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תועצור3 ממסגר הזה היקר־ הספר להוציא אותי גס זכני אשר חי אל אל ירננו שרי3ו לבי  היו
 מהחכס שמעי3 ויהי מימיו. הדפוס אור עוד ראה ולא ועוד, שנים מאות שש זה כ״י3 3ועזו

 הגדול הספ׳ אוצר בבית הזה הכ״י העתיק כי הי״ו גאלדבערג דוב כמ״ה וכו׳ מהיר וסופר
 עליו עיני ולתת לביה״ד להביאו ממני דרש דרש וגס להדפיסו, אותה ונפשו אוקספרד3 אשר

ה, הכבד המשא עלי העמסתי לבבי ובחפץ שאלני, לאשר נדרשתי לטובה,  הוא והנה הז
 ובאותיות טוב בנייר להדרו לעשות בידי היה אשר כל עשיתי רואות. עיניכס כאשר לפניכס
 שוס ח׳ו גרעתי ולא הוספתי לא מגעת, שידי מקוס עד ושגיאה טעות כל ממנו ולהסיר חדשות

 יקרת ולהלל לשבח אבוא כי אנכי מי והנה פעולתי. עשיתי ובאמונה לפני אשר מהכ״י דבר
 זכרונו הרמב׳׳ס בן אברהס רבנו פעליס רב חי איש עשהו כבר אשר את הזה הספר ותפארת

 ונופת מתוק יצא הזה הארי בן שמהארי להעיד לי יחשב יתר לשפת הלא עולס? ולתפארת לברכה
 מליס, מלאתי כי אף אתאפק אחריש ולכן תורה! זו לדבר•ד׳ הצמאיס לאלה לנפש מרפא צופיס

 המחבר לנו הניח אשר הזה בהאוצר ימצאו יקריס ופניניס חפץ שאבני היקריס אחי את אעיר ע״ז רק
 עיני לנגד היו אשר האמיתיות מהנוסחאות לפנינו ישיס אשר דבריס במעט כי ברכה, אחריו ז״ל

 על נתרבו אשר 'והתמיהות קושיות המון כל ממנו יסיר בבלי, בתלמוד ז״ל הרמב״ס אביו מרן
 ככסף צרופים הלכה של ובעומקא במו״מ והנכוחות הישרות סברותיו לבד אתריו, י״ה ספרו

 אמת ודורשי תורה תופשי כל הזו היקרה הסגולה לקראת ישמחו כי בד׳ תקותי כזהב. ומזוקקים
 וחרמות הסכמות אחר ויבקש הזה הספר פתח את השני או האחד יפתח אולי ואס תמים. בלב

 אשר הזה בהס׳ כן לעשות היה עלי שלא המבקש אתה תדע ידוע ,אותן ימצא ולא הזמן מגאוני
 מפיהס לבקש הגאונים פתחי על לנוע המה וילכו חדשות יוצרי לאלה להם הנרד' .לדפוס הבאתי

 טהור בכלי נובע ממעין חייס מיס לכס והבאתי בטחתי המרזבר בשם אנכי וחרמות. הסכמות
 אוכל לו חיך אשר וכל ואכולו, שברו לכו כסף לו יש ואשר למיס, לכו צמא כל הו-י קורא: והנני

טעס.  גבול תסיג לא ד׳; בשס אומר יגזור אשר הוא הוא האלקיס איש משה ורבנו מורנו ואדוננו י
ה, בספר גס היא לפניך הלא הזו והאזהרה רעהו! מסיג^גבול ארור רעיך!  לעבור יזיד זה ומי הז

 יונעס ולהשומע דארעא. דמלכותא דיני לפי יענש אשר העונש לבד תצלח, לא: והיא ד׳ פי את
הטוב. מהאל טוב ברכות עליו ותבא ׳'

 הספר >׳וגהת במלאכת עזרני אשר הי״ו גאיידא; דוד כמה׳ החכם ידידי לראש גס תעלה .וברכתי
 את תדונו הדפוס ש־גיאות תמצאו עוד זאת בכל ואס ידו, לאל הי׳ אשר בכל הזה .

כידוע. טעות בלי לדפוס א״א כי זכות לכף שנינו
ם, ממזכי להיות עמדי חסדך והגדל הלוס עד הבאתני אשר וגואלי צורי ואתה ה הרבי  נא הי

 נא הורני שלס, בלבב רצונך ■לעשות צדקך במין וסמכני בי נשמתי עוד כל ומגיני סתרי
בטוב הי״ו ליב יהודא כמר יחידי ובני אשתי וימי ימי ותאריך מישור באורח ונחני דרכך

סלה. ובנעימים

זילבערמאן, ליפמאן אליעזר
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דל הרמב׳ים רבינו משה של הימים דברי
ת וקצת ז״ל אברהם רבינו בנו לו נולד אשר מעת  הנוגע בכל אברהם רבינו מחולדו

ת , ט. הזה הספר לתולדו ר פ ב

י ■ ־. א

שטרות חלץ אלף שנת לישראל תורה נו נתנה אשר החדש הוא .השלישיבחדש  ד' (שנת ל
 נן לו נולד מיימון נן חשה רנינו לחיי נ״א נשנת נהר״ד) לחשבון ליצירה תתקמ״ו אלפיה

 נער היה בנו בעוד כן ועל אברהם שמו קרא כי זה רבינו משה היה גדול נביא .מצריה בצוען
 כדבריה יהודה בן יוסף הגדול'רבינו לתלמידו כתב י׳׳י) עבד משה במות היה שנה י־׳ט בן קטן(כי

 ומי שמו על שנקרא מי מברכח וברכה חן לו נתן ית׳ השם אברהם בני ושזה האלה
 עניו הוא כי ושנוחיו חייו ויאריך ויהמיד יאמץ הוא באמונתו והאמין בשמו שהאמין

 לו ויהיה נאה וטבע דק שכל בעל והוא מדותיו טוב אל מצורף שבאנשים ושפל
 עכ״ל חסדיו עליו וישלים עליו שישגיח מה״שי ואשאל ספק בלא בגדולים שם בע״ה

 עשתה תפלתו רק אמת ונבואתו אמת משה ע״ב) ט״ו צד אדשנו ברין דפוס הדמבם (אגרות
ומחצה. שנה וחמשיס אחד אס כי ימים האריך ולא מחצה

 הרמב״ס ■פיחש ע״י ספק לא3 לי נתבררה פטירתו ושנת אברהם רבינו הולדת שנת (העלה).
 שאר עס אותו הביא 59 סופלמנלז וסימנו הגדול באוצר בפריס כ״י ר׳׳ה למסכת

 עלילות בדבר ת״ר בשנת שמה בהיותו ממצרים מונק שלמה ר׳ הגדול החכס כ״י יקרים ספרים י
באו. הזה באוצר וכולם מדמשק דס . ,

 כתובים היו אשר הדברים את והעתיק הגדולים• שם בעל הגאון גס ראה בעצמו הזה ר׳יה פירוש
 בדברים כי לדעת וראוי לפנינו יתבאר אשר עקרי אחד דבר שס השמיט אך בספרו שם

 חטאו כן כרובם כי לישראל הימים דברי כותבי מספרי ספר שוס על לסמוך איפשר אי כאלה
 (דפוס הדורות סדר לשון וזה טובים יד כתב ספרי ובאין בקור באין מספר בספר להעתיק

א) נ״ד קרלסרוא בן דוד רבינו יד חתימת להרמב״ם ר״ה בסוף ונמצא הקבלה שלשלת כתב עי
בנו



ר תתצ״ד) אלפיס ד נולד (לפ״ז לשטרות תמ״ו אלף ניסן י״ד נולד זקני הרמב״ס האומר בנו  בעי
א שניס) ע׳ סי (נמצא לשטרות תקי״ו אלף ונפטר קורדבא אי  לשטרות תקס׳׳ו אלף טלי בנו מרי ו

 נולדתי בנו בן דוד ואני מ׳'ע)3 שכ״ה כמדומה שלי בש״ק הגהתי כן תקס׳׳ו ונפטר תצ״ו וצ״ל (ט״ס
ל לשטרות תקל״ד אלף במצרים לאבי  לת3ק שלשלת לקח האלה הדגריס והנה הדורות, סדר ל ע

ת נוסחא אבל הדורות סדר בעל הגאון כהגהת באמת נמצא ושם כ״ה פרק עיניס ממאור טע  מו
ת בשנה שטרות בחשבון תמיד טעה הדורות סדר בעל הגאון וגס עיניס מאור לבעל נזדמנה ח  א

 תתצ״ד ולא בהר״ד לחשבון תתצה אלפיס ד׳ היתה הרמב״ם נולד בה אשר לשטרות תמ׳׳ו ואלף
 בהר״ד חשבון שהוא לחשבוננו אמנם התלמוד חכמי חשבון היא אשר וי״ד לחשבון הוא תתצ״ד כי

ו הנגיד אדונינו מכחיבת העתק וזה וז״ל פריס מניסח ואעתיק תתצ׳׳ה שנת היתה נ י כ  ר
ח דבינו נין דוד ש  יוכש ניסן בחדש ז״ל מיימון רבינו לאביו נולד משה דבינו ז״ל מ

שטרוח אחמ״ו שנח עשר ארבעה א היצירה (חשבון וחחצ״ג אלפים ד׳ ליצירה והיא ל  הי
ת ספ  הזן- העולם מן ונפטר בקורטבא ונולד שטרות) בחשבון טעה הוא וגס המעתיק הו

שנת הבא העולם לחיי וזכה ח אתקיו ב רו ט ש ש עשי־ים יום שני בליל ל ח לחד ב  ט
מן וע׳׳כ ליצירה ותתקס׳׳ה אלפים ד׳ שנת היא הזאת (בשנה סי תנו' ״ן ^קי ש^^ שנתה נ סי ה) (  ק״
 למחזור ששית שנה היתה הנוצרים) לחשבון י״ג למאה ה׳ (שנת שנתא״ד חייו) שני (מספר נהיה

 ׳3 יום היה בחדש ועשרים בשבוע ד׳ יום היה טבת ור״ח מעוברת זח״ג שנתו וסימן ב רס׳ קטן
 שמונד־ יום שהוא שני בליל ונפטר סיון בחדש לאביו נולד בנו מארי ואב׳ בשבוע)

׳שמטה שנח והיא כסליו לחדש עשר ג  ושנור׳י^ ימיו הגדולים) בשם השמיט האחרונות מלות (
 שעות בשלש בשבח רביעי בליל במצרים נולדתי דוד ואני ומחצה שנה וחמשים אחת

ת לחדש הלילה מהחלת שטרות אתקל׳יד שנח טב ד גלי כ* ואף פריס פ״י עכ׳יל ל פ  ס
 לא״מצארי כי ונאמנים כשרים עדים שני לנו השאיר זאת כל עס מהמעתיק השמטות בכאן יש

 ד׳ לשטרות תקמ׳־ט אלף שנת אך בכסליו י״ח היה בשבת שני ושליל השמטה שנת שהיתה שנה
ד לחשבון ליצירה תתקצ״ח אלפים ^ ה  אלס בשנת נולד א״כ ימחצה שנה נ״א ח'יו שימי (ומפני ב

י וקרוב הרמב״ס לחיי נ״א בשנת וכולי) נ״א בשנת ליצירה תתקמ״ו אלפיס ד׳ לשטרות תצ״ז ^ ו  ל
מ״ע. בהעתקת עוד נכרים האלה השניס ורשומי הרמב״ס לו שלקח חדשה מאשה לו שנולד

ב.
 מאז כי לו שככה העס ואשרי משה אביו אשר אברהם ואשרי אברהס בנו אשר משה אשרי

ס הי ל א ס מ ז על להאיר השמיס ברקיע מאורות יהי א ^י  גלוליס מאורות שני היו לא ה
תה מצרים אדמת ורק כמוהם יחד בארץ אברהס ולמשה בנו בן ומשה אברהם לרגלי מדרך הי  ו

 לא אברהם עד מאברהם יאמרו כן כמשה קם לא משה ועד ממשה המושלים יאמרו וכאשר בנו
ם כאברה ה' ר. עפר על נחמתי אז כי אלה הצדיקים רגלי כפות תחת אפר אז הייתי לו הי פ א  ו

 ויאצצ ומוסר וחכמה תורה וילמדהו עליו ידיו את סמך לו ישוה פרי בנו בראותו משה רבינו
ר‘ובעודו הרפואה חכמת גס וילמדהו ממנו אצל לא עיניו שאלו אשר וכל עליו מרוחו ע  נ

- יפרד ומשם מעדן היוצא כנהר מצרים בארץ שניהם ויהיו כאביו החכמות וכל התורה כל י ה  ו
 שאלה ראשית אעתיק והנה י״י ויראת וחכמה תורה הארץ כל פני על להשקות ראשים לשני
»הדרת תאמר) (מה חקול מא שאלה וז״ל בכתובים עודם אשר ערבי בלשון משאלות אתת

̂ יקרת



ת ר ק ש המובה״ק• בישראל הגדול הרב אדונינו משה ורבינו מרינו כג״ק תפארת צפירת \ טי  הפ

 לעולם שמו ?הי מקוראו בעם בראו שהצור ופלאו העולם אות הרבנים דגל המערבי נר ^החזק
 חמודו ויח^ה ימיו ובאריכות בחייו קדש קהלת כלל ויעטר עולם יכון כירח עולם אלהי ״במאמר

 עכ״ל׳* ותאותו וחפצו מחמדו כל בו ויראהו ולגדולתו ולמעלתו ולחכמתו לתורתו ויזכהו ידידו ״יחידו
 גס ואולי זולתו בדם לו היו ולא לאביו יחיד היה אברהם רבינו כי אלו מדברים רואים אנחנו

. נקרא. כפיר אחד אך תוליד אס הלביאה המושלים אמרו כבר אמנם בנות לא .

■ ■ ■ ג.
 עבאסי אל מהמוד והמה חסד מלכי הקדם בארצות ויהיו עמו על י״י חמל זה רבינו משה בימי

 נדח מהס ידח לבל מחשבות חשבו ישראל בני וגס במצרים סלדין והשלטון בבבל בגדת בעיר
 לראש להם וישימו גאון האי רב במות ופימבדיתא בסורא מישראל נפלה אשר העטרה זלהרס

 ויושיבו שבבבל) גליות ראשי אלו מיהודה שבט יסור לא ישראל חכמי (כקבלת דוד מזרע גולה
 ואעמיק בבלה/ טודלא בנימין ר׳ שולח ולמענם ולכבודם וראשיהם ולתעודה לתורה ישיבות גס להם

 דבר אשר הדברים המה ואלה בנו ואברהם זה רבינו משה ולמען למענם המה יקרים כי דבריו
 ובכבוד ובהשקט בשלוה יושבים והס יהודים אלך כמו בבגדת ״ויש המסעות בספרו. בנימין רבי

 וראשי גדולים חכמים וביניהם עבאסי) אל מהמוד החסיד (המלך הגדול המלך יד תחת ״גדול
 בן שמואל ר׳ הרב הגדולה הישיבה וראש ישיבות י׳ בעיר ושם משה בתורת מתעסקים ״ישיבות

 מברלין אשר והמנוח המעתיק חסרון יש (בכאן שניה ראש הלויס סגן גאון הישיבה ראש ״עלי
 הוא ואולי אנשים שני הלויס ומסגן שמואל מר׳ עשה כי טעה בריטני ללשון המסעות מתרגם

 פתחיה) ומר׳ מהרמב״ס גס ידענו לוי היה שמואל רבינו ושזה הצרפתי מתרגם למפרייר גוי טעות
 צמח בן אליעזר ור׳ הרביעית הישיבה ראש החבר אליעזר ״ור׳ השלישית הישיבה ראש דניאל ור׳

 ואחיו הוא כי החזן והוא ע״ה הנביא שמואל עד מיוחס והוא החמישית הישיבה ראש הסדר ״ראש
 פאר חסדיה ור׳ קייס ב״ה שהיה בזמן מנגנים המשוררים שהיו כמו הזמירות לנגן ״יודעים

 השמינית הישיבה ראש עזרא ור׳ השביעית ראש הנשיא חגי ור׳ הששית הישיבה ראש ״החברים
 ראש הסיום בעל בכתנאי בן זכאי ור׳ התשיעית הישיבה ראש טהור אבו הנקרא אברהם ״ור׳

 אדונינו ושם הגולה ראש הנקרא חסדאי בן דניאל ר׳ הוא כולם ובראש וכילי העשירית ״הישיבה
 ור' בנימן״ ר׳ עכ״ל וכולי דוד בן סיידנא אותו וקוראים המלך דוד .עד היתום ספר לו ״ויש

 גס ראה לבבל הוא גס ויבא ורוסיא אשכנז דרך הארצות את סבב תשר הסבונים בעל פתחיה
ל ר׳ הגולה ראש לבד בשמות נקבו אשר האלו אנשיס ואת ישראלי כבוד את הוא א י נ  הלך אשר ד

 ישיבה ראש עלי. בן הלוי שמואל ר׳ בבגדת ישיבה וראש ״ודל שמה בואו טרם אחת שנה לעולמו
 ממנו נעלם דבר ואין מצרים חכמה וכל פה שבעל ותורה שבכתב בהורה חכמה ומלא שר ״והוא
 פתחיה ר׳ הרב שבא קודם אחת ושנה שם כתוב ועוד עכי״ל וכו׳ התלמוד וכל שמות ״ויודע

אוי שס ואין וכולי דוד מבית היה דניאל ורבי וכולי הגולה ראש דניאל ר׳ ״מת  ראש להיות הי
 בנינוה ראה אשר המלך דוד מזרע אחים בגי שני (המה דוד״ מבית נשיאים שני אותן אלא ״גולה

לאהושמ ועדיין שמואל בר׳ ומקצת דוד בר' בוחרים השרים ״ומקצת בספר) מבולבלים והדברים
והס



i

 שלו היחס ספר לו יש שמואל ור׳ בנות אם כי בגיס היו לא דניאל ולר׳ חכמים תלמידי .והס
ה על׳ל״ אלקנה בן הרמתי שמואל ״עד  מבטן ישראל בני ונאמנים כשרים עדים שני לנו יש הנ

 גולה ראש דוד בית ממשפחת דניאל ר׳ ראו ושניהם אחיו את איש ידע ולא תומס לפי ומסיחיס
 ישיבה ראש שהיה אחד חכם דניאל ור׳ הישיבות לראשי ראש הלוי עלי בן שמואל ורבינו בבגדת

 שעלה המלך דוד מזרע אחד דוד ר׳ ועוד התשיעית ישיבה ראש טהור אבו אברהם ור' שלישית
ר אור מאורי לנו יהיו שם אנשי מועד קריאי ואלה פתחיה ר׳ בימי גולה ראש להיות בכבש  להאי

בנו. אברהם ור׳ משה רבינו בקורות לפנינו הדרך את
לה.  עד יחוס ספר לו היה הלוי שמואל שרבינו כתב שהוא’בנימין לר׳ מתנגד פתחיה ד (העו

 הלוי שמואל עד מיוחס היה החזן צמח בר אליעזר שר׳ כתב בנימין ור׳ הרמתי שמואל
ה, מפליא דבר שניהם הזכירו לא מדוע כי כזה יחוס ספר היה שלשניהם רחוק והדבר ז  אך נ

תו בנימין ור׳ שלמה שמו היה דניאל ר׳ הנשיא אבי שם כי פתחיה ר׳ שכתב מה או רא' ן3 קו
כי אביו שם היה ושלמה משפחתו שם היה חסדאי כי זה את זה סותריס אינם חסדאי

ה יו3א שס מיגאש בן יוסף רבינו כמו משפחתם ראש שם על עצמה לכנות הקדמיגיס דרך  הי
 אביו שס גיאות בן יצחק ורבינו מאיר היה חביו שם עזרא בן חברהם ור׳ מאיר רבינו

'' משפחתו). שם ושמעון יהודה היה אביו שם הרמב״ס תלמיד שמעון בן יוסף ורבינו יהודה

ד.
ש ר^ בערי המערב בארצות היה אשר החל בגלות האלו בימים היה לימים צעיר אחד אי  אפרי

ך ולא מגוי ישראל את להכרית אמר אשר תמורת בן האכזר ממשלת תחת המערבית ע  יז
כי לו שמות"היו והרבה שמעון בן יהודה בן יוסף רבי הזה האיש ושם עוד ישראל שם

ס אותו קראו משפחתו שם על ברצלוני אל יוסף ר׳ או המערבי יוסף ר׳ או אקנין יוסף רבי כן ג
ץ חכמה אין טבע כמעין היה ושכלו אריה כלב לבו היה לימים צעיר חגג,ובעודו אל אבו או א  ו

 השלטון שלף אשר מהחרב נשמר ולא הזה הנער בלב רועה להם היו לא אשר תבונה ואין עצה
 בלשון ידו כתב ספרו בראש כתוב אשר וזה י״י בתורת יקרא אשר איש כל ראש להכרית האכזר

 מלשון תרגום לפי הספר ושם Hunt 518 שם הספר וסימן באוקספורד הספרים באוצר ערבי •
 3דר בריה יוסף רב חברו השלימיס הלבבות ולחזק החולים הנפשות ברפואת חבור לעברי ערב

 במשפחתו הראשון אך אביו אבי שם היה לא שמעון (כי ז״ל יעקב דרב בריה יוסף ברבי יהודה
 ספרו חלקי משבעה זה ספרו בהקדמת ומדבר שמעון) בן לפעמים נקרא כן ועל שמעון נקרא היה

 P13P יהיו בהס נסינו אשר והשמדות הצרות רצוני המקרים אלו כי יוכיח השביעי החלק ואמר
ע אותנו מוכיחים המה כי מהם ולהצילנו ממכאובינו ולרפאותינו מחלינו להוציאנו רו  מעללינו על,

ולשמור י׳׳י כאשר לבריאותנו נשוב למען מחלינו ונתרפא מסכלותינו ויעוררינו
 לארצות הרמב״ס ספרי באו כאשר ויהי וכולי לשמדס צונו אשד ותורותיו ומשפטיו וחקותיו מצותיו

 עוד יכול ילא מצריס בארץ ישראל בני לפני ההולך האש עמוד את זה יוסף ר' וירא המערב
 משק ויסמוך משה רבינו בבית ויעמוד מצרים לארץ 'וילך מערב בארץ ולהשאר להתאפק יוסף

ובאמת לבן לו ויהי ממנו אצל לא ידע אשר וכל ורפואה וחכמה תורה וילמדהו עליו ידיו את
כאשר .



 כיי זה יוסף ינו-3ר על יאמר כן, כמשה קס משה.:.לא עד.■ ממשה כי הרמב״ס על נאמר כאשר
 את אוחך אלהים הודיע אחרי כמוהו, עליו יאמר אשר במצריס ־איש היה לא יוסף עד מיוסף

ץ כל ב איןנ ת א  לתלמיד זה מורה כי כשנה אס כי הרמב״ס בבית עמד לא כי ואף כמוך וחכם ז
ויוסף תחשב לשנה יוס כאלה חיל ולכבירי חכמה יודיעו שניס רוב ולא ידברו - ימיס לא. כזה
כאשר כן ועל שנה חמשיס כבן היה משה ורבינו משה רבינו לפני בעמדו שנה שלשיס. כבן היה

 ואגרות ספריס וישלחו סיריא בארץ אשר (אלעפא) חלב לעיר אהלו את ויעתק ממצריס יצא,יוסף
 יצא כאשר האלה בימ^ס . יוסף בני בני קראו משה ורבינו אבי משה לרבינו יוסף קרא לאחיו איש
 כמוהם אין כי בלבס אמרו אשר בגדת וגדולי חכמי במחנה למשה קנאו הארץ בכל הרמב״ס שס
 זכריה ר׳ בתורה גדול אחד י איש ועוד הראשונה הישיבה ראש הלוי שמואל ר׳ והס הארץ בכל
אותו לנסות ויחלו התשיעית הישיבה .ראש אברהס ור׳ ■השלישית הישיבה ראש דניאל ור׳ שמו

ללכת מותר אס מהרמב״ס שאל אשר אברהס לד אחת שאלה לנו נשארה ועוד בהלכות בחדות
 שמואל ור׳ הגדולה כחכמתו לו השיב והרמב״ס וחדקל פרת הגדולים נהרות על בשבת בספינות

 הרמב״ס אגרות יכונה בספר ככתוב טעה כי לו הראה הרמב״ס אך עליו תפש הישיבה ראש
 למצוא אמרו כי ר״לי יריכו בכף ויגעו בהלכות בשאלות לו יכלו לא כי וחביריו זה שמואל ר׳ וירא
 ולא מחשבותיהם כמחשבותיו לא אשר המתים ובתחית הבא עולם בעניני בדעותיו תואנות עליו

 ושם תימן לארץ לשאלה כתשובה המתים תחית בענין ספר הלוי שמואל ר׳ ויכתוב דרכיהם דרכיו
 למשה ויקנא זה על מאוד יוסף ר׳ לב ויכאב הרמב״ם רבינו משה על כן לא אשר דברים דבר
 העליתים אשר ג׳) ב׳ א׳ בזכרונות (ר״ל הזכרונות בספר כתובים האלו הדברים והנה ואביו רבו
 וקורות יוסף דברי ויתר תמיד ישראל לבני זכרון יהיו למען זה רבינו למשה הימים דברי ספר על
 מונק שלמה ר׳ הגדול החכם כתבו אשר צרפת בלשון ספר על כתובים המה הלא חייו ימי

 הרמב״ס תלמיד יוסף. רבינו מעניני המעטים האלה הדברים כתבתי ולא ג) סימן (זכרונות
ת הספר לתולדות הנסבה היו המה כי יען אך הנה רכ  לנוכח עוד.עינינו כאשר זה אברהם ב

 חריזי יהודה ר' הגדול מהחכם כשרים עדים שני הנה להביא טוב כי אמרתי זאת כל ועם יביטו
בשבחו. המדברים זה הרמב״ס תלמיד יוסף ר׳ את בעיניו לראות זכה אשר • .

 מארץ ורב מושיע שנה שלשים זה אליה בא אציליה וחמודות קהליה מדות נועם ומלבד
ד אוכלת אש ולשונו כגחלת ושכלו כקוהלת חכמתו המערבי יוסף רבי החכם הוא מערב ) 

תחכמוני). בס׳ חריזי יהודה . ׳ :
ך  קדש לשון לשבתו בנה זבול בית בלבך חרבי לצולתס חמר ובך דמעות ים אלהים הוביש ב

ארס כי ואמנם לנביא אל משחך ובמזרח במערב ורב גביר והיית ערבי שם ויאהל ■
 בספר מונק ר״ש הגדול החכס אותו מצא הזה (השיר מערבי■ נר כמו בו ואתה במקדש צובה

כ״י). תחכמוני .

א
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סימן .זכרונות ׳ • י‘ י; ; ״
ת ממאמר נעתק . ', ״ ׳ י ■ להרמכ״ם. המתים חחי
 אגרת אלינו. הגיעה ליצירה) תתק״מט אלפים (ד׳ לשטרות מאות וחמש אלף ,בשנת היה כאשר ו

ויפסד יכלה שהגוף שפהקו אצלם אנשים שיש ואמרו דברים על בה ישאלו תימן -:,מארצות ׳
ולא """



ת הימה וכאשר וכול לנד לנפש והעונש ושהגמול הפרדה אתר לגוף הנפש 3ולא'משו א ה ס שנ  ה
 מבבל חברינו ממקצת כתנים אלינו הגיעו ליצירה) 'תת״קנא אלפים (ד׳ לשטרות את״קב שנת
 הלוי ■ שמואל רנינו ישינה ראש לזה בעצמם ההם הענינים על שאלה תימן מאנשי ששואל זכרו

ר הנסמך עי ת מאמר להם חיבר ושהוא זה בזמנינו נגדד נ שם המתים נתחי ה ךברינו• ו ן ס י  ענ
 אלו ואחר בקולמסו מעט ועזר אותנו ונצל עליהם להתנצל שאפשר וקצתם ושגגה טעות קצתם

 ר׳ לו שלח אשר המאמר (הוא הגאון,ובלשונו זה חברו אשר המאמר זה אלינו נשלח המכתבים
ת המסומנת הגדולה באגרתו הנזכר תלמידו יוסס או ת, הדרשית כל וראינו, ני) נ  אשר וההגדו

ם ההה והמעשים הדרשות ספור החכמים מן המבוקש שאין ארס כל אצל וידוע קנצס אי פל הנ , 
הס. לבאר מהם . המבוקש אבל לקצתן קצתן האבל בנית הנשים שידישם כמו בלשונם מד. עניני

' ■ עכ״ל• אליו יקרנו או למושכל שיאות י

כ. סימן זכרונות - ' י- .
שי דיל תלמידו יהודה כד יוסף לדי ז״ל משה דבינו מן שלוהה אגרח ל אוחו שאל א  ע
ר לו והודיע עניניו כ ב שני וכנוסה וזולתם לו אדם בני קנאת לו וז ת כזה כחו ר ג  א
פי יוסף.עקני; ר׳ הגדול החכם לתלמידו בה השיב דל משה לרבי ס ה לו י  עניניו ב

ת, ומדוחיו מעלותיו מזה יתברר חבירו על ומקנאתם האנשים עם ,; דו מו ח • . ה

ם השנים הרגלוני אנכי עוד ואמר לסבול יכול לא בני אך בחלקי מאוד מוותר אני כי דע המקרי  ו
 להיות האדם את תכריח העיונית החכמה (ר״ל האמיתים העיונים ישפטוס אשר לזה מצורף - י

ם בין בעבורו להתגדל החזקה) ׳(יד הזה הספר תנרתי לא אני כי ידע העולביס) מן״  או היהודי
 שני) בכ״י הוספה חברתי בעבורו אשר התכלית נגד יהיה זה (כי הארץ עמי נין קול לי שיצא

ה אצרך כאשר והדרישה החפוש מן להנפש בעבורי היודע הוא בראשונה'י״י ואמנם:חנרתיו  לז
ה ולזמן'׳ ת האוייה •ראיתי כאשר ישראל לאלהי קנאתי קנא אני כי יתעלה השם ולשס הזקנ א  הז

ועשיתי מחלוקת) נו יהיה שלא (ר״ל ומדוקדקים צודקים ודברים ברור שיהיה ספר להם אין אשר
א לייילבדו עשיתי חשר את . ;, ,........... . ; הו ה. ז ז ר ח א ל ל כ ר ב

ל ל כ ם רעי בידי ספק בלא יפול כי הזה הספר חברתי כאשר לי ונתברר ידעתי אני שני י אי קנ  מ
להוא כי אי■ היא למוהר■ אך כי ויראו ־יופיו ויגנו ומקנאים) י רעים נ״א-־בערבי• (ולפי ל ־:־-■
 הגדולה היגיעה ל”מלאכתו(ר שיעור ידע לא אשר בערבי) (גני העכור והכסיל ומהשלימות) חסר
ה1ולן(ר התועלת מעט ויחשבהו לו) היה אשר ג.  צא כי מקומות עציו יקשה והמשבש ו,הניל1חן
 שרשי על ישעי להתחכם והמתחיליס דקדקתי אשר את לדקדק שכלו יקצר או שורש להם ידע

ל יהיו והם נו נמצאו אשר האמונות פו ך,י א רונ;. א ’ ’ אשר לשרידים ספק בלא גס ה שי קיי  אנ
 אחר כדורי לי יהיו צא גלו להם. הראשון ואמה טרחי שיעור ,וידעושכל וטובי והמעלה היושר
מי באו כבר דיל,אך זולתך כ ח ת' רו שי אג , 5”״’.]’ ‘^י . ש א י ״ ש ? י’’,  ?אש
הו לקרלי יראש כי לידו בא שלא מיי מכל לנו‘וסופר הארך־ לקצוי פשט1*« השלמתו־'וכבר ממנ^*  וז
ישראל ■לני <ל יכהו ־השררה ונקשת הקנאה• התבטל שאשר• הנאים־ לאבל,־בזמניס■ זהי בזמני אמנם'
״ ' אחריו ••י י



 כי אה ׳ימיו כל מ־ יטרח דבר׳ 'בקש אשר האיש׳ לא אס ספק בלא זולתו וירחיקו לבדו אחריו
 ::ז ׳ אליו. אכוץ שלא מה3לי:־ יחרה שלא יחייב האחרון כלל וזה תכלית לשוס■ יבא לא •

שי. כלל  לאמת האדס את ,המנהיגיס המה אשר ומצותיה התורה אל דומה הספר זה אין שלי
 ומי הזניחוס וקצת קצת אחריהם הלכו. זאת כל ועס הנביאים לדברי ידמה לא וכן

. ׳ האלהייס. הדברים שסכל מי׳ כל מסכלות סכלותו גדלה לא הזה החבור מעלת שסכל , ־
יהיה והוא באמיתיות. שנאמר . אמיתת;מה קסכל מי בכל ויגער שיתקצף מחשבתו אדם ישים ראם
־ ספק. בלא לא,שכב.לבו בלילה גס ענינו וכעס מכאובים ימיו כל ■ ■

' אנשיס בעיר עמי ־ יש כי כלס,,דע ראית כי ואף מדותי קצת לכבודך. שאספר הוא רביעי. כלל
והס' והקנאה הגאוה ישיגס ממשלה ולא מעלה ולא במדינה כלל פרסוס להם אין י־ ׳

 מדבריס תועלת קבלו שהמה עליהם יאמר שלא בכדי כלל בו עיינו ולא הזה הגדול החבור יראו לא
 ירע כן אס ואיך באפילה העור ימשש כאשר הזמן והמה־עס מלפנים ידעו לא אשר פלונים
אין,בדור כי לחשוב, מנעוריהם■ גדלו אשר לנגדו הקמים מאלה ההתנגדות הבן בעיני  •כמוהם ׳

 אנשים אל צריכים והמה ׳ האקלימים באלה המבינים וחסרון והמשפחה והמעלה הזקנה עוד יעזריהו
 שיעשו׳ בכדי מהישיבה הבאיס ■ דברים לשמוע צריכים אנשיס כל כי לחשוב בלבם שיכניסו

 -ילמוד לא אס למעלה שיגיע לאדם איפשר אי כי האנשים בלב מכניסים המה כי (ר״ל שם להס
 שיתדבקו הבן לב יעלה ואיך כטבע להם נעשה אשר ההבלים ואלה מישיבת-בבל) דבריו ישמע או,

 נתפרסס- אשר . כי,יותר לי \נתאמת אביו בית וכבודו כבודו יכיר ההפך יודע אשר ■ עד באמת
 הרוצה וכל אחריו ההולכים העניניס-וכל הישיבה) ראש שמואל ר׳. יכריחהו(ר״ל יותר שמה שמי

 שלמים שהם ויאמרו חסרונות) מלא שהוא עליו שיאמרו (ר״ל (ינקציא) שיחסרו מעלה לו שיהיה
 במהירות ממנו טוב יחבר מהם.שיחבר' אחד .ירצה ואס יסתרוהו אבל בו לעיין, שיצטרכו בכדו מאוד
ה :זאת״ עושה ומעשי. אמונתי על ולטעון לדבר הענין ,יכריחהו ואס קני בני אבל/כל;ז  לא,י;י

 הענין^ לפי אשיב או אשתוק או טובים דברים עמו אדבר אך בפני ועשה בעיני ראיתי ואפילי
 אשר דעותהרמב׳׳ס על הולך אשר'אינו האיש כי מזה(ר״ל רע יותר באמיתיות סכל אשר־ זה־ כי

 אבקש_ לא ואני במחלקותו'כלל) להרמב״ס להרע חשב מאשר יותר לעצמו הרע אמיתיות המה
ל הכסילים מדרכי; להטות• ומחתיי״המה נפשי כבוד כי הנצוח בנפשי ב  והאי בלשון לנצחם לא א

ת הוא בריך קודשא צורבאמרבנן ש׳התנצלו אךילהבןיי ה׳ קרי  יכול' ולא הורו'ומורו כי''אנכי תבעי
ל ־בעזר ותחכס ישתלמד וטוב ועצבונך לכאיבך יכאב- צבי אבל לסבול א  להבין'׳■ותגלה׳ להראויס ה

 אמנם אלו■ האנשים אלי:.^ותר:'ממה'■שתצצח אהוב •יהיה׳ להם־•;זה והמועיל הטוב אדם לבני
 הוא כי ויחשוב ופירושים ומתך ^במשא מאןד ולמך.לעצמו:ויגע: מאוד 'עכור איש זכריה מר־ ;ה

מג הוא והדר בכל־דבד וכסיל.'באמת ועני• לזקן אחוש ואיך לנשיאות בדור.־והגיע אחד  כקטן-בן.יו
 אתקנס ואנכי המשנה כולס׳בפירוש יגמגמו:המה אשך ואלו;הגמגומיס התנצלותו וכסילותו אצלי
^ רבינו כמו; הגאונים נמשכתי.^חרי- ■באו״לי^אשס הטעות■ רובי כי הכל בורא .יודע סי  במגלת, נ

ם המצות .חפץ;״ל,בספר ורב םתר.ים עלכ^עלזכר ם, תו א שר.. א ם, ת ל ש וזו המחד אגי תי׳ היי אפי'-  ו
 כי,'לא.^שגיתי,,.כלל״אך,אדרבה,כל-שנתבאד לה.עללבי5כי,.באתי.עד.״התכלית.ולא.יע אינני:,חושב

 וההנצ^ג^ גדולה. כהכנעה א..אלי^כתכו3 }כבר בהכנעתי.וטבעי בכל/דבר* תמיד חוזר חלופו.אנל ̂(י־
 אלי,.,;כונתץ(^^;•.,/ נתב מה /לא;/ידע' לאשר ,בה ויתפאר: ̂ תשובה ;ממני י להשיג בקשתו כי וידעתי

י להגדיל היה ? . / ה ב י ש י ^ ש א V. ל1^ P ? .] i v מי^ששמל וכל ^שיכתבילו 
פל זאמר בדבריו *והאריך לנצח-־אותו! ”אפשא א̂י כי ידע׳ אותו' וראה המערב לי1גדו כי'

מאוד



( ;

 תמואל' ר׳ (ר״ל הישיגה מראש שני אליי־כתב א3 וכן יסה יותר ממגי ויבקש הישיכה את מאוד
ץ תלמוד סדדי וארגעה כביר וששנלו הנזכר זכריה מר וגדולת מעלת בכלל. לי יספר הלוי) נ רו  ע

 האלו ■ המסכנים■ תכלית יודע ואני זה י את זה׳ גומלים ונעשו כן גס התכלית לזה וכתב פיו על
 דורו בכי את שינהג לאדם ראוי ולא המוסר בדרכי בכתבו שיתנהג לאדס וראוי (ממני). התשובה,

 תשובתי את אמרתי כן ועל ס כי״יו מה האנשים ידעו ולא בו שיתפארו בכתב שכן בדבורו.וכל
ה. לתכלית אליהם א -אלי שיכתוב המכרחת הסבה ואמנם הז הו  יבדוק, כמוני■ שאיש מפני תחלה.

ם מעשיו כל  ענינו ידעתי לא אשר לאיש כתבתי עלי-איך התלוננו אשר ואת דבוריו. וכל י הקטני
 גייביר.־מאנשי בן יוסף מר אחד לאיש ארוכה אגרת שכתב (ר׳׳ל ואומן מלאכה עושה ,והוא
 וע״ז קדש לשון ידע לא כי ת״ח היה לא והוא ע״ב ג׳ ד' גנוזה בחמדה הנדפסת והיא בגדד

 כל וזכרו.׳כי דעתם) לפי לכבוד ראוי לא לאיש שנתן.כבוד ז״ל הרמב״ס. על -בגדד אנשי התרעמו
. .. . ה. גלות עצמרמראש מרחיק ת״ח - ־ . , ׳ . . ־ ז

אני •לך יהיה וידוע ת כתבתי כי' בעדו  ונאמן וחכם שמים ירא הוא כי ידעתי אשר תלמידי לו'
על שאלתיו אני כי בןיטיבון רצא אל אבא והוא מקומו מאנשי זקן איש עליו העיד וכן

בו כונתי לא לו כתבתי אשר הכתב ואמנם אליו כתבתי כן ואחרי מאוד ויהללו ודרכיו יראתו
 מעלתו מעלתך ולא מעלתך מעלתו אין אב לו ולהיות המחלוקת להסיר וכונתי הזה התכלית אל

ה הבן את יעצתי אשר מכל ת א  קטי לכל עצמי משוה אני ואיך אחד לכל הכנעתי את ידעת כי'
 הבן מכבודך אבקש אשר ואת עצות לך אתן למען הכתב בזה ממדותי יצאתי אמנם שיהיה מי

שם היקר ה למק' ב' החבי  ■זקנה כאן אין חכמה אס מחלוקתך בעל הזה האיש תשים שלא ולמעני ו
 מעלת מלהקטין ישמרך ואלהיס בישיבה זקןיויושב איש על חולק נער שתהיה ■טוב ולא כאן יש

 מה אך הבריות בעיני קטון שהוא מי את שתכבד איעצך אבל הבריות בעיני גדול הוא אשר איש
 ולא יכוהו אשר זה הוא מי כי בעיניך זה ירע אל בישראל בכתב עליך לשונו שלח כי לך שחרה
ה אתה. ולולא חציו והחלשת פרנסתו וחסרת רב נזק לו עשית כי ידעת לא וכי יצעק  ראש הי
 ממי תבקש ואיך אותו טורף והיה הגט ענין מפרסם והיה החדים בצפורניו כאפרוח לפניו גלות

 .לו והדומים הוא: כי יראתם איה שאמרת במה עליהם לך טענה ואין ויכבדך שיאהבך שהזקתו
 חיוב אך ההמון שיחשבו כמו הגדולות מעבירות להמנע אך אצלם שמיס יראת אין שקדמוהו ממי

אנשי ידקדקו כאשר בדבריהם ידקדקו ולא האדם מחובת הוא זה כי יאמינו לא הטובות מדות
ד בשררותס ויגע עניניס כשיתחבר השררה אנשי מאלו הדת אנשי •ורוב־ השלמים הצדק ב א ת אז,

 אשר מי כל ואין השלום עליהם יאיר בן ופנחס דוסא בן כחנינא שיהיה מבקש־ אחד ואין־ הענוה
שתתנהג תלמידי ממך מבקש אני ובכלל שמיס ירא איננו כי עליו הזאת.יאמר למדריגה הגיע לא

- .................... עולבים. ואינם הנעלבים מן ותהיה ־במתון ־ ־
 ואנכי במשכני וקראתיו כתבו והגיענו כתבתי כבר גלות הראש אל לכתוב ממגי בקשת ואשר

מד עו תי'  והיה מעלה לו היה אשר גדול ועד מקטן מצרים אנשי כל במשכני והיו היי
 זק^י וכל המלמד שמואל ר' היה האגרת וקורא נכבד יום היום והיה לעמדי *עמדו וכולם בסכות

 לו כי הישיבה לראש ואני;כתבתי יותר ממני תבקש ומה ועל.שמאלו ימינו על עימדיס הקהלה
 קרן נשמע וכבר. עשיתי אשך עשיתי, כבר אך ,עצמי,בזה לא.הי,יתי',מכניס. שם.מחלוקת. כי ידעתי
כי״ ■לו.. וביאלחי ביבנה. הנכבד. לחזור לו. ,יתכן לא. והודעתיו.  לרא^,הי.שיגק..את.-אשר, תודיע. ובן.

תי ’ ’ • • ■ ־ י , שי ע ' ' ־’■ י ׳ י



הבן ^ד׳־אשר לו לא.אכתוב אני מ הישיבה ותודיע:לראש עשיתי כתב: עני.: גי ס '  כגלד״העניני
איך על תמהתי .החבור בדבר ואמנס הדבר על ומשפט הבקור אחרי לו אומר אשד  לי שלת הבן:
שיודע לגדול •אחשבנו כי תחשוב איך ידיעתו מעוט ;מהתבור) (ר״ל ממנו לי, שיתברר בכדי  ממני;
 יכול איך תמהתי יודע:,כי אלהים זולתך כמהביל ומהביל דרשן ככל ־ הוא אבל לתכליתו דבר

 ובברכת ברכות במאה לדבר הזה המסכן הסתפק ולו התול דברי שהמה ובפרט ההבלים אלו לדבר
 שוה הוא אבל ודעות.פלסופיס הנפש. מענין לדבר לו מה אך לו טוב היה ישראל קברי מי:שראה

 אלי בא, וכבר, זולתו דברי העתיק כי ספק ובלא ההבליס מאלו יותר ההבילו אשר ממנו לגדולים
 המשיח בימות הבא העולס להם לאלו.נתחלף אמנם להם והשבתי העניניס באלו מכתב.מתימן

 שאין..להס במספר. שם ומנינו המקומות באלה ובארנו שביארנו מה חלק • בפרק בארנו כי ואף
 היסוד זה כי השכל משלימי אחד יחשוב ואיך המתים בתחית הכופר ומכללם הבא לעולם חלק
 המשיב.וכן ועל השואלים על תמה וברורו-.ואני פרסומו עם ישראל בדת המאמין כל יאמינו לא,
 ומי המתים תחית בענין באו, אשר המקראות לפרש ראוי אין כי• אמרת אשר■ עליך תמה אני.

 קונטרס אחבר, כי לך אומר־ ובכלל האלה. בעניניס דבר אשר הוא ומי אותם באר הואדאשר,
 אשר קונטריסיס ששה המורה מספר לידך הגיע וכבר ידי מכתב במהרה לך יגיע זה בענין

 ההקדמה גס לידך בא אס ספק,. לי שהיה ומפני הראשון החלק תשלום והמה אחר מאיש קבלתיס
 בה תזהר אתה וגס מחאסן אל אבו החסיד להדיין אך להעתיקה נתתי ולא עתה לך שולח אני
 מהליכתך שזכרת מה ואמנם רביס הס אשר. ישראל ורשעי הגויס יזיקוני לא למען תפרסמה ולא

 שמירת:החבור עם לאחרים ותורה ותלמד מדרש - זה,שתפתח .על רשיון לך נתתי כבר לבגדד
אך (יד קה).  לרעות אס כי לתכלית חבא תמיד.ולא עמהס .רעות עליך כי.תמשוך יראתי החז
ס• אשר אחרי וכן: מי  כי דבר מהם שתקח איעצך לא ואני במסחר • תמעט ללמד.־חובה עליך תע

 הגולה, ראש מרשות משתרניח נגרות אך מחייטות או מאריגה.. אחל.:.שתרויח דרהס טוב־בעיני.
 ותלמוד ומתן, במשא שתעסוק ועצתי. תתבזה דבר. מהם תקח תשפל״ואס עמהס עסק לך יהיה ואם

 הרב;ז׳׳ל.(אלפס) הלכות אלא תלמוד ולא האמת דרך על תורה ותעסוק.בתלמוד, הרפואה חכמת
 הדבר יורך בתלמוד העיון כי תדע ביניהם חלוף תמצא וכאשר חזקה) (יד החבור אל בהעריכו

 בתלמוד הסתומים מקומות ובמפרשי בפירושי הזמן תאבד לא אך הסתומים המקומות לכס ויתגלו
 לעשות שתסכים מה אך התועלת ומעט ,הזמן אבוד יהיה מהם נרויח אשר הדברים אלו כי

 בין ברפואה מאוד שמי נתפרסם כי ואודיעך טוב ;היותר בדרך יוליכך יתברך והשם תודיעני
 סאלאדין.לפי, השלטון‘היה.משנה (הוא פאצל אל ובחצר והמנהיגים הגדול כמו'השופט הגדולים

 ימצאו לא העם והמון מאומה ריוח מהס לי ואין המדינה משרי וזולתם מונק) ר״ש הגדול החכם
 (העיר) בקיירא חולים בבקור ימיייחלופו כל כן ועל עליהם ונשא רם אני כי אלי לבא דרך

 בספרי לקרות אוכל לא הלילות ומן היום מן לי הנשאר ובזמן חלוש אני למצרים אשוב וכאשר
 יראת בלבו שיש מי כל אצל וקושיה הזאת המלאכה אורך. ידעת ..אתה כי. , הצריך כפי הרפואות

 וההקשיס, הדברים. .נאמרו., ואנה ראיה ..יביא לא אס דבר .לאמה ירצה. ולא אמת ואוהב השם
 אס .כי אקרא ולא. לעיין.בדבר,מדברי..תורה שעה אוכל.למצוא לא אשר הסבה היא עליהם-וזאת

ע’ בהם לעיין שעה'כלל אוכל.'^מצוא לא.. החכמות שאה בלבד..אבל. השבת, ביום הגי  .רב היזק ̂לי ו
ר. מזה מאוד ע מV.3.ע ^ה.חברם יאק ספרי כל אלי באו הימים - ובאלו ^  ,מלבד!‘'.אריסטו פ
שעה״פנויה מצאתי לא אשר.יישר~.אך, בכל הישה.והטוב בדרך ,הלך הוא כי. וראיתה. והמוחש החוש
אל״משא^ו. אבן יבא" וכאשר תנחומותו, המה..לבדם. מכתביך.ט ממהי. תמנע ספאיהואצ •בכל״ לעיון

' . י : • •י׳ ...................... ' ■־■ "■ ■■ ׳ י יי י ̂ i ׳ ״ מהודו
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קן ובשלוס-כולכס ששלומך שואלים אוהשינו כל לך זכרתי כאשזה החשבונות׳ י עמו מחשובי מהודו הז  ו
 כולם כי יודע^אלהיס ׳והעבדיס החורים ביתי׳ שני וכל רצא אל אבו ׳ושנינו דאחיו מעאלי אל אבו־

קן הרש שלומי ותגיע והצלחותינו הצלחתך על ומתפללים ממך ־ עושות ששורות לשמוע שמחים  להז
 שצ״ו .ועזם כהנים תפארת הותיק התלמיד רשי.יאשיה כג־ק ׳והנאמן הישר העניו הדין׳ הנע־יה

רו ׳כי ואך ימים ויאריך זרע ויראה בו שמחתו אלהים וירבה לבנו רשים שייומים ופזימתז ס  א
 שלוס ושיתך שלום אתה מותר ששלומה להתפלל אמנם כלל אשה ששלום שואלים אין ואמרו חכמינו

 ר״ת ז׳ל מימון שר משה הכותב וכתפן כחפציכם ויגדל ירבה ושלומכם שן ולשרה .חיה וכעת
שטרות מרחשוו ס הזאת האגרח שהר״ד). לחשבון ליצירה תקנ״ב אלפים ה' (והוא אתק׳ג'ל פ  א

ת האחרון חלק נדפס וכן הדר ושלא תואר שלא הרמש״ם באגרות כבר נדפסה רצתה רו אג  מה
ת שמי לידי באו וכאשר צרפתי ותרגום ערני בלשון מתימן אגרת אלי בא וכבר המתחיל קו ת ע  ה
תי מחוסר מקומות באיזה טעיתי כי וידעתי עשרי שלשון מחדש תרגמתיו הזה הערבי ממכתב ע די  י

ס זו באגרת יש גס ערני בלשון  לו כתב אשר האגרת לידינו בא שלא מפני לנו סתומים עניני
את האגרת אשר חלמידו  הצלנו אשר המעט זאת כל עם שמה באו אשר להפרטים תשושה היא הז

ה ■ ־ , : ; י גדולה. לפליטה לנו תהי
ה. ער ת תרגום אשר כחאבהא עני חקטע וליא כזה ערבי שלשון כתוב היה הזה שמכתב ה  המלו

א, ממנה ״ ; ס אשר מהר״שמונק הגדול והתכס אלי אגרותיה ממני תמנע לא והיא הו פי ד ה
 שמדבר הזאת נאגרת חסרון שיש חשש צרפתי תרגום עם ערבי שלשון הזאת האגרת אחריתי
ה נידע לא אשר אחת מאשה הרמנ״ס  מצא כאשר אך צרפת בלשון תרגס וכן הרמנ״ס עם ענינ

 האלה כדברים כתוש שם וגס ערבית בלשון זאת הרמב׳ס מאגרה שנית העתקה ר־שיים החכם
 בלשון נמצא אשר חצרה מלת על מוסב בערבי כחאבהא במלת הנקבה כנוי כי לו נתגלה אז

ה לשון והוא למעלה הזה שמכתב ערבי קנ ס גלה וכאשר נכבד זכר אדם לנוכח כביד בדרך נ תכ  ה
 ג׳ בסימן הזכרונות במכתש נמצא אשר נקבה לשון שכל לי נתגלה אז הזה נדבר אזני את הנ״ל

. לעברי. ערבי נין לנקבה זכר בין להשדיל ידע שלא המתרגם מטעות נא זה י גם

ח . , , ■■ ו ג ו ר כ ,'״ - , . סימן.,ג. ז
זצל הח׳^וב תלמידו יהודה ר ב יוסף לר׳ רל מיימון בן משה רבינו שלח האגרח זארן ,

ר העתקי הזאת (האגרת ז־׳.׳ פ ס מ',שלמה•מונק הגדול החכם שכתב צרפת בלשון מ ) .  . -  .
י ׳  - • . ■ Notice sor Joseph ben jehonda Paris 1842. ׳ — ״ ־ ־

אמוט, נל־ קסיכו כי תסיד לנגדי י״י שויתי . * M V rviJ/1 שויל/י - *'.י. .י

ד היקד :נעו׳העזידותל^ידט ■אמנס יהודה_נ־ע ב״ר שין ססדר יוסך׳ראש■ רש קדושת גדולת מו
 ערבי-הויא• ונלשון יערני שלשון הזאת אגרתו כתב (הרמים־ ה־יא'אמיתית ^שיה 'אהנת^ ״

̂לכתיוב  <5א כמשמעם הדברים: תרגם הדיוט היה 0אש והמתרגם נקנה בילשק נכב^ לאד׳ם ;מנהל
‘הוא אשי ?"®”״.י א"; ״?יי! שר_;יוסך_אוהנ ספק יאק ׳האמז^ימ׳י־ממממ׳סילית^׳כי א(נה



 אתפוש ■אמיתית אעה להרמב׳׳ס יוסף־ ר׳.־ שאהבת שיחשוב מי כל (ר״ל ־מאוד עליה גתפש ־ספק
 ממנו אדס־יראה .הסוחרים:וראיתי• עס כתביס בכמה בנו, הפציר גבאר .אבן ■ואמנם מאוד) עליו

 בגדד מגדולי הרבה וכן תלמידו יוסף (ר׳ בידנו: כתיבתינו מהיות •שבקש מה על וסיעתיו השתדלות
 דף גנוזה בחמדה נדפסה אשר, בן;גבחר יוסף למר גדולה אגרת■ השיב׳ הרמב״ם כי להם חרה

 שיזיק ואע״פ ענותנות רו -ש;ש מה. כל לעשות אכוון שאני ת״ח).ודע היה .לא יוסף ל׳ . וזה ג׳,ע״ב.
 התלמידים מקטני הוא ^אפילו בחסרוני שלמותו להראות מי,שרוצה וכל ההמון.מאוד. לנו'אצל

 לטעון לפרוק,ושונא אוהב התלמוד) חכמי (ר׳׳ל ההצלחה לדרך אמרדהמישריס, לו.?זה מחלנו
ף קידם שונא. ה התישר להתישר שרצה מי וכל יוצרו את כדי,לכו הודעתי  לתלמידי (ר״ל ונבר.
 כפי לומר או זה.לעשות בזמננו, יסכים אס שהאדם זוכרת היא אס בפנים פנים למעלה) כנזכר
 מיני בכל נקבע קנין זה בנפשו יקבע תתפתל עקש ועם שנאמר כמו מעשיו בכמות אדם כל גמול

יסתכל שהוא אדם להיות שרוצה לאדס ראוי הוא כן אס עקש הוא שראה מי שרוב לפי הדעות
ה (בערבי לילד אירע אשר וזה בשטויות דעתו יעסוק ולא שכלותיו וקנין מדותיו בהשלמת הי

 והמתרגם תמיד ק אותו שקורא זה תלמידו על היה הרמב״ם וכונת בן או ילד ותרגומו ולד כתוב
 בסבת או שמטעה מי הטעאת בשביל הכעס וחוזק לב מכאב בן) תחת ילד כתב הדיוט שהיה
 גורמים הבחרות ורתיחת לימים צעיר עדיין אז שהיה (ר״ל זה לך מחיבים השנים בשקר חולק

 שמעת אשר כמו והייתי בו שאתה ממה חזק ביותר משחרותך וביותר בשתחתך הייתי וככה כעס) לו
 ספק בלי שמעת וכבר עלי ,לחלוק כשמבקשים וחכמים מגדולים וקולמסי בלשוני .רצוני אמלא

 ובין ביני וכן הטרפות מן שאלות בשתי ז״ל פרחון מר ק הכהן יהודה ר׳ ובין ביני שהיה מה
בהם ושמחתי אלה כמו והרבה שבויה בענין נ״ע יוסף מר׳ ק יוסף אבו ובין וביני ל סג׳ דיין

רחוק שהייה למי ובקולמוסי לפני שהיה למי בלשוני וקולמוסי בלשוני דינו ולבעל אוהבי
. ואמן. אמן ויפרה יסגה ושלומכם , . .

