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 השערבפתח
 וגף. בו ונשמחה נגלה ד עשה הווםזה

 בהורה לגו שכתמת איהיות נכזב בךארא
 שה"ש(למד"ר

 שהגיענו שטו יתברך להבורא ולה'ודות לברך בברכהפותחין
 'המוקדש דליים" "עץ מקובץ השלישי קונטרס לאור להוציא הזהלזמן

 ומתוקים, הדים הבין, דאורייתא פלפולי תורה, חידושילהדפסת
 ומגרעת, חסרון בלי ודעת, פעם בטוב ערוכים מזוקקים,שבעתיים

 שפתים וחבר בכוללנו, הלומדים אברכים של והגיונם תנובתםפרי
 קונטרסים הדפפת של הערך ורב הבנועלת גודל לתאר למותראך

 תורה להגדיל הוצת מעיינותיט ויפוצו אמרתינו, כטל תזל לכןהללו,
ולהאדירה.

 השי"ת כעזרת כי כוללנו, מאברכי הדושים טכיל יהזההקובץ
 העומדים כוללים ארבעה וישנם עוז וביתר שאת ביתר הכוללנתרחב
 ברק בבני ים, בבת באכזב בקרית בברוקלין, פה כאבוב, דגלתחת

 ברוכי מצויינים אברכים למאה קרוכ כעת בהם ולורודיםובירושלים,
 נתגדלו אשר קדש גדולי ושלמים, יראים חכמים תלמידי כ"י,ד'

 עם בנווך ולתהלה, לשם נודעים ות"ל בישיבתנו, ולמדוונתחנכו
 ישראל. בית כל לתפארתמגולה,

 מרן עט"ר חו"ז כ"ק ה"ה רועינו לאבינו טובה ונחזיקובואו
 אלה, כל ופעלה עשושה הגדולה ידו אשר שליט"א, הנה"קאדמו"ר

 שמקדיש ע"י הוא, דילי' מנירא כאן הנדפסים תורה ההידושיוכל
 פקיחא עינא ומש'ים לאות, בלי ממש ונפוח לב במסירת ולילודוימים
 - והחסידוה, התורה בדרך סבא ישראל ברוח להדריכנועלינו,

 שליט"א,  אדמו"ר מרן ב"ק ה"ה משכיר לראש  תעילהוברכותינו

 שיוכל כח, ואמיץ  אונים  ברוב ולחזקו  ל'שמרו עליו ד' נועםיחי
 מרעיתו צאן לחנך שמים, כבוד הרבוות לשען שאיפותיו כללטל'אווע
 לקבל ונזכה ושנים, ימים 3אר'יכות וטהרה, בקדושה החורהבדרך

 בבא"ם. בראשנו ומל'כנו צדקנו משיחפני

 השל'אןניסן,

 ך ר ו עה
....-אשאש"8םאא-.,..'





 הקובץ להופעת וברכה קורשמכתב

*

 הלברשמאםשלמה
 באבובאבד"ק

 לפיק, תשלנה למבנ"י כ"ז אמור ד' יוםב"ה

 באמרי בלבי שמחה נתתי הנה בנים בני זקניםעטרת
 ה' ויראת בתררה המופלג כמדרשו האברך היקר נכדינועם
 צדק איותה נפשו אש'ר שליט"א רובין יהושע מו"סאוצרו

 דאורימתא ופלפולי חידודיי הדפוס לאור ולהוציא ולקבץלאסף
 ואמינא מדרשנו בית כוללי המצויינים האברכים חידשואמיר

 ולהאדירה. תור'ה ל'הגדיל יצליח בידו ה' וחפץ יישר סבאלפעלא

 הלברשמאמ שלמההק'





 העניניםתוכן
 העורר . . . . . . . . . . . . . . . השערנפתח
 שליט"א אדמו"ר ב"ק . . . . . . . וברכה קודשטכתב
 א שליט"א אדמו"ף פ"ק . . . . . . . . התחזקותדרוש

 . . . . . . . . שליח ע"י לקיומא דאפשר תנאיבענין
 ז גאלדכערגער בנימץ יונתןהרב

 יב מהנ"ל . . . . . . . . . . . הגוף חזקת בגדרבירור
 טז בלום ציון בן החתן . . . . . . מיני' כדרכה לי' קםבענין
 . . . . . גובה ולהבא מכאן דכע"ח בהא רש"י בשי'ביאור

 כא אונגער דוד מרדכיהרב
 בם ליפשיץ אליעזר שלזם ר' . דאיסורא חתיכא אנפ'שי' שגיאבענין
 לא זילכערשנויין אבר'הם ר' . . . . . . משיכה קניןבגדר
 לז שלאף יחזקאל אברהם ר' . . . . . אירוסין ברכתבענין
 מ'ד רובין יצחק ליבונם ארי' ר' . . . . . 'וביפול בדיקהכענין
 מז גאלרטאן זעליג אשר ר' . שליח ע"י לקיים דאפשר תנאיבסוגיא
 . מיני' בדרכה לי' קםבענין
 . . . . . . חנוכהעניני
 לעשייתן עובר ברכותבענין
 . . . . . . דרובבסוגיא
 . נבילה נעשה התיכהבענין
 ניתנו ליהנות ל'או מצותבענין
 . . . . . דכברעהבסוגיא
 . שלכד"ה טבל איסורבענין
 . . . הכינאי ביטולבענין
 . . . חשן דביטולבסוגיא
 . הנאתן כדרך דשלאבסוגיא

 נב וואקסמאן צין בן ר' . ..

 נח גרינפעלר חנה כרוך ר' ..
 מא אייזען גבריא' החתן . ..

 סו קארנרייך זאב החתן ..

 מט איינהארן חיים ר' . ..

 עא ליפשיץ ארי' חיים ר' ..
 עה רובין מאיר יעקב חיים ר'.

 פא וואקסמאן שמדאל חייםהחתן
 פד קאוואלענקא לייב יודא ר'.
 פז פירער יהוידע ר' . . ..
 צא ריינהאלד אליעזר יצחק ר'.

 צג לעזער שלום יצחק ר' . לאוין בחייבי תופמין דקדושיןבענין
 צח בלום ברוך מרדכי ר' . . . . . . . . עד מפי עדבענין
 צו לאנדא ציון בן אהרן כחטה ר' . . . . . שבת שיעוריבענין
 צח רוזנגארטען עזריא' ר' . . . . . . ביו"ט השוחםבסוגיא
 ק ווישל'יצקי פישל ר' . . . . . . . עד נעשה שליחבענין
 קח שארף ראובן ר' . . . . . נשים שתי טעות בסוגיאבירור
 קם איינהארן זהטא שלמה ר' . להזימה יכול אתה שאי עדותבענין

לי"אאא~





 שליפ"א אדמו"ר עט"ר מרן כ"קדרשת
 דשבומות, אי ביופ מררשינו בבית תורה מפר הינהיבשמןת

 תשל"ג*שנת
9

 בתגו ועתה וילך(, )פ' בקרא משרט ס"ת כתיבת מטתהנה
 הה" למען וע' ישרתי בני את עמדה הזאת משירח אתלכם

 אשר הארמה אי אביאנו כי "טרא/ בבני לער הזאת השירהלי

 רשת אותו תמצאן כי וה" וגו/ ורגש חלב זבת לאבותיונשבעתי
 מפי תפוכח לא כי לעד לפניו הזאת השירה וענתה וצרותרבות

 וט/זרעו

 עשה "מצות : וז"ל היא( פא ס"ת )הל' זא חרמנתם פסקוהנה
 שנאמר לעצבן תורה ספר לכתוב משרא' 81"1 אנט שש

 התורה את לכם כתבו כלומר הזאת, השירה את לכם כתבוועתה
 התורה את כותבין שאין לפי האזינו( )שירת זו שירה בהש"צ

 שירת לכתוב היא המצוה דעיקר מרבריה ומוכח פרשיות".פרשיות
 לכתוב צריך ע"כ לחלקים נחלקת התורח רואין להטת אמנםהאזתו,
 את לכם כתבו ועתה בפסוק ז"ל בפירש"י להריא מצואר וכןכולה.
 עד השמים האזהר הזאת, השירה את לשונו: וזה הזאה,השירה
 ציווי למה ~השכיל להבין לב לשים ומחראוי עמק אדמתווכפר

 ילבה האזינו שירת ש רקהכתיבה
 וגו' לכם כתבו ועת"ה אומרי על לדקדק "ם הכתוב בנוףוגס

 ההוא בעת הכתיבה חובת להם נתחדש למה יפלאדלכאורה
 לעד הזאת ושירה לי תהי' למען אומרו גם ועתה, גאומרודייקא
 ודבהי, הלב זבת למגותיו נשבעתי אשר האימה אל אביאבכי
 השי"ת שייראנו והוכחה לעדות הזאת השירה תה" איך מובןאינו
 רבות רעות אותו תמצאן כי זח" אומרו להיין צריך ותו הארץ,אל

 זרעו, מפי תשכח לא כי לעד לפני הזאת השירה וענתהוצרות
 זרעו. מפי תשכח לא כי לעד השירח תה" איך קווה בזהונם

 ישע" ב"ר שימה מוה"ר אלכוד החסור הרבני ק"יי2ו ע"י 2.תן תו,רה המש-.(
 שצדו. יווסתו י.ייערזעליג



 חיים ץעב

 בכרם רבותיה כשנכנסו ע"ב( קלח )שכת חז"ל דברי שד31עדימ
 א"ר וכו' מישרא' שתשתכח התורה עתירה אמרושביבנה

 לא כי שנא' משהא' התדרה שתשתכח ושלום חס יוחאי בןשטענן
 הזה קודש שמקרא ז"ל מדבריהם מוכח והנה וגו', זרעו מפיתשכח
 לעולם, ישרא' מבני התוה"ק תשתכח שלא השי"ת מאת הבטח'ההיא
 כתיבה טצות אל זו הבטחה סמיכות ענץ מהו למירק איכא זהולפי
 אלא זרעת מפי תשכח לא למיסר ל" הוה לא ועור תורה,ספף

 מבעה "מרא' בני מפי תשכחלא
 מגדולי )חד לחמו שסנה בספר שכתב יקר דבר כהקרם1הנרחה

 בן ר'אצ תניא ע"א( ה' )ברכות ז"ל אומרם עלדורו(
 נתגן לא וכולן לישרא' הקב"ה נתן טובות טחנות ג' אומריוחאי
 ומבאר הכא, ועולם "צרא' ארץ תורה הן ואיו יסורין ע"יאלא
 פ"ז )ב"ק שאחז"ל מה עפ"י דייקא, יסורין ע"י ניתנו אמאיהענין
 חייב שהוא  )פירוש סגולה, להם יעלנה הקטנים בבגיו החובלע"ב(
 יעשה  קטנים  שהב לפי ומיהו  רברי1, ה' ההיינו החבלה רמילה8
 רב ומשני סגלה, מאי ופריך להם(, שחייב הדמים מן סגולהלהם
 תמסי, מיני' דאכיל ריקלא אמר בר"ה רבה תורה, בפר אטרחסדא
 לאכול יכולים הם ודיקלא ס"ת - אלו שבשתים לפי הואוהטעם

 ערוך ובצולחן גדלותן, לאחר להם קיימת והקרן בקטרתםפירוועהן
  ראזלי טשום והוא קרקע, בהן שילקח פסקו ס"ד( תכחד ס")חו"ב

 דיקלא. כמו הוא רקרקע  בח"ה, יכהלשישת
 בנים בשם הזה בזמן ישרא' רבני משה דרש ספר בשםןנדביא

  בי כתיב וגם ואוהבהה הצרא' נער כסאה"כ יכונהקטנים
 שטובליט והיסורים הלחץ שכל כתב עולם  אהבת ובספר ורל, יעקבקטן
 בבני חובל כביכול שהקב"ה חבלה ענין הוא המר בגלות  הירא'בבי

 למקום. בנים הנקראיםהצרא'

 האמור מכל למדים נמצינו רהנה הנ"ל ז"ל אשרם מפרשובום
 וחיסוריו הגלות ע"י הקטנים בבניו חובל בבה" כביכולדהקכ"ה

 ולעשות דברים ה' לשלם הוא התורה עפ"י דינו אצרוכסבלנו,
 ראליבא  בפלוגתא, תליא סגולה ענין  שביטוי ייהדת  בב")סגולה
 )אשד דיקלא היינו בר"ח ררנה ואליבא תורה ספר הייתדר"ח
 פעלו תמים הצור כן על אשר כנ"ל(, בשו"ע כמבואר קרקעפירפרו
 לבו נתן  ולפיסך הששות, שבי ירי יוצא טשפט ייביו בל  אשרב"ה



ג חיים ץע

 ר' לרעת הסגלה זהו בתוכיטן נטע עלם וחיי הקדהטה תור'תואת
 ידי גם לצאת כדי ורחבה טובה חמדה ארץ הנחילנו וגםחסדא,
 בעוה"ז פירותיהן שאוכלין בגוניהם השוה שהצד בר'"ה, רכהדעת
 הם והן גדולים(, בבחי' "טרא' יהיו אז )אשר לעוה"כ קיימתוהקרן
 חסרא, כרב - תויה "טרא', לבני הקב"ה שנתן טובות מתנותהג'
 י,טרא' וארץ שהתוה"ק פי' - ועוה"ב ברעה, כרבה - י,צרא'וארץ
 עבור ר"ל יסורים, ע"י אלא ניוחנו לא וגולם לעוה"ד; קיימתהקרן

 הקטנים בבניו חובל בבהי' שהוא "צרא' שסבלו הרביםהיסורים
 סגול"ה יהיו שהם מתנות ג' אלו שכרס, שיטלו הוא בדיןע"כ

 לי והייתם התורה קבלים לפני כתיג ולזה החבלה, דמילתשלוטי
 לחמה השמנה עכ"ד העמים, מכלסגולתה

 "צרא' בני בהם זמו ישרוך וארץ הקרחתה רהתורה מעתהאמוך
 המר בגלות ויה יסרנו יסור אשר הצערינו 'התלאות כלחלף

 להבין בזה נחמד ומה הגליות, 12אר סבלות לרבות וגם הזהוהנמהר
 אמרו למרום משטה שעלה בשעה ע"ב( פח )2טבו2 חז"ל דבריולהשכיל
 תתקע"ד לך שגנוזה גנוזה חמרה וכו' הקב"ה לפני השרתמלאכי
 אנוש מה ודם לבשר לימנה מבקש אתה העולם שנברא קודםדורות
 רבש"ע לפניו כהנה אמר וכו' השטים על הודך תנה וגו' הזכרנוכי

 לפרעה ירדתם למצרים כלום וכו' בה כ' מה לי נותן שאתהתורה
 דכוונתו לאפסרו יוכן האמור ולפי לכס, תהא למה תורההשתעבדתם

 להיות הדין מן התוה"ק להם מגיע ישרא' בני דהלא לומה בזהרצוי'
 וכדין דברים, החכותה להם ית"ש כביכול וחייב הואיל מגולח,להם
 שטבלנו והגלות השעבוד וטורח עול כובד מחמת הקטנים בבניחובל
 ולא ירדתם למצרים לא אשר המלאכים כן לא אבל צוארייךעל

 ל'כט. תהא למה תורה השתעבדותםלפרעה

 קדשו דברות בראשית הקדמונים שנתקשו מה נמי יבוארובדרן
 הוצאתיך אשר אחלקיך ה' אנכי סיני, הר על ארו מלהבותית"צ

 מארץ הוצאתיך אשר אומרו על המפרשים ותמהו מצרים,טארץ
 טפי ופלא חירורן לכאורה שהוא בראתיך אעור אמר ולאמצרים
 יתכן הנ"ל עפ"י אולם המוחלט, ומאפס מאין יש השי"תשבראנו
 לבני התורה ניחן בגללה אשר בהסיטה האירו השי"ת דברידפתח
 הגליות, סטאר ממצרים והשעבוד הגלות חשכות במטביל והואהטרא',
 מצרים. מארץ הוצאתיך אשר א' ה' אנכי הקב"ה אמרולזה



 חיים ץעד

 כנטלו היא אשר ח'( )תהלים דהמע"ה דברי לפ"ז חטרו מארונוה
 וגם נ5םפה העזרת מלאכי אשר הק' תורתינו מתן אודותשם

 בגבהי אצלם התוה"ק אור נעיצות עריכות שיתאר נפשםכלתה
 אשר הארץ ב5ל שמך אדיר מה אדונינו ה' שם שאמר במומרומים
 תפקדנה 5י אדם ובן תזכירו 5י אגוש מה וגו' 'השמים על הודךתנה
 בא ולזה לקבלה, ונתאוו ידורון ידומע אשר הנטרת מלאפי רבריאלו

 עוללים מפי ואסף ע"ה רבינו כמטח כדברי דבריהם לסתורהכתוף
 הוא ישרא' לבני התורה קבלת דזכות ר"ל וט/ עוז שרתויונקים
 היא דהתורה ובשבי/ בגמת ויונקים עושים בבת" היותינועבור

 החובל כדין לנו חייב יתנוט שכבישך דברים החסרנה בשבילהסגולה
 ודררא תביעה שום מהם נערר המלאסים אבל הנ"ל, הקטניםבבניו

 חק/ התורה שדמכינא

 ועהה באמרו ע"ה רבינו כנטה שפתי חן יוצק מאד מהומעתה
 לעיל בפסוק דחנה וגו', הזאת השירה את לכםכתבו

 אסתיר הסתר האגפי וגו' וצרות רבות רעות ומצאוהו כתיבמיג"
 מאחר כלומר, ועתה. זה אחר הכתוב אמר ולזה וגו/ ההוא ביוםפני

 הקיפו שאול ומצרי ויסורים והשעבוד, הגלות בצער אתםשטרודים
 לכם חתכו עתה ולזאת דברים, ה' ל5ם השי"ת חייב א"5אתכם,
 הקטנים בבניו חובל כדין ס"ת כתיבת מצות זהו הזאת השירהאת

 הוא ר"ה בר רבה דעת אולם ר"ח, לדעת תורה ספר לו נותןשאביו
 ולזה קרקע, דהיינו פסקו ובשו"ע תמרי דעבדי ריקלי לו ליקחשצריך
 חלב זבת לאבותיו נשבעתי אשר הארמה אל אביאט 5יאמהית

 וגלות, יסורים ע"י לנו נקנה "טרא' רארץ האכדר והוא וגו/ודבהי
 טעמא דהיינו ואפשר הנזק, בתשלומי הדעות שתי ידי יוצאדהקב"ה
 ודבש, חלב זבת ארץ שהיא ישרא' ארץ את 5אן הכתובששיבח
 שיקח דסבר בריה רבה רעת לגמרי מקיים שהקב"ה בזה לרמזשבא
 הארץ את הקב"ה לנו נתן כן על אשר תמדי, אוני' דא5ילדיקלא

 תמרים. ורופש חלבזבת

 ובענין לצגיה חייב שהקב"ה רעיים החמשה אושת דברו מדיולכן
 לז"א קטנים, בהיותינו בזה"ז תמורתם לנו שנותןהסגולה

 השירה וענתה וצרות רבות רעות אותו תמצאן כי וה" אח"כהכתוב
 הנ"ל רשב"י וכפירתי זרעו, מפי תשכח לא כי לעד לפניהזאת
 עצמו רשב"י ע"ד נראה הענץ וביאור סטרא/ לכנמת הבטחהשהיא



ה חיים ץע

 שהוא וכאמור יסורין, ע"י אלא להארם נקנה אינו שהתוה"קהנ"ל
 רבות רעות אותו שתמצאן דעתי ורעל דברים, ה' תשלומיעבור
 וז"ש תשתכח, ולא לעולם אצלם התורה יתקיים זה בזכותוצרות
 שהם הצרא' בזכורן ורחל ליונקים, עוללים מפי כלומים זרע"ו.מפי

 כנ"ל, קטנים בנים בבחי' בהיותם בגולה ומכאובים ביסוריםמדוכאים
 יומתק ולפ"ז לעולם, תשכח ולא התורה א,ת לקבל ישרא' זכועי"ז
 הוה זרע"ו מפ"י תשכ"ח ל"א ראומרו רשומות הדורוני מ"שג"כ
 בן ר'"צ כרבתי חזה קודנו מקרא כורה כאמור רהלא יוחא"הס"ת
 ידיהן רעל וגלות, יסורים ע"י אם כי נקנה אינה שהתוה"קיוחא"י
 קימת הקרן רק זרעה מפי תשכח ולא ביוטרא' קיום לחתורהיה"

לעוה"בב
 הוא תורה טפר כתיבת טצות דעיקר הא היטב נמי יתבארודופייו

 ורש"י הרטיתם בשם שהקרמת וכמו דייקא, האזינו שירתעל
 בני על הבאים המאורעות רכל וסופרים ספרים טפי נורע דחנהז"ל,

 מודעת וכאשד הזאת, והטירה מרומז הקץ עד הדורות בכלישרא'
 מרומז שם והנה אכנר, ותלמירו ז"ל הרטב"ן ענין משכיל לכלזאת
 והטהורים הקדישים וסל ישרא/ בני שסיבלות והיסורים הצרותגל

 הדורות, בכל ית' שטו קדושת על וגולמים כעולות נפשםשמומרים
 וישרא' יעקב למשיסה שהי' בדורינו הזה והנורא האיום החורבןוגם

 הכל בנים, על אנות הובלו לטבח וכצאן רח"ל ורוצחיםלבוזזים
 השי"ת יפרע ממנה אשר החרובה היא הזאת והשירה בה,מרומז
 לצריהם, חביב ונקם שסבלו מה וכל שאבדו מה כל את ישרא'לבני
 בודרת המפורש כפי ואמת צדק בחשבנן הכל השי"ת להםוהטיב

האזיד.

 ישא אשד י"ט( )תהלים "טרא' זמינות נשם דברי נמי ירהובזה
 ה' פקודי וט' תמימה ה' תורת התוה"ק, במעלתמדברותיו

 שבאו ניאה דרכינו ועפ"י תיבות, חמשה "1 פסוק ובכל וגו/ישרים
 החונטה חיוב עגור הו2וה,"ק לנו שנירונה ללמדינו האלההפסוקים
 ב"ה המקום לנו שחייב ובנטת שבת ריפוי צער נזק שהםדברים
 התורה שגח הכתוב ומגיד המר, הגלות ומלעבור הישורין כובדבשבל
 וע"י ממעיינה, ונוזלים בה כלולים האלה דברים החמשהשסגילות
 תורת וז'נר חוכו, או2 השי"ת לנו פורע לנו הקדודיה התורהנתינת
 חסרונינו ומתמם בהולים הקב"ה התורה דע"י כלומים תמימה.ה'



 חיים ץע1
 נזק, תשלומי וזהו ובעובי', בגלות האומה"ע מן והטסדנושחוזקנו
 ומעלה לנפש, מרפא גם היא שהתוה"ק ר"ל, נפש. שאיבנתוז'קט
 חיים, עץ לשון ומרפא כטאה"כ הנפש ומסאובי תחלואי לבלארוכה
 אשר החבלה צער תשלומי היינו לב, פשמחי ישרים ה' פקודיוזהו
 לבנו. שצץ לנו כהציב הקב"ה התוה"ק דע"י בגלות, וטבלנולקינו
 ישרא' לבני נצלם שהקב"ה ר"ל יחרו צדקו אמת ה' משפטיוזהו
 מדוייק חשבון יונן לו יש דהלא וצדק, אמת בכמטפט וכדין כדתהכל

 ג"כ ובועות שבוו תשלומי כן וכובו כנ"ל, האזינו ומטירוןומכוון
 עושר ובשטאלה בימתה ימים אורך כמאה"כ התוה"ק באורכלולים
 הן כידוע בטלה שכר דהיינו שהפסדנו השבת גל זהו עיטרוכבוד,

 מתעלים שהיינו מה הוא ברזחניות השבת ברוחניות, והןבגשמיות
 קדשינו וכאדמת בארציט היינו אילו בקודש, לכוללה היל אלמחיל
 הכסף כל הוא בגשמיות והשבת בה, השוכנת הידכינה קרושתע"י
 טרודים שהיינו הזמן במשך לנחול יכולים שהיינו והנכסיםוזהב
 מאתני האומה"ע ושבזזו שאבדנו מה ועאכו"ככגולה,

 כבוד ואוסרו
 הטקצונו בגוים וקלס ללעג שאנו בגלות סובלים שאנו הבושתזה

 לבא הכבוד וסוף לעתיד, השי"ת לנו יחזיר אלה וכל הנדה,כטומאת
 יתעודדו, הנפש ואומללי יתרפאו החולאים וכל צדקינו, גואלבביאת
 )פי' הנחנטת תחת מץ )ישעי' כמאה"כ חסרונינו כל ימלאוהמקום
 וגו', כסף אביא הברזל ותחת זתב, אביא בגלוון( שאבדנוהנהרגת
 וכו', מביאין מאי וחבירת עקיבא רבי ותחת ע"א( נסג )ר"הואחז"ל
 בנחמת עינתו ותחזינה ידיגו מעצבץ השי"ת ינחמינו בגיג"נואז

 אמן. בימינו במהרה וירושליםציע

י-*."אשל45--..-.



 ז ם י י ח ץע

 גאלדכער'גער בנימין יונתןהרב
 שליט"א, אדש"ר ב"קהמב"ז

 הכוללראש

 שליה ע"י לקישוא ראפשר תנאיבענין
 אמר יעקב בר אחא ר' אמר גמי איתמר 'עתו ע'ור וף בכתובותאיתא

 ארכיביה ש הימנו צריבה איבה הבל צברי ובעל תסאי על המקדש יהתנןר'
 אמר אלא וכו', כשורה מוטעית חליצה אחתיה בר איקא יהב בריה אחארב
 כיון אלפא זוז, בטווים לך שוותן מנת ?ל לה חלוץ לו שהומר כל יוחנןר'

 לתנאיה, אחליה אחולי ובעל כיון הכ"י לתנאיה אחל" ימולו מעשהרעבך
 גד בני מהראי גמרינן אריכא תנזר כל מכדי קאמרת עפ"ר רב בי ברא"ל
 אפשר ולא תנשה הוי התם כי שליח ע"י לקיומא ואיישי תגאה ,רברבןובגי

 ע"כ. תנאה, תנאי הוי לא התם כי שליח ע"ילקוימא
 וין השמיט הגאי ויני כש,מנה אישות 'מהל' פ"ו בריש הרמב"םהיגה

 עליו ותמה שליה, ע"י 'לקיוטא דאיפשר במעשה ,דוקא להיית צריך המנארדה
 משירה מוטע'ית דחליצה דהטעם ס"ל והרמב"ם (ר בהל' הבש וכתבהמ"מ,
 דוא לקינאה, אחליה קהולי מעשה דעכו וכיון וגמ' בוי"א כמ"שהש

 אינה ובעל תגאי על המקדש דמ"ר אליבא הו14 זה מטעם. מהדריגןדבגמהא
 קמייתא טעם א"ש' א"כ גט, וצריכה קיש"ל אנן אבל גט, הימנוצריכה
 לנו זמן חיב שליח, ע"י יקיומא א"א הוה יחליצה מטעם ולא  אהליהדבלולי
 דג'ט. עכת-ד ?ה, כלל הרמצתם השמיט ולכן זד; לסללמקור

 שיטת הביא מהמחבר דכתב ד' פ"ק קמקא סי' באבג"מ רירתיוהנה
 אעפ"י לקבלה לשליה הגט כשמוסר תנאי להטיל יטל הבעל דאיןהריפף
 והגובי"ט וה'ט"1 ר~נ"ח וכתב להדיא, ליממה כשמומרה תנאי להם"לשימול
 שריהט לא ותוכי דאדעתא יה אחרי לזמר יכולה דהרתה ימילהאדטקמא
 ועפן בכל השליח שעוויה בפירכם ,האשה אמרה אם לפי"ז הב"ש וכתבשליה,
 להתעת הבעל ויכול ,דמי שפיר 4ע תגאי, יעשה הבל אם אפילודהיעו
 אין מיפן ובכל נ"מ המן 'משמע הרי"ף ומחתימת ואגג"מ והקשה שירצה,מה

 הסימן בריש המבואך' ולפי לחדש יצא 'ולכן תנאים, .להתנית יכולהבעל
 נקטיגן הלכי לקבלה, ליצליח למוס,רו להדלכר; שייח לעשות יטל הבעלדאין

 שלית ע"י זה ענשת יכול אינו לקבלה '4עליח' מתן טטהבעל ש"כלחומהא
 א"א הדה וא"ב לקבלנו לשלית הגט שיתן לשלכה לשליח למיסרודיהו
 מהני לא שליח ע"י לקימת דא"א ותנאי כלל ינו 'ויש שליח ע"ילקיומא



 ם י י ח ץעח
 7והה4 שופן בכל תנאי בך להטיל וא"א הרי"ף בת'ב שפיר ~כן חגאים,בה

 דהוינו חיש אם ,מפיצם אשך הקדמאים שאר דברי להבין מרי ויזנהעכת"ד,
 יש בדרך ובריהם ל'תרץ נ"ל הי' וב"ש, מבי"ח, טיח,הב"ח,

 מהני לא שליד ע"י לקיימא וא"א תטר של הדין בגוף נעייןמקודם
 ונואר אתר על אהבים 'באיית טעמש, כמה נמה ונשנו נאמרי והנהתמשה,
 א"כ שליח ע"י ,לקימא יתאפשר מעשה דסל סאבו 'ע"א קץ ביבמותשרגא
 בכחו יש א ית'ע לא ואם זח ר' יי התט אם זה דבר לי תעשה שעמראם

 לבטל שבמו כיון א"כ שליח; אוהו עשה זה מאופן דרק כיון ומשליחותלמטל
 בערש כשעכבה כן רססו התתהה לנו חיפשה שללה, ע"י כשנעשה זומעשה
 ליכא (11 שליח ע"י ליעשות כשכ"א משא"כ תגאי, קם לנמלו ג"כשול

 בדין נדחקו באמת ובתוס' .תנאי, בה כשנני לא ולכן המששה, לבטלמצינעת
 שיכול בידו כך כל והמעשה דהתויל טעמא דווינו וי"ל בנח"ל וכתבוזה

 וכו' הנאה ביה לטרויה בייו כן כמו שיות היא סברא והליח ע"ילקייץ
עכ"ל.

 ורימתי כוונתם, היתה 'מה ביאור צריכים מע התוספות דבריוהגה
 שההן דמעשה היא ואוספות וברי וכוהת שכתב ע"ש ערה וף גיטיןבפניי
 מעשה משא"כ אלימח(4 מעשה זעה שרוצה מיפן באיזה שהה ועבטהבהו
 גמור מעשה כך בל ושוה חמת הגא; ביה  ולפדויה יכ'ול איש בידודאית
 -  התוספות יבר'י להתש כהת ולכן בדבריה עיהש ומסטלו, הגאך אתילע

 לתעשות יכול  שאינו גוועו גמור; בועזשןז ווסת מעעש: בל  יורינו להיפךממהא
 גמור, מעשה כ'ו שיתנו ,מעשה משאךכ המבטלו, תסוי אתי לא שליחע"י

 כ"כ יציגו כית לפליח ביה מדצי להכי שליה, ע-י ייוהצתז שאיפשרדהייה
 תגאי יועיל למה מתורץ ולפליז וכתב תנאה. גהה נשובי לכן נמהרמעשה
 רוה הוה והמעם צ"ל אע"כ שליח, 'ע"י ליעשות (רשנ הלא המבועותבנדרים
 מזהרה דהרה טימן וזה מטעם 19א שליח ע"י לקיים איפשר צריכיןשאע

 דיבור אלא החץ ד"א 'ושבע"נ טהרים משא"כ ומבטלו, תגאי תותיקלישתא
 קכ"ה. ב"ב ההמב"ן הקשה )וכן דממטלו הגאי אתיבעלמא

 י"א, דף בנזיר שהקשו כדבריו לחרץ א"א כשוספות באמתשעה

 שליח, ע"י גזירות ,לקבל א"א הלא בטירות תנאי לד;טיל איפשרדהאיד
 שכהב ץ לסברא נגהו לא דההיס' תזיע עכ"פ שהירצו. מה שםוחורשן
 מטעם התו שליה 'לטוויה שיכול במקום יוקא תנאי שמהגי הטעם וכלושב"י
 שייך דלא אעפ"י התם והש מנזירות, מקשו מה וזנקך קליעוה(4 מעשהדהוה

 לא התוספות אע"פ הפנ"י, שכתב כמו מדיבור יותר וטח לא מ"משליחות
 ההשפות. כותה ,באמת היה מה להבין וצ"ע הפנ"י, למברהס"ל



ם חיים ץע

 דאיפשי מה דה~ל לנו ידוע יהרה בעזרה, א בדרך לפושונ"ל
 יעשה רוהטו צריכין שאס דבר וכל כב' הטו לא ומה שלקה ע"ילשיות
 שליח, לשווטן יכף אים הפעולה אצלו יתייחס שרק רי ולא 'בעצמוהפיגולה
 נקראת מעשה איזה שן הנמעל שי"א עושה שלו הפעילה שכל יברמשא"כ
 דמה שלמעת כפוצעת לס חימומה שהתורן; שליח לנדהה ג"כ יכול שמועל

 אם התעה אכל לשלפוח, 'ו,נתיטזס געשה הבעל ציווי עפץ  עשיהשהשליה

 כשאנו משא"כ אמי  ותיהו'ס ומהמששה לנודי
 אריכי

 ע"י יעשין שהמעשה
  ומלו. מעשה צריבין שאם ילקק ,ע"י אנא אהרי

 ע"י לקיומא שאימשר תנאי שדוקא הדין שפיי לנו יוסברולפית
 בו לך אין כלל לנו ויש תטר וין למ חידשה התורה ייגה הנאה, הוהשליח
 המעשה, יבטל' שהתנאי ,התורה לט שחידשה ומה וממרים אנו ולכן חודושו,אלא

 תנאי על בית יבנה אדם אם דהרי העשירן, מעשה שינטל לומר אדאזה
 אינו ההגאי הלא זה, בשביל ישל שהבית הדעת %ל היעלה התנאי יקייםולא
 יבר אינה מבטל שהתדר צ"ל כרחך על אלא העשוייה מעשה לבטליכול
 במרעשה היוצא החלתן מבטל אינו שהתנאי לומר איפשר הה במרעשהרוחני
 אצל' המעשה ,מל התיק,סדת שמבטלרק

 המעשה ששה הוא דהרי המעשה, בעי
 שמו על נקראת תהא שהמ'עשה רוצה סרנו תתנאי יקויים 'לא ואס תבאיעל
 גתיקקם המעשה  מעשה, ,עבטה כשאדם פעם שבבל היות עם אומרים אנוולכן

 ע"י הנעשר, במששה והתיגה מאצלו, התייחסית מטזק וזנאי וין אבלאצלו
 שת"א יבר משא"כ אצלו, 'התייחסות מוקא ההן הפעולה שכל והיינושליה

 ברחוש לא גרידא ומעשה גרודא מעשה רק הוה א"כ שליח ע"יליעשות
 פועגממפ דכיון התוס' כווסת שעע ותיפשי לבטלה שימול הנאיםבפחמת
 איפשר א"כ גרידא מעשה וביש מעשה ומזה א"כ שליה, לשוויה שיכילבידו
 תנאי. ע"ילבטלו

 דחנה יברינו, בהשפ המוצבים והב"ז תב"ח וברי למ יתורץ זהועם
 לשליח ימסור להולכה שליה לרמויה לתבעל שצער דכיון ילהדזב יצאהא"מ
 ומה מייי קשה לא ובריס לפי אבל הבאךג לשוויה מ"ב לו אנאלקבלה
 ומגעשה אם סימן הוי וזה שליה לשוויה איששו ג'אמו ושינין ששאעהטעם
 שבזעפן אעפ"י כנע יפ"כ גרייא מעשה הגה או אליו דומתיקח,ס מעשההוא
 ע"י איפשר גירושין מעשה מ"מ צדוי מטעם שליח ליבויה לו א'זוכיה
 תנאה, למותה אופשר ,ושפיד אליו המהייחס 'מעשה כל כמו ההה יפ"כשליה

 באיזה לו שאיפשר כיון ושעם דהוה זהובים דיילת כמו ום"ל צ"להמבנ"מ
 בכל דנין אט ש"כ תנאי, לשוועת ג"כ לו איפסור ולכן התנאי לבטלאופן
 א"א ולכן שליח, ע"י א"א נקרא ולכן עכשיו עושה שונא 'המעשה עלפעם



 חיים ץעי
 תנאי, וין התורה לבו ההרשה לא מה במקום וממילא אופן, בשום לבטלולו

 וכת"ס בהת"ס )הצי' מילסדם האבני 'טענת ג"כ נסתר הפני וב'רי ,לפיובאטט
 "ץכהט(. מה ק"הבגיטין

 וכל זו כ~א ס"ל דלא חרמכ"ם לשיטת יסוקס להביא נ"ל היהחשנה

 תבנה, הה; לא לי ואם תסוה תגביה הוה שלזת ע"י לקיומא דאיפשדהטחי
 בסי' ופסק ורמ"א על שהקשה איגדת מה4 פנו ,רקצ בשעה,מ ראיתידהנה
 שנינו ערוכה גמרא הרי שליה ע"י לפדוח יכול דטשכ עסתן י' סעיףש"ה

 הבן בפדיון מ:קהרשת אינה בגרעה לי שתהוירהו ע"מ מנה הילךבקידושין
 השם מתדרג שזמה להחזיר ק"'מ 'רמוצה קני ובכומנן ומסיק פדוי בעאין
 ע"י לקיומא יאיפשר הנאי דבעינן משום  בטל דר~צסצי ליה  תיפקאיתא
 והאבני הנ"ל סי'  בשו"ע  הגליון על ברנ"א ועי' בצ"ע. הקושיא והגיחשליח

 הקושיא, לתרץ ,אוד בסגפן נתנבאו נביאים 2א2מ ה' ס"ק ל"ת בסי'מילואים

 דוקא היית שליח ע"י שפדיון 'לעש'ות יכול שאין טווב שההמ"אדאעפ"י
 המעות נותן השם שליח, ע"י להוות יכו'ל לכהן המעות נתינת אכל עצמופדיון
 העומד לכהן שליחע"י

 לכהי
 פדוי והא שלוחי ע"י מתן שצצי המעות עבור

 מהני שפיר וכ"כ עצ'מו, ע"י הפדיון דגוף כיון דכו"? אליבא מהניודאי
 התנאי מקיים אינו הנם לי שתחזירהו ע"מ מנה 'הזלך לכהן באומרבפדיון
 והדע=א. האבנ"מ עבשיו שליח, 'מהני מעות שננהינת כיק וגנעו'ת קונהאינו

 שום זה אין וחלא מעוה, ,בנתינה שליח שייך מ"מ קשה לבגירההצה
 השלחן על מתחחו שהמעות כמו והוה בעלשנ המע'ות הענוה רקחלות
 כשן דיש צ"ל אע"כ פדוי, בני יהא שו סיעות ועם המעות ט% לכהןוכבמר
 שהאב אעפ"י מהפריק חלק 14ה המעות ,בהקטנת ילשינו בדושדיון ילקג"כ
 והיינו המעות נתינת מעשה מ.מ הפדיץ, קהא המעות נתיפו שעםאומך

 פדיון כזע אין ממילא נתבטלה הנתינה ים מהפדיון חלק ג"כ הוהההקטא;
 -הא המעות שזה אמר ומהרב מה החלק על אבל תטוי להטיל יבולושפיר
 לבטלו. יכול המאי ואין שליה ע"י שייך לא בנילפדיון

 דד,מפריש ע"א נ"א דף בבכורות כמתני' מפררש א כין באמתוהנה
 הכדין, ליד שיתנו עד פדוי בנו  ומאין ההיעז  בכפריותו, חייב ואבר בעפדיון

 לחלק שייך שפיד היכ מהבדיון, חלק ג"כ הוה להסהן דהנתיזה חזינןהרי

 בני יהא הללו המעות דבעבור לכהן כבמר שהאב מה דיותו הפדיון,דמעשדי
 לספן המעות נתינת דהיעו במצוה הלק עה- יש אבל שליחות, שייך לאפדוי
 דינים, שני שיש בתרומה שמצ'ינו וכמו שליחות,  קוייך שפיר דה חלקועל

 הכרי, תוקון מעכב אינו הנתינה ששם השעפ"י כידוע; לכהן ונתינההשךש'ה
 הרע"א אריותא תרי הגחו וברי מובן ושפיר דמעכם קרא לן גלי הכאאכל

והש"מ.



יא ם י י ח ץע

 על שתמה כבכורות בהוי"ט במתני' שם עיי דחנה עקא, 'דאאבל
 דחייב הגבו בץ פדיון יהמפריש זה דין הרמב"ם השמיט למהההמב"ם
 דדירמב"ם חזינן עכ"פ ע"ז, דתמהו ג"כ אחיונים בשאר ועייןבאחריותו,

 דבהפרשתו פדיון חלות שום המעות בגחינת אין יבאמת זה, לכלל ס"ללא
 תושה ביה מהני למה לסוכתתה קושיא הדרא היו"כ המצדה, נתקיימהכבר
 דהלא שליח ע"י שייך המעות דגתינת לתרץ וליכא שליוח ע"י א"אהלא

 14 המעות נתינת נתבטל אם לי ומה בהפדיון, חלק כאן אין המערתבגתיגה

 בקידושין מהגמרא ההמכ"ם הוכיח ול'כן המעות, שאבו כמו אלא יהא לאלא,
 דליתא שליחות שייך ולא אעפ"י הכן 'בפינון תנאי דשייך תום המבתורהנ"ל

 חגאת הוה שליח ע"י יקיומא ואיפשר בתנאי דדוקא כללאלהאי
 רשן דכתב ש"ח בסי' חרמ"ש בד'ברי ,4הביאוד בהמקתה ראיתיוהגה

 פורה שדאב ימה כתב הר"ב"2 דחנה כן הוא שליה ע"י יפדות יכולהאב
 של שליחו התו יד14ב 'רק האב על מחודשת מצוה זה אין קטן בעודוזובן
 הקטן כנו את ו44ב פוצה ה"נ כש'יגדיל עצמו לפדוונ יכול שהכן וכמוהבן

 האב ששה דהירה מ"מ שליח ע'ושהו הקטן שאין 'והע"פ שליחות,מטעם
 דכיון הום שליח לעשות 'וכול האב וימן הטעם דלפי"ז והמקנה וכתבשליח,
 והנה נר'ג  פר'ט בה"ב  יבהברי"ו 'עיטש שלרג',  יושה שליח ואין שליחדהויא
 רק הבן, כפדיון  שלנהרת וין סך יש ובאמת המקנה:, מדבר'י לנוהיוצא

 השין שלחת דהוה מכית ש'ליח, לעשות  יכול האח אין לנגז צהד'י מעםשיש
 דפדיון הרמ"א, על השעה"מ קושיית מתורצת שפיר וא"ב ופליח, עושהשליח
 של'יה. לעשות יכול' יגדיל כהיהב,ן ולמורל שליה, ע"י לקיומא איפשרהוה

 לפי אבל זה, תירוץ ,מי,לואים האבני תירץ לא לכזה קשהובאמת
 אהבים האילה כמו היא האבג"מ ושיטת כבר .ביארנו דהנה ניחאדבר'ונו
 לאו, (1 שליח ע"י לועטות יכל יחם בפסע ומעשה מעיפה כל ?ל וניםדונו

 ליווה יכף אינו יהאב 'כיון דהרי כלום, 'לב הועיל לא סי ה"הוממילא
 חירחר '~י המעשה לבטל יכול ד"א אין מ"מ שיהיה טעם מאיזה יהאשליח
 ויו"כ אהבים, וערלת כמ"ש הנאי וין נתחדש לא וממילא תנאי, שלחתוהה
 ס"ל חיה ג"כ דהרמב"ם ואצ"ל שיטתו, לפי זה טתרוץ הכבנ"מ גאידשפיר
 מהגמרא דעו המניא וממילא 4ז, תקרהן קימל לא וממילא אהבים האילתכמו
 ואבנ"מ הרנ"א כעין שתירץ ע"ד כתונות בהפלאה וע'ר בהנזל, בק"רושיןהנ"ל
 ויבון  אתי של היסוד עםרק

 כתכנו כ"ש- אבל הפנ"י, ורך יל וי:בוד ומבטי
 שהומב'ש התימא מן אין וממזלן כן, ס"ל 'לע ההמשובים ושאר התוס'שש'יטת

 הרמב"ם. לדברי מקור בעזהער"ת מציצו ובכן זת, לתירוץ ג"כ יסכים4ח
..י.ן4שעשא4--."--.



