגמ' צ"ב גופא וזהימים
 קרנא. בכליא ימים חלוקח דליכאחולק

 הרמב"ם דהביא בהא עוד לדקדקויש
 שבטלו כתב ולא ציערו או אדםשביישו

 החיוב נקטה והגמ' שבת לחייבוממלאכתו
 שבת. דחייב אדם כשהכהו בגמ' דמתרץשבת
 האזל. האבן הקשה שכןוראיתי
 וכן הי"ג ק"פ מהל' בפ"ב הרמב"םוהנה
 פטור וחב"ח דח"ע כ' ה"א חגיגה מהל'בפ"ב

 הראב"ד השיגו המקומות ובשני וחגיגה.מפסח
 ראשונה כמשנה אלא כהילכתא דלאדהוא
 לשחררו הרב דכופין אחרונה למשנהאבל
 הוא הראב"ד של ומקורו ופסח. בחגיגהחייב

 מרישא סתירה הגמ' דמק' ב', ב'מחגיגה
 ח-ע לאתויי בחגיגה חייבין דהכלדמשנה
 דפטור רבינא דמפרש דמשנה לסיפאחב"ח
 למשנה כאן דאשונה למשנה כאןומשני
 דמניחים ראשונה דלמשנה ופירש"יאחרונה
 אדון לו דיש פטור חב"ח ח"ע להיותאותו
 הרב דכופין אחרונה למשנה אבלאחר

 זו וכסוגיא וחייב. אדון לו כאין חשובלשחררו
 ולפירש"י פסח. לקרבן בנוגע בפסחיםאיתא
 כמשנה קיי"ל דאנן הראב"ד דבריצדקו

 הרמב"ם אבל וחגיגה. בפסח וחייבאחרונה
 ראשונה דלמשנה להיפך הגמ' תי' למדע"כ
 הרמב"ם וכ"כ פטור אחרונה ולמשנהחייב

 דהסברא שצ"ב אלא ופסחים, לחגיגהבפיה"מ
 יותר לשחרר, אוחו שכופין דכיוןכרש"י
 להיפך. ולא להתחייב חורע כבן שיהי'מסתבר
 דין דיש דלמ-ר לפרש כ' ק"פ בהל'והכס"מ
 וחייב עצמו של ביום ב"ח הוי ימיםחלוקת
 לא לשחרר אותו דכופין אחרונה למשנהאבל
 שחרר שלא זמן כל וא"כ ימים חלוקתעשו
 אבל פטור. ולפיכך יום בכל חב"ח ד"עהוא

 פסק הרמב"ם דהלא חמוהיס דבריולכאורה
 חלוקת הדע הביא ואפ"ה אחרונהכמשנה
 דאף סובר דהרמב"ם ועכצ"ל שור. בנגחוימים

 שחרר שלא זמן כל אבל לשחרר אותושכופין
 על השיג הראב"ד ובאמת ימים. חלוקתתיקנו

 ליכא דלמ"א שור נגחו של בהדיןהרמב"מ
 מבואר ברמב"ם אבל כהכס"מ ימיםחלוקת
 וכן אחרונה. למשנה אף ימים חלוקתדיש



נחוראיתקעב
 הרמב"ם בשיטת תכ"ד בסי' הב"חהוכיח
 כהכס"מ.ודלא

 הדין על דהנה הפיה"מ דברי לבארונראה
 של יום מעתה אלא הגמ' מק' שור נגחושל
 חורין בת ישא עצמו של יום שפחה ישארבו

 בפירקין בירושלמי אבל שאני. איסוראומשני
 אין רבו של ביום אשה קידש דאםאיתא

 חוששין עצמו של וביום לקידושיןחוששין
 ימים חלוקת עשו איסורא לענץ וגםלקידושין
 ב"ח הוא א' ויום גמור עבד הוא א'וביום
 חלוקת דיש להבבלי להסתפק יש וא-כגמור.
 בנוגע ממש חלוקה הוא אם לממע רקימים
 לממון גמור עבד הוא א' ויום ממוןלהק3ין
 הירושלמי על וחולק לממון גמור ב"ח א'ויום
 לעולס דלהבבלי נימא או איסורא, לגבירק
 המעשה על רק הוא והחלוקה חב"ח ח-עהוא
 א' ויום לרבו ירים המעשה א' דיוםידים

 וחולק חב"ח ח-ע הוא בעצם אבללעצמו
 בקצה"ח ועי' לנמרי. הירושלמי עלהבבלי
 בזה. שנסחפק קע"אבסי'

 בעצם חלוקה דהוא מוכח דמסוגייןונראה
 גמור ב"ח א' ויום גמור עבד הוא א'ויום

 'שא רבו של דביום הגמ' מק' מהדאל"כ
 והחלוקח חב"ח ח"ע הוא בעצם הלאשפחה
 שייך ומה ידים המעשה על רץ הואימים

 כיון רבו של ביום שפחה שישאלהקשוח
 דלגבי מבואר וצ"כ חב"ח ח"ע הואדבעצם
 עבד הוא רבו של וביום בעצם, חלוק הואממת
 נמי איסורא דלגבי הגמ' הק' ולפיכךגמור
 אבל שאני ראיסורא משני זה ועל הכינימא
 חלוקה דהוא מעיקרא דס"ד כמו הואבממק
בעצס.
 על הגמ' דמק' מהא ראי' עוד להביאויש
 חב"ח שח"ע מי דהמיח מהא שור דנגחו"דין
 ליורשיו כופר וחצי לרבו קנס 8צידנוחן
 עצמו של יום לרבו רבו של ביום נימאואמאי
 ח"ע בעצם רהוא נאמר אם והנהלעצמו.
 וחצי קנס חצי הוא עליו החיוב א"גוחב"ח
 קנס החצי בין שיחן הוא, הגמ' וקושייתכופר
 ולהיפך רבו של ביום לרבו כופר החציובין

 חלוקח דין כל דהא חמוה וזה עצמו. שלביום
 בו שייכים ששניהם בדבר שייך ידיםהמעשה
 חלוקח של החקנה דבלי ידים המעשהכמו
 יום, בכל אוחו חולקים והרב העבד היוימים
 הכל 'הי' א' דביום ימים חלוץת חיק3ובזה
 החלוקח שבלי בדבר אבל לעצמו א' ויוםלרבו
 נתנוהו לא בודאי בו שייך האדון הי' לא'מים
 וא"כ בהעבד, להיפך וכן רבו, של ביוםלו

 שבו ב"ח מצד בא שזה כופר שחצי ברורנראה
 דאין לרבו יהי' רבו של שביום נאמר לאבזה

 מצד שבא קנס החצי וכן בכופר שייךהאדון
 של ביום שלו ואינו בו שייך העבד איןעבדות
 שור נגחו של הדע על כלל ק' אינו וא"כעצמו
 בעצם חלוקה דהוא ע"כ אלא הגמ'. מק'ומה
 הוא הגמ' וקושיית גמור עבד הוא א'ויום
 ליורשיו כופר וחצי לרבו קנס חצי נותןדלמה
 כל ויהי' גמור עבד הוא רבו של ביוםהלא
 כל יהי' עצמו של וביום ולרבו קנסהחיוב
 ולעצמו. כופרהחיוב

 משנה בין לחלק יש שבזה נראהאבל
 יש דלהרמב"ם דאף אחרונה למשנהראשונה
 חלוק אפ"ה אחרונה, למשנה אף ימיםחלוקת

 דהחלוקה דלמ"ר ראשונה. למשנהמהחלוקה
 חלוקה שיהי' החכמים תיקנו בזה לעולם,הוא
 דאין אחרונה למשנה אבל כמש"כ,בעצם

 לשתרר, לכופו שנוכל עד רק לעולםהחלוקה
 עומד דהוא כיון בעצם חלוקה שיהי' תיקנולא

 ידים, בהמעשה חלוקה עשו אלאלהשתחרר
 עתה ונראה חב"ח. ח"ע עדין הון! בעצםאבל

 בפסח חיב דלמ"ר הפיה"מ, ברבריהביאור
 גמור, ב"ח הוא עצמו של דביום כיוןוחגיגה
 ח"ע בעצם הוא יום דבכל אחרונה למשנהאבל
 צד בו שיש כיון וחגיגה מפסח פטורחב"ח
 בעצם חלוקה דהוא שהוכחנו ומהגמ'עבדות.
 שנבאר כמו מ"ר לפי אזיל דהגמ' ק'אינו
לקמן.

 הרשב"א דברי ליישב נראהובזה
 דאע הדין שם דאיחא א', ד' בשכחהתמוהים
 והק' חכרך שיזכה כדי חטא לאדםאומרים
 וכופע אחרונה כמשנה דקיי"ל מהאכתוספות



תקעגנחוראי
 שיקים כדי חב"ח ח"ע לשחרר האדתאת

 על הארת שעובר אף ורבי' פרי' מצותהעבד
 הרשב"א ותי' תעבודו. בהם לעולם שלהעשה
 לעולם משום בי' ליח חב"ח ח"ע דהואדכית
 ל"ח מגיטע האחרונים והקשו חעבודו.בהם
 אינשי כה מעבדי קא דהוה אמחא בההיאא',

 בהם לעולם משום לאו אי אביי ואמראיסורא
 אמר ורבינא לשחררה. הרב כופה הי'חעבודו
 דעבדה כיע לשחררה איסור ליכאדבהא

 לשחרר דאוסר אביי על הגמ' ומקשהאיסורא.
 יצחק דא"ר מהא איסורא דעבדה היכאאף

 חב-ח שפחה חצי שהיתה אחת באשהמעשה
 מנהג בה דנהגו משום לשחררה רבה אתוכפו
 חב"ח כח"ע הלא קשה מאי ולהרשב-אהפקר.
 כפו ולפיכך תעבודו בהם לעולם מצותליכא
 ההיא אכל איסורא במקום לשחררהאותו
 שפחה היתה לשחררה אביי דאסראמתא
 תעבודו. בהם לעולם משומ כה דישגמורה
 הק' הנ"ל בקצות דהנה ליישב נראה הנ"לולפי
 לעולם חב"ח בח"ע ליכא דלמה הרשב"אעל
 )ולמד בו עובד רבו של ביום הלא תעבודובהם

 חלוקת דץ יש אחרונה למשנה דאףהקצוח
 דמהרשב"א הקצות וכתב כהרמנ"ם(ימים
 חב-ח ח"ע בעצם הוא רבו של כיום דאףמוכח

 בו לעבוד ואסור ידיס המעשה על רקוהחלוקה
 א"א וממילא שבו הב"ח מצד עבדעבודת
 איסור ליכא וממילא תעבודו בולקתם

 משנה בין לחלק לפמש"כ וא"כלשחרר.
 היטב מיושב אחרונה למשנהראשונה

 דכופין אחרונה למשנה בח"ע מדכרדהרשב"א
 דעשו נימא אם אף ולפיכך לשחרראותו
 בעצם אבל הים בהמעשה רק הוא ימיםחלוקת
 ומוחר תעבודו ליכא וממילא חב"חהוא

 שפחה בחצי הוא בגיטע הגמ' אבללשחרר
 הרב כופין ואין ורבי' אפרי' מקפדאדלא

 חלוקה הוי ימים החלוקת וממילאלשחרר
 שפיר רבה של ביום וא"כ בח"ע כלמ"רבעצם
 מק' ושפיר הקצות וכק' תעבודו בהמקים
 לכ"ב סופר חתם בחי' ושו"ר אביי. עלהגמ'
 בין לחלק זה דרך על הרשב"א לתרץשכ"כ

 ה,צי כופר חצי לשלם הוא והחיזב חב"חח"ע
 כית לרב כופר החצי שיתן כ% ק' אינוקנס
 צריכים אנו אץ וממילא בכופר שיך הרבדאץ
 אם לתרץ א"א אחרונה למשנה ימיםחלוקח
 ולמשנה ראשונה למשנה החלוקה בין נחלקלא

 וכמש"כ.אחרונה
 לומר מוכרח הרשב"א דברי לפיובאמח
 אחרונה למשנה ראשונה המשנה ביןהחילוק
 למשנה אבל בעצם חלוקה עשו דלמ"רדאף

 הי' דא"כ כן לעשות יבולים היו לאאחרונה
 בו לעבוד אפשר והי' רבו של ביום גמורעבד

 ולמשנה לשחררו אסור וממילא עבדעבודת
 אף ולפיכך שישחררו רוצים אנואחרונה
 ידים בהמעשה רק עשו לא ימים חלוקתשעשו
 בו לקיים וא"א חב"ח עדיין הוא בעצםאבל

 ראשונה למשנה אבל לשחרר ומותרתעבודו
 לשחרר אסור גמור עבי הוא רבו שלדביום
 בח"ש.כדחזינן

 דהנה משנה הלחם ק' ליישב נראהולפי"ז
 דבאמח כתב לאו מאי ד"ה ב', מ"ב דףבתוס'
 דין דהאי ח"ע מהמית הק' לתרץ יכול הגמ'הי'

 ימים חלוקת דליכא אחרונה למשנהנאמר
 ליורשיו כופר וחצי לרבו קנס חצי נותןולפיכך
 ראשונה למשנה נאמר שור דגגחו הדיןאבל
 כן לחרץ רצה לא דהגמ' אלא ימיס חלוקחדיש
 גט מעוכב אי להו איבעיא דלקמןמשום
 ראי' הגמ' ומביא לאו אם קנס לו יששחרור
 אחרונה ולמשנה קנס חצי דנותן ח"עמהמית
 שחרור גט מעוכב הוא לשחרר אוחודכופין
 דאינו למ-ר הוי ברייתא דהאי הגמ'ומדחה
 לשחרר. אותו כופין דאין שחרור גטמעוכב
 אזיל ח"ע דהמית לחרץ הגמ' רצה לאולפיכך
 האיבעיא. לפשוט שלא כדי אחרונהלמשנה
 זה תי' מועיל הי' לא להרמב"םוהנה

 למשנה אף ימים חלוקת שיש סוברדהרמב"ם
 בין הדינים שני הביא דהרמב-ם ועוראחרונה,
 אף ח"ע דהמית הדע ובין שור דנגחוהדין
 התוס' שכ' זה דבר אבל אחרונה. כמשנהדפסק
 למ"ר דהוא למד ח"ע מהמיח כשהק'דהגמ'
 גם ע"כ לזה דלקמן, השאלה לפשוט שלאכדי



נתוראיתקעד
 שהביא אף הרמב"ם והנה מודה.הרמב"ם
 אחרונה כמשנה פסק וגם ח"ע המית שלהדין
 יש אם ספק הוי שחרור גט דמעוכב פסקאפ"ה
 להראי' חש לא שיהי' טעם ומאיזה קנס,לו

 נזק"מ מהל' פי"א במ"מ )עי' הגמ'שהביא
 הוא ח"ע מהמית הק' דכשהגמ' נמצאה"כ(.
 למשנה הדין הביא הרמב"ם אכללמ"ר

 כתבנו דכבר הלח"מ ק' מיושב וא"כאחרונה.
 קנס החצי האדון שיטול הי' לא הגמ'דק'

 והק' להכופר שייכות לו שאין כיק כופרוהחצי
 משום קנס ההיוב כל יהי' רבו של דביוםהי'

 רק ק' וה לפמש"כ וא"כ גמור. עבדדהוא
 דלמד הגמ' וא"כ בעצם, חלוקה דהואלמ"ר

 על מזה הק' שפיר ראשונה למשנההברייתא
 דבכליא לתרץ הגמ' והוצרך שור דנגחוהדין
 מנוק דפוטר לרבא וממילא החלוקה בטלקרנא
 ימים חלוקת הדין שייך לא קרנא כליאכשלא
 הדין דמביא להלכה הרמב"ם אבל שורבנגחו
 ק' לא לדידי' אחרונה למשנה ח"ע המיתשל
 בעצם דהוא אחרונה דלמשנה שור, ממחוכלל
 ותצי כופר חצי לשלם הוא והחיוב חב"חח"ע
 וכית לרב כופר החצי שיתן כלל ק' אינוקנס
 צריכים אנו אין וממילא בכופר שייך הרבדאין
 ולעולם קרנא כליא ללא קרנא כליא ביןלחלק
 הביא שפיר וממילא ימים חלוקת דיןיש

 כרבא שפסק אף שור דנגחו הדיןהרמב"ם
 קרנא כליא בין החילוק כל הביא לאולפיכך
 קרנא. כליאללא

 צער הרמב"ם דכתב הא ליישב נראהובזה
 אף שבת כתב ולא אדם כשהכהו בושחאו

 דמה לעיין יש דבאמח שכת. החיוב נקטדהגמ'
 לרבו רבו של כיום אדם שהכהו הדיןשייך
 מה הוא דהחיוב ובושח צער דבשלמאבשכת

 שייך שפיר ההכאה בשעת נתבייש אושנצטער
 דהחיוב שבת אבל ההכאה ביום דתלוילומר
 שבת הי' אם וא"כ ממלאכתו שנתבטל מההוא
 לעצמו א' ויום לרבו א' יום הוי ימים ב'של
 היזק המעשה הי' יום באיזה כלל תלויואינו
 ההיזק. הי' יוס באיזה דתלוי מבוארובגמ'
 של ביום היזק הי' דאם למד דהגמ' צ"ללפיכך
 אף להרב השבת דכל 'מים ב' שבת והי'רבו
 ח"ע בעצם הוא אמ והנה העבד. שלהיום
 אינו לימים חולקים ידים המעשה ורקחב"ח
 כנ"ל לרבו הימים ב' של השבת שיהי'בדין
 ולמחר גמור עבד הוא רבו של כיום אםאבל
 אם כמו דהוי י"ל א"כ להעבד חדש כקניןהוי
 ממלאכחו בטל והי' חבירו של עבדו א'הזיק
 רבו מכרו הימים כל שנשלם וקודס ימיםכמה
 דהי' כית ראשת לרבו הוא השבת דוראילאחר
 דביום כיון דה"נ י"ל וא"כ ההכאה בשעתשלו
 כמכירה הוי למחר גמור, עבד הי' רבושל

 מה אף לרבו השבת כל הוי ולפיכךלהעבד
 מיושב וא"נ עצמו. של ביום ממלאכתושבטל
 דאויל דהגמ' שבת, הרמב"ם שהשמיטמה

 שפיר רבו של ביום גמור עבר דהואלמ"ר
 בשבת גם לרבו רבו של יום של הדיןשייך
 דפוסק הרמב"ם אבל שלו השבח כלשיהי'
 וא"כ חב"ח ח"ע בעצם והוא אחרונהכמשנה

 תלוי ואינו יומו של שבת רק להרב 'הי'לא
 רק הרמב"ם כחב לא ולפיכך ההכאה ביוםכלל

 שבת. והשמיט ובושתצער

4"



תקעחנחוראי

 קיימין דוד פנחיחיב

 גזילה תשלומיבעבין

 אמר א', י"א דף ב"ק במס' איתאא.
 אלא לגזלן ולא לגנב לא שמין איןשמואל
 או בהמה וגזל גנב שאם רש"י ופי'לנזקין.
 והשברים הנבילה שמין אין אצלו ונפחתוכלים

 בהמה ישלם אלא הפחת גנב שיחזירלבעלים
 תוס' ופי' שלו. והשברים מעוליםוכלים
 ככסף כסף שוה לרבות ישיב דקיי"לדאע"ג
 דכחיב משום שאני וגזלן גנב סובין,ואפי'
 להחזיר צריך הלכך שגזל כעין גזלאשר
 משמע וכן סובין ולא דמי' אוהגזילה

 ד"ה ב', צ"1 בב"מ תוס' והנה וכו'.בירושלמי
 על שהקשה שמואל מרבינו מביא שליםזיל

 לשלם הן אבות כולן א', ה' לעיל מהגמ'רש"י
 אלמא בכללן וגזלן וגנב אכות כ"ד פי'ממיטב
 וא"כ נזק לתשלומי וגזלן גנב תשלומימדמה
 להעיר יש זו קושיא מלבד והנה בסובין.יפרע
 דף בפסחים בעצמו הוא שפירש ממה רש"יעל
 משלמין איך איבעיא שם לגמ' דיש א',ל"ב

 דמים לפי או משלם מדה לפי תרומה,תשלומי
 בשוגג תרומה דגבי "כיק רש"י ומפרשמשלם,
 מעות ולא פירות אתשלומי רחמנאקפיד

 משלם מדה לפי הקודש את לכהן ונתןכדכתיב
 או שדגג דחולין בגזלן משלם, דמים לפיאו
 כיון לן איבעיא לא מזיד דתרומת גזלן וכןמזיד
 דאמר דידהו אחשלומע רחמנא קפידדלא
 ודאי סובע ואפי' כסף שוה אפי' לרבותישיב
 איבעיא שוגג בתרומה אבל משלם. דמיםלפי
 הרי פירות". לשלם התורה והקפידה הואיללן

 ישיב של הדע שייך שכן רש"י בדברימפורש
 בכל משיטתו וצ"ע וגזלן בגנב סובעואפי'
 שלימים או לשלם צרינין שגו"ג רסוברמקום
 דמים,או

 הל' גניבה מהל' פ"א ברמב"ם איתאב.
 וכו' או פחתו או ושברו כלי שגנב "מיט"ו

 הי' כמה רואין אלא הפחח לו שמץ אעמאיליו
 בדמיו שנים לבעלים ומשלם הכלי אוחושוה
 בהגהות ועי' וכו'." לגנב יהי' השבורוהכלי
 כשיטת הוא הרמב"ם ששיטת שמפרשמיי'
 יהי' השבור שהכלי הרמב"ס דמדנקטרש"י
 הבעלימ לכוף אין בשוין דאפי' משמעלגנב
 רמים עם דווקא לשלס שצריך הרי -לקבלו
 ממה הקשה האזל אבן ובספר שלימים(.)או

 לשלם הגנב "דין י"א, הל' בפ"בדמבואר
 לו נמצאו לא אם שלו המטלטלין מן וכרהקרן

 הנזקץ כשאר שבנכסיו היפה מן וכו'מטלטלין
 מפורש הרי וכו'". שדהו מיטב כהןשנאמר
 ולא שדהו מיטב או מטלטלע עם לשלםשיכול
 זו קושיא מכח שלימים. או דמים דוקאבעינן
 לרמב"ם שיש זצללה"ה זלמן איסר ר'לומד
 מיי' ההגהות על קשה מ"מ אבל אחרתשיטה

 בפ"ב.מהרמב"ם
 וכן גזילה הל' ריש ברמב"ם מבואר הנהג.
 הלאו על לוקין שאין רמ"ה ל"ת המצותבספר
 שחייב לעשה, ניתק דהוי משום תגזול לאשל

 שהרי לוקה אינו הגזילה שרף ואפי'להחזירו
 שניתן לאו וכל דמי' לשלם חייבהוא

 מהרמב"ם משמע עליו. לוקין איןלתשלומץ
 של העשה מקיים אינו דמים שמשלםשבמה
 הגזילה כששרף לוקה שאינו דהטעם -והשיכ
 הי' ואילו לתשלומין ניתן דהוי משוםהוא
 דמים ע"י דוהשיב העשה מקייםהגזלן

 א"כ מציאוח(, אלו בפרק ברא"ש)כמבואר
 מטעם הגזול דלא הלאו על לוקין איןלעולם
 זה על מעוררים והנה לעשה. ניתק שהויאתד,



נחוראיתקעו
 "היא - קצ"ד עשה המצות בספר דאיתאממה
 היא אם בעצמה הגזלה את להשיבשצונו
 או חומש בחוספת גשבע ואם בעצמהנשארת
 יתעלה אמרו והוא נשתנית אס דמי'לחת
 ברמב"ם מפורש הרי וכו'." הגזלה אתוהשיב

 והנה והשיב. של קיום יש דמיסשכשמשלס
 הוא שחלוק הרמב"ם ליישב שרוצים ישכבר
 שאין היכא ד~ים מהדין שינוי של דמיםהדין

 במקום דמים שמשלם שהיכא בעין,הגזילה
 חיונ אחריות, חיוב משום זה אין קונהששינוי
 משום הף אלא גזילה המעשה בעדתשלומין
 החפץ להחזיר או - שלו השבה חיובשוהו
 דמים משלם אז נשחנה, ואם נשתנה( לא)אם
 דף לקמן כגמ' שאיתא מה וזהו חיובו.לקיים
 דמים לאו ואם יחזיר שגזל כעין אם א',ס"1

 נכלל זה, דמים שחיוב שלומי, בעיבעלמא
 ממון חיוב הוי ולא והשיב של החיובבעצם
 מהטור להוכיח רוצים וכן ושלם. משוםחדש
 שנשתנה שהיכא שם דמבואר שס"אבסי'
 מ"מ היורשין ברשות שהי' אחרי הגזולהחפץ
 שהגחל הוא שההלכה אע"פ לשלםחייבין
 מלשלם, פטורין לפניהם והניח לבניוומאכיל
 על מוטל קונה ששינוי לאחר שאפי'וע"כ

 וזה הבעין על שלהם השכה החיובהיתומין
 עוד בזה ]נדבר דמים. חזרת ע"ינחקיים
 הל' בריש הרמב"ם מיושב ממילאלקמן.[
 ציורים נקט שהרמב"ם המצוח ובספרגזילה
 ליס נזרק או שנשרף בעין החפץ' שאיןהיכא

 ניתן הוי שהלאו הוא דוקא אלוובאופנים
 גרידא.לתשלומין
 רש"י דברי ליישב יש הנ"ל יסוד פי עלד.

 שמה לומר שנוכל שמע. אין בעניןורמב"ם
 איך מיוחדים דינים וגזלז גנב גבישמצאנו
 דוקא זה דמים, או שלימימ או דהיינולשלם,
 שהיכא השבה לעשות עליו שמוטלהיכא

 התורה החמירה או הגזילה בהשבחשמחויב
 שצריך לקיימה, יכול זה באופן שרקעליו
 שלימים והיינו - שגול כעין - גול אשרלהיות
 ואז בעין החפץ שאץ היכא אבל דמיס.או

 יכול אז בעלמא תשלומין חיוב הגזלן עלמוטל

 חוב מכל שנא דלא כסף שוה בכל חיובולשלס
 שוה אפי' לרבות ישיב תורה שריבתהבעלמא
 הגמ' שהרי רש"י, דברי מיושב א"ככסף.

 שנאכלה היכא מירי א', ל"ב דףכפסחים
 רק עליו מוטל כ וא" בעין שאינו הריהתרומה,

 מה שפיר אחי וממילא בעלמא ממוןחוב
 החורה הקפירה לא גזלן דגבי מפרששרש"י
 י"א בדף משא"כ כסף. שוה בכל לשלםדיכול
 הגזלן שקנה ורק בעין הויא הבהמה הריא',

 של החיוב עליו מוטל עדין א"כבשינוי.
 או לשלם חיב הרי לקיימו וכדיוהשיב
 רבינו שאלת מיושב ממילא דמים. אושלימים
 דגו"ג דמבואר בפ"ק מהסוגיאשמואל
 הסוגיא אותה כל הנ"ל שלפי ממיטבמשלמין
 על מוטל ולא בעין החפץ שאין היכאמדברת
 נוכל הדרך באותו והשיב. של החיובהגזלן
 ההגהות הבנת )כפי הרמב"ס שיטתליישב
 שהחפץ היכא מיירי בפ"א שהרמב"םמיי'(
 השבור והכלי הרמב"ם וכלשון בעין הףעדיע
 בעין איחא שעדין שמיירי הרי - לגנביהי'
 חייב ולפיכך השבה חיוב עליו מוטלוא"כ
 ההלכה משא"כ דמים, או שלימיס אולשלם
 ושאר ממטלטלץ לגבוח ששייך שמבוארבפ"ב
 היכא שמיירי לוטר ונוכל סתם מיירינכסיו
 חיוב רק עליו ומוטל בעולם החפץשאין

 כסף. שוה כל יוניל בעלמאתשלומין
 א', קי"ח דף ומאכיל הגוזל בפרק איתאה,
 הימנו שהלוה או חבירו את הגוזל -במשנה

 במדבר. לו יחזיר לא בישוב לו שהפקידאו
 בכל משתלמת מלוה ורמינהי - מקשהוהגמ'
 אלא משתלמין אע ופקרק אבידהמקום

 ליתבע ניתנה מלוה ה"ק אביי אמרבמקומן
 אלא ליחבע ניתנו לא ופקדון אבידה מקוםבכל

 על מוטל שלא שמפרש במאירי וע'במקומן.
 בכל עמו החפץ אח לישא החפץ שלהשומר
 משא"כ כמקומן, רק ליתבע ניתן ולפיכךמקוס
 א"כ בעלמא דמים לשלם הוא שחיובובמלוה
 ולפיכך שהוא מקום בכל ממק לאדם ישהרי
 המאירי והנה מקום. בכל ליתבע ניתןמלוה
 מעשה בשינף הנקניח בגזילה לי ויראה "מסיק
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 שהיכא מאחרי והיינו הלואה." כדיןשדינה
 מסתברא א"כ דמים רק חייב בשינוישקנה
 בכל חיובו הגזלן מאת לתבוע הנגזל יכולששוב
 המאירי דברי על לעמוד יש ובאמתמקום.
 מיוחד חידוש זה בשביל ליסד צריךמדוע
 מאחרי פשיטא, זה הלא כהלואהשדינו

 אע אז חפץ על הוי שהדיון שהיכאשהסביר
 מכלל א"כ ונו' המשא טורח הנתבע עלמוטל
 חיוב שיש היכא שכל מעצמינו ללמוד נוכלזה

 פשטות וא"כ, מקום. בכל ליתבע ניתן אזדמים
 וכן בעלמא, חוב הר שינוי של דמיםהחיוב
 קשה א"כ א', קי"ד כדף בפ"י מפורשאיתא
 וכר לי ויראה באופן לייסד המאירי צריךמדוע

 מקום יש עכ-פ או חולקין דישדמשמע
 לתלק.בסברא
 )ברש"י לראות התחלנו כבר והנה1.

 חיוב אינו שינוי של דמים שהדיןורמב"ם(
 בעע הוי שהחפץ מה על מיוסדיב שהםפשוט,
 עהן ייל 1:אמה השלה. את הופצ מקים עםהי
 הוץ גמ נ( מטנ"ג ה147ת"ח דבדי יהדצשהמז
 שהוי ללמוד שמצדד דגזילה יאוש שלדמים
 מטעם ולא הגזלן של בקנינו שיורמשום
 חסרון יהא אם וחוקר הראשונה, גזילהמעשה
 נוכל ובאמת דסוכות. א' ביום "לכם"של

 שקונה היכא שיש דמים בהחיוב כןלחקור
 הוי או בעלמא דמים חיוב הוי אםבשינוי
 סי' המשפט בשער וע' בקנינו. שיורמשום
 שינוי גבי שהגדר שהבין דמשמע סק"בשס"א
 הטור בדברי שחוקר יאוש, גבי הגדר כמוהוי

 ביד שינף שנעשה היכא לעילשהבאנו
 עכשיו אם הדין מה לשלם, דחייביןהיורשין
 כמות הי' שאילו שהינא ו ק" ועושה -אכלום
 ואכלום החפץ גוף להחזיר חיבין והיושהוא
 החפץ, נשתנה שכבר היכא כ"ש אזפטורין
 כ"ש החפץ, גוף להחזיר חייבין היורשיןואיז

 כבר הלא קשה ולכאורה מלשלם.דפטורין
 נשתנה כאשר דמים לשלם היורשיןנתףייבו
 שהחיוב משמע הרי זה. חיוב :עקר ואיךהחפץ
 דמאחר דגברא אקרקפתא חיוב אינודמים
 בהחפץ דמים הוי אלא יפקע לא החיובשהל
 אותו נסתלק אז בעין אינו שוב שהחפץוהיכא

 כלום מלשלם פטורין היורשין )וממילאהחיוב
 במאירי ע' ובאמת הגזלנין(. היו שלאמאחר
 גבי דמים שהדין ג"כ מיני' דמשמע ב',קי"א
 "אע"פ וז-ל בהחפץ שיור מטעם הוישינוי

 שאין אומרים אנו שקונה מעשהשבשינוי
 לשלס חייב מ"מ הא הגזילה לגוף אלאקנחחו
 שיור של הענין מגדירים יש והנה וכו'".דמי'
 בגוף הזכות כל לגזלן שיש מטעם לאבקנינו
 שיש אלא התפץ, דמי לכעלים וישהחפץ
 שיש הוא והגדר - החפץ. בגוף זכותלבעלים
 זכוח לו יש - וכמה בחפץ, זכיי'לגזלן

 גוף להחזיר לכופו לבעלים שא"אבהממת
 נמצא א"כ דמיס. להחזיר הוא דיכולהחפץ,
 ורק החפץ על תביעה לבעלים יששביסוד
 מעליו ולסלקם תכיעתם לפטור הגזלןשיכול
 המאירי לדברי נחזור כ וא" דמים. שמשלם יע"
 טובא שפיר הנ"ל דלפי א', קי"חבדף

 תביעח יסוד שכל שמכיון וכו', לי"ה"ויראה
 החפץ שאין והיכא החפץ, על הואהבעלים
 הכא א"כ ממון, חיוב אותו ליכא שוב אזבעין

 ומכיון ליחבע הגזילה ניתן לא הויבמדבר
 דאף חושבים היינו אז לתבוע א"א החפץשגוף
 קמ"ל. לשלם, הגזלן לכוף א"א דמיםהחיוב
 לומר מקום דיש עוד להוסיף מ2 והנהז.
 בט"ז עי' המאירי. דברי עם חולקעשיהיו
 חידוש מדבריו שיוצא ה' סעיף שנ"ד ס"חו"מ
 קונה שינוי של שהדין שהבין שרואים -גדול
 הגזלן בברירת תלוי הוי אלא מוחלט דיןאינו
 הכעלים וברירת למעליוחא, שינוי שהוי)היכא
 מדברי נראה וכן לגריעותא(. שינוי שהויהיכא

 של בסוגיא ק"א דף בשיטמ"ק הובאהרמ"ד
 בנידון וא"כ לא. או הצמר על סממנע שבחיש
 במדבר מהגזלן לתבוע הבעלים שיבאודידן
 לשלם לכופו יוכלו לא שנשתנה החפץדמי
 לקנות רוצה אינו שא"ב יטעון שהגזלןדמים
 הדמים 'שאר אם יוחר נשכר שיהי'ב)מינר
 למעליותא שנשחנה החפץ ויחדרבכיסו
 של לי" "יראה הף באמת וא"כ לישוב.בחזרחו
 צריך וסברחו לשיטתו דוקא א' שמצדהמאירי,

 איזה יהיו גיסא ומאידך כך כל לכארהוא
 מוחלט. דין דינו דאין דיסברושיטות



בהוראיתקעח
 בערגער יהושעצבי

 בקודש פסולובענין

 א', ס"ח זבחים ובהגמרא בהמשנהאיתא
 בפסול שנעשה עוף קרבן במליקת הדיןלבאר
 מליקה כמו הבליעה בית מטומאת מטהרתאי

 איזה דיש בהסוגיא שם ומבואר לא, אונשרה
 ובאיזה לטהר המליקה מהני דעדייןפסולים
 כסוף וע"ש לטהר. למליקה נחשב אינופסולים
 מהפסולים איזה שמביאה אחרהמשנה,
 שפסולו כל הכלל "זה בדיניהם,והחילוק
 הי' לא הבליעה בביח מטמא אינובקודש
 והתוס' הבליעה." בבית מטמא בקודשפסולו
 המבואר דין לעוד זו דין מדמין בהמשנהשם
 של דין דיש א', פ"ג מקדש המזבח בפרקלקמן
 שנפסלו אימורין או דם דהיינו, פסוליןהקטרת
 ירדו. ולא מזבח קדשם המזבח על עלואם