. ־ •• ־ ■ :־ ■■־ ■־ ■ .■ ■ ■ ■ ה

אהקנאה הי  שס יצא כאשר כן על צדיקים דברי ויסלף חכמים עיני יעור אשר השוחד.הגדול .
 קנאה בכל ישיבות וראשי חכמי קנאו הגיע לבבל עד חזקה יד וספרו הארץ בכל הרמב״ס . .

 לא איש חי היה אשר הימים כל אך ודעותיו חכמתו על תואנות , ויבקשו במחנה למשה גדולה
 הנעורת פתיל כהנתק נתקו מתנגדיו מורשי וכל וגבר ידו אח .משה ירים כאשר והיה . בפרו. עמד

 ימי. באחרית הלך הישיבה.,השלישית ראש דניאל ור׳ י.״י עבד. משה מות אחרי. אש.,ויהי, בהריחו
 אמנס משה תורת הפרו לי״י לעשות עת לבו אלי הקנאה אמרה אז. שם לגוד לדמשק חייו.מבבל

ה הזה כמס לחיותינו לטובה חשבה. אלהים הקנאה.תשבה.לרעה■ אס ברכ  ואלה אברהם ב
ח3, ;״ל הרמב״ס, בן אברהם רבינו דברי י י פ ‘ י״י. מלחמת הקטן ס

 דניאל ז״ל שבבבל הישיבה ראש שמואל רבינו מתלמידי אחד תלמיד כי הוה שהיה ״והמעשה
שמו  אבא הצדיק מחבור הלכות על וספקות קושיות לדמשק.וחבר בל3נ).מ3 ״הבבל̂י

ה^ןבנוי פ̂י אשר הזה (הוא',הספר ז״ל .מארי כ ר  השני החלק ;הוא המצות ומספר אברהם) כ
 שנים מכמה פרוקים לו וכתבתי אלי אותם בכתובים)'ושלח ועודנו ערבי בלשון והוא הזה .מספר
תב בא אחרות בשנים לו שלחתים אשר .ואחר ה מתלמיד., ושליח: אלי.נ הי ל, ח ג ם. כ ח ד. ב כ תלמיד נ

הצדיק



ר תו3יש' היתה ה3בצו ז״ל שמעון ״ר3 יהודה ׳׳ר3 יוסף ר׳ שמו זצ׳׳ל מארי א3א ?>הצדיק ח  א
ס מורה ספר ורו3ע3 ז״ל ■מארי א3א שתיר והוא •מארי^ז״ל א3הצדיק־א ו3מר ״פרידתו כי כו  הנ

ה'3נכ י3ור שמו ;,על י ה ת'3ו התורה חכמת3 ארץ'ישראל כל3ד החכמו  ■'מצדן השלית אלי א3שאר'
תו3כתו *ועמו כ ס' ס3 3י  לשונו שהריס ריו3מד 'קהלת'ונכר לספר פירוש 'ר3ח הנזכר 'שדניאל’ה

 לתומו לשונו כמורה'חצי הוא ריו'3ד3 ל3א זצ״ל הראשונים גאוניס3’ וגס ז״ל מארי א3א צדיק3״
מו שס3 אותו שאנדה עמו ואחרים הנזכר יוסף ר׳ 3הר קשו־ממני3ו שמו3 אדס זכר ״לא  ואחרי
ד כי להס תי3והש ממנו ידי משכתי ז״ל מארי א3א י הצךיק וד3״לכ  וכשהגיע וכו׳ דינו על3כ א
 ך׳ אותו ראה אשר גולה הראש (הוא ו (צ״ דוד חדונינו , הגולה לראש שלחו לידס תי3תשו 3״כת

רו לפניהס ונשתטח דעתא מההוא והדר ה3תשו3 שחזר עד נדויו3 ונשאר אותו נדה ״פתחיה) תי ה  ו
מו' וסגר. חלה כך ואחר לו ה מלחמות ספר3 רהס3א יגו3ר דמשק.עכ״ל3 יו הג ״י.ו  על יאמר י

 יי^3ר ישוטטו קץ עת עד הספר • וחתם ריס3הד סתוס דניאל ואתה נאמר כאשר. הזה הספר
 כי נזכר ראיתיו ולא שנה וחמשיס מאות שש זה ■חתוס היה■ הזה הספר כי ,.r ותרבה.הדעת

ה ובספר ות3תשו ספר עשה כי הרמב״ס בן אברהס רבינו כתב■ אשר; יוחסין: בספר איס־ ש ע  מ
 תשובה שס הביא מלמטה השלישי בדף חק״ב בשנת בווינציאה נדפס אשר הרמב׳׳ס • על .ר־זקח

 עד ומאז שנדפס. כפי ממש ■באות אות שלכס הספרים תקנו המתחלת 45 צד נדפס אשר: ל״א
 ממנו ידח לבל ברכה■ לנו השאיר עלינו אלהיס ובחסד שזפתו איש עין אס ידעתי לא הזה היוס

 • ; P0C. 238. שס וסימנו באוקספורד אשר הגדול הספריס באוצר יד כתב אחד ספרי נדח .׳
 שטייג- משה מ׳ החכס מפי מנהו שמץ אזני לקחה תרי״ג בשנת באוקספורד הייתי כאשר ואני

הזה ספר כי'נמצא שניירר ’ ש'  'ללכת ■אז מועדות ■פני■ היו ואני שס הספריס באוצרי הקדו
אך עיני לשיס יכולתי ולא פריס לעיר  לפ״ר תרי״ח שנת בחורף לאוקספורד 'שנית בבואי עליו'

 כלול לאור יוצא הוא ועתה שהעתקתיו עד ארפנו ולא אחזתיו ומצאתיו נפשי שאהבה את בקשתי
ו אברהס רבינו הוא עליון לאל אברהס ברוך, ועתה לטוב. אחריח בשנת בדפוס בהדרו נ י ב ר  ק

 לחיותינו עדנה לנו היה בלותינו אחרי אשר הזה הספר ברכה אחריו לנו השאיר אשר ז״ל משה
ה, כיוס  היושב''בעיח כהן אברהסאלבירט הוא אברהם עליון לאל כהן והוא אברהם וברוך הז

 לחברת ראש אברהם הוא בשבתו, שבת מדי מפיו יבקשו ותורה דעת ישמרו כהן ושפתי פריס
ת צדקה ועושי חסד גומלי ע ל'  אל לךמארצך' לך לו נאמר אשר אברהם הוא הזאת בעיר בכ

ד הארץ היא אראך, אשר הארץ י אל עי ר ש  ברכ׳ה והיה שמך ואגדלה שס ואברכך תמיד בה י״י א
הי הזה לספר אמר הוא  לחברת לעמו טוב ודורש החכס הוא אשר מבנים וברוך .אור ויהי אור י

 הבח׳וד הוח יוסף פרת ובן אשר בנימין כמ׳ ושמו פולין ארצינו מילידי והוא חסד'בלונדון גמולי
ר בטוב בי הג ק' סף י ת''יו  כן גס הדפוס לאור הזה הספרי להוציא וישעי אורי הוא גיינצבורג כ

ך’ ־ ׳ ברו " גס •וברכתם יהיה ־' תי ו ׳ -■ א

'’י ; ר , ^ גלו״..פילץ׳0^
, ... ,. ׳ : . .''עיר,פאריס3ת.חכמוני. יושב-בשבת \ .
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‘ עולס! אל ה' שס3

 יוצרכו קדוש ורכננו פרשנו ורבינו מורנו קדושת גדולת מעלת יקרת הדרת מלפני שנשאלו שאלות
ופלאו הדור יחיד הקדוש הנגיד הגדול הרב אברהם אדונינו גליותינו חכמי עטרת י

 עיני מאיר חשכנו המגיה אל בחיר גאונינו אדונינו ק כבוד מנוחתו מבואו עד שמש ממזרח
השלוס. עליו והמזמות הגבורות בעל החכמות נביא האלהיס איש משה גליותינו

 משנה חבור לא עלי לר• הצלת קושיות צמנהא הבבלי בדניאל יעריף שכ״ן מן ורדת
 בתאבה על: אברהם רבינו רב אל פגאובה צחבתהא מנה בתאב מע תורה

שבלאתה , ז״ל. קאל בתאב אל נסבה והדה מעאריצאתה ופסק וחלמ
שפרה. קרב גברה,ומכלי מגבורה חכמה דלתות על וממוצא,ושוקד ימצא,ממערב דבר על משביל

מכפרת השמיס ^ומעצס מאירה יקרה^וממאורות ומפנינים ,לעזרה שמה לנוס רה,ו  טהו
 .ובאהבתה סדורה שלחנה חבורה,ברורה,על ועטרה,לבני כבוד הישרה,ותומכת משעירה,למעקלי
 על חסירה,ושוקדת נעורה,וממעדניה תבל מאהבת נעורה,וידיה מעורה."ומשנתה קשורה,ובחבליה
ם,עלומיה'לבארה מי  מדין על יושבי חיילים, אליס,וראשי בני בקצרה,המה ופעמים בארוכה פע

חפצי'נוטה אדירים מים מעמקי הדולים ודין דת ויודעי  ופרטות,ומדין בכללות .לדון שפרירים .
 חתולות מלמדין,ולהסיר ואין כאחד הבאים כתובים־ מלמדין,ושני למדין סתרי להטות,ולגלות דלים

 בקדש מעלות עשרה אחת וסלסול גזילות דייני ושני נחלות בסדרי מסלות ולסקל וקלות בחמורות
 איסורין על באיסורין נחלות ולחזק חלילות וחוזרות נגללות הצד במה מנעולות ולהתיר נכללות

 אתת ובפלאי נכללות הקביעות בסוד מזלות עשר שניס מעלות ובחילוק שבכללות לאו ובדין חלות
 ובין לשונות הקש בין ולהפריש ספונות חכמות ולשנות ולתנות סלסלות כבוצר.על כפולות עשרה
 וזדונות שוגגות בדיני התבונות אנשי שאונות ולהשקיט כבינות כרחלים צפונות מענינות למדין
 ומסך למעדניה ותרעבנה רביביה ולטלי למימיה תצמאנה האס שרותיה חכמות קרבנות וסדרי

 הנדיבים שר הגביר לדביר עושו אמריה תשיב היא אף ודבוריה לחצרות'ה הנפשות ותכלינה יינה
 מסלונים עלובים ומציל קרבים תודות מלחמי רעבים ומשביע ערבים שפתות מענני הרביביס מדל

 ומשוח תפארה מקל בכתובים והמה להביס פני פניהם נצרביס מקרבים שביבים ומכבה וסרבים
 וחותם מטעה נצר בעתה י״י לפני ומסלתה משמנה חבתה מנחת ומגיש פתח ופותח מלחמתה
 חדשיס ולבקרים לחדשים מבכר חכמתו עץ חלשים ומגביר לחשים ונבון חרשים חכם אזרועה

 החכם אברהם ורבנו מרנו אדירנו חכמינו קדושת גדולת כבוד בשלשיס שם ולו הישישים ראש
ם יפשר אמונים שומר הרבני,ם דגל האדיר  ימיס ויאריך שאונים משביח ינצרהו ההמונים אב העניני

ה אדונינו עפעפינו גיה ורכבנו פרשינו ורבנו מורנו קדושת גדולת כבוד בן וששוניס בשמחות ש  מ
 המסלסל התושיה כפיר מבואו עד שמש ממזרח ופלחו הזמן אות המגדל המעוז הגדול הרב

 הרוחות אלהי אל מלפני שלום ישא -יזבוד אותו טוב וזבד כבוד מנוחתו בציה כמים הנמצא תרומיה
 ועיניו קשובות אזניו אשר בטוחות חכמה השת נכוחות מקבץ ומשפחות עמים אל ארוחות מחלק

 מקדישות ורוממות ורון שוחוחות תמיד כסאו תחת ומחיות נכוחות דוברי שיחות לשמיע פקוחות
ומשבחות 1 .



ס בחרותס מכווניס לעומתס שנאניס ואלפי ומאופניס לפורחות הנפשות ותצודדנה ומשבחות ני  תו
ם ובהנשאם  ומחמשה משננים ובוקר ערב משתנים משמרותיהם ועל עונים כבודו שם וברוך נטעני

ס טהורה לעד עומדת מאירה עינים ומברק הנצנים נראו ובארץ נכונים בעולמו קנינים ני י פנ  מ
כו אשר בחרה מבניה מאמירה מסלסליה מאושרה תומכיה חפרה והלבנה החמה בושה יקרה ר  ד

 ושיכס לאהליה ומתועדים דצתותיה על השוקדים ותומכיה ומאוהביה נהרה עליו ותופע נסתרה
שמח ומשרתו ועבדו ושודדים אהלים ומשלוחי נחידים הזמן ומתענוגי חומדים ולמלחמה מנדדיס  ה
תו פני את המחלה נ״ע סעדיא בן הבבלי דניאל מעלתו וגודל שלותו על המתפלל בתורתו דג  ג

ר ואלהים חכמתו בית - עלותו מדי שירותו וכל חמדתו ואוצר נכאותו בית את להראותו  ר-3י
 אל זה כתב ערך זה מה ועל זה מה זה אדוני יאמר ואם ובחמלתו באהבתו משרתו ויחון תורתו

ס וערכי בספרים בנותי דניאל חני במחזה אברהס אל ה׳ דבר והיה יתן מי מזה לבן מזה רי ד ס  ה
 מרוי- בחדרים וחפשתי יקרים ומספרים כמאורים מאירים האמרים ואמת מחברים קדש אמרי

ר עצכוני ומרוב שאוני והשביחו אישוני והאירו עורוני ופקחו צמאוני ורוו יאירים נהריס מ  ה
ת היו בלב ספקות ובטלו גאוני מדברי אזני שמעה שלא מה עיני ראתה יקר וכל ינחמוני קו קו  ח

 גבריין ונצחו הדורין מגוברין דרין מכמה מטמורין ואתגליון קטרין כל ושרו משתקשקות וברחובות
ת מצהירות שורות י בין סגורות דלתות ופותחו ע,נהרו הופי ח באות נשים סדורות בזמנים ו רו אי  מ

ת ודעות ובבכורת קדשים בקדשי נבררות וחכמות צחורות אתונות 'על רוכבות וישועות רו  טהו
 ונפוצות המחלצות ולבשנו החמוצות ונמתקו המחיצות ונגללו הפרצות ונגדרו ובטהרות בנגעים
און יש מעות הרבה חוצצת בעין לפלופין לפי אבל לפצות פיהו יוכל ומי מתקבצת יהודה ו
מצחות על תו והתוית עמוד ובתיו .בגנזכיו המושל תחתיו המשיח הכהן ואתה לרנות שלחני

 ולאלרי ובנקיקיס צורים בנקרת הבאים חזקים כראי דברים על והנאנקים הנאנחים האנשים
ר רפות ידים בחיזוק לבבם ולהחיות מכאובם ולהסיר מעצבם להם להניח נזקקים ישראל רו  בפי

 ודדן-! מרחפות המיס פני על מתנופפות כרותות סוחפות ושטפיהם מנקפות בלבבם התקפות
ה סכ ה ורבינו מורנו תפארת צפירת יקרת קדושת גדולות כבוד כתאב אל ענואן נ אדוני ו
ד החזק הפטיש המובהק הרב אברהם נגידנו י״י ברוד ופלאו הדור יחיד צבאות י״י עם נגי

.דוריס דור ירח ועד שמו ינון שמש בלי עד מבואו עד שמש ממזרח ומקוראו

׳ בה׳ גואב די אל גואב אל נסכה ׳ י
ו נ נ ו ד ם א ה ר ב ר׳ זק״ל א ל ל א י נ י ד ל ב ב דל. ה

ד מ׳׳ר כג׳-ק הנחמד האהוב הנכבד החכם הדרת אל אפחד ולא אבטח ישועתי אל הנה  דניאצי ו
ר החכם ד א ! ונשוא זקן התעודות וגביר החכמות אלוף החמודות איש האביר הגדול ה כי פ

 ?ד3הכ הנכבד הזקן סעדיה בר וגדולתו תורתו וירבה מעלתו האל יגביה מפנינים ונחמד יקר
ע היקר  ה^רר׳י/ מהלליו מספר בינתו המשבח בחכמתו המשתעשע מקומו ומכבר שלומו דורש מאת ל

ר לברכה. קדש זכר משה בר׳ אברהם אחיו אליו ‘״
תד שמענו אזן לשמע ומזמה בינה דעת לכס ונודע חכמה תמות ועמכם עם אתם כי אמנם מ  חכ

גלמ ישראל נל לעיני אותה ובאר גואל לתורה עמד לאמר בבינתך מתפארים ורואיך ׳ .
3שר ביוס קריס כמיס ודבריו ומערב מזרח חכמי על והקשה תעלומותיה לאור והוציא סודותיה

חכמיי אחד הנה הדורים מן הדור אלמן לא כי ישרים י ועלזו בוערים בינו י למרחוק הקול וישמע
 אשר י^הל יי^יע יח^יי מלין ענין ובכל קדמונים חכמים דברי וסתר ענינים חדוש הוציא
! ישניס הפרושים בדקדוק ונשען הגמרא ספרי כליו ותגר התורה במלחמת זרועו וחשף ירשיע  ע
ד כל כעיניניו הוציא למולו לעמוד גבור יכול ולא אצלו חכם כל עמד אשר החבור הנה חדשים  סו

ק עולם גאוני על בו וגבר נעלם ,1 ובמצןף במצוק ויביאו אליו כחו בכל ויתמרמר עליו דיק וי
׳ השאיר



 הוך3 מהלכים השועלים והנה צורה3ה חומתו פרץ אשר עד למטרה לו וישמהו צר3מ לו השאיר
 נו3ל וימס שמענו לאמר השומעים ויתמהו ותיו3י3מס מתרחקים האריות היו אשר אחר ותיו3רחו
אמי נו3 רוח עוד קמה ולא  דרך זאת לא כי מאמינים ר3ד לכל כפתים תהיו אל עליהם ונ
 ונראה ונדענו האיש ר3ד א3י אשר עד 3ונתיצ עמדינו על נעמוד 3ונתעצ נחרד ולמה ונים3הנ
 הארי את גם 3הדו את וגם לפנינו עמדו לא 3ומער מזרח חכמי הנה אזנינו שמעה אמת אם

 לידע וחוקרין ר3ד3 ונותנין נושאין אנחנו ויהי כגילנו אשר האלה הילדים כמותם ויהיו הכינו
 חכמים מלאכת מלאכתה אוצרת וקושיות ולספקות אוגרת יקר וכל אגרת והנה ר3ה מן התק

 הלו3וי יעמודו מרחוק רואה עזות תענה •ופעם רכות ר3תד פעמים נעלמים סודות על חוקרת
 ני3 למה המראה את להלז ן3ה ויאמר ומראה מחזה3 3הר ויחרד יתנכלו אלינו בה ה3ד ומוציאי

 כאלו פיהו 3ירחי אדם וכל נחלתינו3 זרים ונכנסו עלינו המלשינים ו3ר היום גואל אתה הלא תעצל
 נדהם כאיש שקטתה זה מה ועל ני3 זה ולמה כזה להכיל ך3ל יוכל ואיך לנגדהו עומד אין
 הכלה אדוני אהה ואומר נחלתך זרים מיד ותציל ותיך3א מלחמות ותלחום נוהם כארי תעמוד ולח

דתגויי3לע לקוח מקצתו הלא זמני שארית את עושה אתה  כרס לניהול ד3משוע ומקצתו הארצות ו
 אורס33 התחלתי אשר ולפרושים ורים3ח3 ידי נתתי אשר לספרים נשאר ממנו ומעט אות3צ ה׳

 ונאצה היום תוכחה יום ויאמר יתי3ל אנכי גס אעשה מתי אותי נותן אתה הענין לזה ואס
 וכיוצא המקומות ואילו ולך3ג את 3תרחי כן ואחרי לך הנחלתי אשר שמור עצה ל3וק ממני שמע

 יש כי וידעו ומורך הורך רי3ד ותרץ ריך3ד ויאורו פיך פהת הס3 להתגדר לך הנחתי עניניהס3
 עתה דניאג והנני אחסה האל חסד3ו אעשה כן כעצתך ואומר ישראל אלמן לא וכי גואל ננו

 .ולא על״הס נלחמו וריס3וג וצינה מגן עליהם יש זצ״ל ריו3ד כי ולהודיעך ינה3 להשכילך יצאתי
 אחד אל אחד רצוצים קנים יעמדו ואיך רו3נש מלחמתס3 ושרין ע3וכ וחנית וקשת להם יכלו

 אמת3ו רעועים הקושיות 3רו הלא ידועים כמקומות שאלת וכענין הקשית אדוני יפה ואס נחכרו
 ויראה גדולות דכרי השאלות לשון3 אכל הנכונים מן שאתה עליך ומעידים ונכונים טוכיס דכריך
 אותן ממנו נעלמו וכאלו משולכות אחת אל אחת רכות כטעיות ילס3ש3 נתפש זצ״ל 3שהר מכללם

 ודכריך משקין מסכת תלמוד ונוסח נזיקין כסדר הערוכות משניות מוכאות לידך המה אשר הפליאות
 העולם אדון כמשפט עליו יכיאך לא ואיך נעלם לא הדכר וממנו לעומתם חצים מורים כמקצתן

 שתקנו עלינו החטא היה ואילו אדונינו 3הר על שחד נקכל איך אותנו מככדת ככודך לשון ואס
 ונפרש קושיותיך לעניני נחזור השרים דרך על ההולכים הדכריס אלה כל ואחר ומחלנו ועכרנו

 עסקינו 3רו ולולא כלשונו ודכר דכר כל ועל כענינו ומקום מקום כל אל 3ונשי ספיקותיך מקומות
 והאל מזומן לפנינו האל כחסד הכל כי הזמן זה כל התשוכות התאחרו לא עלינו הזמן ודוחק

רצין. יהי וכן שלותך ויתמיד תורתך שלום וירכה גדולתך יגדיל

א׳. שאלה
 או שכת 3ער3 למול ואחד כשכת למול אחד תינוקות שני לו שהיו מי קרכנות כספר ז״ל 3הר אמר

 וכין תחילה שכת של שהקדים כין ליה שנא ולא פטור כשכת שניהם ומל ושכח השכת אחר ,
 תינוקות משנת שהרי זו פסקא דעתי עניות לפי לי וקשיא שכת של כך ואחר חול של שהקדים

 ושאר כפסחיס דתנן יהושע דר׳ אליכא שמעון כר' לה מתני הונא 3ר סידורה3האמוראין' חלוקין
 ור׳ חטאת 3מחיי אליעזר רכי הן ראויין ואס 3חיי ראויין אינן אם פסח לשם ששחטן זכחיס
 וכולי דתניא שמעון רכי ראויין לשאינן ראוין כין ליה דשאני תנא מאן ואמרינן פוטר יהושע

 כאותה מציה לעשות ונתכון מצוה כדכר טועה אלא יהושע דר' אליכא שמעון ר׳ פטר דלא ואשכחן
 כרכר אלא כגופן הן כשרין יהשוע לד הפסת 3ער3 פסח לשוס ששחטן אחרים זכחיס שהרי טעות
 ולא כרישא ושתטינהו דקדס וכגון חייב ציכור אימורי לשם השוחט אכל הפסח כגק קצבה לו שאין
שמעון דרבי אליבא הונא רב לה דסכר וכיון שנה וכן זכר כן לחלף שדרכו בדבר אלא פטר קא

סידרה 1*



 p«3 וכולי כשנת למול ואחד שנח אחר למול אחד תינוקות שני לו שהיו מי הסדר זה על סידרה
 י3כר לה מתני יהודה ורני פוטר יהושוע ורני חטאת מחייב אליעזר ר' ונו׳ שבת ערב מול אחד

 דלא מידי ואפילו קצבה לו שיש דבר אפילו ראויין נשאיק אפילו שפוטר יהושע דרבי איייבא מאיר
 בנריתא וקתני פטור ציבור אימורו לשה השוחט אף מאיר ר־ קתני דהא ביה טרוד דלא y אע מיחלס

בעגל אפילו מאיר ר היה פוטר אלע־ר ר׳ ו,]מד רא,יי, שאינן ^חיס דאחד הראוייל אחד^ז-^ס

 דקדיס כגון למרצה והוצרכו בפירוש מאיר ר׳ משוס לה תאני חייא ?ר׳ מיוה ירו^שוס ״י״דד
 במשנתינו שנינו שהרי מאיר כרי דהלכה למימר וליכא מצוה בהילות דליכא שנת שית'מערב ̂מל

א' ; JL׳ ש ׳4ס״״  בדלא ואוקימנה חייב ציבור אימירי לש־ השיחט וכן הזבחים כל ושאר ן”'
 תינוקות הא7 דפסחיס אמתניתן לתינוקות מתניתן ורמיק ביישא ציבור לאימורי ו טינה ושח הדיס

 ברמיא בגמרא לה משדרינן וקא במצוה וטרוד מצוה בדבר דטעה היכא פטר והא ה^יה להו
 שבת ערב של את ומל בשקדס אמי רב וכשהעמידה שמעון רבי דעת על הונא יסידורא'דרב זו

 השוחט מאיר ר׳ ש- מדבריו מסיפא לאיתוביה ובעינן ברישא ושחטינהו שקדס כגון אימורין וגבי
 חייא דר׳ משמא אלא לה תנינן לא לתינוקות מתניתא עלה ורמינן פטורין ציבור אימורי לשס

י אלמא מאיר כר׳ לה תנינן לא מתניתן איל מאיר כר׳ היא חייא דר׳ דתוספתא מכל^  שמעון כ
כי מוכחא נמי תחריתא וסוגיא בזיחיס בין בתינוקות בין מצוה בדבר בטועה לד סבירא  שמעון ד
 התס שאני דילמא דתינוקוח יהושוע כר׳ לימא אי נמאן יוחנן ור׳ לקמן אמרינן דהא לל סבירא
 את הקדים אס אלא פטור דאינו מינה שמע מצותו נעשית שלא מי אלא בהול ואין בל־ול דזמנו

 להא בהול דזמנו התס שאני דלמא לרחויי לן היה לן-לא ס־ירא מאיר כר׳ ואי ברישא חול
 מצוה לשוס כרת היה לא חול של את שמל ובשעה ברישא שבת של הקדיס׳ ואפילו פיטר מאיר ל

 שמע אלא פטור בהול זמנו דלאו אע־׳ג יבמתו נמי וכן פטר קא הכי אפילו המצוה עשה שהרי
 בשני שמעון י׳ שפטר מה אלא בתינוקת למיפטר ליכא הלכך סוגיין אזלה שמעון כ״ר מינה

 שהוא מפני ברישא שבת ערב של את ומל ושכח בשבת למול ואחד שבת בערב למול אחד תינוקת
לעשות ומתכוין חול של את מילת שהיא מצוה בדבר טרוד והוא אמי ר׳ כלאוקיס היום בחובת בהול

באימורי נמי וכן חיע חול של את מל כך ואתר שבת של את ומל קדם אס תבל שבת את״של מצוה
 למטה אמר שכך שמעון כר׳ בזבחים ז״ל הוא פסק וכן חייב איחר ואס פטור הקדיס אס צבור
 מפני חטאות .מקרבן פטור פסת לקרבן הן ראויין אס בטעות פסח לשס אחריס זבתיס שחט

 ראוי אינו שהרי חטאת רזייב שניס שתי בן או נקבה שהיה כגון ראויין אינס ואס ברשות ששתט
 כיון שלמיס זבחי של בעגל אפילו פוטר מאיר ר׳ דהא מאיר כר׳ מתוקמא לא והא הפסח למצות
 שתי וכן בנקבה שכן וכל טרוד דלא ואע״ג דמחלפי משוס בחולין ואפילו מיחלס דלא ואע״ג דטריד
 כר׳ דפסק בתנוקת שנא ומאי ליה סבירה שמעון כר׳ מינה ש״מ אלא לו'לפטור שהיה נשיס
 יבאר זה בדבר הרב דעת סוף ע. לעמוד מר יכול אס שמעון כר׳ דפסק בזבחים שנא ומאי מאיר

חטאת חייב היוס חובת ע. יתר שחט אס וכן וז״ל אמר ציבור אימורי גבי אלא עוד ולא הטיב לנו
אמורי ושחט שקדס ובין ציבור אמורי לשוס אחריס זבחיס ואפילו משמע הדבר וזה התוסיזת על

̂א שמעון כר׳ אפילו זו וסברא קדם שלא ובין במשא ציבור  דקתכי מתניתן מוקמי קא דהא לית
 לשוס אחריה זבחים שחט אבל ברישא ציבור אמורי ושחט בשקדס וכולי יומתו ציבור אמורי

 הקדיס לא ין3 הקדים בין לאקשוי דאיכא מאיר דר׳ אליבא שק וכל הוא פטור ׳ציבור רי אמ
 ושתטיכהו דקדס כגון לה ומוקמנא פטור ציבור א'מורי לשם השוחט מאיר ר׳ אמר בפירוש שהרי

כמר. ולא כמר לא דפסק שנא ומאי ברישא ציבור לאימורי

. ה ב ו ש ח ,

דהאי בגמרא מעיינית וכד מאיר כר׳ ובתינוקת שמעון ‘כר בזבחים סמר יימי- זי ו-ימיא
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 3דר דטעמי ואמרי־נן' פטור מתני יהודה 3ור חייב מתגי הוכא רב התם דגרסינן
תני אמרינו הכי ובתר נחלקו לא מאיר ר׳ דאמר יהודה דר׳ וטעמא וכו׳ נחלקו לא שמעון ר׳
ותרצען וכו׳ יהושע ר׳ השתא לישנא דהאי אליבא ואקשינז וכו׳ מאיר ר׳ אמר חייא ר׳

 שבת נתנה וסיפא לדחות שבת נתנה דלא שבת בערב שבת של ומל דקדס כגון רישא ינאי ר׳ דבי
 שבת דחיית לגביה דליכא מפני אלא ברישא יהושע ר׳ חייב דלא תירוצא מהאי ושמעינן לדחות
 לרב אשי רב ואתמה שבת ערב של אף יהושע ר׳ לדברי פטור בשבת למולו תינוק שס יש אס אלמא
 דהאי לגביה ליה ופריך דעלמא תינוקות אצל לדחות נתנה נמי רישא תירוצא דהאי אליבא כהנא
 דהאי אליבא ושמעינן הוא דשמעתא ממסקנא פירוקא האי ליה וקס לדחות שבת נתנה לא גברא

 על שנא לא פטור בשבת למול תינוק שס בשיש דחיית.שבת גברא האי לגבי שס יש דאס מסקנא
ס ולא שבת ערב של על שנא ולא השבת שלאחר הקדי א׳  אוקמתא והך שבת של או חול של שנ
 ור׳ אליעזר ר׳ נחלקו לא דאמר היא שמעון דר׳ אליבא עלה שסמכת בפסחים אמי ר׳ דאוקי
אי ועל וכולי שבת אחר למולו אחד תינוקת שני על יהושע א ה שנ  שמעון 'דר׳ מימרא דהוא לי

 בתינוקת שמעון דר' ומימרא וכולי עסקינן במאי הכא בפסחיס אמי ר׳ אוקיס בשבת כדאיפרש
 דדוקא שמעינן מאיר ר' דתני האי אליבא דגמרא וטריא שקלא דמדחזינן עליה סמכינן לא

מאיר■ דר׳ בלישנא יהושע דר׳ אליבא תירץ כהנא רב דהא הוא דשמעתא דמסקנא ועוד הוא
למולו ואחד שבת ערב למולו אחד תינוקת שגי לו שהיו על יהושע ור׳ אליעזר ר׳ נחלקו לא

 ינאי ר׳ דבי כדאמרי דמתניתן ותירצו וכולי שחייב בשבת שבת ערב של את ומל ושכח בשבת
 חול של הקדיס בין פטור שבת דחיית גברא האי אנל שס יש אס הילכתא ולפיכך כהכא ורב
 שמעון ר׳ דתני כלישנא בתינוקות לן סבירא דלא ואע״ג ז״ל כדאמר שבת של הקדיס ובין

 דמתניתן דדוקא בזבחיס כותיה לן סבירא אזלי מאיר כר׳ דשמעתא וסוגיא דגמרא דמסקנא
 אליעזר ר׳ נחלקו לא דקאמר שמעון כר׳ זבחיס בענין לן שסבירא מפני ולא אזלא כותיה

 כדאיתיה והאי כדאיתיה דהאי תינוקת בענין כותיה נמי סברינן וכולי ראוין שאינן על יהושע ור׳
 סמכינן ולפיכך כדפרשינן מאיר דר׳ אליבא דתינוקת במתניתן דשמעתא וסוגיא דגמרא דמסקנא

 כר׳ זבחיס בענין דמתניתן ואוקמתא יהושע כרבי דה״יל כהנא ורב ינאי ר׳ דבי איתריצו אליבא
 ר׳ ראויין לשאינן ראויין בין ליה דשני תנא מאן בגמרא דאמרינן עליה סמכינן ולפיכך שמעון
 כר׳ התנא לן וסתם והואיל אוקימתא האי על דפליג מאן וליכא וכולי זבחיס דתניא היא שמעון
 הלכהכסתס מתניתן וסתס דבריתא דמחלוקת ענינא בהאי מאיר כר׳ הילכתא ש״מדלית שמעון

 על יתר שחט אס וכן שאמר ז״ל דבריו משמע בא היאך ידעתי לא צבור אימורי ולענין מתניתן
 ובין ברישא צבור אימורי ושחט שקדס בין משמע כשאמרת התוספות על חטאת חייב היוס חובת
 ששחט אלא היוס חובת על יתר משמע אין העיקר אתר אלא ותוספות יתר יביא היאך קדס שלא

 התוספות על חטאת חייב ז״ל אמר זה ומפני אחריס זבחיס ושחט כך אחר והוסיף היוס חובת
א מאי ליכא זבחיס בענין אוקמתא והאי ברישא צבור לאימורי ושחטינהו בדקדיס כדמוקמינן  דחי ק

 ולית רביס לגבי הוא דיחיד צבור באימורי מאיר כר׳ דהיל׳ אדעתיה דסליק מאן וליכא לה
היטב. מלתא להא בררינח וכבר כותיה הלכתא

ב. שאלה •
א פסח) קרבן מהלכות ששי (פרק קרבנות בספר זצ״ל שאסר לי קשיא ועוד ד  טובל שהאונן ב

 לו מת אס אבל פסח בקרבן נתחייב שכבר חצות אחר המת לו שמת לערב פסחו ואוכל ׳
 לעקב ואוכל סובל הדס עליו וזרקו שחטו ואס לשני ידחה אלא עליו שוחטין אין חצות קודס המת

 מתחייב אינו ניטמא שלא ואע״פ חצות עליו ועבר חצות קודס המת לו מת שאס מהא שמעינן
אינו כרת במקוס דבריהם העמידו לא באונן חכמים שאמרו מה נמצא אונן שהוא מפני בפסח

. אלא
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י ”יזצי קודם אנל חצות לאחר אלא י י ״ ״ ״י' ה ^י י
י י^וק ל^י חצות אחר מת לו שמת דמי חדא א3טו ה3 לי השיא• ולפנים ולפני לפנים ה3 נן ק

תנן נו וה פסח <ת בא. אותו חייבו בלילה הכי ואפילו אנינות עליה דחל חצות קודם אלא  ד
ת ק פ ה״ ־ןז או י ל׳״יזלי' ״ליהז שוח״ין וכולי נגל ה ״י I י”” י f'”'

 תכן הא עוד הו כהד אונן תנא ולא והזבות זבין השני את שעושין אילו רבנן תנו והא שגי לפסח
ת מן ן פטור לו שא השני את יעשה הראשון את עשה ולא רחוקה בדרך או טמא שהיה מי ר כ  ה

ס3חיי ואלו ה ן חייב לו וא קיימי ועלה בהדייהו קתלי ואנן דמזיד ששת 3ר ואוקיס הכרת3 י ת ג  כר
 חצות קודם ין3 לה דשאני ולמאן כרת 3חיי הראשון את עשה שלא אונן3 פלוגתא דליכא מכלל

ה לא חצות דלאחר חצות קודם3 אלא לאוקמי ליכא חצות לאחר אי הוא אונן ולאו אנינות ח.  ו
ק3 חדא יא3מ ח,ות לאחר מביא אינו חצות קודם דמת דמוכחי סוגיא תרתי אשכחן הא אמרת ר  פ

אנו3י ופו _בנו אין הפסח לשם יביאנו וכו׳ פסחו המפריש דת״ר הא טמא שהיה מי  שלמיס לשום י
א הא פסח לשם יביאנו עמו ממינה בנו חצות קודם דמת לימא אי אימת האב בדמת ואמרינן ק

ה אנינות חלה דאם מכלל שני פסח לשם רבה ותירץ העלוהי אנינות חלה והשנית מי^תי לא ע.י
 לילה אנינות אומר שמעון ר׳ דקתני שמעון אדר׳ שמעון ר׳3 דמקשינן הא בזבחים יום טבול בפרק
 מבילא שלם כשהוא שלמים אומר שמעון ר׳ דתני מיהא סופריס מדברי אלא תורה מדברי א־ינה
ס מת לו שמת כאן קשיא לא אביי ותירץ הפסח את לרבות מנין אונן כשהוא מביא ואינו ד  קו
 חצות לאחר אנינות עליה חלה לפסח איחזי דלא חצות קודם חצות אחר מת לו שמת וכאן חצות

 התשובה מייתי לא אנינות עליה חלה דאם מינה דשמעת אנינות עליה חלה לא לפסח דאיחזי
ה חלה קא הא בתימה פסח לשם יביאנו עמו ממינה בנו בפסחיס דקאמרינן האי זה על  עלי

 ועל תנן דהא לבדו פסח מייתי והיכי עילוהי אנינות חלה קא הא פירשא הוא הכין אנינות
 נתכוין שלא רבה ותירץ לבדו הוא דמשמע יביאנו תני ואמאי עצמן בפני עליהן שוחטין אין כולן

 בעליו מקצת שמתו ואע״פ שני פסח שיביא הוא שראוי וללמד הפסח כבש את לתקן אלא ■התנא
 ממכו נטמא לא אס ולעולם לאביו להטמא מצוה שהוא מפני שני בפסח מביאנו הבן נטמא אם

 דאמר רזבחיס והך יביאנו שאמר התנא לשון לתרז בא לא עמהן עליו ושוחטין אחרים עם עצמו
לא ומאי יביא לא שנינו לכך אנינות עליה דחלה חצות קודם מת לו שמת כאן קשיא לא אביי
ס דבריהם העמידו שלא אנינות עליה דחלה ואע״ג מביא אחרים עס אבל עצמו בפני יביא במקו
 חצות קודם נמצחת עצמו בפני ואפילו יביא אנינות עליה חלה דלא חצות לאתר אבל כרת

 אבל אמרינן ועלה אחרים עם מביא אבל עצמו בפני יביא לא להטמא לו ויש אנינות עליה דחלה
 שנתחייב מאחר חצות לאחר אבל מדרבנן לילה אנינות דקסבר משוס פסחו את ואוכל טובל אונן

 ואפילו עליו שוחטין להיטמא רשות לו והין חלה לא דאוריתא דמאי יוס אנינות אפילו ,בפסח
 בעל אותו מטמאין רצה לא להיטמא דתניא הא כדקאמרינן יטמא שמא חיישינן ולא עצמו בפני
 לשחוע הולך שהיה הרי לומר תלמוד מה ולאחותו דתניא אהא וכולי הכהן ביוסך ומעשה כרתו

אס מלתא בהא מר יעיין חצות לאחר הא חצות קודם הא ופרקינן יטמא לא אמרת פסחו את  ו
להשיג. כח בנו שאין בה עינינו יתיר הרב לדברי ראיה יש

. ה ב ו ש ח

א  טובא מתניתן בהאי וטרינן ושקלינן לערב פסחו את ואוכל טובל תנן דהא קושיא מאי ידעתי ל
 חלה לפסח חזי דלא חצות קודם מת לו מת כי ואידי אידי אביי ואסיק יוס טמל בפרק

 מי בפרק מיפרש וכך עליה אנינות חלה לא לפסח דאיחזי חצות אחר מת לו מת עליה אנינות
ח חצות דקודס ומת פסחו את במפריש דגמרא וטריא משקלא טמא שהיה ד ה א  שני לפסח ל
3חיי אי ^דכבר חצות אחר מת לו בשמת תדוצא לערב פסחו את ואוכל טובל אונן דתנן הא נמצא



 כרת במקום דבריהם העמידו ולא עליה אנינות חלה לא זה ומפני האנינות קודם בפסח ליה
 דקוזיס לאשמעיע אלא גמרא אתא דלא ואמרת . בתשובתך שמעתתא להני דשנית שינויא והך

 זה תירוץ לך מנין ידעתי לא לבדו אפילו מביא חצות ולאחר לבדו פסח קרבן מביא אינו חצות
 ערוך תלמוד מנחינן לא מסברא ואי זה תירוץ בא מקוס באיזה הודיענו ראינו ולא ידענו לא מגמ׳ אי

 ואנן אמרינן שינויא האי דבכי לשנויך והדרינן נדחה חצות וקודם מביא חצות דלאחר מוכית
 אירי דלא ודאמרת לך די בסברא אלא בתלמוד מצוי שינוי שאינו שכן כל וניסמך ניקו אשנויי
 שמעתא כך ותאמר תדחוק אם ידחה לא או לשני ידחה אם עצמו הכבש בענין אלא גמרא

 עצמו באונן בפירוש דהיא דזבחים בשמעתא תאמר מה פסחו את המפריש בענין דהיא דפסחיס
 חלה לא לפסח דאיחזי חצות ולאחר עליה אנינות חלה לפסח חזי דלא חצות קודם ואמרינן

 שוחטין שאינן אע״פ עליה אנינות דחלה דאונן שאמרת השבוש זה על לתמוה יש וכמה עליה אנינות’
 בפני לי מה לפסח חזי ולא עליה אנינות דחלה דמאחר אחרים עם עליו שוחטין עצמו בפני עליו
 דלאחר אונן אין וחבריו בז״ל מפקח גבי דתנן דאונן הדעת על יעלה וכי אחרים עם לי מה עצמו
 שמא גזרה אלא עצמו בפני אלא עליו לשחוט היה הדין ומן לקרבן ומחוייב ראוי דהוא חצות
 עליהן שוחטין אין כולן ועל דתנן והיינו שריפה לידי ויבא הבשר וישאר יאכל לא לבו כאב מפני
 ומפני הרבה לבו כאב חצות דקודם אונן ולדבריך פסול לידי הפסח את יביאו שלא עצמן בפני

 פסול לידי הפסח את יביא שמא ביה חיישינן לא חצות ושלאחר עצמו בפני עליו שוחטין אין זה
 בשמי וגיורא בארעא יציבא עצמו בפני עליו שוחטין זה ומפני כראשון ואינו מועט לבו שכאב
 צורך בנו ואין חצות אחר מת לו שימות ממי יתר מרובה אבלו חצות קודם מת לו שימות מי שמיא

 ודחה חונן דפטר תנא אשכחן היכי קושיתך בכלל ושאמרת הפירוש זה הפסד בביאור להאריך
 תנן הא ושאמרת רבא כדתריץ כולי ומת פסחו המפריש בענין ליה אשכחן הא שני לפסח אותו
 דפסיק דמידי מידי קשיא לא בהדיהו אונן תנא ולא והזבות הזבים השני את עושין אלו רבנן
 ׳ופעמים לשני נדחה דפעמים אונן כגון ליה פסיק דלא מידי תנא וזבות זבים כגון לתנא ליה

 ואונן מת טמא שהוא טמא בהדיהו תנא והא תנא לח חצות אחר מת לו בשמת בראשון עושה
 דשאני תימרא ומנא לאביי לסיועיה בזבחים כדגרסינן הוא דטמא סתמיה חצות קודם מת לו שמת

כרחו בעל אותו מטמאין ליטמא רצה לא מצוה יטמא לה דתניא חצות לאחר חצות קודם בין לך
דמזיד ששת דרב מאוקמתא מקשית ודקא ושייר תנא אימא בעית ואי וכולי הכהן ביוסף ומעשה

 פסח בקרבן חייב שהוא מזיד קאמר דמזיד דומיה דאנן מידי קשיא לא בהדיהו דקתני ואונן
 לו שמת כגון לפסח דאיחזי באונן אלא ואינו הקריב ולא בראשון חייב שהוא אונן כך בראשון

 שאמרת אנפי מכמה דמיפרקי קשיא הני בכי גמרא דחינן ולא אביי כלאמר חצות אחר מת
 אנינות חלה דלא דאע״ג הוא טעות ביה קרינן אונן לאו חצות קודם מת לו שמת דמי דברך בתחלת

לא אבל לערב פסחו את ואוכל טובל בפירוש כדתנן קדשים לענין עליה חלה פסח לענין עליה
מלשון בהדיהו קתני ומדד אונן דאמרינן אונן אקרי פסח לענין שאפילו אלא עוד ולא בקדשים

יבינו. והמשכילים עליה אנינות חלה דלא ואע״ג ליה קרינן דאונן תדע עצמה המשנה

ג. שאלה
חו  דלא הוא רבו משל ודייק רבו משל יאכל לא חורין בן וחציו עבד שחציו מי בפסחים דתנן הא ו

 קשיא לא ופרקיק עצמו משל ולא רבו משל לא דתניא הא עלה ורמינן יאכל עצמן משל הא
 מי לאיתויי ואוקימנה בראיה חייבין הכל דתנן הא נמי וכן אחרונה במשנה הא ראשנה במשנה הא

 מתניתן ליה וקשיא הראיה מן פטור יכול עבד שחציו מי רבינא ודקאמר חורין בן וחציו עבד שחציו
 את עובד חורין בן וחציו עבד ^שחציו מי דתנן אחרונה במשנה וכאן ראשונה במשנה כאן ופרקה

 קרבן מהלכות (פ״א פסח לענין חאמר דהכי ראשנה במשנה דמתני ז״ל פסק ובתרינהו וכולי רבו
חורין בן כולו שיעשה עד עצמו משל ולח רבו משל יאכל לא חורין בן וחציו עבד שחציו מי פסח)

ולענין ׳



 ו3ש דות3ע צד מפני הראיה מן פטור חורין בן וחציו עבד שחציו מי ז׳׳ל הרב אמר ראיה ולענין
 מעכי הטעס את לפטור אחרונה במשנה וכאן לחייב ראשונה במשנה כאן דקאמרי לו.,דהאי ו^נין

ס מה בפסח ̂ועוד מצוי הטעס הריי ראשנה משנה דעת על מחייב היכי לי קשיא שבו עבדות צד ע  ט
 מכרעת והדעת אוכל אינו אחרונה משנה דעת על למה בפסח חייב עבד שכולו מי הרי לא

 3חיי עבד בה חייבת שהאשה מצוה שכל הראייה מן פטורין שהעבדיס מפני ראשונה שבמשנה
 לשחררו הדין מן רבו שנתחייב אחרונה ובמשנה דפטור רבינא אמר הראיה מן פטורין ונשים בה

 ,כאכילה חייב שהעבד אע״פ ובפסח וכול' שחציו מי לאיתויי הכל אמרינן וחייב שנשתחרר כמי נמצא
 הכא יאכל ללא אהדדי יקעדי שותפין שני של אעבד דהוה מידי יאכל לא ראשונה משנה דעת על

 להשתחרר עומד דין בית דעת דעל כיון אחרונה משנה אבל יאכל לא הכי משוס אהדדי קפדי ודאי
 במסכת להו דאיבעיא שחי־ור בגט למעוכב ליה מדמי התלמוד שהרי זה על וראיה דמי כמשתחרר

 וחציו עבד שחציו מי המית מדתניא למפשטה ואתינן קנס לו אין או לו יש שחרור בגט מעוכב גטין
 שחרור גט אלא מחוסר דלא חחרונה במשנה לאו מאי ליורשיו קנס וחצי קנס חצי נותן חורין בן

 בלבד גט אלא מחוסר ואינו הוא חורין בן אחרונה דלמשנה מכלל ראשונה במשנה לא ודחינן
לנו יברר זו פסקא ז״ל הרב פסק טעס ש״ל הגדול החכס לכבוד נתברר אס דין בית דעת מפני

. כפול. ושכרו
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רי ב ד  משנר ולדברי עצמו משל אוכל זה ומפני מחיובו להוציאו תקנה ליה עבדינן ראשונה משנה ל
א שזו אע״פ אחרונה ח חייכין חורין ובני שעבדיס חובה מידי להוציאו תקנתו הי  בפס

 כדי לשחררו רבו את לכוף צריכין ואנו שחרורו לעכוב גורס זה יהיה שמא תקנה ליה עבדינן לא
 לרבו אמרינן אלא כלל חקנה ליה עבדינן לא אחרונה משנה לדברי ולפיכך המצות מן ימנע שלא

 מהר אלא גמורה קניה לו שאין עצמו משל ולא עבד ביה קרינן דלא משלך לא אוכל אינו זה
 משנה לדברי אבל חורין בן כולו שיעשה עד נתקנו ולפיכך מךהמצוה ימנע שלא כדי בלבד ישחרו

א ליה נדעבדינן מספק בהן חייב שהוא במצות תקנה ליה עבדינן לשחררו חיוב דליכא ראשנה ת קנ  ת
ס מתורת יצא שכבר גמורה חיובו אין כך גמורה קנייתו שאין וכשס עצמו משל ואוכל בשעובר  עבדי

 הדבר אין ראיה ולענין הן טעס של ודבריס עצמו בשל יוצא ולפיכך חורין בן לתורת נכנס ולא
ת על דחגיגה בגמרא דגרסינן ממנה פטור חורין בן וחציו עבד שחציו דמי ראיה צריך ק ס  פ

 כמי דוקא יזייי! P ויז^יי עבד שחציו למי אלא נצרכא לא רבינא אמר משוחרין 'שאינן ועבדיס
 עבדיה• ליתני כלל משוחררין שאין לימא אי משוחררין שאין מאי משוחררין שאין ועבדיס דקתני
 והואיל חורין בן וחציו עבד שחציג מי ניהו ומאי לגמרי משוחררין שאין ש״מ לאו אלא סתמא
 בתחלת דאמרינן יזוקימתא והך כותיה הלכתא הוא דגמרא ומסקנא כרבינא דמתניתן ודוקיא

