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 געי׳ה הקדמת המעתיק והמגיה הי״ו
 ברוך ה׳ נ1הי ישראל אש^ ער כה עזיני להתחיל ולגמור העתקת והגהת כתבי אקדש מהיב הגדול מעוז
 ימגריל סיני בקדש עוקר הריס וטוחנן זמבזה בקי בחדרי התורה כמוהר״ר יצחק חי טייב

 זלהיה זיע״א אשר כל העם מספרים עזוזו ונפלאותיו ירעם גבורותיו אשר נזקייס • כי
 ממש מקרא שכתיב יתגזר אומר ויקס לך וכי׳ וכמה מעשיית מבהילים היעיין והכל יע דין ויגידון כי איש
 אלהים קדוש הוא ואפילו הרבנים הגדולים אשר חיו בזמני מקדישים ומנשאים איתי מפני ריב חסיריתיי
 וגורל חכמתו ופלפולו ובקיאותו אשר כל סש״ס והפוסקים כמאן דמנחי בכיסתי׳ . ומנעוריו אזר גבר חלציו
 ואחז בקשת הסופר וכתב כמה חידושים נפלאים בגפ״ת ופוסקי׳. והן בעין בחיים חיותו נשרפו רוב כתיבותיו
 וחידושיו ויהיו למאכולת אש ולא נשאר כי אם מעט מזער ואפי׳ הנשאר העלים חציים שריף באש . ויהי
 כראותו כי נשרעו רוב כתיבותיו ויזעק זעקה גדולה ומרה. על כי כל אשר טרח ויגע בעשר אצבעותיו הייה
 לבהלה. ומן היום ההוא שאגה לו כלביא יגון יומו ואנחה לילו יען כל אשר טפח ורבה היה לאש ער שנתבקש
 בישיבה של מעלה זלה״ה ואז קם חחו״ש כמחר״ר יוסף אלט ז״ל ואחזת מרעתו לעשות נחת רוח למחבר
 ז:״ל ולזכות את הרבים ואספו כל כתבי הקדש הנשארים והעתיקו אותם להשאיר אחריו
 ברכה ויהי שמו לעולם. אך אמנם העתיקוה כנחיצה גדולת קודם שיבלו באורך הזמן והעלים השיופים העתיקים
 כמדת שחם והניחו מקים חשדו לבן כלומר זה ח^ר ונשרף וסדרום על סדר סש״ם וחברום כשזר א׳(ושמעתי
ב יצחק חי טייכ)ונתניס ביר יורשי המחברזיע״א ר ה  שקראו שם הספר חל״ב חטי״• כי חטי״ס ר״ת מ

 עד שיעזרם ה׳ להדפיסם ונשארו טמונים זה כמו ש׳ שנה .
 וה ן ^תה נתעוריו יחידי סגולה המתנדכים כעס לעשות נח׳יי למחבר זיע״א ולזכות את הרבים לה״פיס
 יתר האליטה הנשארת ויראו והנס רובו ככלו חסר והעלה חציו כתוכ וחציו לכן וכמה עלים
 הסייס מכאן ומכאן הפרץ מדוכה על העומד אשר לא יוכל איש לסכין שום דכר מהם וגס הרבח טעיות
 כהעתקה מנות שונות כלתי הכנה וגם כלכול גדול דכרים הנאמרים למעלה למטה ולמטה למעלה כי נעתקו
 בזריזות גדול כלתי הכנה כלל.. על כן נקראתי אני הצעיר לשום עיני עליו ולהתכונן בדבריו ולמלאות חסרונו
 כפי כח האפשר־ ולהגיה ולהסבר הטעיות . ובמקום שצריך ביאור בארתי דבריו כפעני׳ד. וכן אס יש הרגשה
 והתעוררות ברברי המחבר זיע׳יא כתבתי ורשמתי. וכן כמה לשונות אשר תחלתם חשד והניחום במקום שנר׳
 להם לפום ריהטא וכשהתכוננתי בהם ראיתי דלא שייכי שם והנחתם במקום הראוי להסלפענ״ד. וכן בכמה
 מקומות באמצע מדברי׳ יש חסרון חרבה ויגעתי להבין מדבריו החסרון וקשר תדברי׳. ות״לכהרכה מקומו׳

 מלאתי החסרון עד שנתקשרו הרבדים והיו לאחרים . ובלשונות אשר ניטל תפארתם ולא נשאר בהם דבר ולא •
 יכולתי ללקט מהם כלום אחר היגיעה הנחתי מלהעתיקם כי אין בחם תועלת וכאשר אברו אברו וחבל על
 ראברין. וחרבריס אשר מלאתי במקום החסר ציינתם בחצי לבנה כזה [ ] ואשר הוסיפו המעתיקי׳ הראשוני׳
. ובפרט מח שהוסיף החו״ש הדו״מ כמח״ר דוד חאן ז׳יל בימי (  מוקף ומצויין כשני חצאי עיגול כזה (
 חורפו. שם נמצא עמם בהיותם מעתיקים וכת׳ בצרו איזה הערות וחידושים בשם א״מ יל ב ס ו ף
. וזה כלל בירך מה שהוספתי א נ מ ח ו ר ה י מ ר לזאן בן רבי יהודה לזאן ^ ו  חותם דוב״ר יוש״ר והס י׳ית ד
ר משה ולבסוף כתוב מ  אני ההדיוט חידושי, או ביאורים מצויינים בשני חצאי לכנה ומתחילים א״מ ר״ל א
. ולפעמים נמצאו הדברים מהופכים עליונים למטה ל ו ג  עכ״ה . אבל מה שהוסיפו הם מוקף בשני חצאי עי
 ותחתונים למעלה וגם חענין בעצמו החייב פטור והפטור חייב וכיוצא וכן שמות החכמים החולקים זע״ז
 מהופכים וכמה פעמי׳ הדברים כפולים ומכופלים ומבולבלים הכל תקנתי ושירדתי כפענ״ד אחר העיון
 והיגיעה ואים את״מ ובפרט שהכל עשיתי בזריזות גדול ומחיצה רכה והמדפיסים אציס כלה מעשיך רבד יום
 ביומו ומה שהעתקתי נתתי להם להדפיס תכף ומיד על כן אם המצא תמצא איזה שגיאה או טעות בדברינו
 אל נא תשת עלינו חטאת וכן אם ימצא איזה חידוש או קו׳ אשר ככרחוכאי כספרים שקרמו אל יאשמני תקורא
 בזה כי לא היה לי אז פנאי לראות כספרים גם כמה ספרים הצריכים לא נמצאו אתי. וההי׳יב כי לא עשיתי
 כי אם לעשית נח״י למחבר זיע״א.יהי״ת יעזמי ע״ר כביר שמו ולא תצא הקלה מתחת ידי ויצלני משגיאות

 ויראני מתורתו נפלאות ולא ימישי דברי תורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרעני ער עילם .
, לטובים המשתדלים להדפיס ס׳ התורה הזח ראשון בקרש המו״ן אוהב תורה ולומדים מירא  הטיבה ה
 רכיא יצ״ו כנז״״י מדרבי פלוס חי״ו ואשר על ידו ה׳שני ס״י דוד אלחאיך הי״ו
 א-ר השתדלו בגופם ובממונם להוציא כלי למעשהו זכות המח׳
 זלה״ה תעמוד לימינם בכל אשיי יעשו יצליחו ובכל אשר יפנו ישכילו בעושר וגדולה וכבוד ושם טוב עולה על
 גביהם ככנים וכני בניס דשנים ורעננים ויחיו עוד רבות בשנים ער ביאת הגואל. הן משיח לישיאל לקבז
 נפוצים מארכע כנפות האיץ . ושכו כנים לגכולם כתנים על רוכנסוישראלעל מעמדם על התורה וצל העבודה
 אכי״ר . כה דכרי המגיה כו״ח פה העירה תונס יע״א כחרש זיו כאן שכייה ששו״ן ושמחה לפ״ק והוא הצעיר
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 מסכת ברכות א
 שלשה דפרים מקצרין ימיו ש״א מי שנותני׳ לו ס״ת
 לקרות ואינו קור׳ דכתי׳ כי הוא חייך ונו׳ ועיין
 בקידושי׳ ד׳ מ׳ ע״א אלו דברים שאוכל פירותיחם
 כעוח׳׳ז וכו׳ ת״ת דכתי׳ כי חיא חייך וכו׳ ובמחרש״א
א שם] ובמ״ש ניח׳ [טעי] דאורך ימיך י״ל על  בח״
 עולם שכולו ארוך אבל וחייך היינו חיים של עוח״ז
 ועלה קאי לשכת על האדמה [משי׳ה הק׳ שפיר] ומיהו
 ני׳ל [לתת קושייתם] דיש חילוק כין לשון כי הוא ובין
 לשץ דלמען דמשמע דהא כחא תליא [וכהא הוא

 דאמרי׳ גכרי כעי חיי וכו׳]:
 וראיתי למחרש״א שחק׳ שם דלפי תי׳ הא׳ אף
 דאיכ׳, מיעוט׳ השכר׳ [רגכרי׳ כעי חיי
 וכו׳] מכרע׳ לחייכ נשים א״כ ל״ל תיראו הא כתי׳
 למען יאריכון ימיך וגכרי וכו׳ דאין לחלק כין כיכור
 למור׳ מרקאמ׳ התם איש הפק כידו לעשות דחחוא
 ככיכוד שייך וכו׳ ע׳׳ש ול״ק דחא למען יאריכוןימיך
 ככיכוד ואיש גכי מורא מיהו השתא דכתי' תיראו
 [א״כ ע״כ מאי דכתי׳ איש] אם אינו ענין למורא
 תנהו ענין לכיכוד [וכמ״ש הרא״ם] ועור נ״ל דמש״ה
 [אמרי׳ גכרי כעי חיי] דכניכם לאו מיעוט; הוא משו׳
 , דאורחיחדקרא למכתככניכם אלא מכיז יתור׳ דרשי׳
 [למעוטי כנותי׳ רככר כתי׳ ותודעתם לכניך ולכני
 כניך כדאית׳ שם ד׳ ל׳ ומש״ה אמרי׳ גכרי כעי חיי
 וכו׳ ויתור׳ לדרש׳ אחרינא אכל חכא דכתי׳ כחדיא
 איש למעוטי׳ אשה לא אמרינן ם׳ גכרי כעי חיי וכו׳
 ואפי׳ תי׳ הא׳ מורח כזה] ועוד כמ״ש הרא״ס כפי
 אמור [כפ׳ כני אהרן עיין שם] הן אמת דהרא״ם
 אשתמטתי׳ כריית׳ דקידושין ועיין לח׳ שארית יעקכ:
 י ודרך אגכ ראיתי למק חכ״מ כפ״א מה׳ ת״ת
 שכת׳ ולא חות מצי למכתכ והודעתם לזרעך
 דמו״אכנות ככלל ע״ש ונ״ל שכוונתו לכתוכ והודעתם
 לכניך ולזרעך דחו״א כני כנות ככלל ושוין והפשוק
 רצח להודיענו רכני כנים קודמין לכני כנות ועיין
 לחפר״ח כס׳ מיס.חיים כליקוטיו לחרמכ״ס שדכריו

 תמוהים :
ד ב׳ (ימי אמרו ליה לר״י וכו׳ ותימה  מהדו
 אמאי לאהכיא קרא דפ ׳יתרו
 למען יאריכון ימיך וי״ל דחחוא קרא קאי על עוה״כ
 שכולו ארוך כדאית׳ כחולין ואע״ג דכתי' על האדמה
 קאי על עוח״ב אכל למען ירכו ימיכם קאי על עוח״ז
 דשייך כיה רכוי הכנים ומיעוט הכנים גס כתיכ
 כיח אשר נשכע ח׳ לאמתיכם וכודאי קאי על א״י
 [וטעם כיכוד או״א שזוכה אל] אריכות ימים כי זה
 מאכילו ומשקהו ומחסר ממונו הקכ׳׳ח משפיע לו
. וכזה נתיישכ קו׳ מחרש״א  חיים [מרח כנגד מרח]
 כמידושי׳ ד׳ ל״ד ע״א כתוש׳ ד״ח גכרי כעי חיי וכו׳
 ע״ש דחשתא דלתי׳ א׳ של התוס׳ א״ש דלפי דכרינו
 חאיקרארלמען יאריכון ימיך הוא כעוה״כ א״נ דוק׳
 לאנשים שיודעי׳ כטיכ העוח״כ . גס אי לאו תיראו
 חוח מוקמי׳ ליה כמור׳ [ולמען יאריכון ימי קאו
 ככיכודויש לחלק כיניחס] אלא מדכתי׳ תיראו [לרכות
 אשח] ומחלקי׳ כין נתגרשח לתחת כעלה מוקמי׳ ליה
 [כיכוד כאא״ע] כמ״ש הרא״סוא״כ חאי למען יאריכון

 ימיך קאי עליה :
 מהחד׳ ג׳ גמ׳א״ללר״יאיכאסכיכככלוכו׳
 ויש לדקדק כמאמר זח דהרי

ף ה׳ עיא גמ׳ כל העוסק כתורה יסורין  ד
 בדילין ממנו ופריך ליה ר״י
 והא תינוקות של כית רכן יודעין אותו ויאמר אם שמוע
 וכו׳ כל המחלה אשר שמתי כמצרי׳ וכו׳ אלא כל שאפשר
 לו לעסוק כתורה ואינו עוסק הקכ״ה מכיא עליו
 יסורין מכוערין ע״כ ולכאורה קשח דהא נמי מפורש
 בתורת הוא דחא אין לך יסורין מכוערין כמו של
 מצרים וכתיב כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים
 עליך הא מי שאינו עושק חקב״ח מביא עליו ישורים
 ולפי דברי מהר״נח ע׳ש אתי שפיר [עיין במהר״נח
 ברי׳פ ויצא שכתב ליישיכ הקו׳ הידועה כיון שאמר
 לא אשים לא שייך לומר רופאיך ותי׳ בדקדוק הכתוב
 שאמר לא אשים עליך וחול׳׳ללא אשים בך כדרך שאמי
 אשר שמתי במצרים ולא אמר על מצרים אבל הכוונה
 לומד לא אשים עליך שיהא החולי גובר עליך כי אני
 ח׳ רופאיך ואתה תמשול בו ע׳ש] דלפי דברי מהרני׳ח
 הייתי אומר [ראם אינו עוסקאיכו] בלא אשים ולא
 יביא והכתוב שאמר לא אשים פירושו אחר שישים
 בדילין הימנו דחכי הבין מתחלה חמק׳ שהקשה לו
 [א״כ] אפשר דמי שאינו עושק אינו בלא אשים ולא
 מביא. וחץ מרבדי מחרא״נח אפשר דיסורין מכוער׳
 הם חץ ממנהג העולם ולא דמי ליסודי מצרים .
 [א״מ מצאתי אח״ז ודרך אגב ראיתי לחרמב״ם בפ׳
 כ׳׳ו מה׳ סנהדרין וכו׳ והרואה יתמה שאין עניינו
 שייך לכאן ונראה שהמחבר זיע״א אחר שתיק ראם
 אינו עושק אינו בלא אשים ולא אביא עליו יסורין
 והוא ע״ד מאי ראמרי׳ כקידושין ד׳ ס״א גבי מחלוקת
 דר״מ ורחב״ג כענין מכלל לאו אתה שומע חן ע״ש
, ל״ר  •ושריל וטרי בענין זח ובמאי דאמ׳ בשביעות ד
 דר״מ גבי איסורא אית ליה מכלל לאו אתה שומע
 הן וע״ז כת׳ ודרך אגב וכו׳ וכ״ז נחסר מדברי חמחב׳
 ולפיכך ראיתי להעתיקו בשכועו׳ בר׳ חנו׳ למלאות

 חסרונו שם וכמ״ש שם :
ף ח׳ גמ׳ אמרו ליה לר״י איכ׳ סבי בבבל  ד
 תמה ואמר למען ירבו ימיכם על
 האדמה כתי׳ כיון דאמרלי׳ דקא מקדמי ומחשכי בבי
 כנישת׳ אמר חיינו דאחני לחו ע״כ יש לדקרה למה לא
 שביא פ׳ דפרש׳ יתרו למען יאריכון ימיך על האדמה
 אשר ח׳ אלהיך נותן לך וי״ל רלמען יאריכון ימיך
 אוקמא כקידושין לעולם שכולו טוב ולעולם שכולו
 ארוך מיהו חכא כתי׳ לעען ירבו ולא שייך אלא כעו״הז
 ריש כו הצרות שנים ועוד דכתיכ אשר נשכע ח׳

 לאכותיכם ולא שייך אלא כא״י :
 וראיתי להתוס׳ כקידושי׳ [ד׳ ל״ד ע״א] אחא
 דאמרי׳ גכרי כעי חיי וכו׳ שהקשו
 [מדכתיב כי היא חייך ותחאאשה חייבת כת׳׳ת מח״ט
 ע״ש ולכאורא מאי קושיא נימא כי היא חייך ואורו

 ימיך לעולם שכולו ארוך ואפשר שסמכו ע£מ$] אחא.
' ך י < : י 4 ץ ו ^ י י מ ^ 0 כ ח ר ו ת ב כ ו ת  דאמדי כשכת כ
 בעלי שקרא חרכה למה מת כלןצי ימיו [רמש׳ כעוה״ז]
 א״כ למה נשים עטויות בת״ת [א״מ יק״ק לפ״ז מאי
 משנו סתיס׳ בתי׳ א׳ דלא קאי את״ת אלא אקיוס
 מצות דמגמר׳ דשכת לא משמ׳ כן וצריך לדחוק דח״ק
 כיון שקר׳ חרכה א״כ ודאי קיים מצות חרבח שסם
 חיים כרכתי׳ כי היא חייך וא״כ למח מת כחצי ימיו.
 וכן צ״ל כחהיא דפ׳ הרואה ככרכו׳ ד׳ נ״ה ע״א
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 ברכות ראשון
 פני מוסר אכיך ואין אמו אלא כנ׳׳י בנאמ׳ ואל
 תטוש תורת אמך כי היא הגירה׳ פס׳ ע״י וח׳
 ח״א דקדק דמ״ש פאמו נקט אין אמו ופאפיו לא
 נקט כך ותי׳ דפאפיו אין ראיה כ״כ שהוא הקפ״ה
 דאפשר פאפיו ממש שמיסד את כנו ושפיר כתי׳
 מוסר אכיך מיהו כאמו כתי׳ תורת אמך ואמו
י  לית׳ כתורה ע״כ ולפ״ז האי ואין אמו קאי אפסו
 שני שהכיא. ומקדס חייתי מפ׳ ע״פ מ״ש חמקובלי'
 שמי שאוכל כלא כרכה גוזל אכיו דאפשד שאכיו
 מתגלגל כאותו פרי ותית מתקנו מיהו כאמו
 ליתא הכי דאין אשה כאח כגלגול כמ״ש חן כל
 אלת יפעל אל פעמים שלש עם גכר . ועתה נ״ל
 פי׳ אחר ראשה לא שייך כח גזל דמה שקנתה
 אשה קנח כעלה כמו שחק׳ סש״ס כפ׳ כן סו״מ
 גכי הא דקתני מתני׳ כן סו״מ אינו חייכ עד
 שיגנוכ משל אכיו ומשל אמו ואף לפי מאי דמשני
 כנותן לה אחר מתנה ע׳׳מ שאין לכעלח רשות
 כה הא איכא פלוגת׳ ועוד דקרא כתי׳ גוזל אכיר
 ואמו דמשמ׳ של שניהם יחד כחדא מחתא אכל חתם
 אפשר שגנכ כ׳ פעמים פעם משל אכיו ופעם
 משל אמו אכל הכא משמ׳ כחד׳ זמנ׳ לכך קאמ׳

 ואין אמו אלא כנ״י ודוק :
' 1JT0 נימא רכ חונא ו , ת  דה מ
 י כי׳יי וא״ת חיכי
 מצי סוכר ר״ה כר״י והא ר״ה מודה כשאר דכרים
ק רכפת ויין מאחר שקכעו ת  וכו׳ עכ׳׳ל ונ״ל ל
 להם כרכה לעצמם הוי ככלל כל המשנת ממטכע
 וכו׳ אכל כשאר רכריס לא תיקנו להם כרכה
 לעצמם והוי כמו כרכז כורא פדי טננץ וכפה״א
 אפל רפרי י״מ תמוהים ראם כן מאי קאמ׳ ור״ה
 כר״י הא ר״מ נמי אתי דלא כר״י רחא מודה
 כשהכל דיצא וצ״ע [ודכרי מהרש״ל דחוקים ע״ש]:

 מסי שבח
, ע״ב תוס׳ ד״ה אנן שירא וכו׳ דלא  ד׳ כ
 חוה אחר חרכןוכו׳
 עיין מ״ש מחרש״א ומה שהק׳ על מהרש״ל שהגיה
 ואכע״א פרושי וכו׳ [רלא שייך פרושי כיון דשיריים
 יריע וכלך לא יריע] נ״ל רכונת הכריית׳ לפרושי
 כלך [וח״ק דשירייס חירוע חיינו כלך דלא יריע]
 ואע״ג דהקדים שיריים אין חשש׳. [גם מ״ש וא״ם
 דחקו לישנא] דאכע״א [כתר תיוכתא] וחק׳ עליו
 הרי מצינו סוגי, כזו [בפי הנזקין לא ידעתי מה]
 הכין דא״כ מא תיקן [מחרש״ל כשהוסיף אכע״א
 אחדיכא] אלא דק״ל דאין דרך לומר אכע״א אלא
 אי איכא [כ׳ תירוצים אז שיי- לומ׳ אפע״אחכי]
 ואכע״א הכי [אכל כאן דליכ׳ רק תי׳ א׳ ל״ש
 לומ׳] אכע״א לכך חגיה [ואכע״א אחרינא ול״ד]
 לפ׳ הנזקין ראה״נ [שייך לומ׳ כתנאי אחר תיוכת׳
 כמ״ש חתוש׳ שם] אלא דאין לומ׳ [אחר תיוכת׳]
 ואכע״א ואיזה תלמיד טועה כתכו (זח הרכור

 מוצל מאש) :
 דף כ׳׳ב ע״ב דייה מאי הוי עלה וכו׳
 י ודוק׳ מנר לנר שרי
 שמואל אכל כקינס׳ אפי׳ שמואל מורה דאסור וכו׳

 עכ״ל

 פרק מסכת
 כמה זקנים ראה ר״י דהרי אמרו דחוה קאיס
 אפי׳ מפני סכא אדמאח אמר כמה תרפתקי עדו
 עליה ועוד דמ״ש דלא חכיא אלא האי קרא ולא
 קרא דלמען יאריכון ימיך וקרא דלמען תחיון
 וטוכ לכם והאדכתס ועוד כמה ניח׳ ליה כשאמרו
 לו דהוו מקדמי ומחשכי ונ״ל כהקדיס מ״ש ככתוכו׳
 כפ׳ איש ואיש יולד כה א׳ הנולד כה וא׳ המצפה
 לראותה דחו״ל כאלו נולד כה א״כ שאר זרנים
 שבעולם כיון דמצפים לראותה דאפש׳ להם ללכת
 לח זוכין לאריכות ימים אכל כני ככל דכתיכ ככלה
 יוכאו וההולך מככל לא״י עוכר כעשה וכדאמרי׳
. והא  ככתוכות ר׳ ק״י יע״ש לכך תמה ר״י ע״ז
 דלא הכיא קרא דלמען יאריכון ימיך רככיכוד או״א
 דרשו ח״ל על עולם שכולו טוכ וז״ש על האדמה
 רעל פי׳ סמוך ותיינו סמוך למיתתו אכל למען
 ירכו ימיכם קאי על עוח״ז וכו כדכרי תורה כי
 הוא חייך ואורך ימיך לשכת על האדמה קאי על
 עוה״ז . ומ״ש כיון דא״ל דמקדמי ומחשכי לכי
 כנישת׳ וכו׳ דהש׳׳ס כמגלה ר׳ כט אמ׳ כי כנישת׳
 דשף ופרש״י ז״ל שיכניס נטל אכניס ועצים ועפר
 מא״י וכנה כחס כית הכנסת ודוב הככלייס כך
 חיו עושי׳ וז״ש ככי כנישת׳ ורוק כי קצרתי(ריכור

 זח מצל מאש) :
yty T גמ׳ והטוב בעיניך עשיתי V דף 
 שסמכתי גאולה לתפלה
 נ״ל שהוא ממש על ביטול פ״ו וידוע רחזווגהוא
 לתיקון זו״ן לזה אמ׳ והטוב ד״ל היסוד שנקר׳
 טוב כידוע בס׳ הארי׳י זיע״א והמלכות נקראת
 אישון בת עין ור״ל חברתי יסור ומלכות וזהו
 עשיתי ד״ל תיקון כמו שפרש״י בפשוק ויעש
 אלהיס את הרקיע תיקנו יהעמידו על עומדו ר״ל

 תידון זו״ן ור״ל אינו צריך לפ״ו וק״ל :
 דף כיה /!׳׳א גמ׳ אלא מחא ליכא למשמע
 מינה וקשה דאמאי לא
 אמרינן נעשה ולפשוט דמותרין ובמ״ש מורנו בס׳
 זרע יצחה במציע׳ פ׳ ואלו מציאות דרבר שהוא בכלל
 [חריש׳] לא אמרי׳ ביה נעשה כיח׳ נמי הכא רכיון
 דקתניכ״ז שמטפיחין א״כפשיט׳ חיכ׳ דאין מטפיחי׳

 ודאי מותר א״כ חסיפ׳ יתיר וק״ל:
 #״ב גמ׳ הכא בטופת ע״מ להטפיח פרש״י
 ור״י מחמיר לא ידעתי מי הכריחו
ק והמקשח בכך רלדעת ת מ  לרש״י לשנות סברת ת
ק ר׳׳י לחומר׳ ת מ  המקשה ר״י לקולא ולדעת ה
 אדרב׳ לדעת חמתרץ הסבר׳ כותנת דר״י לקולא
 דת״ק תלי כלא כבלעו משמ׳ אפי׳ איכו ע״מ לחטפיח
 ור״י קאמ׳ כ״ז שמטפיחי׳ פועל יוצא שיורה כזה
 הלשון דע״מ לחטפיח ולא שייך כזה תנא כתר׳
 לטפוייאתא וצ״ע וכן דעת הש״ע סי׳ פ״כ שלא
 הזכיר טופח ע״מ לחטפיח אלא כת׳ כל זמן שהם
 מרטיכין סתם שפסק כת״ק דיחיד ורכים הלכה
 כרכים אכל ראיתי לכה״ט שפי׳ דכרי הש״ע
 כטופח ע״מ להטפיח ואזיל לשיטת רש״י ולא
 ידעתי איך יתפרש זה כלשונו דהא סתמא קאמד

 שו״רשסכ׳ימ נכנם ככ״ז ע״ש :
 דף ל״ה ע״ב גמ׳ גוזל אביו ואמו אטו
 י זה הקב״ה שנאמ׳ שמע



 פרס מסכת כרכות ראשון כ
 [כגון הכא] מדלא כהי׳ כה יברכו כיון שצרה לבני
 אהרן שיברכו ישראל [ומדכתי׳ תברכו משמ׳ אתם
 דוק׳ וכדפיש״י שם] . [ובעיקר הקו׳] נ״ל דכוונת׳
 התוס׳ על התורה עצמה מה יש איסור בזר [וע״כ
 דאין כוכת הכתוב לאסור לזר אלא לומ׳ דאינו
 מצווה] ולא משמ׳ רכונת הכתוב משו׳ שמא יעלו־
 [איתר ליוחסין] דמעלין מנשיאות כפיס ליוחסי׳
 [דזה הוי מדרבנן] . אס לא משוס [ברכה לכטלת
 ואין] כונתם על ברכת אשר קדשנו בחרושתו של
 אהרן [דאינה אלא מדרבנן] ועוד דהא ר׳ יוסי
 קאמ׳ חייתי עולה ובודאי [דר״י היה עונה הפסוהי׳

 של ברכת כהניס] לבד דרבי יוסי ודאי לא
 חיה מברך אלא על עיקר ברכת [כתנים־
 עצמה ומשום הכי הקשח] דמה ברכה לבטלה:
 שייך בזה דהא חשיב כרלורא בתורה ויש להסכים
 בזח פי׳ הש״ס התם על נשיאות כפיס בביכה
 [וחיינו אחר רתקנו רז״ל הברכות] ואיסור עשהי
 היינו את ח׳ אלקיך תירא דדרשינן בתמורה
 אזהרה למוציא שם שמים לבטלה ולא דמי לנשיכה
 שנחלקו בחן רש״י ור״ת רהתס גבי נשים איתנחו
 בני חיוב לענין אשר קדשנו מאחר שישראל מצוויך
 באותה מצוח אבל סכא זרים לא נכנסו בכלל.

 חמצוה כלל ודוק היטיב .
 דף קלד ^״כ מרחיצץ וכי׳ כיצד מזלפין וכו׳
 וראב״ע מרחיצין ממש קאמרי
 ופליג בתרתי וכו׳ וכ״נ מדברי חרמ׳״בם בהלכות
 מילה ורבא דאיחלש לא ידע שהלכה כראב״כב
 ולא תקשי שחיה לו לומר אף כיון דקאמר ת״ק
 מרחיצין ואע״ג רהאי מרחיצין ממש קאמרי מיהו
 לרבא דלא נחית אלא יום ג׳ וראי תקשה שחיה לו

 לומר אף וכ״ה בגמר׳ ודלא כמחר״שא :
 גמ׳ משוס דגדול וכו׳ רע רהר״ם פ׳ וירא
 דבריו תמוהים שאחר שהביא דברי הגמ׳ שחילק
 בין קטן לגדול הק׳ על רש״י שכתב יום שלישי
 למילתו [משוגיין ע״ש] ומאי קושיא רילמא ביום
 שלישי לגדול תקיף יותר שרבו המכאובים כמ״שכ
 חרמ״בס בפי״חמ דתרגס אנקלו׳ כד תקיפו להון

:  כיביהון וצי ע

 מסכת עירוםץ
' ו כ . y  דף צ״1 2 גמ׳ לא ש״מ ס״ל כר״־י ו
 דתנן אין מעכבין את
 התינוקות הא נשים מעכבין וסתם משנה ר״מ
 ע״כ יש מקשים מכאן לדעת ר״י מטראני שכתב
 במסכי ר״ח גבי חא דקאמר שם לא קשיא הא
 ר״יתו והא ר״י דמתני׳ אינו מוכרח דסכר כר״יהו
 דאיכא למימר דנקט תינוקות משוס סיפא אבל
 מתעסקין עמהן עד שילמדו אבל נשים וראי אין
 מתעהקין עמהן ע״כ וא״כ ה כי מוכח מהבא
 דלא ר״מ ס״ל כר׳ יוסי וי״ל דהא דקאמרינן
 לא ר״מ ס״ל כר״י הוא לרוח׳ דמלתא דבלאו
 הכי מ״ריהו מוכח דלא סבי׳ לים כר״י ולא פליג
 באחד האיש ואחד האשח ואס כן מר״יחו מוכח
 שפיר . אבל נ״ל עור ע״פ מ״ש הר׳ שארית
 יעקב בפ׳ חוקת גבי הא דכת׳ רש״י בפי לולב

 הגזול

 עכ״ל[עיין מה שחק׳ מחרש״א] ולא ידענאמאי
 ק״ ל [דודאי אף לשמואל קמבע״ל אי הנחה עושה
 מציה מיהו אע״ג דהנחה עושה] מצוה שמואל לא
 חייש [לבזוי מצוח אי מדליק נר מנר] אלא דמבע״ל
 אי [הנחה עושה] מצוח ושמואל דוק׳ [מנר לנר
 ל׳ח לבזוי מצוה משו׳ ראותו נר כעצמו מניחו
 למצוח ולא שייך כ׳׳כ בזויי מצוה אבל בקינס׳
 אפי׳ שמואל מודה דאסור כיון שאין הקינס׳ בעצמי
 מניח׳ למצוח אלא מדליק בה ואח״כ זורקה] בזה
 [יש לחוש לכזוי מצוח] אכל אי [הדלקה עושה
כ דפליגי בקינס׳ ושמואל שרי כקינס׳ ״  מצוה] ע
׳כ לומ׳דאף כקינס׳ל״ח לכזוי מצוה] ובתי׳  [ואז ע׳
 א׳ מכע״ל אליבי דרכ אי הנח׳ מצות [ונר מנר נמי]
 דמילקינס׳דאשוראו לא אכל [אח״נ] אליכ׳ דשמואל
 [יש לחלר] כין נר לקינס׳ ופשוט [ג״ז מוצל מאש]:
 ד׳ כ״ג גמ׳ תניא לא ימיש עמוד הענן יומס
 מלמד שעמוד ענן משלים לעמוד
 האש וכו׳ נ״ל דחוקש׳ להם דחית לו לכתוכ לא
 ימיש עמוד הענן יומס ועמוד האש לילה מלפני
 חעס אלא דר״ל לא ימיש הענן יומס ועמוד האש
 של לילה לפני העם ועמוד הענן משלימו ודוק':
ה דאר״י קראקדריש ״  דף ל׳ ע׳א רע״י ד
 וכו׳ עכ״ל כונת
 רש״י כזה דחוקש׳ לו דמה כא ר״י להשמיענו
 דמלת,׳ דפשיט׳ היא רכיון שמת לא שייך כמצות
 לזה כת׳ רר״י נחית לפרושי לקרא וחקר׳ לא אתא
 לחכי אלא לומ׳ כמתים שחם חפש ים מן המצות
 דומיא כמו חללים שוככי הכר אשר לא זכרתם
 עוד. ולולי רכרי רש״י נ״ל לפרש כיון שמת אדם
 אפי׳ אחר התחיח ור״י לטעמיה דאמ׳ מצות
 בטלות לעת״ל וזהו דקאמד ושבח אני את המת׳ ד״ל
 אף אחר התחייה וזהו שכבר מתו והכי מוכח
 במס׳ נרה ד׳ ס״א אך הש״ס דהכא מפרשה על

 המתים ממש לכי כת׳ דש״י קרא קרריש :
Y עי׳ב גמ׳ למימר׳ דחדא פרה חויא J דף 
 ליה וכו׳ מקשים והרי
 רשי׳י בפ׳ וישלח בפ׳ ויהי לי שוד וחמור כתב
 דרך ארז לומ׳ על שורים הרבה שוד א״כ מאי
 ק״ל להש״ס ונ״ל דדוקא הוא כשמזכיר את שלו
 אינו רוצה לומ׳ שיש לי שורים חרכה אבל אחר
 כשמזכיר של אחרים אינו אומר כלשון יחיד

 וק״ל :
י ר מ ו א ו י ח ו ל א ה  דף קי״ח ע״ב תוס׳ ד״
 ח כ י ר י עלה
 לדוכן לא ירע ר״י מה איסור יש כרכר כזר
 העולה לדוכן אס לא משוס כרכה לכטלח עכ״ל
 הקושי׳ מפורסמת דהא איכא איסור עשה כדאית׳
 [ככתוכות ד׳ כ״ד ועיין מח שפי׳] מחרש״א וראיתי
 לכעל שארית יעקכ שתי׳ דחש״ס שם אליכא דר׳
 יהוד׳ מיהו אליכ׳ דר׳ יוסי דס״ל דנשיס סומכו׳
 רשות אימ׳ נמי לכהניס [מצוה אכל לישראל רשות]
 והתוס׳ דהכ׳ אליכ׳ דר״י ע״ש ילית׳ דא״כ כטלת
 כל לאו חכא מכלל עשה [דנימ׳ נמי הכי] ועוד
 דהתס ככתוכות פשיט מר״י ומאי פשיט [א״ו]
 דדוק׳ כנשי׳ [דלא] עיככ תודח [כפי׳] דחא אורחיה
 דקרא למכתכ כני ישראל אכל חיכ׳ דאיכ׳ תכרח



 מסכת עירובין
 לאו דלא יכא ממזר [אעי׳ג דע״י פשיעה הם
 ולפמ״ש י״ל רחתם] לר״א דלית ליה האי תירוצא
 דע״י פשיעה [פריך] י מיהו ק״ל דמה מקהים
 התוה׳ דחא אמרי׳ כזכחים שם דאין עשה דוחה
 ל״ת שבמקדש ועוד ק״ל ראם קו׳ חש״ס לר״א
 כרכתי׳ הא ר״א קאמ׳ חכא דאתי עשה ודחי
 ל״ת אף דבמקדש הוא וי״ל רהכא לא חשיב ל״ת
 שבמקדש ושייך בכל המצות ועי״ל דע״כ לא כתבו
 תתוס׳ אלא חכא משוס דיכול להתקיים בלא דחיית
 הלאו רקי״ל הניתנין ארבע שניתנו במתן א׳ כפר
 ואע״ג רלא [עשה מצוה כתקנה] חשיב כמו דיעבר
/ ע״י פשיעה רחינן . י  דכפר מיהו בדעלמ׳ אפ
 ולקושי׳ שהקשינו דהא אין עשה דוחה לא תעשה
 שבמקדש אפשר דקו׳ חתוס׳ אליב׳ רהמק׳ [שם
 דפריך דליתי עשה ולא ס״ל האי כללא] גם רבא
 [דמייתי התם ראיה מבריית׳ דאחר עצם וכו׳]
 אמאי לא מייתי ראיה ממתני׳ לזה כתבו דאיכ׳
 למדחי משום דע״י פשיעה אבל לפוס קושטא
 דמלת׳ מטע׳ דאין עשת דוח׳ ל״ת שבמקדש ואף
 רב אשי התם אפשר דמודח לתאי כללא אלא
 דקאמ׳ הכא לא צריך להאי טעמ׳ מיהו הדין
 דין אמת ראל״כ מה יענת בכריית׳ 'דעצס שיש

 בו מוח וכו׳ וק״ל:
 וראיתי לה׳ שער״הבפ״גמה׳ נדרי׳ ה׳ ו׳ שהביא
 משם התו׳ שכתבו ועי״ל דאין עשה דוחה
 ל״ת שבמקדש וכו׳ יע״ש וא״כ השתא ע״כ רכונתם
 להקשות לרב אשי דלית ליה האי כללא מה יענת
קדאף רב אשי מורה [בהאי  למשנה זו ואהא תי
 כללא אלא דאין צריך קאמר] דהא הגמ׳ מייתי
 [ראייה] מברייתה ראחד עצם וכו׳ [דלפי נוסח זו]
 אין שייך לפרש [כוונת תתוס׳] >£ל המקשה [כדפי׳
 לעיל ]דהא למקש׳ ל״ל האי כללא ואם כן [מא תי׳
 ועיי׳ל דאין עשה וכו׳ אלא ע״כ דכוונתו לרב אשי
 אבל לחמק׳ י״ל כתי׳ א׳] וקו׳ חש״ס שם לר״א
 ילית ליה האי חילוק וס״ל דא1י׳ ע״י פשיעה]
 דחי שפיר [ובהא נתיישבו כל הקו׳ שהין׳ השע״ה]
 ותירץ השע״ה לא יתכן בההיא דכתבות גבי אונס
 דחתם הלאו חל קורס שיבא עליה ואיך ידחה
 וישא ממזרת ומיהו יש לומר דהתס העשה
 אי איפשר להתקיים כי אם על ידי פשיעה ודחי
 שפיר וכן תי׳ ה׳ מ״ק בליקוטיו ע״ש (א״ה דבריו
 עמוקים מאד וצריכים תקון לשון) [וככר תיקנתי

 אותם על נכון כע״ת] :

 מסכת פסחים
 דף ב׳ ע׳א ד״ח אור לי״ד וכו׳ ונזיר נמי
 אשורית שרי לאחריני וכו׳
 נ״ל דכוונתם למאי דעריך לקמן בגמ׳ ד׳ כ״ב
 וחדי נזיר וכו׳ ותנן מערכין לנזיר וכו׳ למה הוצרך
 להכיא ראיה מהמשנה דמערכין לנזיר דאיכא למדחי
 כדכת׳ התוה׳ שם והיה לו להק׳ מרלא אשכחן
 דהצריכו כדיק׳ כאיסורי נזיר.א״נ דמקשו לרי״הג
 דאית ליה דחמץ מותר כהנאה ואפ״ה צריך כריקה
 דלא אשכחן רפליג כחכי וכתחילח חק׳ מאיסורי

 הנאת עריפ׳ מינן לכ״ע ודו״ק :
 ד״ה

 הגזול כיון דראוי לנטילת אנשים תורת כלי עליו
 דלכאורה קשה ל״ל הא דכתכ זה דת״ל דקימ״ל
 כר״י וכמו שהקשה כהגהות אשירי וכת׳ משום
 דלר״י דוקא דלא מיחו אכל אורויי לא מורינן וא״כ
 אי מתני׳ דסוכה מטעמ׳ דר״י א״כ ודאידמורינן
 כיון דתני לת כסתמ׳ א״כ ש״מ דמורינן ולכך
 פי״רשי מטעמ׳ דראוי לנטילת אנשים ותורת כלי
 עליו ע״כ וא״כ לפי מאי דקאמ׳ נמי המקש׳ דטעמ׳
 דכריית׳ אחד אנשי׳ וא׳ נשי׳ משוס דס״ל כר״י
 רנשיס סומכות רשות ותני לה ככריית׳ סתמ׳ א״כ
 ודאי דמורינן א״כ לפ״ז שפיר מתעסקין עמהן
 עד שילמדו כיון דמורינן לתו וראי דמתעס׳ עמהן
 רלא כ״כ הכי אלא לפוס דס״ל דלא מיחו דוק׳
 מיתו אי מורינן מתעסקין אס כן לא ר״מ
 ס״ל כר״י מיהו אחד חמסקנא את״נ דלא מוכח
 ממתני׳ * וכזה י״ל קו׳ מהרש״א שהק׳ כתוס׳
 כסו״ד שכת׳ דע״כ מתני׳ דכרכות לא ס״ל כר״י
 וכו׳ והק׳ ה׳ ז״ל דא״כ מתני׳ דלא כמאן לא
 כ״רמ ולא כר״י ע״ש דהשת׳ א״ש דלפי שיטת
 המקש׳ ע״כ דמורינן [וא״כ לא אתיא מתני׳
 דכרכות כר״י] אכל לפי המסקנא ודאי לא מורינן
 גס מחינן כתפלין קצת מטעם גוף נקי [א״כ
 אתיא מתני׳ שפיר כר״י] וחיינו דפריך התם
 כברכות פשיט׳ דלכאור׳ ק׳ מאי פריך דילמא
 לאשמעי׳ האי חידוש׳ דמחינן כירייחו אלא רחשת׳
 א״ש משוס דפשיט׳ רכתפלין דצריכין גוף נקי

 דלא מורינן וגס מחינן קצת ורו״ק הטיכ :
 תוס׳ ד״ה לא ס״ד וכו׳ וי״ל רלמאן רחשיב
 תפלין זמן גרמ׳ הוי פשיט׳ וכו׳
 עכ״ל וכונתה כמ״ש חרשב״א בברכות רעדיפ׳
 מינה קמשני דאי תייץ לו הכי א״כ לההוא תנא

 הוי פשיט׳ ובעי לשנויי תי׳ דשוה לכ״ע :
 וראיתי מק׳ ע״ז ממ״ש רש״י בר״פ כל שעה
 ד״ה עבר זמנו וכו׳ דרש״י ותתום׳
 שם ל״ג פשיט׳ משו׳ דהא איכ׳ ר״י הגלילי דשרי
 בחנאח כל שבעה וי״ל דאין כוונת רש״י דהא
 איכ׳ תנא דס״ל הכי אלא משוס דהא דאסור
 בהנאה אינו אלא חידוש דחתורה לא הזכירה אלא
 אכילה וא״כ מתיכא תיתי דפריך פשיטא דהא
 איכ׳ תנא דס״ל רמותר בהנאה כפשטיח דקר׳
 ואין כוונת רש״י אלא לומ׳ דאינו פשוט כ״כ
 משא״כ ההיא [דנשי׳ פטורות מתפלץ כיון] דתפלין
 אינן נוהגו׳ בלילה ובשכת זח פשוט ומוסכם דאי
 נחתא לחכי היה לו לקבוע זח הדין בשבת ויו״ט
 ולומ׳ רשבת ויו״ט לאו זמן תפלין וממילא שמעי׳
 רכשים פטורות מן התפלץ . וראיתי לחרא״ש בה׳
 תפלץ שכת׳ ובירושלמי דמכילתין משמ׳ דאפי׳
 למ״ד ראית ליה תפלין זמן גרמה נשים (הי״ח):
 דף ק׳ ד״ה מתן ארבע במתן אחת וכו׳ וא״ת
 וליתי עשה ולדחי לאו דבל תוסיף
 וכו׳ עכ״ל ודאי רקושייתם היא לרבי יהושע מיהו
 לר״א ודאי מטע׳ דאתי עשה ודחי ל״ת דבל תוסיף
 וכמ״ש רש״י וכחכי מתיישב מה שמקשי׳ העולם
 לתירוצם מההיא דזכחיס ר׳ צ״ז דפריך גכי יקדש
 וניתי עשה ולדחי ל״ת וכן בכתובות ר׳ מ׳ דפריך
 גבי אונס דליתי עשה דולו תהיה לאשח ולדחי



 פסחים ג
 ליבנן דחעיקד נאמיח בשביל פסח ב׳ וא״כ פסח
 ב׳ חרא מארחי אבל לרשכ״ג דחעיקר חוא אויעשו
 כני ישראל את תפסח שמשם למד ב, שבתות ולא
 למר ל׳ יום משים דפסח שני נאמר אגכ ששאלו
 אותו א״כ הי״ל להקדים המוקדם . ומיחו קיי׳ל
 רהא תנן כספרי והכיאו רש״י כחומש י ולמה לא
 פתח כזה מפני שהוא גנותן של ישראל שלא עשו
, ל״ז  אלא פסח כלכד וכתכו חתוס׳ כקידושין ד
 ע״כ דלמ״דלא נתחייכו ישראל כמרכר אעפ״נןחו
 גנותן שנשתהו מ׳ שנחכמדכרודלא כח׳ פ״יע״ש
, הש״ס ונ״ל הפך מרכ׳ הפ״י דאדרכא  א״כ מאי מק
 אם לא נתחייכו איכא גנות ומהאי מוכחי דלא
כ בונת הכתוכ לגנותן דכונת משח ״  נתחייכו א
 רכינו ע״ה למיעוט עשו פסח זח כדי שתעשו
 ברווחה כדי שמכות זה תכנסו לארץ אכל למ״ד
 שנתחייכו לא מוכח מקרא שלא עשו אלא פהח
 זח אלא שאמר לחם כדין שאר פסחים ומדיליף
 שתי שאחות אי׳כ מוכח שנתחייכו דאי לאו חיכי
 יליף מחכא דאל״כ מחיכא יליף וכן לרבנן דקאמ׳
 ל׳ יום וס׳׳ל דחא רקאמ; ויעשו כני ישראל בשביל
 שלא נתחייכו א״ל שיעשו פסח זח מיהו דין פסח
 כ׳ לא חיה אומר לחם אם לא שצריך שלושים יום
 ופסח כ׳ הוא חוכ לחם אחר ששאלו לעשות פסח
 וחיו טמאים מוכרח לומר לחם דיני פסח ולזה
 הק׳ ונכתוכ רחמנא כחדש הראשון דחא לא מוכחי
 מהאי קרא גנותן של ישראל ודוק חיטיכ (א׳׳ה
 מ״כ מ״מ ק׳ דמחתוש׳ דקידושין שחק׳ מהןלחפ״י
 ז״ל תק״ל לדידיה דמשמע שם דכ״ש למ״ד שנתחייב׳
 דא״ש כריית׳ דס!רי רקתני מ1ני גנותן ע״ש