 חיים ץעיב
 טהנ'עעור

 הגוף הזקת בגררבירור
 לא יהושע ר' קימא לא ובא חמר ע"כ עה וף טןעכמאיחא

 דגופא חזקה בחר ההוטע ר' אזיל לא כי אלא כלל דגופא חזקה בתרציל
 בתר אזיל דממות חזקה ודיכא היכש אבל דממצא חזקה יאיכאהיכא
 קיום לבן שער אם טמא לבן לסועד קהים בך4-ת אם וחששו דגופאחזקה
 ע"כ. וטהור, כהה יצמר יהושע ור' טכפב ספק צערלבהרת

 איל יהושע דר' הגמרא גניתי וראי' ומיון נשי קשה לסשדהוהסה
 יהיינו השף, חוקת הויא ור"ג ר"י של ,בהמחלוקת הלא דגופה ועקהבהר
 לומר אפשר שפיר ות"כ ~לפניך, בעולה יהרי למנינה איתרע בתהלתחוקת
 והטעם ממון חוקת יליכא היכא אפילו הגוף חזקה בוגר ר"י מילדלא
 וצ"ע. איתרע, רוע חזקה ומהא משום בבהרות וגוף ועקת בתר ר"ישיעיל

 יפבור לא דה"י מיתי דמהיכי שהוקשו אבל ד"ה בהתוספות עי'והנה
 חוץ הויא נאנסת* במשרטטתני ור"ג ר"י של ומחלוקהן וכתבו תגוףחזקת
 ממון החזקה יאללי יגמ' קאמר א"כ פנויה חזקת ג"כ לב'על ממוןכמזקת
 הגלי, לרוקת מהמ'רת ממיה יחהמ 'פצ"מ הגוף הוקז  במר מיל ר"יהיה

 הרי וכ"ת וכמוה, הנקת 717טדש-ות ייזר לרעדהא הצשזי רועשו ורחצתע.ג סעעשו המהדדת כל  ח,מר וגמצצ  שגיבוי מקהה ולגיצו הרי התוספו"יהבתי
 על חשה כהעמד נינא ה"נ וא"כ לפניך. הסר הרי כשזיווה חזקה להמונהיש

 מקודשת, ההא ויו"כ מתנגדת, הגוף חזקת הרי וכ"ת פנויה, חזקהחזקתה

 תידוו וע"ז ההם, כמו משיוחא ארתי העיא ,בעולה היא יעודיו ובהרעהרי
 הגוף, חזקת לגבי חזקה כלל השיבא לא פסיה להזקת לרשב"א ונראה יח"ל

 ושזוספוה.עכת"ו
 מעמא גועינו ,השאבהן בתירוץ פשט שלמד פ"א ב' ש' ביה"שוראהזי

 אמריגן תזפות בשאר דדזקא הגוף חזקת כנגד פנויה חזקת כיעילדלא
 לא איהרע אפילו הגוף נחזקת משא"כ שכנגחן, החזקה גובר והשתרעוכיון
 אפילו א"כ כ"כ, אלימא מגוף יהיקת כיון אליכסג שכנגדה שיצוקהאמריט
 דתרתי הטעינן ובמקוה צ-ל זה ולפי אחרות, חזקות כנגר גובר האיתרעהיכא

 עכ"ד. הגוף, חזקת הויא לא המקוה דחזקת צ"ל חסיון והיאלרעיותא

 הרי הגוף, חזקת המקוה חזקת נקרא לא למה לחלק צ"ע באמתחשנה
 רק הויא החזקות ושאר ושרז, החזקכם לשאר הטי חוקת בין יעזי~קלכתורה

 הויא הגוף מקת משא"כ טמציאא, השתנות איא דהויא ולא דיןכנן
 בהדין, שימי רק עעי פנויה (1 טומאה חנקת כגון בהדין, רק לא בעצםשינוי
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 שום שלטה עלא לנו אומהת פהוקה וגחול'ה בשלה ש מזמין חזקת'משא"כ
 בנלל נכלל' היא שלא שבמדד המקא הזקת יגרע לטה ויו"כ יבהגוף,השתנות
 עליו. מתמיהין ראיתי 'תח דמם"ש. מכית לכאורה וצלע ועוף,חזקת

 אמריקן לא הגוף חוקת ובכל השאו דברי ולפי מקווין האיתישוה
 משהחט אסתמר ר"ה ע"א י' דף בחולין התוס' הקשו והלא ל'ריעוהאתרתי
 נשחטות ולא חזקתה על מהמה דהעמד קמרונן לא 'למה פגצח ונמצאתבסכין

 אמרינן לא ה5ף ובתיקת איתא ואם במקרש כמו לפניך פגום תסכיןדהמי
 חזקת דהיינו וגוף חזקת 14ה התם הלא התוס' מקשין מאי לריעוחאחרשי
 גשתם2 שלאהסכין

 במה א' פרט ה' בכלל תוחח תשערי שהקשה ראיתי אחרתועוד
 במכלתין הפנ"י בשם דבריו והביא פ"א וב' הט"ו 4ה בשמעתתא הש"שדכתה
 שאר לגבי הוקא 4י עדיף, יובא והזקה ידובא כלל לנו ש"1זשעפ"י
 ולפית וכתב עדיפים הגוף דחוקת אמריגן הגוף חנק; לגבי אבלתיקות,

 טהרה חזקת בתר אזלינן ולא טמא מפיקו בעה"י סומים; ספק דאמריגןאעפ"י
 תספיקו כללק האי אמרען לא הגוף תיקת כנגר אבל חוקות, בשאר יוקאזהו
 הזקה בתר אולינן ה"נ כרפ"י, טונפת; בספק רובא בתר' דייליכן דכמוטפח
 עשק ט' )יף בחקין ממשר דהרי השעית ע"1 והקשה הש"ש, .וכ"ידגופא
 ואסורה דטריפה לא או רובו בשחט אם שהיסה אחר הסיממם בדק לאדאם

 ואסורה, ותה שם המיספות וכתבו נכילה, מטעם משמא; שנה אבלמנכ"לה,
 נבילה לעשות החמיוז לא מדאורייהא ושריא שפיר שוחט פעמים דיוכמשום
 בחזקה מזיה; שהטהמה אעפ"י אסור יא למה ולכדררה לפיהה4ם. פירשע"כ

 לנו יוד מ"מ כגמ', ייזם סדאי,תא נשחטה במה לך שיוודע עד עומדתאיסור
 מדרבנן ומהמרען יאמרינן אלא שפיר, שוחטין פעמים שרוב והיעורדב,

 ומדרבנן מבהמה איסור חזקת לגבי כתיקונן ד,וטחיטות שאין מיעוסאדסמוך
 בנבילת הכ"כ מריף, 'רומא הזזקה רובא אמרינן דמואדרייתא באכהא,אסרינן
 דברי ולפי ד~ןע"ת לפי"ז והקווה אדשיא. לא טהרתן יאפושי  ההמירולא

 הגוף, חוק'ת לג'בי אמרינן לא עדיף רובא וחזקה 'ייובא זו כללאעע"1

 כאן רעד הסינצים רהב נשחט דל'א מבהמה הגוף חזקת לס יש הכאח"כ
 זה מאי ש"כ הבהמה להטריף צריכין אנו מד(מרייחא וכ"כ ,נמחט, היהלא

 עדיף. רהרוב ההוס'שכתבו
 בעלי כל אהגר אחת קושיא נקדים ומקודם כ"ז לתרץ נ"לוהיה
 עדיף הגוף זירקת יילן בסוגות ומבתור מה לפי 'דיגה ע"ז עמדותריסין
 רהלא ביה, וכיוצא פסיה וחזקת טומאה חזקת כגת דדינא חזקהמסתם
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 אונפיק ודלמא הכות מן הכהן 'מויצא היא חזקה בתר חאלינן למח-י%עיקר
 הזקת וצה שם חר'כ ע"'ב, י' וף כחולין כדאיהא סיעהרא, ליה בצרמהא
 אסייט אם 'ממ"נ ויו"כ משקדייה, כצרה ולא הנגע ומשהגי דלא ידיינודגזף
 ממנה חזקות שאר ללמוד ,לן תיתי מהיכי הוקיע משימי עדיף הגוףדחוקת
 סרחך על הכהן מויצא ידייק חזקות שאר למרין עמנו 'רואין אנו אםומע"כ
 'רב. צ"ע זו וקשיא הן, סחהא כבהד לומר יצוצריכין

 חזקות שיאר הגתו השת גין אחהת כגדרה לו הה; יעוש"ש נ"לוהיה
 שנא מאי 'דבריו על עמדנו יהנה בעיהי"ת, הקהויות כל ל% ותיצרב זהועם
 מומין. חזקת כג'ון הגוף חוקת שאר עצב ומאי הגוף חזק,ת נקרא ,דלאמקוה
 נשתנה, לא שהגוף מהם פירושו אין הגוף יחזקת למד יתשוש נראהעכ"פ
 נפק"מ עוונה שינוי ונמתו בעצם וינוי הוה, נהעף השינוי ויום פירכנורק
 ואין מהגוף דהו כל שנוי כשיש אבל הגוף, שינוי נקהא זה ג"כ הדיןבלי
 הנפקא לנו ערשה ,הדין יק שינוה נקראת שמהא כדי שינוי תשיב זהשינוי
 דדינא, חזקה רק ,ונקרא דגוף, שינוי גקהא לא זה שינוי גק'רא שיהאמינה
 דאעפ"י הגוף חזקת ולא ודינא חזקה יגקרא במקנת לפי"ז כתב שפירהש"כ
 סאה ממ' 'לפחות סאה ממ' יותר טפה בין הכזינוי אבל במציצות שינוישיש
 נקרמתן שפיר חרב סאה, מ' של הדין שהיה לאו אי שינוי נקרא ה"הלא

 בלא ושפילו גפק"מ יזה בהולה 'וועקת מומין בחזקת משא"כ ,דדיתםחוקה
 הגוף. חוקת נקראת ושפיר ג"כ, תדין גלי לש'"%י מהשגהדין

 ואמריט כתום' ש'ם דמ,בואר ממכין שהקשו מה לבר ,מחורץלפי"ז
 חסר ודגכין נמחטה שלא גיהקת הבהמה העמד סוייט נסכין, לריעוהאתרתי
 חזקת לס יש הסכין פגימת חיהמ כנגד יהרי והקשו פגום. ושיינולפגיך,
 יבצעו ולפי לריעושה תחתי אומרים אס אין השף ובחוקת, וסכין שלהגוף
 שהיה לאו אי 'בעצם לשינוי מיוה"כ לא בסכין כהו סל פגימה צהרינידלג
 נקרא לא זה הש"ש שיטת שהוברגו מה לפי וא"ב בסכין, פגיכן; שלדין

 מרה זה יעם המקוה, לחזקת הסכין חזקת שהוספות מדגש השפיר וצוף,ועקת
 אמרינן לא הגוף חזקת וכנגד כתב ידום"ב שהקשה הקע"ת תלונתג"כ
 שריא מה"ה הסימנים בוק דבלא ט' דף בתוס' מבהגר והרו עויף,הובא

 נשחט שלא חזקה כנגדו שיש אעפ"י כהרגן, שוחטין פ'עמים ורובגלגילה
 או מחצה רק או הרוב ממחט שלא ומה נקהה דברינו ולפי סייסים.רוב
  לע שהיה שר אך ,לגפות נחזשצ  הוה ולא בעצם נפ"מ אינו זה מיעוטאפילו
 התוספות נתבו תצפיר מקוה כמו יגה וח"כ הסימצים, 'רוב שחרפת שלדין
 הגוף. לחזקת והשב לא רזה הרונ סתר רק החזקה בתר הכביודלא
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 הוה לא לבית מוץ אל המהן בווצא נגע שול כצדין באמת זהולפי
 לא מעט קטן יותר נששה שהנגע ,במה דהו כל דרויינוי הגוף הנקתג"כ

 התורה דין 4ן אי לשומי נחשב השינוי יאין כיון הסוף לחזקתנחשב
 ידינא חזקה הוה חזקה של דין בתחקור ב14מת מא"כ מטהר, שבחטרשנגע
 צצו מסברא חרק הסף, חזקת אינו חח יבאמת הודקות. כל למדין אנוהשפיר
 וק"ו ודינא הזקה על הוא אדרבא הלימוד אבל ,עדיף, הגוף נחזקהאומרים

 כית הזקנת, ששחי למכין אם רהאיך ק'הטייהע קשה לא וא'ו הגוף, חזקתעל
 אנו האיך עדיפא הגוף ההזקת וכיון הגוף, חזקת יוקא מבחורדבהתיהה
 דדיתם חזקה מבחשר בהחורה אדרבא דברינו לפי אבל חזקות, שארלמדין
 יוה'ר ייבוא אומרים אנו מסברא חוק מק"ו למדין אנו הגוף וחקתהבאר
 במציאות, השחמת כן גם שהיה לומר יצריכין כיתחמור,

 חזקת לצה הגמ' קרושת ולמה ובכהת לבן משער קשה בנימתהשנה
 הנ'גע יהרי הנגע, מרירת לו שאין לומר הגוף תיקת לנו אין התם הלאושוף
 לאחר שאיז לא אכל נגעים, דין זה לאיש שאיז חזקה לנו ויש צ"ל אע"כיפגיך,

 אפילו קשה זה .ובאמת דדיתם חזקה נקרא יה הרי הח"כ הנגע, מראותזה
 וצ"'ע. דגופ(4 חוקה גקרא לא ?ה כך ובין כך ובין דהש"ש, אליבאשלא
 כמו דהרי יתר; במאחזר בא לבן שהשער ורופא חוקה לנו ויש לזמרואין
 בריהם דגרתי ושוב צ"ת. זה ודין יותר, מאדחר' בא דהבהרת חוקה 'לנו ישכן

 היברי ומבימן צ"ע, ותירוצו ע"ז, שעתך ט' (ר"ק חוקה כללי ח"גאפרים
 ב"4 למס' :בחיוהציווכים

 התום' ביב'רי אחרת משט למדו הששע"ת והפנ"י יעקב חביתוהגה
 נמי יההם שנמדנו מקוה שנזקת יותר אלים הגוף שוחקת ,לא ההדינוהנ"ל
 הויו יבאן רק לריעושם תחתי שייך נמי הגוף ובהיקת הגוף חוקתאיקרי
 זו. סברא ג"כ שכתב מקובצת, כשוטה ועי' קלישא, חזק", ועת פנויה,חוקה
 השכמ"ל(. קדושא, הזקה *מיה הזקת קרקרי אמתי דבריהם להביןיוצ"ע

 דמאי לעל הקמיט דרגה בדל, דבר הרווחת זד, משם לפיוברומת
 בתולה חזקת של הגוף לחוקת בההת אצל הגוף מחוקת יראיה הגמראכויתי
 נגע לס אין ג-כ עכשיו דהלא הדיקה, איתרע לא בההת אצל התםדהלא
 במשאיסתני התם משא"כ נגע, כאן ואין הגוף חזקת לגו והד הבירור;המטמא
 החיקה ואיתרע לפינו בעולה הרי התם וריג נ"י של המחלקותןטצסהי
 הגוף חזקת בתר יונא בכהאי הלולינן ראיה לנו אין ועסיין כהוליםדחזקת
 בתוס' השע"מ הב"י של פירושו דהיינו יב,רונו, יפי אבל אחרת, חזקהמנגד
 יו כמו כך בל אלים לע  מנויה יחזקת הוא חרשב"א של תירוצודעיקר
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 שום צית בןהחתן
 שליט"א אוכיור ב"קחדר"ג

 מיניי בררבה לי' קםבענין
 ,ה של שורו על העידו : ה"ה עדות מהלכות כ' בפרק ההמכ"םכתב

 זה דין ומקור הכופר. את משלמין ואין לוקין הן הרי והוזמו הנפש אתשהרג
 כפרה דכופרא הכופר, את משלמין אין וזממים רעדים )כ( מכזה במס'הוא
 הרג )שלא נינהו כפרה בני לאו והני האדם( את שורו שהרג זה על יכפרהוא
 שא"א מקום דבכל תענה, דלא לאו משום לוקין עכ"פ אבל אדם(,שורם
 חלוצה. יבן גרושה בבן כמו תענה לא משום לוקין הזמה דין מהםלקיים
 ג"כ דרצו באופן איירי דהרמב"ם כיון סק"ד ל"ת סי' בקצה"חוהקשה
 רבתה דבפירוש וכיון הנסקל, שור כדין בהנאה ולאמרו להרגו שורולהפסידו
 שהעידו זוממים עדים )דבל מלקות במקום לתשלומין זוממים עדיםתורה
 משום ומלקות זמם כאשר משום ממון מחויבים הם ממון, לחייבו אחדעל
 בכתובות כמבואר ממלקות ופטרתן לתשלומין אותן התורה ורבתה תענהלא
 דלא המלקות את הממ'ון ויסטור השור בעד משלמין אין למה א"כ ע"ב(,ל"ד
 הכופר. מצדתענה

 ל"ב בכתובות ההפלאה שחידש מה ע"פ הרמב"ם שיטת ליישבונלענ"ד
 דוקא היינו מלקות במקום לתשלומין זוממים עדים התורה דרבתה דהאע"א

 ובהעידו כגון ומלקות ממון על העידו אם אבל תענה דלא מלקותבמקום
 מכאשר בא המלקות דגם ומלקות, ממון לחייבו שרצו רע שם שהוציאבאחד
 יוחנן כרבי דקיי"ל כולה התורה בכל כמו משלמין ואין דלוקין אמרינןזמם,
 לזה וראי' משלם. לא ממונא לקי מלקא ומלקות ממון דאיכא דיכאדכל
 זוממים" "בעדים מדכתיב הוא משלם ולא לקי דמלקא הלימוד עיקרדהרי
 ארבעים לי' וסמיך וכו' מחייבו אתה אחת רשעה משום דדרשינן רשעתוכדי

 חזקה כנגד דאיתרע הגוף חוקת מדמה רהגמ' לחשר (רפשד אופיר א"כשקחת,
 כנגד לפנית; בנהלה ווי דהיעו ואיחרץ, בתלים חזקת יהירוקלישתא,
 יישים אלימתא, חזקה כנגד איתרע לא הגוף דהחזקת להיסא פנויהחזקת
 שביארו כמו טומאה חזקת כנגד ריעחזא בלי הטף חוקת והחקהכהרת

 אכל זה" דקדוק מיושב שפ"ר התוספת ההברי זה פשט לפי א"כהתוספות,
 ופשע. קשה, הש"ש פשטלפי

--*.ן84ע448_.*"
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 זוממים דבעדים לומר אפשר האיך וא"ב משלם, ולא לקי דמלקא דמשמעיכנו
 דמלקא מינייהו ילפיא התורה ובכל משלמי ממונא רשעתו כדי כתיבדבהו

 להייה  רשעתו דכדי הקרא קאי זוממים בעדים דגם אע"כ משלם,  ולאלקי
 דרבתה והא זמם, מבאשר והמלקות ומהממון היבא וכגון ממון ולאמלקות
 תענה. דלא מלקות במקום היינו לתשלומין זוממים עדיםתורה

 שאתה עדות להיות שצריכה קיי"ל עדות בכל דהא לזה ראי' נ"לועוד
 ממון אותו ומחייבים רע שם שהוציא אחד על בהעידו א"כ להזימה,יכול

 עדות מקרי שפיי מלקות חייבים הם דבהחמו נאמר אם בשלמאומלקות
 לחייב שרצו כמו ומלקות ממון חייבים שאין דאע"ג להרימה יכולשאתה
 שפיר מקרי מלקות דהיינו החמור בחיוב שנענשים כיון מ"מ הבעלאת

 דעד"ז התורה גלוי קאי בכה"ג דגם נאמר אם אבל לשימה, יכול שאתהעדות
 רצו שהם להזימה, יכול אתה שאי עדות הוה א"כ לקו ולא משלמיממונא
 ודו"ק. הממון הקל חיוב רק העדים את מחייב ואתה ופאון מלקותלחייב

 התורה גילתה דלא הרמב"ם, בדעת יותר חידוש עוד לומר נוכלולפ"1
 אותו מצד ג"כ הוא תענה דלא דהמלקות היכא רק לקו ולא משלמידממונא
 והתמו ממון שחייב באחד שהעידו כגון זמם, מכאשר לשלם דמחייבוממון
 בגוונא אבל ומם, מכאשר  וממון תענה מלא  מלקות חייבים ממון אזתודמצד

 והממון הכופר מצד בא חמלקות  מ"מ וצענה כמסו הוא שצדיקותו יסודהרמכ"ם
 משלמי, ולא לקי דמלקא לכללא הדרינן ובזה שורו, להפסידו שרצומצד
ודו"ק.

 ע"ב ט' דף דסנהדרין מגמ' ההפלאה סברת לסתור יש דלכאורהאך
 הבעל הביא דאם שם דמבואר ת"י(, כ"א פרק עדות בהל' הרמב"ם ג"כ)ופסקה
 לזה, ונפשות לוה ממון ומשלמין, נהרגין האב עדי האב לעדי והזיחועדים

 לעדי הזימו האב שעדי ביון מיתה הבעל עדי לחייב שרצו בשבילנהרגין
 לחייב דרצו דכיון וקשה כסף, מאה לחייבו שרצו לבעל ממון ומשלמיןהבעל
 ~פי ומלקות ממון שחייב רע שם מוציא כל כדין במלקות גם הבעלאת

 לקו ולא משלמי זוממים דעדים הקרא גילוי כאן שייך לא ההפלאהסברת
 שרצו זמם כאשר מכח אלא תענה לא מכח בא המלקות חיוב אין דכאןכיון

 שרצו משום ג"כ מיתה חייבים דהעדים דכיון לומר ואפשר מלקות.לחייבו
 גבי דבשלמא הבעל, מכח מלקות שיתחייבו לומר שייך לא הבעל עדילהרוג
 לומר נוכל מיגי' בדרבה לי' דקם גחע"כ מצד מממון ונפטר ורמוןמיתה
 ומלקות במיתה אבל דקלב"מ, התורה גלתה לא לזה ונפשות לזהדממזן
 ג"כ נכלל מיתה דבחיוב מטעם הוא ממלקות התורה דפטרה דהאמסתבר
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 ממלקות דפטור מסתבר לזה ומלקות לזה במיתה אף וא"ב המלקותעונש

 ומלקות מיתה אשמעינן דאי ע"ב, ל"ז כתובות במס' בהדיא איתא זו)וסברא
 מיתה אבל עבדיא לא במפי' דתרתי התם דוקא אמינא הוה ממלקותדפטור
 וראיתי צריכא(, תרתי בי' נעביד אימא בממוני' וחדא בגופי' דחדאוממון
 הוי מדינא אלו עדים וז"ל: הנ"ל, הלכה על הרמב"ם על הרדב"זבפי'
 להן, קטלינן לא קטלי בתרי נהרגין שהן כיון אלא וכו' ומלקות מיתהחייבים
 לזה ומלקות במיתה דאף מסתבר ומלקות מיתה דלענין כמ"ש כוונתונראה
 ממלקות.פטור

 בחבירו דחובל והמחבר הטור פסק ב' סעיף תכ"ד סי' בחו"מוהנה
 ואע"ג 11"לי במק"ג הממ"ע שם וכתב לו, לשלם חייב במזיד אפילוביוה"כ
 היבא כל וקיי"ל בו בהתרו עלי' ולוקה ביוה"כ 'מלאכה בעושה לאושיש
 ממון דיתן קרא לן דגלי חבלה גבי שאני לקי, מלקא ומלקות ממוןדאיכא
 חייב הוא בחבירו חובל בכל וכוונתו עכ"ל. בי' כתיב דגתינה לוקה יהאולא
 ולא דישלם תורה דגלתה רק יוסיף, לא משום ומלקות החבלה משוםממון
 והנה יתן(. שבתו רק מדכתיב לה דרבינן ע"ב ל"ב כתובות במס' )עי'ילקה
 דוקא הוא ילקה ולא ויישלם התורה דגלונה דבעד"1 הנ"ל ההפלאה סברתלפי
 אם אבל זמם ממאשר לשלם שנתחייב הממון מכח המלקות חיוב באאם
 גם א"כ משלמי, ולא לקי דמלקא לכללא הדריכן אחר מצד מלקות חיוביש

 צ"ל ג"כ הממון, מכח ולא יוה"כ מכח הוא המלקות דחיוכ בחבירובחובל
 בחבירו חובל גבי הקרא דגילוי הכרח להשו"ע דהי' ונ"ל משלמין. ואיןדלוקין
 ע"א ט"ז מכות דבמס' אחר, לאו מצד המלקות בא באם גם הוא מבוןדחייב
 הניתק לאו על מלקות חייבין שאין שסובר בטלו ולא בטלו למ"ר הגמ'פריך
 יצויר האיך עוד, לקיימה יוכל שלא לגמרי עשה המצות ביטל באם רקלעשה
 הנל"ע לאו שהוא לגרשה יוכל דלא בלאו שעבר שגירש באונס מלקותחיוב
 להחזירה א"א דשוב דקטלה הגב' שם וקאמר להחזירה, יכול לעולםשחרי
 ואינו פי' מיני' בדרבה לי' וקם לגרשה יוכל לא משום מלקותונתחייב
 דלמא הש"ס בגליון הגרעק"א שם והקשה לי', דקטלינן כיון מלקותמחויב
 מלקות שפיר וחייב הריגתה על מיתה מחויב דאינו טרפה האשה שהיתהמיירי
 לתרץ רמ"ח סי' או"ח חלק שיק 'מהר"מ בשו"ת וכתב להחזירה. שא"אמשום
 ממיתה דפטור אף הטרפה את דההורג ל"ד במצוה המנ"ה שחידש מהעפ"י
 משלם דאינו הא אדם הורג דבכל בחבירו, חובל כל כדין ממון חייבמ"מ
 פ' בב"ק אשר"י בהגהות להדיא שכתב וכמו קלבד"מ מטעם רק הואממון
 בכל כמו יד"ש לצאת לשלם עליו רמיא דחיוב ע"א ל"ט דף שנגחשור

 מדינא, ליורשיו לשלם צריך מיתה חייב דאינו טרפה בהורג וא"כקלבד"מ,
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 זצ"ל, הגרעק"א וכקהוית ארפה בשהיתה דממות הגמ' לשקים אנא~פץ

 בחבירו מחובל גרע דלא ממון חיוב עליו יש מ"מ מיתה חיוב עליו שאיןדאף
 לא משום מלקות חייב אינו א"כ לקי לא מלקא משלם דממזנא קילקלובחבלה
 משום רק החבלה משום אינו המלקות חיוב התם והנה עכ"ד. לגרשהיוכל
 משלם, דממונא בחבלה הקרא דגלוי הנ"ל בגמ' ומשמע לגרשה יוכל דלאהלאו

 המהר"מ וכתירוץ החבלה, מכח מסתעף אינו דהמלקות כזה כאופן גםהוא
 ודו"ק.שיק

 הרמב"ם אך הנ"ל, הכרח להם שהי' י"ל והשו"ע דהטור אףוהנה
 ביוה"כ בחבירו דחובל ט' הלכה ומזיק חובל מהל' בפ"ד דינא חך ג"כשפסק
 שהרמב"ם כתב סק"ד ת"י סי' דבקצה"ח זה. הכרח לומר א"א ממון,שחייב
 עיש"ה כלל חורין לבן דמים דאין וס"ל הנ"ל אשר"י הגהות על חולקז"ל
 חיוב לו אין הטרפה את בהורג אף דלהרמב"ם הנ"ל במצוה המנ"חוכתב
 מ"מ לבריא טרפה בין בחבלה חילוק דאין ממון חייב ודאי דבחובל אףדמים
 ואפשר שיק. המהר"ם תירץ לומר א"א ולת"ז חורין, לבן דמים איןבקטלי'
 דבהדי צריכא לא : ע"ב ל"ה דף כתובות מגמ' סייעתא להרמב"ם שהי'לומר
 פרוטה משוה פחות לחבירו דבהכה שם ומשמע דילי', שיראין קרעדמהיי'
 מלקות מחויב חבירו של שיראין וקרע יוסיף לא משום מלקותשנתחייב
 בחובל תורה דגלתה דהא גימא אם ואזכ התורה, בכל כמו ממוןופטור
 שיש 'משמע החבלה מצד בא המלקות אם רק הוא משלם דממונאבחבירו
 ולא השיראין קריעת מצד בא הממון אם אף וא"ב דחבלה בלאוגריעותא
 יותר קלוש זה דלאו כיון דחבלה ממלקות ויפטר ממון ליריב החבלהמצד
 ע"כ דשיראין ממון פוטר דחנלה לאו זאדרבה דחזיא וכיון ויאויןוקטאר
 פטור ההבלה מצד שנהחייב ממון אם וא"ב לאוין, כשאר הוא דחבלהדלאו
 כלל. חילוק ביניהם ואין דיוה"כ כגון אתר לאו ג"כ פוטר דחבלהלאו

 הרמב"ם סובר זוממים עדים לגבי באמת למה לייטב עלינו נשארעתה

 ולגבי הממון מכח דמסתעף מלקות על רק הוא משלם דממונא הקראדגלוי
 דמלקות דכיון לחלק יש ובפשטות אחר. בלאו גם הוא הקרא דגלוי ס"לחובל
 אלא בו לך אין ממון, חייב דבעד"ז תורה דגלתה אף א"כ מממוןחמור
 חייב אחר לאו בניתוסף אבל ממון רק לחייב רצה אם דוקא תההידושו
 תורה דהקילה דהסברא בחבירו בחובל אבל מממון, שחמור כיוןמלקות
 אממונא רחמנא דחס מטעם ע"כ הוא חמור דמלקות אף בממון להפטרגבי'
 נתחייב פרוטה משוה פחות חבלה דבהכהו אתגור אתגורי דאל"כ נחבל,של

 בעונש יפטר פרוטה משוה יותר גדולה חבלה ובהכהו החמור עונשמלקות
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 א"כ נחבל, של אממונא רחמנא דהם כנ"ל הסברא וע"כ בממון דהיינוהקל
 משא"כ נחבל, של אממונא רחמנא דחס ממון שיתחייב מסתבר אחר בלאוגם

 של אממזגא רחמנא דחס מטעם גבייהו תודה דהקילה הטעם אין דע"כבעד"ז
 ומם דכאשר עדיין שילם בלא רק מיירי עד"ז פרשת כל דאדרבהנחבל,
 דלא ע"ב ד' דף ב"ק במס' הריב"א לשיטת ואף עשה, כאשר ולאכתיב
 דמחזירין כיון מ"מ בחזרה דאפשר עשה כאשר ולא זמם כאשר במסתשייך
 נזקים אם דיינו א"כ נחבל, של אממונא רחמנא דחס לומר שייך לאהממון
 מבאשר לשלם דחייבים ממון אותו מצד בא מלקות דחיוב הירא דקראחידושא
 משלמי ולא לקי דמלקא אמרינן אחר מצד מלקות חיוב יש באם אבלזמם

ודו"ק.
 מה בהקדם לעד"ז, חבלה בין לחלק אחר באופן עוד לותרואפשר

 רצה דהרקי ע"א. ל"א דף בכתובות הר"י על הרשב"א קושית ליישבשנ"ל
 וקריעת תרומה אכילת מעשים שני דהוה מקום דבכל רש"י שיטתלפרש
 פלוני של בתו על בא בפלוני וכן לזה ותשלומין לזה מיתה מקרישיראין,
 שרצו לאב וממון ולהאשה להפלוני מיתה דחייבין והחמו המאורסהנערה

 דבחזר בסנהדרין יוסף רב אמר דהא הרשב"א עליו והקשה עליו. בלאהבת הי הבת בלא עליו 'לרעיו יכ~ין שהיו עדיות ב' מם כתובוששלאפסיות
 לזה ממון ומשלמין נהרגין האב עדי האב, לעדי והזימו עדים הבעלוהביא
 עדי יבימו רק 145ב יהודי הכל להם בא אושע הזגג; על וכיום לפז,ונפחדת
 וממון הבעל לעדי מיתה חיוב חיובים שני נסתעף זה וע"י הראשוניםהבעל
 הקשה שיף המהר"מ דהנה ליישב ונ"ל וממון. מיתה חייבין הם ואעפ"כלבעל
 דלכאו' עליו בלא הבת ועל הבת בלא עליו להעיד יכולים שהיו הר"יבכוונת
 שרצו לאב וממון להורגה שרצו בשבילה מיתה חייבים ג"כ הבת עלבהעידו
 ע"כ אשר וממון, מיתה חיוב להם בא אחד ממעשה א"כ כתובתהלהפסידו

 וחשבה לעשות יזמו כאשר התורה חייבתם דבעד"1 הוא הריי דכוונתנ"ל
 ע"א ה' דף ב"ק במס' להדיא כדמוכח ממש, עשאו כאלו מחשבתםהתורה
 עד"ז והא ופריך מעשה בי' דאית מזיק אלא התנא תשיב דלא שםדאמריא
 רהמנא מעשה בי' דלית אע"ג התם ומשני וקתני הוא מעשה בי' דליתדבורא
 דחיובם ומשמע לאחיו לעשות זמם כאשר לו ועשיתם דכתיב מעשהקרי"
 זנתה שפלונית רק בהעידו אף וא"ב כמעשה, מחשבתם התורה דחשבהמשום
 רק בעדותם ששקרו על שלהם העונש שאין כיון מ"מ אחת פעולה רקשעשו
 בפעולתם א"כ למעשה מחשבתם התורה וחשבה בעדותם לפעול שרצו מהעל

 כתובתה, את אבי' ולהפסיד אותה להרוג שרצו פעולות, ב' עשוהאחת
 הר"י על הרשב"א קו' ג"כ בזה ומיושב שיף, המהר"ם קו' בזהומיושב
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 אונגער דוד מרטניהרב
 שליט"א צ. 1. כמדמ"ר הההיהחתו

 שליט"א אונ~"ר ג"קבן

 גובה ולהבא מכאן וק רבע בהא י רש בשיביאור
 ורבא גובה הוא למפרע אמר אביי חוב בעל איתמר ; ע"ב ל'פסחים

 לא כ"ע לוה וגבין לוה דאקדיש היכא כל גובה, הוא ולהבא מכאןאמר
 לרבא אפי' י וז"ל ופירש"י ופריק. מלוה ואתי וטריף מלוה ראתיפליגי
 מכירה לאחרים מכירתו דאין הוא מודה לוה, ברשות הי' עכשיו עדדאמר
 ברשותו אינן שלו שהן ואע"ג למלוה, הן ממושכנין שהרי הקדש הקדשוואין

 כל אף ברשותו ביתו מה קדש, ביתו את יקדיש כי ואיש אמרורחמנא
 ושחרור חמץ הקדש בכתובות רבא דאמר ואע"ג ואתי, בד"ה ~הלןברשותו.

 רצו בזה מ"מ הבעל לעדי שהזימו אחת פעולה רק עשו לא האב שעדידאף
 להם ונחשב כסף, המאה ישלם ושהבעל הבעל עדי להרוג פעולות, ב'לפעול
 ודו"ק. פעולות ב' עשוכאלו

 דבחובל זוממים, לעדים ביוה"כ בחבירו חובל שבין החילוק מבוארולפ"ז
 מעשה שעל כיון מ"מ דיוה"כ הלאו מכח בא דהמלקות אף ביוה"כבחצירו
 בחבירו חובל תורה דרבתה כיון אמרינן וממון מלקות חיוב לו באאחת

 דמשלם ג"כ אמרינן אחר לאו מצד מלקות שיש זה באופן גם א"כלתשלומין
 שהרג שהעידו זוממים בעדים משא"כ אחת,  מעשה על שד,וא כיון לקיולא
 על בהעידו וכן שורו, את ולהפסידו כופר לחייבו ורצו האדם את זה שלשורו
 נחשב דזה ביארנו הרי מלקות, ממון לחייבו שרצו רע שם שהוציאאחד
 שרצו מה על רק השקר עדותם על שלהם העונש שאין כיון מעשיםכב'

 והדרינן לקו ולא דמשלמי התורה גלתה לא 'מעשים בב' א"כ בעדותםלפעול
 משלמי. ולא לקו דמלקאלכללא

 ביוה"כ חרש אחת ביד אם בחבירו בחובל דגם חדש דין לנו יצאולפ"ז
 ממון ולא דיוה"כ חרישה מצד מלקות שחייב י"ל בחבירו, חבל השני'וביד

 מעשה שהוא ביוה"כ בחבירו בחבל ודוקא אחר, מעשה שהוא כיוןדחבלה
 משא"כ ממון חייב דיוה"כ לאו מצד מלקות איסור בגיתוסף אף א"כאחד

 ודוקק. זוממים בעדים כמו אחר מעשהגבי

.י*-"א*י4.*.-
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 לא דמים קדושת אבל רבא קאמר קדה"ג דוקא שעבוד, מידימפקיעין
 תשיב דאי לר"ת וקשה כתבו, הקדש ד"ה ע"ב מ' דף גיטין ובתוס'אמרינן.
 מידי תפקיע נמי דמים קדושת אפי' הזמן הגיע שלא זמן גל לזה שלברגיזתו
 ביתו את יקדיש דכי לא נמי קדה"ג אפי' ברשותו השיב לא ואישעבוד
 מכאן דבע"ח שעה כל בפ' דאמר לטעמי' דרבא ואור"י וכו' ביתו מהכתיב
 מידי מפקיע פדיון לו שאין קדה"ג ודוקא ברשותו, ותשיב גובה, הואולהבא
 מנתינת שעבוד עדיף דלא פקע, לא תו אחת שעה דחל דכיון כו'שעבוד
 פדיון לה דיש ביון מקדיש מכח הקדש כח אלים לא קד"ד אבל וכו'דמים
 במס' שהרי לרש"י, יתכן לא הר"י דתירוץ המפרשים וכתבו לפקוע.וראוי'
 ברשותו אינו חשיב גובה ולהבא מכאן שבע"ח דאע"פ להדיא כתבטסחים
 להדי04 כן רש"י ביאר לא דבגיטין משום היינו ממנ"פ, בדרך שהקשו)והתום'
 מד"צ. מפקיע קדוה"ג האיך התוס' קושית קשה שובוא"ב

 דמחלק להא מודה רש"י דראמת רש"י, דברי לתרץ לע"ד ונראהא(

 גובה הוא ולהבא דמכאן דלרבא ס"ל דהר"י אלא לקד"ד, קדה"ג ביןהר"י
 ס"ל רש"י אבל קורר, ובין קדה"ג בין להקדישו ויכול' לה; של ברשווצחשיב
 להקדישו יכול אינו דקד"ד שהי 'ברשותו, אינו חשיב שעבוד עלי' דישדכיון
 )יה.( בגיטין ושהגביש שכ' וכעין מאחד, באין מכה להקרישו יטל הרה"גמ"מ
 קשיא העי ; וז-ל הקדש, הקדשך ,והאנס והגולן הגנב ')סז.( גמרותי ואמ,רינןאחא
 שינוי א"נ השם משינוי וכיון י"ל לר, מקדיש' מצי היכי קני לא כדי יאדש אילך

 הטף דבקדהמת כן י"ל ות"נ עכ"ל, מאחד באין וקמיתו הקדרה קני,רשרת
 המלוה אין שהרי השעבוד עליו יהי' לא שוב ההקדש דחל נימא ואםכיון
 אע"פ הלכך התוס', כמו"ש פקע לא תו דחיילא כיון מקדה"ג לגבותיכול
 באין ורשותו דהקדשו להקדישו יכול מ"מ השעבוד, מחמת ברשותודאינו
 השעבוד נפקע לא מ"מ ההקדש דחל נימא אם דאפי' בקד"ד משא"ככאחד,
 ודו"ק. הקדש אינו והקדשו ברשותו אינו חשיב לעולם א"כ התוט',כמ"ש
 ראיתי מ"מ דירן, לנידף זחל דהרשב"א הא בין לחלק שיש שאפשר)ואעופ
 נוגעין גבי )מג( דב"ב הא הנ"ל רשב"א עפ"י שמפ' מק"י ל"ז סי'בקצה"ח
 או"ח נזר אבני ובתשו' ע"ה סי' ח"א חיים במחנה ראיתי ושובבעדותן.

 עליות בשם שם מקובצת בשיטה להקצה"ח, קדמו שכבר שהעירו ש"לסי'
 שם שהרי ברשותו, אינו גבי בראשונים עוד נלמד זו דסברא הריהר"י.
 דידן.( כגוונא ממש וזהו עיטש, ברשותו אינו הוהבב"ב

 דקדה"ג קונמות שאני )נט:(, בכתובות דאיתא מהא ע"ז ילה"קולכאורה
 בדעת ולפמ"ש ע"כ, שעבוד הכבי מפקיע וכו' הקדש רבא דאמר וכדרבאנינהו
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 בפרק איתא שהרי 'וקשה כאהד, באין מכה הקונם יחל הם! הפ"רש"י
 לוחי ליך נהנה שאני קונם לאשתו השמר שמע תא יט;(השדתפין
 'בעלה גבסי עלה ומשסרי ונהי הח"ן ופירוע ונפרעין, באין חוביןובעלי
 דמוציאין וכו' ונפרעין באין בע"ח הלכך קאי אנכסי' שעבודה אכתימיהו
 על נכסיו הלוה אסר דאפי' מזה לנו היוצא ע"כ, נתן מדר' לזה ונותניןמזה

 באין לומר שייך לא א"כ עומד, במקומו השעבוד אכתי מ"מ בקונם,המלוה
 לגבות המלוה אז יכול לא שהרי ברשותו הוה שוב הנדר חל דאם כלו'כאחד,
 יכול אינו בעצמו דהמלוה ונהי עומד במקומו השעבוד דהא ליתא רזההימנו,
 שוב וא"ב נתן, דר' שעבודא מכח ונפרעין באין דמלוה בע"ח מ"מלגבות
 והבן. ברשותו אינו שהרי לאסרו יכולאינו

 כאחד דבאין לטעמא צריכים אנו אין דבקונמות דלק-מ, נראהאמנם
 שאינו רק שלו שהוא דבר תבירו על לאסור אדם יכול דבקונמותדי"ל

 קס"ו( )סי' מאירות פנים תשו' מביא ר"ט סי' יו"ד שבפ"ת ואע"פברשותו.
 דאין נראה מ"מ ברשותו, שאינו דבר לאסור יכול דאינו ומסיק בזהשנסתפק

 שם ואיתא הספינה דפרק מהא לספקי' פשט הפנמ"א שהרי מוסכם. זהדבר
 קסבר ע"כ דהפנמ"א ונראה ברשותו, שאינו דבר להקדיש יכול אדםדאין
 את איש יקדיש דכי מהקדש, ילפיא שלו שאיש דבר אוסר אדם דאיןוהא
 ה"נ דביתו דומיא דבעינן ברשותו שיהא צריך דבהקדש כמו ולהכיביתו,

 קמ"ה סי' ביו"ד שכ' האחרונים שמביאים הלבוש כשיטת וזהו איסור,גבי
 בפמ"ג אבל ביתו. את איש יקדיש מכי ילפינן דשא"ש אוסר אדם דאיןדהא
 והראי הט"ז וגרי ממרוצת הנראה כפי והנה כתב, סק"ה במ'ץ ה' סי'יו"ד
 אף לאסור כח לו שיש ונהי רבה במעשה אף דשא"ש מקדיש אדםאין

 ע"י דודאי שכ' כ"ז אות לתב"ש וראיתי וכו' לא להקדיש דהו, כלבמעשה
 דחתם ראי' ואין וכו' בר"ן ל*1 מנדרים ראי' והביא בהקדש אףמעשה
 לא נמי רבה מעשה ע"י להקדיש משא"כ שפיר פיגול מחשבת ע"ילאסור
 הנ"ל ופ"מ כהלבוש סובר דהתבו"ש ונראה עכ"ל. וברור פשוט נראהכל

 דאיתא היכי כי וא"ב יקדיש, מכי ילפינן דשא"ש אוסר אדם דאיןדהא
 סובר הפמ"ג אבל בהקדש, ה"נ לאסור יכול טעשה דע"י איסור גביבגמ'
 מהסברא חוץ בהקדש אבל זאת יודעין מסברא דשא"ש אוסר אדם דאיןדהא
 ברשותו, אינו לגבי ה"נ וא"כ להקדש. מאיסור ראי' אין הלכך גזה"כ,יש

 וז"ב. סברא שום איןדע"1

 )מ(,דאיתא חמין גמס' רה"י שיטת ד"א הכן צראה הפמ"ג, בדבריומש"כ
 כיון כוכבים עבורת לפני רבוצה חבירו בהמת היתה הונא רב אמר ; 'בגמ'שם
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 להקדש 11 שאין בקרט דה"א נהו וט' דשןתא דיכא דגל סברא אהביחשק
 דלא רב קסבר הלכך וכדו', פדיון ע"י לחולין ויוצאת ממון שעבודאלא
 ואינו לשמים קדוש דגופו קדה"ג משא"כ איתא, דרחמגא גזא בי לזמרשייך
 דרהמנא גזא כי לומר שייך דשפיר רב מודה אופן בשום לחולין ויוצאנפקע
 קדה"ג להקדיש דיכולין הא להבין יש שפיר בזה, דברינו כנים ואםוהבן.
 דבשעה דנהי כאחד, באין מכה וכדו'( דגזילה )ואפי' ברשותו שאינודבר

 כל שהרי הקדש ברשות הוה ההקדש הל אם מ"מ ברשותו, אינושמקדישו
 כאחד באין זרשותז דהקדשו להקדישו דיכול אמרינן שוב וכו', דאיתאהיכא
 היכא כל אמרינן לא הרי בקד"ד אבל בקדה"ג, וכ"ז נזר. האבניוכמ"ש
 להקדישו יכולין אין הלכך כאחד, באין שייך ולא דרב, אליבא וכו'דאיתא
 אמרי' דבקדה"ג מתורץ נזר האבני דקו' לפי"ז נמצא ברשותו. אינושהרי
דאה"נ

 ויכוליי
 דאיתא היכא כל שייך לא ובקד"ד ברשותו שאיש דבר להקדיש

 היכא כל דמברי ור"ל ור"י לשמואל אבל לרב כ"ז והנה לק"מ. וממילאוכו'
 ע"כ בישותו שאינו צבר להקדיש יכולין דאין הא בקד'ד, אפי' וכו'דאיתא
 דמיחשב דנהי לזה, סברא י"ל )ואולי כאחד באין יועיל דלא גזה"כ דהואצ"ל

 ממש ברשותו שהוא דביתו דומיא אינו הרי מ"מ כאחד באין מכחכרשותו
 ברשותו, שאינו דבר להקדיש יכול אינו קדה"ג ה"נ א"כ ודו"ק( הקדשקודם

 עכ"פ הוא דגזה"כ וכיון לקדה"ג, קד"ד בין חילוק אין דעתם לפישהרי
 בקדוה"ג. הוא כן ה"נבקדו"ד

 ע"ב מ"ח דף מב"ק עצמו על הקצה"ח שהק' מה נמי מיושבולפי"ז
 להקשות ואין ודו"ק. כשמואל סברי ור"ל ר"י שהרי לר"ל, ר"י דאיתיבי'מהא
 מפקיע דקונמות סובר ושמואל ע"ב פ"ו ונדרים ע"ב נ"ט דכתובותמהא
 היינו ולפי"ד ברשותו אינו על חל וקדוה"ג כלו' כקדה"ג, דהוי משוםמד"ש
 להא ל"צ דבקונמות לעיל ביארנו דכבר ליתא דוה כאחד, באין מכחע"כ
 ביתו יקדיש "דכי שסיים הריב"ש כוונת דזהו וי"ל והבן. עיי"ש כאחדדבאין
 ראי' הביא לזה כאחד, באין דאמריגן רש"י סברת לחיק קד"ד",משמעו
 שיהי' א"צ קדה"ג אבל קד"ד משמע ביתו את יקדיש דכי דרבאליבא
 כמו והוי וכו' דאיתא היכא כל אמרינן דבקדה"ג משום והיינוברשותו,
 ודו"ק. כאחד באין ורשותו הקדשו שהרי ברשותושהוא

  הריב"ש על הנ"ל בסי' נזר האבני עות טהק' מה נמי מיושבובזה
 דדוקא ביתו, את יקדיש מכי קדה"ג ילפינן לא דאם הקצה"ח( הבנת)לפי
 חילול קנין ס"ט( דף )ב"ק מרובה בפ' ילפינן האיך א"כ קדה"ג, ולאקד"ד

 לק"מ, הנ"ל ולפי עכת"ק. קדה"ג ה"נ וא"ב לסלק דאין ע"כ אלאהתפקר;
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 דמשמע ביתו התורה דכתבה דמהא רק ענינים, לכל מצינו במה ילפינןדבאמת
 כאחד באין לומר דשייך ממעט הוא קדה"ג דוקא אתי, ולמיעוטא קד"ד,דוקא
 כאהד, דבאין זז סברא קרא קמ"ל גופא וזהז ברשותו, שהוא כמו הוהושוב

 והבן. מצינו, במה ילפינן שפיר כאחד באיל שייך דלא קנינים שאראבל

 ולהבא מכאן דס"ל לרבא דאפי' בה שהתחלנו רש"י דברי ובעיקרג(
 רבא דלשי' שהק' הפנ"י קו' י"ל לוה, של ברשותו אינו מקרי מ"מגובה
 מ"מ לנכרי משועבד החמץ אם דאפי' זנמצא גובה ולהבא מכאן בע"חדס"ל

 ופקעה שעבוד מידי מפקיע חמץ למיסר לרבא לי' למה עליו, עוברישראל
 הפקעה בלי אף הרי לאחה"פ, ואסור בב"י עובר והישראל דנכרישעבודי'
 ד"ח בעל מרן זק' בתשו' דהיה ליישב ונראה עכת"ק. בביעורה חייבהישראל

 של ברשותו אינן דברים ב' אר"א ע"ב ד"ו דפסחים הא ביאר י"ד סי'זי"ע
 ולמעלה, שעות משש וחמץ ברה"ר בור ברשותה הן כאילו הכתוב ועשאןאדם

 דאיסורי הריב"ש ובתשו' ל"ה דף בסוכה הרשב"א שיטת לפי קשהולכאורה
 שלו ממש הוא הרי כו' כאלו הכתוב דעשאן ל"ל א"כ בעלים, להם ישהנאה
 שהרי ברשותו הוי לא מ"מ בעלים להם דיש דאף ותירץ בהנאה. דאסוראף
 שיהא תרתי בעינן ובחמץ ת"ו( בסי' הקצה"ח )וכ"כ בו להשתמש יכולאינו
 דישראל ה' סי' דפסחים בפ"ק ברא"ש מובא הגאונים כדברי וברשותו,שלו

 המפקיד אחריות, עליו הנפקד וקיבל ישראל אצל או נכרי אצל חמצושהפקיד
 דבעי' במכילתא וכמ"ש ברשותו שאינו כיון שלו שהוא אע"פ מלבערופטור
 דס"ל משום לא עליהם דפליג והרא"ש וברשותו, שלו שהם דבתיכםדומיא
 לשמירת ביתו להמפקיד השאיל שהנפקד דכיון דם"ל רק ברשותו בעי'דלא

 ברשותו הן כאלו הכתוב דעשאו לאו אי וא"כ בי', קריא ורשותו ביתוממונו,
 הן כאילו הכתוב דעשאן כן, מוכיח הגמ' ולשון שלו, דהוי אע"ג פטורהי'

 גהבה ולהבא שצלע ב"ל מרבא דהי ה"נ ולפליז הד"ת. אב"ד"ברשותו"
 רש"י וכדכתב בו להשתמש ברשותו אינו הרי מ"מ לוה של הוי הגביי'וקודם
 לזרא לבתיכם, דומה ואינו הש"ל 'בב"י עובר איש א"כ ברשענו" איבו"מ"מ
 של ברשותו הוה ולגמרי הנכרי, של שעבודו את לגמרי מפקיע חמץרבא

 והבן.ישראל

.-י,ואפי4."י.-
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 ליפש*ץ אליעזר שלו'ר'

 הירו !1"ל, אלסטר כ"חנכד

 ראיסורא התיכא אנפשי' שויאבענין
 בנקנס לעשה הניתק יללי בסוגיא ע"א ט"ז דף נמכותאיהל

 מחזיר. ואינו לוקה ומא בהן ואם 'לתך, ואינו מחזיר הוא ישייף אםשגירש,
 ביטלו %א ביטלו ימ"ח אלא קיימו ולא קויכם למ"ר הניחא הגמ'ופריך
 רב אמר אלא ומסיק וכו' מיני' במתהה לי' קם דקטלה אי לי' משכחתחיכי
 ברבים שהרירה ניד למ"ד כפיוסו כרבים, שהויתה סמן  סגהרועאשימי
 רבים, ועת על שהדורה אלא מחו"ל, דעיכה ,לו מצ למ"ד אלא הפרה, לזאין

 ושוו" שוידאה שהאה באומר טפי בפשיטות משכתת הרי האחרוניםוהקשו
 האשה על צ. וף שנדרים ער"ן כשיטת זו קוש'יא מכה להוכיח ורצואחדד.
 לו ימשועבדת וביון שם הר"ן ופירש מהימנים לא לך אני טמאהשנשמרה
 באננס נמי הכי א"כ אה"ד, שוי' ע"י שיעם,רא דמפקע כמיגי' כללאו

 לאומרה. נאמן הבעל אין לזהרה 'תהי' דילו עשה משום להשמשועבד

 על קשה וביותר קשות שם הר"ן על 'התולקין ומשממונים עלאמנם
 לו שאפויה יון 'בה שמצא וז"לי 'רבים, דעת על בוזיה כיק שכ'רפ"י
 עת דבלא שם הב"ח וכתב עכ"ל. ב"ס ועת ועל רכים דעת עלוהדירה

 דאע"ג כהר"ן שלא שש"י 'דמעת הוי לה משועבד דהא להדירה מצילא
 ערוה בה ומצא משום לאוסרה יכול מ"מ דמשועבד להדירה יכולשעינו
 ערור בהדירה לנרקמי ועמ' צריך למה קהוה שרב א"כ שח"ד, ושו"דבר

 דבר ערות בה דמצא סתם עקמי עיזה יבר בה שמ'צא שורעייונוסיף
 עצימות פלשך; ויה העשה ביטל אזה אחרודשו"

 גירש ראם סונב ה"ה פ4ג בתולה נערה הל' הרמב"ם יהגה ליה"בובלעגך
 וכאין ימיו כל לשלזצ; יוכל ילא תעש" יא על עבד אשתו את רע שםמוציא
 מחזיר. וחיגו לוקה בגההצה שאסור כהן ךן' ואם לוקה וחרט וכיעירשיתו

 מצמתי פהוח פתה יוטעמר איתא ס' רף ובכהובות יעקב הביההוקשה
 האיך כן תפם דאיסורז4 דתיות (בפש" דעפוי" משום עליו למוסדהמשמן
 כן אם מצאתי, פ"פ וצמר שחר מוציא כל הא לוקה דבכהן הרסנ"םפסק
 וכינס מתני' על מז דף ובגמרא ותירץ לגרץ2ע4 מחוייב יוה"כ אחידשו"

 פדיך לצעני תהי' נולו מצת ליכא לקיימה רויי וכשרגו יקועיומפתה
 דאי ותי' לקייצה. ראךי ושרנו לע ולירחי לקושה תהי' וולו עשהוליתי
 עשה ליכא טדידה וקשש ישנים בתוס' שם ופי' עשד4 ליכא בעינא ,לאאמרה
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 לעבור לה 4רן ולכך מחההת ג"כ היא בבל"ת בעינא לא אמרה בק?דאי
 לא דהיא ש"ר במוציא אבל בורנס שייך וכ"ו דידי'. עשה ,מיום ל"תעל

 להן.  דהיה עשה שפיר שוב אח"י קע" וצא רק אצלה לש זליכא כלזםעשאה

 סי' יהושע ספר כשם שהביא תקג"ג מציה חינוך מגתת בם'והאחזי
 הגזל גמרא כלהציית כהב כף יף בתוס' ידיה יעקב הבית על שהקשהתפיט

 כקהל לבא ,היוי' אאיוה יק ערוה דבר בה אנמצא קאי לא ל"ת והזזדעשה
 א"כ ויטה, לית והשן עשה חצן ושממאה עשה איכא ל"ע בהדמנמצא

 דונטמאה עשה איכא ,ודאי ת"ר במוצינו מהא יעקב, הבית תורוץ שייךלא

 הצעו" ל"ת דהיה עמהואיל
 ב' הוגלד ,השער ובכתב מה לפי יעקץ הבית דברי לקיים נראהוהיה

 יה דבר עצמן על שאסי איסוך נדרי מדין ההא אם אחרד נשוי'דרכים
 הנביא עדים. מק' יוהר 'עצמו על בשמן דאגם נאפנות מטעם דזה 4ןכקונם
 באסיה נעשר"י וגם נדר, מדין שומא שסובר מדבריו שברשם; מהרי"טשיטת
 ליבא גדד מטעם דהוא אמרינן העי י"ל הרב נתאימה. עייפה  נזה,נסהפק
 יחל יוגו דנדר חדש איסור עצמו על אסר הוא אלא כלל בזה וזונהלאו
 ל"ת. דשה דעשה י"ל קפיר וע"זדברו

 החעוך ובס' ט"ו נורים ברשב"א חאיתא קשור ע"1 דגם ראיתי שובאבל
 דרדור והקשו מצהה דבר על חלין דגורים ט"ז.( )'נורים מתניהילעל

 עשה ג"כ איכא שבנדר התירצו יברו יחל טלא הלאו ידהה ומצחהדשתה
 אם גם כן אם ועשה, 'תעשה לא דוחה עשה ואיל יעשה מפיו היושחדבל
 ועשוב תעשה רופא יהיה לנהוה תה" דולו עשה אק הא קעקע נירמדין

 בשחלה ישט תוהה מדין אח"ד דצה" פשוט יוש לתרץונלטש
 כנוירוה ורבנן הומרא רק הוא בשאלה דליהא יהא מבואר המלךובשער
 נקצות ועי' בשאלה שאיהא שבתורה גדד ככל היא הדין מעיקר אבלשמריון
 באמת אנל שאלה להבל צריך יהי' ההא גדד דמיין למנד שהקשההרושן
 דנסתפק מהרי"א בהוטובות ועי' והשלה, יחויל יצא כהים בשום השיתילא
 בקששה, שתא וראי הדין מעיקר 'מ"מ אבל בשאיה, וישנו להקש עיצהבזה
 בשאלה דאיתא וביץ דצ"ל הרשנ"א על למלך הגמענה הקשה מהנה י"לא"כ
 יעשה יהא ה' ביבמות כדאיחא העשיה מפני נדהית המטה תעשה לאגם