 דרבינא היא דחייה חורין בן וחציו עבד שחציו מי לאתויי 'מאי לאתויי הכל דאמרינן המסכת
 ראשנה דמשנה פירושו אחרונה במשנה כאן ראשנה במשנה כאן קשיא לא דאמרינן עלה פליג

ה מדברי הספק וחיוב בתחלה שפירשנו הדרך אותו ועל פטור אחרונה ולמשנה מספק לחייב פרי  סו
א חורין ק אחרונה דלמשנה ודקאמרת אחריס במקומות שחייבו אע״פ בכאן חייבו ולא הוא  הו
 שאיו חורין בן אינו שחרור גט ליד! הגיע שלא דמי זה לומר יתכן לא שחרור גט שמעוכב .אלא

 |3 וחציו עבד שחציו מי אלא שחרור גט שהוא בשטר או בכסף או אלא עצמו קונה העבד
 משעבוד ויצא לשעבודיה אפקינהו דרבנן אחרונה משנה לדברי לו להשתעבד יכול רבו אין חורין

 ן3 חציו נעשה ולא לידו שחרור גט שיגיע עד לגמרי חורין בן לתורת יכנס לא ולעולם העבדים
 שחרור גט מעוכב וכל בכסף או בשטר אלא האחר חציו יעשה לא וכן בכסף או בשטר אלא חורין
 שחרור גט שיגיע עד למצות או ליחוסין חורין בן נעשה אינו שעבוד .לענין לחרות שיצא אע״פ

צריכה. שהיא ממה יתר זו בתשובה הארכנו וכבר לידו ׳
ועוד



ד. שאלה
 שהגדיל קטן וכן פסחים שני בין שנתגייר גר חמישי פרק פסח קרבן בהלכות זצ׳ייל הרב אמר רעוד

דראשון תשלומין לאו שני דאמר כר׳ אתיא לא והוא שני פסח לעשות חייב פסחים שני בין
ואמר וכולי דברירא השני על כרת וחייב הראשון על כרת חייב המצות בספר אמר וכן הוא

 רגל דשני ליה נפק לא ר׳ דהא אדידיה דידיה דקשיא לי נראה וכשעיינתי כר׳ שהלכה לבסוף
 לא כי קרבך נמי אי בראשון ונכרתה הפסח לעשות וחדל הכי מדדריש אלא הוא עצמו בפני

 כתיב מיגדף השם את מברך היינו מגדף סבר וקא אחריתי כרת ישא חטאו בשני במועדו הקריב
 את דמברך מחטאו דהכא חטאו האי וגמר חטאו ונשא השם את במברך ביה וכתיב כרת ביה

 השם את מברך היינו מגרף ר׳ סבר דקא בפירוש אשכחן כרת כאן אף כרת להלן מה השם
 למפסק ליה מיבעי שני בפסח כר׳ דפסק מאן לכך הוא זרה עבורה עובד מגדף סבר נתן ור׳

כל שגגות הלכות ז׳׳ל אמר שכך ע״ז עובד דהיינו נתן כר׳ במגדף פסק ז״ל והוא במגדף כותיה
לפיכך עד וכולי מגדף עבירות משלש חוץ חטאת שגגתה על חייבין כרת זדונה על שחייבין עבירה
 הקרבן מן פטור בשגגה קבל אס נסקל הזיד ואס כרת חייב שהוא אע״פ באלוה ע״ז עליו המקבל

 עובד היינו דמגדף מכלל כרת בו חייב לא השם את והמברך בעשיתה מעשה עשה שלא לפי
 ועוד ובזה בזה נתן כר׳ או ומגדף בפסח כר׳ או אלא אפשר ולא הוא נתן כר׳ סברא והאי ע״ז
 עליו חולקין עקביא בן חנניה ור׳ נתן ור׳ מחביריו ולא מחבירו כר׳ דהלכה קימ״לן הא

 חנניה ר׳ בתקנתא אלא נינהו פליגי לא כאן ועוד הוא דראשון תשלומין סברי דתרויהו בשני
 את עשה לא אס אלא חייב אינו בראשון שהזיד אע״פ הוא דראשון תקנתא שני סבר עקביא בן

 להו והוו שווין שניהם בתשלומין אבל הראשון על חייב בשני שגג אפילו סבר נתן ור׳ במזיד השני
מר לן ליברר עצמו בפני מצוה שני פסח אין זו סברא ולפי מחבירו כר׳ הלכה ואין וחביריו ר׳

שמיא. מן בהא דאחזיוה מאי

. ה ב ו ש ת

 דמגדף אמר בפירוש הנה וכולי חייב המגדף אין וכולי ע״ז בהלכות המגדף דין כללתי זה ומפני
 דעת על עלה וכי כמותו אותו תולין ולפיכך כמגדף ע״ז עובד מיהו הוא השם את מברך

 כותיה דיקא מתניתן והא הוא זרה עבודה עובד ולאו השם את מברך מגדף דאמר דר׳ למידתי
 ע״ז והעובד המגדף אלא נהלה אינו וחכ״א אליעזר- ר׳ דברי נתלין הנסקלין כל בסנהד׳ דתנן
 וכולי השס את שיפריש עד חייב אינו המגדף תנן ועוד ע״ז עובד לאו דמגדף תנן בפירוש הנה
 ז״ל מורי אבא תלמידי לקטני זה יסתפק לא השם את מברך היינו דמגדף תנן בפירוש הנה

 דל אמר וכבר זה תאמר היאך כלל כרת בו חייב לא השם את והמברך ושאמרת לו שכן כל
וע״ז ע״ז לעובד מגדף שהשוה מאחר יכול השס את המגדף ואחד ע״ז העובד ואחד ע״ז בהלכות

\7י/ חעתת כ י! ( v 1 1( ע;!! //;m/ 4י
 מן פטורין בכלל מגדף מייתי הוה לא עי׳ז עובד דמגדף ליה סבירא ואלו באלוה ממקבלה חוץ

 דמגדף מכלל וכולי באלוה ע״ז עליו המקבל לפיכך שגגות בהלכות מדאמר דיקת ודקא החטאת
 שהוא אע״פ מקרבן מגדף שפטר לפי דל דבריו פירוש דהכי היא דוקיא לאו ע״ז עובד דאמר

בלאו 2 '
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פני והמגדף ריו37 נוסח שכך מעשה עשה שלא מפני הטעם ונתן כדאמר כרת בו שיש בלאו  מ
 עליו ל3המק לפיכך כך אחר אמר מעשה בו שאין מגדף יצא בשגגה לעושה ונאמר מעשה בו שאין

 ע״ן מקבל יפטר כך מעשה עשה שלא .מפני מקרבן מגדף שנפטר לפי כלומר וכולי באלוה ע׳׳ז
ת קישיא לר נתבאר הנה ז״ל מדבריו ברור וזה מעשה עשה שלא מפני מקרבן באלוה  לי

ה ביניהם ואין אחת שורה על שהולכין ועומדין ותרוציס ברוריס ז״ל דדבריו ליה דקשי מאי בה ק  חלו
א בן חנניה ור׳ נתן ור׳ מחביריו ולא מחבירו כר׳ דהלכה לן קיימא הא ועוד ושאמרת כלל בי ק ע

בראשון צדבריו הזיד אם נפיכך הרגניס שחר כמו בעצמו חיוב חנח ברחשון תטי השני .ין -____
 ושגג הזיד ונולי ובזה בזה הזיד הילכך לבסוף כדאסיקנא בשני והזיד בראשון שגג אס וכן חייב בשני

 סבר נתן ור׳ וטלי חייב לר׳ בשני והזיד בראשון שגג וכולי חייב נתן ור' לר׳ בשני והזיד בראשון
 ושגג בראשון הזיד אס לדבריו ולפיכך ליה מתקנינן לא לראשון ותקוני הוא לראשון תשלומין שני

 ישלס לח ואס אליביא ליה מתקני לא לראשון דתקוני לחיוב נראה בראשון שמשהזיד חייב בשני
פני אלא ^ו ששגג• השני את עשה שלא מפני לא הוא חייב התשלומין בעת שגג אפילו התשלומין  מ

ה ור׳ בו להזיד הראשון את עשה שלא  ולדבריו הוא דראשון תקנתא שני סבר עקביא בן חנני
 ו־זיד בסוס כדאסקנה פטור בראשון הזיד אפילו בשני שגג או בשני הזיד אפילו בראשון שגג

 ולר׳ וכולי לר׳ בשני והזיד ברחשון שגג פטור עקביא בן חנניה ולר׳ וכולי לר׳ בשני ושגג בראשון
״ לו עשה שכבר לחיוב נראה לא בראשון הזיד שאס הדבר וטעס פטור עקביא בן חנניה תו כ  ה
 *'ורזיד־ בראשון שגג אס וכן היה שוגג התקנה שבעת פטור בשני שגג ואס בשני תקנה לדבריו

ד השני ואין בו ששגג מפני עלי̂ו הוא פטור החיוב עקר שהוא שהראשון פטור בשני חיו ר- ק  עי
 אייו עקביא ק חנניה ר׳ לדברי הלכך בראשון הזיד ולא בו הזיד אס עליו אותו שנחייב עד

 כרזי ר׳ עכשיו נמצא חייב הכל דברי ובזה בזה הזיד כדאמרינן ובזה בזה בשהזיד אלא חייב
א דראשוו תקנתא שני סבר עקביא בן חנניה ור׳ הוא תקנתא ולאו לראשון תשלומ'ן שני סבר  רו
 ושגו בראשין הזיד דאס תדע כדפרשינן התקנה ענין אינו התשלומין שענין הוא תשלומין ולאו
ר תקנתא שני שאומר עקביה בן חנניה ר׳ ולדברי חייב תשלומין שני שאומר נתן ר׳ לדברי בשני טו  פ
עצמו בפני רגל שני אומר ור׳ כשאמרת תשלומין בשני שוין חנניה ור׳ נתן ר׳ דאין לך נתבאר הנה

 כר׳ לא הלכה הדרך מזו למיגמר ליכא הילכך לראשון תקנה שני אין ואומרין עליו חלוקין
 שיי ס״ל והוא דבריתא קמא תנא שר׳ כר׳ דהלכה נדע אחרת מדרך אבל חנניה כר׳ ולא נתן כר׳
 בגמרא כדאפרש דבריו מכלל יצא שכך תשלומין שני ואמר עליו וחלק נתן ר׳ בא עצמו בפני ךגל

ה שני ואמר אחרת חלוקה עליו וחלק עקביא בן חנניה ר׳ ובא וכולי מפלגי קא במא' א תקנ  הו
א בן חנניה ור' ור׳ מחבירו כר׳ דהלכה כר׳ הלכה נתן ור׳ דר׳ כר׳ הלכה כילכך  הלכר נמי עקני

ה ור׳ נתן ר׳ שאין עצמו הטעס מזה :ר׳ די כשאמרת בדבריהם ר׳ דברי שידחו עד שויס חנני  ה
 ולא לעיל כדמפרשינן כר׳ מגדף לענין מתניתן דסתס שכן וכל ספק בלא כר׳ דהלכה לך נתברר

דשמיא. בסייעתא כלל ספיקא זו בקושיא אשתאר י

ועוד
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 כשר לעצמי הפסת את ששחט יחיד שני) פרק ראש פסח (קרבן קרבנות בספר דל אמר •ועוד

 אותו יעשו של יחיד על לכתחלה ישחוט שלא ומשתדלין כולו את לאכול ראוי שיהיה והוא
 אלא ראשון לפסח תלמודיה נסיב לא יהודה ור׳ יהודה כר׳ היחיד על שוחטין דאין סברא והאי

 דכחיב הוא שני בפסח אותו יעשו דכתיב והאי שעריך באחד הפסח את לזבוח תוכל לא מדכתיב
ק ראיה מיניה מיתי שני ולפסח  להדור דאיפשר כמה דאמרינן הוא שני ובפסח טמא שהיה מי בפי

 עליה שחטינן בהדיה דמימנו אחריס אשכחן ולא דהדרינן וכיון לה שחטי למיעוט משוס מהדרינן
 כשר שחט אס לומר תמצא ואס כשר שחט שאס יהודה דר׳ אליבא ליה מנא ועוד לכתחלה

 פסול כולו את לאכול ראוי אין הא כולו את לאכול ראוי כן אס ̂ אלא כשר דאינו ליה מנא
 עליו שוחטין לאכל ויכול יחיד דקתני ולכתחלה יוסי לר׳ אלא ראוי ושאינו ראוי שמעינן לא ואנן
 אמרת ואי ליה שמעינן עליו שוחטין אין ראוי אין בין כולו את לאכל ראוי בין יהודה לר׳ אבל

 ליה שאני לא הא ראוי שאינו שנא ומאי ראוי שנא מאי כשר עבד דאי אבל דלא הוא לכתחלה
 מיניה משייר ראוי ושאינו כשר הלכך מניה משייר לא לאכלו דראוי טעמא בתר אזצינן אמרת ואי

 כוליה מיפסיל מניה דמשייר משוס וכי דחייב גונא האי כי אשכחן היכי פסול לידי ביה ואתי
 ועוד ראוי לשאינו ראוי בין ליה שאני לא וקרא לזבוח תוכל לא לה מייתי דקא מקרא ועוד

 שאין מיניה למילף ליכא כן אס לזבוח תוכל מלא ראיה מיתי דקא ליה סבירא יהודה כר׳ אי
 על הפסח את שוחטין שאין מנין דת״ר יוסי לר׳ אלא דליתא יחיד בבמת הפסח את שוחטין
 מאי באחד ,האי יוסי ור׳ ואמרינן וכולי ויכול'לאוכלו יחיד אומר יוסי ר׳ תוכל לא ת״ל היחיד
 וקשיא תוכל לא ת״ל יחיד בבמות הפסח את לשוחט מנין אומר שמעון ר׳ לכדתניא ליה עביד
 הקדשים כשאר בעזרה אלא הפסח את שוחטין חין אילו מהלכות ראשון בפרק ז׳יל דקאמר מאי

 כר׳ וחדא יהודה כר׳ חדא ליה הוי כן ואס שעריך באחד הפסח את לזבוח תוכל לא של עד וכולי
 ניפסיק ליה סבירא כר״י ואי תוכל לא במדרש כר״ש לה סבר לא ר״י הא ס״ל כר״י אי ממ״נ יוסי
.דא במלתא ליה דסבירא מאי מר לן ליפרש לכתחלה אפילו היחיד על לשחוט שמותר יוסי כר'

. ה ב ו ש ת

 בלבד שוחטין דאין אסר בלבד לכתחלה יהודה דר׳ יהודה כר׳ פסקא דהאי לומר שיש אע״פ
 שאס יהודה ר׳ מודה יוחנן אמר מתניתן האי על בירושלמי וגרסינן לכתחלה דמשמע קאמר

 ולפיכך כר״י אלא פסק לא אעפ״כ לזרוק לו מתירין ושחט עבר שהרוצה הדס את וזרק עבר
 וכן יוסי כר' והלכה המשנה בפירוש ז׳׳ל אמר וכן יוסי כר׳ כולו את לאכול ראוי שיהיה התנה

 אין אמאי ליה סבירא יוסי כר׳ אי לך קשיא ודקא יוסי כר׳ הלכה יוסי ור׳ יהודה דר׳ קימ״לן
 עמידה מקוס ודאי לכתחלה אפילו דמשמע שוחטין בבריתא אמר בפירוש יוסי דר' לכתחלה שותטין

 אלא לכתחלה אסור בכל לומר שדרכו כמו בפירוש לכתחלה איןשוחטין ז׳׳ל אמר לא מיהו הוא
 בזה ז׳׳ל סמך י ולא יחיד על לכתחלה ישחט שלא ומשתדלין אמר יותר משובח שהוא עד זרוז

טעמיה על ולא יהודה ר׳ דברי עצ לא אותו יעשו שנא׳ ראיה ממנו שהביא הכתוב על אלא ־
דרך

/ Mk׳ / I׳״׳■ ע;הדבר
 בקיאותו לא דכתיב הוא שני בפסח אותו יעשו דכתיב והאי לך קשיא ודקא כמותו הלכה דאין

 ראשון בפסח כתיב חחרינא קרא אותו יעשו הפ׳ חקות ככל שני בפסח דכתיב דאע״ג בקרא אפילו
 בתלמוד לנו פירשו וכאשר קושיא עליה וליכא הראיה ז״ל אייתי ומנה אותו יעשו ישראל עדת כל

 הוא היחיד על הפסח את שוחטין אין דאפשר כמה אותו ועשו שני בפסח טמא י שהוא מי בפרק
, ז״ל. לו זו היא חזקה וראיה ראשון בפסח הכתוב אותו ויעשו הדין

ועוד
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* ו. שא%לה
« ■ 

ת היהר בשער* אה הפשח את שהמקרע אי) (פרק ז״ל שאמר מה לי השיא ועוד מו  בבמות ^
 בבמת לשוחט אזהרה שזו למדו השמועה מפי וגו׳ הפסח את לזבוח תוכל לא ׳5ש ^והה יחיד

 כל וחכ״א חסחת פרת בפרק שדנו כללו שהרי ל<תא כרבנן והא במות הימר בשער* אס יחיד
 אלא מלמודא קרא מהאי נסיב לא שמעון דר' לימא נמי שמעון וכר׳ בל״ת אינו כרת נ שאיו

 דקאמר שמעון דר' טעמיה רבה א׳ חטאת פרת ובפרק תעשה שלא שהוא הבמות איסור לשעיז
 את לשוחט מ-ין חומר שוזעון ר דתדא מר״דת,* מיהא תעשה בלא חייב זמן שמחוסר במתניתן

ה חצות קודס לאו הלא גחייבו נמי כרת חצות אחר כימא אי אימת יחיד בבמות הפסח  דהי
 איסור במות איסור ומאי במות היתר ובשעת חצות אחר לעולם לא ליה ודחינו זמן מחוסר ליה

 כירושלמי לה מוקמי כבר והא ז״ל סמך ודאי דרבא דחיתא הא ועל לחבירו במה והתר לו במה
 שלמיס תאמר שלא לשמו שלא ולמה במה התר בשעת לשמו שלא ולמעלה שעות משש ששחטו כגוז

 לבמת יחיד במת בין אין קי״ל דהא מערבא בני דתריצו זה תירוץ בלא סגיא ולא כשרים והן הן
 בבמת אסור פסח הא כן ואם זמן להן הקבוע וחובות פסחים כעין ותרצינן פסחים אלא צבור
 מיחייב צבור.דלא זבחי משאר פסח שנא ומאי צבור קרבנות כשאר במת התר בשעת אפילו יחיד
 ור׳ לגמרי פטרי דרבנן לשלמים דראוי לשמו שלא בששחטו אלא מתוקס לא הלכך כרת עליה

 במות ה'תר בשעת אפילו חצות לאחר לשמו יחיד בבמת שחטו •אם אבל תעשה לא3 מחייב שמעון
כרת. חייב ,

. ה ב ו ש ת

iמזפדטן מכללן שנרחה הירושלמי דנרי להעמיד שאמרר* הדנריס ואותן שמכינן דילן דאגמרא 
 שנא מאי ולפיכך כרת חייב במור* התר בשעת יחיד בנמת שהקריבן צבור שקרבכות סובר שאתה

 הר,ר דבשעת אילו נדבריס למאד עד גדולה טעות כדאמרת כרי* נו יהיה שלא עד מהן פסח
 ובכי משוק יחיד במות גריעא ולא כלל כרת חיוב בו אין בשוק צבור קרבנות שחט אפילו נמות

 בה תנאי איירו לא וכולי זמן ומחוסר בנו ואת אותו דתנן מתניתן דהך כלל רבנן פליגי לא הא
 שמעון ר' דתניא מבריר*א שמעון דר׳ טעמיה לפרושי כדאיתינן ולפיכך במות איסור נשער* אלא

 דתני והאי נמות התיר נשער* בריר,א להאי דר*רצינן איפשיט לא הפסח את לזובח מניד אומר
 הוא דגמ׳ ומסקנא אדחי לא תירוצא והאי קאמר לחבירו במה והתר לו במה אסור במות אסור

 בחוץ הקרבה על כרת חיוב יש נמות התר דבשעת אדעתיה דסליק מאו וליכא סמכינן ועיייה י
b בהקרבתן אין במות התר בשעת דקדשיס היא ערוכה דמשנה מכבודך חת כלל יחיד בבמת שכן 

 איסור בשער* שהקדישן הקדשים כל דר*נן במות איסור בשעת הקדישן ואפילו כלל כרת נתוז
 בגמרא איפרש ונהדיא תעשה לא בהן ואין בעשה אלו הרי במ!ר* התר בשעת והקריבו במות
 אמרינן הקדשיס וכל מכלום פטור במור* הר*ר בשעת והקריבן במות התר בשעת הקדישן דאס

 בשעת בו היה לא וכולי תוכל לא בפסח שכתב ולולי יחיד קרבנור* או צבור קרננות שנא לא
ולא עליה חייב בלחוד דפסח לאשמועינן נבריתא שמעון ר' דאמא והיינו לאו אפילו נמות המר

בלל. בפסח עליה רבנן פליגי

ועוד



13

ז. שאלה
 בחוץ הפסח את השוחט י״ח). פרק קרבנות מעשה (הלכות ודה3ע בספר ז״ל הרב אמר ועוד

 שלמיס השנה ימות שאר3 שהפסח 3חיי לשמו שלא ץ3 לשמו ין3 השנה ימות שאר3 אפילו
 3ליקר ראוי שאינו וכל פניס3 ו3להקרי ראוי אינו חצות קודס דפסח קי״ל דהא ה3 לי וקשיא הוא

 י״י משכן לפני שנא׳ וכולי 73והנע והמוקצה ע3והנר ע3הרו כדתנן בחוץ עליו חייבין אין פניס3
 ר3דס שמעון דר' טעמיה ה3ר אמר דהא ותדע עליו ין3חיי אין ר' משכן לפני ראוי שאינו כל

 יחיד בבמת הפסח את לזובח מנין אומר שמעון ר׳ כדתניא תעשה בלא עליו חייבין זמן ,מחוסר
 נמי כרת חצות אחר נימא אי אימת עלה וקאמר וכולי העשה בלא שהוא במות איסור בשעת
 ר׳ וקהני בפניה עכשיו ליקרב ראוי שאינו זמן מחוסר ליה דהוה חצות קודס לאו ואלא ניחייב
 דתני שמעון דר׳ טעמיה והיינו לגמרי פטור וסברי עליה פליגי ורבנן תעשה בלא שהוא שמעיון

 וחכמיה כרת בו ואין בל״ת זה הרי זמן לאחר לבא ראוי שהוא כל אומר שמעון ר׳ שהיה במתניתן
 כעין חצות קודם דפסח היא פשיטתא דמלתא מכלל העשה בלא אינו כרת בו שאין כל אומרין

 לרבה ליה דחינן לא כאן ועד זמן מחוסר וכעין זמנן הגיע שלא תורין וכעין עוברין מומין בעלי
 אבל אחרת בדרך זו לברייתא לאוקומק דאפשר שמעון ר׳ ליה מייתי טעמא מהאי דלאו אלא

 ר׳ בו שנחלקו הדין והוא ליקרב ראוי ואינו זמן כמחוסר חצות קודה דפהח סברא האי מעיקר
 דמשמע השנה ימות בשאר אפילו ז״ל קאמר מאי לי קשיא הלכך ליה דחינן לא וחכמיה שמעון

ובחכמתו. בתורתו ישמחנו תשובה יש אס חייב לשמו חצות קודס אפילו

. ה ב ו ש ת

 שמשמע ״נת5שה זה על בנויה הקושיא זו כל לבבכס ויחי אלהיס דורשי וישמחו ענויס יראו ויש יש
 אלא בלבד ז״ל מארי אבא על קושיא זו כן"אין ואס חצות קודה אפילו השנה ימות שאר

 שאינו דבר לך יש וכי הונא רב לה מתקיף חטאת פרת בפרק גרסינן דהכי התלמוד על אפילו
 וכשר לשמו כשר דאינו השנה ימות בשאר פסח והרי ולא ואתמהינן לשמו שלא וכשר לשמו כשר
 פסח לשס שהוא לשמו שחטו ואפילו כלומר הוא שלמיה השנה ימות בשאר פסח ודחינן לשמו שלא
 כן והדבר והואיל כשריס שהן פסח לשה שלמיס ששחט כמו הוא הרי שלמיה והוא הואיל כשר
 דקודס זמנו שאחר השנה ימות כשאר אלא השנה ימות שאר דאמר התלמוד לתרוצי יכילנן לא

 דייקינן עצמו הלשון מן יהלא השנה ימות שאר שאמר ז״ל דבריו תירוץ וכן הוא זמן מחוסר זמנו
 עשר ארבעה יוה השנה ימות משאר אדה ישמע והאיך י״ד מיוה חוץ השנה ימות שאר דמשמע

 מצא בענין אמר המוקדשין פסולי ובהלכות חצות אחר ולא חצות קודס לא הקרבתו יוה שהוא
קרבן ובהלכות שלמיס זה הרי הוא זמנו אחר פסח ואה וכולי הנמצא בזה יעשה ומה וכולי זכר

חנות דקודה ז״ל פירש הנה פסול חצות קידה שחטו ואס חצות אחר הפהח שחיטת אמר פסח
על הלך אלא כלל י״ד ביוס איירי לא השנה ימות בשאר שאמר זה הילכך הוא זמן •כמחוסר

שבארנו. כמו זמנו לאחר שהוא ומשמעו התלמוד לשון ■

ח. שאלה ■ י
 נאכל אינו תשיעי) פרק פסח קרבן (הלכות הפסח קרבנות בספר דפסק הא ממני נשגבה ועור

 בשתי לאכל לאוכל שאסור למטה ואמר ז״ל וחזר היא שמעון כר׳ והא אחת בחבורה אלא
 מלמד בהם אותו יאכל אשר הבתים על ע״א) (פסחים-פ״ו דתניא היא יהודה כרי והא חבורות
אמרו מכאן יאכל אחד בבית ת״ל מקומות בשתי אוכל האוכל יהא יכול חבורות בב׳ נאכל שהפסח

י השמש
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״ שא=ל השמש ' י ״ ״ " ל' ^ ״ ' ' י ^ 'l י י I I, ב-ית ̂,!n n^ni-n ״?I ״V A‘״ n f
ס ה ̂ל מקומות בשתי נאכל שהאוכל מלמד נ ,א?ל f א^ל’ יהא יכי

^י לי א אחל בבית אוכלות שהיו חגורות שתי דתנו היא יהודה כר' אוכלין < ה ®י I הי  ו
̂יי ח ן א אצמא למזוג עומד כשהשמש תני והדר חכורות בשתי נאכל אחד פסח א^ימא וכו ס פ ה
״ בשני [אכל ״י קי י י׳ ״י א ״ז” ז ־י י ״ " י ״ י י ״ י י ׳ ״ י י ״ ; י£1 י ״ י י י ^ ״ י ^ ״ ה ג ופל בחדא כותיה ליה סבר דמתניתן ותנא פסחיס בשני וכולי חבורות שתי -  סבר בתדא ע

 אלא מתניתן אשמעיק ולא חבורות בשתי עליה ופליג מקומות בשני נאכל פסח דאין כותיה ליה
הודה ר פליגי טעמא בחד דהא הכי לפרושי אפשר דלא תדע כמעורגין נראין שיהא שאסור  ור׳ י

א אס יש ס־ר מר ן שמע ר ל; מניהו דילפי קראי ותרי למסורת אס יש סבר ומר ^ א כו מ  על
רא יאכל אחד בבית להתירא יאכלו אשר הבהיס על לאיסורא וחד להתירא דחד פליגי לא סו  לאי

ס יש וסבר מקומות אשני דאיסורא קרא ורמי חבורות אשתי דהתירא קרא רמי יהודא ר' מיהו  א
 למסורת אס יש דקסנר מקומות אשני ודהתירא חבורות אשתי דאיסורא רמי שמעון ור' למחרא

רא בתרויהו ליה דסבירא תנא דאיכא דעתא סלקא ואי המפרשין דעת לפי חילות או סו  לאי
ה יהודה כר׳ אי אלא למימר ליכא נינהו וקראי והואיל ליה רמי אמאי דהתירא הרא  כקולי

פסח וכול־ פניהס הופכין אילו דקתני ומשנתנו וכחומריה כקוליה שמעון כר׳ אי וכחומריה תד נ  • א
 ומפורש יהודה כר׳ הלכה שמעון ור׳ יהודה דרי לן קימא הא ועוד יהודה ר׳ וכולה ולתתירא
ר בר יוסי ור' אלעא ר' דאמר אכילה קודם שנחלקים מודה שמעון ר׳ שאפילו נמי בירושלמי  אלעז

 יושביו נשהיו פליגי מה נחלקין אינן ובסוף נחלקין שהן בתחלה מודים הכל הושעיה ר׳ נשס
 מחצה ונסתלקה מחצה דנפרשה היכא דילן בגמרא למפסק בעינן וכד קורה עליהן ונקעה ואוכלין

 ואפילו שלישית והכרעה אחריתא סברא דליכא מכלל האומר ולדברי האומר לדברי אלא פסקי לא
ק וקא לטעמיה ז״ל רבינו אודא הכי  אכל לא ונין אכל נין נפרצה או מחצה נפרצה שאם פסי

 מחיצה עשית או מחיצה סלוק ליה מנעיא אשי רב דהא אחריתי תמיהא בה דאית ואע״ג לאיסורא
 בשנ למתניתן לה דפריש פירושא על שהניא בראיה לי קשיא ועוד לא או מקומות כשני הואי מי

 שצרידי למדו השמועה שמפי ז־ל ואמר חוצה הבשר מן שנ׳ לחבורה הקף לעשות ושצריך פסחים
 תוכיא לא דתניא לחבורה מחבורה למוציא אלא מיניה ילפינן לא והא אכילתו במקום חוצה ליתן

ת אלא לי אין חוצה הבשר מן הבית מן  חוצה תן חוצה הנשר מן ת׳ל מנין לחבורה מחבורה מני
 מן תוציא ולא כתיב ולא הבית מן תוציא לא כת׳ דהא אבית חוצה תרמי לא כלומר לאכילתו

 עובר אכילתו ממקום שהמוציא מינה ושמע ליה דסמוך ונשר דמייתי אלא חוצה הבית מן הנשר
 עבדי היכי אחד או אוכלין שהיו שנים ועוד חון אכילתו למקום עשה אינו לקאמרי תן האי ולעולם

שאני״, יתירה חכמה נמי אי לנו לפרוק לו גרמת אבות זכות ושמא תירוץ מצאתי לא ובכולם הקף

. ה ב ו ש ■ ח

ס פתחון הניחו ולא דבריהם לתקן להן גרמה אבות זכות אבל ני דאית מחכמה לא ואנא  ס
 אוסל אינו הפסח מן אוכל כל כך: ידו נכתב שלו הספר זצ׳ל מארי אבא תקן כנר עליהם

 על הולכים כולן הדברים התקון זה ולפי יפה הוגהו לא שלכם והספרים אחת בחבורה אלא
חבורות שתי של הלכה ^ענין כותיה והלכתא כותיה דמתניתן דדוקא יהודה כר׳ אחת שורה

מר לד^רי .,ן נ מ, מחיצה ונסתלקה יוש^ין היו בגמרא אמרינן וכך אוכלין אינן מביניהן מחיצה האו

י אלא הדברים משמע אין המחיצה שתסתלק עד אוכלין אינן ביניהן מחיצה הי ה בני מ ת או

ה אבל אכלי לא אכול ואי אכלי אכ,ל׳ לא א, חבורות בש^זי נאכל פסח ל שאמי^ ז ח שאין י ס ס ה
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 דהיא עליו הספר שתקן תרא3 סברא להאי אבל קמא סברא אהך ודאי חבורות בשתי נאכל
 כך ההלכה נוסח להיות ומתוקן האחרון הפסק זה לפי ראוי מקוס ומכל כלל מתוקס לא. לוקא

 שתסתלק ער אוכלין אינן ביניהן מחיצה נעשת ואח״כ לאכל והתחילו אחת חבורה היתה אס וכן
 אותס שפרשתי העניניס בכלל בו וכיוצא' זה פרשתי וכבר לחבורה מחבורה נעקרין שאין המחיצה
רי הבאור בספר ק ע  מחיצה ועשיית מחיצה סלוק לענין ושתמהת בחבורו מתעסק שאני החבור ל
 לחומרא ז״ל פסק ולפיכך לחומרא דאיסורא דתיקו כלל תמיה בה לית בתיקו בגמרא דעלת

דמה הוא פשוט לחבורה חוץ הקף לעשות צריך ולענין מקומות בשני מחיצה וסילוק מחיצה שעשיית
ן------להאי דיקת לשון המבדיל בדבר אלא וחוצה פניס לחבורה יעשה ולא לאכילתו חוצה ת
 וכיוצא בהקף אלא מסויס מקומה ויהיה מחבורה חבורה שתפרד איפשר שאי חברתה ובין בינה

 יושבין היו וכולי אחד בבית אוכלות שהיו חבורות שתי דהנן הא על בגמ׳ אמרינן הא ועוד בו
 ידוע דדבר שמעינן וממילא וכולי מביניהן מחיצה ונסתלקה יושבין היו ביניהן מחיצה ונפרסה

 חן דאמרינן ושאותו בה וכיוצא מחיצה בינייהו דפסיק מה וחבורה חבורה בין להיות שצריך הוא
 קשיא ואי בה וכיוצא במחיצה אלא זה יהיה ולא וחוצה פנים לחבורה בו שיעשה בדבר הוק חוצה

 ההקף שזה התשובה במחיצה נפרדו והא מאלו אלו פניהם את להפוך צריכי אמאי כן אס לך
 אי להו דדמי ומאי וכסתות כריס כגון כליס במחיצת אפילו אלא בה וכיוצא בנין במחיצת אינו
 הופכין ואלו הילך פניהן את הופכין באלו יתר היכר להו עבדינן ולפיכך עצמן באוכלין הקף נמי

 תעשה הילך ואלו הילך אלו פני שהפיכת הקף לעשות דצריכין שמעינן מיהא אלא עוד ולא וכולי
 הקף עבדי היכי אחד או אןכלין שהיו שנים לך קשיא ודקא באוכלין הקף ולאלו הקף לאלו

 היכי לך דקשיא עד בלבד באוכלין אלא נעשה הקף אין וכי בכליס הקף למעבד יוכלו התשובה
תירוץ. איכא ובכולס מידי קשיא לא הא ,הקף עבדי

ט.שאלה
 שאבדה צבור חמאת רביעי) פרק המוקדשין פסולי (הלכות קרבנות בספר ז״ל הרב אמר ועוד

 ויפלו וסמכר מוס בה שיפול עד תרעה ראויה אין בין ראויה בין כפרה אחר ונמצאת
 ושעירי הרגליס שעירי בסוף בתחלה'ולא לא ידיעה בה שאין על תנן והא ואמאי לנדבה דמיה
 שיקרבו מהו לו אמרו מכפרין הרגלים שעירי אומר שמעון י׳ יהורה ר׳ דברי מכפרין חדשיס ראשי

 באין הן כולן להן אמר קרבין הן היאך שוה כפרתן ואין הואיל לו אמרו יקרבו להן אמר בזה זה
ה3קרי ופירוש עסקינן כפרה אחר ונמצאו ובאבודין וקדשיו מקדש טומאת על לכפר ז , ן  בזה '

 שמעון ר׳ מודה כדתניא הרגל חטאת לשס אותו יקריב חדש ראש חטאת לשס שהקדישן שאע״פ
 שאס וכול' הכפוריס ביוס יקרב חדש בראש קרב שלא חדש בראש יקרב ברגל שלא'קרב בשעיר
שלא תמידין יוחנן ר' דא׳ אהא גרסינן הא בזה זה דקרבין להו סבירא לא דחכמיס תאמר

...........ואמרינן תמידין נפדין חכמיס לדברי תמידין נפדין אינן שמעון ר׳ לדברי לצבור הוצרכו
 מתנה דין בית לב ומשוס היא יהודה ר׳ לו דאמרו וממאי ואקשינן לו דאמרו חכמיס דמאן
 אלא קרבי הכי אטו עליהם מתנה דין בית לב דאמינא לדידי בשלמא ליה קאמר והכי עליהן
 השעירין כל דאמר לדידי בשלמא ליה קאמר והכי היא מאיר ד ודלמא־ יקרבו המאי לדידך

 דקרבין להו סבירא דכולהו ערוך תלמוד הרי יקרבו אמאי לדידך אלא קרבי הכי אטו שווה כפרתן
 דלא משוס ליה דקאמרי הוא סבריה לפוס שיקרבו מה שמעון לר׳ ליה דקאמרי והאי בזה זה

 ר׳ ומודה כדתניא קרבין בכפרתן הן דחלוקין דאע״ג הוא ומודה שוה דכפרתן ליה סבירא
 החיצון מזבח על לכפר אלא בא לא שתחלתו חדש בראש שיקרב ברגל קרב שלא בשעיר שמעון
 מגש ק יוסף רבינו של פיי־ושו אחר זו בסוגיא שהלך אלת זה דבר ז״ל הרב אמר לא וודאי

 שמקריבין ברגל החטאת הקריבו.שעיר ולא •אונס או מקרה אירע אס בזה זה קרבין שפירש ז״ל
לאקריבי אדעתין סליק היאך תימה של זה ודבר חודש ראש של משעיר חוץ חודש בראש אותו

קרבן
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ר אס הכל לדנרי קי״ל הא חונתו מ'וס חוץ קרבן מו3 יוס ר3ד 3מדכתי קרננו נטל היוס ענ  יו
מ קריבה חטאת אחד ליוס מיום קרנא לא התמיד עולת אס נחדשו חדש עולת ונאמר ח  לחודש מ

ה דין בית לב דקסנרי חכמיס מאן דקאמרי נינהו לצבור הוצרכו שלא דתמידין דומיא הא ותו תנ  מ
 יקרבו לאו יא^ הוצרכו הוצרכו אס השעירין על מתני דין בית לב דקסברי לו דאמרו חכמיס עליהן

 למאי שוה כפרתן שאין פ ואע עליהן מתנה דין בית דלב משוס אחר חודש או אחר רגל לשס
ר מניה נפיק היכי לשענר תשלומין הן דקרבין אמרת ואי י היא יהודה דר' אדעתין דסליק סג  ד

ה מהניא תשלומין לו שאין דנר וכי עליהן מתני ב״ד לב יהודה ר  סלקא ואי ל׳ד התנאות ני
 יקריבו האידנא קרבי לא דאי ב״ד תנאי צריך שווה כפרתן דסנר מאיר ר׳ אפילו מהניא דעתא
 קרבי החיצון מזבח על דכולהו משוס בזה זה דקרבי דמודה שמעון ר׳ של טעמו ולפי אחר ברגל
ן לא מינה שמע לאו אלא קרבי החיצון מזנח על כולהו הא קרבנו יבטל היוס עבר אמאי ^  אי
 הכל ולדכרי לצבור הוצרכו לא דהיינו תחתיו אחר והקריבו שאבד בשעיר אלא ואמורי תנאי
 עד שתרעה ז״ל הרב פסיק דקא ומאי היוס אותו חטאת לשס חדש בראש או אחר ברגל קרב

 שר דתניא ע״ז ושעירי הכפוריס יוס של ושעיר בפר א3א זה דין נאמר לא מוס בה שיפול
הן אתריס והפריש שאבדו ע״ז שעירי וכן תחתיהן אחריס והפריש שאבדו יוה״כ של ושעיר תי ח  ת

 לנדבה דמיהן ויפלו וימכרו שיסתאבו עד ירעו אומר שמעון ר׳ אלעזר ר' יהודה ר׳ דברי ימותו כולן
 דמלתא וטעמא כפרה לאחר גזרה עולה גופיה קרבי דלא טעמא ואוקימנא מתה צבור חטאת שאין

הני קרכי החיצק מזבח על דכולהו טעמא שמעון ר' יהיב וכדקא נינהו פנימיות דחטאת משוס  ו
תו הכי שנא מאי ירעו הרגליס בשעירי סבר יהודה דר׳ כדקסברי ואי החיצון מזבח על לאו  דימו

הו. צבור חטאת כולהו ירעו ולא - ־ נינ

I

(

. ה ב ו ש * ח

 אין וסבירא־ליה עליה מפליג יהודה דר׳ כותיה הלכתא לית בזה זה קרבין דאמר שמעון ד
הודר ר׳ לו אמרו דמאן ממאי והתס חכמיס דמאן מגמרא כדדייקינן בזה זה קרבין  י

 ד לו אמרו דהאי לך מאין כלומר היא מאיר ר׳ דילמא עליהס מתנה דין בית לב ומשוס היא
 ר' דלמא תמימין ופריס עליהס מתנה ב״ד דלב ומשוס בזה זה קרבין אין ליה דסברא יהודא
 בפירוש ז״ל שטעה מפני ולא זצ״ל הלוי יוסף רבינו דפריש הנכון הפירוש הוא זה וכו׳ היא מאיר
 התלמוד בלשון שהוספתה התוספות ואותה פירושו שאר על סמכינן לא בזה זה קרבין ענין

 קרדי הכי אטו עליהן מתנה ב׳׳ד לב דאמינא לדידי בשלמא ליה אמר קא והכי ואמרת בדבריו
 ארחם הגיהו שלכם בספרים היא ואס בתלמוד התוספות זו אין יקרבו אמאי לדידך אלא

חכם המפרשים למקצת הוא פירוש שמא ס כמו ך ונכנ ם החלמוד ספרי לשון בהו כ ל  ש
 בזה זה קרבין סבר יהודה דר׳ לומר דעת על עלה וכי כך הגמרא בספרי מקומות שהרבה

 בכל ליה כדאשכחן מתה הצבור חטאת משכחת היכי בזה זה שקרבין סובר יהודה ר׳ היה אלו
 א•־;^ צבור ושל וכולי היחיד חטאת בתמורה דתנן בההיא מתה לדבריו הצבור דחטאת מקוס
ד והואיל בזה זה דקרבין יהודה לר׳ ליה סבירא לא לעולם אלא תמות אומר יהודה ר׳ מתה  ד

 דאמר שמעון כר' הלכתא לית יהודה כר׳ הלכה יהודה ור׳ ר״ש וקי״ל שמעון ר׳ על חולק יהודה
 ור^ין בזה זה קרבין ליה סבירא הוא גס מאיר ר׳ הרי לומר חדס נפש יש ואס בזה זה קרבין
 אלא מאיר לר׳ סברא האי מצינו לא למימר דאיכא אע״ג נימא שניס במקום אחד של דבריו

 בנפדין פלוגתיהו מדמינן דקא שמעון ר׳ על פליגי נמי חכמיס הרי אעפ״כ בפירוש לא בדילמא
ס ולדברי בזה זה בקרבין לפלוגתייהו תמימין מי ך גמרא יוחנן דר׳ תמידין נפדין תמידין חנ מי  ג

 דסבדי תנאי להו והוו בזה זה קרבין להו סבירא צא רבים דאינהו נמי דרבנן שמעינן וממילא לה
 שלא בשעיר שמעון ר׳ ומודה דתניא והאי כות^הו הלכתא ולית רבים לגבי מיעוט בזה זה קרבין

 הודאה והאי להו סבירא כך רבנן או יהודה דר׳ למימרח לאו וכולי חדש בראש שיקרב ברגל קרב
ד הולאה האי אלא היא לדבריהן בכפרת מאיר ר׳ על שמעון ר׳ דפליג אע״ג כלומר היא מאיר ל

שעירים
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. בזה זה דקרבין מודה שוה אינה ואמר שעירים .  וכך שוה וכפרחן הואיל ליה ירא3ס כך .
 ספק בלא בזה זה קריבין ליה סבירא מאיר דר׳ יהבאר וממכה דשבועות מהתוספתא יתבאר

 קרבי דסבר שמעון ר׳ אפילו אלא עוד ולא וכולי היא מאיר ר׳ דילמא דגרסינן מההיא לא
 יוסס רבינו כדפריש בלבד אנוסין או שוגגין דין בית כשהיו אלא כלל באבודין איירי לא בזה זה

 הערבים בין כולה תקרב בבקר חציה קרבה שלא קערה דמנחות בתוספתא דתניא זצ״ל הלוי
 וכולי הכפוריס ביוס יקרבו חודש בראש קרבו לא בר״ח יקרבו ברגל נקרבו שלא הרגל שעירי

 לא הלכך וכולי מזידין היו אס אבל שוגגין או אטסין דין בית שהיו בזמן אימתי שמעון ר׳ אמר
 בתמיד אלא מזידים ובין אנוסים או שוגגין בין שמעון ר׳ פליג דלא ואע״ג כלל באבודין איירי

 מכל מזידין או שוגגין או אנוסין בין פליג לא ומוספין חדשים וראשי רגלים בשעירי אבל וקטורת
 גאון כדפריש כלל איירי לא באבודין אבל בלבד ב״ד של במקדה אלא איירי דלא שמעינן מקום

 כולו אותו לעקור אבל פירושו להבין לך די יטול השם את לו ליטול הרוצה כל ולא ז״ל התלמוד
 בתשלומין שמעון ר׳ דאיירי ז״ל דאמר הך אבל אחרים שכן כל בכך עצמו להכניס יכול רב כל אין

 שעירים הקריבו שלא שכיון דבריו בכלל ז״ל כדאמר ראשון תשלומי באחרין שקרבין הדברים וענין
 עבר לן דקימא יבין מי ושגיאות הן שגגה דברי ודאי בזה זה קרבין תשלומין לדבר לפיכך כלל
 אחרת בשבת יקרבו זו בשבת' קרבו שלא שבת מוספי בתוספתא תניא ובפירוש קרבנו בטל יום

 לדחוק אדם דיכול ואע״ג שבשתא חורפא ולפום חטאת לשעירי הדין והוא הבאה השבת חובת
 וזה דהלכתא אליבא קרבנו בטל יום דעבר ולומר מאיר ור׳ שמעון דר׳ אליבא פירושו ולהעמיד
 בשבת יקרבו דתגיא האי נמי וכן בזה זה קרבין דסברי שמעון ור׳ מאיר דר׳ אליבא ,.הפירוש
 איירי דלא הוא האמת לכפרה באין ־שהן חטאת לשעירי הדין אינו הבאה השבת ־חובת אחרת
 קרבין הן היאך שוה כפרתן ואין הואיל שמעון לר׳ מתמהינן דקא תדע כלל בתשלומין תנאי

 דקרבין שמעון לר׳ ליה סבירא היה ואילו וקדשיו מקדש טומאת על לכפר. באין כולן להו ומהדר
 מארי אבא חלק ובפירוש כלל שווה אינה מכפרתן תמיהא עליה הוה לא ראשון תשלומי באחרין

 זה שיקרבו קולהס ומעני כך ופירש בתשלומין המשנה בפירוש ז״ל הלוי יהוסף רבינו על ז״ל
 ושעיר רגל שעיר ויכון רגלים אל מן רגל פי תקריבה תאכר אבא חדש ראש שעיר יקרב אן בזה
 פירושו נוסח הוא זה חדש ראש שעיר בעינה הו ויכון חדש ראש פי תקריבה תאכר אדא רגל

 אבא דברי על לאקשוי ליכא שמעון לר׳ אפילו מעיקרא עלה ודאתינן ידו בכתב שבועות במסכת
 הנבואה ואותה כלל באבודין איירי לא שמעון ור׳ איירי שאבדה צבור בחטאת ז׳׳ל דהוא זצ״ל מארי

 שנאמין כדי אות ולא מופת לה עמדה לא עסקינן כפרה אחר ונמצאו ובאבודין כבודך שנתנבא
 אחר שנמצאת צבור דחטאת ז״ל ושפסק באבודין אירינן דלא הברורות הראיות פירשנו וכבר ה3

 דגמרא וסוגיא דהלכתא אליבא פסקא ז״ל הלוי יוסף רבינו כדאמר מוס בה שיפול עד תרעה כפרה
 רבנן אמרי תמות יהודה ר׳ דאמר דכל מתברר ובהוריות ובתמורה ביומא דגמרא דמסוגיא הוא

 דייקינן מתות אינן צבור ושל מתות הבעלים שכפרו יחיד חטאות ומדתנן מוס בה שיפול עד רועה
 אינן צבור ושל הנן לא בעצמן דקרבין לרבנן להו סבירא הוי דאילו מוס בהן שיפול עד דרועות

 ומדתנן דרועות שמעינן הכי תנן ומדלח אחרים לחובות בעצמן קריבין צבור ושל אלא מתות
 שכל דיקינן מתה הצבור חטאת שאין לנדבה דמיו ויפלו וימכר שיסתאב עד ירעה והשני ביומא
 ותמכר מוס בה שיפול עד רועה שתהח דינה כך חובתה לשם ההרבתה שנמנע הצבור חטאת

 צבור חטאת כל הא מתה הצבור חטאת שאין וכולי ירעה הטעם נתן שהתנח לנדבה דמיה ויפלו
 תרוצין ז״ל דדבריו לך נתברר הנה דינה כך מתה ואינה הואיל חובתה לשס קריבה שאינה

 קושיא עליהו ולא ספיקא בהו וליכא וגמרא ובריתא דמתניתן ודוקיא דהלכתא אליבא ועומדין
 במהרה סודותיה להבין יכולה דעת כל ואין ועמוקה ‘היא דקשה זו שמועה בפירוש הרוחנו וכבר

 באבודין תמימין נפדין להן הוצרכו שלא תמידין יוחנן ר׳ דאמר דהאי שדמית מדבריך ונראה
 לשעירי בגמרח לה דמרמינן והאי אמר דתמידין חדא לך תתבאר שמהלשון טעות וזו איירי

 אלא יוחנן ר׳ איירי לא ולעולס עליהס מתנה דין בית לב על בה וטריק ושקלינן חטאת
 פוחתין אין דתנן כההוא שהוכנו בתמידין אלא איירי לא א״מ להן הוצרכו לא ועוד בתמידין
מששה 3 . ■
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ו כדפריש אתותרו אלא להן נצרכו ולא־ וכולי טלאים מששה בנ לא צריכה אינה הו ז״ל יוסף י
י צהן הוצרכו שלא ולפנים לפני ולא לפנים

י * ׳ ■ ■ • .