 דוכ״ר יו״שר *
 JH שכתכ הכ״י ריש ח׳ פסח דרוקא כפסח ולא1
 כשאר ימים טוכים ומקשי׳ עליו מדכרי רש״י
 כסוכה ד״ט וכן מהתיא דככורות עיין כספד
 מ״ק ועיין כמהרש״א כסוכה ונר״ל דלעולם
 מודח מרן לתי׳ הר״ן דכשאד יו״ט מיקרי שואל
 כענין מיהו משוס דק״ל כסנהדרין דף י״כ דקא׳
 מפוריא לפסח׳ כמה הוי וכו׳ משמ׳ דדרשח ממש
 ע״ש ועוד דהא יליף מפסח שני דחיה לו לומר
 לאותן ששאלו אל תעשו פסח ול״ל לומר להם הרין
 א״ו דדדשינן כפירקא ממש לכך אמר דדוק׳ פסח:
 דף ז׳ ע״א גמ׳ ומי אזלינן כתר כתר׳ והתניא
 וכו׳ יש לדקדק דמאי קושיא
 רדוקא התם שעשויין להתככר אכל הכא מחיכא
 תיתי שיכבדס וא״ת •שאין דרך להניח מעות חולין
 ומעות מעשר ביחד הא ודאי לית׳ דהרי חרמכ״ם
 כח׳ מעשר פריש לח שנשתמשו בה חרבה ומהיכן
 יודע כחכירו שזח המעות שהניח חכירו חולין חן
 ועוד דאין דרך לכבד של חכירו ואפשר שחמקש׳
 חיה סכור דקאי אאדס א׳ ומאי רגרסי׳ כתוס׳
 אם רוכ הניחו גרסי׳ הניחו [כחול״ס ולא]
 כשו״רק ור״ל הנחתו וחדש לו הכ״ע כגון שנשתמשו
 כה חרכה ואין ידוע מה חיה כסוף וז״ש הש״ס הכ״ע
 כגון שנשתמשו דהו״לל כגון דאין יודע אלא דהרש לו
 דאיירי כאנשי׳ הרכה כדפי׳ לח חרמכ״םוח״ה דחו״ל
 לחרמכ״םלפ׳ חני תירוצי אחריניאלא דחדמנייחו נקט

 כל שאין ידוע אזלי׳ כתר מבא ונתיישב׳ קו׳ מרן :

 תוס

 מסכת
 ד״ה והא קי״ל וכו׳ אור״י דפשיט״ל וכו׳ עיין
 מה שהקשה מחר״שא ול״נ דחמק׳ דסתם בלא׳יה
 מקש׳ שפיר דאיתימ׳ דלמחשיך קראו לילה א״כ
 מחצות חיום ולהלן קראו לילת ותכן כל היום כשר
 למילה ולמגילה אלא דהמסדר חש״ס סדר לפום
 קושטא דמלתא רעד צ״ח יממא הוא וג״כ התם
 סמיך אמתנ' דמגילח שלפניו אכל הכא לא הזכיר
 מתני׳ דמגילחולכך כתבו דפשיטאליח וכו׳ ודוק:
 דף ג, ע״ב גמ׳ והא רוככת ויושכת דכי
 חדדי נינחו וכו׳ [וק״ל מאי]
 פריך והא ככר [פריך לעיל והכתיכ רוככת ומשני
 חתם משום כיעתות׳ אורק׳ הוא] ועוד [מאי משני]
 רככת כתיכ [אכתי תקשי מדכתיכ ותרככנאדה״ל
 למימרוישכו] ואדרבא האריך כתוספת כ׳ אותיות
 וצ״ל דמשוס כיעתות׳ וצ״ע ולמאור יש לו שיטח
 אחרת דרי״כל כא לחדש לשון נקייה ולא המגונה
 אלא כלשון נקייה ולתכי פריך מטמא דאינו לשון
 מגונה ולא ל*ון נקי ומשני כי חדרי וכו׳ ולהכי
 פריך מרוככת דכי הדדי ואשתעי כלשון שאינו
 נקי ותי׳ לו רככת כתיכ' אכל כלשון מגונה
 כמו אזהרת דוד המבול יאריך ולא יתפוס כלשון
 מגונה / וכשנויא דגמי עיין כמחרש״ל ונ״ל שכונת
 מחרש״ל דלכאור׳ כלשון מגונה מאי נ״מ באריכות
 או כקיצור הכל הוא מגונה ללמדך דאפ״ח יתפוס
 כלשון [קצרח]ודכרי מתרש״א לא יתכן כדבריו כמ״ש
 ראפי׳ בלשון מגונה אדדכא הרכות׳ הוא בנקיוצ״ע:
 ד״ה מאליה מי קספו לך וכו׳ וריב״בשלא
 עלה לרגל י״ל שלא חיה לו קרקע או זקן חיה
 שאינו יכול להלך ברגליו דפטור מפהח כמו מראייה
 א״כ נציכין ח״ל היא וכו׳ עכ״ל פשט דבריהם נ״ל
 דודאי משחיטת הפסח לק״מ דמי שרחוק מירושלים
 טו מילין חשוכ דרך רחוקה ופטור משחיט׳ הפס׳
 [ואה״נ דחייכ לעשות פסח כ׳ ועיין כהמש״ל ריש
 ח׳ ק״פ] אכל מעליית הרגל קשיא לחו רממשמעו׳
 המעשה ששלהו לו אשריך וכו׳ נראה שלא עלה
 לרגל ולכך חק׳ דלמח לא עלה לרגל ולכך תי׳
 שאין לו קרקע או זקן ואח״ז כת׳ שאינו יכול
 לחלך כרגליו והרגישו דלמח תאמר שאינו יכול
 להלך כיון שתאמ׳ שחיה זקן הגי לזה כתבו שכזה
 יוכלל גם הפסח ולתי׳ תי׳ כולל עדיף ואי לא
 דמסתפינא יש להגיה דפטור מראייה כמו מפסח
 ולא מכח חיקשא אלא ד״ל [דכזח דין פסח] כ״כ
 שוס וכפסח גרשי׳ כפ׳ מי שחיה טמא דפטור
 וכראייה [כריש חגיגה] איתא חכי ולא נחתי התוה׳
 אלא על הראייה ומ״ש א״נ [נציכין ח״ל ור״ל]
 דח״ל פטור׳ מראייה והכי מוכח מפסקי חתוס׳
 שלא כת׳ אלא [דפטור׳] מראייה ועיין לח׳ שער
 יוסף נר״ו כחי׳ [להוריות ד׳ י״א מהספר] שתמה
 על ח׳ מרככת המשנה ולא דקדק

 כדכריחם ועיין לח׳ מש״ל כח׳ ק״פ ודו״ח :
 דף י 2y גמ׳ ונכתוב כריש׳ דחדש א׳ וכו׳
 כתב רש״י לא אשמעתין
 קפריך וכו׳ ונ״ל לקשר דכשלמ׳ אי לאו כד״ח
 נאמרה י״ל דחו״א דטפי עדיף ליח לאקדומי דד״ח
 אע״פ שהוא מאוחר אכל השתא שהוא שוח חו״ל
 להקדים המוקדם ועי״ל דחקו׳ לרשכ״ג רכשלמא
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 מסבת פסחים
 •דמאי איכפת ליה להש״ס לומ, בלבער כ״ע ל״פ
 דלהבא משמ׳ כיון ראנן צ״ל מעיקר׳ ועוד ק׳
 רמאי קאמ׳ ומ״ס על ביעור להבא ד״ל וא״א
 לתקן והא ודאי דמ״מ משמע נמי קצת לשעכר
 דאל״כ איך יתכן לומ׳ שקר כמ׳׳ש חתים׳ וא״כ
 למה אומרי׳ לבער כיון דעל משמ׳ נמי מעיקרי
 א״כ טוכ לומ׳ על כיעור שיש במשמעותו עכר
 מלומר לכער שאינו כמשמ׳ כי אם להכא . ועור
 ק׳ מאי קאמ׳ דכ״ע מעיקר׳ כעינן לכרוכי מהיכ׳
, לכרוכי  משמ׳ מזה המחלוקת דכ״ע מעיקר׳ כעי
 דזה ענין אחר הוא ואפי׳ אי אחר המצוה בעי
 לברוכי אפ״הפליגי שפיר בזה הלשון אי משמעותו
:  עבר או להבא בשלמאלפי״רשיניח׳ דאנן בעי להב׳
 וראיתי להלח״מ בה׳ חמץ שתמה על רבי׳ למה
 לא כתב דפסח וקדשים מברך לשחוט
 ע״ש ונעלם ממנו דברי רבי׳ שכתב בהדיא פי״א
 מה׳ כרכות ר׳ י״ב שחט פתחו וחגיגתו מברך

 לשחוט :
 עוד ראיתי להכ״מ כת׳ כרכות שכתכ על השגת
 הראכ״ד שם ד׳ ט״ו וכמ״ע הפליג דעת
 חיאכ״דלדכרים אחרים וכדעת רכי, אין הכרע ע״כ
 ולא ירענא מאי קאמר דהרי דכי׳ שם כת׳ להדיא
 לכש טלית ולא כירך כשיזכור יכרך להתעטף ויש
 לתמוה איך נעלם ממנו זה הלשון וזה הלשון
 עצמו הביאו בעל מ״ע ולא ידענא מה חשיכ מרן

 הפך דבריו וצ״ע :
 ודרך אגכ ראיתי למיץ כהשגה ב׳ של הראב״ד
 ראמיינן על מקרא מגילה אע״פ שהיא
 לעצמו ואע״פ שמוציא אחרים מ״מ הרי דכי׳ רכיון
 שנתכוון להוציא עצמו נמי מכרך כלמ״ד . וכעיקר
 קו' הראכ״ד נ״ל דלק״מ דמחשכתכרכי׳ רכשנתנוון
 אף להוציא עצמו מכרך כלמ״ד התם דוקא שעיקר
 המצוח לעצמו אלא שנתכוון אף להוציא אחרים אכל
 מקרא מגילת עיקר המצוה לאחרים רצריך חכורת

 עשרה והוי כמו לאחריה:
 DtP מאי משמע דהאי עוכר לישנא דאקדומי
 דכתי׳ ויעכור את הכושי הא רלא מייתי
 מקרא ראכיירוהואעכר לפניהם משום דלא משמ״ל
 לישנא דאקדומי אלא שעכר לפניו כמו יעכור נא
ת המנחה לפניו מיהו מ ע  אדני לפני עכדו וכן ח
 ויעכור את הכושי דכתי׳ את מורה על עצם הפועל
 מוכרח שע״י שהקרים את הכושי ולא שייך לשון את

 כהעכרה :
 ושמחתי מקשי׳ משם חכמי אשכנז מההי׳ דאמרי׳
 בפ״ק דמגי׳ ואימ׳ שיתשר ושיכשר ומש׳

 ולא יעבו׳ כתי״ והשת׳ אימ׳ ולא יעבו׳ ולא יקדים
 דהיינו י״א וי״ב ונכניס שיתסר ושיכסר ולכאור׳
 דלק״מ דכיון דקאמר בגמ׳ י״ג זמן קהלה לכל
 היא ול״צ לרבויי א״כ לא שייך לפ׳ ולא יקדים רחא
 איכא י״ג שמוכרח לימדיס י מיהו לפי׳ הרא״ש שם
 שפיר י״ג זמן קהלה לכל היא דהיינו דלא שייך לרכויי
 י״ג משו׳ דכתיכ כימים אשר נחו וא״ת א״כ לא
 קרינן כיה י״ל דק״ו הוא ע״ש והשתא אימא דלפניו
 אין קורין וא״כ ליכא ק״ו אם לא שתאמר דמאחריו
 לחוד איכא למילה ק״ו כפי״רשי . אשר ע״כ נראה
 דכימים שעדיין לא כאו לא שייך לפ׳ לשון קדימה

 ואינו

 תוס׳ ד״ה כהר הכית וכו׳ מקשה ר״י וכו׳
 עכ״ל תמיחא לי איך נעלם מחם
 רכרי הירושלמי דקאמר התם חזקה דאין הכהן
 מוציא מעות מן הלשכה ער שיחללם על הכהמה
 וא״כ המעות חולין י ואם קושייתו היא דהיהלו
 להוציא קודם שיתחללו משו׳ הא דלא יכנס הא
 ודאי לק״מ חדא דלא יכנס תכן אכל אם המעות
 כלשכס לא תכן שאסור לחללם ועוד דתירוצו אינו
 מספיק דהא ודאי אינו כצנעא אלא כפהרסיא וצ״ע
 (א״ס מ״כ לא ידענא אמאי פסיק״ל דכפהרהיא
 הרי כתכו התוה׳ דכפהרסיא הוא צרורים כסרינו
 ונרא׳ משו׳ דיודעי׳ כו חכיריו הכהנים אע״ג שאינו

 כהדינו חשיכ פהרםי׳ . דוכ״ר יוש״ר) :
, הרא״ש הטע׳  37׳ב וחילכתא על כיעור חמץ כת
 דמכרכותיו של אדם ניכר אס ת״ח וכו׳ כדאמרי׳
 גכי המוציא מיהו חדא״ש ככרכות כת׳ הטעם
 שלא לערכ האותיות וה״ט דלא אמרי׳ הכורא
 פ״הג דדוק׳ חיכ׳ דאיכ׳ עירוכ אותיות ע״שוק׳
 מהכ׳ שכת׳ ראמרי׳ על כיעור חמץ משוס דצריך
 לחרש ככרכותיו ונ״ל ליישכ דוראי אין זה חידוש
 כהמוציא דפשיט׳ דחילכת׳ כחכמים אלא החידוש
 הוא מטעם עירוכ האותיות וזהו רקאמ׳ התם
 אשמעי׳ טעמ׳ ואשמעי׳ דחלכת׳ כרמן ולכך גכי
 הכורא פ״חג דליכ׳ עירוכ אותיות אמרי, כור׳
 שחרי ליכ׳ חידוש כהכור׳ דפשיט׳ דחילכת׳ כרמן
 אכל גכי על כיעור ודאי איכ׳ חידוש לכך אמרי׳
 על כיעור. וכחכי י״ל קו׳ חט״ז סי׳ קס״ז מחא
, פתיא אוכמ׳ גכי פלוגת׳  דאמרי׳ גכי כרכו את ח
 למי׳ל יע״ש וחשת, ניח׳ דחתס פשיט׳ רהילכת׳
 כר״ע מיהו כלא״ח רש״י תי׳ זח כמתק לשונו שכת׳
 דאף ר״ע מוד׳ אם אמר חמכורך דעדיף טפי
 ע״ש דדוק׳ גכי על כיעוד דלא יש מעליות׳ כזה
ח דתרוחייחו שקולים דלחכ׳ משמ׳ אכל ס  טפי מ
 גכי המכווץ יש עדיפות (מ״כ לשיטת חט״ז ק׳
 אמאי מכרכי׳ כפח״ג חול״ל חכור׳ דאיכ׳ חידוש
 דהילכת׳ כרמן אע״ג דמסתכרטעמי׳ דר״ן.רוכ״ר

 יוש״ר) .
 נ״ל דדוק׳ אם יש שינוי כגוף חמלה כגון
 על ביעור חמץ אכל חסרון מלח לא יש
 הכיר דיאמר שכח ואין זח חידוש ואין להק׳ מחא
 דכור׳ מאורי האש דקאמ׳ כגמ׳ ד׳ נ״כ ככר׳ כ״ע
 ל״פ כי פליגי ככור׳ ואנן מכרכי׳ כור׳ וכהדי
 פלוגת׳ למ״ל כיון דליל חידוש כשעשו ככ״ה
 די״ל דכ״ש כמקו׳ כ״ח אינה משנה ולא חשיכ
 פלוגת׳ שו״ר לחתוש׳ שם שחק׳ כן ותי׳ דלשון
 קרא עדיף ע״ש ועל ענין עירוכ האותיות שמעתי
 מחחו״ש חהיר ועניו כח״ר אליהו שפירא דמח״ט
 אנו מכרכי׳ על נטילת לולכ ולא על לקיחת לולכ
 כלשון התורה שלא לערכ חלמדי״ן של על לקיחת
 וכלא״ח ל״ק דחעיקר מכרכים על חחגכחח

 דמדאגכיח נפק כיח ודו״ק :
ן פסקא דשמעת׳ פסק הרמכ״ם כפי״א י נ ב ל  ו
 מה׳ כרכות על כיעור וכמילס פסק
 [ראכי הכן מכרי] למול והקשו עליו דזח דוקא
 למ״ר לכער אכל למ״ר על כיעור ככולחו על
 ועיין מ״ש הכ״י [כה׳ מילה] ופי׳ תמוה חדא



 מסכת פסחים ד
 וראיתי להתרת׳ כב״מ שכת׳ דחיכ׳ דאיכ׳ חמץ
 ידוע אינר פטרי מפני סכנת עקיכ דהא
 מכעיה ליה לרכא גכי ככר כפי נחש וכר׳ ררבייהם
 סתומים רכ״ל לפ׳ דבריהם דהיכ׳ דאיכ' חמץ יריע
 איכר פטור מפני סכנת עקרכ אלא מכניס ידר יכורק
 ולא חיישי׳ דילמ׳ כתר דכדק דהא אפי׳ בפי נחש
 מכע״ל אי צריך חכר לםרציאר או לא כ״ש חכא דליכ'
 אלא חששא כעלמ׳ א״נ כרנת חתרה׳ דלרכא ליכ׳ קר׳
 מהךדהכאדדילמ׳ ס״ל כר״נ כד יצחק כפי׳ חכריית׳
 רלא הקש׳ חפרי׳ח אלא הילכת׳ אחילכת׳ דפהק הש״ע
 כאן כדכרי התרס׳ רפשק ככעיא דרכא [דלקמן לקרלא]
 ולכך כתכר דהא כפי נחש מכע״ל לדכא והכא פשיט׳׳ל
 מיהו דכא ס׳׳ל כר״נ כר יצחק ואני אומר שלכך יבינו
 השמיט שמעת, דהכא משו׳ דס״ל כר״נ כר יצחק
 וראייתו מדכא דמכע״ל ולקמן אאריך כזה [א״מ

:  חע״ד]
 דף ט׳ #״א גמ׳ טעמא דלא חזינא וכו׳ עיין
 מה שהק׳ מחרש׳׳א ראע״ג
 די״ל דניח׳ ליה להק׳ קרשי׳ הכחש׳ אמאי כעי מיקי
 נ״ל דכרנתר משר׳ דלפי המהקנא שתי׳ דכא לא יתורז
 המשנה כלא חזינא ל״ל טעמ׳ דאין לדכר הרף ת״ל
 דנימ׳ אכלתי׳ לזה תי׳ דאיצט׳ אפי׳ חזינא מיהו
 ממקרם למקום דיק׳ כדלא חזינא [והא דהתחיל]
 לקכוע כמקשה משרם דזה הדירק יצא לפי סמסמנא
 ועיין כס׳ חק נתן מיהו מלשון רש״י כמשנה לא מוכח
 חכי דפי׳ דטעמ׳ דאין לדכר סוף ראי אמקום למקום
 שאם כאת לחוש ממקום למקום א״כ גם מחצר למצר
 ואין לדכר סוף גם מחתוס׳ אץ ראיה דלעולס קאי
 אלא חזינא אכל אי חזינא לעולם חיישי׳ וכדלא חזינ׳
 אפי׳ ממקום למקום א״כ תחוש אפי׳ מכית לכית
 דפי׳ מחצר לחצי הוא מכית לבית כמ״ש יש״י
 ולאו דוק׳ חצר אלא כל בתים של החצר קרויין
 חצר . ודע דרש״י לא גריס כמשנה מכית לכית אלא
 ממקום למקום ומזח סתירה לדכרי מחרש״א. ולעיקר
 קושייתו אינה קושי׳ דהא כונת המשנה ראם תחוש
 ולא נימ׳ אכלתי׳ אין לדכר םון< אלא ע״כ
 דאמרי׳ אכלתי׳ רזו ראיה דאמרי׳ אכלתי׳ ודו״ק :
 ועוד לדכרי מחרש״א מאי מקשי׳ התוס רמאי אשא
 לאשמעי׳ הא תנא ליה רישא כל מקום שאין מכניסי׳
 בו חמץ א״צ כדיק׳ רחא איצט׳ לאשמעי׳ דאפי׳
 חזינא ודוחק לומ׳ דקושייתם אמקוס למקום דנימ׳

 אגכ מכית לבית ורו״ק :
 מי לא תכן מדורות הכותים וכו׳ פרש״י דאתיא
 כרמן דקכריגויסמטמאין כאהל ולר״ם משם
ע ולזה פי׳ כמה ישחו לכשיצא הגוי משום דמגע  מג
 לא שייך כי אס עד שידור שם וחיישי׳ משו׳ מגע
 אכל אם משום אהל לכשיכנס מטמא כאהל ולזה
 חתוס׳ שכת׳ דאין מטמאין בח״ל משוס דטומאת
ע ודאי  אהל כגוים מדרבנן הוא אכל משו׳ מג
 דאסור אפי׳ כח״ל דחא מדין ח״ל הוא וקאמד לחו

 מרע״ח כל נוגע כחלל כדאית׳ כיכמו׳:
 ומזה יחיישכ חא דפ׳ המקכל דאשכחיח רכה
י גוים מ  כר אכוה לאליהו דקאי על ק
י גויס מטמאין כאהל משום דחימ מ  א״ל אין ק
 כח״ל ומזח ל״ק מה שהק׳ מחרש״א דחא ודאי
י גויםמטמאין מ  ספק׳ דאוריית׳ הוא אי לרבנן ק

 •באהל

 ואינו דומה לבני אדם [דשייך לפ׳ עבד שהקדים ז״לז]
 גס גכי עשייה [שייך לומר עוכר לעשייתן] שהעשייה

 לפניו ומוא עכר עלים ודו״ק היטיב :
 DW' ד״ה לא סגי דלאו אימו ממיל וכו׳ אבל
 ממל את מגדים מכרך למול וכו׳
 לכאור׳ ק׳ דמא לפי ממסקנא ומילכתא על כיעור
 דזמ משקלא וטריא למ״ר לבער אכל למ״ד על כיעור
ך כעל וערדממ כארמתרס׳ לחדש מ  א״כ מכל יכול ל
 דזח כריית׳ ערוכה כשכת ועוד דתקש׳ מכאן למ״ד
 על כיעור ונ״ל דכוונת חתוס׳ דראיתי כחרא״ש
 דחכיא הגירס׳ חמל אומר אשר קדשנו כמצרתיו
 על המילה רחמכרך ארמר אשד קדשנר כמצרתיר למול
 את סגרים וכו׳ א״כ זהו למול את הגרים כמקר׳
י חמל אומר ס  להכניסו וא״כ י״ל דחתוס׳ לא חוו מ
 אקכ״ו על המילה וכאו התוס׳ לומר דלמ״ד לבער
 א״כ [כוונת תמיית׳קאי] על כרכה א׳וקאי על חמל.
 מיהו לפי חמסקנ׳ קאי על כרכת שנית ולק״מ דזחו

 כמקום להכניסו ודי״ק:
 דף ח׳ עי׳א גמ׳ והאמ׳ רכא חצר א״צ בריק׳
 וכו׳ הקשח ה׳ מגן אכדחם
 לפי ממ שחילק חש״ע כין ספק לודאי א״כ מאי
 פריך נימ׳ דמא דקתני לאוד מחממ מיידי כודאי
 חמץ ע״ש ולפ״ר הפרי׳ח יתיישכ שדקדק מלשון
 כדיקמ רמשמע דאיירי כספק דאי ודאי מול״ל אין
 מכעדין ועוד נ״ל דלודאי חמץ אור מחממ דיו
 כיון שיודע שיש כודאי חמץ ולא שייך מני טעמי
 דמשיך נמורימ ומאי מיקטף כיון שמוא כאמצעמ
 של חצר אפי׳ אור החמה דיו דלעיני מכל ניכר
 ואין זח חורין ושדק •ן דלא שייך אפילו חד טעמ׳

 ודו״ק הטיב :
 לש* ד״ה לאורה נבדקת ואין צריך להביא
 לח אור בלילה וכו" הפר״ח הכין
 בדברי רש״י א״צ לבדוק כלילה אלא מניחה עד
 למקד ועפ״ז חק׳ מח שחק׳ ואני איני אומד כן
 אלא דיכול לבדוק ביום י״ג וא״צ להניח ער חלילה
 אבל ודאי אפי׳ אכסדרא אס לא בדק ביום י״ג
 צריך לבדוק בלילה רהא הר״ן הביא דעת רי״א
 דכודק ביו׳ י״ג ושו״רשכן פי׳ חפ״יוששתיכעלנלהון:
 תוס׳ ד״ה חכא כשחכלכ יכול לחפש אחריו וכו׳
 אכ׳ כחמ׳ ידוע הטריחוהו חכמ׳
 לחזר אחריו כמרא וחצינא וכו׳ עכ״ל עיין
 מה שהקשה חפר״ח מההיא דלקמן דמכעיא
 ליח לדכא ככד כפי נחש וכו׳ יע״ש ולק״מ דחתס גכי
 נחשקרוכ לודאי שיאכלנו [כיון שהוא כפיו] אכלחכא
 אפי׳ אם לא יחפש כיוןדיכול לחפש חייכ לבער ואם
 יחפש ספק שמא יחפש ולא יגיע למקום החמץ ואף
 אס יגיע שמא לא יאכלנו והוי תרי ספיקי להתמיד י
 ועיין מת שכתכ מחרש״ל לקמן ולדבריו לא יתיישב

 חך דחכא דהא אינו יכול לבדוק כגופו •
 ולאיתי להשע״השכת׳ דשאני הכא דמצד חמצוח
 הוא חייב אלא דשמא דכתר דכדקוכו׳
 ולא ידענא מאי קאמ׳ דא״כ מה מקשו התוש׳
 מחחיא דלעיל רהתם נמי מצר חמצוח הוא חייב
 דהא [כי״ג] איירי ועל חשוכר לבדוק לכך הטריחוהו
 חכמים ודכיי השער״ה אחני מה שק״ל על מחרש״ל

 רחשת׳ כדבריו יתיישבו דכרי מחרש״ל:



 מסכת פסחים
 כעי כיסוי ת״ל דנתי׳ כהדיא תשפכנו ואי טעון
 כיסוי לא חשיב נשפך . ועוד ק״ל במת שסיימו
 בדבריהם ותות מקשינן דלא כעי כיסוי אי לאו
 דגלי קרא דמה באו לומר רודאי אי לא כתיב
 חיה ודאי דלא הוה ידעי׳ דטעונ׳ כיהוי ומה נוגע
 זח לתירוצם . ואי לאו דמסתפינא אמינא דזהו
 תירוצם ומביאים ראיה לדבריהם דחעיקר משוס
 היקש׳ ואי לאו מטע׳ תיקישא [אלא משום דלא
 חשיב נשפך] א״כ הקיאי סותרין דמעיקר׳ כתיב
 תשפכנו דמשמ׳ דקאי אחיה דחא כתי׳ כצבי וכאיל
 וא״כ חיכי כתי׳ דחיה טעון כיסוי אלא [ע״כ]
 מטעם היקש׳ חוא דאמרי חכי וכיון דגלי קרא
 בהדיא מוקמי׳ חיקש׳ אבהמה ולא אחיה ודו״ק :

 סליק פ׳ אור לי״ד

 פ׳ כל שעה
 דף כ״א ע״א גמ׳ צריכ׳ ראי תנא בחמת
 וכו׳ אכל חית דאי משייר,
 מצנע׳ ליח פי׳ וכיון דמצנע׳ לית לא אסיק אדעתי׳
 .וחיישי׳ שמא יתגלח ועכר ואי תנא חיה חו״א
 דטעמא דמ״מ הא מצנע׳ לית ולא חיישי׳ &מא
 יתגלח אכל כחמ׳ דלא מצנע׳ וחיישי׳ רילמ׳ לא
 אשיק אדעתי׳ וכו׳ מיהו רש״י כת׳ רלא עכר
 ככ״י משמע מדכריו דככל ימצא מיתא איכ׳ ועכר
 וכ״כ מחרש״ל אכל א״כ ק׳ חיכי שרי להאכיל
 ויעכור על כל ימצא ומוכרח דש״ל לרש״י רמאכיל
 לחיה וכודק אחריה אכל כחמה רכאות׳ שעה
 עכר על כל יראה רלא אשיק ארעתי׳ כאות׳
 שעה [לכטליה] ועכר על כ״י כתוך תפסח רוראי
 כשש שעות לא עכר על כל יראה או אפשר ררש״י
, אלא כדי ליישכ חצריכיות  מורת לרכרי תתוס
 שלא יתיו מנגדים דכתחלח אמר רתצניעות גורס
 האיסור ולכסוף אמר דתצכיעות גורם חהתר מיתו
 לפי תאמת ודאי מורת לדכרי התום׳ דליכ׳ כל
 יטמין , ורע רעל מה שחק׳ תתיס׳ מחא רתנן
 מאכיל לכחמח ומת שמשייר יניחנו כצנעא תי׳ היא״ש
 דמיירי כחיה כפות׳ וחק׳ חפר״ח דא״כ הוי דומיא
 דכהמה ותיכי קאמ׳ ואי תנא חיה וכו׳ ונ״ל דלק״מ
 דהכי פי׳ דאי תנא חיה חוח מוקמי׳ לה כשאינה
 כפות׳ והתנא לא רצת לסמוך רמכח קו׳ התום׳ אנו
 מכינים רמיירי ככפות׳ דאיכ׳ לפרושי מאכיל וכודק
 אחריה או לא יעלים עיניו ממנה אכל כהמ׳ דלא
 מצנע׳ לא אסיק אדעתי׳ לכטולי מיהו לפי [חאמת
 לא פי׳] הרא״ש דלא יעלים עיניו דסתמ׳ קתני מאכיל

 סתמ׳ ולא משמ׳ שיכדוק אחריה ודו״ק :
 רש״י ד״ה כל שעה לדיוק׳ אצטריך וכו׳ כוש
 דש״י למאי איצט׳ האי כל שעה וכו׳
 דפשיט׳ דכיון דאוכל הוא וגס למסקנא דקאי לכהן
 מ״מ ודאי דלכחמה מותר וכתכ דאיצטריך לדיוק•
 לאשמעינן שאסור׳ כהנאה ולאפוקי מר״י הגלילי
 דמתיר כהנאה ומסיפ׳ לא תירוק דאימ׳ דקאי הפסח
 גופית ואתא לאשמעי׳ דהכל תלוי כשעות ומרישא
 דקתני שורפין כתחלת שש לא ק׳ דהו״א שמא יאכלנו
 וה״ח מותנח לפני כלכו אלא דינא אתא לאשמעי׳
 דאס לא נתנח לפני כלכו שצריך שריפה אם חוא

 בעיניה

ע :  . כאהל דאוריית׳ אי לרשב״י משוס ס׳ מג
 תוס׳ ד״ה אין חוששין וכו׳ וא״ת מרישא שמעי׳
 וכו׳ עכ״ל הקש׳ ה׳ אור חדש
 דילמא איצט׳ לדיוק׳ דוקא דלא חזינא ולק״מ
 דלישנא [דא״צ] כדיין משמע על הספק כמ״ש
 חפר״ח ומזח י5כנו קו׳ חמג״א שהק׳ על מרן
 כש״ע גכי אמצעה של חצר איצ כדיק׳ וחני מילי
 ס׳ חמץ וחק׳ א״כ מאי פריך לעיל וחאמר דכא
 חצר א״צ כדיק׳ נימ׳ דאיירי כודאי חמץ וכמ״ש
 ניח׳ דלישנ׳ דאין כודקי׳ משמ׳ ג״כ מס׳ י
 גס מה שחק׳ דילמ׳ לענין שא״צ כיטול איצט׳
 לית׳ דיכול לכטל ומאי נ״מ שא״צ וא״ת לאחר
 זמן איסורו שאין יכול לכטל א״כ מאי נ״מ הא
 תנא ליה רישא שא״צ כריק׳ וא״כ אחר זמן איסורו

 שאינו יכול לכטל א״כ הוא (עכ״מ וחע״ר) :
 דף י״א ע׳א גמ׳ קשיא דרכנן אדרכנן וכו׳
 הנח הדמכ״ם כת׳ שכת
 פ״ו כת׳ לא יקוכ אדם שפופרת של כיצח לפי
 שאסור ליהנות וכו׳ מפני שתוא מוקצת וחלח״מ
 הכין דעיקר אישורו אינו אלא מדרכנן וק״ל לפ״ד
 רא״כ [מאי] מק׳ מעיקר׳ ורמי רר״י אדר״י דילמא
 לא גזר ר״י אלא כמקום שאסור מדאוריית׳ אכל
 האי דאיסורו אינו אלא מדרכנן [לא גזר]. ועוד
 ק״ל מאי מק׳ מהאי דקשירח דשאני התם דקשירח
לתק קישור  אסור׳ מדאוריית׳ ואולם כזה י״ל ו
 חש״ס דמה מק׳ כלא״ה תק״ל דר״י אדר״י אלא
 דלכאור׳ יש לחלק כין דאוריית׳ לדרכנן אלא דאחר
 שתי׳ לו כשהק״ל מההיא רשכת ולא תי׳ לו רשאני
 ההיא רמררכנן אלא ש״מ דס״ל דאין לחלק ועפ״ז
 הקש׳ מההיא דקשירה . מיהו ק״ל רהרמכ״ס ם״ל
 [דתמסתפק חייכ משום מככח כמ״ש כפ״ד מח׳
 שכת] ע״כ נר׳ דאין כונתו לכך אלא דקאי
 אאעפ״י שככתח דודאי הוא מטעם מוקצת מיחו
 כשהוא דלוק חייכ משוס מככה וכמ״ש רכי׳ כה׳
 שכת כפ״ר ואע״פ שתתוס׳ כמש׳ כיצה [ד׳ כ״כ]
 כתכו רחייכ משוס מככח קצת היינו דחייכ [ד״ל]
 אישור׳ דאוריית׳ וכן מוכח מרכרי ה״ה כת׳ שכת

 ודו״ק :
 דף י״ד ע״א תוס׳ ד״ה דאיכא משקין וכו׳
 ור״ת אומ׳ וכולי
 אכל מררכנן מטמא אחרים ככ״ש וכו׳ עכ״ל עיין
 כמה שחק׳ מתרש״א וכונתו דלפי תי׳ הש״ס דאיכ׳
 מ&קי׳ לא יתורץ סיפ׳ דתרומת דשתם תרומה
 טהורה עם הטמאה חוא על האוכלין לא על
 המשקי׳ דלא שייך כמשקי׳ שריפ׳ כשלמ׳ אי לאו
 כ״ת חו״א דחא דקאמר משקי׳ כהדי כשר הוא
 מדאוריית׳ וקאמ׳ ששורפי׳ תרומ׳ טהורה הוא
 כטומאה דרכנן ולמד כמכ״ש דמטמאין אות׳ אכל
 לפי׳ ר״ת דהא דקאמ׳ משקי׳ [חיינו מררכנן] א״כ
 דאוכל אינו מטמא אוכל אפי׳ מדרכנן א״כ תיקשי
 סיפ׳ ותי׳ דלא נחית לאקשויי אשיפ׳ אלא דכעי

 לאקשויי מריש׳ ורו״ק :
 דף D״t ע״כ ד״ה דם שאינו נשפך וכו׳ כיון
 דטעון כיסוי וכו׳ עכ״ל
 לא ידענא מאי ק״ל דאי מאי דכעי כיסוי לא
 חשיכ נשפך למה צריך התם היקיש׳ מה מיס לא



 מסכת פסחים ה
 דמצייה לתחייתו] דל״׳ל רכתי׳ נתינת דגר מכ״ש
 דמכירח [דנכרי ידעי׳] ומאי קי׳ הא איצט׳ למעט
 מכירת בגר אלא צ״ל דש״ל כרעת םימב״ם ז״ל ורו״ק:
 ת1ס׳ ד״ה כל מקום וכו׳ וא״ת יתא נחנת מחמז
 בפתח בכרת יכי׳ ואוי״י יכו׳ אבל
 כי כל איכל לא ילפי׳ מלא תאכלי עכ״ל ואע״ג
 שכתבי התיש׳ לקמן ד׳ כ״ח כד״ה חד לפני זמנו
 וכו׳ ואיר״י כיין דחד מתנתי קראי משמ׳ אישיר
 הנאה לא נחלק ביניהם הייני משים דחתם איכא
 תלתא קראי יצא ידעי׳ אי ניהי לפני זמני ואי
 ניהו לאחר זמנו כיון שהכתיב לא פירש ודאי
 דכולחו שוין וז״ש כיון דחד מהנהו קראי משמע
 אישור הנאה לא נחלק ביניהם ד״ל כיון שחס
 סתומים אבל כאן פסוק דכרת הוא מבורר בפ״ע
 ולכך לא ילפי׳ מלא תאכלו. ובזה א״שמ״שתתוס׳ לקמן
 גביחמץניק׳ לימ׳ דא״בחמץ נוקש׳ דלחזקיח מותר
 בהנאה וכי׳ יע״ש דתא בחמץ נוקש׳ איני נקרא
 חמץ אלא מרבייא רכל יס׳׳ר דהתים׳ דלא אמרי׳
 כיון דחד מהנהו קראי ארכייא יכת׳ יכ״ת כיין
 דרבינן ליה לאכילה ה״ה להנאה ור״ל דהיבוי הוי
 דימיא דהעיקר אע״ג דלא היי במשמעו׳ א״כ
 כרת נמי לחייב אבל כאן דההנאה לא נזכרה
 בכתיב א״כ איכ׳ למערך כרת נמי לחייב דלאו
 מכח ריבוי אתינן עלה ידי״ק הטיב יעיין למחרש״א
 שם . ומ״ש שם מחרש״א וליכא למימר ראם חמץ
 נוקשא יהא בכרת גם בלפני זמנו יהיה בכרת
 ע״ש לא דק דבריית׳ קתני כהריא יכול יהא חייב
 כרת ת״ל מיום הא׳ עד יום תז׳ מיעט לפני זמנו
 וראיתי להשע״ת ריש ת׳ חמץ מ״ש לתי׳ ותם
 רבדים סתומים ויש להעמיס בדבריו מה שפירשנו
 וראיתי לו [שהביא בשם המגיה בס׳ מש״ל] שהס׳
 דמאי מקשי׳ חתוס׳ דהא מדאיצט׳ נכש לרבות
 [דחייב כדת] השיחה ש״מ דבהנאה ליכא כרת
 כדגת׳ התוש׳ [בחולין ד׳ ק״ך] ונ״ל דל״ק דהרי
 כת׳ התום׳ לקמן [ר׳ כ״ד ע״כ ד״ת אלא תכא
 משום רזיעה וכו׳ הא דיליף פרי ערי מבכורים
 לחייב על היוצא מן הזתים ומן הענבים משים
 ערלה רגמר] מבכורים דאיצט׳ דלא נימא [זיעה
 בעלמ׳ הוא ע״ש] וק׳ דהרי ערלה אשור׳ בהנאה
 וא״כ אמאי איצט׳ דת״ל [דלא גרע] מהנאה וכ״ת
 דאיצט׳ למלקות [משום דאין לוקין] על ההנאה
 לית׳ חרא דתרי תפר״ח בת׳ פסח [סי׳ תמ״ג]
 דייק מזח הלשון [של התוס׳] שלוקח על ההנאת
 היכא דליכ׳ אלא חנאה לחורה ותו דחרי התלמוד
 קאמ׳ משוס רזיעח בעלמ׳ הוא דקאי על סאישוך
 א״ו ביון דזיעח בעלמ׳ הוא גרע מההנאה דלא
 נחנה מגוף החמץ כי אס מזיעתו ותתוס׳ שם
 בחולין שתי׳ משום דלית כהנאה כרת כלפי מה
 שחק׳ חש״ס תא אכילת כתיבה ביה ולא תק׳ זיעה
 בעלמ׳ רם״ל רחשיב הנאת ולכך תי׳ חכי ודו״ק
 הטיב אבל ק׳ כיון דשתייח במילי דעומדין לשתים
 בכלל אכילה אמאי צריך ק״א והכא ליכא לתדוצי

 כמו ביכורים :
 מהד׳׳ב ת1ס׳ ד״ה כל מקום וכו׳ יהא נהנה
 מחמץ בפסח בכרת וכו׳
 ראיתי לח׳ שער״ה [ריש ה׳ חמץ] שהביא בשם

 המגיה

 בעיניה כמ״ש ממרש״א ז״ל לקמן בתוס׳ . מיחו
 מה שחק׳ דהא איצט׳ לאשמעי׳ דמאכיל לבהמה
 ולחיה אע״ג דמשיירת ל״ק דפשיט׳ דמותי־ אי
 לא קתני כלל דלבחמח הא חזי לית ולחית היא
 מצנע׳ ליה וליכ׳ בל יטמין מיהו אי קתני לבתמ׳
 דוק׳ הוח טעי׳ לומ׳ רלחיח לא מדקתני לבחמח
 ואי קתני לחיה הו״א השבר׳ להפך כמו שכתב
 בגמ׳ אלא ע״כ דאיצט׳ לדיוק׳ ומוכרח למתני

 כולהו ודו״ק :
ב גבי לא צריכ׳ לשעות דרבנן וכו׳ (א״ח  ע׳
 זת מצאתי ותחלת הדיבור חשד תי״ח)
 איך שיחיה כבר מצי׳ למידין דלכ״ע שעות דאוריית׳
 וחמץ דרכנן או איפכ׳ אין חוששי׳ לקידושיו מיחו
 הש״ע באה״עסי׳ כ״ ח כת׳ דאי איכא חד דאוריית׳
 וחד דרבנן ה״ז ספק קידושי׳ וכלם תמהים בזה
 ואפשר דמפרש אין חוששי׳ לקידושיו לומ׳ רמקורשת
 בודאי אלא דשפק קידושי׳ מיתו אי תרי דרבנן
 מקודשת בוראי וכ״כ התיש׳ בקידושי׳ ד׳ ני׳ח
 לדעת ר״ת מיהו לרעת רש״י דמפ׳ אינת מקודש׳

 ובמקום אחר נאריך בזח :
 ש0 בשלמ׳ לר״מ וכו׳ אלא לר״י האי מבע״ל
 לדברים ככתבן וכו׳ יש לדקדק לדעת הרמב״ם
 בה׳ זכיח ומתנה פ״ג דפסק כר״י ופסק רלגר
 בין בנתינה בין במכירה דם״ל רל״פ ר״י אלא
 בגוי דאסור לישן לו מתנת חנם א״כ לגר אשר
 בשעריך תתכנה ואכלה חוא מיותר דמהי היתי
 שאשור בנתינה כיון דמצות לתחיותו ואין לומר
 דהו״א דגר אסור בנתינה כדי שיתנו לב להתגייר
 וכמ״ש התיס׳ בע״א [ד׳ כ׳] רא״כ לר״מ נמי הכי
 (חשד) וכ״ת רלמכור לנכרי יתיר׳ לכתוב לגרי
 תתננח לחיר א״כ היא ממעטי׳ נתינה דככרי משו׳
 מתנת חנס יאצטריך לערכנהי כרי רקאי אתריייהי
 יכ״ת א״כ נכתיב בתריייהי תתננה יאכלה א״כ היה
 ממעטי׳ בהדיא מנירה רגלי קרא דיקא בנתינה
 ילא במכירה יי״ל דלא כתכי תתיס׳ כן אלא אם
 כתיב מכירה דנכרי לחיד אבל לר״מ לא לכתיב
 קרא כלל ימסבר׳ לא אמרי׳ תכי כדי שיתני לב
 להתגייר וא״כ קרא יתיר׳ אבל לר״י אי כתיב

 לנכרי בלחיר היה טעינן :
 אבל יש מקשי׳ מראיצט׳ אי לחלק א״כ ש״מ
 דאי לאי אי [לא] חיה אמרינן לרבדים
 ככתבן אלא ראיצט׳ לםתי א״כ ש״מ דלא תאכלי
 אחד אישור אכילה ואחר איסור הנאה משמ׳ ילק״מ
 דאי לאו או אה״נ דהיה הכי אכל השתא רכתי׳
 או עקר זה המשמעי׳ יאמרי׳ דלא תאכלי אכילה

 משמ׳ אישו׳ הנאה לא משמע :
דע דמדכרי חתוספית כע״א מוכח דס״ל כדעת  ו
 חדמכ״ם ממה שהקשו דל״ל או מכור ת״ל
 מלא תחנם ומאי קו׳ הא ע״כ צריך למכתב לגר כדי
 למעט מכירה ואי כ חוה טעי׳ דלנכרי אשור אפיי
 במכירה דמצוה לגר דוקא כרי לתחייתו אלא ע״כ
 דש״ל דלגרכץ כנתינה כין כמכירה יא״כ כוליהקרא
 יתיר׳ הוא אבל השתא רכתי׳ או מכור לעשה איצט׳
 לגר דלא תימא דלגר בנתינת אסור כדי שיתנו לב
 להתגייר . וכן ממה שחק׳ בד״ה להקדים לא [צריך
 וכו׳ כיון דמסבר׳ ידעי׳ להקדים נתינה דגי משוס

 ג ׳3



 מסכת פסחים
 כיון דשל ישדאל הוא ואפי׳ דקאי בתיי עכרי רנהרא
 הול״ל לא ישן כיון דחוא של ישראל וזהו כונתם
 כיון דדייק כך ש״מ דבשל גוי איירי וכן מבואר

 מדבריהם כע״א :
 וראיתי מקשים על התלמוד רלוקמ׳ באמ״ה
 דמפרכסת דלישראל שרי ולגוי אסור
 כדאית׳ בחולין ד׳ ל״ג ולק״מ דתא כת׳ התוס׳
 בחולין די״ל לית לית מי איכא מידי דלישראל שרי
 וכולי מיתו ר״י אית ליה מי איכת מידי וכולי
 ומסתמ׳ [דר׳ אבתו נמי] אית לית [בריית׳] דאחד
 ישראל ואחד גוי מותרין בו ועוד בלא״ת תא ר׳
 אבחו קאמר משמיה [דר, אלעזר ושניתס תלמידי
 דר׳ יוחנן וא״כ וראי] דר״י ס״ל כ״מ שנאמ׳ לא
 תאכל וכו׳ אחד איסור אכילה וא׳ איסו׳ הנאה
ו אתי ככ״ע [כמ״ש ח כ א ׳  [ועוד] דבלא״ח תא ר
 סתוס׳ לעיל] וא״כ כריית׳ דקתני אחד ישראל וא׳
 גוי מותרין כו לא אתי׳ כר׳ אכתו דלכריית׳ ליכ׳
 לאוקמ׳ כמפרכסת. אך ראיתי כס׳ כריתי ופליתי
 שתק, דלוקמ׳ כאמ״ת דטמאת דלישראל מותר
 כהנאה ומת שתי׳ ת׳ מדאיצט׳ תרתי דליתני אמ״ת
 לכ״נ ולא ליתני [כוס יין לנזיר] אלא ע״כ משו׳
 דאמ״ה אסור כישראל וא״כ ליכ׳ לאוקמ׳ כמפרכסת
 ולית׳ דאיצט׳ תרוייחו [דאי תנא אמ״ה לכ״נ הו״א]
 רדוק׳ כאמ״ח לכ״נ משום דהוא חשוד דהא כ״נ
 תוא מיתו לנזיר ישראל תוא [ואינו שותחו דמסתמ׳
 אינו עוכר] והראית דלגוי אפי׳ לא אמר לו אכל
 כישראל דוקא שא״ל הושיט לי וכ״כ תתוס׳ כע״א
 ואי תנא נזיר משו׳ רחוא כעצמו אי כעי למיחוי
 נזיר . ולעיקר הקו׳ לק״מ ראמ״ה סתמ׳ קתני
 ומשמע הכל ומשמע כל מירי אכל קו׳ התוס׳
 היא משוס רקתני כתריא לא יושיט ולא קתני לא