 איזה על לבאר איתא א', ס"דובהמשנה
 .ע"ש ירדו לא עלו של הדין נאמרהפסולים
 שפסולו כל אומר "שר"ש המשנהבאמצע
 אין בקדש ססולו הי' לא מקבלו הקדשבקדש
 ב' ס"ח ובהגה"ה ובתוס' מקבלו".הקדש
 שני מובא וכו' ולילה שמאל רב אמרכד"ה

 אומרים התוס' בקודש. פסולו לבארפירושים
 הקרבן שנחקדש אחר הפסול שאירעשצריכים
 כשרה, עבודה הי' דכבר דהיינו כליבקדושת

 בהמליקה או בהשחיטה מיד הפסול אירעואם
 שיש אלא בקודש, פסולו הוה ולא נתקדשאינו
 של מעלה דינים, להשני לגרום דיכול סיבהעוד

 תלוי המעלה ובזה אחר, במקוםהכשר
 לא עלי בדין שמעון ור' יהודה ר' שלהמחלוקת

 דאפילו חולק, ובהגה"ה א', פ"ד בהמשנהיררו
 לפסולו נחשב עריין בהשחיטה פסול ישאם

 הסיבה גופא היא אחר במקום דהכשרבקורש,
 בעלמא שכשר כיון בקוהש, פסולו תלוישבזה

 ושאר הפסולים, של רובם נכללו ובוהבקודש.
 ירדו לא עלו הדין רמה נשפך כמופסולים
 באיזה וצ"ב כהוגן. שחיטה הי' שכברמשום
 דבריהם ולכאורה והגה"ה, תוס' חולקיםסברא

 דשני אחד, הכל דבעצם ונראהסתומים,
 נתקדש של המעלות לשני מודיםהפירושים
 ובחוך אתר, במקום והכשר כראויבשחיטה

 המחלוקת וכל הפסולים, כל נכללו מעלותהנך
 פסולו בשם נקרא פסולים מהך איוהרק

 בפסולו הגדרה שום לנו שאין ועוד,בקורש.
 שם קריאת כאיזה רק נראה אלאבקודש
 צ"ב. ועדיע פסול, סוג איזהשכולל

 דכא בקודש פסולו בביאור להקדיםונראה
 ובהעבודה בהקרבן דחל הפסול דאופןלומר
 שמחמת שאמרינן ולא הקרבתו הכשר חוךהוא

 ונחשכ קרבן, הקרכת השם לגמרי נפסדהפסול
 פסול. יש שגם אלא קרבן הקרבת כאןשנעשית
 שרוצים מכית לזה שצריכיםוהטעם

 מטהרת תהא פסולה, שהיא אע"פשהמליקה,
 טליקה של מהותה וכל הבליעה ביתמטומאת

 דהמליקה צריכים שבקרבנות הדיןהיא
 למעשה נחשב ואז קרבן הקרבת תוךנעשיח
 כאן דנעשה אומר בקודש ופסולומליקה,
 ולזה פסול. יש שבמציאוח אע"פ קרבןהקרבת
 מחלוקתם וכל וההגה"ה תום' מויימההגדרה
 כשרה. להקרבה נחשכ עדין פסול באיזההוא
 השחיטה נגמרה אם דרק אומריםוחוס'

 אז הקרבן, נפסל שלבסוף אע"פבהכשר
 סעל השחיטה דכשעת כשרה לשחיטהנחשבת
 ע"י הקרבה בקדושח הקרבן דנתקדשכדינו
 בהשחיטה מיד פסול שיש וכל הכלי.קדושת

 שום נעשה ולא לגמרי נפסל בהמליקהאו
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 לקוקךח חירוץ ]וצריכיפ קרכן הקרכתהכשר
 פסול דהוא לילה דפסול רואין דהאהגרי"ז

 דין להצריך בקודש לפסולו נחשבבהשחיטה
 בקודש[ בפסולו דרגות ישנן ואולישריפה,
 משום אחר, לטעם צריכים פסוליםובהנך
 דכמו להסביר ונראה אחר. במקוםהכשר
 דאפילו א' פ"ד בהגמרא הו"א שהי'שרואין
 עלו לדץ שמעק ר' מכשיר יהא ונרבערובע
 הקרבת שוס נעשה לא סודאי והתם ירדולא
 רואים אלא כלל הקרבה בר אינו דהאקרבן
 הגוף קדושת שנתקדש במה מספיקשהי'

 נתמעטו הם ובאמח ירדו. לא עלו דיןלעשות
 אית דאם תוס' מחלקים בזה אבל הפסוקמכח
 לא לעלו מספיק זה אחר במקום הכשרלי'
 הקרבה. בקדושת נתקדש שלא אע"פירדו

 מליקה שמספיק חידשה שהתורהוהביאור,
 שלא אע"פ הגוף, קדושת שקדוש בעוףכזה
 של קרבן דין לעשוח הקרבה, קדושת בהשייך
 ואומר בסברא חולק וההגה"ה ירדו. לאעלו

 בהמליקה או בהשחיטה פסול יש אםדאפילו
 אע"פ קרבן הקרבת שנעשה נחשבעדיין

 בקדח~ח הקרבן שתחקדש פעל לאשבמציאות
 הפסול אין אבל הפסול, בה שיש מכיוןהקרבה
 הפסול רואין אלא העבודה, מעשה בכלמגרע
 שחיטה להמעשה יש ועדין צדןישהוא
 כשרה. עבודה כל של חשיבות אותוומליקה

 הכשר של בהמעלה הסבר לומרונראה
 החוס' לפי' דבשלמא ההגה"ה לפי אחרבמקום

 מקום שבשום שמצינו מה המעלה מפאזה
 דיסוד ההגה"ה לפי אבל למזבח שיךהפסול
 מגרע ואינו צדדי לפסול שנחשב הואהגדר
 דבמקרה תלוי זה מה ומליקה, שחיטההשם
 מצינו לא והאם כשר שהוא אחר מקוםמצינו

 דהי' לילה, כגק הססול, הכשירהשהתורה
 האם כיום תיעשנה העבודות דכל רוצההתורה

 ואולי צדדי. פסול הוה לא דאז לומר הכרחזה
 מגרע פסול כל הי' חיצונה דמסבראשהביאור
 צריכה דהעבודה ומליקה שחיטהבהשם

 רוצה שהתורה כיון אבל דיני' בכללהעשוח
 לומר הכרח זה מקום בחד הפסוללהכשיר

 בו תלוי העבודה שם שעצס ולא פסול רקדהוא
 דיהא לחלק יכולה התורה היתה לאדאל"כ
 אחר. במקום ופסול מקום בחד כשרהפסול

 לדייק שרוצים מה היטב טבוארולפימש"נ
 גורמת תהא דהמליקה מצריך אינודההגה"ה

 הבליעה, ביח מטומאת לטהר כדי ירדו לאעלו
 בגדים מטמאין "אין בלשונו כמשמעאלא
 בהא הא ירדו לא עלו אם וגם הבליעהאבית
 גבי בקורש שפסולו דכל לישנא דהאתליא

 תנאי דזה מבורר ובתוס' לה". תנןתרווייהו
 לא עלו לדין עושה שג"כ מה לטהרבמליקה
 את "מתרת אומר שהגמרא מה וזהוירדו

 דאליבא לשיטתם, שתלוי ונראההאיסור".
 לא זו פסול בה שיש כזה דמליקהדתוס'
 שנחשבת מה כל א"כ כשר, קרבן שלהמליקה
 הוא הפחות שלכל מה הוא קרבן בדיןלמליקה
 במה זה דבלא ירדו לא עלו של קרבן לדיןפועל

 מליקה הא ההגה"ה לפי אבל למליקה,נחשבח
 דנעבד דנחשב דהיינו בקודש פסולו הוהכזה

 כפסול שרואין הפסול שיש אלא כשרההקרבה
 כל כמו קרכן מליקח הוה המליקה א"כצןלי
 לדע דעושה משום צריכים ולא כשרהמליקה
 ירדו. לאעלו

 על עצומה קושי' ליישב אפשרולפי"ז
 שמסביר מה כפי הקשה, דהגמראההגה"ה,
 אחר במקום הכשר לומד ר"ש שיהאתוס',
 פסול לומד יהודה שר' כמו מבמה זרבפסול
 "תנא הגמרא מתרץ זה ועל מבמה בכשריוצא
 לפי ובשלמא לי'." סמיך העולה תורחאזאת
 ר' לפי רבעצם הוא התירוץ התוס'פירוש
 הוא יררו לא עלו לדין דגורם מה'הודה

 כל העולה תורח זאת הפסוק מכחשנתרבה
 בין לחלק שצריכים אלא בקודש,פסולו

 דמה אומר וה על המיעוטים, מכחהפסולים
 לא בבמה ואפילו אחר במקוס הכשר לי'דאיח

 פסול להכשיר דרוצה בר"ש הכא אבלנחמעט,
 הוה לא דהא אחר במקום הבשר מטעם רקזר

 מספ,ק יהא שבמה מצינו לא בזה בקודש,פסולו
 ההגה"ה לפי אבל אחר. במקום הכשרלהישב
 הוא יהורה לר' אפ" המעלה כלהא



גחוראיתקפ
 לפסולו הסיבה שזהו אחר במקום הכשרמשום
 יהודה דמר' הגמרא קושית הי' וזהבקודש

 במקום הכשר מכת פסולים איזהשמכשיר
 שכל שמעון, לר' נלמד במה שלאחר

 במקום הכשר של בהדרגא רק הואמחלוקתם
 תורח אזאת תנא התירוץ מהו א"כאחר.
  הכשר מרבה גופא הפסוק הא לי' סמיךהעולה
 זו ]וקחטיא נכלל. זה יהא ר"ש ולפי אחרבמקום
 ה'[. אות מקובצת השיטה דברי מתוךמבוארת
 השני דההגה"ה דאליבא שאמרנוולפ"מ
 אינם ירדו לא ועלו מטהרת דמליקהדינים
 דהגמרא להסביר, מקום יש בזה זהתלויים
 פסוק יש ירדו לא עלו בדין דהתםמתרץ
 לרבות יכולים הלכך בקודש פסולושמרבה
 הכא אבל במה של אחר במקום הכשראפילו
 מסברא אלא פסוק לנו אין מטהרת מליקהבדין

 אין הלכך מטהרת, בקודש דפסולואמרינן
 במה. של אחר במקום הכשר לרבותיכולים
 צריכים דהתם זה לחילוק טעם להוסיףויש
 פסנלים הקטרת של הדין כל לחדשפסוק

 אחר וגם וה לחדש שייך איןדמסברא
 פסולים איזה הגדרה צריכים הדיןשנתחרש
 איזה על לומר סברא שום דאין זה לדיןנתרבו
 הוא אלא ירדו, לא עלו לדין גורם שיהאפסול
 בפסולו דנכלל פסול סוג אותו על תורהדין

 בדין אבל פסולים. הקטרת רין לו שישבקודש

 דפסולו אמרינן שמסברא אחר מטהרתמליקה
 והפסול מליקה למעשה נחשב עדייןבקודש
 וגם לפסוק, עוד צריכים לא צדדי פסולהוא

 כיע מטהרת מליקה של הדין מסכראמוכרח
 א"כ מטהרת. בודאי מליקה למעשהשנחשב
 דיהא מבמה ללמוד שייך דבעצם לומריכולים
 לדין מספיק והלכך אחר במקום להכשרנחשב
 בקודש פסולו של שם לה דיש ירדו לאעלו
 יכולים אין זר דמליקת סברא איזה ישאבל

 מטהרח. אינה והלכך כשרה כמליקהלהחשיבה
 זר דלמליקת דר"ש אליבא חידוש יהא זהולפי
 מטהרת. אינה אבל ירדו לא עלו של דיןיהא

 שהקשה ב', ס"ט הגרי"ז כחידושיועין
 פסדלו ההן לא הא מטהרת האיך טריפהבמליקת
 בר אינו חדלץ בטריפת דגס תירהנו דצ"שבקורש.
 דץ שאיכא אלא אכילה היתר לענץשחיטה
 לטהר מיוחדתשחיטה

 מה-
 הלפיק נבילה

 ליטהר מיוחדת מליקה דץ דאיכא קדשיםלטריפת
 שייך ולא הבליעה, ביתמטומאת
 הוא אם רק שייך דזה בקודש פסולו שלחסרוו
 אינו דבריו ובתוך קדשים. בהלכותמליקה
 בקודש פסולו הוה דלא החסרון מהומסביר
 פסולו הוה לא דאם שבארנו לפי"מאבל

 הקרבת הכשר שום נעשה דלא היינובקודש
 חולין לטריפת דמיע ממש הוה א"כקרבן,
 בר אינו הכא כ"כ שחיטה, בר אינו התםדכמו

 חסרע. הד הוה ובשניהםמליקה

4"



תקפאבהוראי

 ראטענבערג יחודח9ימו

 שביעית שפיחיבעבין

 כל א' משנה דשביעית תשיעי בפרקתנן
 שאין כרוב מספיחי חרן מותריןהספיחין
 כל אומריס וחכמים שדה בירקות בהןכיוצא
 הגמ' סוגית הביא הר"ש אסורע.הספיחין
 כל דחניא להיפוך דגרסי' ב', נ"אבפסחים
 שאין כרוב מספיחי חוץ אסורעהספיחין
 כל אומרים וחכמים שדה בירקות בהןכיוצא
 כל )ד"ה התם ופירש"י אסוריס.הספיחין
 וכן ואילך הביעור מזמן דמתריהספיחין(
 זמן לאחר דמיירי דהתם הסוגיא בכלפירש

 כרוכ ספיחי מחיר שמעון דרבי והאהביעור,
 והק' הגשמים. בימות כלה שאינו משוםהוא
 כל( ד"ה שם בתוס' הקשו הר"ש-,וכןעליו
 הנך וכל השוטה לוף מעיקר חוץ ליחניא"כ

 להן דאין כ'( משנה ז' )פרק לעילדחשיב
 מולבהמתך ילפינן דביעור הקשה ועודביעור.
 נלמד ספיחין ואיסור וגו' בארצך אשרולחיה
 ואי תבואתנה את נאסוף ולא נזרע לאמהן
 הן של פסוק לי למה הביעור זמן לאחרמיירי
 דאיסור התם דאיתא הקשה ועוך וגו'. נזרעלא

 ואי ורבנן עקיבא רבי במחלוקח תלויספיחין
 צריכין לרבנן גם הלא הביעור זמן לאחרמירי
 ולחיה ולבהמתך לדרשת מודו דהלאביעור
 הוסיפו שם בפסחים ובתוס' בארצך.אשר

 ספיחי הכא גזרי דרבנן שנא מאילהקשוח
 )פרק דהתם הנהו ובכל ספיחע שאר אטוכרוב
 גזרי. לא וכו'( השוטה לוף עיקר ב' משנהז'

 סובר דרש"י הוא, בזה לומרוהנראה
 ביעור מהדין ספיחין של ביעור הדיןדשאני
 דאהרינן הספיחין דהנה הנזרעים פירותשל
 נזרעו שלא ספיחין אותם היינו הכא,בהו

 הן בספרא עקיבא רבי של בלשונווכדמבואר
 זורעין שאין מאחר וכי נאסוף ולא נזרעלא

 וכן אסורץ. שספיחין מכאן אוספיןמהיכן

 וכל בהן( כיוצא שאין )ד"ה להדיא רש"יפירש
 הוא לארץ ונופל הנחבט מזרע ספיחיןשאר
 כשכלה הוא ביעור הזמן דהנה י"ל ולכןעכ"ל.
 דדין לומר ונוכל השדה, מן המין מאותולחיה
 יש דהנה הנזרעים בדברים רק איירי זהביעור
 זמן ואחר לאסוף וזמן לקצור וזמן לזרועזמן

 המץ מאותו כלום נשאר דלא היכאהאסיפה
 אבל המין. לאותו הביעור זמן הרבהשדה
 זמנים להם אין הלא נזרעיס שאינןספיחין
 כיון ולאסיפה ולקצירה לזריעהמיוחדים
 סלקא הוה ולכן הזרע, בנפילת תלוייםשגידולם
 דהא כלל ביעור לספיחין שאין לומראדעחין
 דיש הנזרעים לדברים רק זהו לבער מצוהדיש
 להן שאין ספיחין אבל לביעור מיוחד זמןלהם
 מיוחד זמן להן אץ וממילא לזריעה מיוחדזמן

 קמ"ל כלל, ביעור להן שאין אימאלביעור
 תבואתנו את נאסוף ולא נזרע לא הןהפסוק
 של הפסוק א"כ כיעור. דין יש לספיחיןדגם

 ביעור הדין מיני' דילפינן וגר ולחיהולבהמחך
 רבי הוצרך ולכן הנזרעים, בדברים רקמיירי
 למילף נאסוף ולא נזרע לא הן לדרשחעקיבא
 החולקים וחכמים בספיחין, ביעור הדיןמיניה
 בספיחץ ביעור דץ דליכא ס"ל עקיבא רכיעל
 רש"י, על הנ"ל הקושיוח מיושבים ולפ"זכלל.
 השוטה מלוף חוץ ליחני הר"ש שהקשהדמה
 דהנך י"ל ב'( משנה ז' )פרק דלעיל הנךוכל

 הנזרעים בדברים רק בספיחין מיירי לאדלעיל
 הכא אבל וגו' מולכהמתך דידהו ביעורדילפינן
 מהן שלהם ביעור דין דילפינן בספיחיןאיירי
 ביעור דין להן יש הספיחין רכל וקתני נזרעלא
 חוץ למימר ליכא אבל כרוב, מספיחי חוץזה

 נכלל זה שאין משום השוטה, לוףמעיקר
 ולבהמתך בדרשת אלא נזרע לא הןבדרשת
 מיושב ובזה כלל. במתני' מקום לו איןוא"כ



בהוראיתקפב
 שמעון דרבי חכמים גזרו למה התוס'קחטית
 דהא די"ל השוטה בלוף ולא כרובבספיחי
 כדפירש"י הוא כרוב בספיחי חכמיםדגזרו
 דאין משום טעמא לימא דלא גזרינן()ד"ה

 שאר למישרי ואתו שביעית איסורבספיחין
 ולא בספיחין רק שייכת זו וגזירהספיתק,
 ילפינן דביעור הקושיא ומיושב השוטה.בלוף

 לא מהן ילפינן ספיחין ואיסור 1ג1'מולבהמתך
 לדברים רק ילפינן דמולבהמחך יי"לנזרע

 ולכן מזה, ילפינן לא ססיחין אבלהנזרעים
 דין מיני' למילף נזרע לא הן של הפסוקבעינן
 ומה לעיל. שביארנו וכמו בספיתעביעור
 ר"ע במחלוקת תלף ספיחין דאיסור עוישהק'
 גם הלא הביעור זמן לאחר מיירי ואיוחכמים
 ולבהמתך מדרשת לאסור מודיסהחכמים
 של ביעור דהדין י"ל בארצך אשרולחיה

 ולא הנזרעים כדברים רק מייריולבהמחך
 לא הן דרשי לא שהחכמים כ.ון ולכןבספיחין
 לאסור מקור להו לית עקיבא, ברבינזרע
 הביעור. זמן לאחרספיחין
 פלוגתת עיקר לבאר נוכל דכרינוולפי
 ספיהין האיסור אי והר"ש תוס' עםרש"י
 הביעור זמן קודם מירי עקיבא דרביאליבא
 בשיטת כארנו דהנה הביעור, זמן לאחראו

 דאע"ג לספיחין נזרעים בין לתלק דס"לרש"י
 דולבהמחך מהפסוק לנזרעים ביעורדילפינן
 בספיחין, ביעור דין מזה ללמוד נוכל לאמ"מ
 דגס ללמד נזרע לא הן של הפסוק באוא"כ

 איסור לחדש אבל ביעור. דין ישלספיחע
 למילף ליכא הביעור זמן קודם גםספיחין
 ביעור דין דיש ללשוד לנו דדימהפסוק
 רש"י על שהקשו והר"ש תוס' אבלבספיחין.

 בין לחלק להו סבירא לא הנ"ל הקושיותכל
 יסוד דהלא ביעור לענין לספיחיןנזרעים

 בזה, ביניהם לחלק דליכא הואקושיותיהם
 לאסור נזרע לא דהן קרא בעינן לאולנן

 זה ידענו דכבר הביעור זמן לאחרספיחין
 נזרע לא הן של הפסוק וע"כ דולבהמתךמקרא
 קודם גם ספיחין איסור מיניה למילףמיותר
 הביעור,זמן

 דלעיל הריב"א בשם שם התוס' הקשועוד
 כרוב ספיהי ונטל אחריו לגינה ונכנסתיקתנ'
 מהן והיו הקרקע מן שתלשן משמעואכל
 ביעור, קודם איירי וא"כ מחוברין,הרבה
 זמן לאחר דמיירי שפירש רש"י עלוקשה

 רש"י על קשה לכאורה דהנה וי"להביעור.
 שנכנס הזה דהמעשה פירש דהנה עצמו,מדברי
 המעשה הלא וק' הביעור, זמן אהר היהלגינה
 שאינו דבר הוי וכרוב כרוב בספיחי היההזה
 בעצמו כדפירש"י החורף ימות כל לחיהכלה
 אע וא"כ גזרינן( וד"ה בהן כיוצא שאין)ד"ה
 לחיה כלה הכרוב שאין דנהי וצ"ל ביעור.לו
 אסורע דידיה ספיחין מ"מ הגשמים, ימותנל

 טעמא לימא דלא גזרינן( )ד"הנדפירש"י
 ואתי שביעית איסור בספיחין דאיןמשום
 זמן החכמים ונקטו ספיחין. שארלמישרי
 אע"פ כרוב הספיתי לבער צריכים שאזמיוהד
 בקרקע. כרוב וספיחי הנזרע כרוב יששעדיין
 בפשיטוח, הריב"א קושית ליישב נוכלובזה
 לקרקע מחוברין כרובין הרבה היודוראי

 משום הביעור זטן לאחר מיקריואעפ"כ
 שנקטו הזמן לאחר היה הזהשהמעשה
 לומר )ואפשר כרוב, הספיהי לבש-החכמים
 רוו"י שדחה כהפירוש דס"ל הריב"אבדעת
 בימות כלה כרוב דגם בהן[ כיוצא שאין]ד"ה

 משום ספיחים משאר דשאני רקהגשמים
 לאילן.(דדומה
 מהגמ' רש"י על תם רבינו שהקשה מהועל
 מתיר שכן העומר למנחת מה ב', ה'מנחות
 ספיחין דאמר עקיבא כרבי וכוי בשביעיחחדש

 של דבפסח כיעור קודס ההנו וע"כאסורים,
 תירצו כבר וכו' ביעור הוה לא עדייןשביעית
 הוא שלהם הביעור דזמן דברים דישהאתרונים

 באותן מירי במנחות והגמ' השביעיתבחוך
 בשביעיח הוא שלהם ביעור שזמןהמינים
 הביא השולחן פאח ובספר הפסח. קודםעצמה
 הביעור דזמן דברים דיש ס"ל דרש"יראי'
 עבויה במס' דפירש"י בשביעית הואשלהם
 מחבער אלא אסור( שכרו ד"ה א' )ס"בזרה

 ביעור. שיך בשביעית שגם הריבשביעית,



תקפגבחוראי

 גרומן צבי ראובןחרב

 לחזדייף שיכול כתבבעבין

 אומר אלעזר רבי במשנה א', פ"1גיטין
 בפני לה שנתנו אלא עדיס עליו שאיןאע"פ
 אמר יהודה רב אמר ב', פ"ו ובגמ' כשר,עדים
 קמיה אמריתה כי בגיטין כר"א הלכהרב

 להלכה פסקינן וכן בשטרות. אף אמרדשמואל
 כרתי, מסירה דעידי אלעזרכרבי

 ר"א כוונת אם הפוסקים בין מחלוקחךש
 חתימה, עידי ולא כרתי מסירה עידי דרקהיא
 כרתי חתימה דעידי לר"מ מסכים ר"א דגםאו
 יעויין כרתי. מסירה עידי דאף דמוסיףאלא

 ס"ל דר"א להוכיח האריך שהרי"ףבפירקין
 א', ד' בדף תוס' ורעח כרחי, מסירה עידידאף

 כרחי מסירה עידי דרק ס"ל דר"אמבוארת
 הרי"ף. בשיטה הר"ן ביאור נביאובסמוך
 אומר ב"ב יהודה רבי במשנה, ב' כ"אבדף
 על ולא המחוק הנייר על לא כותביןאין

 וחכמים להזדייף. יכול שהוא מפניהדיפתרא
 שמכשירים דחכמים פירשו ובגמ'מכשירי,.

 ופירש כרתי מסירה דעהץ דס"ל ר"אהם
 מסירה עידי תמיר בעינן ולר"א דהואילרש"י
 בו יש אם וידעי נתינחו לפני הגט קוראיםוהם
 צריכה להנשא הבאה אשה וכל והואילתנאה
 לא בפניהם הגט שנמסר מסירה עייילהביא
 שסובר ר"מ אכל להזדייף דיכול לןאיכפח
 עידי להביא צריכה ואינה כרחי חתימהעידי

 בעדים די אלא להנשא רוצה היא אםחחימה
 שיכול בדבר פסול לכן חתימתןהמכירים
 התנאי ומחקה בו הוה תנאה דדילמאלהזדייף
 התנאי. נתקיים לא אם מגורשת אינהושמא
 העידי תביא היא דאם מרש"י התוס'ודיקו
 זה בגט להנשא שתרצה בשעה בעצמןחתימה
 היו תנאי בו היה דאם דכשר יודה מאיר רביגם

 ופירשו רש"י על חלקו עצמןוהחוס'
 כל כשר הגט אין כרתי, חת'מה ועידידהואיל
 אם ואף נזדייף שלא מחוכו מוכח דאיןהיכא
 והשטר הואיל מ"מ לפנינו חתימה עידיתביא
 שטר, בשם חסר כלום מוכיח אינומעצמו
 דשטר ,דמגופו היכא רק נקרא לר"מדשטר
 ידו. על לפסזקנוכל

 אבל, ד"ה ב' כ"ב בתוס' עוריעויין
 הכשיר לא ר"א ואמר הגמ' דברישהביאו
 לא. שטרוח בשאר אבל בגיטין אלאר"א

 החילוק טעם על שעמדו בראשונים שםחעותן
 הנזכר ד"ה ובתום' שטרות לשאר גיטיןבין

 גיטין בע הבדל אין דבאמת י"מ פירושהביאו
 בגיטין כוותיה פסק דר"א אלא שטרותלשאר
 הביאה ב', פ"ו דבגמ' וכמו שטרות. בשארולא
 בשאר ולא בגיטין כר"א רפוסקת זו דיעההגמ'

 דומה, זה דאץ עליהם התוס' והקשושטרות.
 לשון אותו אמרה לא הגמ' למה כןדאם

 ולא בגיטין כר"א הלכה ב', פ"ו כדףשאמרה
 אוחה זוהי הלא הי"מ דלפי שטרותבשאר
 בדיוק.מימרא

 הי"מ דברי בדו"ח ז"ל רע"אותירץ
 רק כר"א פסקינן ב', פ"ו דבדף היאדכוונתם
 לאשורי חתימה בעידי צורך שאיןבגיטין
 עידי בלי שטרוח בשאר אבל לשטרהשטר
 כדף כאן אבל שטר, נקרא השטר איןחתימה
 בשאר כר"א פסקה לא שהגמ' אף ב',כ"ב

 אין שטרות דבשאר הגמ' כוונת איןשטרות
 אלא חתימה, עידי בלי שטר נעשההשטר
 לעמוד יוכל שהשטר רצריך היא הכחובדגזירח
 והיינו מפסוק, הגמ' שדרשה כמו רביםימים
 לימים ממנו להוכיח נוכל חתימה עהי ישדאם
 אינם מסירה עידי אבל המעשה אחרבים



כהוראיתקפד
 אינו בעצמו השטר אבל רבים לימיםראיה
 ונפ"מ  לשטר, שיעשוהו חחימה לעידיצריך
 שכחוב בשטר תהיה ב', פ"ו לדף כאן הגמ'בין
 שמעת בן יוסף שגי ויש שמעון בן יוסףבו

 פסול השטר הוה ב', פ"1 הגמ' דלפי אחחבעיר
 אז לשטר אותו עושיס חתימה ועידידהואיל
 שמעת בן יוסף איזה טתוכו מוכח ואיןהואיל
 דף דיון גמרא לפי אבל השטר פסול זההוא
 אלא לחוד מסירה בעידי כשר שהשטר ב',כ"כ

 מתקיים חה רבים ימים יעמדו לקייםשבעינן
 עכח"ד. חתימה, עקץע"י

 מוכח דבעיא רהא הגרע"א מדברירואים
 לר"מ שטר דין הוא דכן משום הואמתוכו
 טחוכו מוכח אם רק שטר חשיבדלא
 חולק ע"כ מועילים ע"מ דגם דס"ל לר"אאבל
 דמורה באופן אפילו ומשו"ה ר"מ, עלבזה
 ימים יעמדו למען משום ע"ח דבעי'ר"א
 מתוכו. טוכח מצריך אערבים

 גירושין מהלכוח ה"ב ב' בפרקהרמב"ם
 להזדייף שיכול דבר על וכותבין וז"לכתב
 משמע ע"כ. מסירה בעידי לה שיתננווהוא
 יבררו אס ואפי' ע"ח במקום אפי' ע"מדכעי'
 הרמב"ם דהא להבין וצריך נזדייף. שלאאח"כ
 דס"ל אף וא"כ כרתי דע"מ כר"אפסק

 מוכח דין מ"מ מועיליס, ע"ח דגםכהרי"ף
 גרירא ע"ח של בשטר אף בעינן לאמתוכו
 הרי דאז מדנילים גרידא ע"מ גם שעכ"פכיון
 מחוכו מוכח דץ אין ובע"כ מחוכו מוכחאץ

 אפי' וא"כ הגרע"א מר וכנ"ל השטרבעצם
 מתוכו מוכח שאין אף להזדייף שיכולבשטר
 גךיא. בע"ח גם יוכשרמ"מ

 מהל' בפ"ה הרמב"ם שפסק מה צ"עועוד
 על או הנייר על כתב בשטר "כהנדעבדים.
 של גופו שהוא וכו' חורין בן אח הריהחרס
 או עדים שני בפני השטר אח לו ומוסרשחרור
 לבינו בינו לו ומוסר בו חתומים עדיסשהיו
 עירי הצריך לא דכאן הרי לחירות. יצא זההרי

 להזדהף שיכול דבר על שנכחב היכאמסירה
 שחרור. מגט אשה גט שנא ומאי חרס,כמו

 פ"א מכירה בהלכות הרטב"ם כחבעוד
 המיר על לו כוחב בשטר כיצד ח"ל שכתכה"ז
 כיון לך מכורה שדי העלה על או החרס עלאו

 מסירה עירי לא שאין והינו קנה לידושהגיע
 ידו בכתב כתב מדיו ומועיל חתימה עידיולא
 דהואיל יקשה פה וגם ט"ז( משה אמרי)עיין
 הצריך לא איך להזדייף שיכול דבר הוינחרס
 אשה. בגט כמו מסירהעידי

 גדף ז"ל הר"ן שיטת בהקדם, לומרונראה
 חתימה שעטץ לבאר האריך אשר ב',פ"ו
 רר"א משום לא אבל לגירושין מספיקיםלר"א
 שיטת כמו כרחי מסירה עקי דאףס"ל

 לי סבירא חתימה מעידי דחרן כהרי"ף,דומב"ן
 כרתי, מסירה עידי דגםלר"א
 דץ פאוחו לר"א כרהן חחימהדעידי
 עקץ דאף ס"ל שר"א אלא לר"מדכרחי

 היא, בהרי"ף הר"ן שיטת ואלו כרתי.מסירה
 מסירה,ופירש עידי מדין כרתי חחימהדעידי
 ואנן טיה מתחת יוצא וגט דהואיל דבריוהר"ן
 והואיל כעלה מיד לה בא הזה שהגטסהדי
 הזה שהגט העובדא על בנויה הזאח סהדיוהאנן
 דאולי סהדי האנן אין זה דבלי עדים בידחתום
 עדים ויש הואיל אכל בעצמה, אותו כחבההיא

 וחתמו כתבו שהם ראיה זוהי עליוחתומים
 לאשה בו לחתוס להם אסור דהלא לבעלאותו
 ידה מתחת יוצא והוא הואיל כן ואםכמובן
 שהגט מסקנא להסיק לנו מסיעים העדיםהלא
 מסירה. עץץ העדים מיקרו משו"ה להנמסר

 דס"ל מורה לכאורה הרמב"םולשון
 גירושין מהל' ה"ז בפ"א דכתב הר"ןמ2יטת
 או לבינה בינו לה ונתנו ועבר שמם בוחתמו

 כשר זה הרי פסולים מסירה עץץשנמצאו
 יוצא הגט והרי כשרים שבו ועדיםהואיל
 והרי הרמב"ם שהוסיף וממה עכ-ל ירהמחחת
 בו אין לכאורה אשר ידה מתחת יוצאהגט
 להודיענו רק 11 בהלכה כ11נת1 דהאצורך
 כרתי, חחימה עידי וגם כרתי מסירהשעידי
 עידי דלמה לבאר זו בהוספה כוונתואלא

 שהואיל הר"ן נדעת והיינו כרחקחתימה



תקפהכהוראי

 כעירי חתימה עידי להו הוו ידה מתחחויוצא
מסירה.
 בשיטת קאי שהרמב"ם שהוכחנוואחר
 דעידי דס"ל דאף דבריו לבאר ישהרען,
 הוא הדבר ביאור מ"מ לר"א, כרתיחתימה
 והוו לאשה מהבעל נמסר דהגט ידעינן ידסרעל
 שיכול בדבר בכתבו ולכן מסירה. כעידילהו

 המסירה על מהשטר הוכחה שאיןלהזדייף
 מסירה, עידי לנו חסר השטר שזהפודאפשר
 באינו רק מסירה כעידי מועילים חחימהועידי
 מחתימתם טובה ראי' לנו שיש להזדייףיכול

 נמסר.שהשסר
 שכתבו דקיי"ל ד"ה א', ד' בתוס'ועיין
 הוראת דמהניא ממת דלענין לחלק ישמיהו
 במקום חתימה בעידי סגי עדים כמאהבע"ד
 לא וגירושין בקידושין אבל בע"דהודאת
 לאחריני דמחייב משום בע"ד הודאתמהניא
 זצ"ל היימאז להגר"ש שלמה ר בחי' וע,כו'
 בקידושין כמו קיום עידי דצריך דהיכאשפי'

 לשטר לאשוויי מסירה עירי צריכיםוגירושין
 קיוס עידי צריך דלא שטרות בשאר אבלשטר,
 המתחייב דעת על המעידים חתימהעמץ
 לשון מורה וכ, לשטר. השטר אחעושים

 הוא הרי עדים בפגי לה שיתנהו ומניןהרמב"ם
 וכר דבר 'קום עהם שלשה או שמם פי עלאומר
 ממן לכז קיום עץץ זקנריך משום והינוע"כ.
 ורק שטרא, להאשווה גם מסירה בשעתעדים
 מסירה עידי נעשו הס הלא חחימה עהץכשיש
 הר"ן. שמבארכמו

 הרמב"ם בדברי סחירה אק זהולפי
 הדכר לקיום עדים שבעינן גט בעידידבשלמא
 יכולים חתימה שעיי אלא מסירה, עידיובעינן
 שכתבו היכא כל לכן מסירה כעירי לשמשגפ
 צריכים ואנחנו הואיל להזדייף שיכול דברעל

 היכא כל מסירה שהיתה מחתימתםלהוכיח
 גמורה הוכחה הוכחתינו אין להזדייףדיכול

 כי מסירה עידי הרמב"ם הצריך ולכןמהשטר
 כאן שהיתה מהשטר להוכיח צריך לאאז

מסירה.
 לעדים צורך שאין מכירה בשטראבל
 אז המתחייב דעת על חתימה אלא הדברלקיום

 מ"מ להזדייף שיכול דבר על חחמו אםגס
 דמשוה מה חה כאן יש המתחייב דעת עלעדוה
 דעח על עדים כאן שיש מה לשטראותו