י. שאלה
 אנדרוגינוס או טומטוה היולדת כפרה) ״חוסרי ראשון (פרק כפרה מחוסרי בהלכות דל אמר ועוד

א זנר שמא זה נפל על קרנן מביאה זו הרי לידתו מימי מס ארנעיס אחר נפל והפילה  הו
 מלאת ובתוך הראשונה היא נקבה שמא נאכלת חטאתה ואין מלאת אחר הפילה והרי הראשול
 ואחד ארבעים לאור שהמפלת ליה דסנירא מכלל לידתו מיוס ארבעים אחר מדמאמר הפילה

 המפלת נמתניתן דקתני והאי ואחד שמונים אור שהפילה נקבה יולדת כדין הרבו חייבת ל^ר
 דלעולס אומר דעתי קונר ולפי ואחד ארבעים נאור לזכר הדין הוא ולולי ואוזד שמונים לאור
 בכריתות שנינו בפירוש שהרי לא לזכר ואחד ארבעים אבל לנקבה ואחד שמונים לאור המפלת דורא

 לא שעדיין הוא לעיבורה ■ארבעים יום והא׳ ארבעים ליום והמפלת ונולי מניאות שאין י0ואי
 3תש ואחד ארבעים ליום לילד חוששת אינה ארבעים יום בהמפלת כדתנן הולד צורת נש^מה

 להשלים עבורה ימי דשלימו לה משכחת לא הזכר לידת מיום ארבעים אחר הלכך ולנהנה לזכר
 ואינה התורה מן שנעה לידתה אחר היא טמאה שהרי קרנן עליה דתחייב היכי ני הולד צורת

 שחייבת ואנדרוגניס טומטס שכן וכל ושבעה ארבעים לאחר אלא לה משכחת ולא לשמש ראויה
 לאתר אלא לעיבורה ארבעים דשלמה לה משכחת ולא יוס עשר ארבעה כנקבה טומאה ימי 3ליש

 באור אבל ואחד שמונים נאור הלא הלל ובית שמאי בית נחלקו לא הכי ומשום וחמשיס ארבעה
 שמונים ובתוך פסקא האי לי קשיא כן ולפי שחייבת לה משכחת דלא לאיפצוגי לינא ואחד ארבעים

דאהניוהו. ממאי מך וליהנן וחכמתו בתורתו לנא מיחזי דלא מאי דל חזא ודלמא למימר ליה הוי

(

. ה ב ו ש ת
 שמדניס לאור מפלת כמו בקרבן חייבת לזכר ואחד ארבעים לאור שהמפלת ז״ל סבירא הוא ודאי

 אחר .וכולי קרק מבאין וכולי מלאת לאחר המפלת בתוספתא ת;יא שכך לנקבה ואחד
 ארבעיס לאור הדין הוא ואחד שמונים לאור במתניתן דתנן והאי הוא מלאת אחר לזכר ארבעים

 מארי אבא אמר כך נדתה ימי לאתר אלא לשמש יכולה היולדת מדאין לך קשיא ודקא ואחד
 ל3א .ואחד ארבעים אור אמרו ולא ואחל שמורם אור אמרו זה ומפני ואמר המשנה בפירוש ל ז׳

 שאע״ז^ בחבור ז״ל דבריו הן ובאמת התוספתא מן הנראה על אלא כלל הדרך בזו הלך לא בחבור
כאיסור שתתעבר אפשר הראשנה מלידתה ארבעים אחר ותפ״ל שתתעבר איפשר שאי

 ללידתה ואחד ארבעים אור והפילה ונתעברה עצמו הלידה יום באותו עליה ובא שילדה ׳״■גוז ותפיל
 עסחינן 'fהא בכי ידא' עסקינן נרשיעי תאמר ואס לעיבורה יום ארבעים אחר שהוא
 נמצאים אילו ואין זונה אתנן תניא לא וכת׳ ממזר יבא לא דכת׳ ברשעים נתעסק הכתוב שהרי
 שאור ייאי כלל הצד מזה קושיא אין מקום ומכל בשגגה זה דבר שיהיה ואיפשר באיסור אלא

 הדץ והיא התנאים בו דברו זה ומפני יותר ומצוי קרוב הוא וגם נהתר אפשר ואחד שמינים
נחשב. רוכלא ני לא ומנא מעט אלא מצוי ואינו מוחזק באיסור שהוא ואחד לארבעים ־

יא. שאלח
במצאכות ושגג שנת שהיום היודע כל שביעי) (פרק שגגות בהלכית דל הרב שאמר עוד ומצאתי

כרת עליהן ן ־ שח ידע ולא אסו־׳ת שהן שידע או אסורות אילו שמלאכות ידע ולא .
ועשה '



 לי השיא קא לא דסיפא בבא בשלמא ומלאכה מלאכה כל על תטאת חייב הרבה מלאכות ועשה
 ולא ושגג״גמלאכות שבת שהיוס יודע דקאמר דרישא בבא אלא •מלאכות ושגגת שבת זדון דהיינו

 על חייב ־ הכי ואפילו בעשה אלא לשבת לה ידע הא לא הא כן אס אסורות אילו שמלאכות ידעי
 שישגוג עד דאמר לקיש אריש מדאותבינן בלאו אלא שבת זדון אשכחן לא ואנן ואחת אחת כל

 והיכי וכולי לי למה מנינא בה והוינן אחת חסר ארבעיס מלאכות אבות דתנן מיהא וכרת בלאו
 שהזיל אע׳׳פ בכרת ששגג כיון דאמר יוחנן לר׳ שלמא3 מלאכות ושגגת שבת בזדון לה משכחת

 במאי לשבת לה דידע וכרת בלאו דאמר לקיש לריש אלא בלאו בשבת לה דידע לה משכחת בלאו
 שידעה כגון נוקמה ידיעה שמה עשה ידיעת ואי עקיבא דר' ואליבא בתחומין לה דידע ואוקימנא

 ידיעה שמה לא עשה ידיעת ש״מ אלא עקיבא דר׳ אליבא לתחומין איצטריך ואמאי בעשה לשבת
 שהרי אחרות במלאכות הוא יודע אבל אסורות אלו שהמלחכות ידע ולא ז״ל מדקאמר תידוק ולא
 ובתחומין ידיעה שמה עשה שידיעת מכלל •חטאות לתשע חייב אחד בהעלס עשה אפילו ואמר חזר

 אסורות מלאכות בה שיש שידע כגון אמרת ואי כותיה הליכתא דלית לאקומה ליכא עקיבא דר׳ .אליבא
 משכחת לא אמאי הכי תימא לא דאי מלאכות זדון אלא זה אין האסורות הס שאילו ידע ולא
 המלאכות שאילו ידע שלא כגון מלאכות לשגגת נוקמה עקיבא דר' ואליבא בהחומין אלא לה
 שבת זדון הכי שנא ולא הכי שנא דלא ש״מ הכי משנינן קא ומדלא אחרות אלא האסורות הן

 אזלא לא הא דאוריתא תחומין דאמר עקיבא כר׳ לן דסבירא תימא אפילו אלא עוד ולא הוא
•עליהן שחייבין ידע ולא אסורות שהן שידע או ז״ל דקאמר .דסיפא ובבא לקיש כריש אלא . . 
 בלאו שישגוג עד אמר הא לקיש כריש דאי בלאו שהזיד אע״פ בכרת ששגג כגון דאמר יוחנן לר׳

יוחנן. כר׳ וחדא לקיש כריש חדא. לה הויא כן ואס תעשינה לא מאשר קרא לה ומייתי וכרת

- . ה ב ו ש ח -

 בן שמעון כר׳ למפסק ס״ד ולא יוחנן כר׳ אלא פסק ולא ידיעה שמה לא עשה ידיעת לעולם
 בבא לך קשיא ודקא תלתא מהני בר יוחנן כר׳ הלכה לקיש ור״ש יוחנן ר׳ דקי״ל לקיש

 במלאכות דידע ואפשר אסורין אילו מלאכות ידע ולא מדוקדקין ז״ל שדבריו מידי קשיא לא דרישא
 קאי דסיפא אבבא וכולי אחת חסר הארגעיס עשה אפילו בסוף מדאמר לך קשיא ודקא אחרות
 באבות ושגג בתולדות לה ידע נמי אי כרת עליהן שחייבין ידע ולא אסורות שהן שידע או דאמר

שהיא זו מלאכה ענין לו שניכרה מלאכה כל תעשה לא על עובר צורה בכלי דהצר דידע כגון כולן
ל...........המלאכה ענין לו ניכר ולא אסור בפטיש המכה שאין ודמה עצמו באב ושגג מלאכה כ

 בארבעיס עשה אפילו כשאמר קאי בי דאתרי נאמר אפילו קושיא ליכא הפירוק זה ולפי בזה כיונא
 ידע ולא אסורות מלאכות בה שיש שידע כגון כשאמרת אחר פירוק לפרק ואפשר וכולי אחת חסר

 שמעון דר׳ אליבא הכי אגמרא פריק לא אמאי כן אס לך קשיא ודקא ושלשיס התשעה הס שאילו
 הגמרא נסיב ולפיכך וכרת בלאו שישגוג עד ליה סבירא שמעון דר׳ משוס דמילתא טעמא לקיש בן

 תרתי מגו חדא אי.נמי עקיבא דר׳ ואליבא תתומין דהוא כלל כרת ביה דלית מידי אליביה
 דלעולס כדאמרת מלאכות זדון ג־ונא האי דכי נימא הכא הגמרא פריק דלא משוס ולאי אשמעינן

 בדעתו שעלו והס בהס השבת שידע המלאכות הפירוק זה שלפי מלאכות זדון שיהיה אפשר אי
 שהן אחת חסר הארבעיס ואילו ליכא ותו אחת חסר רבעיסf5 מלאכות דאבות כלל מלאכות אינן

תולדותיהן. ולא הן לא אסורות שהן ידע ולא בהן שגג הרי מלאכות

יב. שאלה
 אסורין מיל עשר שניס של שתחומין שבת) מהלכות כ״ז (פרק ז״ל הרב שפסק מה לי קשיא ועוד
והיוצא לדורות הנוהגות מצות תרי״ג בכלל ממקומו איש יצא אל לרבנן ואפילו מדאורייתא -

• - חוץ 3♦ ,
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סי ס״ו לא ונאמת התורה מן לוקה מיל עשר לשנים תה ח פ
י דליתא מיהאדקי״ל דאוריתא תתומין עירוני על ל,קי, חיייא די׳ לתני אהא שהקשה דל א ל ע ק ע

דאמרינן ומאי בירושלמי כדנרסי מיל עשר בשניה חייא ד לדברי ואוקמא ישראל מחנה כנגד

^ ?האל ר ח’^ תי נ ^י א ר דאוריתא תתו״ין מדהיר נג״רא דגרשי מאי לפרוקי דיכול ד

ין3חיי ואין הוי שבת דחלול מידי דאיכא מכלל עלה ואמרי סקילה זדונו י!ל חייבין חטאת ?גנת

 לא אמאי דאוריתא איסורא ולמעלה מיל עשר משניה רבנן דסברי אמרת ,אי יוסי דר־ אליבא
ל, א ״ א הרי ולמעלה מיל עשר משניה נמי רבנן ואפילו עקיבא דר־ אליבא אלא מ״ני״ן ״; הו

ק עיקר כל דאוריתא תחומין איסור לרבנן להו דלית ש״מ ׳עקיבא כר׳ אלא אוקימנא ™לא  ו
 אומרין שמעון ור יוסי ר־ נגמ׳ מערבין בכל נפרק יוסי אדר׳ יוסי דר׳ מקשינן נמי'דקא ?יהא
 דברי טהור ספיקו וכולי טבל לא ספק טבל ספק לטבול שירד טמא דתנן מיהא כשר רעריב רשר

 טומאה שאני חיננא כר׳ הונא רב ופריק יוסי אדר׳ יוסי דר׳ קשיא טמא אומר יוסי ר׳ מאיר ר׳
 דרבנן תחומין יוסי ר׳ קסנר ופריק דאוריתא נמי שנת ואקשי:לה התורה מן עיקר לה ויש ר,אי^

 מדאוריתא חמורה טומאה בה דאית לטומאה דמיא ולא כלל התורה מן עיקר לה מ־-^^דלית
 דאוריתא תתומין דסנר מאן אלמא מדרבנן תחומיו איסור עיקר אלא מדרבנן קלה וטומאה
 3י״ של ואפילו קאמר אכולהו דרבנן דקסנר ומאן אמה אלפיה אפילו אמר קא תחומין איו^ה

 מהו בידו וזה זה העלס נחמן מדרב דרבא אבעיא גדול כלל נפ׳ דגרסינן מהא נמי וכן מיי•'"
 דאמר לקיש כריש לה סבר אי אלא ואסיקא וכולי מלאכות אבות דקתני ממתניתן לאפשיטה אתינן

 בכמה נמי וכן עקיבא דר׳ ואליבא בתתומין ומהדרי במאי לשבת לה דידע וכרת נלאו שישגוג עד
 עשר דשניס רבנן סנרי ואי עקיבא דר׳ אליבא אלא דאוריתא תחומין לן מתוקמי ■יא דויימא

בתתומין לשבת לה שידע כגון הכי נימא כן ואם רבנן אפילו עקיבא ר׳ איריא מאי דאוריתא מיל
f.p ומדלא מיל י״ב ולרבנן אמה אלפיה עקיבא לר׳ ליה כדי/ית וחד חד דכל י?לענח א ?א

 לאוקמא מצינן היכי נמי הא ובלא כלל דאוריתא תחומין איסור לרבנן להו דלית ש״מ הכי משנין
 לא ינאי ר' בי הא מיל עשר בשניס תורה דבר תחומין עירובי על ל,קין חייא ד ^׳חני הא

ס מינה מייתי י ן  אבל חצירות עירובי אלא מלערב פטורין שאינן הרשות למלחמת יוצאין אלא ,
 אמה באלפיס אלא לה משכת לא הערוב והנחת •וכולי חייא ר׳ דתני ץ3חיי תחומין עירו-־י
מדתני אמה אלפיה בעירוב למלחמה יוצאין מחייב היכי כן ואה מיל עשר בשנים עירוב ו׳יייא

^ ״  לאשמועינן אלא קאמר אמה אאלפיס חייא דר׳ משוס לאו תחומין עירוני שמערבין טיימא י
 אמה באלפים לערב חייבין והילכך מיל עשר נשנים שהוא אע״פ לאוריתא ן1תח,« איסור שעיקר
 הוצאה משוט תקנתא עיקר מדרבנן נמי חצרות יעירוני ק אם לך 'אמינא מדרבנן שה? דאע־ג

 בעירובי מחיינינן וקא חצרות מעירוני להו פטרינן ואמאי הוא הרבים לרשות י-ימיל
? ח???? עדיין מילתא והא תחומין עירוני שנא ולא חצרות עירוני שנא °א הא חייא יל ״ל״י

״ וצריכין רברבי באישלי ותליה עיינא לבתר אלא ז״ל פסקה לא לה'^,?אי5 ׳;T״

ב ו ש tח

? ^^^פרשיהי^ך י’ ר ^ ?Tהי ?ני מגמרא נ״ראה ??ך עש? ^
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 ככל דאמרען דהאי סוטה במסכת המשנה בפירוש זצ״ל מארי אבא מדברי ויראה וירושלמי בלי
שאין אני בדעתי ייעלה בתורה בפירוש שאינו לפי דרבנן תחומין שיעור דרבנן תחומין בג׳ וכתא

בבלי
שאין תני בדעתי ייענה vורקîג עעי;̂ז w\>u ׳״ע■ ׳; /*׳וו//■! 1!/^^ ׳*'י״׳! ׳̂- דוכי-!

 עהיבא ר' אלא דאוריתא דאלפיס ליה דסבירא מאן וליכא אמה חלפיס אלא סתס תחוס קרוי
 התחומין על דלוקין ערוך תלמוד דחינן ולא עקיבא דר׳ ואליבא תחומין מקוס בכל אמרינן ולפיכך

 פירוק בה שיהיה שאפשר כקושיא ממקומו איש יצא אל קרא אמר בשבת יציאה ושעל תורה דבר
 פירוק זו בקושיא לי נתגלה ולא בה לעמוי וראוי היא יפה שקושיא ואע״פ ליה ידעינן דלא

■ צמאוננו. ולרוות המיס לראות כולנו עינינו יפקח והאל ברור

יג. שאלה
של ותולדה זה אב של תולדה עשה שביעי) פרק שגגות ז״ל(הלטת שאמר מה לי תמיהא ועוד

גמרא בריש הוא ערוך תלמוד והלא חטאות שתי חייב שהוא לי יראה אחד בהעלס אב.זה ■
הדדי בהרי אבות שתי עביד דאי מינה נפקא תולדה ליה קרי ומאי אב ליה קרי מאי דנזיקין

דקאמר. לי יראה מאי כן ואס תרתי מחייב הדדי בהדי תולדות שתי או

. ה ב ו ש » ח
 דאמרינן דהאי לומר שאיפשר לי יראה אמר ולפיכך אבות שני של תולדות שתי בתלמוד אמר לא

 ממנו המקוס זה שנתעלס ואפשר דהלכתא אליבא ולאו אחד אב של תולדות שתי בגמרא
דהלכתא. ואליבא אמת דין הדין מקוס ומכל לי יראה שכתב בעת ז״ל

יד. שאלה
 וטון השמשות בין עליו גזרי לא שבות משוס שהוא דבר כל דאמר כר׳ פסק דקת ז״ל ליה רחדנא

 קא וכולי הודאי את מעשרין אין חשיכה לא ספק חשיכה ספק דתנן הא ליה קשיא דקא
 שבות משוס שהוא לדבר ונצרך ונחפז טרוד היה אס וכן דוחק או דמצוה בשבות דר׳ להא לה מוקיס

 את מעשרץ אין לפי^ אסור מצוה או דוחק שס היה לא אס. אבל מותר הוא הרי השמשות בין
 לדבר בין דמשמע ד קאמר שבות משוס שהוא דבר דכל חדא טובא בה לי וקשיא השמשות בין הודאי ^

 בעירובין לה כדמתכינן מצוה לדבר אלא ר׳ דברי עיקר אשכחן לא אמרת ואי הרשות לדבר בין מצוה
 לדבר אלא מערכין דאין לן וקימא וכולי באילן נתנו דתניא מהא לה ופשטינן רבנן ומאי ר׳ מאי

 ונחפז טרוד אס'היה ז״ל שרי קא אמאי כן אס דעירוב דומיא אלא שרינן לא הילכך מצוה
אין לפיכך אסור מצוה דבר ולא דוחק שס היה לא אס זצ״ל דקאמר האי ועוד מצוה במקוס שלא

אי.............משכחת לא דמי קשיא ודאי אותה מעשרין ד טרוד שיהא אפשר ומצוה דוחק במקוס ו
 למצות לו וצריך דחוק זה והרי בשבת לאכלו כדי ודאי לעשרי ואתי שיאכל מה וצריך בסעודתו

 מצוה של שבות שבה ושבות הוא דאוריתא מנוה ודאי עישור עיקור ועוד אחת בבת שבת עונג
 תרומה מגביהין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מקדישין ־לא יצוה משוס ואילו דרבנן לה קרינן

 קאמר מיבעיא לא יצחק ר׳ ואמר ביוס בו לכהן ליתנן אלא נצרכה לא יוסף רב ותני ,ומעשרות
 לא ומי אסור מצוה של שבות אפילו אלא רשות של שבות מיבעיא ולא גרידתא שבות מבעיא לא

 את מעשרין אין קתני הכי ואפילו מצות שתי ליה דהוי שבת ועונג לה צריך כהן שיהא עסקינן
 הודאי את מעשרין דאין ומתניתן בדבר מחלוקת דליכא לן ירח3ס אי ועוד השמשות בין הודאי

לא '
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די פליגא לא י נכר״לית ועידונו הרבים נרשות הוא ממרצינן מא א p שהוא :ל דאמר היא ו i p 

בי מפרש ר׳ נ״צא זה לשון ולפי וכולי שבות משום שהוא שאמך התלמוד לשון לפי אבל חכמים ד

מחכמתו לנו ויבאר זו בהלכה מר (יעיין הודאי את מעשרין אין לתני היא המשנה מכת זה וקושיא
..... אינו. ■'ספיקות ׳ ־ ־ ־ ■

(
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ה חל ח ה זה ועל השמשות בין עליו גזרי לא שבות משום שהוא דבר בכל ז״ל סובר היה ב  הי
 אלא אותו מניחן שאין בעירוב י דברי דעיקר מצוה במקום ותקן וחזר במשנה פירושו

 כמדומה נתפז או טרוד או דוחק שס שהיה או ור3ח3 ואמרי ז״ל שדק וזה כשאמרת מצוה לדגר
 ומערבין הדמאי ומעשרידאיז וכולי חשיכה אינו ספק חשיכה ספק דתנן מהא יונא זו דדוהיא לי

 ונחפז־ בשנדחק אלא ואינו מנוה נהנחחן שאין חנרות בערובי ואוקימנה החמין את וטומני!
 תחומץ עירוני ועוד שבות משוס שהוא בדבר ונחפז טרוד לכל מנה ודיקינן יום מבעוד הניח ולא

 גויס נאו אס מנוה לדבר אותן כשמניחין ודוחק ליראה אותן דמניחין לן קימא לא מי עצמי
שרין אין לענין שהקשית מה וכל לנו נתבארה ולא מזו יותר מוכחת ראיה יש ומה וכולי  את טע

 מפני ולא מצוה בו בשאין ריס3הד דסתס כלל קשיא לא מצוה עישורו3 שיסיה שאיפשר הודאי
 תגי כדמאי לתנא ציה דפסיק דמידי שמעשרין ונתני נפסוק העתים קצת3 מצוה ר3ד3 שיהיה שאפשר

 צריכין' שהן מה שעור מעשרין מצוה הודאי עישור3 יהיה ואס תני לא ליה פסיק■ דלא מידי
 אלא מעשרין שאין תנן דלא ות3דש ממילי ו3 וכיוצא ר3מחו3 אתשמיש דהוי מידי מצוה לאותה

 מקשית דקא ועוד ת3ולש ממנו'לחול שאוכל או ממנו שמוכר אוצרו לתקן כדי שמעשר דידוע למילי
 חצרות 3עירו כמצות היא ה3חו שאינה מצוה האי הואי דאוריתא מצוה ודאי עשור עיקר ועוד
 ויאכל הימיס כל וליס3ט פירותיו להניח אדס ירצה אס אלא פירותיו לעשר 3חיי אדס שאין

 למצוה מצוה ד3לד ענינא האי3 ודאמרינן מצוה סצ3מ ואינו ידו3 הרשות מתוקנים אחרים מפירות
 שהוא המשתה ית3ל או ל3ית־הא3ל לילך כדי אותו שמניתין תחומין 3עירו3 אמרינן ה3חו שהוא

 יצתק ד ואמר יוס3 ו3 לכהן ליתן אלא נצרכה לא אמרינן ודקא חסדים גמילות משוס ה3חו
 מעשרין לעולם לך אימא השמשות ין3 ל3א עצמה ת3ש3 או עצמו 3טו יוס3 זה כל וכולי עיא3מ לא
 ץ,3 ר3ד3 מחלוקת ודאי וכולי ר3ד3 מחלוקת דליכא לן ירא3ס אי ושהיקשית מצוה שס יהיה אס
 מעשרץ אין לענין ל3א וכולי דתניא נן3ר ומאי ר׳ מאי פירוש3 גמרא3 כדגרסינן נן3ר ין3ו ד

 לד׳ יה3מלאיתו שתיק גמרא הוה לא חלוקה יה3 הוי דאילו ר׳ על חלוקה ה3 לית הודאי את
 ומדלא מתניתן כסתם הלכה ריתא3ד ומחלוקת מתניתן דסתס מימריה וליחוי מתניתן מהאי
 ההלכה זו3 וליכא כל׳״ עליו חלוקה שאינה מינה שמע מתניתן מהאי לר' 3דאותי לגמרא חזינן

 שנראה מה אמרתי ר3וכ הוא דחוק ודאי דוחק לענין אבל פשוט שהדבר לענקמצוה כלל קושיא
- .יודע הוא ברוך והאל שאמרתי הראיות מן יותר ברורה ראיה ז״ל לו שיש ואפשר‘ בו לי

■ .....■ טו... שאלה
ת הרג אמר  ושדוח ויערים מדברות הרבים רשות היא איזו הלכה-א') י׳יד פ' שבת ילץהלכו

 אתנא מקשינן קא מיהא מדברות שדות בין יערים בין מדברות בין לי משיא קא ובכולהו ' ■
 וכאן במדבר ישרא״ שהיו בזמן כאן לאקשיא אניי ופריק והמדבר תניא ■י דהא מדבר נמי ונחשוב

מחנותיהס הרבים רשות ליה היה במדבר ישראל שהיו דבזמן עלמא והפרשי הזה 'בזמן
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 צורך ואין הואיל הזה בזמן אבל הרבים רשות ליה הוי לצרכיהס ביניהם ומהלכין גו סדורות
 ידענא ולא הוא דמסתבר וסעמא כרמלית הוא הרי להלוך הוא דרך ולא גו להשתמש הרבים
 וקיני עצים צמיחת מקום יער עלמא מפרשי יערים נמי וכן והפניה אפירושא מפליג קא אמאי
 יער וכתיב מיער חזיר יכרסמנה וכתיב עצים לחטוב ביער רעהו את יבא ואשר כדכתיב חיות
 אין דמסתמא כרמלית אלא אינו הילכך היער עצי ירננו וכתיב היער עצי כל וכתיב עצים צומח
 ואי חיות צידת או עצים חטיבת לנורך אלא לשם נכנסים רבים ואין בתוכו עוברת רבים דרך

 יצא שס ליכנס ולמזיק לניזק רשות יער מה ביער רעהו את יבא ואשר דתניא מהא יליף אמרת
 והלא איריא לא הא משוס אי הרביס רשות והיינו בו לכנס רשות יער דילמא הבית בעל חצר

כולהו הרבים לרשות הסמוכה זוית וקרן וסרטיא ובקעה יס כגון היא לכל רשות כרמלית
עוברת הרבים דרך דאין משוס להו קרינא כרמלית הכי ואפילו לתוכן ליכנס לרבים רשות יש
כרמלית שהיא ואע׳יפ שניהם של רשות ליה קרי למזיק מיוחד דלאו כיון יער נמי בתוכם-הכי_

ומשכחת לשבת הרבים רשות ואינה וללוקח למוכר רשות שהוא אסימטא דהוה מידי שבת ̂לענין
 ולא הבית בעל חצר אלא מיעט לא שהרי תדע למכירה המיוחדין ומקומות בפונדקאות לה

 שהיא שדה• מקרי בקעה דהא בגוה לי קשיא שדות נמי וכן הרביס רשות שהיער מכאן שמעינן
 טומאה הגשמים בימות לבקעה הנכנס כדתנן בתוכה עוברת הרביס דרך ואין לזריעה מיחדת
 הבקעה נמי ותנן לאו ואס זו לשדה נכנסתי אס יודע ואיני הלז למקום נכנסתי ואמר פלונית בשדה
 ולכך לכך היחיד רשות הגשמים ובימות לטומאה הרבים ורשות לשבת היחיד רשות החמה בימות

 ועולא הוי כרמלית הכי לאו הא היחיד רשות לה קרי להכי מחיצות לה בדאית אשי רב ואוקמה
 אמרת,האי ואי היא כרמלית דשדה מכולה שמעינן הרבים רשות שאינה היחיד רשות מאי אמר

 הדרכים על אלא שדות אמר ולא לבקעה נתכוין לא הרבים רשות שהשדות ז״ל הרב דקחמר
 בקעה כלל לא דהא חדא חשיב-לה כרמלית שבבקעה שדה ולעולם במדבר לעיר מעיר הסלולות

 ליה קרי קא כולו מדבר הרי שבמדבר הדרנים הס שאמר שדות אס ועוד שלו כרמלית •בכלל
 השדות בתוך. העוברות דרכים על אלא ז״ל אמר לא אמרת ואי דרכים שנא מאי הרבים רשות

נינהו, דרכים לאו כבר שאמר שהשדות מכלל המפולשין ודרכים ואמר חזר שהרי צריך לא הא

. ה ב ו ש ח
 רשות המדבר היה במדבר ישראל שהיו בזמן עלמא מפרשי מדקא מדברות לענין לך קשיא דקא

 סדורין מחנותיהם והיו במדבר חונים שישראל בזמן דמפרשי אחריני עלמא איכא הרבים
 דרין ישראל שאין הזה ובזמן להו דדמי וממאי ושדה בקעה כמו לגבן היה דירתן מקום והוא בו
 וזה הוא וטעמא-דמיסתבר הרבים רשות הוא בלבד בתוכו ועובר מהלך שירצה מי כל אלא גו

 מדבר שכל כינתך אס זה בדבר דעתך סוף ידעתי לא הוא דרך ולאו המדבר על בדברך כןאמרת
 ושברוב מצרים בארץ יש ישראל שבארץ מדברות כמו מדברות כמה שהרי אמת אינו הוא דרך לאו

 אינו כולו לאו בו מהלכין ישראל שהיו מדבר לאותו כונתך ואס תמיד בהן מהלכות השיירות העולם
 ואס בהן מהלכין ישמעאלים של ושיירות ידועות בחורה'מקומן האמורות המסעות מקצת שהרי דרך

 הרי הישוב מן הרחוקים המדברות מן ליה דדמי ומאי בו ישראל שהיו המדבר לקצת גוונתך
 בני בהן שמהלכין המדברות כל והן המדברות מקצת פירושך לפי ואפילו לשיעורין דבריך כתתה
 הפירוש ולפי אמר מדברות אלא המדברות כל ל ז׳ אמר שלא קושיא עליה וליכא הרבים רשות אדם

 הפירוש זה לפי בין שביארנו הפירוש לפי בין מקום ומכל הרבים רשות המדברות כל הראשון
 הוא שביארנו והפירוש הרביס רשות הישוב שבין המדברות רוב עלמא ליה דמפרשי שאמרת

 אין דהיס ובקעה ליס יער דמי לא יערים ולענין לשיעורין דברינו נתן שלא כדי יתר המדוקדק
 ארבע ביס הזורק דתנן תדע ספינה ידי על אלא בו להלוך יכול אדס שאין כיער נח תשמישו

 חייב אמות ארבע בתוכו הזורק בו מהלכות הרבים ורשות מיס רקק היה אס פטור אמות
והיער הלוך שמיה הדחק ידי על והלוך תשמיש שמיה לא הדחק ידי על לתשמיש בגמ' ומפרשינן

תשמישו
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 ip לא אינו הילכך הדחק ידי על אלא אינו תשמישו והים הדחק ידי על אינו יהילוכו תשמישו
וקרן והאסערהיא■ והבקעה נלל ליער ים דמי לא הילכך הדחק ידי על שלא ולא הדחק ידי

״ לי־יס רשות שיש אעלפ זווית ה: . 1^' לחוני ל ג י י”י ״ ד ^ ^nילא ד,א ולענין יס3הר רשות שהוא למדבר אלא כלל לכרמלית יער דמי לא הילכך כמדבר עליהס דרר
ם כי ־ ד ם קי המפולשים ^

^דברס. נ ז שהרחב אלא הדרכים הן הן השווקים הן והן להם

הש טז. אל
) הלכה עשר תשעה פרק שבת (הלכות ז״ל הרב אמר ועוד ה  האיש אכל כשבת הוצאה כענין ד

 אמר ועוד להראות דרכו ואין תכשיט שהיא מפני תותס עליה שיש בטבעת לצאת מותר ■
 והאשה חייב נקובה שאינה במחט שינא ואיש פטור והאיש חייבת נקוכה במחט שיצאה אשה

 ועל שפטר דאיש נקובה מחט ועל שהתיר דאיש חותס עליה שיש טבעת על לי וקשיא פטורה
 דתכן הא מפריש וקא אמרה ז״ל פאסי יצחק רבינו שבשיטת ואע״פ שחייב נקובה שאעה מחט

 באיש וחילופיהן עולא ואמר חטאת חייבת יצאת ואס חותם עליה שיש בטבעת אשה תצא לא
 עליה שאין ובטבעת נקובה שאינה במחט האיש יצא אס כלומר ומחט אטבעת וחילופיהן פריש
 אי דמי היכי עולא דקאמר באיש נקובה שאינה מחט האי לאקשוי ואיכא חטאת חייב חותס

 דרכו אין הא מצחו על ואי חייב והוא חייבת. היא מיפטרא מי אשה גבי דכיתה בידו דאפקה
 עלה3ל נותנת שהאשה שפעמיס אלא חותם עליה שאין טבעת גבי מחייב קא לא כאן ועד בכך

 אבל בכך הוצאתו דרך שנמצאת באצבעו ומניחה אומן אצל להוליכה חותס עליה שאין טבעת בחול
 יד כלאחר שהוצאה תדע הוא ופטור יד כלאחר הוצאה לה והוי בכך הוצאתו דרך לאו הכא
 קאמרי ולא תכשיט שוס לאיזה כלומר חזיא למאי שאלינן נקובה שאינה במחט אשה גבי דהא היא
 ופטור היא יד כלאחר דהוצאה ג ואע׳ מילתא לגלוי בעיא לשון אלא קושיא לשון היא הוצאה והא

 עליה איש לחייב נקובה שאינה המחט על באיש וחילופיהן למימר ליכח הלכך מעיקרא עליה
 למעלה ששנינו כיון הטבעת על אלא באיש וחילופיהן עולא קאמר לא ולעולס אשה דהוצאת דומיא

תצא לא תני והדר חטאת חייבת אינה יצאת ואס חותס עליה שאין בטבעת יוצא האשה אין
חילוף כלומר באיש וחילופיהן וקאמר עולא אתא חטאת חייבת יצאת ואס חותם עליה שיש בטבעת

 בכך הוצאה ודרך לו משא שהיא מפני חייב חותס עליה וכשאין פטור חותס עליה בשיש הטבעות
 וטבעת אמחט עולא דקאמר שחילופיהן אדעתין דסליק למאי ועוד לבעלה נותנת האשה שפעמיס

 שתחבה ואי נינהו חייבין אשה בין איש בין בידיה דאפקה אי דמי היכי דפטור באיש נקובה מחט
 דרך דאין נינהו פטורין אומנין לאו ואי נינהו חייבין אומנת אשה ובין איש בין הוא ואומן בבגדו

 והוא אומנת באשה אלא אינה נקובה במחט אשה תצא לא דקתני מתניתן כרתנו ועל בכך הוצאה
בכך היא שרגילה נקובה במחט אשה תצא לא רישת דתני משום אשה דקתני והאי לאיש הדין
וכי ז״הראות דרכו שאין מפני מותר האיש ל ז שאמר ומה באשה נקובה י מחט סיפא תני להכי

 ̂ משוס לאו שאסורין ומגפיס וקסדא שרין והא הוא להראות שדרכן מפני שנאסרו התכשיטין כל
 כדרך שנראה מפני חותס עליה שיש בטבעת נמי הכי לקרב כהולך נראה שמא אלא להראות

א ליעיין בה חותם שהוא משוס אלא דאיש תכשיט מיקרי לא דהא לחתוס שדרכו החול מ  חכי
יקריה. יסגי ודעתיה טעמיה לן ויודע במילחא רבא ■ '

. ה ב ו ש ח

ה ש ל  הפירוש אותו על לחלוח יכול אדס אין ולעולם זצ״ל רבינו פירוש אמת לך הגמרא,יתבאר ב
וחילופה אטבעת דעולא לך שנראה כמו הדבר היה שאלו
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 דאמרת שינויא ולהך אמר ומחט דאטבעת מינה שמע איש3 וחילופיהן אלא הכי אמר ומדלא איש3
 ולא לאיש דחזי מידי כל עולא ר3קס אלמא בגמרא דאמרינן כלצא האי מאי הטבעות חילוף וחילופיהן

 עולא סבר עלמא למימר ליה הוה הכי כדשנית אי לאיש חזי לא לאשה חזי דלא מידי כל צאשה חזי
 הן דחויות כולן שהקשית הקושיות ואותן דפרישו הוא דוקא פירושא ודאי אלא וכולי לאיש דחזי מידי

 במצחה אותה שהוציאה באשה קשיא לא דאפקה אי דמי היכי נקובה מחט.שאינה לעינין לך דקשיא
 כדאיתיה והאי כדאיתיה והאי כך מחט להוציא שדרכו בבגדו תחובה שהוציאה ובאיש תכשיט דרך

 ובאשה ליה חזיא דלא אומן ואינו בבגדו בשהוציאה דמי היכי דפטור באיש נקובה מחט לך ודקשיא
 להן תכשיט ואינה כך במחט לצאת ודרכן תופרות כולן נשיס שסתס אומנת אינה ואפילו חייבת

 סתס התנא תני היכי נביאות דברי אלא אלו אין אומנת באשה אלא אינה וכול' כרחינו ועל ושאמרת
 אומנת בין בדבר ונחלוק אנו ונבוא חטאת חייבת יצאת ואס וכולי נקובה במחט האשה תצא לא

 קתגי דטבעת דומיא הא. ועוד כך מלפרושי גמרא שתיק הוה היכי כן היה ואילו אומנת. לשאינה
 אומן לשאינו אומן בין באיש חלקת למה כן אס עלי להקשות אדס נפש יש ואס חלוקה בה שאין

 לנו שנתברר מפני אלא מדעתינו באיש חלקנו לא 'לו נאמר באיש וחלופיהן אמד סתס ועולא
 במחטו החייט יצא לא כדתניא פטור אומן שאינו אבל שחייב הוא אומנתו דרך דאומן בפירוש

 הנשיס דכל חלוקה מצאנו לא באשה אבל יהודה כר׳ הלכה ור״י דר״מ יהודה כר׳ והלכתא וכולי
 שיש בטבעת מותר האיש בענין לך קשיא ודקא בכך ודרכן אומנות שאינן בין אומנות בין תופרות

 דלא כן ואינו הן תכשיטין ומגפיס וקסדא דשרין פירושן־ על בנויה שלך קושיא חותה עליה
 דהא טעמא אלא כמותו הלכה ואין אליעזר ר׳ אלא תכשיט שהן המלחמה בכלי דאמר מאן אשכחן
 פטור אלא עליהן. חייב אינו זה ומפני משוי דרך לא מלבוש דרך אלו כליס שהוצאת מפני מילתא

 תכשיטין חותס עליה יש קתני לצדדין אמר רבינא כדגרסינן הוא תכשיט חותס אבל אסור אבל
 ומחויא דשלפא משוס אלא נאסרו לא אשה של תכשיטין וכל דאשה תכשיטין חותס עליה אין דאיש

מותר האיש ולפיכך להראות האיש דרך ואין ליפול דרכו אין חותס לאיתוי ואתיא נפול נמי אי
׳ דהלכתא. אליבא בה לצאת ז״ל כדאמר

. יז. שאלה
 דאלמא מכבה תולדת שהיא ז״ל ואמר המתכת את המצרף מחייב דקא נמי האי נמי לי דקשיא

 אע׳׳ג שמעון דר' אליבא שפינהו מיחס מתני׳ מתנה בר אדא רב מתריץ דקא האי קסבר
 שאין דבר דאמר יהודה דר׳ אליבא לה מתריץ ואביי הוא מתכוין שאין דדבר מותר דמצריף
 להס אמר בפרק מוקימנא בפירוש והא הוא דאוריתא איסורא שמצריף מכלל אסור מתכון

 רב דאמר היא דאוריתא דלאו לן נפקא כירה דפרק מסוגין ואפילו הוא דרבנן דצורף הממונה
 בלכתחלה אדעתין וסלקא מותר נמי לצרף אפילו אמר ושמואל אסור לצרף אבל הפשיר אלא שנו לא

 דרבנן דאיסורא לן נפקא זו מתמיהא שרי מי לכתחלה לצרף ושמואל מתמהא הילכך ובמתכוין פליגי
 ולא אשמואל ומדתמהא ליה מיבעי חייב אסור האי תקשי נמי לרב דאורייתא איסורא דאי הוא

 פטור במתכוין עבד דאי מכלל שרי מי לכתחלה מדאמרי כמי ומדשמואל הוא מדרבנן שמעון אדר׳
 ושמואל דרב דאוקימנא בתר דהא ועוד דיעבד בין לכתחלה בין לן שאני ״י. מדאוריתא ואי

 ברשות מתכת של גחלת מכבין שמואל דאמר מהא ואקשינן פליגי שמעון ור׳ יהודה דר׳ בפלוגתא
 של אפילו שמעון כר׳ דעתא סלקא דאי עץ של גחלת לא אבל רביס בה יזיקו שלא בשביל הדביס

 היזק ובמקוס דאסר הוא ומדרבנן לגופה צריכה שאינה במלאכה פוטר שמעון דר׳ משוס נמי עץ
 איסורא p של גחלת אפילו מדעץ מתכת שנא מאי שמעון כר' סבר ואי כלומר לכתחלה שרי דביס
 ומשוס יהודה כר׳ לה סבר לגופה צריכה שאינו דבמלאכה ואוקימנא ליה מבעי ומותר הוא דרבנן

 מתכת של גחלת דעת׳ סלקא ואי רביס הזיק משוס מתכת של והתיר עץ של גחלת אסר הכי
שאינו משוס אלא המתכת היתר שלא אמרת ואי מדען מתכת יהודה לר׳ שנא מאי דאוריתא

מתכוין 4
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 אלא מותר ס 3ר הזיק מקוס3 ת3ש לאישור, רבינא יליף קא מהיק p אס שמעון וכר׳ מתכדן
 כד׳ ר3ס דקא ג ואע צרופו הוא זה מתנוין3 וי3וכי דרננץ איסורא מתנת דצירוס רינן3דס לאו

אוסר דרבנן מידי3ו דאוריתא מידי3 מי.י הכי עליה 3חיי לגופה צריכה שאינה למלאכה ייהודה
 נ לגופה צריכה שאינה למלאכה שמעון כר׳ ר3ס ואי לכתחלה שרי הוא רביס דהיזק ^
אי דכל רבינא מינה יליף הילכך עץ של גחלת אפילו למישרי ליה הוי מדרבנן ואסזר עליה

רביס. היזק במקום הן דחוין לרבנן

כר׳
אוסר
פטור
'סודי

. ה ב ו ש ח

i

 זה ודבר צירופו' הוא זה כינוי דקאמר לצירוף כנוי נק הפרשת שלא מכללה צראה זו קףשויא
 *היה שלא הראשון התנאי אחל לא מהם מצוי שאין תנאים בשני אלא לאומרו יתכן לא

 בחול או בעיפר או במים שיהיה אפשר הכיבוי אלא p הדבר ואין מצרף שהוא במים אלא גיוי
Tלצירוף תגיע במים שנכבת מתכת שכל שנחמר והשני מצרף החול ולא העפר ואין כזה כיוצא 

 ביבי רב פריק והיכן לצירוף יגיע שלא ואפשר לה צירוף כבויה שיהיה אפשר אלא p הלבד ואיד
 דאקשינן צוננין לתוכן ומטילין הכפויים ביום גלול לכהן אותן שמחמין' ברזל של עששיות כעי־מ
 אפילו אחר פירוק אביי ופריק לצירוף הגיע שלא אביי בר ביבי רב ופריק הוא מצרף זה^א
 לצירוף שיגיע שאפשר ומפני מותר מתכוין שאין לבר דאמר היא שמעון ר׳ לצירוף הגיע תימא

 כיבוי היה שאילו מותר מתכוין שאין דבר דאמר היא שמעון ר׳ אביי אמר יגיע שלא ואפשר
 ולא רישיה בפסיק ש־ועון ר׳ למולה שמעון לר׳ ואפילו אסור היה פנים כל על צירוף המתכת

 גחלת וכיבוי בצירוף אלא כבוי ימצא שלא עד בכיבוי תלוי אינו שהצירוף לך נתבאר הנה ׳ימות
 של לכבות רבנן שרו זה ומפני דאוריתא עץ של גחלת וכיבוי דרבנן צירוף בו שאין מתכת 'של

 דאוריתא המתכת וצרוף שרו לא דאוריתא דאיסורא עץ של אבל רבים בה יוזקו שלא כדי מתכת
 או זקן גדול כהן היה לאם וממתניתן בה לגמרא וטריא ושקלא דמיחם ממתניתן כדגמרינן
 שאינו מלאכה או מתכוין ושאינו מתכוין לאמר תנא אשכחן לא דלעולם לגמרא ותירוצא אסתניס

 הממונה להס אמר בפרק מוקימנא בפירוש והא ולקאמרת לאוריתא באיסורא אלא לגופה צריכה
 אמר בפרק שאין בסתם ולא בפירש לא זו אוקימתא הוא אנה ידענו ולא הוא לרבנן לצירוף

וכו׳ בשד והתניא הכי אביי אמר ומי אביי על דאקשינן והקושיא שאמרנו מה אלא הממונה להם

 אמאי נך קשיח ולקח הברושים באילו *סיש כמו משונות ג^סות שלכם בספ״^ם
 3ד אמר ללא מידי השיא לא חייב אמרינן ולא אסור למיחם למתניתן וטריא בשקלא* *יגן אמ

חייב. שיאמר״ עד לצרף שגתכרן נמי לא לצרס שיעור בהם שיש המים בנתינת לא איסורא ־

יח. שאלד.
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 אלא אמרה לא והא ליה קרינן מפרק לו מפסולת-המחוברת אוכל קוצץ כל דהא כמי עורות להן אין
 ר׳ שהיה שתים 3חיי אומר יהודה ר׳ אחת אלא חייב אינו והפוצעו חלזון הצד רבנן דתנו יהודה ד׳

 אין דרבנן טעמא מאי רבה ואמר דישה בכלל פציעה אין לו אמרו דישה בכלל פציעה אומר יהודה
 חבורה עשיית משוס עור לו שאין בחלזון יהודה ר׳ מחייב קא לא כאן ועד קרקע בגדולי אלא דישה
 לר׳ ליה הוה שוחט משוס או חובל משוס דישה בכלל חבורה כל ואי מפרק דהיינו דישה משוס אלא

 שמנה איריא מאי דקשיא ואע״ג בלחוד יהודה ר׳ בהן דחובל מתניתן ליה והויא למימר יהודה
 אפילו חוזרת שאינה חבורה בענין איריא מאי מחייב קא מפרק משוס דאי ועוד בלבד שרציס
 תאמר ואס פירק לא הא חייב יצא שלא אע״פ הדס נצרר טעמא ומאי הוא מפרק חוזרת תימא
 ושוחט שוחט תולדות אלא שחיבל למימר וליכא בכך פרוקא דרך אין ודאי הא מקומו שנעקר משוס
 ומשוס בשחיטה ולא מיקטלי דבחבורה מאדמיס איליס מעורות אלא ליה ילפינן לא במתניתן דתנן
 קאמר צובע משוס דאף ואקימנא צובע משוס אמר רב מחייב מאי משוס שוחט לן איבעיא הכי

 לית אמר לקיש ריש השוחטו גבי בירושלמי גרסינן והכי דמא השחיטה בית דניקו ליה דניחא והיכא
 תניתה סעודה סדר דתנינן כיון אלא עמהס תניתה ולמה היא חבזרה תולדות שחיטה שחיטה כאן

 דיליה תולדה נמי וחובל הוא נשמה דנטילת תולדה דשוחט מכלל עיקר נשמה ונטילת עמהס
 בחיה אלא לה משכחת ולא חוזרת שאינה חבורה בעינן ולהכי מקוס שבאותו נשמה שנטל היא
 חלזון גבי דאקשינן והיינו כולה את שימית עד חייב אינו עור לה שאין חיה אבל עור לה שיש

 ואי במתעסק ואוקמינא נשמה נטילת משוס נמי ונחייב כולו שהמיתו כיון עור לו שאין אע׳׳פ
 נשמה נטלה לא כן ואס לבריתה היא חוזרת שהרי דמיחייב דעתא סלקא לא חבורה ביה עביד

 דמחייב הוא חבורה משוס לאו יצא ולא הדס נצרר וגבי זרמשיס שקציס שאר וכן מקוס שבאותו
 גרסי הצובעו גבי בירושלמי מיפרשי אימן דסברא אע״ג אלו ודבריס העור את צובע משוס אלא
 אמרה הדה יוסי ר׳ אמר מאדמיס איליס ובעורות בבהמה, משרבטין שהיו במשכן היתה צביעה מה

 שבאותו נשמה נטילת משוס חייב דס המוציא חייב אחת בשפה אודס המאדיס חייב הדס נצרר
 עיהר שחיטה אמר חד יוחנן ור' אלעזר ר׳ אתפלגון מדליקין במה בפרק נמי וגרסינן מקוס

 אלא כגרוגרת דס ממנה שיצא בכדי החבורה לשער לנו אין הילכך מחלף וחורנה תולדה וחבורה
מרגליות. להעלות אדיריס במיס לצלול שיוכל ומי עיונא וצריכה בריא הדרי דלא כמה בכדי

. . ה ב ו ש ת

 מדקימא בתחלתה שהקשיתה זה אבל בה שיסתפק הוא וחכס להקשותה ראוי ודאי הקושיא זו
 כלל להקשותה ותולדתו ומעינו האב ענין שיבין למי ראוי אין קרקע בגדולי אלא דישה אין לן

 ושאמרת ביניהס יש הפרש אלא האב מעין ולא האב לא אינה לאב דומה שהיא אע״פ שהתולדה
 החליבה או לענבי□ שהשחיטה לומר שאין דדש תולדה מפרק אלא כן אינו הדש הוא והמפרק

 תולדה ומפרה והואיל מפרה משוס בהן שהחייב אע״פ אדס דעת על זה עלה ולא דישה לעזיס
 אינה החב ועין האב שהוח הדישה קרקע ^בגדולי אלא דישה אין לן מדקימא להקשות אין דדש
תדע קרקע בגדולי ושלא קרקע בגדולי ישנו דדש תוצדה שהוא והמפרק קרקע בגחלי אלא

יונק טעמא מאי חושש ואינו בשבת חלב יונק גונח אומר מרינוס ר׳ תני אע״פ בפרק דגרסינן
 ועוד חייס בבעלי ישנו דמפרק בפירוש הנה רבנן גזרו לא צערא ובמקוס הוא יד כלאחר מפרק

מתני דקא מפרק בעניו אלא שריסקן דבש ובחלות לצירו דג בסוחט ואמוראי תנאי איירי לא
ואי מקשית ודקא כלל אסיפא מהאי לאקשייי ליכא הילכך מפרק דהיינו פירות סוחט גבי לה

 בבשר מבליע שהדס הוא עורות להן בשיש להשיב יש וכולי בעור חבלה תלינן אמאי מפרק משיס
 שפירק מפרק ליה דקרינן הוא בעור שיצרור עד או הדס שיצא עד ל3ח אס ולפיכך בעור זלא

 כמו עליו אוכל של והקליפה בקליפתו צא בעינב או בזית המובלע משקה כמו הבשר מן הדס
 הדס ויצא חבל אפילו כולו בגוף מצוי הליחה או שהדס עורות להן בשאין אבל הבשר על העור

עד מסויס וסpמ הגוף בזה הליחה או הדס לאותו שאין מפרק ביה קרינן לא לחוץ הליחה או
שנחמר 4♦
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 שכ;יד חוזרת שאינה חבורה מצית לא עורות להן דבשאי; ועוד אותן פירק ממנו הוציאו אס שנאמר
 עמו לעולס חוזיין אינן יחסיו או ילכו שאס איבריס החי בגוף שיש הו־פואוח בספרי נודע

 שנחתכו אחר שצמחו האיבריס אלו במקצת לעין שיראה וזה בהן וכיוצח והעור והגידין העצמות
 שאס איבריס בגוף ויש במקומן שיציית הוא להן הדמיה דבר אלא אמת אינו והעצס העור כמו
 במקומו קליפה אלא לעולס לבריתו יחזור לא כשיקרע העור ולפיכך הבשר כמו כמותן יחזור ילכו

 אין הקליפה שאותה העין לייראות אפילו טוב ויסתכל בו שיתבונן למי זה ויראה תעלה לו דומה
 דין ובין בשר עור בהרת דין בין הכתוב הפריש ולפיכך השלס הבשר עור שאר כמראה מראה
 כל לבריתו ויחזור במקומו בו כיוצא בשר יצמח לו וילך יכרת אפילו והבשר והמכוה השתין צרעת

 בה*ס יש עורות להס שיש שרציס שמונה זה ומפני הרפואות בספרי ומפורש החכמים אצל ידוע זה
 חבודר־ בה אפשר לא לעור דומה הבשר מן קליפה אלא עורות להם ושאין חוזרת שאינה חבורה
 שאינמ לחבורה מנין דאמרינן והיינו חוזרת אינה ובעור חיזרת בבשר חבורה דכל חוזרת שאינה
 עיר^3 טעמא מאי מפרק משוס אי קשיא ודקא חברברותיו ונמר עורו כושי היהפוך דכת׳ חוזרת
 שהוא והאש והואיל לאב דומה שתהיה צריכה שהתולדה מפני להשיב יש חוזרת שאינה חבורה

 לכמות חוזר אינו שנתפרק דבר אותו להיות צריך המפרק כך שהיה לכמות חוזר הנידוש אין הדש
 שהחבוי־ר- פירש דקא הירושלמי מן שהקשית הקושיא אבל חולב איכא הא להקשות שיש ואע״פ שהיה

 מצא^ אבל היא יפה קושיא ודאי שחייב הוא מקוס באותו נשמה נטילת ומשוס דשוחט תולדה
 אומר אליעזר ר׳ בפר׳ בגמרא דגרסינן דהא מערבא דבני סברא האי לדחות ראיה דילן בגמרא
 ומתרצינן ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן דר׳ קמיה אבהו ר׳ תני האורג

 איר, או לכלבו צריך לי מה נשמה נטילת משיס ואי לאפרו בצריך מבעיר לכלבו בצריך חובל הכי
 ר1י- בי־י מודה שמעון ר׳ אפילו פטור לצורך שלא נשמה ניטל ליה דסבירא מאן איכא מי צריך
 הדש שהוא האב כדין בגרוגרת הדס ז״ל ששיער וזה אחרת ראיה ז״ל שימצא ואפשר גונא

 1שעוי- נתפרש שלא דבר כל ולפיכך חטה בארץ כדפרשינן כגרוגרת שבת ששיעורי וקי״ל מפרק כל
̂ היא. בה שבת לגרוגרת.ששיעור ביה הדרינן שהוא בכל שהוא נאמר ולא

יט. שאלה
 שתעשל- אפשר עשייתו ובשעת בשבת בעשייתן המותרין דבריס שבת הלכות בתחלת ז״ל הרב אמיי־

 גורר כיצד מיתר זה הרי מלאכה לאותה נתכוין לא אס תעשה שלא ואפשר מלאכה בגללן
 אלא מתכוין שאין דבר היתר שלא מינה נפקא וכולי בשבת בהן וכיוצא ומגדל וכסא מטה אדס
 שלא אפשר אי אס אבל תעשה שלא ואפשר שתעשה אפשר ספק המלאכה עשיית תהא כן אס

ו בשביל תעשה שודאי מלאכה בגללו ונעשתה מעשה עשה ואומר חזי־ וצפיכך אסור תעשה י ל ו  א

 דVכ המלאכה אותה תעשה שלא איפשר שאי ידוע שהדבר חייב לה נתכוין שלא אע״פ מעשה
 ולא רישיה פסיק ליה קרי דקא דמאי דעתי בעיניות אני ורואה וכולי עוף לראש שצריך הרי

 והיתר המלאכה תעשה שודאי אשכחן רוכתא כמה דהא שמותר מתכוין שאין דבר היינו נמי ימות
 ובלבד וכולי בשבת דבורים כוורת גבי על מחצלת פורשין דתניא מהא שמע תא לכתחלה שמעון ר'

 לכתתלר שמעון ד והתיר מתכון שאין דבר ליה קרי וקא מיתציד דודאי הכא והא לצוד יתכון שלא
 In צולה תהא שלא כדי רווחא דשביק כגון ואוקימנה שדדחקינן אלא יהודה כר׳ לה ולוקמא

 הבאל- הנאה דאיתמר מהא נמי וכן רווחא שביק דלא ואע״ג מתיר שמעון דר׳ מינה שמע עיקר
 דשך^ פליגי לא עלמא כולי מיכוץ קא ולא איפשר לא אמרינן קמא בלישנא כרחו בעל לאדס

 איפשר לא ’יי לי׳ פלוגיזא היינו מיכוין קא ולא אפשר אמרינן בתרא ובלישנא
 בלויי בפרק רבה ירמיה ד על מותבינן דקא והיינו דשרי פליגי לא עלמא כולי מינוין קא ולא

 .ן3ר ואותיבה חמר מי דאיפשר בקטניס איפשר דלא בגדולים שמעון ר׳ דאמר אימור מדליקין
כצכועיד למעבד דאפשר הכא והא יכילי יתכונו שלא ובלבד כדרכן מוכרין כסות מוכרי דתנן מהא

* ואפילו
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 ישת3ל כגון ודאית דמלתא מינה שמעינן לכהחלה שמעון ר׳ שרי קא מינוין דלא כיון הכי ואפילו
 לכך כוו^ו שאין כיון חייז עושה ודאי כלאים לכוש קא שודאי מטה גרירת ודכותה כלאים
 שיהנה הוא יודע ודאי אלא היא ספיקא דלאו כרתו בעל לו הבאה שהנאה תשמע ומינה מותר

 עשרה גבי על כלאיס ילבש לא המכס מז המבריא לענין וכדאמרינן שרי מינוין הא דלא כיון
 מן להבריא מותר שמעון ר׳ משוס חמר יהודה בן שמעון ד המכס מן להבריא ואפילו כלים

 ומר מותר מתכוין שאין דבר סבר דמר פליגי בהא כלאים לענין בשלמא עלה ואמרי׳ המכס
 לכתחלה שמעון ר׳ שרי וקא לביש קא ודאי אלא ספיקא דליכא והכא אסור מתכוין שאין דבר סבר
 מקיז ואכחו׳׳מ יהודה ר׳ דברי הדס את לו מקיזין אין מת אפילו דס שאחזו בכור דתנן נמי ועוד

 אע״פ יקיז אומר שמעון ר׳ עליו ישחוט לא זה הרי מוס בו עשה ואס מוס בו יעשה שלא ובלבד
 מקום עושה הבכור את השוחט אומר המשולם בן יוסי. ר׳ דתנן מהא ועוד י מוס בו שעושה
 דתולש המשולם בן יוסי ר׳ דסבר וקימל״ן המשולם בן יוסי כר׳ הלכה קב ואמר ותולש בקופיץ
 וכנגדו לסכין מקום לגלות אלא כוונתו שאין דבר ליה דהוה משוס מותר בגיזה שאסור ואע״פ

 טוב ביום בין בבכור בין מותר לגזיזה מינוין דלא כיון הוא גוזז דודאי והנא מותר טוב ביום
 מאדים עיקרן שערות שתי תנן ועבודה בגיזה נפסלת חטאת דפרת דקי׳ימלן אע״ג נמי וכן

 משוס טעמא ואוקימנא חושש ואינו במספרים גוזזן אומר המשולם בן יוסי ר׳ משחיר וראשן
 תנן ועוד מותר ודאי שגוזז ואע״פ מינוין קא לגיזה לאו והאי מותר מתכוין שאין דבר דקסבר

 שאין דבר תדוש שלא אפשר .שאי אע״פ לדישה נתכוין דלא כיון כשרה ודשה לרבקה הכניסה
. ומותר הוא מתכוין .  מתכוין שאין דדבר משום ומפספת חופף נזיר דתנן מהא קשיא ועוד .