 יתן ורו״ק :
 דף כ״ג ע״א גמ׳ והרי שרצים וכו׳ שאני
 התם דא״ק לכם וכו׳ א״ה
 אפי׳ לכתחילה וכו׳ [ק״ל] מאי אא״כ שייך חכא
 [רלשיטת תמקשן נמי דכעי] למימר רלא יאכל
 דוק׳ אכילה ולא הנאה [תיקש׳ נמי מאי אריא
 נזדמנו] אפי׳ לכתחילה ולפי מ״ש הט״ז כי״ר סי׳
 קי״ז דהיכא דתתורח תתיר׳ כפירוש אין כח כיד
 חכמיס לאסור ניח׳ רכפשט׳ רמתני׳ הו״א רמדרכנן
 הוא ראסיר מיהו אחר [רמשני לכם] שכתכה התורת
 ההתיר כפי׳ [פריך] דאין כח כיד חכמים [לאסור]
 ומשני דאסמכוה אקרא דיהיו כחוייתן יהיו והיכא
 [דיש] שמך יש כח כיד חכמים לאסור וכל זה [ראיה]
 למ״ד דאיסור סחורה הוא מדרכנן . וניה׳ תשתא
 לקו׳ מחרש״ל שהק׳ כגמ׳ רמאי פריד ולהזקיה וכו׳
 דאימ׳ דאיצט׳ משוס יחיו [ולפמ״ש א״ש] דכ״ז אינו
 אלא מררכנן . מיתו יכולני ליישכ כונת מהרש״ל
 דמשום [דכ״ז הוא] אחר האמת אלא [דמחרש״ל]
 מקש׳ דילמ׳ חזקיה ס״ל דהוא מדאוריית׳ וכשאמ׳
 לו טעמ׳ דידי נמי מהכא ודאי רס״ל דיהיו אסמכתא
 כעלמ׳ ונתיישכח קו׳ מהרש״א כמח שחק׳ על
 מחר״של.ועור נ״ל דלק״מ דאי פירוש לא יאכל דוק׳
 אכילה ולא חנאח ליכ׳ לפרושי יחיו אפי׳ נזדמנו
 דא״כ לכתוב לא יחנה ולמת כתכ כלשון אכילה
 דוק׳ מיהי הקרא לגלויי פירוש לא יאכל דוק׳ אכילה

 ולא

 המגיח דחיכי שייך יהא נהנה בכרת רא״כ אמאי
 איצט׳ נפש לרבות השותה כמו שסק׳ תתוס׳ כחולין
 [ד׳ ק״ך] וכו׳ עש״כ וכעין קושייתו תק״ל בגמ׳
 [לקמן ד׳ כ״ג דפריך ותרי] שרציס דרחמנא אמר
 .לא יאכל יתכן צדי חית ועופות וכו׳ שאני התם
 דכתי׳ לכס וק׳ אמאי איצט׳ לכס לתתיר הנאת
 ת״ל מדאיצטריך בחולין [שם] הטמאים לאסור ציר
 ורוטבן וכו׳ ש״מ דמותרין בהנאה דאל״ח ל״

 לאסור צירן דלא גרע מהנאת כמו שתק׳ תתוס׳
 כאן בחמץ א״ו אי לא יאכל משמע איסור חנאח
 לא דרשי׳ הטמאים לאסור צירן אלא לדרשה אחריתי
 ועוד עיקר חקו׳ אינת קו׳ דתאי בריית׳ דדרשה
 לרכות &שותה איכא למימר דס״ל כחזקיח דאיכ׳
 כריית׳ כת״כ גכי עופו׳ לא יאכלו לחייכ תאוכל
 כמאכיל או אינו אלא לאוסרן כחנאח ת״ל לא
 תאכלו כאכילת אשורין כתנאת מותרין אלמא דס״ל
 כחזקיח וכמ״ש ח׳ כעל קרכן אחק וכמקום אחר
 הארכנו כזה . וא״ל דחכייית׳ םמכ׳ אקר׳ דלכם
 ול״ס קו׳ חרא״ס כ1׳ שמיני ע״ש . ומה שפי׳
 כעל קרכן אתרן לחייכ את המאכיל על הגדולים
 כגון שתחכ לו חכירו אשתמטתיה הירושלמי וז״ל
 לחייכ את המאכיל ר׳ יצחק אומר הרי ק״ו ומת
 שרצים עשת את המאכיל לקטנים וכו׳ הרי רדומיא
 דשרצים. דתיינו לקטנים ור׳ יצחק לית לית פרכת
 חש״ס [שס] מת לשרצים שכן אישורן ככערשת

 ועיין להשע״ח :
 דף כ״כ ד״ה ואימא כמים הנסכים לא פריך
 וכו׳ אלא [מהכא לא מצי] למילף
 וכו׳עכ״לעיין מ״ש מחרש״ל ונראה רכונתו [משוס]
 דלכאורה תי׳ חתוס׳ תמוח רלא שייך לומ׳ כמים
 [האסורים דהיינו] הנסכים חא כלא״ח אסור מלא
 תאכל אלא [ע״כ רהיקש׳ אתא לחתיר וחדי הוא
 כאלו מפורש לתתיר רתיינו רוכ מים] ראי תימ׳
 כמים הנסכים רוק׳ [הוא מיותר] אכל כונת התוס׳
 לומ׳ דכשלמ׳ [אי חוח] כתי׳ כמים המותרים אז
 איכא למשמ׳ אכל אחר [רכלל] סכתוכ כמיס סתם
 וכולל תכל א״כ ליכא למשמע [ממלת כמים] תתיר׳
 רחמים ג״כ יש כחם שאסורים וא״כ מחיכ׳ משמ׳
 התיר׳ [ואיכע״כ היקש׳ איצט׳ לדרש׳ אחריתי כרמסיק]
 ומשני ליה דאזלי׳ כתר הרוכ (כאן חסר וחי״ח):
 ולעיקר קושיית סתום, נראה דחרמכ״ס כת׳
 דאין לוקין על חחנאח שהוא חלק מחלקי
 האכילה [וזה דוק׳ אי נפק״ל החנאח מלא תאכל]
 אכל השתא דאיכא כמים [ללמד] על חחנאח וא״כ
 חחנאח [נפק׳ מקרא כפ״ע ולוקין] על ההנאה
 דאהרריח לאישור׳ קמא ונפיק [מתיכת כמיס]
 לחודיה וק״ל . ומ״ש דרוכן מיס ד״ל וא״כ כ״ש
 דכולל אכל חש״ס תי׳ לו דליכ׳ חתס אלא רוכ

 ועיין (השר וחי״ח] :
 ע״כ ד״ה ואכר מן החי וכו׳ מדקתני לא יושיט
 ולא קתני לא יתן וכו׳ עכ״ל עיין
 מ״ש מחרש״א ומפני שכיונתי לדעת ח׳ לח״ס לא
 כתכתיו עוד נ״ל רחא רקאמרי דדייק הוא מדכרי
 חתוס׳ כיון דרייק מדקאמ׳ לא יושיט דוק׳ כתרי
 עכרי דכחרא ד״ל שאינו מקושר אלא הושט׳ ואי
 כשל ישראל מאי דיוק הוא זח חול״ל לא יתן



 מסכת פסחים ו
 ושו״י־ להיכ פנ״י כחי׳ שהה׳ כן יע״ש :

׳ י״ה הכל מורי׳ וכו׳ והא 2 ס ו ת y ף כ״י  י
 דלאקאמ־הכ״מככ״ח
הד עכ״ל עיין כה׳ מש״ל ומ״ש , /  שמא משום דאין מזה׳ מ
 דליכא למיערך רמה לכלאי הכרס שכן לוקין עליהם
 כיון דיכול למילף אלא משום דאין מזהירין מן
 הדין לא חשיכ׳ פירכ' יע״ש ולכאור׳ קשה מהתוסי
 דחולין שכתכוכרת גופיה ליכאלמילף משום דאין
 עמ״ה ואפ״ה פדיך שכןכרתומהשמחלקכס׳לימו׳ח׳
 לימור משוס דאותו הלימוד עצמו של הנאה
 ומיהו כלימוד דחולין פיכינן על הנאה מאכילה
 שכן כרת דככ״ח אפי׳ כאכילה ליכא כרת מיהו
 כ״ז לשיטת מחרש״א אך לשיטת חמ״של דאפי׳ על
 האכילה אינו לוקת וכאכילת ילפינןמג״ש א״כ הוי
 דומיא דחולין דפרכי׳ על הנאה מאכילה שכן
 לוקין על האכילה [שלא כד״תנא] תאמר ככ״ח
 שאינו לוקה על האכילה [שלכד״ה] אכל הנראה שיש
 לחלק כין פירכת תמלקות לפירכת הכרת דרוב
 חלאוין לוקין עליתן אלא תכא משוס רלא כתיכ
 כהדיא אלאמק״וואף האכילת דאתיא מג״ש אפ״ה
 אי ן לוק׳ משו׳ דלאעריפ׳ כמ״ש חרכ אכל חכרת דוכ
 הלאוין [אין] כחס כריתות וא״כ ש!יד פרכינן

 מהכרת ללאו ודו״ק:
 דף כ״ה ע״א גמ׳ ואס איתא ליפמך מה
 לכ״ח שכן לוקין עליהן
 שלא כדרך תנאתן וכו׳ ודאי דכונת הש״ה על האכילה
 שלכד״חנ אכילת דאל״כ מאי קאמר [תאמר כככ״ח
 שאינו לוקח] אלא דרך הנאתן [וחדי עדין לא ילפינן
 אישור הנאה אפיי כדרכה] וא׳כ הנאה מותר וכן
 הכין מחר״שא ז״ל כתיס׳ ר״ה הכל מודים יע״ש
 ומיהו אין זה קו׳ דמצינו תאמר וכו׳ ור״ל כשתלמוד
 לא תלמוד אלא כדרך הנאתן וכ״כ התות׳ כיכמו'
 כפ׳ הכע״י ד׳ נ״ז והוכיחו מחש״ס דר״פ ד' וח׳ ד׳
 מ״א רק׳ מח שאין כנוגח שלא עשה אונס כרצון
 לקרכן ור״ל כשתלמור יע״ש ומיהו לכאור׳ חוכחתס
 אינה הוכחה דחא קאמר חתם ת״נ משתכ׳ וכו׳ דאי
 ס״ד לקרכן לא אונס כתי׳ ולא רצון כתי׳ מיהו
 תוכח' אחרת שכתכ שם היא הוכחה טוכח וכ״כ
 תוכיחו תתייש׳ כמציעת [ד׳ מ״כ ע״א] דמצינו תאמר
 ככהן גדול ולאפס הפנאי אין לתאריך ודלא כחשע״ה
 כקונטריס חופת חתנים [ש״ג] שדחה כלל זה י
 והא ראמר ת״נ מסתכ׳ הוא [סער] כעלמ׳ ולא
 נדחה כלל זח ולרכ פי׳ כפשטא וכ׳יכ חמש׳׳ל
 כחי יסו״חת כפ״ח רא0 הנאת אכילה שלכד״ח
 אינו לוקה דלא עדיפא שלא כדרך הנאת אכיל׳

ע״ע :  מתנאת הנאה כדרכה ו
 זאת אומרת כלאי הכרם עיקרן נאסרין עיין
 מ״ש מהרש״ל ומ״ש עליומחרש״א ולכאורה ק׳
 דתא תוס׳ כת׳ כחולין דמתחילח חיה יכול לומ׳
 חמץ כפסח וכלאי הכרס יוכיחו מיחו מזת ק׳ על
 מחרש״ל שכת׳ דליכ׳ למפרך יוכיח מכלאי סכרם
 משוס דאיכ׳ למימ׳ שכן זרוע וכא ולא חיתחלו
 שעת הכושר גס קושייתו ל״ק דהא מעיקן סמיך
 אכלאי הכרם אלא דקושייתו היא למח חזכי׳ חמץ
 כלל לא חיה לו לחזכי׳ רק כלאי חכ׳ לכד א״כ
 ע״ז תי׳ מהרש״א שפיר דהא איכא למפרך פירכ׳

 כל

 ולא חנאחליכ׳ לפרושי יהיו אפי׳ נזדמנו דא״כ
 לכתוכ לא יחנה ולמת כתכ כלשון אכילה דוק׳
 מיהו הקרא לגלויי פירוש לא יאכל רפי׳ אפי׳ הנאה
 ראי כתי" לכם ולא כתי׳ יהיו הוא [רקרא] גלי
 ופירש לא תאכל חו״א דוק׳ [אכילה] ולא חנאח וכן
 נמי לחזקיה גלי יחיו אלא יאכל דפי׳ הנאת ואי
 כתי׳ לא תאכל לא חוח דרשי׳ יחיו אפי׳ נזדמנו
 דלא יאכל סותרת ולהכי איצט׳ לכם ושלא נאמד
 לכסקיימא המשמעות דלאיאכלדמשמע דוקאאכיל׳
 ואי כתי׳ יחיו לחוד׳ לא חוה דרש׳ כתוייתן יחיווק״ל:
דע דרכרי חט״ז דשי׳ קי״ז חנ׳ז הנח מדכרי  ו
 חתום׳ נראה דל״ל האי כללא דכתכו
 ר״פ מקוסשנתגו ונראה דמדאורייתא אסיר מדמשני
 כירושלמי התורם אמרח ואספת דגנך ע״ש ולדברי
 תט״זאין כאן ראית . ועוד דכתכו ככ״מ כפרק
 איזהו נשך גבי לנכרי תשיך וי״ל כיון דאמר רחמנא
 מצ׳ לחסדם אין כח כיד חכמי׳ לאסור ומדכתכו מצוה
 ש״מ מצוח ומכאן ק״ל עלהט״ז דמאי משני תלמוד׳
 לאפוקי אחיך דלא איך שיהיה הרי תתורה התירה
 ואיך אסרו חכמים . (כאן חסרקשרהדכריס)ואף
 לר״א צריך לומר כן דאל״כ לימא דא״כ ר׳ אכחו
 וכין חזקיה וא״כ לפי זה צריך לומר דלכם לא
 חשיכ חתירה מפורש בחרי׳ ויש כח כיד חכמים
 לאיסור אלא דנזדמנו מותר כמת שכתכ חפר״ח
 דמוכח מדברי [חרמ״כם] ראיסור הסחורה דאוריי׳
 מדכת׳ חוז מן תחלכ שתרי אמרת תודח יעשה
 לכל מלאכת ומת זת ראית מהתורה לאיסור דרכנן
 יע״ש ולפי רעת תט״ז ליכא ראית דמאחר שתתורת

 חתירה כ:ידוש אין כח כיד חכמים לאישור :
 כגמ׳ וחדי חמז כ1שח וכו׳ לא ירענא אמאי
 חק׳ לחזקיה ולר״אדכל״ה תיק׳ ר״י׳הג מדידיה
 אדידיח דחא גכי חלב איצט׳ יעשה לכל מלאכה
 להתיר הנאה ואפשר שמכח זה מחק [מחרש"ל] מן
 חכרייתה ר״י הגלילי. ואפשר דחמקשס לא שמיע
 ליה חאי כרייתת רחלכ ועפ״ז יתיישבו דברי התו׳
 שחקשח לחזקיח לכתוכ לא יאכל ולא כעי לך
 רתתוס׳ רצו להסכים רי״חג [עם חזק יח] או דלא
 שמיע ליה האי כריית' או שנמחוק רי״תג מתכריי׳
 ועפ״ז הקשח שפיר ול״ק קו׳ מהרש״א ודו״ק *
 ומהרש״א [הכין] כדברי מתר״של דכוונתו על כדיי׳
 דחמץ כפהח והאמת עמו ומה שהכין חרכ פני
 יהושע שכונתו על כריית׳ חכ׳ מפני שמכופלין
 הרכרים שאחר שאמר רי״חג אומר מה צריך לחזור
 ולומר דברי רי״הג ולית׳ רא״כ ימחוק דברי רי״חג
ל ועוד זה דברים כטלים ואין חרב מחרש״ל  ח
 הכניס עצמו כזה דמאי נ״מ בזח אלא העיקר
 כדכת* ומחה תיכת הגלילי אלא ר״י סתם והוא

א או ר״י כן יהודה ורו״ק: ת ע ל ן ח י ב ״  ר

 ע״כ גמ׳ מכדי וכו׳ מאי כיניחו וכו׳ כחמץ כפס׳
 וכו׳ ראי׳ להרא״שכפ׳ ג״חנדלמאי דקי״ל
 אין כגידין כנותן טעם א״כ לחזקיה גיר חנשח
 מותר כחנאח דלא נעיק הנאת מלא תאכלו
 ולרכי אכהו אסור כחנאת מלא תאכלו עיין שם
 וקשה דלימא דא״כ גיד הנשח למאי דקי״ל דאין
 כגידין כנותן טעם ועוד קשח דחרמכ״ם פשק כר״א
 דפ׳ אין כגידין כנ״ט דע׳ דמותר כתנאת וצ״ע



 מסכת פסחים
 ופסול מטע׳ שלא למנויי דנזא לדכא אף ערל לא
 פסול שלא למנויו דשואיל ולאו בר כפיה מתקן
 נפשית כ״ש כן נכר ראינו מחושר מעשה אלא
 ד״ל שלא תית עמהס כלל יכן מוכח מרכריתס כפ׳
 ע״פ ר׳ ק״ך א״נ סתם מדרכנן כדכתכי תתיש׳ שם
 יתכא איירי מראיריית׳ לא אמרינן תיאיל כלל מיתי
 לדכרי מהרש״א שם שכת׳ רלכי כייס איני מחיסר
 כלל א״כ מ״נ איני מחישר כלל לא אמרינן תיאיל
 כיון דהשת׳ הוא רשע כשלמ׳ ערל היא אניס
 אכל כן נכר שהוא רשע כרצון לא א מדינן כיה
 האי דינא ואפשר רלר״ח כיון שאינו מחושר מ פשה
 אמרינן הואיל מיהו לר״ח ס״ל דלא אמרינן הואיל

 מראוריית׳ כלל :
ף כ״ט ע׳א גמ׳ רכ אחא כר יעקכ וכו׳  ד
 ויליף שאורדאניל׳ משאור
, הק׳ לי כני יחמורי רפאל טייכ נר״ו  דראיה וכו
 דא״כ ר׳ יהודה היכי יליף מכותר דחמץ טעין
 שריפת דילמ׳ שאני כיתר שלא היתר מגללי תאמר

 כחמץ שהיתר מכללי אצל גכית יצ״ע :
ד הראיי לתיית כ ה ר ״ ף י״ב ע״א תוס׳ ד  ד
 יכי׳ דאין נתינה יכי׳
 עכ״ל עיין כמ״ש מםיש״ל ימ״ש דכתיכ תתן לי
 היאאשגירת לישנא יכינתי אינתן לכהן דהא לא
 כתיכ תתן לי כתשלימין אלא אינתן לכהן יכחנס הק׳
 עליי מחרש״א יפשיט , ודו״ל יכתרימה שלא יתן
 לי דכר שתיא אסור מכח תתן לי יאפשר כינת התיש׳
 עיקר׳ מכה תתן לי על חתרימה יעיין מתרש״ל לקמן
 יבשמיך אכאר דכריי(א״ה חכל על ראכרין) ומשיש״א

 אחר מחילה לא רקה! כזה :
( ה ׳ י כ ה גמ׳ אכל לא כטכל פשיגיא י ״ ף ל  ד
 ודאי הא ד פריך פשיט׳ הוא משים
 מה״כ וא״כ לקמן רקאמ׳ יכול יוצא אדם ידי חוכתו
 בטבל ק׳ דהיכי ס״ד למימר הכי הא הוי מה״כ
 [יפשיטא דאיני יייח כדפריך חכא] ואין לומר רקאי
 אדאורי׳ דהאי לישנא לא משמע הכי ״ יאין לימד
 דקאי אטכל דטכול מדרכנן ושפיר קאמ׳ מי שאיסורו
 משוס חמץ וכו׳ כיון ראשורמשוםטכל אף דהוי
 מדרכנן אינו [יי״ח כמו טכל דאורייתא] וכמ״ש המ״של
 ככמת מקומות דחשיכ אינה ראויה כיין ראשוד־
 מררכנן כדאית׳ כסוכה גכי עשאה ע״ג גמל ועיין
 כה׳ שע״חח׳ וא״כ שפיר יתיישכו עפ״ז דכרי
 סתוס׳ רשוכה ד״ל ד״ס משוס דהוי מה״כ ונו׳
 ועיין כמהרש״א ז״ל שם מה שהקש׳ והשתי עפ״ז
 ל״ק . מיהו מחרש״א ז״ל חכא כפר״שי ד״ה משו׳
 דהוי מה״כ הכין חכריית׳ דקאי אדאוריית׳ אכל
 התוס׳ לא הכינו כך ושפיר קמקשו רלישנא דיכול

 יי״ח וכו׳ לא משמע כך ורו״ק :
ף מ״א ע״א גמ׳ ר׳ אומ׳ וכשל מכישל  ד
 מ׳׳מ הק׳ הרא׳ים ז״ל לא
 לכתיכ לא כמים ולא כשל יע״ש ומה שהק׳ מהרש״א
 דתק״ל לת״ק נמי לק״מ דלת״ק כמים איצט׳ למעוטי
 צלי קדר דלת״ק פטור . גס מת שתי׳ דאיצט׳
 רכויא רוכשל מכושל לצלי קדר תמוה דאי לא כתי׳
 כמים וראי מכושל כולל הכל [ולא] טעי׳ ואיצט'
 רכויא אלא מכח דכתי׳ כמים אכל אי לא כתי׳
 כמים ודאי מכושל כולל הכל . ומה שהק׳ על

 תיי'

 כל רתוא שכן גידולי קרקע וכעל חק נתן ז״ל
 לא עיין יפת וק״ל :

ה עד שיתא כו כדי להחמיץ ״ T תוס׳ ד f ף  ד
 פי׳ כאישור וכו׳ עכ״ל
 עיין כמחרש״ל ולדעת מחרש״ל הראיה חיאדחשיכ
 זח וזת גורם אף שכל אחד לכדו גורם ודו״ק .
 וחראית תיא דחשיכ זוז״ג מדמתיר ר״ש דאי חשיכ
 חד גורס מ״ט דר״ש דמתיר דאין לומר דפליגי
 אי חשיכ זיז״ג אי חד גורס [דזה לא אשכחן] אלא
 ע״כ דחשיכ זוז״ג ורבנן אסרי זוז״ג ור״ש מתיר
 ורבנן דהכא אית לחו דזוז״ג מותר א״כ ע״כ ר״ש
 כרמן אכל התיש' שם כע״א מיידי אחר שדחה
 חש״ס רלא פליגי כזיז״ג ירלא כאכיי א״כ אין
 הכרח דסכרי דמן רזוז״ג מותר [ואפש׳ דסכרי
 רכנן דזוז״ג אסור כרכנן דר״א דנטל ממנה עצים

 וכו׳] וק״ל :
ף כ״ח $"2 גמ׳ ור״ש לקוכעו חוכח מנ״ל  ד
 נפק״ל מכערכ תאכלו וכו׳
 לכאורת ק׳ דמאי פריך דתא אין תיקש למחצה
 וחוקשו זח לזה אלא כונת חש״ם משום דכתי׳ על
 מצות א״כ נימא אהני היקש׳ לומר לך כשעה שישנו
 וכו׳ ואחני קר׳ דעל מצות . מיהו ק׳ סוגי׳ דלקמ׳
 דמוקי רכ אמא כר יעקכ מצח כזח״ז לאו דאוריית׳
 הוי דלא כמאן וכן הקשו חתוס׳ מיהו אפשר דרכ
 אחא אליכ׳ רר״ש קאמ׳ וס״ל דר״ש סכר דלאו
 דאוריית׳ וחש״ס דחכא אליכ' ררכא מיהו ק׳ דאיך
 קאמ׳ חש״ס חתם רלקוכעו חוכת נפק״ל מכערכ
 'תאכלו מצות הא קאמ׳ הכא דמחיקש׳ נפק״ל וכן
 הקשו חתוס׳ ועו״ק רא״כ הוי פלוגת׳ דתנאי דרכא
 כר״י ורכ אחא מ״ש אלא נ״ל דרכא ור״א פליגי
 אליכ׳ דד״ש דרכ* ש״ל רר״ש מורת דתוי דאוייית׳
 ורכ אחא ס״ל דלר״ש לאו דאוריית׳ והש״ס דתכא
 אליכ׳ דרכא וכ״ת דא״כ פליגי אליכא דר״ש דלית
 הילכת׳ כותיח זה אינו דחרי קי״ל דהילכת׳ כר״ש
 וכלאחר זמנו (כאן חשד איזה שיטות) וכזה ל״ק

 מה שחק׳ חשע״ח כה׳ חמץ :
 *שם כתיב כתאי וכתיכ כהאי וצריכי כ״ה כגמ׳
 כפ׳ ע״פד׳ק״וע״ש כפי׳ רשכ״ס ומכאן
 ק׳ •על חדא״ם כפ׳ אחרי מות גכי כל חלכ וכל
 דם שתק׳ דל״ל תרי קראי ותי' כתי׳ כחאי וכתי׳
 כתאי כדאית׳ כפ׳ כ״ש ונעלם ממנו סוגי׳ רפ׳

 ע״פ וצ״ע :
 ת1ס׳ דיה וחד וכו׳ ואור״י כיון דחד מחנהו
 קראי משמ׳ א״ה לא נחלק כיניהס
 עכ״ל עמ״ש מחרש״א דא״כ כרת נמי לחייב ונעלם
 מעיניו חפ׳ שאמר ונכרתה הנפש ההיא מיום
 מראשון עד יוס הז׳ אבל לפני זמנו לא יש כרת:
 ד״ה כל ערל לא יאכל בו וכו׳ בו אינו
 אוכל וכו׳ תימא גכי כן נכר
 וכו׳ וי״ל דאיצט׳ ועשה תשוכה וכו׳ ׳עכ״ל פי׳
 לדמיהם דכשלמא גכי ערל וטמא ודיך רחוק׳
 קמ״ל דחייכין דמהו רתימ׳ כיון דפסח לא אכיל
 מצה נמי אינו חייב קמ״ל רחייכין מיהו גכי כן
 נכר שהוא מומר מאי קמ״ל רחייכ הא אינו שומע
ו לזה תי' רמיירי כשעשה תשוכ׳ וקמ״ל דחייכין. נ מ  ד
 ידע רהא דכת׳ שלא נמנה לאו דוק׳ שלא נמנה



 מסכת פסחים ז
 מטעמים דמאי ק״ל דחא אפי׳ לפי סס״ר דרש״י צריך
 שני תטעמיסדטעם שמותר לאפות וטעם דלא יקרא
 למ שם משום דחשיכ כדידית דאי כעי מתשיל עלמ
 וא״כ ר״א כדקדוק ור״י כדקדוק ואחר ממלזילמ לא

 דקדק יפמ ודו״ק :
,  ד$ל הת1ס׳ שכתכו דתרי מואיל לא אמרינן מק
 משע״רמ ממא דנת׳ רש״י לעיל ד׳
 ל״ח רמואיל ואי מטמא כעי פריק דכר שיש כידו
 לגרוס טומאמ מיד לא חשיכ מואיל ומ״נ מואיל ואי
 כצע חשיכ כידו ולק״מ דכשלמא מתם דכר שיש כידו
 לגרוס טומאמ אחר כל זמ חשיכ כידו אכל מכא
 אמרי׳ אי כעיכצע משתא מימאמא לא כצע דס*פו
 ליטול א׳ על כולן ותו רמתם לענץ דחשיכ יש למ
 מתיר ככל מושכות מיידי דתשתא מימא מצמ כשרמ
 אלא משום דאין לת תתיר מוא רמצרכינן מכי אכל
 מכא מיא מצד עצממ אסורמ כאפיימ מיא וא״כ לא
 אמרי׳ מואיל ככמ״ג תדע דוליטעמיך תיקשי לך מיא
 גופ׳ רמאי מכע״ל לעיל תפשוט ממכא דתרי מואיל

 לא אמרינן אלא ע״כ שיש לחלק ודו״ק :
 דף סי׳א ע״כ תוס׳ ד״ה דילמא מאי כל
 ערל אפיי כל דמו
 דאע״ג דפלוגת׳ דתנאי גכי מכומו עשרמ כני אדם
 וכוי עכ״ל מרכ של״מ כסדור מתפלת כתכ אין כל
 דכר נעלם ממך רכל פירושו שוס דכר כמו מממני
 יפלא כל דכר וא״כ ל״ק קו׳ מתרס׳ דמכא כתיכ
 שלילה כל ערל לא יאכל כו מימו מתוס׳ לא ס״ל
 תכי כמס׳ כרכות גכי אין אדס זוכה לכ׳ שולחנות
 כת׳ ל״ג אין אדם אלא גרסי׳ לא כל ארס וע״כ
 לית להו האי כללא דאל״כ מאי אהנו . מיהו
 חזרנו לענין רדכרי תרכ מחלוקת רכת וד״ח [ור״א]
 וזהו טעמו של הראכ״ד שהשיג על רכעו משום
 דס״ל דאוקמת׳ דר״א קיימת ונדחו דכרי כעל כני
 שמואל וכעל מלכי הקדש דרכינו לטעמיה דפשק
 כרבנן דם״ל עד דאיכ׳ כל נפש [דלפמ״ש אפילו
 רכנן מורו חכא גכי שלילה אזי׳ כל דחו וכר״א]
 ותדע דרכי׳ פסק כחי דיעות דכענוח לא מינה

 ולא מקצתה וכח׳ רוצח פסק כרכנן :
 וכחכי מתיישכ כמאי רפליגי רכה ור״נ כשכת
 ררכא אמר ת״ח צריך שיתא כו שמינית
 שבשמינית ור״נ אמר מי זונןר מאי רכתי׳ תועכת
 ה׳ כל גכח לכ דיש לדקדק מחו תלשון מי זוט׳
 מאי דכתי׳ אלא דרכא לא ס״ל שזח של*לה ובא
 ר״נ ואמר מי זוטר כלומ׳ אין לך שלילת גדולה

 מזו מי זוטר וכו׳ :
 וכחכי יתיישכ גמ׳ דשוף מכות וכשהיה ר׳יג
 מגיע למקד׳ חזה חיה כוכח עושה $12
 לא ימוטמאן דעכיד לכולחו חוא דלאימוט חא
 כחדא ימוט א״ל ר״ע מי כתי׳ עושה כל אלה
 אלת כתי׳ אלא מעתה אל תטמאו ככל אלה ח״נ
 ערדעכיר לכלתו ותק׳ תח״א דמעיקר׳ קאמ׳ מי
 כתי׳ עושת כל אלת דמשמע אי כתי׳ כל אלת
 דוק׳ כלתו וכשתכיא ראית מאל תטמאו ככל אלס
 אפי׳ אי כתי׳ כל וכו׳ יע״ש ובדברינו ניח׳ ראל
 תטמאו לשון שלילת ותוי כמו אלת אכל אי כתי׳
 עושה כל אלה ודאי דפי׳ כל ממש חזרנו לענין
 דאיקמת׳ דרכאשימשו׳ דש״ל רחאידחויא קושט׳ הוא:

 רף ש״כ

 ת*ר׳ חדא״ס נ״ל דחדא״ס כעצמו מוק״ל זת וכרכתי
 מאחר [שחכשול] כולל [אפי׳ צלי] לא רצתח תתורח
 לומר לשון טעות ואמרח לשון מבואר. מיחו לעיקר
 קי׳ תר״אם נ״ל ראיצט׳ משים דאי לא כתיכ כמים
 חי״א דמים שרי לפי שאיני מפיג טעמן יריק׳ שאר
 משקין שמפיגין טעמן ואפשר שזהי כינת חרא״ם שלא
 תק׳ לת״ק [רלת״ק חתי׳ פשוט כמ״ש ולא חק׳ רק לי׳]
 דלר׳ אין לו חילוק זת . ואני אומר דגם לד׳ אית

 ליה חילוק זח אלא דסוסיף לרכות צלי קדר :
 ($1 1רשיי כתכ דצלי קרר שרי לדמן ולא
 ידעתימח יענה כקו׳ חתו׳ ותן אמת
 דרש״ימוק״לקו׳ מתוס׳ דמא אין מזחיריןמ״ת לתכי פי׳
 דילי׳ לאיסור׳ [כעלמ׳ וא״כלרכ׳ כצ״ק ס״לדשרי ומימו
 אין זמ מוכרח דא״ל כשאר משקין כאיסור לאו
 אכל כצ״ק [איסור עשמ] ותן אמת שקו׳ מתוס׳ לפי
 דעת ח״מ כפ״כ מת׳ מאכלות אסורות דמיכ׳ דאיכ׳
 עשה כלא״ח מזחירין ע״ש לק״מ דתכא איכא עשת
 דכי אם צלי אש אייו דחתוס׳ לא ס״ל חאיכללא
 אכל דברי רש״י תמוהים ואפשר רלאו רוקא

 קאמר וצ״ע:
 ש0 בעלמא כשלו ואח״כ צלאו וכו׳ נ״ל דפי׳
 חשוגי׳ כך הוא דחא תכריית׳לא
 הביאה פסוק ומביא הכריית׳ רקתני סתמא והוינן
 כה כשלמי כשלו וכו׳ והא ודאי לא צריך קרא אלא
 צלאו וכו׳ ומשני ר״כ הא מני ר״י וכלא קרא ולחכי
 קתני סתמא מיהו עולא משני דכונת הכריית׳ מכח
 חקרא דוכשל מכושל ומעיקרא סמיך ארעולא מיתו
 מתוש׳ פי׳ רד״כ דמשני ר״י היא מכח קר׳ דוכשל
 יליף מיהו דוקא כר״י אבל לד״מ ודאי דלית לית ראי
״ו ילוף  אית ליה חוח יליף מפשח ועולא משני רי
 מיהו ר״מ לא יליף זהו שיטת התוש׳ . אבל רכינו
 כח׳ ק״פ פ״אאינו מפ׳ כך אלא כרכתי׳ וככישלו
 ואח״כ צלאו וראי ל״צ קרא ודברי ה׳ לח״מ כאן דחוקים
 וראיתי כש׳ מלכי כקודש שפי׳ כשלמ׳ כשלו ואח״כ
 צלאו הוא מכח קרא יעש״כ ודבריו תמותים דא״כ
 מאי פריך ורבנן מאי עכדי ליה דילמ׳ לכשלו ואח״כ

 צלאו ר פטור ועוד כמה רחוקים ואי׳ להאריך:
 סליק פ׳ כל שעה

, אלו עוברין כע׳ה  ואתחיל פ
 דף V V0'2 גמ, י״א סכר הואיל ואי בעי
 מתשילעלחוכו׳ דע רהכא
 איירי לענין שעוכר עליה ולחכי לא יקרא לה שס
 עד שתאפה ומיהו לענין איסור מלאכה שאין אופה
 דחא אכתי איכא חרא רלא חזיא ליה צריך טעם
 כדלקמן אי משוס ראי כעי כצע מכל חרא וחרא
 פורתא אי משו׳ דאכל חרא איכא למימ׳ דחזיא ליח
 וז״ש רש״י ז״ל כמשנה דאכל חדא וחרא איכ׳ למימ׳
 דחזי׳ליח ומיהו רש״י לקמן סתר גירש׳ זו ופי׳ דר״א
 סכר כיון רכל מדא איכ' למימר רחזיא ליה ולחכי
 מותר לאפות ומיהו הטעם רלא יקרא לח שם רלא
 כעי למימ׳ שמניחה ואם החמיצה חחמיצת דמכיא
 לידי חימוץ כידים ומיהו ר״י ש״ל דאשור כמלאכה
 ולחכי מוכרח שמניחה ואם החמיצה החמיצה וא״כ
 מזח תימה על חתי״ט שתמה על ר״ע שערכ שני
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 דדחי שבת יליף כג״ש משמיד ואינו חוזר ומלמד
 כהקשדדברחלמד בג״ש אינו חוזד ומלמד במקש.
 ולית׳ דחתוס׳ כריש פרקין כת׳ ראיכ׳ תנאי דררשי
 ממשמעות׳ דמועדו. ועוד [דאיכ׳ מ״ר כפ׳ איזתו
 מקומן ד׳ נ״ז דאית לית] תימנו ודכר אחד לא
 הוי הקש וא״כ ילפי׳ מפשח לכל מילי הכתוכ
 בהדיא כגון צלי ולכל מילי נמי כמו כן תימא

 ול״ק :
 ודרך אגב ראיתי כתוש׳ לעיל כד״האלא
 אמר ד״ל וכו׳ תימ׳ לרשכ״א חניחא
 לד׳ יהודה וכו׳ והקשה דילמ׳ ר״שממשמעות׳
 דמועדו מיהו ר׳ יהוד׳ דריש מהכא ע״ש ולית׳
 דאי ר״ש ממשמעות׳ דמועדו מי הכריחו לר״ל
 לעשות טעם אחר כיון דע״כ צריי לטעם זח ותו
 דר׳יל ור״י אליכ׳ דמאן דלא משמע ליה ממשמעות׳

 דמועדו :
י ד״ה אי לאו ג׳יש וכו׳ משו׳ י J ר^׳ T p דף 
 דר״כ וכו׳ עיין כמחרש״ל
 ודכריו כמח תמותים דאי זמורות לא ממעטינן
ק אי לאו דר״נ הו״א ת  מדר״נ למה הוצרך חגמ׳ ל
 לאו שריפה חיא כלל חית לו לתת כפש״טו דאיצ׳
 ג״ש למעוטי זמורות ועודדדכריוחם חפךחש״ס
 כסנתדרין דקאמר וליליףמעדת קרח ומשני אר״נ
 כרור לו מיתה יפה נ1מא דמדר״נ ממעטי׳ זמורות
 ג״כ דחא קו׳ תש״ש תיא וליליף מעדת קרח דשרי׳ גופם
 ממש היא סמורות י גם רכרי מחרש״א אין להם
 שחר דאיך תעלה על דעתו כךדהא חמק׳ קאמ׳ וכ״ש
 אש עצמה וכו׳ דמשמע דפריך הא נמי מחני מלכד
 פתילה של אכר י ומה שנ״ל ליישב ערש״י הוא
 דמעיקרא לא אסיק אדעתיה דחוה [שום סברא
 לטעות] דשריפת נשמח וגוף קיים לאו שריפה היא
 אלא דפריך וכ״ש [אש עצמה וכו׳ דמהני ומשני
 דילפי׳ מג״ש]וא״כודאי ג״ש א תיא למעוטי דאל״כ
 למאי אחני חג״ש מיחו [אחר האמת] כיון שירד
 [לשכר׳ דחו״א דשריפת נשמה וגוף קיים לאו שריפה
 היא] מכח קו׳ דלמה לי ג״ש [תפ״ל מרר״נ] א״כ
 אימא רג״ש אתיא לימד דמקריא שריפה ולאו למעו׳
םואמדד״נ[א״מ ולפ״ד המחבר זיע״א ,  וא״כ העק
 יתישכו דכרי רש״י דלכאורה סתראי נינחו רמעיק׳
 כד״ח ג״ש מכני אתרן ל״ל תיפוק מחכא דלא
 מקפינן חכילי זמורות דהא כדור ליה מיתה יפה
 משמ׳ מדכריו דמג״ש ממעטי* זמורות כמו דר״נ
 ואח״כ כת׳ דמג״ש לא ממעטי׳ זמורות ולפי דעת
 מחרש״א לאנתישכה קו׳ זו ולפ״דחמחכר ז״לא״ש
 דמעיקרא דלא ש״ר האי טעות׳ רשדיפת נשמח
 לא הוי שריפה ודאי דג״ש למעוטי אכל אחד האמת

 מדר״נ חוא דממעטי׳ לח עכ״ח] :
 גם גראה לי דחא דכתכ רש״י למעוטי זמורות
 הוא מכח דלא ניליו< מעדת קרח
 אלא דסש״ס חכאלא הזכיר חג״ש האחרת וא״כודאי
 מג״ש ממעטי׳ הכל ומסוגיא דסנסדדין מוכח דלא
 כמחרש״א דהא לא קאמר דאיצנןריך ג״ש אלא דלא
 ניליף מערת קרח ולא משום ראימא דג״ש אתא

 לומד דמקריא שריפה ודו״ק חיטיכ :
 דףפ״ט KV תוס׳ ד״ה חאיכהןוכו׳ נסתפק
 חפר״חכתשו׳ כסיף

ה כי לית ליה לקולא נר׳ דר״ח ׳ ף TO ד  ד
 לא פתיל אלא מדרכנן וכו׳ עכ״ל
 ולפ״ז הא רפריך לקמן לר״ח [נימא הואיל וכזמנו
 פוסל שלא כזמנו נמי פוסל חיינו] מדרכנו כמו גכי
 פסח דמצרכינן ליה להכיא פסח אפי׳ חולין כעזרס
 [לא הוי כמ״ש התוה׳] ומשני שאני חתם וכו׳ ר״ל
 דדכר המפורש חתירה כתורה אין כח כיד חכמים
 לאסור כמ״ש הט״ז בי״ד סי׳ קייז וא״כ חגמ׳ קמקשח
 לר״ח וא״כ התוס׳ שהצריכו רמכו כיום פריך היינו
 לרכה כמ״ש מחרש״ל ודכרי מחרש״א ככאן תמוחים
 דמה הכין כדכרי התוס׳ דאי לרכח הא אית ליח
 הואיל כמחוסר מעשה וא״כ מי הכריחם לומ׳ דמכו
 ביום פריך ואי לר״ח לית ליה הואיל דדוקא מדרכנן

 אלא ע״כ כרכתי׳ ודברי מהרש״א צ״ע :
 וראיתי לח׳ מלכי בקדש שכת׳ טעם לרכינו רפסק
 דלא ברב אשי משום דבפ׳ אלו עוברין
 קאמד רפלוגת׳ דרבא ור״ח חייכו פלוגת׳ דרי׳א ור״י
 וד״ח ם״ל כר״י דלא אמרי׳ תואיל ואפי׳ לחומר׳ דתא
 ר״י ס״ל דלא עבר ולית׳ כיון די״ח לא ס״ל הואיל
 כ״א מדרבנן לחימר׳ ומשום הפרשת חלה לא העמידו
 דבריהם במקום כרת כדאמרי׳ שם משוס שמחת יו״ט
 שרי׳ איסור, דרבנן . ומ״ש מחרש״א ודוחק לומ׳
 דלוקה מדרבנן נעלם ממנו דברי הגמ׳ דלעיל דקאמ׳
 משום עירובי תבשילין שרי׳ איסור׳ דאוריית׳ וקושייתו

 אינה קושיא ותירוצו פשוט ודו״ק :
 חזלגו לדברי דכי׳ דפסק דלא כרב אשי משו׳
 דס״ל דלא דמי לכל דהו דאי
 כל ערל קאי אכניארס ר׳׳ל כין ערל שמתו אחיו
 מחמת מילה כין ערל ד״ל שלא רצה לימול כמומר
 או מחמת אונס שהוא אדמוני וא״כ איכא למימר

 דדוקא כלהו ערלים אבל מקצתם לא פסלת :
 אך ק״ל כשמעת׳ דשמתו אחיו מחמת מילה חיכי
 אמרי׳ הואיל ואי כעי למימחל נפשיה
 מא כמקום סכנה הוא ואפשר דקאי אערל כמזיד
 וא״כ ערל שמתו אחיואליכ׳ דכ״ע פשול שלא למנויו
 דלאו כר כפרח הוא וכזה יתיישכו לנו דכרי רכינו
 שלא הזכיר דין זה דשלא למנויו ערל אי פסול אי
 לא משום דפשיט׳ דזח שמתו אחיו מחמת מילה
 פסול דלא שייך כיח הואיל והא דכמזיד חיינו כן

 נכד שתנכרו מעשיו :
 איברא דיש להסתפק כנתנכרו מעשיו אי
 פסול שלא למנויו דאמרי׳ אי
 כעי לחזור כתשוכח ואפשר דאליכ׳ דכ״ע אמרי׳
 מואיל דלא מחוסר מעשס מיסו לר״ח פסול מדרכנן
 דמדאוריית׳ לא אמרי׳ מואיל מימו לרכמ כשר
 לגמרי . וראיתי למתוס׳ לעיל ד׳ כ״ח כד״מ כו
 אינו אוכל וכו׳ שתי׳ דמיירי כשעשמ תשוכמ וכפסח
 לא מצי אכיל ראינו נאכל שלא למנויו ומיינו ככ״ע
 ואפי׳ לר״ח מימי ק״ל דמתוס׳ איירי כדאורייתא
 וכדאוריית׳ לר״ח לא אמרי׳ מואיל ומיכי פסיל
 שלא למנויו דמא לאו כר כפרמ מוא וא״כ מצי
 אכיל בפסח וצ״ע . ועוד ק״ל דאפי׳ לדכא כיון
 שעשה תשוב׳ פשיט׳ דחייב במצמ ומרור דמא

 אפי׳ לא נמנה כשד וצ״ע :
׳ מ״ט רכן דויתאי וכו׳ חק׳ מ ף V V'2 ג  ל
 כס׳ מחנה דאיכן דהא פסח



 מסכת פסחים
 ובודאי איזת תלמיד כתכווק״ל :

T ע״כ םיוםחמשנתאר׳ שמלאי וכוי p ף  ד
 מנח תרא״ש אחר שמביא דברי
;  ר׳ שמלאי מביא דין סכימת מעומר וכת׳ ומק
 םאיך אנו מונים תשעמ וארבעים ומכתיב תסכרו
 חמשים יום ותי׳ דמתורם חשבון שלם נקט כמו
 ארבעים יכנו וכמו מבאמ מצריממ שבעים עכ״ל
 וק״ל דמראיות אינם ראיות דמכאם מצריממ שבעים
 םיא בדקדוק שכאו לשם ומצאו יוסף וכ׳ כניו
 ויוכבד בת לוי משליממ םמנין וכן ארבעים יכנו
 כתיב במסכר כשו״א משכר שמוא סוכם את ממי
 מדלא כתיב במסעד בכת״ח כדאיתא בסון< מכות
 ונ״ל שכך פי׳ שמתורת מדקדקת לעשות זח כדי
 לעשות חשבון שלם וכן מכא תשפרו ויום מחמשים
 ומקרבתם אלא דכא לעשות חשבון שלם וזמורקאמרי׳