 משמ"ק שמהא משום ומיר וירה תעשה לא דוההומצורע

 ק"א דף עירוביז במסכת זמרא דהא להקשתן הוסיף טעםוהברוך
 א' מתן בברש-ב פשיעה ע"י נאה כשהדחי' ל"ת דיאז עשה אמריעדלא
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 למה א"כ (ר, מתן של תוסיף דבל לש דיה ד' ומהן עשה איל ר'במתן
 טעט הברוך ותירץ הנור. ע"י בפש'יזצת יובאה ונורים הק"ת העשהתדהה
 קילא מיקרי בשאלה שיונגן איסורין רכל כ-ב, וף ר"ה אכן הטורי וג'רילפי
 דהרשג"א י"ל ש"כ בציצות. לכלאים ומי ולא בנוונא (ל וגירה ועי'לענין
 הוי דלא אף הקל את שידחה הסברא מן חמור דבר וכל 'בקפליאסבר

 כשהוא אי בשאלה יא"הא קל יהלמו והיכא בציצית מכלאיםהילפותא
 דיכא דנדר הרשב"א הירץ ע"ז הל"ת, לנהוה העשה צריך פשושהע"י
 ועשה ל"ת יזהה עשה שיהי' לדיציא 'בידיה אין הסברא ומצד ועשהל"ת
 משיזון ל"י חכות והיכה יומת  להיות וצריך ומצודע כגהר למדיןרק
  ובריו. תובן י"ס וחי,לצ

 עקיבא ר' שהקשה מה ע"פ כן אים לאומת תהי' דבולו י"ל שפיראבל
 בגם' איחא והא ל"ש ולהדסי עורת יליהי הא על מ' דף בכתובותגרגר

 רכולו ותירץ בפשיעתי יבאה היכא ל"ת דוחה עשה יאין וצ"לעירובין
 לאנסה נח פשע לא מקו אותה מאנס פשיעתו ע"י ג"כ דיווחה ללמטהתהי'
 לא העשה גם פשיעתו ובלא ל"ת רוחה עשה שפיר באו כ% העשה ה"לא
 בלש לקיים יכול הי' ו' דמתן דהרתה התם משא"כ לקיים, יכולהי'

 לאשה תהי' יילו והעשה א"ר ימהרא ריין במסון י"ל סד"כ ע"כ,פשיקתו
 היני קיל בשאלה דישנן משום ימת-ד דשוי' ושל"ת העשה ירחהשפיר
 פשיער" ע"י כאיםהעשים

 י,צוי' בכה"ג מוקמינן הי' דאם דמכות סוגיא מתורץ שפירולת"ז
 איחא חדרי ועשה, ל-ת ווחה לאשה הה" יולו כעשה אמרי' הויאחיד
 ביחפן לעוקמי יעמ' הצריך ומ"צ העשור מפני ונדחית הדין מעיקיבשאלה
 דחזה עשה אין ומגן-ה הדין, מעיקי בשאלה ילוהא 'רבים דעת עלשהד"הה
 פירש רש"י יהא כן, לתרץ אין 'רשש רעל יאיתי שוב אמל ועשה,ל"ת

 אותה דמלמיין כ% עשה ליכא בעינא לא אי ששרינן אש שםבכתובות
 קושיא חזההא לשטה  'תהי' דולו עשה ליכא שוב א"כ בעיטת לאלומר

 ודאי שמא  'הגמרא 9ל אסל וצ"ע, שזינקה עדאה  'בשומר ונושחלרובוש
 שכתבנה כמו לפרשיש

 לערי גלי מ"שעם"'י
 ינגצה דינא על צ' וף  שגדרים הח"ן קושית

 נותנת תהב ולא כדי שאזנת אינה לך וצי טרשן שאשרה ואשהאחרונה
 האיך ריאיונה, כמשנה אתעלה מיתטרא ומוינא כית הח"ן והק' באחר,עיני'
 הלך, להיכן שבה אוסור וכי באחד, עיני' מתנת ההא ואלא מאסםהותרה
 דאורייתא מילתא ומבטלי הבנן לס שחו נטורה דמדינא וכע"ג שהירץ מיויש
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 זילבערשפיין אברהםר'

 משיכה וקביןובגרר
 ומפני קונות מעות תורה דבר יוחנן א"ר : )מז:( ב"מ במס' גרסיעא(

 כתב ובשטמ"ק געלי'. חטיך נשרפו לו יאמר שמא קונה משיכה אמרומה
 בקנין או חצר בקנין או סה"ת קונה כסף דליכא ומתנה דבמציאה רמב"1בשם
 מה"ת  קונה כסף, שייך דלא דבמקזם כתנו )עא( ע"ז במסי בתוס' אולםסודר,
 בתורה זו קנין יוחנן לר' לי' מנא להתוס' קשה ולכאורה משיכה.בקנין
 בסי' הקצה"ח קושית לפי ונראה אחריתי. למילי דר"ל לקרא לי' מיבעידהא

 שלא התורה מן יבר לעקוד מתנין ב"ו עמרן 3"י  והקשו מילתכם 'מנדרמשום
 טעמא תהנה מיתי קשה לא הנ"ל לפי הקהלית תוכן ע"כ וכו',בשאפן
 שאמרה האשה הששונהדמשגה

 'טן"י
 אב"ד. שוי' מכה הוא מהשנא

 כדיבור דתוכ"ד דהא ר"ת שיטת לתרץ שכ' יצחק בית בתשו'וראיתי
 פז דף נדרים במס' ז"ל הר"ן עליו התק' ירבגן, תקגתא וק הף לאומי
 ר"ת דשיטה הג'ול הגאון וכ' ע"כ, כקו"ע מה"ת ובר לעקור מתנין ב"סוכי
 נדרים כגון בנואלה שישנו באיסור בקו"ע מהויה דבר עוקי'ין דחכמיםהוא

 שכתב חרמב"ם ללשצחן פ"ח' בסי' הרינ"ז תשובות ההביא לזהוהרומה
 בכח י"מ הגי ומשום בהואלה ואיתי' כית קיל ינדר יתרץ יש 'עודשם

 ברכות במס' התדס' הילקו בזה וכיוצא נקורע אפילו ובתו לעקורחכמים

 דאיחא כיון אח"ד פעוי' זה ~פי שב"ל. זו בקושיא מומך נבי הה תירהןהי
 לעקור. כח חכמים ביד ויש קיל הואבששה

 פרקיי יע שם מוציא כל דהא ז"ל, הרמחים דברי לתרץ ישועור
 ערים ומב'יא ,מצאתי, פ"ר יאוסר לכ"מ הבעל שבא דהיימ כזורבזיפן
 לא דמעולם למפרע מלהא אעלאי דוי א"כ העדים, הוזמו זאז"כשזיעתה
 שקר, ובעדות  דברים  בעלילת עליה ובא ,לההרגה, רצה רק לחימרהרצה

 שחי" שייך לא 'בפה"ג נאממת ממעם כת"ד סעף" ,4ר מבעי' לאא"כ
 ענוי" אי ואפללו לההרגה שרצה מפני כן 'אמר רק אמרה לא המעולםאחלד,
 לא שבלבו כנ"ל קנין ולבו פי אין דבכה"ג י"ל ג"כ נדר, מטעםאח"ד
 הרמנ"ם מבדי מתויץ ושפיר להורגה בעחמה בא .רק בנדד ל4וסההה"
 ודו"ק.ז"ל

..*."4שי4.*-.
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 וגם אתרבאי, יד מכח דהצר יט )דף בב"מ קיי"ל דהרי הנ"ל, הרמב"ן עלקצ"ח

 קונה אינו משיכה ואי שלוחו, כיד דהוי הכוונה שליחות מטעם חצראי
 משיכה וקנין יד דקנין מדבריו והיוצא  ועישש, חצירו דהיינו ידו תקנההיאך
 בידו", תמצא המצא ד"אם מקרא אתיא יד הרי וא"ב להם, יש אחדגדר

 קשה מיהו יד. מקנין ומתנה במציאה למשיכה דילטינן התוס' שיטתומבואר
 מכאן נילף לא ולמה מעות לליכא מעות איבא בין לחלק חיתי מהיכאדלפי"ז
 הוה יד קנין דהרי ביאור צריך הקצה"ח דברי וגם מקום, לכל משיכהקנין

 נגמור והיאך לידו בא שלא אף החפץ לזח היינו ומשיכה בידו החפץהחזקת
 מאחרינא.חד

 אפשר ויד משיכה קניני גדר דהנה ורמב"ן, תוס' מחלוקת בהסגרונראה
 ב( הקנין, עושה ויד משיכה של הפעולה עצם א( : אופנים בשנילהסביר
 משיכה הוי הא' ולדרך קנין. הוי וו והוראה בעלות, על מזרים וידהמשיכה

 הקנין אופני תרי רק אחד קנין הוזלין הב' ולדרך נפרדים, קנינים שניויד
 בעלות הוראת בקנין כן וכו' ופרץ גדר נעל יש חזקה קנין שתחת כמוהוא
 להיכא מעות דאיכא היכא בין החילוק יובן הבי דלדרך וגם ויד, משיכהיש

 שנוהג בזה בעלות מורה ויד שהמשיכה סברא מעות דבדליכא מעות,דליכא
 מורה המשיכה אין. המעות נתינת כשמחוסר אבל בעלים מנהג החפץעם

 המעות. קנו כבר הרי שילם כבר ואם בעדו, שילם שלא החפץ במושכובעלות
 שמורה תשלומין, שייך בדלא דוקא מהני ולכן הב' כצד ס"ל דהתוס'ואפ"ל
 ללמוד שייך לא ולכן הא' כצד ס"ל הרמב"ן אבל מיד. נילף וזה בעלותועל

 קשה ולא הנ"ל, הוראה ולא דקונה הוא היד פעולת עצם דרק מידמשיכה
 בחצר, ומתנה מציאה לקנות מוכרח ולכן כמבואר, הרמב"ן על הקצה"חקושיית
 סודר. או יד,דהיינו

 להתוס' שהקשה ח'( ענף כ"ג )סי' יצחק הבאר קושיית נמי מיושבולפי"ז
 הונא א"ר )צט.( בב"מ פליגי במאי מעות, בדליכא מדאורייתא קונהדמשיכה
 אדר' ופליג קנאו לא בו בקע לא קנאו בו ובקע מחבירו קרדוםהשואל
 משיכה תקנו כך בלקוחות משיכה שתקנו דבשם אלעזר ר' דאמראלעזר

 מדאורייתא לכו"ע קונה מעזת נותן שאינו . שואל הרי ולהתוס'בשומריי,
 תורה, דין ול"ה דרבא תיקון רק הוי לר"א וגם ר"ה, פליג ולמהבמשיכה
 בעלות, הוראת רק קנין פעולת אינה להתוס' דמשיכה לדברינו אמנםואמאי.
 הבעלות דהוראת והוא השואל. למשיכת הלוקח משיכת בין לחלק מקוםיש

 ממילא, קונה ההוא בחפץ בעלות וכשמורה הנקנה דבר בעצמיות לעשותצריך
 התשמיש זכות רק קונה אלא המושאלת החפצא גוף את קונה אינו השואלוהנה

 למלאכתו תשמיש הכביו בעלות שום מורה אינו החפץ כשמושך וע"כבהחפץ,
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 משיכה מהני לא ולכן לקנות, רוצה אינו הרי ההפץ ואת גופא, בהחפץרק
 מצינו דהיכן יפלא ולכאורה דוקא, בו שיבקע דמצריך ר"ה סברת וזהבשואל.
 בו ועושה שיבקע ידי דעל משיכה, מטעם מהני אלא במטלטלין, כוהקנין

 מדרבנן, בשואל דמשיכה ס"ל ור"א התשמיש. בזכות בעלותו מורהמלאכתו

 לילף אפשר דאי בכלל סה"ת קונה אינו דמשיכה הרמב"ן שיטת כמוסברתו
 עצם כן כמו מדרבנן ורק דקונה, הוא היד מעולת עצם כי דומה דאינומיד,
 משיכה שיפעול רבנן שתקנו כמו בשואל, נמי והכי קונה, המשיכהפעולת

 לה תקנה המשיכה שמעשה בשומרין תקנו כך קונה והמעשהבלקוחות
 בגמרא דאמריגן אחא )עא:( ע"ז במס' התוס' דברי להבין ישועד"ז

 שגזל נח בן יוחנן א"ר אבא בר חייא ר' מדאמר בעכו"ם מועילדמשיכה

 קונה איך בעכו"ם קונה אינו משיכה ואי מיתה חייב פרוטה משוהפחות

 תשלומי דליכא התם דשאני ראי' דמאי הקשה ומאי ובתד"ה הגזילה,את
 י וז"ל ותי' משיכה, קנה לא מעות בדאיכא אבל במשיכה נקנה לכן בגולכסף
 דלא תקנה לא נמי בגול אף אז במקח בעכו"ם קונה אינו דאי רס"לוי"ל
 לידי' אתי דבאיסורא בגזל אבל לידי' אתי דבהיתירא ומתנה למציאהדמיא
 בהגדרת הא' ולדרך עכ"ל. בגזל אף מהני לא אז במקח משיכה מהני לא איאז

 בהיתירא לידי' דאתי בין בחילוקם התום' דברי את להבין איןמשיכה
 דבאיסורא דמיון מובן, שפיר התוס' דרך והוא הב' דרך לפי אכןובאיסורא

 בעלים מדעת דדוקא משיכתו, ידי על בעלות להראות כח לו אין לידי'אתי
 הבעל כי בעלות, המשיכה מורה אן לרשותו העברה וחסר לו אותושמקנים
 בעכו"ם, במקח קמה איגו דאי התוס' דברי הם ואלו בעלותה כח לו מסרהבית

 שם דליכא בגזל כ"ש וכנ"ל בעלות הוראת ליבא ממון דבנתינת משוםפירוש
 שסיימו, תהו המקנה. דעת וליטא לידי' אתי דבאיסורא משום בעלותהוראת

 הוראת אלא קונה בעצם המשיכה דאין משום פי' במקח, משיכה ל"מאי
 והבק הכא אף מועיל היי ממש קנין הוי דאי אלא בגזל, אף ל"מבעלות,

 הנ"ל, קצוה"ח קושיית מתרץ ש"י סי' חיו"ד חת"ס בתשובות אךב(

 הא ואלא קונה לא יד דלעולם ותירץ קונה, ידו  היאך קונה לא משיכהדאי
 קנינים התורה לנו חדשה שלא מקום בכל דחנה ר"ל הצר קנין הרמב"ןדכתב
 תורה מתן קודם הוה וכן שלו נעשה ובזה רשותו תוך אל ההבאה הואהקנין
 במקום אז הקנינים שנתחדשו תורה מתן ולאחר קניינים, אז היה לאשעוד

 לביתו הבנסה של הקודמת קנין נשאר חידשה שלא ובמקום חידשהשחידשה
 יו, קנין ומועיל שנתחדשו במקום היית יד מטעם חצר ומ"שולרשותו,
 ומתנה מציאה כן וכמו הישן, קנין דהוי לרשותו הכנסה מטעם קונה הכיובלאו
 עכת"ד. לרשותו, בהבאה הלוה דעת עלנקנים
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 והרי הרמב"ן, כמ"ש הלזה קנין במתנה מועיל היאך א"כ לרשותההכנסה
 יוכה למען המעות המוכי יקנה היאך ב( סודר, קנין נתחדש שפירבמתנה
 דלא במקום אף לרמב"ן קונה אינו משיכה והא תורה דבר ברוקחוהלוקח
 שפיר יד וקנין משיכה קנין איתנייהו ויתרתי לדידן ובשלמא כסף,שייך
 יד קנין מהני דלא סופר החת"מ לשיטת אבל בידו שמחזיקו יד בקניןיקנה
 )ודוחק המעות המוכר יקנה דהיאך קשה לרשותו הכנסה מטעם הואוחצר
 לרשותו(. המעות עם המהכר שיגיע ער הקנין יחול לא חפחירייתאלומר
 ששום 'מיד חל שהקנין רק מיד, המעות את קונה אינו דהמוכר י"לואפשר

 הנאה והרי בביתו לאח"כ שיקננו ויודע המעות המוכר שקבל הנאהדבהאי
 גוף לקנות המוכר וא"צ מקחו את לוקח לי' קני ובהא ומיד תיכף לי'אית

 מיד.המעות
 בתורת בין כתב, וכו' המטלטלין כל ד"ה ברש"י )נד.( ב"מ במס'אבל

 נעשה כסף שקנין וש"מ הדברים, נתקיימו האחד 'משך אם ונתרצה וכו'דמים
 הרמב"ן על מולק דרש"י לשר ואין בהנאה. רק ולא המעות משיכתע"י
 בכורות במס' פירש"י דבהדיא כהתוס', משיכה קונה מעות דבדליכאוס"ל
 לעכו"ם בהמתו אוון דכותן בגמרא דאמריא אסא זכו/ גמור קנין ד"ה)ג0
 משום במשיכה קנה לא ועכו"ם פוטר( עכו"ם )דשותפות מבכורה שתפטרכדי

 קנה לא דנכרי הנכרי מן מעות ליטול דצריך רש"י כתב "לעמיתך",דכתיב
 במתנה, האוזן נותן דהא מעות, דליכא במתנה אף הרי עכ"ל, בכסףאלא

 ל"מ דאי 'משום כרמב"ן דס"ל ש"מ משיכה, מהני ולא כסף צריך מקוםמכל
 המעות את המוכר יקנה איך קשה כן ואם ל"מ, מעות בדליכא אפילו אזמשיכה
 ידו קנה מ"מ קנה לא דמשיכה דאף החת"מ דכוונת ליישב ואפשרבמקח.
 וצל"ע. המעות, את קונה ובזה לרשותו כהכנסה הוי לידו דהכנסהמשום

 צריך סודר, קנין כאן יש ומתנה מציאה יאצל הרמב"ן במ"ש גםג(
 בקנין דקונהו וצ""ל קניא. לא משיכה והלא הסודר את יקנה היאךלדעת
 צפיך, אינו סודר ובקנין בידו שלז ההפץ כל להכניס בעינן יד דבקנין ואףיד,

 קרינן שלש על שלש בה דתפיס כיון סודרא האי )ו.( ב"מ במס' אמרינןהרי
 ברם בידו. כולו מיחשב שפיר וא"ב דמי, דפסיק דכמאן לרעהו" ,ונתןבי'
 לאפוקי המסויים דבר כל אף המסיים דבר געלו מה מז,( )ב"מ קיי"להא
 דבסודר כתב וכו' לאפוקי ובתוד"ה בחליפין, קנו דלא אגוז וחצי רמוןחצי
 קטן, סודר רק סודר הצי דל"ה המסויים דבר חשיב דמי דפסיק דכמאןאף

 לכולי' נקיט דלא ואף יד מטעם בי' דזכה גימא אי בקרא דכתוב בנעלוב"כ
 ולא המסויים דבר הוי ולא דבר חצי לי' הוי אז הרי דמי, דפסיק כמאןהוה
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 ומקנה גמר הסודר שמקבל הנאה דבהאי כדלעיל לומר ואין בחליפין,קני

 מטבע בד"ה ע"ב ס"ה בדף ברש"י דהא מידי, קנה לא גופא הסודרולעולם
 לו מקנה והוא למקנה סודר נותן שהקינה : וז"ל כתב וכו' חליפיןנעשה

 זה ובלא במשיכה לקנותו רבעי הרי הסודר, מושך שהוא במשיכההקרקע
 הסודר. את קונה היאך לדוכתא קושיא הדרא וא"כ כלום, חללא

 ; וז"ל שכתב ב"ב דף קידושין במס' הריטב"א דברי בהקדם ליישבונ"ל

 משום שבו איסור לקנין לא אבל שבו ממון בקנין בחליפין קונה עבדדודאי
 איסור בקנין כנעני בעבד מהני לא ודברים הדברים לקיים רק הקניןדאין
 צ"ע ודבריו עכ"ל. לגמרי, עצמו את שפודה כסף או שטר בעינן אלאשבו

 דברים הוה ואי לחוד, בדברים ולא מעשה ידי על הוא סודר קניןדהרי
 ע"י באמת נעשה הקנין סודר דבקנין דכוונתו ועכצ"ל בגבסים, קונההיאך
 משום מגיא לא לחוד דבהא רק לקנות, והלוקח המוכר שבלב דעתגמירת

 נתינת ע"י והיינו דעתם, על דמוכח אומדנא בעינן ולכן שבלב, דבריםדהוי
 דעיקר משום כנעני עבד של איסור לענין מהני דלא מובן וא"כהסודר,
 כמו שיחשב בכדי גופא המעשה ולא להקנין שיסכימו שניהם בין הואהקנין
 לקנות שצריך מטעם זה אין דמי דפסיק כמא בסודר דאמרינן והא וכסף,שטר

 ולכן דעתו גמירת על אומדנא זה אין בקצהו מחזיק השני דאם אלאהסודר,
 הוי לא הסודר, שימשוך ר,ם"י שכתב מה וא"כ דמי. דפסיק דכמאןאמרינן
 רק ורש"י, הרמב"ן לשי' כלל קנה לא משיכה דהרי לקגותו, דבעינןהכתנה

 לקנין. דעתו מגלה הסודר ומשיכת לקיחתמתוך
 דע"י הטוחדים(, 'מנהג שי' סטימדתא קנין ג"כ קונה יצה דבגירוי"'ל

 תורה דבר קונהו מנהגם, של דמוכח אומדנא ע"י המתגלה דעתםגמירת
 יסולקו ובזה סטימותא(. קנין הוי דחליפין ה' ענף ס"א אברהם בדבר)ועי'
 על מורה דקניגם דכיון מדאורייתא, מהגי דרבנן קנין היאך הקושיותכל

 ואכמ"ל. מדאורייתא. קונה זה הרי דעת,גמירת
 דדבר יוחנן ר' לשיטת הראשונים הקשו דחנה בזה לבארואפשר

 חטיך נשרפו לו יאמר שלא כדי משיכה קנין תקנו ורבנן קונות מעותתורה
 שניהם, עכ"פ הצריכו ולא דאורייתא כסף קנין את לגמרי עקרו מדועבעלי',
 ר' דסבר משום ז"ל שלמה הר"ר בשם הריטב"א ותי' סגיא. לחוד משיכהרק

 דכיון ממעות גרע דלא מסתברא מיהו מדאורייתא משיכה דאין דאע"גיוחנן
 דלא דאע"ג כוונתו שמה האור ופי' עכ""ל. מידי בעי לא משיכהדאיכא
 מקום מכל יליף, מצי לא לקיש דריש דמקרא בתורה משיכה בהדיאכתיב
 לומר וצריך עכ"ד. הוה י(ירייהא ומברא קי(4 בעי ולא שיקנה הואסברא

 כוונת נ"ל ע"כ דוחק. ונראה לא, או סברא זהו אי ור"ל יוחנן ר'דפליגי
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 זו פעולה כשעושין א"כ משיכה קנין הכמים דחקנו דכית הוי שלמההר"ר
 קונה דעת הגמירת והרי בקנין, לקנות דעתם שנגמרו האומדנא עלמורה
 משום מעות צריך אין ושוב משיכה, מעשה של ההוכחה ע"י מדאורייתאלו

 ודו"ק. לי, למה קניניםדתרי
 שתקנו אע"פ ; ת"ל איגרא, מרפסין דברים מצאתי בסוגייי במאיריועי'
 שהמשיכה כיון להסעות צריך ואין תקנה לבד המשיכה מ"מ קונות אינםשהמעות
 והוא ליד. מיד הנקנה דבר עמיתך מיד קנה או שנא' מדאורייתאמפורשת
 מאי עמיתך מיד יוחנן ר' סו( דף בב"מ )שם פריך בגמר' דהא ופלאהפלא
 נגד המאירי כתב היאך וא"ב אחריגא, למידי לי' דמיבעי ומשני בי'עביד
 במס' דאיתא דעת", "גמירת בענין להוסיף חשבתי )אגב, וצע"ג.הש"ס,
 בה החזיק שלא עד עוררין עליו ויצאו שדה לקמת שרצה באחד ט' דףב"ק

 קנין שום עשה שלא)לרשא
 בו"

 יש רבותא דמאי זקשה בה, לחשר יכול
 לבד בהא ומה"ת דעת גמירת דהי' דאע"ג י"ל ולהנ"ל בשיט"מ. ועי'בזה,
 חזרה לענין אבל בה לזכות היינו דמוכח אומדנא דבעינן והא לקנות,סגי
 דיכול קמ"ל בו לחזור יכול ולא דמוכח אומדנא צריך דאינו אמינאהוה
 ודו"ק(. בהלחוור

 תמהו החצר, קונה משיכה דבדליכא הנ"ל הרמב"ן דברי ובגוףד(
 מדאמר בעכו"ם קונה דמשיכה ראי' רמייתי ע"ב ע"א בדף ע"ז ממס'האתרוגים

 אמאי קצהו לא ואי וכו' גזילה על נהרג נח בן יוחנן א"ר אבא בר חייאר'
 הרמב"ן ולשיטת הוי, הבית בעל ברשות דאכתי כלום גזל לא והאנהרג
 הראשונים כשיטת ס"ל דהרמב"ן לזמר ואפשר לחצירה שהכניסו איירידלמא

 כהרמב"ן דס"ל שביארנו לרש"י אכתי אבל לעכו"ם, חצר דאיןהסוברים
 ולכן הש"ס. פריך מאי א"כ לעכו"ם חצר דיש דס"ל שיטתו נודע מקוםומכל
 הרי זה מדין ממועט והנכרי  במשיכה  קונה דישראל תורה דאמרה דפתרנ"ל
 אבל ~ד, מטעם שהם! הצר קנין לענין נמי חלש הש"כ רצפתי לכח גרעוןזה

 גמקומה יד קנין וכח המשיכה כח הפחתת זה הרי במשיכה קנה לא איישראל
 יד. מטעם בחצר קונה הוי במשיכה קנה דלא אף ולכןעומדת,

 אהא ע"א י"ג בדף בכורות במס' לרש"י דמצינו קשה עדייןאכל
 במשיכה, ולא בכסף ונכרי במשיכה "עמיהך" מקרא דילפינן בגמראדאמרינן
 הרי רשותו, לתוך דאתי עד ופירש"י לא, וכלל כלל לנכרי ואימאופריך
 פריך מאי ות"כ יקנה, בחצר מקום מכל בנכרי במשיכה קנה דלא דאףלהדיא
 וצ"ע. חצר קנין ע"י קנהו שמא לגזילתו קני היכיהש"ס

-,..ואשי%.4י-
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 שלאף הכהן יחזקאל אברהםר'
יונחו

 אירוסין ברכתבענין
 בא"י וכו' מברך מאי שארוסין ברכת ע"בי ז' דף בכתובותגרסינן

 והתיר הארוסות את לנו ואסר העריות על וצונו במצותיו קדשנו אשראמ"ה
 יש וז"ל: ברא"ש וכתב ועי"ש, וקידושין התה ע"י לנו הנשופת אתלנו

  תיבן ועוד אשה לקדש אקב"1 מברכין אין למה זו ברכה נוסח עלמקשין
 מברכין אנו אין והלא הקב"ה לנו שאסר מה על שטברכין כזאת ב'רכהמציצו
 לכאן. עריות להזכיר ענין מה ועוד השחוט את לנו והתיר אבמה"ח לנושאסר
 המצוה קיום היינו ורב" פרי' כי המצוה לעשיית ברכה אינה זו ברכה כית"ל
 ממילונית זקנה הנושא וכן אשה לקדש מחוייב אינו פתר וקיים פלגש לקחואם
 זו במצוה חיוב ואין חתנים ברכת מברכין שנשא חמה סריס וכן עקרה%ע

 לשם אשה בנושא ואף זו במעוה ברכה נתקנה לא והלכך פו"ר קיום בהשאין
 מחהיב שאינו לשחיטה ול"ד קידושין בלא פו"ר מצות לקיים אפשרפו"ר
 שחיטה בל'א לאכול לו א"א דחתם מברך לאכול שוחט כשהוא ואפייהלשחוט
 שבח לתת נתקנה זו וברכה ובו" קידושין בלא פו"ר לקיים אפשר הכאאבל

 המותרת אשה לקוזק וצונו העמים מן והבדילנו במצותיו קדשנו אשרלהקב"ה
 ברכת הוי 11 דברכה הר"ן דעת וכן עייש"ה וכו' העריות מן אחת ולאולנו
שב41

 דאמר אחא אקידושא דהוה מידי בד"ה ע"ב ז' דף רש"י דעת נ"לוכן
 דבלשון כיון ; לשונו ויה אקידושא דהוה מידי בה דחתים ומאן שםהגמרא

 דיש משום חתמיס דבההיא התם כי בה חתמתן היום כקידוש היאקדוש"
 הא צ"ע ולכמירה עכ"ל. קודש למקראי 'תחלה יום הוא כי כגון הפסקבה
 קדשנו אשר שמרים אנו שהרי נאמרו קדושה בלשון המשיות ברכתכל

 ברכת אם כי המצוות ברית הוי לא אירוסין דברכת דסיל ועכצ"לבמצותיו,
 במצותיה קדשנו ד(ושר קדושה בלשון נאמר שיהא מצינו לא שבח וברכתשבח
 גבי כמו בה חתמינן וע"כ והודאה שבח בתורת ג"כ דהוי היום בקידושורק

 נראה אינו רש"י בדברי שכתבו בה חתים דלא מאן בס"ה והתום'קידוש,
 וצ"ע. המצנות ברכת דהוי להן דטביראי"ל

 שם דבריו בסוף כתב ע"א ז' דף לפסחים בחידושיו הרמב"ןוהנה
 שייך לעבריתן עובר עליהן מברך המצוות דכל כללא דהאי פשטותדרך
 מברך לעשייתן עובר לאו ודאי שבה בברכת אבל המצות בגרבתדווקא
 עליהן שמברך המצות ברכת בין אירוסין ברכת כלל ז"ל והוא עיי"שעלייהו



 ם י י ח ץעלח
 ב"ו כלל בתשובותיו שהרי עצמו שסותר נראה והרא"ש לעשייתן,עובר
 לעשייתן עובר עלייהו מבהך אירוסין דברכת שכ' בתשובה הרי"ף דעתהביא
 אירוסין דברכת שסובר להדיא הרי הוא כן שודאי וכתב המצוותכשאר
 המצות. ברכת כשארתשיב

 צריך אשה המקדש כל כתב הלכ"ג אישות מהל' בפ"גוהרמב"ם
 'כדרך 'הקידושין קודםלברך

 שמברכיי
 קידש ואם מקדש ואה"ב המצות בכל

 כבר שנעשה מה לבטלה ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא בירךולא
 שמא הקידושין אחר לברך שצריך אלא השיגו לא הראב-ד ואף עכ"ל.נעשה
 בתשובה המהב"א וכמ"ש עיי"ש, לבטלה 'הברכה הרי תרצה ולא האשהתמאן
 עיי"ש, האחר ירצה לא שמא מברכינן לא אחרים ביד התלוי' דמצוה י"חסי'
 המצוות. ברכת דחשיב להדיא שכתבהרי

 למד קידושין בלא פו"ר מצות לקיים דא'פשר 'הרא"ש דבריובעצם,
 דהק"נ ואף בפלגש איסור דליכא הראתם דסובר ט"ו סי' באה"ע הב"שמזה
 מהל' בח"א ובהרמב"ם כהב"ש, הרשש מדברי נראין מ"מ ראייתודחה
 הרמב"ם דמלשזן העי קורמה, התה דלא 'לאו איבא יבפלגש כתב הל"דאימדת
 אבל לאו איכא אישות לשם שלא אדתה כשב'ועל שדוקא בפירצהמוכה

 הרמכ"ן וכמ"ש קדשה מיקרי לא קידושין בלא אף אישות לשםבבעילה
 דלהרמב"ם כתבו כולם והלח"מ והכ"מ ה"ה מ"מ שם, בכ"מ מובאבתשובה
 הרא"ש. כדברי וולא בקדשה לאואיכא

 הוא מצוה הקידושין עצם פו"ר ממצות לבר הלא להקשות ישועוד
 וא"ב מ"ח מצוה ובסמ"ג רי"ג מצוה ובסה"מ הל"ב שם הרמב"םוכמ"ש
 בשחיטה. וכמו הקידושין עצם על מברך אינומדוע

 קצת ולהמתיק להעלימם, מאד קשים והר"ן הרא"ש קושיותאמנם
 המהר"ל כתב תעשה לא בקיום מצוה קיום יש אם, דחנה לבאר, נראההעגין
 כאן אין מל"ח דבקיום ויגש פרוטת ארי' ובגור פ"כ ישראל תפארתבספרו
 מעלה לקנין הוא עשה שמצות עשה במצות הוא כ"ז אמנם ; וז"ל מצוהשום

 מחוייב שהוא רק כלל מעלה קנין בהם שאין תיעטה לא במצות אבלוהשלמה
 וניצול לידו עבירה בא אם רק מעלה קנין בזה אין זה דבר יעשהשלא
 אין של"ת בעצם מ"מ ע"ב( )ל"ט דקידושין בפ"ק כדאיתא שכר עלי'מקבל
 מקום ובשום וכו' לצורך שלא יקיים למה כלל מחוייב הי' לא ואם שכרבהם
 ממ"ע פטורות שהנשים לזה וראי' מל"ת מקיים כאשר שכר שיש מצינולא

 ועושה מצווה שאינו כמי ע"ז שכר ל'הן יש המצות מקיימות ואםשהזגג
 כי כלל שכר בהם אין המצוה מקיימות אם פטורות שהנשים, הל"תואצל
 היטב. עיי"ש כו' תקיף ומבל למתים מלטמא פטורותהנשים



לפ מ י י ח ץע

 המצוה הרי במ"ע בשלמא דהרי זה ראייתו על חרא כשעהואשתומם
 המצוה מקיימות מצוה מעשה עושות אם נשים גם וא"ב מצוה המעשההיא

 במל"ת מצוה קיום דיש נאמר אם במל"ת משא"כ ועושה מצווה שאינוכמי

 הכי בלאו שגם במי וא"כ עליו עובר שאינו במה דמקיים הטעם ע"כהרי
 במה הוא הקיום כל דהא קיום שום כש אין הרי אשה כגון עליו עובראינו
 וצע"ג. עוברשאינו

 מה ע"(0 )כ"ג דמכות במ"ג שפירש המהרש"א מדברי מוכחוכן
 משנברא נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו ע"ב( )י"ג בעירוביןדאיתא
 הלאוין מחמת להפסד קרוב הוא והרי ממ"ע ל"ת מצות יותר שיש שמנוהיינו
 הל14ין שהרי וכו' מועטין שהם מצד העשין שהם לשכר ורחוק רביםשהם
 במל"ח מצוה קיום דיש איתא ואם עיי"ש וכו' נברא כשלא מקיימין היויותר
 נתקיים הי' ולא מצוה יתקיים הל"ת יקיים אם הרי להפסד קרוב הוא מ17עא"כ

 ודו"ק. נברא בשלאהמצוה
 כל גם הלשון, בזה כתב תתאוה דלא כלאו תט"ז מצוה החינוךאמנם

 העולםבני
 המצות ששבע אחת שהיא גזל למצות ענין שהשו לפי מחטיביי

 כללות בעין הן שבע שתיתן באמת כי וכו' העולם, בני כל עליהןשנצטוו
  להם נחשב עריות שאיסור מוצא שאתה נמו הרבה פר'טים בהם ישאבל
 האם מן אחות ואיסור אם איסור כגון פרטים בהן ויש אחת  למצוה כללדרך
 הרחקותיו, בבל ג"כ שהוזהרו הגזל בענין שהוזהרו אחר נאמר וכמו"כוכו'
 בפרטי נזהרו לא שהם בלאו בזה נזהרים כמונו שיהיו לומר הונתיואין

 דרך תאמר כאילו שבעה באותן כלל בדרך נזהרו אבל ישראל כמוהלאוין
 ואל האם אל הקרבו לא 'גשרו שאר כל אל איש אהב הבתש שהזהירםמשל

 תתרחקו אבל תגזלו לא בהן נאמר כאילו בגזל וכן בע"ז וכן 'השאר, וכלהאחות
 התכליתממנו

 וב,כ~
 שיצה כן הענין 4ץן בישראל אבל להמרר, שלא הפוהקה

 לנמשינו וטובה זכות וע"ז כו' מהם יותר מצות להם והרבה לזכותםהמקום
 כל דעל מבואר הרי עכתו"ד אחד פרקליט לו קונה אתת מצוה העושהשכל
 וכמ"ש צערא לפום שכר רק דמקבל נאמר דאילו מצוה מקוים ולנעלאו

 וזו צערא לפום השכר הרי לאוין לשני אחד לאו בין נפט מאי א"כמהר"ל
 תשובה. עלי' שאיןראי'

 צריכות מצות במל"ת דגם כתב א' אות ב' הקדמה פקודיך דרךובספר
 יכוון שמסתפר דבשניה הארט"ל' ממרן והביא יהמר אוי טפה ובליכודנה
 הלאו מקיים ובזה הזקן פאת וגם צדדיו מב' הראש פאות לשחת לו מניחשאינו
 דבריו כל ועיי"ש בל"ת מצוה קיום איכא דוודאי מזה ברור מוכח תקיפו,דלא
 מל"ח. קיוםבענין



 חיים ץעמ
 הדברים כל את אלקים וידבר הפסוק על ד' פרשה יתרוובמכילתא

 רבי ישמעאל ר' וברי 'לאו ל14 ועל הן הן על כנמרים שהיו לאמרהאלה
 נחלקו מה מובן אי1 ולכדררה יי"ש. ע"כ, נע לאו %ל וע וע על (פפרעקיבא
 ובזה מסיני שקבלו כפי המצות כל דהרי יומתק דברינו לפי אך ור"ע,ר"י

 מצוה קיום שום ואין יעיש שלא בשוא"ת קבלו ל"ת דעל סובר דה"ינחלקו
 בתורת הל"ת שיקיימו בקו"ע עליהם קבלו ל"ת על דגם ר"ע חולק זהועל
 מצוה. בנה ויקוייםקיום

 עלינו מוטל במל"ת מצוה קיום דאיכא לומר דיש שנתבארומעתה
 כל מקיים הלילה וכל 'היום רכל לומר אין שהרי המצוה, מקיש מתילבאר
 כתב שם פקודיך ובדדך עליהן, עובר שאינו מכיון שבתורה, לצניןשס"ה
 האריאל בשם לעיל מ"ש והביא המצוה קיים ופירש לידו עבירה דברדכשבא
 שהביא למה ענין אינו זה והנה תקיפו, דלא הלאו מקיים שמסתפרדבשעה
 סיירי הוא דהא שכר מקבל מעבירה דכשפירש דקידושין מפ"קהמהר"ל
 עשה %א כשישם אף אברא צעהא לפום ומקבל שם וכפירש"י יצרוהשכפה
 וזקנו, ראשו פאת יקיף שלא יצרו כופה דבמסתפר יימר מי אך מעשהשום
 מקיף ואינו 'ראשו בהקפת עוסק הוא דעכשיו ביון הפירוש כרחך עלוא"כ
 שנביא ומהענינים הלאו, קיום הוי וזה 'מחלאו פורש הוא הרי וזקנופאותיו
 דכשעושה מכש"כ בפסח מצה ואכילת כלים והגעלת וחלב גיד ניקור כגוןלקמן

 בסברה נראה כן הלאו מקיים אז בוודאי מאיסורא לאפרושי בידיםהמעשה
 לפי"ז נראה כן על ואשר בעזהי"ת. לקמן שנביא ממח שיוכרח וכמופשוטה
 משום קידושין במצות הטעם כתב נ"ר סי' או"ח בתשובה החת"מ דחנהלומר
 פט"1 הרמב"ם בלשון היעויין אחותו נושא אח נמצא ומה הארץ ומלאהדכתיב
 נושא אח א"כ מפנוי' ולרבות לפרות א"א זה מטעם נמצא הלכ"ט(מא"כ
 שהיא כיון הגרל מטעם בפלגש הדיוט שאוסר מי ולדעת ממזרים ומרבהאחותו
 באשה אלא א"א וע"כ אחותו את נדשא אח תשום איבא סוף סוף לאחרמותרת
 מעריות לאפרושי הוא הקידושין ?נין כל לפי"ז נמצא יעויי"ש. לעלמאהאסורה
 נכון. זה כי היטב ודו"ק דעריות לצן מקיים הוא הרי אשה שמקדש בשעהוע"כ

 ל"ת מצות קיום על מברכין אין מדוע לבאר הוצרך להכאודקאתינא
 בכנה"ג ואמנם מהם, בהפרשתו מצוה דמקיים מכיון המצות ברכת בכלכמו
 הטבילה על דמברכין כמו ההגעלה על מברכין אין דלמה כתב קכ,א סי'יו"ד

 ואין ל"ת דהוי והלב גיד ניקור כמו הוי ההגעלה מש'א"כ היא מ"עדהטבילה
 סי' יו"ד ובפרמ"ג יעויי"ש. ק' אות ג"ח כלל באו"ה וכמ"ש ל"ת עלמברכין
 ל"ת על מברכין דאין וחלב גיד ניקור על מברכין ראין כתב בב"ז א' ס"קי4ט

 המובא הריצב"א לשי' הקשה ובאמת דוזבחת, עשה דאיכא מברכיןובשחיטה



מא ם י י ח ץע

 דפסחים מש"ס קשה דוזבחת עשה דליכא האוכל ד"ה ע"א כ"ד שבועותבתוס'
 עשה דאיכא הונית ס' סי' או"ח מ"ת נוב"י ובתשובות השהיטה, עלדמברכין
 על מברכיו אין הא חמץ ביעור על יברכין איך דאל"כ שבעה כלדתשביתו

 ודו"ק בספהתם ושסקים בשאר ממואר וכן יעויי,ע בפשיטות כן טקטל"ת
ותתוכח.

 אקב"1 מט-ך טמרך מאי חנוכה בנר איחא ע"א כ"ג וף בשבתוהגה
 בפה"מ והרמב"ם תסור, מלא אמר אויא רב צונו והיכן חנוכה של נרלהדליק
 מצווה דרבנן מצוה דבכל ש'הוסיף אלא אויא ד'רב למימרא הביאו א'שורש
 קע"ת עשה מצות המצוות במנין ומנאו תעשה לך יאמרו 4מ2ר מפסוקבעשה
 והיתר מאיסור שיצוו מה כל ולעשות הגדול דין לבית לשמוע שצוונוהיא

 עיטש. וכו' תסור לא אמרו והוא הקבלה בעלי על מחלוק הזהירנו שי"בוגל"ת
 הכל על מברך וכו' סופרים מדברי שהן המצות כל וכן הל"ג מברכותובפי"א
 יאמרו אשר בתורה שכתוב בתורה צונו והיכן לעשות אקב"ו לעשייתןקודם
 בהן שצוחי במצותיו קדשנו אשר דכא נך והצען הדבר'ים קנין נמצא נרעשהלך

 דרב מימרא הביא ובכ"מ וליי"ש. וכו' חנוכה נר להדליק שצוונו מאלולשמוע
 עשה בלשון שהוא תעשה לך יאמרו דאשר מפסוק הביא דרביגו וכתבאויא
 בש"ס דאיתא ממח הרמב"ם שינה מדוע וצ"ע עיי"ש, עצמו בפסוקוכתוב
 תעשה. לך יאמרו דאשר העשה גם משלו והוסיף מקומותבנמה

 תסור, דלא לאו על דמברך בש"ס מבואר עכ'ש שיהי' איךויהי'
 נתועוה הרי תסור דלא לאו דאיכא דכיון ולומר לחלוק דין לבעל ישולכאורה
 הלאו, על ולא דרבנן המצוה על מבדך ושפיר דאורייתא מצוה דרבנןממצוה
 דברי לסתור האריך א' שורש שם בסה"מ הרמב"ן דחנה כן, אינו הדבראד

 איך דא"כ דאורייתא ול"ת בעשה הוי דרבנן מצוה רכל שכתב במההרמב"ם
 דאורייתא דעשה מהא וכן ואורהתא ספיקא הוי הא לקולא דרבנן ספקאמרינן
 יטמון ספון הרמב"ם בשיטת והביאור באריכות. עיי"ש דרבנן עשהמבטל
 שצוה במצותיו קדשא אשר הוא הברכה דמשמעות למעלה שהבאנובלשונו
 לן מחדש שהרמב"ם הרי וכו' חנוכה נר להדליק שצונו 'מאלו לשמועבהן
 אהגר מפרש רק צונו שהבזאר כפשוטו הפירוש אין אקב"ו שמברכיןדמה
 ותיבת התורה מן החיוב לבד תה חכמים לדברי לשמוע וצונו במצותיוקדשנו
 וכוונת וכדומה, חנוכה נר להדליק לנו שציוו חז"ל על קאי בברכהוטונו

 כלל דאורייתא מצוה גדר דרבנן במצוה שאין לפרש נראה בזההרמב"ם
 מן חיוב תמיד נשאר ומצוותם חכמים לדברי לשמוע רק המצוה התורהשמן

 שפיר ולפי"ז בנה. היטב ודו"ק דבריהם לשמוע בללי ציווי מפני רקהתורה
 החיוב ורק מדרבנן רק הוי עצמה המצוה כי לקולא דרבנן ספקאמרינן
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 קושיות כל יתורצו ובזה המצוה, על הוא והספק דאורייתא הוילשמוע
 היטב. יעויי"ש עליוהרמב"ן

 זה הרי הכמים לדברי לשמוע המצוה על דמברכין שנתבארולפי"ז
 לא על דמברכינן מזה מבואר שפיר וא"כ בגמרא וכמבואר תסור מלאהוי

 ודו"ק.תעשה,

 מכרכיע לא למה הקשה פסחים מסכת סוף המאור כספרוהרז"ה
 נמי בסוכה דהא סוכה ישיבת על דמברכינן כמו שבעה כל מצה אכילתעל
 שינה בלא סגי לא דסוכה לי' וניחא אכיל, לא בעי דאי רשות שבעהכל

 החיד"א עליו ותמה הפסח, ימי כל ודוחן אורז לאכול יכול בפסחמשא"כ
 מצה באכילת ה'לא מצה מאכילת קשית" מאי ו' אות הע"ה סי'גברכ"י

 ברכה רבנן תקינו ולא חמץ תאכל לא ל"ת מצות אלא מקיים אינו שבעהכל
 בעי אכיל לא בעי דאי אף תשבו דבסוכות מ"ע הוי בסוכה משא"כאמל"ח
 ובביאור אמל"ת, לברך דיש מהרזייה מבואר הרי יעהי"ש בשחיטה, כמוברוכי
 איט מצה באכילת הרי ודוחן אורז לאכול לו דאפשר דניון לומר ישתירוצו
 לא דאי הביאור כנ"ל לברוכי א"א ומש"ח הל"ת טקיימ ואינו מהל"תפורש
 חובה של שאינו במצוה גם הלא ודוחן אורז לאכול דיכול נפ"מ מאי הכיתימא
 הל"ג. מברכות פי"א ברמב"ם וכמבואר לברךצריך

 הר"ן קושיית על כתב מ"א אות לאו"ח כוללת בפתיחה הפרמ"גוהנה
 המנהג על מהרכין אין הא מצה אכילת על נ( בליל כהרכין איךומהקשה
 לאו דליכא כיון שם וכדפירש"י ערבה לגבי ע"א מ"ד דף בסוכהכדאיתא
 לאכול שלא דזצונו דאפשר ז"ל הוא ותירץ וצונו, לומר שייך לא תסורדהא
 וצונו שייך מ"מ הזה בלילה וצונו דכוונתינו ואע"ג פסח ימי שבעה כלחמץ
 המנהג על מברכין אין דלכאורה גדול וחידוש יסוד מ1ה ראינו יעויי"ש.עכ"ל,
 ונ"'ל של"ת על קאי וצונו מ"מ המנהג על הוא דהברכה דאע"ג קאטרע"ז

 ע"כ הר,"ה מקושית וכמשנ"ת הל"ת מקיים מצה דבאכילת דכיוןהביאור
 אוכל הוא הל"ת דמטעם וצונו לומר שייך ע"כ הל"ת מקיים שאוכלבשעה
 היסב. ודו"קמצה

 י"ח סי' בתשובה הרשב"א דהגה ההיפכי, ובכיוון נלך זה דרךועל
 שאין מצוה על מברכין דאין כתב שלישי בשער באריכות באבודרהםמובא
 זמן בה אין מעשה בה דליכא דכיון הטעם נ"ל הי' ולכאורה עיטש, מעשהבה

 דאין משום דלאו דבריו לפרש להרשב"א לו הי' לפי"ז ברם לברך,קבוע
 מוכח מזה ויתר ברכה, בי' לקבועי יכילנא דלא משום אלא  הוי מעשהבה
 וביטול ותי' חמץ, ביטל על מבהכין אין למה קל"ב סי' בימ"ח הב"י דב'מהא
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 מברכים ורן למה כ' ובאבהדרהם שבלנ" ובר'ימ על מברכים העין במחשבההא
 אשה וכן ניבהו, בעלמא וחשבון מעשה בהו דלית משום המועדים קריאתעל
 רק דאין כיון 'לה וספרה דכתיב אע"ג נקיים ו' ספירת על מברכת איןלמה
 ובסרמ"ג העומר, בספירת משא"כ כפה לספור צריכה ואינה בעלמאחשבון
 בלב דמהני משום החמלה על מברצין אין למה המלה להל' הכוללתבפתיחה

 על מברכין אין למה תע"ד בסי' פירש וכן מברכין, אין שבלב דבריםועל
 קול בתשובת דבריו באמיתת פירש אלו כל ועל בלב, דמהני כיוןההגדה
 מברכין, אין מעשה בהו דלית דכיון הנ"ל הרשב"א לטעם דנחתו ו' סי'אריי
 וסייעתי' הרשב"א בכוונת הנלע"ד וע"כ לברך, קבוע ומן להם יש לכולהווהרי
 שבלב, בדגרים ולא טפי ציווי שייך שבח( מעשה על רק שייך וצוגוהלשון
 האדם בלב קדושה מכניסות דהמצות הק' בספרים המבואר עפ"י נ"לועוד
 לר' קדושים ישראל בספר יעויין במצותיו קדשנו אשר מברכין שאנווזהו
 מצוה, במעשה טפי שייך חח א' אות 1"ל מלובלין הכהןצדוק

 ל"ת על ברכה שפיר דהוי אירוסין ברכת ענין היטב נתבארומעתה
 במעשה הוא הלאו קיום דבל וכיון למעלה וכמ"ש הלאו מקיים דאזדעריות
 סה"ת מ"ע הוי דקידושין וסייעתי' הרמב"ם לשיטת קידושין שלמצוה
 של מצוה מעשה על קאי דזה וצום במצותיו קדשנו אשר לשון שייךשפיר

 דהמעשה במצותיו קדשנו אשר הלשון שייך ושפיר הלאו מקיים שבזהקידושין
 והלב גיד בניקור משא"כ הארם, בלב קדושה המכניס הוא קידושין שלמצוה

 מ"מ וההגעלה הניקור במעשה הל"ת דמקיים המע"פ וכדומה כליםוהגעלת
 וצונו. במצותיו קדשנו אשר לומר שייך ולא מצוה מעשה כאןאין

 השלילי קיום על ולא העשה קיום על הברבות תיקנו לכתחילהברם
 הרא"ש שהקשה וכמו ל"ת בהם שיש המצוות ברכות מכל דטבוארוכמו
 נהמה איש יקח דוכי רמז דרך רק בקרא בהדיא כתיב דלא בקידושיןאך

 זה. בנוסח הברכה לתקן רצו לא בסה"מ הרמב"םוכמ"ש

 דלא הלאו על דרבנן במצות הרמב"ם הוסיף מדוע שפיר מובןדלפי"ז
 הי' לא לחודא לאו משום דאי תעשה לך יאמרו דאשר עשה מצות גםתסור
 שהבאנו דשבת בגמרא וכמבואר ל"ת על דמברכיגן ואע"ג הברבה נוטחשייך
 קיום הוי ינוי עשה גם יש אם משא"כ לי' קשיא הי' הברכה מסחמ"מ
 ודו"ק. מברך ושפיר חכמים לדברי לשמוע מצוה מצד מצוה מעשההמצוה

..*.,א*י4-4.-



 ם י י ח ץעטד
 רזטץ יצחק ליואש אריןר'
 שליט"א מטאפאפוב ד4ןמילבן

 ובשול בריקהבענין
 כדי ופירש"י החמץ, את גודקין עשר לארבעה אור פסחים במס'גרסינן

 בעלמא בביטיל דמדאורייתא כיון בתוס' והק' ימצא וכל יראה בבל יעבורשלא
 לחודא בדיקה דמדאורייתא תירץ ובר"ן כלל. בדיקה חכמים הצריכו אמאיסגי
 וכל מקראי, לה ופשטינן מגלן הנר לאור בגמרא עלה כדאמרינן מהניאנמי

 שמא מדבריהם רק הוא הבדיקה אחר וביטול שיבטל צדיך אינו סה"תשבדק
 בר"ן עוד ועיין ע"ב(. ו' )דף בגמ' כדאי' עלויי ודעתי' יפה גלוסקאימצא
 סישיריית(ק, דץ; ע-ב ד' דף התוס' וקמ"ש הפקר, מטעם הסג מביטולשסורב
 לא וכוונתו פ", והמהרי"ק ע"ב( ו' דף סתו המאירי )כחידושי המאיריאבל
 לעפרא ומשווה אוכל מלהיות החמץ מבטל הוא שבביטול אלא הפקרמשום
 ואינו מותרת לישיבה שיחדה שאור כופת גבי )מה.( לקמן שמציגוכמו
 בב"י עוד עובר זאינו אוכל מלהיות אותה דמבטל משום והטעם עליועובר
 הר"ן לשי' הן בביטול, החמץ להפקיע בעלוה דצריכין שניהם לפי נמצאוכ"י.