 מסירה עידי להצריך אין ולכןהמתחייב
 אח זייפו שלא אח"כ לברר ונוכלרהואיל
 שאין מה שטר, בשם כלום חסר לא אזהשטר,
 חתימה שעידי ורק מסירה עירי דבעינן בגטכן

 מסירה עדות היא כאלו הויא בשטרהכתוביס
 להבין נוכל לא עצמו שמהשטר היכא כלולכן
 עדות. כאן אין מבחוץ עדוח ע"י אלא זהאת
 לשטר אשה גט בין הרמב"ם שמחלקוזה

 לא גם עבדים שבשחרור מובן וכןמכירה
 בשחרורי דגם מסירה עטי הרמכ"םהצריך
 כ ]וכ" קיום, עידי מדין לעדים צורך איןעבדים
 לכן זצ"ל[, ווסרמן להגר"א כיאוריםבקובץ
 ומשום מתחייב דעת על אלא עדים בעינןלא
 שיכול דבר על גם חתימה בעהץ סגיכך

 בגט מסירה עידי הרמב"ם הצריך ולאלהזדייף
שחרור.
 שנתערבו גיטק דשני פסק הרמב"םוהנה

 מסירה. בעדי לזו ושניהם לזו שניהםנותן
 מ"מ בשטר חחימה עיד' שיש שמדוברוהאף
 לא הרמב"ם הלא וצ"ב מסירה, עייצריך
 חתימה. עידי דיש היכא כל מסירה עידימצריך
 רק חתימה דנירי דהואיל ניחא הנ"לולסי

 לעיל שאמרנו כמו מסירה כעידימשמשים
 לדעח נוכל דלא היכא כל אז הרמב"םבשיטח
 גט רק יצא אס דהא לה שנמסר עצמומהשטר
 מספיק לא ע,ד מסירה בעדי ידה מתחתאחד
 ולכן חברתה גט אלא גיטה אינה זהדשמא
 ואז ידה מחחת הג'סין שני שיצאומצריך
 ואנו והואיל לה נמסר הנכת שהגטנוכיח
 עווזים לא כן אם האחר הגט לסיועצריכים
 מסירה שהיתה לבדם חתימה מעריההוכחה
 שהשטר העובדא גם לזה שמצרפיסאלא
 לנו אין זה ובאופן ירה מתחת יוצאהאחר
 חחימה עקץ אין לכז לבד מהעדיםהוכחה
 מסירה, עהץ כאן להיותיכולים
 ד' במכילתין התוס' דברי בזה לבארויש

 עידי דרק ס"ל דר"א שהוכיחו דקה"לא',
 שאמרה ממה חחימה, עידי ולא כרחימסירה



כהוראיתקפו
 ששמוח גיטין שני היו שאם א', פ"ו בדףהגמ'
 לזו שניהן נותן ונתערבו שרם והאשההבעל
 רק אחי דזה לאמר הגמ' ורצתה לזו,ושניהן
 דעידי לר"א אבל כרתי חתימה יעידילר"מ
 ידעי לא מסירה והעידי הואיל כרתימסירה
 לזו שתיהן שיתן אפשר אי מיגרשאבמאי
 עירי דאין מזה החוס' והוכיחו לזוושחיהן
 לא למה כן לא דאם לר"א מועיליםהתימה
 שמועיל דכמו לזו ושתיהן לזו שתיהןניתן
 רק דלר"א וראי אלא לר"א יועיל כךלר"מ
 להנך קושיא היא ולכאורה כרתי. מסירהעהץ

 כרחי. חתימה עייי גם דלר"א דסבריראשוניס
 דברי על להעיר שיש מה בהקדסוי"ל
 דאיירי לומר וצריך בהוכחתם דכתבוהתוס',

 רק מועיל לר"מ דאף כוונתםבמשולשע
 מחוכו. מוכח הף לא דאל"כבמשולשין
 ואיירי שהוסיפו מה מיותר זהולכאורה
 דהא להוכחתם נוגע זה ואיןבמשולשין
 היה לר"מ מועיל היה שאם תלוי', רקהוכחחם
 מוכרחים שאנחנו ומה לר"א גם להועילצריך
 לביאור נוגע רק זה במשולשין דאיירילאמר
 הקשה וככר עתה לנו ,וגע זה ואע שםהסוגיא

 בצ"ע. ונשאר הפנ"יכן
 דברינו מתחלת הבאנו כבר דהנהוי"ל
 שתוכו, מוכח בעינן לא דלר"מ רש"ישיטח
 אם זה ולפי ג'. בפרק הר"ן שיטת היאוכן

 איירי ולא לר"מ מתוכו מוכח בעי דלאנאמר
 סוגיא מאותה ראיה לתוסי אין אזבמשולשין
 דברי לפי דהנה חתימה, עידי יועילו לאדלר"א
 עדים שהם כיק מועילים חתימה דעידיהר"ן
 דלר"מ הגמ' דברי מובנים אזי המסירהעל

 חתימה שעהץ כיק השטרות שני לתחנוכל
 יעח על העידו כבר חתימה והעהץכרתי

 אף ולפיכך לשטר, השטר את ועשוהמתחייב
 מתוכו מוכח בעי ולא הואיל משולשע אינןאם
 אכל אשה. לכל גיטין שני לתת רנוכלודאי
 המסירה, על עדים הם חתימה דעידילר"א
 נמסר אם לדעת נוכל לא ומעדותז הואילא"כ
 לנו אין ש11ת ושמותיהן דהואיל הנכון, הגטלה

 מצירוף אלא הנכת הגט לה שנמסרלדעת
 יוצאים השטרות ששני רואים שאנוהעובדא
 שמתגרשת עצמו השטר מגוף אכל 'דו,מתחח
 לא - באחד אלא מחגרשת אינה דהא -בו

 כאן אין ולפיכך מסירה, שהיתה להוכיחנוכל
 לר"א, ר"מ בין ההבדל חהו מסירה, עלעדות
 לשיטת גמרא מאותה החוס' קר מיושבתובכך
 לר"א, גם כרתי חחימה עיץ אם דאףהר"ן,
 אין מסירה עידי מדק כרתי והם הואילמ"מ
 וכמש"נ. הנשים לשתי הגיטין שני לתתלנו
 מתוכו מוכח דבעינן דסברי חוס'אבל

 מועיל יהיה לא לר"מ דגם לאמרומוכרחיס
 היו אם רק הגיטין שני לשתיהןלתת

 אפשר דאי שפיר הוכיחו ממילאמשולשים,
 בהגט הכירא יש דאם הר"ן כסברתלנקוט
 נוכל שפיר אז מסוימת לאשה רק שייךשהוא
 הראויה מסירה שהיחה חחימה מהעירילברר
 הוא אם עצמו הגט מתוך לברר נוכל לאואם
 למי ומבורר כתוב עצמו בגט מ"מ הנכתהגט
 הגט ומחוך במשולשין אירינן דהאשיך
 עיכוב כאן ואין מסוימח לאשה ששייךמבורר
 נוכיח ואם והואיל ידיעה, חסרון משום רקלנו
 כאן אין הגט, מבורר יהיה אז גט כל שייךלמי

 המסירה. על בהעדותחסרת
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תקפזכהוראי

 לפטן רא41ןחרב

 וממכר 4מקח ריביתבעכין

 מכירה מהל' כ"ב בפרק הרמב"ם כחבא.
 ולא שבשוק שער על הפוסק אבל וז"ל ג'הל'
 חףב מוכר, ברשות עליו שפסק המין אותוהי'

 חוזר ואם שפסק. מה ללוקח וליתןלקנות
 שזה כתב והמ"מ עכ"ל, שפרע מימקבל
 וכתב ב', ס"ב דף נשך איזהו פ' בראשמבואר
 פרק דריש דההיא שמאהר אומר ואניהכ"מ
 לו מנין רבית לענין אלא שנוי' אינה נשךאיזהו
 המ"מ ודברי המקת, קיום לענין משםללמד
צ"כ.
 לקח כיצד ב', ס"ב דף בב"מ גרסינןב.
 וכו', השער וכן הכור זהב בדינר חטיםהימנו
 על פוסקין אע והתניא הף מאי יין לו איןוכי

 פוסקין. השער יצא השער שיצא עדהפירוח
 מתניתין רבה אמר לזה יש לזה שאין פי עלאף
 שהי' הרי וכדתניא עסקינן בדמיהן לחובבבא
 ואומר גורנו על ועמד והלך מנה בחבירונושה
 אמר תטים בהם ליקח רוצה שאני מעות ליחן
 עלי ועשה צא לך נוחן שאני לי יש חטיםלו

 עשר שנים כל לך אעלה ואני עכשיו שלכשער
 דמי. לידו הבא כאיסרו דלאו אסורחדש

 לידו הבא "כאיסרו הי' שאם מזהומבואר
 מותר הי' עכשיו מעות שנתן דהיינודמי"
 לייו הבא כאיסרו דלא ד"ה שם רש"יופירש
 בשעה איסור לנותן דומה זה שאין וז"ל,דמי,

 בשוק עכשיו לו יקנה למימר דאיכאשפוסק
 של ההיתר הוא מה וצ"ב עכ"ל שקיבלבמעות
 לידו.. בא"איסרו

 איסור אין התורה דמן בזה, לומרונראה
 וחכמים ובקציצה, הלואה בדרך רקריבית
 דומה הוא אם וממכר במקח אפילואסרו

 להיות שלא שצריך הא לפרש וישלהלואה,
 התפץ )א( אופנים: בשני להלואהדומה

 הוא זמן לאחר להלוקח לשלם צריךשהמוכר

 משום חיוב רק ולא ללוקת שייה להיותצריך
 שאע )ב( מצוה". חוב בעל "פריעת שלדין
 רק להלוקח, שייך נחשב להיות להחפץצריך
 דומה שהוא מעשה פסיקה המעשהשיהי'
 להלואה. ולא וממכרלמקח
 הראשון כאופן סובר שרש"י ונראהג.

 "מתניתין בד"ה כתב רש"' שהרישבארנו,
 % נתן שלא וז"ל עסקינן" בדמיהן לחובבבא
 שיחזור לו שחייב החטין דמי ללוקח מוכרזה

 לעשות בא אלא היין בשביל הימנוויקבלם
 וכו'. יין החוב על ולמסוק חוב החטין דמיעליו
 ואי מעכשיו לו קנף הוה יין לוה הוהראי

 לא והוא לו אע אבל אייקר ברשוחיהאיקר
 הוא יכול לומר שנוכל מעות עכשיוקבל

 אלא אצלו שאינם נמצא שקיבל בדמיסלקנוחו
 רש"י שכתב הרי עכ"ל, בעלמא.בהלואה
 אבל ואסור, הלואה של דין רק היע עלשאין
 בשביל רק קבלם הרי עכשיו מעוח קבלאם

 יי, ישלם ואם פקדון דע עליהם ויש הייןקניית
 וזה מעות. של הפקדון חליפת חשוביהא

 ב', ע"ב דף בפרקין ברש"י כן גםמבואר
 לקוצרים תחילה הוא הי' בהמשנהשגרסי'
 אין לו דיש "דכיון רש"י ופירש וכו' עמופוסק
 שלא ואע"פ לו קנוי הוא דמעכשיו רביתכאן
 הוא מדרבנן ריבית אבק נמי לו אע דכימשך
 לו שהוקשה ונ"ל גיור", לא לו לו יש"וכי
 משך", שלא "ואע"פ שכחב במהלרש"י
 ממש להלוקח קנוי הפירות להיותשצריך
 קנק מעשה עשה לא הוא והרי מותר,להיות
 שאבק שכיע רש"י תי' וע"ז משיכה, שלממש
 קנוי שהוא כמו הפירות עשו הם מדרבנןריבית
 וכמש"כ. משיכה, בלאלהלוקח

 מי א', סעיף קס"ג בסימן פסקהמחבר
 מעותי לי תן לו ואמר מעות בתבירו נושהשהי'



כהוראיתקפח
 לו יש אם וכו' חטים בהם ליקח רוצהשאני
 סק"ד כט"ז ועין מוחר מעותיו כשיעורחטים
 רש"י, מלשון הוא השו"ע שמש"כשכתב
 אם הרין שהוא רש"י שמשמעות כתבוהט"ז
 דוקא צריך ואינו מותר משלו מעות לויש

 יוסף שהביח מייתי דבריו בסוף אבלחיטים,
 לו יש שאפילו רש"י לשת שמשמעותכתב
 ונ"ל חטים. דוקא וצריך אסור, משלומעוח
 ח"ל למעלה שהבאנו רש"י בלשון משמעעעה
 עכשיו קכל לא"והוא

 כתב שהוא הרי מעוח-
 כדי עכשיו דוקא מעוח ליתן שצריךבהדיא
 שצריך שנחבאר כמו והטעם מותר,להיות
 מעות נתינת של קצת קגין מעשה עכ"פלעשוח
 שהפירות לומר החכמים הקלו זהומשום
 ברשותו אייקר ואפילו ללוקח לגמריקנויות
אייקר.
 השני כדרך הוא התוס' ששיטת ונראהד.

 יהי' פיסוק שהמעשה בעינן שרקשכתבתי
 דף חוס' עיין להלואה. ולא וממכר למקחדומה
 אכלן ואפילו וז"ל, בשמשך ד"ה א'ס"ג

 יוקירו אם אחרים חטים לשלם מותרהמוכר
 היחר לענין אלא הףא לא דהכא ומשיכהוכו'
 התוס' של בצידו ממש. לקנות ולאפיסוק
 הך כלל כחב לא ישנים בתוס' אבלכחוב,
 שיש לי ונראה הדיבור. סוף עד דהכאומשיכה
 התוס' של פרושו חה הללו המליםלגרוס
 על שיחול צריך אין כמשיכה שאפילושכית
 שהפיסוק צריך רק להלוקח שהוא דיניםהחפץ
 נ"מ אין וממילא וממכר מקח של מעשהיהי'
 המוכר. אנלןאם

 הימנו לקח ד"ה ב' ס"ב דף בתוס'עיין
 פירש שרש"י שכחב הכור, זהב בדינרחטים
 לו שאין אע"פ היתר הף חטיםדמקח
 האיסור קאי ולא מעות לו שנתן כיוןחטים
 "ועוד השני' בקושיחו עליו והקשה איין.אלא
 פריך מאי אין אלא קאי לא דאסורכית

 יצא והתנן הוי מאי יין לו אע וכיבגמרא
 לא וכי לזה יש לזה שאין אע"פ פוסקיןהשער
 לו נחן ולא חוב מחמת יץ לפסוק דאסורירע
 שמפרש שי"ף במהר-ם ועיע דמים." שוםאז

 חיצוגה מסברא התום' שקח2ית לאמרשאין
 בתירץ ב', ס"ג בדף רק מתחדשת זושסברא
 הלואה "החם החם פפא ר' קח2ית עלהגמרא
 שכית הי' התוס' קושית רק זביני"הכא

 כיון מוחר חטים שמקח המשנה מפרששרש"י
 מעות, נתן שלא כיון אסור יין ורק מעותשנתן
 דברי שלפי לי ונראה 11. סברא ידענוממילא
 בתחילת התוס' כתבה שהרי קח2י' כאןאץ
 לרבותא רישא שנקט רש"י שלשיטתדבריו
 פיסוק מכח שבא אע"ג אסור דיעדסיסא
 ולא וממכר מקח דרך שהי' חטים שלהראשון
 שכיץ לשיטתו טוב הו"א חה הלואה.דרך
 על פקדון דין הי' החטים על מעוחשנתן
 היין על חדש פיסוק עושה וכשהואהחטים
 בשיטת אבל החטים, של החליפין הייןנעשה
 כאן שהי' וכיון בהפסיקה תלוי הכלהתוס'
 הפסיקה מעות, נתן ולא היין על חדשהפסיקה
 ואסור. להלואה דומההזאת
 לזה יש לזה שאין אע"פ ד"ה בחוס'עיין
 שאם כיון רבית זה אין חטים משך דלאדאע"ג
 ולכן שפרע במי קאי הי' לח1ור מוכר באהי'

 בספר והקשה לוקח. ברשות כנתיקרוחשיבי
 שהרי זה לטעם התוס' צריך למה יהושע,פני

 "דאמר אחר טעם ב', ס"ג דף בגמראאיחא
 מאי אחיזרי ושדייא טיבותיך שקולאליה

 מזבינינא הוה בידי זוזא לי הוו אי ליאהנית
 צריך שהתוס' לי ונראה בזולא". ובשיליבהיני
 כמו הגמרא של הטעם מספיק ולא זהטעם

 פיסוק להיוח צריך כל שראשיתשביארתי,
 הסברא יש אם כך ואחר וממכר למקחשדומה
 כן ובאמת רכך. גזרו לא לי" אהניח "מאישל
 "אלא אח"כ שהקשה שם, להדיא בגמ'איתא
 ותירץ וכו' בסאה" סאה ללוות מוחרמעתה
 שצריך בהדיא הרי זביני" הכא הלואה"התם
 הוא שפרע" "למי קנין וע"י "זביני",להיוח
 "זביני". שלפיסוק
 והמ"מ הרמב-ם דברי מיושבים ולפ"זה.
 קנע אין שאם סובר שהמ"מ א', באותשהבאנו
 מחירים היו לא שפרע" "למי הפחותלכל

 ראי' לו ויש נתיקרו אם הפירות ליתןהחכמים



תקפטכחויאי

 שביארנו כמו ב', ס"ב דף בב"ממהסוגיא
 דעת שזה להוכיח יש ובאמח רש"י,לשיטח
 1' בפרק פסק שהוא כיון גופי'הרמב"ם
 אצל חוב לו שהי' מי ד', הל' מכירהמהלכות
 בחוב ין של חבית לי מכור לו ואמרחבירו
 שנחן כמי זה הרי המוכר. ורצה אצלך לושיש
 שפרע, מי מקבל בו החוזר וכל עחההדמים
 למה זה ידעתי לא א"א כתב, הראב"דובהשגת

 מלוה מעמידין דאמרינן הא הטעהו ואוליוכו'

 קני' לענין לאו וההיא לו שיש והוא הפרותעל
 עכ"ל. ריבית לאיסור אלאמיירי

 קנע אין שאם הרמב"ם ששיטתונראה
 כמו אסור הי' שסרע" "למי הפחותלכל

 סובר הראב"ד אבל שביארנו, רש"ילשיטת
 שייך החפץ להיות צריך שאין התוס'כשיטת
 מקח של מסיקה להיות צריך רקללוקח
 משנה ככסף הרב על צ"ע ובאמחוממכר.

 כן. כתבשלא

4"
 שמולביץרפאל

 טמאת תרומה שריפתבדין

 דמי שפיר בחול הא א', כ"ה דף שבתבגמ'
 הקדשים לשרוף שמצוה כשס רב אמרמ"ט

 התרומה את לשרוף מצוה כךשנטמאו
 חיהני ביעורה בשעת חורה ואמרהשנטמאת
 רב דאמר נחמן מדרב תורה אמרה היכןממנה
 הנה ואני קרא אמר אבוה בר רבה אמרנחמן
 תרומות בשחי תרומתי משמרח את לךנתתי
 תרומה ואחת טהורה תרומה אחת מדברהכתוב
 להסיקה תהא שלך לך רחמנא ואמרטמאה
 בחול הא ד"ה בתוס' ועי' תבשילך.תחת

 דתרומה תיתי מהיכא תימא וז"לשהקשה
 ממעשה אי מ"ט דבעי בהנאה אסורהטמאה
 גמרינן דהוה וחירצו וכו' למיפרך איכאהקל

 למעשר ובכורים לככורים מדאיתקשתרומה
עיי"ש.
 דשלך דינא דהך נראה הי' בפשוטווהנה

 עם כלל תלוי אינו תבשילך תחת להסיקהתהא
 היתר דיש ב1ה נתחדש ואדרבה שריפתה,מצות
 תחת להסיקה והיינו ביעורה בשעחהנאה

 לפי ד"ה כ', כ"ד בתוס' להדיא וכ"התבשילו,
 מקדשים תרומה ילפינן היכי וא"תח"ל

 לפי יו"ט דוחה שריפתן שאין הוא דיןדקדשים
 אלא וכו', שריפה בשעח ליהנות יכוליןשאע

 בשעת ליהנות שמותר טמאה תרומהשריפח
 שמותר חולין משמן מ"ש יאסר למהשריפה
 לפי תרומה ראטו להנאתו ולהדליקולשורפו
 ואומר גרע מיגרע בשריפתה מצוהשיש
 כל תורה שאסרה דכיון גרע דודאיריב"א
 אינה 11 הבערה א"כ שריפה, הנאה רקהנאות
 אלא שריפה מצות לשם אלא הנאתולצורך

 בשעת ממנה שיהנה הקסידה לאשהחורה
 דהוה מירי יו"ט דחיא לא ולהכיביעורה
 למ"ד ביו"ט קריבים דאין ונדבותאנדרים
 לדידי' הלחם שתי וכן 1כ1 קא גבוהמשולחן
 אכילת בהן שיש אע"פ יו"ט דוחה אפייתןאין
 קריבין ולמ"ד גבוה לצורך דעיקרן משוםאדם
 שחיטתן דעיקר דקסבר משום היינוביו"ט
 תרומה שדיפת אבל אדם, לצורך נמיואפייתן
 הנאה לשם ולא ביעור מצות לשם ודאיטמאה
 הרי ע"כ. קדשים כשאר ביו"ט אסורההלכך
 דיש אלא שרימחה היא מצותה דעיקרלהדיא
 הדיבור בסוף נמי מבואר וכן הנאה. היתרלו

 משום קדשים אטו איריא ומאי וא"תח"ל
 תרומה משום נגזור ביו"ט קדשים שורפיןדאין
 שלא תרומה דשריפת וי"ל וכו' לצורךשלא
 חנם ישרפנה לא אדס דשום שכיח לאלצורך



נהוראיתקצ
 היא מצותה דעיקר להדיא הריעיי"ש,
 ממנה. ליהנוח בלי גם לשורפה רכולשריפתה
 דז"ל הרמב"ם דעת כן דלא נראהאולם
 בץ לכהן התרומה הי"ד תרומות מהל'בפ"ב
 התירוש או הדגן נטמא אפי' טמאה ביןטהורה
 ממנו להפריש חייב ה"ז שיפריש קודםכולו

 ואני שנאמר לכהן וליתנה בטומאהתרומה
 טהורה אחת תרומותי משמרת אח לךנתתי
 והטמאה לכהנים נאכלת הטהורה טמאהואחת
 דינא דהך מדבריו מבואר בשריפתה,יהנו

 דנתרבה הנאה היתר אינו תבשילו חחתדמסיקו
 וכדביארנו שריפתה, בשעת ליהנותדמותר
 דיהנה הדין עיקר דזה אלא החוס', בדעתלעיל
 וטהורה מש"כ חהו השריפה, ע"יממנה
 בשריפתה. יהנו והטמאה לכהניםנאכלת

 שריפה יין נאן דאע נראה, הדכרובביאור
 ליהנות מצותה ואדרבה, כלל טמאהבתרומה
 ע"י ליהנות ניתנה טהורה שתרומה וכמוממנה
 ע"י ליהנות טמאה תרומה ניחנה כמ"כאכילה
שריפה.
 הי' אם ח"ל י"ד הל' בסוף הר"מוהנה
 בו וכיוצא דגן הי' ואם אותו מדליקיןשמן

 מזה ומבואר עכ'ל, התנור אתמסיקין
 הדלקה באופן דוקא הוא שמן שלדהשריפה
 תחת היסיקן באופן דוקא הוא דגן שלושרפתו
 של שריפה דדין דכיון כנ"ל והיינותבשילו.
 דינה דזהו בהנאתה, דין הוא טמאהתרומה
 כאוסן שיהי' בעי' לכן שריפתה, ע"יליהנות
 ובדגן להדלקה שמן והיינו ממשהנאתה
 נראה, ביאור ]וביתר תבשילו. תחתלהסיקו
 לשנות או הנאה בלי לבערו אסור דבאמתדהא
 בהל' הר"מ מש"כ עפ"י הוא הנאתומאופן
 את לטמא אסור וז"ל ה"א פי"בחרומות
 'ביאנה ולא קדשים כשאר א"י שלהתרומה
 הטהורה אוכל אלא יפסידנה ולא טומאהלידי

 בתרומה הפסד דין דיש ומבואר הטמאומדליק
 השמן, את להדליק דוקא צריך ומשו"הטמאה
 תרומותי דמשמרת מהדרשא נלמד זהודין
 ואחת טהורה אחח מדבר הנ' תרומותבשתי

 תרומה אצל משמרת גם דשייך והינוטמאה,
 להדיא וכ"ה למצותה לשמרה דצריךטמאה
 בהדין א', ט"1 דף כפסחים הר"חבפירוש
 ודלא עיי"ש ספק בה שנולד תרומה שלדהבית
 אחת ד"ה א' ל"ד דף בבכורותכהחוס'
 שהך שלא בודאי התוס' לדעה כן לאעיי"ש.[
 הוא המצוה דכל מכיון השריפה באופנילחלק
 ופשוט. שריפה ע"י העולם מןלבערו

 מתרומוח פי"א הר"מ בדברי מבוארוכ"ה
 ולשתייה לאכילה ניתנה התרומה וז"לה"א

 ותבא שנאמר כשתייה היא שהסיכהולסיכה
 בכלל והשתייה בעצמותיו. וכשמן בקרבוכמים
 דבר ולשתות לאכול שדרכו דבר לאכולאכילה
 לא לסוך שדרכו דבר ולסוך לשתותשדרכו
 הטהור השמן את הוא סך אבל וחומץ ייןיסוך

 בכל שריפה שמן נקרא וזהו הטמא אמומדליק
 דינא הך הר"מ דמביא הרי עכ"ל.מקום

 ושתיית תרומה אכילת בהדי השמן אתדמדליק
 דכמו כמש"כ והיינו תרומה, וסיכתתרומה
 תרומה כמ-כ לאכילה ניתנח טהורהדתרומה
 שריפה. ע"י ממנה ליהנות ניתנתטמאה

 מיושב הר"מ בדעת דברינו דע"פונראה
 להתיר קרא לן דלמה שהבאנו, התוס'קושיית
 דבעי דאסורה דמה"ת בהנאה טמאהתרומה
 מדבר, הכחוב תרומות דשתי דרשאע"1

 זה דאמנם נראה, הר"מ בדעתולדברינו
 'דעי' בודאי שריפתו בשעת ליהנותשמותרת

 הגמ' ודרשת התוס', וכקושיית קרא,בלי
 של והסקתו חרומות, ב' דיש הואדתרומותי,

 דילפי' מאי חהו אכילתו, היא היאהשמן
 בלי דודאי תוס', קו' ומיושב דתרומותי,מקרא
 של פרשה שיש יודעים היינו לאקרא

 והתוס' טמאה, תרומה על גם תרומה"אכילח"
 והדץ שריפה דהדץ לשיטתו הואשהקשו
 נפרדים. דינים שני הםהנאה
 תרומה של אתרוג ב', ל"ד סוכה משנהב.
 הוא שהטעם מבואר ובגמ' - פסולטמאה
 הקשו ובתוס' אכילה. היתר בה דאיןמשום
 תיפוק אכילה היחר בה דאין טעמא לןדלמה



תקצאנהוראי

 דמצותה משום שיעורא מיכתת דכיתותילי'
 עיר ושל אשרה של באתרוג כמובשריפה
הנדחת.

 המשנה על השעה"מ מקשהוכעי"ו
 למדנו מרבריהם ר"מ אמר א', י"רפסהים

 בפסח, הטמאה עם טהורה תרומהששורפין
 לראי' דומה הנדון אין אר"י בגמ' עלהואמרי'
 באב שנטמאת תרומה עם ששורפץהטומאה בוולי שנטמאת התרומה על מה-ם אנואף

 הטמאה עם התלרה ממרף היאך אבלהטומאה
 ונמצא נרש"י, רטהרנה. אליהו יבאשמא
 ןהרי והקשה בידיס, חרומה שנךמאנולמפרע
 בתמורה כראיתא הנשרפק מן היא טמאהתרומה
 שיעורא מיכחת דכיחותי ח-נה ב',ל"ג

 אפי' הא א"כ הנ"ל, בסוכה התוס'כמש"כ
 טמאה תרומה עם לשרוף מצי טהורהתרומה
 אחרים, מטמא אינו מכביצה דפחותדקיי"ל
 שיעורא. מיכתת דכיתותי מכביצה פחוחוהוי'

 הר"מ כשיטת שביארנו דלפ-מוהנראה,
 שיעורא מיכחת כיתותי דל"ש היטב,מיושב
 מן לבערו כדי הוא השריפה כשמצותאלא

 הוי ששרפה טרם דאפי' נאמר וע"זהעולם,
 אבל מכשיעור, לפחות ונחשב ככתותכבר

 היא שריפחו אדרבה, הלא טמאהבתרומה

 ממנו ליהנות מצותו דזהו הנאתו, קיוםגופא
 ואין וכמש"נ, להסקה או להדלקה זהבאופן
 ל"ש ולכן כלל, העולם מן לבערו כדי 11שריפה
 קו' ומיושב שיעורא, מיכתת כיתוחילומר
 נחחי ולא דהקשו וחום' והשעה"מ,התוס'
 בשבח אזלי דלשיטתייהו משום הוא והלתירוץ
 להתוס' דס"ל והיינו הריב"א, בשם כ'כ"ד.
 ככל הוא טמאה תרומה של שריפהדדין

 הקשו ושפיר לעיל, שביארנו וכמוהנשרפין
 שיעורא. טיכתח כיתותידנימא

 ממשנה נסתרים דברינו דלכאורההאמנם
 בהדי טמאה תרומה דקחשיב תמורהדסוף

 שד'נן נשרפין כשאר דהוי מזה ומשמענשרפין
 הר"מ דהנה די-ל אלא העולם, מןלהתבער
 תרומה דין השמיט ה"י מפסוה"מבפי"ט
 דחמורה המשנה דיני משאר נשרפתטמאה

 אינה טמאה דחרומה ניחא ולפי"דדנשרפין,
 ליהנות מצוחה עיקר דהרי הנשרפין,ככל
 ליהנוח ניתן שלא אלא שריפתה, ולאממנה
 הנשרפין שאר משא"כ שריפה ע"' רקממנה
 העולם. מן וביעורן שריפה הוי מצווחןעיקר
 בסוף בהמשנה טמאה תרומה דקחשיבוהא

 בכלל היא דלמעשה משום הינותמורה,
הנשרפץ.

4"



בהוראיתקצב
 מילר שאולהרצ

 יבום במצות תעשה לא דוחהעשוו

 רחמנא דכתב "טעמא ב', ג' יבמותא,
 מייבמת אשה אחות הו-א הכי לאו האעליה
 בו שיש ל"ח וכו'. ל"ח, ודחי עשה אתיוכו'
 שפיר דוחה, יבום דאייו הרי דחי." מיכרת

מתתבם.
 לא "אמאי תעשה, לא ד"ה תוס'ומקשה

 דכרת ל"ת דדחי דייבום, מעשה דלידחיילפינן
 לא אח דמאשת "ואור"י ועונה איש,"דאשח
 בו שיש ל"ח עשה דלידחי בעלמא למילףמצי
 תוס' וע' בכך." דמצותו אח אשת דשאניכרח,
 עשה דאתי וכו' "ואור"י כולה, ד"ה ב'ה'

 הותר זה ואין דכלאים, לאו ודחי כהונהדבגדי
 לא כהונה מבגדי כלאים, לאו אי ומיהומכללו
 בכך דמצותו משום בעלמא, למילף מציהוה
 מאשת ילפינן דלא לעיל, שפירשחי כמווכו',
 הוא יבום של דהיסוד בתוס' מפורש הריאח."
 דערוה כרת בו שיש ל"ת דוחה דיבוםשעשה
 צור שהעצס משום מימה, ילפיק ולא אחדאשת
 ילפין ולא כרת. כו ש,ם הלאו ליחות הואזיבום
 תום, אב כבור למשל אחד, בדבר עצוףמימה
 שאיע כרו4 בו עץש דשבה לאותקוה
 בתוס' ומפורש שבת. שידחה צ11י בעצםנכלל
 אח. אשת של דכרת הלאו רוחה דיבוםדעשה
 ענין האדם, בתורח הרמב"ן כשיטח)ולא

 אלא גכחב לא אח דאשת דהלאוהכהנים,
 בהכי(. ללאו ולא לכרת וליתיה בנים,במקוס
 בסוגיא א', פ"ג יומא בראשוניםועיע
 דמפורש תחילה. הקל אותולטאכילין
 שבת דאם י"ד סימן ברא"ש מובאבמהר"ם,
 טלאכה כל "הף סכנה בו שיש לחולההותרה
 סכנה בו שיש חולה בשביל בשבתשעושה
 דחויים רק איסורים ושאר בחול." עשאהכאלו

 אסור עצמו המאכל נבילה, "אבל נפש,לפקוח
 האיסור, הותרה דאם הרי עלה." רביעואריה
 נדחה רק ואם איסור דץ חלות מיניהפקע

 מבואר והדבר ביה. איסור דין חלותהאיסור,
 מקומות.בכמה

 אח דאשת הערוה דאם תמוה,ולפי"ז
 א"כ יבום, מצוח מכח נדחה רק אשהואחות
 אישות. קנע וחלוח קידושין חפיסח ליכא כרת, איסור ובמקום ביה, כרת איסור דין חלוחעדיין
 חלוח דיש לאשה, לו ולקחה מפורש.וביבום
 אלא עוד, ולא היבום. ידי על אישוח.קנין

 קנין חלות דליכא דכל מקומות בכמהדמבואר
 צ"ב וא"כ יבוס מצוח ק'ום שייך לאאישות,
 איסור דוחה רק דיבום עשה שאם והתוס'הגמ'

 כרת דאיסור דכיון יבום, מצוח קיוםערוה,יש
 אישות, קנין תפיסות שייך לא עומדת,במקומה
 כבר והאחרונים יכום. מצות יתקייםואיך
 בזה.העירו
 מן החי מן אבר "אכל א', ק"ג חוליןב.