 הוא אסור ודאי ואוכל מתכוין הוא המדולדלין נימין להשיר הסורק שכל סורק דאינו וטעמא הוא
 אלא במתכוין ליה מוקמי קא ואמאי להשיר שלא אפשר אי דהא הנימין להשיר מתכוין שאין אע״פ
 שאין כיון משיר שודאי אע״פ ומפספס חופף אבל כוונתו משוס אלא איתסר לא סורק מינה שמע

 קא שער נשירת משוס לאו התם דשר' אדא ובר דאסר דהא לך תיקשי ולא מותר לכך כוונתו
 בתבן שטמנה פגה רבנן דתכי מהא נמי וכן דהתס שמעתא כעיקר מוקצה משוס אלא בה נגעי

 מחתה דודאי הכא והא אסור לאו ואם לטלטלה מותר מקצת מגולה אם בגחלים שטמנה וחררה
 משום אלא מגולה מקצתה דאין היכא אסרינן ולא לכתחלה מותר מכוין קא דלא וכיון הוא בגחלים

 בגחלים חיתוי משוס חישינן ולא ננערת שהיא אע״פ בכוש׳ מתיר ב״ת אלעזר ור׳ מוקצה טלטול
 והתולש בו לקנח מותר עשבים בו שעלו צרור לקיש ריש דאמר מהא נמי וכן הוא מתכוין שאין דדבר
 ואמרין לפרפיסא לקמן ליה מדמינן כדקא הוא הקרקע מן דיונק משום חטאת חייב בשבת ממנו

 בו שהמקנח וכיון תולש משוס מחייב יתידות גבי על והניחו קרקע גבי על מונח היה בפרפיסא
 והמזרד עולשין התולש רבנן דתנן מהא נמי וכן מותר ודאי שתולשו אע״פ לתלישתו מתכוין אינו

 ליפות ואם קלה ביצה לבשל נדי להסיק ואס גדי פי כמלא לבהמה ואס כגרוגרת לאכלה זרדיןאם
 בארעא דעבד כגון ואסיקנה נינהו הקרקע את ליפות לאו כולהו אטו ואקשינן שהוא כל הקרקע את

 מילתא תליא וראי בספק ואי דיליה בספק ואי רישיה פסיק ליהוי דלא היכא כי דידה דלאו
 וודאי מתורת נפקא לא ועדיין חבירו קרקע נתיפת ודאי הא דיליה דלאו בארעא אהני מאי

 דדבר מלתא תליא ודאי בספק דלחו מינה שמע אלא ז״ל סברתו לפי ימות ולא רישיה פסיק דהוא
 בכל לכתחלה נתכוין שלא המצאכה תעשה דודאי אע״ג אלא ימות ולא רישיה ופסיק מתכוין, שאין
 ולא לכתחלה הוא מותר חטאת חייב שהוא זה בודאי בו שפסק מה כל כל הלכך דאמרי׳ היינו

 חטאת דתייב ק אמרינן לא בגמרא ליה קרינן דקא ימות ולא רישיה פסיק אפילו אלא עוד
 סבר לא יהודה ר׳ ואפילו אסור שהוא יהודה לר׳ שמעון רב דמודה אלא קאמרינן לא כאן דעד
 יהודה לר׳ בין הלכך לאיסור נתכוין לא וזה מחשבת מלאכת אלא תורה אסרה שלא דחייב לה
 משוס להחדוקה אסור דנזייתא מסובריא גבי דקאמרי נמי וכן הוא דרבנן איסורא שמעון לר׳ בין

 מהא נמי וכן ליה מיבעי חטאת חייב הוא דאוריתא איסורא ואי הוח ימות ולא רישיה דפסיק
 לכתחלה מותר הוא ימות ולא רישיה דפסיק אע״ג בהטיה בקיאין דרוב בכתובות צונן מתיר דקא
 כיון אלא בקיאין שאינן להני אפילו לכחחלה שרי אמאי חטאת מחייב שמעון דר׳ אמרת ואי

שאחורי נר מעתה אלא הנא תימא לא דאי לכתחלה ושרי רובה בתר אזיל הוא דרבנן דאיסור
.הדלת
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 עלס 1ליינ קא דהא נתכוין שלא וא־ע״פ חטאת דחי-ב נמי הכי מה3וכ כדרכו נעל ופתר! הדלת
 דרג ס «ש לי״א תי 3ר עלה לייט טע״א מאי אשי לרג דרבא נריה אחא רג ליה ואמר רג

י דהני יהודה כר לה הנר דר־ ו״שום שמעון כר־ קתני ותנא יהודה כר־ לה סבר  שמעון כ
 שמעון ר־ מודה תרוייהו דאמרי ורנא דאביי מודה שמעון י אפילו בה!א ליה ואמר מילט ליה לייט

אי חיי־ משכחת ולא חטאת חיי־ בה פסיק לא ;״ל והוא ימות ולא רישיה גפסיק רישיה בפסיק ‘י׳״

 נטילת משוס ־מי ולחיי־ החלזון את הפוצע גבי מקשי דחא הא כי כוונה בלא למתעסק דמיא ולא לה
 נשמה טילת אצל הוא מתעסק חי שפצעו תימא אפילו אמר רבא ומת שפצעו כגון יוחצן ר־ ואמר נשמה

 שמתעסק אע״פ כלומר ימות ולא רישיה נפסיק שמעון ר' מודה תרוייהו דאמרי ורנא אביי והא
ת ולפיכך מחצה ונהנה מעשיו עיקר והיא נשמה ליטול מכוין הא הא הוח  דכמה הכא שאני הי

 אין שהרי חיי־ אינו הנשמה שנטילת ואע־פ לכך כוונתו אין הלכך ליה ניחא טפי נשמה ביה דאית
 לאו כלהו חטו שהו כ< הקרקע את ליפות ואס וכו׳ עולשין התולש גבי מקשי דקא נמי וכי בכך רצונו

 תימא אפילו אמר יי3א שאני באגס תרוייהי דאמרי יוסף ורב רבה נינהו הקרקע את ליפות
 לבהמה או לאכילה או לתלוש ודאי הוא מתכוץ אלא ליפות מכוין קא דלא כגון אגס דלאו בשדה

 תלש שלא ואע״פ היפוי מן נהנה הוא והרי בעלמא מתעסק הקרקע יפוי אצל והא להסיק או
 מודה תרוייהו דאמרי ורבא אביי והא ההשינו ולפיכך מקרי מחשבת הכי אפילו לאכילה כשיעור

 לתלישה מכוין דקא דאע״ג דחבריה כארעא לה מוקמיק הלכך וכו׳ רישיה בפסיק שמעון ר׳
 משכתת ולא ממנו נהנה אינו שהרי עיקר כל ביה ליה ניחא לא קרקע ויפוי כשיעור תולש לא הרי
 מתכוץ בלא רישיה פסיק כולהו דוכתא שאר אבל בלבד אילו מקומות שני אלא התלמוד בכל
 עושה בכור שחיטת גבי תגן דהא תדע בלבד העין מראית משוס אלא שמעון ר' אסר ולא הוא

 לראות השער את התולש וכן ממקומו יזיזנו שלא ובלבד השער את ותולש ומכאן מכאן לקופיץ מקוס •
 המסובך צמר שמע תא ירמיה ר׳ ואמר דאיעבד או לכתחלה תולש האי לן ואיבעיא מוס מקוס
 אף תאיר ר׳ ואמר לכתחלה מינה שמע מומו את ומראה תולשו אומר ולס המש בן יוסי ר׳ באוזן

 עלין מוכחת דשחיטתו ייעבד השתא יזיזנו לא לימא אי אהיא וכו׳ התולש וכן תנינן נמי אנן
 שאמ דבר דהוי היכא דכל בפירוש למד אתה מכאן מבעיא מוס מקוס לראות יזיזנו לא אמרת
 וכל ימות ולא רישיה פסיק והוי אסור למלאכה נתכוין שלא עליו המוכיח דבר שס ואין מתכוין

 שמעון ור׳ יהודה דר׳ פלוגתא הוא איסור למלאכת מכוין דלא עליה דמוכחא מילתא דאיכא היכא
 הנך ימות ולא רישיה ופסיק מתכוין שאין דבדבר לחוד שבת הסוגיות כל פירשתי זו דרך ועל

 ןן סברא ׳״פי לי קשיא ולפיכך המקומות כל ושאר ודפסחיס ודבכורות ודכתובות דשבת סוגיות
 שפסק מה וכל ליה מיבעי לכתחלה ומותי חייב שהוא בודאי מתכוין שאין בדבר שפסק מה כל

 פסיק בכלל שאסר ומה ליה מיבעי אסור אבל ופטור חייב שהוא נמי ימות ולא רישיה בפסיק
 לכך כוונתו שאין פ אע ודאי השיער את שמשיר בו וכיוצא באוהל ידיס רחיצת ימות ולא ריסיה

 כר- חדא מחניתא אחרתי טו״נין נמה בפרק מוקימנא כדקא דהא שמעון כר' דלא זו ופסקא
 יחו^ לא אנל סיפא אימא שמעון נר' דשרי להא אוקמיתה במאי אקשי שמעון כר' וחדא יהודה

ק לא אנל ומפספס חופף נזיר דתנן שרי קא מישרי שמעון ר' ואי שערו נהו  שמעינן סיי
 לשרוק אסר לא כאן ועד מחכוא אינו שהרי שמעון ר' שרי קא ודאי שער דמשיר דאע־ג השתא

 לא, ואי מתכוין הוא המדולדלין נימין להשיר הסורק שכל מנזירות טעמא כדאוקימנא אלא
 היכא יוסף דר־ בריה נחמיה ר' דאמר הא לפרושי ליכא הלכך שמעון ר' שרי הוי כוונתו
 של סוגיתנו עיקר ע מוקצה משוס אלא שיער השרת משוס דאמר שפיר אוהל רובא דליכא
 אשמעינן ־ש״ן חי ־י רך ד־י שהוא דיסמון וכוספא פלפלי ועפר לבנתא עפר כמי וכל מעלה

ר3 ועוד אוהלא כולה ואפילו מויזר הכינו אס אבל שבהן טוב ריח משוס הן מוכנים דמסתמא

ח היכא כל 'יוס?;א״ר נד׳רב היתיריחלא ״נ אן א:־־ייא אי־א דני ״ ל אי י1״טי לא ל ' י׳ \
 כעין לכתחלה שמעון ר שרי מי^ין לא כי דרבנן איסורא איכא דמכוין הינא כל מדר־נז שמעוו
י =לאי׳י דחפירה הוא פטור מכוין דאילו וספסל כסא מטה גרירת '"ל י”5,3’יי א’^ '
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 היא יד כלאחר ברגלו וסלישה וכי עשביס גבי על אדס מהלך וכן וכי מטה אדס גורר כיצד
 ורחיצת היא יד כלאחר דסתירה נתכוין אפילו צרורות ומשיר דחוקה לפרצה הנכנס נלד וכן

 אפילו ובכוצהו היא יד כלאחר גזיזה נמי נתכוין אפילו ז״ל סברתו לפי שאמר הפירות בעפר הידיס
 מתכוין בלא שרי לא דאוריתא איסורא מכוין דכי היכא דכל מכלל הוא דרבנן איסורא גתנוין
 מכוין דכי הכא והא וכי כדרכן מוכרין כסות ממוכרי יוסף לרב רבא אותיביה והא יוסף כדרב

 דרב תירוצה ליה ובט'לו בתיובתא וסלקא לכתחלה שמעון ר׳ שרי מכוין לא כי דאוריתא איסורא
 דמר ובטיבותיה האסור לדבר בסיס ונעשו הואיל ופתילה שמן לנר הנח לרב רבא ותריץ יוסף

 הגולה עיני מאיר שלמה רבנן המפרשיס שגדול ואע״פ טעמא בה משכח דילמא טובא בה גיעיין
זו. סברא לי נהירא ולא ז״ל הרב דרך עצ ימות ולא רישיה פסיק פירש ז״ל

. ה ב ו ש ת

 מקומות דבכמה מפניו השמיעה פירוש ויהפך ההלכה שורת יסתור לאדס שיולד ספק כל לא
 השמועיות משתי שמועה הפכנו ולא בקושיא ואסיקנה פלוני אד״ר פלוני דר׳ קשיא בגמרא אמרינן •

 ולתרץ בו להתבונן שראוי הוא שיולד הספק אבל הקישיא שתלך עד ממשמעה אותה והוציאנו
 שיודע עד קשה ישאר תירוצו יתבאר לא ואס דשמעתא ודוקיא ההלכה לשורת שיחזור עד אותו
 אותו ולהוציא ימות ולא רישיה בפסיק שמעון ר׳ ומודה פירוש להפך ראוי אין ולפיכך ענינו

 הספיקות אילו מפני הדבריס מענין הברור הפשוט והוא המפרשיס כל אותו שביארו ממשמעו
 פורשין לענין הנכון הפירוש פי עצ והולכין אותן לתרץ אפשר הספיקות שאלו שכן כל לך שנולדו
 דלא היכי כי אלא רווחא בדשביק יהודה לר׳ אוקימנה לא בשבת דבוריס כוורת גבי על מחצלת

 דידיה לטעמיה מתכוין שאין דדבר ליה אסור צידה דהוי אפשר דאס כלל לצידה דרך ישאר
 נמי לצוד יתכוין שלא ובצבד ומאי היא יהודה ר׳ לעולם דאמר הגמרא מן זה,פשוט ודבר אסור

 אע״ג שמעון דלר' מימרא מהאי גמרינן ולא ממילא ליתצדן דלא היכי כי רווחא לפי דלישבוק
 כי ואפשר שרי ודאי הצידה. גורמין מעשין שאין ממילא דמיתצדן אע״ג אלא שרי ודאי דמיתצדן

 ואפשר עמו הדבורים שיצודו שאפשר שנוי הכוורת גבי על המחצלת בפרישת בששינה גונא האי
 בעל לאדס הבאה הנאה ולענין יהודה כר׳ כלל צידה עמו יתכן שלא ריוח הניח שלא יצודו שלא

 ספק ממנו אין אפשר דלא בגדולים שמעון ר׳ דשרי אימור דאמר רבה יהודה דר׳ ומימרא כרחו
 לעשות לו אפשת אלא יהיה שלא ואפשר האסור שיהיה אפשר אפשר ולא אפשר ענין שאין כלל

 הדרך באותה אלא ליה אפשר לא או אסור חשש בה שיש דרך שדה באותה שלא המותרת כוונתו
 שמעון י׳ התיר שלא כלומר אפשר דלא בגדולים שמעון ר׳ דשרי אימור ירמיה ר׳ אמר דהכי

 להגביהן דאפשר הקטניס אבל בגרירה אלא להו לטלטולי ליה אפשר דלא בגדולים אלא הגרירה
 אסור חשש בו שאין כצנועין לעשות להו שאפשר כסות בתופרי עליה אותבינן הכי ומפני שרי לא

 בגדולים בין לעולם חריץ עשיית אבל בתיובתא ליה וסלקא שמעון ר׳ שרי קא הכי ואפילו כלל
 דהינו מכוין קא א3ו אפשר כרחו על לאדם הבאה בהנאה דאמרינן והאי ודאי אינו בקטניס בין

 דרכים שתי לו שהיה כגון זצ״ל הרב מפי שהעתקנו כתו פירושו שמעון ור׳ יהודה דר׳ פלוגתא
 בשמים ע״ז לפני מקטירין זרה עבודה ובית ע״ז בית על אינה ואחת ע׳יז בית על אחת

 שאינה הדרך באותה להלך לו שאפשר אע׳־פ אמרי׳ הא בכי הריח לו כשיגיע בריחם חדם שיהנה
 לו מותר הבשמים בריח להנות מתכוין ואינו הואיל ע״ז בית על שהיא בדרך והלך ע״ז בית על

 הבשמים שיהיו שאפשר מותר מתכוין שאין דבר דאמר שמעון דר׳ אליבא הדרך באותה להלך
 יגיע ולא מעוטים הבשמים שיהיו ואפשר ויהנה ויריח לו ריחם ויגיע מרובין אותן שמקטירין

 חזק כשיהלך המנשב הרוח שיהיה אפשר מרובין יהיו ואפילו יהנה ולא בדרך כשיהלך לו הריח
 בה וכיוצא נבלה ריח י כגון רע ריח בדרך שס שיהיה י ואפשר הנאה לו יגיע ולא הריח ומפזר

 הריח להריח לו גורס הדרך באותה הלוכו ואין כן והדבר הואיל יהנה ולא הטוב הריח ויתעלם
להנות מתכוין ואינו הנאה לו הטוב.והגיעה הריח הריח אפילו פנים כל על בודאי ולהנות הטוב

אלא
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 מתכוין שאץ דנר ל'ה דסנירא שמעון דרי אלעא מותר זה הרי ד3נל לדרכו ולילך ^עיור אלא
״ מר מ ר■ שרי הכי ואפילו עליו עולה הכלאים דודאי כלאים לבישת ולענין בזה כיוצא ̂כ ו

1 א' מת־י'? אים’בש ן4 - יי ע”״ ^י ?י ר' ״ א ו / ^ ל י'”יד"לא4י ״ א  אסר צא ע-יך יעצה -א ואמר הכלאים הכמוב וכשאסר הכלאים לובשין אינן כסות ומוכרי כסות
ת ומוכרי כסות תופרי הלכך הכתוב אסר לא לבישה דרך שאינה עליה אבל לבישה דרר אלא  כסו
 יתכוונו שלא ובלבד תנן דלא תדע הנאה חשש אלא לבישה אשש עליהם הכלאיס בעליית אץ
 ודאית אינה זו והנאה הגשמים מפני ובגש״יס החמה מפני נחמה יתכוונו שלא ד ובל אלא ישה1לל

 או מרובין הגשמים שהיו כגון תגיע שלא ואפשר זו הנאה לו שתגיע שאפשר היא ספח אלא
 שאמרת כמו הלשון אין המכס מן להבריח כלים עשרה גני על כלאים לובש ולענץ חזת החלס

ס הגמרא לשון הוא הכי אלא וכו־ להבריח מותר שמעון ר׳ משום אמר יהודה בן ש״עץ ר ספרי נ

אי ה א״ שי א^ו ^ א ל ^ ן דרי מ ^  מורת דהוא הוא דידיה אליבא לאו הוא עקיבא דד אליבא ש
 אינו דאס ליה וסבירא רישיה נפסיק ואפילו חולק עקיבא ר׳ ושמא ימות ולא רישיה בפסית
 דקא זצ״ל לר־צו וחזינן עליו חולקין שמעון ור־ יהודה ר׳ דהא כדבריו הלנה ואין מותר מתנוי
שבת ״הלכית ראשון כפרק מפיויוש כדאימיה שמעון נר׳ מותר שהוא מתכוין שאץ בדבר פסיה
דתנו דבריתא קמא כתנא אסור שהוא המכס מן להבריח כלאים בלובש ופסיק אחרים ונמהומות

 עשירי בפרק ל ז אמר דהכי המכס מן להבריח ואפילו כלים עשרה גבי על כלאים יייבש לא
פלוס מהנהו שאינו נגדיה עשרה גני על ואפילו עראי כלאים אדס ילבש לא כלאים מהלכות

במקום ז״ל שיפסוק אפשר ואי ז׳ל דבריו נוסת זה לוקה כן לבוש ואס המכס את לגנוב ואפילו
 כמו בספרים מצאנו כאשר שלו הגרסא דוקית ודאי אלא עליו יתלונן אחר ובמקום שמעון כרי

 מוס עושה ההקזה דאין כלל ספיקא בה וליכא קושיא מינה לית דם שאחזו בכור ונעצין שכתבנו
 מתכוץ שאין דבר דאמר לטעמיה שמעון ור' מוס יעשה שלא ובלבד יקיז חכמים דאמרי תדע בודאי
 אפשר שאי עד ודאית המוס עשיית שאין מוס עושה שהוא אע״פ ההקזה התיר ולפיכך מותר

 לקופיץ תני כדתרצינן לקופים מחום עושה הבכור את השוחט ולענין מוס בלא הקזה שתהיה
 גוזז היינו תולש נאמר ואפילו צוקה ואינו גוזז היינו לאו דתולש דשמעתא וסוגיא דגמרא מסקנא

 אלא לקלפיס המקום געשיית כוגתו שאין לקופים מקוס עשיית דשרינן טעמא היינו לפרוקי איכא
 שרי נתלש אפילו זה ומפני יתלוש שלא ואפשר השער שיתלוש שאפשר ולכאן לכאן השער בהטית

 דגמרא וטריא דשקלא אליבא הדוחה וזה שרי שמעון דרי אליבא מתכוין שאין דבר ליה דהיה
̂אי צריכנן לא גוזז היינו צאו דתולש דהילנתא אליבא אבל גוזז היינו דתולש  דליכא ר-ירוצא לה
 כונת לפרוקי איכא היא דקשיא אע״ג משחיר וראשן מאדים עיקרן שערות שתי ולענין קושיא
 השער לגזוז צא בלבד המשחיר הראש לקוץ אלא כונתו ואין הואיל וזה מעיקרו השער לקוז הגוזז

 וחפשר מעיקין שיכרתו אותן נשיגזוז שאפשר ומותר מתכוין שאין דבר ליה הוה זה מפני מעיקרו
״ ״ספר'=3 אית! גוזז זה ומפני בלבד ראשן אלא יכרת שלא א'  תמצא איגא ידיל״א י

 ומי תחש ש,א שחפשר כצל קושיא בה לית ודשה לרבקה הכניסה ולענין לן איגלי דלא אחרינא
 ומפספסין חופפין אדם בני כמה דהא קושיא מאי ידעתי לא מנזיר שהקשית וזה דשה שודאי ימר
 להשיר במתכוין דאוקימנן וסורק בודאי האיסור נו שיעשה לדבר דומה ואינו יושר השער ואיל

בודא, הקער משרת ואינה היא ספק הסריקה שגס מפני הם;יקה דתיתסר היכי כי הנימץ

 שקשיא ־ראה ודא כדאמריז בגחלים מחתה דודאי בגחלים וחררה תבן שטמנה פגה ולענץ
מ״רי נד שיתבאר העיקר לד מפרש ארי יהרה .ירחיו-י- ___ ___י ̂ י ,
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 הגחלת וטלטול החררה נטלטול הגחלת טלטול הוא בודאי שיעשה הדבר אלא המלאכה ודאי
 שאין דדבר ליה שרינן לפיכך הסקה יתוסף שלא ואפשר הסיקה תיספת שבילו3 שיעשה חפשר

 ספק אלא תעשה בודאי לא ההבערה שהית שהמלאכה וכו׳ מטה אדם דגורר דומיא הוא מתכוין
 בו שעלו צרור ולענין למביניס הוא דוקא ופירושא גבן קושיא בה’ וליכא תעשה לא ספק תעשה
 אע״פ לאשמועינן דאתא והיינו הקרקע מן מובדל בשהיה אלא בו מקנח אינו לעולס עשביס

 העשבים יתלושו שמא חישינן ולא בו לקנח מותר לקטח מעציץ כתולש חטאת חייב ממנו שהתולש
 זרדין ומזרד עולשין תולש ולעינין בודאי נתלשין העשבים ואין הוא מתכוין שאין דדבר הקנוח בעת

 הקרקע דנתיפתה אע"פ חבירו דבשדה ספיקא בה ולית מילתא דפשיטא לחדא הקושיא תמיהא
 לאכילה אס עליו שחישב דבר כשיעור אלא שהוא בכל שיעורו אין לכך מחשבתו ואין הואיל

 לעולם לך דתיקשי עד חבירו בשדה בעושה קאמרינן מותר איכא קושיא ומאי וכו׳ כגרוגרת
 חייב אמאי לך קשיא ודקא שוה השיעור אין מיהו שלו בשדה בין חבירו בשדה בין עבד איסורא
 ודאי חייב לא חטאת אבל דאסור יהודה ‘לר מודה דמשמע אמרינן שמעון ר׳ מודה והא חטאת

 ימות ולא רישיה בפסיק שמעון ר׳ מודה בענין בגמרא מעיינת כד אבל לאקשויי איכא הא כי
 יהודה ר' על דפליג אע״ג שמעון דר׳ מלאכה שם היתה אם חטאת מחייב שמעון שר׳ לך מתברר

 בפסיק מתכוין שאין בדבר לו הודה חטאת יהודה ר' בה דמחייב לגופה צריכה שאינה במלאכה
 חטאת חייב מתכוין שאין בדבר יהודה ר׳ אמר דלא והאי יותר תמיר שהוא נמי ימות ולא רישיה

 ר׳ דתנן חטאת חיוב ליכא טוב וביום סוב ביום יהודה ר׳ דכיי דעיקר משום בלבד אסור אלא
 חבורה עביד דקא קירוד סבר יהודה ור' בגמרא עלה ואמרינן וכו׳ מקרדין אין אומר יהודה
 מתכוין שאין בדבר לחיובי דעתא סלקא לא בשבת אפילו ועוד אסור מתכוין שאין דבר אסור
 אסרה מחשבת דמלאכת יהודה לר׳ ואפילו חטאת חייב תעשה לא או המלאכה תעשה אס ספק שהוא
 בלבד איסורא אלא חיובא דהוי אפשר לא ספק דהוא מתכוין שאין בדבר הלכך כדאמרת הורה
 ר' לדברי בין יהודה ר' לדברי בין איכא חיובא ימות ולא רישיה בפסיק אבל יהודה ר׳ לדברי
 הרי המלאכה בעשיית אלא נעשית אינה ושמחשבתו בודאי, יעשה שהאיסור שידע דמאחר שמעון
 רישיה דפסיק האי כגון ביה קרינן מחשבת ומלאכת חטאת חייב ולפיכך המלאכה לעשות חישב

 וחישב העוף ראש בחתיכת בא שהמות יודע והוא הואיל למיתה כוונתו סוך שאין אע״פ עוף של
 כלל קושיא בה לית דנזייתא מסוברייא מקשית ודקא חטאת וחייב למיתה חושב הרי ראשו לחתוך

 בלבד אסור מלאכה ביה דלית מידי חייב מלאכה ביה דאית מידי כדאיתא והא כדאיתא דהא
 רישיה בפסיק שמעון ר׳ מודה תרוייהו דאמרי ורבא אביי דנזייתא מסוברייא בענין דאמרינן והאי
 שמעון לר׳ אסירי דתרוייהו למימרא אלא בלחוד באיסור שוין דתרוייהו למימרא לאו ימות ולא

 בקי ולענץ מותר מתכוין שאין דבר גונא האי בני שמעון ר׳ אמר ולא יעשה ודאי דהאסור
 ומפני הטיה ובלא במזיד עבד ואפילו דאוריתא איסורא ביה דלית לחדא מילתא פשיטא בהטיה

 יראה הדלת שאחורי נר ולענין לגמרי בהיתר הילכתא איפסקא וכבר רובי בתר אזלינן זה
 בפסיק שמעון ר׳ דמודה משוס שמעון כר׳ דאפילו דידיה בטעמיה .ואוקימנה דלייט רב שאפילו
 לפסיק ודמי תכבה וברוב כבויה מקרב אלא הנר הכבה שודאי רב פסק לא ימות ולא רישיה
 ותנשב וינעול הדלת אדס יפתח פעמים דכמה תדע עלה לייט בלשון הוניתו זה ומפני רישיה
 בדבר ז״ל פסק לא זה ומפני ימות ולא החי ראש שיחתך אפשר א' ולעולס יכבה ולא בנר הרוח
 דקא היכא אלא ימות ולא רישיה בפסיק חטאת חייב משכחת ולא ושאמרת בלחוד אסור אלא

 גדול תמה וכולי לה קר^גן מחשבת מלאכת אצלה הוא שמתעסק ואע״פ המלאכה לעשות מכוין
 שמעון ר' במודה לאשמועינן גמרא אתא מאי לאסיר מגמתו בשסוף דבריך ענין אס אלו בד־ריס
 מתכוין שאין דבר והתיר הואיל שמעון שר׳ בעולם אדם דעת על עולה יהיה וכי רישיה בפסיק

 סוף בשאין ואס וכו׳ שמעון ר׳ ומודה שנאמר עד המצאכה לעשות בו שהתכוין דבר מתיר נמי כך
 מבין כל אותו שפירש הוא זה המתרה כוונתו בשביל בודאי יעשה האסור אלא לאסור מגמתו
 יתכוין היאך ועוד המלאכה לעשות מכוין דקא שאמרת דבריך לפי זה יתכן ולא עליו לחלוק שבאת
 נטילת אצל הוא מהעסק חלזון בפציעת בגמרא דאמרינז והאי מתעסק והוא המלאכה לעשות אדם

זהתתוך הריסוק היא שהפציעה לחדא *הדברים שענין פשוט כלל שהבנת כמו פירושו אין נשמה
כמו א
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ופריק נשמה נטילת משוס החלזון פציעת3 נמי ולחייב לרבנן ולפיכד אגוזיס ייונע ריייי
ו א  k לבד3 פציעתו אלא כוונתו אין כלומר נשמה נטילת אצל ^וא מתעסק חי שפצעו ^

 אהאי ואחשי־ן לה כיונתי שאין נש״ה נטילת אצל היא מתעסק ניטלת שנשמתו ?חעי־פ נשמתו לטי>
מאחר כלימי ימות ולא רישיה בפסיק שמעין ר; תרוייהו'מידה דאמיי ירבא אביי א” פיממא

כטילירז אצל היה לי מה הנשמה ליטול יחיויד לי ״י־ ___________1 ^
שהוא

I

- I . .1 י ^ תרוייהו דחמרי ורבת אביי והא ירוהא  1' I
^- הנשמ^ ליטול נתכוין לי מה בגללה ניטלת שהנשמה לפציעה מתכוין הוא נטילת אצל ה ה מ

 עס אלא תתנן לא לה ן מתכו שהוא הראש שפסיקת הראש לפסיקת החלזון פציעת דמי לא ’
פנים פל י*'י הי® את להיציא בה מתכיין שהוא החלזון ופציעת המות

!’יהיא ני תלויה הנשמה שאין מאבר הדס ויוצא שיפצע שאפשר י ;  היכי כי יי־ל א־ לזה ״
 דבריך ענין ואה קושיא מינה ליכא דוקא תימא ואפילו היא שינויא דחיתא והאי צבעיה דליצלח

 המלאכה לעשיה מכיין דקא שאמרת הוא וזה ממנה הידיעה להניח לא לעשותה למלאכה בשנתייי;
ה והאיך לגופה צריכה שאינה במלאכה פוטר שמעון דר' הכי וליכא-למימר לגופה צרייה שאינה  יוי
 יעמוד שלא שבוש שאמרת נמו הסוגיות כל בו שפירשת הפירוש זק הלכך נו חולק שהוא נדבר

 מילתא פשיטא בחהל ידים רחיציז ולענין שפירשנו כמו זה את זה סותרין ודבריך יתכן וייא
 ובדרא דיסמין וכסופ׳א לנינתא עפר אבל יהודה כר' דאוקמינה הוא וחיל דנתר דירייתא בגמרא

 הילכתא ולפיכך פלוגחא נהו וליכא בהו דאיירו הס אמוראי אלא כלל תנאי נהו איירו לא זאוהלא
 שמאחר אמוראי נהו דאיירו הוא שיער העברת דמשוס לחדא בגמרא מילתא ופשיטא אינול

 לבינתא עפר יהודה רב אמר השער העברת בענין דהיא וחול דנתר ברייתא סוף דאוקימנא
 בענין שרי דהאי שתאמר עד שמה דכר מאן הכא ומוקצה וכו' שרי אדא בר ששת רב וחמר שרי

 חופף נזיר ולענין לחכמה ושנושיס בעלמא שנויס כבודך של הפירושיס אלו ודאי אלא מוקצה
 מדאמר דרבנן איסורא אלא הכללות באותן ז״ל התיר שלח ושאמרת לעיל פרשינן כבר ווזפספס

 דברים שאמר העיקר שהוא מתחלתה למדת ולא ההלכה מסוף למדת היאך וכו' אדם גורר כיצד
 מלאכה דרבנן איסורא וכו׳ מלאכה בגללן שתעשה אפשר עשייתן ובשעת בשבת לעשותן המותריס

 או בצרור או בקרדום אלא חפירה אין וכי כדאמרת פטור יהיה נתכוין אס למה ועוד ליה קרי
 בכלי נין בקרדום נין חפירה דרך נכוונה ותפור אס לה מתכוין והוא בה וכיוצא המטה נרגי'
נדקר שיחפור טיב ביום דאמרינן חפירה נההיא אלא יד חפירה'כלאחר אמרינן ולא הוא אחר

, . / ___ L.____________ »יי״^ ^ ידיי ד די־ דר תי ־ ת ו רז ד ד

I ׳ ׳ J ׳II 'V ׳ I
^ דבר הנה בגרירה נחפור ע ו ד אן הברזל ^״־ירת י

 שגסתפקו הספיקות ^פי זו בתשובה הרחבנו הנה קושיא מהאי ולינא הבקר צמד ידי על ההורה
והארכת ונסתמה לך שנסתפקה לפי אבל על:ך להרחיב צריכה ואינה הרובה שהיא אע״פ ל^בודר

. בתורתו* עינינו יאר והאל בתשובה הרחבנו מדאי יותר בה • ״

כ. שאלה
 הבנלי כותת כגון חמן עירוב אבל עצמו חמן אכילת על אלא כרח חיינין איו ז״ל הרב אמר

,3 ואין לוקה בפסח אכלן אם בהן מעור־ שחמן מדברים להן הדומה יוכל המרי
ת אמורים דבריס תאכלו'במה מחמצ^לא b נרתש״א׳״ר ל מ א ר ד ^ '^ ; ̂ל”שאםיר ם פ ״ ך ן נאכל ט שחסור פרס חכינת בכדי בתערובת 7אי אס אבל יזחורה הל -►וייד-י־
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 אליעזר ר׳ שמחלוקת מוכיחין התלמוד דברי שאין זה דבר על לי וקשיא כרת בלא היא גיידא
 בכדי כזית בהן דלית וחביריו הבבלי כותח כגון פרס אכילת בכדי מכזית בפחות אלא ורבנן

 שבתורה איסורין אכל דהוי מידי כרת דחייב פליגי לא עלמא כיל- בכזית אבל פרס אכילת
 נזיר מאיסורי חוץ לאיסור מצטרף היתר אין שבתורה איסורין כל יוחנן ר׳ אמר אבוה ר׳ מדאמר

 התיר אין שבתורה איסורין כל אביי ליה אמר שמעתא להא ליה וקאמר דימי רב ויתיב וכו׳
 פסל במקצתו יוס טבול ונגע חולין של והשמן והשוס תרומה של המקפה והתנן לאיסור מצטרף

 מקוס אלא פסל לא במקצתו יוס טבול ונגע תרומה של והשמן והשוס חולין של המקפה כולו את
 לאו בכזית עליו לוקה וזר הואיל חנה בר רבה ואמר פסל אמאי מגעו מקוס בה והוינן מגעו
 דכל מינה שמע פרס אכילת בכדי דהתני כזית דמי צא ופרק לאיסור מצטרף דהתר משוס

ואכילת עלה ומדתמהינן עצמו בפני כחיסור הוא הרי פרס אכילת בכדי כזית שבתורה איסורין
אליעזר דר׳ עליה רבנן פטרי קא אמאי הכי אי ואקשינן אין ליה ואמר היא דאוריתא פרס

 הנח ומהירינן כעיקר שהוא היא דאוריתא הא רבנן פטרה קא אמאי כלומר הבבלי בכותח
 אליעזר דר׳ דעלוגתא שמעינן מודיס) הכל כזית (הא פרס אכילת בכדי כזית בו שאין הבבלי לכותח
 איסורץ כשאר בכרת שהוא מודיס הכל כזית הא פרס אכילת בכדי מכזית בפחות אינה ורבנן

אליעזר ור׳ כלכדגרסינן מדדריש אצא בלאו אתערובת מחייב לא אליעזר ר׳ דהא תדע שבתורה
כל כי כתיב דהא נחייב נמי כרת הכי אי תאכלו לא מחמצת כל דכתיב ליה מנא בלאו עירובו

 בין בעונש בין אחר דבר ידי על לשנתחמץ ליה מיבעי מחמצת דהאי ואוקימנא מחמצת אוכל
 דקרא מגופיה ולאו ליה נפקא כל מריבוי מינה שמעי׳ כל מדכתיב אליעזר דר׳ וטעמא באזהרה
 אינה דפלוגתיהו מינה לן ונפקא דרשי כללא עירובו על מיחייבו דלא ורבנן לקמן אמרינן ובפירוש

 ואין פרס אכילת בכדי כזית בהו דלית וחביריו הבבלי כותח נקטי ולהכי מכזית בפחות אלא
 כעיקר שהוא פרס אכילת בכדי כזית או אלא רבנן להו משכחת לא כרת בלא גרידא לאו כאן

 מנא גרידא לאו כל דרשי לא ואז דרשו כללא שהרי וכל מכל ופטר מכן פחות או כרת וחייב
 אמרת ואי בלאו בין בכרת בין דאתא הוא אתר דבר מחמת לשנתחמץ דקרח גופיה הא להו
 בהו דלית וחביריו הבבלי בכותח אלא אליעזר ר׳ חלק שלא נתברר הרי ז״ל פסק אליעזר כר׳

 דר׳ אמרת ואי פטר קא והרי מכזית הפחות על לחייב ליה והוה פרס אכילת בכדי כזית
 סברי דרבנן פרס אכילת בכדי כזית מהן בשאכל אלת וחביריו בכותח פליגי לא ורבנן אליעזר

 מכל שנא מאי אליעזר לר׳ כן אס בטלה לא סבר אליעזר ור׳ ופטר אדס כל אצל דעתו בטלה
 אפילו אלא עוד ולא דפליגי הוא בפחות לעולס אלא קרא צריך ולא כרת דחייב שבתורה איסורין

 תאכלו לא מחמצת מדכתיב ראיה הביא ז״ל והוא כל מרבוי אלא תלמודא נסיב לא אליעזר ר׳
אפילו פרס אכילת בכדי כזית דליכא היכא מילי הגי לקי דלא נמי רבנן אמרי וכי קשיא הלכך

. חייב לרבנן .

. ה ב ו ש ת

 הנח התלמוד שאייר וזה הן פרס אכילת בכדי כזית בה שיש תערובת וחביריו הבבלי כוהח
 שהטתח מפני בחביריו לא לבדו בכותח פרס אכילת בכדי כזית בה דלית הבבלי לכיתת

 כזית עירובו בעיקר ש'ש אע״פ הלכך הפת עס אלא לבדו אותו לאכול אדס בני דרך אין
 כל אצל דעתו בטלה בעיניה ליה אכיל דאי רבנן לדברי פטור אותו האוכל פרס אכילת בכדי
 שיאכל ,בשיעור יבוא לא ואכיל שטיר קא ומשטר בה וכיוצא פת ידי על ליה אכיל ואי אדס
 אלא הוא דוקא לאו וחביריו בכותח התלמוד שדברי שהבנת וזה פרס אכילת בכדי כזית אותו

 שיש תערובת וחביריו הבבלי כותח הלכך הכא דפרשינן גמרא דאמר טעמא מהאי לבדו בכותח
 מהך אלא פרס אכילת בכדי כזית בו אין דכותח רבנן אמרי ולא הן פרס אכילת בכדי כזית בו

 פרס אכילת בכדי כזית בה יש ותביריו כותח של שהתערובת למביניס ברורה ראיה למהנה טעמא
איפרש בהדיא דהא בכרת כעיקר שהתערובת למימרא לאו לאיסור מצטרף היתר דאמרינן והאי

על 5*



 חמץ על
פחות

בו שיש 3עירו בלאו עירובו דהאי למימר וליכא בלאו עירובו וגיל כרת ענוש גמור דגן ץ1
הא7 כדאמרת בכרת פרס אכילת בכדי כזית בו שיש אבל הוא פרס אכילת בכדי מכזית

אין תערובת ידי על אלא גמור שאינו דכל למימרא כרת ענוש שהוא אמרינן גמור דגן חמץ על
שאין למימרא לאו לאיסור מצטרף דהיתר ענינא בהחי לן דסבירא האי ענין אין הלכך כרת בו

 ההלכה פסיקת ולענין העונש ממעטת התערובת שאין למימרא לאו האיסור מבטלת התגירובת
 כדפרשיט פרס אכילת בכדי כזית בהו דאית וחביריו כותח על דקתני סמכינן מתניתין אסתס

 כסתס הלכה מתניתין וסתס דבריתא דמחלוקת לן דקימא כרת בהן ואין באזהרה אלו הרי
 כדאיפרש התערובת לרבות כל תאכלו לא מחמצת כל שנאמר פשוטה ז׳׳ל שהביא והראיה מתניתין
ועומדין ז״ל דבריו הן ברוריס ודבריס מעשה בהן שיש האין ככל המלקות לחייב ולא בגמרא

י תלס על

(

כא. שאלה
 וחומץ המדי ושכר לי3הב כותח בפסח עוברין ואלו במשנה שנשנית הנוקשא מן נמי לי וקשיא

 אומר אליעזר ור' סופריה של וקילן טבחיס של ועמילן צבעיה של וזומן המצרי וזיתה האדומי
 דהא אמתניתין דפליג מאן וליכא ימצא ולא יראה לא משוה דתנן עוברין והאי נשיה תכשיטי אף

 פרט לא שהרי זה איסור הזכיר לא ז״ל והוא וקולן ועמילן זומן שהמה הנוקשא על שעובר הוא
 וכותת המוריס כגון ימצא ובל יראה בל משוה עליה עוברין חמץ תערובת אמר וכן התערובת אלא

 לעניו כמי וכן הנאכלין מדבריה באלו כיוצא וכל הקמח מן אותן שעושין המדי ושכר הבבלי
 ואין באזהרה" אלו הרי תנן דהא וקשיא לא הנוקשא אבל בלבד התערובת אלא אסר לא אכילה

כר' כלאו אתערובת מחייב קא ואמאי התערובת כדין הנוקשא דין דאלמא כרת משוה בהן  
 נחמד רב ובין מאיר כר׳ למתניתין לה מוקיה דקא יהודה רב בין והא פטר ואנוקשא אליעזר
 אלא פליגי ולא אנוקשא מחייב אתערובת דמחייב דמאן מודה כולהו אליעזר כר׳ לה דמוקיס
שכד כל בעיניה אנוקשא מחייב מאיר דר׳ כיון סבר יהודה דרב הנקושא מן תערובת בחומר

על P אס אלא הוא אכילה בר לאו והנוקשא הוא הנאכל דבר שהתערובת דללחייב אתערובת
 3מחיי עצמו בפני חמץ שאינו אתערובת דמחייב וכיון היא אליגיזר ר׳ סבר נחמן ורב הדחק ידי
 מאיר ר׳ כל מדכתיב אלא ילפיה לא כילהו ולעולה עצמו בפני חמץ שהוא הנוקשא שכן כל

 יהודר- דר' כותיה ותניא הנוקשה שכן וכל התגירובת מרבי אליעזר ור׳ התערובת שכן כל הנוקשא
 מא^ כר׳ מתניתין הויא הלכך לא נוקשא אבל בלבד התערובת אלה מכל אליעזר ריבה שלא

 אליבא מתניתין אוקמינא לא תאמר ואה חייב אנוקשא יהודה לרב בין נחמן לרב בין ולעולס
בתערובת נמי למיפטר ליה הוה עליה שחייב מתערובת שנא מאי כן אה לבטלה כדי אלא דיחיד

מי הנוקשא את אמר ולא תערובת באישור אליעזר דר' כותיה סתה במכילתא מדתניא ואי
 אוקימנל- הא נמי בריתא בטלה יחיד בדברי דאוקימנה כיון מתניתין הא ממתניתין אלימא

■ ■ . .............היא הלכתא דלאו שכן כל אליעזר כר׳ בפירוש

. ה ב ו ש ח

 • 3חיי כבר הוא לאכילה ראוי אי דמי היכי כדאמרת תערובת בו שאין חמץ דהוא נוקשא האי
 צורת אס בפסח קיומו ולענין אכילת על הוא פטר לאכילה ראוי אינו ואה כרת אכילתו על

 U קיומו על הוא פטור נפסדה אלא ניכרת החמץ צורת אין ואס קיומו על עובר ניכרת החמץ
 ביחון• הוא מה יודעין אנו שאין נוקשא לשון פירש שלא אע״פ אותה פירש כבר הדינין אילו
 שדבקו, ניירות וכו׳ בגדיה אמר כבר סופריה של וקולן ועמילן זומן שאמרת כמו הנוקשא ואס

•י׳ אותן ,
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 תרצו שאין ימצא ולא יראה לא משוס הן3 ואין בפסח לקיימן מותר בזה כיוצא וכל בחמץ •אותן
_____להיימו אסור עצמו בפני הוא אס בו שדבקו עצמו שהחמץ מכלל עומדת החמץ לקיימו אסור

, כב. שאלה
 הבאתי לא אס לו אמר הגוי.אס אצל חמצו את שהרהין ישראל ז״ל שאמר מה על הוקשא ועוד

 מותר החמץ ואותו הגוי ברשות זה הרי מעכשיו זה חמץ קנה פלוני יוס ועד מכאן מעות לך
 אותו נמצא מעכשיו קנה לו אמר לא ואס הפסח קודס לו שקבע זמן שיהיה והוא הפסח לאחר
 שקבע הזמן אס קשיא גופה הא הפסח לאחר בהנאה ואסור הגוי אצל פקדון הוא כאלו חמץ

 וקנה מעותיו לו החזיר ולא זמן הגיע כבר הרי מעכשיו אצטריך מאי הוא הפסח קודס לו
 ולא הוא גוי של חמץ ודאי הא למימר צריכא זה כגון ועוד החמץ ובמשיכת במעותיו הגוי אותו

 דתנן תיקשי נמי וממתניתין גמור מכר לגוי שנמכר כחמץ הוא והרי כלוס בו לישראל נשתייר
 התירה לא זו משנס תאמר ואס בהנאה מותר פסח לאחר חמצו על ישראל את שהלוה נכרי
 כדאמרת דאי הכא למימר ליכא הפסח לפני הזמן וכלה זמן לו וקבעו אצלו שהרהינו כגון אלא
 אמרת אי ליה ולמימר גובה הוא ולהבא מכאן חוב בעל דאמר רבא על מינה לאותובי מצינן היכי
 נתינת משעת כלומר קאי דגוי דברשותא בהנאה מותר הכי ל1אמט גובה הוא למפרע בשלמא שיש

 הוא ולהבא מכהן אמר אי אלא הקבוע הזמן היגע שלא ואע״ם הנכסיס גוף לו נשתעבדו המעות
 אמאי הנכסיס גוף לו נשתעבדו לא הפרעון לזמן המעות נתינת שבין הזמן אותו כל כלומר גובה
 עליו עברו וכבר הזמן בתוך הפסח ימי שבעת והלא כלומר קאי דישראל ברשותא בהנאה מותר

 ובמסקנא קנאו ולפיכך אצלר בשהרהינו רבא ואוקמא בהנאה מותר ואמאי היה דישראל וברשותא
 הזמן עבר אס ולפיכך מעכשיו קני לי̂ה בדאמר מתניתין ואוקימנין ברייתא בהדי מתניתין תריץ

 קנייתו נגמרה שלא ואע׳יפ מעכשיו ‘קנה לו שאמר משעה גוי של החמץ נמצא מעותיו לו נתן ולא
 שחמרה והברייתא מותר ולפיכך למפרע קנה תנאו קייס ולא הואיל הזמן והגיע הפסח שעבר עד

 מעכשיו ליה אמר בדלא עובר הכל דברי הפסח אחר חמצו על ישראל את שהלוה נכרי אבל
 ליה דאמר כיון הוא צדקה בר דלאו משכון קנה ולא הוא שהגיע אע״פ מכאן למידין נמצינו

ח.. קודס הזמן והגיע זמן לו כשקבעו מתניתין לאוקמי מצינן ולא קנה מעכשיו קני .הפס .