 כעפרא. דהוי משום דהטעם והמהרי"ק להמאירי והן הפקר מטעםדביטול

 ביטול ע"י תשביתו שמקיים לקמן רש"י שיטת לפי הק' הפנ"יוהנה
 אלא חמץ ביעור אין אומר יהודה ר' ורבנן יהודה ר' פליגי )כא.(דלק'מן
 לר"י מהני לא אמאי לפ"ז הטנ"י ומקשה לרוח חורה מפרר ולחכמיםשריפה
 לקמן ההוס' לש" ובחשש בעלמא מביטול גרע לא הא לרוח, חופהטפרי

 לא זב"י בבא עובר ראין אלא דתשביתו עשה מצות מקיים לאדבביטול
 קשה. רש"י לשי' אבל מידיקשה

 ר"י אמר אימתי איתא, ע"ב ע"ב דף לקמן דחנה לתרץ ישולכאורה
 בשעת אבל ביעורו בשעת שלא דוקא היינו שריפה אלא חמז ביעוראין

 אחר היינו ביעורו בשעת דשלא שם התוס' ופי' דבר, בכל השבתתוביעורו
 הוא ורבנן ר"י בין המחלוקת א"כ ביעורו. שעת מקרי חצות וקודםחצות,
 וזורה מפרר ומהני ביטול מהני חצות רקודם לזמר אפשר וא"כ חצות,אחר
 רק שפיר אתי ץה אכל שריפה. אלא המץ ביעור אין חצות אחר אבללרות
 חצות קודם היינו ביעורו בשעת דשלא שם דפי' לרש"י אבל התוס'לשי'
 הפנ"י קושיית קשה שוב שריפה אלא חמץ ביעור דאין ר"י סוברואן
 חצות. קודם הוי ג"כ ביטול דיןדהא
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 דהא שכתב ע"ב כ"ז יף לקמן הצל"ח וברי ע"פ ליהוב "ןיצה
 דהשבתתו לרבא רק היינו דתשביתו עשה מצות מקיים ביטול דע"י לרש"ירס"ל
 דתשביתו מ"ע מקיים לא שריפה אלא חמץ כיעור דמין לר"י אבל דברבכל

 ביטול מועיל אינו ה"נ שריפה אלא ביעור שום מועיל דאינו ביטול,ע"י
 עליו מוטל יהי' לא ששוב מועיל שבודאי ואף השבתה, מצות מקייםואינו
 העשה לבטל וגורם מקיים אינו העשה מ"מ שלו אינו שהרי השבתהשום
 מהני לא לר"י דאה"נ הפנ"י קושיית קשה דלא פשוט ולת"ז ע"כ.הזאת
ביטול.

 ע"א כ"ח דף לקמן מהגמ' הצל"ח דברי על להקשות אפשרולכאורה
 קאמר היכי לחו איבעיא ליס, מטיל או לרוח וזורה מפרר וחכ"א י שםדאיתא

 מטיל אבל לרוח ווורה מסרר דלמא או לים ומטיל ומפרר לרוח ווורהמפרר
 לרבנן היינו מהני לחוד דביטול דלרש"י הצל"ח דברי לפי והנה בעיניה.לים
 החמץ ג"כ בביטול הרי מביטול בעיניה לים הטלה נגרע למה קשהא"כ
 שפי' מה לפי אמנם פירור. בלי לים הטלה שיהני וכ"ט לפגינו בעיניהנשאר
 אחר ימצאנו שמא גזירה הוא הפירור מצריכין שאנו הטעם דכל שםרש"י

 מדאורייתא אבל לא, או גורינן נמי לים בהטלה אם לחו מיכעיא שפירויאכלסו,
 וא"כ כנ"ל, מהני דביטול שמצינו כמו יהני שלא להו נסתפקו לאאיהכ"נ
 הבנ"י. קו' '9שה לא דבריו לפי וממילא הצל"ש דברי מיחשבשפיר

 לדברי אבל סגי בעלמא דביטול רש"י דעת לפי רק נכון זהאמנם
 וז"ל וביטול, ביעור תשביתו, שפני שני דיש ע"(0 ,ב' ')בדף חז"לועשן

 בא' לקיים יכול תשביתו תורה שאמרה שוה כך דברים של עיקרזהר"ןי

 במחשבתו ויוציאנו ברשותו שיש החמץ כל בלבו שיבטל או דבריםמב'
 בלבו בטלו לא אם או לו הידוע בחמץ אפי' מדאורייתא בהכי וסגימרשותו

 מן ויבערנו שם להמצא רגיל שהוא מקום בכל אחריו שיבדוק צריךכלל
 הכל דבביטול מדבריו היוצא עיי"ש, במה שנחלקו הוא זה ובביעורהעולם
 רבנן  בביעור אבל  שלו ואינו כרשותו אינו דהא סגי לבד דביטולמזדים

 שריפה דוקא דצריכין סבר יהודה ור' ביעור הוה לרוח ווורה דמפררסברי
 דבביטול דכיון הפנ"י קהציהז לדלתא שווא ~פית כעולם, %ל יהי'שלא

 להטיל או לסרר הביעור אוטו יהודה לר' מהני לא אמאי א"כ סגיבעלמא
לים.

 יהודה דר' ונראה ; וז"ל הפנ"י קושיית תי' תל"א בסי' דרים המקורוהנה
 דביטול דהא כתב דהרתו מטעם והוא שביטלו אף שרימה בעי בחמץסובר

 דרחמנא רק הוא הנאה דאיסור ברשותו אינו בלא"ה דחמץ מטעם הואמהני
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 דאוקמי' במאי ליה ניחא דלא דעת וגילוי יראה בל על לעבור ברשותואוקמי'
 שג"כ הנאה איסורי כשאר הוא הרי שביטלו אף ולפי"ז סגי, ברשותורחמנא
 דאוקמי' במה ליה ניחא דלא דעת גילוי רק אינו הביטול )דהא ברשותואינו

 שאר מכלל יצא ולא הנאה( איסורי משאר יותר ברשותו החמץרח'מנא

 כלאי כגון בשריפה שמצותן ג"כ מצינו הנאה איסורי ובשאר הנאה,איסורי
 מצותן שיה" מגוהר גמריגן לררי חמץ ש"נ וצמורה בסוף לתחשיבדציכם

 מלשורפו שהייתו על עובר אינו שורפו ואיש אותו כשמשהה רקבשריפה
 הכרם כלאי כשמש"ח עובר שאינו כמז בטלו שכבר כיזע דתשביתזבעשה

 דתשביתו, בעשה שמשהה ושעה שעה כל עובר בטלו שלא כל אבלמלשורפו
 העולם מן מושבת בכלל שתהא היינו דתשביתו ס"ל ע"כ מפרר דס"לורבנן

 רק דהשבתה בעשה אזהר לא דרחמנא רק לים או לרוח וזורה פירורע"י
 כמ"ש דשאור מג"ש דהשכתה בעשה "לך" כתוב כאלו ג"כ דהוי שלובחמץ
 הביטול אחר וכשמבערו בעשה מצווה אינו שלו דאינו שבטלו ואחרלעיל,
 משום רק הוא לר"י דהשריפה המכ"י קושיית מיזשב זשפיד מ"ע. מקייםאים

 סגי. לבד בביטול חמץ משום אבל הנאהאיסורי

 ט' מצוה חינוך המגחת אהנה עצומה,  תמיהה לתרץ בזהוארווחזא
 אך כתיב הא ביטול מהני  האיך שהקשו רש"י על "התוט' קושיית לתרץכתב
 ביטול מהני לא ואז חצות אחר וזה מבתיכם שאור תשביתו הראשוןביום
 אופנים שני דיש חינוך המנחת וכתב דתשביתו. המ"ע לרש"י מקייםוהאיך

 המצוה דאם המצוה זמן מתי ונפ"מ תעשה, ואל ושב ועשה קוםבתשביתו
 המצוה אם אבל ואילך מחצות דתשביתו המצוה מתחיל א"כ להשביתהוא
 חצות כשיגמע כדי לחצות קודם החמץ להשבית צריך א"כ מושבת שיהאהוא
 דהמצוה סובר דרש"י ותוס', רש"י פליגי ובזה העולם. מן מושבת כבריהא

 העולם מן  מוטבת יהא חצות  זמן וכשיגיע תעשה ואל בשב הזאדתשביתו
 בקום הוא דהמצוה ס"ל ותוס' מושבת, הוא חצות דכשיגיע ביטול מהגיולכן
 או וצריכין ביטול מהני לא כבר ואז חצות אחר הוא המצוה וקיוםועשה
 קודם ביטול מהני שפיר לרש"י ולכן וכו/ לרוח וזורה מפרר אושריפה
 חיכי רק הוא 'חמץ ושריפת מושבת, יהא ואילך שמחצות הוא דהמצוהחצות,
 לשיטתו.תמצא

 תמצא היכי רק הוא יהודה לר' דשריפה לדבריו קשה לכאורהאבל
 תמצא בהיפי הרבנן דר"'י פלוגתא לשקים גרף מדוחק סגי, ביטול באמתאבל
 מ"ע דלקיים דבריו, מובן הנ"ל חיים המקור דברי לפי אבל חמץ.לבער

 וכנ"ל. הנאה באיסורי לבער איך הוא והפלוגתא לבד בביטול סגידתשביתו
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 גאלדמאן זעליג אשרר'

 שליה ע"י לקיים ראפשר תבאינבכ(יגי~פ
 ראובן ובני גד בני מתנאי גמרינן מהיכא תנאי כל מכדי עד.כתובות

 לקיומי' אפשר ולא תגאה תנאי ההב ההם כי שליח 'ע"י לקיהמי' יאפשרהנאה

 שאחא ע"מ נזיר הריני משנה יא. גזיר תנאי. הוה לא התם כי שליחע"י
 אסור  שהנזיר יודע איני אכל נזירות שיש אני יודע נזיר, ה"ז וכו' ייןעזתה
 חלוק אריב"ל ברישא  נתי ר"ש ולפלוג ובגז', מתיר. ור"ש אמור ש"זביין
 על מתנה דהוה משום ר"ש פליג לא ברישא אמר רבינא ברישא  אף ר"שהי'
 בתוס' וכ' ע"כ, בטל תנאו בתורה ומכתוב ע"מ המתנה וכל בתורה שכתובמה
 כדאמר שליח ע"י לקיים א"א דנזירות לי' תיפוק וא"ת וכו' מתנה דהוהד"ה

 תחתיו קרבנות להביא יכולים שאחרים אחרי וי"ל כו' ע"ד כתובותבהמדיר
 להגרע"א הש"ט ובגלשן ע"כ, שליה ע"י לומדות יכול המעשה כל מאילונחשב
 רחיצת קונם דברים ואלו פ' ריש דנדרים ההיא יתורץ איך דעדייןהקשה

 בשעת דשלא אפשר דהאיך רש"י על ר"ת הק' שם י"ב בדףוהנה
 ונותי מנותר יליף הא שריפה, ר"י מצריך ואז חצות קודם היינוביעורו
 איסורו. זמן ולאחר חצות לאחר ישרוף כאן וגם איסורו זמן אחרשורפין
 המצוה הוא דתשביתו אזיל לשיטתו דרש"י לתרץ אפשר המכ"ח דבריולפי
 שורפין אין ולכן מושבת להיות החמץ צריך בחצות וא"כ תעשה ואלבשב
 חיים המקור דברי לפי אבל פירש"י, שפיר ואתי חצות קודם אלאלר"י

 ואז חצות אחר אלא חל לא והאיסור הנאה איסורי משום הואדהמחלוקת
 קודם הוא ביעורו בשעת שלא הא לדוכתא קושיא הדרא א"כ לשרוףצריכין
 רש"י. לשי'חצות

 ס"ל ר"י דגם דבריו מתוך שמתבאר הנ"ל הר"ן לדברי נחזורוהנה

 מטיל יועיל לא דלמה הפנ"י קושיית קשה וא"כ דמועיל, ביטול שלהדין
 דהרי דרבנן אליבא אזיל דרש"י הצל"ח כדברי לתרץ וליבא לרוח,חורה
 אפשר ועוד המקו"ח. שתירץ כמו ועכצ"ל לר"י, אפי' דאזיל בפי' כתבהר"1
 ביעורו בשעת שלא הוא ורבנן ר"י מחלוקת דכל לעיל שכתבנו במולתרץ
 ביטול ורין דבר בכל השבתתו חצות קודם אבל חצות אחר דהיינו  התומ'וכפי'
  חצות.  קודםהוא
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 וצ"ע התם[ שייך לא וקרבנות שליה ע"י לקיים א"א ]דהתם ארחץ אםעולם

 דאע"ג ביאה קדושי לענין עד. בהמדיר דאמרינן כמו ול"נ כתב שםוברש"ש
 עי"ש להדדי הויות דאיתקוש תנאי מהני מ"מ שליח ע"י לקיומהדא"א

 נדרים בריש כדאיתא לנזירות נדרים דאיתקש כיון כן נאמר אנו אףבפרש"י
 ולכאו' ע"כ. תנאי מהני נדרים אף תנאי מהני נזירות דמה איתקש נמילהאי
 בזה. הרגיש שלא הגרע"א עלפלא

 שמר ענין פי' שם ע"ד בכתיבות דהברע"א ק"מ, לא הקיק אחר אילםא
 "והיתה" שפרש"י כמו הוא היקש דלאו להדדי, הויות דאיתקוש הגמראבכוונת
 דיכול היקש מכח דילפינן דכיון דקשה ושטר, לכסף ביאה קדושידאיתקש
 דאינו אף התנאי קיים נמי בחליצה כגון דבעלמא מזה נילף בביאהלהתנות
 ענין כל אלא לה קאתי היקש מטעם דלאו פי' לכן שליח, ע"י לעשותיכול

 כיון מ"מ שליח ע"י לקיים א"א הביאה דמעשה ונהי הוא אחדהקידושין
 יכול מקרי ושטר בכסף כגון אחר דבר ע"י שליח ע"י אמשרדהקידושין

 מהדורא רש"י בשם ובשטמ"ק אחרונים, הרבה פי' וכן עכ"ל, שליח ע"ילקיים
 שליח ע"י לקיים אפשר מתנה שעלי' המעשה זה דוקא שיהא צריך דלאקמא
 ליבא דבנדרים מנדרים, לק"מ וא"ב סגי. בשליח ישנו ענין דאותו כיוןאלא

 מצד ולא קבלתם ובפן מצד %א שמם מצד לא אחד ענק וקינם הכילסקסי
 הוא נדר - קבלתם אופן נזירות, וזה נדרים זה - שמם איסורם.מהות
 משא"כ ד"ה כה. שבועות תוס' )ועיין גברא בל' הוא ונזירות חפצאבל'

 בל' נדר גברא ל' בנדרים מועיל דלא ראשונים הרבה שיטת וכןבשבועות(
 מוכח )וכן גברא איסור ונזיר חפצא איסור נדרים איסורם, מהות וכןשבועה.
 עי,1, רח"ל גי' בסופו וכו' בנדרים חומר ד"ה כש שבווסת בכספותג"כ
 וא"כ ראשונים( ושאר וריטב"א עי"ש ע"ב ג' נדרים ברא"ש פשוט משמעוכן

 לשיטתו. יפה עולה אינו הרש"ש דדמיון הגרע"א, עללק"מ

 הוא גמור היקש לפרש"י להדדי הויות איתקוש הגמרא כוונת פי'ב(
 איפכא נאמר לא דלמה וקשה וסיטר, כסף מקידושי ביאה קידושיוילפינן
 בשטמ"ק מצאתי אולם חזית. ומאי להתנות יוכל דלא מביאה ושטר כסףונילף
 ושטר וכסף פי' וכו' איתקוש : ת"ל הרא"ה בשם הנ"ל ע"ד כחובותבסוגיא
 מתרתי וחדא תרתי והני חדא לה הויא ביאה דאיכא ואע"ג אחרים ע"יאפשר
 א"כ קע"ה. סי' ריב"ש ת' בשם מביאו לרע"א הש"ס ובגליון ע"כ,אתיא
 דנימא לנזירות נדרים הוקש למימר וליבא הוא וחד הד ונזירות דנדריםלק"מ
 היקש משא"כ בנזירות, אפילו להתנות יוכל ולא לנדרים נזירות הוקשאיפכא
 הוא. מתרתי חדאהויות
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 ועיין להיקש. היקש בין לחלק דיש לפרש"י, גם ויונה עוי"לג(
 במחלוקת למחצה היקש אין )בענין מ"ב אות פ"ה בכורות אלגזילמהרי"ט
 או מזה 11ה  מות  וה הילפית הפי' אי למחצה,  היקש אין בכתנתהקדזמה
 דומה שיהי' דצריך למחצה היקש אין והכוונה אחד צד רק דילפינןהפי'
 הסמוכים דברים שני סמיכות היקש בין לחלק דיש ומסיק עי"ש( הדבריםבכל

 מקישם דהכתוב היקש אבל לגמרי הוקש דלא לזמר נוכל דזה אחדבכתוב
 דבזה וכדומה רעהו" על איש יקום הכאשר או והאיל" הצבי יאכל"כאשר
 א"כ ת"ד. ע"כ זה של כדיגו זה של דדינו בפי' הכתוב אומר כאילותשיב
 אלים אחת בתיבה כולם ההויות כולל שהכתוב "והיתה" כזה דבהיקשאפ"ל
 ד,ינ וכ"17 עכ"פ וגו', ענל כצחר בפ' מקחתם שהכתוב מהיקש יותרעוד
 חזק היקש דהוא 4והיתה" הקישות תרי הני לדמויי ליכא וא"ב מיני'גרע

 החזק היקש מכה תנאי בה לעשות יכול שליח ע"י דאינה אע"פ ביאהלכן
 כהריט"א אחד בכתוב סמיכותם מכח הוא קל דהיקש ונזירות נדריםמשא"כ
 להדדי הויות דהוקשו לענינינו וחו"ד הנ"ל ע"ד כתובות פנ"י )ועייןהנ"ל
 לתבריגו(. סעד עיירי היקש, מסתם 'יותראלים

 שם דמבאר ח"א( האוצר בכית קיא )כלל הגרי"ע לפי יותר ויומתקד(
 ]אם סברא נגד למחצה וג"ש היקש אין אמרינן דלא בש"ס מכ"מבאריכות

 תוס' ועיין הסברא נגד הוא וכאן עי"ש, מההיקש[ אחר דבר ללמודיש
 שליח, ע"י לעשות דיכול דבעינן טעם שכתבו וכו' תנאה ד"ה עד.כתובות

 להתמת יכש א"כ בקץ כ"כ רובר ושי שליח ע"י לעשות דיכולדהיכי
 יכול ואינו בידו כ"כ הדבר אין שליח ע"י לעשות דה"א בדברמשא"כ
 שאינו אע"פ תנאי לעשות ויכלר 8היו~1 סאן בשמר 04 א"כ עי"ש;להתמת
 אולי כנ"ל כ"והיתה" חזק היקש ולכן הסברא נגד הוא שליח לעשותיכול
 להתנות יכול שליח ע"י דליתא אפילו ביאה ולכן הסברא נגד אפילונאמר

 לעשות יכול אינו כזה קל היקש דמכח נדרים 'משא"כ אהדדי, הויותדאיתקוש
 הגרי"ע של ראיותיו פנל קליה, ע"י לקיים אחא והא חממהש נגד דזהתנאי
 כ"והיתה". חזק מהיקש אינםהנ"ל

 הויות איתקוש ע"ד כתובות הגמרא על באחרונים יש פי' עודה(
 ולכן שליח ע"י לעשות יוכל ביאה קידושי דגם נלמוד ההיקש דע"ילהדדי,
 שייך, דלא המעשה על לא הקידושין חלות על הוא דהתנאי לההגות,יוכל
 לשם השליה וכוונת בביאתו לשמעון התקדשי לרחל לומר ראובן יוכלוא"כ
 ביאה קודדתי לעיקר ובאמך כצוון מ"מ שהבועל אעפ"י בזה וסגיאיומת
 לשם מכות שהשליות ושסר בכסף סכו שלמת שייך וע"ז אישזה לשם בשבזווט
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 ומהני. מכוון ואינו יודע אינו הבעל הקידושין שבשעת אע"פ סגיקידושין
 קונם שליה ע"י דיהני כן לומר שייך לא דבנדרים הרש"ש, נדההובזה

 יש לפירש"י זולת ליתא. דבמציאות דברים, אלו דר"פ עלי עולםרחיצת
 ואין ליהגו. לפיהש"י גם וג' ב' באוה לעיל מש"כ ולפי לדבריהמקום
 עומדת, במקומה הגרע"א על חקו' הרב הקישות הרי העשנישמיון

 בהיוה~יו קכו. ב"ב בהמב"1 חולם התוס' תי' לפי הוא הנ"ל כל והנה1(
 לתנאי לדמות שצריך הכלל דבל "א בשם ומת' התוס' קושית ג"כמקשה
 כשעושה משא"כ כהתם אחרים עם שעושה בתנאי רק הוא ראובן ובני גדבני

 לתנאי להדמות צריך לא זה אופן על רק יחול שלא עצמו בדבריתנאי
 מחתינהו מחתא בחדא כולהו ונדרים דנזירות לק"מ וא"ב עי"ש, וב"רב"ג

 ומ'סביר הנ"ל תוס' בפי' נזיר על הראש ברכת ועיין בעצמם. הואשהתנאי
 רק הוא וב"ר ב"ג תנאי שדין וחו"ד הגרע"א, קו' עוד יקשה ולא התוס'תי'
 דדיבור וב"ר בב"ג מצינו אולם מעשה לעקור בכוחו אין דדיבור מעשהעל
 להתם להדמות צריך הזה הידוש מהתם למילף דצריכים וכיון להמעשהעקר
 הדיבור ויכול הוא ודיבור דיבור דיבור, על הנעשה תנאי משא"כלגמרי
 התנאים לדיני צריכים ואינן וב"ר מב"ג למילף מבלי הראשך לעקירהשני
 וכ"כ שליח. ע"י דליתא אע"ג להתנות יכול לכן הוא דיבור ונדריםעי"ש,

 התוס' תי' מביא בנזיר והשטמ"ק אחרונים. ובשאר נו. לכתובותבההפלאה
 ועיקר שליח ע"י איצא קרבנותיו דהבאת כיף זי"ל אחת; תיבהבהזספת
 הם.נזירות

 א' באות שביארנו בדרך הגרע"א של הצ"ע לתרץ עוד י"ל ואוליז(
 איתא הענין ול הכלל באותו ואם מהם, איגר עקיבא הפצ"ר אחרוניםמכשה

 א"כ להתנות, ויכול סגי בשליחות ליתא שמתנה הזה שהפרט אע"פבשליחות
 )ואפילו וכדומה קרבן להביא דנדר כגון בשליחות איתא דנדריםלק"מ
 וכדומה, זוז מאתים לפלוני אתן לא אם עלי זה ככר קונם אומר אםבאיסור
 אפילו א"כ הש"ס( גליון קו' 'על יוסף צורת שט במשרשים י ג נישיםעיין
 ולכן בשליחות איתא בכלל נדרים מ"מ שליח ע"י ליתא עולם רחיצתקונם
 נזיר משא"כ בשליחות, איתא בכללה שבועות וכן מידי, התוס' מקשהלא

 לומר שייך ולא ואיסורם שמם בצד א' אות כנ"ל לנדרים בלל דומהדאינו
 ולכן בכלל בשליחות ליתא ובנזיר נזירזת, על יהי' בשליח איתא דנדריםכיון

 שליח. ע"י איתא קרבנותיו דהבאת לתרץ התום'צריכים

 נה"ב אביו 9ל קמ"ו סעף היו"ד ת' בע"ב שמקשה מה יונה ובזהח(
 קבלת וא"כ עי"ש שליח ע"י שבועה לקבלת שישנה דמבאר ס"ו סי'מהד"ק
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 עליו חל בנזירות בעבורי הדור לשליח שיאמר שליח ע"י איתא ג"כנזירות
 שליח ע"י ליתא דנזיר י"א כנזיר מידי התוס' מקשים לא לפ"זהנזירות,

 בתנאי, איתא ושפיר שליח ע"י שייך הנזירות קבלת הא סוף סוף בכךומה
 וב"ר ב"ג 'כתנאי שליח ע"י להיות צריך המעשה קיום שגוף לומרואין

 ושלא שאוכל דבשבועה אינו רזה משה, שליח יהושע ע"י היתה הארץדנתינת
 תנאי בי' מצינו ואפ"ה המעשה קיום גוף שליח ע"י לקיומי דליכאאוכל
 שבועות מיני דשאר כיון לזמר ואין וכו' זו אוכל לא אם זו שאוכלכגון
 הואיל תנאה בי' מהני וכו' שאוכל שבועה גם בתנאי ואיתא שליח ע"יאפשר
 יא., נזיר התוס' מקשה לא דלפ"1 אינו זה בשליחות שבועה תורתואיתא
 שאר מ"מ בשליח ליתא נזירות של דנדר דאף לומר יכולים ג""כבנזיר
 מה ועו"ק בגזירות, אף הנדרים בכל תנאי שייך שוב שליח ע"י איתאנדרים
 הוי וקא שליח ע"י לקיומי' דא"א ביאה מקידושי ע"ד כתובות הגמ'מקשה
 קידושי האי פריך מאי וק' להדדי דאיתקוש הויות שאני ומת' תנאיתנאה
 בכל שונ בשליחות קידושין תזרח וא"אא וכיון שלית ע"י איחא ושטרכסף

 צריך תנאי בו שיש 1ה דדבר סוברת דהגמ' צ"ל אלא תנאי מהניהקידושין
 דלא ס"ל דהתוס' צ"ל ע"כ א"ו ומסיק שהאריך עי"ש שליח, ע"י אפשרלהיות
 הנזירות קבלת דגוף כיון התום' מקשים שפיר וא"כ שליח ע"י לנדוריוכל
 כיון תי' וע"ז תנאה, בי' מהני למה שליח א"א הנזירות מעשה קיוםוגם

 מה ולפי ע"כ. כך המעשה כל נחשב בשליחות אפשר קרבנותיודהבאת
 ואין נזירות קבלת וכן שליח ע"י איתא שבועה דקבלת כלום, ל"קשאמרנו
 להיות צריך המעשה קיום דגוף סובר דהתוס' ונאמר להיפך, מהתוס'ראי'
 עליו שעושה' הפרט באנתו ווקף לזי שילם יביר ב"ג כה'גאי שליח ע"יאפוכר
 זה שבשם הכלל בכל להתנות יכול שליחות שייך אם ענין באותו רקהתנאי,
 בשליחות איתא דנדרים כיון גימא דבנזיר ל"ק וא"ב שוה. ואיסורםיכונה
 נדריט כלל ודמיון שייכות ראין ביארנו דכבר נזיר, של נדר על גםיהני

 ליתא דנזיר שפיר התוס' מקשה ולכן איסורם, ומצד שמם מצדוגזירות
 ואיסור שבשם כיון ג"כ וכו' שאוכל שבועה ועל המעשה, קיום גוףבשליחות
 תקשה ולא בשליחות איתא שבעה כל שיהא צריך אינו שליחות שייךשבועה
 יעכל בנזיר גם הו גברא ומיטור בשליחות איהא דשבועה כיון נאמרא"כ

 איסורם ואפי' הם, שוים לא שמס דמצד די"ל גברא, איסור הוא דגםלהתנות
 איסור גזיר אם מהרי"ט בשם חקירה שמ"ח מצוה מג"ח דעיין שוה אינוג"כ
 גם דנזיר לשבועה דמי לא הוא גברא איסור אם ואפילו גברא, אוחפצא
 דהבאת לתרץ התוס' ומוכרח עי"ש, בשבועה משא"כ באיסור נתפס הנזירגוף

 תי' באמת דזה ל"ק ע"ד מכתובות שמקשה ומה שליח. ע"י איתאהקרבנות
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 ציץ בןר'

 מיג" בררבה לי' קםבענין וואקסמאי
 חייב, במזיד פטור בשוגג והמנסך והמדמע המטמא י נב גיטיןמתני'

 אמר לא מ"ט מערב מ"ד מערב, אמר ושמואל ממש מנסך אמר רבוכגמ'
 הוא הגבהה משעת ירמי' דא"ר ירמי' כדר' ואידך קלבד"מ מנסך א"למנסך
 ס' בריש זהקשה הגם/ עכ"ל ניסזך, שעת עד הוי לא בנפשו מתחייבדקנה
 דוהשיב העשה ביטול משכחת לא דבגזל )יז.( מכות במס' דאמרינן התלמודים
 דמשלם אימת כל בתשלומין דחייב דמיון מלקות, ויתחייב הגזילה ששורףע"י
 וא"כ הרשב"א וכמ"ש בו כהתרו איירי דהכא דסוגיא קשה וא"כ לקי,לא

 רק תגזול לא משום תיכף מלקות להתחייב הו"ל לגוזלו ע"מכשהגביהו

 יכול ואינו היין את כשמנטך אח"כ אבל דוהשיב לעשה הניתק לאו הוהדאבתי
 דוהשיב העשה ביטל הרי לפניך, שלך הרי ל"א בידים דבהיזק בעיני'להשיבו
 לוקה דאין מלשלם פטור ושוב הגבהה שעת על למפרע מלקותונתחייב
 בשעה דהרי הוא לעשה ניתק אכתי בתשלומין שחייב דכיון ואי"לומשלם,
 נפטר ושוב בי"ד מיתת גם נתחייב הלא בתשלומין ונתחייב היין אתשגיסך

 עיי"ש. תירוצו על הקשו הים ובמפרשי עיי"ש ביה"ח ותי' דקלב"מ,מתשלומין
 שהעדים נמצא הניסוך על מזיד שהי' לאיירי דכיון לתרץונלע"ד

 מ"מ הגול, על מלקות חיוב שיש נימא אם אפי' וא"כ מיתה, לחייבובאים

 יהני לא בשליחות ליתא ביאה של זו דפרט כיל היתה דהו"א וכדלעילהגמרא
 מקרי ושפיר הוא אחד הויות ושם להדדי הויות דאיתקוש הגמ' ומתרץתנאי
 ראי' אין הנזירות לקבלת אבל להתנות, ויכול שליח ע"י איתא הוי'כל

 ודו"ק. שליח ע"י לקבל ריכול הנ"ל כהגו"ב ס"ל דהתוס' לומר נוכלדשפיר

 להביא רוצה דג"כ סק"ד קכ"ג ס" חו"מ הקצוה"ח גם יונחובזה
 אמגט עי"ש, המשלח על לאסור השליח יכול ונדרים דשבועות מהש"סראיות
 ונדרים דשבועות מוכח שליח ע"י א"א דנזיר שהקשו י"א נזיר התוס'מדברי
 המעשה דקיום ס"ל דהתוס' כנ"ל ראי' אין לעיל ולהאמור שליש ע"יליתא
 א"כ סגי, הזה בפרט שייך לא אם אפילו ענין באותו שליח ע"י להיותצריך

 המעשה קיום בנזירות משא"כ שליח בכללם ההם שייך ובשבועותבנדרים
 שפיר, התוס' מקשים ולכן שליח ע"י ליתא וטומאתו יינו איסורתגלחתו
 כנ"ל. שליח ע"י איתא דקבלתם לסבור יכולים שפירוהתוס'

.י*."ישי4.*..
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 חיוב לגבי ות"כ וקלב"מ, כאחד ומלקות מיתה יתחייבו העדים יתמואם
 הזמה דין בהם לקיים נוכל לא כי להזימה יכול שא"א עדות הוההמלקות
 ביון הממון את המלקות חיוב יפטור הגבהה דבשעת קשה לא ושובבמלקות
 גופא טעמא מהאי הלא תשיבני ואל מלקות. לחייבו יכולים אילשהעדים

 דין בהערים לקיים נוכל לא שהרי ג"כ הממון חיוב לגבי שאאי"ל עדותהוה
 הנמוק"י לשי' קשה דלא כאחד, וממון מיתה שנתחייבו כיון בממוןהזמה

 ל"ג סי' בחו"מ הש"ך כשי' ודלא שאאי"ל עדות בעינן לא דבממתודעימי'
 גרע לא מ"מ שאאי"ל עדות הוה המלקות דלגבי דאע"ג ואי"ל ט"ז.ס4ק

 בתשלומין. דחייבין כר"י קיי"ל דהא מתשלומין, ויפטרו שוגגין מלקותמחייבי

 וידע וז"לי כתב דהמטמא במתני' להרמב"ם המשניות בפי'אמנם
 סקילה חייב שהוא ידע ולא בשק מזיק כשיהי' הניסוך בזה אסורשהיין

 חייב ל"ה סקילה חייב שהוא ג"כ יודע הי' שאם לפי לעכו"ם אותוכשמנסך
 האחרונים ותמהו עכ"ל. ומשלם מת אדם אין אצלינו שעיקר לפיבתשלומין

 חייבי תני חזקי' דבי והא בסקילה בשגג מתני' דאוקים הרמכ"ם הועילדמה
 הקשה גופא זו קושיא דהלא הקשו ועוד מתשלומין, פטורין שוגגיןמיתות
 דמדאגבי' ירמי' כדר' ומשני ממש מנסך דס"ל לרב מערב דס"לשמואל
 הגם/ בתירוץ להרמב"ם לי' איכפת ומאי קלב"מ ול"שקניא

 הקו' והיא קשה דלכאורה תי' דנ"ב גיטין מס' על הפלאהובספר
 בב"א באו שלא כיון וממון צדתה לחייב באים העדים הלא לעיל(שהבאנו
 א' עדות דעל מיתה רק יתחייבו בב"א ויבואו כשיוזמו אמנם ירמי'וכדר'

 דמתגי' עדיות ב' שיהיו אופן באיזה דמיירי לומר ודוחק שתיהן לחייבאין
 בשוגג דמיירי הרמב"ם לפי"ד אבל עשאאי"ל, הממון הו"ל וא"ב קתניסתמא
 הממון, על עשאי"ל הוי שפיר מיתה לחייבו העדים באו ולא מיתה חיובעל

 בעי' בממון דגש כהש"ך דס"ל הרמב"ם מדברי לנו יצא )ולפי"זעכתו"ד
 שאינו דהיזק יוחנז כר' הרמב"ם פסק דהא מוכרח אינו זה מיהועשאי"ל,
 ומטמא הולך כ"א יהא שלא קנסא משום חייב במזיד ובמנסך היזק ל"שניכר

 בנוב"ק וכמ"ש בש"ך ע"ש עשאי"ל בעי' לכו"ע ובקנסא חבירו שלטהרותיו
 איירי דהא התלמוד הים קו' על התי' נדחה לפי"ז אולם ע"ב(. סי'אבהע"ז
 הרמב"ם כמ"ש בגזל והזיד הנ"ל ברשב"א כמ"ש ודלא המיתה עלבשוגג
 התשלומין. את המלקות ויפטור ילה"ו שאתה עדות המלקות והוהלהדיא,

 בזדון המועל מעילה( מהל' )פ"א הרמב"ם כתב דחנה לתרץואפשר
 הלוקה כל קיי"ל דהא שב"ו סי' שמואל דבר בתשובת והקשה ומשלם,לוקה
 אחת רשעה משום מיג" דדרשינן רשעתו דכדי דקרא ותי' משלם,אינו
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 רע שם במתיא אבל ממץ בתשלומי מזירי רשויית נ' משום וש מחייבואתה

 להקדש שהתשלומין במעילה וה"נ ומשלם דלוקה קיי"ל קנס הןדהתשלומין
 גניבה בהלכות המלך שער לסי המלך טעם ובהגהות כקנסא, הזי כפרההן

 אר"י מעל לא וי"א מעל הקדש של חמץ האוכל כס. מפסחים עליוהמה
 בהקדש הא קשה ולהדב"ש כשבת יוה"כ את עושה דהי' הוא רגב"ה י"אמאן
 מיתה ראין אמרינן בקנס דאף מיתה דשאני ותי' כקנסא, דהוי קלב"מל"ש

 שאר אבל קנס משלם במיתה דגם ום"ל ; לד כבתובות לרננה זולתותשלומין,
 היה"ת קו' מיושב וא"ב עכתו"ד. קלב"מ אמרי' בקנס דאף פליגיאמוראי

 וקנס מיתה לגבי משא"כ קלב"מ ל"א וקנס מלקות דלגבי לשי'להרמב"ם
 וכנ"ל, המיתה על בשוגג לאוקמי איצטריך ולהכי קלב"מאמרי'

 )ה' הר'מב"ם פסק דהא שמואל הדבר בדברי ראיתי קשה חזותברם
 עדים גבי ד. דמכות כרבנן ופסק קנסא זוממים דעדים ה"ב( פי"תעדות
 ומשלם, לוקה אינו בקנס דאף להדיא הרי לוקה, אינו המשלם דבלזוממין
 ממש"ר גילף קנסא דעד"ז דפסק דלהרמב"ם האחרונים הקשו הכיובלאו
 דלדברי קשה ועוד ומשלם, דלוקה התורה לכל גילף ומהשתא ומשלםדלוקה
 אהא דוכתין ובכמה לב. בכתובות התוס' קושיית הרמב"ם על יקשההדב"ש
 לוקה ראין קיי"ל והא ומפתה דאונם ונקנס וע' ד' בתשלומי הש"סדמקשה
 ותי' ממע"ר יילפינן וישלם הלוקה מודי דכו"ע ונשמע בקנס האומשל'ם,
 רשעתו דכדי דקרא כיון ומשלם לוקה דאין לרבנן ס"ל בקנס דגםבתוס'
 שכן ממש"ר למילף מצי ולא ממונא גופא ועד"ז דכתיב הוא זוממיםבעדים
 הדב"ש ולפי"ד התוס', עכתו"ד לו"מ דאין מעד"ו בכ"ע ילפינן מהשתאקנס

 לוקה דאין קיי"ל והא הגמ' מקשה מה יקשה שוב ומשלם לוקהדבקנס
ומשלע

 קצת, ובשינוי לנר בערוך שכתב דרך על אלו קושיות לתרץונ"ל
 אין דעד"1 בסנהדרין אמרינן הא ממש"ר עד"ז יליף איך יקשה באמתדהנה
 דעקימת מעשה שיש מש"ר שאני דלמא וא"ב בראי' וישנן הואיל מעשהבהם
 יש בין חילוק אין א"כ לוקין שאב"מ לאו דס"ל כר"מ דנוקמא וי"לשפתיו

 פסק הרמב"ם והנה ממש"ר, עד"ז למילף ונוכל מעשה בו לאין מעשהבו
 אף ~כן מעשה וצי שפתיו ועקישת ס"ל גם עליו דוקין אץ ושב"מלאו

 מיושבים ובזה מעשה, בו יש שכן ממש"ר למילף מצי לא קנסא דעד"ושפסק
 עד"ז הבאני דלוחת ממשיר ילפינן ובק'נס הדב"ש לפי"ד אף הרמב"םדניי
 שפיר מעשה בו שיש קנס לפי"ז אמנם משלם. ואינו לוקה מעשה בהםדאין
 באונס הש"ס מקשה מה במקומה התוס' קושית וישאר ממש"ר למילףנוכל
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 גרינפעלד חנה ברוךר'
 אע באבוב,קרית

 הנוכהותניני
 ושצילו וכו' חיוכה לנר כשרים וכבמנים סל תרע"ג סי' בשו"עאיתא

 למנותן או מעות לבדוק ואפילו ,לגערה להשתמש שאסור לפי ום' שבתבליל
 או מעות כבדוק לכתוב לשונו לכפול המחבר ו"ק חבה ע"ס אסירה,לאדרה
 משות "הרצאת הראית ת"ל אסור. 'לאורה פעות לעיין כתב יבטושלמנותן.
 ע"נ יפה", תהם לעיין לגר סמוכות שידיו לפיאסור

 ממשרר ו"לפינן מעשה בו שיש קנס הוי הא לו"מ אין הנא וה' ובה'וממתה
 התוס' קושית לתרץ לב. בכתובות בהפלאה שכתב ע"ד לתרץ וישדלו"מ,
 והא הגמ' מקשה אפ"ה ומשלם לוקה מעשה בו שיש דבקנס דאע"גהנ"ל
 הזמה דין בהם לקיים נוכל לא העדים יחמו אם דהא נמשלם, לוקהאין
 לומר לאין שאאי"ל עדות הקנס הוה וא"כ משלם ואין לוקה דבעד"זבקנס
 לתשלומין, עד"ז תורה ריבתה דבפירוש לוקין ואין ישלמו העדים יוזמודאם
 זהו לתשלומין עד"ו תורה דריבתה דהא אחרונים ועוד בהפלאה דכתבז"א
 הדרינן שפיר זמם כאשר מדין לוקין אם אבל תענה לא מדין לוקין אםדוקא
 משלם(, לא ממונא לקי דמלקילכללא

 הרמב"ם שיטת לפי היה"ת בקושית שתרצנו מה יתכן לא לפי"זאולם
 ולא ילקו העדים יוזמו דאם עשאאי"ל הוי הקנס הא ומשלם, לוקהדבקנס
 דבעינן דהא עה; ב"ק רש"י בשי' האחרונים כתבו דחנה נ"ל ע"כישלמה
 לעשות, זממו אשר כל להם יעשה כי מלשקר שיראו כדי הוא שאי"לעדות
 פלוני של יינו שנתנסך שהעידו דהעדים כתב סק"ד ל"ת סי' בקצוה"חוהנה
 כשהעידו ולפי"ז איסור, על אלא העידו שלא אע"פ לו לשלם חייביםוהתמו
 יצטרך לא דראובן יינו את לשמעון הפסידו הלא שמעון של יינו ניסךשראובן
 לחייבו לומר יוכלו ולא שאאי"ל עדות הוא הקנס דהא הקנס לולשלם
 יופטר ממילא הלא ניסך מי של יינו למיסר ל"ל דא"כ באנו המנסךלראובן
 מלקות והוה יינו את לאסור שמעון את גם לחייב שבאו אלא מלשלם,ראובן
 לגבי גם עשאאי"ל ל"ה שוב ולפי"ז בשתיהם, וחייבים לזה ותשלומיןלזה

 מלשקר, ויראו לעשות זממו אשר ככל הזמה דין בהם יתקיים דהריראובן
 הוי וממילא להיפך או לראובן ולא לשמעון לשלם יצטרכו אם להםדמה
 ע"כ. וא"ש וממון מיתה המנסך ראובן וחייב ראובן לגבי אף שאי"לעדות

.י*.ןאפעפשא4_.4"
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 היסיף נמי אסי "ור' : 'ששך בדיוק כ' בת"( ההמב"1 )וכןשכשב"א

 לההנות אטור ואמר בנהנה בראה שאינו דכוא סל תשמיש אפ" ל9בה
 ממנ41 כמצה נראה שאינו כנגדה מדחוק אפילו %0מר חניכה 2ר בנגדמעות
 הנר, מן החוק ילבין מעות שהרצאת הדברים השוך היי עכ"ל.וכו'",
 במצטדות שפליגי 'שמרחמן

 פירושים שגי יוד כי לנשחת, עד ונדבנים מאירים הדבריםאמם
 סכומן. לדעת לסנורן יי תקילם, מם אם יבודקן מעדה", "להרצוהבמלת
 פי' והרמתה ,המבב"א מעש"ב יבהדקן, וכוונתן בהם, לעיין י' גקטחזרא"ש
 לבודקן צורק אין כי וע"ה, כנגד מרחוק סגי חמבושז מן וכשס"הלמנהזן,
 אעיט.הישב,

 מפרשים ועוד הט"ז מהם שבתקשו והב"י, הטור שיטת בביןועכשיו
 דמיונה ,רותקות,, או 'סמוכות ידי בין מלק, אבי שיטת העתיק לאשהטור
 הדבר להנ"ל אבל העתיקה לא בנו הטור שגם ביון הרא"ל שיטתדדם
 לשום דייק הרי אטור", לשדה מעות "לעיין ,לכתוב טייק שהטור כיתמען
 אילי מקום מוחוק משא"כ אמור, ידיו לקרב צורך שיש עיון שרק אביוכל'
 שלא היינו ההלוק, תתב שלא הטור על שהמה חזרי להתיר. לדוןיש
 הב"י שפט ומזה י"נים. החילוקי כל לשהי  משט בסל כדיש כפורשכ

 לא מ"מ אביו, מדברי משתמע לכפירה חז שיין הנין הסיר יעםאע"פ
 שאסרו כיון אלא להלכה, דברי כיוון לא ויגשוש גם גומא כי מפורום,כתבו
 אין אפילו אהעי תש'מ"ט כל ואמרו חכמים חילקו לא ארעי הנכמישגם
 שדקוק דיבש אביו ל' לכתות יייק ,בזה, שנסתפק וכית לנר, סמפטתידיו

 נשאה כיון והב"י מממד היוצא הדין כתב לא אבל' מעתן", מלעייןלכתוב
 ונקט הרשש, שיית דהה לאיסור 'משדשים וימחץ חר"ן תודברי מםחטז,

 כגת סמוכות שוריו המבגמיש גין ממילא הבולל למנותיי, ש מטת"לבדות
 מעות. למנות כגון ותיקות שידיו תשמין ובין משת,בדיקת

 ושכן הרא"ש משי' דגמבתמע 'הדין שהעתיק אחר סק"ב ,המגראוהנה
 הוכל לחלק, שאין הראשונים כשאר להחמיר הבזה בשם כ' הרס"לפסק
 חגורה נר יקנה 'דאלים תהע,ח סי' "המס וכ' חנותה נר למצית נמיתבכלל

 וכוונתו עכ"ל. אסור" תשמיש כל אע"כ כיה" שלום גם ויהי' בביתוותדיקנה
 בית, עלום משום עריף כ"ש שבת וגר חנוכה דגר כ"ג; צדף יגמיאלדובא
 לשחה להטתמש אטור כי א"א שיה אע"פ שניהם, לקיים איטטרוהלא

 שלשהי ום וטענותיהם הממרכסים, נתקרע אלו ושהג"א בנקבריאך
 מודה והרכיש קבוע, תשמיש קימא שבת ממעודת ראיה מביא איך(ק
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 בסוטך רק אמור ארעי בתשמיש ורק טפן, בכל שאמור קבועבהשמיש
 הר"1 בשם סק"ה ושהע"א סי' לעיל עצתו המג"א כ' הלא ב( ; לנרותידיו
 להדליק עטן מתן ימך וש"כ היכר, משום לזירה להש,תמש 84,ר 2רשצייך
 עצמו טמג"א פתירה 'יש ג( ; אאר גר בועו אשר זה הרי לנ"ח, אחת נררק

  זשה9'" ,כ"ס ולק' זו, עצה דההשכאן
 חנ"ח להרליק, כן לעשהע ,להלכה  פסק

 והמד השקל כהצלת קריז ממילא. בית שלום ויהי' אצלו 'סעווחוולאכול
 בזה(. שתתבו מה שלום וההר מרוכי ומאמרמשה

 הרי:ק"ש בשם מק"ג כ4ק תשובה השערי שכ' מה להבין ישעור
 מקרי ילא עיניו להעצים מהריב דלא שרי, יכשל  שלא הג"ח .לאורדלילך

 לאור לריכול שהתיר חהע"ח ר"ס בהג"א מבהיר שכן וכ' מיי"ש.תשמיש,
 מחוייב דאינו ושריקתה של מסברתו והיינו חש-, ור רק לו כשאיןהג"ח

 ש'בה סעודת לאסל מחריב ש'בלאיה כיון טונתו וכנראה עיניהלהעצים

 לאשכול לו קל ויהתר אור לו 'יש וצעכש'יו בזז שפיר יסוכל בהדיךהשילו
 ודופק. עיניו, להעצים מתאיב אשו ,בהייסה יכשל לא וגם בית שלום לוויש

 לעת להקל נטה והמנ"א לכתחלה, כן לעשות ,התיר הריקדה הרי צ"עאבל
 כהריק"ש. ילא לכ14רה וזהו בליעוג שא"א ביתהצורך

 שוארתי מה 'בהקדם והוא ופדוקוקיט. ברויים המג'ק מדבריו~ענ,ד
 ; כא רבא שדברי מרע 'הוזקה שיטת והנה והרשבזו. ההס"ה מחלוקתלבאר

 לטרה, לדובתמש מותר לת"ד אפיל'ו הם ,לאורה" להשהנמב אההת גר"וצריך

 אומר הרהרה הנא מלא וכו' תשמישיו לכל קרוע אחרת נר "צריךהשעפ"כ
 כחוור "141יגו , וכ' '*טיבו 'העתילק והרשב"א עכ"ל. דאולקה" הםלצורכו

 קאמר, תשמיש כל לתירה לדהבתטהב מותר י(4מר' מאן ודאי דהא כלום,בעי,ני

 שחשש כש י"ל ע"כ. אדלקה", לצורכו יאמרו ויוצאין לגכנסין ניחדלחימאי,
 הרוגמם, כהאזם תשמישיו לסל אחרת נר שם להגית צר'יך הול'קהשבשעת

 רואים השש יש דוי גו, להשתמש מותר ,האיך חהדלקה זמן משך כלכן

 י אופנים ב' בו יש הרשים ,מפני שחשש היטב 'מובן 'דרז"ה שיטתאבל
 יחלה זאת שרחזה מי שם אחרת בר לו חמן בבזתו 2"ח שמדליק שמיא(

 רואים אין ו4ופי' הבית, להאיר ורוצה נביהו שחושך מסום הברשהדליק
 וכנ"ל; רואים השש יש ההילקה בשעת מ"מ הנר, עם שמשתמשתותו

 נגד לצורמו ומשתמש יושב אם מ"מ בבית גרות כמה לו יש אפילוב(
 הדליקה זה במגיל מסתמא לצנרו, מד'משתמש הרכזים, יאמרו חנוכההנר
 חנוכה גר תפהק הי' י כב וכדמבהשר ריקבון לחריש אלא חשש לא חרטהודגה
 רוגמם על החשש שם שגם צדיקה לצורבו שיאמר 'להרחבת שכשהביןוכו'
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 כי כלל חח1ש צוגו השמיש גשעת רפוין לחשש מהא"ב ההדלקותבעת

  להשתמש עצמו גטה בעלמא באקראי שאולי מבין א' שכל גוחנתהסברא
 גדול חשש' יש בבית נר  שאין ,ההדלקה 'בלח  יואיב חשש ורק וע"ה,לאשי
 ,היהור. פשוט וכ"י בההטך, לישב שלא לצח-בו שיהרליקשיתלו

 לשרה להשתנאם אסור לרנא ס"ל שע"כ הבע"ל הרשב"א הק'עטי
 איתא ואם ביתו, שלום משום עדיף שבת גר שבת וגר נסח : בג לק'דאמר
 על ומניחה ולכאן לשק לו ועולה אחד 'נר עה4ה ל"ק, מותר לרבאדסיל
 המג"ב קו' מעין והוא עכ"ל, וכו' הסכנה בשעת שאמרו כורך ודיושולחנו
 כמה לפני הרי כי מ14ד, 'שלאים דבריו אבל הכא"ש; ש'יטה עלשלפני,מ
 מ"מ ליל, מופר סגל מחשילו רבא שיטת שפי' דוהרה ל' העתיקשורות
 יוסיף מה א'1 הרואים, חשרו מפבי ותשמישיו לכל קבוע (ט?ר 'לגר צורךיש
 הלא ר~מןונש ממימרא וותר דרבא שנ" ממימרא ,הרמה יברי לדחות כחתת
 אחד גר צריך הרי כי %כנק, לכק לעלתן אהד בנר סגי שלא י"ל כאגם

 לנאורה. וצ"ע הרחיים, חשש מפני תשמישיו לכלקבוע

 שכ' סק"ד, כאן במנ"א הוצא *רוחם ר' דברי ע"פ נכון תדבראבל
 וזקא הוינו הרחקים השין מפס אחר בנר צהרך שיש דוז"ה לעיטהאפילו
 רמזרם שאיז לנ"ח, מיוהד במקום מדליקן אבל שולחנו, על הנרבמחליק
 אתי יה %פי עיפש: רווחם, השש אין כי אחר, נר א"צ שםלהשתמש
 השולחן על כא בפגים חנוכה בר שידליק וסוונתו הרז1ב"א, ריריתשפיד
 רואים חשש ובטל נר שם להדליק רגיל שאייו מקום למתחו סמוךרק
 הרשב"א ומש"כ ודו"ק. %כ%, לכאן יעלה א' נר ושפור אחר, ונר צורךואין

 בזועת ,הש"ס ל' נקט רק וולא לאו קצהו צ"ל " וכו' שומצו 'על"פציחה
 ול"דליקו בחוץ ג"ח הדלקת של דין לבטל יש ברורה שבאין ולעוררחסככם,
 צור'ך יש בנימת אבל שניהם, ידי ויוצא 'בפנים יעליק טע וכןבפנים,
 ודו"ק, מיוחד, במקום דוקאלהדליקו

 בהשבונים מעמים ג' יש ודשה המג"ש שיטת לבית"ר נבאועכוביו
 שהוא גיבר שיהא שכתב אסור ד"ה רש"י א( לאוהה לו14הגח1 ינסורלמ"ר
 לעיל שכ' הרשב"א בשיטה ונהיינו רואים טאשש היכר ההיינז וכו', מצוהנר
 בשעת שרק כרז"ה ולא ,רוגמם, חשש יש הנר 'לאור 'תשממי מחמתשגם

 ברשב"א וכן בסוגיע חמ"ן ב( 1 וכמש"ל( רואים השש יש אתר נר נלאהדלקה
 בו משתמשין שאין כמטחה עששו במטרה הבעשה 02 כהידם שמתקןשכיון
 בזויות מצות יהיו שלא כב. הרחיש( לגי' אסי ר' )או רב של טרש ג( ;כלל
עלון.