 ורבא שתים" חהב אמר יוחנן ר'הטריפה,
 אבר ממנה שתלש כגע הוא דהמחלוקתמסביר
 בחהה בהמה סבר יוחנן( )ר' מר בו.וטרפה
 ואיסור אבר איסור עומדת, אינהלאברים
 ר' סובר זה, "ולפי קאתי. הדדי בהדיטריפה
 אתי לא בחייה, הבהמה נטרפה דאםיוחנן
 וכך טריפה. איסור על וחל החי מן אבראיסור
 ה', הל' אסורוח מאכלות פ"ה הרמב"םפוסק
 ואכלו בנטילתו ונטרפה החי מן אבר"תלש
 באין האיסורין שני שהרי וכר שחיםחייב

כאחת."
 סובר יודא דר' ב', ק' חולין דעייןוצ"ע
 טמאה בהמה איסור על חל הנשה גידדאיסור



תקצגנחוראי

 נח." בבני נוהג איסורו "שכן מפנישקדם
 "בסיני משום רק חולקים דחכמיםומשמע
 סברי אלו אבל במקומו", שנכתב אלאנאמר

 דהוי יורא לר' מחים היו נח בבן נוהגדאיסורו
 איסור. על וחל מוסיףאיסור
 אבר איסור יודא, דלר' מבואר א', ק"בוכן

 הקדים טמאה בהמה איסור על חל החימן
 נח". בבני נוהג איסורו"שכן

 ומי מן אבר זשיסור נימא כאן גם כן,ואם
 נח. לבן ימוסיף מפני שקדס הטריפה עליחול
 דאיסור סובר יזחק דר דמצינו תום' דצין-
 דאיסור שכן כל וא"כ איסור, על חלכולל
 שפיהש גב על אף "ף"ל איסור. על חלמוסיף

 לא לדידיה בכולל דהתם מתניתין יוחנןר'
 הוכרח הקושיא חומר ומפני הכי." ליהסבירא
- 11. לדוחקתוס'  דפוסק קשה ולרמב"ם 

 וכאן איסור, על חל מוסיף איסורדאמרינן
 טריפה. איסור על חל אבר איסור דאיזפוסק

 ולר' ד"ה א', ק"ב חולין ברשכ"אועיין
 פסוק דבעינן דאמר הגמ' על דמקשהיודא,

 דר' אליבא טמאה איסור על חל אברדאיסור
 מודים דחכמים מבואר במשנה והלאאלעזר.
 ועונה, מוסיף. איסור הוי נח לבן אסורדאם
 קאמרו יורא דר' לטעמיה דבמתניתין,"וי"ל
 מפורש הרי להו," סבירא לא ולדידהוליה,

 הוי נח לבן דאיסור זו, יסוד דעצםברשב"א
 שפיר וא"כ שנויה. במחלוקת מוסיף,איסור
 יודא ר' על חולק יוחנן דר' אליבא דרבאי"ל

 מוסיף. איסור הף לא נח לבן דאיסורוסובר
 יסוד העצם אבל הרמב"ם פסק מיושבובזה
 מוסיף, איסור הוי שלא נבין דאיך מובן,לא
 וצ"ע. אנשים, לשאר איסור מוסיףהלא

 ואין ד"ה קכ"ג מפאנו רמ"ע תשובתועיין
 מגו למימר ליכא החי מן "ובאברכאן,

 עלינו איסור 'חול נח, לבן איסור ביהדאתוסף
 התיר גוים, ויתר ראה ררשינן דהאבמוסיף,
 "לא מתמיה, שם ובהג"ה מצוות." ז'להם
 קיימא, דבאיסורייהו פשיטא דהא מהו,ידעתי
 שאין אלא נח, לבן אבמה"ח יושיטולא

 בעיני ויפלא בתלמוד, כמבואר שכר,מקבלים

 שכתב אלא בזה, די ולא ז"ל. המחבר הרבעל
 ליתא." קושיא דעיקר התוס' בעלי רבותינועל

וצע"ג.
 וימוהד עמד יוסף "דא"ר א', ל"ח ב"קג.
 מצוות שבע ראה וכו' גויים, ויתר ראהארץ

 עמד קיימום, ולא נח בני עליהםשקיבלו
 מקבלים "אין בגמ', ומסיק להם."והחירן
 שאינו כמי אלא ועושה, כמצווה שכרעליהם
 ל"א קידושין כתוס' ומפרש ועושה."מצווה

 לפי עייף ועושה שמצווה "דמי גדול, ד"הא'
 שאין ממי יעבור פן יותר ומצטערשדואג
 יניח." ירצה שאם בסלו, פת לו שישמצווה

 שיש בגמ' דמפורש מובן, אינוולכאורה
 נענשין הכי ומשום נח, לבן מצוות שבעהעדיין
 למה צווי אותו כשמקיימים וא"כ כטולם.על
 וצ"ע. ועושה. מצווה אינו של מעשההוי

 "וגר אלמא, ד"ה א' ט' מכוח ריטב-אעיין
 שבע לקיים ישראל של בב"ד שקבל הואתושב
 בב"ד שקיבלו וכיק וכו' נח כני שנצטוומצוות
 ועושה מצווה אלו מצוות בשבע נקראהוא
 דקים אלא בב"ד קבלם שלא הוא נח ובןוכו'.
 כמי בהם נדון והוא מעצמו, אוחם שמקייםלן

 גרות דאיזו ומקשים, ועושה." מצווהשאינו
 בז' חייב הקבלה קודם הלא תושב, בגר כאןיש

 דבר. שם בקבלתו נתחדש ולא כן, גםמצוות
 דיש ובהריטב"א, מהגמ' נראה ואשרד.
- )א( בצור, דירם שניתמיד  של צור 'ש 
- )ב(9צה7,  אינו וכשאדם הצור. קבלת רש 
 מצווה. אינו נשאר הגברא הרי הצווימקבל
 מקבל שאינו כל אותו, מצוה שהקב"האע"ג
 ונשאר מצווה, גברא נעשה לא הגבראהצווי,
 - גברא וזהו הצווי מן חורע ובןמופקר

 חל הצווי, אח עליו מקבל וכשהגברא"מותר".
 המצווה. גברא והוי בהגברא,הצווי

 לעשוח בא הגברא כאשר הואוהחלוק
 המצווה, גברא הוי אם הצווי. את לקייםמעשה
 והמעשה אותו, לקים צווי עול עליויש

 הצווי מכח הף אלא ברצונו, תלוי אינושעושה
 הצווי, ומכח מחמת ומעשה עצמו. עלשקיבל
 המצוה. רצון לקיים מעשההוי



נחוראיתקצד
 את עצמו על קיבל לא הגברא אםאבל
 מכח נובע אינו הצווי, לקיים המעשה אזהצווי,
 אינו אם עצמו. של מרצונו נובע אלאהצווי,
 אין אבל יקיים. אז רוצה, אם יקיים; לארוצה,
 עושה, כאשר וא"כ, המחייבו. הצווי עולכאן
 מחמת ולא עצמו, רצון מחמת הוי מעשהאותו
 המצוה.רצון

 דואג שמצווה "דמי התוס' מש"כוזהו
 הצווי, שקיבל מפני יעבור" פן יותרומצטער
 ו"שאין לקיימו. מוכרח ועתה מצווה,והוי

 יניח," ירצה שאם בסלו, פת לו שישמצווה,
 חל לא הצוף, את עצמו על קיבל שלאשכיון
 הכל אלא מצווה, גברא כאן ואין הצווי,ביה
 אפילו כן, ואם יניח." ירצה "ואם ברצונו,תלוי

 מחמת ולא עצמו, רצון מחמת הויכשיקיים,
 אלא הצווי, מחמח עושה אינו המצוה,רצון

 עושה. דנפשיהאדעתא
 ,יסוד תושב שבגר ההשתנוח מובןולפי"ז

 גויים", "ויתר חל חורה דבמתן ביה.הגרות
 כאשר כן, אם ה'. צווי עצמו על מקבל לאשגף
 של בב"ד מצוות הז' עצמו על מקבלגוי

 חלות והוי בהגברא צווי חלות נחחדשישראל,
 משתנה בזה שראינו, וכמו גברא-מצווה.שם
 קעביד, עצמו רצת מחמת דמקודם, מעשיו.כל

 השתנות לך ואין עושה, ה' רצון מחמתועחה
 בהעצם והשתנות שם חלות והוא מזהגדול
 ויו"ק. שבו, גרות החלות וזהוגברא.
 יש איסור על תל איסור אין בדיןה.
 השני דאיסור סוברים יש ראשונים.מחלוקת

 דאיסור סוברים ויש ענש. דלינא אלאחל
 מ"ד. סימן ח"א הלוי בית ע' כלל. חל לאהשני

 דחלות היינו כלל שני איסור חל דלאוהשיטה
 מלחול. השני איסור מעכב הראשון איסורדין
 חל שני דאיסור השיטה מובן לא לכאורהאבל
 חל כבר האיסור דאם הענש. דליכאאלא

 כן אם מלחול, מעכבו אינו הראשוןואיסור
 איסור. אותו של ענש הדין למנוע הסבהמהו
וצ"ע.
 לומר בגמרא צד דיש א', ק'"ד יבמותעיין
 להפרישו. מצווין ב"ד נבילוח, אוכלדקטן

 יש אבל להפרישו, מצווין ב"ד דאיןופסקינן
 בירים" ליה "ליספו לגדוליס דאורייתאאיסור
 חלות דיש מונח הללו דינים משני והנהלקטן.
 ממה כן לא דאם לקטן, נבילה איסורדץ

 חנוך מצות דליכא כיץ להפרישו ב"דצריכים
 איזה לקטן, נבילה איסור אין ואם ב"ד.על

 ברור אלא לקטן. כשמאכיל גדול עושהאיסור
 למה דא"כ וקשה, לקטן. איסור דין חלותדיש

 לא קטן ולמה להפרישו, מצווע ב"ד איןבאמת
נענש.

 איסורא, ד"ה ברש"י ב', מ"ו נדהועיין
 דרבנן תקנתא עליה קבולי בר לאו"דקטן
 וזהו צווי. עליו לקבל הכי בר אינו שקטןהוא",
 צווי העצם דאורייתא. במצוה הדבריםיסוד
 קטן. הכולל ישראל לכלל הף נבילה תאכלדלא
 אזהרה. עליו לקבל הכי בר אינו קטןאבל

 של צווי דיש כיון נך, מתחלקיםוהדברים
 לגבי איסור דין חלות יש הקטן, לגבינבילה
 על לקבל הכי בר אינו דהקטן כיון אבלהקטן.
 וכיון אינו-מצווה גכרא נשאר הצווי, אתעצמו
 דהאיסור פשוט וזה חיובא. בר הוי לאשכן
 בר שהוי מי לגבי אלא ענש דין עם איסוראינו
 קבולי בר אינו שהקטן כיון אבל עליה.חיובא
 האיסור, על חיובא בר נעשה לא עליה,אזהרה
 איסור חלות והוי ענש, דין ביה חל לא כןואם
 הקטן. לגבי מלקות דיןבלא

 דקטן הונא רב דקסבר מ"ו נדהועיין
 כהקדיש במלקות נענש מאיש סמוךמופלא
 על לחול ענש דשייך הרי שלו. הקדשואכל
 בר לאו דקטן הטעם מקום שבכל אלאקטן.

 ענש, מקבלת דמופקע משום אינועונשים,
 הוי הכ' ומשום צווי, מקבלת שמופקעאלא
 חיובא. כראינו

 ה' פרק פסח קרבן הגר"ח בחדושיוע'
 דאינם רק מצינו לא הרי "ובחשו"ק ז',הלכה
 אבל נינהו, ואזהרה חיובא בני דלאו מצוותבני
 סטורים הם ואם הדינים, מעצם מופקעיםאינם

 נינהו" ק"פ בני מ"מ אבל הפסח,ממצוח
 ממ"נ, וקשה אהדדי סותרים לכאורהוהדברים

 חיוכא בני אינס דחשו"ק אומריםדאס



תקצחנחוראי

 מופקעים דאינם לומר שייך איךואזהרה,
 הוא הגר"ח כוונח אבל המצוה,מעצמ

 לכלל נאמר בחורה מצוה דעצםכמה2"כ,
 ולא איש, בפרשה כתוב ולא סתם,ישראל
 ישראל, בני אל סתם הוי אלא דעח, ברכתוב

 הסבה הוי והמצוה נינהו. ישראל מבניוחשו"ק
 הוי חשו"ק של והחסרון בחפצא. דיניםלחלות
 חל ולא עלייהו, אזהרה קבולי בר שאינםבהס,
 מצווים, דהם בהו חל ולא צווי אותועלייהו
 וזהו נינהו. חיובא בני לאו הכיומשום

 חיובא דלינא הפסח", ממצותש"פטורים
 דגוף נינהו" ק"פ בני מ"מ "אבלעליהם,
 להם. נאמרהפרשה

 דאאחע"א הדין יסוד שזהו לפי"זונראה
 והיינו, ליכא. ענש אבל חל, דהאיסורלסוברים
 מעכב אינו בחפץ איסור דין דחלותדסובר
 דאם אחר, דין הוי אבל השני. איסור דיןחלות
 א"כ זו תפץ לגבי מצווה דהוי בגברא חלכבר
 והגברא הראשון, צוני על חל לא השניהצווי
 וכמו זה. איסור לגבי אינו-מצווהנשאר
 הגברא, על הצווי חל לא דאם בקטן,שראינו

 דין ליבא ואז האיסור, על חיובא בר הוילא
 לבר איסור של דין הוי דענש זו. לאיסורענש
 בר הוי כשלא אבל האיסור, על העוברחיובא
 אע ושוב ענש, שייך לא האיסור לגביחיובא
 חל השני שאיסור חהו ענש. דין זהלאיסור
 מכיון ענש, דין לאיסור אין אבל הצווי,מכח

 בגברא. חל לאשהצוף
 שגוי דבארנו קשה מש-נ לפי)ולכאורה

 אינו גברא והוי עליה, האזהרה קיבללא
 התיררן חיובא? בר הוי למה וא"כמצווה,
 על הקב"ה צווי לקבל מחוייב דגויפשוט.
 פוטר זה אין מקבל, כשאינו ולכןעצמו,
 בר להיות צריך הא1הרה לקבל כדי אבלחיובו
 בר לאו ולכן נינהו דעה בני לאו וחשו"קדעת,
 לקבל חיוב להם ואין עלייהו, אזהרהקבול'

 וכן - חיובא. בני הוו לא ואזהאזהרה,
 צווי הגברא על חל דלא הכי דינאבאאחע"א

 על'1, האזהרה לקבל חייב אינו ושוב צווי,על
 אבל - חיובא. בר ואינו מצווה אינוונשאר

 מקבל שאינו בזה ולכן הצווי, לקבל מחייבגוי
 מחיובו.( נפטרלא

 מוסיף. דאיסור בדין חלוק 'ש זה,ולפי
 איסור חלות מעכב ראשון דאיסורדלמד"א
 איסור שחלות הינו מוסיף איסור א"כהשני,
 אנשים לגבי איסור דץ הוספת הויהשני

 איסור דין חל דתמיד למד"א אבלאחרים.
 הצווי בחלות הוא והחסרון בהחפץ,השני

 מצווים. שמוסיף היינו מוסיף כן אםבהגברא,
 דין חלוח שמוסיף באיסור יהא מינהונפקא
 גברא-מצווה מוסיף ואינו בהחפצאאיסור
 חלות 'ש שודאי נח. לבני איסורים וזהועליו.
 יש זה ומפאת נח, בן לגבי בהחפץ איסורןין

 דאינו לן מגלה גויים ויתר ראה אבלמוסיף.
 גברא-אינו- ונשאר עליה, האזהרהמקבל
 אינו זה איסור כן ואס גברא-מותר,מצווה,
 בדברי פשט פשוט והוא גברא-מצווה.מוסיף
 החולקים התנאים שיטת ובאור מפאגו,הרמ"ע

 הר"מ. פסק ובאור יודא, ר'על
 מתיר ועשה ל"ת דוחה עשה בין החלוקז.
 מתיר שהעשה היינו מתיר, דאם הוא,לית

 דהותרה, היסוד וזהו בהחפץ, איסור דיןהחלות
 דוחה עשה אבל - ניחר. איסור דיןדהחלות
 בהחפץ. נשאר איסור דין שהחלות היינול"ת
 שהאיסור כיון העשה, מן נדחה מה כן אםוהנה

 העשה שדחיית ברור והדבר עומדבמקומו
 על מלחול הל"ת של הצווי שדוחההיינו

 עליה. חל העשה של הצווי ורקהגברא,
 ת הל" של הצווי דוחה יבום של הצוויולמשל,
 עליו. מלחול תגלה, לא אחיך אשתןערות
 גברא-אינו- דנשאר יוצא מש"נולפי
 בר הוי דלא הוא פשוט. ואז זו. ל"ת עלמצווה
 אין דשוב פשוט ואז הזאת. הל"ת עלחיובא
 לבר רק שייך יענש ענש, דע לגביה 11לאיסור
 יש אה"נ נבילה, דוחה כשפקו"נ וא"כחיובא.
 מלקות ענש דין אבל בחפץ נכילה איסורחלוח
 בר ואינו מצווה שאינו כיון המסוכן לגביליכא
 ערוה דוחה כשיבום וא"כ זה. איסור עלחיובא
 בה, אח אשת איסור חלוח יש אה"נ אח,דאשת
 המהבם, לגבי ענש דין 11 לאיסור איןאבל



כהוראיתקצו
 אינו והוי עליו, מלחול הלאו צווי דוחהדהעשה

 בר שאינו למי ענש דין שייך ולא חיובא,בר
 זה. איסור עלחיובא

 ל"ת דוחה דיכופ דכשעשה לפי"זויוצא
 דגמ' בס"ד או לתוס', אחיו דאשתדערוה
 איכא, איסור אה"נ אשה, דאחות ערוהשידחה
 הפצא כאן ואין ליכא, ודאי ענש דיןאבל
דכרת.

 קידושין לתפיסת דהעכוב ראיות כמהויש
 ענש דין עם באיסור הוי אישות קניןוחלות
 אינו כרת ענש דין בלי ערוה איסור אבלכרת,
 בה דחל בפשיטות מיושב זה ולפימעכב.
 כרת, ענש דין דאין דכיון לאשה, לוולקחה

 אישות. קנין בה חלשפיר

4"
 אייזין שלמחחרצ

 כלי אויר ע"י חדם קבלתבעבין

 הכלי אויר ה"ט מעה"ק פ"ד רמב"םא.
 שולי ונפחתו הדפ מקבל היה ככלי, הואהרי

 הנפחת המזרק לאויר הדם שיגיע קודםהמזרק
 אינו לנוח סופו שאין שהאויר הדם נחקדשלא

 ופסק ב' כ"ה כזבחים איבעיא והיאכמונח.
 התם דקאמר משום דמי כמונח דלאוהרמב"ם

 כמונח לאו לנוח סופו שאין אויר את"לבגמ'
 פסק כדרכו והרמב"ם מאי, לנוח סופודמי

 מש"כ דצ"ע אלא בלח"מ. יעו"שכאת"ל
 עיקר דכל דמשמע הדם נתקדש דלאהרמב"ם
 קבלת קידוש חל דלא משום רק הואפסולו
 דנשפך פסולא חל דלא מיהא הא אבלהדם
 אח"כ וקבלו כהן בא ואם האךר, ע"יהדם

 דלא כיון מהני לארץ שנפל קודפמהאויר
 בספר דקדק כן דנשפך, בפסולא הרםנפסל
 פשיט בסוניא דשס ע"ז והקשה הלכות,ליקוטי
 אתה דאי דמי כמונח לנוח שסופו דאוירהגמ'
 אויר ואי זינוק בלא לו אפשר דאי במזרקמודה
 האויר ע"י יפסל דמי כמונח לאו לנוחשסופו
 אויר דאי להדיא הרי יעו"ש, קבלה יהניולא
 בפסולא האויר ע"י הדם נפסל דמי כמונחלאו

 וצ"ע. קבלה, תו מהני ולאדנשפך

 פ"ה ברמב"ם דיעויין בהקדם, ונראהב.
 בחוך ועבר לרשותה גט זרק ה"יגירושין
 לרשותה חוץ ונפל בה עומדת שהיארשותה
 עכ"ל, ברשותה שיניח עד מגורשח אינהוכו'
 ואינה בגט מהני לא לנוח שא"ס דאוירוהיינו

 ד"ה א' ע"ט בגיטק החוס' דעת אולםמגורשח,
 "צו"ש מגורשת ספק דהוה פוטקיס, ושארדוך,
 משום וטעמם קל"ט, ס' אהע"1 ובשו"עבמ"מ
 ארנקי זרק בכה"ג ליה מיכעיא א' י-בדבב"מ
 איסשטא ולא מהו אחר מפתח ויצא זהמפתח
 מגורשח, ספק והוה דדינא ספיקא הוהוא"כ
 שא)י דגט דס"ל הרמב"ם בדעח כתבובמ"מ
 ע"ט דבגיטע לנוח, שא"ס אויר בה מהניולא
 מ"ט לא עלייה דרך דגמחק בגמ' קאמרא',

 בבית וע' יעו"ש, קאי למינח לאומעיקרא
 דהא המ"מ על שחמה קל"ט ס'שמואל
 מע"ק כפ"ק פסק הרמב"ם דהרי י"לבפשוטו
 ומשום דם לקידוש שאס"ל אויר מהנידלא
 האיבעיא איפשטא הרי וא"כ כאח"ל,שפסק
 מגורשת, דאינה פסק ולהכי א', י"בדב"מ
 מילי לשאר גט בק לחלק הוצרךואמאי
 על הזבח ברכת בספר הקשה וכןיעו"ש.



תקצזנחוראי

 בעיא איפשטא דלא דם"ל וש"פהרא"ש
 דלאו הכא איפשטא והא א', י"ב בב"מדרבא
 דמי.כמונח
 בעי א' י"א במנחוח דעיע בזה, ונראהג.
 חוך מאי, דמנא לדפניה לקומץ דבקיה פפארב
 בתוכו הנחה דילמא או והאיכא בעינןכלי
 1"ל הגרי"ז מכאן והוכיח תיקו, וליכאבעינן
 אמאי דאל"כ כלל לקידוש כלי אויר מהנידלא
 הוא דהרי דמנח אררא ע"י הקומץ מחקדשלא
 ד1בחים בסוגיא דהרי וקשה באךרו.מונח

 דמי כמונח לנוח סופו שאין אויר דאימבואר
 וכמבואר האויר, ע"י הדם מחקישהיה

 משום הוא הדם נתקדש דלא דהאברמב"ם
 דהרמב"ם ובאמח וצ"ע. דמי כמונחרלאו
 דקומץ לההיא לה מפרש לא פסוה"מבפי"א
 רק קומץ, קידוש לגכי דאיירי התםכרש"י
 בכלי שהדביק הקמיצה מעשה לגבי להמפרש
 יקשה אולם להרמב"ם לק"מ וא"כוקמץ,
 שמעתי ועוד קומץ, קידוש לגבי שפי'לרש"י
 שליט"א סאלאווייצ'יק דוב 'וסף רביבשם
 דיומא מהא להקשות בריסק דישיבתהר"ם
 מהו, בו וקיבל מזרק כתוך מ1רק הניח א',נ"ח
 ג"כ מבואר הרי חוצץ, אינו או חוצץ במינומין

 הארר ע"י מתקדש ולא כלי של גופודבעינן
 שיתקרש מהני דהיה דהא לומר, ונראהוצ"ע.
 הוה לא דמי כמונח שאס"ל איר איהדם
 באויר מונח שהוא ע"י דנחקדש משוםטעמא
 דם לקידוש הכלי אויר מהני לא דבאמתהכלי,
 כמונח עי"1 חשיב דמי כמונח דאי משוםאלא

 דהרי משום דמילתא וטעמא הכלי,בחחתית
 לנוח עומד היה דמעיקרא בגוונא הכאאיירינן
 אח"כ ורק המזרק שולי שנפחתו קודםבכלי
 אי ליה קמבעיא ולהכי ברש"י, וכמש"כנפחת,
 היה דמעיקרא כית הכלי בתחתית כמונחחשיב
 דמי, כמונח דלאו דילמא או שם, לנוחעומד
 סופו ואין ליפול שוליו עחידים דבסוףמשום
 ומהא לקומץ דרבקיה מהא היטב ומיושבלנוח.
 אויר מהני לא דבאמת מזרק, בחוךדמזרק
 והרי בכלי למטה מונח שיהא ובעינןלקידוש
 דיש כן מבואר ונראה למטה. לנוח עומדאינו

 דזבחים בסוגיא ליה מבעיא לא אמאילדקדק
 אויר דרך הדם בעבר בב"מ דמב"לבגוונא
 שאס"ל אויר מהני אי למ1רק חוץ ונפלמ1רק

 דמהני, בצד טפי רבותא והוהלקידוש,
 רלא ודאי דבכה"ג היטב מיושבולפמש"כ

 בתוכו לנוח עומד היה ילא לקידושמהני
 לקידוש מהני לא גרידא כלי ואוירמעולם

וכמשכ-נ.
 נראה בב"מ בכה"ג ליה דקמבעיאוהא
 דין זהו לקידוש אויר מהני דלא דינאדהך

 והוא בכלי, מונח דבעינן נלי בקידושמסרים
 מיהא הא אבל כלי, בקידוש הנאמריםמדינים
 מילי, לכל ככלי הוא הכלי דאררודאי

 אויר אומרת זאת ב' כ"ה 1בחים דגמ'וכלישנא
 מה מהני חצר בקנין ולהכי דמי, ככליכלי

 דחשיב בעינן ולא בו לקנות בהאוירשהוא
 בארר מונח שה~א כל אלא בחצר למטהכמונח
 שם ברש"י משמע וכן בחצר, שהוא עי"זחשיב
 לנהז סופו שאע הינו שאס"ל דאירדכתנ
 הוה אי תלוי דהכל להדיא הרי האויר,בתוך
 בחצר למטה מונח בעינן ולא באוירכמונח
 חשיב אי בכה-ג בחצר ליה מיבעיאולהכי
 כיון דילמא או בו לקנות באויר כמונחעכ"פ
 אבן בססר וראיחי אויר. מהני לא לנוחדא-ס
 בגוונא בב"מ ליה מיבעיא לא אמאי דדקדקהא1ל
 קונה של לכליו ארנקי בזרק בזכחיםדמב"ל
 י"ל ולפמש"כ קנה. אי הכליונשבר
 בכה-ג מב"ל דקא דהא דקנה, ודאידבכה"ג

 דחשיב עיקר דכל כלי בקידוש דוקאהוא
 לנוח העומד דכל סופו שם על הוא בכליכמונח
 סופו אין דהרי מב-ל קא ולהכי דמי,כמונח
 דסגי כחצר אבל שוליו, נפלו דהרי לנוחבפועל
 דקני ודאי בו, לקנות באויר מונח שהואמה
 והא הכלי, באויר נמצא הארנקי באמחדהרי
 סופו אין דאי חנאי רק הוא לנוח סופודבעינן
 ליה מהני ולא הכל' באויר מונח אינולנוח
 היותו לעיקר לנוח הסופו בעינן לא אכלאוירו,
 הוא עכשיו דהרי סופו שם על בכלילמטה
 היה דמעיקרא בכה"ג ולהכ' באוירו,נמצא
 כיון דקנה ודאי אח"כ וגפחתו לנוהעומד



נחוראיתקצח
 איכא וגם באוירו הוה שנפחתו קודםדבשעה
 לנוח. עומד דהיה התנאיבשעתו
 דהאיבעיא נמצא הרי המתבאר ולפיד.
 איבעיות שתי הם בב"מ והאיבעיאבזבחיפ
 בכל' כמונח חשיב אי מב"ל דבזבהיםנפררות,
 ובב"מ מעיקרא, לנוח עומד דהיהובגוונא
 אי מעולם לנוח עומד היה דלא בגוונאמב"ל
 דברי היטב ומיושב באוירו, כמונח עכ"פחשיב
 רזבחים בהא הרמב"ם דפסק דאף משנההמגיד
 בכלי למטה כמונח חשיב ולא מהנידלא

 עומדת בספיקא עדיין דב"מ הא מ-מוכאת"ל
 ולהכי הכלי באויר עכ"פ כמונח חשיבאי

 נמי ומיושב שאני, דגט לחדש המ"מהוצרך
 דהוה שפסקו פוסקים הנך על הבה"זקושית
 דלכ' המ"מ דברי לבאר יש ובזה מגורשת.ספק
 שסופו דאויר חזינן דהרי מובנים אינםדבריו
 לנוח שא"ס אויר ומ"ש בגט גם מהנילנוח
 דמי, כמונת אי אפילו .וגט מהנידלא

 בידה ונתן דבעינן גט דשאני י"לולפמש"כ
 ולהכי יד אויר מהני ולא היד בגוף מונחובעינן
 משא"כ לנוה, סופו שאין אויר בה מהנילא

 וכמשכ"נ. היד, בגוף כמונח חשיב לנוחבסופו
 נאמרו ד'נים שני הרי קבלה בעבודת והנהה.
 דוהקריבו מקרא הנלמד קבלה מעשה דק חדאבו.

 הדם קיןהם דק ונם א', י"גזבחים
 ב' צ"ז זבחים באגנות דוישם מקראהנלמד

 י"ג 1בחים הגרי"ז בחידושי בזה מש-כועיין
 הוא הדם קידוש בדין דדוקא לומר ונראהא',

 ולא בהכלי מונח דבעינן דינא הךדנאמרה
 קכלה מעשה למהוי אבל לקידוש אוירמהנ'
 שנעשיח דחשיב כלי אויר גם מהנישפיר
 בהכית דחזינן וכמו בכלי, קבלהמעשה
 מים שם מהמים דנתבטל הזינוק תחתשמונחת
 היטב ומבואר בכלי. הם שהמים דחשיבחיים
 הדם נתקדש דלא דרק דכתכ הרמב"םדעת
 אויר דמהני דכיון דנשפך, פסול חל לאאבל
 האויר ע"י קבלה כאן נעשית הרי לקבלההנלי
 וכמשכ"נ בתחילתו לנוח סופו דהיהכיון

 הכל' אויר דמהני וכיון קנה, כה-גובחצר
 דנשפך פסולא חל דלא ודאי קבלה,למהוי

 דנעשית כיון לדם הראוי למקום האוירדחשיב
 שנשבר דאדר קשה דעדיין אלא קכלה.כאן
 יחול שוב בעלמא באויר הוא והדםהכלי
 דפסולא הדין דהנה עוד ואפשר דנשפך.פסולא
 נשפך אבל קבלה קודם רוקא הוא הדםדנשפך
 אם לחקור ויש לאספו, כשר לרצפה הכל'מן
 לא אם ואפילו גרידא הדם בקבלת תלוי1ה
 לא תו בכלי שנחקבל כל מ"מ הדם קידושיחול
 גם בעינן דילמא או דנשפך, פסולאשייך
 דין בו שייך עדיין נחקדש דלא וכל הדםקידוש
 1בחים בגרי"ז ועיין בכלי. דנתקבל אףנשפך
 פי"ג בספרו ז-ל הגר"ח דברי שביאר א',כ"ה

 פסול הוא דנשפך פסולא דין דיסודמעה"ק
 ראוי שאין במקום הדם שהיה דכל קידושלגבי

 הגרי-ז והקשה לקידוש, הדם נפסללקידוש
 נשפך להכשיר קרא מצרכינן דבספראע"1
 אינו דנשפך הפסול דכל כיון והלא קבלהאחר
 להכשיר קרא ל"ל א"כ לקידוש פסולכ"א
 ביה שייך לא נתקדש דכבר כית הא קבלהאחר
 קבלה דסגי נימא ואי קידוש, לגבי פסולעוד

 דבעינן ניתא הדם קידוש בלי גם מנשפךלהציל
 נעשה לא ועדיין הדם דנתקבל לגוונאקרא

 לנוח שא-ס דאויר בגוונא והיינוהקידוש,
 הדם, קידוש חל לא אבל הקבלהרנעשית

 שכחב הרמב"ם דברי היטב ומבוארוכמשכ"נ,
 הקבלה דנעשית דכיון רנשפך, פסולא חלדלא
 ולפ"1 וכמשכ"נ. דנשפך פסולא תו שייךלא
 אח"כ הדם נפל דאפילו חדש דין לנויצא
 וצ"ע. בכלי ולקדשו לאטפו כשרלארץ
 באויר בסוגיא ליה דקמבעיא בהא והנה1.
 לחקור יש לא, או דמי כמונח אי לנוחשסופו
 דין ע"' בכלי כמונח חשיב אם הוא הספקאם

 כלי קידוש לגבי רק ספק והוא לנוחדסופו
 דמב"ל או בכלי, מונח שיהא בו דבעינןמשום
 ונ"מ לא או דמי בכל' אי כלי ארר דקבעיקר
 ליה דפשיט בסוגיא וע-ש חצה לקניןאפי'

 מים שם דבטל הזינוק חחת שמונהתמחבית
 איבעיא דהוא נימא ואי שבאויר, ממיםחיים

 בתוך מונח חשיב אי כלי קידוש בדיןמסוימת
 מה סגי בחביח הא מתבית ליה פשיט מאיהכלי



נחוראי
 דמי ככלי כלי דאויר החבית באוירדמונח
 בזה. לדון ויש חיים, מים שם מיניהלבטל
 ליה פשיט לא אמאי דהקשו 1את בתד"הוע"ש
 רגלו או ידו דנתן מהא דמי כמונח שס"לדאויר

 דמי, ככלי כלי דאויר בגמ' שם מיניהדקפשיט
 בכלי כמונח חשיב אי דמב"ל נימאואי

 למפשט מצי רק דמהתם קושיתם,תתיישב
 למפשט מצי לא אבל ככלי חשיב כלידאויר
 דס"ל מזה ונראה הכלי. בתוך כמונחדחשיב
 אי אויר דין בעיקר היא דהאיבעיאלהתוס'
 מאי היטב מבואר הרי ולפ"ז לא, או דמיככלי

 דא"א במזרק מודה אתה אי הגמ'דקפשיט
 כלל אינו הכלי שאויר נימא דאי זינוקבלא
 דליכא כיון לנשפך פסולה דיחול ודאיככלי
 קבלת אח"כ יהני ולא האויר ע"י קבלהכלל
 באויר דמכ"ל בהא משא"כ הדם, דנפסלמזרק

 מסוימת שאלה זוהי דמי, כמננח אישאס"ל

 הכלי, בתוך כמונח חשיכ אי כלי קידהםבדין
 לנוח עומד דמתהילתו הוה מיהא קבלהאבל
 דברי היטב ומיושב דמי, ככלי הכליואויר

 וכמשכ"נ.הרמב"ם
 הדם הגיע כבר דאילו מבואר דבגמ'ודע
 היה שנפחתו קודם המזרק דפנות שללאויר
 דמבואר מהא ע"ז הגרי"ז הקשה וכברמהני

 לקירוש אףר מהני דלא א', י"אבמנחות
 דהא לומר אפשר היה הקושיא ובעיקרוצ"ע.
 למהוי רק הוא הדפנות לאויר הגיע אילודמהני
 אה"נ אבל דנשפך, פסולא יחול שלאקבלה
 בגמ' ליה מיכעיא דקא והא הדם, נתקדשדלא
 פסולא בו חל אם הוא הדפנות לאויר הגיעבלא

 ברמב"ם אולם קבלה, אמילו הוה ולאדנשפך
 דלא ודאי לדפנות הגיע בלא דגם מבוארהרי
 נחקדש אי הוא והאיבעיא דנשפך, פסולאהלה
 גם לדפנוח הגיע דאי מבואר וא"כהדם

 הדםמתקדש

 אלטופקי א. שלמחהרב

 נחטר גופו שאין בדבר מזיקבגדר

 של מטכע השף וא"ר א', צ"ח דףב"ק
 וה"מ מידי ולא עבד לא דהא מ"ט פטורחבירו
 בשופינא שייפא אבל וטרשי' בקורנסארמחיי'
 את שפיחת השף, וברש"י ע"כ, חסרי'חסורי
 דרבה נראה ונו' השף ובתוד"ה ע"כ.הצורה
 הוי דאי כנסדק הוי לא מלכות פסלתוסובר
 והרי כנסדק הף מטכע דשף ב"ש כן אםנסדק
 דבמתני' ור"ל עכ"ל. פטור חומאי טובאחסרי'
 משלם ונסדק מטבע ג1ל חנן ב',צ"ו

 שלך הרי לו אומר ונפסל מטבע הגזילה,כשעת
 ממש נסדק נסדק אר"ה א', צ"1 ובגמ'לפניך
 מלכות פסלתו אמר ור"י מלכות פסלתונפסל
 ס"ל דאי התוס', כ' ולזה נסרק. היינונמי

 ואי"ל שנוי והוי נסדק היינו מלכותדפסלתו

 וחייב כנסדק הוי מטבע דשף כ"ש אזהש"ל,
 מזיק. משוםעליה

 לפי"ז הקשה י"א( ס"ק שפ"ו )ס'ובקצות
 )הל' ומזיק מחובל בפ"ז הרמב"ם דפסקאהא
 פסק ומ"ם וכרבה, פטור מטבע דשףי"א(
 מלכוח דפסלתו ח'( )הל' ואבידה גזילהבפ"ג
 כנסדק(. )דהוי לפניך שלך הרי לומר יכולאינו
 כשף דחייב המחבר לשיטת שם הקשהוכן