ב ו ש ה. ת
 עד ז״ל מארי אבא בחיי זו קושיא לי נתקשת זמן וכמה כמותה להקשות שראוי קושיא ודאי זו

 בפירוש אותן וכתבתי ראיותיה לי נתגלו העולס לחיי פטירתו ואחר מסברא טעמא לי שפירש
 דסבירא סברא שמעתא בהא לברורי צריכין שס דברי נוסח וזה אותו שחברתי פסחיס מסכת

 בהנאה מותר הוי דלא ואוקמה וכו׳ ישראל את שהלוה נכרי דתנן סבר בה זצ״ל מארי לאבא ליה
 כגון הפסח קודס החוב לפריעת הקבוע הזמן ‘שיהיה צריך מעכשיו קני ליה דאמר עד אלא

 קני בניסן ימיס עשרה ועד מכאן מעות לך הבאתי לא אס ליה ואמר ניסן חודש בראש שהלוהו
 הצריכוהו למה הפסח קודם הקבוע הזמן דאס הרבה קשה שיטפא אגב זה ופירש מעכשיו זה לחמץ
 ברשות ליה והוי ליה קנה הזמן אותו כשיגיע מעכשיו קני ליה אמר לא אפילו מעכשיו לקני
 הקבוע הזמן דאס 'הכין אלא לפרושא וליכא דיקא ליה משכחת פירושא בהאי מעיינת וכד הגוי
 לא הילכך בודאי הזמן אותו כשיגיע המשכון עת שהוא מעכשיו לחמן הגוי יקנה מתי הפסח אחר
 לא דעדיין כלל גיה קנייה בפסח ליה וליכא הפסח לאחר אלא המשכון מעת לחמץ הגוי קנה

ימצא ובל יראה בל על ועבר ישראל ברשות עדיין בפסח החמץ ונמצא בניהן הקבוע הזמן מטא ,
■ ואי ■ , י
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 בודאי הפסח קודס שיהיה וע3הק הזמן דצריך נתברר הנה בהנאה מותר זה שיהיה אפשר ואי
 הפסח קודס הזמן אס מעכשיו לקנוי צריך אמאי. לן קשיא ודקא בהנאה מותר יהיה כך ואחר
ויקנה ישראל שיגמור כדי אלא מעכשיו לקני הצריכוהו דלא מידי קשה לא קנה הזמן כשיגיע והוא

למשכון הגוי דבקנית תדע 'ע3הק הזמן מטא ואפילו לחמץ הגוי קני לא הכי אמר לא דאי לגוי
קני לח מישראל גוי אמרת הא אצלו דהרהינו נמי נהי מקשינן דקא ומעכשיו לקני דהצרכנו הוא

יתבאר וכך מעכשיו קני ליה אמר דלא הא מעכשיו קני ליה דאמר הא קשיא לא ופרקינן
 לו אמר חמצו על ישראל את שהלוה נכרי בה דתניא הפסח קורס הקבוע דהזמן מתוספתא

 בהנאה לומר צריך ואין באכילה מותר הפסח אחר לך מכור הרי הפסח קודם באתי לא אס
 התוספתא דברי ואחר פסחיס מסכת בפירוש שס דברי טסח אלו וכו׳ הנכרי את שהלוה ישראל

 מכרעת והדעת אתס הדין ז״ל שדבריו שכן כל ספק ודקדוקו ז׳׳ל בפירושו אותס שכתבנו
.למבינים אחר תירוץ צריכה זו הלכה אין הביאור זה ואחר למעלה אותו שביארנו מהטעם אותן

. כג. שאלה
 היחיד כרשות בכולו לטלטל שמותר אע״פ בקורה שהכשרו מבוי שבת בהלכות זצ״ל הרב אמר ועוד

 עשויה הוא היכר משוס שהקורה פטור לתוכו הרביס מרשות או הרביס לרשות מתוכו הזורק
 מינה שמע חייב לתוכו הרבים מרשות אך הרביס לרשות מתוכו הזורק בלחי הכשירו אס אבל

 נעשית שלא ואע״פ ולהתירה היא כרמלית תקנת במבוי חכמים שתקנו עירוב שתקנת ליה דסבירא
 הרביס ורשות היחיד לרשות מתוכה ולהכניס ולהוציא מארבע יותר בה לטלטל מותר היחיד רשות

 הוא הרי רביעית ברוח קורה או לחי אלא לו שאין מבוי כגון מחיצות ששלש ז״ל אמר ובפירש
 דלא הוא ורבנן דאוריתא הרבים רשות להו אין מחיצות דשלש תנן בפירש והא כרמלית

 הלל ובית וקורה לחי אומר שמאי בית מבוי הכשר דתנן להיכר קורה דאיכא עד לטלטל התירו
ארבע שמאי בית סברי קא לימא עלה ושאלינן סתם במבד ואוקימנה קורה או לחי או אומר

דבית אליבא נמי וכן ארבע דאיכא עד לטלטל דמחייב הוא משלש לזרוק ודחינן דאוריתא מחיצות
 לטלטל דמחייב הוא משתים לזרוק ודחינן דאוריתא מחיצות שלש הלל בית סברי קא לימא הלל
 וליכא מחיצות שלש דבעי להו מנא שמעי׳ דבית אליבא מיהו נינהו דשינוי ואע״ג שלש דאיכא עד

̂אן  היכא אלא טלטול התירו דלא מינה ושמעי׳ ארבע ומצריך אמוראי ובין תנאי בין דפליג ד
 גמורה היחיד רשות מאי דשאלינן הא וכי הלל לבית בין שמאי לבית בין זריקה חיוב דאיכא

 לזרוק אבל דלקוצא בתוכו לטלטל מילי הני יהודה דר׳ עליה רבנן פליגי כי דתימא מהו ומהדרינן
 ולעולם ידי.עירוב על טלטול להתיר קורס זריקה דחיוב לן משמ׳ קא ליה מודה אימא לחומרא

 שלא ועד נינהו היחיד רשות מפולשין שאין ומבואות רבים של וחצרות מהני לא בכרמלית עירוב
 תא היא יחיד רשות מחיצות שלש נמי וכן הותרו ומשערבו טלטול לאסור דמי ככרמלית עירבו
 טפת אפילו וג׳ כהלכתן שתים דתנו אהא דסוכה קמא בפירקא דגרסינן נמי מהא נמי שמע
 כרמלית למיהוי אי למאי שבת לענין נמי הוי סוכה לענין מחוצה דהוי מיגו לשבת וכן רבה אמר
 מינה שמע אלא י הוא כרמלית עשרה גובה בו שאין ובית היא כרמלית בקעה הא מחיצה בעי

 ליה אצטריכא ולא לחייב שכן וכל לטלטול ואפילו לשבת יחיד רשות טפח ושלישית כהלכתן דשתיס
 דאוריתא חיובא אבל אחרת בשבת אסור שהוא ואע״פ שבת באותה דרבנן טלטול להתיר אלא לרבה
 שתי אלא אינו מבוי כשר.והא לחי שתי מבוי גבי על סיכך רבה דאמר מהאי נמי וכן איכא

בלבד לחי אלא שלישית מרוח לו ואין הסוכה שכשרה למימר צריכה שלש אית דאי ולחי מחיצות
שאין ואע״פ סוכס לענין נמי הוי שבת לענין מחיצה דהוי מיגו וקאמר הוא מטפח פחית ולחי

 מחמירתא אמרינן לחמירתא מקילתא השתא למימר צריכא דלא עליה רבא וקאמר טפח לחי3י
 לענין נמי חמירתא שבת הא,דאוריתא מחיצות דקאמרינן קילתא וסוכה שכן כל לא לקולתא
גבי על סיכך רבה אמר ועוד דאוריתא ולחי מחיצות שתי מינה שמע קאמרי׳ דאוריתא מחיצות

ארבעה
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 מחיצות שתי דאיכא משוס הך3 אשמענן דאי וצריכה עלה ואמרינן וכו׳ ביראות פסי ארבעה
 אמרינן ביראות ופסי להדדי להו מדמי קא והא וכולי לא אימא ביראות פסי אבל מעלייתא

 דהוי הוא דמבוי אדעתין סליק דהוה קאמרינן הא אלא עוד ולא חייב לתוכן שהזורק בפירוש
 כינהו דמדאוריחא גב על ואף ביראות פסי אבל השלימות מחיצות שתי משוס סוכה לענין מחיצה

א והא ביראות ומפסי מילהיה אלימא דקאמרי דרבה מינה שמע סוכה לענין כשרות הוי לא  סו̂ג
 מחיצות ארבע דבעי למימר ליכא שמאי לבית ואפילו דאוריתא ולחי מחיצות דשתי מוכחא דגמרא
 קא לא אליעזר ר׳ נמי וכן בלבד טלטול לענין אלא וקורה לחי מצרכי קא ולא זריקה ולענין
, בלבד טלטול לעגין אלא לחין מצריך ־ . . * ,

. ה ב ו ש ח

 שנצטיך עד לבך על כשעלה זו הלכה אמר מסברא וכי זו קושיא על לתמוה יש תמה כמה
ר׳ אמר דעירובין קמא בפירקא גרסינן בפירוש הלא עליה להקשות תוכל או אותה לתרץ

 פטור לתוכו הזורק בקורה הכשרו חייב לתוכו הזורק בלחי הכשרו בו נשתתפו שלא מבוי יהודה
 רשות עושה כבר וכי חייב בקורה אפילו נשתתפו הא בו נשתתפו דלא טעמא ששת רב ומתקיף
 רב אמר איתמר הכי איתמר אי אלא ותירץ וכו׳ חצירות והתניא היחיד רשות ועיושה הרביס
 פטור לתוכו הזורק בקורה הכשרו חייב לתוכו הזורק בלחי הכשרו לשיתוף הראוי מבוי יהודה
 משוס וקורה מחיצה משוס לחי רבה אמר וכן היכר משוס וקורה מחיצה משוס לחי קסבר אלמא
 קושיתך להעמיד והארכת שהקשית בעת זו שמועה ששכחת לי וכדומה כרבה והילכתא וכו׳ היכר
דעת זו בשמועה לכס יש שמא או סתירתה שביארנו מאחר בתשובה להאריך צורך בה שאין

. אותה ידענו שלא . .

׳ כד,. שאלה
 שלשה הכותל מן הרחיק אס לדירה שלא שהוקף קרפף בענין ז״ל שאמר מה נמי לי וקשיא

 כרבה ודלא קמא כלישנא פסקא והאי כלוס עשה לא משלשה פחות מעט מחיצה ועשה
 משלשה הועיל לא משלשה פחוס הועיל מחיצה ועשה ארבעה הכותל מן הרחיק דגרסי׳ שימי בר

 טחו לקולא לה מתני׳ שימי בר רבה וכו׳ הועיל לא אמר רבא הועיל אמר רבה ארבעה ועד
 לא אמר רבא הועיל אמר רבה עצמו בפני לעמוד יכול אין הועיל עצמו בפני לעמוד ויכול בטיט
 בטיט הכותל את טח ואמר חזר שהרי שימי בר כרבה ופסק ז״ל חזר הכי ואפילו וכו׳ הועיל
 יכול שאינו. טיט שיש ומה הוא וחומר קל ולא מיעוט הוי עצמו בפני לעמוד יכול שאינו :אע״פ
 כל לא משלשה בפחות גמורה מחיצה דירה לשוס ועשאו והואיל מיעוט הוי עצמו בפני לעמוד

 דקאמרינן האי■ מאי דלא.מפרשי ואע׳יג נינהו מילי דתרי דעתך סלקא ואי מישט דהוי שכן
להשיג... יכולה דעתינו שאין אחר טעס בה ראה ואולי לקולא מתניתין

. ה ב ו ש ח

 הישן הכותל על הטיט לומר שיש הוא ותומר קל לאו שאמרת וחומר והקל בה להתקשות יש
 ריות הקרפף כתלי בין נשאר ולא לכותל סמוך והוא הואיל דהטיט החדש הבנין מן חמור

 מן רחוק אחר כותל אבל עצמו בפני לעמוד יכול שאינו ואע״פ מיעוט הוי סאתיס מבית יתר
ימימוט לא לעולס ריוח הכתליס שני ובין הואיל הראשון הכותל לבוד מתורת ליה דנפיק עד הו̂י

ודקא
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 מילתא בכולה כוותיה פסק לא אמאי לקולא דאמר שימי ר3 כרבה שפסק מאחר לך קשיא ודקא
 לה מתני׳ שימי בר רבה אמרינן וכ' הכותל מן הרחיק בענין מפליג שימי בר דרבה לן ימא מי

 דאמרי והאי קאמר אחריכא מילתא מועייל אינו אמר א3ר הועיל אמר רבה משלשה פחות לקולא
משלשה פחות עמוד בנה ובעכין הכותל מן הרחיק בענין שאמרנו• לפי הכי פירושו לקולא לה

הועיל אמר רבה מחלוקת ארבעה ועד משלשה לרבא בין לרבה בין הכל לדברי פירושו מועיל אינו
 ארבעה ועד משלשה ולהקל פלוגתא ליכא משלשה בפחות דלהחמיר ודיקינן מיעיל אינו ורבא
 אחריתי במילתא ורבה דרבא פלוגתא לה (שימי) בר רבה אתא רבה ;בין רבא בין פלוגתא איכא

 הועיל עצמו בפני לעמוד ויכול בטיט טחו ואמר פלגתא איכא ולהחמיר פלוגתא ליכא דלהקל לקולא
 אמך רבא הועיל אמר רבה עצמו בפני לעמוד יכול אין לרבא בין לרבה בין הכל ליברי פירוש

 להחמיר דהוא מועיל ובאינו איפליגו לא ענינא בהאי דבהועיל מימרא להאי ודיקינן מועיל אינו
 וכולהו נינהו מילי תרי ולעולס לקולא לה מתני׳ שימי בר רבה דאמרינן והיינו דאיפליגו הוא
דהא רבה כדברי הלכה ובכולהו בטיט טחו ולענין הכותל מן הרחיק ולעינין עמוד לענין י
אגב שימי בר רבה שדברי אותו להשיג כדי בינה דקדוק וציץ היא עמוק מקוס ודאי ל

כתבנו. כאשר לנו הנראה כפי דבריו ענין ודקדוק חלוק שהוא יראה שיטפא

דיק
מיהל

כה. שאלה
 ישן ואינו כשרה טפחים ארבעה ברחבו שיש תחד נסר עליה נתן סוכה בהלכות ז״ל הרב ואמר

 לא הצד מן בין באמצע בין דאמר היא כרב והא חובתו ידי יצא לא תחתיו והישן תחתיו
 לה ומוקיס טפחים בארבעה באמצע שמואל האמר כשמואל דאי אמות בארבע אלא מיפסלא

 פחות טפחים בארבעה באמצע פסול סכך גדולה בסוכה ז״ל ואמר וחזר הצד מן דנסר למתניתין
 פסול סכך לאו דנסר למימר וליכא היא כשמואל והא אמות בארבע פסול הנד ומן כשרה מיכן
 כשרס אמאי בארבעה באמצע דאמר לשמואל אלא לשמואל תיובתא מינה מותבינן ,קא דהא הוא

. קשיא הילכך הוא דרבנן דגזרה ■ואע׳׳ג' הוא פסול סכך דנסר מינה שמע . .

. ה. ב ו ש ח י ׳
 הא ניחא ולשמואל וכו׳ נתר עליה נתן היא דמתניתין כלל ז״ל מארי אבא על אינה הקושיא זו

 לרב אלא תחתיו יישן לא הכי משוס וכו׳ דאמר לשמואל בשלמא בגמרא כדגרסינן מתניתין
 תחתיו ישנין ואין מדתנן ניחא לשמואל זו שמשנה בפירוש' הנה וכו' יישן לא אמאי וכו' דאמר
 והךיאוקימתא פסול ובסכך בנסר כשמואל אלא אמר דלא קושיא ז״ל מארי אבא על אין הלכך

 הוא (דחיקא) דשינויא מתחזי תיקשי'לשמואל דלא היכי כי הצד מן דתנן דנסר בגמרא דאוקמיכן
 לא נינהו דסכך,פסול אע׳יג ארבעה בהן שיש ונסרין מפשטה מתניתין' ז״ל אפיק נא ולפיכך
 תקרה איניש עביד דלא דהא אחד בנסר תקרה וגזירת תקרה גזירת משוס אלא להו פסלינן

 לגמרי אחד בנסר הגזרה נדחה לא כן ואע״פ אחד נסר בדבריו .ז״ל דייק ולפיכך ארבעה _רוחב
 דאוקיס דאוקמיתא ויאמר המקשה יעמוד ואס כשר סכך דאינו למימרא תנן תחתיו ישנין אין דהא

 ז״ל מארי אבא לדברי גס אוקמיתא תהא בגמרא ארחי מדלא היא דוקא הצד מן לשמואל גמרא
וליכא המשנה כלשון אמר סתם עליה נתן אלא הצד מן ולא באמצע לא בדבריו פירש שלא

. קושיא בה . .

והאי



כו. שאלה
 הגג שפת על <סיכך הואיל ן3ג על וסיכך הגג זויוה ע3אר3 קונדסין עה3אר נעץ ז׳׳ל פסק דקא יהאי

 על אבל הגג באמצע נן3ור 3יעק ר׳ במחלוקת איפשיט לא הא הא ליה מנא ונו׳ ורוחין כשרה
 הגג באמצע אבל הגג שפח על מחלוקת דאמר הונא לרב מיבעיא ולא כשרה הכל דברי הגג שפת
 באמצע דאמר נחמן לרב אפיילו אלא איתותב לא הגג ובשפת הגג באמצע ואייתותב פסולה הכל דברי
ופסק. סמיך קא אמאי לי קשיא קא כן ואס כשרה הכל דברי הגג שפת דעל איפשיט לא מחלוקת הגג

. ה ב ו ש ח

 בשפת אבל מחלוקת הגג באמצע אמר נחמן ורב בגמרא אמריגן דבפייוש קושיא מאי עתיr לא
 אבל הגג שפת על מחלוקת דאמר הונא דרב נחמן כרב והילכחא כשרה הכל דברי הגג
 והאי דמי הגג האמצע דארץ בתיובתא ליה וסלקא איתותב כבר פסולה הכל דברי הגג באמצע
 כשרה הכל דברי הגג שפת על. אבל הגג באמצע ורבנן עקיבא רבי דמחלוקת איפשיט לא דאמרת

 איפשיט לא מחלוקת הגג באמצע דאמר נחמן לרב אפילו שאמרת וזה נחמן ר׳ בדברי איפשיט כבר
 שכתבנו נחמן ר׳ דברי נוסח עס זה דבר יתכן האיך ידעתי לא כשרה הכל דברי הגג שפת דעל

 ובזו זו בין שמא בגמרא לן דאבעיא והאי נחמן רב בדברי חסרון בספריכם ושמא בגמרא לן
 רב כדאתותב אתותב ולא בלבד הגג באמצע דמחלוקת נחמן רב מדאמר בה לן איכפת לא מחלוקת

.כשרה הכל דברי הגג שפת על אבל הגג באמצע דמחלוקת כדבריו הבריתא שתירוץ מינה שמע הונא .

כז. שאלה ,
 שחמתו ביןיא;לן חלק ולא הבית בתוך עשאה כאילו האילן תחת סוכתו העושה ז״ל אמר ועוד

 מתניתין מפריש קא רבא דהא בה לי וקשיא מחמתו מרובה שצלתו אילן בין מצלתו מרובה
 מחמתו מרובה צלתו בית מה פסול תני קא ולא לבית לה מדמדמי מחמתו מרובה שצלתו באילן
 סכך לנטרף דלא היכי כי בשחבטן כשר מצלתו מרובה שחמתו אילן ומוקמינן אילןוכו׳ אף פסול
 אס וכי הדלעת ואת הגפן את עליה הדלה תני מדהדר מיכא לן ונפקא כשר סכך בהדי פסול

.וכשרה עבדינן לכתחלה דאפילו לן משמי׳ וקא ובשחבטן כשרה מהן הרבה הסכוך היה . . .

כח. שאלה ׳
 הסיכך יהיה אס קצצן כך ואחר גבן על וסיכך ובדיהן האילנות עלי עליה דל,הדלה אמר ועוד

 אס אלא הכי תנינן לא והא בקציצה אלא הכשיר לא אמאי לי וקשיא כשרה מהן הרבה
 ובחבטה קציצה צריך אינו הרבה הסיכוך היה דאם חלמא כשרה שקצצן או הרבה הסיכוך היה

.בשחבטן לה ומוקמינא פסול סכך בהדי כשר סכך מצטרף קא והא עלה מקשינן דקא לן סגיא .

כט. שאלה
 דבר עס בו שמסככין דבר עירב י״ג) הלכה ה׳ פרק ולולב סוכה (הלכות דל הרב אמר ועוד

 מילתא לי ותמיהא פסולה הפסול על יתר שהכשר אע״פ בשניהן וסיכך בו מסככין שאין
טובא ̂ '
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 דתניא הא עלה ורמיכן סוכה אינה סוכה לו לעשות בגדיש החוטט דתנן ילפינן איפכא דהא טובא
 והאי וכולי בשאין וכאן שבעה במשך טפח חלל שיש כאן קשיא לא הוגא רב ואמר סוכה זו הרי
 אמר גדא בר מנשיא רב דאמר הא נמי וכן פסול סכך שהוא הפרי עס מעורב כשר סכך גדיש

 ובהן מכבדות ענביס ובהן פרכילין תאנים סיני‘ ותניא ידית לו אין לסיכוך הקוצר הונא רב
 כיון הפסולת עס הפירי דמעורב הכא והא כשרין האוכלץ על מרובה פסולת אס כולן תמרים

וכולי גדול פלא בעיני נפלא מלתא הא ועיקר בדובא בטול משום כשר הפסול על מרובה דכשר
כו׳...........סוכה זו הרי דתניא הא עלה ורמינן סוכה אינה סוכה ועיקר ברובה בטיל משוס ו

 דבר לומר ז״ל הביאו מי לי ונתגלה ודקדקתי שתפשתי עד גדול פלא בעיני הופלאה מילתא הא
 אבל מחמתו מרובה שצלתו באילן אלא שנו לא שאמר רבא דברי על שהקשינו מה שמצא כיון זה

הא נמי וכן כשר סכך בהדי פסול סכך מצטרף קא והא ליה אקשינן כשר מצלתו מרובה חמתו

 הרכה הסיכוך היה חם -קנכן כך וחיזר גכן ע; וסיכך ובדיהן החינגות עני עניה הדנה נ ז
 עליה שאין תקרה דתנן יהא עליו הוקשה ולפיכך קציצה הינו דקאמרי חבטה אלמא כשרה

 הא נמי וכן וכו׳ מבנתים אחת נוטל או מפקפק או. הלל בית משוס אומר יהודא ר׳ מעזיבה
 קא ולא כשרה כמותן בניהן ריוח שיש אם המטה בארוכות תו בשפודין סוכתו המקרה דתנן’

 בין לן דשאני ז״ל שתירץ אט ואומר כשר סכך בהדי פסול סכך מצטרף קא והא עליה מקשי
 לעצמו וזה לעצמו זה שיהיה ובין הסוכה עם האילנות כגון הכשר הסכך עס הפסול הסכך עירוב

 בניהן הפסול שמניח המטה ארוכות או והשפודין מבנתים אחת שניטל התקרה כגון עירבוב בלא
 יש אס זה בצד זה לעצמו ובזה לעצמו בזה סכך כך לאחר ז״ל אמר ולפיכך לעצמו זה ויהיה
 חדא אנפי מכמה הכי לתרוצי בעיני וקשיא כשרה מיכן פחית עד וכו׳ טפחים שלשה פסול בסכך
 וכו׳ תאנים דסיכי ותניא הונא דרב לסכוך והקוצר בגדיש החוטט לעיל דאדכרית קושיין משוס

 שמפוזר במקום ומה הוא וחומר קל לאו ועוד נינהו כשר סכך עם מעורב פסול סכך דכילהו
 לא פסול שהוא ונראה מיוחד שהוא מקום ברובה בטל קאמרינן לא הכשר עם ומעורבב

 כן אס מהן הרבה הסכוך היה אם קתני אמאי היא קציצה חבטה אי ועוד בטיל דלא שכן כל
 תיקשה גופה מתניתין ואלא מועט ובין הרבה הסיכוך היה בין כשרה קצצן אם בבא חד ניתנינהו

 מכלל שקצצן או תני והדר בקציצה לה מוקמינן וקא מהן הרבה הסיכוך היה אם רישא קתני
 דקציצה אמרת ואי קציצה בעי ולא מהן הרבה הסיכוך היה דאם ומכלל נינהו מחוברין 'דרישא

 לשמואל הניחא ועוד’ מפשטה כולה מתניתין לה נפקא כן דאס חדא בנענוע אלא מהניא לא
 חבטה ועוד'אי למימר איכא מאי נענוע בלא מכשר דאכשורי לרב אלא לנענע צריך דקאמר

 חבטה והכא הכא או קציצה בלשון והנא הכא לימא בלישנא תלמודא משני קא אמאי קציצה לשון
 נתונין היה אם לה מוקמינן וקא וכו׳ המטה בארוכות או בשפודין סוכתו המקרה דקתני הא ועוד
 עצמו בפני וזה עצמו בפני זה אינו והא כשרה וקתני שתי נותנן ערב נתונין ואס ערג נותנין שתי
 הוא מסיק דקא הלכתא הני• אבל זה תירוץ לפי קשיא הלכך מעורבין הסכך עם השפודין ודאי אלא

. רצון ו^׳ץהי אליביה ומתריץ שמיא מן ליה מסייעין דילמא טובא כה מר לעיין מינה . .
• • -

ו ' • ש . ח ה ב

 כי לפרושי חכים ומאן קציצה חבטה ז״ל פירוש והוא תלויין הן אחד בענין שאלות השלש אלו
 מתניתין על אקשינן דהא ז״ל כותיה דגמרא לעומקא דנחית רבא גברא אלא פירושא האי

 חבטן בשלא נימא אי דמי היכי אילן תחת סוכתו דהעושה בגמרא וכו׳ הגפן את עליה דהדלה
 עליה דהדלה בגמרא הבריתא על נמי ואתמהינן וכולי שחבטן לאו אלא ופרקינן כשרה 'אמאי

 מאי קצצן בשלא נימא אי דמי היכי פסולה גבן על וסיכך הקיסוס ואת הדלעת־ ואת הגפן 'את
אריא • • . :
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 שתי וענץ וכי שקצצן לאו אלא רנהו במחוגרין ליה היפוק העשוי מן ולא תעשה משוס אריא
 ובכמה המשנה לשון וקצצן הגמרא לשון חבטן מיהו אלא הוא אחד הפירוק וכן הוא אחד •הקושיות
 הראיה וזו תלמוד לשון ופעמיס משנה לשון פעמיס דיליה וטריא בשקלא התלמוד יביא מקומות
 חבטן מפרש היה לא ימיו בתחלת ז״ל מארי בה,ואגא להתקשות יש שלך והקושיא היא עמוקה

 המפרשין מקצת כדעת אחרינן פירושא חבטן בו פירש סוכה מסכת גמרא על שלו והפירוש קצצן
 שיוכל ואע״פ הראיה זו והוצאתי קצצן חבטן ופרשתי ז׳יל בצואתו החיבור על אוהו תיקנתי ואני

 מחובר הסיכוך בשרוב נינהו’ דמחוברין לי תפוק עליה גמרא דאקשי בריתא האי לומר המקשה
 ואס במתניתין כדפליג בבריהא פליג לא למפרך איכא קציצה דבעי הא בכי דפליג מאן וליכא

 שלמה רבנו שהרב ושמעתי דפסולה חלוקה בלא תניא סתס אלא מהן הרבה הסיכוך היה
 יפרש •שלא מי על אני ותמה הענין בזה דבריו ראיתי לא אבל קצצן חבטן פירש כך ;״ל הצרפתי

 מצטרף קא הא עליה דהדלה מתניתין על דאקשינן קושיא ליה מיפרקא היכי קצנן הינו חבטן
 המפרשין אותן של החביטה ואס נינהו פסול סכך מחוברין שהן זמן כל כשר לסכך פסול סכך

 פירושא ליכא לעולס אלא חביטה מסתייע נמי ברובא אפילו פסול סכך מלהיות למחובר מפקא
 הרש מפי כששמענו המשנה לשון וזה הגמרא לשון זה מיהו קצצן הינו שחבטן אלא דמסתבר

 תמרה של ומכבדות שבליס של ועטרות ענכיס ופרכילי תאניה מסוכי לך קשיא ודקא בפירוש זצ״ל
 היא יפה קשיא ודאי הפסולת דהוא כשר סכך עס, מעורב האוכל דהוא פסול סכך דכולהו
 אפילו עצמו התלמוד על אלא ז״ל מארי א3א על קושיא אינה אבל בה מתקשין תמיד ואנחנו
 במקומה עדיין הקושיא אחר פירוש או ולכאן לכאן פיזרן או עיקרן ריסק חבטן שמפרש מי לדעת

 ברובו בטול פסול סכך לומר הנפש יש ואס לסיכוך להכשירן תקנה להו לית דאוכלין עומדת
 דעתך סלקא ולא נמי חבטן לא אפילו לחביטה עליה בהדלה הצריכוהו אמאי כן אס ליה נמצא
 שחבטן לאו אלא דתרצינן תירוצה דהאי מחובר דסכך רובה בדהוי אלא חביטה צריך אינו לומר
 לית דמחובר נתבאר הנה וכו׳ מהן הרבה הסיכוך היה אס דתנן דמתניתין לסיפא תירוצא וכו׳
 דדמי ומאי ענביס ובהס ענביס פרכילי ודאי מיעו׳ט הוי ואפילו פסילה והסוכה תקנה בזה
 סוכה כלאי׳ נראה האוכל שאותו מפני אלא בהם הקלו שלא ויראה ההלכה מצורת שניין להו

 יראה כך לסכוך בו דדעתו בו וכיוצא מחובר לסכך דומה ואינו בלבד הפסולת על בסיכוך ודעתו
 ודאי הקשי דגופה ממתניתין לך השיא ודקא לנו נתגלה שלא אחרת פריקא שס שיהיה ואפשר
 לרב ליה דסלקא ומשוס בקושיא רב על דאקשינן קושיא לה סלקא וכבר לשמואל ולא לרב תקשי

 מקשית ודקא בלשונה מבואר שאינו המשנה מתירץ עליה לאותובי אצטריכינן לא בקושיא מבריתא
 ליתא וכו' ערב נותנין שתי נתונין היו אס לה מוקמינן וקא וכו׳ בשפודין סוכתו המקרה מדקתני

 מקום לו יש כשר שסכך ערבוב אינו בהפך או ערב וכשר שתי פסול דסכך דאע״ג כלל קושיא
 אינו צר או רחב גדול או קטן הפסול הסכך מקוס שהיה ובין הפסול וכן לעין ניכר מסוייס
 הנכרת בדיצה בניהן ואין בזה זה מעורבין והפסול הכשר שניהן שיהיו אלא הערבוב שאץ ערבוב

.דהילכתא ואליבא אליביה לתרוצי לנא מסייען שמיא ומן . . .

ה1ע ■ ל ל, א
 הוא דגמרא סוגיא והא קבע דרך אפילו לסוכה חוץ פירות לאכול שהתיר מה לי קשיא ועוד

 התבשיל חת לטעוס זכאי בן יוחנן לרב לן שהביא ומעשה דקתני ממתניתן מותבינן דקא
 יתירה שאמרו הגסה ככותבת דעתך סלקא ואי וכו׳ שלמיס ודלי אחת כותבות שתי גמליאל ולרבן

 מכביצה יתירה בגרעינתה אחת כותבת כביצה הוי לא גרעינין בלא כותבות’שתי השתא מכביצה
 לא גרעיני בלא כותבות דשתי ותירץ קבלה ירמיה ור׳ סוכה בעי דפירות לן דסברינן מכלל

 בעי לא ופירי פירי להו דהוי משוס אלא כך שהלכה מפני לא רבא דשני ואע״ג וכו׳ כביצה הוי
לנו והביאו שמוע בן אלעזר ר׳ אצל תורה למדין כשהיו דאמר מהא רבא איתותב הא סוכה

תאניס
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 ושני דדחי ואע״ג לא קכע אכילת אין עראי י אכילת לסוכה חוץ עראי ואכלנוס וענבים תאנים
 השלים אם לפיכך כתנאי נימא למימר הדרינן דהא אשנוייה סמכינן לא עראי כאכילת ואכלנום

 דמתניתין דתניא מדדיקינן בפירי לישלים סוכה בעי פירי דעתך סלקא ואי יצא תרגימא במיני
 ולא סוכה בעי סבר דר' לן דסבירא מכלל סוכה בעי לא דפירי סבר קא' תרגימא דמיני

 תרגימא דמיני דמתני מוקמינן קה הכי ואפילו כתנאי לה הויא והלכך דרבא אשנויא. סמכינן
בעי פירי הכל לדברי הלכך פירי דקתני תרגימא מיני מאי אימא בעית ואי פירי בדליכא

.ובטיל דרבא תרוצא ליה ואידחי סוכה . . .

. ה ב ו ש ת

 מדבריך נראה שכך שבידך גמרא בספרי תנאי׳דכתיבי מהני אלא כולה הקושיא זו לך באה לא
 ובמקצת ליה מסייעא נימא אלא כך התלמוד לשון ואין כתנאי נימא בספריכם שכתוב

 רבא אוקי דכבר כלל קושיא בה וליכא וכולי השלים אס לפיכך ליה דמסייעא תניא הספרים
 ופריק מברייתא דרבא עליה ואותבי סוכה בעי לא ופירי פירי להו דהוי משוס דסוכה מתניתין

 קושיא עליה קמא ולא אטעמיה ותריץ מברייתא עליה ראקשינן ומשוס פירוקיה וקם פירוקי הרי
 ודחינן יצא תרגימא במיני השלים אם לפיכך ליה מסייעא נימא בגמרא ואמרינן לסיועיה בקשנו
 תיובתא ולא סיועא מינה ליכא הלכך סיועא מהא כלומר וכולי תרגימא מיני מאי סיועא להאי

 דהאי תירוציה וקס אותם תירץ שכבר דבריו ודחי לרבא סיועא תניא בהאי נמצא שלא מפני ולא
 דרבא אפרוקיה סמכינן ולפיכך סיועא ולא תיובתא לא דרבא לטעמיה משמעא בה ליכא ברייתא

. קושיא ז״ל בדבריו וליכא סוכה בעי לא פירי הלכתא ולעולם אידתי דלא . .

לא. שאלה
 ערבות שתי ענ הוסיף אם אמר שבלולב בערבה לרבות ז״ל סבר דקא האי לי קושיא ועוד

 ואפיקנה הדסין שלשה ששנינן כשם הא כשר הוסיף שאם הדס מן שנא ומאי פסול זה הרי
 הדסין שלשה הני ואי נחל מערבי ואפיקנה שתים בערבה שנינו נמי הכי שלשה עבות עץ מענף

 פחות ולא ערבות שתי ערבה נמי הכי מינה בבציר נפיק דלא אלא שלשה קתני ולא דוקא לאו
 ולא אחד והאתרוג שהלולב כשם ולאתרוג ללולב ערבה מקשינן אמרת ואי דמי שפיר יותר הא

 ועוד להדס אקיש וללולב לאתרוג דמקשית חזית דמאי חדא יותר ולא שתים ערבה נמי הכי יותר
 אחד ואתרוג אחד שלולב כשם מדקתני אי יותר ולא חד דחד לך מנא גופייהו ולולב אתרוג

 נמי הכי ביה ונפיק יספיק אחד ואתרוג אחד שלולב כשם קאמר דהכי מינה למשמע ליכא הא
 היה דתניא פלפלין ואימא מקשי דקא מהא ואי כשר הוסיף אס לך אימא ולעולם וערבה הדס

 לקיחתה לא,מנכרא חדא ניתי נעביד היכי אפשר דלא משוס ומהדרינן וכולי אומר מאיר ר׳
 מינה למשמע ליכא הא לך אמינא פירות ושלשה שנים ולא רחמנא אמר חדא פירי תלת תרתי
מספיק רחמנא אמר חדא פירי הא פלפלי תלת בתרתי אלא מצוה מתעבדי לא או קאמר דהכי
נפקינן אחד שבפרי וכיון אחד עץ פרי כתיב דהא ושלשה לשנים הכתוב הצריכנו ולא למצוה
 לא והכתוב תלת בתרתי אלא מפלפלין צקיחה מינכרא דלא משוס חדא דפלפלין למימר ליכא

 ז׳יל(הלכות דקאמר המינין שאר שנא ומאי לרבויי מכשר דקא הדס שנא מאי כן ואס לכך הצריך
 פסל גרע או הוסיף ואם מהן גורעין ואין מנינם על מוסיפץ אין ז׳) הלכה שביעי ‘פרק לולב
 כיון לא דדק ובעיקרא בסיב לאגדו התר אגד שצריך לולב דקסבר יהורה לר׳ אפילו והא

לרבות העולם נהגו ולפיכך סבירא לא בין אגד דצריך לן סבירא בין ביה פסיל לא מינו שהוא
ולא טי משום אחר מלולב בהוצין להקיפו נהגו ועוד ההושענא את לנאות כדי ובערבה בהדס

איכפת ׳
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ע׳ עד בעדנה ומרבין לולב כיינין בדין ס״ח עד בהדס שמרבה אומרין והראשודס להו איכפת
. נותן והדין אומות שבעיס כנגד . ־ ' .

. ה ב ו ש ת

 לא גרע או הוסיף ואס כך בידו שלו הספר ותיקן ז״ל בו חזר שכבר שלכס הספרים תקנו
 הן ואילו בפרק דסנהדרין מגמרא בתרא סברא להאי חזקה ראיה ז״ל מפיו ושמעתי פסל

וכו׳ להוסיף בו ויש סופרים מדברי ופירושו תורה מדברי דעיקרו לולב איכא הא התם נחנקים
. לחכם מפרשין ואין . ׳ .

■ לב. שאלה
 לולביהן את מורישין שהיו כרכים באנשי מעשה דתניא אהא ז״ל סייך דקא הא .לי השיא ועוד

כן אס הדחק בשעת מודו רבנן דאפילו מכלל ראיה הדחק שעת אין לו אמרו לבניהם י
 לא ודחינן אכולהו לאו מאי דאמרינן לה דחינן הא אמרת ואי כשרין יבשין נמי כולהו אפילו
 באתרוג אפילו מתיר יהודה שר׳ בפירוש תניא מיתינן קא דהא תדחיה לא הא משוס אי אלולב

 יהודה שר׳ מינה ושמעינין רבה ואיתותב אלולב לא לעיל דשנינן דחיתא הך לה ובטלה יבש
 לא הלכך קאמרי בכולהו ראיה הדחק שעת אין רבנן ליה דקאמרי ומאי הדר בעי לא בכולהו

 דבשעת ראיה הדחק שעת אין רבנן דקאמרי דהאי ממאי ועוד מינין שאר שנא ולא לולב שנא
 לולב תורת תשתכח שלא יבש נטלו דקא והאי ראיה הדחק שעת אין דילמא כשר יבש הדחק

 השתכח דלא רמון או פרי יביא אתרוג מצא לא אס דתימא מהו אהרוג גבי כדקאמרינן מישראל
 ולעולם לולב תורת תשתכח שלא יביא יבש הא יביא דלא הוא אחד מין ודוקא אתרוג תורת
 בין דמשמע פסול למיתנא להו הוי לא לרבנן הוא כשר הדחק בשעת אמרת דאי כשר אינו

 ומדקתני זרה עבודה של לולב גבי כדקתני כשר נטל ואס יטול לאו אלא דיעבד ובין לכתחלה
הוא. בעלמא זכרון הדחק ובשעת חובתו ידי בו יוצא אדם דאין מינה שמע פסול

. ה ב ו ש ת

ם כל  דבריס לבאר הקושיות באלו הצרכתני אבל הקרובים הפירושים אלו לך מלפרש אני נ
 דאוקמינן אוקימתא על ז״ל סמך ולא כשרים יבשים בכולהו סבר יהודה ר' ודאי המבוארים

 כר' לא ליה סבירא כרבנן ז״ל דהוא יבש בלולב אלא יהודה ר׳ הכשיר לא דמשמע אלולב לא
 בכולהו סבר יהודה ר׳ הוא כך ההלכה ודרך כרבים הלכה ורבים ויחיד הוא דיתיד יהודה
 דברי דאוקמינא אוקמיתא דהך כשרים יבשים אמר יהודה ר׳ דברייתא כפשטה כשרים יבשים

 מכשיר יהודה ור׳ פסול יבש אתרוג כך אחר מדתניא היא דחויה בלבד בלולב יהודה ד
 מורישין שהיו כרכים מאנשי יהודה ר׳ מיתי הא יהודה. ר׳ על רבנן דפליגי אע״ג מיהו כדאמרת

 הסכנה בשעת שלא ראיה מעשה מהאי ליכא ולפיכד הסכנה בשעת מיהו לו והודו לולביהם את
 לר׳ רבנן בו שהודו ומעשה והואיל קאמר בלבד דלולביהן המינין לשאר ראיה מיניה ליכא וכן

 ובשעת בלבד לולב אלא כשר יבש ליכא רבנן על אלא סמכינן לא ואנן בלבד אלא ליתא יהודה
 כלל קושיא ליתא בעלמא זכרון הדחק בשעת דילמא ושהקשית כדאמרי בלבד הסכנה או הדחק

 אלא בו יוצא העת באותה דמשמע ראיה הסכנה שעת אין יהודה לר׳ מהדרי היה לא כן דאם
 לאנשי איכפי לא לזכרון ועוד הוא בעלמא זכרון ההוא יהודה לר׳ לאהדורי להו הוה הכי

כרכים -
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 נטל ואס יטול לא תנינן לא אמאי לך קשיא ודקא המצוה לקיוס אלא ניהס3ל להוריש כרכים’
 אלא הכשירו לא7 כשר אינו ייעגד אפילו הדחק או הסכנה שעת3 ושלא הכי תני היכי כשר

 בלבד מתניתין האי אלא בגמרא לה ותירצו עלה דאוסיפו מתניתין ליכא ועוד בלבד הסכנה בשעת
פסיקא אינה וףגמרא הבריתא ובפירוש לגקרי פסול יבש דלולב מילתא פסיקא דמתניתין כפשטה

.כשר הסכנה שעת3ד . .

לג. שאלה
הלכה דאמר אלעזר כר׳ ישראל בארץ הגשמים את שואלין במרחשון דמשבעה ז״ל הרב פסיק קא

המקדש שבית בזמן אלעזר דר׳ הא מוקמינן קא דאק לי וקשיא גמליאל ק שמעון .כרבן •
בטלו תירוצא מתרצי גמליאל בן כרבן הלכה דאליר אלעזר אדר׳ יהודה דר׳ דאקשינן כיון קייס
כאן אימה בעית אי תנינא ותירוצא הרב במקוס כתלמיד הלכה אין לגמרי אלעזר ר׳ דברי להו

 להפסקה בין להתחלה בין מזכיר ששואל במקום יוחנן ר׳ אמר דהא קם ולא להזכיר כאן לשאול
 המקדש בית שאין בזמן להו והא במרחשון משבעה בדברא פירי דאית לן הא אחרינא ותירוצא

 המקדש שבית בזמן כאן קשיא ולא לדידהו והא דהא ומסקינן להזכיר התחיל לשאול התחיל קייס
 אחר יום עשר חמשה טעמיה גמליאל רבן כדקתני -קייס המקדש בית שאין בזמן וכאן קייס
 שאין בזמן יהודה כר' הלכה דאמר יוחנן ר׳ ודברי פרת לנהר שבישראל האחרון שיגיע כדי החג
קשיא... הלכך בדברא פירא וליכא רגלים עולי דליכא שואל שמזכיר במקום קייס המקדש בית

. ה ב ו ש ת

 פסקת על אמרינן וטריא שקלא הך בתר דהא דגמרא וטריא משקלא ערוך לתלמוד דחינן לא
 הך ועוד גמליאל כרבן הלכה אלעזר ר׳ אמר וכולי הגשמים את שואלין במרחשון בשלשה •

 ר׳ דברי לתרוצי וכו׳ קייס המקדש שבית בזמן כאן דאמרינן אוקימתא והך כוליה וטריא שקלא,
 מלשאול פסק מלהזכיר פסק להזכיר התחיל לשאול התחיל כדאמרינן בשאלה הזכירה דתלה יוחנן
 אומר .חנניה דתניא עליה פליגי ברייתא והא הוא אמורא יוחנן דר׳ מתוקם לא סברא והאי

 יוחנן דר׳ סברא ליה אידחי הלכך כחנניה בגמרא הלכתא ואפסיקא בתקופה ששים עד בגולה
 עלה סמכינן ולא היא בעלמא ושטיא אוקימתא הך ובטלה,לה שואל דמזכיר אימת דכל דסבר

 אלעזר וכר' רמינן לא אגברא וגברא גברי תרי אלעזר ור׳ יוחנן דר׳ טפי דייק קמא ופירוקא
.פירוקא האי בתר קושיא בה וליכא רמינן לא אגברא וגברא גברא תרי יוחנן ור׳ . . ■

לד. שאלה
 אהא סמך דקא מכלצ גויס שאנסוהו כגון יצא כוונע בלא מצה דאכל דמאן ז׳׳ל הרב פסק קא

 אלמא פרסיים שכפאוהו אשי רב ופריש יצא מצה ואכל כפאו דשמואל לאבוה ליה דשלחו
 שיתכוין עד ׳יצא שלא תקיעה לענין פסיק דקא מאי וקשיא כוונה בעי לא דמצות ליה דסבירא

 דהאי פשיטא עלה ואקשינן יצא לשיר התוקע אפילו ליה סבירא ליה כשלחו ואי ומשמיע שומע
 מתעסק הכא אבל דהוא כל אכיל וקא רחמנא אמר מצות תאכל התס דתימא מהו ופריק' האי

 זירא כר׳ דיליה וסברא תליא בהא דהא מכלל כוונה בעי לא דמצות לן משמע קא הוא בעלמא
משמיע לעצמו שומע שומע הא-דאתיא• כי ואתיא לי ותקע איכון לשמעיה ליה דאמר ,היא

̂ משמיע .
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 שיתכוין עד יצא לא ביחיד אבל צבור בשליח אמורים דברים במה יוסי ר׳ אמר דרכו לפי משמיע
 דשנינן אשינויא וסמך כוונה דלא.בעינן כרבה בקריאת,שמע ז׳יל פסק שבפירוש ואע״פ ומשמיע שומע

 ובלשון עסקינן להגיה דבקורא יצא לבו כיון אס המקרא והגיע.זמן בתורה קורא דהיה דמתניתין
 וג׳ ישראל שמע שהוא ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע את הקורא אהבה בספר ז״ל אמר הזה
 האלו הפרשיות את מגיה או כדרכו בתורה קורא היה אפילו יצא כיון לא אס והשאר יצא לא

 כיון כוונה בעי לא מצות דאמר דרבה אליבא אלא ליה שנינן לא שימיא והאי יצא קריאה בעונת
 דוחקא בלא אלא או זירא כר' דמתניתין ופשטה להגיה בקורא ואוקמה דחה ממתניתין דאותיבניה

 שמע דבקריאת אמרת ואי כרבה שמע ובקריאת ובמצוה זירא כר׳ ליה סבירא דבתקיעה שנא ומאי
 ואמר מאיר ר׳ דברי הלב כוונת כאן עד אחד ד׳ אלהיט ד׳ ישראל שמע דתנו.רבנן אהא סמך
 קריאת בשאר כרבה נפסוק כרחין בעל הלכך כוונה בעינן לא דבכולה מכלל מאיר כר׳ הלכה־ רבא
 אכילת וכוונת תקיעה למצות תקיעה דכוונת ודומיא היא שמע קריאת למצות זו כוונה וכי שמע
 אחא יר׳ דברייתא קמא ותנא עקיבא ור׳ אלעזר ר׳ בה דאיפליגו כוונה הא אכילה למצות מצה

 לכוונת אלא רמיא תניא לא מאיר דר׳ וברייתא נמי יאשיה ור׳ אלעזר ור' יהודה ר' משוס שאמר
 קריאת קרא ואס שמיס מלכות עול לקבל קריאה בשעת לבו לכוין שמצוה תנאי הני דסברי תפלה
 לקבל לבו כיון ולא הואיל יצא לא מצוה לשס בקריאתו שנתכוין ואע״פ הלב כוונת בלא שמע
 מצות ואילך מכאן כוונה מצות כאן עד קאמרי בפירוש דהא פליגי דבהא תדע שמיס מלכות עול

 ■דכותיה קריאה בלא כוונה ואילך מכאן וכוונה קריאה מצות כאן עד סבר יאשיה קריאה.ור׳
 בלא אכילה ולמצות שמיעה בלא תקיעה למצות מתכוין לה משכחת היכי מצה ואוכל תוקע גבי

 בתנאי זירא .ור׳ דרבה פלוגתא מוקמינן לא אמאי תנאי הני פליגי מצוה בכוונת אי ועוד אכילה
 פלוגתא גופה קריאה ומצות לחוד קריאה ומצות לחוד כוונה דמצות מינה שמע לאו אלא תנאי ,מהני
 דומיא לא או חובה ידי ,ולצאת המצוה לעשיית כוונה קריאה משעת בעינן אי זירא ור׳ דרבא
 מכוין קא נפשיה דלקרורי אע״ג אלא צריך אינו או ליטהר דעתו לכוין צריך ־אס שטבל דטמא
 קסברי מאי לאקשויי איכא עסקינן מצוה דעשית בכוונה אמרת אי ועוד טבילה לו עלתה

 עד אז ראשון ופרק ראשון פסוק שנא מאי כוונה צריכות מצות סברי דקא נימא אי תנאי סני
 צאו הלכך לא נמי מקצתה אפילו כוונה צריכות אין מצות קסברי ואי נמי כולה אפילו לבבך

 עצמה זו בהלכה־ אפילו אלא עוד ולא מינה. למילף ליכא כן ואס עסקינן מצוה דעשית ככוונה
 ראשון בפסוה אלא כוונה בעינן דלא מאיר ר׳ פסק בתחלה שהרי אדידיה דיריה דקשיא לי ■נראה
 קיזמרז״ל דהכי יצא ראשון בפרק לבו את שכיון כיון יהודה ר' משוס שאמר אחי כר׳ ופסק וחזר

 האומנין:וכולי נמי וכן כולה ראשונה פרשה׳ שיקרא עד מפסיק׳ במלאכה עוסק שהיה מי
 דעתנו ובעניות אדידיה דידיה תקשי דלא ה'כי כי עראי קריאת תהא שלא הדבר טעס ונתן

 דבר ברי מרי רב ליה אמר כדר׳ כוונה משוס אלא לן מיפרשא ולא כך דבר של מציכו׳טעס לא
 אומר יוחאי בן שמעון ר׳ ורמינהי כוונה בעינן לא וכו׳,אלמא קוראין תנן.האומנין לרבא שמואל
 אמרינן ובמסקגא ■ הוא כוונה ■ משוס מינה שמע וכו׳ בכולה לבו את שיכוין צריך שמע את הקורא

 לן דקשיא וכיון אכוונה כוונה תיקשי דלא היכי כי וקוראין ממלאכתן בטלין יוחנן ר׳ אמר הכי
 יוחנן דר׳ סבריה והינו ראשון בפרק אוקימנה וקוראין במלאכתן עסיקנן דאמרי• הלל אדבית

 ובטיבותיה יהודה ר׳ משוס שאמר אחי כר׳ הלכה יוחנן ר׳ אמר חנה בר רבה דאמר פרקין בריש
. מינן דמכסי מאי לן דליגלי היכי כי טובא מילתא בהא יעיין , . , . . ה ב

• _ • ׳.....- ; ; . ■ ־ י ; ה ב ו ש ״ ■ . • ;; ת

 ברורה בדרך אותה מפרש אני *והנה בה יש דקדוקים וכמה־ כמותה לשאול ראוי ודאי השאלה זו.
 המשנה בתירוץ דבריו דאסיק הקורא ,בפרק ברכות במסכת לגמרא מדחזינך הבורא ״בעזרת ~

 מסקנא האי על סמכינן בברכות התס ליה אמרינן רבא בלשון לאו מסקנא יהאי להגיה הקורה
 הוא מרבא אליבא תירוצה מסקגא דהאי השנה דראש מגמרא דמתחזי ואע״ג־ ־ הוא דדוקא

סמכינן • :



 הקורא בפרק סתס הגמרא ביה אסיק לא דהלכהא אליבא דייק הוה לא דאילו עליה סמכינן
 בדוכתא קורא דהיה מתניתין על שילינן שכך הוא דוקא דתירוצא למימרא אלא ביה אסיק דלא
 כיון אס מאי לא ודתינן כוונה צריכות דמצות מינה שמע לצאת לימא אי לבו את כיון מאי
 ומסקנא תירוצא האי ליה וקס להגיה בקורא ופרקינן קרי קא הא לקרות ואתמהינן לקרות כיון

 לאבוה ליה דמשלתו ספיקא בה ליכא כיונה בלא מצה אכל ולענין סמכינן ועליה הוא דגמרא
 ועוד ליה אידחיא דלא היא דסמכא ואוקמתא פרסיים אותו בשכפאו אשי רב ואוקמה דשמואל

 וברייתא כוונה צריכות אינן מצות מקום בכל דגמרא וסוגיא כבתראי והלכתא הוא בתרא אשי דרב
 לקיש בן שמעון ר׳ דאוקמה ואע״ג יצא מתכוין בלא אכלן פסחיס ערבי בפרק בפסחים שנויה

 אינן דמצות דגמרא וסוגיא הוא דיחיד בדבריו לן איכפת לא ליה תיקשי דלא היכי כי כתנאי
 ופרקינן עליה אקשינן הדא זירא כר׳ דהלכתא מילתא פשיטה תקיעה ולענין כוונה צריכות
 ספיקא בה ליכא שומע בכונת אבל משמיע כוונת הצריך אמאי אלא עליה אקשינן ולא אליביה

 בעלמא חומרא בסביר דשנינן שינויא והך יצא לא לאו ואס יצא לבו כיון אס דוקא דמתניתין
 שמע שזה ואע״פ תנן דהכי בעינן לצאת דכוונה שמעינן דמתניתין דמסיפא בעלמא שינויא הוא
 כדוקיא לצאת כוונה צריכין ומגילה בשופר ׳הלכך כיון לא וזה לבו את כיון זה שמע וזה

 דמצות לצאת כוונה בעינן לא בהן וכיוצא מקוה במי וטבילה מצה ואכילת שמע ובקריאת דמתניתין
 משאר ומגילה שופר שנח מאי לך השיא ואי ודוכתא דוכתא בכל דגמרא דסוגיא כוונה צריכות אינן
 הבא העולם לחיי זכרו מארי אבא על לא הגמרא על והיא היא עמוקה קושיא ודאי זו מצות
 והוא טעמא בה דאשכחת עד ז״ל מארי אבא פטירת אחר זו קושיא לי נתקשית זמן וכמה

 העשייה אותה שגוף מעשה בעשיית שקיומן מצות כוונה צריכות אינן מצות בהו דאמרינן שהמצות
 קול שמיעת המצוה וגוף הואיל שופר אבל בהן וכיוצא וקריאה וטבילה אכילה כגון המצוה היא

 כיון שלא דאע״פ וטובל מצה באוכל אינו המצוה מן יד עב קא מאי מיכוין לא כי היא בעלמא
 נמי וכן יטבול או שיאכל היא המנוה שגוף העשיה בעת המצוה קייס כבר העשיה בעת לבו

 מגלה קריאת שומע אלא לצאת לבו לכוין מגלה קורא הצרכנו דלא תדע שופר כשומע מגילה שומע
 דאס שמע קריאת קורא מדין דינו,חמור אין עצמו הקורא אבל כוונא אותו שהצרכנו הוא בלבד
 גמרינן מהקושיא בגמרא הכי נתפרש שלא ואע״פ יצא לצאת כיון שלא אע״פ לקרות לבו כיון
 זה הוא ברור טעם וכמה בלבד בשומע אלא לצאת כוונה הצריכו אותם ראינו שלא ועוד ליה