 ואתו רבנן ובצרי חרא כנ״ל פירושו.
 אלא TjJ^BH מקשים על מרא״ש מדאמרי׳
 ספ״ק דקידושיןתניאאידך את
 ממן אכלו מ׳ שנמ וכי מ׳ שנמ אכלו ומלא מ׳
 שנם חסר ל׳ יום וכו׳ ומאי פריך אימא דמכתוכ
 חשכון שלם נקט וי״ל דםתם ליכא תי׳ אחר דמא
 חשד ל״י ומתורמ אינמ מדברת שקר כשביל חשבון
 שלם אכל מכא ע׳ נפש מס עם יוכבד ואינו
 שקר וכן מ׳ יכנו מוא במספ׳ מסוכם את ממ׳
 מדכתיכ כמספר כשוא אלא דקרא לממ נקט
 חשבון זמ ותסמוך על כמספ׳ בשו״אתאמר החש׳
 כמדיא ע״ז מיישב משו׳ חשבון שלם אבל לא מימ
 לו לומ׳ מי שנמ שח״ו שקד אלא לומ׳ שטעמו טעם
 מן בעוגות שמוציאו בידם ולמכי כתיב את ממן
 אכלו פעם כ׳ למודיעך שטעמו טעם מן ולתכי
ק כנען וככר כתב  חזר וכתכ עד כואם אל קצם א
ת נושכת אלא קצמ ארז כנען ד כואם אל א  ע
 דהיינו יריחו שלא חיתה נושכת שהריחיתה סוגרת

 ואין יוצא ואין כא מפני כני ישראל :

 סליקא לה מס׳ פסחים. כעזרת אל מלא כל שכחים.
 ויזכנו להקריכ לפניו עולה וזכחים . אכי״ר

 מסכית יומא בע״ה

 דף י״ט ע׳ב גמ׳ ודבימ כם ולא כתפלה
 נ״ללפ׳ ע״פ מ״ש כאד ׳ר
 קדישא על פסוק לא ידעחי דכר דהדכור תוא
 כחכחה וא״כ זחו ודכרת כס ולא כתפלה שתת כלח
 צריך כלחש אכל התורה צריכה חרמת קול כדכת׳
 כי חיים הס למוצאיהם [ודרשי׳ אל תקרי למוצאיהם
 אלא למוציאהס כפח] ודכרי התוה׳ רחוקים דודכרת
 כם לא קאי אק״ש לחוד אלא גם ארכרי תורה .
 ועל פ״ז פירשתי תפשוק אל תוסף דכר אלי עוד
 כרכר חזה ע״פ מ׳׳ש תמפ׳ מאמ׳ רז״ל כל
 חמגכיחקולו כתפלה ח״ז מקטני אמנה ורז״ל
 אמרו גדולה צעקה ותי׳ דיש חילוק כין עת צרח
 לעת רוחה דכצרח צריך צעקה וזהו ויצעקו אל ח׳
 כצר לחם וזהו ואני תפלתי לך ח' עת רצון ר״ל
 לך לכרך . וזהו כקראי ענני אלקי צדקי כצר אכל

 אם

, מים חיים הנותן לכהן קטן א׳ מכ״ד מת״כ אי  ס
 קיים מצות נתינה או לאומדכרי סתוס׳ שהקשו דליתי
 כחן קטן וכו׳ וכוראי שכונתם ריעשם פסח וימנה
 עמו כחן קטן ויתן לו חזח ושוק דממ״נ יצא וקיים
 מצות נתינה מן התורה דאי לא קיים מן התורה מאי
 תקנח היא זו חא מן חתורח לא יצא ידי נתינה אע״כ

 דס״ל דהנותן לקטן קיים מצות נתינת:
 דף צ״א ע״כ גמ׳ וכתי׳ככ׳ חטאוישא האיש ההוא
 איש אין אשת לא עיין עיר״שי
 דפירש דר׳ יהודה ס״ל כרכו ולקמן אמרי דר׳ יליף
 כרת כפשח שני ממגדף וק״ל על דכריו דכת״כ תניא
 ר׳ יהודה אומר נאמר כאן נשיאות חטא ונאמר לתלן
 נשיאות חטא מת לתלן כרת אף כאן כרת ופירש ח׳
 קרכן אהרן מה להלן חיינו פהח וכו׳ ע״ש ואי ר׳
 יתודת סכר כר׳ א״כ אדרכא פסח יליף ממכרך את ח׳
 דהיינו מגדף כדאמרינן לקמןונ״ל לפ׳ דלא כח׳ קרכן
 אחרן אלא דיליף מחטאם ישאו דעריות ולקמן דקא׳
 [דר׳ יליף כרת כפ״כ] מונשא חטאו [דמכיץ השם וקסכד
 רמגד0 חיינו מכרך חשםחא דלאקאמר דיליף מעריות
 כדי] לאוקומי ר׳ אליכא רחילכת׳ [דהיינו כחכמים
 דש״ל דמגדף חיינו מכרך השם וכמו שפשק חרמכ״ס
 ריש הלכות שגגות ] ועוד דמעריות לא מצי למילף
 דפסח לית כיח קרכן [אכל עריות יש כחם קרכן
 ולחכי] ילי0 ממגרף דלית כיה קרכן [כחכמים כדיש
 כריתות ואע״ג דמגדף כמקום קרכן כתיכ ועיין כח׳
 ל״מ ריש ח׳ שגגות] ור״י סכר דמגדף [היינו מכדך
 השם ולאו חיינו מגדף דקרא] אית כיח קרכן [ולמכי
 יליף ליה כרת מעריות אע״ג דאית כהו קרכן]
 ודלא כחכמים וזו הכרח של רכינו דפשק כר׳ י איך
 שיחיה דכרי רש״י צ״ע דפי׳ דר״י סכר כר׳ וק״ל
 [א״מ רכרי רש׳׳י מוכרחים כשוגיא ואפץ״ל דרי׳ ס״ל
 כר׳ כחד׳ ופליג עליה כחד׳ ס״ל כר׳ דכי קרכן
 ה׳ וכו׳ חטאו ישא האיש ההוא איירי כפ״כ אכל
 לא ש״ל כותי׳ רמגדה< הייני מכרך השם ויליף כרת
 כפ״כ וכן כמכרך השם מעריות ואע״ג דפשח לית
 כיח קרכן אפ״ח יליף ליה מעריות א״נ ס״ל דכפ״כ
 לית כיח כמת ודלא כר׳ וחטאו ישא איצט׳ לשום
 דרשה [או כדי למעוטי אשח חטאו ישא האיש חחוא

 ולא אשח עכ״ח]:
 תוס׳ ד״ה איש זוכה וכו׳ דזכייח מט׳ שליחות
 וכו׳ עכ״ל משמ׳ דש״ל לחתוס׳ דזכייח
 מטעם שליחות ולא עדיפא משליחו׳ ואם כן קשה
 על חשע״ח ה׳ ק״פ שכתכ דחתוס׳ ס״ל דזכיית
 עדיפא מש4יחו׳ יע״ש (כאן חשד ועכמ״ש חמחכד

 זיע״א כחי׳ לקידושין :
 דף ק״ב ע׳׳א תוס׳ ד״ה תניא כותיח דר״ח
 י ן פדשכ״ם הא דלא מייתי
 וכו׳ עכ״ל עיץלחשע״חה׳ כרכות ד׳ יג ע״כ שהקשה
 קושיא שאין לח מוכן דילמא דמדישא דכרייתא
 איכא למימד דנקט עקרו להודיעך כחו דר״י וכו׳
 עש״כ דמאי קו׳ דחא רבנן פליגי בחדיא כעקרו
 כרכרים הטעונים שא״צ לכרך וקשיא לרכ ששת
 דס״ל דכין דכרים הטעונים כין דכדים שאינם
 טעונים צריך לכרך [דעיק׳ כונת חגמ׳ דקאמ׳ ת״כ
 דר״ח הוא לאפוקי מר״ש ולא לאכוקי מי״י דככר
 אתותכ לעיל] ומה יועיל כזה להודיעך כחו וכו׳



 מסכת יומא
 דף ס״ט ע״א דיה בגדי כהונה וכו׳ ואע״ג
 דאיצט׳ לררשא אחריתי
 לעיל רפ״ק שלא יסיח דעהו וכו׳ לכאורה דבריהם
 תמוהים דהאי ראמרי׳ תמיר שלא יסיח דעתו ממנו
 אינו אלא לר׳ יהוד׳ רסכר עודתו על מצחו מרצה
 אין עודהו על מצחו אינו מרצה ולר״י א״צ תמיר
 לחכי דפשיט׳ דצורך עבוד׳ היא והו״ל לאקשויי
 רתא איצט׳ לר״ש רתמיר מרצח בין עורהו על
 מצחו וכין אין עודהו על מצחו שו״ר שכן תלן׳
 השע״ח ה׳ כלי המקדש והניחם כצ״ע . ונ״ל לתי׳
 כשני פנים הא׳ דסי׳ל לתוס׳ דאף לר״ש נפקא
 ליס שלא יסיח דעתו מרסמיך תמיד לעל מצחו
 ומרהניח תמיד כאמצע קאי אתיתי קאי אעל
 מצחו שלא יסיח דעתו וקאי נמי אלרצון ותתוס׳
 רררשי שמותר ללכוש כל היום מדשמך תמיר לעל
 מצאו ואחא הקשו דההוא מכע״ל שלא ישיח דעתו
 דאל״כ מנ״ל שלא ישיח דעתו והוי מילת׳ דר״מ
 דקאמ׳ ק׳׳ו מצץ אתיא ככ״ע לזת תי׳ דאיכ' על

 מצחו אחרינא .
 עוד נ״ל דש״ל לר״ת דלכ״ע איצט׳ תמיר לחכי
 ולא ס״ל כסתם תתוש׳ שכת׳ דלר״י
 דס״ל דוק׳ על מצחו א״צקר׳ כיון דצוק־ עבודת
 והשת׳ חק׳ חרא מתרתי וה״ה דחו״מ לאקשויי
 דהא איצט׳ תמיד לרצון רמרצת לעילם והדרך הא׳
 נ״ל עיקר ומדוקדקי׳ רכריתס שכת׳ על מצחי תמיר:
* שלא תזכירו האי רלמ״ר רוקא T Q ר ר ש  ו
 על מצחו מרצה משכר׳ ידעי׳
 דלוכשו כל שעה ומזח מוכח דלר״ת לא ם״ל כהתוש׳.
 והא רלא הק׳ התוס׳ הכא דמאי פייך הש״ששם
 כפר״ק תמיר למאי אתא הא איצט׳ לומ׳ רמותר
 לליבשו כל שעה די״ל כיון ראינו מדרך החיוכ
 אין לאיקמי הקרא כהכי דמיתר לליבשי דמשמעו׳
 הקר׳ היא דרך חייכ לזה הק׳ אי1כא אמנסהתיס׳

 שם תי׳ דתרתי ש״מ :
 מהדור׳ כ׳ תוס, ד״ה כגדי כהונה וכו׳
 ואע״גראיצט׳תמיר
 שלא יסיח רעתו ממנו וכו׳ עכ״ל עיין להשע״ה
 ה׳ כלי המקדש פ״ר כמה שהה׳ כרכיי התיש׳
 אלו ונלע״ד רלק״מ רכינתס דכתחלה כתבי מרכזי׳
 על מצחי תמיד משמ׳ דיכיל להניחו כל שעחראל״כ
 מהי השמיכית על מצחי לתמיד דאיך יתכן על
 מצחי עם תמיד ראי אתא לימ׳ דתמיר היא מרצה
 מחו על מצחו דכשלמא על מצחו ונשא הא דרשי׳
 ליה לראוי על מצחו מרצה וכו׳ כדאית׳ התם
 מיהו ככאן על מצחו עם תמיד איך יתכן הא
 סתרי אהדדי א״ו שפיר דיכול להניחו כל שעה.
 ואחא כתכו ואע״ג דאיצט׳ תמיד לומ׳ דלא יסיח
 דעתו ממנו דוראי ר״ש לא שייך לומ׳ דלית ליה
 האי דרשה וחיינו דלא פריךכגמ׳ ור״ש האי דרשה
 מנ״ל א״ו דדריש מרםמך מצחו עם תמיד לומ׳
 דכשיחא על מצחו יהא תמיר [מחשכ שתוא על
 מצחו] וא״כ מנ״ל שיכול להניחו כל שעה לזתכת׳
 רתרי על מצחו כתיכי [חדא וחיה על מצח אהרן
 ואידך וחיה על מצחו תמיד לרצון וטי] והיה על
 מצח אהרן וראי רדרשי׳ שיכול להניחו כל שעה
 מרכתי׳ והיה דהוי כמו תמיד[רמשמ׳ רכל שעה

 יהא

 אם חרחכת לי חנני ישמע תפלתי ימשח רכיני
 ע״ה לא חשכה זו צרה וזהו יאתחנן אל ה׳ כעת
 החיא לאמר והקכ״ח א״ל שלא חשכתה זו צרח אפי׳
 תוסיף דכר כצעק׳ איני שומע לך , א״נ יש לפ׳
 ורכרת כם ולא כתפלת שאס תורתו אומנתו פטור
 מן התפלת כדתנן כמס׳ שכת רמפסיקין לק״ש

 ואין מפסיקין לתפלה :
 דף כ״ג ע״כ הוס׳ ד״ה ילכש לרכות יכי׳
 רק׳ דגכי הוצאת
 מנ״לדכעי ר׳ כגרים וכו׳ עכ״ל עמ״ש מהרש״א
 ונ״ל רל״ק דודאי ר״י רקאמר אכל כחרמה ד״ה
 עכור׳ תיא לאו מכח יתור׳ רילכש רא״כ נימא
 דפליגי כהכי אי דרשי׳ ילכש או לא א״ו דש״ל
 זה מכח סכר׳ כדקאמ׳ משיים גלי רחמני מכנסים
 וכתונת ות״ת מצנפת ואבנט רלא מסתבר ליה
 דפליגי אי עבוד׳ תיא או לא וגס בהוצאת וראי
 דעכוד׳ תיא אלא כיון דגלי רחמנא שיתיו אחרים
 פחותים מתם לתכי מכשיר ככעלי מומין דודאי
 פחותי׳ מהם לכ״ע חיא ודלא כמסרש״א שכת׳
 דפליגי כתוצאת אי עכורת או לא דא״כ נימא
 דפליגי כחרמח ג״כ אלא פי׳ הש״ס הכי אכל כהרמת
 ר״ח עכור׳ היא ד״ל וכיון דעכור׳ חיא לא משתכר
 להכשיר ככעלי מומין דלא גלי רחמנא פחותים
 מחם וכ״נ מדכרי הריטכ׳׳א והא רקאמר לימ׳
 כתנאי חיינו אעיקר הרין ולא דדרשי׳ מכח ילכש
 אלא דר״י כתנאי דעכוד׳ תיא וא״כ שפיר קא
 מקשו התוס׳ דלפי האי תנא מנ״ל רהוצאת כעי׳ ר׳
 כגדיס וכ״ת את״נ א״כ י״י לא אתי כותי׳ דלר״י לאו
 מכח ילכש ואיכ כהוצאה נמי כעי ר׳ כגרים ורו״ק

 חטיכ:
ה יםכתיב כל נתח  דף כ״ה ע״כ רש״י ד
 טוב ירך וכתף
 אלמא ירך מעלי טפי מכתף עכ״ל לא יכולתי לתלוס
 רבדיו לפ״ד דגריס הרגל בתחלה דהיינו ייך וחדר
 ב׳ ידים דהיינו כתרי ויש להגיה כדבריו אלמא ירך
 וכתף מעלי וכונתו כמ״ש התוה' ישנים ראיך תרגל
 וידים כאחרונה שהם גמעים ואם תרצה לפ׳ כלא
 הגהה יש לפרש ח״ג איפכא דהיינו ירים כתחלה והרד

 ירך כמ״ש הת״י וק״ל:
ה הכל כשדין לקרש פרש״י  דף מ״ג תוס׳ ד
 שנותן המיס על האפר
 וכו׳ ותאדכתי' ולקחו לטמא וכו׳ ונתן עליו כשכילו
 וכו׳ עכ״ל כל לשון זת סוא תמוה דאיך אשתמיט
 מנייהו סוגיא רסוטת [ד׳ ט״ז ע״כ] וגס על רש״י
 ק׳ איך פי׳ דלא כתילכתא ועוד רכפ׳ הערל פי׳
 שמערכ חמים עם תאפר ונ״ל דרש״י והתוס׳ פליגי
 כעירוכ [הנז׳ שם כשוטה] דרש״י כסוטה פי׳ יערכם
 יפה שאח״כ יהיו חמים על האפר והוי עליו כמשמעה
 אכל חהוס׳ מפרשים ראף אחר חעירוכ עדין חאפד
 על המיס ופי׳ עליו כשכיל האפר ועדין אפר למעלה
 ומים למטה רלרש״י היח להפך מים חיים אל כלי
 ונתן עליו [שאח״כ יחיו על האפר] וזהו שלא תי׳
 התלמוד עליו סמוך כמו ועליו מטח מנשת כמ״ש
 רש״י כפ׳ וירא כפ׳ נצכיס עליו אלא דאי תימ׳ סמוך
 א״כמשמ׳ שהאפרקדס וצריך להיות מיס תחלה וא״כ

 התוה׳ ראו סיגי׳ רהוט׳ וזה ענין אקר ודו״ק :



 מסכת יומא ט
 כשום פעם אז ידעו הנש [א״כ מעיקר׳ שלא ירעו
 תוצרכו לתקן לו כהן אחר שמא יארע ואפי׳ לאחד
 שידעו תנש תתקנת לא זזת ממקומי] משא״כ תכא
 כפעם א׳ או שתים יוכר תנש שראינו כמת נשים
 שמתאווה הרכה ולא שאלו ואפ״ח לא תפילת שום
 א׳ מש״ת סמכי׳ אניס׳ ואין כותנין לה מיהו תירושל׳
 מתחו כאן כמקדש ראשון כאן כמקדש שני א״כ
 תשתא מתורץ תכל דכריית׳ דהכא כמקדש כ׳ אכל
 כמקדש ראשון אין נותנין וסמכי׳ אניס׳ וק״ל .
א ט ק  ומיהו התיא דננעלו ככית כ׳ היא דהא ע
 כן מהללאל בכית כ׳ הוא [א״מ אפש׳ לומ׳'ד«1ין

 כל הנסים שויס אע״פ שנש זח תית ככית שני.\
 שאר חנסיס לא תיו ככית כ׳ עכ״ה] . ומ״מ לדכא׳
 דש״ל דלא סמכי׳ אניש׳ ק׳ וצ״ל כרכתי׳ מעיקר׳
 דרש״י אליכא דאכיי [א״מ ולעד״ן דע״כ ל״ק דכא
 דלא סמכי׳ אניס׳ משוס דאפשר לנועלת כידיס
 וא״ץ לשמוי* אניש׳ משא״כ חכא כרי שלא תאכל
 איסור יש לסמוך אניס׳ לכ״ע] ושו״ר למהר״ם ן׳

 חכיכ ז״ל שנכנש כזה :
 ע״כ גמ׳ ההיא עוכרה שהריח׳ וכו׳ שכתאי
 אוצר פירי מק׳ העולם דחא יצח״ר
 ליכ׳ אלא לפתח ונ״ל דדוק׳ משמות התדשו׳ אכל
 בנשמות תמגולגליס ליכ׳ תאי דינא וכ״ש ע״פ
 דברי הזהר שהנשמות תאלו תיו מש״א ודחקין
 שעתא וכחתין וכן יש לתי׳ עשו שהוא נחש ויעקב
 הוא גלגול אדח״ר א״כ ליכא קו׳ וזתו כונת תפ׳
מי י כזב דזורו  זורו רשעים מרחם תעו מבטן דו
 רשעים מרחם הס חדשות לפתח אכל תעו מכטן
 דוברי כזכ שהם מכת החשמל שאינם ,רואים פני

 שכינה ורחקין שעת׳ ונחתין והכן :
 דף. פ״ג ע״א משכה מי שנשכו כלכ שוטה אין
 מאכילין אותו מחצר ככד שלו
 רש״י פי׳ דשפק רפואה תיא ותק׳ ת׳ כפות תמרים
 דהא ספק פקוח נפש רוחת את תשכת יע״ש ולק״מ
 דחכא הספק כגוף הרפואה אכל חתם הספק הוא
 אם עדין חי ואוקמות אחזקתי׳ רערין הוא חי
 ומחללין עליו את חשכת אכל תכא חזקתו תוא
 מ ז וחרפואת ספק שמא לא תועיל וא״כ וראי

 מוקמי׳ אחזקתי׳ דרוכם מתים וק״ל :

 סליקא לח מס׳ יומא

 מסכת סוכה בע״ה

 דף כ״א ע״כ תוס׳ דיה למדנו שעכריס
ם וכו׳ י ר ו ט  •• פ
 ואע״ג דחאי מ״ע שהז״ג איצט׳ לאשמעי׳ דל״ת
 רחייכיס דכתי׳ תשכו כעין תדורו וכו׳ יש לדקדק
 כרכריהס דמ״מ הא גמרינן לה מאשח ועו״ק מאי
 שנא דלא נקטו אלא אוקמתא זו ולא אידך אוקמת׳
 משום ג״ש דט״ו ט״ו ונ״ל ליישב דבריהם כמ״ש
 חמש״ל כה׳ מלכים פ״י רחיכא דחשמא נשים
 חייכות כגון מ״ע שלא חז״ג אלא דגלי כהו קרא
 דנשיס פטורות לא ילפי׳ מלה לה מיהו היכא
 רחיא הזמן גרמא אלא רהוה ילפינן מג״ש לחיוכא

 וראי

 י יהא על מצח אתרן] ומידכתי׳ וחיח פעס כ׳ דרשי׳
 (עכ״מ וחע״ר) :

 דף פ״א ע״א גמ׳ אמר ד״ל מפני מה לא
 צאמרחאזהרחכענוימשו׳
 דלא אפשר וכו׳ מתקיף לת וכו׳ ונכתוב רחמנא
 חשמר פן לא תעונת א״כ נפישי לתו לאוי יש
 מקשי׳ דהא ד״ל ל״ל האי סכר׳ במנחות ר׳ צ״ט
 דאר״ל כל השוכח רכד אחד ממשנתו עוכר כל״ת
 שנאמר רק השמד לך ושמור נפשך פו תשכחרכינא
 אמ׳ עוכר ככ׳ לאוין וכו׳ חרי ד״רל ל״ל חאי
 סכר׳ וי״ל דר״ל אית ליח דהאי רק חשמר לך לא
 קאי אפן תשכח אלא כדדרשי׳ כשכועו׳ ד׳ ל״ו ע״א
 אזתרת למקלל עצמו מתשמר לך ושמור נפשך מאד
 וא״כ ליכא אלא לאו א׳ (א״ת עיין לת׳ יד מלאכי
 או׳ ח׳ סי׳ קצ״ח שחק׳ קו׳ זו ונתעצם כת ושרדת
 למחר״א הכהן יע״ש מח שתי׳ לו ולעד״ן דר״ל ס״ל
 דחאי תשמר לך לא קאי אפן תשכח אלא ס״ל רמזהר
 רחמנא לשמור נפשו מכל חיזר שבעולם כמ״ש

 ככרכו׳ ד׳ ל״כ ע״כ כנ״ל משז״ר) :
 ודרך אגב ראיתי לתתוש׳ כשמעות שסד״ה
 ושמור וכו׳ &הק׳ וניליף נמי חכלח
 מחכא וחק׳ חפר״ח כש׳ מ״ח דילמ׳ קטלא שאני
 ותכי דחי כפ׳ תחוכל יע״ש ולית׳ רחתס קאי אקרא
 ראך דמכם לנפשיתיכס אכל הנא כתי׳ ושמור נפשך

 ומשתמ׳ קאי אקטלא ואחכלח :
 ולהמית התוס׳ נ״ל ליישב דחנחו דפ׳ תחוכל
 דס״ל ררשאי לחכל כעצמו
 •ס״ל דתשמר לך ושמור נפשך קאי אפן תשכח
 וכדש״ל לרכינא וכן תשמרו מאד לנפשותיכם קאי
 ׳אפן תשכחו וםש״ש כשמעות ס״ל כר״ל דל״ל אלא
 לאו אחר ולא קאי אפן תשכח [ומש״ח יליף מהשמד
 לך אזהרה למקלל עצמו וה״ה ר׳ילפי׳ נמי לחכלת
 והא דיליף חתם כב״ק מכל תםחית] י׳׳ל ראי יליף
 מהשמד לך ושמור נפשך הוי לאו שבכללות ואין
 לוקין עליו לכך יליף מהאי קרא למלקות [א״מ
 והא ריליף תתס נמי מאשר חטא על הנפש לא
 מצי למילה מחכא מהשמד לך משוס דחו״א דוקא
 קללה יחכלח שייך שמירת נפש אכל אם ציער עצמו
 מן היין וכיוצא לא שייך שמירת נפש ומש״ח איצט׳
 וחטא על הנפש וכיון דא״ל ראפי׳ ציער עצמו
 מן היין נקר׳ חוטא א״כ כ״ש רדריש נמי השמד

 לך ושמור נפשך לחכלה עכ״ח] :
ח שהריח׳ כשר קודש מ ו  דף פ״ב ע״א גמ׳ ע
 וכו׳ מזה הק׳ על פרש״י
 כמס׳ אמת על משנת לא הפילה אשח מריח כשר
 קודש וכו׳ וכת׳ רש״י שאס הריח׳ אין נותנין לת
 וחא חכא קתני דנ ותנים לת וי״ל דכונת רש״י אחר
 שראינו'שלא הפילה שוס אשה כמה פעמים שהריחו
 אין נותנים לח דסמכי׳ אניס׳ כאביי רמס׳ פסחים
 ד׳ ס״ד דאע״ג דכת׳ רש״י כריש מכל תין שמא
 יארע מ פסול קרי וקתני מתני׳ לא אירע קרי
 לכ״ג וכו׳ אלמ׳ לא סמכי׳ אניס׳ י״ל דפרש״י
 תתס אליכ׳ דרכא ראמר לא סמכי׳ אניסא ואכיי
 מתרז לת אשאר טומאות א״נ יש לחלק רתתס
 אינו מוכרח שיראה קרי ולא ידענו נש זה כי אם
 לאחר כמה שנים עד שנחרב הכית ולא אירע קרי

b ה 



 מסכת סוכה
 דר״א ששחרר עבדו ומשלימו לעשרם וערי־־ ומא
 ממב״ע ומשני מצום דרבים שאני ועירש מרי׳ן דלעולם
 בםם תעכודו לאו עשם גמור םוא אלא כלומ׳
 דתשעבדו אותם עבדמו לעולם אלא דמדרבנן אסור
 לשחרר עבדו גם מאי תפלס מיא מ״ע מדרבנןואפ״ם

 פריך מםב״ע:

 סליקמ למ מסכת סוכמ

, ביצמ . בעזר אל גדול מעצמ . ס  מתחלנו מ
 מוא ברחמיו יפתח לנו שערי דיצמ :

 מסכת ביצה בע׳ה

 פרק ביצמ שנולדמ. כעזר צור מתעודמ .
 מוא ברחמיו יזכנו למקריב לפניו תודמ :

 דף בי ע״א תוס׳ ד״ה ביצמ וכו׳ רא דאמיי׳
ו נ י י  לקמן וכו׳ מ
 בטלטול וכו׳ עכי׳ל וקי דא״כ גבי מותר משמן שבנר
 נמי נטעמ דמאי דמתיר ר״ש מיינו בטלטול וכן מק׳
 ממפ׳ ומי פורת יוסף דל תי׳ דשנימם צריכין מכא
 צריך לומ׳ בלשון תאכל כדי שלא נטעמ בדברי כ״ם
 דמא דמתיר תיינו בטלטול ולכך נקט כלשון תאכל
 ותתם דנקט בלשון מותר כדי למשמיענו אליבא מאן
 דאוסר דאפי׳ בטלטול אסור ומיינו סברת ב״ת דמכא
 וא״כ צריכין שניםם . ובזמ ניחא קו׳ מתום׳ בא״ת
ק שתי׳ וי״ל דלא תקש״ל וא״ת ת מ  ב׳ וזתו דעת מ
 וכו׳ כ״כ מ׳ פורת יושף יע״ש ולא ידענא מאיקאמר
 וכי תנא דמתני׳ סמיך אכריית׳ ועוד רממיא ודאי
 דלא ככ״מ דמא כ״מ כשכת ס׳יל כר״ש דל״ל מוקצם

 ועיין כת׳ פני ימושע ז״ל ודו״ק :
 ד״ה דילמא כ״ש וכו׳ [א״מ ממ שיש לדקדק
 כדכרי מתוס׳ וכשמעתין עמ״ש
 ממחכר לקמן כד׳ ל״ד ע״כ כתוס׳ ד״מ ואומ׳ וכו׳

 וכמגמותינו שם עכ״מ]:
ף ד׳ ע״ב גמ׳ אין מכטלין אישור לכתחילמ  ד
 נסתפקו מפוסקים אי איסור
 זמ דרכנן או דאוריית׳ ויש מי שרצמ לומ׳ דמדקאמ׳
 רכא כחולין ד׳ קט״ו וכקידושין ד׳ נ״ז גכי צפורי
 מצורע דאין ממשולמת אםורמ כאכילמ דלא אמרמ
 תורמ שלח לתקלמ ודילמ׳ משום דכטל כרוכא
 דמדאוריית׳ מותר לכטל לכתחילמ א״ו ראשו׳ לכטל
 מדאוריית׳ ולאו ראימ מיא לפי מ״ש מט״ז כיו״ד סי׳
 קי״ז דכל דכר שמתירמ מתורמ בפירוש אין כח כיד
 חכמים לאוסרו ע״ש [א״מ ור״ל דראית רכא מכי דאי
 אסור׳ ומא דאמר׳ תורם שלח משו׳ דמכטלי׳ איסור
 לכתחי׳ סיכי מצי רכנן לאסור א״ו דמותרת ולע״ד
 אכתי ק׳ דרכנן גיפיימו מנ״ל דמותרת ואנן ראימ
 מקר׳ כעי׳ ועוד דאין זמ מפורש מתירו כתורמ
 כיון דאפשר דמותרת וליכ׳ משום כיטול איסור
 וא״כ אפי׳ נימי דאסור׳ יכולי׳ רכנן לאסור לכטל

 איסור לכתחי' כיון דאינו מפורש עכ״מ] :
 דף ה׳ ע״א תוס׳ר״ה כלדכרשכמניןוכו'
 יש שימיו רוצים לומ׳

 ראותם

 ודאי דגמרי' למ למ דמא כחגיגם גכי עכדים
 פטורים מראיימ דאיצט׳ גכי נשים זכורך משום
 דמומ ילפי׳ ראימ ממקמל ואפ״מ פריך מש״ס ל״ל
 אל פני מאדון ת״ל מלמ ,למ וכן מוכח מדכריו
 שמכיא מתוס׳ דקידושין גכי סמיכם דנשים ועברים
 פטורים דנשיס אע״ג דמוי מ״ע שמז״ג מומ
 מחייכינן ממיקש' דשחיט׳ ומש״מ איצט׳ כני ישראל
 ולא כנות ישראל ואפ״מ עבדים פטורים מג״ש
 רלמ למ ומזמ נסתרו דברי מרב ממגימ שם [א״מ
 ר״ל שכת, שם דלפי משנמ אחרונמ איצט׳ פני
 •דלא מאדון ם׳ לפטור עברים ולא ילפי׳ לסו מג״ש

 ! דלמ למ ומטעם כמ״ש מתום׳ כפ׳ מחובל ד׳
׳ מינמ לפטור אלא לחיוכ יעש״כ ומרי גכי  י^/ילפי
מ ילפי׳ מג״ש דלמ למ לפטור מעבדים אלא כ י מ ס ^ 
 ע״כ דדברי מתוס׳ דפ׳ מחוכל םם ענין אחר

 כמ״ש מ׳ כתי כמונמ ומביאו משע״מ מ׳
 עש״כ עכ״מ]. ולפ״ז ניחא דאי כתכו מג״ש דט״ו
 ט״ו מומ ילפי׳ מלמ למ לזת כתכו דמכח תשבו
 כעין תדורו וזמ סכרא אלימהא דוממ למ״ע שלא
 מז״ג ולא מומ ילפי׳ ג״ש דלמ למ לתכי אמי
 ולמדנו שעבדים פטורים שאין זמ סכרא אלימתא

 וילפי׳ ג״ש דלמ למ ודו״ק :
 דף ל׳ ע״א ד״ה משוס דמומ לימ מצומ
 מ״כע וכו׳ וא״ת לקמן
 דפסלי, לולב של אשירמ וכו׳ עיין כמ״ש ממרש״א
 ולקו׳ מא׳ י״ל משו׳ דסמכי אמא דאמר דכא אם
 נטל דלאו כאשירמ דמשמ כשר ואמאי ומא מ״מ
 מפסל מדרבנן. וכממ שמק׳ ממצמ שלי טכלוכו׳
 ראיתי לרש״י שם כפסחים כגמ׳ גכי טכל טכול
 מדדכנן כתכ דמפסל משוס דמו״ל מצום מכ״ע
ק לכריית׳ דקתני משום לא תאכל ת  וא״כ ע״כ מ
 חמץ צ״ל משום דרצת לפסול מדאוריית׳ וכן מיא
 דעת םרמכ״ם בפ״ו מ׳ חמץ ומצת שכתב טעם
 אחר משו׳ דאין מברכין עליו דתיינו משו׳ ממ״בע
 כדקאמ׳ בשנמדרין ובוצע ברך אין זמ מברך אלא
 מנאץ ומיינו משו׳ דקאמ' מתם מא מני ר״ש סיא
 דלית ליס איסור כולל אכל לרבנן דס״ל דאחע״א
 ככולל וא״כ מאי לא תאכל עליו חמץ מגו דחל
 אדברים אחרים חל נמי אנבלמ ומיינו כמו מאוכל
 נכלמ כימ״כ דימ״כ איסור כולל מוא ומכי איתא
 במדיא בשבועו׳ ד׳ כ״ג ודבינו פסק במ׳ מ״א
 דאיסו׳ כילל חייל אאישור וכ״פ בח׳ שבועו׳ רמאוכל
 נבלמ בימ״כ חייב ודברי מלח״מ בכאן תמוםים ואין
 למס שחר ואשתמטתי' סוגי׳ דשבועו׳ ולכך בחר משו׳
 דמומ ממב״ע ומדרבנן מימו מתוש׳ דמכא ס״ל
 דממיא דקתני יכול יי״ח בטבל משמ׳ נמי אפי׳מדדבנן

 יוצא ועיין מ״ש בחידושי' שם :
 ודע דמסוגיא זו דפשחיס ומדברי רש״יימוכח
 דאפי׳ בעבירם דרבנן אמרי׳
 ממב״ע דמא טבל טבול מדרבנן כתב רש״י דמפסל
 משוס ממב״ע וכן מוכח דאפי׳ במצומ דרבנן אמרי׳
 ממב״ע דמא יו״ט שני דרבנן אמרינן כאן משוס

 ממב״ע:
 אך יש להסתפק אי מצומ דרבנן ועבירמ
 דרבנן אי אמרי׳ ממביע
 ויש למביא ראיממסוגיאדכרכות ד׳ מ״ז גבי מעשמ



 מסכת ביצה
 מנחשים מצויים שם לא גזיר כלל אפי׳ כזמן ממוא
 א״כ עכשיו שאנו מפוזרים כירכתי צפון שמם קרים
 ואין מנחשים מצויץ שרי וא״צ מנין אחר למחירו
 כיון שלא גזרו על אלו ממקומות עכ״מ] ונר׳ כיון
 רלא מויא אלא חששמ בעלמא בזמ מיכא שבטל
 מטעם בטל מאיליו וכן גבי מים מגולים דגלוי
 אינו אלאחששמ בעלמא אבל מםיא דכרם רבעי וכן
 מתן תורמ מוא טעם גמור ואינו חששמ בעלמא
 ושו׳׳ד לממר״ם מרוטנבורק ז״ל שכתב דלא נימנו
 אלא חששמ בעלמא ולא נימנו אבל מיכא דנימנו

 אע״פ שכטל מטעם אסור ע״כ :
 1ף 7 ח&״י m קמ״ל ר' אמי וכו׳עכ״ל
 מדמוצדך למארין קמ״ל
 ר״א ש״מ שקושית מש״ס על ממוכר לממ אתא
 לקמימ דר״א דאלו לר״א ל״ק דזמ מעשמ שבאו
 לפניו $דין .וא״כ קמ״לאינו מעין מקו׳ לזמ כת׳
 רש״י שמקו״ על ממוכר ומתי, על י״א ועיין כש״מ

 וק״ל : י
 ^״ב גמר לכתוב חמץ וכו׳ מקשים ומא אין
 מזמירין מן מדין וי״ל מיכ׳ ראיכ׳
 עשמ מזמירין כמ״ש ממ״מ׳ מ׳ מ״א ומביאו םרא״ם
 בפ׳ שמיני וכן ראיתי בם׳ מחנמ ראובן . אבל
 ראיתי מי שתי׳ עוד דמכא כיון דלא לקי דלאו
 שניתן לעשמ מוא מזמירין ומקשי דא״כ מא בלאו
 מכי חצי שיעור אשור ממתורמ ע״כ ולית׳ דאיסור
 לאו לחוד ואיסורא דחצי שיעור לחוד ולית בימ

 לאו אלא איסורא בעלמא :
 דף ח׳ תוס׳ ד״ ה ואמררכימודמוא״תממ
 בא למוסיף על מברייתא
 וכו׳ ד״ל מסדר מתלמוד אחר שמביא מבריית, לממ
 מביא דברי רב ימודמ מו״ל למביא דברי רב ימודמ
 כתחלמ ואח״כ יאמר תניא נמי מכי א״ו דרב ימורמ

 מוא חידוש אחר :
 דז־ו ואי איתא וכו׳ וכי פריך לעביר כב״ש
 וכויואילאמםתפינא אמינא
עץ ואפי׳ לכתחילמ ומא ראימ  רלב״ש לא בעי דקר נ
 דלא קבע דבריו ידכ ימודם אלא על ומודים דב״מ
 ועוד ראימ מלקמן דר׳ יוחנן קאמר מוחלפת משיטמ
 ודחי מגמ׳ דילמא ע״כ ל״ק ב״ש אלא דאיכא דקר
עץ [ולפ״ז עץ וכו׳ אבל ר״י ס״לדלא בעי׳ דקר נ  נ
 נדאת לומ׳ דמחלוקת דאמוראי סיא ועיין בתוס׳

 דלקמן ד״ט ע״כ ד״מ אר״י וכו׳ עכ״מ]:
 ד״ה אי הכי וכו׳ דכני אדם לא שכיחי שיש
 לםם וכו׳ ואפר שםוסק מעי״ט
 וכו׳ עכ״ל ק״ל דמא מירושלמי שמביאו לעיל קאמ׳
 דכדיעבד לא בעי׳ שמוסק מעי״ט ומםיכא פסיקא
 למו דםש״ס דילן פליג אירושלמי וצ׳׳ע(א״מ עיין
, יו״ט ד׳ מ״מ ע״ב ולפ״ד אין כאן קו׳  במשע״מ מ
 כלל יע״ש) [א״מ ר״לדכתבשם דמתן״כס ס״ל דסש״ס
 דילן דקאמר בסתם אבל מוסק בי״ט אסור פליג
 אירושלמי ע״ש מ״ש מימו מדברי משוש׳ לעיל
 נראמ דדברי מירושלמי סם מוסכמים וכן׳ מילכתא
ש משע״מ שם אמנםבעיקר קוש׳ ממחבר זיע״א /  וכמ,
 לא מכנתידמירושלמימיירי כודאי וכמ״ש שלא לעהור
 מצות כסוי אבל סכא ככוי דם׳ מוא אין מכסין אלא

.  אס מוסק מעי״ט עכ״מ]
 ודע

 דאותס חרמות שעושים לזמן וכו׳ ולא מיא דמ.כא
 וכו׳ עכ״ל ויש מקשים דלכתוב זמן בפירוש ולא
 יצטרך שובו לכם דלית׳ דשובו ע״כ למימר׳ בשביל
 מצות עונמ ואי כתיב זמן בפירוש מום טעי דאפ׳
 איכא זמן קצוב צריך מנין אחר למתירו ולכך לא
 כתיב זמן בפירוש וכמא מוא דצריך מנין אחר
,  למתירו וכשנמדרין [ד׳ נ״ט] קושטא דמלתא קאמ
 בשביל שצריך מנין אחר למתירו ומצות עונמממילמ

 משתמע וחדא מניימו נקט וק״ל י
 וראיתי בס׳ מלאכת מקדש שמק, לממ לא
 יליף מדבתיב גכי נח צא מן
 מתיבמ וכו, שמוצרך למתיד לו מתשמיש ולק״מ
 דמא צא מן מתיבמ איצט׳ כדי לומד לו צא ואגב
 אמד לו מתר מתשמיש מימו עיקר קרא איצטרך
 להוציאו מן מתיבמותדערלממאיצטרך מנין אחר
 מא אמר פרו ורבו ובודאי ע״י תשמיש . ומזמ
 נדחמ נמי תירוצו שתי, משום שעולם חריבמ דלכאו׳
 אסור יע״ש דמא אמר פרו ורבו ועוד איך קאמ׳
 מעולם כצער דמא ככר כלמ מעולם [ומאי דהומ
 מומ ואס יאשר כתשמיש איך תתיישכ מעולם] וכשלמ,
 כתיכמ עדיין כל מעולם וגס מוא מימ כצער עם
 מכממות אכל עכשיו מוא כריוח .ומעולם ככר

 כלתמ ודו״ק:
 ע״ב גמר׳ ש״מ כל דכר שכמנץ צריך מנין אחר
 לתתירו וכו׳ ורע דמשוגיא זמ יש
 למקש׳ על ממ״שלכפ״י מם׳ מלכים מ׳ ז׳ שתי׳
 לעיקר קו׳ ממר״של ז״ל כמס׳ םנמדרין ד׳ נ״ט ע״כ
 בתוס׳ ד״מ ומרי פרימ ורכימ וכו, שמק׳ דלממ
 לא מקש׳ לעיל גבי ומרימילמ יע״ש ופי׳ דכונת
ק מנ״ל לחדש כן זמ יע״שב ת מ  קושיתם אינמ אלא ל
 ואממ״ר ליתא דכבר יש לנו מקרא דכמשוךמיוכל
 דדבר שכמנין צריך מנין אקר למתידו וא״כ ע״כ
 צריך מנין אחר ואין זמ מידוש ובודאי נעלם מעיניו

 סוגיא זו ודו״ק :
 דע״י ד׳ה למ״ל וכו׳ ומלא לא נסתלקמ שכינס
 וכו׳ עכ״ל וכ״ככמס׳ תענית ד, כ״א
 ע״כ בד״מ אל מול שכל אותן מימים מיו קולות
,  וברקים עד כ׳ באייר שנעלמ מענן ומכאן סייעת
, משפטי׳ ד״ם שכת׳ ממ  לדברי םרא״ם בפ
 מראשונים וכו׳ בקולות וברקים ודלא כממר״ח אבן
 עטאר ז״ל שכתב ישתקע מדבר ולא יאמר יע״ש
 שנעלם משנימם שזמ מחלוקת רש״י ומתוס׳ ז״ל

 וצ״ע ודו״ק :
, ד״ה ומאידנא דאיכא חברי וכו׳ ס 1 , ת ף ו  ד
 י ועכש׳ שאין מנחשים מצויץ
 וכו׳ עכ״ל לא ידעתי מאי קאמרי דמא דכרשבמנין
 אפי׳ כטל מטעם אסור כמו אל תגשו אל אשמ
,  וחתום, כע״א דף ל״ו כתכ כיון שכזמן מגמר
 עצמו יש מקומות שאין נחשים מצויץ כינמםשרי
 יע״ש וגם על זמ מטעם ק׳ דםא ככרם רכעי
 לא גזרו כי אם ממלך יום לכל רוח וציע [א״מ
 ולע״ד לא ממתי קושייתו דכשלמ׳ מתם שגזרו על
 אותו מקום בעצמו דמיינו מחלך יום אחד ואע״ג
 דכטל מטעם מ״מ צריך מנין אחר למתירו אבל
 לענין מים מגולים לא גזרו אלא כמקומות מחמים
 דמצויים שם נחשים אכל כמקומות מקרים שאין



 מסבת ביצה
 בהולס של הובך . ולכאור׳ נראה [דלמתני׳ כמי
 כלהחזיר לב״ה צמי מותר מטעס דהתירי [שרפן משו׳
 החלתן] מיתר ק׳ לפי זה מאי קאמר מתני׳ דלא
 כתאי תנא [וכי]טכמגא דב״ש אתא לאשמעינןא״ו
 דמתני׳ [ס״ל דלחחזיר] אפי׳ לב״ח אשור וחיי, טעמ׳
 נמי רלא [חשיכ לה] עולא לקמן [די״א ע״כ] משוס
 דבבריית׳ לה קמיירי [וה״ט] דלא התירי משום רליכ׳
 שמחת יו״ט כ״כ [כיון שלא] תכינו מבעוד יום [א״מ
 כ״מ מדקתני מתני׳ לקמן וכ״ת מתירין אף להחזיר
 ואלו הכא קתני וב״ת מתיי־ין ולא קתני אף להחזיר
 ושו״ר לחשעי׳ה ה׳ יו״ט ד׳ נ״ג שכ״כ עש״כ עכ״ה]
 מיתו מדברי רש״י לא משמע תכי דכת׳ מתני׳
 דקתני בתולכת סולם פליגי [וכו׳ דלפמ״ש תו״ל
 לשיים אבל כחזרה לכ״ע אסור דלא כהאי תנא
 ירשי דב״ח מתירין לתחזיר כיון שזת עיקר תנפקות׳
. ולפ״ז-חאדמק׳  לב״ה ואפשר] להעמיס זת בכונתו
 מהרש״א לקמן במ״ש רש״י הולכת סולם וכו׳ והק׳
 אמאי לא פי׳ חזרה דלפי דברנו לק״מ והתירוץ
 פשוט דחיאך תתירו מלא עיקר מתני׳ [אתא לאפו׳
 מתאי תנא ואיך שבקי מתניתין ועבדי כברייתא]
 ובתי׳ מהרש״א מקשי׳ עליו דהא לאיכא דאמרי
 פליגי אמחני׳ דבמתני׳ תתירו ב״ה הולכה ואינהו
 לא שרו תטוי וליתא דאינתו ככ״ע ומאי דקאשר
 ר״ח דוקא בשל עלייה אבל שובך א1י׳ הולכת שרי
 כמתני׳ מיהו חתוס׳ רמקשי׳ מההיא רעירובין לא
 הבינו כך אלא דש״ל דר״ח אוסר אפי׳ בשל שובך