 פסק מלכות ובפסלתו גרמי, טשוםמטבע
 עפ"ד שתירץ וע"ש לפניך. שלך הרידאי"ל

 דפוטר דרבה בהא שהקשה בסוגיע,הרשב"א
 ועבדינהו ד1רי קיי"ל והא צורתה,בפיחת
 ותי' לפניך שלך הרי ואי"ל שינוי הוינסכא
 קניי' ולענין בגזלנותא לי' בדנחית רהתםוז"ל



כהוראיתר
 אפסדתיך מאי דא"ל נזקע לענין והאיבשינוי
 יכול אינו דאפי' י"ל דלפי"ז הקצות וכ'ע"כ.
 לענין מ"מ ונפסלה, מטבע בגזל הש"ללומר
 שינוי דין דאין צורתה, כפיתת יפטרמ1יק
 כדברי ושלא בזה, זה תלויין היזק חיןבגזילה
התוס'.
 כדברי שם כ' הרשב"א דהא צ"ע,אבל
 נסדק, היינו לאו דנפסל רבה ס' נ דבע.התוס',
 לפטור שנוי דין בין שחולק דמה מוכחוא"כ
 וא"כ התוס', לדברי סתירה מזה אעמ1יק
 גופא דבזה אלא הרמב"ם. דברי 'קשהעדיין
 היינו לאו ס' דרבה הרשב"א הוכיח איךצ"ב
 זב"ז. תלויין אינם ושנר מזיק דין והאנסדק,

 דשף התוס', ע"ד הקשה המהרש"לוהנה
 ליין דמי אלא שנפסל למטבע דומה אינומטבע

 בגמ' ואמרי' הש"ל, לומר יכול דאינווהחמיץ,
 והחמיץ יין הוי לא דמש"ה א'( צ"ז)לעיל
 אומר מלכות דפסלתו למ"ד שנפסלכמטבע
 שנוי. והוי וריחו טעמו נשתנה דבייןהש"ל,
 צורתו, נשתנה המטבע צורת בפיחת ה"נוא"כ
 מ"מ כנסדק, אינו מלכות פסלתו אי אפי'וא"כ
 דין אין דבכלל ובע"ב הש"ל. לאמר יוכללא
 דברי בזה וסתר זב"ז, תלויין שנוי ודיןמזיק
 ע"ש.התוס'

 דשף פטור גדר מהו צ"ב באמתוהנה
 אפרים ובמחנה תסרי'. דלא בכך דמהמטכע,
 שאינו היזק דהוי לומר רצה ס"ד נ"מהל'
 ומנסך במטמע מדמחייב זה את והוכיחניכר.
 לא והא היזק, שמי' ניכר שאינו היזקאי

 חסרי' דלא פטור גופא דזהו ע"כ אלאחסרי'.
 דשמי' למ"ד וממילא ניכר. ההיזק שאיןכית
 צ"ע ולכאורה יחחייב. חסרי' בלא גםהיזק,
 ראשונים להרבה חייב אמאי דא"כ בזה,טובא
 פי' רש"י וגם דשף, בהא גרמי משום1"ל
 היזק בכל והא גרמא, משום הוא דפטרי'דרבה
 ברמב"ם וע' הוי. לא גורם אפי' ניכרשאינו
 ניכר שאינו דבהיזל דמובח ומזיק תובלפ"ז
 ובשף )בשוגק חייב אינו שמים 'די לצאתאפי'
 שמים ומדיני גרמא, דהוי שם פסקמטבע
 יתחייב.עכ"פ

 משום אינו חסרי' דלא דפטורועכצ"ל,
 משום הפטור ניכר דבאינו ניכר שאינוהיזק
 חסרי', בלא משא"כ היזק. מקרי דלאההיזק
 הוי דלא הוא, בהמעשה פטור ורק מקרידהיזק
 שלא דכל הוא, הדבר וביאור בידים.מעשה
 לכל ראוי ועדיין עצמו מצד החפץ גוףהו1ק

 חסרון ע"י מדמיו דנפחח ורק שבגופו,תשמיש
 במטבע וע"כ דבידים, היזק זה איןצדדי,
 זה ידי על הוא דשרו כית צורחושנחסר
 ולא צדדי כדבר השווי והוי במד'נהשיוצא
 במה רק הוא כשההי1ק ממילא החפץ,מגוף

 דנחסר משום להוציאו יכול אינושעכשיו
 בגופו. שאינו כהיזק ההי1ק גם מקריצורתו,
 דאף חבירו, של שטרותיו לשורףודמיא
 )דלכאורה בידים החפץ בגוף מעשהדעושה
 כיון מ"מ החוב( ולא השטר הוא הניזוקדבר

 ע"י הוא והשוויות ממון גוף אינודהשטר
 בידים. כמזיק ולא כגורם נתשב עי"זהחוב,
 י"ל הגוף בעצם חסרי' דלא דבר בכל כןוכמו
 דהחפץ דכיון בידים, מזיק ולא גורם רקדהוי
 החסרון חשבינן עצמו, מצד הוא ראויעדיין
 אם שנסתפק ססק"ו שם בש"ך )וע' צדדיכדבר
 דינו יהי' חסרון בלי שהזיק חהב כסף כליבכל

 הוא עפמש"כ הספק וטעם שפחת,כמטבע
 אינו שבו הצורה שענין במטבע דדוקאדי"ל
 מ1יק דאינו די"ל הוא התם שבגופו,כדבר
 כלי דכל דנימא או דבר. בשאר ולאבידים
 ובזה ויפיו, צורתו ע"י הוא ששוויווכדומה
 בגופו.( חסרון מקרי לא שנחסר,הוא

 רק הוא מטבע דשף דפטור נמצאולפ"1
 הצורה חסרון מקרי דלא דאמרי'משום
 דמטבע בסוגיא לעיל והנה בגופו.כחסרון
 מלכות דפסלתו למ"ד הגמ' פריךשנפסל,
 נשחנה התם ומשני והחמין, מיין הש"לאומר
 ירע דכבר צ"ע לכאורה והנה וריחו.טעמו
 דמינכרא היזיקא הוי מלכוח דפסלתוהגמ'

 לתרומה דמי לא דמש"ה הגמ' אח"כוכדמסיק
 והחמיץ, מיין פריך מאי דאל"נונטמאת
 כלל ניכר היזק הף לא שנפסל מטבעאדרבה,
 דגמ' שינויא דלפי נמצא וא"כ קושיא.ומאי



תראנהוראי

 היזק דהוי בזה סגי לא טעמו, נשתנהדהתם
 שיהי' נמי ובעינן הש"ל, לומר יוכל שלאניכר

 פליגי דבזה י"ל וא"כ ממש. בגופוהתסרון
 דלר"ה הש"ל, אומר אם מלכות בפסלתוהמ"ד
 סבר הש"ל, אומר מלכות דפסלתו שםדסבר
 דמינכרא, היזיקא אפי' המטבע שבצורתדהיזק
 הוי לא וע"כ בגופו וחסרון היזק מקרילא

 מקרי נמי הצורה דהיזק סבר ור"יכנסדק.
 שוךות דעיקר כיון המטבע שבגוףחסרון
 ומש"ה כנסדק, והוי צורתו, ע"י הואהמטבע
 דברי מתבארים ובזה הש"ל. לומר יכולאינו
 מלכות פסלתו הוי דאי שכ' מטבע, כשףהחוס'
 משום זה ואין יפטר. לא בשף גםכנסדק
 דהכא אלא גזילה, בדע מזיק דין תלוידלעולם
 דכיון דאמרי' משום בידים בהזיק לי'דפטרינן
 זה בנידון כגורם, הוי בגופו חסרון כאןדאין
 דאם בזה, זה הש"ל ודין מזיק דיןחלויים
 דחסרון והיינו כנסדק, הוי דבנפסליסבור
 תלוי דבזה בגופו, כחסרון הוי שבמטבעבצורה
 א"כ שנתבאר, וכמו הש"ל לענין מטבעדין
 דהוי כנסדק הוי דודאי בשף, לפוטרו טעםאין
 שבגופו כחסרון והוי ממש בצורהשינוי
 מה כלל קשה לא והשתא דבידים.ונמזיק
 מזיק לדין בגז'לה שנוי דין בין הרשב"אדתילק
 אין דבעלמא דאה"נ נסכא, ועבדי' זוזילגבי
 בנידון ורק זב"ז, תלויין מזיק ודין גזילהדין

 אם אחת, בשאלה דתלר ל" מדמיגןדהכא
 דלפי בגופו, חסרון מקרי המטבע בצורחהיזק

 לענין ובין הש"ל לומר גזילה לעניןהנתבאר
 חסרון מקרי דלא מטעם עלה אתינןמזיק
בגופו.
 מטבע דשף אפרים במחנה דהוכיחומה
 מטמע דאל"כ ניכר שאינו היזק משוםפטור
 דלא כיון היזק שמי' למ"ד הייב אמאיומנסך
 בהו אמרי' אי דודאי קשה, אינו נמיחסרי'
 דלא מטעם למפטרי' ליכא שוב היזקדהוי

 החפץ שעצם הדבר בגוף היזק הוי דשםחסרי',
 ההיזק דאין ורק לתשמיש ראוי ואינונאסר
 שפיר היזק, נמי הוי ניבר אינו אי אבלניכר.
 שביארנו מה דלפי גורם, ולא דבידים מזיקהוי

 או במטבע מסוימת שאלה חסרי' דלא דיןהוי
 אי הנ"ל, הש"ך וכספיקת לו, כדומה אחרבכל'
 לדמותו וליכא בגופו כחסרע צורה הסרוןהוי
 בעצם. שהוזקלדבר

 דשף המהרש"ל דהקשה מה נמי א"שובזה
 דחילק מה גופא דזהו והחמיץ, ליין דמימטבע
 דהתם שנפסל למטבע והחמיץ יין ביןהגמ'
 משא"כ בגופו, חסרון והוי וריחו טעמוגשתנה
 שנחסר כזה מקרי לא צורתו שנפסלמטבע
 אי"ז נמי צורתו שנפחת במטבע ואפ"בגופו,
 כנסדק, לאו מלכות דפסלתו למ"ד בגופוחסרון
 בחסרון נחשב במטבע צורה היזק דכלמשום
 בגופו. ולאצדדי

 דרבה והרשב"א התוס' לשיטת זהוכל
 אבל הש"ל, אומר מלכות פסלתובע"כ'ס"ל
 דמפרשי צ"ל והמחבר הרמב"םלשיטת
 סברי דכ"ע בד"א. שנפסל דמטבעפלוגתא
 כדאמר בגופו, תסרון מקרי לא שנפסלדמטבע
 בזה דפליגי אלא וכו', וריחו טעמו נשתנההתם
 החסרון שיהי' שנוי לענין בעינן איגופא
 דמינכרא, היזיקא דאיכא בזה דסגי אובגופו,
 היינו הש"ל, אומר מלכות דפסלתודלמ-ד
 אינו ממש בגופו נתסר שלא דכל דס"למשום
 היינו מלכות דפסלתו ומ"ד הש"ל, לעניןשנוי
 כיין בגופו שיחסר בעינן דלא ס"לנסדק

 הש"ל. אי"ל ניכר ההיזק דהוי וכלוהחמיץ,
 שנטמאת ותרומה הפסח עליו שעברוחמץ
 התק דהוי משום רק היינו הש"ל,שאומר
 וכדאמר מטבע, בפסול משא-כ ניכרשאינו
 לכ"ע סברי דשפיר נמצא ולפ'"ז שם.בגמ'
 שנוי דלענין דאף וכרבה, פטור מזיקדלענין
 רס"ל, למאן בגופו שיחסר בעינן לאבגזילה
 נחסר שלא כל כגורם הוי היזק לעניןמ"מ
 לא צורתו, שנפחת בשף, אפי' וע"כבגופו.
 דפסק מה וא"ש בידים. כמזיק לי'דינינן

 פסלתו כמ"ד פסק ומ"מ כרבההרמכ"ם
 לפרש הכרח דאין גזילה, לענין כנסדקמלכות
 וכמו כרבה דלא שם ר"י דסבר בגמ'פירושו

 דגזילה שנוי לענין בעינן לא דודאישנתבאר,
 דלענין ואף בידים, בהזיקו ע"ז חייבשיהא
 ע"כ. הוי. מיהח שנוי גרמא, מקרי מזיקחיוב



בהוראיתרב
 קנריק חיים שלמחהרב

 יחל בל אישורבענין

 שאני 'שן שאני קונם ב', י"ד נדריםמחני'
 קונם דאמר אלא א', ט"ו שם וכגמ' וכו',מדבר
 שבקינן מי שיעורא יהיב דלא ואי בשי,העיני
 יוהנן ר' והאמר יחל בל איסור דעבר עדלי'

 וישן אותו מלקין ימים ג' אישן שלאשבועה
 הגמ'. עכ"ללאלחר,
 בשינה עיני קונם דאמר ואלא הר"ןוכתב

 דא"א כיון כלל נררא חל מי בכה"ג כלומרוכו'
 ל" שבקינן דמי לישנא ונקט בסופו, לקיימולו

 שהיא יוחנן דר' הא עלה לאתיי דבעימשום
 כלומר לישנא האי שייך ובשבועהבשבועה
 בל איסור דעבר עד מלהלקותו שבקינןדלא
 שבועת משוס אותו מלקע לאלתר אלאיחל
 לא שוא דנדר הכי שייך לא דבנדר ואע"גשוא

 לישנא, האי נקט שבועה משום דאסוראשכחן
 מלקות דליכא הר"ן מדברי ומבוארעכ"ל.
 דא"א בנדר משא"כ שוא, בשברצחאלא

 דאין מילקי לא מ"מ שוא דהוא אףלקיימו
 שוא. שבועת על אם כי שוא אנדרמלקוח

 דלא להדיא מבואר שבועות בתוס'אמנס
 ד"ה א' ]כ"ט התוס' דז"ל בזה כהר"ןס"ל

 גבי דפריך דנדרים מפ"ב קשי' אבלהאומר[
 שיעורא יהיב דלא ואי כשינה עיגיקונם

 בל איסור דעבר עד לי' שבקינן מילמילתא
 נמי נדרים גבי אלמא וכו' יוחנן והא"ריחל
 לאלתר, ועובר לקיים יכול כשאיןחיילא
 דאיסור דס"ל התוס' מדברי והמבוארעכ"ל.
 שבועת על רק ולא נדר על גם נאמר יחלבל
 הנ"ל. כהר"ן וךלאשוא

 עוד בזה. פלוגתחם שורש להגעוצ"ע
 א' כ"1 דף שכועות בגמ' דהנה ביאורצריך
 כל ריבה ריבה מאי וכו' ומיעט ריבהאיתא,
 ויעו"ש מצוה. דבר מיעט מיעט ומאימילי

 וה"ה הוא שא"א דדבר וז"ל שכ'בפירש"י
 להדיא הרי עכ"ל, לאדם הידוע אתלמשנה
 שא"א דכר ממעטין הוי לא מיעוטא הךדבלי
 מיוחד, מיעוט לזה וצריכע ביטוי שבועתמדע
 נדר למעט דותי דמהיכי הר"ן על יקשהוא"כ
 וצ"ע. מיוחד, מיעוט בלי יחל בל מאיסורשוא

 חולקים ותוס' דהר"ן בזה, לומרוהנראה
 דלא סובר הר"ן יחל; בל איסור יסודבעיקר
 העומד מעשה לעשוח דאסור הוא רברויחל

 האומר כגון דיבורו, ע"י שחל להחלוחבניגוד
 על נדר איסור חל דיבורו ע"י זו, ככר עלקונם
 אכילתו ע"' הרי יאכלנו אח"כ ואםהככר
 וזהו דיבורו ע"י שחל דין להחלותמחלל
 שוא בנדר ומשו"ה יחל, בל באיסורהנאמר
 דא"א אמרי' הסברא דמצד לאיסוראליכא
 שלא וכיון לקיים שא"א דבר על חלותלפעול
 הוא הנדר דחילול כלל, חילל לא כלוםחל

 בל דאיסור ס"ל תוס' משא"כ שחל.בהחלות
 גרידא הדיבור של חילול איסור הוא הרייחל

 יחל בבל עובר ואכלו בנדר ככר ע"עוהאוסר
 דיבורו ע"י שחל דין חלות שחלל משוםלא
 אכילת שעצם דיכורו את שחילל משוסכ"א
 הטלת יש דבנדר ואף דיכורו, חילול הויהככר
 עצס הוא דכך משום לא זה החפצא עלדינים
 דיבורו הוא הנדר עשית אלא דנדרעשייתו
 עליו החפצא אח אוסר שהוא כיק אבלגרידא,
 דחל יחל דבל דין מצד להתקיים דין לנדרויש

 דחלים בזה ג"כ הנדר נחקיים ממילאבדיבורו,
 יחל בל איסור לעיקר אבל בחפצא, הנדרדיני
 כמה הוא דהאיסור כ"א חלות שום שיחולל"צ

 כנדר נמי ה"ה וממילא הדיבור. אתשמחלל
 על יחל בל משום עובר מ"מ חל שלא אףשוא
 הדיבור. חילולעצם



תרגגהוראי

 הר"ן על שהקשינו מה מחורץ שפירולפ"1
 שהאיסור שבועות גבי דבשלמא שבועות,מגמ'
 מיוחד מיעוט בעינן שפיר הדיבור, חילולהוא
 ביטוי, שבועת מאיסור שא"א דברלמעט
 הוי דלהר"ן דנתבאר נדרים גבימשא"כ
 דיבורה ע"י שחל רץ החלות על חילולהאיסור
 אינו וממילא שוא נדר על מיעוט שוםל"צ
 חלות לפעול א"א הסברא דמצד כלום עלעובר
 לקיים. שא;א רברעל

 דאמר לר"י דר"ן הק' מכילתיןבריש
 הנך דפירש מ"ש הם, נכרים לשוןכנויים
 לישני, משאר טפי קונס קונח דקונםלישני
 מה ויעו"ש נדר, נדרו  לשון בכל הנודרלימא
 חסדאי בר' יהודא ר' הגדול החכם כשםשתירץ
 אם ודאי ר"' אומר תי' שם בתוס' אמנםז"ל,
 אבל מבינים שהם אחרי נדר יהא כלשונםיהא
 הוא הרי לשון האי יבינו לא אפי' דמתני'הני
 ברשב"א. ויעו"ש ע"כ,נדר,

 הבאי נדרי במתני', ב' כ"ד מכילחיןועי'
 כעולי הזה בדרך ראיתי לא אם קונםאמר
 הבד בית כקורת נחש ראיתי לא אםמצרים
 אם אמר וכי בזה"ל, שפי' בר"ן ועיי"שע"כ.
 הפירוח נמי הבד בית כקורת נחש ראיתילא

 שיקרא רודאי דאע"ג אחרינא מטעמאמותרין
 הכי למימר שייך לא גוזמא בדרך דאפי'קאמר
 לי' דאמדינן משום מוחרין הפירותאפ"ה
 וכו', גתכוון הפירוח לאסור שלאלרעתי'
 בית כקורת נחש דגם פ" בתוס' אמנםועיי"ש,
 ולצדק לאמת הכי דמשתעי אינשי עבדיהבד
 נחש ראה שבאמח באופן דוקא ואיירידבריו
 כמו גוזמא גדרך והוא הבד ביח כקורחטרוף
 וכ"פ עיי"ש, מצרים כעולי ראיחי לאאם

 ואומר. ד"ה א' כ"טכשבועות
 שליט"א הישיבה ראש ממרן שמעתיוהנה
 בב' לשיטתייהו אזלי ותוס' דהר"ןשפי'

 ב', כ"ה במכילתע דהנה הנ"ל,פלוגתות
 הן הרי ואמר תאנים אוכלים אוחן ראהבמתני'
 עמהם והיו ואחיו אביו ונמצאו קרבןעליכן
 מותרין. ואלו אלו אומרים וב"ה וכו'אחרים
 שאילו דכיון משום דמילתא וטעמא הר"ןופי'

 מוציאן הי' עמהן היו אחיו או שאביו יודעהי'
 הי' שלא הנדר כעיקר מוטעה ה"1 הכללמן

 הנדר בעיקר שיש וכל אביו על מעולםדעתו
 וכו' מעצמו ובטל שוע ולבו פיו איןטעוח
עכ"ל.

 פי' פותחץ( בד"ה )שם התוס'אמנם
 דלא אחיו או אביו דנמצא דמתני'בטעמא
 גמורה ושגגה בטעוח הגדר דהחם שאלהצריך
 קרובימ אינם ששם בלבו שסבור סהדידאנן
 הוא הרי "הלכך אחיו בלא שפיר אפשרדהא
 ופלוני פלוני עליכם הרי כפירוש" אמרכאילו
 עכ"ד.וכו'

 משום ההיתר טעם הדגיש שהר"ןהרי
 דאין חסרון יש וע"כ אביו על דעתו הי'שלא
 הטעם פירשו התוס' משא"כ שוין. ולבופיו
 בביאור ואמר והסביר פירש. כאילודהוי

 דצריך מלבד דהנזדר סובר שהר"ןפלוגתתס,
 האיסור לחלות כוונה צריך עוד דיבורכוונת
 אם לנו איכפת לא לאסור כוונה לו איןואם
 מעלה לא דזה מפיו שמוציא להמיליםמכות
 פירש ,ע"כ לאסור כוונתו שאע כל מורידולא
 שלא 1ככ11נתו בדעחו הוא דהחסרוןהר"ן
 ס"ל החוס' משא"כ אביו, על מעולםנתכוון
 ודי לאסור יהא הנורר שדעח כלל בעינןדלא
 שמשמעוחן המלים להוציא מחכוון אםלנו

 דיבור הוא שהדיבור שידע ובלבד מפיואיסור
 מ"מ לאיסור מחכות אינו אם ואף איסור,של
 הרי התיבוח אלו מפיו להוציא שמחכויןמכיון
 דכאן ולומר לחרש הצריכו ומשו"ה חלהנדר
 וכו'. בפירוש אמר כאילו הוי טעותבנדרי

 שכ' ב' דף התוס' דברי מכואריסולפ"ז
 הנדר חל מב;ן אינו אם אף קונס קונחדקונם
 מה ריעוחא 11 אע איסור של לשון דהוידמכיון
 להוציא שכוונתו כל המלים פירוש מביןשאינו
 מיאן שם והר"ן הנדר. חל מפיו המיליםאלו
 לאסור כוונתו דבעינן רס"ל לשיטתו דאזילבזה
 המלים. פירוש להבין צריך הואולכן

 גבי ותוס' הר"ן מחלוקת ג"כ מוכןולפ"ז
 הנודר כוונת דכעי דס"ל דהר"ן הבאינדרי

 משום הכאי נדרי להתיר יכול שפירלאסור



כחוראיתרד
 נחכוון, הפירות לאסור שלא דעחי'דאמדינן
 זה דאין דס"ל משום מזה נטו החוס'משא"כ
 לדיבור כוונה לו שיש מה לנו דמספיקחסרק
 וכנ"ל. איסורשל

 וחוס' הר"ן מחלוקת שביארנוולפ"מ
 ג"כ היטב מבואר יחל בל איסורבעיקר

 בל דאיסור שסובר דהר"ן האלו.הפלוגחות
 שחל לחלות המנוגדת מעשה לעשוח הואיחל
 לעשות כוונה בנדר דבעינן ס"ל שפיר נדרע"י
 ובלי כוונה, דבעינן חלות כל כמו איסורחלות
 מה מספיק ול4 כלום חל לא לאסורכוונה
 התוס' משא"כ מפיו, הדיבור להוציאשמכוק
 הדיבור, שמחלל מה הוא יחל בל דאיסורדס"ל
 איסור להחלות כוונה בעינן דלא ג"כס"ל

 מפיו. הדיבור להוציא שמתכוון מהומספיק
 ה"ה פ"ג שבועוח בהל' הרמב"םוהנה
 הבאי שבועת וכו' הבאי שבועת וכן וז"ל,כתבו
 ונשבע וכו' גדולות חיילות שראה כגוןכיצד

 מצרים כיוצאי והם המלך פלוני חילשראיתי
 פחות בלא כך שהדבר בלבו גמר לא שזהוכו'
 העם רוב וכו' לספר אלא נתכוון ולא יותרולא

 מותרין הבאי נדרי כתב רנדרים ובפ"דעכ"ד.
 שפירש הרי עכ"ל. בשבועות שביארנוכדרך
 וכפ" גוזמא בציורי רק הבאי דנדרי המשנהכל

 לעיל לפמשנ"ת ונמצא הר"ן כפי' ולאהתוס'
 ריבורו חילול על נאמר יחל בל דאיסורדס"ל

 ע"י שחל החלות חילול על לא מפיו,שמוציא
 ותוס'. הר"ן מחלוקח לעיל וכמש"נ פיודיבור

 תנן איתא, א' ט"ו דף במכילחיןוהנה
 אביך לביח תלכי אם הפסח עד לי נהניתשאת
 הפסח לפני הלכה אבא א"ר וכו' החגעד

 הוא אבל היא לוקה הר"ן, ופ" ולוקהאסורה
 אלא איסור שום עשה לא שהרי לוקהאינו

 אגב אשמעינן נמי הא שתנא ואפשרשהדירה
 עליו לא אבל איסורא רכיבא דעלהאורחי'
 שהדירה הוא לוקה כתב הרמב"ם אבלכלל.
 דכיון לוקה אינה היא אבל אותה מהנהאם
 דברו, יחל לא בה שייך לא כלל נדרהדלא
 יעו"ש. הר"ןעכ"ל

 אזלי, דלשיטתייהו י"ל הנ"לולפי
 הוא יחל בל דאיסור כתוס' דס"לדהרמב"ם
 עשה שהוא כאן ממילא גרידא הדיבורחילול
 יחל בל על עובר הוא ג"כ ממילא הדיבוראת
 הר"ן משא"כ שמתחלל. הוא דיבורושהרי
 הסותרת מעשה עשיח הוא דהאיסורשסובר
 סובר שפיר דיכורו ע"י שחל דין החלותאת

 מעשה שעשתה היא היא שהרי לוקהשהיא
 נדר. להחלותהסותרת
 א', כ"ה בשבועות כתב הר"ןוהנה
 ימים ג' אישן שלא שבועה יוחנן דר'במימרא
 שבועה באומר וה"ה לאלתר. וישן אוחומלקע
 ואכל אותו מלקין ימים חודש אוכלשלא

 דבר על נשבע הוי דזה משום לא אבללאלתר
 נשבע דהו"ל משום אלא לקיימו,שא"א
 עצמו, להמית שנשבע תורה דברי עללעבור
 היינו דהתם ימים ג' אישן לשלא דמיולא

 שא"א דבר שהוא מפני לאלתר דישןטעמא
 אוכל שלא בשבועה אבל ג' בתוך ישןדבע"כ
 אמרת מאי בשבועתו לעמוד יכול הואהרי

 סכנת מפני שבועתו תדחה לכשיסתכןשימות,
 יכול שיהא שיעור אלא יאכל ולאנפשות
לחיוח.

 ה'( אות ל"ג סי' )ח"א 'ם האפיקיוהקשה
 דוכתי בכמה הר"ן ממש"כ ז', סי' אלםוהיונת
 חל לא שבעולם פירות כל לאסורשהנודר
 נדר הוא דהרי וקשה לקיימו, דא"א כיוןהנדר
 דבר חשיבא לא וה הר"ן ולפ' בו לעמודדיכול
 חלים שהם כיון בנדרים וא"כ לקיימו,שא"א
 ויעו"ש לחול, לנדר לך הף מצוה דברעל

 בצ"ע.דנשארו
 הר"ן בדעח לעיל שנתבאר לפ"מאמנם
 מיושב והחילוק ליתא מעיקראהקושיא
 דבר על חלים אינם דנדרים מה דהאבפשטות,
 על חלות לעשות דא"א מסברא הן הרישא"א
 או המציאות מצד א"א אם לי ומה שא"אדבר
 אפשר. אי סוף כל סוף שיסתכן מהמצד
 וע"כ כזה חלות לפעול 'כול אינו שא"אומכיק
 אין הרי בשבועות משא"כ יחל, בל כאןאין



תרהנחוראי

 רק ממעטינן וע"כ מפסוק מיוחד מיעוטע"ז על שיעבור כדי דין חלוח לשום צריכיםאנו
 מה ולא המציאות מצד א"א ממש דהוימה עצם שמחלל מה הוא האיסור דהאאיסור
 שיסתכן, מצד א"א ורק אפשרדבעצם הי' בעצם הסברא מצד וע"כ שלו,הדיבור
 הר"ן. דעח היטבומיושבח דבא אלא שא"א בדבר גם לחול צריכהשבועה

 י*י,4ל
 פעלדער יצחק שמואלחרב

 בדין הרשב"א בשיטת וביאור הכיבר בדבר ביטולבענין
 בעיקרטעם

 של דין על הק' ב', צ"ט בחוליןהרשב"א
 בטל בחרי חד מה"ת דוכתי דככל כעיקרטעם
 ממשו ולא טעמו ליה משכחת היכיוא"כ

 היכי פרס אכילת בכדי כזיח ואפילודאורייתא
 בטל בתרי חד אמרי' דני וז"ל ות' לה,משכחת
 נפשיה באפי איסורא דקיימא דוקאמה"ת
 הגידים בין גיד כגון נפשיה באפיוהיתרא
 מן טעם קיבל לא שההיתר הבצים בקוביצה
 ברוב בטל מינכרא לא דאיסורא וכיוןהאיסור
 הכל נעשה האיסור טעם ההיתר בשקבלאבל
 וכן ההיתר בכל ידוע הוא ניכר שהריאיסור
 טעם שמקבל היתר כל אבל וו"ל לבסוףמסיק
 זו טעימתו בו ניכר האיסור וטעם האיסורמן

 אין לו יטעם אוכל וחיך כדכתיבהכרחו
 ע"ש. עכ"ל בטעמו אלא האוכלחשיבות

 כפשוטו מובנים הרשב"א דבריולכאורה
 ביטול דאין ביטול בהלכות גרול כלל דישדכיון
 טעימח י ע" איסור כאן שיש וניכר הניכרבדבר
 שייך לא שוב התערובות בתוךהאיסור
 האחרונים שהביאו ראיתי באמת וכןשיתבטל,

 כמו ברשב"א כן ללמוד א"א לענ"דאבל
 בעזהי"ת.שאבאר
 טעם דבנותן מבואר ע"ז דמם' בפ"בדהנה
 ס' צריך ולא כעיקר טעם אמרינן לאלפגם
 התערובת בחוך פגום טעם שנותן דברלבטל

 מח' דיש שם ומבואר ק"ג ס' ביו"ד נפסקוכן
 דכמו הסביר דהר"ן הדבר, בהסברראשונים
 שאינה לגר ראויה שאינה בנבילה דיןשיש
 נהנה אינו דאם חזינן ומותרת נבילהקרויה
 לפגם בנ"ט כ"כ איסור, ליכא האסורמדכר
 אינו החערוכות לתוך פגום טעמ שנותןכיון
 ל"צ הר"ן ולפי איסור וליכא ממנהנהנה
 דהוא לפגם שנ"ט איסור על ביטולאפילו
 דאע"פ הסביר הרשב"א אבל גמור.היתר
 לאכול ראויה שעדיין כיון אבל לפגםשנ"ט
 נהנה שאינו מה לן איכפת לא עצמהבפני
 ורץ איסור שם עליה יש עדיין וע"נממנה
 כעיקר דטעם כעיקר טעם דין לגבי סבראדהוה
 האיסור בטל יהא שלא עושה הטעםשיהא
 ע"ש. לפגם בטעם ולא לשבח בטעם רקאיתא

 לשיטחו דהרשב"א תמוהולכאורה
 ע"י דניכר משום הוא כעיקר דטעםדהסביר
 טעם או לשבח טעם הוה אם נפ"מ מהטעמו,
 בתוך שהיא טעמו ע"י ניכר מ"מ האלפגם

 בדבר ובשלמא להתבטל, שייך ולאהחערובות
 בתוך ורק לשבח טעם הוה עצמושמצד
 היה יין לתוך בשר כמו לפגם נ"ט זהחערובת
 דלא כיון שניכר מקרי לא דוה לדחוקאפשר
 דין מצינו הא אבל החפץ של טעם אותוהוה
 עצמן מצד פגומין שהם בדברים גם לפגםנ"ט



נחוראיתרו
 ביטול שייך ואיך טעמן ע"י ניכרין בודאיוהכא
 העיר א' ס"ק במש"ז שהפמ"ג וראיתיבהן.
 לאו מושבח טעם טועם שאין "דכל ות'בזה
 ולכאורה ע"ש, בטלה בעלמא וברוב הואהכרה
 שייך דאיך כלל מובן אינו הפמ"ג שלהתירץ
 הלא הכרה מקרי לא לפגם שנ"ט דמשוםלומר
 הוא. ניכרבודאי
 אין הרשב-א לפי דלכאורה צ"ע,ג-כ
 הוא ניכר למעשה אם הדכר, ניכר איךנפ"מ
 כאמת אבל להתבטל, שייך לא התערובתבתוך
 התערובת בתוך טעם נותן שאינו רבדברמצינו
 התערובת מראה ומשנה חזותא נותנוחורק
 בפוסקים שאלה יש ומד"ס מה"ת, עכ"פדבטל
 שם דבריהם שהביא א' ס"ק ק' ס' במש"זע'

 באמת שם והמש"ז להחבטל שייך דאיךוצ"ע
 11.ל וכ' שהביא האחרונים מכל להיפךצידד
 צבע שמראיחו כל אכילה איסור לעניןאבל

 הניכר דבדבר ת מה" דהוה אפשר ניכרבעלמא
 האחרונים בדעח אבל עכ"ל ביטול שיךלא

 להחבטל. שייך דאיך ל כנ" ע וצ" להיפךמבואר
 חצי דאם בפוסקים דמבואר הא צ"עג"כ
 של לחבשיל נפל כשר בשר זית וחצי נבילהזית

 טעם דמרגישים זיתים נ"ט בה שישירקוח
 של זיחים חצאי הב' ע"י התערובת בתוךבשר
 מצד נבילה זית דהחצי כיון מותרת דמ"מבשר
 לן איכפת לא טעם ליחן אפשר היה לאעצמה
 אע"פ בשר טעם מרגישים למעשהאם

 שניהם. בצירוף הוא בשר הטעםשבודאי
 זית חצי כאן שיש ניכר למעשה האולכאורה
 ס' במש"ן וע' להתכטל, שייך ואיך נבילהבשר
 ידענא לא טעמא וז"ל באמח דכ' ג' ס"קצ"ח
 ע"ש. עכ"ל וכו' יטעם אוכל דחיךכיון

 הביא קט"1 בס' יוסף דהביח חמוה,והיוחר
 שיש עכו"ם של חמאה לגבי הרשב"אשיטת
 דהסביר החמאה של בגומוח טמא חלבחשש

 שבגומות דהחלב מותרת דאפ"ההרשב-א
 שזו דאע-פ הרשב"א והסביר להחמאה.בטל

 איכפת לא בפ"ע עומדח חו בפ"עעומדת
 מתוך דבר לברור יכול אתה שאין "שכללן
 דדעת הסביר שם והב-י לרוב הוא בטלדבר

 לחטים דמי רלא משום הוא דאוסרהרמב"ם
 וזו עצמה בפני עומדת שזו פ אע" דהתםבחטים
 כלל ניכר האיסור אין מ מ" עצמה, בפניעומדת
 אלא ניכר הקים יהיינו האיסור בחמאהאבל

 אינו ולפיכך החמאה מן ולסלקו לבררושא"א
 דגם הוא הרשב"א דשיטת חזינן עכ"ל,בטל,
 א"א ע"כ אם התערובת בחוך ניכר האיסוראם