 מה ולענין שניס מכמה המדרש בבית התלמידים לכל אותו גלינו וכבר למבינים יפה ודקדוק
 זה באי ידעתי לא שמיס מלכות לקבול התפלה בכוונת דהיא שמע קריאת כוונת בענין שהארכת

 והלא כך סובר שאינו לך נראה מקוס זה מאי ידעתי ולא בעלמא יציחה כוונת שהוא מקוס
 יצא כיון לא אס והשאר שמע קריאת בהלכות שני מפרק ראשונה ׳הלכה בסוף אמר בפירוש
 בעלמא קריאה בכוונת ליה סגיא לא ראשון דבפסוק למימרא וכו׳ כדרכו בתורה קורא היה אפילו
 ויראה המחשבות מכל לבו שיפנה הכוונה היא כיצד ואמר תפלה בהלכות הכוונה פירוש וכבר
 בלבד תפלה כוונת אלא שס פירש שלא הדעת על יעלה ילא השכינה לפני עומד הוא כאלו עצמו

 הכוונה היא אלא כך אמר. ולא והואיל התפלה כוונת היא כיצד אומר היה כך הדבר היה שאילו
 ולתפלה שמע לקריאת הוא אחד ענין ועוד שמע קריאת כוונת בין תפלה כוונת בין משמע סתס
 וצריך שמע קריאת מהלכות שני בפרק אמר ובפירוש אחת כוונה וצריכין הקב׳׳ה לפני דבור שהכל

 בכוונה בדבריו ואין רוחות ארבע ועל הארץ ועל השמים על שימליכהו כדי אחד של בדלת להאריך
 תמיה ראשון בפרק בטלין דאמר יוחנן כר׳ ופסק וחזר מאיר כר׳ מדפסק ושהקשית כלל ספק

 ברכות במסכת זצ״ל ההלכות בעל יצחק רבנו הרב ענינה פירש שכבר קושיא להדא הקושיא וזו
 קושייתך פירוק תמצא קורא היה בפרק ברכות במסכת עיין אותה להקשות לחכם וראוי

 ראשון בפרק הא קשיא לח הגמרא פירוק על ז׳׳ל אמר דהכי זצ״ל מארי אבא דברי ותירוץ
 משוס לאו לרבא אבל וכולי ליה דסבירא הוא יוחנן ד לדברי פירוקא האי שני בפרק הא

 הוא עראי לה לישוי דלא משוס אלא ממלאכתן דבטלין הוא ראשון פרק בכוליה כוונה רבענין
 הקורא דרב’משמיה מרתא בר שמואל־ בר יצחק רב אמר קמא בפירקא ביומא דגרסינן הא הי

יוחנן כר׳ הילכתא ל“ז יצחק רבינו של הנכון הפירוש יזה וצפי וכולי בעיניו לא.ירמוז שמע ■את
או
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 ולא שני בפרק הא ראשון בפרק הא קשיא לא דהאומנין במתניתין אליביה דתריץ נמאן או
 סתרי גלינו הנה עראי קריאת משוס דהלכתא וטעמא כוונה משוס בטילה סבר דהוא מטעמיה

דשמיא. בסיעתא קושיא בה ולא,נשאר כולה זו שאלה

. לה. שאלה
 יציאת משעת מצותה בלילה שמע קריאת זמן הוא זה אי שמע קריאת בהלכות ז׳׳ל הרב ואמר

 חובתו ידי יצא השחר עמוד עלה שלא עד וקרא ואיחר עבר ואס הלילה חצי עד הכוכבים
 השחר עמוד שיעלה עד דקאמר גמליאל כרבן הלכה שמואל פסק קא דהא בגוה לי וקשיא

 לית גמליאל ורבן הרחיקא האי להו אית דרבנן ורבנן גמליאל רבן מיפלגו קא גופיה ובהרחיקא
 גמליאל כרבן אי אליעזר כר׳ לימרו אליעזר כר׳ אי להו סבירא כמאן רבנן גרסי כדקא ליה

 כדי חצות עד דקאמר והא להו סבירא גמליאל כרבן לעולס מהדרי וקא גמליאל כרבן לימרו
 גמליאל ורבן הרחיקא להו דאית הוא דרבנן מכלל וכו׳ כדתניא העבירה מן האדס את להרחיק

 כוליה דעלמא השחר עמוד שיעלה עד אומר גמליאל רבן דתנן הא רמינן הא ועוד ליה לית
 ׳ קאמרי דהכי ופרקינן לא ותו חצות עד דעל׳מא וכו׳ בנבד זו ולא תני והדר הוא זימניה ליליה

 העבירה מן להרחיק או קאמרי מצותה חצות עד ואמרי עלך דפליגו לרבנן גמליאל לרבן בניו ליה
 הרחיקא האי ליה לית גמליאל דרבן מינה נפקא קאמרי העבירה מן להרחיק להו ואמר קאמרי

שביק טעמא מאי כן ואס גמליאל כרבן בהדיא הילכתא פסק וקא להו אית ורבנן חצות דעד
כרבנן... ופסיק דגמרא פסקא

. ה ב ו ש ' ת

 שבאו מעשה דתק בדיעבד אלא אמר לא גמליאל רבן דאפילו יתבאר המשנה לשון מדקדוק
 מעיינית כד יעוד לקרות אתס מותרין השחר עמוד עלה לא אס להס אמר וכו׳ בניו

 גמליאל ורבן אליעזר מדר׳ לאפרוהי אלא גמליאל כרבן הילכתא איפסיקא דלא משכחת בגמרא
 דאמרינן מדרבנן צאפוקי גמליאל כרבן הלכה שנאמר עד החיוב בזמן פלוגתא ביניהו ליכא ורבנן

 סבירא גמליאל כרבן לעולס ואהדרי להו סבירא כמאן ומהדרינן וכו׳ להו סבירא כמאן חכמיס
 עשו אומריס חכמיס כדתניא העבירה מן האדס את להרחיק כדי חצות עד דקאמרי והא להו

 כוותיה הרחקה עבדינן לפשיעה דחישינן לחכמיס להו מסייעא ותניא והואיל וכו׳ לדבריהם חיזוק
 ומאי עלה דאמרינן ולתריצה לפרושה גמרא אידחו רהא היא דחויה תניא דהאי למימר וליכא

 ביד חס יודע אני ואין וכו׳ שינה אונס דאיכא הכא ואהדרינן וכו׳ העובר כל דקתני הכא שנא
 דרבנו סברא הוא זצ״ל מארי אבא דאמר סברא דהאי לאו או ז״ל יצחק רבנו של הלנות כבודך
 יוחאי בן שמעון ר׳ ודאמר גמליאל רבן דאמר הא דברנות קמא בפירקא אמר דהכי ז״ל יצחק

 השחר עמוד שיעלה קודס וקרא ■במזיד הכי עבד ואפילו הוא בדיעבד השחר עמוד שיעלה עד
 ואי וכולי לדבריהם חיזוק עשו חכמים דתניא כן לעשות רשאי שאינו ואע״פ חובתיה ידי נפיק
 תשובתך אליעזר כר׳ הלכה דאין ידענא ואנא כחכמים הלכה אמרינן לא אמאי כן אס לך קשיא
 פסחים אכילת כעין לא ותו חצות עד זמנה דאין הדעת על עולה היה כחכמיס הלכה אמר אילו

 כרבן התלמוד פסק זה ומפני ז״ל הרב כדאמר אלא כך הדבר ואיל במשנה המנוייס ושאר
בפירוש... השחר עמוד שיעלה עד דאמר גמליחל ־

ועוד
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• לו. שאלה
 אבל הפסוקים בסדר אמורים דברים במה יצא לא למפרע הקורא ז״ל דאמר הא לי קשיא ועוד

 בתורה לה סמוכה שאינה לפי שיצא אומר אני רשאי שאינו אע״פ לפרשה פרשה הקדים אם
 דתנן אסדרא קפדינן קא והא למפרע ביה קרינא לא לפרשה פרשה הקדים אם דאמאי וקשיא

 לוהיה שמע שתקדים הוא דין יוחאי בן שמעון ר׳ וקתני וכו׳ שמוע אם לוהיה שמע קדמה למה
 ומצאן הכנסת לבית הנכנס בתוספתא ותניא אהדדי דסמיכי כמאן להו והויין וכו' שמוע אם

 וגומר מראשה מתחיל אלא מקום אותו ועד מראשה ויקרא יחזור לא עמהן וגמר חציה שקראו
 נשתייר שלא אפשר אי חציה שקראו ומצאן דקתני והאי במגילה וכן בתפלה וכן בהלל וכן סוף עד
 ושניה ראשונה או הראשונים וקרא וחזר עליהן גמר והרי שתים זמנין נמי אי שלימה פרשה בה
 אחרונות או אחרונה חובה ליה נפיק הא סוף עד לקרות צריך אמאי יצא דעתך סלקא ואי

 ודיו עמהן שקראה פרשה אותה וער מראש וקורא חוזר סדר להן ואין הואיל שלימות שקראן
להדדייי- דסמיכי כמאן נן3ר דעבדינהו נמי מינה שמע ולמגילה להלל לה ומדמדמי

. ה ב ו ש ח

̂כא הוא לכתחלה פרשיות סדר על לקרות שהצריכוהו זה  בדאי ז״ל והוא בהא דפליג מאן ולי
 חדא בדבר תשובות שתי וכו׳ הכנסת לבית הנכנס בתוספתא מדתניא ושהקשית קאמר עבד

 שנכנס כגון פרשה חצי על לך אימא לן דתקשי היכי כי עסקינן ופרשה פרשה דבין לך יימא דמי
 נשתייר שלא אפשר אי שתאמר כדי דוקא מחציתה האמור חציה ואין פרשה בחצי הציבור ומצא

 שחציה תלמוד שתים זמנין נמי אי שאמרת ומדבריך הדברים ענין מקצתה אלא שלימה פרשה בה
 אפילו ועוד לראש חוזר ולפיכך לפניו נשתייר פרשה חצי זמנין נמי אי לך אימא לפיכך מקצתה

 אס בתוספתא תניא מי שלימה פרשה בה נשתייר שלא אפשר ואי דוקא מחציתה חציה נאמר
 יצא דלא טעמא היינו אמרי הוינא הכי תנא אפילו יצא לא מקום אותו ועד מראשה וקרא חזר

 אמר וכו׳ ויקרא יחזיר לא הכי תנא דלא שכן כל פרשה חצי שהוא מקוס באותו דפוסק משום
 בדבריו דקדק כבר ז׳׳ל והוא פרשיות סדר על לקרות אלא לכתחלה כן לעשות ראוי אין ובודאי

.ברכה לו תבוא שמחמיר ומי אומר אני ועוד וכו׳ רשאי שאינו אע״פ . .

לז. שאלה ■
 להזיע למרחץ יכנס לא גדולה מנחה תפלת זמן שהגיע שכיון ז״ל פסיק דקא האי לי קשיא וערד

 למנחה סמוך לה מוקמינן קא לא אנן והא שבת במשנת האמור ענין אותו וכל שיתפלל עד
 המנחה תפלת זמן שהגיע כיון דאמר לוי בן יהושע דר׳ תיובתא תהוי דלא הכי כי אלא גדולה
 דחקינן לפיכך מפסיקין אין התחילו אס קתני והכא שיתפלל קודם כלום שיטעום לאדם אסור

 נינהו הילכתא לאו לוי בן יהושע ר׳ ודברי תיובתה תהוי דלא היכי כי אליביה לה ומתרצינן
 ליכא הלכך וכו׳ שהגיע כיון דאמר לוי בן יהושע כר׳ הילכתא ולית בברכות בפירוש פסקינן כדקא

 אלפסי הרב בשטת ז״ל והוא דמתני׳ וכפשטה קטנה במנחה אלא גדולה במנחה ולאוקומה למדחק
, לידען למר ליה איתידע טעם בה מצא שלא אפשר ואי אמרה ז״ל . .

. ה ב ו ש ת
 דלא דמתחזי אע״ג בודאי עסקינן גדולה דמנחה לך מתברר יפה דשבת בגמרא מעינית כד

מדחזינן כן אע״פ לוי בן יהושע לר׳ תקשי דלא היכי כי אלא גדולה במנחה כמתכיתין אוקימנה
לגמרא ־
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 דדוקא מינה שמע אליביה וטריא שקיל עסקינן גדולה דמנחה דאוקמינן אוקמיתא הך בתר לגמרא
 יעקב בר אחי 3ר אמרינן אלעשה ן3 ובתספורת גדולה במנחה לעולם דאוקמינן דמאחר היא
 פשיטא הלכך וכו׳ הזוג ישבר שמא גזרה לא טעמא מאי לכהחלה דידן בתספורת לעולס אמר

 וגזרה הזוג ישבר שמא גזרה תרצו ולפיכך עסקינן גדולה דבמנחה דאמוראי׳ יהו3לג מילתא
 הא גדולה מנחה3 לימא אי בתחלה דאסמהינן תמיהא הך דתסתלק היכי כי וכו' יתעלפה שמא
 ולא תיובתא דשב׳ מתניתין מהאי ליכא לוי ן3 יהושע כר׳ הילנתא דלית ואע״ג א3טו שהות איכא
 אי לומר אדם דעת על יעלה ואס עליה תיובתא המשנה זו תהיה כדבריו הלכה שאין מפני

 עליה תיובתא שאינה מפני לא נאמר לוי בן יהושע לר' סיועא תהיה גדולה במנחה מתניתין
 תיובתא מינה עליה ולא סיועא לוי ן3 יהושע לר׳ מינה ליכא מתניתין הא אלא ליה סיועא תהיה
 דאכילה סיועא ולא גדולה מנחה לעולס גמרא כדתריץ עסקינן גדולה דבמנחה תיובתא מינה ליכא
 וליכא גמרא כדפריש לאמשוכי אתי דילמא גזרה דאסורה דאכילה וטעמא לחוד וטעימא לחוד

 גזרינן לא אכילה אטו טעימא גזרה תאמר ואס בטעימא נמשך אדם דאין בטעימא הכי -למגזר
 ישב דלא ומתניתין דברנות גמרא3 כדאיפרש לוי בן יהושע כר׳ הלכתא לית הלכך לגזירה גזרה

למיזז וליכא בהו לן דאתידע הוא והאי אהדדי קשיא ולא דשבת בגמרא כדאיפרש גדולה במנחה
.מינה . .

, ■ לח. שאלה
 עליו ומקדשין החשבון על סומכין ישראל ארץ שבני היוס אבל טוב יוס שביתת בהלכות ז״ל אמר

 זו סברא על להקשות שיש אע״פ בלבד מנהג אלא הספק מך להסתלק שני טוב יום אין
 בראשי ההלל שקריאת סבר ז׳'ל ו איה דהא אדידיה דידיה דקשיא עחה אני רואה אנפי מכמה

 כן ואס המנהג על מברכין שאין עליו מברכין שאין וקאמר דרבנן תיובא ולאו מנהג חדשים
 אביי דאמר מהא לה יליף ואי מנהג אלא אינו והוא שני טוב יוס על לברוכי מחייב קא אמאי
 היא ספק משוס תקנתו דעיקר כיון אלא אמרה לא אביי הא ביה לזלזלי דלא היכי כי התס
 והא ליה ואקשינן ברכה באי לא דדבריהס ספק ברכה בעי דדבריהס ודאי למעלה אמר שכך
̂ה לזלזלי דלא הכי כי התס ופרק ברכה ובעי הוא ידבריהס דספק שני 3טו יוס  לא הלכך ב

 ספק דלאו דקאמר הזה בזמן אבל ז״ל סברתו לפי ספק שהיה בזמן אלא זה דבר אביי אמר
 אס אמר שהרי ספק שהוא פסק ז׳׳ל ניהו הוא אלא עוד ולא הוא מנהגא שהרי קאמר לא הוא
 שבת ובערב בחמישי חצרות עירובי מערב בחמישי להיות שחל טוב יוס מערב עירב ולא שכח

 זה הרי לאו ואס כלוס בדברי אין טוב יום היוס אס בחמיש' אומר מתנה כיצד ומתנה
 ואם כלוס בדברי ואין מאמש עירבתי כבר טוב יום היום אס ואומר ומערב חוזר ולמחר עירוב

 מהם איזה על כן ואס ספק משוס שהוא סבר דקא מכלל עירב זה הרי טוב יום היה אמש
.לחקשויי ליכא ספק שהוא האחרון דבר על נסמוך ואס להקשות יש מנהג שהוא לסמוך אס נסמוך .

. ה ב ו ש ת
 יוס״טוב3 לא ספק היוס אצלינו שיש לבו על שעלה מי יש וכי זו קושיא על לתמוה ראוי כמה

 יום תעשה למה הספק מפני היום אצלך שני טוב יוס ואס הקביעה עניני בשאר ולא
 אל ובחסדך בו להסתפק לישראל שראוי דבר לחומרא דאוריתא ספיקא והלא אחד יוס הכפוריס

 הקרובים ישראל רץfי בגי והלא אצלנו במועדות ספק אין כי עלינו למינים פה פתחון תתן
 הטעם שאותו הברכה לענין לך קשיא ודקא אלו בימיס אפילו אחד טוב יום עושין לירושלים

 דילמא תישינן ספק כשהוא אס אדרבה ה,וא הספק בזמן ביה לזלזלו דלא היכי כי אביי שאמר
לזלזולי אתו דילמא דחישינן מנהג שהוא בזמן שכן כל ברכה בו תקנו ולפיכך בה לזלזולי אתי

ביה
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 עירוב מניח עירב ולא ש:ח שאמר בדבריו עליך ושקשה ז״ל כדאמר עליו מברכין ולפיכך ביה
 ימיס שני דאיכא אמורים הראיה בזמן הדברים דאותן קושיא בה ליכא ומתנה הימים בשני

 דין בו מביא היה לא כן היה אילו בלבד הימים לאלו שחבורו לך יראה וכי הספק מפני טובים
 אמורים הראיה בזמן הדברים אותן ודאי אלת בהם וכיוצא והטהרות והטמאות הקרבנות
 וש3והש הקושיא שאין קושיא עליו ולא ספק בדבריו ואין בפירוש המדרש בבית ז״ל מפיו כששמענו

ק... מפני הימים באלו שני טוב שיום שאומר למי אלא ספ ה

לט. שאלה י
 האיסור טעם סבר דקא כדרבה טוב ביום שנולדה בביצה זצ״ל תרויהו סברי דקא הא במי וכן

 אסורה שבת אחר טוב ביום שנולדה וביצה גמרא מאתמול האידנא דמיתלדא ביצה דכל משוס
 מכין טוב יום ואין לשבת מכין וחול טוב ליום מכין וחול יביאו אשר את והכינו דכתיב משוס
 גזירה אסירה נמי לחודיה טוב ויום שמיס דבידי הכנה ואפילו טוב ליום מכינה שבת ולא לשבת
 שנא ולא ביצים לגדל העומדת מתרנגולת שנולדה ביצה שנא ולא שבת אחר טוב יום משוס

 3ור יוסף כרב אלא לן דסבירא משכחת לא שפיר בה מעיינית וכד לאכילה העומדת תמנולת
 אמריכן לא נחמן כרב בשלמא שזבו משקין משוס או שנשרו פירות משום אי גזרה דאמרי יצחק

 יוחנן ר׳ והא לא אמאי יצחק דרב יוסף כרב אלא בתרנגולת ניפלגו בביצה אדמפלגי קושין כי
 מן שזבו למשקין לה מדמי וקא ומשני יהודה אדר׳ יהודה דר׳ רמיבן מדקא ליה סבירא כותיה

 הוא דאיפרת אוכלא האוכלין כל יהודה ר׳ קסבר אלמא וקאמר לאוכלין הפירות׳שהכניסין
 דקא ותיובתא שזבו משקין גזירת משום אלא דביצה דמתניתין טעמא מוקיס דלא מינה דשמעינן
 וספיקא וכולי' טוב ביום שנולדה ביצה ואחת בשבת שנולדה ביצה אחת מדתניא עליהו מותבינן

 3ר אליביהו מתרצי נינהו דבתראי אשי ורב פפא רב הא אסורות כולן באלף נתערבה אסור
 ואפי׳ מתירין לו שיש דבר ליה דהוה משוס אוקמה אשי ורב קציעות דליטרא כתנא אוהמה פפא

 ד משוס אומרין אחרים דתניא אהא מקשי כותיהו דגמרא סוגיא דהא ועוד בטיל לא מדרבנן
 לאכילה העומדת בתרנגולת אי עסקינן במאי עלה מתמהינן ואמאי היא תאכל ביצה אליעזר .

 אוכלא פרכינן קא אמאי דרבה כטעמיה לן סבירא וחי שריא ואמה והיא הוא דאיפרת אוכלא
 גרסינן מעיבין בכל בפרק כרבה דלא נמי בעלמא יסוגין הכנה משום אסירא הא הוא דאיפרת

 מתנה יהודה ר׳ אמר ועוד תתעבר שמא ירא שהיה השנה ראש אומר יהודה ר' וכו׳ דתנן אהא
 אשמעינן דאי בגמרא לה אצרכינן וכו׳ ביצה וכן בשני ואוכלה ראשון טוב ביום הכלכלה על אדס
 אי למגזר דאיכא ביצה אבל שנשרו ופירות שזבו משקין משום בה למגזר דליכא משוס תרתי הני

 דסבירא דעתך סלקא ואי צריכא לרבנן להו מודה אימא שנשרו פירות משוס או שזבו משקין משום
 הכנה אישור בה דאית ביצה אבל הכי נימא הכנה משוס ביומה דקאסרי דרבנן דטעמיהו לן

 דאיתמר דרבה כותיה ליה סבירא דרב אשכחן הא אמרת ואי צריכא לרבנן להו מודה אימא
 ואמרינן בזה מותרת בזה נולדה אמר יוחנן ור׳ בזה אסורה בזה נולדה אמר רב טוב ויום שבת
 אליעזר דר׳ ואליבא זקנים כארבעה הלכה רב והאמר היא אחת קדושה רב קסבר לימא עלה

ד דרבה הכנה ליה אית אמר רב %פלגו קא בהכנה הכא ופרקינן ■הן קדושות שתי דאמר  ו
 אי מיניהו חדא והא תלת בהני דרב כותיה הילכתא רבא ואמר דרבה הכנה ליה לית יוחנן
 בטעם יוחנן רב נחלקו לא לך אימא דלעולס ביומה ביצה איסור טעם מינה למשמע ליכא מיהא
 בלמחר אלא שנשרו פירות משוס או שזבו משקין משוס אי הוא דרבנן דגזרה ביותה ביצה איסור
 והכינו מדכתיב טוב ליום מכין שבת דאין ומשוס הוא טוב דיוס למחר אסורה אמר רב נחלקו

 במעי אתמול ביצה הכנת חבל •והכינו דריש דלא מותרת טוב שבת.ליום הכנת סבר יוחנן ור׳
אבל דרבנן בגזרה אלא אינו טוב ביום שנולדה ביצה איסור הלכך כלל בה איירו לא תרנגולת

שבת . -



 שמיס גמירתה'בידי משוס ולאו לידה הכנת משוס למחר אסורה בשבת נולדה אם טוב ויוס שבת
. עינן לן לינהר טעמא שמע או טעמא בה מר משכת ואי תרנגולת במעי מאתמול . ה. בי

ב ו ש ה. ת
 דרבה כותיה רב מדסבר ועוד פירוקיה וקס ופריק עליה אותבינן דהא כרבה הלכה לעולם

 ליכא מהא אי ושאמרת כרבה דהילכתא מינה שמע דרב כותיה הילכתא דבא ופסק
 יעמוד ולא יתכן לא שלך הקושיא שתעמוד כדי ששניתה השינוי ואותו והכא הכא מינה למשמע
 בהכנה לא דלידה בהכנה דרבה כותיה סבר דרב היא רב דברי בפירוש שאמרת מה כל שתורף
 ומשמע הכנה ליה אית רב אמרינן דהיכא חדא הפירוש בזה שיבוש וכמה אמה במעי ביצה דגמר

 שהיא אמה במעי ביצה דגמר הכנה בין חלק לא ורבה כותיה רב סבר בהכנה רבה דסבר כל
לנו שפירש מה אפרש ואני לך פירשו לא וכו׳ קריתה אס ודאי דעלמא הכנה ובין שמיס בידי

אסירא טוב ליוס משבת דהיא דעלמא בהכנה דפליג מאן ליכא זצ״ל מארי אבא עינינו והאיר
שאין מינה ושמע והכינו בפירוש קרא כדאמר היא אדס בידי הכנה זו והכנה בזה וכיוצא
אסורא שמיס בידי הכנה דאפילו ואמר רבה ואתא לשביעי ששי כגון לקודש מחול אלא מכינין

 כלומר דרבה הכנה ליה אית ברבה ולפיכך טוב ליוס מכינה שבת ואין לשבת מכין חול כדאמר
דעלמא הכנה אבל כותיה דסבר ומאן רבה אלא אותה אסר שלא שמיס בידי שאינה ההכנה

ס ורבי אנחנו אותו שמענו כן כי ביה למימר דאיכא הנכון הפירוש וזה דרבה הכנה מיקרי לא
 מדאמרינן התלמוד מלשון ונראין הס טעס של ודבריס פעמיס כמה זצ״ל אבא מפי המדרש בבית
בהו משכחת בדבריך וכדמעינית רבה מהכנה חוץ אחרת הכנה דאיכה דמשמע דרבה הכנה

לידה הכנת היא מה ידענו לא ואנו לידה הכנת משוס דרב בטעמיה איתי דהכא גדולה תמיהא
 וכי הלידה בהכנת אהני ומאי גבה על מותרת וביצתה לאכילה עומדת <בה דאמרינן דתרנגולת

 ביצתה אכל ואפילו אמה כששוחט נולדה לא אפילו אמה במעי מוכנת היתה לא לידתה קודס
ס... הפירושים אלו לכס מאין ידעתי לא עמה שי החד

מ. שאלה ,
 יונתן ר׳ מלפניו ששאל מה ראיתי לשמה עיבוד צריכה שאינה מזוזה. בהלכות ז״ל דקאמר והא

 איתמר לאיתמר והיכא לשמה עבודה במזוזה מצינו שלא לו והשיב זה דבר מנין ז״ל הכהן
 אבל המצוה הן תורה ספר וגוף התפלין שגוף דבר של וטעמו איתמר לא איתמר דלא .היכא

 מזוזה אין בית אין ואס החיוב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה עצמה המזוזה
 אלא חייב עצמו הבית וכי זו תשובה על לי וקשיא התדירה הגוף חובת ותפלין תורה ספר אבל
 וכל המזוזה מן פטור התבן בית שהרי נתחייב לא בבית הדר אדס אלולי בו דר אדס יהא כן אס

 למאן ואפילו היא טלית שחובת ציצית הרי אלא עוד ולא הגוף חובת היא גס נמצאת בו כיוצא
 טוויה בעינן הכי ואפילו ציצית אין טלית אין ואס מיחייבא טלית איכא אי גברא חובת דאמר
 תפלין <הרי מזוזה חובת בס שאין ובאוהלים בשדה דר שאדס ופעמיס תדירות משוס ואי. לשמה
 לאו נמי טובים וימים שבתות ועוד הוא תפלין זמן לאו דלילה לן כדקאמר תדירה אינה ודאי
 בכל הנותנת חובה• היא ומזוזה התפלין מן פטור אדס זמן של מחציו יותר כן ואס תפלין זמן

 לעמוד וצריכה תמיד בה ויושבין בבתיס אלא בשדות דרין אין לעולם אדס בני ורוב כולו הזמן
 למזוזה הדין והוא תורה וספר בתפלין פריש לך אימא ולעולם מצוה נמי גופה ולעולם רבים ימים

.אשכח אחרינא טעמא ודילמא לשמה עבודה וצריכין נינהו קדושה תשמישי דכולהו . .
עיקר ,



. ה ב ו ש . ת

 צריך זה בדבר והמחמיר איתמר לא איתמר דלא היכא איתמר דאיתמר היכא התשובה עיקר
 הקודש כתבי דכל קדושה תשמישי מגילה הרי קדושה תשמישי משוס ואי ראיה להביא

 לשונך לפי קדושה תשמישי שאמרת וזה לשמה עבודה צריכה אינה כן ואע׳׳פ הן קדושה תשמישי
 שנתן הטעס על בקושיתך ושהבאת קדושה תשמישי ותשמיש קודש בעצמן הן הקודש כתבי אלא
 שראוי דברים אלא אלו אין חייב עצמו הבית וכי ואמרת הבית מפני אלא מצוה המזוזה שאין ז״ל

ספק מקום בדבריו אין הוא חיוב בר וכי חייב עצמו שהבית יאמר דעה בן וכי עליהם לתמוה
זו למצוה חיוב אין בית אין ואס הבית מפני אלא זו במציה חייב אדס שאין דבריו שענין ין3למ

 ברכות בהלכות הענין זה פירש וכבר פניס כל על בה חייב שהוא חובה אלא כך התפלץ ואין
 כגון אותה שיעשה עד ולרדוף בה להשתדל חייב שאדס עשה מצות ״ש אמר שס אהבה בספר
 שאין לגג ומעקה מזוזה כגון לרשות דומין אלא חובה שאינן מצות ויש יכו׳ ולולב וסוכה תפלין
 הציצית מן ושהקשית וכו׳ רצה אס ^אלא מזוזה שיעשה כדי במזוזה החייב בבית לשכון חייב אדס

שזה יראה לשמה טויה צריך כן ואע״פ הטלית מפני אלא בו חייב אדס שאין למזוזה דומה שהוא
כלל עומדת הקושיא תמצא לא כשתדקדק כן ואע״פ יפה קושיא ז״ל שנתן הטעס על הקושיא

 בגמרא גרסינן דהיכא בו נגעו העשוי מן ולא תעשה משוס לשמה טויה אותו שחייבנו הציצית שטעם
 הסיסין מן פסולה הנימין ומן הגרדץ ומן הקוצין מן עשאה רב אמר יהודא רבי אמר דסוכה
 פרישנא ובהדיא לשמה טוויה בעינן פסולה נמי הסיסין מן לי אמר דשמואל קמא אמריתה כי כשרה

 גדילים בספרי ציצית בפרש ותניא חובך לשם לך תעשה גדילים קרא דאמר מימרא דהאי לטעמיה
 לה דאיתינן גירסא להאי דמנחות בגמרא נמי וגרסינן העשויים מן לא תעשה החוטין מן לא

 והטעם והואיל לשמה טויה בענין אלמא וכו׳ הקוצץ מן עשאה רב אמר יהודה רב אמר נסוכה
 מציצית למיגמר ליכא ובספרי דסוכה בגמרא כדאיפרש העשוי תן ולא תעשה משוס לשמה גטויה
חכמתו לעומק שירד מי לפני קושיא ;״ל עליו אין הלכך לשמה טויה נו חייבנו לא הכתוב שלולי

.כלל סברתו ודקדוק . .

מא. שאלה
 יתחייב כך ואחר דלתות צריך שהבית זצ״ל שאמר מה על ז״ל הכהן יונתן ר׳ מלפניו שאל ועוד

 שאין בית אבל דלתות לו שיש לבית אלא אינו מזוזות על וכתבתם מדכתיב והשיב במזוזה
 חכמים אמרו וכן הדלתות הן שהשער ידוע שהדבר ז״ל ואמר ובשעריך מדכתיב פטור דלתות לו

 פתח דלתות לו שחין פתח שכל בתים פתחי אחד אמרו ולא חצרות שערי ואחד בתים שערי אחד
 שער ומיקר' דלתות לו שאין שער מצינו שהרי זה דבר על לי וקשיא מיקרי לא שער מיקרי
 כל תנן ובמתניתין שער נקרא דלתות לחצר לו היה שלא ואע״פ החצר. שער פתח ומסך דכתיב

 דשער מילתא תליא בדלתות לאו מינה שמע אולם משל חוץ דלתות להן היה שס שהיו השערים
 וירמסו כתיב דהא המזוזות שתי שבין המקום והוא והיציאה הכניסה מקום שם אלא אינו שהשער

 משער ושונו עברו pv ויצאו שער וכן בו יבאו צדיקים ליי השער זה וכן'נמי בשער העם אותו
 ולא דלתות לן שיש פתח ויש שער מיקרי קא הא דלתות במחנה שאין ואע׳׳פ במחנה לשער
 גדול ועד מקטן בסנוריס הכו הבית פתח אשר* האנשים ואת שנאמר פתח אלא שער מיקרי
 שיש למד נמצאת בעיר שערים בפתחי ונאמר אחריו סגר והדלת ביה וכתיב הפתח למנא דלאי
 דלתות לו שאין פתח ויש דלתות לו שיש פתח ויש דלתות לו שאין שער ויש דלתות לו שיש שער
 הפתיחה שס שהפתח פתח ונאמר שער נאמר למה כן ואם גרמי דקא הוא דלתות דלאו מכלל

 נקרא הפתח נגד ק ועל האלה בשערים הבאים והביאה היציאה מסלול שם הוא ושער שבכותל
 הכהן ויצא וכתיב כנגדו והוא מועד אהל פתח ושחטו קרבנו ראש על ידו וסמך שנאמר פתח

 בתלמוד יש סמוכים וכדרישת שאמר ומה רבים וכמוהו הבית את והסגיר ה־בית פתת אל הבית מן
והלא ׳
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 ברישא רישא תלי נחמן י רב שאמר ומה ההלכה ממנו לאמת אלא נזכר מעשה שאין לן ק'מא והלא
יודע אינו הדלתות קודס אבל הימין על מזוזה לתן כדי הביאה דרך מקוס לידע כדי אנא אינו

. יניח צד זה באי . .

. ה ב ו ש ת

 הבורא בעזרה פירכא מצאתי בה כשעיינתי אבל לשבחה וראוי בה יש בינה דקדוק הקושיא זו
 הכתיב ועוד שער איקרי לפיכך הדלתות כנגד המסך החצר שער פתח ומסך מדכתיב שהקשית

 שהוא הפתח שעל ומסך פשוט הכתוב וענין כלל פתח זכרון בו שאין ובשעריך כמו ואינו פתח
 שאין תלמוד מינה וכו׳ השערים כל דתנן מתניתין ולענין מינה איכא וסיועא החצר שער במקוס

 אחד בפתח לתנו| ליה איכפת ולא שעריס להו קרי דלתות להו יש דרוב ואיידי בדלתות אלא שער
 מאחד חוץ בדלתות כולהו והרי פתחיס תנא היכי מקשים היינו הפתחיס כל אמר אילו ואדרבה

 אותו שלחצו ואפשר דוקא בדלתות שהרמיסה למימרא לאו בשער העס אותו וירמסו ולענין מהם
 ידוע הדבר במחנה לשער משער ושובו עברו דכתיב ומאי לד׳ השער זה ולענין השער שהן הדלתות עס

 כמו לי׳יי השער זה וכן בגין.כלל ולא חצרות ולא מבואות לשס שאין פתח ולא שער לא במחנה שאין
 זליכא אמת פתח דאיקרי דלתות לו שיש שער ולעינין הוא העגין לדמיון לשון שאלת השמיס שער וזה

 איקרו דלא הוא הפתח אלא פתח איקרי לא שהשער בדבריו אמר שלא קושיא אנפא מהאי עליה
. תקרי לא שער מקי־י פתח דלתות לו שאין פתח שכל אמר שכך למבינים ברורים ודבריו שער . .

מב, שאלה
 אחד יברך כך ואחר הסיבה דביעי הוא בלבד ויין דפת ברכות בהלכות ז״ל שפסק מה ועוד

 מברך אחד הסיבה דלא אע״ג אלא הסיבה צריכין אינן ומשקין אוכלין שאר אבל לכולן
 הוא ויין פת יוחנן לר' דמשמע דאמרי איכא נניח למה ז״ל יונתן ר׳ ליה מקשי וקא לכולן

 ז״ל הרב והשיב דהסיבה ואע״ג לנפשיה מברך חד וכל מהני לא דברים שאי אבל להו דמהני
 ולפיכך הפירות ומכל המשקין מכל חשוב היין וכן הכל מן חשובה שהפת ידוע הדבר דבריו על

 שעלה הפירוש זה לפי עצמו בפני ברכה ואחד אחד לכל מצריכין אנו עליו שמברכין הדבר חשיבות
 שהפת והיין הפת מן חשוביךיתר והמשקין הפירות שאר נמצאו לישני תרי בהנהו דעתכם על

 אחד יברך לא והיסבו שנתועדו אע״פ הפירות ושאר הסיבו או נתוערו אס לכל מברך אחד והיין
 פירוש הוח הכי ולא שמיא בשמי וגיורא בארעא יציבא גדול הפך לברך צריך אחד כל אלא לכל

 בשנוי אלא בענין חלוקה שם י ואין להו אית טעמא חד לישני התרין אלא לישני תרי הנהו
 שאין אע״פ הוא היאך המימרא נוסח על מקפיד שהוא כך בתלמוד מקומות כמה ויש המימרא

 אחד יברך כך ואחר הסיבה דבעי פת אלא שנו לא רב אמר הפירוש וזה בענין הפרש כיניהן
 אתר יוחנן ור׳ הסיבו שלא אע״פ לכל מברך אחד אלא הסבה בעי לא הדבריס שאר אבל לכל

 שיהיה הסיבה לה דמהגי פת אלא שנו לא רב אמר דאמרי איכא הסיבה בעי נמי יין אפילו
 שאר אבל בלבד הוא בפת זה ודין מכרך,לעצמו אחד כל מסובין היו לא הא לכל מברך אחד

 יוחנן ור׳ הוא כך נמי הסיבה בלא אלא הסיבה בהו מהני שנאמר כדין זה דין בהן אין הדבריס
 כאן עד לכל אחד שיברך הסבה להו מהני. הסיבו ואס לעצמו מברך אחד כל יין אפילו אמר
 כר׳ רהיטא כמר ולא רהיטא כמר לא דגמרא סוגיא רואה ואני זצ״ל משה רבנו של דבריו סוף

 כרוב לפניהן והביאו קפרח דבר קמי יתכי דהוי תלמידי תרי מהנהו למפסק ליכא ז׳יל יונתן
 הא ץ,כולי הפרגיות על וברך קפץ לברך מהן לאחד רשות קפרא בר נתן ופרגיות ודורמסקינין

גמליאל דרבן ממעשה ועוד ויין מפת חוץ דבריס בשאר לכולן מברך שאחד בפירוש אשכחן
וזקנים
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 עקיבא לד גמליאל'רשות רק ונתן ואכלוס כותבות לפניהס והביאו ביריחו מסובין שהיו •וזקנים
 לכולן מברך ואחד כינהו ויין פת דלאו כותבות והרי וכו׳ שלש מעין אחת ברכה וברך קפץ לברך
 הרב וכדברי לנפשיה מביך וחד חד כל הסבו אפילו הדברים ששאר למימר אפשר לא הלכך

 מה אנפי מכמה לן רהיט לא לישני תרי להנהו פריש דקא דפירושא למפסק ליכא נמי ז״ל
 לו מנין עצמו בפני ברכה ואחד אחד לכל מצריכין אנו עליו שמברכין הדבר חשיבות לפי שאמר

 בית אור לפניהם והביאו המדרש בבית יושבין היו רבנן דתנו לן שמיע איפכא ואכן זה דבר
 ואחד אחד כל אומר הלל ובית מלך הדרת עס ברב שנאמר משוס לכולן מברך אחד אומר שמאי
 הדרת עס ברב הכי לאו הא המדרש בית ביטל משוס הלל דבית טעמיה ואוקימנא לעצמו מברך
 דמתוספי שכן כל אדרבה הסכנה בשעת מחשיבותיהו גרעי אמאי ויין פת הכי אי ועוד להו אית מלך

 וכי לכולן מברך אחד אלא נחלקין אין שלשה לחלק מצוה שאכלו שנים נמי וכן בהסיבה חשיבות
 ומה וכולי בארעא יציבא למימר איכא ודאי הכא מחשיבותיה פת גרעי שלשה שנעשו משום

 אחד יברך כך ואחר הסיבה דבעי פת אלא שנו לא רב קאמר דהכי רב דכקץ, שפירוש
 גרסי לא והא הסבו שלא ואע׳׳פ לכל מברך אחד אלא הסיבה בעי לא דברים שאר אבל לכל
 אפי׳ אמר יוחנן ור׳ הסיבה בעי לא יין אבל הספריס בכל גרסינן הכי אלא הדברים שאר אבל

 ליה מיבעי הסיבה בעי יין אף יוחנן ר׳ דקאמר יין אפילו מאי וכולי יין אבל הסיבה בעי יין
 מאי לעצמו מברך ואחד אחד כל דקתני דבריתא מרישא דרב קמא לישנא על כשהקשינו ועוד
 יין■ ליה חשיב אי למיעקר דדעתיהו משוס וכי למעקר דדעתיהו אורחים שאני מתריץ דקא הא

 ששאר פירושו ולפי הסיבה לה דמהניא פת אלא שנו לא רב דאמר בתרא וללישנא כפת והוי
 כך נמי הסיבה בלא אלא לכל מברך חחד שיהיה הסיבה בהוא דמהני זה דין בהן אין דברים

 מברך אחד והסבו עלו דבריתא מסיפא דרב בתרא אלישנא מותבינן דקא האי מאי כן אס הוא
 מברך אחד מקום מכל דברים דשאר רב קאמר נמי הכי דהא היא דרב סייעתיה הא לכולן
 צורך ליין הין דעתו ולפי. ליין נמי מהני לפת הסיבה דמהני מגו מתריץ קא האי ומאי לכולן

 החשיבות שלפי סברו לפי ועוד לעולם פת ביה מהני ולא דינו הוא כן נמי הסיבה בלא הסיבה
 אלא הסיבה ביה דמהני פת אלא שנו לא למימר לרב ליה הוה לא לעצמו מברך ואחד אחד כל

 לא דהא הכי לפרש ליכא הלכך פיזור בה דמהני פת אלא שנו לא למימר ליה מיבעי הכי
 וכל,מלי כמר ולא כמר דלא ריהטא שקבלנו ולפי'פירוש עיקר כל דגמרא סוגיא רהיטא

 מברך ואחד אחד כל הסבו לא ואס לכולן מברך אחד הסבו חס דברים ושאר יין ובין פת ביץ
 ליה שמיעא ואי דרך אותה על דשמעתא בפירושא להאריך מקום ואין יוחנן כר׳ ואזלח לעצמו

.וענותנותיה בטיבותיה לן ליבריר הפיסקא אותה את בו לתקן שמעתא דהא בפירושא מילתא למר

. ה ב ו ש ח
 ואמוראי תנאי איירו דלא וזקנים גמליאל דרבן ממעשה קושיא ליכא ז׳׳ל יהונתן ר׳ על אפילו

 דהנהו מעשה אבל אחרונה בברכה וזקנים גמליאל דרבן ומעשה ראשונה בברכה א.לא
 מפלוגתא ז״ל מארי אבא פירוש על ושהקשית ז״ל יהונתן דר׳ סברא על קשי דהוא יראה תלמידי

 היא יפה קושיא גררא אגב מלך הדרת עם ברב טעמא הלל בית דיהבי הלל ובית שמאי דבית
 לא ידלנה תבונות ואיש איש בלב עצה עמוקים מיס לה משכחת זצ׳׳ל י בדבריו מעיינית בי אבל
 הלל דבית מימרא האי עליה דיקשי היכי כי לעצמו אחל כל שיברך הברכה שחשיבות ז״ל אמר

 אלא מלך הדרת עם ברב משום אמן עונין והכל מברך אחד שיהיה חשיבותיה ודאי דהברכה
 להרבות בו הנהנין צריכין חשוב עליו שמברכין הדבר שאס אמר עליו שמברכין הדבר חשיבות
 ועוד אליו שהגיעה ההנאה חשיבות מפני לעצמו יאחד אחד כל מברך ולפיכך עליו לשס הודיה

 בשהיו אלא מלך הדרת עם ברב הלל בית אמרי דלא ז״ל לפירושו רבה סיועא איכא זי משמעתא
 וכו' יושבין היו הבריתא היא דהכי דהסיבה דומיא הברכה לאותה ומתקבצין יושבין העם אותן

ברכה צריכין הדבר חשיבות לפי הלכך כלום מלך מהדרת ביה דניכא מקרה הדבר שנקרא לא



 הך לך מיפרקא ומהני תשובה ברכה שהיא אחד ברכת להו סגי הסבו ואס ואחד אחד כל
 פירוקא זו בקושיא יש וגס הסיבה בשעת חשיבוהיה גרעי אמאי בה דאיתמהת אחריתי הושיא

 ורא^י מהס אחד בברכת להו סגי ולפיכך אחר כאדס בהסיבתס נעשו בו שכשהס והוא חחרינא
 ושהקשית בספריס יש היפך ושמא שמאי בית במקוס הלל ובית הלל בית במקוס שמאי בית בדבריך
 לך פירשתי כבר ליא כלפי בדבריך והתמהת זו בקושיא ונשתדלת ליחלק שאין אינן שאכלו משלשה
 פרי בורא או המוציא שהיא ראשונה בברכה אינן העיר זי ולא הדרך זו לא התשובה מתחלת

 אפילו ועוד מחתינהו מחתא בחדא כולהס שלש מעין אחת ברכה או המזון מברכת מקשה ראתה
 ברכת שאין ליחלק רשאין השלשה שאין טעמא דהיינו קושיא ליכא עסקינן אחרונה דבברכה נימא

 מתוספא ברכה דהשלשה האחד מברכות יתר החילוק חשיבות שנאמר עד האחד ברכת השלשה
 ליחלק מצוה זמון ברכת להס שאין דשניס תדע ליחלק רשאין אינן זה ומפני הזמון ברכת והיא להו

 ולשון דבריס שחר אבל רב בדברי שפירוש פירושו על ושהקשית היא סיועא זו קושיא הלכך
 להעתיק שיצטרך עד השיב רבן בית של לתינוקות וכי זו קושיא תמיהא כמה יין אבל התלמוד

 ז״ל השיב לא השואלים למקצת החכמיס ישיבו כאשר בפירוש וירחיב במלה מלה התלמוד לשון
 בתלמוד כתוב אין ודאי הפרקים ראשי עמהס לו הספיק ולפיכך גדולים לחכמיס אלא ופירש

 פחותין שאין הדברים שאר וחומר קל הסיבה בעי לא חשוב יין אס מיהו אלא יין אכל אלא
 ושקשה והפירות המשקין מכל חשוב היין וכן דאמר תלמוד דבריו מתחלת׳ הסיבה בעי דלא ממנו

 חשוב שהוא אע״פ שהיין קשה מקוס בו אין יין אף אמר ולא יין אפילי יוחנן ר׳ אמר אמאי לך
 במעלה עמה ואינה ממנו חשובה דהפת לא הפת לגבי אבל ופירות משקין לגבי אלא חשיבותו אין

 חשובה שהיא דהפת דמה כלומר הסבה בעי יין אפילו יוחנן ר׳ אמר ולפיכך בחשיבותו .אחת
 אלא הסבה בעי ולא הדברים כשאר יין אבל לכל אחד יברך כך ואחר הסבה בעי היא מכל

 בעי והפירות המשקין שאר לגבי חשיבות לו ויש הואיל הפת מן חשיבותיה דגרעי יין אפילו
 איחשיב למיעקר דדעתיהו משוס וכן הגמרא בתירוץ לך ושקשה לכל אחד יברך כך ואחר הסיבה

 כפרודין למיעקר דדעתיהו אורחים שאני הדברים ענין כך אלא היא הכי לאו כפת והר יין ליה
 בכוונתם הקיבוץ סלוק משוס לעצמו מברך ואחד אחד כל ולפיכך לכולס לברוכי אחד מצי ולא דמו

 הסיגו דנא אע״ג לכל מברך אחד היה למיעקר דדעתיהו ולולי החשיבות משוס לא לעקירה
 לכולם מברך אחד קחני יהא דבריתא מסיפא דרב בתרא לישנא על ודאקשינן דרב לטעמיה

 בלישנא רב שאמר לפי ז״ל ביה דאנהר אפירושא לחדא מילתא פשיטא הסיבה ליה ממני קא אלמא
ה דהכי דשמע לא יין אבל הסיבה לה דמהני פת אלא שנו לא בתרא  לכל מברך דאחד דני
 עלו בה דאמר דבריתא מסיפא ליה אקשינן מידי הסיבה ביה אהני ולא הסיבה בלא אפילו
 הסיבה ליה דהניא למימרא לכולן מברך אחד וכו׳ אע׳׳פ יין להם בא וכו׳ מיס להם בא והסבו

 על לעצמו מברך ואחד אחד כל אלא לכולס מברך אחד. היה ולא והסבו עלו כדאמר הסבה ולולי
 ליה אהניא לפת הסיבא לי דהניא דמיגו התס שאני רבא ופריק מסובין כשהן להן שבא היין זה

 אפילו דרב לטעמיה היין דין שכך היין מפני והסבו עלו בבריתא התנא אמר לא כלומר. ליין נמי
 לפת הסיבה ליה דמהניא מיג̂ו פירש הוא וזה והסבו העלו דאמר הוא הפת מפני אלא הסבו. לא

 בה דאהני פת אלא שנו לא לומר לרב היה זי׳ל פירושו שלפי ושאמרת ליין נמי ליה אהני
 לך ארחיב ואני בטוב ענינו שתבין על שאמר הפירוש דקדקא שלא הדבריס מאלו תראה פירורים
 אמר וכן בהחלה היה שלא ענין שהוסיפס משמע ז׳ל דבריו• ענין לך שיתבררו עד בדברים

 לעצמו מברך ואחד אחד כל היה הסיבה שקודס הסבה בה דמהני פת אלא שנו לא. רב
 מברך ואחד אחד כל הסיב% בלא ואי לכולן מברך אחד שיהיה דין.אחר לחדושי הסיבה ומהני
 קודם שדינס כלוס בהס נתוסף שלא מדי הסיבה להו מהני לא דבריס שאר שכן. וכל יין אבל לעצמו

 הסיבה להו מהני נא הילכך לכל מברך אחד רבים שיהיו שבזמן הסיבה אחר כדינם הסיבה
 מפורשין שאינן אע׳׳פ והפירושין הפרוקיס אילו כל אחד הדין הסיבו לא או הסיבו בין אלא מידי

 מלהרחיב ששתק וזה ז׳׳ל יונתן לר׳ המעוטין.שהשיב הדברים אותן מכח הן יוצאין ז״ל בתשובתו
 שקבלתם שאמרת החדש והפירוש לחכם מפרשץ ואין היתה גדולים לחכמים שתשובתו לפי בפירוש

 ברורה ראיה־ לו שאין ביה קא.סמכיתו, אמאל ידעתי לא הדברים לשאר והפת היין בו שהשויתס
מוכחת י 8' :
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 על ה3 שהקשיתס הספיקות כל פירשנו וכבר אצלינו הס טעם להס שאין ודברים מוכחת'עליו
־... הפירוש שהוא ויראה ז״ל הרב שפירש הפירוש י כון .............. ■ הנ

י מג. שאלה
 עליו והקשה קידשה אס אלא לוקה לאוין חייבי על הבא אדס שאין זצ״ל הרב פסיק דקא האי

 הוא חידוש מאיר דלר׳ דסגר רבה על נערות אלו בפרק דאקשי מהא ז״ל הכהן יונתן ר׳
 קשיא מאיר כר׳ אי לה מוקמה במאן מתניתין משלם מיתה במקוס ואפילו בקנס תורה שחידשה

 דאץ ,לן קימא דהא ממזרת קשיא יצחק כר' אי אחותו קשיא הקנה בן נחוניא כר׳ אי בתו
 ערוך תלמוד מניתין שאין זו הקושיא על לסמוך שאין ז״ל לו והשיב קידשו שלא עליהואע״פ לוקה

 וקשיא זו במשנה ונתנו נשאו וכמה לקיש וריש יוחנן ור׳ עילא שהרי ומתן ממשא הלכה ופוסקין
 לא בסבריהו וכמה.אמוראי לקיש וריש יוחנן ור׳ עולא נחלקו לא שהרי טובא מימרא אהאי לי

 דלוקין תנן והתס קנס להן יש תנן דהכא כריתות החייבי כריתות חייבי רמינן רמיא בתירוץ
 סבר וקא בנערה אוקמה עולא מלקות דליכא היכא דהכא מתניתין אוקימו יוחנן ור׳ עולא

 לקיש וריש בו התרו בשלא אוקמה יוחנן ור׳ וכולי משלס ממונא ומלקות ממון דאיכא היכא כל
 בה לאקשויה וליכא מיתרצא ממזרת שלשתן דברי ועל ומשלס לוקה סבר דקא מאיר כר׳ אוקמה

 דמיקטל דאע״ג בקנס תורה שחידשה הוא חידוש מאיר דר׳ אליבא דקסבר לרבה אלא מידי 'ולא
 ליה דלית יצחק כר׳ או אחותו• קשיא הקנה ק נחוניא כר׳ או דפטרינן בתו' ליה קשיא משצס

 ילפינן וממתן ממשא לאו הלכך הכל לדברי מלקות בה דאית ממזרת קשיא כריתות בחייבי 'מלקות
 משנה חכמי שגס ̂"ל אמר ודאי.־ועוד ערוך תלמוד אלא היא דילמא ולא היא דחיתא לאו דהא

 שר׳ לומר ז״ל׳שיש אמד וגס דברזה שאמר תנא שוס מצינו לא ומעולס זה בדבר הרבה 'חולקין
 וכי הלכה ואינה כאביי לוקה בהתראה לאוין חייבי בועל שכל ליה וסבירא זה בדבר חולק יצחק