 ולקמן אכתוב בזה [חע״ר] :
 ד״ה תנאי היא וכו׳ ואשרי אפי׳ בחדרי חדרים
 וכו׳ עיין במהרש״א ז״ל ובינתו רל״לק
 וראי כ״ש אסרי בר״הר [ישרי בר״הי א״כ בייש] וב״ה
 דלא כרב דלב״ח משים רמיתר לגמרי [אזי׳בר״ה
 ימש״ה פריך] מב״ש דאסרי בר״ה י התירי כר״הי
 אבל לל״כ קי׳ חש״ס מב״ח לחיד יא״כ לא חיל״ל
 דלרב ב״ש אשרי אפי׳ בחדרי חדרים כיין(חע״ר :
 ע״ב ד״ה סילם י2י׳ מהשהק׳ [מהרש״אלכאירה]
 ל״קךא״כלד״י דמיחלפת השיטה ג״כ
 מוחלפת ההיא רסולס וא״כ איך התירי . ילית׳
 דהא לפי המסקנא לא מחליף אלא ההיא דתריסין
 ודברי מח״רס שיף תמוהים . גם דברי מה״רס
 מלובלין [שפי, דאי חזרה א״כ ק׳ מה ראו להורות
 כרשב״א ולא כי״י אבל השת׳ דפי׳ • כהולכ׳ א״ש
 ככ״עדאףר״י לא אסר אלא בחזרה אבל בהולכ׳
 מודה דשרי ע״ש ודבריו] לכאורת תמוסיס רא״כ
 מאי קאמ׳ ולא היא דר״י מפרש דאפי, מ פ׳ איכא
 למימר דלא קאי אלא אחזרה אבל בהולכה מותר
, לא  וי״ל דבשלמ, אי פליגי ודאי אפישי פלוגת
 מפשי׳ [ולא פליג אלא בחזרה] אכל אי לפרש ודאי
 דקאי אהולכח נמי כיון דלא פריש •אכולהו קאי

 ־ ועוד י״ל ודו״ק :
 תיס׳ ד״ה ולא היא וכו׳ דבמה לחלוק וכו׳
 עכ״ל ויש לדקדק רהא איכא למ״ד
 בסנהדרין במה נמי לפרש •וי״ל דקו׳ היא מנ״ל
 לומ׳ ולא היא דכיון דאיכ' למ״ד דבמה לחלוק
 ואהא כתבו דס״ל דדוקא במשנה וכונתם דאפי׳
 לר״ידבמה לחלוק דוק׳ במשנה אבל לא בכריית׳
 ור״ל רש״ל לר״ח הכי ומיהו קושטא דמילת׳ דר״י

 אפי׳

 JH1 דבדבלי סתוס׳ דהכא יתיישב קו ׳התוש׳
 דלעיל דתש״ס תביא דברי רב
 יהוד׳ לומ׳ דאפי׳ ספק מותר לפי מאי דס׳יר
 חשת׳ אלא דלא ניח׳ להו משוס דמסקי׳ דמוכן

 לודאי ואינו מוכן לספק :
 ע׳׳ב גמ, .רעתו על הודאי ואין דעתו על הספק
 ראיתי למהרימי׳ט שהביא ראית מכאן
 ..כרעת הרמב״ס דשפיק׳ דאוריית׳ .לחומר׳ הוא
 מדרבנן דאל״כ אמאי אין דעתו על תספק תלא
 מדאוריית׳ חייב לכסות וכן תביא ראית מדלקמן
 דקאמ׳ מספיק׳ מי אמרי ליס טרח וכסי וכו׳ יע״ש
 .ולק״מ וכי.כצ העולם יודעי, זה דמן הספק חייב
 .'לכסות וכן לקמן י משוס התרת חלבו רלא ידעי זח
 .הדין ואומרים כיון שכ״ד אמ״ל טרח וכסי ש״מ
 ׳דחית תוא ובזת יתיישב דעת ח׳ הלכות יו״ט
 ־ •שכתב דלא אמרח חרמב״ס דכל השפק אינו אשור
 ״אלא מדרבנן• אלא בל׳׳ת אבל־במ״ע גס תרמב״ם
 מורת דמן תספק חייב לקיים תמצות מן התורה
 וא״כ' תסש״ל מתכא אפי, לתרמב״ם אבל כמ״ש

 ־. . . ניח׳ :
J דמסת\א דתכא מכואר דס״ל דכוי תוא T H 
 ס׳ אם חית או כתמת ורלא
 כסוגיא רכריתות דס׳ דברית בפ״ע דתיינו לא
 חיה ולא בחמה כדכתבו התוס׳ שם אלא דס׳ אס
 הוא חיה או בהמח־וכר״י דחתס ראל״ח פשיט׳
 דאין מכסין כיון דאינו לא חיה ולא בהמה . וגס
 הרמכ״ס פסק כן ומה שחק׳ כש׳ מש״ל כה׳ נזירות

 ־ ־ לא דק כלל :
- גם מה שהוכיח מהרימ״ט מדברי רש״י׳ רחגיגה
 דס״ל דס״ר לחומר׳ מדרכנ׳ מרכת׳ דאיצ׳
 קרא למעוטי ספיקא דמחי׳תיתי לחייבו וכו׳ יע״ש
 וליתא רכעיקר הרגל כ״ע לא פליגי דראית פנים
 כקרבן ועל השפק מתייתיתי לחייבו קרכן [דחוי
 חולין כעזרה] דוראי• על השפק אינו - מביא קרבן :
 אלא בחול מספיק רש״י מחק תיכתאלא
 ולכאור׳ תמוה דהשתא לא
 צריך [לחי טעמא דלנקר חצרי אלא] דטעמא משוס
 דטורח שלא לצורך [לכחול לא טעי׳ יכי״ט טעי ימיהי
 נראה ] דהרין עמו דלית טעמא משוס טרחאנאלא]
 כשבא לימלך וא״ל־כסי יבחיל לא טעי דמספיק
א לימלך וכסה אותו  א״ל זיל טרח וכסי אבל כשלא {
 מאיליו כשיראותו אחרים • שכסתו בפשיטות בלא
 שאלת חכם יאמר שפשוט לו שהוא חיה [דאל״ח] חו״ל
 לשאול לדיינים וע״כ דצריכין לתי׳.קמא דתרואת
 אומר לנקר חצרו הוא צריך [א״מ ולקו׳ שחט באשפה
 לא חש לה דלא שכיחה היא ומעיקר׳ לא פריך
, כאילימלך מאיאיכאלמימר  לה אלא בצירוף קו

 עב״ה]ודו״ק:
 דף ט׳ ק״א ל^״י ד״ה אין מוליכין יכו׳
 קס״ד השתא בסולם
 המיוחד לכך וכו׳ מאי דגת׳ [קס,׳ד] משוס דללישנא
 בתרא פיליגי אפי׳ בשולס של עליה ובר״חי דטע׳
 דסולס של עלייה משוס הרואים ובחדרי חדרים ליכא
 רואים . ומ״שקש״ד משים דקאמר מתני׳ דלא בהאי
 תנא ומאי קו׳ לימא מתני' כסולם של עלייה ובריי׳
 כשולס של שיכך אלא משים רקס״ד [רמתני׳ נמי]



 מסכת ביצה
 כיון.שמעורכיס עם,שחורים אחרים] שלא זמן וזהו
 הכרחו של רש״י ואיכא [א״מ כאן חסר כהעתק'•ו׳
 א׳ רחע״ד ודרך אגכ ראיתי להזכיר מה שחק׳ השע״ח
 ה׳ יו״ט ד׳ ל״ז ע״ד לפי עי׳ חפר׳׳ח וז״ל אמכם תא
 ק״ל דאפי׳ נימא דמתני׳ מיידי כדאיכ׳ כאיתו שיכך
 קינין אחרים שלא זימן שפיר מייתי׳ מינה סייעת׳
 לר״ח דאע״ג דכולתו קריכי׳ מ״מ כיין דהנתי קיכין
 שאזמין חם קרוכי׳ ייתר ריכ וקרוכ מיקרי יתרעלך
 י מדאמ, כפ׳ לא יחפיר מתיכ דיווחיה העיר חקריכה
 י וכי, עש״כ יתמחני עליי איך לא דאת דכרי. סתיס׳
 שם שכת׳, דר״ח לא אתא לאשמעי׳ אלא םיכא דאיכ׳
 קידכ׳ דמיכח׳ יריכ) דאזלי׳ כת״ר אכל קרוכ לכד.
 ורוכ, אפי׳ מאן דפליג׳על.ר״ת מירח דאזלי׳ כת״ר
 ומתני' היא יכנמצא הלך אאר'הריכ יאע״פ שנמצא
 קרוכ יותר לנכלה יע״ש כתיש׳ שיישכו כל השיגיא
 ע״פ דרך זה. א״כ שפיר הוכרח רש״י לפ, כדליכ'
 קינין אחרים שלא זימן דתשת׳ הוי קורכ׳ דמיכח

:  דחני הכהו נינתו ואתה פוט איתחפוך כיון דליכ,
 קינין אחרים קרוכי׳ ואפ״ח אזלי׳ כת״ר ושפיר מייתי׳׳
 סייעת, לר׳׳ח אכל אי איכא קינין אחרים .שלא
 זימן אע״ג רחנהו קינין שהזמין הם קרוכיס יותר
 מ״מ לא הוי קרוכדמוכחכיוןדאיכא נמי קייוכיס
 שלא זמיןוכתא כ״ע מורו דאזלינן כת״ר ולינא

 סייעת׳ לר״ח עכ״ה] :
 דף י׳׳ב ע״א גמ׳ ליפלגו.כאכנים וכו:.יש,
 ־. , לדקדק. [אמאי:'לא פריך
 נמי] דאי:;פליגי:כחאי;^יפלגו,.'כי״הכ; דהוי הכותא

, ל כ א ת מ ש . ל ו  .״־־. ^
וי״ט'לא •כשלמא אי פליגי כמתוך [א״ש  . [כי״תכ]:
 דכי״הכ ליכא] למימר מתוך דחא לא הותר לצורך

 וודאי דאסיר וי״ל ודו״ק : ,
 ty"2 גמ׳ קס״ד שהורמו מהיום יכי׳ יש לדקדק
 מאיוה כח קס״ד חכי דהא קתני
 שהורמו ח-וס ולמולם שנשחטו מאמש, [ונ״ל] משו,

 דגכי חלה •ליכא-למימי/חכיIוהאי;: גלגל• •עיסה.•
 י כערכ יו״ט אין מפריש׳מימנח׳.,כיויט ־.צרקאמר אכוה
ק י : ה^י^לצדרין' לזה ת ; י  דשמואל לעיל וא״3מתנ
 לו דאפ״ה [מתני/.לצדדין] קתני ומדע דלקמן [ד/נז
 ע״א] אמרינן וה״מ פירי. דטכילי מאתמול אכל
 : י דטכילי,:חאירנא / כגון עיסה לאפרושי מינה ח!ה
 מפרשינן ויחכינן לכהן ולכאור׳ קשה פשיטא דהא
 . קתני כחדיא הכא׳ שזכאי כהרמתן וא״כ מאי אשא

 • לאשמעי׳ ונר/ ךנחית לדיוק׳ דדוק׳ [דטכילי׳האימל] י
 • דתיינו שנעשית י [היום,אכל. נתגלגלה ־ אתמול לא;
 כראמר אכוה דשמואל] לעייל ועיין כס׳ 1שע״ה':>ה׳'5

r''y?,yy,; *י • /;•יו״ט וק׳׳ל־יי:-־./•״ ~ " • ' : ־: ׳ , ' י י  י י

 רש״י ד״ה משוס הכערח •וט^דקשכר; יש
 ./ : ־ ^^מלאכות׳-ליודט^^ו׳^דכמו
גיאדפ׳ חלוקץ [ד׳ כ״א!נב״כ]רר׳ ייחנן  חםהפךססו

 ס״ל מחפה מחייכ משום.זורע'יא״כע״כ [לשנויי.
 . •מתני, ךחתס],דקילוק,מלאכות^לשכת ואין חילוק
 מלאכות ליו״ט וצריך.לחגיה.:'ככרייתא זה מכעיר
,וצ׳׳ל.כשאמר,לוגי״ליאי לאו׳דקלסך  ,כעצי-חקדש:
 ,גכר׳ דכא חו״א י מתני׳,;מני ל ד״ע. ומחפה: [משוס

 . . ׳מקיים* ולא],'חשיכ זורע:יחזר כו ר״יוצ״ע .:
א הנח הרמכ״ס פ״א מ ע מ ש ד . א ק ס  ולעני[ 3

׳ • מהלכות י " ' י ׳ י . -־• • :  •י ״ ':י•׳ ,

חמריכ׳'ל(חשרוחע״ר): ,  אפי׳ ככריית, אלא דק׳׳ל אר,
 דף ירד ע״כ ד״ה איכא חד כמעורכ כתו
 וא״ת ולכטל כרוכ׳ וכו,
 א״נ הו״ל דכר שיש לו מתירין וכו׳ עכ״ל כונתס
 דלכטל כרוכ, וא״כ הוי ספיק׳ דרכנן ולקול׳ ולית
 לתו לתוס' דמוקצח חמור ׳והוי־ כעין דאורייתא
 וספיק, לחומר׳ כשיטת תת״י ורלא כהשע״ה כת׳
 יו״ט ד׳ ; שכתכ דפי׳ אתוספות משוס
 דמוקצמ חמיר כעין דאוריית׳ יעש״כ רא׳יכ מאי
 קא מקשו ודוחק לומ׳ דקושייתס אלישנא דתלמוד׳
 [ולעולם דס׳ לחהמיר] ועוד ,לקושייתו כגמ׳ דלעיל
 אינה הראי המקשה ירע דלא כטל [כיון שיש ודאי
 איסור] אלא דקשיא ליח אהא דספיק׳ ורכ אשי

 חדיית ליס רמאקר רלא כטל אפילו כספיק׳ .נמי•
 מחמדי, וכדכת׳ רש״י ומאי דקאמ׳ לעיל ץלרכ אשי
 דאמ׳ דשיל״מ וכו׳ היינו משום דהוא אמר תאי
״ וזהו שחק׳ חתוש׳ לקמן ד׳ ל״ז גכי  מילת, •כפי,
 קושיית ולכטל מים ומלח דחא הוי דשיל״מ והיינו
 משו׳ דמשמע לחו הא דישצ״מ אף המקשה מודם
 לכך כתכו [דש״ד] משו׳ דחוי אינו מינו ורכ אשי
 חדית לן דהוי מין כמינו . ואי לא מסתפינא
 אמינא דחאי דלא כטלי כעלי חיים או דשיל״מ
 םוא מדרכנן.וקושייתם חיא רגכי שמחת יו״ט חוח
 . לו לאוקמ׳אדאוריית׳ ולכי כתכו משו׳ דאיכ׳ תרי
 רלא כטלי כ״ח ויישל״מ ולכך אשור אפי׳ מדרכנן
 [ועי״ל] דמעיקר׳ ס״ד מרקאננ׳ מת נפשך וכו׳ע׳׳כ
 דלית ליה דרכ אשו ,וא״כ, ׳לכטל,כלוכ׳: וספיק,
 דרכנן לקולא לכך כתכו דבתא דלאי, כטל,־[דשיל׳׳מ

 אית ליה כרכ אשי] מיהו־•לענין [םפיק׳: •להחמיי]-
 אפשר דלית לית.ותיינו רפריך לקמן אלימ׳ כמופרחי'
 י דילמ׳ אקריני נינהו [אע״ג דםפיק׳ ררכנן לקולא]
 א!ו דפריך אליכ׳ דרכ אשי דדשיל״מ מחמדי׳

 ־- כשפיק׳ :
 וראיתי לחכ״ח שפי׳ כחא [רקאמ׳ חגמ׳] מה
 נפשך ר״ל אי כרמן חני אחריני כינהו
 . ואי [כרכי ראמ׳ חולין ומכנ״כ י מעורכי(] וכו׳, הא

רככהו [יע׳׳ש וא״כ לפ״ז] לדעת,,  איכא חד רמעו
 .ר׳ עיקר האיסור משום׳ תערוכת [מיהי כל זה הוא]
 לפי •חס״ד דלא ס״ל שאני גוזלות וכו׳ [אמנם 'לפי
 •האמת] אפשר דאפי׳ר׳ מודח דאיכ׳ למימ׳אחריני

 נינחומיחילפ״זמ׳ תתוס׳ לפי מאי דס״ד דהאיסור :
 מטעם תערוכת [לחודיח אי׳כ לא.שייךתתי׳ שתירצנו

 לעייל מדקאמ׳ מ״נ'ע״כ דל״ל ררכ אשי] ורו״ק: י
 DtP לימא מסייע לר״ח וכו׳ תק׳ מתר(סשיף
 דילמא שניהם .שוין רוכ וקרוכ
 ולחומר׳ אזלי׳ ולית׳ דאי לא אזלי׳ כתר רוכודאי
 דאזלי׳ > כתר קרוכ דהוי ודאי וכ״כ תתוס׳ כפ׳ לא
 יחפור [ר,: כ״ד׳ ע״א דיה לימא יוכו׳] וכחכי כיח׳
 מם שחק׳ הלח״מ על ה״ה מהכא ד:אסרי׳ מס׳ ולא
 אמרי׳ אתחפוכי אתחפוך עי׳ש דתשת׳ כיח׳ דלאחשיכ
[א״מעייןכחשע״חה׳ יו״ט ד׳ל״ח]:  ספכן:אלא ודאי.;
 וראזתי לה׳ פר״ח שכת׳ על'מ״ש רש״-י־כמשכה
 ץ,< . זמן שחורים ולא היה שם עוד וכת׳ דחכריחו

 •לזת^דאלייכ מאי;סייעת׳.־איל דילמא משו׳ שחורים-;
 ׳'׳אחלים שקרוכיםג״ככאגדלא תווי מזומנים. [ול״נ]\י;
 רדא״כ אמאי נקט לכנים אפי׳ סכל שחורים [אסורים י



 מסכת ביצה
 שאינו מאכל ריפ בני ארס [דייסא וכיוצא ביו״ט]
 אבל כשעורים חא חזי לכהמתו [כרקאמרר״ש בבריי׳
 זו] אלא ע״כ משוס דס״ל לכם ולא לכלבים ור״ש
 ס״ל לכס אפי׳ לכלבים וממילא כשפסק לקמן כי״י
 הגלילי דלכם ולא לכלבים ודאי דמלכה כת״ק .
 ומ״ש עוד חרא״ש דגמרא רירן פליגא אירושלמי
 ע״ש לא ידענא למה דהא ודאי [דבשעורים הטעם

 הוא] משוס דלכס ולא לכלבים וצ״ע :
 דף ט׳׳ו ע׳׳א גמ׳ אלא כקשין לאיתי לכעל
 המאור דהק' קו׳ התוש׳
 תי' ע״ש מת שתי׳ וכתכ אח״כ דלמסקנא דקאמ׳
 היוצא בהו למדינה אשור איכא למימר אדחיא תא
 דבקשין מותר ע״ש ולא ידעתי איך מיישב הא רקתני
 שם דבמקדש שלא בשעת עבודת מותר וע״כמשו׳
 דקשין מותר[א״מ עדיפא מינתתו״ל לתקשות דא״כ
 תקש״ל מתני׳ דתכא רקתני משלחין כלאים תא לא
 חזו וע״כ דכקשין מותרכדקאמר הכאעכ״ה]וחא
 דיוצא למדינת אשור כבר כתב רש״י משוס שנוהג
 בתן מנתג חול . ולדעת תתוס׳ שכתכו דכלכישה
 אשור בקשין צ׳יל דהתיא דמותר שלא בשעת עבוד׳
 תיינו בתנאת אחרת [דהיינו בהצעה] ולא בלבישה
 ואכשד תא דמותר תיינו תכף ומיד ולא ישחה בחם

 דלא ניתנת תורת למלאכי תשרת ע״ש :
; ן אין כתם משום כלאים עיין בס י ל ד ר  DtP ע
 י כ״ח [שי׳ ש״א] ודכריו לכאויח
 תמוהים ונ״ל רכונתו רל״מ כמכושה כל תעקכ דלא
 הותר אלא מטעם רעור הרגל קשה אלא אפילו
 חצי העקכ אינו מותר אלא מטעם עור היגל משה
 הוא הא לאו הכי אשור ופשוט וכ״כ כש׳ יגל יעקכ:

 סליק פרק כיצה שנולדה

כ.  ואתחיל פרק יו״ט . הוא פרחמיו יצילנו מקטו
 ויזכנו לעולם שכולו טוכ .

 פרק יום טוב
y2 ג״מ רכ אשי כדי שיאמרו וכו׳ אלא גזרו 
 שמא יפשע לכאורה מיהיטא דגמי
 נראה דלרכא אס שכח מערכ יו״ט יכול לערכ כיו״ט
 מיהו מדכרי תרא״ש שכתכ ראיכא כינייהו אם עירכ
 קודם ערכ יוס טוכ ולא כתכ דא״כ אס יכול
 להניח כיו״ט משמע דלכ״ע אחד שתיקנו מערכ
 יו״ט אשור שמא פעם אחרת יסמוך איו״ט [שו״ר]

 להשע״ת שכ״כ ושמחתי :
 ש0 ר״א לטעמית ראמר שמחת יו״ט רשות
 עיין מ״ש מהרש״א ז״ל וק״ל על דבריו
 מחא דאיתא בפשחיםכפ׳ ואלו רבריס דקא:נ׳ ר״א
 מח ראיה רשות למצוח וקאמר בגמ׳ ר״א לטעמיה
 דאמר שמחת יום טוב רשות ולפ״ד הא אכתי יש
 ראיה ממי שיושכ וכטל דהתירו לו שחיטה ולא
 תתירו לו שכות וחכא לא יועיל תי' סתוס׳ שם
 דאינו מן התורה אלא מסכרא הוא דהא לפ׳יד
 מהרש״א מן התורה הוא . ומה שהכריח מדכתי׳
, אלחיך לכד חו״א  לכס אינו הכרח דאי כתיכ לח

 חוכה לח׳ אלהיך כולו וליכא שמחת יו״ט :
 דףט״ז

כ כל מלאכה וכו׳ חץ מהוצאה וחכערח ז  מה׳ יויט כ
 וכו׳ עכ״ל והקשו עליו דזח הפך חש״ס חכא מיהו
 מחכא לא קשיא דלא הוציא חרמכ״ס אלא כגון
 כתיכח וכו׳ שאינה שייכח כאוכלין ומשקין מיהו
 הקשה כעל מחנה ראוכן ז״ל מערק אלו קשרים
 ד׳ קי״ד דקאמר לכשתמצא לומר לרכרי ר׳ ישמעאל
 נדרים ונרפות קרכין כיו״ט ולדכרי רכינו תו״ל לומר
 נדרים ונרפות אין קרפין פיו״ט מטעם שחיטה
 ואפיית אכל כתקטרת ליכא אלא איסורא דהפערת
 והפערח מותר אפי׳ שלא לצורך ע״כ ולק״מ דהרמ״כס
 כשחיטה ואפייה יש כחם צורך קצת כמושכת׳ חתוס׳
 שלא יחיה שולחנך וכו׳ ולא הוציא כי אם כתיפה
 ואריגה אפל חוצאח והכערח אע״פ שלא יש כחם
 צורך כלל מותרים ונדרים ונרפות שאין .קריפין
 ביו״ט הוא למאן דלית לית מתוך כמ״ש כעל
 המאור יכפ״ק דפשחיס לית לית לר״ע מתוך כלל
 לכד אמר מצינו לחכערח שהיא אכ מלאכה וא״כ
 צ״ל לר׳ ישמעאל דמותר מדאוריית׳ ולכך לא אוקי
 קרא כיו״ט אלא איצט׳ קרא לית״ך דאי איתלית
 אין קריכין א״כ לית ליה מתוך וא״כ קרא איצט׳
 ליו״ט . ואל תשימי מדקאמ׳ הש״ס לקמן ד׳ כ׳
, דהתם  ע״כ לא תימא מדאוריית׳ מחזא חזי וכו
 קאי לאכא שאול דלית לית מתוך וא״כ מדאוריי׳
 שתי הלחם שאינן דוחות מטעם דאפשר למעכד
 אתמול ואפשר שמזה יצא לרכינו דאפייח(חשר):
 תוס׳ ד״ה אין מוליכין וכו׳ מת שמתירין ב״ת
 וכו׳ עכ״ל צ״ע רנראח מדכריהם
 דלחוליכן אשור וקשח דלשון מוליכין לא משמע
 חכי ועוד דקאמר לקמן מחו לאמטויי לכהן משמע
 רלתוליכן לביתו ואפשר ראם רגילין לאכול אצלו
 אפי׳ להוליכן לביתו מותר כיון שרגילץ לאכול
 אצלו יחשבו העולם שדברים אחרים הביא לו ולקמן
 רקאמר מחו לאמטויי לכהן חיינו כרגיל אצלו

 דף י״ג ד״ה חא ר״י וע״ק לר׳ נמי וכו׳ וא״כ
 נתחייכומאתמול וכוי עכ״ל וק״ל
 דילמא חכא מיידי חיכא שהכניסן כיו״ט דחשתא
 חגיע זמנס חיום וכ״כ חש״מ דדמי לנמלך עליהם
 לר״י שו״ר כס׳ שער״ח שכתכ אפי׳ הכניסן כיו״ט

 לא דחו״ל להכנישן מכע״י וק״ל :
 ^'׳ב גמ׳ כשם שתרומת גדולת נטלת מאומד
 וכו׳ עיין כספר פתח עינים כליקוטיו
 למכילתין כמת שתמה מחר״י הכהן על מהרימ״ט
 ומה שתמה לא דק רחרמכ״ס פסק שם דתרומת
 מעשר אינת נטלת כאומד דדוקא כתרומה גדולה
 מטלת מאומד משום דל״ל שיעור וק״ל [א״מ וכן
 יש לתמוה על ה׳ חיד״א שם שהוסיף שגם השמ״ג
 פ׳ כד״א כן גמלא וגס הוא לא דק דדוק׳ כתרומת

 גדולה הוא רפ׳ דנטלת כאומד עכ״ס) :
 דף י״ד ק״ב שעורים ליתן לפני כחמתוכתכ
 חרא״ש מדחכיאח חרי״ף ש״מ דפ׳
 כר״ש ועי׳ כש׳ כנ ישמואלשכתכ דטעמו משוס דחלכח
 כר״עמחכירוואיתליחלכסאפי׳ לכלכי׳ ולית׳ דהרי״ף
 פסק כר״י הגלילי דס״ל לכס ולא לכלכיס [כמ״ש
 לקמן] אכל נ״ל חא דהכיא םרי״ן< ברייתא זד לידע
 טעמיה דת״ק דכשלמא חטים או קטניות משום



 מסכת כיצד. יב
 [דסי׳ל שם דגדול.וקטין ממש] רמאי רקתכי עברו
 ודאי שהוא גדול [ומאי קמ״ל אע״כ כמ׳יש א״נ] רלא
 תימא דהוי כפועל דמציאתו לב״ה [כדבריך חגמ׳
 שם]. ידע שמזה הקשה בעל יהודה שכת׳ משם
 חכולבי [יעבדי ישפחתי העברים] אע״פ שהם
 קטנים [יק׳ דע״ע קטן ליכא ע׳יש ינ״ל] רהכולבו
 ס״ל כהרא״ש דפשק כר״י [יכמ״ש בה׳ שבת סי׳
 ל״ד] וא״כ תרתי קטן יזתי שכת׳ ואע׳׳פ שקטנים
 תא חד כדאיתי׳ לגבי אמת קטנת ממש וחד לגבי
 [בנו גדול שכתכו כשמוך לו לעיל דלאו גדול] גדול
 ממש וכ״ה כתוש׳ ולק״מ וקי׳ל [א״מ מיתו לשון
ט ג״כ קטנים ק  הש״ע כתי שכת סי׳ שש״ו קשה מ
 ושם קאי כשיטת חר״מ כמז״ל דגדול גדול ממש

 עכ״ה] :
T אי? מערכין וכו׳ כתכ כהג״א מי T t f l K * 
 שהניח עירוכיתכשילין מעיו״ ט
א כ״כ משם / ׳ הג  מערב למחר עירוכיחצירות וכו׳ ו
 תא״ז אכל תוא כירושלמי דפרקין ואיכ, אמורא
 אחרינא דמקשה עליה מה ענין אפייה וכשול למחיצות
 איך שיתית איכא פלוגתא [כירושלמי] והג״א פשק

 כת׳׳ק וצ״ע:
 ^ם איכ^יא להו הלכה כר׳ ולקולא או
 הלכה כד׳ ולחומרא יש
 לדקדק אמאילאכעי כדכרי רכ יי״ל דכונת הכעיא
 דמאיזה טעם פסק כר׳ אי משים דהלכת כדכרי
 המקיל כעיריכ אי משי׳ דספק׳פסקינן לחימראדחכי
 משתכרא אע״ג דכעלמ׳ יחיד ירכיס הלכה כרכים

 [תכא מסתכרא טעמית דרי] יצ״ע :
 דףטי׳בק״אגמ׳ ממלאת אשת קדרת של
 כשר וכו׳ עיין כמ״ש
, וכמ״ש מהריט״ץ שאלת קל״ט ע״ש  חריכ״ש סי
 ומה שחק׳ על תר״ן לא ידעתי מאי מקשה דהא
 תנא קמא חת<ד אפי׳ חכית של מיס דליכא טעמא
 דשבח אלא משו׳ דכחד טירחא ואפשר דכונתו לתק׳
 על הר״ן במה שקקש׳ ממלוי הקדירה של בשרדלק״מ
ט הרישא קודם וכ״ח ק  ואי לזאת לאו קו׳ היא כלל מ

 כתוש׳ דמנחות :
 רש״י ד״ה בזמן שחתניר מלא שחתנוריס קטנים
 וכי׳ כת׳ חרא״ש יכ״מ מדשכק נחתים
 ראיירי כית ת״ק ונקט אשת משמע שאופת כתנור
 קטן סמוך לביתו ולא ידעתי רא״כ מנ״ל דפליגי
 אימא דת׳יק איירי בנחתום ורשב״א איירי באשת
 [ומדקאמר] הלכה מכלל רפליגי . וי״ל מדלא קאמ׳
ט גבי קדירה ש״מ ק  ממלאה אשה התנור פת כמו מ
 דל״ל תאי דינא ונקט נחתום בשיפ׳ במלוי חכית אכל

 לא באפייה אורחא דמלתא וה״ה אשח ודו״ק :
 אך ראיתי לחירושלמי דבת״ק נקט אשה אינה
 אופה אלא צורכה אךחדא״ש אינו גורס
. ותתוס׳ לקמן ד׳ כ״ב ר״ה עישה חציה וכו׳ ן  כ
 ליתלחותאי חילוקא מדקאמקשומרשב״א ולא תירצו
 דאייריחתס בתנור גדול שו״ר כש׳ יש״ש שהביא ראיח
 זו . ויש לדחות דא״כ ליפלוג וליתני בדירה בין

 תנור קטן לתנור גדול וק״ל :
 ת1ס׳ די׳ה אין הלכת כאותו הזוג וא״ת ואמאי
 לא אמ׳ חלכח כת״ק וכו׳ התוספות
 במנחות כתבו משו׳ דלא הוזכר בפי׳ ת״ק וק״ל

 רלדבריתם

? ע׳יא גמ׳ חוץמתוצאת שבת ויו״ט ות״ת ,  דה ט,
 וכו׳ האר״י ז״ל כת׳ כי מועד אותיות
 אחרונות רתיינו וע״ד כפל אות ראשונה שהיא מ״ם
 גם אני אומר שכת חשי״ן באותיות אי״ק בכ״ר
 וגל״ש מתחלפת כלמ״ד שהוא שלשים וחכי״ת מתחלפת
 ככ״ף כאותיות ככ״ר ותתי״ו כמ״ס כאותיות רמ״ת
 נמצא שהם ששים כפל אות ראשונת [א״מ לא רצת
 לרמוז כחשכון קטן כי כת׳ דכי׳ האר״י הרגיל במ׳׳ק
 אין נשמתו מתוקנת וכתכו המפ׳ התקנת כזת לרמוז
 בחילוף אי״ק ככ״ר עכ״ה] . גס [תורת] התי״ו
 מתחלפת כ0נ״ס כאותיות רמ״ת [והוא״ו] כמ״ס
 כאותיות [וס״ס]ותרי״ש ככ״ף כאותיות ככ״ר וחה״א
 [ככ״ף] כאותיות ת״נך נמצא אותיות אחרונות כפל
 אות ראשונה וק״ל [א״מ גס אני אומר כי תלמוד
 תי״ו מתחלפת כמ״ס כאותיות דמ״ת שהיא ארכעים
 ולמו״ד חשכונס שמונים כפל אות ראשונה עכ״ה]:
 א״ה לא ליענשו כותים עלת עיין מ״ש
 מתרש״א וככר תשיגו עליו גם
 מלשון רש״י לא משמע הכי ונ״לכיון דמצוה שנאמרה
 לכ״נ ולא נשנית כסיני לישראל נאמרה והטעם משו'
 דליכא מידי דלישראל שרי ולכ״נ אסור וכת׳ תתוס׳
 [כחולין ד׳ ל״ג]דכר שהוא מצות לישראל לא אמרי׳
 מי איכא מידי וא״כ כיון שלא ידעו המצוה א״כ
 אומרים שהמצוה הזאת [דיום ולילה לא ישבותו]
 לישראל נאמרת וא״כ למת חייכ מיתה שו״ר לה׳

 פתח עיניס שכ״כ אכל אני הושפתי נפך :
 רש״ י ד״ה פוחתץ לו כלומר שהוא דכר מועט
 וק״ל מה לו להתרחק לדוחק הזת
 למת לא פי׳ שאס קוצכין לו שירויח שכע מאות זוז
 שהשכת יש לו לחלקו כ׳ זוזים אם כשכת פיחת גרוש
 אחר פוחתין לו מו׳ מאות זוז שקצוכ לו ואינו ממיח
 כי אס ז׳ מאות זוז פחות גרוש א׳ וכן כהוספת
 מוסיפין לו על מה שקצוב לו וק״ל [א״מ לישנא רגמ׳
 דחקולרש״י רקאמר כל מזונותיו קצובי׳ לו חץ
 מת, צאת שבת ויו״ט משמע שאין קוצכין לו עליהם
 כלל אלא לפי מה שהוציא נותנים לו לשעתו ורו״ק

 עכ״ה] :
 ע״כ גמ׳ אכוה דשמואל מערב אכולה וכו׳ כתב
 הרא״ש ומזכה להם ע״י עכרו ושפחתו
 העכרים וכו׳ עכ״ל והאי שפחתו אע״פ שהיא קטנה
 דהא כשהגדילה תצא כשי׳ נערות אפ״ה זוכה כיון
 שהוא ררכנן וכיון דאכית זוכת כמציאת׳ לא חשיכ
 ידה כיד רכה . ועכרו אפי׳ שהוא גדול וסומך •על
ו משוס מ  שלחן רכו לא חשיכ ידו כיד רכו דדוקא כ
 איכה אכל ע״ע ע״כ צריך לזונו כשכר טורחו וע״כ

 סמוך על שלחנו וכ״כ התום׳ :
 וראיתי למדן כה׳ עירוכין שכת׳ הא דלא כת׳
 הרמכ״ס ע״ע קטן משו׳ דלא משכחת
 לה ע״ע קטן ומדכריו נראה דגכי עירוכ גדול גדול
 ממש קטן קטן ממש ודלאכתוס׳ ע״ש וא׳׳כ.גביע״ע
 [שהוא גדול פשיט׳ שהוא זוכה ומאי רכות׳ איכ׳
 ו1יכ׳ רמתא דסמוך על שלחנו דחא אפי׳ ככנו הסמיך
 על שלחנו לא הוי ירו כיד אביו ואפשר דכע״ע]
 איכא חידוש אפי׳ לגכי גדול משוס •דלכאור׳ [הוי
 ע״ע] כמו עכר כנעני דגופו קנוי [קמ״ל]. וכמו
 [כן צ״ל במתני׳ דפ״ק דמציעת גבי] מציאה לשמואל



 מסכת ביצה
 דלא גזרי7 כמ״ש מר״ן ועיין כשכלה ח׳ שופר

 עכ״ה]:
 ש0 איתיבי׳ כלי שכטמא כאכ הטומאה וכו׳
 ואסאית׳ כגזור וכו׳׳עיין מה שהק׳
 מהרש״א ולח״מ דרוק׳ כחדא רלא שכיח׳ וכחד, שכיח׳
 לא גזריכן כלא שכיחה אטו שכיח׳ אכל כתרוייהו
 דלא שכיחי גזריכן מיהו לפ״ז ק׳ הא דקאמ׳ כהכיס
 זריזין חן וכת׳ רש״י דלא שכיח׳ ואפשר דכחכיס
; יותר מלא שכיח׳ שו״ר לחשע״מ  זריזין תן עדיפ

: ן  שכ״כ וששתי כעל כל תו
 ש0 ומי מריק וכו׳ איתיכי מרלין טמא וכו׳
 1 עיין כשפי כ״ש מה שחק׳

ק הכל . ודע שכל  ועיין כהרא״ת שכדכריו יתו
 זח איכר אלא אליכא דכ״ה אכל אליכא דכ״ש וראי
 מטעם מתקן ולהכי אפי׳ ארס אשור ומיהו אליכא
 דכ״ה לא שייך למימרהכי דא״כ אפי׳ אדם כמי ולא
 אשיק ארעתיה טעמא דנראח כמיקר וזהו שחידש
 רכא ולהכי רש״י כחית דכ״עמודו כחאאפי״] אליכא
 רכ״ש חהו מטעם מתקן ולדכא אפי׳ אליכא דב״ח
 ואין אכו צריכין לדכרי מהרש״לומחרש״א. אך ראיתי
 להר״ן שכת׳ דטעסדכ״ש משוס דלאפלוגרככןואית
 לתו טעמא דשמא וכו׳ ע״ש אך רש,,י לית ליה חכי
 וח״ט דלא חשיכ לית לטכילת כתרי תכך [שופר
 ולולכ ומגילה דלא קאמר כמי דכא וחייכו טעמא
 דטכילח כמו חכך] משוס דכ״ש לית ליה האיטעמ׳
 גכי טכילת [וכמ״ש לעיל] דלית ליה גזרה יו״טאטו

 שכת וכן גכי כור בחצירו אטו כר״ח וכו׳ :
ף י״ט גמ׳ היה אוכל כהכורה וכו׳ רש״י פי׳  ד
 לענין פסח וש״ל כתנא דפ׳ כיצד
 צילין דככית אחד יאכל קאי אפסח אכל האוכל אוכל
 ככ׳ חכורות כדאית׳ חתם מיהו לדעת רביכו כפי׳
 תמשכת דקאי אתרומח ואמע:זר קשה כיון דאשור
 איכ חשיכמתקן ואמאימותר וצ״ע[א״מ לא ידענא
 מאי ק״ל דתרי מכואר שס כיון דאין טכילת זו אלא

 מעלה מדרבנן שדיא עכ״ח]:
 ש0 אמר עולא מחלוקת כשלמי חגיגה לשמוך
 וכו׳ ראיתי כחגיגה ד׳ י׳ ז
ח אחרהשכת ופרש״י קדמות ראיה ט  דקאמר יום ט
 וחגיגת שאין דוחין לא יו״ט ולא שכת ורכדיו
 תמוהים דהא חגיגה לכ״ע קריכח כיו״ט וכן יש
 לתמוה על התוס׳ שם שהקשו עליו מ״ש משלמים
 למה לא הקשו עליו מהכא ועיין כס׳ פר״ח כמ״ח

 שדכריו תמוהים וצ״ע:
א דלאגמיד ופו׳ וככתןעשקי׳ ו ה א ה ה ׳  ד&״י ד
 דמשתמש כו תרומה עכ״ל עיין מה
 שחק׳ חרכ יגל יעקכ מנ״ל לרש״י לומר שיגמור
 הטכילח חול״ל שלא יטכול ולק׳־׳ננ [דלמח לא] יטכול
 מח חששה יש כיה דכעי הערב שמש וראי דלא
 ישתמשו ככלים טמאים דאפשר [ככלים טהורים

 ופשוט :
 תוס׳ ד״ה אמרעולא וכו׳ ומ״מ קש׳ לכ״ח ל״ל
 למימר כל דלה׳ תפ״ל וכו׳ עכ״ל עיין
 מח שהקש׳ מחרש״א ול״ק דכ״ה לא רצה להשיכ
 מטעם מתוך דכ״ש ל״ל האי סכר׳ דמתוך והשיכו
 לשיטתם ותדע דכ״ש לא רצו לחשיכ מכח וחגותם
 חג אין עולת ראיה לא וא״כ כ״ה דאית לחו מתוך

 חוה

 דלדכריהס הכא דלית לסו. האי סכר׳ מה יענו
 לההיא דיכמות ד׳ ק׳א דקאמ׳גכי חליצה כיחיד
 וכו׳ רקאמ׳ אין הלכה כאותו הזוג וצ״ע [א״מ
 אח״חמ אגכ שיטפית לא רק ראתם קאמ׳ הלכה
 כאותו הזוג וא״כ לק״מ אך חו״ל להק׳ מההיא
 דנדריס ד׳ ע״ו גכי חפרת נדרים כל תיוס וכו׳
 אין הלכת כאותו הזוג וכן גי׳ חתוס׳ כשכת ד׳
 קנ״ז. ע״א ואפשר דתתוס׳ חכא גרסי כגי׳ שהכיא

 הרא״ש שם כנדרים דתלכת גרסי׳ עכ״ת]:
 ד״ה מ״ט וכו׳ וא״ת וכו׳ וכי פליג ד״י אכולחו
 אמוראי ותנאי וכו׳ עכ״ל אע״ג !רקא׳
 לעיל כולחו כרכה לא אמרי חכנח לית לחו יש לפ׳
 הכנה ל״ל חיינו הגזירה דיו״ט דעלמא אטו יו״ט
 דלאחר חשכת דל״ל האי גזירה אכל כיו״ט אחר

 תשכת כ״ע אית לחו הכנה ורו״ק :
 ע׳ב ר>צ£״י ד״ה וכ״ח אומרים וכו׳ ותא דנקט
 שכת רכותא וכו׳ עכ״ל לא
 ידענא מי הכריחו לזת דילמ׳ משוס דחייכ לטתר
 עצמו כדגל וא״כ צריך כשכת שלא יכנס כרגל
 טמא ואפשר משו׳ דשייך שיטכול כין תשמשות וא״כ
 נכנס כיו״ט כטחרח לזה תי׳ דאי קתני כין תשמשו׳
 חו״א דהטעם חוא משו׳ רכל חיכא דאיכא שטת

 לא גזרו כח״ש להט קתני כשכת:
 וראיתי למחרש״ל ז״ל כיש״ש שפי׳ כן ולק״מ
 דחייכ לטהר עצמו אינו מוכרח שקודם
 יו״ט יהיה טהור אף מטהר עצמו כיו״ט נחשכ
 מטהר עצמו כיו״ט ראל״כ מאי פריך כגמ׳ יו״כו
 מאי איכא למימ׳ דילמ׳ אח״נ דמותר אלא משוס
 דחייכ לטהר עצמו ברגל קודם וא״כ אמאי נקט

 כשכת א״ו. רכות׳ קמ״ל ודו״ק:
 דף י״ח גמ׳ אמר רכא גזירת שמא יעכימו וכו׳
 תכא לא צי״יך למימ׳ שמא יטלנו
 בידו כמו גבי שופר ולולב ומגילה דחא צריך שיטול
 הכלי בידו להטביל אבל בשופר ומגילה אין מוכרח
 כ״כ שיטלנו דאפשר שהבקי יש לו שופר ומגילה
 בביתו וכן בלולב הוא ללמוד וא״צ שיהא כידו אלא
.  שילמוד בדכר אחר וא״כ חחששה שמא יטלנו בידו
 ומ״ש ת׳ שאגת ארית סי׳ וכי לית לחו לכולחו
 אמוראי האי טעמ׳ וחא רבא גופית אמרו גבי
 שופר וכו׳ יע״ש לק״מ דגזירה זאת לא שייכ׳ אלא
 בשכת אבל ביו״ט דגזרינן אטו שבת וכן בור בחצירו
 אטו בור ברת״ר דשלש גזירות חן לית לחו לכולחו
 אמוראי ואפי׳ לרב יוסף דגזרינן שמא יסחוט וגם
 גזרינן כלים דלאו בני סחיט׳ מ״מ ליכא שלש גזירו׳
 כ״א ב׳ . ודע רע״פ מח שכתבנו יש תימא על
 הרא״ש במה שהקשה על חרי״ף ועיין בט״ז באריכו׳.
 ומ״ש ח׳ שאגת אריח רדוק׳ גבי מצוח אבל הכא
 רשות עש״ב ה״נ איכא מצוה דחייב אדם לטהר עצמו

 עי״ל דבשלמא חתםצריך בקיאות וצריך לילך
 אצל הבקי ללמוד ממנו אבל
 הכאליכא צקיאותאלא[רחשש׳בעלמ׳ שמא] יעבירנו
 ארבע אמות ואפשר [דס״ל לכולחו אמוראי] דלא
 טעי בחכי וק״ל [א״מ עי״ל דדוק׳ גבי שופר ולולב
 ומגלה רחכל טרורין כמוהו ולא מדברו ליה אבל
 3כא אין הכל טמדין ומדכרו ליה דומיא דמילה



 מסכת ביצה
 הוקש ער העלס לער כהן משיח מקרא דועשח לפר
 וכו׳ וחזר והיקישו פעם ב׳ דכתיפ כאשר יורס
 וכוי הוי כמאן רכתיכ כהדיא ולא אמריכן
 רבד הלמד בהיקש אינו חוזר ומלמד בהיקש וכ״מ
 שם בד׳ מ״א ע״אע״ש דנקטי׳ מםוגיא דזבחיסהנז׳
 רהיכא דחפיקש כפול לא הוי כמו היקשא לחודיה
 ואז אמרי׳ רבד הלמד בהיקש חוזר ומלמד בהיקש
 [א״מ לשון זה מצאתיו חשר הרכה וכתבתיוכפימם

 שהבנתי ולקטתי מדבריו וא״ש את״מ עכ״ה :
 ^'״ב גמ׳ כבשי עצרת וכו׳ הדס יזרק רש״י כתב
 במנחות דף מ״ח הדס יזרק שלא לשמו
 פי, דק״ל איך שייך כלפני זמנו יזרק לשמו דתא
 לאו זמניה תוא [א״מ ור״ל דרשי׳י קאי על חלוקת
 לפני זמנו ולאחר זמנו אכל כחלוקת שלא לשמו ודאי
 רזורקולשמו עכ״ה] ואע״ג דאמרינן בריש זכחיס
 דאשור לשנותו חתם משוס דכל יומא זמניה הוא
 אבל הכא דלאו זמניה וראי אינו זורק אלא שלא

 לשמו ודלא כמשתבשיס בזח וק״ל :
 ת1ס׳ ך״ה לכס ולא לנכרים ב״ח נמי דרשי
 לכסולאלגבוס למעוטי נדריסונרכות
 עכ״ל עיין מח שחק׳ ח׳ פני יהושע דתפ״ל מעולת
 שבת ולא עולת חול ביו״ט ע״כ ולק״מ דחא איצט׳
 לכס ולא לגבוה א1י׳ שלמים ראי מעולת שכת לא
 חוה ממעטי׳ אלא עולה אבל שלמים שיש בחס
 חלק להדיוט חו״א רמותד לחכי איצטריך יתורא
 רלכם למעוטי אפי׳ שלמים מיהו עיקר הקו׳ לית׳
 דתאי מיעוטא ולא עולת חיל ביו״ט משוס דדריש
 כר״ע דחלבי שבת קריבין ביו״ט משוס דאיתלית
 דנדריס ונדבות אץ קריבין בי״ט כראיתא בשבת ר׳
 קי״ד אבל אי אמרינן קריבין ביו״ט הוה ררשינן
 [חלבי שבז קריכ׳ בי״חכ] כרי״ש ולא חוה שמעינן
 רעולת חול אינה קרינה ביו״ט כיון דלא ררשינן
 לת איו״ט וא״כ ש:יד איצט׳ לכם למעוטי נדרים
 ונדבות כדי שתדרוש ולא עולת חול ביו״ט כר״ע