 וא"כ התערובת. בתוך האיסור בטללהפרידו
 כעיקר טעם בכל לן איכפת דמהתמוה

 א"א מ"מ הא טעמו ע"י ניכרדהאיסור
 ולהרשכ"א התערובת מתוך ולבררולהפרידו
 להחבטל. צריך היה עדייןלשיטתו

 הרשב"א רברי עצם כשנתבונןובאמת
 מינו באינו מיז של תערובת דבכל מובניםאינם
 או דאיירי ח' ס"ק ק"ט בס' הש"ךהסביר
 לזה זה בין ניכר שאין דקות לחתיכותבנפרך
 אסור מהן שאחד ונודע מיניס ג' כאן שישאו

 מינין כמה ששחט כגון מהן איזה ידועואינו
 יודע ואינו כהוגן שלא נשחט מהן שאחדוירוע
 בפתיחה הפמ"ג הסביר וכ"כ ע"שאיזה

 מרג' אחד יל שךשה דכ~טבחת פ"ג ח"גלחעהצת
 וךא. בהמה מאיח: ידנ ואץ טרפות בה קשמירם
 כוע זשינו ביבש דבוכש סה דאמריק זה צערה:בה
 בלח שבלח ג-כ הציור הוא הרי בחרי חדבטל

 טעמה ע"י דניכר ס' וצריך כעיקר טעםאמרינן
 יוחר ניכר דאיך כלל מובן אינוולכאורה
 יבש של מצב דכמו בלח לח של כמצבכשהוא
 אסורה מהן שאחד לנו ידוע שהיה אע"פביבש
 הג' של החערובת כל לאכול מוחר היהמ"מ
 כ"כ אסורה איזו ידיעה לן היה דלא כיתמינים
 לנו אין אבל הטעם שנרגש אע"פ בלחבלח
 דניכר לומר שייך ומה אסורה איזהידיעה
 טעמו. ע"יהאיסור

 הא להקדים נראה הנ-ל כלוליישב
 לדכר ביטול דאין מקומות בכמהדמבואר
 ג' שיש ביבש דביבש פשוט זה דהנההניכר
 לעין וניכר כשרים וב' טריפה ואחדחתיכות
 דבטל לומר שייך דלא טריפה, מהןאקה

 יש אם הוא ברוב ביטול דין דכל ברובהמיעוט
 המיעוט בטל אז ורוב מיעוט שלתערובח



תרזנהוראי

 גופה החערוכת נעשה חתיכות בג' אבללהרוב
 וכמו אחד בספץ כולן חתיכות שהג'ע"'

 אחד כל אם דגם ק"ט בס' הפמ"גשהסביר
 בטלה ג"כ נפרדות מדינוח בג' הםמהחתיכות
 וספק אחד תערובח הם רמ"מ בכשרההטריפה
 הג' אין טריפה איוה ניכר אם וא"כאחד
 שיך ולא תערובח כאן ואין אחד בספץנכללין
 אחד תערובת באמח דיש באופן אבלביטול.
 כאן דאין בטעם 'ל"ע אסור, אעה דניכרורץ

 רק הוה דביטול אפ"ל היה ופשטותביטול,
 ספק כאן אין שניכר במקום אבל ספקבמקום
 הבאנו דהא א"א וה גם אבל ביטול. שייךולא
 דבקוס דס"ל קט"1 בס' המובא הרשב"אככר
 החמאה לגבי הוא בטל עדין שמכר אע"פחלב
 דאף הרי להפהיו דא-אכית

 שא-

 מ"מ ס' באן
 דהלא כן להיות צריך כ ג" מסברא וגאמתבטל.
 בתר אזלינן כמו ספק מחמח הוה לא ביטולדין
 לאכול מותר מה"ת דהלא דפריש כל אוהרוב
 בבת לאכול האוסר והרשב"א אחת, בבחכולם
 מד"ס רק הוא בתרי חד של בחערובתאחח
 בביאור מכואר וק ק"ט, בס' הפמ"ג שהוכיחכמו

 חדנן וא"כ ג'. שער יחשר שער וצ' שם,הגר"א
 הכשרה, שזה שחולין משום הוי לא ביטולדדין
 הרוב, דין לו ויש דיניו מאבד דהאיסוראלא
 ויהא דיניו ג"כ יאבר לא ניכר אם מה"תוא"כ
 תרל"ב ס' סוכה בה' הלבוש ובאמת הרוב.כמו
 מד"ס רק הוא בטל לא הניכר דדבר דהאכ'

 דין כל דהלא וכחב בטל, כניכר גםומה"ת
 ברוב דבטל ילפינן מסנהדרין הוא ברובביטול
 ואפ"ה המחייב ומי המזכה הוא מי ידעינןושם
 שהק' בט"ז ]וע"ש רובא. בתר זיל חורהאמרה
 דהא שכ' א', צ"ה דף חולין מתוס' הלבושעל

 כשאינו היינו בטל בתרי חד טה"תדקיי"ל
 על שהק' בפמ"ג ע' וכן עכ"ל, האיסורניכר

 יכול דמה"ת נמצא יהא סברתו דלפיהלבוש
 חתיכות ב' אצל טריפה של חתיכהלהניח
 לפי אבל ע"ש מסחבר לא חה 1אכולכשרות
 של דבאופמם כלום ק' דלא נראה שביארנומה
 אותן עושה הספק שיהא דצריך ביבשיבש

 מודה הלבוש גם שביארנו וכמו חדאלתערובח

 כאן אין דהלא ברוב ביטול שייך לאדבודאי
 ץאמר רק והלבוש ורוב, מיעוט שלתערובת
 חפצא דהוה בסכך כמו תערובת שישבאופן
 לא בניכר דגם להלבוש ס"ל אז סכך שלחדא

 בסנהדרין.[ כמו ברוב בטל ושפיר לןאיכפת
 לאכול דאפשר דכיון סברא דהוהולומר

 ביטול על לסמוך מה"ת האיסור בליהכשרות
 דהלא מסתבר לא ג"כ כולם ולאכולברובה,
 יש אם נפ"מ ומה גמור היתר הוא ברוכביטול
 האיסור הלא האיסור לאכול שלא עצהלו

 סובר הר"מ הלא וגם היתר, ונעשה בטלגופא
 מ"מ להפריד עשה לו שאק דאע"פ חלבבקום
 הבית שביאר וכמו הקום דניכר כית בנזללא
 אחר הסבר ד,ש ע"כ הרי קט"ו, בס' שםיוסף
 לא המכר ידברבהא

 הביטול לאחר בסנהדרין דכמו נלע"ד כוע" בט~
 על גר"ח ]ע' הרוב לרעת המיעוט יעתנתכטל
 לאחר דגין שיהא צריך ביטול בכלהש"ס[
 ולדון להרוב המיעוט חשיכוח שנתבטלהביטול
 עריין הביטול לאחר אם אבל כהרוב,הכל

 שייך לא לעין, וניכר עצמו בפני עומרהמיעוט
 ולכן אינה כאלו אותו ודנין בטל שהואלומר
 כל אבל להפרידו שא"א דאע"פ הר"מסובר
 ובדעח ביטול. שייך לא לעין שניכר~מן

 חלק דהוא כיון דאפ"ה דסובר נר'הרשכ"א
 יהא ולעולם להפרידו וא"א התערובתמכל
 אותה לדק עדהן שייך שפיר מהרוב,כחלק
 דשייך להפרידו שאפשר במקום ורקכהרוב
 אז עצמו של שציאוח בפ"ע להיוחעד,ץ
 עצמיותו זהנריק ביטול שיך דלא הרשב"אסובר
 יליחא. נמאן לומר שייך ולאקים

 ד' סעיף צ"ח בס' הרמ"א מובןובזה
 כ' ואח"כ ביטול ליכא הניכר דברברדהסביר
 שם ליתן צריך תבשיל לתוך חלב בנפלדלפיכך
 ולצוף להקפיא החלב שטבע צונניםמים

 דמאחר משם, ויסירנו המים עללמעלה
 ולכאורה מכירו. כאילו הוה להסירושאפשר
 דמיון ומה מכירו אינו למעשה עתה דלעחק"ק
 ניכר של חסרון דכל א"ש, להנ"ל אבללניכר,
 שלו עצמיות לאבד א"א הוא דניכר דכיוןהוא



כהוראיתרח
 וסובר זה סובר )והר"מ להפרידו דאפשרכיק
 במקום ראף הרמ"א כ' ושפיר יותר(עור

 להפרידו שאפשר כיון אבל לע"ע ניכרשאינו
 דהביא שם מהרש"א גליון ]וע' כטל. לאשפיר
 התורה.[ מן דהוה כסוכההר"ן

 בעכבר ק"ד בס' בבהגר"א מבוארוכ"כ
 וא"א דקות להתיכות ונהתך לתבשילשנפל
 משום הוא בטל דלא רצד דהסבירלהכירו
 האיסור להרגיש ידיס מי-שימוש ע"ישאפשר

 שאינו דאע"פ כנ"ל והיינו בטל ולא כניכרהוה
 לא להפרידו שאפשר כיון אבל וניכרנראה
בטל.

 הוא ניכר של דחסרק מהנ"ל מבוארע"כ
 כאילו אותה ולדון שלו עצמיוח לאבדדא"א
 דבדבר להרשב"א ס"ל דכ"כ לפ"ז ונר'אינה,
 עצם דמשנה דכיון בתערובח טעםשנותן

 לדון שייך לא בה טעס נתינת ע"יהחערובח
 הצריך למה מובן ובזה אינה. כאילואותה

 בו יטעם אוכל ותיך של פסוק להביאהרשב"א
 הלא - בטעמו אלא האוכל חשיבוחאע

 הנ"ל לפי אבל טעמו, ע"י שניכר הואפשוט

 חשוב שינוי הוה בתערובת שינוי כל דלאא"ש
 אינו כאילו דרואין לומר שיך לא שוב זהדע"י
 בעצם המיעוט כמו הרוב נשתנה אםרק

 גופה. הסיעוטחשיבות
 הרשב"א על הק' כל מיושב שובועפ"ז
 תשיבות זה אין מ"מ שניכר אע"פדחזותא
 האוכל חשיבות כאן שיש מקרי ולא אוכלשל
 לדון בטול לדין מעכב דיהא התערובוחבכל

 לח בין החילוץ וכ"כ דליתא. כמאןהמיעוט
 בלח מ"מ ניכר אינו שבשניהם אע"פליבש
 להתבטל שיך ולא התערובת עצםמשנה

 בס' מהרשב"א ק' ולא ביבש. ביבשמשא"כ
 הקום פועל לא מ"מ שניכר אע"פ דהתפקט"ו
 וג"כ שניכר. לן איכפת לא ולכן התמאהבכל
 זיח וחצי טריפה זיח חצי של בציורמובן
 עצמה בפני נבילה זית דהצי דכיון דבטלכשרה
 אע"פ כטל שפיר התערובת עצם משנהאינו

 דאע"פ בטל לפגם דנ"ט הא מובן וכ"כשניכר.
 שהאיסור מכיון אבל איסור כאן שיששניכר
 כלום. זה אין לטוב התערובח עצם משנהאינו

4"



תרטכהוראי

 קלאר חכחן שמחחחרב

 השם שיבויבעכין

 גנכ אילעא רב אמר ב', ס"ה דף ב"קבגמ'
 שינוי נעשה שור ונעשה עגל איל ונעשהטלה
 וניקנינהו זירא רב לה טחקיף וכו', וקנאובידו

 ביח מני הא ששת רב אמר וכו', השםבשינוי
 קני ולא עומד במקומו שינוי דאמרי היאשמאי
 לרבות גם דכחיב שמאי דבית מ"טוכו',

 וכר שינותהם ולא הם הלל, וביתשינתיהם,
 שמאי דלבית הגמ' מדברי למדים נמצינוע"כ.
 התורה שבכל שינוי לדין אב בנין הואאתנן
 במקומו דשינוי קרא לן גילה שבאתנןשבשם
 מקום. בכל הוא כן קונה, ואינועומד

 וא"ת וז"ל, הקשו מני הא ד"הובתוס'
 שינוי אצל אתנן ענין דמה ליה מדמההיכי
 הוא ראוי א"כ קונה שינף דאי דקסברח-ל
 זה ואע כאחר דחשיב באתנן שינוילהחיר
 לא נמי וממאיס אתנן בתורת לירה שבאאותו
 דברי בבאור לומר ונראה תום'. עכ"למאיס,
 קונה שינף של דהדץ סברו דבהו"אהתוס'
 החפץ שם אם ואפי' החפץ, בשם תלףאינו
 לא ותו שינוי בו שנעשה מכית אך עליו,עדיין
 מדץ השבה בה טקהמי לא שגזל, כעיןהף

 שגזל כעין אם גזל" "אשר של הכחובגזירת
 שלומי בעי בעלמא דמים לאו ואםיחדר
 שנשתנה אף אתנן, גבי אבל קונה.וממילא
 אתנן, בתורת ניתן זה חפץ מ"מ החפץצורת
 עדיץ מ"מ החסץ שם עי"כ ישתנה אסואף

 ותרצו קונה. לא שינוי ולפיכך לפנינוהאתנן
 משום הוא ק1נה דשינוי הדין דיסודהתוס',
 וממילא אחר, חפץ נעשה השינףשע"י
 שם נשתנה כשלא וא"כ קונה. שינויאמרינן
 חיוב עליו חל יצדיין כאחר חשיב זה איןהחפץ
 איסור פקע דלא חזיק שבאתק ומכיתהשבה,
 מיקרי שעדין משום הוא כרחך על מיני',אתנן
 השינוי, אחרי גם כאחר חשיב ולא החפץאותו

 ולפיכך כן, הדץ שינוי דבכל ב"ש ילפיוע"כ
 הוא דעדיין השבה חיוב פקע לא ג"כבגזילה
 שגזל"."כעין

 דינם אמרו לא שמאי דבית מזההיוצא
 עושה לא דשינוי אמרו רק קנינים,כהלכות
 הוא וממילא החשץ, בעצם דבר שום משנהולא
 הוא וכן קני. לא שגזל כעין מיקרי דעדיעדכיק
 שינוי דאמרי הוא -ב"ש הגמ' מלשתמדויק
 דברי שעיקר דהיינו קני", ולא עומד,במקומו
 שעדיין וכית עומה במקומו דשינוי הםב"ש
 קני. דלא הוא ממילא שגזל כעיןמיקרי

 אחק שמאי דלבית בגמ' דמבואר האוהנה
 כזה נחלקו שבכה"ת שינוי לדין אב בניןהוא

 ב' צ-ג דף לקמן בגמ' דהנה הש-ס.סוגיות
 ובית יהודה בן שמעון ר' אבף, אמראיתא,
 ור' אלעזר בן שטעק ור' וראב"ישמאי

 במקומו שינף להו סבירא כולהו'שמעאל
 לה נתן דתניא היא, מאי שמאי בית ונו',עומד
 שמן ועשאן זתיס סולוג ועשאן באתננהחיטין
 דבית מ"ט אוסרין, ב"ש וכו', יין ועשאןענבים
 שינוההם לרבות שניהם גם קרא אמרשמאי
 ממאי רבא אמר וכו', ו~ותהץ ולא הםוכו'
 אלא התם שטאי בית קאטרו לא כאן עדדלמא
 מבואר הרי ע"כ. דאימאיס, משוםלגבוה
 מאתנן בכה"ח שינוי למדץ דאין רבאדדעת
 התורה בכל אבל אמאיס דלגבוה אתנןדשאני
 הא ד"ה בסוגיין בתוס' מפורש וכן קונה.שינף
 לי' דאית ~רבא ליתא שינתא האי וז"ל,מני
 משום ב"ש אסרי לגבוה דוקא הגתלבריש

דאמאיס.
 גזל איתא, ה"1 פ"ה גיטין בירושלמיוהנה
 יקעקע אומרים שמאי בית בבירה ובנאומריש
 גזל אם אבל לעזר רבי אמר וכר הבירה כלאת

 צ"ל ובהכרח ע"כ, לו חייב הוא דמיםושיפהו



כהוראיתרי
 להך קאמר ב"ש בדעת לעור ור' בשינוי,דקנאו
 דקנןי ב"ש סברי היאך צ"ע ומעתהדינא,
 קונה, אינו דשינוי מאתנן ילפינן והאכשינוי

 דהגוזל בסוגיא כרבא הירושלמי דבריולהעמיי
 אבל דאימאיס משום גבוה דשאנידסבר
 הו"ל דא"כ דוחק, קונה, שינויכעלמא

 רבא, דכרי לאתוהלהירושלמי

 ללמוד בסוגיע להגמ' דמנ"ל צ"עועדיע
 שינויהם לרבות שניהם גם של דהדרשהלב"ש
 החפץ בעצם שינף שום חל דלא ללמדבאה
 לא למה כאחר, חשיב ולא עליו שמוועדיין
 לרבות שניהם גם של דהלימוד לפרשנוכל

 דאע"פ באחנן מיוחד דין הואשינוייהם
 פקע לא מ"מ עליו שמו אין וכברשנשחנה
 להבדיל באה זו ילפוחא ואדרבהאיסורי',
 כעין אם גזל אשר גזיה"כ איתא דהחםמגזילה,
 מועיל ובזה יחזיר, לא לאו ואם יחזירשגזל
 אחרת גזה"נ ישנה שם באחק משא"כשינוי,
 מה מועיל דלא דהינו שינריהם לרבותגם

 איסור ממנו להפקיע כדי אחר לחפץשנעשה
 בתלוש, נעכד באיסור שמצינו ונמואתנן.

 אין או ד"ה ב' מ"1 דף בע"ז רש"'וכמש"כ
 המשתחוה דגרסי אית שם, וז"ל בנעבדשינוי
 דנעשה וכית וכו' כן לוסר וא"א וכו',לחיטין
 עכ"ל, שינוי להו מהני מאי חו כוכביםעבודת
 לרבות דגם ילפותא הך נפרש לא למהוא"כ

 באיסור נחפם השינוי דגם לומרשינוייהם
 שינף. להו מהני ולאאתנן

 דביח מסיפא הוא דההכרח כזהוהנראה
 נימא ואי ולדותיהם, ולא הם דררשישמאי
 שינוי מהני דלא הוא שמאי בית של הדיןדיסור
 מאי כן אם האסור, בו נחפס שכבר כיוןבאתנן
 בהו איתפס ולא שינוי דמיקרי ולדותיהםשנא

 בית דרעת מזה מוכרח ודאי אלאאיסורא.
 לא סולת ועשאן חטין של ששינוי היאשמאי
 עומד במקומו כוה ושינוי כלל, שינוימיקרי
 חשוב שינוי הי' אילו ובאמת כאחר, חשיבדלא
 פקע דהוה ודאי אחר, לחפץ נחשב הי'ועי"כ
 במהות שינוי באמת כי אתנז, איסורמיני'

 לאו ולדות של שינוי כן על ואשר קונה,החפץ
 אתנן. איסור מינייהו ופקע עומדבמקנמו
 ולא הם שמאי בית דאמרי בהךוהנה
 אי הדבר, בטעם הראשונים נחלקוולדותיהמ

 מעליתא שינוי מיקרי דולדות משוםהוה
 דהנה אחרינא, טעמא משום או קונה,ולפיכך
 הכא משמע הקשו, "'( ס"ו )דף הםכחד"ה
 יותר סולת ועשאן חטע לאסור מסתכרדטפ'

 משמע הצלמים כל דבפרק ותימאמולדותיהם,
 דבעי לא או לנעבד שינוי יש גביאיפכא
 למנחוח טותר קמחן לחטין דמשתחוהלמימר
 חטין יותר להתיר יש ודאי דהתם וי"לוכו',

 דהיא נרבעת מולד סולת שנעשהשנשתנה
 דעחה עיקר אתנן גבי אבל וכר, נרבעווולדה
 ולא אפרה דעתה עיקר בהמה וגבי קמח,משום
 דבאתנן התום' בדכרי ומבואר עכ"ל.אולד,
 האיסור. את יוצרות וכוונתהרעתה

 הוי לא דעתה דאי חדא, - צ"עוהדברים
 ולא דהם מיעוטא לי למה א"כאולד

 גרידא, אפרה שדעתה ניון דודאיולדותיהם,
 על חל לאתו

 הו~
 לי מה וע,ד, אתנן. איסור

 גם סו"ס הא לא, או אפרה רק הף דעתהאי
 דף בתמורה דהנה אחנן, בתורח לה ניתוהולד
 האומר אחנן ואיזהו איתא, במתני' א'כ"ט
 כולן ק' הן אפילו בשכרך וה טלי הילךלזונה

 מאה הן ואפילו מר, אמר שם ובגמ'אסורץ,
 אגרא דשקלה צריכא לא וכו' ה"ד אסוריןכולן
 קאתי אחנן מכח דכולהו מאה לה ויהיבחדא
 כולם על חל אתנן דאיסור מהכא חזינןע"כ,
 משום והיינו השאר, על דעתה הי' שלאאת

 איסורא חל אתנן בתורח לה שניתנושכיק
 מיהו עתה. הי' מה כלל לן אכפח ולאעליהו
 היתה בתמורה דהתפ לדחות אפשר זוקושיא
 על היחה ההתנאה ורק אתנן לשם כולההנתינה

 הולד על דעחה הי' שלא כין הכא משא"כא',
 בגמ' דהנה קשה, ועוד וצ"ע. נחינה מיקרילא

 מוחר, אתנן דציפוי איתא, ב' כ"ח דףתמורה
 עליו סיככה אם ציפוייהן ד"ה שםופירש"'

 וכו' הציפוי מותר לו שנתנה אחר דברשום



כחוראי
 לרבות שניהס גם אלא אסרה לאדהתורה
 שלא ציפוי דאף מבואר הרי ע"כ,ציפוייהן
 דמשמע לאו אי אתנן בתורת מעולםניתן
 שנעשו כיון לאוסרן הו"א דמותריןמקרא
 וא"נ אתנן, בחורת שניתן לדבר וציפוילחלק
 שיאסרו, אתנן בתורת ניתנו שודאי ולדותכ"ש
 בלבד. אפרה הוה דעתה אי בכךומה

 לא ג"כ דולדות תוס', בדברי מפורשעכ"פ
 איסור בהו נתפס דלא והטעם שינוי,מיקרי
 עליהם דעתה הוה דלא משום הואאתנן

 וא"כ אחנן, שם עלייהו חל לאומתחילה
 ~תתא, קושיא הדרא דתוס'אליבא

 שינוייהם לרבות שניהם גם של דהלימודלהגמ' דמנ"י
 ועדיין החפץ את משנה אינו ששינוי ללמדבא
 התורה, בכל לשינוי מהכא וילפינן עליו,שמו
 ללמדנו בא שניהם גם של הלימודאולי

 כלל ענין ואינו לעולס נפקע אינו אתנןשאיסור
לגזילה.
 במחניתע ב' ל' דף חמורה בגמ'והנה
 ובשיטה מותרין, אלו הרי מעות לה נתןאיתא,

 כספים לה נתן ת"ר כחב, י' אות שםמקובצת
 כחיב אתנן מ"ט מוחרח, בהמה בהטולקחה
 חילופיהן, הינו ועוד ובאתנן, כתיבולא

 ולדותיהן וחנן ולדותיהן היינווחילופיה,
 כתב ולא גרשום, ברבנו וכ"כ עכ"ל.מוחרין
 דאי ועוד מאתנן, שלקוה מה כל כלומרובאתנן
 א"כ אסור מאתננה בהמה שלקחה מהאמרת
 קחני ומתניתין האתק מן שבא ולדותיהןהיינו

 בהדיא מפורש הרי עכ"ל. מותרץולדותיהן
 לה רנתן דינא דהך ורגמ"ה השטמ"קבדכרי
 ולדוחיהם. משום הוא מותהים הן הרימעות
 תוס' כדברי דאי הנ"ל, אתוס' פליגי ויאיוא"כ
 דעיקר משום הוא מוחרין דהולדות דהאדס"ל
 ודאי מעוח לה בנתן אהל, נלא אפרהדעתה
 שתקנה מה על דעחה הי' דודאי כן לומרא"א

 להשטמ"ק ס"ל וראי אלא אלו,במעות
 הוא ולדותיהם ולא הם של דהלימודורגמ"ה

 אחר, לחפץ לי' משוה רהשינוי בשינוי,דץ
 וולדות כהחפץ מהותי שינוי שיהי' בעינןאלא

 השטמ"ק ש~עת אלא מספיק. שינויהוא
 גבי ע"ז מגמ' תוס' קושית יקשה עדיןורגמ"ה
 חטין לאסור מסחבר דטפי משמע דהתםנעבד
 וצ"ע. מולדותיהן,יותר

 ב' מ"ו דף בתוס' דהנה ליישב,ונראה
 דמדאורייתא ר"ל וז"ל, כתבו שינוי ישבד"ה
 באתנן, כמו בנעבד שינוי דיש ל" פשיטאוראי
 דמשום לי' מיבעיא ד-א הוא מדרבנןאלא

 אע"ג לאסור יש כוכבים דעבודתחומרא
 בדברי בהדיא נחבאר הרי עכ"ל.שנשתנה,

 דהיא הטעם מן אסור הנרבעח דולד דהאתוס'
 חומרא ומשום מדרכנן, רק הוא נרבעו,וולדה

 בסוגיין התוס' קושית ומעתה כוכבים.רעבודת
 הלימוד דודאי והרגמ"ה, להשטמ"ק תיקשילא
 בשינוי, דין הוא באתנן ולדותיהם ולא הםשל

 דמעיקרא שינוי ךין יש דבולדותיהםומשום
 )ודלא שינף הוי וע"כ ולד והשתא עוכרהוה

 אפרה( דעתה דעיקר משום שתרצו שםכתוס'
 סולת ועשאן וחטין עומד, במקומו אינוולפיכך
 עומד, במקומו ולפיכך כ"כ שינף הוילא

 ע"ז בגמ' אבל נינהו. מדאורייתא אלוורינים
 לאו לא, או שינף יש אי בנעבד הגמ'דשו"ט
 בה, נגעו שמדאורייתא הכללי שינף דיןמשום
 לאסור, היכן חכמים גוירת של הסיבהאלא
 ומהותו שבחפץ לעינים יותר שנראה היכןהיא
 וולדה שהיא כיט בנרבע ולפיכך שינוי,נעשה
 ו~ות של שהשינוי אף לגזור מסחכרנרבעו
 אף סולת, ועשאן חטין אבל גמור. שינויהוא

 כך, כל שינף אינו התורה כל של שינוישמדין
 כ'ון לגזור שייך דלא אפשר גזירה לגבימ"מ
 מה שזהו נראה לא שלפנינו הסולתשמ"מ

 לו.שהשתחוה
 סמך מצאנו והרגמ"ה השטמ"קומדברי
 ב"ש בדברי לומר שההכרח לעיללמש"כ
 שינוייהם, לרבות שניהם גם שלדהלימוד
 דע ולא - עוטד שבמקומו בשינוי דעשהוא
 ילפינן - פקע לא דאיסורי' באתנןמיוחד
 לאיסור ליכא דבולדות סברי שמאי דביתמהך
 ששינויים סוברים דב"ש משום והיינואתנן,
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 נרישת שקת ללוס ס?:ן ?כור;סר

 סךשת 19דה 9קים ו99ל ;וף 98ני סרוסים,וייינ1ת,
 !ש" .יפיסי סלססי 1טכי טסיי" ?ךני לנן ?נדי יתנ"וי

 פיךשת ג1;ליס ?ל טידסה ?י1;" 94;סי, וליי~ס,ס9מי
 29ששת שיסלה ן:דם י4יסי ?בידי 5סאנים !ךעיןט'ף
 ייי?ת לי מס:ה 4תי !תיסים יסי א;י, טל9ניתד:ן

 סששת ?זייה מיא ונידה ראש, סרשי;ה יה.דהאיר!יסא
 סמאיששת ין9ש דיני ק4ל וונר, אשר טת סץיר:רע
 קוית 9היךה סוסה י?לזה' ססיזגיפי
 יסרושח 92ש1 לבי, זך:ה וומו צללא
 91שלשת 9פולה ס9סם אשר !ך8ב, לס?טסתיוק
 דיךשת נקשי אין מ'ים שידה ה' יסר בי 9קךה, י1םי4ביא
 ו9,ישת עה,דה וש9ה משיב לביראיסהדינ.
 יש4?ת ו9ת1ות ;סב אך!י לבוש הו4א, צךןל2ו
 15השת 9יסר ז1הךת 8-ל, א9ךת לאשי!?ל
 נרושח וקריאה שריי 4קיי סק4ילי, 9;יי ?לייןצריקי
 ןושאת ייה י?לתי השר ל8לם, !זשהלה

 יסדית למס:ה זיר ש91גי !קיצו ?ד הישת סיניסםי9א. "שת דירכי סדב שולסי תידה 2בידי 4יז סא-י, לי ;סןסקלסים
 סשאת 9של פיסם סי סרוסים שלם לה1דיו ס"-ל,8;א
 וסשאת סש9י סהש", !דר ססרוץ,דיוף
 ןלשת ק9ה סדב ד9?סם 9קיר יי !גי;ס, ססר שיךםרטא



תרטונהוראי

 ירצית לשויר עולסם כי מסויסרים, ?רוו2סת
 סקסשת ?תויה לא סשה סשינו שי ?לינורמם

 פללית סה ייה קזיר ס?'נו, ?תיחיםנבזסים
 סךששת ?זידה שה ?קפץ ילה, ססיישיסר
 זייית מויב אדים ס?סת, ל?צחאיי9ף
 דישת צל טזסה יזסילו עיים נרד, סשסקסקך5ך
 נסשת ישל נ?9דוף גל?ם חדץ, יסיאןוחך
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נהוראיתרטז
 שליט"א תישיבה ראשמרן

 השלשים ביום הישיבח בהיכל שנאמרודברים

 לחדירח חם מיועדים חתורת קבלת לזמן חקודמים הספירחימי
 לקבלת לחתכונן ומתוכט בהם, נדרשת שחתורח בדבריםולהעמקה
 מ"ח כנגד חם חספירה ימי שמ"ח ז"ל דאבא בפומיח מרגלאהתורה.
 שאת, ביתר בחט להתבונן נתייחד נוסף ויום בחם, נקנית שהתורחמעלות
 אותן חעדר על וחתביעח בשלימותח. חתורח לקנין ידן על לזכותכדי

 נרמזת זאת 1כ11נח בזח, זח כבוד נחגו שלא על פרק באותו שמתועקיבא רבי תלמידי אלף בכ"ד מצינו חנ"ל. החכנח בימי יותר גדולחחמעלות
 חפרק". באותו "מתו חז"לבדברי
 בן יחודה של 9ניו צחבו טרפון, רבי שתק - ב' י"ח במנחות איתאוכן
 ימים, תאריך אם תמחני זקן, את שחשבת פניך צחבו ר"ע לו אמרנחמיה,
 לו, וחלך נפטר לי ואמרו הוא חיכן נחמיח בן יחודח אחריו: שאלתילעצרת כשעליתי חיח, חפסח פרס חפרק אותו אלעאי ברבי יחודת רביאמר
 מדות על גיותר חביקורת חמורח זמן שבאותו רואים - חגמרא.עכ"ל
 על ולעמול חספירח ימי פגולת את לחשיג עלינו שומה ולכן התורה,קנין
 בחס. נקנית שחתורח תדבריםאותן
 שנחוגה האבלות ענין חיא לחדגישח, שיש אלת בימים אחת נקודחעוד

 בתולדות מאורעות וכמה ימח מאד, חיא מפליאה זו ותופעה - חיוםגם
 שונח במח לדורות, לחקבע ראוי זכרם חיח מדם, עקובים ישראלעם

 מיורת מקבל חיח שר"ע הוא, כך חדברים ביאור אלא זו, אבילותובולטת
 וכדמוכח מאוחרים דורות למורשת וממשיכח לו שקדמו מדורותהתורה
 ורק ולדורות, בדורם חתורח נתפשטח שוב ששרדו, חחמשח שמאותםבגמ'
 כל על בשלימות שלמדוח משום לחמסר חתורח היתה ראויח ידםעל

 אלא דוקא, מיתתם עצם על אינח נוחגים שאנו חאגלות קנינח.מבואי
 גדולים והשפעתח אורח היח כולם על נמסרת חתורח חיתחשאילו

 שכל לדורות אבילות שנקבעח חפיבח וזאת וגבול, שיעור לאיןומפלים
 שנתמעט. חתורח אור וחסרון בתעדר מרגיש ודורדור

 פנימית. להתבומות אותנו ומחייב שמעורר יש ענין עוד זח,במעמד
 כמו מתאבל שאינו מי יל וז"ל, חי"ג אבילות מחל' בפי"ג חרמב"םכתב
 ויחזור במעשיו וי9שפש וידאג יפחד אלא אכזרי, זח חרי חכמיםשצוו

 ימים ג' כל חחבורח. כל תדאג שמת חחבורח מבני ואחדבתשעה,
 עד ומשלש צ11אר1 על לו מונחת חר5 כאילו עצמו את יראחהראשונים

 במעשיט בפשפוש גדול ועיקר וכו'. זוית בקרן מונחת היא כאילושבעה
 כל ולהחשיב להוקיר החבורה, גני עלינו, שמוטל הוא, תשובה לידיהמביא
 שניתן זה בזמן ה, בעבודת ולחתעלות הזה, בעולם חלדנו בימי ורגערגע
לגו.