3ט ם י י ח ץע

 תשמיש אטל קבוע, לתשמיש דמנורה נצמיא של טעם נ' הח"ןוהנה
 תשמיש גם לאסור' יב הירש כן על כ"כ, ,החמירו שלא מקום פי'ארעי
 לתשמ'יש הוא הר"ממ מפני 'היכר טעם ל,רש"י וכן מצוה, בזוי ,משום.ארעי
 גם לאסיר רב והנטיף כמוט, 'רהבים חשש אין ארעי תשמיש משא"כקבע,

 )ע' בסומין, עמו אחרת רוח הרמשך אבל ,מצוום בווי משום ארעית'4מיו1
 אסור שלמ"צ השגי(, את משלים שא' במייתמיו יווסר ועוד במתחמדתהשב
 ארעי תשמיש גם ממילא אסור ומשו"ה מצבע בזוי טעם יק כזון איןל"ל
 מצוה, בזוי טעם ב"ל לא בו יש קדושה נר ,וכי שהק' שמואל ורק קבע,וגם

 סובר שכן הב אבל 'רואים, יהאש משום ודיגו ליל וקנטור מה לדיוי'וע"כ
 כן. שכ' ברמב"ן דו"ק אחרים, 'טעמים בכל צורך לו אין מצוה בזויהשש

 ויושב מבפנים פתחו על חסוכה נר במדליק דיון לנידון נבאועכשיו
  לטעם  דהצה כמובן, קבוע תשמיש והתו שבת, סעודת ואיכל שולחנועל

 שמחריב כיון וכמש"ל להתיר לדון יש הריק"ש לשיטת כתמהה, הסח;אוסור
 מחוייב אינו אור לו ויש נ"ח דולק אם א"כ בחשך, גם ויאכל שגתבסעודת
 להתיר לדון ה4 רואים חשש משום ,רש"י לטעם וגם 1'דו"ק. עיניו,להעצים

 שהדליק וכאן שולהב, על מדלוקם שהדליק נרותיו לאור שאוכל אדם כלכי
 משתנהם אשב נדרך ורק הסעוהה לצהרך הדליק שלא ניכר ,ביתו פהקעל
 חשש מפני קטוע אחר 'נר להצריך רגש של שרינו וכיה"כ לצורכו, גםבו

 שהמקום לעול שכ' "ריחם ר' וכוברי שייך לא הרז"ה בשם וכמש"להרואים
 לאסור; 'לדח לנו הן מצוה בזוי משום ורק להיכר, סגי עיצמוהמיוחד

 הלך והוא יבחוץ שהוליק'ו הת"ס שבזמן המברים, והלק שיוןת"ל
 בו יש שפיר אגב בדרך מאורו שיהנה כדי בפנים להדליק ותהילהבכוונה
 שכלנו בזא"ז 'משא"כ ממנו, שיהנה כדי מקומו ששינה נאו למצותבזיון

 אים אם מצוה בזוי כאן אין אגב ובדרך מאור'ו ונהנים מבפניםמדליקים
 שא"ה עשה שהי' ,וכדו' וישיבה שבת סעודה אלא השמיש מעשהעשה
 מצוה נזוי דין שכל הרא"ש לשיטת ורק ודו"ק. הריק"ש, וכובריבחסרך
 בזמן גם להתיר יש (מ מצוה, של בזיונו שזוע לנר סמוכות כשיריו רקהוא
 כמובן. לנר, סמוכות ידיו אין 'מרחוק שבת, פעוטת שמרכל כיוןהש"ס

 שסעדהת שאע"פ דורא"ש; נגד תוייקה מסי' ב,ר(ריתו המס"א כוונתוזהו
 המיוחדות הסברוונ אצלו שייך לא מ"מ הוא, קבוע השמיש שנתש,בת

 וכמש"ל. הרודדים, מפני היכר טעם או כמנוהה א"סרינ דהיימ קבוע,לתשמיש
 טעם גם ולהרמיש אצלו, שייך ארעי בתשמיש הנאמר מצוה בזוי מעםורק
 לכל קבהצ אחר נר וגם ילטף, לסף 'לעלות א' לנר 'עצה יש וומפיר בטליה
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 על ולא פהחו יו על מנר לעפם דיע"א כוונת כי בו צח-ך איותשמישיו
 כויצ"ש, דלא אע"כ וכמש"ל. ירוחם, ר' וכדברי בנר, צהרך סרושולהב
 כהעום שבת נר לקנית וצריך עכ"פ, מצזה בזוי מטעם זו עצה בטלומשונה
 חבותה נר ולבטל כיתווללום

 שב16"ה שבזה"ז הריתח, 'ר"מ לק' המג"א של פסקו היטב מובןולפי"ז
 להחולקים אפילו לתירו לריכול בזיון כא אין הפתח אצל 'מבפניםמדליקין

 לגהוצים טחוייב שאינו 'הריק"ש שיטת יס'4ד על והוא וככמשך, חרוריםעל
 כמגורען וצאה איסור משום עכ"פ אמור חי' שיתהו לאו יאי הבגדל,עיניו
 בעי 'וגם שנהנה, מפני ,לחשות אסיך שבת כסעודת קבק תשמישדסכ"ס
 ההע"ג סי' לעיל 'הבע"ת ינו-י הא"ש וכמ"ש. כאן אין מתהת בזוי וגםמיו שופיי האטוהה הנשה זה שאין הריק"ש לשיטת אבל שקייך, אר"למצוה
 וק"ל הריקא"  לס' וה מדיך  הייהשהביא

 שת"א מפני להתיר ונדחק בפשיטות ו% דין  האג"א  'התי:ר דוץחקו
  לדון י9 עדיז כי פרמטה טובתו הסכנה, משעת יאיה הקביא אחרבענין
 שלום משום שכת נר ממני נדחה שנגח חכמים שפסקו כיון מצהבלבזוי
 שבלחיה 'סמך על ג"ש ולא גנח להדליק הויך העא מניח נפטר ומדינאביתה
 משעת יאי' הביא ולוה המצה;, בזיק עצמו זהו הרי 'ממילא, בוישתמט
 כדי כפנים להדליק תקבו נסכמים  סכנה, משום מג"ח נפטר שג"כהסכיה
 שע"כ מה מצוה לבוני חששו לא בקב"ה ואמא ומעים מנ"ח יתבטלשלא

 וא"א כיון לקריננו כן הר"ר, וכמ"ש שולחנו על נשאנה לאדרהישתמש
 גורם שזה אע"פ ,מהמצות טהבטל ואינו נר שמדליק במה הששו לאבקב"ה
 שיעלה כדי בפנים 'מדליק והא מבחוץ שמדליק הש"ס בזמן חיק 'מצה;,לבזוי
 ולא בחוץ הנוכה הנר להדייק ביצו כי בלשןז א"א זה אין ולשקלשק
 )וכת"נ מרצונו ליהנח2 סדי שמדליק' מוכיחין מעשיו אע"כ מהמצוה,יתבטל

 מצות מסאת עכ"פ אבל כן, לעשות מוכרח בית שלום נשות לצאתשכדי
 לעיל המגיש וכמ"ש אסור הה ודויק( בלאפה א"א ט2ן אין חסכהבר
 נומן. כי הררק תרע"ג,ס"

..*ין5%"4.י...
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 איזען גבריא'החתן

 לעשייתן עובר ברכותבענין
 הב"י קושיית ט' ס"ק הט"ז הביא י' סעי' ח' סי' ציצית הל' או"חבש"ע

 לעשייתן עובר בעינן הא ידיו שנוטל אחר ומברכין מיד הס"ק לובשיןהאיך
 לבוש כשהוא היום כל אח"כ שמקיים למ'ה לעשייתן עובר דהוי הב"יותי'

 לעשייתן עובר כאן שייך דאין לזה שא"צ ונראה וויל, ע"ז כתב והט"ובהשיק.
 דמברך טבילה לענין שאכלו ג' ס"פ הר"ן וכ"כ חזי, הוי לא שעהדאותה
 מב"י הבין דהט"ז כ' והפמ"ג עכ"ל. חזי, לא גברא דאבתי משום 'המעשהאחר

 לעשייתן עובר והוה עשייה אחר לברך לכתהלה מותר זמן משך לה שישדמצוה
 לברך לכתחלה בעי כאן דגם וי"ל מוכרה דאינו וסובר הט"ז חולק וע"זוכו',
 ציצית בלי אמות ד' לילך רוצה שאינו לפי אפשר דלא כיון רק לבישהקודם
 אח"כ מקיים שהמצוה הב"י טעם בצירוף דוקא אמנם אח"כ, לברך מותרלכן
 דימתין כאן משא"כ בע"א א"א ששם לטבילה דמי לא הא קשה דאל"כג"כ,
 בפ"ע לתי' דא"א הטעם שכ' הלבוש על הפמ"ג הקשה זה ומכח ידיו. שיטולעד
 לפ"ז ראי' הביא גם הנ"ל. מטעם לטבילה דמי לא הלא וקשה הב"י, טעםבלי
 ומ"מ המצוה מן חלק הניבב דגם ניגוב קודם ומברך דנט"י מהא הב"ינמד
 לא"ה אי אבל השם להזכיר ואסור מטונפות ידיו פעמים דרוב מטעםדוקא
 'ע"ש. עכת"ד ומן, כמוך לה תיש עיי נטילה קודם מברךהיה

 משום מקודם לברך א"צ דלכתחלה הב"י דברי נפרש האיך ק"לא(
 עד שלבש משעה המצוה עשיית קודם בירך לא הלא מ"מ אח"כ המצוהדמקיים
 אחד מצוה והניגוב הנטיל'ה דחתם ניגוב קודם שמברך לנט"י דמי ולאהברכה.
 בירך שלא הפסיד הלא כאן משא"כ ה'מצוה, גמר קודם דמברך בזה יוצאולכן
 ושוין ד"ה תוס' ע"04 )קל"ב שבת במס' ועיין 'הברכה. קודם שקיים המצוהעל
 יומא בכל ונחווה ציצית אבל חסל בטלה זמנה עבר אם מציציתדכי

 זלא היום כשענר הלכך למחר לקיימם חייב היום קיימם אפילו בהןמתהייך
 כדברנו בהדיא מבחור והרי עכ"ל. לעולם, עקד יקיים לא היום מצהרעששם
 לברך לו א"א ההא ברירה, לו שאין פי' קאמר בדיעבד נמי דהב"י צ"לוע"כ
 מעכבות. אין ברכות דהא המצוה עכ"פ יקיים לכן מטונפות בידים לבישהקודם
 העשייה אחר הוא שכבר אח"כ מברך דהאיך כלל יברך לא א"כ דקשיאאלא
 דבכל חדשה עשי' יש ג"כ דאח"כ הב"י תי' וע"ז לעשייתן, עובר הויולא
 לעשייתן. עובר והוי חדשה מצוה מקיים בו שלבשרגע

 בעת טהורות ידיו סי' אם אפילו הכ"י דלשי' אמת בודאי זה אמנםב(
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 שלבוש כ"ז אח"כ לברך דיכול הלבישה קודם במזיד בירך ולאהלבישה

 דאי מנט"י ראר' הפמ"ג שהביא ואף חדשה. מצוה איבא רגע שבכל כיוןבו
 דברנו ]ולפי הנטילה קודם לברך צריך הי' השם את להזכיר דאסור טעמאלא
 בדיעבד אבל נטילה קודם אותו מחייבים היינו לכתחלה דהתם די"ל ל"קעתה
 תימא אפי' אלא דוקא בדיעבד מיירי ג"כ והב"י נגב שלא כ"ז מותראמשר
 דאסור טעמא לא אי נטילה קודם בירך לא אי מעכב הי' נמי בדיעבדדהתם
 חדשה מצדה הניגוב אין דהתם לציצית כלל דמי לא מ"מ[ השם אתלהזכיר
 משא"ב המצוה, התחלת קודם לברך דצריך י"ל ולכן הנטילה ממצות גמראלא

 לו יש בציצית נמצא יברך. לא ולמה חדשה מצוה מתחיל רגע בכלבציצית
 לברך וצריך בציצית יותר פשוט למתחלה ולגבי נט"י, לגבי וחסרוןמעלה
 כמשכת לעיגה גמוררו מצדה החג הציצית י~ישת כית מבנט"י שלובשקידם
 עד גמורה מצוה אינו הנטילה בנט"י משא"כ חדשה, מצוה הוי דאח"כאח"כ
 לברך שא"י בדיעבד ולגבי הנטילה. מקודם לברך דא"צ אפשר הניגובאחר
 ריכול בציצית יותר פשוט לבישה קודם בירך ולא הזיד אפי' או לבישהקודם
 בכל מתחיל בציצית דהא נטילה( קודם דחייב גימא )אי מבניל"י אח"כלברך
 מ"מ למפרע שקיים למה מועלת המרכה שאין אע"פ ולכן חדשית מצחןיגע

 ראין אפשר מצוה גמר אלא אינה דהניגוב בנט"י משא"כ להבותמועלת
 להזכיר דאסור נטילה קודם לברך יכול היה דלא טעמא לאו אי כללמברך
 ודו"ק. השםאת

 טעמא דהט"ז צ"ל ע"כ בדיעבד מיירי דהב"י לנו שנתברר וכיוןג(
 כיון כלום חולק אינו הלא דאל"כ הב"י טעם עם בצירוף ולא ק'אמרבפ"ע
 בירך, ולא בתחלה לברך יכול ב'הי'ה דצ"מ ול"ל קאמר בדיעבד הב"ידגם

 לברך אפשר שהי' כיון ...מברך אינו ולט"ז שפרשנו כמו אח"כ מברךדלהב"י
 'הב"י וסברת אית יזהקודם

 דיכ~
 יש רגע שבכל כיון ההר אח"כ לברך

 הלבוש, וכמו"כ קאמר בפ"ע טעם דהט"ז ע"כ לוה, מודה הט"ז וגם חדשהמצוה
 הט"ז, לשון בהדיא הוא וכן אח"כ. לברך יכול בתחלה לברך דא"אדכיון

 על ותימה אח"כ. כאן לברך יבול הב"י טעם דבלי פי' לזהי דא"צ"ונראה
 הפמ"ג. פי' בצ"ע שהעלה אפרים ביד ועיין הנ"ל. לשון יתפרש האיךהפמיר

 הנ"מ הפמ"ג לדברי )בשלמא להט"ז הב"י בין נ"מ מה קשה ולפי"זד(
 לב"י מודה הט"ז הלא לדברנו אבל לא, אי חייב אי מקודם לברך יכולדהי'
 תחת בדה טעם" ייעוד ונראה הול"ל ~ו'כ נ"מ, אין 1'כ"ת לטעמו(. שא"צאלא
 מ"מ אח"כ מקיים שאינו במצוה דאפילו לגו מורה הי' דאז לזה, "דא"צ"הלשון
 לכן בטבילה. כמו קודם לברך יכול הי' הכב כיון העשייה אחר 'לברךיכול

 דלהב"י כתבנו דכבר להג"י, בינו גדול נ"מ בלשונו לנו הורה דהט"זנלענ"ד
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 המצוה קיום משום לא אבל לבד, אח"כ שמקיים המצוה קיום משוםמברך
 חולק וע"ז לעשייתו. עובר מברך ואיו עבר דכבר הברבה עד לבישהשמל
  הלבישה מומן  הברכה קורם קיים שכבר מה על אפי' חל דהברכה וסוברהט"ו
 מ'ה על אח"כ שמברך טבילה כמו והוי מקודם, לברך יכו'ל היה שלאכיון

 ודו"ק, מצוה, עוד אין אח"כ דהא למפרעשקיים

 לטבילה דמי דלא הלבוש על הפמ"ג קושיית נמי ניחא ולפי"זה(
 אח"כ, מברך למה וא"'כ קודם ידיו ליטול לי' אפשר הכא 'אבל א"אדהתם

 עוד, אח"כ לקיים לו א"א עתה של זו בלבישה שמקיים המצוה נמידהכא

 כפעם רק המצוה דמקיים אחרת למצוה ציצית דמי דלא אחרת מצוה הואדאז
 ימתין בלולב כגון לברכה, ראוי שיהא עד להמתין יכול דאו א' ובשעהאחד

 שיכול המצוה בציצית משא"כ עליו, לברך שיכול ידיו שיטול עדמליטלו
 דא"א טבילה כמו הוי ולכן אא"כ לקיים לו א"א עתה של הלבישה ע"ילקיים
 לזה צריכין נמי והלבוש דהט"ז דברינו, לפי ]נמצא אח"כ. לברך ויכולבע"א
 שנוהג מה העיקר דלב"י הב"י, שכ' מטעם לא אלא עת בכל נוהגדציצית
 שקודם הלבישה הוי ג"כ אה"כ שנוהג מזה ולדידהו מברך הוא וע"זאח"כ

 אף הוי והברכה כטבילה אחר בענין דא"א לומר ושייך עוברת מצוההנטילה
 הס"ק[. למפהע, בו ל'בחם טוה" מהעל

 מדמין דהאיך אחר מטעם והט"ו הלבוש דברי להבין זכיתי לא אמנם0
 מ"מ הברכה קודם כבר קיים המצוה שכל אף בטבילה הלא לטבילהציצית
 התועלת בנט"י וכן ישראל, שנעשה דהיינו לו, יש עדיין המצוה מןהתועלת
 אחר לברך שייך לכן הנטילה אחר נשאר עדיין לחם לאכול שיכולמנט"י

 מקיום לו נשאר מה בציצית, משא"כ תועלתו, לנו נשאר שעדיין כיוןהעשיי
 מברך, מה על כלום נשאר שלא וכיון עתה. עד הלבישה בשעת שקייםמצותו
 שמברך השחיסה בברכת י"ס סי' ביו"ד וכן לה ועבר הלך כבר 'המצוההלא
 תועלת לנו שנשאר לפו ותונו עתי"ם, י' בס"ק השויך לשי' השחיסהאחר

 נלע"ד וזהו כאן. משא"כ באכילה, מותר הבהמה או שהעוף עדייןמשחיטתו
 בס"ד. נכון והוא והלבוש, הט"ו שתי' כמו לתרץ רצה שלא הב"יטעם

 והש"ך הרמ"א דפסקו קל הקשה נ"ט ס'" ביו"ד הגרעק"א והנהז(
 א"א ]דבדיקה מברך ואח"כ ובודקה שוחטה בדיקה הצריך רעוף ד'בס"ק
 ברכה והוי הוא טריפה דשמא שהשה קודם יברך לא וא"כ השחיטהקודם

 מברך אינו המצוה קודם בירך לא דאם הרמב"ם כשי' דפסקינן אףלבטלה[
 אחר אחריו לברך מותר שחיטה מקודם לברך דא"א כיון הכא מ"מאח"כ

 יו לברך אפשר הי' דלא כיון אחריו שמברך בטבילה כמוהבדיקה



 ם י י ח ץעמד
 טבילה קודם לברך לו א"א לעולם דחתם לטבילה, דמי דלא הגרעק"אוהקשה
 משא"כ לאחריו, שיברך הטבילה ברכת על חז"ל תקנת תחלת היתהוע"כ

 ולא שכח אם לו ומה ישל, וז"א אלא שחיטה כקודם ל'ביך נשדיךמהסתיטה
 מברך דאינו כהרמב"ם פסקינן דבשכח מקודם, לברך א"י אם או מקודםבירך
 לברך הי' חז"ל ותקנת כיון אח"כ מברך יהא לא נמי בא"י ה"ה ומ"כאח"כ,
 או ושחט מים לו הי' שלא הב"ק מהא לדבריו ראי' והביא השהיטה.קודם
 הי' שלא כיון הטבילה אחר מברך וכי מקוה לו נזדמן ואח"כ ברכה בליאכל
 והש"ך. הרמ"א של דינו דהה ובזה שאכל. קודם או השחיטה קודם לברךיכול
 לברך הוא חז"ל תקנת בציצית גם דהלא הט"ז, תי' נפרך הרעק"א לשי'והנה
 לשי' אח"כ מברך יאינו שכה כמו דינו והוי א"י יחזה אלא לבישהקודם

רעק"א,
 הן דחנה רעק"א. קושית יקשה ולא הש"ך שי' נ"ל לענ"ד אמנםח(

 מטעם בירך לא אם לנו נ"מ אין המצוה קודם לברך חיוב היה לא דאיאמת
 עשייתו, אחר דהוי הברכה אבד סוף דסוף יכול ה" שלא מטעם אוששכח
 ז"ל הגרעק"א שהביא בנידון ולכן עשייתה קודם דוקא הברכה תקנווחז"ל
 עליו שהי' כיון הטכילה אחר מכרך אינו בודאי אז טבל ואח"ם ששחטבב"ק
 הברכה מעכבת עצמה דהמצוה היכא אמנם הברכה. והפסיד מקודם לברךחיוב
 זה לברך ראוי שיהא נצרכת והמצוה לברך א"א המצוה קיום דבלאפי'

 נצרכת המצוה דקיום כיון המצוה קודם כלל הברכה חיוב הל דלאאמרינן
 טעמא וזה מקודם. ולא המצוה קיום אחר החיוב חל ע"כ לברך ראוישיהא

 הטבילה דהא הטבילה קודם החיוב חל שלא לפי אחריו דמברךדטבילה
 מקודם הלסחיטה בלי לברך א"א העוף בשחיטת ה"ה וא"ב הברכה.מכשרת
 לא וע"כ הברכה, מכשרת השחיטה וא"כ השחיטה אחר עד לברך א"אדהא
 התם ששחט, בב"ק משא"כ אחרי'. אלא השחיטה קודם 'הברכה חיובחל

 לטבול יכול דהי' הברכה מכשרת ולא הברכה מעכבת היתה לאהשהיטה
 לא שלו עיכוב סיבת מ"מ מים, לו הי' שלא ואף אחדי', 'כמו השחיטהקודם
 על הברכה חיוב מפקיע אינו זו וסיבה צהרת, סיבה אלא השחיטההיתה
 יקשה רעק"א לדברי דאילו כן, מלתא ומסתברא הברכה. הפסיד ולכןהמצוה
 ואמי' בדיעבד ואפי' לעשייתן עובר דוקא הם שהברכות תקנו שחז"לכיון
 מכלל טבילה הוציאו למה א"כ הברכה מפסיד מ"מ עשייתו קודם לברךבא"י
 גר יעשה מה וא"ת לעשייתן. עובר הברכות דבל גדול כלל ישנו ולמהזו

 שמפסיד וכדומה טריפה ס" ששוחט מי שיעשה. מה יעשה יברך, האיךשטובל,
 א"י עתה אם לי ומה זו במצוה מקודם לברך א"א לעולם אם לי ומהברכתו,
 מברך הברכות דבל תקנו שחז"ל שפיר, אתי לדברנו אמנם מקודם.לברך
 הוא שלהם הראוי זמן. המצות בכל והיינו עליהם, לברך שראוי בזמןעליהם
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 הראוי זמן מ"מ ששוחט ב"ק כגון אז לכרך שא"א מי ואפי' לעשייתן,עובר
 יכול ה"  וסבל צתה מים מצא אילו דהא לעשייתן עובר הוי המצוהמצד
 לברכה הראוי זמן אז טריפה סי' בשוחט או בטבילה אבל השחיטה. קודםלברך

 השחיטה( קודם אופן בשום לבדוק א"א )דהא הבדיקה ואחר הטבילה אחרהוי
 בית ק' ושכאורה תיכף, שיברך הש"ת כתי למה יובן ובזה הטיוב. אווהל

 אלא יותר. שוהה אם לי ומה תיכף לי מה לעשייתן עובר מברך אינודבליה

 רשיי. נעשה שגח הבדיקך; אחר היכף נסייע שבחמה, הריבי זמן מבעינןלפי
 דב"ק מהא לנו שנתברר מה דלפי כאן, הט"ז לדברי נחזור ועתהט(

 כשהמצוה דוקא היינו המצוה אחר לברך דיכול דהאי טבל ואה"כששחט
 דציצית טעמא לעיל שבארנו מה דלפי מה, בציצית לראות יש הברכהמכשרת
 הנטילה, אחר עד המצוה קיום שמפסיד לפי הוא בע"א אפשר לא בגדרהוי

 ימיו את נטל שלא עיכוב לו '"ש אהר מצד אקא לבדסה עיכוב והועזה דפיןנמצא
 קודם הברכה חיוב וחל לברכה הכשר המצוה שאין נמצא מטונפות, וידיועדיין

 מצד העיכוב אין מ"מ דא"א דאף בע"א. דא"א היתרא שייך ולאהלבישה,
 אפרים יד ועיין מברך. דאינו טבל ואח"כ שחט או שאכל לב"ק ודמיהמצוה,
 1ד1"ק.כאן

 שאינו משום הוא בע"א דא"א דט"ז דטעמא הפמ"ג לשיטת אמנםי(
 העיכוב הוא דהמצוה נימא אי עיון מקום יש ציצית בלי ד"א לילךרוצה
 לקיים שצריך ונמצא ציצית בלי לברכה ידיו ליטול לילך לו א"א דהאלברכה
 חיוב חל לא וממילא לברכה ראוי שיהא ידיו ליטול שיוכל כדי ציציתמצות
 דסוף כיון דלמא או לברכה, ראוי הוי דאו ונטילה הלבישה לאחר עדהברכה
 לקיים צריך היה לא מים לו הביאו אם או שהוא במקום מים לי' הוי אילוסוף

 עיכוב המצוה שאין במצא , קודם ידיו ליטול יכול דהי' הלבישה קודםהמצוה
 כלל מביאו  היחייה אין ששחט בב"ק משא"כ לבישה. קודם עתה החיובוהל

 לשיטת אפי' באמת נ"מ אין לדינא אמנם ולכאן. לכת סברא וישלברכה,
 לילך מותר דין ע"פ דהא בע"א א"א מקרי 'לא דוה כ' חפמ"ג דהאהט"ז,
 בבחר חף ולש מש"ב ולבר'ך קודם ידיו ליטול יבול ומ"כ  ציצית, בליד"א
 המצוה שאין לפי אח"כ לברך דא"י שכתבנו דיקן לטעמא אלא בע"אא"א

 כט"ו כ' שלא הב"י דברי על תי' עוד נמצא הברכה. מכשרת הויןמעכבות
 וק"ל. המצוה מצד העיכוב  שאין כיון בע"אדא"א

 וניישב ביו"ד הנ"ל הרעק"א דברי אל עוד ונחזור נשובה ועתהיא(
 מטעמא הנ"ל הט"י מקושית הב"י שישענו הראשון דרך פי על הש"ךשי'

 דשוהט הא בין נמי לחלק יש וכן המצוה, תועלת עדיין נשאר שיהאדבעינן
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 קארנרייך זאפההתן

 ררובכסוגיא
 רוגא בתר זיל רבנן דאמר מילתא הא מנא איתאי )יא.( חוליןבמסכת

 ושרף ושחט רחמנא דאמר אדומה מפרה אתיא אמר שילא רב בר רבהוכו'
 הוא טריפה דילמא שלימה כשהיא שריפתה אי שלימה כשהיא שחיטתהמה
 כיון וא"ת אתיא, ובתודעה ע"כ. רובא, בתר זיל דאמרינן משום לאואלא
 משום היינו דילמא רוב בתר דאזלינן לן מנא א"כ שנים שתי בתדמרה

 עכ"ל. חיה, אינה טריפה לס"ד טריפה שאינה אהזקיהד(יקייה

 למ"ד אתיא ע"ב דהכא הגמ' סוגית והך התוס', קושית לתרץתראה
 דספיקא דסבר הרמב"ם לשיטת הראשונים קושית ידוע דהנה חי'.טריפה

 סי' דשזחט לעיל נארנו דככר טבל. זאח"כ ששחט דביק להא טריפהס'
 השחיטה דמכח הבדיקה, אחר עתה השחיטה הועלת הוי ובודק'הטריפה
 טריפה, שהי' לפי כלום תועלת הי' לא עתה עד ובאמת עתה, לאוכלהמותר
 ותועלת ישרא' שנעשה הטבולה אחר עתה ההועלת הוי הגר בטבילתוכן

 השחיטה תועלת 'הלא טבל ואח"כ ששחט בב"ק משא"כ לעולם. נשארהזאת
 כולו אכלוהו לא אם ואף כולו, לאכול ראוי הי' שאז השחיטה בעת מידנגמר
 אכלו אם לי דמה עתה, השהיטה דתועלת נאמר לא מ"מ הטבילה אחרעד
 דכשחל הוא העיקר אלא אזלינן, הבשר ובתר וידי' בתר לא אכלו, 'לא אםאו

 לאכילה רשי כולה געשה גאז השחיטה תועלת הוי אז הבשר על אכילההיתר
 עלי' שיעשה עתה נולד מהשחיטה תועלת שום אין שטובל בעת אבלמיד.
 בטבילת וכן הבדיקה, בעת. עתה השחיטה תועלת שנולד טריפה בס' כמוברכה
 אי לעיין יש הגר נצבית אמנם הטבילה. הועלת נשו ,הטבילה אחיחגר
 לעולם ישראל שיהא הטבילת דתועלת כיון הטבילה אחר זמן הרבה לברךיכול
 הוא תועלת דעיקר הב"ק שמיטת כמו ואינו לעולם, נגמר ולא לעולםנשאר
 מילתא במסתברא לעיל מש"כ וכפי 'לברכה הראוי זמן הוי אז הע"כמיד,

 הברכה שחיוב לפי הוא עשייתו אחר לברך 'מהני אחר בענין דא"אדטעמא
 אחר תיכף לברך בעינן ובטבילה הכא לכומרה מסתברא לפי"ז העשי'. אחרחל

 אינו לעשייתו ועובר כיון די"ל מוכרח, אינו אמנם ראוי. נעשה דאז"טבילה
 שנעשה בזמן 'תיכף בעינן לא אפשר אז עשייתו לאחר אל'א לברכהרציי
 היטב(. ודו"ק לברך, מותר נמשך המצוה שתועלת זמן כלאלא

,.*י"4*"4."י-
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 בתר דאזלינן קראי הני מכל בגמרא ילפינל איך א"כ לקולא סה"תדאורייתא
 עפימ"ש וי"ל לקולות מה"ת דאורייתא דספיקא משום הטעם דילמארוב
 בדק לא חשם וכו' בהמה 'סימני ,~דוק עשה מצות קמע מצדה החינוךבספר

 דוהבדלתם עשה מצות על עבר הי' שטהור נמצא שאח"כ אף ואכלבסימנים
 הבדלה ל"מ דאל"כ ודאית ידיעה להיות צריך ולהבדיל דמשום ומבוארכו',
 בפסוק שמיני פרשת רש"י ממ"ש א( )סימן יו"ד נזר האבני ומקשהכלל.

 תאכל" לא אשר החי' ובין הנאכלת החי' ובין הטיהור ובין הטמא בין"להבדיל
 הם, מפורשים כבר דהלא יה פסוק מיותר דלכשרה דלכאורה התו"כ,בשם

 טהורה ובין פעולתך( )ע"י לך טמאה בין שם( 'רש"י )ומביאו התו"כומתרץ
 טריפה סימני בה שנולדו בין רובו ,לנשחט קבה של חציו נשחט ביןלך

 קשה ולפי"1 שם. רש"י עכ"ל פסולה, טריפה סימני בה שנולדו וביןכשירה

 טריפת  הינה לדיון התקינן לא ימשמש שכתב יב דף נשמעתיןלרש"י
 טריפה הוא אם הבהמה בדקינן לא למה קשה א"כ ארובא, דסמכינןמשום
 ידיעה צ"ל ובהבדלה דהבדלה עשה בכלל הוא הבהמה בדיקת והא לאאו

 חשוב רוב אי זה דדבר קושיתו, ונ"ל עכ"ל, ארובא? ממכינן ולמהודאית
 ס"ל דהשמ"ק ו' דף ב"מ והשמ"ק התוס' בפלוגתת תלוי ורואי או ספקבגדר
 דרוב ס"ל התוס' אבל כזה. ספק התירה יהתורה רק ספק בגדר הוידרוב
 דכי נזר, האבני קושית קשה 'לא התוספות לשיטת א"כ ע"ש. כוודאיחשוב
 ידיעה הו"ל א"כ וודאי נגדר הוי דרוב כיון הבדלה מקרי שפיר רובאיבא
 ודו"ק.וודאות

 דאורייתא דספיקא הרמב"ם לפ"ר הראשונים קושית שפיר יתיישבובדה
 וטריפה ילקוק 0 )דף בטנפות  דהנה רוב: בתר דאלוע מש"ל לקולאמח"ה
 אסורה דטריפה וכיל לישראל המותר מן ישראל ממשקה מפסוק לגבוהאסור
 הבדלה מטעם להדיוט דברור טריפה בספק גם ולפי"ז לגבוה, אסורהלהדיוט
 ולפ"ו ישראל. ממשקה אסור לגבוה גם שוב כנ"ל( וודאית ידיעה)דצריך
 דרוב משום להקריב מותר שפיר רוב בתר אזלינן אי דבשלמא שפיר,מיושב
 להדיוט ומותר הבדלה שפיר ודהחוב בב"מ[ 'התום' בשם ]כנ"ל וודאי בגדרהוי

 ההיתר דכל רק רוב בתר אזלינן דלא נאמר אם אבל לגבוה, גם מותרוממילא
 להדיוט אסור סוף דטוף כיון א"כ לקולא, 'מה"ת דאורייתא ספיקא משוםהוא
 כתב שם נזר ובאבני אסור. לגבוה גם שוב ממילא דהבדל'ה עשהמשום
 טריפה למ"ר רק אתיא דלהבדיל עשה איבא דבטריפה בתו"כ דמבאור'דהא
 תאכל, לא מ"מ היא שחי אע"פ היינו תאכל לא אשר החי' בין דמפרשחי'
 אטריפות דקאי הנאכלת חי' בין לפרש אפשר אי חי' אינה טריפה למרדאבל
 דהבדלה, העשה בטריפה ליבא לדידיה וממילא מב( לדף בחולין מבוארוכן
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 דהבדל" קרא האי קאי ללא חי' אינה טריפה למ"ר וא'כ נזר. האבניעכ"ל

 דאורייתא דספיקא הרמב"ם לשיטת מותר טריפות ספק יהי' שובאטריפות
 לקולא.סה"ת

 אדומה מפרה יליף דשפיר הנ"ל התוס' קושיית שפיר תיושבולפי"ז
 טריפה שאינה אחזקה דמוקמיה משום דהיא למיסר דליכא רוב בתרהמלינן
 הגמרא סוגית דע"כ חי', אינה טריפה למ"ד שנים שתי בת דפרהמשום
 דהבדלה העשה ליבא חי' אינה טריפה דלמ"ד חי" טריפה למ"ד רק קאידהכא
 דאזלינן ילפותות הני מכל מוכח לא א"כ מותר, טריפות ספק יהי' ושובכנ"ל
 כקושיית לקולא מה"ת דאורייתא ספיקא משום הטעם דדילמא רובאבתר

 הוי וא"ב חי' טריפה לס"ד רק איתא הגמרא דסוגיית ע"כ אלאהראשונים.
 וממילא טריפה. יהי' ספק אכל וודאית, ידיעה וצריך דהבדלה עשהבכלל
 הנ"ל התו"כ ולפי י"ל ובאמת ודו"ק. רובא בתר דאזלינן אדומה מפרהמוכח

 בדיקת בלא ואכל דבעבר הנ"ל החינוך ולפי' אטריפה גם קאידלהבדיל
 דצריך דהבדלה מצ"ע על עבר מ"מ טהור שהי' אח"כ שנמצא אףסימנים
 )יף זבחים במסכת ,רש"י תכתב בהא להעיר' יש א"כ כדאיה יגיעהלהיות
 מכניסין אין טריפות ספק בה דשרתחיק וכיון ת"ל ספק ידוי נפילה גבימטד(
 יותר רש"י הביא לא ולמה עכ"ל. לפחתך נא הקריבהו משום לשוחטהאותה
 לאוכלו אסור כשירה שהוא נתברר שלא דכ"ז ולהבדיל בתורה מפורשמקרא
 דאסור וכיון עצמו, ברש"י המובא התו"כ כדברי יהבדלה העשהמשום
 בשאגת אח"כ מצאתי אך ישראל. ממשקה מקרא לגבוה גם אסור שובלהדיוט
 לא ערלה גבי כתיב קרא והאי חכית לחדש שסחב ו' סיגל החדשותארה

 אלא לישראל האסור מן לא אבל לישראל המותר מן ישראל ממשקהאמרינן
 הבדלה של עשה ליכא לפי"ז א"כ עשה גבי הכי אמרינן לא אבל לאובפרכא
 בנפילה שכתב רש"י על מידי קשה לא מש"ח מהדיוט זה ילפינן דלאבגבוה
 למחתך. גא  הקריבהו של הטעםרק

 התוס', קושיית לתרץ שכתבתי 'התירוץ נדחה הניע ארי' השאגתולפי

 קושיית הדרה חי' טריפה למ"ד אפילו א"כ בגבוה הבדלה עשה דליכאדסוון
 אזלינן אי בין נ"מ שום ליכא דהבדלה  ענוה דליכא דמיון לדוכתיההרשימונים

 וא"כ לקולות מה"ת דאורייתא דספיקא משום דהוא אמרינן אי או רובבתר
 מה"ת דאורייתא דספיקא מעדם הוא הטעם דילמא רוב בתר דאעלינןמנ"ל
 מקשה ושפיר חי' אינה טריפה למ"ד גם הגמרא סוגיית קאי ומצילקולא,
 משום היינו דלמא רוב בתר דאזלינן מנ"ל חי' אינה טריפה למ"דהתוס'
 טריפה. שאינה אשקהדאצקמי'



מם ם י י " ץע

 איינהארן חייםר'

 נבילה נעשה חתיכהנענין
 להגך חלב נפל האט(, אסורות מאבלות מהלכות ש"ט פוסקחהמב"ם

 חלב טעם בה אין אם חלב עלי' שנפל החתיכה את טועמין בשר שלקדירה
 ישאר לא החתיכה תסחוט שאם אע"פ חלב טעם בחתיכה יש ואם מותרהכל
 גבולה ומשקרין חתוכה וצתה נאמרה חלב טעם עתה הה ויש הואיל טעםבה
 שתהי' כדי והתבלין והמרק והירק החתיכות מן בקדירה שיש בכל הי'אם

 וכתב עכ"ל. מותר, והשאר אסורה החתיכה הכל מן מששים אחד זוחתיכה
 ר"י לדעת אלא נבילה נעשית החתיכה כל שמענו שלא אומרים אנוהראב"ד
 ע"נ לא, לרבע אבל במוש במ'ץשמהמיר

 מריש רבא אמר צ"1, דף דחולין מגמ' הר'מב"ם ועת להוכיחונלענ"ד
 השם ח"כ בה יבש'ל לא גשר בה שבישל קדיחה דתני~ו הא ל" קשיא קאהוי

 בעלמא טעם בנותן בישל ואם חולין בה יבשל לא תרומה טעם בנותןבישל

 לך אין מסיני למשה הלכה טריפות שכל דאע"ט איתא ברמב"םוהנה
 ושאר אסור בדרוסה שיסתפק ספק וכל בה החמירו ולכן דרוסה אלאבפירוש

 דלא המה כ"ט סימן ביו"ד והב"י שמותריו. ספק בהן יש טריפות ז'מיני
 ספק על הוא 1"ל הרמב"ם דכוונת פירש והחו"ז דמותר, טריפה ספק שוםמצינו

 עכ"ל. בתורה, ומפורש הואיל אסור ובדרוסה מותר טריפות דבשארספיקא

 ס'פק לעיע טריפות לשאך זרוסה שבין החילוק לב'אר יש לעיל הנזכרולפי

 ספק מותר לא עופות דבסימני כתב קצ"ד סי' בתשובה בריב"ש דחנהספיקא,

 ודועה צ"ל רק הבדלה מקרי לא וס"ס וגו' והבדלתם דכ' משוםספיקא

 ממילא מהבדלה עשה איכא דבטריפה הנ"ל התו"כ לפי א"כ וברורהוודאית
 קרא קאי דלא כ' ס"א חולין במס' בתוס' אבל ס"ס בטריפה להועילא"צ

 דהבדלה העשה קאי בקרא דמפורש בדרוסה דדווקא י"ל א"כ עי"שאהלכתא
 דלא מתבדלה העשה קאי לא מסיני למשה הלכה דחן טריפות שאר עלאבל

 דרוסה גבי שכתב ז"ל חהמב"ם וברי היטב מבתור ולפי"ז אהלכתש קראקאי
 בתורה ומפורש הואיל הטו"1 כפירוש ס"ס היינו אסור שי'סתפק ספקכל

  הריב"ש וכדברי הברלה מקרי לא וס"ס עלי'  רהברלה  העשה קאיממילא
 מסיני למשה מלכה יזון טריפות בשאר משא"כ אמור, משתה לעיל(שהבאת

 בהה מותר ס"ס מע"ה מהבולה העשה עלייהו קאילא

-*יוא8ע48--.*"



 ם י י ח ץעע
 יוחנן ר' דקאמר השהא לי' טעים מאן בחלב בשר אלא כהן לי' טעיםתרומה
 תוס' והנה יארמאה. אקפילא סמכינן נמי הכא דארמאה אקפילאממכינן
 אמתני' פריך לא מדוע טעים, מאן לי' קשיא קא 'מה עצומה קושיאמקשים
 בששים דס"ל משום וע"כ לי' 'טעים מאן טעם בנותן גיד בה שנתבשלדירך
 בדוחק. דמתרצים עיי"ש נשיים, ה"נדלתא

 שבישלו קדירה וא' הברייתא בזה י"ל דהנה התוס', קו' לתרץולעג"ד
 איסורים שאר ולא 'בתעב בשר ויקא ונקט מ.1 חלב בה יבוטלו לא בשיבה
 בישל ואם היתר ב"ה יבשלו ל"א איסור בה שבישלו קדירה למיסר הו"לוהכי
 ומכי' מתירין 'לו שי"ג דבר יומי וש"א דנקט בחרובה יבשלמא טעם.בנותן
 לקמן, הש"י כלו' תו' במאה יהוא או ביבמתה אשי רב כסבהת בטיל לאבאלף
 עומדת. במקומה הקו' בתלב דבשר ברישאאבל

 של יורת לתוך שנפל בשר כזית צ"ב סי' יו"ד בש"ע עפימ"ש נלע"דאך
 לאו ואם אסור נשר טעם ,מה שיש אמר אם הקדירה עכו"ם. טועם רותחחלב

 והוצי'א בשקדם בד"א אסורה חתיכה ואותה מששים בפחות אפי'מותרת
 מרתיחה היורה שתנוח קודם דהיינו שבלעה החלב שפלטה קודםהחתיכה
 שטעמה אע"פ שבלעה החלב לפלוט שיוכל עד לסלקה הספיק לא יאםאבל

 עכ"ל. ס', בו יש א"כ אלא אסור כל'ל טעם בה ואיןקפילא

 בקדירה בליעה שגם דסברי הפוסקים לאותן ופלחי, בכרתי הקשהוהנה
 ואם חלב בה יבשלו לא בשר בה שבישלו קדירה דאמר זה מה א"כ1"נ
 החלב מן קדירה בלעה אולי טעימה מהני מה טעימה ע"י והיינו בנ"טבישל
 מעימה שום מהגי ולא  החל'ב את הקדירה פלטה ואח"כ הקדירה בתוךזו"נ
 דבר דהוא משום נ"נ שפיר בהתיכה וחלב ותי' הנ"ל. בבשר כמו מ'אלא

 לשאר חבור וחשוב החלב משאר הנפרד דבר הוי לא בקדיר'ה אבלהנפרד
 עכ"ל. עמה, ומצרףהחלב

 רק נ"נ חתיכה אמרינן דלא והרמב"ם אפרים רבינו לדעת לפי"זוהנה
  שנתבשל קרירה הברייתא נקט דלהכי י"ל א"כ איסורים בשאר ולאבב"ח
 טעימה מהני מ"מ נ"נ דשייך בב"ח  ואף דינא  האי לאשמעינן דוקא בשרבה

 חידוש ליבא נ"נ אמרינן דלא איסורים בשאר אבל הנפרד, ובר הוי דלאמשום
 בב"ח חידוש איבא א"כ במעימה 'כיירי דהסא נימא אי זה כל ולפיתכ~.
 קו' מידי קש'ה ללא חידתי ליכד בב"ח גם א"כ בס' ומיירו ניבא איאכל
 ולהכי דנקט בב"ח מ"ש לדוכתי' קושיא הדרא א"כ הנ"ל ופלתיהכיתי
 כלל לי' קשה הוי לא המשניות בכל אבל לי'. מעים מאן לרבא לי'קשיא
 התוס'. קו' ולק"מ בס' דמיירידי"ל
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 ליפש"ן אר" חייםר'

 נתנו להנות לאו מצותכענין
 יתקע לא שלמים של בשופר יהודה רב אמר י איתא )כח.( ר"ה במס'א(

 ליהנות לאו מצות יצא זה ואתר זה אהד רבא אמר עד וכו' יצא לא תקעואם
 הגשמים בימות חטאת מי עליו מזה מחבירו הנאה המודר רבא ואמר וכו'נתנו
 הנאת אלא כאן שאין - הגשמים בימות )ופירש"י החמה בימות לאאבל
 בימות מצוה של טבילה בו טובל ממעין הנאה המודר ומללה"ג( המצוהקיום

 פסק ח"ג פ"א שופר בהל' הרמב"ם והנה החמה. בימות לא אבלהגשמים
 אמאי א"כ הפר"ח והקשה דמללה"נ, משום יצא תקע אם עולה שלדבשופר
 מללה"נ. משום דמותר והזאה מעין של הדינים בחיבורו הרמב"םהשמיט

 בר רבה ואיתימא זעירא רב אמר : ע"א פ"ט דף חולין במס' איתאב(
 לא זעירי אמר הוא הנאה איסור ואמאי הנדחת עיר בעפר מבסיןירמי'
 ושרפת רחובה תוך אל תקבוץ שללה כל ואת דכתיב עפרה לעפר אלאנצרכה
 ושרפה קביצה תלישה שמחוסר זה יצא ושרמה קביצה אלא מחוסר שאינומי
 אלא להם נתת הנאה לשם לא מללה"נ )פירש"י מללה"נ אמר ורבאוכו'

 פסק י"ג הל' שחיטה מהל' בפי"ד הרמב"ם והנה עליהם(. הוא המלךגזירת

 במינו מין לח"ד דאפי' רס"ל הר'מב"ם לדברי מקור מצאנו דברינוולפי
 דברי לפי אנן, נחזי והנה הראב"ד. כסברת ודלא נ"נ חתיכה אמרינןבט'ל

 מה ולפי אטל, ש בשב ומין חמ"ד אלא נ"נ אמרגנן ולאחהאבו'ד
 אמרינן דלא ל'אשמעינן דייקא בב"ח בברייתא נקט דלהכי לעילשביארנו
 ולא בטעימה ודי קק"ל הפלתי כקושיית הקדרה בליעת לבטל ס'שצריכין
 דמין ס"ל אי אבל בט'ל, במינו דמין ס"ל אי היא כ"ז התוס', קושייתקשה
 כלל ביטול יועיל לא חקדייה ושבליעת אמ"נא ימה א"כ גטל לעבמינו
 חלב מותר אמאי חלב ; עב ק"ת דף הגמ' וכקושיית במינו מין דהוהכיון

 ושייך נבילה נעובה דהבליעה אמרינן דלא הברייתא שפיר ק,מ"ל וא"בנביל'ה
 וא"כ הכרח לנו אין ששים ע"י או טעימה ע"י אם ביטול איזה אבלביטול
 דמין ס"ל אם משא"כ בטעימה. דיירי מנ"ל לדוכתיה התוס' קושיההדרא
 בנגד נייע דהיינו ס' וצריכה ונימא אמינא חלק היה ע"כ א"כ בטלבמיצו

 הפליתי, של כתירוצו בטעימא דס'גי הברייתא משמיענו וע"כ ג"כהבליעה
 זו. מברייתא הרמב"ט שיטת מיושב שפירובכן
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 אבל כדרבא מללה"נ טשום הטעם הכ"מ וכתב הנדחת עיר בעפר לכסותומותר
 דזעירי. הטעם כתבהלח"מ

 ע"א של צנין אשוה בר הבה אמר נחמן יב אמר ח. וף חולין כמס'ק
 הוא. מקלקל בה לשחוט מותר בשר, בה לחתוך ואסור בה לשחוטמותר
 מללה"נ. משום דמותר הטעם אמרינן לא אמאי האחרוניםוהקשו

 במצוות דדוקא הרועים מלא בס' שכתב מה עפ"י נ"ל כ"זולתרץ
 שבא במצוה משא"כ מללה"ג אמרינן וסוכה( שופר תפילין )כמו חייבהדהתורה
 אמר רחמנא שופר כגון חיובית דבדבר נ"ל וההסבר כן. אמרינן לא רשותע"י
 בא דההנאה דכיון הנאה, איסור של בשופר תקע אם לן איכפת ולאתקעו
 אלא מחייבו התורה שאין דבר משא"כ מללה"נ. אמרינן התורה צוואתע"י
 בההגאה, מחייבו התורה דאין כיון מללה"1 לזמר שייך אין רשות, ע"י באהוא

 מחלוקת שם דאיתא )לא( דעירובין מהגמ' 11 לסברא ראי' להביאויש
 סבר יהודה ור' הקברות בביש מקרבין אין מברי דרבנן ורבנן, יתכההרב

 לסה"נ, סבר השד מללה"נ סבר והד וששלוקת לשיקמי הגמ' נרוצהמערבין,,
 אלא מערבין אין מ"פ קמפלגי בהא והכא מללה"נ דכ"ע לא אה*כואמר
 רשות ע"י בא אי נ"מ מאי ולכאורה רשות. לדבר מערבין ומ"מ מצוהלדבר
 רשות ע"י דבא כיון ש"מ אלא מצוה, הוא גופא העירוב והרי מצוה ע"יאו
לא

 מללהקנ. ג" אמריני

 פ' ב"ק במס' היש"ש של אחת קושיא שתי' סופר להחתן ראיתיובזה
 שהאוסר פ"ה נדרים בר"ן שהובא הרשב"א על שהשיג מ"א סימן קמאהגוזל
 לעכב יכול ואינו בע"כ אותם ליטול אחרים יכולין עצמו על פירותיוהנאת
 ליתנם ויכול הוי לא מיהת הפקר אבל עליו שנאסרים אע"פ דאדרבהוהק'

 הי' אלו פירות לאו דאי הנאה, לו יש בזה גם הא קשה ולכאורהלצדקה,
 יתורץ דברינו ולפי מללה"נ. דאמרינן תי' לוה לצדקה, אהרים פירותנותן

 בזה אמרינן לא יקיים, רוצה אם אלא ליתן עליו חיוב דאין כיתדצדקה
מללה"נ.