 ודו״ק היטב :
 דף ב״אע׳׳א גמ׳ א״ל עורכא פרח נ״ל על
 דרך שאמרו רז״ל שחורות
 כעורכאין התורה מתקיימת אלא כמי שמשחיר עצמו
 עליח כעורב וקאמ׳ ר״ה דעכשיו אין ראוי להיות
 כך בשביל שאני חולה וצריך שמך ושעד ולא משום
 שחיח שכור כמו שפי׳ תמפרשיס רא״כ איך הורה

 ואמר מותר וק״ל :
 >D£J ימעמא מאי רש״יכתבסוגיאדתלמוד׳
 קאמד ותכריחו לפרש כן
 דאין מדרך הלשון שהוא אומר בעצמו וטעמאמאי
 ואס הוא [דברי] רבה בריח הו״ל לומ׳ אלגר ליה
 ועוד דא״כ אמאי [ר״ה] לא אמרו לרב אוייא כיון
 שתכף ומיד אמר זה . ומ״ש מחרש״א הקש׳ עליו
 חרב בנישמונ1רילמא אפי׳ לר״ח כפרח צריך לטעם
 רא״א לכזית כשר וכו׳ רדוקא כעישח מטעמא דאשה
 ממלאה כל התנור פת ופליגי ר״ח ור״ת כק׳ תתו׳
 ותירוצס ע״ש ילית׳ דא״כ אמאי קאמר כל חדא
, את״ל ראותו [ריפתא] שנותן  וחרא חזיא לית אפי
 לתינוק היא נכרת אפ״ת שרי מטעם דממלאה כל
 התנור פת ואמאי איצט׳ לטעם רכל חרא וחרא

 קזיא ליה וק״ל:
 שם

 חוח מוקמי לכס ולא לכלבים גס למעוטי נדרים
 ונדבות שאין קבוע להם זמן ולא מרבי׳ אלאדומיא
 דחגיגח דקכוע לה זמן אכל קשה לכ״ש לא ליכתוכ
 לא לח׳ ולא וחגותם וממעטי׳ מלכם ולא לגכיה
 גס לכ״ח קשה לא לכתוכ לא וחגותם ולא לחי
 וי״ל דיחגותם איצט׳ למעוטי נדרים ונדבות גס
 לב״ש איצט׳ וחגותם למעוטי עולת ראייה אע״פ
 שקבוע לה זמן וחובה והו״א דומיא ררןגיגה שהיא
 חובה . ולכאור׳ עלה על דעתי לתרץ הא דקאמר
 עילז ראייה לא ד״ל מלכם ולא לגביה ממילא רוקא
 חגיגה והעיקר מכח לכס וב״ה נמי מטעם מתוך
 דלה׳ אורחיה רקרא תוא אלא רלא תטעה שוחגותס

 אמרו לה׳ וכ״כ מחר״ס מלובלין:
 דף כ׳ ע׳א ג מ׳ ההוא גברא וכו׳ אי נשיב
 שקיל וכו׳ עיין מ״ש כספר
 המאור שלא נאמרו הנאים אלו אלא כגיטין וקידושין
 אבל בדיני ממונות לא וכו׳ ועיין מה שהקשה עליו

 בש׳ המלחמות ובמק ס אחר תארכנו בזת :
 *&D תגי הגא וכו׳ ויקרב את העולה ויעשה
 כמשפט לימד על עולת חובת
 שטעונה סמיכה רש״י בחומש בפ׳ ויקרא בד״ה על
 ראש העולה כתב להב יא עולת חובה שטעונה סמיכה
 וכן עולת צאן [ותכי איתאכת״כ] וגני רעשה כמשפט
 לא הזכיר שטעונה סמיכת אלא כת׳ כמו שמפויש
 בפ׳ ויקרא ונר׳ שרע זו לומר רדודות משעה לא
 ילפען וא״כ כל מ״ש כאן היא״ם בפ׳ שמיני הוא
 תמוה ראיך לא ראה רש״י בפ׳ ויקרא. ואפשר
 דלענין סמיכה היכא דאיכא לימ.יר ממקום אחר
 לא ילפינן ר.י׳ות משעה ותנא איכא לימור אחר
 מדנתי׳ על ראש העולה מיהו האי תנא דירן לא
 רר־־ש האי על ראש העולה ויליף [;מהאי קרא] אע״ג
 דהוי רימת מבעה ילפינן כיון רליכא לימוד ממקוס
 אקר כמ״ש ה׳ בני שמואל. יתמיה לי לרעת התיש׳
 מה יעשו בה פשט וניתוח מהיכן אנו למירין לעילת
 חובה ודילמא עולת נרבה רוקא שכן מצויין . ועוד
 ק״ל בכריית׳ רעל [ראש העילה] למה צריך על ראש
 העולת [לעולת צאן] הא כתיב ואס וא״ו מושיה< על
 עניו ראשון כראיתא בברייתא לקמן ומהתימא על
 בעל [קרבן אהרן] שכתב שם ים׳ ה שילמור תחתון
 מעליון לענין שמיכה [דחא כבר יליף לה לעיל
 מראש העולה וי׳׳ל] דהאי עולת צאן קאי אעולת
 חיבה דבסמיך [יק״ק אין לי אלא עולת בקר ראפי׳
 חובה טע: נח סמיכה עולת צאן מנין וכי׳] וכיון
 רעולת חובה לא הוזכרה [בבקר בהריא] ואינו אלא

 מררשא לא קאי עלה ואס וצ״ע :
 תום׳ ד״ה דילמא יכי׳ יתימא והא הוי דבר
 הלמד בהיקש וכו׳ עכ״ללכאור׳ יראה
 דכמשפט ל f חשיב [היקש] וכ״כ היא״ה אך התיש׳
 בחולין ד׳ כ״א כתבו דכמשפט חשיב היקשא רחא
 כזבהיס כאשר יורם חשיב ליה תיקש ולא ירענא מאי
 כאשר יורם דאררכא [מהתם] מוכח דכאשר יורס לא
 חשיכ היקש דאי לאו הכי מאי הועיל דכתיכ כגיפיה
 וצ״ע . ונ״ל להגיח כתוש׳ [שם ועשה לער כאשר]
 עשה לפר החטאת דחשיכ ליה הש״ס תתם היקש׳
 דאיצ׳ כאשר יורם דנחיי כמאן רכתיכ בגופיה ועוד
 נ״ל דכאשר יירם היי נמי היקש מיהי כיון דככר

 ז 7



 מסכת כיצר!
 אסוף אוכלה כ״מ דדוקא כדאיכא חולי מיסו מדכרי
 רש״י כפ׳ אין מעמידין דה כ״ח ע״כ כר׳ דהאיופצוחי
 עיכא לא קאי אסוף אוכל׳ אלא האי ופצוחי עיכא לא
 חיה שם חולי כלל ונזמיה לי על הב״ח והפר״ח [בסי׳
 תצ״ו] דאשמטתייחו האי לשון רש״י. מיהו חא דאמימר
 דשרי למכחל עיכא כיו״ט דר״ה וראי אפי׳ ע״י ישראל
 ואפי׳ אין שם חולי כלל ואפי׳ שלא פציחי1עיכא
 כלל דאי לאו הכי [מאי פריך] מחא רר״ח רהתס
 ביו״ט ב׳ למש א1י׳ ע״י ישראל והכא ע״י ככרי וע״י
 חולי וצ״ע על כעל [האגודה] שכתב רדוק׳ ע״י
 ככרים ומה שיישכ כעל מ״ק דכייו תמוהים וצ״ע
 לעכין דיכא ודו״ק חיטכ . מיהו מרכרי מחרש״ל הכא
 נר׳ דמפרש דחאי שקרוכ לתתרפאות חוא סוף דכור
 וקאי אשו0 אוכלה והאי ואינו כרחל וכו׳ קאי אפצוהי
 עינא וכאלו הוא דכור אחר וכמ״ש רש״י כמסכת
 ע״ז ע״ש והאמת עמו ודלא כהכ״ח והפרי חרש

 ז״ל ודו״ק
 ע״כ גמ׳ ונימא מד מפני שמכער וכו׳ לכאו׳
 ק׳ רהריאמרינן מתור שהותרה הכערה
 לצורך הותרה נמי שלא לצורך וחכא איכא צורך כדי
 לאכול תפירות וי״ל כיון דאפשר לעשותן מאתמול
 וראי אשור ועיין כמהרש״אמת שתירץ לקושייתו וק״ל:
 V)D ד״ה דנפיש׳ כלישח וכו׳ וכין גריצין וכין
 רקיקין וכו׳ עכ״ל וחכל איירי כצריך
 להן אלא כגי־יצין אשרי כ״ש שמא יעשה שלא לצורך
 בב׳ תנורים מיהו כרקיקי׳ וראי אין לחוש כיון שאין
 אתה [מתיר לו אלא רקיקין ] אין עושה אלא צורכו
 אכל כ״ח לא [חיישי] לחכי [ומיהו] הכל כצריך לו
 ועור רהא רשב״א לא שרי אלא[בזכור] קטןכמ״ש
 הרא״ש ודברי מהרש״א תמוהים דחוא הביא לשון
. ומת שכתב משו׳ דממלאח ן  תר״ן וסר״ן לא כתכ כ
 א6ח וכו׳ ככר הר״ן רחת זח דא״כ תו״ל לפרושי

 וכו׳ ועוד (חשד) :
 דף כ״ג ע״א כמשנש פרתו של ראכ״ע וכו׳
 ומקרריןאת הכהמה כיו״ט עיין
 בתי״ט שדקדק דל״ל למינקט כיו״ט דהא מכילתין
 ביו״כן איירי אלא לאוריי ררישא בשבת רוק׳ איירי
 ומכאן ראיה דאין מצוח על שביתת בחמתו ביו״ט
 וכו׳ע״ש] ולא ידעתי מה דקדוק הוא זה דהא
 בריש אין צדין קתני אין צרין דגים מן הביברים
 ביו״ט ואמאי קתני ביו״ט ועור במשנת אחרת אין
 משחיזין את השכין ביו״ט, ועוד עיקר דבריו ב,ח
 אינן [דאפי׳ יש בבהמה איסו׳] שביתה ביו״ט[מ״מ]
 בזה א*נו [אב מלאכה] אלא הוצאה [והוצאהאפ׳
 בארס] וראי מותרת [דמתוך שהותרה הוצאה לצורך
 וכו׳] אלא משוס משא ומתן [תוא דאשרינן לתוציא
ן  משאות על הבהמה ביו״ט] שמא יע:ת כעכדי
 רחול [כמו שמבואר בסי׳ תצ״ח] ושו״ר לה׳ שושנים

 לדור שכ״כ וק״ל :
 סליק פרק שני:

 עיב משנה רשכ״גאומר וכו׳ כת׳הת״יטדרשב״ג
 לפרושי מילתיה רת״ק ולפ״ז אף
 ככיכרין קטנים ועיין מה שהקשה עליו ח׳ בית
 דוד מאי ולפ״ז ומה שיישכ ח׳ כעל שושנים לה ד
 ליתא דמאי נ״מ אי לפרושי או לאפלוגי רחעקר
 תלוי אי דשכ״ג קאי ארישא או אשיפא דכלאוהכי

 הלכה

 שס וההגיא וכו׳ והא חזי לכלכיס תנאי היא
 כתכ רש״יתנאיחיא דאיכא
 תנאדאסר לכלכיס עכ״לכונתולאפוקי גירש׳ אחרת
 דגריס כמלתים דר״י כן ככא לכסולאלכלכיםא״כ
 שמעון התימני פליג כחכי א״כ א״ש םא דקאמר
 תנאי היא דזת מחלוקת התנאים אבל אי אפשר לומר
 כן דא״כ מאי אולמית דתני תנאי מחני תנאי ותו״ל
 לומ׳ וחני תנאי כתני תנאי אכל לפי גירשת [רש׳׳י
 לא] הוזכר זח במחלוקתן א״כ תנאי חיא רוחק הוא
 רזה לא יתכן אלא ר״לדאיכא מאן דאשר וע״ז[חגי׳]
 הקשח מחרש״אשפיר א״כחי״ל להביא ההיא דעיסת

 כלבים:
V ד״ה והא חזי למיכל וכו׳ ולא יקפידו ׳ B H 
 שחרי משלהן היח עכ״ל משמע ליה
 לרש״י [דחעגל] חוא של ישראל ודלא כחתוס׳ וא״כ
 קשה לפ״ז מאי שנא דקמקשה [רק] לר״ח וחא חזי
 למיכל מיניה דר״ח לא חידש אלא שהקמח הוא
 של גויס ואפ״ת אי לא קפדי מותר [אכל בעגל של
 ישראל שיכול לאכול ממנו אפי׳ ר״ח מורה דשרי
 דא״א לכזית כשר וכו׳ וא״כ אמאי לא חק׳ רק לר״ה]
 ואפשר [שזח] כונת התום׳ שכתכ ולתכי פריך לר״ת
 מתכא [ר״ל ולאפוקי] מפי׳ רש״י דאיכו תלוי כזה
 לר״ח [א״מ ולע״ד אפ״ל דדוקא לר״ה פריך דמתיר
 אפי׳ שלא אכלו ישראל ממכו כלל משוס כיון דחזיא
 ליכוקא ומש״חפריך ליה הא חזי למיכל מכיהאע״ג

 דלא אכלוככ״ל ליישכ פרש״יעכ״ה]:
 תוס׳ ר״ה אכל כדרים כי קא זכו וכו׳ ואפי׳
 לאחר זריקה וכו׳ עכ״לכר׳ מרכריהם
 דאיכס מפרשי׳ כפר״שי שם ככ״ק דאפי׳ חלק כעלים
 משלחן גכימ אלא לאקאי אלא כחלק חכהכים מיהו
 חלק םכעלים הוי ממוכו לכל רכד כמ״ש חתום׳
 [שם ועיין כמחרש״א שם] וחש״ס חכא קאמר אפי׳
 חלק כעלים משלחן גכות קא זכו ותי׳ דדוק׳ לעכין
 שאין קריכין כיו״ט מטעמ׳ דלכם ולא לגכות מיהו
 לעכין ממוכו חשיכ כעלים ור״י לא איירי לעכין
 פקדון לכד אלא אפי׳ לעכין מעילה דאיירי לאחר
 זריקה ואפ״ה חשיכ ממוכו ואין צורך להגהת מהרש״א
 וחא דקאמרי קאמר חתם משום רמפרשי הכי לעכין

 מעילה כמי איירי ודו״ק :
 ע״כ גמ׳ לכם ולא לכלכים דכרי ריח״ג כת׳ חרא״ש
 וקי״ל כריח״גוכו׳ וחר״ז הלויוכו׳ ומתוך
 קו׳ דסופלי עלה כלכודריח״גוכו׳ ד״ל דחר״ז תלוי עלה
 על לכו כך ולכך הקשח קושיות אלו וליתא דרי״סג
 מודה דטלטול מותר אלא סכא מכח שצריך תיקון
 ד״ל וראיתחרי״ףאמת אך ק״ל דלעיל כפ״א [ד׳ י״ד
 ע״כ] אושר ת״ק לשלוח תבואה [ושעורים] הא חזו
 למאכל כחמה [עיין כמ״ש המחכר זיע״א שם עכ״ח ]
 וכטלטול כ״ע מורו וצריך לומר דשילוח משתמא על
 דעת מאכל ארס דגםחואטירח׳ יתיר׳ וצ״לרת״ק
 כרי״חג סכירא ליה ואם כן מוכח דםילכתא
 כרי״חג מדאסר תכא קמא כתכואח וק״ל על
 חתוס׳ למה לא הביאו ראיה זו דחוי ר״ע מחכריו

 וצ״ע :
ף כ״כ ע״א רש״י ר״ה סוף אוכלה וכו׳  ר
 י שקרוכ להתרפאות
 וכו׳ עכ״ל מרכריו כרא׳ דחאי ופצוחי עיכא קאי



 מסכת ביצה יד
 ואפשר דכוכתו לדעת המקשה דפריך כשלמא למ״ר
 מותרין לק$! וכו׳ וע״כ דש״ל פימת כני יומן שרו
 כטלטול ותא דפליגי כשפק לרכות׳ רת״ק דאפי׳
ק חלק עליו וש״ל ראף ר״ג ת מ  כשפק אשור אכל ה

 אושר כודאי:
 רש״י ד״ה תשתא דאתית לחכי וכו׳ ולא דחיקת
 לאוקמ׳ מתני׳ כפלוגתא דתכאי וכו׳
 עכ״ל הוקשה לו דדרך השתא דאתית לחכי הוא
ק כתי׳ תו  לומר תשתא דאתית להכי לתירוץ זה י
, ראשונה וכאן לא שייך זח דחא אפי, כעופות  זח קו
, זח אלא דקאי אמתני׳ דשכת כמ״ש מחרש״א  ליכא תי
 אלא ר״ל חשתא דליכא תי׳ אחר דליכא תנאיס
, דאתי  אחרים ואתי ככ״ע א״כ השתא נתרץ תי
 ככ״ע ומ״ש ולא דחיקת ר״ל דליכ׳ תנאי אחריני

 ודו״ק :
 ד״ה ספק מוכן וכו׳ כלומרוזו שאמרנו וכו׳
 עכ״לר״לדלאתוסיףכמשנת
 ס׳ מוכן אסור דחרי ככר אמור כמשנת אלא א״כ
 יודע מכלל רס׳ אשור אלא דזהו דכמ הש״ס ולא
 הוסיף כמשנה אלא ורכן גמליאל מתיר ודלא כס׳ כני

 שמואל.
 שמעתי מקשים משם ח׳ שליחא ררחמנא
 מחר״ר משח סוזין נר״ו
 דמאי פריך מעשה לשתור דהא אמרינן כגמרא כר״פ
 חדר דר״ג כוין כרו״חק וא״כ אפשר דכמ׳׳הק ידע
 שניצודו מאתמול ונ״ל רלא קשח מידי חדא ראותו
 מ״חק אינו מ״הק גמור דהא שש מכ״גי כתכ׳ התוש׳
 שם ררגיל שם זה אצל הגוים ועור דלא [הול״ל
 מותרין] דאיכא למטעי כדכריו וחול״ל ידעתי
 שניצודו מאתמול [א״מ ועור נ״ל דא״כ לא חיה ליח
 לד׳ לשנותו כמשנתינו וכי כא לאשמעינן דר״ג היה
 מכוין כמ״חק ובודאי לענין דינא קמ״ל רר״ג מתיר
 כש, מוכן עכ״ח] ועוד עיקר חקו׳ ליתא דר״ג
 דהכא הוא חכימ של ר׳ יהושע ור״ג רחתם הוא
 ר״ג הזקן שחיה נשיא כזמן הכית וא״כ ל״ק

 ודו״ק :
 ^״ב גמ׳ רב אמר מותרין לקכל יש לדקדק
 דמאי נ״מ בהאי פלוגתא כיון דאין
 הלכה כר״ג ומ״שכעל כני שמואל דנ״מ לרבנן רלא
 אשרו אלא כאכילה ליתא רהא רבנן תאמרי כהדיא
 לא יטול דאפי׳ טלטול אשור וכמ״ש מחרש״א דא״לכ
 מאי פריך [רישא לסיפא נימא] רבנן היא ובטלטול
 מותר אלא העיקר [כרכרי] רש״י רנ״מ לפמשי

 מילתיח ורו״ק :
 שם ול^רב גמי אשורין ככדי שיעשו,עיין
 מ״שחרא״ש ועיין מה שחקי
 מחרש״א ולק״מ כיון דלערכ אסורץ קאי גם שכאו
 . כיום כ׳ נמי [א״כ לאחר אינו מותר] אלא כדי
 שיעשו [דכו כיום אשור משוס מוקצת א״כ] היינו
 שעת מועטת ולק, הכ׳ לק״מ [דכדי שיעשו] שייך
 [לומר] קאי אתמייהו [דאינו] מותר מיד כלילה
 משא״כ [מותר לישראל אחר לא שייךלומ׳ דקאי נמי
 על אם יש] כמינו כמחוכר אסור [רחא אפיי לאחר
 אינו] מותר אלא כלילס [וכיון דלא קאי ארישא לא
 קאי נמי אמציעת׳]. ומ״ש הכ״ח וח׳ קרכן נתנאל
 , רלא קאמי^הרא״ש מותר לישראל אחר! אלא אכדי

 שיעשו

 חלכח כרשכ״ג אלא דאי קאי אשיפא א״כ כדגים
, ככיכרין קטנים  אף שאינו מחוסר צידה אשור אפי
 ואי קאי ארישאא׳׳כ דוקא מחוש׳ צידה כגון כביברין
 גדולים אכל כיכרין קטנים אפי׳ דגים מותר .
 אכל העיקר הוא דלא תימא פליג א״כ [אפשר]
 רפליג אכלהו ולא יש לו חילוק כין דגים לחיות רחכל
 תלוי כמחוסר צירה דהיינו כיכרין גדולים אסורים
 כיכרין קטנים מותרין אכל אי לפרושי א״כ ע״כ
 הדגים אפי׳ ככיברין קטנים אשור [דתא ת״ק מפליג

 בתדיא כין דגים לחיות] :
 רש״י ד״ה אין צדין אע״ג רשחיטח וכו׳ אכל
 צידה אפשר לצודו מבעוד יום וכו׳
 מדכרי רש׳׳י נראה רכל רכד דאפשר [מכע״י]
 אשור מן חתורח וכ״כהר״ןוק״ל ררש׳יי כת׳ לעיל
 ד׳ ג׳ גזירה שמא יעלה ויתלוש כשבת ולמה פי׳
 כשבת חא אפי׳ כיו״ט איכא אישורא דאורייתא(א״ח
 עיין כח׳ פנ״י לעיל) ורעת התוש׳ דכאוכל נפש
 אין לחלק כין אפשר ללא אפשר והכי ריהטא דשוג׳
 דכיצת . וראיתי למר״אם פרש׳ בא שהק׳ דאס כן
 כאוכל נ:ש דלית לן רומיא דקראי לישתרי ולכאו׳
 מא קו' והלא לדעת חתוש׳ אה״נ דשרי מיהו כונתו
 לדעת רש״י דלית ליה הכי וש״ל דאף כאוכל נפש
 יש לחלק כין אפשר ללא אפשר וכנח״י נעלם מעיניו
ק וכו׳ הוא דכריו כמגילה ד׳ י  זח . ומ״ש ור״י ת
 ז׳ ע״כ רמתקלקל משברא ידעי׳ ליה וראיתי למחרש״א
 שם שכתב וכזה ל״ק מח בהקשה הרא״ם ע״ש ולא
 ידענא מאי קאמר דהן חן דברי תרא״ס וצ״ע [א״מ
 ולעד״נ דכונת מהרש״אלתי׳ מ״ש הרא״ם כשו״ד לא
 ידעתי איך יד,קן קושי׳ הראשו׳ ע״ש ע״ז תי׳ מתרש״א
 ראח״נ דכאוכצ נפש אין לחלק כין אפשר ללא אפשר
א מתקלקל קצת  דאפי׳ כדאפשר שרי אס ה
 אכל שאינו מתקלקל ירעינן ליה מסכרא דאסור

 עכ״ה׳:
 rft כ״ד ע״א משנה מצודות וכו׳ אלא א״כ
 יורע ׳שכ צ, דד מכע״י הרא״ש
 מלוני״ל הכיאו חר״ן כתכ דשפק מוכן כיו״ט שני
 מותר וכת׳ הר״ן משו׳ דהוי ס״ס וכו׳ ע״ש ואםחלכח
 נקבל ואס לדין יש תשיל חרא רלא מיקרי ס״ס אלא
 אס שני השפיקות בגוף אחד וזה השפק הא׳ כיו״ט
 והספק השני כפירות [א״מ כ״כ חרא״ם כתוש׳ על
 חשמ״ג דס״ס כתרי גופי לא עכדי׳ ועיין כפר״ח
 ככללי ס״ס סי׳ וכש׳ כן אברהם הנר״מ סי׳ יו״ר
 שחכיא מחלוקת כזה עש״כ עכ״ה] ועוד דא״כ מאי
 פריך לקמן חא גופ׳ קשיא וכו׳ לימא דרישא חדיוק
 הוא כיום א׳ ודיוק׳ דסיפ׳ קאי איום כ׳ דשפיקו
 מותר ונר׳ ליישב דלקו׳ הא׳ אפשר לומ׳ רלאו מטעם
 ס״ס אלא משו׳ דאנן כקיאין בקכוע׳ רירחא
 ויום ראשון עיקר כמ״ש רש״י כפ׳ ככל מערכין .
 ולקו׳ כ׳ אפשר לומ׳ דלא כת׳ חרא״ש זה אלא ככ׳
 י״ט של גליות אכל ככ׳ י״ט של ר״ח לא ומתני׳
ל ר״ה והדיוק חוא כמותו  משמע אף כי״ט ש

 ודו״ק :
 כתב הרמב׳ים כפי׳ המשנה דר״ג מתיר כודאי
 ניצודו דלית ליה מוקצה וק׳
 דחא כחש״ס אמרינן כחדיא וליטעמיד פימת כני
 יומן מי שמ כטלטול ור״ג לא תתיר אלא כש׳ מוכן



 מסית ביצהא
 הק׳הת״יטעלהרא״סבפ׳שלחלך בפ׳ יישאוהו במוט
 בשניס שכת׳ דהמיט אפש׳ כאחד אלא מדכזיב
 יישאוהו עריך דמשמע כב׳ יע״ש ושמעתי מקשים
 על הרא״ם דמוישאוהו [אין ראיה דאפשר] שנשאו
ל והניסו במיט[ילע. לם] רהמוט נשא אותו  האשכול כ
 ארסאחדיליתא כיון דכתיכ וישאוהו משמע שהוא
 ככד מאד א״כ איך אפשר שאינו נושא אותו [אלא]
 ארם א׳ [א״מ לא תכנתי רכריו דהא ודאי אינו
 דו:נת לנושא כידיו לנושא על כת יפו כשמ שעיני
 אחר כדאית כשוטה ר׳ ל״ד וכ״ש במוט ועיין לקמן

 ד׳ ל׳ עכ״ה :
 יעיד שמעתי מקשים דלפי דרשת ח״ל ה-י״ל
 לומ׳ [כשתים] כשתי מיטות
 שהמוט הוא לשון נקכה כרכתי׳ בירמיה עשת לך
 מיטות וליתא דכרכר שאין כי יוח חיים יאמר ל׳
 זכר ונקכה כדכת׳ רש״י כפי יישלח דהי׳נ קאמר מוט
 והי״ל לימי מוטה כרכתי׳ יכל מיטה תנשקי אלא

 כרכתי׳ וק״ל:
 שם 1״מ׳ והאנן תכן וכו׳ מבית טביחת׳ וכו׳ וראי
 אפי׳ ת׳־ק מורה בכך רהא לא פליגי
 בהכי אלא בין צלי או חי גם מבית טביחת׳ [וכ״כ
 הפר״ח רל״פ אלא אי כעי׳ צלי או חי וכדעת חב״י
 ורלא כהכ״ר] מיהו רש״י כפהחים כת׳ צלי לאקר
א 1:ר ראחר האמת רצריך הפשט ונתוח[משו׳ ן ט ש 3 :  ה

 ר״א] וא״כ צריך ג״כ שתות אחר הפסט ונתוח רת״ק
 כעי ר״א ור״ע לא חייש אר׳יא [משו׳ הפשר מ־נוני]
 מיהר לענין רינא [אי ה! ה אישור ברבר כדש״ר] ^
 שייך לופ׳ רפליגי בהעי [אי אי־כ׳ אישיר] דא״כ ל:(;ר

:  בעלמ׳ ועיין בב״ה שדבריו ת״ץה ס וקי ל
 דש״י ד״ךן צפור דרור והאס וסב:: שייש עכ״ל
 לא ידעתי למה לא קבע בברייתא
 קמייתא והתם נמי קתני כרי שלא תזחלף ב )מה

 ודברי בעל יגל יעקב ליתא דמתם (חשד):
ו י י i שאני וכו׳ יא׳ת והא לא הז ״ H ע״ב תום׳ 
 כי אס יש צורך רבים וכו׳ עכ״ל
 עיין מה שהק׳ מחרש״א ימת שתי׳ ידבריי תמ הים
 לכאור׳ רזהי קי׳ המק׳ דהא בעי׳ צירך רבים יי״ל
 רא״כ למה לא הקשה זה לעיל ילא פריך כ׳׳א אכיתוף
 [ובעיקר קושייתו ל״ק] רבעי׳ תרתי לענין יציאה ריק׳
 את רבים צריכין לוולענין כיתיס [בעיי נמי] בעיתית׳
 אבל משי׳ [כעיתית׳ לחור לא שרינן יציאה ל f מציז
 ולא תבעת אך מתרש״א] אינימפ׳ כך אלא דכעיתית׳
 םגי לכולחי מיהי התיס׳ סיכריס דלענין יציאה לא

 סגי רלמה תצא יתבעת תלך כרגליה וק״ל:
 דף כ״ו ע׳א משנח רש״א כל שאין מומו ניכר
 מבע״י אין זה מן המוכן עיין מ״ש
 הרמב״ס בפי׳ המשנה ירבים תמהי עליי ונ״ל שכך
 רציני שהר״ם מ פ׳ דלת״ק דריאין מימ ן ביי״ט א׳׳כ
 בכיר שנפל לביר יבכר יש כי מיס ילא ידע אם היא
 מום קבוע או לא מאחר שמיכרח לחעליתי משים
 צער כעלי חיים מיתר ג״כ לשיחטו אפי׳ אינו יורע
 אס המים קביע אס לאי רכיין דאיכא תרתי צב״ח
 וגם רעתיה עלויה ולית לית כפרש״י דתרתי מילי
 קאמ׳ אלא כולא חרא מילתא היא וה״ק אם לא
 העלהו יעלה וישחוט מאחר שצריך להעלותו צריך
 שישחוט כדי שיהיא צורך יו״ט ואם לאו שלא העלהו

 אלא

 שיעשו צ״ע רהא הרא״ש יהיכ טעמא דאין אדם
ס ב׳ מותר ודוק׳ ו  .חוטא ולא לו וא״כ ודאי אף ט
 כיוס א׳ אסור מטעם מוקצת אכל כיוס ב׳ וראי

 מותר :
 דף כ״ה ע״א כמשנה כחמת מסוכנת וכו׳
 כגמ׳ דפשחי׳ ד׳ מ״ו ע״כ
 אמרי׳ אע״ג דלא אכיל מינת ותימה לי על חמג׳׳א
 ז״ל שחכיא זח הדין כשם חר״ן והוא גמ׳ ערוכת .
 אך נסתפקתי כמי שאינו אוכל מסוכנת
 כדאית׳ כחולין שלא אכלתי
 מכשר כוס כוס אס מותר לשחוט זה כיו״ט אם
 כני כיתו ג״כ אינם אוכלים דלא אמיינן שם משו׳
 הפסד ממונו גמר וכו׳ אלא תיכא דראוי לאכול
 חוא ־ אכל היכא דלא מצי אכיל הוא וכני כיתו יש
 .להסתפק אס מותר מי אמ-ינן דראוי לאורחים [ומשו׳
 הפסד ממונו גמר ליתן לכל אורח שיודמן] אורילמ׳
 למ״ד רלא אמרינן [הואיל ומקלעי ליה אורחיה]

 ככל גוונא לא אמרינן וצ״ע :
 עוד שם כמשנת ר״ע אומ׳ אפי׳ כזית חי מכית
 טכיחת׳ וכו׳ עיין כש״מ מת שהכיא
 ראיה מכאן דחיא״צ מליחה דאס צריך א״כלדעת
 הגאונים [דשיעור מליחה] כשיעור צלייה א״כמאי
 איכא כין שיעורא רת״ק לשיעור׳ דר״ע יע״ש
 וחש״עח כפ״ו מה׳ מ״א הק׳ על התוש׳ רחולין
 ד׳ י״ד ע״א אמאי לא חכיאו ראיה מכאן יע״ש
 ולדידי לק״מ רמהיכא ירעינן רצלי א״צ מליחה
 אלא אחר שכת׳ דחי א״צ מליחה ומינה הוכיחו
 דלצליא״צ מליחה אכל קורס הו״א רצלי צריך מליחה
 וא״כ איכא כינייהו טובה צלייה ומליחה והש״מ
 פשיטא ליה דלצלי א״צ מליחה ל;ה חכיא ראיה
 מכאן [א״מ ואפשר להליז כעד חש״עה דמדצרי
 תתוס׳ משמע רכנצלה כל צרכו שראוי לאכילה
 פשיטא להו רא״צ מליחה רהא ככר יצא כל דמו
 אלא דכאו לחרש דאפילו לא נצלח כ״כ רעריין
 יש כו דס מותר כיון רלא- פירש כמו כשר חי
 וז״ש חתוש׳ ול״מ כשנצלה ילה וכו׳ וא״כ הכא
 כרי לאכול כזית צלי ודאי דא״צ מליחה וא״כק״ל
 לחשע״ה שפיר דאמאי לא הכיאו ראיה מהכא ועור
 ראפי׳ לפ׳יד המחכר זיע״א עדיין תיקשי לרעת
 הרמכ״ם דס״ל דלצלי מליחה כל דחו סגי ולכשר חי
 צריך למולחו יפה יפה וצריך שהייה וכמ׳יש חכ״י וא״כ
 תק״ל מה כין ת״ק לר״ע וכמו שהעיר המחבר בסמוך
 על תת״יט ולעיקר תקושי׳ נלע״ר ליישכ דא״כ אס
 אין לו אש מוכן דמסתמא דלאחר אכילה אין האש
 מצויה דלת״ק צריך שחות כרילהכעיר אש כדי לצלות

 ולר״ע א״צ כנ״ל עכ״ה] :
 וראיתי להתי׳יט כפי״א דמנחות מ׳ ז׳
 שכת׳ חככליין אוכלין
 אותו כשהוא חי וא״צ למילחו דחי א״צמליחה ולדעת
 הי־מב״ס דחי צריך מליחה יפה יפה הא הוא סוכר אין
 מליחה באוכלין וכו׳ עש״ב ומדבריו כאן ששלח
 לפיין ברבדיו לשם נרא׳ ששובר גס כן במשנה זו
 כמו שם ולא ידעתי איך לא הרגיש דא״כ תקשי ליה

 מאי איכא כין ת״ק לר״ע וצ״ע :
 עוד שם אכל לא יכיאנה כמוט כתכ רש״י ככ׳
 בנ״א משמ׳ דסתס מוט הוי בב׳ כנ״א ומזה



 ביצה טו
 ק׳ דהא ר׳ אמי כהן היה כדאמ' ר׳ אמי וי׳ אשי
 כהני חשיכי דארעא דישראל והכהני׳ חשודי׳ להטיל
 מוס בככור [וכל החשוד על הרכר לא דנו ולא מעידו]
 ולכאור׳ עלה על דע זי לומ׳ דכיוס טוכ אינם חשודי׳
 להטיל מוס שזהו חילול י״ט ועוד נ״ל דדוקא כשלהם
 כדי שיאכלוהו אכל של אחרים אינם חשודים להטיל
 מוס דשמא לא יתנו לו וא״כ אין אדם חוטא ולא לו
 אכל הגירו לי שש״מ חק׳ קו׳ זו ותי׳ דת״ח אינם
 חשודים וצריך לו ערכ כזה והעיקר כרכתי׳

ת י ס מ ש ה  וק״ל ב
 תוס׳ ד׳ה אלא גמרו כידי אדם וכו׳ וי״ל דשאני
 סתם דהוי כמו גמרו כידי ארם וכו׳
 עכ״ל עיין מה שהק׳ מהרש״א ולק״מדלא הוי גמרו
 כידי אדם ממש [שהרי הקצת אותו כשכפאו לעני
 האפרוחים] אלא משו׳ דכידו להפריחן ח:זיכ כמו
 גמרו [כידי אדם] דתא קרירות שרינן אע״ג דכין
 השמשות רותחות וא״כ תכא נחתינן דרגא דכעיודן
 עליו דוק׳ כחצי היום אשו׳ מיהו כשנטלו מות׳
 ושו״ר לת׳ כתי כהונה ח״כ כחלק כית אכות שפי׳
 כן אלא שהוא האריך חרכה עיין עליו וק״ל :

 ע״ב גמ, לימא תכן סתמא דלא כר״ש וכו׳
 לכאורא כונת הש״ס דא״כ קשה סתמא
 אשתמא מיהו לר״ן כריש מכלזין ל״ק דחכא כי״ט
 והתס כשכת ואפשר דכונתו 13יכא דאמוראי אחריני
 דלית לחו האי חילוקא ועוד נ״ל מאחר דכרישא
 פליג ר״ש א״כ למה לא הזכיר ר׳ כנאן דר״ש

 חולק וק״ל :
 תלגמא זעירי ככחמת קדשים ריק׳ כמי
 דקתני עליה ועל החלה וכו׳ יש
 לדקדק דמאי ראיה היא זו דמעשה שתית כך חית
 [וי״ל] דמדקאמר ועל החלה שנטמאת משמע דלא
 הוה מעשה זת ככת אחת רהיה לו לומ׳ ועל חלה
 שנטמאת אלא דשאלתן לענין דין [כדי ללמוד] ולא
 שחיה חמעשת כך [ותיינו דקאמ׳ דיקא נמי] דקתני
 עליה [ועל החלה ותרע שהרי כימי] ר״ט ככר נחרכה
 הכית ולא חיה שם קדשי׳ ואס נאמ׳ דאיירי כככור
 לא ייתכן פירש״י שכתכ דאין פודין את הקדשים
 להאכילן לכלכים וכככו׳ אשו׳ לפדותו א״ו השאלת
 היא על זמן הכית וא״כ דיוק חש׳יש ש!יר מה ענין
 זח לזח ודלא כח׳ פני יתושע שנתקשה כדכרי רש״י

 וק״ל :
 והגה ב*&בת ד׳ קכ״ו דייק מחכא דזעירי סכר
 כר״ש וקאמ׳ ואף ר׳ יוחנן סכר
 כר״ש ופריך ומי אמר ר״י הכי וסא״ר יוחנן הלכה
 כסתם משנת יתכן אין מכקעין עצים וכו׳ וחקו׳
 ממארת דילמא גכי שכת דחמיר שכר כר״ש וגכי י״ט
 דקיל ס״ל כר״י כדאמ׳ ר״נ כריש מכלתין וכן הקש׳
 חרא״ש שם ותי׳ דחש״ס ס״ל דלא כר״ן אלא כשאר
 אמוראי רל״ל דר״ן ע״ש מיתו לדעת הרי״ • והרמכ״ס
 דש״ל דאף שאר אמוראי אית להו חא רר״נ קשה ולא
 ידעתי איך יתרצו תאי סוגי׳ רשכת ונ״ל ליישכ דודאי
 מתם קאי אי״ט כמו זעירי דקאמ׳ דשכ׳ כר״ש ומכיא
 ראיה מי״ט וא׳יכ הא דקאמ׳ תתם ואף ל יוחנן ס׳
 כר״ש קאי אי״ט ומכיא ראיה מההיא דשכת וא״כ לא
 שני ליה לר״י כין שכת לי״ט ופריך ומי אמר ר״י הכי
 וכו׳ עד ר״י סתמא אחרינאאשכח ומכיא ראיה משכת

 כיון

 מסכת
 אלא דעכר ואשקיה אפי׳ שחיה חמום עוכר והשת׳
 הו״ל מוס קכוע לא ישחוט . אלא דקשח לפי״ז מאי
 קאמ׳ לקמן מתני׳ נמי ריקא אילימא דלא אתחזי
 כלל וכו׳ דחא נימא דפליגי כחכי דלר̂״ אפילו לא
 נודע כי אם חיוס יעלה ולר״ש כל שאין מומו ניכר
 מכע״י אין זח מן המוכן וצריך שיחא ניכר מכע״י
 ואפי׳ לא עכר והעלהו וי״ל דוראי לד״ש אית ליח
 צכ״ח דצכ״ח דאורייתא ולא שייך לומ׳ רפליגי כחכי

 וצ״ע:
 ש0 גמ׳ מוקצה הוא ומ׳ ופירש״י פשיטא וצ״ע
 דהא רש״י כתכ לקמן ולית ליה מוקצה
 כככור דתא כל יומא דעתי׳ עלויח דשמא יפול כו
 מוס וא״כ זהו חידוש אף כככור . ותו ק״ל דמאי
 מקשי׳ חתוס׳ ליפשוט מחכא דר״י הנשיא ל״ל מ יקצה
 וכו׳ דחא איכ׳ למימ׳ דדוקא כככור משום דדעתיח
ק תו  עלויח וא״כ שפיר דלא פשט הן אמת רכזה י
 קו׳ חתוס׳ אמנם אי קשיא חא קשיא דמאי פריך
 פשיטא וצ״ע [א״מ ולפמ״ש מחרש״א כרש״י לק״מ

 והכן עכ״ה] :
 תוס׳ ד״ה ככור וכו׳ ונ״ל דכמוקצח פליגי וכו׳
 מתום׳ כשכת ד׳ מ״וע״כ כתכ הדיוק
 אפי׳ כיקמ אינו מכוקר מדקתני אין זח מן המוכן
 רהיה לו לומ׳ ור״ש אוס׳ והקשה מהרש״א שס א״כ
 תקש״ל כפשיטות דסא אכיי ש״ל כאדא כר אוכמי
 רכיקמ מכוקר וא״כ איך שייך לומ׳ ראפי׳ כריעכד
 ותי׳ דהו״א דוקא היכא דחוה מ ס עוכ׳ ולכשוף
 קכוע ולפאר' תירוצו תמות דתא לרעת אכיי פי׳
 המשנה דקתכי אין זח מן ח מונן תיינו כלכתחילת
 וע״כ דחוה כיה מוס קכוע דאלי׳כ גס לרי׳י אשור
 ולק״מ רר״ש נקט חכי כדי שלא תפרש דמטעם מזקן
 ודוקא כלכתחילה ולית מן מיקצה וא״כ ר״ש איירי
ל אפילו כריעכר ולגכי ו  כתרתי לגכי דחוה מיס ע
 דהוח מוס קכו׳ איירי לכתחילה ומלת אין זת מן
 המוכן לצדרין קתניוזח גילת דעתוככריית׳ דפלגינחו
 לתלתא ככי ופשוט . מיהו מאן דקאמ׳ מתני׳ נמי
 דייק׳ לא כיח׳ ליה לאוקמ׳ לצדדין קתני אלא כולה
 כחדא מחתא . מיחו ראיתי למחרש״א שם שכתכ
 כמ״ש שם דלרכ ארא אפי׳ כדיעכר היינו מכח שכר׳
 ולא מדייקא נמי וא״כ לפ״ז מ״ש לעיל דדייק וכו׳
 חיינו לפי דכריחס שפי׳ דאכיי חזר כו מיהו קורס
 התי׳ הזח חיינו אומרים דמשכרא ראשו׳ כדיעכר
 וק״ל. מיהו לפ״ד מחרש״א צ״ל דאדא כד אוכמי
 מפ׳ למתני׳ דאין זח מן המוכן פי׳ לכתחילה א״כ
 לפ״ז יתיישכו דכרי דש״י דרש״י שפי׳ מטעם מתקן
 אליכא דרכ ארא כר אוכמי וכדש״ד מעיקר׳ ולא
 מטעס מוקצה וחש״ם דתתסקאי אליכא דחמסקנא
 דאכיי חזר כו משכרת אדא כראוכמי ימפרש למתני׳
 כדיעכד וע״כ מטעם מוקצה אלא דתתוס׳ לא רצו
 כזה משו׳ דמשמע אין זח מן המוכן כדיעכד וז״ש
 אין זח מן המוכן משמע דיעכד ולפ״ז לרכ ארא
 כמי חכי משמע ליה ורלא כמ״ש מחרש״א אלא
 דמפרשים כרכתי׳ דמתני׳ לצדדין קתכי וז״ש כשכת
 דמשמע לכאו׳ דאפי׳ לאדא כר אוכמי אסור

 אפי׳ כדיעכד ודלא כמהרש״א ודו״ק :
 דה כ״י ל׳א גמ׳ ד׳ יהודה נשיאה וכו׳ שדריה
 י לקמיח דר׳ אמי וכו׳ לכאו׳
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 מסכת ביצה
 לקמן ריש ערק משילין וי״ל דקושייתם לר״י דלית
 ליה האי חילוה׳. ומכאן ראיה דר״י לית ליה הא
 דר״ן וכדכתיכלעיל [ד׳ כ״ז ע״כ] וכן פסקו כמת
 פוסקיס מיהו חרמכ״ס לא ס׳יל הכי . ומכאן ק׳
 למ״ש השע״ה כהלכות יו״טד׳ נ״ה דרכינו סטור
 אית ליה כתי׳ הריטכ״א דדוקא מפני האורחים .
 מיהו הא ק״ל מנ״ל דכפ׳ מפנין ר״לדמולך כקופה
 דילמא ר״ל שיעו׳ ה׳ קופות על כתיפו והכי מוכח

 כגמ׳ שם דפי׳ המשנה הוא שיעו׳ :
 בא״ד ף״ל דתתס מיידי וכו, עכ״ל חקשם
 הפנ״י דתאקי״ל כל מקום שאסרו
 חכמים אפי׳ כחדרי חדרים אשור ע״ש וליתא דהכא
 הגזירה [אינה] אלא כר״הר[וכר״הר כשכתכלא״ם
 אסור] והיכא דלא שייך מראית העין מותר ררוקא
 היכא דחלה הגזירה כר״תר אכל חכא לא חיילה
 הגזירת ונ״מ דכי״ט אפי׳ מזוית לזויתאסו׳ כיון
 דשייכה כר״הר . מיהו יש פוסקים שאמרו דדוקא
 היכא דא בא רואים אבל מזוית לזוית מות׳ וא״כ
 תקשי להו [א״מ ולער״נ דדוקא היכא דשייכאהחששה
 ברת״יאלא משוס שאין רואים אותו אתה בא להתיר
 כזה אמרינן כל מקום שאסרו ובו׳ אבל הבא אפי׳
 רואים אותו אין כאן חשש כיון דלא הוי כעובדיו
 דחול עכ״ה] ואפשר דמשום שמחת י״ט מתירו
 וכרבת׳ הלח״מ בה׳ יו״ט גבי הולכת סלם ועיין
 לעיל [דף ט׳] ועי׳׳ל דדוקא חיכא רחשרו ליה
 דקעביד איסורא דאורייתא אבל הכאליכא איסור׳
 דאורייתא אלא משוס דמחזי כעוברין רחול וזלזול
 ליו״ט או משוס טרח׳ ליכא למימר בכ״חג כל