תריזכחוראי

 נפלאות, נפש בסגולות וחושפע גדולים בכשרונות שניחון אדםחרי
 לחמשיך חנאצלח, שאיפתו את לחגשים ממנו ונמנע - נקטף באבומעודו

 וחשבונות סיבות אותן לפי היח נגזר שכך )משום אלח ב3וחותיולחתעלות
 אפשרות כל שננצל מאד, עד ממריצנו זה דבר מדעתנו.( ונסתמושנעלמו
 ח'. בעבודת לחמשיךויכולת
 חשבון שום בלי חזמן גתחלק ח"1 כאילו מדמח חאדם של השטחימבטו
 תפקידו למלאות נתייעד ויחיד יחיד יל חלא כי יסודו ובשקרומתכונת,
 רגע כל - לו, שנתייחדו ימיו ביכום מדרגתו את ולחשיג הזהבעולם

ותכליתו.
 יצאו קטנים "ונערים אלישע במעשח חפיוק על איתא ב' מ"1ביוטה

 עצמיות כקטנים. עצמפ ובזבזו חיו נערים תנא - בו" ויתקלסו חעירמן
 מה של לדברים מתבזבז זמנו אם אולם חתעלותו, בזמן רק מוכרתחאדם
 ממש. לקטן שנחשב עד ערכו מתקטןבכד,

 לביקור קודם אבלים שגחמת לי יראח וז"ל כ' ח"ז שם בפי"דחרמב"ם
 עכ"ל. חמתים, ועם חחיים עם חסדים גמילות אבלים שניחוםחולים
 ילמדו שחמנחמים חיא, חמתים, עם חסד לגמילות הרמב"ם דבריכוונת

 ניכר שרישומן הנפטר, של ומידותיו מאופיו ויושפעו חטעיםממעשיו
 שבחיפ, סיפור רק ולא נפטר עם שעושים גמ"ח עיקר חח בעוה"זונשאר
 לו שאין שאחד ח"ד בפי"ג הרמב"ם מש"כ גם לתפביר אפשרמזה

 כראב"ד )דלא וכו', במקומי ויושבים כשרים אדם בני עשרח באיםמגחמים,
 מדרכיו חמנחמים עשרה אותם שילמדו חמת, עם גמ"ח מטעס שזחשם(

 חגפטר. של מידותיו רושם ושישאר חישרחומהנחגתו
 לא בעמיו, יטמא לא לגפש לכחנים; אזחרות נתייחדו אמורבפרשת

 אף חלא ברש"י תמח וכבר יגלחו, לא זקנם ופאת בראשם קרחחיקרחו
 פרטי כמח מכאן שלמדים מתו"כ( )וחוא ותירוצו כך, על הוזהרוישראל
 שילמדו בנפרד כחנים חוזחרו למח בירור טעון חדבר שמ ובאמתחלאו,
 ישראל, מדין למדים חיינו חאיסור יל בעצם חלא תאיסור, פרטימחם
 נאמר דהנח לחסביר ונראח כך. על חחהרו ישראל כל חלא רש"יוכמ"ש
 קרחח תשימו ולא תתגודדו לא וכו' אלקיכם לח' אתם בנים ראח,בפרשת
 ראויים אתם - לח' אתם בגים של זאת בחקדמח פותח המקראוכו'.
 בגרם לגבוח חהתקרבות לפי חכל חיינו - רש"י כמ"ש נאים,להיות
 וכן מירגתם, על לשמור במיוחד חכחנים חוזחרו ולכך חקדושח,מעלות
 גס נאמר זח שלאו תראב"ד )כשי' יצא" לא חמקדש "ומן מאזחרת גםנשמע
 איתן לחיות מעלתו על לשמור מחחר ואחד אחד כל וכן חדיוט(.לכהן
 מעמדתו לזוע ולא חתלאות נטל תחת לכרוע לא במצבו, ומושרשברוחו
 משמירות למדנו זה וייוד ולעקרו. לחמעידו המנסח חחיים סערתמול
 המאורעות כל מעל שנתרומם ישראל, וכל הכהנים בחם שנתחייבואלו

 זח בדורנו חאדם. על העוברים קשים חכי המצביס בנסיונותונעמוד
 עלולה קלח וטרדח פעוט מעשה כל בשל מתערערת שעמידתנו אנורגילים

 עליו. שולט ואינו מצבו ע"י נשלט האדם ח', מעבודתלהוציאנו



נהוראיתריח
 כל על להתגבר איד לבחון היא האמת דרך שהתחלת הוא, ברור זהדבר
 דברים ממ"ח א' הוא ובאמת בעוה"ז. האדם בריאת תכלית חההקשיים,
 כל על ולהשהלט הטירדות משא תחת ליפול שלא בהס, נקניתשהתורה
המקריפ.
 נטיה היא האמונה "מדת כתב פ"א 1בטח11 אמונה בספר אישהחזון

 האיש ייוד תאתי". מרעבון חפשי השקט, שעת ושעתו הנפש מעדינותדקה
 רק בא זה וחוש רוחגי, בחוש אצלו תהיח שהאמונה הוא,הישראלי
 המבדילות המחיצות שבירת ע"י באה שנבואה כ' הרמב"ם הנפש.מעדינות

 קונו. לביןבינו
 והריסת המניעות, 3ל על ההתגברות היא הנפש עדינות שליסודה
 חיים אנו שאין זה, דורנו של מגרעונותיו ה' לעבודת המפריעותהמחיצות
 ע"ה במאיר נפש. ועדינות ברוחניות השגות לנו חסרות חושית,באמונה
 וממילא מעצמיותו, נפרד בלתי לחלק שהפכה עד בגפשו האמונהנשרשה

 נפלא חוש החכרחיים. הגוף צרכי כל כמו גטבעו המצוות קיום נשתלבגם
 בפרט. מצוה ולדבר בכלל ליחדות שקשור מח לכל לו היה עמוקהוחרגשח
 עינ?כם" ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא המצוות כל נכללו ציציתבמצות
 דומח תכלת שהרי תכלת, בפתיל מוסבר והענין המצוות. כל אתהכולל
 באים חתילת שע"י והיינו הכבוד, לכיא דומה ורקיע לרקיע דומה ויםלים
 החושית. והאמונה ההכרהלידי

 לשון על מכפר שהמעיל חז"ל שאמרו שמה אחר, במקום חזכרנווכבר
 סיפור סיבת והנה - וכו' לים דומה שבמעיל שהתכלת משום חואהרע,

 המקום את רואים 3שרק מצומצמת, מהסתילות בעיקר היאלשה"ר,
 בכסא נזכרים שבמעיל התכלת וע"י תקיפו 3ל את ולא שבאדםהפגום
 כל את רואים ומלמעלת יותר, גבוה ממקום הדברים נשקפים ואםיכבוד
 על מכפר שמעיל חז"ל מש"כ וזהו לשה"ר, לידי באים אין שמ העניןאדדי

לשה"ר.
 משכנוהיך, ידידוה מה דכ' המקדש, בית זה ידידות ב' נ"ג במנחותאל
 ידיד דכ' בנימין זה ידיד של בחלקו לידידי, נא אשירה דכ' הקב"ה זהידיד
 שבמקרה היינו אקראי, בחינת ידיד פירוש ואין וכר, עליו לבטח יש13ןה'

 לגבי ראינו כזאת ומציאות בנפש, מציאותי כח היא ידידות אלאנתידדו,
 יל ידידות, של זו בתכונה מחונן ז"ל מאיר חיה יידוע עיהמ"ק.בנימין
 נפש. ידיד בעבותות אליו גתקשר מיד במגע, עמו בא שרקמי

 שכשמלוה משום עצמה, אורחים מח3נסת גדולה שלויח כ'הרמב"ם
 ליייתו קיימא, של קשר אלא ארעי אינו שהקשר לו מראה האורחאת

 נפש. בידידות עמו שנתקשר ע"י פרידתו עליו שקשה לאורחמוכיחה
 אשנא ה' משנאד הלא )קל"ט( בתחלים הפ' את מפרש זצ"ל בריסקהגאב"ד

 1ג1' לבבי ודע א-ל חקרני - לי, חיו לאויבים שנאתים שנאה תילית -וגו'
 ה' משנאי את לשנוא צריך ודאי שבפועל 1ג1' בי עוצב דרך אםוראה

 לא זה שגם ישראל, זמילות נעים התפלל שמ"מ אלא לי, היוולאויבים
 לב. ורוחב בידידות אלא עוצב דרךיהיה



תרינהוראי
 בעבר, החוח את ממזג שחיח שחכירוחו לאלח ע"ח מאיר חיח ידועכן
 וחם אורחותם שבילי בכל וחתמצא הדורות מאורי תולדות לו חיונחירים

 מחצבתח למקור נשמתו שחזרח עד הקצריפ בחייו דרכיו את יללוהם
 כ' ב"ק במש' חחזו"א ותנחגתם. דבריחם על אמון שחית אלהבמחיצת
 כל חלא דצ"ב קבלח, דברי חם חר"ח שדברי חתוי' מש"כ עללהקשות
 מדעתם. דבר אמרו ולא אשי ורב רבינא עד מרבותיחם קיבלוחראשונים

 ממנו וקיבל ביותר זקן שחל א' גדול שימש דר"ח ונראה ח"ל, חחזו"אותי'
 חכמי לפני שקיבל דברים לשפר לו וחחחר ידעו, לא דורו בני שחבריחרבה,
 שחדורות מיוחדת, חשיבות לו נותן וזח ומפליאים, ניתרים דבריםדורו,

 קדושח בו יש חראשוניט, בעובדות עשיר שתוא ומי ומתמעטים,חולכים
 עכ"ל. ברורות, בראיות אלא עליו לחלוק אין ולכן יתירח וחכמחיתירה
 בחם שיש מדרכיחם וללמוד חקב"ח בחם חשק שכן הראשוניםדורות עשי מח לדעת שצריך חוא וחעיקר יראוי. חראשונים לעובדותמתיחסיט אני ואין חראשונים לדורות הקשר שגפפק זה חסרון בולטבדורנו
 הם חט שחזכרנו, חעניניפ ושאר זח וענין יתירח, וחכמח יתירחקדושח

 חנעלות. חמדרגות בפולם חאדם ולעליית חתורח לקניןחיסודות
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כהוראיתרכ
 שליט"א המשגיחמרן

 פיהו ישכיל חכםלב

 במצות שנמירו העלי111ת המעלות את שמונה אחר ג' בשער יונהובינו
 בשמי הנקוא יל שנא' האדם נברא האלח המעלות ובעבור וז"ל, כותבעשה

 עסקו ועיקר נפשו עמל ישים לא אם הנברא תקות ומה בראתיו,ולכבודי
 הבחירה מגה, אשר אלו מעלות כי הרי עכ"ל. בעבורם, שנבראבדברים
 חסדו זכרון גדולתו, והתבונן ה' בדרכי ההליכה תורה, ותלמודבחיים

 והדביקות האהבה היראה והעבודה, הקדושה מעלות בהם,והתבוננות
 אנו שאם אלו מדברים ויוצא הנברא, של נפשו 1עמל עסקו עיקר הםבהם,
 ברור הרי הכלל, מן ויוצא בולט באופן האלו, במעלות השלם אדםרואיס
 לא חז"ל אמרו כבר כי אלו, למדרגות להגיע כדי השקיע רב עמל כיהדבר
 ת' עבודת בעקרי נעלות למדרגות להגיע דהיינו תאמין, אל ומצאתיגעת

 אפשרי. גלתי דבר הוא ועצומה, גדולה יגיעהמבלי
 ידידנו עולם לחיי הסתלק בו והנמהר חמר מהיום שנח חלפהכבר
 דמותו את לשרטט נגשים וכאשר ז"ל, מאיר ר' הרה"ג המ1וחואהובנו
 משנתייפ יותר של ההוד נורא המחזה עינינו לנגד מופיע מידהטהורה
 יסוריו כי הברורה חידיעח עליו. מרחף המות כשצל ומרים קשיםיסורים כדי תוך העליונות, המעלות של הסולם ברופ איתגה עמידה שלימים
 דביקותו מייסריך", אלקיך ח' בנו את איש ייסר כאשר "כי בבחינתהם

 מודד שחוא ומדה מדה בכל חז"ל שאמרו וכפי מאודו בכל ה' אתואהבתו
 שבקלות, קל נדנוד מכל הנפלאה וזהירותו לחכמתו שקדמה יראתולך,

 שנאמר מה בקיום שבלב ועבודתו ולהתטהר, להתקדם התמידיתמלחמתו
 אשר יתגרד ובטובו בחסדו האמיץ ובטחונו אמונתו לי", לבך בני"תנה
 הדרגות בכל הוא. בטחון בעל אכן כי עליו העידו שליט"א הדורגדולי

 חשגות שאמרנו וכפי עלות, ז"ל הנפטר השכיל נברא, בעבורם אשרה1עלות
 כן.חובה אס רב. ועמל גדולח, חכנה ע"י רק אפשרות אלו עליונותמעלות
 הגיע ידם ועל בהם אשר עלייתו ודרך חייו בהליכות מעט לחתבונןעלינו

 זו~ נעלהלשלימות
 חכמת כי אמר ע"ה חמלך שלמה ט"ז(, )משלי פיהו ישכיל חכםלב
 יוציא שפיהו עד נראית ואינה ניכרת אינה לבו כל את ממלאת אשרהחכם
 את חחכם משכיל פיו דברי ע"י ורק בקרבו, האצורים חחכמה דבריאת
 משלו שם משלי עילקוט בלב, אשר לאור השכל את מגלה כלומרלבו,
 מה יודע אדם ואין ומרגליות טובות אבנים מלאה שהיא לחביתמשל

 מלא שלמח של לבו הי' ין שבתוכה, מה כל וראה ופגאה אחד באבתוכה



תרכאכהוראי

 מח חכל וידעו חקדש רוח עליו ששרתח עד חכמתו יודעים היו ולאחכמח
 חחכם לב לח3יר רוצים אגו אם כי בזה לנו מגלים חז"ל הרי ע"כ.חכמתו,
 את לראות אנו יכולים כך ע"י ורק שבפיו, למח חיטב להאזין אנוצריכים
 תחכמים שמטבע וכיון בלבו, חטמונות וחמרגליות חטעותהאבנים
 חאזנח ע"י - זאת לגלות היחידח דרך זוחי חרי חכמתם אתלחצניע
 שמשתדל ואף על פיחו, אותו ישכיל החכם של בע"כ חרי - פיולמוצא
 חף ז"ל, מאיר ר' נפשינו וחמד - הרוחניות. מעלותיו את ולכסותלחיתיר
 עושר את ועבודתו, השגותיו הנחגותיו, בכל מאד צנוע טבעומעצם

 מן כאחד כולם עם וחתחלד וחטמין, הצניע חק' תורתנו גמרחביידיעותיו
 יועילו לא כי חיא כרותח ברית אך חן, ורבת נפלאח בפשטותחחבורה
 שפתיו. רחשי ע"י יתגלו ובע"כ בלבו, אוצרותיו לחטמין חשתדלותולחים
 ובפרט פיו, לאמרי חלב ותשומת חקשבח, חאזגח, ע"י ז"ל חמנוח אצלגפ

 חעליונות.המעלות למרומי הנפלאח עלייתן יוד את לגלות כדי בכך חי' שלו חוליןלשיחת
 שמסר איך הורקנוס בן דר"א במעשח דר"א בפרקי דאיתא מחידוע
 שם וחובא זכאי, בן יוחנן רבי לפני שזכח למח שזכח עד חתורח עלנפשו

 משום וחיינו מאום, השיגו קודס עוד אליהו לגלוי שזכח הסיפורבראשית
 ע"3 גתעלח כבר בלבד בזאת אלו, למדרגות להגיע שאף דריו בראשיתשאף

 למעלות לחגיע וחזקח אמיתית בשאיפת כי אליהו גילוי כדי עדבמעלותיו
 הקנינים על לבעלים שנעשח קודם אף חמדרגות יל לו נתניםעליונות
 שואף. הוא אליחםחרוחניים
 למדרגות לחגיע לשאוף החובה חז"ל חדגישו מקומות בהרבהולכן
 ויעקב, יצחק אברחם למעשח מעשי יגיעו מתי שאמרו וכמו מאד,גדולות
 מרע"ח, שחגיע למה לחגיע באפשרותו מישראל אדם שכל הרמב"םוכ"כ

 וחדבר חהתעוררות עיקרי את מונח חיים עץ דרך ביפר ז"לוחרמח"ל
 משום וחיינו חקב"ח, בחם חשק שכ"כ העולם האבות עשו מחחראשון
 גדולח שאיפח ע"י רק הוא נעלים, רוחניים קנינים לרכוש והדרךשהיסוד
 מעלח ויעשו וילכו חז"ל דברי עפ"י יונח ברבינו דאיתא וכמו אליהם,לחגיע
 במחיצתו שעמדו אלו כל את חפליא ז"ל מאיר ר' הרב עשו. כאלועליהם
 נפשו משאת כל 3י לומר חגזמת ש1ם בזח אין וחשגותיו, שאיפותיובמעמדי

 עליונות. חשגות ולחשיג גדולות, לדרגות לחגיע חל בחיים חפצווכל
 חביאח הגדולים אבותיו שלשלת את לחמשיך האחריותהרגשת
 נתגלח חקשים נסיונותיו ובתקופת יבחן, צדיק וה' הכל, בעיני לפלאהי' כי עד חדברים פרטי עד תולדותם וייפורי בקורות חעולם בגדולילדבקותו

 לבחור היא ויגיעה עמל וחעבודה, חזקה בשאיפח תלוי חמעלות קניןגדר כי שביארנו וכמו לחם, שאף אשר הדברים לכל והגיע שזכח איך יללעין
 לעלל. ולשאוףבחיים
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נהוראיתרכב
 ברוידא צבי ישראל מחרבחערכח

 להבחל"ח כמו ומסור חביב כה חבר על - ונאמן יקר כה ידידעל- כלבבי אשר ורעי נפשי ידיד על וחערכה הספד דברי איזה לכתובכבואי
 שאפילו וחושבני נשמתו. וטוהר נפשו יופי דמות את גליון עלילצייר הנצרך הציורי הכשרון לי ואין נפשו, ואצילות רוחו לגודל נכון ביטוימלתת עטי דלה לכך מוכשר כבלתי עצמי את מרגיש הנני ז"ל מאיר ך הרבהמנוח
 מקצת אפילו לתאר מאד מאד יתקשו חכתיבה באומנות גדוליםמומחים

 המר ביום להיות זכיתי לא גאשר אמנם שלו. והנעימות מתחן המקצתמן
 ז"ל. אודותיו להאמר ראוי היה מאשר מעט אפילו בזה להביע אוכלשלא ידעתי גס שידעתי אף דברים, באיזה בזה הנני דילי', באשכבתאוהנמהר
 השמים מן שולחים העולם, מן אדם של פטירתו שבעת לנו מגליםחז"ל
 חוזרים ואם הזה, בעולם הנפטר על אומרים מה לשמוע השרתמלאכי

 מיד והגון, כשר אדם שהיה הבריות עליו שאומרים ומגידיםהמלאכים
 למעלה. עולה שנשמתו כלומר באויר, פורחתמטתו

 לדרכו. אחד כלדרוש בספרי בזה האריכו וכבר הבריות. שאומרים מה בשמים להם איכפתמה וכי דשיקראז בעלמא - הדין בעלמא הבריות שאומרים במהמתחשבים - האמת בעולם - בשמים וכי הדבר, יפלא מאד ראשונהובהשקפת
 עליו מהמוטל כלוס חסר ואינו ימיו. כל ומע"ט ובמצות בתורהועוסק יש - אנשים סוגי שני יש - מאד פשוט הוא שהענין נראה היהאמנם
 שקיים לו יש גדול זכות דודאי נמצא כמותו, לעשות ממנו וילמדואחריס על גם שישפיע באופן זאת שיעשה כ"כ התעלה לא זאת כל עם אבללעשות,
 אדם יש אבל לו. חסר הרבים זיכוי של זה זכות אבל - והמצוההתורה

 הזכות גם לו יש לו, שיש והמצות התורה מזכות חוץ טח לאדםכמעשיו. ולעשות בדרכיו ללכת הם גם ונתעוררים ממעשיו מושפעים אחריםשגם עד - נעלה כ"כ באופן ובמצות בתורה לעסוק שזוכה עד כ"כשמתעלה
 לעצמו שזכה למי שמגיע ממה שכר יותר לו ומגיע הרבים את וזיכהשזכה
 הרבים. את זיכה לאאבל

 והגון כשר אדם היה אפילו אם כי הבריות. עליו אומרים מה לדעתמאד נחוץ תבל, פני על מעשיו עבור וחשבון דין לתת האדם תור בהגיעוא"כ,
 הרבים, את לזכות זכה שלא לנו הרי כן אומרים הבריות אין אם אבלוכו'
 של הזכות כבר לו יש א"כ - כשר אדם שהיה אומרים הבריות אםאבל
 בזה אבל ממש, למדרגתו להגיע נתעוררו לא שהרבים אע"פ כי רבים,זיכוי
 מזה. יתעוררו מה שבמדת מוכרח הדבר כי הרבים זיכוי משוםכבר בזה יש כשר, אדם של דמותו שזהו בו שהכירו דמות לפניהם שראוגופא

 "אמר" שיעורים הרבה האדם. בתורת מסובכות היותר בסוגיותלימודים מחלתו, ימי במשך ז"ל המנוח אותנו זיכה נוראים לימודיםבהרבה



תרכגנהוראי

 בפסוק לפנינו "אמר" פירושים הרבה והבטחון, האמונה בתורתלפנינו
 יסורים קבלת בסוגית לפנינו "הרצה" חידושים הרבה יהבך, ה' עלהשלך

 שגולת לי כמדומה אבל - חמדות בתורת חידש מאד וחרבחבאהבח,
 אחד של לפירושו "הסבר" היה לנו שהראה החידושים שלהכותרת

 אבות. במס' אחת למשנהמהמפרשים
 ופירש - תפנה לא שמא אשנה לכשאפנה תאמר אל - במשנהאמרינן

 כי - אשנה לכשאפנה תאמר אל מי( כעת אזכור )לא מהמפרשיםאחד
 משארי פנוי בלתי במצב ה' בעבודת לעסוק הוא הזה בעולם תפקידךשמא
 השי"ת. עבודת ממך דורשים ואעפ"כ - תפנה לא שמא -דאגות

 חזר זה פירוש מרולתו, משך ימי כל הרבים את המנוח זיכה זהבפירוש
 ימי כל הרף בלי ממש רגע ורגע שעה שעה יום יום לפנינו אותוושנה

 חייו בימי שתפקידו השמים מן כהודעה מחלתו את פירש הואמחלתו.
 תפנה. "לא של במצב בגוברין" "גבר להיות "גברא" להיות הואחנותרים
 נוראים. במאמצים זאת לקייםוהשתדל
 יכולתי וכשלא מחלתו, דבר לי סיפר נפש שוויון באטח זוכרעודני
 בעסער מיר וועט וואס - גמורה בפשטות השיב זה על ושאלתיולהתאפק

 ששמע בשעה נוכח שהייתי וזכורני צודרייען. אלעמען וועל איך אזזיין
 ויותר חדשים למקומות התפשטה שמחלתו מהרופא הראשוןהפעם

 אודות הוא שמצטער הראשונה תגובתו היתה מהרופא וכשיצאמסוכנים,
 על שעמד - עשתונותיו אבדו לא וכ"כ נ"י, למשפחתו מזה שיהיההצער
 בחזרה הדרך עבור לי שיהיה מאכל דבר עבורי לקנות שנלךזאת

 אז(, מהם שסבל הכאבים מגודל לאכול אז מסוגל היה לא )הואלליקוואוד
 ובא ממש אונים באין מטתו על מושכב שהיה איך לשכוח אוכל לאוכן
 יפות, פנים בסבר לקבלו כחו בכל התאזר ממש ובמסי"נ לבקרואחד

 הכוחות, מאפיסת בעילוף כמעט המטה על נפלוכצאתו
 שמא - התנא דברי בהסברת נפלאים דברים אצלו ראינו וכהנהכהנה

 הרבים. את חיכה זכה זה ובלימוד תפנה,לא
 - בספרים מובא שראיתי המדרש דברי פה מתאימים מאדומה
 בין נתונה כשהיא זו שושנה מה חוניא א"ר - החוחים ביןכשושנה
 מכוון לבה ואעפ"כ עוקצה והחוח צפון כלפי אותה מטה צפון רוחהחוחים
 ל"ע גבו )ומהמנוח וארנוניות מסים מהם שגובין אע"פ ישראל כךלמעלה
 מליראה זזים ואינם שבשמים אביחן כלפי מכוון לבם מגופו( מסיםהרבה

 רק שלא בחוש ראינו ואצלו ע"כ. ה' על תמיד עיני שנאמר אותוולאהבה
 כן ביסורים נתיסר אשר ככל אדרבה אלא ה' את וליראה מלאהבה חשלא
 ונשגבות רמות יותר עוד למדרגות להגיע חילים להגביר יפרוץ וכןירבה

 ושוחחתי ממנו מקום בריחוק שהייתי האחרון שבזמן עד ויראה,באהבה
 ומדות מעלות מיני בכל שנתעלה איך בחוש נראה היה לפרקים רקעמו

 על המצב ידע שהוא ולמרות ליום מיום והחמיר הלך שהמצבלמרות



נהוראיתרכד
 בספרו בחיי רבנו דברי אצלו שנתקיימו איך רואים היינו בעין ועיןבוריו.
 הכתוב יאמר וז"ל: בכחו ישגיב קל הן הפסוק על כפורים בערך הקמחכד
 עכ"ל. יסורים, לסבול בכחו כחם ומעצים בצדיקים כח נותן יתברך השםכי

 נוראיס, יסורים מתוך מאתנו נסתלק הלא - מתפלא הננילפרקים
 זה ואיך היו ודאגה כאב של ימים אדמות, עלי האחרונות שנותיו שניהלא

 זה אין שכאמור אלא ומתוקים, נעימים כך כל זכרונות ממנו לנושנשאר
 למרות נשאר ומתוק ונעים ימיו כל במהותו היה ומתוק נעים -מהפלא
 יום עד זה בכחו ונתעלה שעלה אלא ומתוק נעים שנשאר רק ולאהכל,

פטירתו.
 יהונתן את המלך דוד כשהספיד היא. זוטרתא מילתא לאוונעימות

 מצינו מזאת וגדולה מאד, לי נעמת כי יהונתן אחי עליך לי צר -אמר
 והאבן הרד"ק פירשו נעים, כי לשמו זמרו בפסוק קל"ה קאפ'בתהלים
 של ענין בנעימות יש הלא וא"כ להשי"ת. תואר הוא ש"נעים.אזרא

 יסכימו ומכיריו יודעיו שכל לי וכמדומה הקב"ה. של במדותיוהתדבקות
 לומר נוכל אחת במלה ז"ל המנוח של נפשו תכונות למצות באנושאס
 זכרון לו היה הענינים, בכל הרבה כשרונות לו היו נעים. - שהיהבצדק
 - להיות נפלאה במזיגה אצלו נתמזג והכל רחבות, ידיעות לו היונפלא!
 מאד. לנו נעמת כי מאיר אחינו עליך לנו צר - להספידו נוכל ובצדקנעים.

 נשמתו ותחא ברוך, הבהיר זכרו ויהי ארץ, יירש וזרעו תלין בטובנפשו
 החיים. בצרור צרורח ממש, באש ושנזדגכהתטהורה

4*48*'48*.



תרכחנחוראי

 שיום ביום זצ"ל מאיר ר' חרב של לזכדו שנאמרודברים
חש"ש

 זופניק שלמח מנחםחרב

 כרובים ראו להיכל נכרים שנכנסו בשעח ר"ל אמר ב', נ"ד ביומאאיתא
 ר' נחלקו א', צ"ט בתרא בבבא והנה וכו'. לשוק הוציאון בזה. זההמעורין
 אמר וחד אחיו אל איש פניהם אמר חד הכרובים, בדין אלעזר ור'יוחנן
 לבית ופניהם חכתיב אחיו אל איש פניהם למ"ד בגמ' והק' לבית.פניהם
 עושין שאין בזמן כאן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן כאן ל"קותי'
 סיבת שהרי רבתא, תמיהא חעבודה חכמי בזח וחתקשו מקום. שלרצונו

 מקום של רצונו עבירת לך ואין היתה ישראל של חטאיהם בגרמתהחורבן
 לקונם, ישראל בין התרחקות לתכלית לשיאו, המצב וכשהגיע מזו.גדולה
 את מסמלים בזח, זח חבוקים הכרובים את מצאו בעטיין, הביתונחרב

 כתיקונם. מבימים יותר אמיץ בהידוק הנבחר, לעמו הבוראהתקשרות
 בנפש, ודבקים קרובים פרידת בשעת עולם של שמדרכו כתבווביישובם
 יחד היותם תקופת כל את אלח ברגעים חמגוללת עזה אהבהפורצת

 המחריבים את ישראל כשראו הנורא חחורבן בעת עמוקה.בהתחברות
 לזכר ויוצא מפרכס לבם חתחיל חמצב בשפל אז דוקא להיכל,נכנסים
 פיעפעה ושוב גאוגו. בהדר יפעתו, בפאר תלו, על המקדש שעברו,הימים
 עד אהבח, במשנח מלמעלח נעתרו זאת ולעומת רוחנית, תשוקהבהם
 בזח. זה ומתדבקו הכרוביםשחזרו

 אחר שספגנו, תמהלומה אחרי ע"ה, מאיר הר"ר חברנו מאתנובהלקח
 אש התלקחה שוב חמצוקים, את אראלים בנצוח עלינו שניתךהחורבן
 ללבנו, חיתח קרובה שכה המופלאה, דמותו את נס על שתעלתההערגון
 כל לו שרחשו חכנה החערצח זו, נקודח ובולטת מהשגתנו..... רחוקהוכה

 חגילוי מן בה היה לא פטירתו, לאחר שנתגלתח האמיתית האהבהיודעיו,
 חאחוב דבר ממנו שנעדר לאחר באדם הנולדת כמיהה היינוהמחודש,

 מיום ועידנים, מעידן ישיר חמשך אלא להשיגו, ממנו נבצר יהיה ושובעליו,
 שלו..... הראשון עליכם" מ"שלום לראשונה,שהכירוהו
 ומאהיבים שמושכים לו היו רבות תכוגות לדבר, סיבות הרבההרבת

 נעימות פקחותו, למדנותו, בגלל האדם את ומחבבים יש הבריות. עלאותו
 כליל אחת. לחטיבה אלה כל נתמזגו ע"ה במאיר אמת,הליכותיו.
 דומני אולם, החייס. שטחי בכל בכשרונות יחיד לב, חכם הי'המעלות,
 אמרה ,כבר כזאת במדה אותו שהאהיבח היסודית, חעיקרית,שהסיבה
 הבריות אהבת לאדם, האדם לב כן לפנים הפנים כמים - אדם מכלהחכם
 קטן כאוחב לחגדירו קשה גבולים. ללא - אינסופית חיתח בושיקדה
 סיפרו אחת לא כלל. לפניו שייכת קטן בחינת היתה לא שכןכגדול,
 קירבם ז"ל והוא חחדש, למקום זרים והם לישיבת שבכניסתםבחורים,
 שחוא לחם נודע זמן לאחר ורק בישיבה, היטב שנקלטו עד צרכיהםוסיפק



נהוראיתרנו
 ואחד אחד לכל בו שחיתח זו טבעית ואחבח הישיבח. ראש שלבנו

 מוקד שעשאתו היא היא וחשכבות, המעמדים מכל הסוגים, מכלמישראל,
 הרבים. להערצת וסמלמשיכה
 ידי על אישיותו את ולהעריך מדותיו, את למצות לנו, הוא הנמנעמן
 ר' חגאון תלמודא, דכולא דמרא בפומיח מרגלא גרידא. מעשיםסיפור

 ללמוד שיש אמת, גדול, אדם על שמספרים שעובדא זצ"ל, שמואלביץחיים
 עצמו, האדם את עי"ז להכיר מספיקים הדברים אין אולם הימנה,ולהסיק
 יותר הוא עמוק כי ומפרשתו, עליו מלמדת מבחוץ הראיה שטחיותואין

 השכל, מן למעלה שהיתח האחרונות בשנתיים מהנהגתו בפרטממעשיו.
 דברים. של תמציתם עד נבוא לא כך בין חלא נספר, כי לנומה

 להעריכה ידע אחד כל שלא בו, מושרשת שהיתה אחת תכונה עלאולם
 היתה, וגדושה בלולה שלו חולין שיחת כל כעת. חדיבור את נצמצםכראוי,

 חהתלהבות חיתה אופיינית בקודש. וחליכותיהם ישראל גדולימהנהגות
 חנפלא. חסיפור ואופן חדברים, בהרצאתהמיוחדת

 נצטט אולם, חרבה. מחייבת חזאת המדה אין אולי חיצוניתבהשקפה
 לזהב וכור לכסף "מצרף )כ"ז( במשלי הפסוק על יונח רבינו דברי אתגא

 אם שיחלל, מה לפי האדם מעלת פירושו - חר"י וז"ל מהללו" לפיואיש
 איש כי ובחנת תדע וחצדיקים, והחכמים הטובים המעשים משבחהוא
 הטוב את לשבח רק לבו את ימצא לא כי בו, נמצא חצדק ושורש הואטוב

 עכ"ל. השם, מכבדי ומעדת הצדק מאוהבי וכו' דבריו בכל תמידוהטובים
 ינבע שמפנימיותו כמותו, איש מצינו שלא אלא כאן, לחוסיף מה לנואין
 כל שקדמו. הדורות מגדולי חיות עובדות של מגוון, כח רחב, כהאוצר
 הזה. הנשגב השפע לעומת חיו, וכאפס כאין שלו החוליןשיחות

 היה השואח, בשנות חמות במחנות חיותו שבעת אחד מיהודישמעתי
 וכמה כמח ובחסידותו. בצדקתו מפורסם הדור, מצדיקי אחד אתושם

 חדכאון, לתהום נתדרדרו מעמד, רוחם החזיק לא חיגון, למרביתיחודים,
 צלם את איבדו אף ומחם יכול, בכל ובטחונם אמונתם שנתערערהעד

 חאדם. צורת את מחם חפקיעו הנוראות, הזוועות שבחם,אלקים
 יראת בו פגח לא ועיקר, כלל שינויים בו ניכרו לא הנזכר, הצדיקאולם,

 סיפר ע"ח מאיר חתחתון..... גיחנום מדורי כל את שעבר אף על ואהבתו,ח'
 ליסורים כאביו שדומיס אז עליו אמרו שרופאיו מחלתו, בתחילת פעםלי
 שחיה מה - בהתחלח היה וזה חריכוז, מחנות נידוגי שסבלו איומיםהכי
 על וחבליג הכל את חעלים חלא ז"ל הוא כי יתברך, לפניו רק ידועבסוף
 בנוכחות אנחח חפליט ולא שלו, האדם צורת על ששמר רק ולאהכל.