 השמיט למה הפר"ח של הקושיא מקודם נכון. על הכל יתיישבוהשתא
 וא"כ דירן כסברא ס"ל דהרמב"ם די"ל והזאה, דמעין הדינים מספרוהרמב"ם
 טהרות לאכול רוצה איט אם דהא רשות של דברים דשניהם והזאהסכילה
 אמרינן לא ובכה"ג ליטהר, התורה מחייבו לאכול רוצה אם אלא ליטהרא"צ

 לומר דאין סובר דהלת"מ והלה"מ, הכ"מ מחלוקת לתלות יש בזה וגםמללה"נ.
 איכפת לא ולהכ"מ לאכול, דרצה רשות ע"י דבא כיון הדם בכיסוימללה"נ
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 כל' י"ל ג"כ דהולין וכגמ' מללה"נ. בזה גם י"ל משפיר וד"ל סבראהאי
 ,מללה"נ. ,ע"ז של בסכין בשוחט לזמר שייך איןוע"כ

 מחלוקת שפיר יתיישב וגם הכר"ח, קהוית לתרץ נ"ל אחרנטיפן
 יסודי מהל' פ"1 הרמב"ם שפסק מה ונקדים הרמב"ם, בטעם והלה"מהכ"מ
 יסוך ולא ירהוץ לא ה"ז בשרו על כתוב שם הי' אם וכן : וז"ל ח"יהתורה
 וטובל. גמי עליו כורך מצוה של טבילה לו נזדמנה טנופת במקום יעמודולא
 דין מקור דהנה הרמכ"ם. בפשט והלה"מ הכ"מ בין פלוגתא יש שם גםוהנה
 דפליגי בגמ' ואמרו יוסי, ור' ת"ק בזה ואיפלגו ק"כ דף שבת גמ' הואזה

 מצוה לאו בזמנה טבילה סברי רבנן בתרה, לאהדורי צריך אי גמיבדליכא
 סבר יוסי ור' ויסלקה, ישכח שמא חיישינן ידו דבכיסוי לאהדורי,וצריך
 הח"ק לשון הגיא שהרמב"ם וכיון לשכחה, חוששין ואין מצוה בזמנהטבילה
 בעצמו הרמב"ם דהא קשה אבל מצוה, לאו בזמנה דטבילה שפוסק הלח"מסובר
 בט' בין כדרגן טובלין טבילות חייבי דבל עשור שביתת מהל' בפ"גפסק
 טבילה למ"ר דוקא דהיינו משמע י"ג( )דף דתעניה פ"ק ובסוף ביו"כ, ביןבאב
 ופירש"י לא אחרינא איניש אין טבילות דחייבי שם דאמרינן מצוה,בזמנה
 סימן באו"ח הטור וכ"כ עצמו לטהר שממהר מצוה בזמנה דטבילהמשום
 בזמנה טבילה למ"ד דאפילו י"ח( )דף דביצה פ"ב כתוס' דסובר ותי'תרי"ג,
 הלח"מ. דברי ע"כ עיי"ש, לטבול מותר מצוהלאו

 הרמב"ם שדעת כב"י מדבריו נראה דהכ"מ הביא שם השעה"מאבל
 דטבל"מ דטבר דמשמע כהת"ק הרמב"ם דפסק והא מצוה, בזמנהדטבילה

 ההוס' במ"ש דפליגי אלא טב"מ סברי יוסי ר' ובין הת"ק בין דלעולםצ"ל
 דוקא היינו מצוה לאו דסוברין חכמים דאפילו מכלל, ד"ה ע"א פ"הביומא
 ור"י טובל, ודאי גמי מצא עא אם בדיעבד אבל לנתהלה גמי אחרלחזור
 עיי"ש. גמי, אחר לחזור מצוה אין לכתחלה דאפילוסבר

 דסובר הרמב"ם דברי ליישב דהכ"מ דוחקי' דמאי מאוד תמוהובאמת
 אבההם היד יהנה לתרץ ונ"ל טבל"מ. יסטר משמע פשטות עפ"י והשיטב"מ,
 מנה שהיטה הל' ריש היד בס' הרמב"ם : וז"ל כ' ס"א שחיטה הל'בריש
 עשה היא דוזבהת ל"ו דף ובחולין כ"ח דף ביצה בתוס' וכ"ח למ"עשחיטה
 משום הראב"ד של טעמו ביאר והכ"מ טעם, לו שאין כתב בהשגותיווהראב"ד
 בעצמו לשחוט שלא או בשר לאכול שלא ירצה שאם מחויבת מצוה זהשאין
 נבילה, או מ"ח אבר ולא שחוטה שתאכל עשה מכלל הבא לאו הוא אלארשאי

 שאחר או שישחטנו בשר לאכול שירצה למי עשה הוא דמ"מ ס"לוהרמב"ם
 דנטילת ברכות מהל' פי"א שכ' עצמו דברי הכ"מ שסותר ותמוה עליו,ישחוט
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 על( מברכיל )ולכך לאכול שלא לו דאפשר רשות דבר הוי מרהיטהידים
 הרשות יבר' ושפילו הרמב"ם בשיטת סובר מהכ"מ מנה רוחצן ורס"פעכ"ל.
 בסי' והלח"מ הכ"מ בין המחלוקת דוהו וי"ל המצות. ממנין והוא מצוהנחשב

 לטבול דא"צ רשות דהוא אע"ג דטבילה סובר דהכ"מ יסוה"ת, בהל'הרמב"ם
 ישמור ראם להיות, רצריך דבר אינו דטבילה דין רכל נאו  רוצה אינואם

 ע"י ליטהר עצה לו יש דנטמא קרה אם אלא כלל לטבילה א"צמלטמאות
 המצות, ממבין מצא נחשב ג"פ יזה ההמפ"ם גדעת  'ההמר הכ"מ מ"מטבול"(
 ויסבור שפיי מוקי ולכך כלל למצוה נקשב ילק א"ש רוה סובר חוה"מאבל

 מצת; לאו בזמנה טבילהההמכ"ם

 דברי בפשט והלח"מ הכ"מ מחלוקת בפשטות י"ל לכאורה לענ"דוא"כ
 כתב ט"ו הל' י"א פרק בהכות בהל' הרמב"ם וה"ה הדם. יבכיסויהרמב"ם
 הבא דבמצוה שסובר מי וא"כ רשות, דהוי הדם כיסוי "על" 'מברכיןדלבך
 שיטת היא וזו מללה"נ, לגבי' שייך אין מצוה, לקרותו שייך אין רשותע"י

 דמללה"נ הטעם כתב שפיר הכ"מ אבל טבילה, אצל שביררתי כמוהלה"מ
 שחיטה בהל' והלח"מ דהכ"מ ונמצא מללה"נ. בזה ושייך מצוה דהוהדסובר
 יסוה"ת. בהל' הרמכ"ם בפי' לשיטתייהואהלי

 לא דלכך הפר"ה, קושיית שפיר יתיישב בהרמב"ם הלח"מ שיטתולפי
 מצוה, חשובים דאינם דסובר בחיבורו ובור דמעין דינים הרמב"םהביא

 ח' דף יומא דבמס'  הזאה וכ"ש לעיל שביררנו כמו מצוה אינהדטבילה
 פליגי אלא מצוה בזמנה טבילה כ"ע דבטבילה ומוקי בהזאה  מחלוקתאיכף
 כ"ש מצוה לאו כזמנה טבילה ס"ל אי משמע לטבילה, הזאה מקשינןאי

 מללה"נ. בהם שייך אין וע"כ מצוה לאו בזמנהדהזאה

 והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ב' ולקשר לתלות יש דלעיל דברינו לפיוהנה
 לגבי והראב"ד הרמב"ם מחלוקת לעיל שהבאתי מה הוא א' מחלוקת בזה.זה

 רשות ע"י שבא דבר חשבינן באי תלי מתלי דהמחלוקת הכ"מ והסבירשחיטה
 כתב ח"ב אדומה פרה מהל' י"א בפ' דהרמכ"ם הוא הב' ומחלוקתלמצוה,
 בכל טובל ימים כמה ושהה בז' עליו הוזה ולא בג' עליו שהוזה מיוז"ל:
 )דף בקידושין מדאמרינן הראב"ד עליו והשיב וכו' הז' אחר שירצהעת
 ג' מד"א איצטריך ל"ל, הזי וביום הג' ביום הטמא על הטהור והזהמ"ב(

 שלזשי עבד וואו דיכא אכל טהרה בנמי ממעט וקא ר למעוטי ז' נךלמעוטי
 טבילה למ"ר קאי בקידושין דהגמ' השעה"מ וכ' קמ"ל, ש"ד אימאושמיני
 ה"מ סד"א איצטריך ל"ל, השביעי ביום וחטאו דפריך 'מצוה לאובזמנה
 הא מצוה בזמנה טבילה ולס"ד קמ"ל מגיא נמי בחד בתרומה אבללקדשים
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 רובץ מאיר יעקב חייםר'
 שימק"א כשיועשיינוב ,ה,אימו"רבן

 רכבתהבמוגף
 מדליקיו כרן חכמים שאמרו הממנים מתילות א'י' אר"ז ;( )כא שבתבמס'

 דרב מ"ט ירמי' א"ר בשבת בין בחול בין בחנוכה בהן מדליקין בשבתבהן
 ראמי קמיי רבע אמרוהו לאורה להשתמש ואטור לה זקוק אין כבתהקסבר
 זכאי אי אמר וקיבלה יוחנן דר' משמי' וכו' קיבלה ולא ירמי' דר'משמי'
 קומו וכבר דינקוהא, לגירסא נ"מ גמרה חח מעיקרים לשמעתאגמירתא
 ירמי', יר' משמי' ימקו געת קובלה לא דלמה ץ בקהוינו רגנןתוזלו

 יבריטב"א לדקדק יש ועוד יימי', מר 'טפי 'ישען אך' דממכת חזקתומאי
 בהן, דמדליק'ין רב של הוין גוף כלל קיבל לא 'דאבוי מבוארבשמעתין

 בחנוכה בד,ן מדליקין הממנים פתילות מבבולתו קוימ"ל הלכה ולעניןרז"ל
 וכן מעיקרה גמיחזה זכאי אי ואמר קבלה באביי בשבת בין בחולבין

 הו"ל לא ילפי"1 וקומה דבריו. על לסמוך השבו שלא שפי' מרשאמשמע
 קמי' אמדתי רק קיבלה ולא "רמי' יר' משת" קמי' אמרההו למיסרלהש"ס
 מח נ"מ, דלפתי נמרה והא דפריך קשה ועוד קיבלה, %א אהבמ,ןמי'

 קראי ב' לן אייתר ומשו"ה בשמעתין, רש"י וכמ"ש לטב"מ קרא האיהוצרך
 11 מסוגיא הראב"ד ומדפריך תרומה, למעוטי וחד ח' ביום למעוטיחד

 חד אלא ליבא א"כ טב"מ דסובר הרמב"ם משא"ב טבל"מ, דסוברמשמע
 מצוה. בזמנה לטבילה אתיא וחטאו פסוק האי א"כ לתרומה ואתיא מיותרקרא
 סובר והרמג"ם מצונע בזמנה טבילה 4ם פליגי והראב"ד שהרמב"םנמצא
 בהלכות ובמחלקותם אזלי דלשיטתייהו ונראה טבל"מ, סובר והראב"דטכ"מ
 בזה. פליגי בטבילה וכ"כ מצוה, אקרי רשות אישחיטה

 רש"י יפ" דבחולין סופר, החתל ,2הק' אחד דיוק לתרץ נ"ל יסיח'ן
 ולמשא, לעול ניתנו אלא מללה"נ פירש"י וכר"ח הוא המלך גזירתמללה"נ

 דהמצוה לזמר שייך שמיר ושופר אשופר רש"י קאי דבר"ה שפיר אתיולמ"ש
 הדם כיסוי אצל דאיירי בחולין משא"כ חיוב דהוא ולמשא לעול עליוניתן
 אלא חיובית מצוה הכיסוי דאין  ולמשא לעול עליו דניתן הלשון שייךאין
 אלא יאינו והוא סתב וע"כ  ולכסות, לשתום  צרייך בשר לאבול רוצההאם
 יכטה. לשיכול יוצה ראם המלךגזירת

-..י."4*י%....
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 והשתא שהזמש, ההי' לצירה להשתנתו מותר ס"ל הוה השתא דעך סובאנ"מ
 לידו. נדרסו .העכיהה על מהסער ה" בי'דהור

 בונן מהליקין ואין יאשנה אחא הקשה פנ"י בחי' אהנה לייבבוגריפה
 משום בשבת ואסירי יפה דולקין מאין הבמנים פתילות כולהו ותינהבחנותה
 שריפה נשק אבל כז"ל, וסבר משהם בהל או בחשכה לאסרן שייך יטהשמא
 א"כ ;( )בג כדלקמן ימה שמא ואירוען לבערו שמצוה משום אלא מהזמרדלא
 ואסר ושמנים התילוה וגי סל הע"כ יתי/ בהגוכו4 לאמדו טעם קצםאין
 משום דידי' דטעמא דכיון אחרים, ושמנים פתילות לו דיש היכש היינור"ה
 לו שאין דהיכא היא דטשיטא מילתא וא"ב כפירש"י, יפשע ושמאדכז"ל
 מודאי, חמור ספקו יהא דלא באלו להדליק שמותר אחרים ושמניםפתילות
 כמפורש חולין שמן לו שיש היכא דוקא נמי היינו שריפה שמן דאסרוהא

 מדליקיי ינאי ר' דבי אמרין תרומות( דמס' פי"א )סוףבירושלמי
 בשמן

 בש"ע מדליק חולין של שמן לו שאין מי דדוקא ומטיים וכו' בחנוכהשריפה
 דאע"ג כהן ברשות שלא שמדליק בישראל דכךירי דמילתא וטעמאשריפה.
 כילוי של בהנאה אסור אפ"ה כהן אמו אבי מבית לו שנפלו ישראל ש"לשהן

 כיון אבל אחר, שמן לו כשאין שרי נמשה  כשלל"ו וקיגל כיון רקלהישאל,
 ומס"ה להנאתו כמהמש ששא חיחעינן לאגרה ,למשתמש ומוהר ר"הדסבר
 שרי לכהן ירכתי )ואעוג חולין, של שמן לו דיש היכא 'לכתחילהאסרו
 משוגה לאדרה, להשהמש אסור וטבר בית וזב ל"(, פסיקא לאאמ"ה

 הפ"י. עכת"ד חי"ק המללהט להמהלה אפילו שריפה ,סאטןמדליקין

 דסבר לרבא ליה דמנא מתוספות קושיית לייטב נהאה זה פיהעל
 כשבת מדליקין אע יאמר' הא דלנח לאהדה כשמהמש מותך הונארב

 יאין ר"ה יאמר המהא בטשוטדת ניחא יה ילפי לו4 זקוק כבתה דסברמשום
 מללה"נ, דאל"ה לאורה להשתמש מותר דסבר ידעינן שריפה בשמןמדליקין

 מדקדק מהרצ"א בחידושי שראיתי מה נמי יוצדק ובזה באחרונים, מצאתיוכן
 להיפך, כשאנקט לחול, קודם שבת בחול, גין בשכת בין מדליקין סמן נקטדריה
 דבאמת ניחא הנ"ל ועפ"י לאורה, להשתמש דמותר הטעם קודם דכ,"ל'הטעם
 הוא לאורה להשתמש דמותר והטעם להול בין לשבת בין הוא דכז"להטעם
 שריפה. שמן משוםרק

 אבות בו נחלקו לזרים כילוי של בהנאה דאסור טמאה תרומהובדין
 י"ר( הל' פ"ב תרומות הל' במל"מ )עיין מדרבנן, רק או סה"ת הוא אםהעולם
 התם דאמריגן מטבל, לה דילפינן כתבו אין( ד"ה בו. ודף שבת במס'דהתוס'
 תרומותי משמרת את לך נתתי הבה ואני קרא יאמר טמא בטבל מדליקיןאין
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 מה טמאה, תרומה וקהת טהורה תרומה קהת מדבר הכתוב תרומותבשתי
 דהיינו הנאתה עיקר )פי' ואילד הרמה משעת אלא בה לך 4רן טהורהתרומה
 משעת אלא הדלקה( דהיינו הנאתה ועיקר בה לד אין טמאה תרומה אףאכילה(
 אטור טמאה דתרומה גמי ילפינן 'ה*קישא דמהאי התוס' ועז"כ ואילד,הרמה
 הנאתה עיקר נאסרה טהורה דתרומה היכי דכי לזרים, גילוי שלבהנאה
 )ועיין לזרים, הדלקה דהיינו הנאתה עיקר נאסרה טמאה תרומה כךלזרים
 דבריהם ומתוך מחמין( ד"ה לד. דף ובפסחים לא ד"ה י סו דף יבמותתוס'
 )פי"4~-ט( תרומות במס' הר"ש אר סה"ת. הוא כילוי של הנאה דאיסורמשמע
 בעלמא אסמכתא והיקישא מדרבנן אלא אינו כילוי של הנאה דאיסורהכרית
 מדליקין במתנע שם דתע הא על בירושלמי דאמרינן סמה ורצייתוהיא,
 החולים גבי ועל האבלין ובמבואות מדרשות ובבתי כנסיות בבתי שריפהשמן

 משם בא בר שמעון למאה( נר לאחד דנר כהן שם כשיש אפי' כהןברשות
 קדמייתא מתניתא הא כהן, ברשות החילים גבי ועל מתניתא היא כן יוחנןרכי
 אלא אינו כילוי של הנאה דאיסור אמרינן אי ובשלמא כהן, ברשות שלאאפ"

 אסור דמדאורייתא אמרת אי אלא גזרו, לא רבים דלצודך די"ל ניחאמדרבנן
 אלא אסור אינו בטבל )וכן ועיי"ש, רבים צורך משום תורה איסור התירואיך

 דהתוס' ובאמת הנ"ל(. במל"מ עיין מתרומה חמור טבל מציגו דלאמדרבנן
 להיפך מפורש ולכאורה דמתני', ארישא גם קאי כהן דברשות כתבוהנ"ל

 שביעית במם' דבירושלמי הקשה במתני' שם דהר"ש לומר ואפשרבירושלמי,
 בבתי ולא כנסיות בבתי לא שריפה שמן מדליקין אין תני ב'( הל')כ"ח

 פליגי, דבאמת ס"ל דהתוס' ונראה אמתני', פליגא ושמא וכתבמדרשות,
 דאיסור דמתגי' ארישא גם קאי כהן דורשות דשביעית להירושלמיוס"ל
 להתום' וס"ל ובב"מ בב"כ משלילין אין ומח"ה מהיה וכא כילוי שלהמא
 שבת דמס' רההיקשא ,משמע דידן תלשלש המפשטות ירהלשי האיכי
 של ומבשה כת'כו ומש"ח מרא-ומה( המהר סבל מצינו )ולא גמ"רא דו"חהההן
 כן, ס"ל ירמ" דר' ומשמע שביעית בירושלמי ועי"ש מה"ת. אסורכילוי
 כה פליגי מדרבנן או מה"ת אסוד הוא כילוי של הנאה ראם זכינועכ"פ
 אלא דאינו 'סבר ח-א מה"ת 'דאסהך סכר ירמ" ור' יוהרן ודי יחמידר'

 וכנ"ל.מדרבנן
 ביו"ט, שריפה גשמן מדליקין אין איתא כה. דף דלקמן להוסיף נ"לועוד

 מצוה כך כוי כשם רב אמר מ"ט מינה( לאיתהנויי )פ" דמי שפיר בחולהא
 היכן ממנה, תוהני ביצורה בשעת תורה ואמרה שנטמאת התרומה אתלשרוף
 הנה ואני קרא אמר אכוה בר רבה אמר נחמן דמ"ר נחמן מדרב תורהאמרה
 תהורה תרומה ארת הכבי הכתוב תרומות בשתי תרומותי משמרת את לךנתתי
 _ואב"א תבשילך, תחת להסיקה תהא שלך לך רחמנא ואמר טמונה תרומהואחת
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 אי ממם בטמא ממנו בערתי ילא יוהנל א"ר אבהו רבי דאמר אבסומדרבי
 שני לפנינו הרי שנטמאת, תרומה של שמן מבעיר אתה אבל מבעיראתה

 בספר וראותי ממנע תשעי כיעורה דבשעת רב ידאמר הא מהם לילףלימודים
 של הנאה דאי לומר שרוצה י' הל' מדזיקוב מהר"י להגה"צ הלכהעמק
 תרומה גבי ביעורה הנאת ילפיגן אי תלוי יהי' מדרבנן רק או סה"ת אסורכילוי
 בהנאה אסורין ותרומה דטבל דהא והוא דממנו, מקרא או דלך מקראטמאה
 כנ"ל, תרומותי משמרת את לך נתתי דאני מקרא מהקישא ילפינן כילוישל

 קרא מהאי 'טמאה בתרומה ביעורה הנאת דילפינן נימא דאי נראה,ומעתה

 תרומה של ביעורה והנאת בעניבא הכא הכתוב איירי וא"ב לך, נתתידאני
 לתרומה להקיש זה לענין היינו תרומותי משמרת את אמר וע"זטמאה,
 אף ואילך הרמה משעת אלא בהנאתה לך אין טהורה תרומה דממוטהורה
 דכיון ואילך, הרמה משעת אלא אינו ביעורה הנאת דהיינו הנאתה טמאהתרומה
 והוי זה לענין דהוקשו כן לומר מסתבר טמאה תרומה הנאת מענין הכאשרירי
 לענין כלל אתרא לא לך מהאי נימא אי משא"כ אסמכתא, ולא גמורהדרשה
 א"כ טמנה;, תרומה של ביעורה מהנאת הכא הכתוב זמירי זלאהנאה

 הוי ולא טהורה לתרומה טמאה תרומה ה'כ' הקיש אחרים דלעניניםלומד יכוליי
 לזמר נראה כן מדרבנן, רק אסור אינו כילוי של והנאה בעלמא אסמכתאדק

 מקרא דדרש יוחנן ר' דבאמת מאוד יומתק דברינו ולפי עכת"ד,בסגרא
 מדרבנן, אלא אסור אינו כילוי של דהנאה בירושלמי להדיא לי' מביראדממנו
 דרש דלא דכיון מדרבנן רק אסור דאינו סכר רב גם ע"כ יוחנן לר'ולפי"ז
 "רם" דלר' רמשנו, מקרא רק רב ובגי לי,לף א"א לדיו" א"כ דלךמקרא
 דלך, מקרא רב דברי ויליף דממנו מקרא דרש לא בע"כ סה"ת דאסורדס"ל
 מה"ת. דאסור סבר רב גםולדידי'

 אינו כילוי של דהנאה הר"ת כשי' להוכיח רוצה הנ."ל למלךובמשנה
 שריפה בשמן ג"ח להדליק דמותר הנ"ל הירושלמי מדברי מדרבנן רקאסור
 מדרבנן רק הוא זה דאיסור אמרת אי דבשלמא חולין, של שמן לו איןאם
 איסור דהוי נימא אם אך גורו, לא מצוה דבמקום שריפה בשמן ומדליקניחא
 שאני תימא וכי דדבריהם, מצוה משום תורה איסור התירו איך קשהתורה
 דבדוחק משמע חולין שמן לו שאין מי דמדקאמר ליתא הא דמל'לה"נ,נ"ח

 ועיין לכתחלה הוא ומללה"נ דההיתר משמע ומדבריו אסור דמדינאהתירו
 הנ"ל הפ"י 'לפי אבל עכת"ד, וצ"ע( א"א אישות מה' בפ"רר למשל"מ "מגי'בשרב
 ישתמש שמא וחיישינן לאורה להשתמש מותר דסבר לכתחלה אסורדמש"ה
 מה"ת יו כילוי של דהנאה דלהסוברים מזה לנו היוצא לק"מ.להנאתו

 י"ל מדרבנן רק אסור דאינו להסובריט אבל דמללה"נ, לההיתר צריכיםאט
 גזרו. לא מצוה דבמקוםבפשיטות
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 דמללה"ג שריפה בשמן להדליק מותר דמש"ה שכתב הפ"י דבריובעיקר
 כשאין ידינו דכמיל"1 דנציג שהקשה ס"ס( 'ס" )%"ח אפרים בית 'בתשו'המקזי
 וכמו אסוי, אחרת הגאה כשיש משא"כ המצוה קיום רק אחחת הנאהשב

 פשיטא וא"כ החמה, בימות בו טובל דאינו ממעיין הנאה המודר כח.()בר"ה
 נר כמו הנאה הוא בבית מאיר שהנר מה ס"מ לאורו משתמש אינו אםדאף
 ס"ק רסג סי' מג"א )ועיין עכ"ד, בית שלום משום מצוה 'או חובה שהואשבת
 הגוף דהנאת דס"ל והמאירי טו:( דף נדרים )מס' הרשב"א לשי' אולםסו(
 באהלה לו דאפשר דכיון שם תי' שהרשב"א )ואף 'לק"מ, מותר מצוהבהדי

 דלמסקנתו י"ל מ"מ אחרים, ושמנים פתילות לו שיש יהירי וה"נ אסוראחריתי
 מותר, בכה"ג דאפילו להדיא ס"ל המאירי והרב ועישש, הכי ס"ל לאשם

 סי' באב"מ ועיין אחריני לו שיש ואף 'הנאה באיסורי לסכך דמותרדכתכ
 לדורליק ומתור רהב הנ"ל אפרים בבית מש"כ ולפי בחו"ק, ס' ס"קכח

 א"ש(. בודאי  ישמו עיירה אחר, שמן לו שאין הירא שצירי יע"כ שריטהבשימן

 חין או לה זקוק סבתה סבר אי המי יהי' כן פי על דאל לנמרונ'י
 דמודר מההיא הרשב"א שי' ע'ל מקשה לולב( מה' )פ"ח דבשעה"מ לה,זקוק
 ומביא הגוף, הנאת דאיכא משום ביטוה"ח בו לסבול דאסור ממעייןהנאה
 חם המצוה קיים וממר שסבי לזהר הגוף הצאת איצא דהתה המאירתבשם
 ס"ק תרע"ג סי' ובס" קיימת. בצתר' מצחה מוודי הגוף יהטאז אמ'רונןלא
 כיון דר"ל סא"ל לפיכך מצוה 'עוטה הדלקה שכ' המחבר יברי פי'ח'

 מבאר הנ"ל אפרים ובבות כש"ל, אם ע"כ המצהר ולים תיכףשהדל'יק
 רק האים על חסמים הטילו שלא ס"ל כאזמל ומ"ו לזיגי ובהאיצריו,
 רק רמי דגברא אקרקפושו תיובא 'עיקר וידליקסה ,כשיעור שמן 'בברשותן

 שיהא הנבה עליו הוטל לא ישיב שמדליק במה הנס פרסום תהולהדליק,
 כיון בהכי ל" אוכפת לא סבתה אם חקי הש'ושר זמן מש'ך כעלךבולק
 שהדליק בטה המצחי 'כלתה לא מו"ל לת"ד משא"כ המצרה קייםשכבר
 חובה כשכבה ~בן כשיעור, ודלק הנר שי"א חובה עליו שמוטל דקלבד
 המשיה היא הדלקה ייגע ,משך דגם 'ס"ל מנו ותך ולהדל'יקו להזורעליו
 סי' ניר אכני נשופת זו סברא רירתי וכן ועייפם, הנס ופרסוםלהיכר
 שריעה בש'מן להפליק אסור כחז"ל ושצינן ים ולפייר אחרונים, ועידתק"ב
 כח מ"מ התיב"ם לער' מותר מצוה בהיי הגוף והטען דמללה4נדאע"ג
 מצתם קיים סבר חם שהדליק אחר שמצה מכיון ואסור, הרשב"אמודה
 מדליקין שפיר כהל אמרינן שך משא"כ כנ"ל, מנדרין הסשה המיהר סמוהעי

 ימוהר מצוה בהדי הגוף הנאת הוי הגפיי הדלקהה, זמן % נחשכהדמצהשה
 הזעק. הוןמב"אוכמיטת
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 ראין דוה סבר דכי4,ת ה4נ" וכתב והא לעוד רציתיתעב

 אינו כנ"ל, לאורה להשתמש מותר דסבר משום דמללה"נ אע"ג שריפהבשמן מדליקיי
 כאן דעד מצוה, בהדי הגוף בהנאת הנ"ל הראשונים לפלוגתת כללנוגע
 בה שיש אחד מעשה שעושה היכא רק דמותר, והמאירי להרשב"א ס"ללא
 שעח4ה שבשעה )וכדומות שופר תקיעת כגון הגוף, הנאת וגם ממצהבקיום
 שני ווכי הטו משא"כ טעשה, מאהלו גופו גם נהנה ממילא הנשהדמעשה
 הולך וגם המצוה קיום תהו הלק שהנר מה לסיעו נפרסים,מעשים
 ושא. ופשוט וכשור, מדדי כ"ז ביה להנאתו, ומשחגכם בייים מעשהועיתה

 דר' משמי' דאביי קמי' אמרוה כי דכמ4"ה הסוגיא לביאור נבואומעתה
 שריפה, שמן הוי דמדליקין רב דאמר שמנים הני בין דהא קיבלה, 'לאירמי'
 ממו"ל, דממי המשום מדליקין סבר שרב לותר יהמי' לר' אפשר איךהע"כ
 כה"ת, היא טמאה בתרומה כילוי של הנאה דאיסזר סבר גופי' ירמי/ ר/והא

 הא ע"כ וא"ב כנ"ל, דלך מקרא דדרש כיון הכי ס"ל רב דגם צ"לולדידי'
 הבית קושיית קשה וא"כ וכנ"ל, דמללה"נ מטעם הוא שריפה בשמןדמדליקין
 הרשב"א כשי' לתרץ וליבא מטה, הנאת בהדי הגוף הנאת הוי דהאאפרים

 ס"ל דכ"ע ממעיין הנאה כמודר הוי א"כ כאז"ל דס"ל כיון דהאוהמאירי,
 מצוה, בהדי הגוף ועאת הוי השפיר כנ"ל ום"ל 'ע"כ י9~ו כנ"ל,דאסהר
 בשבת בין בחש בין השמנים פתילות בהני מדלוקין האין ס"ל ע"כוא"כ
 בהול בין מו*קין אין לחוד טעמא ה4ר' ןמויום לעיל דהוס' שכתבו)וכבו
 הדין גוף קימל %א דבריו על לסבוך אביי השבז לא זבש"ה 'בשבת(בין
 אמר למה כמהצב וממילא כן, ס"ל שרב לומר א"א לרידי' דהא רבשל

 ורב, .משמי' קמי' אמרהע היק 'ירמ" דר' משמי' קמי' אמרתםהש"ס
 כנ"ל, ירמי' יר' אליבא 'הק שוא יב 12ל הדין טף קיבל עלא נםדהא
 יוחנן י' מהא קיבלת, שפיר יושנן דר' משמי' ואמרה רבין אחא כיאבל
 לדידי' כן הום מדרבנן, דק אס'ור איט כלוי של שהנאה וס"ללשי'
 נפשטות רק ומילאת, להתיתר צריכים אט ימן שייסע 'סשסץ דמדליקיןהא

 יכול שפיר וא"כ כנ"ל, לכחחלה אפילו והתידו רבנן גורו לא מצוהדבמקום
 ע"ב ו~ידי' ,משמה קיבלה ושפיר ולק"מ וכחו"ל ומשרה ונמיליקיןלמבהר
 מקיא דרש ווש מדרבנן רק אסחר שוט כיקי של ובטש; ספר יבגם

 מדליקין סבר הב סגם לומר יטלין  שפיך לדקתי וש"כ כנ"ל,דמכצו
 מעיקרא, לשמעתי' אמירתה הוה וכאי אי אנני אמד ק הי דטט"לומשום
 דר' משמ'י' לו כשאמרו ובאמת גמחת ח2א הגמ' דפייך מה מופץוממילא

 אמוראים ש'יש אביי ידע 4ע גם הא שמירשמי כמו קישה ולאירמ"
 אסור אינו. כילוי של תתנאה וס"ל דלך מקרא דרקון ילא שרבאליבא
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 וואקסמאן שםוא' חייםהחתן

 פבל של מצה וסוגיא שלכר"ה סבל איסורבענין
 הי"ט מס"א בכ"י שכתב הרמב"ם על מקשה רפ"ד במצוההמג"ח

 עזן אותם והשיאו וגו' יהללו ולא מהפסוק החג טבל אכילת על מיתהדזההרת
 חילול מחילול לה דיליף ב"ג בסנהדרין מפורשת גמרא נגד הוי והאאשמה

 להביא הרמב"ם ודרך מת"כ, הוא ההמב"ם שהביא שהלימוד ואףמתרומה.
 מגמ' לימוד מביא לדינא נ"מ הוא אם מ"מ דידן, מגמ' שלא יקי פשוטלימוד
 מותרת ממעילה ת"ו פמתים דשזוס' תטרי לפי נ"מ הב לכפתרה זבח(דודן,

 נמי וכן מתרומה, חטא חטא דיליף כיון אכילה ביה כתב דלא אףשלכדה"נ
 מגמ' באמת נרקק וכן שלכד"ה, מותרת טבל הגמ' לימוד לפי טבללענין
 הלימוד דלפי קשה וא"ב וכח"כ, מבב"ח חוץ שלכד"ה מותרין איסוריןדבבל
 וצ"ע. שלכד"ה א"ת וטבל האמת ומ"מ וסיים שלכד"ה אסורשהביא

 דטבל בהחלט כתב התשובה באמצע י"ב סי' החדשות בשאג"אוהנה
 בגופה אכילה כתיב לא להכי ואביי כ"ה פסחים מגמ' והביא שלכד"האסור
 ולא כאביי לעיקר תפס מדוע לעיין ויש שלכד"ה. אפילו עליו שלוקיןלומר
 הנ"ל. התוס' שכתבוכמו

 וקמכוין אפשר בלא בחרא בלישגא ורבא אביי פליגי ב"ו בגמ' שםוהנה
 ורבא היכל של בצלו ודורש יושב שהי' מריב"ז וראי' דמותר סברדאביי
 הו"ל בתוס' והקשו שלכרוע 'חווי עשוי ולתוכו היכל ושאני יאסורס"ל
 דילפינן ובייצו כז((=נ, וולא אי אנהר תעי אכילה במעילה סתיב לאווש
 התוס' דמקושית הקשה שם ובמהרש"א אכילה. בה דכתיב מתרומה חטאחטא
 שלכד"ה עליו לוקין בגופיה אכילה כתיב דלא דהיכא כאביי ס"ל דרבאמשמע
 גמי לרבא אכילה בי' ויכתיב ממקום ילפינן דאם כוותיה ס"ל לא דבהאאלא
 מברייתא לאביי כ"ה בגמ' שהקשה מה לרבא יקשה ולכאורה שלכד"ה.מותר
 לבה"כ מה הכרם מכלאי בב"ח הנאה איסור יליף היאך יהודה בןדאיסי

 קיבלה רלף והא דמדליקין, ליסבור הב יכל שפיר ואליביקהו מדרבנן,רק
 בספק אצ* יב שיטת שי' גופי' אביי אבל ירמי', שד' ~יבא רקהוא

 לדיוקה, לוהשוזמש הסטור במה תסיעו לחומרא, סהכ א"ע מות הי'ובוהאי
 משני וע"ז עתה, עד שההמיר במה 'מ"צ ומאי גמהה ודח הגמ' פריךהצפיר
 ודוקק. דינקותא,לגירסא

..*.ן"8עש11א-יעי.



 ם י י ח ץעפב
 מנבילה. לה דילפינן )לרבא( שמותר בב"ח תאמר שלכד"ה עליודלוקין
 איזה משום שלכד"ה מותר כה"ר גם דלרבא לומר דע"כ 'המהרש"(4ותי'
 דבפי"ד זא"ז, שסותרין ההעב"ם דברי % הק' בצליח אמנם עכ"ד.דרש,
 כרבא, והוא אסור מתכוין אם בע"כ הבאה דהנאה כרבא פסק הי"בממ"א
 דלתוכו היכל שאני היכל של בצלו יושב שהי' מריב"ו לתרץ צריכיןוע"כ

 התוס' כמ"ש אכילה בה דכתיב מתרומה ללה דיליף ומותר שלכד"ה והי'עשוי
 דפתרי תרתי והם אסור שלכד"ה דבב"ח כאביי פסק יו"ד בהלכה ושםהנ"ל.
 אליבי' הגמ' קושית הא בב"ח כאביי יפסוק היאך היכל גבי כרבא פסקראם

 מנבילה דגמרינן בב"ח תאמר שלכד"ה אסור שכן לכה"כ מה עומדתבמקומה
 באמת דהרמב"ם דרגא, אליבא הנ"ל כמהרש"א לתרץ ואין שלכד"ה. מותרהוא
 ישמעאל ר' דבי כרתני יסבור דהרמב"ם ותי' שלכד"ה. אסור ג"כ דכה"כס"ל

 הגאה לאיסדר וא' אכילה לאיטית א' תבשל, לא סג/ ,בב"ח איסירי"לפינן
 מלשונו כן לדייק' ליש שלו המצות בס' החמב"ם כתב וכן ב"ח%, לאיסורהא'
 אסור דבב"ח פסק ולכן בישול( בלשון אכילה איסור שהוציא שכ' הי"דבט'

שלכד"ה.
 יהודה בן כאיסי ס"ל דלא י"ל לאביי גם דע"כ דבריו להבין זכיתיולא

 לא מג' שיליף ישמעאל ר' דבי כדתני אלא וסה"כ מנבילה בב"חדיליף
 וכן דאיסי, ברייתא להא אביי לה מוקי היאך הוא הגמי דקושית רקתבשל,
 יפרנס האיך ותוכתי ישמעאל, כרי דסדבך הרמב"ם על ת" לפי 'להקרחת ישנמי
 ובב"ח צ"ל וע"כ מנב"מ2 בב"ח יילפיגן אליבי' חלא מעדה, 'בן איסידברי
 בצל"ח גם שלכד"ה. דאסור מכה"כ נלמוד והיאך לאיסי, עכ"פ שלכד"המותר
 אסור וקמכוין אפשר דלא דסובר דאביי קמא מלישנא שם הקשהעצמו

 היכל שאגי לתרץ ואין היכל, של בצלו יושב פי' דריב"ז מברייתאדתקשה
 קושית הביא וגם אכילה. בי' כתיב דלא בכה"ג שלכד"ה אסור לענביידכא

 דיליף כיון התוס' כתבו מעילה גבי דדוקא תירוצו, ותוכן הנ"ל.מהרש"א
 כעצים ואפילו אכילה בה למתכתב אחשר לא בהא שלמדיה מותרמתרומה
 בי' כתיב ולא האכילה הוא איסורו עיקר בב"ח משא"כ מעילה, ישואבנים
 בישוב יפה עולה שתירוצו אף והנה עכ"ד. שלכדה"נ, אסור להכיאכילה
 נפשין למשכוגי' צריכין אנו אין רבא בדברי מ"מ הרמב"ם, ודעת אביידברי
 של'כד"ה. מותר כה"כ דאף הנ"ל המהרש"א כמ"ש די"לאדידי'

 הרמב"ם דבאמת דברינו, בריש המג"ח קושית ליישב ניחאובהכי
 ממקום ילטינן אם ולרבא כרבא שפוסק אף שלכד"ה אסור דבב"חשפוסק
 שעיקר כיון הצליח כמ"ש לומר צריכין וע"כ שלכד"ה מותר אכילהשכתב
 למעילה דומה ואינו בב"ח. תאכל לא לכתוב הו"ל אכילה איסור הואהאיסור



פג ם י י ח ץע

 נמי הדבר וכן אכילה. לשון בה לכתוב ואין אכילה איסור איסורו עיקרדפין
 לא התורה כתבה שלא וכיון אכילה איסור הוא איסורו דעיקר טבללענין
 חילול הגמ' לימוד בין נ"מ אין וממילא שלכדה"2 אסור ע"כ טבלתאכל
 וגו', יחללו ולא הרמב"ם שהביא למה אנילה בה דכתיב מתרומהחילול

 שלכד"ה אף עליו שלוקין לומר בגופיה אכילה כתיב לא להכידאמרינן
 ש'לכד"ה. אסור דטבל באמת החדשות השאגנבוכמ"ש

 של דמתה בסוגיא הידועים ההמב"ם דברי בטו"ט לייבב ישובזה
 שאיסורו זה יצא חמץ תאכל מלא לה ילפינן ע"ב ל"ה פסחים דבגמ'טבל
 כלש"מ והק' איסור; על חל איסור יאין שסעת וכר' תבל האכל בלמסיום
 כר"ש פסק דלא משמע העשור שביתת מהל' בפ"ב דברמב"ם חו"מ מהל'פ"ו
 העשור בשביתת שפסק דמה לתרץ דאפשר כלל מילתא לאו והא כתבוכג'ז

 טבל דאיסור סיון משא"כ ומוסיף כולל או 'אחת בבת כגון היעיודאיחע"א
 אחע"א, אין אחת בת ולא מוסיף ולא כולל לא כאן ואין חמץ ואה"כמעיקרא
 כולל דבלול אחע"א דאין דס"ל מר"ש להביא להגמ' דלול קשה ומ"מעכ"ל.
 ממנ"ח ידוע דחנה ונ"ל, אחע"(4 דאין סוברים תנאים שאר גם אחת ובתומוסיף
 חמץ איסור יחול לא מדוע קשה וא"ב שלכד"ה, אף אסור בפסח דחמץמי"ט
 שלכדה"נ. דמוסיף טבל איסורעל

 וכמ"ש שלכדה"נ גם אסור טבל איסור דלהרמב"ם למעלה דברינוולפי
 דשלכדה"ג המהרש"א וכמ'"ם לרבא אבל מוסיף, באן דאין ניחא,השאג"א
 איסור הוא איסורו עיקר אפי' בטבל ג"כ ה"ה דעתו לפי וממילא בב"חמותר
 הקושיא המנ"ח וכמ"ש שלכד"ה מותר אפ"ה אכילה ביה כתיב ולאאכילה
 ע"ו בסי' השאג"א כמ"ש לומר וע"כ מוסיף, איסור הדה דחמץ לדוכתיןהדרא
 אסור דיו"כ נבילה על מוסיף יו"כ דהא אחע"א אין מוסיף באיסור גםדלר"ש
 הגמ' הוצרכה ע"כ לר"ש, חל לא ואעפ"כ אכילה, ביה כתיב דלאשלכדיה
 ג"כ דטבל להרמב"ם משא"כ דרבא, אליבא גם אולת דהגמ' מר"שלחבוא
 אסירי תריוי19 מהא טבל על מוסיף המץ ווי לא ממילא שלנדניהאסור

 ודו"ק.שלכד"ה

י,*.ןא*עששאי-.*י.