 מקום שאשיל וכו׳ וק״ל :
כ ה ״ י ^ ס ו ׳ ולאהיאדהא ת מ  דף ל׳ עי׳א ג
 דאוריי׳ולאא^ריי^הוולא
 מידיה, פנ״י אשתמטתיה סומארפרק תישן רףכ״ח
 רדרשי, מהאזרח תושפת עינוי לנשים וכ״כ בעל
 מחנת ראובן. אך מ״ש ה1נ״י דלא חשיב מצות עשה
 שהזמן גרמא משוס דעיקרו בשב ואל העשה ליתא
 דהא חתוס׳ בקידושין ד׳ ל״ד הקשו אשמן שריפה
 דשביתת יו״ט מ״ע שהז״ג ואע״ג דעיקרו שביתה
 שלא לעשות מלאכת ועוד רגבי זכור ושמור אמרו
 כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה ותני נשי הואיל
 ואיתנהו בשמירה דהא ל״ת הוא וכו׳ ותפ״לדעיקרו
 שביתה אלא ע״כ דליתא להני מילי . מיהו הא
 ק״ל דאמאי בקדושין כשאמרו משוס דהוי מצה
 ומקהל כ׳ כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין הק׳
 מניח׳ למ״ר אין מלמדין אלא למ״ד מלמדין מאי
 איכא למימ׳ ע״ש ואמאי לא תירצו משום תוספת
 עינוי דהוח לים תלתא קראי מצה והקהל ותושפת
 עינוי דסא תוספת י״הכ קראי נינהו ולא הילכתא
 וצ״ע. וכלא״ה האי כללא דהפנ״י נסתר מסוגיא
 דסוכה דפרק הישן הנ״ל דחשיכ ליה לתוספת עינוי
 מ״ע שהזמן גרמא . ולענין תום׳ שכת לא איצט׳
 קרא דמהיקשא חכור ושמור נפקא לן לכל מילי דשכ׳
 כין לענין קידוש כין לענין תוס׳ ומסייע למ״ש הש״ע
 א״ח סי׳ דהנשיס חייכות כשלש סעודות .
 מיהו יש להסתפק כתוי״ט דליכא היקשה מנ״ל מיסו
 מהתות׳ דקידו׳ הנ״ל שכת, דשכיתת יו״ט חשיכ מ״ע

 שהזמ״גנר׳ דס״לדכיו״ט ליכאהאי םיקישא:

 רש״י

 כיון דלא שני ליה :
 דף כ״ח ע׳א משנה אין משחיזין את השכין
 כיו״ט וכו׳ הקשה ה׳ פכי
 יהושע דר״י לעיל אמרשוקל ארס כשרככגד הכלי או
 כנגד הקופיץ [אכל כליטר׳ אשור] וטעמי משו׳ דמחזי
 כעוכדין יחול ועל כן צייך שנוי [א״כ מתני׳] דאין
 משחיזין נימא דאתיא כר׳ יהירה וטעמאמשו׳
 דמחזי כעוכדין דחול וא״כ אמאי קאמ׳ חש״ס
 דאתיא דלא כר״י ורצה לפרש דחאי דקאמ׳ דלא
 כר״י קאי אלישנא כתרא דקאיאמשיאה ע״ג חכירתת
 וקאמ׳ דלחדדם אסור ותאי לא מחזי כעוכדין דחול
 כיון [דע״ג] חכירתח ע״כ וליתא דהא חש״ס קאמ׳
 מאן תנא דכמשחזת אשור דלא כר״י ותו דעוכרי
 דלקמן דקאמעכ׳ סכינאאפומא רדיקולא ודריחא
 קאמ׳ םלכת ואין מורין כן מכלל דר״י ס״ל אפי׳
 על גכי אכן ולחדרת אפ״ס מות׳ אלא שאיןמורין
 כן . ולעיקר קושייתו לק״מ דתתס כטכח המוכר
 ודאי אי עכיד כמאזנים וכליטרא ודאי הוא כעוכדין
 דחול אכל חכא דמשחיז כדי שיאכל ודאי לא מחזי
 כעוכדין דחול כמו כישול ואפייה וכי ככישול
 ואפייה נעשה שנוי ור׳ יתור׳ אית ליה כמכשירין

 שאי אפשר לעשות מאתמול מות׳ :
׳ ד׳יה רכינא אמר וכו׳ מידי דהוה ס 1  ע״ב ת
 קוץ כר״ח וכו׳ וי״ל רשאני שפוד
 וכו׳ עכ״ל וטעמם משוס דהוי מוקצה מחמת מיאוס
 כמ״ש הרמכ׳׳ן כס׳ תמלחמות אכל גכי רכינאליכא
 לתידצי הכי ררכינא לקולא אפי׳ כמוקצה מחמת
 מיאוס שרי לכך תירצו ת יחץ אחר ותמיהא לי על
ק כך וצ״ע (ה״ה ת  הת״י שכת׳ רגם לרכינא יש ל
 אכי״ג נעלם מעיניו דכרי התוס׳ כשכת ד׳ י״ט

 ע״כ כר״ה הני כרכי ע״ש) .
 1JH שהרב ראשון לציון כתכ מאחר רשמו12
 לא ת״ל הכי רהא בשפוד חולק וא״כ
 איך למד רבינא במשכת שבת משמואל הילכך וכו׳
 הא איהו גופיה לא ש״ל הכי יע״ש ואחר המח״ר לק״מ
 רשמת! שפוד לא חשיב ליה מזיק דוראי גבי גחלים
 מזיק כמו קוץ אבא שפוד אינו מזיק ניכרורבינא

 חשיב ליה מזיק כמו קוץ :

 סליק פרק שלישי

 פרק רביעי בע׳ה
ט ע״ב ד׳ה המכיא ומי תימא ,  דף כ/
 ךאמרינןבשכת וכו,
 מפנין ד׳ והי קופות וכו׳ עכ״ל לכאו׳ ק״ל דהא
 התס תבן קתני ותכן תנן הכא אבל מביאה הוא
 בידו . ומיהו לזה י״ל רמברייתא דקתני חתם ס׳
 קופות כדי יין וכדי שמן קא קשיא להו . מיהו
 הא ק״ל דהא התס קתני מפני האורחים ובבריי׳
, ופרש״י  לקמן קתני ואס אי אפשר לשנות מות
 כגון שזימן אורחים הרבם וי״ל דלקמן פרש״י אורחים
 הרבה אכל כשכת [הוא לאורח אחד כמו שהוכיחו
 התום׳ שס גבי הא] דמבעיא ליה התם אי אורחים
 טוכא וכו׳ . מיהו הא ת״ל דאימא דשכת רחמיר
 לא אתי לזלזולי כיה אכל ו״ט דקיל לא וכן דחי



 מסכת כיצד;
 בת״י ור״ל דגיליון חוא והנניסוסו בתוס׳ ואיני סובר

, בדיבור שאח״ז עכ״ה]:  בדעת התוס
 לדברי מהרגיל תמוהים אצלי דמתיכא משמ׳
 ליה מעיקר׳ מטעם מוקצה
 ולבשוף הזר בו יש״ל משוס דאישור׳ דהא לעי דברי
 רש״י אוקמתא רבסוכס דעלמא קיימת דבעצי סוכם
 לא מתני תנאם דאיני בודל דתא סתר אהל׳ ומגו
 דאתקצאי לבין תשמשות אתקצאי לטליה יומ׳ ונ״ל
 לפ׳ דבריו דחמקש׳ רעריך ומי מחני תנאה אינו
 המקשה דלקמן וצ״ל דחמק׳ חשב דמטעס סתימת
 אהלא אבל בנוי דלינ׳ סתימת אתל׳ מות׳ [דאי משו׳
 אישור׳ אפי׳ בנוי נמי אשרי] אבל אכיי דמשני איני
 בודל וא״כ עצי סוכה מטעם איסור׳ דאוריית׳ דאי
 מט׳ סתירת אהלא אף בסוכה דעלמ׳ חיכי אסני
 וצ״ל מטעם איסו׳ תורה ולא מטעס מוקצה [א״מ
 אבלאכתיק׳ לדברי מהרש״ל חמק׳ דס״ל מט׳ סתירת

 אהל והוי מוקצת מחמת אישו׳ א״כ חיכי קתני אשור׳ י
 כל ז׳ דבחה״מ אמאי אשו׳ עכ״ח] :

 דף ל״א ע׳א רש׳׳י ד״ה מביאין עצים
ן מן  חתלושי
 השדה וכו׳ לכאור׳ ק׳ דפשיט׳ דמן חתלושין איידי
 ומהי תיתי במחובר דא״כ ל״ל טעמא רמוקצח ועיין
 בש׳ בית דוד שנתכוונתי לדעתו שכוונתו ברברי

 התיש׳ :
J שכתב חר״ן שי״מ מטעם מעמר ועיין1 H 
 ברבדיו לקמן [בד׳ ל י׳ ג ע״ ב גבי
 ומגבב מן החצר] שכתב דמכאן ראיה לדברי חתוש׳
 דלא שייך מעמר אלא במקום שגדלו שם ולכך אינו
 אשו׳ אלא מט׳ מחזי כעובדין דחול ע״ש ולפמ״ש
 כאן אינה ראיס ודילמ׳ י״מ ס״ל חכי ומעמר אינו
 אשו׳ בי״ט אלא מט׳ מחזי׳ כעובדין דהול אכל
 דברי התוס׳ שכתב כדמוכח בפ׳ כלל גדול לא
 ידעתי מהיכן מוכח משם וא:ש׳ דסמכו אמאי
 דקאמ׳ האי מאן דמכניף מלחא ממלחתא כמ״ש
 הר״ז ז״ל ואינה ראיה דעיין בפרש״י שם . ודע
 שכתב ח׳ ט״ז ז״ל דלחר״ן אפילו הכינם מבע״י
 אשו׳ ומשמע מדבריו דלרש״י מות׳ אס הכינם
 מבע״י ועיין כש׳ מחזיק כרכה סי׳ תק״א ויש

 לגמגם בדבריו וק״ל
 ע׳׳ב גמ׳ א״ר חנינא ל״ש אלא בנקבות שלו
 וכו׳ איכא דמתני ל־ז אשיפא וכו׳
 לפום ריתטא דשמעת׳ משמע דלא פליגי ל״ק
 ול״ב לענין דינא אלא דמד מתני לה א-ישא
 ומר מתני אשיפא אך מדברי חרא״ש משמע
 דפליגי לענין דינא שכתב דתרמב״ס פשק כלישנ׳
 בתרא והכי מוכח רלא חלק אלא בקופץ אבל
 בקרדום לא חלק ולא ידעתי למה דמאי שנא
 בקופיץ לא אמרינן עיגו דתאי גי שא שרי תאי
 נמי שרי ובקרדום אמרינן מגו דהאי גישא אשור
 תאי נמי אשורואדרכא כשמחת יו״ט א.לי׳ לקולא
 ואפשר מאחר שצריך קרדום אפשר לכשל כחם
 חכי כלא קרדום וא״כ הא דקתני אין מכקעין

 ר״ל שתם גדולים קצת וטעמ׳ משוס טרחא שלא4
 לצורך [דאפשר לכשל כחס כלא כיקוע] ודבריי

 השע״הז״ל תמוהים שהרי רש״י כתכ זו ואצ״ל
 זו קתני . אי׳כ לפ״ז עיקר ראית הש״ס לעיל

 כריש

 רש״י ד״ה דדמ כרגלא משוי חכית גדולת
 וכולי עכ׳׳ל משמע מפי׳ שאין
 המשאות שוין אלא דאגר׳ לחכית גדולת ותימא
 לי על חתוש׳ כר״פ שואל שכתכ משמע מפי׳
 שאין ממעטין כמשא וכו׳ וצ״ע . גם מפי׳ משמע
 דרגלא אינו משוי של שני כני אדם אלא האחד לכדו
 נושא חרגלא ושפיר חק׳ כאן אכל רכריחם דשכת

 שם הס תמוהים וצ״ע :
 כתב הש״ע שי׳ שכ״ג וי״א דלמעט כהליכה
 עדיף ועיין מה שהקשה סמג״א
 משי׳ של״ג ולק״מ דחכאכיש לו אורחים חרכה וצריך
 למחר דחשיכ כמו אי אפשר לשנות דאפ״ח כתכ

 דלמעט כחילוכה עדיס ויעשה כעוכדין דחול:
 ד״ה מספקין כף על ירך עכ״ל כתכו תתוס׳
 י י כשלהי מ״ק ד׳ כ״ז ע״כ כר״ת
 אכל כסו״ד וז״ל וא״כ ויספוק את כפיו פי׳ כה< על
 ירך יע״ש וחק׳ אלי החו״ש ח״ר יהודה הכהן. נר״ו
 דרש״י כפ׳ וישפוק את כפיו פי׳ מכה זו על זו ונ״ל
 רמש״ח כתכ חתוס׳ שם וצ״ע. ונ״ל דכפסוק ויספוק
 את כפיו לא שייך למימ׳ כף על יר־, דלשון את כפיו
 דמלת את מורח שחפעול הוא על כפיו ולא על
 הירך ועוד דחתס כתיכ וישפוק פועל עומר אבל
 מכא תני משפקין פועל יוצא [לשון מפעיל] והו״ל
 למימ׳ סופקין ומטפחין על ה ר [ותות משמע שופקין
 על כ׳ ידים ומטפחי׳ על יד א׳] כיון דשייך טיפוח
 על יד א׳ כמ״ש שם אכל סיפוק לא שייך [כ״א] כשתי
 ידים [ומרלא קתני] סופקין אלא מש פקין הוא על
 הירך פועל יוצא לירך. וק״ל [על ה.זוס׳] מנ״ל 1תכי
 דילמא] דתיכא דקתני טיפוח וסיפוק מוכרח לחלק
 ביניהם אבל סיפוק לחודיה איכא הכי ואיכא הכי
 ומכח את מוכרח על הכאה זו כזו איך שיהיה דברי

 חתוש׳ שם צ״ע:
 V'2 גמ׳ כי תניא ההיא כאשוריית׳ וכו׳ כתכ
 הכ״מ והרי״ף הכיא כ׳ ומשמע דפליגי
 ופסק כשמואל עכ׳׳ל נ״ל דכוונתו דהוק׳ לו כהרי״ף
 למה חכיא חך דסמוך לדפנות דודאי מאן דאית ליה
 שנוייא דאשוריית׳ כ״ש דאית ליה שנוייא דדפנות
 אלא ס״ל רמאן דאית ליה הא דרפנות לית ליה הא
 דאסוריית׳ וחכיא כ׳ לומ׳ דחילכת׳ כשמואל רדוק׳
 כדפנות הוא דקי״ל כשמואל מיהו הא דאסוריית׳
 לא קי״ל כותי׳ ורלא כרכינו הטור שחכיא כ׳ ורו״ק.
 יא״ת למה חכיא הא דאשוריית׳ י״ל שהכיא אות׳
 כדי להודיע דפליגי שלא תאמר ה״ה כאשוריית׳ 12א
ח מחלוקת  חדא מנייחו נקט לזה הכיאה להודיע ח
 אמוראי וממילא נדע דפשקי׳ כשמואל ולכך סרמכ״ס
 לא הכיא חא דאסוריית׳ שפסק כשמואל וא״כ רכינו

 כחרי׳׳ן< ורו״ק חטיכ:
 תוס׳ ד״ה אמר וכו׳ מצי נמי למיפדך דלמאי
 דס״ל דהוי מוקצה מחמת איסו׳ וכו׳
 משום שאינו נשאר כמסקנא וכו׳ עכ״ל עיין מ״ש
 מחרש״א ודכריו לא יתכנו דסא לפי דכרי המלחמות
 הא דקאמ׳ אית קצאי לא מטעם מוקצה אלא מחמת
 איסו׳ תודח כל זמן שלא חתנה איני כודל דמפקיע
 קדושה וא״כ מאי מקשי׳ כדיכור שאח״ז דחא לפי
ס פ ט  דכי-י המלחמות לא מטעם [מוקצה] אלא מ
 הקדש וצ״ע [א״מ כבר כת׳ מהרש״אשריכור זה אינו



 מסבת ביצה
 בץ השמשות אתקצאי לכולי יומא ואפש׳ דש״ל
 כרעת מהר״ם מלובלין דהאבניס אין תוית כלי
 עליתס [ואפי׳ ר״ש מורת ראשו׳ לטלטלן] א״כ
 דוקא האבנים אכל הכירות לא דלית לית מוקצה
 א״כ מקשה שפיר רילמא היינו טעמ׳ דת״ק דלא
 התירו מוקצה לצורך אוכל נפש [ותי׳ דטעמי׳
 דת״ק מבואר בגמ׳ משום שתיר׳ וכו׳] אך נ״ל
 עוד דכשנוטל מלנקום הפחת צריך לטלטל תאבניס
 רחא בית מלא פירות והאבנים שם א״כ קו׳ חש״ה
 אפי׳ לת״ק א״כ ראית חתוס׳ שפיר א:י׳ לת״ק
 דקאמ׳ נוטל ממקום הפאת [וע״כ רס״ל הכי והא
 דאשור לפחות ע״כ משוס סתיר׳ וזהו הכרח הגמ׳
 דפשט״ל דטעמ׳ דת״ק משוס אישו׳ התירה] .
 אבל אין להק׳ לרעת מהרש״א דהא ת״ק ל״ל
 מוקצה וא׳כ נימא היכא דאית ליה מוקצה כגון
 ררחינחו בידים [אשו׳] רי״ל מרר״מ נשמע לרבנן

 היכא דאיכא מוקצה וק״ל :
 והוי יודע שכת׳ הכ״י כשם המרדכי דמות,
 לכסות הפשטיד״א כאפר משו׳ שמחת
 יו״ט וכתכ עליו תכ״י ויש לתמוה למה לא התירו
 לשחוט ויכסה כאפר שהוסק כיו״ט ועיין כהשע״ה
 ד׳ מ״א ולכאור׳ ק״ל דמאי מקשה ה׳ ז״ל רחא
 הכיסוי אינו מונע האכילה ולא חש יכ שמחת י״ט
 כמ״ש מהרש״א לעיל כד׳ ח׳ ע״א [ד״ה א״ר יהוד׳
 וכו׳] וכתתוכחי כזה עס החו״ש ה״ר אכרהם
ק נר ׳ו הראני מ״ש המרדכי כה׳ שחיטה שמי כ  ה
 ששהט ־לא כירך על הכיסוי אשי׳ לאכול משחיטתי
 וכ״ש בלא כישה א״כ ק״ל למרן שפיר לשיטת
 המידכי ונתיישבה כ׳ה קו׳ השע״ה [רלא חק׳

 מרן על דברי רש ״י והתיש׳ רק ארברי המררכי]־
ר ״ ע ג ״  ונכון הוא [א־׳מ השע״ה לשיטתי׳ שבר׳ מ
 ס.;ר דברי מהרש״ א הנז׳ רכיון רלא התירו לו
: ט ע״ש עכ״ה] ׳ / ו  לשחוט הרי ממנע משמחת י
 דף ל׳יבע״אמשנת איןפוחתין וכו׳ הרמב״ם
 גריס אין פוחתין ועיין מ״ש כפ״כ
 דעדיות גבי אלפסין אימיות וצ״ל לרעתו ראחר
 שחותכין מצרפן בכבשן האש כדי שיתוקנו הטיב
 וקורס לחזרה לא חזי ולא מידי וזהו דקאמר בגמ׳
 למאי ח!י וכו׳ ושיטתו תוא כשיטת התוש׳ אלא

 שפי׳ בענין אחר ועיין בתשע״ת .
דע שהרב יסשלשלמהכת׳שפוסקבמשנתינו  ו
 משוס דר״מ לאו יחידאה הוא וכן
 ראב״ץ ע״ש ונעלם מעיניו דברי רבינו בה׳ כלים
 שפס! דלא כותייהו והעיקר כמ״ש ח׳ בני שמואל
 רלענין דינא לא פליגי כי פליגי לענין טומאה

 ע״ש :
 תוס׳ ד׳ה איןפוחתין וכו׳ ותימאא״כפשיטא
 דאסור וכו׳ עכ״ל כתכ ח׳. כני שמואל
 די״ל דקמ״ל לאפיקי מרר״י וכמו שכתכ מתרש״א
 בגמ׳ ע״ש ולית׳ דמאי נ״מ לאפוקי מרר׳׳י ראפילו
 לר״י כיון שלהשחיל אשור ולאשמעינן רבותא דאשילו
 להתחיל אסור דבשלמא בגמרא לקמן דכעינן
 כלי וכשתקשה פשיטא דאסור דאין בו צורך יו״ט
 משני דקא משמע לן איסור דחשיב כלי לאפוקי
 מדר״י אכל קושית התוס׳ אפי׳ כלי כלי אמר אשור

 ופשוט:
כ ״  ע

 כדיש מכילתין הוא מסיפא כמ״ש התוס׳ ז״ל שם
 ודלא בת׳ כית דור וכלא״ה דכריו תמוהים ועיון

 כש׳ שושנים לדוד .
 ודע דכתב סטור דאס תיתה רעועה הוא
 דהתי ר״ש אכל אם היתה כריאס
 אפי׳ ר״ש מודה וא״כ לפ״ז ה.) דמייתי לעיל הגמ׳
 רסתס לן תנא כר״י דתנן אין מכקעץ עצים וכו׳ ק׳
 דילמא איירי כחיתה כריאה דא:י׳ ר״ש מודסדאשור
 וצ״ל דשתם קורה שנשכרה כיו״ט היתח רעועה
 מקודם וא״כ לפ״ז מ״ש חמג׳׳א סי׳ תק״א דככלי
 עומד להשכר ע״י כני אדם ולא אמרינן אס היתה
 כמאה וכו׳ דאל״כ מאי פריו מחתיא כריית׳ דקתני
 משיקין כשכדי כלים וכרייתא אחרת קתני אין
 מסיקין לימא ההיא ככריאה והכא כרעועה א״ו
 דשתם כלים עומדין להשכר ע״ש וליתא דסתס שכרי
 כלים היו רעועין כמו רדייק גכי קורה . מיהו
 נ״ל דכל זה למ״ד מורה ר״ש ככעלי חיים שמתו
 מיהו למ״ד חלוק היה ר״ש אפי׳ ככע״ח שמתו לא
 אתיא האי דינא וא״כ אפטר דתלמוד פריך גם
 אליכא דמ״ד חלוק היה ר״ש א0 ככע״ח שמתו [ולכך
 הוצרך לשנויי שנוייא דאתי לכ״ע] וליכא ראיה

 כלל :
 והנה ראיתי מקשים עלתרא״ששכת׳ דהרמכ״ם
 פסק כלישנא כתרא דהא תרא״ש
 כת׳ כר״ת [ד׳ כ״ז ע״כ] דתיכא דמעימרא כלישנא
 קמא תני ארישא וכלישנא כתראאשיפא לא מיתכריר
 הי מנייהו ל״ק והי מנייתו ל״כ דאיכא למימר דשדרן
 על סדר המש׳ וא״כ אית לן למיזל כררכנן לקולא.

מ וכו׳ : ס  ונ״ל שזהו שסיים ולמה א
 שם באיירא רליכניעייןמ״שהכ״יסי׳תקי״ח
 דהרי״ף וסרמכ״ס לא הזכימ סך
 ראוירא דליכני והי׳ כשוכטעם כדכמ הר״ן ע״ש
 ומהרש״ל כיס של שלמהכת׳ תי׳ אחר ולאירענא
 מה הוסיף שזהו רכרי הכ״י ולא הושיף כלום

 וצ״ע :
י דיה נוטל ממקום הפחת ולא אמרינן ׳  רש׳
 וכו׳ רכיון רלא חויפחיתתו איסומ
 דאוריית׳ וכו׳ עכ״ל ולפ״ז המקשה דפריך והא קא
 סקר אהלא ה״ה דהוה מצי להקשות לת״ק כיון
 דס״ר ראיירי ככנין גמור איך נוטל וי״ל דלא מצי
 לאקשויילת״ק דאיכא למימ׳ דסכרכר״ש דל״ל מוקצה
 מיהו אחר האמת מצה לסשכיסדכריוככ״עררחיק׳
 ליה למימ׳ דש״ל כר״ש [וגס כי היכי דלא תיקשי

 קו׳ התות׳ מגמ׳ דריש מכילתין] וק״ל:
 תוס׳ ר״ה ונפחת וכו׳ פרש״י ונפהת מאליו וכו׳
 עכ״ל הציעו הצעה זאת [משוסדכעו]
 למימ׳ דאזיא כר״שדלית ליה מוקצה ראלו הפילוה
 אחרים חיתה כריאה [מכע״י] ור״ש לא התיר אלא
 ככית רעועה ולכך כתכו ונפחת מאליו דממילא
 היתה רעועה ותפול המחלוקת כין ר״ש ור״י

 ורו״ק :
 דיה א״ר זיר׳ כיו״ט התירו מכאן יש ראיה
 לסכמת ריצכ״א וכו׳ הקש׳
 ל^ע״ה דילמ׳ רכנן פליגי וכו׳ ע״ש 'ולא ידענא
כו דת״ק כר״ש  מאי קשי-׳ז ליה דהא התוס׳ כז
 דלית ליה מוקצה ראל״כ אמרי׳ מיגו דאתקצאי



V מסכת ביצה 
 את״ק וח״קלימאראכ״ש כאכוחש״ל ולאת׳יק והכריחו
ל כירה ד׳ מ״ר דמוק׳ שרי  לזחדראב״ש בהדייס״ל ב
 דראב״ש מיקלטפי במוק׳ יותר מר״ש דאלו ר״שדוקא
 בכבח ואלו ראב״ש מתיר אפי׳ בשעה שהוא דולק

 שו׳׳ר שכן כתב ה׳ פני יהושע יע״ש .
׳ככונת  אמנם הרב ,ב״ י סוףסי׳תקכ״כפי
 דברי הר״ן דכמוקצה כי
 האי חמור טפי ע״ש והאמת אינו כן דהש״ס מדמי
 להו אהדדי ודברי התי״ט אין להם מוכן דאי כונתו
 אמתני׳ בלא״ה אית ליה טעמא דהא פ״ק אית ליה
 מוקצה דאין שומכין את הקדירה ככקעת ע״כ מטעם

 (חשר):
 תוס׳ דייה דרש רבא וכו7 ודוחק לומר
 דםש״םקיימ׳ דלא כהילכ׳
 וכו׳ עכ״ל עירוש רחש״ס הכיא הא דררש דכא על
 לא דבר אכל אי חדא אליכא רהילכתא הביא דברי
 רבא משוס ההיא חדא אע״ג דאור שנשבר דלא כהיל'
 ודברי בעל בני שמואל אין לחם מובן דאם מקשה

.  להבין דברי דכא חשיב שקיל וטרי
p דמהרש״א סותר את דבריו דכתבשם i 
 במם׳ שבת ד׳ קמ״ג רבני
 מעי׳ חשיב נולד ע״ש והאמת אף דלא חשיב נולד
 מ״מ אנן לא מפלגינו בחכי דמאן דאית ליה מוקצה
 א״ל נולד ומאן דלית ליה מוקצה לית ליה נולד כדאית׳

 בריש מכילתין וכן פסק הרי״ף ז״ל.
 JTP דיש מקשים על דברי מהרש״א שם
 1 מאחרדנבלחחשיב נולד

 למח לא הקשח חתוס' בריש מכילתין בד״ח קס״ד
 וכו׳ מנתנכלח בשבת דר״ש מתיר . וליתא דכונת
 התוש׳ להק׳ מר״ש גופיה דקתני ור״ש מתיר [אבל
 מההיא דנבלח לא באו דברי ד״ש מבוארין לחריא
 אלא מדר״י דקאמר אם לא חיתח נכלה וכו׳ שמעי׳
 דת״ק מתירכזה]. מיהו על פי חילוק חתוס׳ [דלעיל
 כריש מכילתין ] מחדש״א [צ״ל מחרש״ל שם כשכת]
 מקשה שעיר דאי שמואל חשיכ לגרעיני תמרח כמו
 כיצח שנולדה כיו׳יט דחשיכ לח המקשה התסמכלע
 כליעי כמו מיא כעיכא ולא דמי לנכלח כשכת דחכל
 חיה כעולם אכל הכא מכלע כליעי וא״כ מאי מקשים
 חתו׳ וכודאי מהרש״אנעלם מעיניו דכרי התוספות
 כריש מכילתץ ולכך מחרש״ל חכיא חא דריש פ״ק•
 דשכת שמן של כדדין דחשיכ כמו מצח שנולדה ויש

 לחלק ודו״ק :
 ד״ה ר״א ומי ותימאדחאמשמעכפ׳חמוצ׳
 יין וכו׳ וי״ל דאח״נ דודאי דוק׳
 קאמ׳ כדמשמעחתם וכו׳ עכ״לדכיריהס הללו תמוהים
 חדאדאימא חתם פריך מחכמים וחא דלא עריךממתני׳
 משום דאיכא למימר דלחצות כו שיניו מתירין לגמרי
 משוס ככוד הכריות ולכך פריך מחכרייתא דקתני
 כחדיא לא יטול אלא מאכוס של כחמה ונדחו כזה
 דכרי כעל יגל יעקכ ותו׳ ק׳ דאף לפי שטתם דפריך
 [מר״א מ״מ פריך שפיר דלא תתיר אלא כחצר]
 מטע׳ דכל מס שכחצר ת״ל מטעם ככוד הכריות
 אפי׳ חץ לחצר ועו״ק דמה תי׳ משום דארם קוכע
 לו וכו׳ מ״מ המקשה דלא אסיק אדעתיה לחלק
 כחכי תק״ל מאי שנא הדלקה מאכילם ועו״ק מ״ש
 מדלא הכין וכו׳ הרי הכין רכל מה שיש ':חצר

 מוכן

 ע״ב משנה ואין מנחיגין את מכחמח כמקל
 'כי״ט לכאו׳ ק״ל אמאי קתני
 כיו״ט כיון דכולח איירי כיו״ט כמושדק׳ חתי ״ט כמשנה
 דסוq פרק כ' יע״ש ונראה לי דמכאן ראיה דאין אדם

 מצווח על שכיתת כחמתו כיו״ט דםא אין מנסיגין.
 איירי בטעונח ודוקא כמקל אכל כקול שפיר דמי וזח
 דוקא ביו״ט אבל בשבת הוי מחמיר . שו״רלח׳בית
 דוד שדקדק כן.אלא דק״ל למה לא אמרו גזירה שמא
 יחתוך [זמורה] כמו שגזרו גבי רכיבה לק׳ כ1׳ משילין
 וחכא נמי שמא יאבד לו המקל ויחתוך זמורה ויש
 לחלק בין רוכב למנהיג דמנחיג על רגליו רואה ואינו

 חותך אב׳ ברכיבה אפ׳ כשהוא רוכ׳ חותך וק״ל:
 רש״י ד״ה ואין גורפין וכוי ואתיא כרבנן
 עכ״ללא ידעתי במאי איירי
 רש״יאם אפשר לאפות בלא גריפה א״כ משמע
 רלר״י מותר אפי׳ אם אפשר לאפות בלא גריפ'
 א״כ היכי כת׳ לקמן גבי ואם אי אפשר לאפות
 בלא גריפה כת׳ יש״י ואתיא כר״י משמע דלר״י
 דוק׳ אם אי אפשר לאפות וא״כ למה כת׳ רש״י
 כן לימ׳ כדברי סכל אתיא וקאי דאפשר לאפות
 בלא גריפח ועלה תני ר״ח ואם א״א לאפות בלא
 גריפה מותר . ותו ק׳ דלר״י העיקר תלוי באפשד
 לעשות מאזמול וכיון דהכא מיידי כא״א לעשות
 מאתמול איך אתיא כר״י א״כ אפי׳ כאכשר
 לאפות כלא גריפה כיון דא״א לעשות מאתמול
 כגון דנפל כיו׳יט או דכפל מעע״טולא ידע מאתמול
 ואס מיידי כא:שר לעשות מאתמול אפי׳ אם א״א
 כלא גריפה אשור ואפשר דש״ל לרש״י אפי׳ דא״א
 לעשות מאתמול כיון דאפםר לעשות כלא גריפה
ן גורפין  אשור אזי׳ לר״י ומתני׳ דקתני כסתם א
 משמע אפי׳ כדלא אפשר ולכך כת׳ דאתיא כרכנן
 וכריית׳ דקתני ראם א״א לאפות כלא גריפת שרי
 כר״י דלרבין אשור אכל כאפשר כלא גריפת לכ״ע
 אשור ולא ידעתי דא״כ [אמאי לא משני] ר״יי רומיא
 דקראי כאן באפ׳ בלא מכשירין כאן באי אפשד
 לעשות בלא מכשירין ויש ליישב דלרבותא נקט אפי׳
 בא״א בלא מכשירין אם אפשר לעשות מאתמול
 אשור ועדיין ק׳ דמנ׳יל לרש״י לומר כן לימא מתני׳
 בדאפשר בלא גריפה וכולם ר״י תיא וכן דעת כל
 םפוסקיס שהביאו משנה זו ופשקו כר״י . ע״כ נ״ל
 דכונת רש״י דרבנן ור״י פליגי בתמתי בין א1שר
 בלא מכשירין ביו לא אפשר אלא דאנן כדלא אפשר
 הוא דעכדי׳ כר״י וכן ראיתי מפרשים ועיין כחב״ח

: ן  סי׳ תק״ז שלא פי׳ כ
 דף גל ע״א גמ׳ כמאן דאזיל לחנגח חר״ן
 חק׳ על חרי״ף למה חכיא
 טעם דאזיל לחנגם ת״ל משום מוקצה ע״ש וכונתו
 להקשות עלחרי״ף דאיחו פסק כסוף מכילתין כר״י
 כמוקצה כיו״ט וא״כ למה םכיא טעם זח ותירזו
 דאיצטריך לחיכא דאזמניה וכו׳ ע״ש וכזחיתיישכ
ק לא כחא אפי׳ ת , [מאי מ  מאי דלכאו׳ קשח כגמ
 ר״ש מידם וכוי] סוף סיף ראב׳יש כאכוס ס״ל דחא מתיר
 ולמם לא אסיר משום מוקצה אלא [ע״כ כאכום
 ס״ל ולפ״ד חר״ן א״ש] דפליגי כאזמניח וראכ״ש
 מתיר כחכי אכל כלא אזמניח אסור משוס מוקצה
 מיהו מריחטח דדכרי רש״י לא משמע הכי אלא דקאי
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 ביצה
 שם במשגה ועוד אמר ר״א וכו׳ עיין כתי״ט ן
j והאמת עמו דליכא לזרושי 
i דכריהם כמו תוש׳ דעירובין רא״כ למה סיימו 

 משום חד׳ לחומרא וחדא לקולא אפי׳ תרי חומרי
 לא שייך ועוד ועיין במ״ש [עוד שם דיש ועוד
 כפ״ט דנדריס ס׳ כ׳] אך שם לא אפסקוח וכו7
 [ד״ל דלא] אפסקוה כמילתא אחריתי דכוליח מילת׳
 דר״א ות׳ כית דוד שם פ״ט דנדרים לא דק דלא
 מקשה מידי דברי הר״ן בנדרים עם דכרי הר״ן
 דהכא ע״ש דהאי דהכא משום אחרים [קאמ׳לה]
 מיהו דבריו הכא כמו התם גס מ״ש בתוס׳ לא

 עיין יפה וק״ל :
 תום׳ ד׳ה ואין מ1יגין אותם בצונן תימא
 1 דאמ׳ לעיל וכו׳ עכ״ל מ״ש

 כעל כני שמואל כח׳ שכיתת יו״ט דתתוס׳ ס״ל
 כחרמכ״ס ואפי׳ ישנים דאל״כ מאי קש יא לחו
 דחתס עשה כל וכו׳ וחיי כ משום מכה כפטיש
 אכל חכא אינו אלא תיקון מנא ע״ש ליתא דחא
 חתוש׳ לעיל כתכו ויש נזהרים שלא לכשל כקדירה

 חדשה משמע דוקא חדשה אלא דהתוס׳ ס״ל דגם ,
 התנור אינו נגמר כהשקה אלא ע״י הפגה [כצונן]
 כמ״ש חרא״ש וא״כ [חוא עושה] כלי ממש ודמיא
 לליבון רעפים . ודע דמ״ש הרא״ש רמכאן יש
 ללמוד וכו׳ נ״ל שכונתו דקדירח [אינה] נגמרת
 בהסק׳ קודם שיתנו חמים וא״כ מ״ש כהגהות
 אשירי ולא תיא [טעות חוא] דזה אינו נוגע לדברי
 התוש׳ רקאי אהשקה וא״כ מ״ש ולא היא תלמיד
 טועה כתכו כמ״ש ח׳ קרבן נתנאל וזהו שהרא״ש לא
 חביא ראיה כי אס מר״ל ולא הביא ראיה [מר׳ ירמיה]
׳ ירמיה] אפש׳ דלא ירע טעמא רבדיק׳ ר מ ר ס [  משו
 מיהו מר״ל וראי דידע [כמ״ש כגמ׳] ונתיישבה בזה

 קושית כעל כני שמואל:
 ע״ב גמ׳ שבת מתו שתקכע למעשר כרכר
 שלא נגמר׳ מלאכתו וכו׳ יש
 מקשים דתפשוט ממתני׳ רקתני תינוקות שטמנו
 תאנים וכו׳ ונןדנקט תאנים משמע דוקא תאנים
 [דסוי דכר שנגמר׳ מלאכתו] ולק״מ משום דאין דרך
 להטמין קציעות וחידוש׳ דמתני׳ דהטמנס חשיכ

 יחוד לשכת וק״ל:
 שם מ״ט לאל משום דשכת קכעח לא וכו׳ הא
 קמ״ל דטכל מוכן הוא אצל שכת
 יש מקשים דילמא מתני׳ איירי כקכע וא״ת [א ׳ה
 מאי אריא שכת אפי׳] חול נמי הא קמ״ל דטכל מוכן
 הוא אצל שכת וכן חק׳ מת״רס שיף ז״ל וי״ל כיון
 דעראי מות׳ והרי ככר זימן אותם א״כ וראי לא
 חשיכ מוקצה משוס טכל וודאי דמוכן הוא [שהרי
 אפי׳ קורס תיקון יכול לאכול עראי] א״כ אין זח
 חידוש אכל יש לדחות דילמא משוס איהו גופית
. מיהו כירושלמי יש מחלוקת  דאתו׳ כדכתכו חתום׳
 דשמואל אית ליה דמותר וא״כ נימא דחש״ש דהכא
 אליל דשמואל וק״ל על סתוס׳ שחכיאו זה כסתם

 וצ״ע:
 תיס׳ ד״ה ואומר מכאן אני נוטל מקשה
 כירושלמי וכו׳ דכ״ש לעיל
 קאמיי לא יטול וכו׳ עכ״ל זה הירושלמי תמוה
 ראדקשיא ליה מר״אתקשי ליה כ״ש אכ״ש [איטעמ׳

 דל׳ש

 מסכת
. ונראה לפי דמחתירץ תכין הקושיא א ו  מוכן ה
ק בד״א דמאי שנא ת  דאי כונת חקו׳ מחכמים מם מ
 בחצר אפי׳ חץ לחצר נמי [משום כבוד הבריות] דלא
 שייך תי׳ אדם קובע דא״כ אפי׳ בחצר נמי לא אלא
 צ״ל דפריך אפי׳ מר״א [דמשמ״ל דוק׳ מלפניו דהיינו
 בכית אבל לא מן החצר וח״ט דמה שבבית מוכן
 לכל דכר אכל שבחצר אינו מוכן אלא לחשק׳ כמ״ש
 חתוס׳ שם] ואחא שני ליה שפיר דאדס קוכע וכו׳
 מיחו רש״י מיישכ לח שפיר דכיון דכל מח שכחצר
 מוכן א״כ ככר מוכן וקו׳ חש״ס מר״א נמי ותתוס׳
 לא ניחא לחו כחכי דטעמא רקוכע מקום לא מחני

 לכל החצר וק״ל:
 ע׳יב גמ׳ הא ר״אחארכנןוכו׳האדלאקאמ׳
 אלא משום דכל האי שקלא וטריא
 הוא לקשין אכל כרכין לכ״ע מותר [וא״כ תי׳ חא׳
 דמשני חא כקשין הא כרכין עדיין קייס ותרוייהו
 כר״א] ודכרי רכינו כח׳ שכת פ״ז תמוהים שפס׳
 כר״א ופסק לחריח אפי׳ כקשין שרי ואי לאו
 דמסתפינא אמינאדלעולםפסק כרמן וחאדקאמ׳
 חייכ ר״ל מכת מרדות דחא כחחיא כשוכר חחכית
 לא כתכ [דדוק׳ כמוסתקי] כמו דמפרש לח חגמ׳
 לר״א מוכח דס״ל כרמן ועיין במפרשים שנדחקו

 כזה וק״ל :
 תלס׳ ד״ה פטור אכל אסור וכו׳ ובסמוך
 מתיר רכ יחודת א3
 לםריח דאמר דמפסח ויחיכ אלותא וכו׳
 עכ״ל ולולי דבריהם חיה נ״ל דלפ״ד [רש״י] םיינו
 קו׳ דלקמן אלא דקושייתו מאחר דחייכ חטאת
 נחתינן דרגא דלחריח פטור אכל אסור דלאשייך
 דמותר לכתחילה וא״כ חיינו דקשיא לרב כהנא
 אלא דצ״ע כיון דידע חכריית׳ דילמא ס״ל כחכמי׳
 אלא דצ״ל דםמקשס לא ידע סיפא דכריית׳ וכדאי׳

 כתוספת׳ דמלתיח דרמן לא מתניא חתם :
ה כי הוינא וכו׳ וא״ת ולמס נמנעו וכו׳ ,  ד/
 דחא רכ יהודה וכו׳ עכ״לעיין
 כמם שהקשה משע״חול״נדמחכריית׳ לא ק״ דאפשר
 דמחמירין על עצמן מיהו מדעכד רכ יחוד׳ עוכד׳

 / איכאלאקשויישפירוק״ל :
 דף ל״ד ע״ א גמ׳ כעא מניח וכו׳ אנן
 מפני שמחסמן מתני׳ לח
 וא״תא״כתיפשוט דמיתרמדלא חייש לטעמאדכדיק׳
 וי״ל דר׳ ירמיה לא ידעדאיכא כדיקחאחרסלכון אלא
 שמע מפני שמחסמן מיהו מאן רידעטעמ׳ דכדיקה
 ואפ״ח הזכיר טעמ׳ דמחשמן ודאי דלא חייש לבדיקה
 וכחכי ניחא דכרי חרא״ש שכת׳ דר״ל [דלקמן דאמ׳
 מפני ליכון רעפים יכו׳] לא חייש לטעמ׳ דכדיק׳
 משוס דמשתמ׳ ר״ל ידע טעמ׳ דכדיק׳ דשמעמר״י
 ואפ״ח לא חייש אלא לטעמי דמחסמן וזהו טעמו
 שפסק לקולא כהלכות יו״ט . מיסו רכינו יש לו
 שיטמ אחרת דטעמא׳ דמחסמן שייך אפי׳ כישניס
 אכל טעמא דכדיקח לא שייך אלא כחדשים [וכזה
 ניהא קוםיין]. ומ״ש חלח״מ דר״ל ס״ל כמ״דמפני
 שכודקן סואתמוםרהא בכריית׳ קתני חייכחטאת
 [וע״כ דס״ל טעמ׳ דמחסמו כמ״ש חרא״ש ע״ש]
 ואפשר דחייכ לאו דוק׳ אלא דאיכא כיה איסור

 ג״כ ומ״ש (חסר) :



 צסכת ביצה יה
 דף ל״ח ע״א גמ׳ ורמינהי וכי׳ עיין מ״ש
 חימכ״ס כה׳
 מעשר וכחכ״מ ומ״ש חכותכ כס׳ מש״ל ומ״ש
 שמות׳ לתקן המעשרות כי״ ט ע״ש ומה שהקשה
 חשע״ח עליו ליתא דוראי מודה חיכא דאכש׳ ליה
 מעי״ט דאתו׳ כמו פירי וחיינו דתכן עומד ארס
 על המוקצה כשכיעית אכל כשאר שני שכוע לא
 אכל חיכא דלא אצישר ליה כגון חכא דחיח אוכל
 כאשכול וקדש עליו חיום מותר ודמו לעיסה לאפרושי
 מנח חלה רשרי. ומה שדימה לו לכלי שנטמא וכו״•
 ופירש״י אפילו נטמא מעי״ט אינו דמיון גמור
 ועוד דסתם נמי קשיכ לא אפשר דלא עלח כדעתו

 להשתמש ככלי זח אלא חיום ודו״ק :
 Din ד״ה רישא כמעטן וכו׳ וי״ל דלא

,  נטמא אלא מקום מגעו וכו
 עכ״לולפ״זסיפא דקתני מן חמעטן טמא [לאו טמא
 ממש אלא אפי׳ טהור] אם לא סילקו ונגע הוא
 כעצמו כלא חכירו דנטמאו כל םזתיס כיחד פי׳
 שלא סילקו ונתערכו דמצי מחדר ליה וכזה ניחא
 שלא תיקשי דלפלוג וליתני כדירה ועוד ניח׳ כזה
 הא דקא׳ מעטן טמא וגכרא טמא [דל״ל גכרא
 טמא] לימא כגכרא טהור [אלא] דלרכות׳ הוא אע״פ
 שהמעטן טהור כשגכרא טמא מצי למהדר ליה
 שנטמא כמגעו ועיין כתוי״ט כמסכת מעשרות
 [שנתקשה כזה] אכל ק׳ דלמה לא פירשו חתוס׳
 דמיירי כשסילקו מתחלה ולא נגע כלל ולא נטמא
 רק מה שנטל ואין לומד דזתו פירושם דלאמשמ,
 לשונם סכי ועיין כתי״ט שם שפירש דכרי דש״י כך

 וליתא וצ״ע :

 סליק פרק רכיעי

 פרק חמישי בס״ד
 ע״ב גמ׳ א״נ לאידך גיסא וכו׳ ואפי׳ טוכא
 ע״כ סומא דחכא כרכחסדא
 סתם דאית ליה ארכע וחמש דוקא ול״לא1י׳טוכא
׳  אכל שמואל פליגעליח חתם וס״לחתסנמיאפי
 טוכא שרי מיהו ק׳ דאיכעיא דלקמן סתם תכן
 וכו׳ לא אתיא אלא אליכא דשמואל דאליכאדר״ה
 פיר׳ לא את האוצר לא יתחיל כאוצר ושלא כדכרי
 רש״י שכתכ אס םכניש ד׳ וה׳ קופות דמי הכריחו
 לזה דהא לשמואל אפי׳ טוכא וי״ל דרש״י ס״ל
 דהכעיא חיא אפילו אליכא דר״ח דחא ר״ח מודה
 [דלא יגמור דחאמוקי]דדוק׳ ד׳ מחמש וח׳ מאוצר
 גדול וא״כ לא יגמור [אלא] דצ״ל [אכל לא את
 האוצר ר״ ל] שלא יתחיל מיהו הדין דין אמת ונקט
 [הגמ׳] שמואל דמפורש כחדיא לזה רש״ י פירש
 חכעיא אליכא דר״ח.מיהו ראיתי להר״ן שם כשכת
 דל״ג ואפי׳ טוכא כשמואל ע״ש והשתא ניחא טפי

 כפשיטות:
ו ע׳יא תוס׳ ד״ה בטבילה וכו׳ י  דף ד
 וי״ל
 דעולא יאמר לך דמ״מ חשיכ ליה כרכר הניטל וכו׳
 עכ״ל פי׳ לדכריחםרלענין מכטלכלי מהיכנולא
 חשיכ טכל מכטלי כלי מהיכנו כיון דכדיעכד חזי