 התורה בחלקי נרחבות ידיעות לו רכש שלו, חמות במחנות הואאחרים.
 חידוש. בגדר חי' בריא אדם אצל שאפילו כזאת במדה ביותר,המסובכים

 ומכיריו חבריו לחבירו, אדם שבין במדות חמדרגה לפסגת חגיע ע"המאיר
 "דערהויבען"..... התעלות אלא חחבעה בשפת אחיזה נקודת מצאולא



תרנזנחוראי

 חיה בו. מאמין הייתי לא בעיני הדבר אמ ראיתי אילמלא אחד, קוועוד
 לא באיה שכל דרך שדרכו מטה של ב"ד פסק יצא שכבר לאחר כברזה

 הגיעו ויסוריו לחשחית, עד לשדו את מצצה המכרסמת מחלתוישובון.
 אנושי. תיאור מכללמעלה

 וחיוכו מקורביו במסיבת ישב מאיר - זה. היה שלו האחרוןבפורים
 והרנין לוהטת, חיים בשמחת בשיר קולו הנעים המעונות, פניו עלהכובש
 כלום. ולא קרח לא כאילו מבקריו לבאת

 על-אנושית גבורה לו נאצלח מאין אלחז עילאיים כוחות נדלו-מאין
 חדין?- מעלמא שלאזו,

 ת"ח בנו ובן ת"ח ובנו ת"ח שהוא כל יוחנן ר' אמר איתא, א' פ"הבב"מ
 ימושו לא וכו' בריתי זאת ואני שנאמר לעולם מזרעו פוסקת תורה איןשוב
 ירמיה ר' אמר עולם, ועד מעתה מאי וכו' זרעך זרע ומפי זרעך ומפימפיך
 חיים לחפץ פעם שאלו ע"כ. שלה, אכסניה על מחזרת תורה ואילךמכאן
 לאחר אפילו שחחמיצו אנשים מוצאים שאנו יום, בכל מעשים הרי -זצ"ל

 על מחזרת שתורה היא אמת שהן תח"ח, לחם ותשיב ת"ח. של דורותג'
 האכסניה..... שערי את לת לפתוח צריך גם אולם שלח,אכסניה
 חרחיב אולם של כפתחו הוא, לשלשלתו ע"ה למאיר לו היח מיוחדיחס

 "יסוד בעל בשם אומרים אבותיו. מורשת את לתוכו לספוג שעריואת
 אדבר", כי "האמנתי הפסוק את מפרש שחיה זצ"ל, מסלוניםהעבודה"

 ידי על תמיד, בה דברי מדי - אדבר כי אמונה. לכלל הגעתי -האמנתי
 ע"ה מאיר בעניננו, גם הדברים ומתפרשים השגתיה. בה, דיבוריתדירות

 לכל שנוסף עד במעשיהם, להדבק חתר וכה הלבנון ארזי במדת נאחזכה
 עס נתקשר ימיו ובסוף אבותיו לתורת אכסניה עצמו הוא נעשהמעלותיו
 זה זכרון ביום כן וכמו - שהגיע. למח וחגיע קיימא, של בקשרקודמיו
 לספר היינו אדבר, כי האמנתי בחינת בזח יש גס לכבודו, עושיםשאנו

 במעשיו. ולהדבק לזכרו כדי נפטר שלבשבחו
 החיים. בצרור צרורה נשמתותהא



נהוראיתרכח
 לדמותוקוים

 חאדם, נפש נבכי בחקר נשפכו רבות ודיותות נשתברו קולמוסיםחרבה
 לחשיגח. ניתן ולאביותר, פורכבת ביותר, חפשוט 1ל1 חאדם נפש כי הגיעו, לא עדייןולתכליתח
 מאיר חרב של קלסתרו דמות את לשרטט בבואנו חמלאכח לגוותקשה

 מחד, עצמית לחתעלות עבודתו דבר, לשם היתח גוניותו רב חןז"ל.
 בו יצרו אישיותו, את עיצבו מאידך, רבים בשטחים המופלאחושליטתו
 הניגודים נפגשים שאצלו מי הוא גדול שאדם אחד חכם אמרויבר, שונים. וצבעים גווניפ וממזגת חמאחדת יקרח כאבן צדדים, וצדיצדדים

 אחת. לחטיבה בוומתמזגים
 בזכרונו מפליא חיה מופלאה, היתה התורה משטחי בהרבהשליטתו

 את כשולחני הרצה דבריו את השטחיות, בו שלטה לא הכל ולמרותחבהיר,
 והגדרתם הדברים ניתוח כדי זקנים וגטעם בברירות בבהירות,מעותיו,

 היח כי אף המקורי, האישי בחותמו חתופ היה שהגיע, רעיון כלהמדויקת.
 פהוח היה ומוחו 91פרים, סופרים הדורות, גדולי לדברי אסופותמגעלי
 הות*1 אך שהוא, כמות דבר קבל לא אמנם לקולטם, אולם שלכפתחו
 בדמו, 1נהעכל1 הדברים ונצטללו שנצטרפו עד הבקורת, בכורהדברים
 שחוא. כמות דבר קבל לאומעולפ
 לא מעולם אך בח, עשה חייו שנות רוב ואת באמריקה, ולידתוהורתו

 לך יש וכי אמריקאי, הוא כי מכירו שאינו מישהו דעת על עולההיה
 ומוחו, רוחו לבו, אבל אמריקה אדמת על התהלך ג11 מזו. גדולהמקוריות
 וואלודין, בפמטאות ז"ל, הגר"א תקופת של וילנא ברחובותשוטטו

 מפורספות ישיבות לשבת ח11 בהן אשר עיירות ושאר קלצק9לבודקה,
 עוד התורה. במלכות מטרופולין לערי מקומות אותן הפגו בעטייןואשר
 ירושלים, עיח"ק של אוירה את נשם כבר חברון בישיבת ללמוד הגיעטרם
 הדמהות זצוק"ל, הגרא"ז זקנו יבו בשנים עשרות במשך תורה הרביץשם

 נפשו, משאת היו חם דורות, לפני אלו במקומות שהתהלכו ההודנסוכות
 צעד. ובנתיבותס חלך לאורם לחתדמות, רצהאליהם
 ותימר צמח בור בשדה לא ז"ל, מאיר הרב גדל צחיחה אדמה עללא
 הוריו בבית עריסתו, עמדה שמן בן בכרם רב-פארה, אך צעיר דקלאותו

 סבו של דמותו מרחפת הבית כשבחלל זצ"ל, חישיבה ראש הגדולהיבא מרקע מנב"ת, החיה חרבנית ואמו שליט"א הישיבח ראש מרןיבלח"ט,
 ולבנים חומר אסף שם התורה, ממעיגות לרויה שתה שם מעש. וכבירירוח ענקי תורה, שרי של טהור זהב אחת מקשה גמליאל, דרבן שושילתאזקנו,
 העצמי.לבנינו
 ~סבה אתגר חדבר היה לגביו לייא, כלפי תחתיו, שהוצעוהדפנה זרי על ורוגע שלו נח לא אבות, באות ה9תפק לא זצ"ל מאיר ר'אך



תרכטכהוראי

 לו תניב כי שלו חעידית בשדח בשח ולא ומתמשכת, קבועהלחתחדשות
 והיא, עליונה מטרה לעצמו הציב הוא וטורח, עמל ללא הילוליםפרי

 לא כן ועל הדגולים, האגות גשלשלת נוספת זהב כחולית עצמו אתלצקת
 נימה. כמלוא לעצמוויתר

 לסוליתה, ענוה עשתה לראשה עטרה חכמה שעשתה מה חז"ל,אמרו
 אסן בו, ששכנו הכבירים הרוח אוצרות את בקרבו כבש הטבעיתבצניעותו
 רואיו כל לעיגי אותו והציבה עוזה, בכל מתוכו בצבצה הנפשיתגדלותו
 הם מוקיריו ידידיו שפתי על מועלה כששמו ומעלה. משסמו שהואכאחד

 זו במלה כי דומח מכך, ביותר צורך אין כי לא, 1ת1 מאיר" "כן,מפטירים
 דמות בסך להעביר דיה בלבד שמו וחזכרת ודורות, עולמותמקופלים
 תורה שבעולם, החמודות בכל ועטויה נפש בקשוטי עדויה וטהורהנלבבת
 חן. וענות גיל שמחה, לב, וטוהר פנים זיו ובינה, חכמהויראה,
 שלו" חולין בשיחות ובדוק צא אדם של טיבו על לעמוד ברצונך"אם
 שעה באותה כי סובבים, הם מה ועל נעוצים הם היכן המוסר, חכמיאמרו
 כן על ואשר להסתיר, ראוי אשר את להסתיר דרוכה אדם של דעתואין

 ואז יל. לעיני ומתגלים למעלה צפים והגיגיו מחש13תי1 עיקר כזובשעה
 כל לא כי תלמוד, צריכות היו שלו החולין שיחות כי ז"ל מאיר מיהוידענו
 דעתו, לסוף ירדו לא משומעיו ורבים דובר, ז"ל מאיר אשר את הביןאחד
 חגרים, עם שוחח עת נתגלו בקרבו היפתים הידע מאוצרות שמץרק

 גדל.שזה אשרי ילד שזה אשרי ואמר, שראהו אחד כל של בלבו נסתר מיתרחעזעו
 להורות אם חישיבח חנהלת חתלבטה פעם כאבם. את וכאב להפ דאגלב, ושבורי נדכאים לעודד השתדל ותמיד ז"ל, מאיר היה ורגיש חם לבגעל
 הישיגה, לסדרי מיתגל ואינו מאחר כתליה את לעזוב הבחוריםלאחד

 שורת אמנם הן עוז, בכל זח בחור עבור השתדל ז"ל מאיר כך עלמששמע
 לו המר גורלו זה בחור אלא טען, - מהישיבה גרושו את מצדיקההדין
 ולהשליכו אחריו אבן לדחות יתכן ולא ונדכה, נשבר ולבגו אנפיןבכמה
 בח חזרה כך על ידעה שלא הישיבה הנהלת הישיבה, כתלימתוך

 דבריו. למשמעמהחלטתה
 מאיר הרב של הנלבבה דמותו צל את במקצת לשרטט בידינו עלהאם
 אודות לכתוב בבואנו אונים חדלי אנו שניצבים הרי שחלה, לפניז"ל

 קטנים אם אשר ומניתות, שברים ללקט ננסה אך מחלתו, בעתהתנהגותו
 אלינו. הם גדולים מ"מ אליו ביחי הםחעירים
 אחת, מריזית נקודה יביב וחולכים סובבים והמוסר היראה ספריכל

 כן על ואשר לטרקלין, פרוזדור אם כי לכשעצמה מטרה איגו הזהשהעולם
 עצמו. את להתקין עליו ואיך בעולמו, חובתו מה לדעת חאדםחייב

 של חיה התגלמות היתה זצ"ל, מאיר הרב של בחייו חאחרוגותשנתיים
 נבעה לא פניו על שפוכה שחיתה חרוגעת השלוה בספרים. שכתוב מהכל
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 מאמונח שלו, חמופלגת חשמים מיראת נבעח היא גרידא, עצמיתמשליטה
 כן על ואשר עביד, לטב רחמגא דעביד מח כל כי העליונח בחשגחהעצומה
 לחזק ועוד טוב, שכולו לעולם לעבור נפש בשלות לחתכונן חיהיכול

 יצטערו לבל היהה האחרונח ובקשתו ברוחם, יפלו לבל פובביו אתולעודד
 שעמדו החולים, גבית הגויים בין שמים שם קידש ובכך בגללו,אחריס

 בו ונתקיים מהבינו, דעתם שקצרח זה מופלא מראה לנוכחמשתאים
 אתפאר. בך אשר ישראלהפסוק

 לאביו ואמר חייו סדר את לעצמו סידר מחלתו סוג לו ונודעמשחלה
 לעבען דארף מען אבער גטחון, האבען "מ'דארף שליט"א; הישיבהראש
 תורה" אין ידיעות מער וואס זיין קונה מען דארף דעריבער און חשבוןמיט

 רחבח, ידיעה בו ורכש נשים סדר רוב את לשנן בידו עלה שנה במשךואמנם
 וספרי. תו"כ, מכילתא, המדרשים, על שבוע כל עבר זאתמלבד

 הרוחניים, כ1חותי1 ועצמו גברו הגופניים יוחותיו לדעיכת ישרביחס
 הטחורה נפשו עצמו, את להיתיר כוחותיו... עמדו לא אחד לדבראכן
 שלוה שאת ביתר סביבותיה על חקרינח האצילח דמותו אור, במשנהזחרה
 והדר. יפעחונועם

 להיות אמור שהיה האחרון לניתוח החולים לבית שנסע קודםביום
 הא31ל לחדר סר ובדרך בישיבה, שני סדר ללמוד כדרכו בא בחייו,המכריע
 ועל דא על דקות מספר משד 1שוחח הסדר תחילת לפני חמין כוסלשתות

 שם חנוכחים פניו. את הקדירח לא עצב עננת ושום כתמיד, האירו פניוהא,
 מחר שגוסע זה הוא זה חאם מלהחליט חיו ונבוכיפ נפשם את ידעולא

 את עליו פרש המות 3י הייר 3בר והוא נפשו, מרת יודע לב מיוכן.לניתוח
 זח חוא ולא מסוימת טעות כאן חלה כי נראה היה מחתנהגותו אךכנפיו,
 מיוכן. לניתוח למחרת לנסועשעומד

 לדברים נתונה היתח דעתו דאגותיו, סולם יראש עמדה לאמחלתו
 פטירתו לפני מספר שבועות החולים בבית שבקרו לידיד לגמרי.אחרים
 דבר נעשה לא ועדיין שנים מספר חלפו גבר הנה כי לו, המעיק אתשח

 אמיך. נפשי בקשר מקושר חיה עמו זצ"ל, פיייט הרב של זכרו אתלהנציח
 לקבל מפורסם לצדיק וקרוביו מידידיו כמה עם נסע מחלתובתקופת

 אחד עבור ברכה ז"ל עאיר הרב ממנו בקש כולם ולתדהמת ברכתו,את
 ולא בטן, לפרי זכה לא ועדיין נישואיו מאז שנים מיפר עברושכבר

 צערו את ז"ל מאיר הביע ולכשיצאו ועוד, עוד מלבקש דעתונתקררה
 מספיק. הדבר את חזייר לא כי עוד לבקש הוסיף לאהלמאי

 מתלמידי שנים החולים בבית לבקרו באו פסח לפני ימיםמספר
 המכשירים בין ממכאמים התפתלות כדי ותוך אחרת, מדינח בניהישיבה
 הם הי3ן בהם לחתעניין לנכון מצא לגופו, צמודים שהיוהרפואיים
 אצלם בארה"ב, משפחה קרובי להם יש אם הפסח, בחג להיותמתכוננים

 להתאכסן. יכוליםהם
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 כתרים ז"ל, מאיר חרב על שנאמרו תחלל ודברי חשבחים חםרבים
 שעברח חעיקרית חנקודח אך חסתלקותו, ואחר בחייו לו נקשרורבים
 "לעשות חיא, הלא נפשו ומשאות מחשבותי1 חייו, באורח חשניכחוט
 או בו שחרחר כל מלעשותו, נמנע או שעשח מת כל חפצתי" אלקירצונך
 ומכאן לאו, אם ח' רצון זחו אם חיח, חמונע או לכך חמניע לו,איוה

 בלתי ומאמץ יגיעח 3די תוך חחידור קצח עד במצוות חנפלאחדקדוק
 נכחו. משתאים עמדו וטובים שגדוליםנלאח,

 מהמחלה והמעונח חמיוסר חחלוש, הגופני למצבו לב נשים אםוביותר
 חרפואי מהטיפול כתוצאח חעצומים ליסוריו בגופו, שקננחהממארת
 שבעתים. חפלא יגדל אז כי ממנו, וחיונים חזקים למוטט חיחשבכוחם
 את לו תתן לבל תחולים בבית מחאחות בקש האחרון חניתוחלפני
 נץ אחר ותפילין טלית לחניח שיוכל כדי וזאת בבוקר, חשכם חחרדמחסמי

 עליו והיה הבוקר, של המוקדמות לשעות נועד שהניתוח כיון אךחחמה,
 עצות לשית ידע לא לכן, קודם שעות מספר ההרדמח סמי אתליטול
 1ג1'. 131' חחמה הנץ חשחר עלות זמני את חישב הלילה וכלבנפשו,

 הרוחניה, קומתו שיעור את מעט לשער אולי נוכל להתבונן ניטיבואם
 מיפר ועוד המאזניים, כף על מוטלים שחייו מס31ן חולה לעינינונשוה
 על עצמו, על ילל חושב ואינו בחייו, גורלי שיהא ניתוח להערד עומדשעות
 חולה של בדעתו שעולות המחשבות סוגי כל לאו, אם יצליח אםהניתוח
 בלבד אחד דבר לפניו עולמו כל כאלו נוהג אלא כלל, אותו מטרידותאינן
 נפשו משאת שכל אמרנו, אשר הוא בזמן. ותפילין טלית להניח לו...חסר
 מן אחד לדבר בעיניו ,שוה חיה לא כולו העולם וכל קונו רצון לעשותהיתה
התורה.

 אותו, מרדימות היו נוטל היה אותן והתרופות חולים בביתכששכב
 לשקיעה ספורות דקות נותרו עוד בהלה... אחח משנתו פעםהתעורר
 ימי ובכל אותו, הזעיק פנימי מעורר שעון כאילו מנחה. להתפללומיהר
 תפילה. להחסיר שלא ממש גפש במסירות השתדל החולים בביתשהותו

 כימותרפי מטיפול החג לפני ימים כמה חזר לחייו האחרוןבסוכות
 ליסוריו, לב שת לא הוא אך איומים, יסורים לו וגרם מאד אותושהחליש
 ד' חשיג אשר עד שקט ולא נח ולא לו, חסרו מהודרים מינים ארבעיי

 חהידור. בתכליתמינים
 הרופא אזהרת למרות חחג, כל בה וישן חסוכח, את בנה עצמובכוחות

 השתדל כמו"כ ויצטנן, במקרה מחלה על להתגבר מיפיק חזק אינושגופו
 עזרא. טבילת לבטל שלא כוחובכל

 במשך אבל לרקוד כוחותיו לו עמדו לא כבר לחייו, חאחרוןבפורים
 פוריס. לכבוד כלות, עד כף ומחא שר רצופותשעתיים
 שנופצו מחודרות ציציות השיג הכולל מאברכי שאחד ששמעפעם
 כאלו, ציציות למענו גם ישיג כי בפיו עקשתו אליו פנה מידלשמן,

 מאושר. פגיו צהבו אותם לו השיג אברךוכשאותו
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 לא כך ומשום חזקח כימית תרופח לו נמנו לחייו האחרון חפסחלפני
 ואז חלילח, מצוות יתר את 1לקיים מצוח, מצת של כזית לאכול יכולחיה
 אף ח' מצוות את לקיים חשתדלתי חיי "כל ואמר; משפחתו לבניפנה

 את לקיים יותר לי עומדיס אינם שכוחותי אגי רואח אך מחלתי,בתקופת
 חיים". לי למח כן "ואם לומר כ11נת1 יי תיתה חנכוחים הרגשת ה'",מצוות
 אלו. במיליפ בטא וחווייתו עצמותו כלאת
 והתפילות שושנים וללקוט בגגים לרעות העליונה ההשגחח רצתהאך
 יכבח, שלא זח מאור על לפניו לחתפלל חכבוד כסא אל דרכן שעשוחרבות
 נשמתו עלתח פסח של בשביעי ספורים ימים וכעבור בגזית. דרכןנגדרה

 ומזתכת. מצורפת חעליון מקורה אלהטהורה
 אבותיו תרשישים מגזע נצר סגולותיו, חיו וכאלו מעשיו היוכאלו
 באור ומלואה ארץ וחאירו בקומתם חמה שחעניקו ארץ גאוניחקניו
 וצועד בדרכם הילך זה פורח ואילן שנח שבעים במשך ויראתםתורתם

 אותו לקח כי 1איננ1 באיב1 נגדע כי אהא! ולפתע ומתעלה. עולהבעקבותס
 עמוק וכמה המכה אנושה כמה הכאב, נורא ומה היגון גדול מהאלקים.
 שופרא האי על הפוגות מאין תדמע וענינו בכינא קא ודאי הא ועלהפצע,
 בעונתה. שלא שנלקטה שושנה האי ועל גארעאדבלי

 נתבשם רוחו ומשאר נלמד מדרכיו לעולם, מקרבנו ימוש לא הטובזכרו
 ב4"א. גוא"צ בביאת עפר שוכני וירננו יקיצו כיעד

 הרבנית ולאמו שליט"א הישיבח ראש לאביו הגדולה זכותו נאתעמוד
 במשך מפליאה במסירות לימיגו שעמדה תחיה לאלמנתו שתחיה,הדגולה
 להוריה במינה. מיוחית בצורה רוחו את ועודדה האחרונות,השנתיים
 המשפחה בני ולכל שתחיח הפעוטה לבתו שיחיו, והיקריםהגדולים

 שיחיו.חרוממה
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נהוראי
 שליט"א רודרמ1 חלה חגר"ימרן

- - . - - -- - - - - - - - -  =  . -  

 בעופות אתבןבדין

 נרבע הם ירמיה רבי בעי ב' פ"הבזבחים
 מן אמר מי בעופות נרבע אין אובעופות
 היכא כל והנרבע הרובע את להוציאהבהמה
 דליתיה היכא כל בנרבע איתיה ברובעדאיתיה
 בו נעבדה הרי רלמא או בנרבע, ליתיהברובע
 אנן אף יצחק כר נחמן רב אמר וכו'.עבירה
 ואחנן והנעבד והמוקצה הנרבע תנינאנמי

 מטמאים כולן ואנדרוגנוס וטומטוםומחיר
 נרבע פסול דיש ש"מ הבליעה אביתבגרים
 עיי"ש.בעופות
 אתנן שהוא עוף מלק דאם מבוארוהנה
 חשיב דלא והיינו הבליעה, אבית בגדיםמטמא
 אופן באיזה קשה ולכאורה בקודשפסולו
 קודם אתנן שהיה דמהרי למימר דליכאמיירי,

 דאתנן אף כלל, ההקדש חל לא דהאשהקדיש,
 אבל כ"ח בתמורה כמבואר עובר מוםהוה

 ההקדש חל לא עובר מום על אףבעופות
 הגיע שלא תורים דעל י"ב במעילהכמבואר
 דמדמה בש"ס עף"ש הקדש חל לאזמנם

 בפ"ג רמב"ם )ועיין בבהמה זמןלמחוסר
 עלינו וע"כ א'(. הלכה מזבח איסורימהלכוח
 שחל קודס קדוש היה שהעוף דמיירילומר
 הרי מוקדשים, עופות על חל ואחנןאחנן
 הרמב"ס ~ברי נאמן מקור יהיה זומסוגיא
 מזבח איסורי מהלכוח בפ"ד מאדהתמוהים
 לא באתננה קדשים בהמח לה נתן וז"לשכחב
 שלו שאינו דבר לה נתן אם וכן למזבחנאסרה
 שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פסלהלא
 שהן אע"פ עופות לה נחן אם אבלוכו',

 ומדכרי ואסורין עליהם חל אחקמוקדשים
 לא א"א שכתב: בראב"ד ועיע זה היאקבלה

 הרי מוקדשין אם שהעופוח מקובלים אנוכן
 היא חולין של בעומות אלא לנדר פרטאמרו
 אחנן חל האיך שהקשה ככס"מ ועייןשנויה.
 כמבואר הוא ממונו לאו הא מוקדשץ עופותעל

 בעופוח מיירי בתמורה והמשנה שם,בתמורה
 דהא חזקה, מאד והקושיא שם. כמבוארחולין
 ואיך ע'( )דף בב"ק כמבואר קנין בעיאתנן
 לה. להקנותיכול

 נאמן מקור יהיה שפיר זו מסוגיאוהנה
 עופות על חל דאתנן הרמב"םלשיטת

 הא הכס"מ קושית קשה ערין אבלמוקדשים.
 כן שלו, שאינו דכר אוסר אדם ואע ממונולאו

 קי"ד זבחים מהש"ס המנ"ח קושיתתקשה
עיי"ש.
 בספרי כתבתי אשר שנים הרבהוזה
 הרמב"ם שיטת לבאר י"ב סימן לוי""עבורת
 רמעילה הסוגיא עס"י הכס"מ קושיתולחרץ
 זמנם הגיע שלא תורים דאמרינן בהא י"ב()דף

 הגיע שלא תורים ולח"ק בהם מועליםלר"ש
 מ"ש הש"ס ופריך מועלים, ולא נהנין לאזמנם

 לקדושי נמי תורי והני דקויש זמןממחוסר
 מיץ זמן מחוסר אמרי בהם וימעלו זמנםקורם
 עופות הני אבל הוא פדיון דבר מום אבעלדהוה
 לעופות אין בעופוח פוסל המום דאיןכית
 משום דוקא לאו מ"ש כחוס' )ועיי"שפדיון
 אבר מחוסר אפילו דהא פוסל המוםראץ

 מה בש"מ ועיי"ש פדיון מהני לא נמישפוסל
 ועיין קשים, במעילה הש"ס דברי והנהשכתבו(
 לפדיון שייכא דמאי בזה, שהעיר אורהבקרן
 זמן ממחוסר מ"ש היא הש"ס דקושיחהכא

 בחוס' כמבואר הגוף קדושת קדוש זמןומחוסר



כהוראי
 קשה עדיץ וא"כ במה, היתר ד"ה קי"דזבחים
 קדשי דהוי הגוף קדושח משום בתוריןימעלו
 בפדיון. זה חליא ומאיה'

 דבכל המשנה המרככת שכתב מה לפיונ"ל
 וקדושת הגוף קדושת ענינים, שני בו 'שקרבן
 מנהה לענץ זה כתב משנה שהמרכבח אףקרבן
 בכל כן כמו נ"ל עכ"פ בהחו"מ()עיי"ש
 חלה לקרבן בהמה מקדיש אחד אסהקרבנות
 לעולם הקדש לרשות ש-ך שגוף הגוףקדושח
 ולכן להקרש, הדמים יהיו מוס יפולאפילו
 הטריפה את המקדיש י"ז דף בתמורהאמרינן
 ראויה שאינה אף לפדות, קבוע מוםצריכה
 קדושת עליה חלה עכ"פ להקרבה,להקדש
 קדוה"ג, קדוש ~מיו זכר המקריש וכןהגוף.
 ואח"כ הקדש לרשות שייכא שהבהמהוהיינו
 מחמת בשחיטה, היינו קרכן קדושתחלה

 קדושת עלה וחלה כ"ש דהוי סכץקדושת
 לפסול קדוש דאמרינן פ"ח זבחים ועי'קרבן.
 בתוס' מ"ג גיטץ ועיין לקרב. קדושואינו
 אף אהד אבר על הגוף קדושח דחלהשכחבו
 גופא שקדוש והיינו להקרבה, ראוישאינו
 לקדושת ענין זה ואע דרחמנא לגזאוש-כא
 שהקדיש באופן הוה דמים דקדושתדמים,
 מקדיש הכא אבל קרבן, ממנו לקנותהדמים
 אם למזבח שיך גופא שיהא למזבח,גופא

 ומשו"ה אחרת בדמיה לקנות או גופאלהקרבה
 לפדות. קבוע מום צריכה הטריפה אתהמקדיש
 שכחבתי מה ט' סימן לף עבודת בספריועיין
 בהמה בקרבן שיך כ"ז והנה בארוכה.בזה

 ואח"כ הגוף קדושת חלה ההקדשדבשעת
 קדושת וחלה כלי קדושת ניתוספהבשחיטה
 לא שרת דמכלי ק"א מנחות פירש"י עייקרבן.
 מום בעלת בהמת ואפילו ח"ל: דמיפרקאשכהן
 שרח בכלי שקדשה לאחר פדיון בהשנאמר
 אבל עיי"ש. פדית בה אשכח, לא ששחטהכגת
 עייז כלי, קדושת גבה שייך דלא עוףכקרבן
 שהן הגוף קדושת עופות ק"א מנחותרש"י
 לומר יש כלי, קדושת צריכין ואין קריבןעצמן
 דחיכף אלא בבהמה כמו לומר שייךדלא

 קדושח חלה כהן בעשית או בעליםבלקיחת
 נאן דאע כיון בשחיטה בהמה כמוקרבן
 כמו הוה בפה העוף וקדושת שרת, כליקדושת
 פדיק שייך לא ולכן בבהמה, שרת כליקדושת
 קדושת דעל שחיטה לאחר בבהמה כמובעוף
 הגמרא פירוש חהו פדיע. שייך לאהקרבן
 בהם, מועלין אע זמנם הג'ע שלא תוריםדלכן
 כיון דבבהמה דבהמה, זמן למחוסר דמידלא
 כלי קדושח קוים מום בבעל פדיק להדיש
 ואין קרכן קדושת חלה לא שעדיץ משוםוהיינו
 לגזא קנוי שגופה הגוף קדושת אלאבה

 אם שפיר וכן הקדש ברשות והיאדרחמנא
 ראויה שאינה אף קדוש זמן מחוסרהקדיש
 קרבן קדושת לחול ראויה ואינה עדיןלהקרבה
 שהיא משום בה ומועליז הקדש עלה חלעכ"פ
 )כמו הקדש ברשות והיא דרחמנא לגזאקנויה
 דבבהמה משום לעולה( ונקבה טריפהמקדיש
 קרבן, קדושת קודם הגוף קדושח חלהלעולם
 קדושת לחול ראוי שאינו דבר הקדיש אםולכן
 הגוף קדושת מלחול מעכב אינו השתאקרכן
 קנויה שהיא כיון הגוף קדושת חלהושפיר
 בה דיש בבהמה כ"ז אבל הקדש,לרשות
 בעוף אבל קרבן, קדושח בלא הגוףקדושת
 פה בקדושח תיכף קרבן קדושת עליודחלה
 אם קרבן קדושת בלא הגוף קדושת בוואין
 לכן קדושה, עליו חלה אין להקרבה ראףאינו
 אק זמנם הגיע שלא תורים הקדיש אםשפיר
 פירוש וזהו להקרבה חזי דלא כיקמעלין
 לעוף דאין כית בעוף אבל דאמרינן מההגמרא
 בו דאין ירעיק פדית לעוף שאין דמזהפדיון,
 דחלה אלא קרבן קדושת בלא הגוףקדושת
 ש-ך לא קרבן ובקדושח קרבן, קדושתתיכף
 חלה לא להקרבה ראיה אינה אם ולכןפדית,
 הגמ' דנקט והא לבהמה. דמי ולא כללקדושה
 דהעיקר אלא דוקא, לאו זהו פוסל המוםדאין
 נקט לא אמאי דצ"ע אלא פדיון. לעוףדאע
 אבל בעוף, שרת כלי קדושת דאין האהש"ס
 הגמרא. פירווב א"שעכ"ז

 איזו היתה אם אנן נחזי שבארנוולפ"מ



בחוראי
 הדין היה אתנן שתהיה קדשים בבהמתמציאות
 הדץ היה אלא הקדושה, ממנה נפקעחשלא

 היו והדמים ונפדה מום כה שיפול עדדתרעה
 אבל בבהמה, פדיון דקהיך כיון להקדששייכין
 ונפסל אתנן נעשה מוקדשים דעוף יצוייראם

 לגמרי קרושתה דפקעה הדין הוהמהקרבה,
 והוה קדושתן שפקעה שמחו קדשים כמווהוה
 בעוף אתנן חל דשפיר לומר יש ולפ"זחולין,

 והוה חולין הוה אתנן חל דאם כיוןמוקדשץ
 )ולא מעילה מידי יצאו שמתו דקדשיםשלו
 דבאים לומר יש וא"כ הפקר(. דהוה לומרשייך
 שיטת שידועה כמו הטלו האתנן התנוכאחת,

 דאמרינן בגזל במקדש בקידושיןהרשב"א
 דמקור שבארנו מה לפי אבל כאחת,באים

 להדיא דמבואר דזבחים מהסוגיא הואהרמב"ם
 בבית מטמא אחנן מוקדשים עוף מלקדאם

 בקדש פסולו הוה לא דהפסול והיינוהבליעה
 הוה ההקדש יפקע דאם הקדש הוה עכ"פאבל
 ח.לין. מלק כמו והוהחולק

 דזבחים דהסוגיא לומר יש לכאורהוהנה
 חייכח שהיתה באופן מיירי הרמב"םושיטת
 בשכר הקרבן עבורה הפריש והוא עוףקרבן
 כמו והוה אתנן פסול העופוח על וחלהזנות
 אינה זה אבל ז'(, )דף קידושין בגמ' ערבענין
 דמבואר דפסחימ ג' הלכה פ"ה בירושלמיעהן

 בשלא לה פתר עת"ש אחנן הוה לא דזהלהדיא
 עלה מקרי דתנן לך תדע כלום ידה לתוךנכנס
 ובנועם במפרובים עיי"ש יולדח קני זביםקני

 באחנן ערב דץ דליכא מבואר הריירושלמי,
 שחקר זצ"ל לופטביר מהר"א להגאתומצאתי

 כנעני ועבד ערב דין מהני אס ז"א בספרבזה
 דף דבכורוח מהש"ס ראיה והביא אח9לגבי
 שנתנו כל להתעשר לדיר שנכנס אתנן אתהנ"ו
 איהי ולעשר ופריך הימנה, ולקחו וחזרלו

 והביא ערב בדין בכה"ג אוקמי לאואמאי
 פשוט דהטעם שכחב עיי"ש הנ"להיר!שלמי
 כסף דמהני בקיד!שע אלא מהני לא ערבדענע
 כסף מהני דלא אתנן גבי אבל כסף,והנאת
 עף"ש. זה שייך לא כסף על חלשאינו

 ג"כ שכתב צ'( )דף פסחים מאיריתיין
 מה לפי והנה מוקדשיס. בעופוח את9דו2ייך
 עוף דחטאת ח'( )דף במעילה רש"ישכתב
 למכור יכול דכהן בב"ק ש"מ )ועיןנמכרח.
 רש"י משיטת דמבואר מה לפי וא"כבכור(
 י"ל שפיר כן כמו נמכרת עוף דחטאתהנ"ל
 הקדש ברשות ראינה כיון אתנן לעשותהדיכול
 !צ"ע. קרבן, קדושח חלות רק דרחמנאוגזא

 ערכין סהלכות בפ"ה רמב"םועתן
 דימכרו בהמות בהן והיו סתם נכסיובמקדיש
 בהן היו ואם הביח לבדק והדמיס עולתלצרכי
 כדמיהן יביא המין אותו לצרכי ימכרועופות
 פדיון לה יש דבהמה משום הטעם וכתבועולת.
 כמו והיינו עיי"ש, פדיון להם איןועופות
 אלא הקדש רשות שיך אין דבעופותשבארנו
 רשות דאץ ניון ושפיר לבד. קרכןקדושת
 דלא ההקדש לאחר אף משו"ה עלההקדש
 כמבואר לשנות בידם יש עדיין הבעליםפירשו
 קימהס שלקחו שניס פה"מ מהלכותבם"ה

 הכהן שירצה לאיזה וכר כעירובבשותפות
 הקינים שאע יקריב חטאת יקריב עולהלהקריב
 כהן בעשיית או בעלים בלקיחת אלאמתפרשין
 דמדאוריתא פוסק רבינו הא הכס"מוהקשה
 זה תלינן מערבין בכל ובפרק ברירהאע

 הרמב"ם דשיטת דמבואר עה"שבברירה
 לברירה זה שייך לא חסדא כדרב שםדלמסקנא

 דלא היכא עוף בקרבן חדש דץ דזהואלא
 בעוף אתנן שפיר  שייך ולכן הבעליםפירשו

 בזה. הארכתי ובמק"אמוקדשים,
 אלא בו אע דעוף שבארהי במהוהנה
 אינה אז להקרבה ראוי אינו ואם קרבןקדושת
 שיטת לבאר יש כלל, קדושה עליוחלה

 ח"ל שכתב מעשה"ק מהלכות בפט"1הרמב"ם
 עולה זו של רגלה או עולה זו של ידההאומר
 מרמי חוץ חולץ ודמיה עולות לחייביתמכר
 אחד אבר הקריש שם ועוד עיי"ש, אכראותו
 לא או כולה נתקדש אם ספק ה"ז העוףמן

 רש"י הא הכס"מ והקשה עיי"ש.נתקדש,
 פשטה דסבר דר"י אליבא הש"ס רבעיתפירש



נהוראי

 תלף' הנשמה שאין באבר אפילו בכולוקדח2ה
 אפילו פשטה אמרינן דלא דסובר הרמב"םאבל

 שייך מה תלף' הנשמה שאין באברבבהמה
 עיי"ש. בעוף,בעיא

 באומר ה'( )דף בערכין דאמרינן עפ"יונ"ל
 ראשה, אלא להקדש דאין הקדש זו שלראשה
 ומשנינן בכולה קדושה ולפשוט הש"סופריך
 ועה"ש דמים. בקדושת כאן הגוף בקדושתכאן

 הוא ליקרב דאקדשי הגוף דבקדושתברגם"ה
 הגוף מן הראש לחלוק וא"א למזבחעצמו
 לשחוט אפשר דאי בכולה, קדושהפשטה
 פשטה לכן חולין והגוף עולה לשםהראש
 רסברח רגמ"ה משיטת מבואר בכולה.קדושה
 דא"א מחמת הוה בכולה קדושה פשטהמד"א
 אינו דהרמב"ם לפרש יש ולפ"ז אחר.באופן
 אבר דהקדיש דבעי' רש"י שפירש כמומפרש
 בהמה ליה דאית דמאן אליבא הוה בעוף,אחד
 פשטה תלויה הנשמה שאין באבראפילו

 כם הוה הרמב"ם דשיטת אלא בכולה,קרושה
 קדושו פשטה דלית דמאן ומפרשרגמ"ה
 עולוו לצרכי דתימכר דאפשר משוםבבהמה
 שיי וכ"ז שס, בש"ס כמבואר חוליןודמיה
 קדושו בלא הגוף קדושת בה דישבבהמה
 ה בו דאין בעוף אבל שבארנו, כמוקרבן,
 חל, לא להקרבה ראוי אינו ואפ קרכןקדושת
 זמנו הגיע שלא חורים כמו כלל קדושהעליו
 ולכן לעיל, שבארנו כמו מועליםדאין

 כאב בכהטה פשטה דלית למאן אפילוהגמרא ב~
 לוט יש שפיר אבל בה תלף' הנשמהשאין
 אח באופן דא"א כית פשטה דאמרי'דמודה
 לא אי וממילא בעוף ימכר שיךדלא

 י" שפיר לכן חולין, הוה בכולה קדושהפשטה אמרי~
 הרמב"ו שיטת וא"ש לכו"ע פשטהדאמרי'
 פשטו דלית כמאן דפסק אף זו בעיאדהביא
 ושפי בה, תלף' הנשמה שאין באברבבהמה
 ואכמ"ל הש"ס, בלשת זה ספק להעמיסיש