 ם י י ח ץעפו
 אין אם וא"כ התנאי בקיום דוקא הקידושין שיהיו שרוצה פירושוהבעל
 וב"ז תנאי על קידישין כאל שיש רק חוזר שהוא פירושו אין התנאי קיוםכאן
 התקבלתי כאילו הריני אומר שהוא וכיון קידושין כאן אין התנאי מקיימיןשאין
 לההם/ דומה הנידה אין ות"כ הקידושין, וחל התנאי מקישת הש זהעם

 ל"ה סעיף ל"א בסי' בקו"א המקנה דברי נקדים בעשי"ת כ"זולתרץ
 דכיון ברירה, הוה דלכאו' הר"ן שביאר מה לפי הרמב"ם שיטת עלשהקשה
 עם יהיה אם דהיינו הקידושין חלות יהי' האיך מבורר אינו הקידושיןשבשעת
 שאנן וכיון ברירה, הוה ומן לאחר אלא יתברר לא וזה תנאי בלי אותגאי
 ספק אלא הוה לא א"כ ברירה אין דבדאורייתא קל"א( סי' )באהע"1פסקינן
 חדש בדבר לירון ויצא ודאי, קידושי דהוי הרמב"ם פסק ולמהקידושין
 עכשיו יהיה קידושין דהמעשה להיות דיכול י"א סעיף ל"ז בסי' מבוארדהנה
 מבאמת כתב ולפ'ץ המעדת, שבתסכלו והרפ"י ומן ל94תר יההע הקייהביןוחלוה
 או תנאי עם הקידושין יהיו אם בידו הברירה שיהיה הבעל בדעת כשהי'כאן
 אם בידו הברירה שיהיה בדעתו שייר תנאי עכשיו שעשה אעפ"י דהיינולא

 נתינת בשעת עכשיו חלין הקידושין אין א"כ מבוטל, יהא תגאו לבטלירצה
 בשעת חלין יהא הקידושין חלות אבל עכשיו הוא קידושין המעשה רקמעות
 הראב"ד דברי מוסבר שפיר דלפי"ו וכתב התנאי, יקוים אם או התנאישיבטל
 חלין עכשיו אומרים שאגו דכיון התנאי ביטול בשעת עדים דצריכיןשכתב

 תהו עכת"ד. לעדים, צריכין הקידושין שחל דבשעה להראב"ד ס"להקידושין
 דבאמת הראב"ד כמו דס"ל או לומר אפשר הרמב"ם ובסברת הראב"ד,סברת

 הקידושין חלות גמר בשעת לעדים צריכין דאין רס"ל רק עכשיו חליןהקידושין
 הקידושין דבאמת דס"ל או הקידושין, במעשה עדים לנו יש אם לנודדי
 המקנה על פלא )ובאמת לעדים. צורך אין למה פשוט ובממילא למפרעחלין

 חלין הם דהקידושין ל"ב בשורש המהרי"ק בדברי בטירוש מבוארשכסברתו
 האלו המהרי"ק לדברי 'המקנה רמז דבריו שבאמצע ופלא התנאי, ביטולבשעת
 מדבריו(. ראי' הביאולא

 או הרמב"ם, בדברי דרכים שני לנו יש דהנה הענין, אלונבא
 המקנה קו' נשאר יהיה )ובאמת לעדים צריך אין ולהכי למפרע חליןשקידושין

 חל דבאמת ס"ל שהרמב"ם או הנ"ל( סימן ארזים בעצי עיי ברירה,מדין
 נ"ל והיה הקידושין. מעשה בשעת בעדים לנו שדי רק זמן לאחרהקידושין

 הקידושין חלין להרמב"ם דגם שכתבנו השני הדרך כמו ס"ל דהקצותלומר
 דאעפ"י לחדש רצה הב"ש דהנה הב"ש על הקשה שסיר וא"כ ומןלאחר

 ובאמת התקבלתי, כאלו הריני לומר יכול שבממון תנאי הוה אם מ"משהקפיד
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 נמי הדבר וכן אכילה. לשון בה לכתוב ואין אכילה איסור איסורו עיקרדאין
 לא התורה כתבה שלא וכיון אכילה איסור הוא איסורו דעיקר טבללענין
 חילול הגמ' לימוד בין נ"מ אין וממילא שלכד'ה"נ אסור ע"כ טבלתאכל
 וגו', יחללו ולא הרמב"ם שהביא למה אכילת בה דכתיב מתרומהחילול

 שלכד"ה אף עליו שלוקיו לומר בגופיה אכילה כתיב לא להכידאמרינן
 שלכד"ה. אסור דטבל באמת החדשות השאגרבוכמ"ש

 של רמצה בסוגיא הידועים הרמב"ם דברי בטרנט ליישב ישובזה
 שאיסורו זה יצא חמץ תאכל מלא לה ילפינן ע"ב ל"ה פסחים דבגמ'טבל
 כלר"מ והק' אפסתי, על חל איסור ואין שמעת וכר' ט% ת14כל בלמבסום
 כר"ש מסק דלא משמע העשור שביתת מ"ל' בפ"ב דברמב"ם הו"מ מהל'פ"ו

 העשור בשביתת שפסק דמה לתרץ דאפשר כלל מילתא לאו והא כתבוע"י
 טבל דאיסור כאן משא"כ ומוסיף כולל או אחת בבת כגון היינודאיחע"א
 אהע"(ו, אין אחת בת ולא מוסיף ולא כולל לא כא ואין חמץ ואח"כמעיקרא

 כולל דבלא אחע"א האין דסקל מר"ש להביא להגמ' דל"ל קשה ומ"מעכ"ל.
 ממנ"ח ידוע דהנה ונ"ל, אחע"(ג ראין סוברים תנאים שאר גם אחת ובתומוסיף
 חמץ איסור יחול לא מדוע קשה וא"כ שלכד"ה, אף אסור בפסח דחמץמי"ט
 שלכדה"נ. דמוסיף טבל איסורעל

 וכמ"ש  שלכדה"נ גם 'אסור טבל איסור דלהרמב"ם למעלה דברינוולפי
 דשלכדה"נ המהרש"א וכמ'"ן לרבא אבל מוסיף, כאן דאין ניחא,השאג"א
 איסור הוא איסורו עיקר אפי' בטבל ג"כ ה"ה דעתו לפי וממילא בב"חמותר
 הקושיא הממ'ה וכמ"ש שלכד"ה מותר אפ"ה אכילה ביה כתיב ולאאצילה
 ע"ו בסי' השאג"א כמ"ש לומר וע"כ מוסיף, איסור הדה דחמץ לדוכתיןהדרא
 אסור דיו"כ נבילה על מוסיף יו"כ דהא אחע"א אין מוסיף באיסור גםדלר"ש
 הגמ' הוצרכה ע"כ לר"ש, חל לא ואעפ"כ אכילה, ביה כתיב דלאשלכד"ה

 ג"כ דטבל להרמב"ם משא"כ דרבים אליבא גם אזלת דהגמ' מר"שלהביא
 אסירי תרוששו דיש טבל על מוסיף חמץ הו" לא ממילא שלכד"האסור

 ודו"ק.שלכד"ה

....ואשי%.*.-
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 קאוואלענקא ליב יודאר'

 תנאי ביטולבענין
 אמר רב סתם וכנטה תנאי על קידשה איתמר ע"ב; ע"בכתובות

 תימא לא אביי אמר גט, הימנו צריכה אינה אמר ושמואל גט הימנוצריכה
 לפי דרב טעמא  אלא לתנאיה אתליה  אחולי סתם שכנסה  כיון דרבטעמא
 הל' ארעית מהלי רפ"י והרמשים ובו/ זנחו ,בעיל'ת בעיל'תו עושה אחםשאין
 אעפ"י התנאי וביטל ימים כמה אאר וחזר תנאי על המקדש כתב:כ"ג

 סתם, מקודשת היא והרי התנאי בטל עדים בפני שלא לבינה בינושביטלו

 כמו דהו"ל בעדים סתם כנטה א"כ אלא כן אינו כ' בהשגותיווהראב"ד
 מדברי הוא הרמב"ם דברי שמקור הרפן וכתב עכ"ל, בעדים התנאישביטל
 שביטל דכיתן התנאי, למחילת נחשב 14ה בסתם מבניסה דום חזינןאביי,
 התנאי בלי מקודשת וחיא בביטולו שרוצה מראה בסתם כניסתו עםהתנאי
 והסביר לקיומו. צריכין אנו ואין ביטול דהוי בפירוש כשמבטלו מכ"שא"כ
 אומדין דאנו וכתב התנאי, ביטול יועיל באמת למה הרמב"ם שיטתהר"ן
 בדעתו ומשייר הוא ולהנאתו לטובתו תנאי שעושה דבשעה אדם בנידעת
 ולהכי תנאי בלי הקידושין יהא אז זו הנאתו על ולוותר למחול ירצהשאם
 התנאי, ביטול מועיל דאין ס"ל הרשב"א אבל זמן. לאתר התנאי למהוליכול
 קידזשין, המעשה לשגות יכול איגו תנאי עם קידושין מעשה שעשהדכיון
 בתנאי יודה דהרשב"א הר"ן וכתב בהרמב"ם. שכתב הרסן סברת ס"לולא
 התקבלתי, כאלו הריני לומר  הביל  שיבול  111 מאתים לי שתתני ע"מ כמןממון
 קיום נקרא זה רק הקידושין, ואופן במעשה ושינוי התנאי ביטול זהדאין
 שיטות ג' דיש מזה- לנו היוצא ע"כ. התקבלתי כאלו הריני שאומר כיוןהתנאי
 והראב"ד עדים, בלי אפי' לבטלו יכול תנאי דבכל ס"ל הרמב"ם דהיינובדבר,
 מודה לא אז תגאי ביטול שייך אם הדין של לעצמו יאבל בעדים ודוקאס"ל

 אחולי סתם שכבסה כיון דרב טעמי' תימא לא מהגמ' ומקורםלהרמב"ם,
 לנו אין דאל"כ בעדים סיירי דהכניסה ס"ל ע"כ והראב"ד לתנאיה,אחליה
 לפי דהא בעדים דמיירי הגב' פייס לא למה תק' ולא התנאי, בביטולעדים
 עכשיו שמקדש הוא אאעבב"ן של פירושו ברא"ש( )עי' ראשונים שארשיטת
 הכ"ג א"כ עדים בלי קידושין יהא שלא בעדים לאוקמא ג"כ צריביןבביאה

 הרשב"א דעת היא ג' ושיטה ופשוט(, בעדים, ג"כ מיירי בההו"אלהראב"ד
 הר"ן שתירץ כמו ראי' אין )ומהגמ' תנאי שום למחול יכול דאיןשס"ל

 בהקידושין ולא בביאה עכשיו שמקדש פירושו אחליה דאחולי ס"לדהרשב"א
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 התקבלתי כאלו הריני לומר יכול ממון דבתנאי ס"ל הרשב"א ורקהראשונים(
 צריכין שאגו דס"ל הראב"ד דברי לבאר צ"ע באמת והנה קיומו. הוידזה
 דבריו לברר כדי באים הם אם טיבם מה ע עדים התנאי, לבטל כדיעדים
 הפחות לכל גט ליחן צריך וא"ב נפקא לא ספיקא מידי בירור בלאהרי

מספק.

 שכתב ירוחם רבינו דברי שהביא ל"ת טוס"י יוסף בבית ראיתיוהנה
 על קדשה אם כגון לגרע או להוסיף יכול כן כמו התגאי לבטל שיכולדכמו
 להאריך ורצו מעכשיו מקודשת תהיה חדש י"ב ועד מכאן באתי אםתנאי
 וכן הגאונים כתבו כך השני, התנאי בקיום מקודשת היא הרי והאשההוא
 תנאו לשגות שיכול שכתב דבריו להבין וצריך עכ"ל. הרמב"ם סברתנראה
 דעתו אומדין שאגו תנאו לבטל שיכול אומרים שאנו הטעם כל דהריג"כ,
 תגאו לשנות שיכול ידעינן מנא אבל תנאו בטל יהא הנאתו על מוחלשאם
 רואין ומהגמ' מהגמ' היא ראייתנו כל הרי יותר ועוד מסתבר, לא זהג"כ
 הנאו לשנות דיכול אבל בדעתו שייר זה דאמרינן תנאו על למחול שיכולרק
 ראי/ לנו אין לזהג"כ,

 הר"ן של דין שהביא נ"1 ס"ק הנ"ל בסי' שמואל בבית ראיתיועוד
 ע"ז וכתב לההכב"ם, אפי' תנאו לבטל מהני לא 'תו כשכעכע הקפירדוום

 כאילו הריני לומר יכול שבממון תנאי אבל תנאי סתם דוקא דהיינוהבי"ש
 הרשב"א לשיטת דכמו פשוטה היא סברתו לכאורה והנה ע"כ.התקבלתי

 מועיל התקבלתי כאלו הריני באמרו מ"מ התנאי ביטול מועיל שאיןאעפ"י
 הנאי לקיים יכול להרמב"ם כשהקפיד כן כמו התנאי קיום במקזמ הזידוה

 אתר על מלואים באבני ראיתי אבל התקבלתי, כאילו הריני באומרושבממון
 וגם מוכרח אינו הלי"ש ידעתי יטתב סק"ב רמ"ג סימן החשןובקצות
 בחו"מ כדאיתא וטוען חוזר השני גם לחזור יכול והיה שהקפיד כלבממון
 לומר המתאנה מצי לא תו שנתאנה כבר לו ונודע במקח נתאנה אם רכ"זסי'

 המאנה ויכול המקח נתבטל כבר לחזור יכול היה דכבר כיון במקחושרוצה
 לחזור המקדש ויכול כששמע הקפיד שכבר כיון ה"נ ה"ה וא"כ במקחלחזור
 הטקדש שרוצה אע"ג לחזור האשה גם ויכולה הקידושין נתבטלו כברבו

 כאילו הריני לומר להבעל אפשר דאי מדבריו לנו היוצא עכתו"ד.בקידושין,
 הקצות דברי להבין מאוד קשה באמת  והנה רוצה, אינה האשה אםהתקבלתי
 שלא אומרים אנו המתאנה נתרצה שלא זמן דבל הדין במאנה שםרלכאורה
 כאן אין נתרצה שא כ"1 וא"כ ח' ס"ק שם הממ"ע כמ"ש עדיין המקחנגמר
 שמקפיד במה הרי כאן משא"כ חזרה חזרתו המאנה חוזר אם ולהכי מקחגמר
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 אין אם וא"ב התנאי בקיום דוקא הקידושין שיהיו שרוצה פירושוהבעל
 וב"ז תנאי על קידושין כאן שיש רק חוזר שהוא פירושו אין התנאי קיוםכאן
 התקבלתי כאילו הריני אומר שהוא וכיון קידושין כאן אין התנאי מקיימיןשאין
 להרכי/ דומה הנידת אין וב"כ הקירושין, חתל ההפכי מקיימת היא זהעם

 ל"ה סעיף ל"ת בסי' בקו"א המקנה דברי נקדים בעזהי"ת כ"זולתרץ
 דכיון ברירה, הוה דלכאו' הר"ן שביאר מה לפי הרמב"ם שיטת עלשהקשה
 עם יהיה אם דהיינו הקידושין חלות יהי' האיך מבורר אינו הקידושיןשבשעת
 שאנן יכיון ברירה, הוה זמן לאחר אלא יתברר לא וזה תנאי בלי אותנאי
 ספק אלא הוה לא א"כ ברירה אין דבדאורייתא קל"א( סי' )באהע"זפסקינן

 חדש בדבר לירון ויצא ודאי, קידושי דהוי הרמב"ם פסק ולמהקידושין
 עכשיו יהיה קידושין דהמעשה להיות דיכול י"א סעיף ל"ז בסי' מבוארדהנה
 יתאמת כתב ולפה המעות, שבמסטלו אעפ"י זמן לדהר יהיה הקידושיןהשוה
 או תנאי עם הקידושין יהיו אם בידו הברירה שיהיה הבעל בדעת כשהי'כאן
 אם בידו הברירה שיהיה בדעתו שייר תנאי עכשיו שעשה אעפ"י דהיינולא

 נתינת בשעת עכשיו חלין הקידושין אין א"כ מבוטל, יהא תנאו לבטלירצה
 בשעת חלין יהא הקידושין הלות אבל עכשיו הוא קידושין המעשה רקמעות
  הראב"ד דברי מוסבר שפיר דלפי"ו וכתב התנאי, יקוים אם אי התנאישיבטל
 חלין עכשיו אומרים שאנו דכיון התנאי ביטול בשעת עדים  יצריכיןשכתב

 וזהו עכת"ד. לעדים, צריכין הקידושין שחל דבשעה להראב"ד ס"להקידושין
 דבאמת הראב"ד כמו דם"ל או לומר אפשר הרמב"ם ובסברת הראב"ד,סברת

 הקידושין חלות גמר בשעת לעדים צריכין דאין דס"ל רק עכשיו חליןהקידושין
 הקידושין דבאמת דס"ל או הקידושין, במעשה עדים לנו יש אם לנודדי
 המקנה על פלא )ובאמת לעדים. צורך אין למה פשוט ובממילא למפרעחלין

 חלין הם דהקידושין לקב בשורש המהרי"ק בדברי בפירוש מבוארשכסברתו
 האלו המהרי"ק לדברי המקנה רמז דבריו שבאמצע ופלא התנאי, ביטולבשעת
 מדבריו(. ראי'  הביאולא

 או  הרמב"ם,  ברברי  דרכים שני לנו יש  דהמה הענין, אלונבא
 המקנה קו' נשאר יהיה )ובאמת לעדים צריך אין ולהכי לממרי חליןשקידושין

 חל דבאמת ס"ל שהרמב"ם או הנ"ל( סימן ארזים בעצי עי' ברירה,מדין
 נ"ל והיה הקידושין. מעשה בשעת בעדים לנו שדי רק זמן לאחרהקידושין

 הקידושין חלין להרמב"ם דגם שכתבנו השני הדרך כמו ס"ל דהקצותלומר
 דאעפ"י לחדש רצה הב"ש דהנה הב"ש על הקשה שפיר וא"כ זמןלאחר

 ובאמת התקבלתי, כאלו הריני לומר יכול שבממון תנאי הוה אם מ"משהקפיד
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 פירער יהחשער'
 המץ רביטולבסוגיא

 הימניחו ליה סגי בעלמא בביטול דמדשורייתא י( ד נדף בפמהים9"
 דלב והשכתה ת'בערו סתיב ולא תשביתו דכתיג ופר"ע"1 ע"כ. בדהבנןרבנן
 היא הבערה הש'בתה 'דרשי וז"ל ,התוס' עליו 'והקשו עב"ל. השגתה,היא
 אומד הוא הרי צריך איז אנמר עקיבא ר' בשמעתין דתניא ביטולולא

 לקיום אנו צריכין א"כ בתנאו שרוצה דכיון מוכרחת סברתו שלכאורהכתבנו
 הקצות אבל התנאי, קיום זהו התקבלתי כאילו הריני שאומר ובמההתנאי
 הקידושין חל אז תנאו שמבטל בשעה רק למפרע חלין הקידושין אין דהריהקשה
 דהטעם באונאה כמו וא"כ במובלי קיומו בשעת חל אז בקיומו רוצה אםאו

 המקח נגמר טלא משום הנתאנה כהרצה שלא כ"ז לחזור ג"כ המאנהשיכדל
 חלות כאן אין דהרי הקידושין נגמרו לא ג"כ כששמע הקפיד אםהכ"נ

 לומר יכול המקדש ואין לחזור ג"כ האשה יכולה וא"כ עתה לעתקידושין
 לי' מבירא הב"ש משא"כ דאשה, ע"כ הקידושין ויהיו התקבלתי כאילוהריני

 ויו"כ ההמכ"ם, בדברי נ"נ 'בס"ק אפי' וכ"כ למפרע, חליןדחקידהשין
 חלין הם למפרע רק עכשיו חלין שהקידושין פירושו אין התנאי שמבטלבמה
 הקידושין בהחלות השתנות אין ג"כ מקפיד שהוא בשעה הכ"נ א"כ תנאיבלי
 התנאי קיום לנו חמר ורק הנאי 'עם למארע הקידהבין שקסיו מברר דההשרק
 הקידושין בטלו ממילא התנאי מקי,מין אינם אם רק לחזור יכול מהם אחדואין
 התנאי, קיום הוי דזה התקבלתי כאילו הריני לומר הוא יכול שפירוא"כ
 רבינו מדברי ראי' לו היה דהקצות ונ"ל בעזהי"ת. מחלקותן מבוארושפיר
 תנאו לבטל שיכול כמו הרמב"ם שיטת דלפי שכתב לעיל שהבאנוירוחם
 אין הקצות דברי ולפי כאן, יש סברא איזה והקשינו לשנותו יכולהכ"ג
 יכול שפיר כן אם התנאי יקוים או התנאי שיבטל עד חל הקידושיןחלות
 באופן שרק לנמר בידו ברירה יש הקידושין חלין שעכשיו כיון תנאולשנות
 שמעשה אעפ"י תנאו לשנות יכול שמיר ולהכי הקידושין בחלות מרוצה הואזה

 רבינו סיים וע"ז חלין, הן עכשיו הקידושין חלות אבל נגמר כברהקידושין
 *. הרמב"ם סברת נראה כןירוחם

 או להוסיף דוקא או להתנות יכול תנאי כל אם ירוחם רבינו לדברי צ"ע אבלי(
 צורת שמשגה לגרוע או להוסיף בין לחלק סברא אין ובאמת הראשון, תנאו עללגרוע
 אחר. תנאי שמתנה אוהתנאי

-.*ין84~4*..
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 לקש אמדיר דהמיביהו חרד טלאכה, אב שהיא להבערה ומציתתשביחו
 וליושר ביטלה מהנו לא איסוהא ואחר ולמעלה שעית מו' שהש חלקחוך
 הפקר הוי שזיבלו דמאחד מטעם סגי בעלמא שביטול ימדאוריהזאר-י
 גבוה ושל שנרים של 'ריאה אתה אבל מדקאמרינן ומותר מדש'ותוויצא
 עכ"ל. צריך אין מדאורייתא שלשה בפני ושקר בנוף'ם ראמרינן1471

 רש"י. כשיטת שסובר משמע ה"ט פ"ב ומצה חמץ )הל' הרמב"םומלשון

 עליהם התוס' קדמית וליישם ורמב"ם רשויי דברי להבהיקונ"ל
 אי הראשונים כשלוקת לבאר וכתב ח"ד סי' האוצר יבית רברייבהקדם
 דהרשב"א מדרבנן, או התורה מן אסור הוא לכתתלה איסור מבטליןאין
 לשיטת דאפילו וכתב מדרבנן דה"א 'סובר חערמב"ם הורה אושר דהואסובר

 לשורפם מצוה שיון דכאה באיסורי מ"מ מבהבנן, דושש וסוברהרמב"ם
 ובזה בטריפה, תוקא לבערם התורה רצון הוי ערלה (צ כרם כלאיכגון
 מתורה. מן איסיר וחברי והוי ענות מצות מבטל הוא ברוב מבטלן12תהא
 יש אכל בחון ווקא 'הוא חתכיה 'רץון אי דוקא התו יה שכל עודוכתב
 הוי ות"כ שיהי' אופן באיזהו בעולם יהי' שלא הוא המצוה שעיקרלזמר
 עכת"ר. עושה, מצות 'מקיים התו 'ברהב מבטלם שההא שביהלהיפוך

 הב"ח שמביא טה לפי ליבא, נמי בדרבנן איסור דגם להוסיףויש
 סוכה העוטה :( י )דף סוכה גמ' על ,הראשונים קושרת לתרץ המךדכיבשם
 מדובה צלתה הסוכה הום פסולה מצלתו מרובה ח,מתו 41רלן אם ושצלןתחת

 עם לערבם למטה הענפים השפיל לא אפילו כשרה האילן בלאמחמתה
 צריך תשילן 'ע"י אלא מחמצה מרובה צלתה הסוכה אין אם אבלהסכך

 הסכך ויהא ניכרים יהיו שלא בענין הסכך עם ויערבם וענפיםשישפול
 לכתחלה, איסור מבטלין אין והא ומקשים הגמרנה עכ"ל שבטלן עליהםרבה

 איסיר אשו אינו לפתחלה איסור מבטשן תאין דיש וז"ל; המרדכיומתרץ
 וממילא עכ"ל. נתנו, לעעות 'לאו תצות אבל שנה'נה, במקום ההב"מדרבנן
 איסור ש.ם ליכא ברוב שטבטלן בזה תשבי,חו מצות ומקוים כיון נמיכ%4
 דט%ה"נ.כיון

 שפסק הרמב"ם 'לתרץ כהב הרמב"ם על הלוי ר"ח בחושיתעה
 בגמ' איהא יוש3 לוקין אמאי כמצנה הבסף והקשה לוקה בפסח חמץהקונה
 "שביתו. של  לעשה וביהק לאו דוי ימצא וכל ירווה דגל צוק"סחים
 תלוי לעשה המתק 'שצ ודא ימצא ובל ירושה ואל יאמרינן דהאומתרץ
 השבההו דאי דבר, יבכל השבתתו או שריפה אלא חמץ ביעור אין אמרעןאי
 האמויין דברים כל כמו והוי חמץ לו יהי' שש כמצוה עיקר הוי וברבכל
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 ביעור אין ולס"ד בו וכיוצא רובת כמד לוחשה ניתקל הוי ילא ש"תבעשה
 לשורפו דוקא ושח ואזורה ורצון החפץ בגוף מצחי הוי שריסה 4ה"1חמו
 הגמ' וסוגתן ניחא ולפ"ר לעשה. דגיתק לפי דמקר" נהור שדיפתכנן

 דצ"ל בסוגיא שם כמביפר ימוך שד' אליבא קיימא צה( )דףבפסהש
 )בהל' ופסק הרמב"ם משא"כ לעשה, ניתק רעעו ופשיטא בשדיפהדמציתו

 איסור רק ותשביחו בחך ליכא ות"כ ינד בכל זד%4בחהו פ"ג( המצההמץ
 עכת"ו. קלי', ולוקיו פסק שפיר ע"נ ~בעולם יהי' שלא 'לחודעשה

 אוסור ושי המץ גבי לכתחלה איסור מבסליק אין ואי 'מגה לנוהיוצא
  שריפה אלא חמץ ,ביעוי אין דאי והבע 'והוד' ר' במחלוקת תלוי לא4ן
 ולמ"ר עשה מצות שמבטל תוהה איסור עובר ברוב מבטלן שועאביה

 דרשנן ומסור ואפילו עשה מצות בזה מקיים הוא אביבה דבר, נכלהשבתהו
 ומלמו"נ. כיון וכנ-לליכא

 4ון יחמץ ו:( )דף הגמ' על חחיב המעשה שיעית מיחשבובזה

 שהמנא ועשהו אום שלברשותו
 סאי~

 ההסב-ם 'ד*2יעת ונ"ל' 'בהשותו החג
 התוהה מן 'ברשותו שפיר הוי כשהבנן ארו איע לכתחלה איסור' מבטליןראין
 כיעור אין יסובר נוודה דלר' מיהוב 'ולורטיגו ברוב. לבטלם יכולדהא
 לומר יש ת"כ ברוב, לבטל התורה מן איפר לב-ע הוי שריפה (4,זחמץ
 אלובי/ אזל'י זודגמ'

 רצו לא לנה עשה יבאמת שההחלע התוס' קהוית מיושבולפ"ז

 בוטול ואם דו-"ן קושית להם קשה יהי' אלא כתוס' לפרש ח,רמב"םרה"י

 דראמת כיון ומתרץ להפקר, כמו קולפה בפני 'לבטל צריך וא' הפקרמטעם
 לעבור ברשותו הא כאילו עשהו וההורה 4ה,פ אשם ול ברשותו איעחמץ
 דרק שכתבנו מה לפי המ"כ ע"כ, דחד 'בביטול סגי 'לזוכי יראה, ,בבלעליו

 בש"י ו(יכ בהשותו איבו חמץ הוי שדיפה שא חמץ ביעור איןלמ"ח
 ריכול כין ברשותו שפיר חמץ חשיו דבר בכל .יהשבתהו דסובריסורמב"ם
 סוברים לכך שלשה צריך וה" ברובלבטלט

 דביט~
 אבל תש'ביהו, 'מטעם

 אלא חמץ ניעור ומשין וסיבר עקיבא הר' אל"בי' ופלי לנ( ~דף לקמןהנמ'
 הוא הפקר מטעם וביטול 'לומר ויכולין ברוחתו נמנו חמץ חזוישריפה
 כיעיר אין כמ"ר :( כז )דף לקמן פסקו גאא הוס' ובאמת ער"ן.וכמש"כ
 מפרשי לשיטתם א-כ שריפה, אלאחמץ

 דניט~
 וממילא הפקר. מטעם

 שעות מנהם הוא התשביתו שהקוד תוספות של חשני' קושיא נמימיה"ב
 יהשבתתו דרבנן אליבא אלי דבה"י ביטל. נאצני לא שש הפתר~מעקר,
 ודו"ק. 'ברקיהן, חשוב יחמץ כיון ריש אחר אפיי לבטל ויכול יבשבכל



 חיים ץעצ
 בכבילה שאסחך ומשעה י( כח 0.ף הגמרא סוגית ליטוב "ם זהובדרך

 יפיך עצמך על' תמה אומר הגלילי ייסי ר' שש לוננא ששף בהטיתאסור
 לה קאמר יווד' רגי מילתא והא ומלש"י שבעה כל בהנאה אסורחמץ

 שמה ס'ובר 12הוא נתדמע מפירחח עכ"ל. קמא, לתנא ששה בגמיאכדמפרון
 יהוד' ר' על ווקל וצי עצמך על תמה דגל"לי יוסי ר' אחיכשאמר
 ולא "הוד' ר' על ייקא תמה למה ומנידונים ומקשים שמ,שן. ר' עלולא
 שמעון, ר'על

 חמץ ביעור דאין ונסובר יהווה דור המעם אמרינן דבגמ'ונ"ל
 שריפה. טעון המץ אי שייפה טעון נחתר מה מפהר דילפינן שריפהאלא
 על אף יהודה שי' 'להלכה פסקי,נן לא הכי ומשום אר" הששתוכתב
 איסור אסורו שק ~והר מה שפרך שיכל משום מצינו, טה לו וייפגב

 קנם אלא אינו הפסח זהר וחמץ נכרתם( לשיטתנו חמץ משא"כעולם,
 41י והוי אסור זמנו אחר דחמץ סובר דכוא יליף שפיי לשיטתו יהוד'ור'

 כחכמים סובר שפעון דר' ננתז לנו היוצא ע"כ. נותר, כמו עולםאיסהר
 למילף וליכא מותר, ומנו ישך יחמץ סובר יהונו  כיון ומש- בכלוהירתתו
טנוהר.

 בפסח חמץ אמאי ,הגלילי יוסי י' ופרי לפרש כתב רועים המלאוהנה
 בוראה אסור דוא הם וב"י בכ"י תורה שנשמרה דמצי1ו יכיון בהנאהאסור
 בפסח דחמץ אלעזר ר' דברי הגלילי יוסי לר' מסתבר ולא שלו אינוהא
 בצל עליו לעבור ברשותו הש כאילו התורה ועשהו אום של ברשיתואיט
 דר' כיון דהא שמעון ר' על הקשה לא למה ניחא ולפ"ז ימציא שבלורשפה
 חביב אמ"ה בהמשה אסיר דחמץ השסיג דבר ככל השבתתו סוברשמעון
 יסובר יהודה לר' ,משא"כ עליו, עובר ולהכי ברוב לבטלה יכל מהאברעיתו
 מבטלין אין ששפיטתו ברוב ~טלה יכול עיט שייפה אלא המץ ביעורחין

 אסור חמץ אם א"כ לעיל, שביארט כמו הורה איסור וצי יכההלהאיסור
 בפסח חמץ האיך הגלעי יוסי ר מקשה הנפיר כהשחזו כאעו הויבהטםז
 ודו"ק. בהנאהאסור

..*.וא*י%.י--.
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 ריינהאלד אליעזר יצחקר'

 הנאתן כדרך רשלאכסוגיא
 אין שבתורה איסורין כל אר"י אביה א"ר ע"ב, כ"ד דף פסחיםבמס'

 כדרך אלא עליהן לוקין אין דאמרי ואיכא אכילתן כדרך אלא עליהןלוקיו
 התוס' הקשו ומזה הלכה. וכן הנאהן, דרך בעי הנאה באיסורי דגם פי'הנאתן.

 האשה את המקוש דתנן הא על המקדש( לד"ה ע"ב נ"ו דףבקידושין
 הזיא והא בהנאה, דאסור פרוטה שוה בו ואין הואיל מקודשת אינהבערלה

 הנאה, כדרך שלא פרוטה שוה דליכא דמיירי ותירצו הנאה, כדרך שלאלה

 איסור בו אין דשלבדה"נ מקודשת, הויא שפיר שלכדה"נ שו"ם הוה דאיומשמע
כלל.
.

 אהתירא, ד"ה ע"ב ב"ב דף שבועות והתוס' בקידושין שם הר"ן אמנם

 בפסחים התוס' שיטת וכן איכזר דרבנן איסור אבל ליבא תורה דאיסורסברי
 אחהת שייה עוד שחבש נ4ז כלל ודדים גיסת גסי וראיתי ודו"ק. ל"תוף
 עליהן. לוקין שאין רק איסור יש מדאורייתאדאף

 דאמרי' מהא הגו"ר תמה הנ"ל, ופסחים דשבועות התום' שיטת עלוהנה
 אדם של ברשותו איזם דברים שני א"ר אלעזר א"ר ע"ב ו' דףבפסחים
 הנ"ל ולפי ככה"ר, ובדר בפסח חמץ הן ואלו ברשותו הן כאלו הבהובדושאן
 כדרך שלא ממנו להנות ש'מותר לענין הוא ברשותו בפסח חמץ שפירהרי

הנאתן.

 הדח בבזית חמז איסור  דוצה שתירץ, נקידזשין חוש לדפתרוראיתי
 אינו חמץ כזית ולכן שו"ת ביי ל"ת כזית מטתם %ב:( מפסחיםומוכח

 ברור דבר והרי מאד, תמוהין ודבריו פו"פ, בו שאין משום אדם שלברשותו
 איסור מש"מ בפחות ליכא השבה דמצות דחף גניבה מה' פ"א ברמב"םהוא
 מסנהדרין ע"ז תמה דהלח"מ )ואף הוא, וברשותו שלו וודאי איבא, מיהוגניבה
 כפחתן שכ' : כז ס'וסה ורפ"י יחשב, ודאי שלו אבל האיסור לענין הישונ"ט.
 עליו(. שכ"ה מצוה המכ"ח תמה כבר לכם, 'ל"ממש"פ

 המפרשים קושיית בעזהשי"ת ליישב בהקדם קושייתם לתרץ נראה כןעל
 ומשני פשיטא ופרכי' בהצאתו אסור זמנו עבר במתני' דאמרי' אחא כ"שבר"פ
 ליתהני דקשריף בהדי ה'שו שריפה אלא חמץ ביעור אין דאמר לר"יל"צ
 דליהנות מתני' דקמ"ל היינו בשבועות התוס' לשי' בשלמא וק' קמ"ל.מיני'
 קידושין להתוס' אבל מדרבנן, אסור שלכדה"נ הוא אשר שריפהבשעת
 . בשלכדה"נ. אסור זמנו עבר תנן בחמץ מדוע לגמרי,דמותר
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 הוא ברור דבר דהנה שלכדה"נ. אסור לכ"ע בפסח דבחמץ לחלקושע"ד

 כילוי זבל בהמשה ה"מ 12לטהה"נ ושתר והקמץ לחימר דפם-י מהער"הדהגו"ר
 אף ממנו ליהנות אסור ויאי סתם בהנאה אבל תשביתו, מקיים דקמבערדבהדי

 )ועי' בעולם אותה שמשחה זמן כל וב"י יראה בבל עובר דהרישלכדה"נ,
 סק"ב(. תפו סי' טסת הל'מ"א

 שההנאה משום יסודה אי שלכדה"נ, של בההיתר להסתפק ישוהגה
 אות הלכה החקר נתב )כן הנאה חשיבא לא ולכן כדרך שלא הוי מינהדמטי
 אך הויא הבאה דלמא או עדיין( אבל ד"ה ג' 14ת הנאה איסורי בעניןא'

 מעשה הויא ולא כדרך שלא הויא ההנאה 'המביא דהמעשה משוםההיתר
 דרך אם כגון כדרכו, דהיינו חשיבא מעשה אלא תורה אסרה ולאחשיבא
 במעשה שינוי הו"ל ב41 עצמו את ושף פיהו חציל החמץ למכור הואהנאה
 בחמץ אמרי וע"כ אחרון לשון תפוס דתוס' ונ' חשיבא. דההנאה אףהאיסור

 שלכדה"ג. מותר דבכ"מאף

 ובכ"א דכ"ש, המשנה על מילואים והאבני לוי הקדושת דבריואקיים
 והתירו באו שריפה שהוצרך ר"י על דלהוסיף פי' לרוח, וזורה מפרראף
 הנקברין כל וקי"ל מהנקברין חמץ הו"ל בכ"י דהשבתתו דלרבנן וק' אופן.בכל
 הוצטרכו הנקברין דקל ותי' בשריפה. לר"י החכמים הודו ואמאי ישרופו,לא
 גזירה לשורפן אסור ולכן ליהנות תקלה לידי לבוא שלא כדי לבערןחז"ל
 תשביתו מצות בביעורה דמקיימים חמץ אכל השריפה אחר מאפרן יהנהשמא
 מותר האפר יהא ישרפנה ואם בו ומועלין חצותו שנעשה דבר לך איןהרי
 לרוח. חורה לפרר ואף לשורפה יכול וע"כ תקלה, לשום לחושואין

 והנה שירצה. אופן בכל תשביתו לקיים יכול דלרבנן מנה לנוהיוצא
 ברם במעשה, שינוי דהוי שלכדה"נ היתר בנדר לעיל שנתבאר השני טעםלפי

 תשביתו מקיים ההנאה בזה הרי כנ"ל, ביעור בשעת דאיירי שלכדה"נבחמץ
 המעשה רחמנא דאחשבי' דמינו י"ל דא ובכנון אופן, בכל לקיימה יכולדהרי
 כדרך המעשה הוי ושפיר הנאה, לענין המעשה נמי אחשבי' תשביתולגבי
 תשביתו שייך דלא הפסח לאחר ונ"מ תשביחו, לקיים הוא שדרך כיוןהנאה
 ודו"ק. מותר, יהא שלכדה"נ מ"מ בהנאה אסור דלר"שאע"ג

 דאסור יודו בקידושין התוס' גם בפסח חמץ שאצל לפי"זונמצא
 דהוי מינ" ליתהני דקשריף בהדי והוקא בכ"ש, הגמ' היטב ומובןשלכדה*נ
 תשביתו מצות בהנאתו מקיים פעם ובכל הואיל דאסור קמ"ל ומותרשלכדה"נ
 כדה"ב. להחריב למעשהאחשב"

 אדם, של ברשותו אינו במסח דחמץ ר"א דברי שפיר מיושבוהשתא
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 לעזער ש'לו' יצחקר'

 לאוין בהסבי תופמין רקירושיןבענין
 מדכתיב לכפין בחייבי הופסין וקידושין י~לפינן מת קידושעמש'

 לפגי שנואה יש וכי שנואה הכאחת אהובה האחת נשים שתי לאיש תהייןכי
 וקאמר בנישואיה שנואה בנישומיה אהובה אלא המקום לפני ואהובההמקום
 ישומד מלתא כל דם"ל ל'רבא הגמרא טקשה תמורה ובמם' תהיין. כירחמנא
 אמר דרחמגא לכה"'ג אלמנה והרי מהני לא עביד ואי תעביד לארחמנא
 דקידושין אלמא וכו' קידושין שיש טקום כל ותנן יקח" לא וגרושהשטמנה
  זרעו יחלל לא  ירא  יחמר  הבש שאני מהני, לא עב"ד אי אמרינן ולאתופסין
 ולכאורה קידושין. תפסי אלמא ממזרין עושה ואינו עזשה הוא חלליםדמשמע
 לאוין. בחייבי ה'ופסין וקידושין קראי הרי איצטריך למהקשה

 ב' הלכה ביאה איסורי מהלכות ט"ו פרק כתב דהרמב"ם לתרץ,ואפשר

 והיאי' ברשותו. ל"ה דקדהסין התוס' לשי' ואף ליהנות אסור שלכדה"נדאפי'
 הן כאלו הכתוב ועשאן מדאמרי' מה"ת בהנאה דאסור דמשמע הגו"רשהניא
 סבירא הרי ואנן ברשותו ול"ג הנאה כדרך בש'לא אסור דמה"ת משמעברשותו,

 לדחות אפשר ופסחים, דשבועות התוס' כמ"ש יאסור הוא מררבנן דדוקאלן
 הכתוב עשתו הי' לא דאי אלא מדרבנן, רק אסור דלעולם מוכרחדאינו

 בחיטי במקדש וכמו הכ"י, בב"י מת"ת שיעבור 'תיתי מהיכא א"ככברשותו
 שמ"פ הא דמה,ת או לקקי111ין חוששיו ראין קייטן דהבנן בשעותקוךדמשזא
 וכהיכרה שלכדה"נ של שויותה הפקירך ות"נ עיויותה, כל הפקיעוהחכמים
 ודו"ק. כפרשיתו, השתהב עשאה לזה בב"י לעבור גרושתויושו

 כ"ח דף מתוס' להוכיח שכ' יסוה"ת טה' ר"ה המל"מ לפי"ראבל

 של הראשון כשפן דס"ל לומר נוכל מדרבנן, זי מותר דבחמץדסברי
 אף בחמץ כן וכמו חשיבא, הנאה דל"ה הוא שלכדה"נ דהיתרספיקתנו,
 אבל חשיבא. לא להמצוה שייכות שאי"ל גופא ההנאה תשביתו,כשמקיימין

 והרי ש"א, ברשותו חמץ ל"ה דמדוע לדוכתה ואו"ח הגו"ר קו' אדראשוב
 חשוב לא חשיבא שלא והנאה לטעמי', וי"ל שלכדה"נ. בגוי' זכיי' לי'אית

 בקובץ פקפק ~בר בלפתה מיהו - גזה"כ. לאו אי לרשותו להחמץלאוקטי'
 המל"מ. בדברי קכ"ח אותשעורים
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 בעל או בעל ולא קידש לוקת הקידושין אחרי בעל אם לגנוין חייבידבכל
 הבעילה על שלוקה מי לאווין חייבי בכל לך שאין לוקה אינו קיטשולא
 קידושין גבי נא. קידושין במס' דסול לרבא קשה ולכאורה קידושין.בלא
 בא הביאה שאיסור התום' שם ופי' קידושין, הוי דלא לביאה מסוריןשאין
 לאווין חייבי על לוקה האיך א"כ קידושין הוי לא ולרבא הקידושין ידיעל
 תופטין דקייושין תהיין דכי קיא לן גלי דיה וצ"ל ? הק'ירוש'ין תפסי לאהא

 באלמנה אבל לביאה מסורין שאין קידושין שהוי אמרינן ולא ולשוויןהתיקבי
 כדאיתא לקי נמי קידושין דבלא לביאה מסורין שאין קידושין הוי לאלכ'ה"ג
 רש"י. על יהתוס' קושיית שם בזה דמתרץ המקנה בס' ועינן עה. קידושיןבמס'

 חייבי דגבי לגלות 'דבא תהיין דכי שפסוק דצ"ל המפורשים כתבוולפ"1
 שטר (צ כסף בקידושי רק מיירי תפסי 'לביאה מסורין שאין קידושיןלנשוין

 לביאה. מסורין שאין קידושין שייך לא ביאהדבקידושי
 דבזה הקידהנין תפסי לא בביאה לגרוין וריבי מקושן י24ם י"לולת"ז

 אמרינן באיסור הנעשה מקח דהוי כיון תסטי דקיוווטין הקרא לן גלילא
 עביר'ה מעשה הוי דלא בדרך הקרא לאוקמי ממתפר דיותר מהני לא עבידאי

 ג' כתובות במסכת סופר החתם וכ"כ עבירה. מ'עשה דהוי ביאהמקידושי
  עבירה הוי קידושין דבאיסורי ב"מ במס' תוס' דלפי עיפש מהד"בבתוספות
 בקידושי דייקא תפסי דקידושין לן דגלי והפסוק לומר אפשר בעצמוהקידושין

 לחראב"ד אבל להרמב"ם שפיר כ"ז והנה עיי"ש. בביאה, ולא חטטרכסף
 א"כ לוקה קידש ולא בעל אפילו לאווין דבחייבי וס"ק הרמב"ם עליפליג
 קשה שוב לוקה קידושין בלא דאפילו לביאה מסורין  שאין קיוחןין הוילא
 מאיסורי ישראל איסור לא ילפינן הוי דלא וצ"ל 1 קר'אי תרי מיצטריךלמה
 לגלות אתי ההיין דכי דקרא ולת"ז ישראל. מאיסור כהונה איסורי ולאכהונה

 וקידוש'ין בביאה במקדש ורירי הקרא כרחך על לאווין בחייבי תופסיןדקידושין
 קרא איצטריך ולא עבירה שום עשה לא שטר או בכסף דבקידשתופסין,
לגלוח.

 דהוי אע"ג לגלות כא תהיין דכי הרמב"ם לטיי אפילו לומר ישועוד
 בביאה לאווין חייבי במקדש תופסין "קידושין אעפ"כ מסורין שנרןקידושין

 ר"ח סי' משפט בחושן הש"ך שכתב הכלל לפי מהני לא עביד אי אמרינןולא
 בשופן המעשה עשה הוא אפילו היתרכז בנצפן לעשות דאפשר הדיכא בס"ק

 לקדרן ואפשר כיון בביאה לאווין חייבי קידש אם א"כ מהני עביד אםהאיסור
 התום' אצלם נו. ס' מה-ת הנו"ב וכ"כ מהני. ע'ביו אם אמרינן ושטרבכסף
 א"כ הקשו אמר יבא בדיה ד'. המורה במס' דועווס' זו, ס'ביא ס"ללא

 וא"א בהיתר לשחוט יכול הכב הפסח והנה ג"כ. לפסול החמץ על פסחשוחט
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 כלום ברוך מרדכיר'

 ער מפי ערבענין
 מיתה בעד מודים הכל פפא רב אמר )ל"ב:( שבועות במס'גרסינן

 שהוא מיתה בעד מודים הכל פטור, שהוא מיתה בעד מודים והכל חייבשהוא
 בעלי מת שאמרה ,וגממה מתנן דין לבית לחו אמר ולא לדידה לה באמרפטור
 לדידה אמר דלא חייב שהוא מיתה בעד מודים הכל תתיבם בעלי מתתנשא
 שהוא מיתה בעד מודים הכל ת"ל, הר"ן וכתב דין. לבית 'להו אמרולא
 לב"ד חוץ לה דאמר כיון בכפירתו סמון הפסידה לא לדידה, לה דאמרפטור

 ולומר לב"ד ללכת יגולה היתה אלא לעדותו צריכה היתה לא ששוב בעליךמת
 בשמו שאמרה העד בו חזר אם אפי' נאמנת שההא למימרא ולאו בעלימת
 עד בכל הדין שכך מהימנא לא גוונא האי בכי דודאי מת אמר שלא ואמרמת
 מדאמרינן לדבר והאי' נאמן בשמו האנמר השני אין כפר הראשון אם עדמפי
 ואשתכח הדיילי חמל הגתם את לי טיהר חכם פלוני 1(4מרה )ע"ב.( ר;פדירבפ'

 תגיהי משום טעבח ר~ימ פטור אמהי הבוו א"כ וכ"ת מהימנא, לאשיקרא
 היתה סחם בעלי מת לומר רצתה שאילו לב"ד שהביאות לנפשהגרמה
 שקבל שכתב המדיר פ' בר"ן הובא הרמב"ן שיטת ג"כ מהו ע"כ.מותרת
 הראשון. כפר אם נאמן בשמו האומר השני שאין זהדין

 המאוחר מן מביא למה הרמב"1 בדברי שדייקו באחרוניםוראיתי
 שם וגם ממוקדם, מעושר שאינו האכילתו מן מביא ולא ובגמראשבמתני'
 ואשתכח ושיילי ושל הכרי את לי תקן כהן פלוני דאמרה הגמראמפרש

 קר14.שי

 מה ולפי ? ואמאי זאת, סברא לי' סביר'א לא דהתוס' אלא אעל"'מ, אמרינןלא
 נא. בקידושין דהתוס' האת סברא אמרינן דלא לתוס' ר4ר' יש לעילשכתבנו

 ידי על באה. לא הביאה איסור לאווין חייבי אבל וז"ל, 'לעיל שהבאתימה
 מלשון עכ"ל. הקידושין אחר כמו הביאה נאסרו לכן מקודם שהריהקידושין

 אפילו הוא לבמוין דחייתי דאיסור הראב"ד כשיטת ס"ל ותוס' משמעזה
 תופסין דקידושין לגלות בא תהיין דכי הפס' הראב"ד ולפי' קידושין.בלא

 יכול הי' חלא לי למה קרא ולכאורה בביאה, ל14וין החייבי במקדשבמחיש
 במסכת שפיר הקשו ומש"ח ואת. סברא אמרינן דלא אלא ההיתר באופןלקדש
 ודו"ק. כשר, הפסח ההמץ על הפס'ח השוחט אמאיתמורה



 ם י י ח ץעצו
 לגדא צית בו אהרן במצהר'

אא

 שבת שיעוריבעניז
 וריב חבקמה את החולב וז"ל: כתב, ה"ז פרח שבת ה*ברמב"ם

 ורש ואיש וכו' מפרק מטום חייב 'עור לו שיש בחי ההובל וכן טשיקמשום
 וכי מק' הו-אב"ד ובדואגות כגרוגרת, שהוצש בחלב (י בדם שיהיהעד

 שיעו'רן המשקין ועשר גמיעה כדי חלב והלא כגרוגרת שיקורןהאתקין
 מרשהה הוצאה לענין והתם השגת זו חון ; וז"ל מעצה הכסף חמזבח~קין.
 ע'ע. בחי חבורם ממקום חלב או ום הוצנה לענין דה ענין ומהלרשות
 הפת. את בהם ללפת חזו דהא אוכל דחש"בי משום כגרוגרת טחטיעהרןוהטעם

 דהא ס"ו סי' 'בתשובותיו הרמ"א דכתב נראה הרמב"ן דבריוליה"ב
 טבל איסור חזקת לו שיש בכרי דוקא היינו נאמן דהמכתיש הרמב"ןדכתב
 קפ"ה סי' ביו"ד החוו"ד והקשה השני. מהומן איסורא איתחזיק דלא היצאאבל
 חזקת לה הי' שלא אע"פ נאמן החכם הכתם את לי 'טיהר חכם פלוני גביהא

 שנתקן יודעת שהיא באומרת רק זה ההמ"כ כתב ולא שתירץ וע"שאיסור,
 תדבר גוף שעל וכיח המתקן ה" שהטו בוומרה בפלוני שתהלות יקהכרי
 לי טיהר חכם פלוני אכל אוסור, חזק'ת לו שאין בלבר נאמנת מעידההיא

 כיון ומ החכם טפי רק הדגר גוף בהיהך כלל מעיטת ואינה יודעתשאינה
 החכם הדבר גוף על מעידה אינה והאשה מעיד הוא הדבר גוף עלשהחכם
 איסורא. איתהזיק שלא אע"פנ4צמ

 דבר שאין עדות בתורת אשה להתיר נאמנות לו אין מיתה עדוהנה
 אמרו החכמים או שהתורה רק איס'ורא, ואיתתזק משנים פחותשבערוה
 ולפ"ז איש. אש'ת חזקת לה מרעא ומנסבא דייקא דאשה שהחזקהשטהימן
 ראי' מביא הי' שאם מכתם, ראי' להביא הרמב"ן דמוכרה שפירמיושב
 איסור דאיתחזק נאמן החכם בכרי דדוקא ולומר לחלוק לבע"ד מקום הי'מכרי
 כיון איש אשת חזקה איתרע וכבר להנשא רוצית שראשה הכא אבלטבל

 לא ששם מכתם ראי' הרמב"ן הביא ע"כ נאמנת, דהאשה הוא הדיןדדייקת
 רק הדבר גוף על מעיד אינו דהשני דהיכא לזמר ומוכרח איסוראאיתחזק
 ומ"כ החוו"ד. וכדברי איסורא איתחזק שלא אע"פ נאמן הראשון  הראשוןמפי
  א"א. חוקת דשית.רע אע"פ  נאמן העד הער, מפי רק אחמרת דה14ההבא
 אנפשה. דאפסיד דאיתי הסוגיא לפרש מוכרחע"כ
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 השיעורים רכל מבואר כמ"פ היא הכ"מ 'על תקשה וש במלחכתוהמנ"ה
 נצע"ג. ונשאר תוצאה כמוהם

 גמיעה כדי חלב בהשגתו הרגוב-ד שומכיר מה אך המר"חועו"כ
 כתב וצמיך נמי חולב לענין א"כ גמיעד, כדי הוא הוצאה דלעניןוריעע
 ע"א צ"ה בשנה מפורש זה כי הלונתו והר"מ קיל לא כגרוגרה,הר"מ
 והמחבץ החולבת"ר

 ושמגבי
 ע"ז התוס' עמדו כבר ובאמת בגרוגרת,

 עמשא גמיעה כדי חלב יסהם ותירצו החולב, ודה גיא ס"ה דףבפסדכם
 כגרוגרת שישרו אהשביה דאהשהבי לספיגה בחולב וקטו אמל גדולשיעור
 הכא ולכך לגבינה חלב יסתם צ"ל זומר גמיעה כדי אי אבלדזוטר,
 לאכילה בהדיא במפרש היית גמועה, בכדי כמנדיב והא כגריגהתשיעורו
 חולב אבל גמיעה בכדי מיחידו בעין כבי 'דסשה"לב מפרש ויש וכו'.ולשתיה

 עכ"ל. מכגרוגרה, בשות לחלוב טורח אדם דאיז בכגרוגהת אלא כמחייבלא

 חילוק דיש' 41זוס' של הא' כתירוץ יסבור ג"כ שהראב"ד צ"להח"כ
 יבריו סתם הרמ'ב"ם דהרי יהקשה ולכן לשתות, הזלג או לגבינה חולבגין

 דעיקר צ"ל התוס' של השני כתירוץ יסביר ואם לחלק, צריך שהיהבמקום
 כגרוגרת דשיעורו חרמב"ם שכתב דם דווינו משקין, שאר על היאקושייתו
 הרמב"ם פסק וכן שם, במשנה כלביתא ברביעות שיעורו משקין בשארהלא
 שההר ג"כ והביא מדבריו מוגמע לא ?ה אבל ב', הל' בפי"חלהדיא
 חלבלגבי

 סכמן היש הוצאת בקונטרס ז"ל הגרמנה שהעיר מה עפ"יהשאה
 בתהא בבא דרשנ"ם בהא ה נצתח

 )נח"
 שעירים שצריכים שמה כתב

 היא הרשב"ם שכוונת וה על וכתב מהשכת מלאקת דין משום והואבשבת
 הללמ"מ שהש וכבתוהה איסורין כגל מגזה"כ שיעור נשבת שצריכיןשמלבו
 שום צריך שאין כוונתו אין אכל מחשבת, מלאכת מצד תנעיר 'גםצריכים
 גרע לא שהרי כן, לומר סגרה ות שאין מ"מ משום רק בשבת שועורתורת
 ע"ש. שיעור, שצריך שבתוהה איסורין מכל שבתאיסורי

 מהשבת מלאכת צריכים שאין במקום שבת במלאכת שגם מרורולפי"ז
 לומר יש כן על אשר וטזההה 'כל של ונעדרים הלכות מדין שעור צריךמ"מ

 ומויעוד וין כסוד רק הוא כמשמה ומנחמרים השעורים שכל משרששהדמב"ם
 גריגרת של שעור שהביון ומה מחשבת מלאכה 'מצד שהשו בשנתהמיוהד

 התוהה. כל של שעורים מדין ההא הדבל חולבעל

 בב"ק והתחטפוה לדברי, דקה ע"א ע"ג פסחים התוס' מדבריוהרה
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 ראזענגאהטען עזריא'ר'