 אלא ור*,'יצחק עקיבא ד׳ כחלק לא היא זה בדבר הלוקין הן ואלו בפרק יצחק ר׳ 'מחלוקת
 מלקות בכלל אינן סבר זר׳.יצחק ארבעיס מלקות בכלל ישנן סבר עקיבא רבי כריתות בחייבי

 אי דרבא אליבא פפא רב דמקשי ומאי דחייבי דפליג־ מאן ליכא כריתות בחייבי אבל ארבעיס
 אי קאמר הכי אלא אחרינה סברא בממזרת יצחק ’לר שיש משוס לאו ממזרת קשיא יצחק כר׳

 מתרצי כולהו בשלמא כלומר לאוין מחייבי ליה תיקשי ■כריתות מחייבי יצחק דר׳ אליבא ליה ניחא
 כריתות מחייבי ליה קשיא דלא יצחק דר׳ אליבא לרבה אלא כריתות חייבי כדמתרצי לאוין חייבי
 התראה דאיכא דהיכא יוחנן כר׳ סבר אי הניחא־ בה מסייס ולהכי לאוין חייבי מיתריץ היכי
 דך׳ אליבא לאוין בחייבי הכא מתרץ בתשלומין חייב התראה• דליכא והיכי התשלומין מן פטור
 דלא היכא פטור. ביה אתרו דאלו; כיון דאמר לקיש כריש לה סבר אי אלא י יוחנן כל׳ יצחק
 בממזרת ליה סבירא יצחק שר׳ לומר שיש אמר ועוד וכו׳ לה מתריץ כמאן פטור נמי ביה אתרו

 איפשר יצחק כדר׳ בנערה לא בוגרת באחותו שהמלקות עולא אמר שהרי באחותו דעולא כסברא
̂י  יצחק דר' אליבא רבה מתרץ קא. דהא איפשר דלא חדא אני ואוימר בממזרת. ליה סבירא דהיכ

 מינא ־נפקא מאי ועוד ביה אתרו דלא הא ביה דאתרו הא קשיא לא באחותו כר׳.יוחנן בממזרת
 פטר לא עולא מלקות חיוב דליכא סבר עולא וכי באחותו דעולא כסברא בממזרת סבירא אס
 ומלקות ממון דאיכא היכי כל עולא קסבר אלמא קחמרינן והכי הממון משו^חיוב אלא המלקות מן

 קידושץ בלא בממזרת הרב דברי ולפי מלקות דין דליכא משוס ולאו לקי לא מלקי משלס :ממונא
 אט׳ דעולא אליבא תדיצנח הא ועוד בעולה כגון ממון דליכא היכא ואפי׳ כלל מלקות דין ליכא '

 על הכא שאין שמוכיח דאשכח הערוך והתלמוד ויתומה ושוטה־ במפותה נערה אחותו תימאי
 אמר רבא יחלל לא משוס לוקה בעל יהח לא משוס לוקה שTק כן אס אלא חייב לאוין חייבי•

 לא משוס יקח לא טעס מה ־לוקה אינו :בעל לא לוקה בעל אמר דבא יחלל ׳לא משוס -בעל,לוקה
 בכק רבא ומודה וכולי גחשתו במחזיר אביי ומודה במסקנא מדקאמריק סבר הוא וכי יחלל

גדול ־
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 טעס נתן ולא פליגי לאוין חייבי שבכל• וכולי גרושתו במחזיר מודים ושנייהס וכי באלמנה גדול
 קיחה ומשמע וחלל קיחה בהו דכתיב כהונה■ באיסורי אלא התס פליגי לא כאן ועד למחלקותס

 משוס נעל לא שעדיין ואע׳־פ לוקה חידש סבר אביי קנין לשון דקיחה בעלמא כדאמרינן קידושין
 שחיס לוקה קידושין אחר בעל אס אמר רבא יחלל לא משוס אחרת שתיס לוקה בעל יקח לא

 טעס מה לוקה■ אינו אחת אפילו גרידי קדושין אבל■ יחלל לא משוס ואחת יקח לא משוס אחת
 ואינו גרידי אקידושין כהונה באיסורי דמהייב לאביי ליה דשמעינן וכיון יחלל לא משוס יקח לא

 לקחתה לשוב קיחה נמי בה דכתעא גרושתו במחזיר לאשמועינן איצטריך יחלל דלא בטעס תולה
 לא ואס בביאה הקיחה■ הכתוב תלה לאשה לו להיות תורה אמרה שהרי לוקה אינו קידש שאס

 וסלקא יחלל בלא יקח לא שתלה כהונה באיסורי לרבא ליה דשמעינן וכיון לוקה אינו עליה בא
 לא שלוקה קידש ולא בעל שאס לאשמעינן אצטריך יקח בלא תלו נמי יחלל שלא למימר אדעתין

 בלא כהונה באיסורי הבועל דמחייבי לתרויהו דשמעינן וכיון חלל והרי רחמנא אמר זרעו יחלל
 גרושתו מחזיר 'נמי הכי הס למימר אדעתא וסלקא וכולי יקח בלא יחלל לא תלו ולא קדושין
 שתיס לחייבו אלא קיחה מהני ולא לוקה קידושין בלא בעל אס קיחה ביה דכתיבא אע״ג

 דדרך לוקה אינו קידושין בלא בעל שאס מודיס דתרויהו לאשמועינן אצטריך כהונה באיסורי
 כהונה איסורי בקדושי אלא נחלקו שלא נתברר הרי לאשה לו להיות דכתיב תורה אסרה הוויה
 בלא שהבועל ילפינן נמי מהנא אלא עוד ולא כלל איירו לא לאוין חייבי בשאר אבל גרידי

 משוס לוקה שאינו קידש ולא בעל שאס גרושתו במחזיר מודיס ושניהס מדקאמרינן חייב קדושין
tשלא אע״פ חייב הוויה בהן נאמר שלא לאוין■ חייבי דשאר מכלל תורה אסרה הוויה דרך

. דברי מחלוקת'אלא בלא קידש . . . . ל כ . ה

. ה ב ו ש ת

 והלא כריתות מחייבי אלא נערות דאלו מתניתין על התלמוד הקשה שלא לך מאין ידעתי לא
 הקושיא ענין ומה ׳ לאוין »וחייבי כריתות בחייבי שהוא וכולי הלוקין הן מאלו הקשיא תורף

 לן קיימא והא דלוקין הלוקין הן באלו התס ותנא דמשלמין נערות באילו הכא תנא אמאי אלא
 הקושיא תהא שלא עד מלקות רליכא לאוין בחייבי ליה דסבירא מאן איכא ומי ומשלם לוקה דאינו
 רמיא אין הלכך ממזרת קשיא יצחק ר׳ אי דאמרינן דאמר האי מאי ועוד כריתות מחייבי אלא

 חייבי דרמינן שאמרת מדבריך כשיראה בלבד כריתות אחייבי ולאוין כריתות לחייבי אלא דרמינן
 על בגמרא הקושיא מדחזית אלא סברא להאי הביאך שלא לי וכמדומה כריתות אחייבי כריתות
 כריתות מחייבי אפילו. להקשות בא שהתלמוד הדבר לעומק ירדת ולא אחותו על הבא פיסקת

 כלומר ממזרת קשיא יצחק ר׳ .אי בסוף אמרינן ולפיכך לאוין חייבי שכן וכל מלקות בהו דאית
 דפליג מאן דלוכא. ממזרת קשיא ממלקות כריתות חייבי דפטר מתניתין האי היא יצחק ר' אי

 נערות דאלו והמתן המשא שאין סובר זצ׳׳ל מארי שאבא שדמית מדבריך ויראה במלקות דהיא
 הוא עגיניהס הס שעמוהיס דבריו ענין זה אין היא ולא קידושין בלא לוקין לאוין שחייבי מיכח

 בה יש ההלכה וזו הוחיל קידושין בלא לוקין לאוין שחייבי מוכחת הלכה שזו אע״פ אומר ז׳׳ל
 עליה לסמוך ראוי אין עניניה וביאור המשנה בתירוץ ואמוראים התנאים בין וחלוקה ומתן משא

 הרבה זה בדבר חולחין משנה חכמי וגס שאמר שזה ודמית ערוך תלמוד. ולהניח ההלכה בפסיקת
 ואמרת הדברים עליך נסתמו ולפיכך לוקין אינן או קדושין בלא לוקין הס אס לאוין חייבי בדבר

 יוחנן ור׳ שעולא כך בבינתכס^אלא דבריו עכין ואין זה דבר שאמר תנא שום מנינו לא ומעולם
 מצינו וכן בענינה חולקין משנה חכמי וגס המשנה זו בענין ונתנו נשאו לקיש בן שמעון ור׳

 עקיבא ור׳ מנסיא בן שמעון ור׳ וחכמים מאיר רבי כגון התנאיס מחלוקת בתירוצו הביא התלמוד
 מרובה ומתן משא דיליס וגמרא המשנה שבזו לברר זה כל1 הקנה בן נחוניא ור' ישבב ור'

 ממנה לאוין חייבי. של מלקות בענין ההלכה פסיקת על לסמוך ראוי אין ולפיכך רבות ומחלוקת
 קידושיו בלא או בקדושין הוא אס לאוין חייבי במלקות חלוקה להס מצינו לא התנאים ודאי אבל

' י ואילו ׳ ' ■ ' ' '8• .
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 א>3ור אכיי מתלוקות מלהעמיד׳ שותק התלמוד היה לא זה ר3ד3 מחלוקת לתנאים היה ואילו
 בו הקשית ויפה קשה מקוס ודאי וכו׳ חולק יצחק שר׳ לומר יש ז״ל שאמר מה ולענין בתנאי

 לפי חנחנו ל3א השואלים כבוד מפני הפרקים ראשי אלא הס3 מסר ולא סתומים ז״ל ריו3שד
 מוקיס במאן מתניתין לרבה פפא רב שהקשה לפי ונאמר בהם נרחיב לכבוי! הדברים שנסתפקו

 בן נחוניא ר׳ אי פטר ובמתניתין בתשלומין מחייב מאיר דר׳ פירש בתו קשיא מאיר כר׳ אי לה
 קשיא יצחק כר׳ אי 3מחיי ובמתניתין בתשלומין פטר נחוניא דר׳ פירש אחותו קשיא הקנה

 מאיר שר׳ הוא ידוע ודבר מחייב בממזרת ממלקות אחותו דפטר אע״ג יצחק דר׳ פירש 'ממזרת
 ור׳ משלם דמיקטיל אע״ג תורה שחידשה הוא חידוש קנס ולענין ומשלם לוקה אדם סבר

 חייבי ופוטר לתשלומין דין בית מיתות כחייבי כריתות- חייבי עושה שהיה הקנה ן3 נחוניא
 דפליג ליכא בממזרת מלקות ‘ דמחייב יצחק ור׳ כדבריהם הלכה אין מתשלומין שוגגין כריתות׳■

 בגמרא כדאיפרש סבר א3עקי ור׳ במלקות בלבד לאוין דחייבי סוגר שהוא כלל סברא בהאי עליה
 דפליג מאן ליכא לאוין בחייבי הלכך לאוין כחייבי לוקין כריתות חייבי שגס הלוקין הן דאילו

 בלחוד יצחק דר׳ סברא ולאו לוקין לאוין חייבי ושאר שממזרת היא ספק ה3 שאין והלכה דלוקין
 אם יתבאר לא עקיבא ור׳ יצחק ר׳ דברי עיקר דהוא הלוקין הן דאלו בגמרא מיהו ה3 היא

 ר׳ ואפילו ואמורא הנא שכל יתבאר אבל קידושין בלא או בקדושין לאוין חייבי של מלקות
 ממזרת קשיא יצחק ר׳ אי התלמוד הקשה ולפיכך לוקה לאוין חייבי ושאר בממזרת יצחק

 קשיא יצ־חק כר׳ מתניתין להאי מוקמינן אי היצכך ממזרת קשיא יצחק ר׳ לדברי אפילו כלומר
 אלא הוא ואמוראי תנאי־ כולהו למימר ליכא פירוקא והאי ליה סבירא כר׳'יוחנן ודחינן ממזרת
 דאקשינן ממזרת קשיא לא היא יצחק לר׳ נימא אי מתניתין האי כלומר בלבד יצחק ר׳ לדברי

 דהיא אוקימחא האי הילכך בו התרו שלא כאן בו שהתרו כאן ליה סבירא יוחנן כר׳ יצחק דר׳
 יצחק ל דברי לתרוצי אלא אותה מצינו צא פנים כל עצ לאוין בחייבי לוקה יבהתראה מוכחת

 יצחק שלי לומר ויש בתשובתו ז־׳ל אמר ולפיכך משמע יצחק לר׳ ליה סבירא יוחנן כר׳ כדאמרינן
 התירא זה מפני וכו׳ כאביי לוקה בהתראה לאוין חייבי בועל שכל ליה וסבירא זה בדבר חולק
 ואלו 'בפרק יצחק ר׳ ■ מחלוקת ■ והיא להקשות אין ולפיכך הלוקין הן דאלו בגמרא לדבריו שבא

 תדקדק הלא לומר אומר'יש היה בפירוש זה בדבר מחלוקת לו נמצא ואילו זה בדבר הלוקין הן
 בממזרת ליה סבירא יצחק שר׳ לומר ויש ז״ל שאמר זה וכן חתך דרך אמר שלא ענין'דבריו

 סבר יצחק ל יצחק דר׳ אליבא אחר פירוק לומר ויש פירושו הוא זה וכו׳ באחותו דעולא כסברא
 באחותו כאן נערה באחותו כאן קשיא לא עולא שפרק וכשם באחותו דעולא כסברא בממזרת

 דאחותר עולא פירש שלא וכשם בוגרת בממזרת כאן נערה בממזרת כאן יצחק ר׳ יאמר כך בוגרת
 אליביה, פרשינן ולא יצחק ר׳ פירש לא כך הדין שכך ואע״פ ילקה כך ואחר התראה צריכא בוגרת

 מתריץ קא דהא אפשר לא לך קשיא ודקא הדין שכך אע״פ ילקה כך ואחר קידושין צריכה דממזרת
 ז״צ אמר לומר ויש רבה אמר תרי מיגו חדא לומר דיש קשיא לא יוחנן כר׳ יצחק דר׳ אליבא רבה

 דים ז״ל ביה דאמר הראשון והטעס בפירוש האמורה וi דוחה קושיא לומרליכא ויש לומר 'יש וודאי
 שהביא הערוך התלמוד על ושהקשית האחרון מן יותר לדעת קרוב ליה סבירא כאביי יצחק ר׳ לומר

 ומחזיר קיחה בהו דכתיב כהונה באיסורי אלא אינה ורבא אביי שמחלוקת קושיתך *כל ■תורף ז״ל
 יהונתן ר׳ של רבו אברהם ר׳ בדברי ראינו כן וגס לא לאוין חייבי בשאר אבל הויהי בה דכתיב גרושתו

 ביומו לו שנראה מה לך שנראה בין דבריו שרחיתי ובין ז״ל מארי אבא על שהקשה בקושיא ז׳׳ל
 הויה גרושתו ובמחזיר קיחה כהונה באיסורי שנאמר כשם פירושו ומדוקדקין דבריו תריצין כמה" וראו

ץ נאמר'בשאר'איסורי ו ח  לא לעולם זנות אבל בקדושין אלא הוי לא בקהל וביאה בקהל ביאה ל
 להס יבוא שלישי דור להם יולדו אשר י בניס ואדומי במצרי הכתוב דאמר תדע ביאה'בקהל מיקרי
 שמצרי זה מפסוק למדנו והנה בקדושין אלא בזנות שלישי דור שיבוא הכתוב צוה ולא די׳ בקהל

 ודאי אלא עשה בזנות למימר וליכא עשה עשה מכלל הבא דלתו בעשה ראשון״ושניאיסורין ואדומי׳דור
 בקידושין דלא לזר יבמה לאוין חייבי מכלל לך קשיא ואי ספק בקידושין״בלא בקהל ביאה משמע הלכך
 ■ החוצה המת אשת תהיה לא‘הוויה כתיב דהא׳ מידי קשיא לא קיחה ולא בקהל ביאה בה כתיב
בחייבי לחלוק יכול הלכך'אי'אתה גרושתו'משנשאת מחזיר בדין רחמנא אסר הוויה דרך זר לאיש

לאדן



 נתברר והרי ז״ל כדאמר פליגי לאוין חייבי בכל אלא פליגי בלבד כהוגה באיסורי ולאו לאוין
 מדבריו אלא אינה ענינא בהאי קושיא עליה איכא ואי הקושיות אלו מכל קושיא עליה דליכא

 בתולה היתה בתולה נערה בהלכות ז׳׳ל שאמר והוא עליו אותה שדקדק מי ראיתי ולא בלבד ז״ל
 וכיוצא והנדה ודודתו אחותו־ כגון כריתות מהלכות היתה אס המפתה או האונס על אסורה זו

 חייב ואינו הואיל התראה שס היתה לוקה זה הרי בו התרו אס לאוין מחייבי שהיתה או בהן
 אינה אס לאוין מחייבי שהיא הבתולה שזו קושיא ז״ל לדבריו זו דהצכה משלס זה הרי מלקות

 בו התרו בין היא מקודשת ואס עליה לוקה אינו בו התרו לא בין בו התרו בין לו מקודשת
 דלעולס בה מתרץ ואני קשיח הלכך אונס ולא פתוי לא דליכא קנס בת • אינה בו התרו לא בין

 לאוין מאיסורה אינה ואפילו קדושה משוס לוקה קדושה משוס בו התרו ואס היא קידושין בלא
 לאוין מחייבי שהיתה או אמר זה ומפני דבריו עניני שכך תדע לאוין מאיסורי תהיה אס שכן כל

 אישות הלכות בתחלת אמר וכך לחיוב איסור בין שהפרש לאוין מאיסורי שהיתה או אמר ולא
 מחייבי ודאי וקדשה וכו׳ לאוין איסורי הנקראין הן כרת עליו חייב ולא בתורה ביאתו שאסר כל

 לענין לא במלקות היא תיובא לענין לכך עצמה שתכין שני פרק בסוף שהצריך וזה היא לאוין
 ולאו הנערה היא דאנוסה ואע״ג לוקה והתראה בעדיס הוא היה אס לעולס אלא חיובאהוא

 שהצריך אע׳יפ ז׳׳ל שהוא אותו למדנו דבריו ומתוך למבינים זה תירוץ הוא ברור וכמה הוא קנס בן
 אחת בעל שאס למימרא לאו עליהן ילקה כך ואחר לאוין באיסורי לקידושין החזקיס בראיותיו
 לוקה לעולס אלא כלל מלקות ביה שייך לא קידושין בלא והיא והתראה בעדיס לאדן ואיסורי

כל אסורות ניאות בהלכות אמר שכך ותדע לאוין איסורי משוס לא קדשה א'סור משוס אבל
אינו זנות דרך עליה באו ואס לוקה ובעל הדיוט בין גדול בין נשיס מהשלש אחת שנשא כהן

 אמר וכך הקדשה איסור והוא אחד משוס אלא כלומר חללה או גרושה או זונה משוס לוקה
 יש ואס קדשה משוס אלא כלומר ממזרת משוס לוקה אינן הידש ולא בעל• עשר חמשה בפרק

 מה קדשה משוס לי מה לוקה והוא והואיל כולו הדקדוק זה לנו למה כן אס לומר אדס נפש
 לאוין איסורי משוס בו התרו שאס הדקדוק בזה ז׳׳ל הואיל כמה לו נאמר לאוין איסורי משוס לי

 ממזרת על. שבא ישראל או גרושה על שבא כהן כגון לוקה קדשה משוס בו התרו ואס לוקה אינו
 עליה אתה וחייב היא ממזרת או היא דגרושה פרוש ההתראה בעת לו יאמרו אס קידושין בלא

 בו שהתרו השס, שלא דמיא דליתה כמאן זו דהתראה לוחה אינו עבד -אלא פירש ולא מלקות
קידושין ולא כתובה לא שס ואין הואיל היא דקדשה פרוש לו יצ^רו יאס בו שחיינו. השס הוא עליו

דהלכה זו בתשובה הרחבנו הנה שחייבו השס הוא עליו בו שהתרו שהשס מלקות חייב פירש ולא
 כלל עליו קושיא מקום בה השארנו ולא יתירה ובינה מרובה רחבה דעת •וצריכה היא חמורה

. דשמיא בסייעתא • :• ;•׳- . . . י ~ .......... .

מר.שאלה
ר  דבריס משלשה באחד האשה את לקדש תורה של עשה מצות נשים ספר בתחלת זצ״ל הרב אמ

 תחלה בגוה לי והשיא סופריס מדברי ובכסף מדאוריתא ובשטר בביאה או בשטר או בכסף
 הדך ואמאי דחוריתא כסף קידושי נמצאת דבריס השלשה מן באחד לקדש דאוריתא חיובה דאי

 המצוה ידי נפיק הכי משתים באחת לקדש מדאוריתאחייב אמרת ואי סופרים מדברי בכסף אמר
 קדושי אי ועוד מדרבנן דהוא במידי מיפטר דאוריתא חיובי- אשכחן היכי• מדרבנן שהוא בכסף
 החטאת מן פטור ושוגג :דין בית ממיתת פטור במזיד עליה שהבא מינה .נפקא הוא דרבנן כסף
 ארוסה על הבא׳ כולה■ 3■ ■אלא וביאה שטר קדושי ובין כסף קדושי בין רבנן דפליגי אשכחן ולא

 נפקא-מינה דרבנן כסף נמי-דקדושי אי ממזר הולד ובכולהו תטאת חייב שוגג ואי סקילה חייב
 מבטיל דחתי״דאוריתת מקודשת בשטר בביאה-או כן לאאר ■וקידשה. אחר ובא בכסף־ שהמקדש

 ׳גע ממנו צדכה ■ביאתה:ואין- על וחייב קדושין קידושיו: ̂אין אלא ולא־אשכחן*דהכי־הוא׳ דרבנן
r:* ועוד ״ ־ '
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 קנץ נפש ייקנה כי וכהן שנאמר בתרומה אוכלת ישראל בת ארוסה תורה דבר עולא אמר זעוד
 מינה שמע אלא מדרבנן תרומה דאכילת למימר וליכא וכו׳ אוכלת אינה אמרו טעס ומה כספו‘

 שלש דקאמרת לרבא אביי ‘ ליה דאמר מהא וכן תורה דבר אומר הוא ובפירוש היא דאוריתא
 שמאי קתני לא וחומר’ בקל דאתיא מילתא קתני כהדיא דכתיבא מילתא תנן לא ארבע תנן

 שוה מגזרה וכסף נפק מהקישא שטר מכסף שטר שנא מאי ועוד כתיבי בהדיא כסף דקידושי
 אפילו הוא דרבנן מדרשא דאתי מידי דכל ליה סבירא ואי לן קאתי מדרשא תרויהו כן ואס נפיק
 שהקידושין דל מימריה עיקר על לי קשיא ועוד היא דאוריתא כסף אפילו דאוריתא ואי נמי שטר
 בפרק מתרצינן דקא הא קשיא היא עצמה בפגי מצוה ואי ורביה פריה י ממצות חוץ אדס על מצוה
לישא אפילו אלא שאסור מצוה עביד קא דלא לארס מיבעי לא קאמר מיבעי לא מגלחין ואלו

. מצוהינמי עביד דקא . . ר ו אס

: . ה ב ו ש ת

 העתיקו זו הלכה זצ״ל מארי אבא שתיקן שקודם לנו וכמדומה בטוב שלכס הספריס הגיהו לא
 כמדומה אלא מדרשא אתי דכסף משוס ולאו דרבנן כסף שקדושי בתחלה סובר היה שכך אותו

 ומשוס ביטא הוי לא דמדאוריתא מידי איכא מי דכתובות גמרא בתחלת דמקשינן מהא לי
 מקדש דרבנן אדעתא דמקדש כל אין ופרקינן לעלמא איש אשת שרינן פריצות ומשוס צניעות

 מאי בביאה בכספא דקדיש היכא תינח הא אשי לרב רבינא ליה אמר לקידושיה רבנן אפקינה1
 דחויה זו שראיה הספר כשתיקן ז״ל לו נראה ושמא זנות בעילת לבעילתו רבנן שויו ליה אמר
 אפשר כסף שקדושי משוס אלא דרבנן כסף שקידושי משוס בכספא דקידש תינא הא אמרו ושלא

 איכא מאי ביאה: אבל בקידושין הוא תנאי וכאלו מקדש דרבנן חדעתא דמהדש כל בהו למימר
 בעילת וכו׳ לבעיל׳־ רבנן הא■ שויו בבעילה דאפילו ודחינן בועל דרבנן אדעתא הבועל כל למימר

 דין ושלשתן בביאה או בשטר או בכסף כך ידו בכתב המתוקנים דבריו נוסח מקום ומ^ זנות
 הלכה בתחלת המצוות שבמניך עליה קשיא לא דבריו עיקר על שהקשית הקושיא ואותה תורה
 עבד דקא לישא אמרינן וכן אשה לקדש אמר וקידושין'ולא בכתובה אשה לישא שההצוה אמר
 יקנה בתחלה אמר וכך הנשואין מצות תחלת שהיא לפי עשה מצות אלו וליקוחין שאמר וזה מצוה

 אבל אליה ובא אשה איש כי^'יקח שנאמר לאשה לו תהיה כך ואחר עדים בפני תחלה אותה
 שמצות היא אחרת מצוה ורביה פריה ומצות עדיין המצוה השליס לא ודאי נישואין בלא קידושין

 בניס כמה לו יש אפילו והנשואין הקדושין ומצות המצוה קייס בת או בן לו כשיהיה ורביה פריה
 בקדושין אותה שישא עליו מצוה אותה לישא שירצה אשה כל נשים כמה עמו ויש בנות וכמה
.זה בדבר להאריך צורך בנו ואין שביניהם ההפרש לך יתבאר מצות בספר ז״ל בדבריו ועיין . .

. ־ ■ ■ מה,:■' שאלה . ■
 מפני השכח על גזרו פסולה תחתהצנור הכליס שכח ואפילו מקוה בהלכות שאמר'ז׳׳ל דמ^יאהי

 הלל דבית אליבא יוסי ור׳ מאיר ר׳ מחלוקת זו גזרה דהא בגוה לי וקשיא ‘ המניח
 בית כדברי השוכח ואחד המניח אחד עד וכי גחלים אחדןכליס הצנור תחת כלים המניח דתק
 בשכת ומודים הלל בית על שמאי בית ורבו נמנו מאיר ר׳ אמר בשכח מטהרין הלל ובית שמאי

 הן טהורין יוסי ד לדברי הלכך עומדת במקומה מחלוקת עדיין יוסי ר׳ אמר טהור שהוא חצר5
 הלל בית במקום שמאי ובית יוסי♦ כר׳ הלכה יוסי ור׳ מאיר דר׳ לן וקימא הלל דבית אליבא
 לר* הניחא אקשיק ביוס בו שגזרו דבר עשר משמונה לאוקמה כדאתן זי וגזרה משנה אינה
סי אלא ׳מאיד יו  אלא עוד ולא נמנינא אחריתי. ואוקימנא ורבו ונמנו לה ובטלה הוין שבסר לי'

אפילו - .
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 קישזר בשעת גחצר השכיז על גזרו וכן קאמר דהכי שפסולין ז״ל פסק קא בחצר כליס שכח אפילו
 תחת בשוכח יוסי ור׳ מאיר ר׳ נחלקו לא סבר דקא לי נראה דבריו ומכלל מניח משוס עביס
 ואמר טהור שהוא מודיס הכל מאיר ר' דקאמר בחצר בשוכח אלא נחלקו ולא ורבו שנמנו הצנור

̂ה  בשעת הניחן מודיס הכל דקאמר אמי ר׳ דבי דמשרשיא ומימרא וכו׳ מחלוקת עדיין יוסי ר׳ ל
 יוסי ר׳ דאי חדא אנפי מתרי הכי למימר וליכא אתאמרה בחצר השכח על וכו׳ עביס קישור

 יוסי ר׳ הא הויין שבסר יוסי לר׳ אלא מאיר לר׳ הניחא דחינן אמאי פליג לא רישא פליג אסיפא
 אמאי רישא משוס דחינין לא דאי דחינן לא רישא ומשוס דחינן סיפא משוס למימר וליכא מודה

 בחדא הא באתריה אחריתי לאוקומי אצטרכינן ואמאי. ממנינא הצנור תחת השכח לה קמא לא
 בטלה סברי הלל ביח הא לאשמוענן אתא בחצר אשוכח אמי ר׳ דבי משרשיא אי ועוד לן סגיא

 מיבעי מחשבתו בטלה להו סבירא כולהו ,סבר מאיר ור׳ וכו׳ בטלה צא סברי שמאי ובית מחשבתו
 קאמר דהכי שפיר לאשמועינן אתא הצנור תחת אשוכח אמי ר׳ דבי משרשיא בשלמא אמרת דאי
 ובית שמאי בית כלומר הכל דברי עביס קישור בשעת הניחן יוסי ור׳ מאיר ר׳ כלומר מודים הכל
 גבי בעלמא כדקאמרינן מחשבתו על מוכיחין שמעשיו משוס אלא בגזרה ולאו טמאין סברי הלל

 בית נחלקו ולא מידי ולא עבד דל־א טהורין הכל דברי עביס פיזור בשעת לגג פרותיו מעלה
 עשר ומשמונה ורבו נמנו סבר מאיר ר׳ בתרויהו יוסי ור׳ מאיר ר׳ נמי ונחלקו הלל ובית שמאי
 שהניחן אלא דבר עשר משמונה ואינה עומדת במקומה מחלוקת עדיין סבר יוסי ור׳ הוא דבר

נכרת שהיתה כלומר מחשבתו בטלה סבר הלל בית ונתקשרו וחזרו ונתפזרו עביס קישור בשעת
המקוה את דפוסלין עליהו וגזרינן מחשבתו בטלה אמרינן לא סברי שמאי ובית מעשיו מתוך
 לאשמועינן אתא אסיפא אמי ר' דבי משרשיא אמרת אי אלא גונא האי בכוונה,בכי מניח משוס
טהורין בחצר שכח בין הצנור תחת שכח בין הלכך דלעיל קושין איכא הא לה מפרישת היכי
היא יוסי <ר׳ מאיר ר׳ דמחלוקת טהורין הצנור ותחת היא הכל דדברי משוס הן טהורין בחצר

r עומדת. במקומה מחלוקת דקסבר הלל. דבית אליבא, יוסי ר׳ כדברי והלכה

. ׳ ■ ה ב ו ש . . • . ח
 אלא ור׳-יוסי קמא תנא נחלקו שלא למד אתה עצמו. הלשון מן הקושיות באילו תמיהות כמה

 פוסלץ וכו׳ גדוליס כליס אחד הצנור תחת כליס המניח קמא תנא אמר שכך בחצר בשוכח
 מאיר ר׳ אמר בשוכח מטהרין ■הצל בית שמאי בית כדברי השוכח ואחד המניח אחד המקוה את

 יוהי ר׳ פליג <לא •פוסלין תחת-הצנור השוכח ולפיכך פירוש הלל בית על שמאי בית־ ורבו נמנו
 לא כלומר ■טהורין שהן בחצר בשוכח שמאי בית ומודיס ואמר קמא תנא וחזר ;בזה מאיר ר׳ על

 פליג אבל בזה קמא •תנא על מאיר ר׳ פליג ולא בחצר בשוכח־ הלל בית על שמאי בית פליגי
 וכשס עומדת במקומה ■מחלוקת עדין הוא ואמר ומודים דאמר בזו תנא-קל^א על יוסי ■ר׳־

 כמו הדבר היה ואילו בחצר בשוכח נחלקו כך הצנור תחת בשוכח הלל ובית שמאי בית שנחלקו
 צריך היה וכך לחלוק לו •היה בתחלה ורבו גנמבו מאיר ר׳ על חולק יוסי שר׳ לבך על שעלה
 במקומה מחלוקת עדין אומר יוסי ור׳ הלל בית על שמאי בית ורבו נמנו מאיר ר׳ אמר לומר

 ענין ו׳מודיס-דהוא פסקת על אלא שנאה ■ ולא יוסי ר׳ מחלוקת על התנא שתיק ואמאי •עומדת
 להו חסרון יוסי לר׳ אלא מאיר• לר׳ הניחא בגמרא• מדאקשינן הפירוש זה על לך. ושקשה אחד
 הקושיא בזו־ הענין צורת .ומשנינן המשנה לשון דחינן לתרוצי-ולח איכא אבל היא ׳יפה קושיא ודאי

 מדהודז וחדא מדרנו חדא ובחצר בצנור פסיקא מאיר לר׳ דכליס ומילתא הואיל למימר דאיכא
 כותיה •עליס׳ פליג ומדלא בחצר בשוכח שמאי בית במודיס קמא תנא על פליג לא מאיר דר׳

דמילתא דאמר יוסי לר׳ אלא ממנינא מתניתין האי מאיר דר׳ אליבא חשבינן ולפיכך 'סבירא-ליה
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 חשע אי ליה ניחא לממניה וליכא מחלוקת נה ויש הואיל ממנינא דכליס מלתא דמפיק יוסי לר׳
 אפשר אי ולפיכך דכליס מלתא דפסיקא מחיר לד אלא ליה טפיין לא המכין י מכלל גוי תינוק

 מאיר ר׳ ופרקינן להו טפיין הוא ממנינא דהוא כשאמרת גוי תינוק חשיב אי ממנין לאפוקה
 על מקושיתך כשנראה מחצר צנור דפלגינן אדעתיכו כדסליק ואי להו חשיב חדא וכליס אוכלין
 הדבר היה לו וכו׳ ממנינא הצמר תחת השוכח לה קמא לא אמאי בכללה דאמרת ז״ל הרב פירוש

 ולעולם במכין שנים היו השני למנות מהס באחד החולק שיוכל עד מחולקין והחצר שהצנור כן
 לינא הלכך בחדא במשקין שנטמאו וכלים אוכלים דחשיב ואע״ג להו וטפיין מאיר לד קשיא

 סברי שמאי ובית מחשבתו בטלה סברי הלל בית מדגרסיתו לך ושקשה כדפרשינן אלא לפרושי
 וכתוב חקרנו ספרים בהרבה אלא כך התלמוד לשון שאין התשובה מחשבתו בטלה אמרינן לא

 תנא דהוא מר לך אימא ולעולם מחשבתו בטלה לא סבר ומר מחשבתו בטלה סבר מר בהס
קשיא ולא מקווה במסכת המשנה בפירוש זצ׳׳ל מארי אבא כדפריש יוסי ר' דהוא ומר קמא

מידי. ליה

מו. שאלה
 קדושתו שאין מותרין אלו הרי כבכור עלי הן הרי האומר שלו הפלאה בספר זצ״ל הרב ואמר

ד יוסי דר׳ פלוגתא והא חותו איש יקדיש לא שנ׳ בידו להתפיסו יכול ואינו אדס בידי ,  ו
 לה מיתי קרא מהאי לאו מיהו מתיר יוסי ור׳ אוסר יעקב ר׳ בכור עלי הרי דתניא היא יעקב

 שידור עד נדר ידור כי קרא דאמר דשרי יוסי דר׳ טעמיה היינו לקמן אמרינן דהכי יוסי ר׳
 דבר לרבות לד׳ מדכתיב יעקב דר׳ טעמיה ואוקמינן הוא האסור דדבר בכור לאפוקי הנדור בדבר

 הוא הנדור דבר נמי דבכור ופריק הנדור דבר בעינן והא יעקב דר׳ עליה דאקשינן וכיון האסור
 הזכר לומר תלמוד להקדישו עליו שמצוה עדרו בתוך בכור לו לנולד מניין #איר ר׳ כדתניא
 מלא אבל קדוש הוי נמי ליה מקדיש לא דאי משוס אלא יוסי ר׳ עליה פליג לא כאן ועד תקדיש
 אותו להקדיש מצוה דהא בכור לשם אותו מקדישץ שאין ראיה מיניה דמיתי מאן ליכא יקריב

 מקדושה אותה ישנה שלא אלא יקדיש מלח ילפי לא, תנאי וכולהו תקדיש הזכר מדכתיב
והכא לקדושה מהדושה אותן משנין שאין למדין מכאן הקדשים כל אלא עוד ולא לקדושה

יקדיש לא בכור לומר תלמוד בכור אדס יקדיש שלא מנין אומר ישמעאל ר' בספרא תניא
 אלא לי אין וכו׳ ראית מה תקדיש הזכר לומר תלמוד עילוי הקדש יקדישנו צא יכול אותו איש

 איש יקדיש לא בבהמה לומר תלמוד לקדושה מקדושה אותן משנין שחין הקדשים לכל מנין בכור
 עקיבא ר׳ נמי וכן תקדיש ובצאנך בבקרך לומר תלמוד עילוי הקדם יקדישס לא יכול אותו
 אין בכור מה קדשים לשאר בכור בין הפרש שאין למדנו הא דורשין במשמעות אלא פליגי ולא

 מדכתיב עילוי הקדש אותו מקדישין בכור ומה כן קדשים שאר אף לקדושה מקדושה אותו משנין
 מותר בבכור נדרו שהמתפיס קרא מהאי למילף ליכא כן ואס כן קדשים שאר חף תקדיש הזכר
 לר׳ ליה שמעינן לא הא ועוד יוסי דר׳ טעמיה נימא יוסי כר׳ דהילכתא ליה סבירא אי אלא
 ובין מונח אינו ובין לפניו מוכח ובשרו בבכור עלי הרי אמר בין אלא בבכור חילוק דיש יוסי
 טעמיה והיינו זריקה, לפני לעולם ליה מוקמינן דהכי מותר זריקה לאחר ובין זי־יקה לפני
 זריקה לאחר שכן כל כן ואס הגדור בדבר שידור עד וכו׳ 'דור כי קרא דאמר דשרי יוסי לר׳

תלמודא אצטריך לא כחן דעד אינו'מונח בין לפניו מונח בין זריקה לפני והאי הוא דהתירא
אמי דענין דס׳ זריקה בלאחר אלא לפניו מונח שהיה בכגון חמא בר אמי דר׳ בעיא לאוקומי

 יוסי ר׳ סבר דבכור סתמיה והאי אתי מסתמא זריקה לפני אבל מתפיס קא בעיקרו י דילמא
 בשר לפניו היה כן לאחל ז׳׳ל הרב שאמר מה קשיא כן ואס הוא הנדור דבר דלאו משוס דמותר

 הרי זה כבש עלי הרי ואמר לזרים מותר שהוא דמים זריקת אחר שלמים בשר היה אפילי 'קודש
 ;ריקת צפני אס בכור בשר היה אס אבל אסור שהיה בעיקרו אלא התפיס שלא חסורין אלו’

דמיס י
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 מאחר וכי בוכרא דהא לומר ויש מותר זה הרי למיס זריקת לאחר ואס אסור זה הר' למיס
לפניו מונח לי ומה זריקה לאחר לי ומה זריקה לפגי לי מה הנלור לכר הבכור שאין שהטעה

אפילו שאסור 3יעק כר' ליה סכר אי זרה ולעכודה חזיר לבשר אלא למי לא הא סתס לי ומה
חמא בר אמי דר׳ בבעיא לן סכירא או הוא כשארקלסיס נמי זריקה לאחר ואפילו אסור סתמה

שלמיס בזבחי אפילו מתפיס קא בהתירה לה פשטינן ואי נמי בכור אפילו מתפיס קא בעיקרא
■ הוא. מותר

. ה ב ו ש ת

 מופלאים שדבריו מאחר לי אמור בחייך תחקור אל ממך ובמכוסה תדרוש אל ממך במופלא
 בדבריך ותראה עליהם להקשות תמהר למה עניניהס בדקדוק תבין שלא עד בעיניך

 שאבא דמית פיך באמרי שנוקשת עד לכך הכניסך מי לך אומר ואני בהם מתעתע אהה כא״לו
 לו נגלה שלא סוד לך ושנגלה בקושיתך שהבאת הבריתא אותה ממנו נעלמה זצ״ל מארי
דבריו נוסח דבר כל קודם עליו קושיא דאיכא לך נראה זה ומפני דבריו ענין הבנת לא ואתה
יקדיש לא בו שנחמר בנדר להתפיסו יכול ואינו אלא בידו להתפיסו יכול ואינו שכתבת כמו אינו
 יכול אדם שאין בנדר להתפיסו יכול ואינו שאמר הדברים אלו שענין דמית ואתה אותו איש

 יקדיש מלא זה ענין על הראיה שהביא עליך קשה זה ומפני בנדר בכור ולעשותו הבכור. להקדיש
 לקדושה מקדושה הקדשים ישנה שלא בספרא שנאמר כמו אלא הכתוב ענין שאין אותו שדהו איש

בדבריו לעיין לך היה וראוי אותה שכח שמא או אותה ידע לא הבריתא שאותה בלבך ועלה
מפורש אוהו תמצא ואס לא או בדבריו מפורש לך שנגלה הטמון זה אס ותראה תמורה בהלכות
כך ואתר לא או ידע לא והוא זה את זה דבריו יסתרו כמותו גדול חכם אס תתבונן בדבריו

וכל ומכל לך ונפרש מהס עליהם תקשה או עניניהס על תשאל דבריו דקדוק לך יתבאר לא אס
 בלא עובר לקדושה מקדושה הקדשים את המשנה מפורשים תמורה בהלכות הדבי־יס לך נפרש

 קדשים לשאר הדין והוא שלמים ולא עולה יעשנו שלא אותו איש יקדיש לא בבכור שנאמר תעשה
 פילפזל שזה תמורה בהלכות התבוננת שלא נתמה ולמה וכו׳ לקדושה מקדושה אותן משנין שאין
 שמלאת שזה לזה ראיה תלמודך בענין שהן במקומות אלא החבור בדברי מתבונן אתה שאין יתר

 שלא לתמוה הרבה בהן מתעסק שאתה מסכתות בענין אלא אינן עליך הקשים בקושיות העולם
 ונוסח בו מפורשים הדברים הלא הוא גס עליו בקושיות שנתעסקת מצות בספר בדבריו התבוננת

 לבעלי גדול תמה אלא זה אין תעשה לא ממצות ושבע מאה במצות בו כתוב בעיניך הפלא ספרא
 בנדר להתפיסו יכול ואינו נדרים בהלכות שאמר מה זה את זה דבריו סתרו לא ולעולם החכמה

 כבכור עלי הן הרי הדברים פירוש וכך תמורה בהלכות המפורשים הדברים אותן בענין אמר הוא
 הנידר דבר שאינו וכטעמיה יוסי ר׳ כדברי פירוש אדם בידי קדושתו שאין מותרין אלו הרי

יכול ואינו ואמר אחר מצד הענין לחזק יוסי ר׳ מטעם חוץ אחר טעם והביא ז״ל והרחיב והנידב
בידי קדושתו שאין אע׳׳פ תאמר ושמא פירוש אותו איש יקדיש לא בו שנאמר בנדר להתפיסו

 בה וכיוצא עולה לקדושת קדושתו שישנה כגון תעלה בו לנדר יש אמו ממעי שמיס בידי אלא אדם
 לשנותו יכול ואינו תפיסה בו לנדר אין לעולם אלא כן אינו הנידר בדבר אסור יהא וכן והואיל

 אין הפירוש זה ולפי אותו איש יקדיש לא בו שנאמר הראיה והביא בתמורה שאמר כמו בנדר
 ועקש נפתל בהם אין למבינים אחת שורה על יוצאים וכולם קושיא עליהם ולא מחלוקת בדבריו

 יוסי ר׳ דברי בענין נדרים בגמר האמורה התפיסה אותה היא לה שנתכוין התפיסה ואין
 אותו להקדיש מצוה דהא זצ״ל מארי לאבא דאקשי הקושיא זו על התורה בעלי שדמית.ותמהו כמו

 מצוה בפירוש בכורות בהלכות האומר הוא זצ״ל מארי אבא אין כאלו תקדיש הזכר מדכתיב
 הקושיא זו אין אלהיך לד׳ תקדיש שנאמר קודש זה הרי ויאמר טהורה בהמה בכור להקדיש

 מי אבל היא קושיא גררא אגב ודאי בכור בבשר בדבריו שהקשית הקושיא ולענין בושה אלא
שההפרש קושיא עליו ולא בדבריו שאין יראה התלמוד לעומק וירד בסס דדקדק דבריו שיתבוק

גדול 9
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 שהמתפיס דמיס זריקת קודס לפניו המונח בכור בבשר המתפיס ובין בבכור המתפיס בין גדול
 חולין ולהחזיר בכור קדושת לעשות יכול אדם שאין יוסי כר׳ נידר שאינו בדבר התפיס בבכור
 הואיל לפניו המונח בכור בשר אבל בידו להדיוט ואסורה לכהן מותרת הבהמה אותה ותהיה בכור
 לעשותה יכול אדס שלמיס וקדושת דמיס בזריקת אלא לאוכלץ ניתר שאינו שלמים בשר כדין ודינו
 דמיס זריקת אחר אכל אסור יהא ולפיכך אסור שהוא בעלמא לקרבן מתפיס ליה הוי בנדר
 בעיקרו ואי ומותר מתפיס קא בהתירא אזלינן שעה באותה דינו בתר אי פנים כל על מותר
 דכולי לא בגמרא דאוקמינן דהאי לבך על שעלה וזה נידר הבכור דאין מותר מתפיס בכור שהוא
 ולפיכך הוא לפניו המונח בכור בבשר אפילו וכו׳ שרי דמאן טעמיה ומאי דמים זריקת לפני עלמא
 עלי הן הרי כתנאי לימא התלמוד לשון שכך כן אינו זצ״ל מארי אבא על דגמרא וסוגיא קשיא
 טעמיה מאי דמים זריקת לפני אי דמי היכי ואתמהינן מתיר יוסי ור׳ אוסר יעקב ד כבכור
 לא תרוצא להאי ודחינן וכו׳ גביה בכור שלמים זבחי בשר דמחמת לאו אלא ותרצינן דאסר דמאן
 תרוצא להאי הלכך וכו׳ קרא דאמר דשרי דמאן טעמיה ומאי דמים זריקת לפני עלמא דכולי
 אלא ליה אידחי תרוצא דהך כלל איירינן לפניו המונח בכור בבשר לאו דגמרא סוגיא דהוא
 ולחומרא אפשיט לא לפניו במונח אבל יוסי ור׳ יעקב ר׳ איירי לפניו מונח שאין בכור בבשר או בבכור
 וכבר עיון צריכין בתלמוד הדבריס אבל קושיא בה וליכא הוא דאוריתא דאיסורא ביה נקטין

.לך אותם פירשנו . . .

מז. שאלה
 עמו ידבר שלא זה דבר משמע ממך אני מודר לחבירו האומר נדרים בהלכות ז״ל אמר ועוד

 הרי וכו׳ לך אוכל שלא ממך מופרשני או לך אוכל שלא ממך אני מודר אמר אם אבל וכו׳
 אלא קתני חדא דמתניתין דסבר מאן ליכא דהא פסקא בהאי לי וקשיא לו לאכול אסור זה

בהדך משתעינא דלא משמע ממך מודרני הא לך אוכל שאני ליה דאמר טעמיה דאמר שמואל
מוקי אסור דקתני לעיל מניהו דאיתותב ומתניתא יהודה כר׳ למתניתין לה ומוקי ודחיק

 משוס אלא יהודה כר׳ אוקמה לא דהא ליה סבירא יהודה כר׳ דאיהו למימר וליכא כדרבנן להו
 ותרוייהו יהודה כר׳ הא אוקמי לא אינון דבתראי ורבא ואביי בסמוך כדאמרינן קשיתא דמתכיתץ

אנא׳ רבא קאמר דהא לחוד לך אוכל ושאני לחוד ממך מודרני קתני תרתי להו'דמתניתין סבירא
רבנן קאמרי לא כאן דעד אדם לכל מותרת את הרי גט של גופו דאמרי לרבנן אפילו דאמרי
 בעלמא אבל חבירו של אשתו מגרש שאין,אדם גט לגבי אלא ידים הוין מוכיחות שאין דידים
 מופרשני ממך מודרני דתניא מתניתא מהנך ליה פרכת ואי ידים הוין לא מוכיחות שאין ידים
 ליכא יהודה ר' ולא רבנן לא מני אסור זה הרי לך אוכל שאני אסור זה הרי ממך מרוחקני ממך

 לחוד זה הרי לך אוכל שאני אסור זה הרי ממך רוחקני ממך מודרני קסבר הכי אלא לתרוצי
 לחוד ממך מודרני בבא תרי אלא מתניתין מפריש לא כורחין על כן ואם דמו מוכיחות כידים

 לדברי דמתניתין הכי לשנויי דמצי הוא ודאי ורבא כינהו מוכיחות ידים שהרי לחוד ממך מופישני
 רבנן לא מנו מתניתין הנך כן אס הכל בדברי למתניתין ליה שני דאי מצי לא שמואל ל3א הכל
 מתניתין׳ מפריש דאביי שכן וכל יהודה כר׳ אלא מתניתין ליה קמא לא הלכך יהודה ר׳ ולא

 כרבא־ הלכתא היא ורבא דאביי דפלוגתא וכיון נינהו ידים מוכיחות שאינן ידים דסבר ואע״ג בתרתי
 מתניתין לפרושי ובריתא היא בבא תרי דמתניתין כרבא פסיק לא אמאי קשיא כן ואס לן דקיייא
 שלא דברים כמה ויש לי שנסתפקו דברים מקצת החכם ארוני הדרת אל כתבתי הרי קאתי

 מעיקרי גדולים בעיקרים שתלוין מפני עליהן חזרה צריכין מקום ומכל להעתיקם פנאי לי היה
 מהן ,יש והנשארים מקצתם מזכיר והנני המצות מספר מקומות כמה בעיני הוקשה ועוד התורה
הזאת. בפעם מזכיר שאני ואלו אליהו שיבוא ער מונח שיהא שאר מהן ויש אחת פעס יישוב צריכין

אס
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 קושיתך מתויף לך פירשו לא שלשתה ואס שלשתה לא שניתה ואס שניתה לא קריתה אם
 ואץ ז״ל דבריו מתרץ שאתה לך יתבאר מהס להקשות שהבאת התלמוד בדברי כשתתבונן

 לא ולפיכך בהדך משתעינא לא ממך מודרני דילמא דאמר שמואל דברי תירץ דרבא מרגיש אתה
 יfואמ( ידיס הוין לא מוכיחות שאין יריס שמואל סבר מסבר לימא לשמואל לאכול אסור יהיה
 דמודר הוא מוכיחות יריס בענין מינה שמע וכי תני אמאי מתניתין רבא ותירץ וכי שמואל דחיק

 דגרסינן מוכיחות שאין בידיס ורבא אביי איפליגו הכי ובתר מוכיחות שאין ידיס בלחוד ממך אני
 אמר רבא ידיס הוין אמר אביי מוכיחות שאין ידיס איתמר שמואל לדברי תירוצא האי הכי בתר

 עד לרבנן אפילו דאמרי אנא רבא ואסיק טובא ורבא דאביי בפלוגתא וטרינן ושקלינן ידיס הוין לא
 אבל חבירו אשת מגרש אדס שאין גט גבי אלא מוכיחות ידיס בעינן דלא רבנן קאמרי לא כאן

 לרבא בין הלכך ענינא בהאי דגמרא מסקנא הוא והאי ידיס הוין לא מוכיחות שאיל ידיס בעלמא
 דדחיק לשמואל ין3 הכל בדברי ידיס הוין לא מגט חוץ בעלמא מוכיחות שחין ידים דמוקיס
 איפליגו בגט ורבנן יהודה ר׳ דאיפליגו דכשס ליה דסבירא משוס יהודה כר׳ מתניתין למוקיס
 מיהו ידיס הויז לא בנדריס מוכיחות שאין דידיס ושמואל רבא להו סבירא תרויהו מילי בשאר
 ליה סבירא כשמואל ומדרבא בלחוד יהודה כר׳ לה מוקיס ושמואל הכל כדברי לה מוקיס רבא

 דחד כשמומל נמי הילכתא כדאמרת כרבא והלכתא ידיס הויין לא בניריס מוכיחות שאין דידיס
 כותיה הילכתא לית בנדריס מוכיחות ידיס דבעינן כשמואל דהילכתא אע״ג מיהו הוא ענינא

 דהוא דרב מתרוצא כדמתחזי היא הכל דברי מתניתין אלא בלחוד יהודה כר׳ מתניתין דמוקיס
 המקומות כל שי׳ והנבון הנכבד לחכס פירשנו הנה כלל קושיא בה ולית דשמעתא מסקנא

 ואס הס מה ידענו לא אותן להעתיק פנאי לו היה שלא ואותן עליהם שעמדנו לו שנסתפקו
 ודבר עמו שיהיו מחכמים וישאל בעניניהס ויעיין בהס שיתישב אחר אבל ישגר אותן לשגר ירצה
 התלמוד פירוש 'מללמד הרביס בעונותינו עלינו דחוק שהזמן אותו ישגר מפרש לו ימצא שלא

 הקושיות מניין להרבות שבח ואין מצות ספר שאלות על גס השבנו וכבר בכתב. וחומר קל בלשון
אמר כה ולתרץ ולפרק ולברר לפרש החכמיס שבח אבל קושיות כמה להקשות יוכל תלמיד וכל

שיאל: מלך גי יתהלל אל רביו י דסייען. רחמנא כריך כמפתח חו

ש ל חוה ת ש * | ג ד ק ע
ם ^ ם8ה I יא•• ה ר רי

שטראעץ! !וזמנוחיטהה'
Iן רווילגא^ ן»זצל