 ביו"כ השוהםבסוגיא א"י ברק,גני
 וממרים ב"ש ביו"ט ,ועוף חי' השוחט ביצה מס' ריש 'במתני'איהא

 מוכן עפר לו הי' כן אם אש ישרוט לא אומרים קב"ה ויכסה בדקריחפור
 דף בגמז  עלה וקתני ויממה, 'בדקר ש'מתפור שרט שאם ומודים יוםמבעוד

 תיקף ילטיש כחבורה היבל דמחייב ולמאן מתברר חובל, ד"ה ע"ב ל"דדף
 חייב ולהכי מחשדת, מלאכת צריכין שאין 'ממילה דנמרינן 'טעמא וסיעקצת,

 קיי"ש. כן גםבמתעסק

 משום חיוב וכחובל וחרמב"ם ולשיטת טל ה4גל'י שהעיר מה~פי
 בחבורה דמקלקל ההמב"ם שפסק 'מה לפי 4'כ ודש; תוליה ומפרקמפרק
 הטעם ע"כ א"כ ה"ז, פ"ח שבת הל' ברמב"ם עי' קצת, תיקה כשישחייב
 אט אין ד,ע במלאמת 'ה"ה וממילא מחשבת, למלאכת צריכין רצוראין
 ,מחשבת. מלאכתצריכין

 שאין הנ"ל התושעת כטיפת ס"ק שהרמב"ם ולודר אפשר 78ולפי
 בכל שעור'ין הלכות מדין כגריפות כייעורן 4ה ולפי מהשבת, מלאכתצריכין
 שישרי נפיש שהוא גמיעה כדי השיעור במשנה שאמרו ומההתוהה,

 טלזעט2 מדין ושעורן מהשבת מלאכת שצריך בהוצאה אלא זה איןמגהוגרת,
 הלכות מדין כגרוגהת השיעור מ"מ צריך שאין וחובל כצולב אבלמחשבת,
  התורה. כל שלשעירין

 שכתב ההמבים על שהקשה ט"ו מצ'נס המנ"ר קושיית ליושב ישובנה
 לוקה, ט"ו בליל להבוהה מהכוהה גשר כזית המוציא ה"א מ"ט קר"פהל'
 זרע בשו"ת וראה כזית. שצריך הרמב"ם לקה מאין יודע שאינווהעיר
 צולם פרג. מכהן כתוספתא 'מבואר שכן שם שהביא יט חית 1 סימןאבההם
 אינו שבת לענין זהרי כשבת כתוב שהוצמת שאמרו )פה;( ,מפסחיםקשה
 השיעורין שכל לשיטהו יההמב"ם מיושב ולוע"ל ע"ש. כזית, עלחייב

 בהוצאה יש אבל מחש'גת מלאמת מיין אלא יה 4רן במשנהמבשמרים
 מחרחרה הוציקה על חיוב לפיכך כולה התורה בל של יהטיעור גםבשבת
 בו יש בשבת גם חוי כשגת ביה כתיב שהוצאה שאעפ"י כזית קללחבורה
 כולדו ושזורה בל שלהשיעיר

"*."4טי4.4..
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 ים מבעוד נעוץ דקר לו שיש והחש יהההא רב אמר זדיקא ר' אמרו:
 קא ודח תיחוח בעדר דב אפר אש'י בר חיש רב אמר כתישה קעביווהא

 אלא צריך וזרע בשבה שמא החופר אשש ר' דאמ,ר אבא כדדם געשעביי
 פריך יהודא לרב עביר; קא והא ד"ה בחטא ועי' ע"כ. 'עליה, פטורלעפרה
 עשה דאתו כהרום לש ימתני' דטעמא אצמא נעוץ דקר לו ש"1 ,הותזדאמר
 קלטית על צ"ל וכן עכ"ל. וכו' מלעבה כל ת'עשה לא את ודחי בעפרדוכסהו
 כמובן. גומזם ק,עביד יאהגמרא

 אסור אבל פכור דא"כ ותימה שהקשו צריך, ואינו ד"ה בהוספותועיין
 במהרש"א וזךק ע"כ, לכתחילה, התירו יו"ט שמחה ומגזום ותירצולכתחילה,
 שייך לא שתירוצם 'התוספות בזונה שביארו אחרונים ושאר שיףובמהר"ם

 לב"ח משא"כ לכתתילדג לשחוט מותר נעוץ ובדקר הסבר דב"ש אליבאאלא
 אם נ"מ אין וא"כ לכסות, מותר שח'ט אם רק לכתחילה שוהטין יאיןדטברי
 שמהת של חהקזר שייך ,לא וא"ת נאפר, איוו הבשד דהרי לש אויכסה
 דראיך לב"ח התוספות קושית קשה למשהה ו(ר'כ בדבר'יהם, עיבשיו"ט
 רועי לגופה צריכה שאובה מלאכה ועי הלא שחט אם 'לכסות לכתחילהמותר
 אסוך. אבלפטור

 וכסהו של ההעשה מטעם הוי ההיתר דטעם מברי יב"ה לומרונראה
 והמהר"ם המהרש"א באמת כתבו וכן הגומרו 'עשיית של דרבנן האיסורדוהה
 יקר לו שיש ,הועא ואמר יהודא ורב נמצא זה ישוב לפי ולכהייהשיף,
 לית יהררא הרב כתב רשיי והרי מהלמדא, אליבא שלא אלא מבעו"ינעוץ
 כב"ש. אפלא ע"כ שז"כ אימתי, איהר ידחה דוכסהו תעשה זו פבואליה

 בסוגיין הירושל'מי דברי שתבוא ההא"ש דברי יפי ליהובונראה
 ומחזר שני דלא הב אמר יחודה 'ר' הומר ביו"ט והוסק אפר לגבי הבתף

 משום אסור, ביו"ט הוסק אבל מעיו"ט, והוסק אלא כיהה באפרלכמות
 אם אבל שחט, לא אם יוקא וימינו הירושלמי ואמר מוכן. הוי ולאמוקצה
 הירושלמי חולק תבריגו לפי ולכאורה ונדחוס וכסהו של עשה יש אזשחט,
 נעוץ. דקר לגבי העשה ,מועיל ד"א לעיל סובר יחידה ר' והרי הבבלי,על
 יהודה ,ר' דמצריך והא כבבלי, יסכור וה"רהילמי לומר רוצה הרא"לאך
 בלי גלכן הוי ולא ומוקצה חד איסורי תרי הוי דאלים משום נעוץדקר
 הוי לא 1111 נעוץ. יקר יהודה ר' 'מצריך ולכן גומזת משום ועוד נעוץ,דקר
 ולכן יועיל, איסורא חד דלגבי העשה, מועיל ת"ז יגשור (רסחהא חדאלא

 זה ועל מוקצה, של אחד חסרון רק 'יש כידי; דבי4ר מתיישב,הירושלמי
 יואשותמועיל



 חיים ץעק

 וו"שליצקי פ"חלר'
 ער נעשה שליהבענין

 רב דבי עד נעשה שליח אמר רב איתמר )מג.( קידהשין במס'איתא
 נעשה דשליח כרב דהילכתא ואסיקנא וכו' עד נעשה שליח אין אמרישילא
 לשנים אמר נחמן רב אמר רבא אמר שם וקאמר הראשונים. כל פסקו וכןעד
 בדיני וכן בגירושין וכן עדיו הן הן שלוחיו הן הן  האשה את לי וקדשוצאו

 ואניס[ ע"י למלוה חוב שלח אם ממוגות, בדיני וכן ]פרש"י וכו'ממונות
 בעדים לפרעו צריך בעדים חבירו המלוה קסבר אי קסבר מאי בגמ'ופריך

 ב"ה, דברי להבין נוכל דיאטה וכלפי עהה, עד מהברושוביתא
 הועיל א*סודא חד ולגבי גומא, של חסרון ואין לכסות, מוהר שחטשוום
 דבוש אליבא ג"כ ממוספות קהלית ויתיישבה9שו4

 נעוץ דקר לו שהי' מי סחב: י"ר הל' ב"ב יוטס בהל' הרמב"םיהנה
 שלא זה הלכומהה ע"ש 'לכסות, מותר ,וכו', ניורט ונתקו טוב יוםמעהכ
 אסור בעוץ, יקר לו ויש שחט אס שאפילו מדבריו ומשמע הגמיזגכדברי

 ויעכר. קצץ ונתקו, דבתב לכסות, לכתחילהלי
 יו"ט גבי נפק"מ ראין סובר והרמב"ם ההמג"ם, וברי להביןונראה

 דף בר"ח ,בגרז' כדאמיינן יוהה, לא מהעשה איסוריה לחו סרסורי הריבין
 וט' באילן עלוין %א התחום, את עליו מעגורין אין ר"ה של נעפרלרב.

 לא את וידחה שופר של שעה ראתי אמרינן ולא שבות, במעםואיסורו
 צשה היה דיו"'ט הכשצם  איסחהש,  תו אלא יאי דש אע"פ  מלשטההעשה
 חד בין נפק"מ שאין הרי ועשה. ת9אע לש התה עשה הון העשש

 הל' פ*ב יו"ט הל' בהמב"ם מוכה תן דוא"ש: כדברי ולא לתרי,א"מורא
 וסובב סהעמע לשחט, שחט ש בין מחלק דלא ביו"ט, השק לגביי"ח,

 חו בין נפק"מ ישרן פשום דכסוי, העשה ידחה לא שחט אםהתעילו
 לתרי.אושרא

 גומא, של ושיסור לגבי דכסוי ועשה יועיל ישא הלמפ"ם 'מבר%פ"

 בדקר דאפילו כהב %כן (י?ד, מיסור ,רק שוה אנ"מ לכתחילה, ביתרדיה"
 לכתחילה ושסהר גומזו איסוה משום לנתק לכתחילה, אטור יהי'נעוץ

 ונתקו. לשון ג"כ נקט ולכן 'ד'ב"ה, אליבא ושזוספ8ותכקושית

...יןא*ע48א-."."
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 ומיגו בעדים לפרעו א"צ בעדים תבירו את המלוה קסבר לעולם אלאכו'
 יכלי ]פרש"י למלוה פרעניה למימר יכולין ללוה אהדריגהו למימרדיבלי
 דתקון והשהק הגם/ ומסיק בעדותן[, נוגעיך שאינם עדות ובתורתלמימר,
 לישבע שצריך ללוה אהדרינהו למימר יכלו ולא ]פירש"י הימת שבועתרבנן

 מלוה ומשתבע ליה דיהבנא עדים הני משתבעי הכל[ כופר כדין הימתשבועת
 דגוגעין נאמנים אין שוב דהעדים )כיון למלוה לוה ליה ופרע ליה שקילדלא

 והרא"ש והרי"ף הראשונים פסקו וכן שבועה(. שצריכים מפני הןבעדות
 הנשבעין בל בפרק שבועות במסכת פנקסו על חנוני גבי וכדאמריגןבכללם
 נחמן רב תקנת אחר דהאידנא מזה לנו היוצא עי"ש. ננס כבן דלא)מה.(
 עד. נעשה שליחאין

 שליח( )עי" אפקוד גש בר דחד ירושלמי, הביאו והרי"ף הרא"שוהנה
 ועשה ירמיה דר' קמיה עובדא אחא ביה, וכפר חבריה גבי דחמראגרבא
 שבועה לחייבו אחד עד נעשה דשליח הכפירה, על שבועה וחייבו עדהשליח

 ומדוע נאמן השליח אין נהמן רב תקנת אחר דהא הר"ן והקשהדאורייתא.
 ראי' אין ומהירושלמי שבועה, לחייבו עד געשה דשליח להלכה הרא"שכתב
 המשלח שראה דמיירי תירץ נהנאל והקרבן נחמן. רב תקנת קודם איירידאולי
 כאלו והשליח למלוה בעצמו הלוה שלים כאלו והו"ל שליחותו השליהשעשה
 סיירי לא דהירושלמי דכיון הוא, ודוחק קכ"א. בסי' הש"ך תירץ וכןאינו,
 אלא לסתום להרא"ש לו היה לא א"כ ההקנה( קודם לאוקמי' )דאפשרבכה"ג
 בכה"ג. רק דמיירילפרש

 השליח וז"ל: שכ' ט"ז הל' אישות מהלכות פ"ג הרמב"ם עלועו"ק
 אותה וקידשו והלכו אשה לו לקדש שלוחין שני עשה אם לפיכך עדנעשה
 שנים בפני לו לקדשה צריכים ואינן הקידושין עדי הן והן שלוחיו הןהן

 הימת שבועת רבנן דתיקון דאחר משמע דבגמ' נמי וקשה עכ"ל,אחרים
 ה"נ ושותפין שלוחין מהלכות בס"א פסק גופא הרמב"ם וגם מקודשת,אינה

 הגמ/ כמסקנת ממונותבדיני

 )ה"א( מקדש האיש ר"פ קידושין במס' הירושלמי בהקדם לתרץונ"ל
 עד, נעשה שליח ובה"א עד נעשה שליח אין בש"א וב"ח, דב"שפלוגתא

 בשקידשה עד( נעשה )דשליח הדברים נראין חיי' בר' אבון ר' אמר שםוקאמר
 שהאמינתו מכיון יוסי ר' אמר בעדות כנוגע נעשה בכסף בקידשה אנץבשטר
 שר' הממרשים ופירשו בעדותו. כנוגע אינו בכסף כשקידשה אפילותורה
 כתקנת דסובר משום בכסף, ולא בשטר כשקידשה כב"ח דס"ל חיי' בר'אבון
 משא"כ שבועה דצריך כיון בעדות נוגע הוה בכסף מש"ה בבבלי, נחמןרב



 ם י י ח ץעקב
 ור' וכו', לד אהדרנהו לומר דיכול מיגו מהימן פרוטה שוה שאינובשטר

 מדאורייתא נאמן הוא ממילא פטור, הכל כופר דמדאורייתא כיון סבריוסי
 בכסף. כשקידשה אף מהימן ולכן בעדות נוגעדאינו

 הוא נוגע סוף דסוף יוסי ר' דברי על הקשו מפרשים ושארוהרשב"א
 התורה מן פסול בעדות שנוגע מדאורייתא, נאמן אינו ושוב לישבע דצריךכיון
 תורה, דבר מקודשת שהיא גט להצריכה אלא יוסי ר' אמר שלא לתרץ)ורצה

 בעיניו(, דוחק זה שתי' מדבריו נראהאבל

 המלוה קסבר אלא דאמר הגמרא על הקשה נ"ל הריטב"א דחנהעו"ק
 אהדרינהו למיסר דיכולים ומיגו בעדים לפרעו צריך אין בעדים תבירואת
 מדוע א"כ המיגו ויתימן אם ,דלכ,ודרה למלוה, פהעע למיכר יכליםלוה

 דכיון ומפרש עדיו(, הן הן וכו' לשנים אמר רבא )דקאמר עדים שניצריכים
 של ברי ל"מ פרעתיך בברי טוען אינו והלוה פרעתי שליח דקאמרדאיירי
 שלוחין והני המלוה מן לפוטרו עדים לו שיעידו צריך ולפיכך להמלוההשליח
 הק' ושוב וכו'. ללוה אהדרינהו לומר דיכולים דמיגו עדים מתורתמהימני

 מתוך נאמנים כשאינם רק דוהו ותירץ אמרינן, לא תרי לבי דמיגו קיי"להא
 בעדותן שנוגעין הוא והפסול הם לעדות כשרין הכא אבל אחר עדותפסול
 במיגו, עדים נאמנים ובזה הן בעדותן נוגעין דלאו רואים אנו זהובסיגו
 קסנר(. מאי ד"ה בריטב"א לע"ש הנגיעה לסלק רק הנאמנות על אינודהמיגו

 והשתא בגמרא דקאמר הא על התוס' דברי מאד קשה זו סבראולפי
 הא והקשו למלוה לוה ליה ופרע כו' משתבעי היסח שבועת רבנןדתיקון
 ר"י ותירץ לשלם, הלוה צריך ואמאי נוגעין הוי לא שוב שנשבעולאחר
 עדים שנים פי על אמר דרחמנא משום שנשבעו לאחר נאמנים איןדלכך
 קודם לישבע הטעונים העדים אבל בלבד בדיבור הנאמנים דמשמע דבריקום

 השבועה אין דהכא הריטב"א, לפי וקשה בעדותן. ממש אין דבריהםשיאמנו
 אינס דשוב נשבעו כבר ראם והדק"ל הנגיעה סילוק על רק הנאמנותעל

 למלוה. שנית הלוה ישלם ולמה נאמנים יהיו לא למהנוגעים

 איתמר )עב:( בב"ק דאמרינן הריטב"א, לפי התוס' קלטית לתרץונראה
 נפסל, הוא ולהבא מכאן אמר רבא נפסל הוא למפרע אמר אביי זומםעד

 ועל הגניבה על העידו עדים שני דאם שם וקאמר כאביי. זהלכתאזמסיק
 ואינם וה' מד' פטורין הטביחה על הוזמו ואח"כ הגניבה על והוזמוהטביחה
 הגניבה עדות משעת למפרע נפסלו הגניבה על שהוזמו דבשעה כפל, רקחייבים

 מזה לנו היוצא הזמה. בהם שייך ולא פסולים היו כבר הטביחה עלוכשהעידו
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 פסולים כבר שני' עדות הגדת ובשעת למפרע ונפסלו הוזמו עדים שנידאם
 עשאאי"ל. והוי הזמה, בהו שייך ולא השני' עדותן בטלההיו

 צריכים התוס' דברי דלפי דכיון זה, באופל התוס' קושית מיושבועפ"ז
 פרעו )שהם השבועה ואחר נגיעתן, לסלק בדי שיעידו קודם לישבעהעדים
 על עתה יוזמו ואם מהמלוה, הלוה לפטור כדי שפרעו להעיד יוכלולמלוה(
 דפסולים ונמצא שקר הי' ג"כ דשבועתם נמצא הפרעון, ראו שלא הזההעדות
 מכחישין דהזוממים שקר שבועת מכה למפרע רשעים דנעשו לעדותהיו

 עדות תורת עליה אין השבועה אחר שהעידו שמה ונמצא ג"כ,השבועה
 עליהם עדות שם הי' שלא מפני פטורים הללו עדים יוזמו ואם נפסלו,דכבר
 להעיד יכלו לא מדוע שפיר ומיושב עשאאי"ל. והו"ל היו פסולים דכברכלל
 נוגעיי הוי לא הא שנשבעואחר

 נגיעתן לסלק לישבע דצריכי' דכיון בעדות,
 ודו"ק. שאאי"ל עדות הו"ל הזמה, מצות בהם לקיים יוכלו לא יוזמוואם

 הירושלמי הרא"ש הביא מדוע הראשונה הקושיא שפיר מיושבועפ"1
 רב תקנת אתר הא שבועה, לחייבו אהד עד השליח ונעשה כו' נש ברדחר
 אף דע"א ל"ת סימן בסוף הקצות שכ' מה לפי אך בעדות, נוגע הוינחמן
 עדים בשני לאחיו לעשות זמם כאשר דקרא לשלם, צריך אינו הוזםאם
 העד יכול א"כ שאי"ל, עדות שיהי' צריך אינו ממילא א"כ דכתיב,הוא

 להעיד ויכול התוטי כסברת בעדות נוגע הוי ולא לחבריה היין שנתןלישבע
 הנ"ל. הירושלמי והרי"ף חרמ"ש הבטש ומשו"ה יאדריית~ב שבועהלחייבו

 ומם, כאשר לקיים דליכא דהיכא מכות ריש התוס' דברי ידועיםוהנה
 פסק והנ"ב עשאי"ל. בעית לא לזרעו, ולא לו משום גרושה דבן בעדותכגון
 באחד העידו עדים שני דאם אלו התוס' דברי לפי נמצא ע"ב. בת' להלכהכן

 יגרשו או יקדשו הם שגם א"א והוזמו אשתו שגירש או האשה אתשקידש
 שם, התוס' וכמ"ש לאשתו ולא לו זמם, כאשר לו ועשיתם כתיב דהאאשתם
 דמי מפני ואפילו שאי"ל. עדות צריך אין וגירושין דקידושין דבעדותנמצא

 דיכולים הכתובה, דמי מחייבין או שמפסידין זמם כאשר שייך איןהכתובה
 באנו מבעלה חוץ האנשים לכל לאוסרה או בעלה על לאוסרה אנןלומר
 בעלה על לאסור העדים כוונת תלינן דטפי י"ב סי' רמ"א בתשו'וכמ"ש
 מלשלם. ופטורים הבתובה, דמי ע"דמלתלות

 בכסף קידשה אפי' שאמר הנ"ל דירושלמי יוסי ר' מתורץ שפירולפ"ז
 הקידושין שמסרו לישבע העדים יכולים דבאמת ומהימן, בעדות נוגעאינו

 לראות יכולים היו שלא יוזמו דאם משום ואי להעיד, יוכלו ואח"כלאשתו
 שבועת הי' קידושין הכסף מסרו שהם שנשבעו שמה נמצא וממילאהקידושין

 שבועת מחמת נפסל( הוא )דלמפרע ואילך שבועה משעת פסולים והיושקר
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 הזמה כשביל לשלם צריכים היו ולא דקידושין העדות בטלה וממילאשקר,

 כתיב דהא עשאי"ל צריך אין דבקידושין אינו זה - שאאי"ל עדותוהוי
 נוגעיי הוי לא קידזשין הכסף משום ואי לאשתו, ולאלו

 העדות עיקר דלאו
 לאוסרה לומר דיכולים הרמ"א, בשם הכתובה לענין לעיל למ"ש ודמיהוא

 באנו.לכו"ע
 כשקידשה הדברים נראין דאמר חיי' ר' בר אבון ר' על לפ"ז תקשהואם

 הראשון כתירוץ דס"ל י"ל מהני, ולא בעדותן כנוגעין געשו בכסף אבלבשטר
 מקויים המלקות וע"י עשאי"ל בעינן וב"ח בב"ג דגם הנ"ל דמכות התוס'של
 יוכלו ולא עשאי"ל צריכים בקידושין גם הממילא עיי"ש, הזמה דיןבהם

 וכדלעיל. עשאאי"ל דהוי אח"כ, ולהעיד עדותן לסלקלישבע
 דס"ל הנ"ל, אישות בהלכות הרמב"ם בזה שפיר מיושבוממילא

 עשאי"ל צריך אין דבקידושין דמכות התוס' של השני כתירוץלהרמב"ם
 שכתב ושותפין שלוחין בהלכות הרמב"ם אבל ולהעיד, לישבע יוכלווממילא
 בחו"מ כהש"ך דס"ל משום הוא המלוה ולפטור להעיד נאמנים השלוחיםשאין
 ומה להרימה יכול שאתה עדות בעינן ממונות בדיני דגם ט"ז ס"ק ל"גסי'
 אם אבל דלת נעילת משום הוא וחקירה דרישה צריכים ממונות עדישאין
 עשאאי"ל, דהוי משום בטלה עדותו יודע, אינו ואומר יום באיזה אותושזאלין
 כלל עדות הוי לא להזימה יכול אינו דהוי בר"מ עדות אנו רואין דאםנמצא
 לישבע נאמנים השלוחים אין וא"כ זה, אחר לחקור צריכים אנו שאיןרק

 הפרעון לראות יכולים היו שלא יוזמו דאם משום המלוה, את ולפטורולהעיד
 עבירה מחמת לעדות פסולים והם לשקר הי' שפרעו ושנשבעו מהוממילא
 כלל עדות היה לא המלוה לפטור אח"כ שהעידו מה נמצא שקר,דשבועת
 פסולים ג"כ הוזמו לא אם וגם שאאי"ל, עדות הוי וממילא היו פסוליםדכבר
 ודו"ק. הש"ך בשם כמש"ל בד"מ גם ופסול עשאאי"לדהוי

 כו' צאו לשנים אמר לעיל, שהבאנו הגמ' דברי עוד לפרש נ"לועפ"ז
 ואשה(, שליח אמר לא מדוע ומלוה, לוה בד"מ) וסיים בקידושין פתחלמה
 מתמת בעדות נוגע הוי עשאי"ל שצריכים דבד"מ שפיר מיושב הנ"לוע"פ

 אפשר א"כ התדס' בשם כמש"ל עשאי"ל צריך שאין בקידושין אבלהשבועה
 מדוע תאמר ואם השבועה. אחר נאמן בקידושין ר"ג תקנת אחר השתאשאפילו

 )שאמר גירושין רגבי משום לקידושין, ד"מ בין נ"מ דיש זה ר"ג פירשלא
 משום התקנה לאחר או התקנה קודם בין נ"מ שאין פשוט בגירושין(וכן

 שבועה שאין השליח נאמן ושפיר פרוטה שוה שיהי' צריך אינושהנייר
 בשניהם נאמן ושפיר זה לענין לגירושין דומה קידושין וא"כ משו"פ, פחותעל

 התקנה. לאחר נאמן לא בד"מ ורק התקנה אחראפילו
-.*."א4ל448*-,...
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 שארף ראובןר'

 נשים שתי מעות בםוניאבירור
 רב סתם וכנסה תטר על קדשה אתמר ערב ע"ב דף כתובותבמס'

 גט הימנו צרימהאמר
 ושממי

 ע"ב ע"ג ובדף גט. הימנו צריסה ורנה אמר
 הכל יברי שין אשה נטעות אבל נשים  שתי בטעות מחלוקת 'הבהשור
 הבה אמך אתמך הכי איתמר אי אלא ע"ש; וכו' אביי אמר גט הישא"צ

 גרודהא אהת אשה בטעות אבל נשים שהי כעין אחת והצה בטעותמהלוקת
 גט. הומת א"צד"ה

 אחרת חמצה תטר על לבז קידום נשים; שתי טעות ופירש"יי
 אתג. דלא כיון סבר יב טעותו, ווייפ גדרים עלי' ונרשי ואוריה סתםכנס
 גט ורמנו צריכה בנדהנית אפחד שאי יעתו גילה שכבר אע"פ יהךבהדה
 גלי, דעתי' דגלי כיון אמר חצמואל קפיר ולא עלי' הביכה ושך לגבידלמא
 מחרה רב אפילו סתם וכנסה חזאי על קידשה י 4יה אשה כטעותאבל

 קדשה נוים; ב' כעין אהת אשה בטעות כמלוקת כו', אתנ14דדעתי'

 צריכה דב אמי בההש סחם וכבמה הזד האירוסין מן וירשה תנאיל
 סמך קמא אתט1 להימר ,ודיכא בעל קידושין ולשם ומי אהרת אשה וכיגט

 בך אפשי 4ר נדהנית היא באם מעיקרא יעתי' 'לה גילה הא ס,ברושמהשל
 בטעות א% וקידשה. הזר כן תגאי ועל ,התו[ אחד דגוף כיון כנטיף]ודהן"מ
 שמעהי הבי כ' ובא"י הראשונים. קיהוין עא שננסה ; גרידאא א'אשה
 נרטון השה"ש הנאי על רחל שקידש כגק נשים ב' בעין אהת אשהטעות
 לשום לבעל ונתכוון ימי 'נהי לי וקוה החל אמצאת סתם וכנסה לשפהלכנוס
 עכ"ל. גט; צריכה צומאי איכווץ לרחל ל(1 האקוחשין

 אי היא עהשמהלוקת מפי' מוכח שהרי רה"י על מק' יהה4ע המניב(
 דלפ"ז וק' ל4ג 14 השני' לנבי טמני זה אס גאהת דעתו ועי כיתאכריע
 וכנסה. קידשה בבריותא כ' ולמה וקיוש התזר 14ע7 כקיומו הפלוגתאשייך
 רשיי סחב מחלוקת בדכה אבל רשמואל. אליבא 'רבותא דנקט לזמרואפשר
 רב סבר בבעל שדוקא משמע בעל', קדושין ועצם וכו' יב חורבההיא
 רבקידש משום הטעם לומר ואפשר גט. א"צ לבד בקדיש אבל גטדצריסה
 דבסמפן : ע"מ ר"ה ע"ב ע"ב דף ההוס' כמ'"צ 14 אתט1, רעת"אמרינן
 חנטי על בקידש שהרי יה על 'ק12ה אבל גט, א"צ בקדושין נדרוםשל

 זנות נטיילת של להסתמא וכהן לא גם דא"צ רב סבר (9ות באשהוכנסה
 שייך א"כ להתשת, צריך והרה נשים בשתי השכ"ל נשים בשהי חיהצימה
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 דבס'מפון רפ"י סבר ש'בודאי תי' והפתי נמי. וקידש בקידש זהחילוק
 סתם כשכנסה אבל לעיל, התוס' כמ=ש 'במתם אפילו גט א"צ קדחטיןשל

 שיחולו וניפייס ראה מהני ולא סבר דרש"י אלא וניפייס, תראהאמרינן
 ע"ש קדושין לשם עטשיו לבעול וצריך למפרעהקידושין
 לא ולמה גט צריך דמין יב סבר 4חת .באשה שהרי לי קשהאבל
 רש"י וברי מפ' אהבים ובאילת ודי"ק; וניפינו דר84ן שם גמיאמרינן
 אדם אין לומה שייך אין אחת דבשתה הוא שהפלוגתא נשים שתיבטעות
 היא אם זנות 'בעילת על מקפיד שאינו רדוין בפירחח שהתנה וכיוןעובב"ז

 רב סבר חטני' לגבי ריעותא דליכא נשים בשתי אבל מחנאי, תקייםלא
 גטדצריכה

 נמי מהני זנבו בעילת קל מקפיד שאינו רגלי כיון ספד ושמתי
 קושית שת' השני' כשכנס תוקא היא המפיקת %פ"ז השנ", לגביהתפי
 עיי"ש. יהושע'הפני

 שקרש כגון )04 הגמרא; גפיי פי,רושים כמה הביא ז"ל הרי"ףג(
 קוחבי' שחיו אותה ,וכנס ע"ת קידש אייה וטעה הנאי על אחת נשיםשתי
 והיה ע"ת קיוש מהם שאה,ת ידע שהרי גט וצריכה סבר רב במתםע"ת
 סבר ההראל תתנאי מחל בודאי לתגאי' איתא אם וק ,המולא ,למירקצריך
 ספק שיש פי' ב' כעין אהת אשה וטעית לתנאי'. אימא ע"כ יק שלאאף
 כ' והרי"ף נשים. כב' שיש כמה דק %א למידק לי' והוה דרשות שתיבין
 הב"ח ובהגונת בה, גרת ספק ומאי המדות שתי ניהו מאי פירזל ולאע"ז
 שקדשה השניה ומרה תנאי על שקישה היא אהת שמיה מדות, 'השתיפי'
 שקדשה כגון הוא נושן הוספק וחיים, בסתי שוהכיר המדית והן ע"תשלא
 נור לה יהא שלא והחנה ולא בונד האכל שלא ורר עלי' יום שלאע"מ
 וחשב וטעה האלו חשדות שתי בין 'ספק לו נולו היה"כ יין תשההשלא

 ביוטה אבל מחלוקת, חף וביה סתם וכנסה יע תשהה שלא ע"משהתנה
 אהיה בטעות 'רש"י פי' )כ( גט. א4צ לתו"ע 'למירק לי' מהוה ספק דאיןקהת
 מטיק והרי"ף בסתם, הראשונה אשה לז וקייש והטעחו השליח וחלך אהמהלו לקדרי שליח מינה הלח"כ תנאי על אחת אשה שקדש כגת '% ב'. כעיןאחת
 סובלתן. הדעת אין כולן אלו והברש וששלו הפירהטיםעל

 שקידש כגח נשים שתי בטעות מחלזקת כך הטוגש מפוזם ז"לוהוא
 סבר רב בסתם הראשיה כנס ואה"ק במתם אחרת וקיוצך ע"ת אחתאקוה
 שהיי והראיה התנאי, שמהל ש"מ עמה חתנה 'ולא במתם אהרת שקישכית
 אמריגן לא נררים 9*' אח"כ שנמצא אי ומשו"ה בסתם נמי הראשונהכנס
 שתהנה עכשיו תוען הגא אם ואפילו סףני' גט צריכה אלא טעות קורטידהוי
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 סבר ושמואל גט; וצריכה שלו מהמהילה התר הוא שעכשוו אמריעעמה
 ואע"ג הראצעה. עם 0תטצ שתיר אמריקן לא כסחם אההת ווקירשאע"פ
 אחת 'בשמה אבל גט. הנ"צ התנאי רעת 5ל שביעל אמריקן סתםשכנמה
 רוותו גיללה לא צוהרי גט שא"צ ד"ה סתם שכנסה אע"פ ע"חשקדשה
 משופה מקפיד אינו בזו שאף לומר שנוכל מקפיד באסנו אחתב4מ4ה
 שקידש כמן פי' נעים ב' כעין א"א בטעות ומחליקת גט. דא"צ רגמודה
 בסתם השני' כשקדש אמרינן נשים ובשהי היכי וכי סתם וכנסה ע"תא"א
 אבל התנאי שמהל רב סבר סתם כשכנסה ה"נ הראשונה לגבי התגאישמחל
 התנאי שמהל לזמר א"א לאלתר, ובעל עזת שקדש כגת אחת אשהטעות
 גט. א"צ לכו"צ תר  בבועלה יועצני כמו החמי אחו במעשה  התושהרי
 ובטעות  כנסה כ' ב' כעין א' אשה שבטעמן דגמ' מלשת לפורחהומדייק
 וכן  לאל,תר. משמע ובעל' זמן, לאחר פיהושו וכ'נסה אימא ובעל, ב'א"א
 ששניהם הצמתול ורב במ'חלוקת הברייהא ומלשון ה,משנה מלטון ראי'הביא

 סתם בכנסה שדוקא ומדייק סתם וכנסה וכ' ב' כעין א"א מטעותמדברים

 שבודאי גט ור'צ לרב אפולו הב'עילה בשעת התנה אם אבל מחלוקתהוי
 שמקשה הסוגיא שבכל ראי' הביא ועיר ו4ינ אשה טעות והיינו וך'תבועל

 בכולן כ' 'מחלוקת הב א"א בטעות שאי משמע בייקרות מכמה להבהאביי
 חרוק. יבעל,ליון

 טעות 1ה שאין נשים דיתי בטעות הרעף פי' על מק' הר"ן'ד(
 על נמי זה ק' ווגאמת נוים 'משהי בחות הנמצא טעות אלא נשיםבשתי

 נשים שתי שקידש כגון נשים שתי 'טענת שפי' השי רא' פי' ונ"לפירש"י[
 נשים שתי ש'כנס בית סבר רב דשניי על התו ההמהלוק'ת סהר 'וכנסןע"ה
 בועל, וצא תטש ועת '5ל אפ"ה מבד שימהול ועזגאי מחל ודאיבמתם
 הט'עות. היה 'במתיהן שהרי גטים ב' טעות של חלוצון שפיר אוציולפי"ז

 משמע אמתי ב' כעין א"א כטעהז הלי"א יפי' הא על מקשהועוד
 הר"ג כפייהצ עיקר נ"ל ושא 'לאלתור. ב'על משמע שנשאי זמן 'לאחרכנימה

 תנאי על אחת אשה שקיצר כגת נשים 'ב' כעין א"א טעהן שפי'הלוי
 שפי' וכמו מתמי, תרי סמא 'יש ,והשהא סהם בעלה הככ"כ סתםוכנסה
 הכח"כ סתם דכנס כיון סבר והב כנ"ל. נשים; שתי נטעחז הלוי האר"יהריש
 ר(ם"ה סבר ושמואל קרושין לשם ובעל התנאי מהל ויאי סתם עלי'בא

 ובא סתם יכוסה ע-ת שקדשה אחת באשה אבל ,תטע, על שסמךאמרינן
 א"צ לכ"ע סתכח הד אלא וליכא סורחת והבעילה והכניסה מידעלי'
 שהיי הר"1 לפה הרי"ף פי' בון ששילוק בועל. 4וא הנאו רעת רעלגט,

 רלהרי"ף זצ"ל זמן, לאחר 4ך לאלהר ושא המעילה הכ תלוי שלניהםלכאורה
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 וליב התטר שמהל אפ"ל דאז להכניסה הקדושין בין זמז הפסק '~ה אםהלוי
 לכרע א כאחת בפיז והכנימה הקרוטין אלא ופסק אין אם אבל גטצרימה
 אלא זמן לאחר כנט אם אפילו 'להרץ אמל ע"ת, בעל שכודאי גטא"צ

 צריכה גרנה אינה מיץ סימא הוו ישתיהן אף תחחת והבעילה הכגיסהשעשה
 מששר חן אלא טע 174ויהרי

 בטבעה רפ"י פי' על ש"ק' ראשונים כמה הביא מקובצת ששיטהי0
 ל44 או לגבה נמי הקפיד אם שלרחץ ,בהשני' חמהלוקת זדשי נשיםשתי
 משמע הברייתא ומשמן סתם שתנוסה סתם קידבי' היו השני'וזחתה

 ור"י היי"ף לפירוש אבל ? סתם וכנטה ע"ה שקדש באשה ההרשהמחלוקת
 סתם וכנטה ע"ה שקדש טרשה היא המחלוקת לחבריהם שהיי קשה לאהלוי
ודזק.

 הרי"ף פי' על הק' שהצח"ם הביא יד[ ]כתב הרשרוש ובחידושי0
 המהמין או שהנדשא מהראב"ד תי' והביא נשים שתי בטעות חמ"ן ,מהק'כיש

 מק' שכשב"א אכל בסתם 'השחת בהגאי א' טעה ובשתיהן בשתיהןנכשרו
 כלל ,לוה א"צ החלא טעית נמצא בשגר שאף לומר להבה לי' למהעליו
 שתי כשנהמא הנמצא טעות היים נשים שתי טעות לפ' נ"ל אלא הנמ'ל8ר
 ל,נ חשת אשה כשמשא דצמצא בשעונן אמלנשים

 צ"ל נשים שתי גטעהן הלוי הר"י פורוש שלפי כ' הריטב"אק
 ע"ת וקושה וחזר וגרשה ע"ת א"א שקרש כגון ב' כעין יר אשהבמעות
 רלא מסיק אבל 'מתמי, תרי צ-ל שהרי סתם וכנסה סתם וקדשה וווזר'וגרשה
 הלוי. הת"ז פי' עיקר ונ"ל הפירחיים, כן לונהאה

 עליו והק' ב' כעין אחת ומיה כטעות 'רש"י פי' חביא והפנעח(
 וגרשי. אחת פעם ש'קד,ץה בגמ' כלום כתב שלא יהספר מן חטרשהעיקר

 כעין נגע יותר לפרש להגמ' שהו"ל ולוי והרה הלוי מ"י פ" על הק'וכן
 ע"ת בקדשה ויינו ב' כעין א"א וט'עות הרי"ף כפי' עיקר נ"ל אלא מתיםב'

 לקמן מק' בגמ' שהרי ע"נ מק' אבל הברייתא לשון כפשטות מתםוכגסה
 ואם וכו', שקיש קטן יכן פרוטה תמוה ופח'ה4 בטות קושהמבר~הא
 קנו. לא בעלו אם' 'אמר ישמעאל ר' משום קרוא בן שמעון ר' קנובעלו
 לשוחר שבעל וב"ל היום קטן שידיין לאלהר בעל לא ע"כ בקטז שהריוק'
 הרי"ף על כן הק' ]כ"י( "רשב"א בחי' ושאמת ובעל. ליאון שם שכ' זעי~מן
 וכעל וסימניו שניו נגמרו כשקדש ומיד לבדלות סנפך קטן שהיה כנוןומת'
 ע"ב ל"ב שביבמות הביא אבל בכך, הבמרא להעמיד ושא דוחק קצתאכל

 חרוק. והיציע 4ה כעין נמיאשסוע
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 איינהארן זיע"א שלמהר'

 להזימה יכול אתה שאי וצרית23ענין
 ל"ק סי' )חהמ הטור וכ"כ הל"ג( עדות מהל' )פ"כ ברמב"םאיתא

 מהן אחד כל והעיד זא"ז בב"ד העידו אם מאה אפילו שלשה העדים היו ;וז"ל
 הי' אם אבל כולן שיזומו עד נענשין אין מקצתן והוזמו בתכ"ד תבירואחר
 לרב תלמיד שלום שאילת כדי שהוא דבור מכדי יתר לזה זה ביןהפסק

 נענשין, אין האחרים והשנים נענשין שהוזמו והשנים העדות נחלקההרי
 נפסלה מקצתה ונפסלה הואיל אחת כת שהן מפני כולה העדות שבטלהואע"פ
 תכ"ד באו שלא מאחר כי מהו יודע איני ז"ל הראב"ד והשיג עכ"ל.כולה

 ויהרג האחרונה' הכת של העלזת תבטל למה הזמה לענין כהזת לביומנשבו
 ראוי עונש ומה נענשין אין האחרים והשנים שאמר זה מה ועודהרוצח
 קאמר אחרונים הוזמו דאפילו השני' הקושיא משנה הלחם ותי' עכ"ל.להם
 הרוצח הי' וכבר הראשונים שהעידו אחר העידו דהם דכיון נענשיםדאין
 כשהעידו ובשלמא קטילא, גברא על להעיד באו א"כ הראשונים ע"פ מיתהחייב
 הדין נגמר כאילו הוי ביניהם הפסק כשיש אבל אחת כעדות כולם הויתכ"ד
 הקושיא החומים מתרץ זה ולפי מטורים. האחרונים הוזמו ואפילו פיהםעל

 אתה שאי עדות דהוי משום האחרונה, הכת עדות תבטל למה ג"כהראשונה
 דהראשונים ידענו דלא קטיל קטילא גברא יאמרו יוזמו תאם להזימהיכול
 אבל והטור הרמב"ם דברי צדקו וג"כ העדות, בטלה וממילא זוממיםיהיו

 בלשון כמ"ש הרי"ף פי' כעין ב' כעין א"א טעות מפ' ,הפנ"יאצל
 נשים לשתי מדמי משום גט צרימה סבר ורב סתם וכנם ע"ת שקרשהמשנה
 מדאורייתא גט וצריכה דפשיטא השני' אם ההנה ולא הראשונה אםדהמנה
 בוראי כלום אמר לא ואם מפהק ההש ע"ת מקפיי 'הוא שאם רואיןשהרי
 נר,קדושין שהתנה דחוין ע"ת שקדשה כא וכמו"כ שתנאי, לקדשה דעתואין
 בכוס שוחה אדם אין קיי-ל והא הכניפש בשעת ה21נאי ופי' ח"ג לאהאם
 שכנטה כיון בעל לא וליש נעל ול"ש בו שחור מדאי צ"ל מודקהאח"כ
 4ן לאלתר ~על שקדש כגון א"א בטעות אטל התשי שמהל אמרינןבסתם

 בחטי דממתמא גט יא"צ יב מהיה וכיינ בעילה קופאה 4ן וכנסקדש
 ובעל, (ר כנסה אם הגמרא בלשון תלוי ולא התטר, ופי' הזר בלא אףקאי
 מייי.ולגק

--.4.-4488-שי4448,._.*..
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 אתה שאי עדות דהוי משום אלא כולה בטלה מקצתה שבטלה עדות מטעםלא
 להזימה.יכול

 דלדבריו הרמב"ם, לשון על קשה לכאורה הנ"ל חתומים דברי לפיוהנה
 ושלישי' שני' אבל ראשונים היו אם אלא המוזמין עדי להרוג שייך דלאמשמע
 הה%ב,"ם. ב1114 מבואר א"ש וזה לפע"ד, בחבו קט"לא גברא על יישמרולא

 קטילא גברא על דיאמרו שאאי"ל עדות הוי שזה ידעו הב"ר דלפי"זועו"ק
 סק"ד( ל"ו  )בי' בנתיבות  הקשה ועוד עדותן. קבלו איך  וא"ב להעידבאנו
 פשיטא בחמורה, נידון ב"ד מיתות בשתי שנתחייב מי )פ"א( בסנהדריןדאיתא
 עבירה ועבר וחזר קלה עבירה על דינו ונגמר קלה עבירה שעבר כגוןאלא

 קמ"ל הוא קטילא גברא האי קלה עבירה על דינו דנגמר כיון מד"אחמורה
 שאי עדות לה הויא הא בחמורה נידון אמאי התוס' והקשה בחמורה(,)דנידון
 קטיל, קטילא דגברא מיקטלי לא התראי סדורי מתישו ואי להזיחה יכולחתה
 דבתראי סהדותייהו מהני מיתכחשו או קמאי מיתזמו דאי כיון הב' בתי'ותי'
 הקשה ועוד מסתכמים. להיפך ממש הרי ביי, קרינן להזיחה יכול שאתהעדות
 סנהדרין בתוס' כמו לומר שייך קטילא דגברא נ"ג( סי' או"ח )חלק יצחקהגית
 קטילא גברא הוי לא הדין נגמר שלא דהרמב"ם בחך אבל הדין נגמרשככר
 וצ"ע. ה. במכות כדאיתא זמם מכדרר העדיםוחייבין

 ז' )סי' הקצות מש"ב 'ביוקרם הנ"ל הקושיות כל להרץ 'לפע"דפראה
 טעמים כמה בכתובות בתוס' ונשנו נאמרו דיין נעשה עד דאין הא עלסק"ד(
 עצמן, על הזמה יקבלו לא והם להזימה יכול שאתה עדות דבעיגן הואואחד
 לדיינים קרובים שהם עדים כמו אחר בב"ד להזיתם דאפשר התוס'והקשו
 אפי' דבזה : וז"ל הקצות ע"ז וכתב אחר, בב"ד להזימם דאפשר כשריםשהם
 עד נהרגין זגממין העדים דאין קיי"ל דהא הזמה יתקיים לא אחרבב"ד

 גמר  קודם  הוזמו אבל דמכזת פ"ק במשנה כמבזאר פיהם על הדיןשיוגמר
 זומם עד דקיי"ל וכיון עדות, מהל' בפ"ר הרמב"ם וכ"כ נענשין איןדין

 לפני נגה"ד וא"כ שעה מאותה גפסלין הרי יזומו אם א"כ נפסל הואלמפרע
 זו סברא וכעין עכ"ל. נענשין ואין הדין נגמר שלא כמי וה"ל פסוליןב"ד
 דין שהגמר היבא רכל לפ"ז נמצא עי"ש. מקוצי השר בשם במרדכיאיתא
 הוי גמ"ד קודם הזמה דהוי נעגשין אין וממילא יוזמו אם למפרעיערטל
 עדים כתי הרבה כשהעידו הכא והנה להזימה. יכול אתה שאי עדותלהן
 כתב שפיר פיהם על הדין ונגמר דיבור מכדי יתר בהפסק זה אחרזה

 כשהוזמו א"כ כולן העדאת על הי' דין הגמר דהא בטילה דעדותןהרמב"ם
 זומם עד דהא למפרע דין הגמר ונתבטל מספק הרוצח להרוג אפשראי

 ועכשיו פסולין עדים ע"פ בתחילה הי' דין שהגמר נמצא נפסל הכבלמפרע
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 דין הגמר דהא לענשן אפשר יהי' לא האחרים עדים להזים עדים יבואואם
 שאאי"ל. עדות הנשארים עדות והוי הראשונים בהזמת נתבטל כברשלהם

 קמאי מיתזמו דאי כיון שייך לא דכאן הנ"ל, הקושיות כל יתורץולת"ז
 שאתה עדות הי' עדותן דבשעת נמי הכי דאין דבתראי סהדותייהומהני
 הראשונים שהוזמו אחר עכשיו אבל עדותן קבלו הכי ומשום להזימהיכול
 שאאי"ל. עדות למפרענעשים

 מהקדמת מד~מגכרוווא להגשת קשה לארחה מב"ל ושלטסי מדבריודצות
 הנ"ל הגמרא על נ"ג בסי' יצחק בית קושית על בתירוצו נחום חזוןספרו

 על כשנידן אם דינא להאי דיינא לידיינו דהיאך ממ"נ פ"א, דףבסנהדרין
 קיי"ל דהרי יו ממיתה פטור הרי לחובה, הב"ר כל פסקו השני'המיתה

 הרי רוב רק הי' ואם אותו, פוטרין לחובה כולם שראו ב"ר )י"ז(בסנהדרין
 וא"כ רוב בתר אזלינן לא למיתה דממיתה )י"א( חולין בתוס' הר"תשיטת
 דהוי הרוב ע"י חמורה מיתה לו נפסוק היאך קלה מיתה מחויב דכברכיון
 להסביר שכתבו האחרונים דברי עפ"י הנ"ל הגאון ותירץ למיתה. מיתהבין
 למיעבד הדין הלנת דבעי כיון אותו פוטרין לחובה כולם ויבראו הנ"להגמ'
 דהכווגה נחום החזון ומבאר האחרונים, עכ"ד לי' חזו לא הו והני זכותאלי'

 רובם בהם יחזרו אם אלא הדין בהלנת תועלת אין הרי לחובה כולםדבראו
 רק אם משא"כ הנידון את לזכות בהם יחזרו אנשים שרוב שכיח לאוזה
 מזכים רוב יהי' שוב המיעוט רק בהם יחזרו אם אפילו הרי חייבוהוהרוב
 הבית קושית מתורץ ולפי"ז מדעתם. יחזרו אנשים שמיעוט שכיח כברוזה
 תועלת יש הרי דכאן חייב ואפ"ה חייבוהו שכולם דמיירי די"ל הנ"ליצחק
 ואז חמורה מיתה לחייבו רוב רק יהי' א"כ אחד רק יחזור ראם הדיןבהלנת
 רוב בתר אזליגן לא למיתה מיתה דבין כיון החמורה המיתה מן יפטרכבר
 מהני קמאי מיתזמו דאי דכיון תי' התוס' דהא ע"ז קשה ולכאורהע"כ.

 של האוקימתא ולפי בי', קרינן להזימה יכול שאתה עדות דבתראיסהדותייהו
 התוס' קושי' קשה אכתי לחובה כולם ע"פ הי' גב' דין דהגמר נחוםהחזון
 מהני קמאי מיתזמו דאי כיון לתרץ אפשר ואי שאאי"ל עדות הוי הב'דעדות

 אמרו דהא לזכות דיגו גמר נתהפך קמאי מיתזמו אי דהא דבתראיסהדותייהו
 מיתה בין עוד הוי דלא הדין הלנת ליכא תו דעכשיו זכאי, חייבכולם

 לעשות אפשר הי' השני דין הגמר דבשנית דכיון לתרץ וצריכיםלמיתה.
 לא דהא הדין הלגת עוד הוי לא הראשונים כשיזומו דאחר אע"ג הדיןהלנת
 למיעבד אפשר הי' דינו גמר דבשעת כיון לן איכפת לא למיתה, מיתה ביןהוי
 וצ"ע. לחובה, כולם דהוי אע"פ וקטלינן זכותאלי'
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 בלבותם ולישרים לטובים דיהימיבה

 איש יקירא גברא להאי הטת והכרתינו תודתינו להביע בזההננו
 ה"ה שבקדושה דבר לכל וראש'ון ראש 'ולוועודה ל'ר12רה פעל'ים ורבחי

 נ"י לעזער אהלן אברהםר

 'הק' כוללנו של הגדול בעול נושא להיות יאונו כוחו כהוקיעאשר

 חיי בני כהיולשרז יברכה שיזכה שכשמים אבינו טלפני רצוןויחי
 אחריו ולזרעו לו יעמוד ההורה וזכות רויתי,ומזוני

 הוועד 3שםהכו"ח

 גרינצווייגדור
 גאלדפינגעראברהם

-..*.-שא9"9אאא.._.,4-.