 מיהו

 דכ״ש משום מוקצה א״כ תק״ל] דחא כ״ש ל״ל מוקצה
 דתנן כש״א מגכיחין מעל םשלחן עצמות וקליפין
 וכו׳ וא1ש׳ דאית ליח דיש לחלק כין שכת ליו״ט
 [א״מ לא ידענא מאי ק״ל דהא אר״נ לעיל אנו אין
 לנו. אלא כ״ש כר״י וכ״ח כר״ש א״כ כ״ש אית להו
 מוקצה ואין לתקשות לר״נ גופיה דאית ליה דמתני׳
 דלעיל איירי כתרנגולת העומדת לגדל כיציס ומשו׳
 מוקצה וכ״ש ל״ל מוקצה די״ל דדוקא כשכת דחמיר
 אית לחו מוקצה אכל יו״ט דקיל ל״ל מוקצה וכח״ג
 כתכ השע״ה ח׳ י״ט ד׳מ״א ע״ר ע״ש וההיא דלא יטול
 אלא א״כ נענע דאיירי כי״ט י״ל כמ״ש התוש׳
 לעיל דמוקצח דכ״ח חמיר טפי א״נ כמ״ש חמחכר
 ז״ל לקמן דםתם לאו משוס מוקצה אלא דילמא
 חייש עלייחווכו׳ ומיהו כ״ז לר״נ אכל שאר אמוראי
 דלעיל דמוקמי למתני׳ כתרנגולת העומדת לאכילה
 א״כ כ״ש אית להו ככל דוכת׳ כר״י דמוקצח אסו׳
 וכן כירושלמי מוקי למתני׳ דלעיל כעומדת לאכילה
 עכ״ם]ועוד דטעמ׳דכ״שמשוס דילמא חייסעלייתו
 [ואתי לאמנועי משמחת יו״ט] כדאית׳ כגמ׳ לעיל
 [א״מ כגמ׳ לעיל לית׳ ואררכא מפרש״י אין נר׳
 כן אמנם כש״מ שם ד' יו״ד ע״כ כתכ ולא חויטעמ׳
 דכ״ש משום מוקצה כמ״ש רוכ שמפרשים וכו׳ עכ״ה]
 ועוד ק״ל דסתם םירושלמי םוא ר׳ יוחנן [ור׳ יוחנן
 לעיל קאמ׳ דמוחלפת השיטה] ומכאן ק׳ לדעת
 רש״י שכתכ לעיל דפירוש מוחל!ת השיטה חיינו
 הנך דמייתי ולא ההיא דחשוחט וא״כ כ״ש אית לחו
 מכאן אני נוטל וכו׳ ומכאן סייעת׳ לפי׳ התוס׳
 [א״מ מדכרי חתום׳ שם יראה דלפי האמת אףלפרש״י
 לא מחליף אלא ההיא דתרישין וכמ״ש מהרש״אשם
 וכ״כ חמתכר ז״ל כד׳ ט׳ ע״כ כרש״י כד״ח סולם וכו׳

 ע״ש א״כ לק״מ לפרש״י עכ״ח]:
 ופה שהק׳ ח׳ כני שמיאל מגמ׳ דלעיל [ד׳ ח׳
 1 ע״א דפריך לר״א אי כתרנגולת

 העומדת לגדל כיצים היא ואמה אשור׳ דחא ר״א
 שמותי וכ״ש אית לחו תאכל דל״ל מוקצה] נעלם
 ממנו דכרי רש״י שסשכתכ דשמעי׳ ליה לר״א ראית
 ליה מוקצה מחך דהכא. אכל אי ק׳ הא קשיא דפריד
 [כריש מכלתין] דילמא כ״ש ל״ל מוקצה וכו׳ דחא
 ר״א קאמ׳ חכא דאית ליה מוקצה וצ״ל דש״ל דשאני
 םכא דדמי לגרוגרות וצמוקים [א״מ וקש׳ א״כ מאי
 מייתי רש״י מחכא דר״א אית ליה מוקצה וככר חק׳
 כן ח׳ הליכות אלי וםכיאו םשע״ם שם וככר האריך
 חשע״ח דע״כ חכא ר״ש שרי כיון דאיירי כאחזוולא
 אחזו ודוקא כרלא אחזו כלל הוא דמודח ר״ש וכת׳
 ליישכ כעיקר חקו׳ דגמ׳ דפדיך ודילמא כ״ש ל״ל
 מוקצה ד״ל דוקא כיו״ט דקיל אכל כשכת אית לחו
 מוקצה כדאמ׳ ר״א חכא .עש״כ וק״ל דא״כ מאי
 מייתי רש״ י מהכא דר״א חכא איירי כשכת ואפש׳
 דכונת רש״י רחמקש׳ דהתם אית ליה דמתני׳ איירי
 כתרנגולת העומדת לאכילה דלא כר״נ אלא כשאר
 אמוראי וא״כ משמע דכתתגולת העומדת לגדל
 כיצים לכי ׳ע אשור׳ וא״כ כ״ש אית לחו מוקצה ככל
. ומיסו ק״ל על  דוכת׳ ומש״ה פריך שפיר עכ״ם]
 יחתום׳ כריש מכילתין דמאי מקשו מההיא רלאיטול
 אא״כ נענע דחא טעמי םתס משום דילמא חייס

 עלייחו וצ״ע:



 מסכת ביצה
 חי״א״ס אלא כשעת מלחמם ודוקא נידגי אבל אחרים
 שלא כאו כשכילו תיתלחם לעיין ועיין ככניהג א״ח

 בלשונות מרא״ס עש״כ:
 שם בגמ״ אלא גזירת שמא יחתוך זמורת
 מרשב״א במס׳ שובם פ״כ
 ד׳ כ״ג גבי םעושם סוכם ע״ג בממס דר״מפושל
 משוס דשוכה הראויה לשכעה כעי׳ פי1• משום
 דלא חזיא לשכת רכל ז׳ כא שכת ע״ש וצ״ע למה
 ליה לפ׳ סכי ולא פי׳ משום יום ראשון שתוא יו״נו
 וכן פרש״י שםונ״ל דס״ל דגכי ס1ינא המנהיגין אותה
 ככהמות על שפת םנםר דליכא משום שמא יחתוך
 זמורה [כיון שהוא רחוק מן הכחמות] וכן הוא דעת
 הפוסקים חכיאס ח׳ קרכן נתנאל ע״ש [רק דאשור
 לרכוכ כה משוס שכיתת בהמה] ושכיתת בהמה
 ליכא כיו״ט ודלא כירושלמי מיהו בשבת מדרבנן
 [אשור אע״ג] דהחי נושא את עצמו וש!יר קאמר

 [משום דלא חזיא לשכת]:
 תוס׳ ד״ה והא מצוה קעביד וכו; וי״ל
 דניחא ליה לתש״ס
 למימר טעמא דאשור מתתורת וכו׳ ראיתי להשע״ה
 ה׳ שבת שהק׳ משם הכנ״חג דלמקשה בפ׳ נ:מד
 הדין דש״ל רבעי כרוז מ׳ יום למה אין דנין כע״ש
 • דליכא טעמ׳ דאין רציחה דוחה שבת ותי׳ ע״פ
 דברי התוש׳ כאן דהמקשה ס״ל רטעמ׳ דאין דנין
 בע״ש משוס שצריך למחר לדונו [ואשור משוס] שמא
 יכתוב עש״כ וליתא דידונו בע״ש וגומרין דינו [בא׳
 בשב׳] רליכ׳ השת׳ עי״תר כיון שצר׳ מ׳ יום ובשביל
 יום א׳ ליכא השתא עינוי הרין. אבל הנראה דלעולם
 לא עלה על רעת המקשה שצריך כרוז מ׳ יום אלא
 למיעוט קורס כיום אחר [ורוקא לישו״ע] עשו
 מ׳ יום אכל שאר הרוגי כ״ד למיעוט יום אחד
 או חצי יום ואס כן השתא א״ש דאין דנין

 ודו״ק :
 דף ל״ז עי׳א גמ, ולא מגכיםין תרומות
 ומעשיות פשיטא
 וכו׳ ק״ללפ״ד התום׳ כפ׳ כלהגט שתק׳ דאמאי אין
 מגכיחין תרומה כיון ראפשר ליתן עיניו כצד זת
 כמו מעלין את המרומע ותי׳ ריש לחלק כין טכל
 למדומע ע״שוא״כ[מאי פריך פשיטא] היינו חדושא
 רלכאו׳ מגכיםין משום ראפשר ליתן עיניו כצד זה
 [קמ״ל דלא] ואפשר דפריךפשיטא משום דככרתני
 לה לעיל ד׳ יכ ע״ב אין מוליכין תרומת לכהן
 כיו״ט וכו׳ [דאינו זכאי כהרמתה וכו׳] וא״כאמא
 איצט׳ למתני׳ הכא כמו דלא קתני אין מטכילין
 כלים כיו״טכיון דככרקתני לח לעיל כפ״כ ומזח
 נדחו דכרי חשע״ח ח׳ תרומות פ״ד ח׳ יו״ד כמה
 שיישכ דכרי סתוש׳ מכח דפריך פשיטא . ולעיקר
 קושייתו אינה קושיה דר׳ יהודה פליג ככמה דוכתי
 כמשנה זו ואמאי לא אפליג חכא . ולמה שפירשתי
 דפריך פשיטא מכח דתני לח לעיל מצינו כה״ג
 כפסחיס כר״פ כל שעמ דפריך פשיטא משום דשמעי,

 . לס מפ׳׳ק ע״ש כתוס׳ :
 שם במשגה המוסר כחמתו לכנו או למעה
 וכו׳ עיין כתיו״ט ולא
, המשנה שכתכ וכתנאי שיחיו כ׳  ראח חרמכ״ס כפי
 כניו רועים וחאמת שכחיכור לא כתכ כן אכל לדכריו

 כפירוש

 מיחו לענין שאינו ניטל לא חשיכ ניטל [דחשתא מיחא
 אינו ניטל] ומת שיש לתקשות כזה מצאתיו •כט״ז

 סי/של״ח עש״כ :
 ע״ב LT]"1 אלא אימא וכו׳ ותימא דחא ר״ש
 מודה כפסיק רישיח וכו׳
 עיין מ״ש מחר״ס מלוכלין ולא ידענא מאי ק״ל
 דהא סתוס׳ מקשי׳ על רש״י שכתכ דלר״י אסור
, , ככסוי כל החלונות א״כ סתוס  ולר״ש מותר אפי

 מקשיס שפיר וצ״ע:
 שם במשגהץלא*מקדשין וכו/עיין״מח שסק׳
 חשע״חכח׳ שכת לדע׳ ר״תאפאילא
 מסייע מינה לשמואל דאמ׳ כמש׳ מ״ק ד׳ י״ח דמות׳
 לארס אשם כחולו של• מועד דאי אס לא כן אמאי
 קתני לח גכי יו״ט דכח״ג חק׳ חתוס׳ כפ׳ םמכיא
, עש״כ מה שתכיא , כד״ה ולא מטפחין וכו  ד׳ ל
 ראיחמדכרי חתוש׳ אין כונת חתוס׳£כן&אלא דכונתם
 דאי משוס צער למה ליה [לגמ׳ למימר] מטעם
 שמא יתקן כלי שיר ת״ל משום צער ואפי׳ כחולו
 של מועד אשור[אכל לשמואל אין לחכיא ראית מדאיצ׳
 לטעם שמא יכתוכ דתא מתני׳ לא קתני טעמא] דאי
 משוס דקתני גכי ירט לק״מ דכח׳׳חמ [קתני חתם
 אין נושאין וכ״ש לקדש כמ״שחגמ׳ שם] והטעס משום
 דאין מערכין שמחה כשמחת וכיו״ט [קתני חכא]
 דאיכא כית״תי/תי מטעם שכות ומטעמא אחרינא
 [דאין מערכין ולא זו אף זו קתני ל״מ כיו״ט אלא

 אפי׳ כחות״מ .
 ושמעתי מקשים דלמסלימטעסשכותרת״ל
 משוס דאין נושאץ נשיס
 כמועד . וליתא דה הכא קידושין ולא נישואין
 [וכדשמואל דםתס נישואין רוקא] ולכאו׳ איכא למירק
, דמ״ק קאמ׳ לא  מדקא׳ והא מצוח קעכיד וכגמ
 מכעיא לארש דלא קעכיד מצות וליתא דלעולם
 מצות ולגכי רשות חשיכ אירוסין מצוה ולגכי נישואין

 לא חשיכ קעכיד מצוה :
 שם ולא דגץ נסתפק חמשי׳לחיכא דרודף אחר
 הזכור או אחר נערח חמאורשת
 מחו להצילו כנפשו כשכת ועיין לחשע״ה . ודע
 דלדעת ר״ת הא ודאי ליכא אלא איהו וחשיכ כמאן
 דליכא דעדיף מניח אך חשפ!ן הוא לדעת רש״י
 דש״ל דאפי׳ דליכא דעריף מניח אפ״ח אשור מיהו
 ליתא דלגכי הא דליכא אלא איחו ודאי מצוה
 קעכיד ודוק׳ כשנהדרין דאפשר לדונו למחר מיהו
 חכא ודאי דמותר . וראיתי לחשע״ח שחכיא ראיה
, חודר ומורת דפריך מאלו נערות , ן  מההיא דפ
, ולכשוף דחאח יע״ש שהאריך  שיש להם קנש וכו
 וליתא לדכריו דלגכי נרדי׳ לא חשיכ מת ומשלם
 רלדכריו איך ר׳ יונתן ן׳ שאול מכיא ראיה מכי ינצו
 אנשים דאם לא יחיה אשון דיענש והא כרציח׳ איירי
 והוא מודה כמ״ש םרא״ס דכנרדף אין חילוק כין
 יכול להצילו כא׳ מאבריו או לא וא״כ אמאימשלס
 כיון רלגכי נרדף ניתן להורגו אלא ודאי דלגכי
 נידף לא חשיב מתומשלסדזה להצלה בעלמא לא
יה. ורע שרש״י כתכ שם  חשיכ קיים ליה כדרכה מנ
 ב 1׳ ן׳ שורר ד׳ ע״ד ע״א ד״ת ויכול חנרדף^לחציל בא׳
 מאבריו ולא חציל אלא בנפשו ניתן ליהרג עליוחיפך
 דברי הראי׳ס . ואי לא מסתפינא אמינא דלא כתב



 מסכת ביצה יט
 דזה דוה׳ יבש ביבש אכל לח כלח אין בו חילוק
 :ה וכם״ג חילק מתר״י קורקוס הכיאו מי־״ן כהלכות
 אכות הטומאה פ״א ות׳ מש״ל ה׳ משכב ומושב פ״א
 ומה שהק׳ תמש״ל מחתיא דככויות דמדמי כתמה
 גסה ששפעת חדרת דס לההיא דנכלה לא ידעכא
 מאי ק״ל רחתס פריך אההיא דהלוקח ציר דכולהו
, ההיא דחלוקח ציר  לח כלח . אך קשה דחרמכ״ס פ
 ופשק ההיא דכהמח גסה'ששפעה וכו׳ אינה מטמאה

 כמשא מטעס ׳מכי:
 וראיתי למדן ה׳ אבות הטומאה פ״א
 ה׳ שכת׳
 דפ׳ כר׳ יוחנן ואע״ג דאסיקנא כקו' כיון דלא קאמ'
 תעכתא יע״ש ולא ידענא מאי ק״ל דמא לר״י לא
 אתותב ולא קשה כי אסהתיאדל ירמית ויש לתגי׳
 דכריו ולהעתיקם כדין אלי־קח ציר .׳ וי״ל כיון דלר״י
 •סרוחה מעיקרא ליכא טומאת וחחיא דכהמה גסה
 •טומאה סרוחה מעיקרא אלא־דצרייךילטע׳ דוכ משו׳
 דאתתזי אגכ אמיה צדאמל־ינן סתם א״כ כיטול זה

 . יועיל אפי׳ לטומאת משא ;
 חזרנו לענין דביבש ציכשיכעי׳ דאפשר
 למהוי כותי׳ אתרצת
 קו׳ דלר״י דס״ל מין במינו לא בטיל לאיזה ענין
 יועיל דבר שיש מתירין דהא דרבר שיש לו מתירין
 לא בטל דוקא במינו ובלא״המיןבמינו לא בטל [א״מ
 ולפ״ד ל׳ת דש״ל דר״י לא יאמר מין כמינוי לא בטל אלא
 גכי לח כלח אכל יבש כיכש בטיל א״ש ועיין כתוש7
 דככורות ד׳ כ״כ ע״כ עי׳ש : וגם' לפי שיטת המפר׳
 דר״י לא אמר אלא כאיסורי דאוריית׳ אכל כאישור
 דרבנן כטיל א״ש ועיין כחולין מ< צ״ט ע״כ וכתוש׳
ה] ובמ״ש ניח׳ דאצט׳  שם ד״ח שאני ציר וכו׳ עלי
 לענין יכש כיכש היכא דלא .אפשר למחוי כותיה
 דחוי שלא כמינו ולענין דכר שיש לו מתירין חשיב
 מינו ומזח ראיה לדכרי הפוסקים דהא דחשיכמיס
 ומלח עםחעישה מין כמינו דוקא לענין דכרשל״מ

 אכל לד״א לא:
 רש״י ד״ה וטעמא מאי הש״ס קא כעי
 לחוכו׳ח״גאביי
 אמר וכו׳ נ׳;ל שכונתו דלפי שיטתו ד-גריס וטעמא
 ,מאי א״ כ לכאו׳ צ״ל אמר אביי דכשלמא לגי׳
 סמאור דלא גריסוטעמא מאי יתכן לומר אכייאמ׳
 דכא לחלוק על ל אכא דכיון דר״ א עמד כשמועתו
 אכל לגי׳ רש״י דגריס וטעמא מאי הול״ל אמר
 אכיי כרי ליישכ קו׳ וטעמא מאי ולזה אמר רש״י
 דלעולס. גמזינן וטעמא מאי רהש״ס חא כעי לה
 .ומה שאמר אביי אמר מפני שאכיי כא ליישכ קו׳
 מיס ומלח ודכא כא ליישב אתכליך לז״א אכייאמר
 חרא ודכא ,אמר חרא 'וגרסי׳ ודכא אמר כוי״ו
 .מיהו חתוש׳ פירשו פי׳ אחר ומשו׳ דפליגי קאמ׳
 ודכא אמ׳ ולא חשו חוי״ו כיון רהש״ס קא כעי
ק כך י ק כך ורכא ת י  לס לזה, אמר סש׳׳ם אביי ת

 ודו״ק:
 דף טי״ל ע׳׳א ד״ה הרי הן כרגלי הממלא
 ,'־ רפי׳ וקסבר יש
 ברירה לסחמיר וכו׳ יש לדקדק דא״כ תיקשילל׳י
 דס״ל אין ברירה אפי׳ בדרבנן דחא הלכה כסתם
 משצה וזח ק׳ לתירץ התוש׳ דלעיל שכתבו דלית׳

 לראיו

 בפי׳ המשנה צריך לעיין איך יתיישב דיקא נמי
 דגמ׳ בשלמא לפירש״י יתיישב דיקא נמי רבנו
 ורועה השיבי כשני רועים שבנו ג״כ רועה [אבל

 לפי׳ חרמב״ם ק׳] :
 דף ל״ח עי׳א גמ׳ וכי ל״ל לל אושעיא בריל
 כדאורייתא וכו׳ יש

 לעמוד דחנח הכאפרש״י כגוןימת כבית ודרך יציאתו.
 חל״מ ולכאו׳ זה סותר רבדיו׳ לעיל• כד״י ע״א.

 שכתכ כד׳יח תמת ככית שגזרו חכמים על פתח •
 ששו פו לצאת . ומ״ש חתי״ט כמש׳ אהלות דגזמ -

 לאו דוקא אלא כשכיל שאינו מפורש ככתוכ קרי
 •ליס גזרו חכמים ע״ש אינו מחוור דנתי דהרמכ״ס
 קרי ליה דברי סוערים אכל שיקרא גזרו חכמים
. ׳ועוד דזויהסברא לא שמעכו אות׳  זו לא שמענו
 לרש״י ולא יחשו אות׳ כי אס לרבי׳ חרמב״ם
 ויחיד הוא בסכר׳ זאת . והנראת לי ברור דרש״י
 הוקשה לו לעיל קו׳ מחרש״א הכא דחא כדרכנן
 יש כריר׳ וא״כ מה הועיל כ שירוצו דלעיל שתי׳
 הא אתפר עלה וכולי דהתם כדאורייתא והכא
 כדרכנן [א״מ ולפעד״ן ליישכ קו׳ מהרש״א דר״א
 דמחלק כין דאורייתא לדרבנן הוא משוס דמשפק״ל
 הילכת׳ כמאן דפליגי כזס כמת תנאים ומש״ת
 פשק כדאורייתא להחמיר ואין כדיר׳ אכל כדרכנן
 י״ב רספיק׳ דרכנן לקולא אכל כ״ה וכן כמה
 תנאים דש״ל אין כריל אין מחלקים כין דאוריית׳
 לדרכנן וא״ש שנויא דלעיל עכ״ת] אלא ע״כ לומ׳
 דלפוס האי שנויא ס״ל דטומאת פתחים אינת אלא
 מררכנן ולא מדאורייתא ושפיר משני הא אתמר
 עלה ורמיא הא להא ושוגיא [דהכא דש״ל רטומאת
 פתחים] מדאורייתא עי׳כ דס״ל [דלא כשינויא קמא
 דלעיל אלא] כשינויא דרכא [רטעמא דכ״ת משו׳
ח  דילמא] מטלטל ושביק . והשתא יתיישכו ס
 דברי הר״ס במז״ל [בפ״ז מת׳ טומאת מת] שלא
 הביא חך רר׳ אושעיא דלטהר את הפתחים [למפרע
 לא אלא] מכאן ולהבא ולכאורא [כיון דקי״ל
 בדאורייתא אין] בריר׳ וא״כ היל״ל דוקא מכאן
 ולהב׳ ולא למפרע [ולפמ״ש ניחא דתרמב״ס ס״ל]
 דהש״ס לעיל [ש״ל דטומאת פתחי׳ דרבנן ואפ״ה
 דורא] מכאן ולהבא משום דש״ל דבדרבנן [נמי
 אי״ב וה״ט דב״ח דצ״ל זח וזח אני נוטל] מיהו לשנויא
 דרבא־אין צ״ל[מכאן ולהבא אלא אפי׳ למפרעדי״ב]
 כסתמא דמתני׳ דפתחי׳ דרבנן ובדרבנן [י״ב ומש״ה
 סתם הרמב״ס דפ׳ כרבא ודלא כר״א] משום דש״ל
 דאפי׳ בדרבנן אי״כ [ולפי סוגיא דהכא דס״ל לר״א
 בדרבנן י״ב צ״ל דטע׳ דב״ס]משו׳ גזי׳ דילמ׳ [מטלטל
 ושביק כרבא ולהש״ס דלעיל צ״ל חכא איפוך דר״אל״ל

 ברירה ולל יוחנן י״ב בדרבנן] וחש״ס דלעיל ל״ק-־
 ליה רר״י אדר״י משוס[דל׳י לא] ס״ל לחלק בין תולה
 בדעת ־ עצמו [וע״פ דל״ל לדאייו י וכמו שהקשה

ל] :  חתו

ר יהודה לא בטיל לרבנן ל  ע׳בגמ׳ נהי ד
 מבטל וכו׳ עיין.
 בזהכמחרש״אובפחרש״ל(חסר) &ן ק״ל דלל׳ח דס״ל
 דדוק׳ היכא דאפשר אבל היכא דלא אפשר הוי שלא
 במינו א״כ לגבי מיס ועיסה דלא אפשר להיות
 כותייחו לא זח ולא זה א״כ ליבטל־ אפי׳ לר״י וי״ל
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 מסכת ביצה
 דר״נ הרד ציה מהא כדאמי במציעא ממגמה
ו והלכה כיב ו ל״ק חמי  המגכיה מציאה לחמי
 ששת וכת, חראכ״ד שכ״ד חריי׳ף ולכך השמיט האי
 פלוגתא וכתכ מתני׳ כסתס דלעולם כרגלי הממלא
, דנתי דר״נ חדר  ותממ חעה״ש כסי׳ שצ״ז או׳ ו
 ביה הא אכן קי״ל דחמגכיח מציאה לחכידו קנה
 חכירו וא״כ מול״ל כרגלי מי שנתמלאו לו ע״ש שהניח
 כהו׳ . ולפמ״ש יתיישכ דס״ל דר״נ ור״ש פלוגתייהו
 תלויה כתופס לכ״ח אי קנה או לא כמ״ש חתוש׳
 כמציעא דאילו ס״ל לר״נ דקנח חמדו מטעם מיגו
 לא חוח אמר כרגלי מי שנתמלאו לו כיון דסוא לא
 קנח אלא משום דאי בעי הממלא זכי לנפשיח א״כ
 הוא אתי מכח הממלא וחו״ל כרגלי הממלא כדעת
 ר״ת. וכיון דר״נ הדר ביה וס״ל לא קנח חבירו דתופ׳
 לב״ח ל״ק ותכי קי״ל דתופס לב״ח ל״ק א״כ קי״ל כרב
 ששת דס״ל כרגלי הממלא ואע״ג דאנן קי״ל המגביה
 מציאה לחבירו הנם חבירו חיינו מטעם מיגו וא״כ
 הוי כרגלי הממלא כר״ש ואי קשיאלך אי ס״ל כדעת
 ר״ת אמאי פירשו כפרש״י ור״נ חרר כיח אמאי לא
 פי׳ כפי׳ ר״ת ואתי ר״כ כשטתי׳ הא לא קשיא משו׳
 רק״ל כקושית חמחכר על פי׳ ר״ת ומש״ח לא פי׳

 כפי׳ ר״ת עכ״ח]:
 דף מ׳ ע״א גמ׳ אתמר רכ אמר וכו׳
 ושמואל אמד
 כרגלי המפקיד ק״ל לרעת שמואל מאי שנא
 משואל רקתני מתניתין כרגלי השואל והטעם
 משו׳ רשואל הייכ כאחריותו וי״ל רשואל משתמא
 השאילו לו לזמן ידוע וא״כ כיון שאין המשאיל יכול
 ליטלו הוי כרגלי השואל אכל פקרון כיון שהמפקיד
 יכול ליטלו כל שעה הוי כרגלי המפקיר אכל קשה
 רא״כ אדפריך לרכ ממתני׳ דעיר אחרת תיקשי לים
 לנפשיח דםא כעיר אחרת אינו יכול ליטלו והוי
 כשואל דקתני כרגלי השואל ואמאי הכא כרגלי
 המפקיד מ״ש זח מזה וי״ל דגם כעיר אחרת אפשר
 שישלח אחריו ליטלו כיון שעירכ ולא רמי לשואל
 דאינו יכול ליטלו כ״ז שאלתו. ועוד ק״ל רמאי עריך
 ממתני׳ דאימא רלאקיבל עליו נטירות׳ וי״ל דמשת׳
. אכל ליכא למימר  כעיר אחרת קיכלעליונטירות׳
 דכא ליישכאליכאדרכנןדש״לדכשתמא קמל עליה
 נטירות" דחא סרמכ״ם פסק כרכי וכתכ דכעי׳ קרן
 זוית כשנויא דגמיא ויי׳ל ועיין כספר ציון לנפש

 חיה:
 וכתב הרב מחנה אפרים כה׳ שומרים
 סי׳ ג׳ דחא
 דכתכ רש״י ומשך וקיכללאו דוקא דמשך מחני לחודיה
 וכאלו קכל והכיא ראיה מדפריך ממתני׳ דילמאלא
 קיכל עליו אחריות אלא מוכח דמשך לחורי׳ מהני
 והתם ודאי דמשך וכו׳ עי׳ש ולא ידענא מאי קאמ׳
 דמי הגיד לו חתם דמשך דילמא לא משך אלא הניחו
 שם . ועוד ק״ל דאיך לא ראה סוף הסוגיא דקאמר
 ואי איהו תלם שקיל וםאמר רכ וכו׳ ומאי ח״ל וםא
 הכא דמשך רכ חנא ולא משך חאושפיזא אלא ודאי
 דמשיכה לא מחני והעיק׳ כקכלת אחריות ואי ליכא
 קבלת אחריו׳ של שניה׳ . וליכ׳ לדמויי שמת׳ עירוכ
 לענין ממון ולעיל דעריך מממון משום דחזיק תלוי
 בכית ולא כממון וכחכי ניחא רכרי הרמ״ם כמז״ל

 שכתכ

 לרא־ו אכל סוא חכם אחר וס״ל כאיו דאין כריר׳
 אפי׳ כדרבנן . ועוד ק״ל דםא טעמא דיש כדיר׳
 כררכנןמשו׳ דספק׳ דרכנן לקולא וא״כ איך מחמדי׳
 כדרבנן [א״מ ור״ל דתיקשי לדידן דפסקי׳ בר׳ אושעיא
 דלעיל ואיך פסקי׳ הכא להחמיר כדרכנן והרואה
 יראה דכתי׳ חמחכר לא נתיישבה קו׳ זו ואפשר
 דיש חסרון כדבריחמחכר וחי״ח עב״ח] וי״לדלר״י
 לא שני ליה כין דאורייתא לדרבנן לעולם אזליק
 לחומרא כין אץ בדיד׳ כין יש ברירה אזלי׳ לחומ׳
 לעולם וא״ב לפ״ז מקשה שפיר ממודר מנאה דאזלי׳
 לקולא ולא ידעתי מאי קא מקשה מםר״ס שיף
 דאדרכא התם מותר וחיכי שייך לומר דדוקא
 כדאורי^תא דאדרכ׳ מחמריי׳ טפי כדאורייתא יותר

 מדרבנן:
 תוס׳ ד״ה QWD וכו׳ והכא גכי תחומין
 שאני דחמיר וכו׳ עכ״ל
 ראיתי כעסקי חחוס׳ שכתוכ דכר שיש לו מתירין
 אפי׳ כמינו ודכריהם צ״ע ואס תגיה אפי׳ שלא
 כמינו צ״ע דהול״ל דוק׳ בעירובי תחומין ולא לכתוכ
ם כנדרים דוקא כמינו כ מ  םתמא דכאמח משנס ע
 אכל שלא כמינו כנ״ט וצ״ע [א״מ וכדפסים חדשים
 םגיםו דוקא כמינו ומלכד שזם עשוט עוד י״ל
 דחו״ל לכתוב כן לעיל בדף שלפני זח ששם כתכו םתוס׳

 ד״ז עכ״ם] :
י ד״ה במגביה מציאה וכו׳ י ב רש׳  ע׳
 ובשני׳ אוחזין
 אמרינן ר״נ ור״ח דאמרי חרוייחו וכו׳ לא קנח
 חבירו וכו׳ עכ״ל ולפי דברי יש״י במציעא שם דדוק׳
 כלא עשאו שליח לתפוש אבל כעשאו שליח לתפוס
 קנח חכירו א״כ לק״מ דהכא במילא ונתן לחכירו
 עשאו שליה לתפוס כנראה מדכרירש״י לעילד״ה
 כרגלי מי שנתמלאו לו א״כ חיינו דפליגי ר״נ ודכ
 ששת אם קנה חמדו או לא ויתיישב כזה קושית
 התוה׳ שם שחק׳ עליו מכתובות ממימד כר חשו
 וכו׳ ע״ש דסתם כרב ששת אחיא . מיהו נר׳ דרש״י
 ודאי חזר בו חכא מדבריו במציעא. ומ״ש חתוס׳
 כשם ר״ת ליישב גי׳ הספרים דר״ש ס״ל המגבים
 מציאה לחברו קנה חכירו מטעם ראי כעי זבי
 לנפשיס וכו׳ ור״נ סכירא לים לא קנח וכו׳
 ק״ל דהתוספות במציעא בדף יו״ד ד״ה ולימא
 מר מעני לעני וכו׳ כת׳ דלר״נ ור״ח פלוגתיהו
 דר״א ורבנן כתופש לכ׳׳ח ולא מטעם מיגו וכו׳
 יע״ש וצ״ע ליישכ דבריהם דהכא עם דברימם דהתס
 וק״ל[א״מור״ל רלדבריחסדחתם מ״ר מגביה מציאה
ס מיגו אלא מטעם ע «  לחכירו קנה חכירו לאו מ
 דתופס לכ״ח וכו׳ ואפי׳ תימא דחתום׳ שם כ״כ
 לר״נאכל רכ ששת לאס״להביאלא מטעם מיגו
 מ״מ עדין ק׳ דמגמ׳ דהכא משמע דפולגת׳ דר״נ
 ור״ש דהכא תלויה כפלוגתא דחמגכיה מציאה
 לחכירו ור״נ דס״ל כרגלי מי שנתמלאו לו משום
 דש״ל לא קנח חכירו הא אי מום ס״ל קנה חכירו
 הוח אמר כרגלי הממלא והא ליתא דאפי׳ ם״ל
 קנה חמדו מ״מ הוי כרגלי מי שנתמלאו לו דחא
 ס״ל דטעמיה משום דתופס לכ״ח וכו׳ ולא משו׳
 מיגו . וכזה נ״ל ליישב דכרי ר*ח וחכיאו דבריו
 הראב״ד בשי׳ תמ״ד והג׳ימיי פ״ה ד״יט שכתב



 ביצה ך
 דגמ׳ לעיל ד׳ ל״רע״ב משוס דשבת קבעה]וי״ל
 דר״א לטעמיה דס״ל שמחת י״ט ישית וא״כ איכה
ב עצרת י״ל מילתאדפסיק'  קובעת וא״ת לימאעי
 כקט ודו״ק [א״מ ולעוס מאי דדחי ליה לעיל
 רשבת אינה קובעת וכר׳ והא קמ״ל דטבל מוכן
 הוא אצל שבת י״ל בפשיטות דנקט ע״ש ליבות'
 אפי, גבי שבת דחמור אפ״מ מוכן הוא ועי״ל
ש משום דסוגיין ,  כין לס״ד בין למאי דדחי דנקט ע,
 דלעיל אליכא דר״נ ור׳יכ ס״ל כריש מכלתין דב״ש
 ל״ל מוקצה כיו״ט אלא גכי שכת דחמיר ועיין
 כהגחתיכו לעיל כתיש׳ ד׳ ל״ד ע״ב ד״ם ואומר וכו,
ה כקט  ור״א שמותי הוא כמ״ש כירושלמי שם ומש״

 ע״ש דאלו י״ט אין כו מוקצה עכ״ח] :
 ע׳ב גמ׳ לדבריו די״ש וכו, עיין כהרא״ש
 שכתכ וכן פסק רכ האי
 והרמכ״ס וכו׳ צריך להגי• והרמכ״ס פסק וכוי ד״ל
 שהרמכ״ם חלק על ה״ג ורכ האי וכן הגיה בעל
 ק״נ ע״ש: ומה שהביא ראיה מאשמ לא תכנס לכית
 העצים וכו׳ אין כונתו מההיא דקתני לא תכנס לכית
,  מעצים ליטול מהן אוד דהא לעיל כפ׳ המכיא פי
 משום דמוי תיקון מנא אלא כונתו מממיא דאוד
 שנשכר אשו׳ להסיקו דמוי נולד. וממ שםק; משע״ה
ל ,  מממיא רשבת דקאמ׳ מ״נ מסתבר, ררכא כר״י ס,
 וכו׳ דמאי ראייז מייתי דילמא ע״כ ל״ק רבא אלא
 גבי נולד וכו׳ ע״ש אשתמטתימ דברי ממרש״א שכת׳
 בשבת שם דמהיא דטוי בר אווזא ושדי מעימ וכו׳
 חשיב נולד . ומ״ש עוד חרא׳יש ומא ר׳ יוחנן אשו'
 משוס פירות מנושריס ואפי״ לטלטל אשו׳ כדמוכח
 מעובד׳ דאושפזכניה דרב ארא וכו, עיין מ״ש ם׳
 קרבן נתנאל וממ שמק׳ על מתוס׳ דשכת ד׳ מ״מ
 דכת׳דלר״ימות׳ לטלטל דנעלס מהם ראימ זועי׳׳ש
 לק״מ דר״ י מודח כתרנגולת העומדת לגדל ביצים
 ראשו׳ לטלטל חכיצים מטעם מוקצה ונולד אלא דר" י
 לא כעי לאוקמ׳ למתני׳ כתרנגול׳ העו׳ לגדלכיצים
 בדאמ׳ חגמ׳ בריש מכילתיז ואוקמא כתרנגולת
 העומדת לאכילה ודוקא באכילה י!שו׳ אבל בטלטול
 מות׳ומ״ש הכריית׳ דאפי׳ לטלטל אשו׳ קאי אעומדת
 לגדל ביצים ומה שהקשו התוס׳ לעיל כריש מכילתין
 ליתני וכ׳״ם אוסרין וכו, קאי ארכ נחמן דקאמ׳
ם  מטעם מוקצה. שוכ ראיתי לח׳ שע״ח שהאריך ס
כ ״  יע״ש [ומ״ש עוד םק״נ מגמ׳ דלעיל ד״ג ע
 דמקשח משיפ׳ דהך כריית׳ דקתני ושפיק׳ אשור׳
 כשלמא לרכס דאמ׳ משוס הכנה םוי שפיק׳ דאוריית׳
 וכו׳ אלא לר״י וכו׳ ספיח׳ דרכנן היא וכו׳ משמע
 דלא ק״ל אלא מסי פא אכל רישא דקתני אין מטלטלין
 אות׳ כיח׳ אפי׳ לר״י וכו׳ יע״ש דלכאור׳ דכאן לא
 יתכן תי׳ חמחכר זיע״א דאי ר״י מוקי לה כתמגולת
 העומדת לגדל כיציס א״כ מאי מקש׳ לר״י ולר״י
 מסיפ׳ דספיק׳ אסורה דחו״ל ספיק׳ דרככן דהא
 מוקצה חמור והוי כעין דאוריית׳ דמס״ט לא מקש׳
 לר״נ וכמ״ש םת״י שס והביאם מהרש״א וי״ל דחתוס׳
 כשכת לא ס״לכהת״י דםמוקצת חמור אלא דחמוקצח
 נמי ספיקו להקל והא דלא סי׳ לר״נ משוס דלר״נ
 ככר חק׳ עליה לעיל ממתני׳ ומס״ט לא אוקמוס
 כולחו אמוראי כר״נ ואח״נ דלר״י צריך לאוקמא
 לכריית׳ כעומדת לגדל כיציס ואפ״מ פריך שפיר

 שפיקלו

 מסבת
 שכתכ(חסר)

 מ״ש הרב ערך חשלחן שחרי״ף םשמיט
 כל זה מפני שפסק כר״ח
 דפרק חלק דפקדונות של עיר חנדחת יאכדו
 אף דקכלו אחריות ע״ש ליתא דחא םרמכ״ם פסק
 כר״ח ואפ״ח כתכ כאן דכעי׳ קרן זוית אלא ודאי
 דוקא כעיר חנדחת משום דכתיכ שללה דחעיק׳
 תלוי כממון תדע דחא חרא״ש פשק כפסחים דאג<
 דקיכל אחריות אפ״מ חייכ כעל מממון לכטל וכאן
 פסק כרב כאיסורי דכרגלי מי שהפקידו אצלו א״ו
 דיש חילוק כין עירוכ דתלוי כשכיתמ לא כן מתם
 דתלוי ככעל םממון* וטעם מרי״ף טי׳ משו׳ דסוכר
 דמעיק׳ כמ״ש כגמ׳ מעיקר׳ דאזדו לטעמייםו וםא
 דקאמר כתר מכי דחויא כעלמא מוא ועוד מאי
 פריך ואי הנחו תלו לא שקיל ומאמר שמואל שור

: (חסר) ׳ כו  של פטם ו
 ש0 למה ליה למימר משקין וכוי לפי דעת
 הטור ופסקי חרא״ש דםא
 דאשו׳ להשקות דוקא לצורך השחיטה א״כ זח
 הדיוק חיה לו לדיוקי מרישא דחשקאח צורך שחיטה
 ואפשר דחכי כונת הש״ס דדייק מרישא ומשיפא
 ומיהו לא ידעתי אמאי לא גזרינן בשאר השקאה
 םשקאם אטו שחיטם כמו דגזרינן כדגים אטו
 צידת וכשלמא לדעת רש״י דלאו משום גזירם אלא
 משום שאין מזונתן עליך ניח׳ דהני מזונתס עליך
ל כר״פ אין צדין קשם ע  אכל לדעת התוספות ל
 אמאי לא גזריגן וי״ל דבשלמא צידה אסור׳ מן
 התורה משום דדמי לקצירה אבל אטו שחיט׳
 לא גזריכן [דשחיטת מתוך שהותרה לצורך וכו׳].
 תדע דלעיל פרש״י ד״ג פירות חכושריס שמא
 יתלוש בשכת משוס דס״ל דתלישח מותרת מן
 התורה אלא משום שבת ומיהו מדברי רש״י לעיל
 שכתב משוס ראפש׳ מאתמול נראה דש״ל דכל
ן חמכשירין יש לחלק  המלאכות כין אוכל נפש ס
ן אפש׳ ללא א1ש׳ והכלתי מתקלקל קרוי לבדו  ס
 וחמתקלקל קרוי הוא כמ״ש התוס׳ כמגילה ועיין
 כחרא״ם פ׳ בא וא״כ ק״ל אמאי פי׳ לעיל שמא
 יתלוש בשכת ועיין כס׳ מחנה ראוכן שהאריך
ח . שוב ראיתי לח׳ ב״י שהאריך בזח וששתי  ס

 כעל כל חון :
 ש0 והא בעי מניח וכו׳ פצעילי תמרח
 לר״ש מחו רש״י פי׳ ביו״ט
 אוירי והק׳ מהרש״א דילמא איירי בשבת עש״ב
 ול״ק דםש״ס קייס ליה דאיירי בי״ט . ושמעתי
 מקשים דחא שבת קובעת בין בדבר שנגמרה
 מלאכתו בין בדבר שלא נגמרת מלאכתו דהכי
 ס״ל לר״נ [לעיל ס״פ חמכיא] א״כ ע״כ דאיירי
 ס״ט די״ט אינו קובע ולא ידעתי מי הגיד לסם
 די׳׳ט אינו קובע דחרמכ״ס פשק כשם שמצות
 לענג חשכת כך מצום לענג י״ט וטעם דשבת
 קוכעת מדכתיכ וקראת לשכת עונג א״כ ח״נ
 סו״ט . ובלא״ח אינס קו׳ דר״י לא ס״ל חכי אלא
 דשכת אינה קוכעת [אלא כדבר שנגמרה מלאכתו
 וחכי תי״ל] מיהו מחרש״א מקשה לר״נ ור״נ לא
׳ אליעזר קאמ׳ ערב  ס״ל הכי . וא״ת רסא ר
 שבת ואמאי לא נקט ערב -יו״ט [לפי מאי דס״ד



 מסכת ביצה
 הכהניס אותו ואת בנו ומנח רר״י נימוקו עמו ויש

 קצת מעשה לשייעו הוי הילכת׳ כריתים :
 אך נראה לי דרשכ״ס לא כתכ כן אלא לפוס
 סוגיא דהתם אכל תכא דרש״י
 גילה סודה דכתכ כי אמית הלכה כי״י דהיינו ר״ש
 ותאמת הוא דיכ חנן לא אמר כפני רכ אלא הלכה
 כר״י דמכשיר ותניאיפכא [וקיבל רכ סכיתו ולא חש
 למעשה שהביא ר״ש] וכשראת תגי׳ שלנו אמר חלכ׳
 כר׳׳ש [דמכשיר דתיינו כר״י לגיראתו] ופריך ליה [רב
 שונא רי׳י ומעשה וכו׳ וש״ר] דמכח המעשה מששה
 ־ לו וא״להאזמנין סגיאין אמריתאיקמי׳ דרכ שהלכה
 כך ולא הקשה לי מכח תמעשת א״ל חיכי תנית א״ל
 איפכא תנית^א״ל משוס [תכי כי אמרת הלכה כר״י]
 לא חש למעשה דר׳׳ש דר׳ יוסי נימוקו עמו אבל ל:י
 גירשא דידן מכח דר״י נימוקו עמו ומעשה מסייעו
 וראי רתלכת כמותו דפוםל וז״ש רש״י כי אמרית

 • הלכה כר״י דהיינו ר״ש ודו״ק הטיב :
 דף כ״1 ע״כ משנה ופיו מצופה זהב וכו׳
 .הךמב״ס השמיט הא
 דפיו מצופת זתב וכתב מתר״ס בן חביב משום דס״ל
, כר״י דש״ל דבשופר כיון שהוא בחמ  דחתיא מתני
 לא חיישי׳ תא דאין קטיגור נעשת סניגור מיהו
 לרבנן פשול ע״ש וליתא דהא הרמב״ס תכיא השיא
 דצפהו זתב במקוס תנחת פה פשול שלא במקום
 הנחת פה כשר וע״כ דלא חיישי׳ כי אס סגקום
 הנחש פה ומתני׳ שלא כמקום הנחת פה כראמ׳
 בגמ׳ ועור דרוקא בבגריס שלא יהיו של זהכ אבל
 הכא ציפוי בעלמא ועיקר םטעם[דכמקום הנח ז פה
 פשול]משוס דהתקיעם בזהב ולא בשופר . ותימב״ס
 שהשמיטה משוס דהכא לא דינא הוא אלא נוי כעלמ'
 בשלמא חצוצרות םוא דינא רכתי׳ בחצוצרות וקול
 שופר ואף שהרמב״ם מכיא הילכת׳ ל:נשיח׳ תאי לאו
 הילכת׳ תוא ומי יימר דלילגות המשיח עושין כן לכך

 אין צריך להביאו:
 דף דך ע׳י׳א גמ, פסוקי תקיעז׳ מהדדי
 לא פסקען ובו,
 אלא תריקלימתרי גברי וכו׳ משמע רבתר המשקנא
 דשמע סוף תקיעה לא יצא לא צריך לטעמ׳ דפ:וקי
, ת  תקיעתא מסדרי לא פסקי׳ ורש״י לקמן ר׳ ל׳ג כ
 זה הטעם וקשה למה צריך להאי טעמא וני׳ל דרש״י
 סובר כהירושלמי שהביא הרא״ש דפי׳ אין בידו אלא
 אחת היינו הראשונה אבל ב׳ וג׳ לא עלו לו כלל
 וע״כ מטעם רפסיקי תקיעתא לא פסקי׳ וחמק׳ פי׳
ק טעמ׳ ת מ ת  אין בידו אלא אחת אשנייח וכשתזכיר [

 ר^שוקי תקיעת׳ וכו׳ א״כ אין בידו כלל ורו״ק :
 רש׳׳י ר״ה וממילא וכו׳ ומשוס דכעי לאותובי
 אתידייהו דייק הך ריוקא
 עכ״ל לכאורה רכונת רש״י דקושיא א׳ תיקשי מנח
 למימר׳ דשמע סוף תקיעה יצא אך משום רבעי
 לאקשויי מתוקע לתוך חבור וכו׳ דקושייתו אתחלת
 תקיעה דייק הך דיוק׳ ולא ידענא מאי קאמ׳ דקושיא
 א׳ ע״כ מכח ממילא דאל״כ איך תסלק ליה בתרתי
 רתקיעה שנייה אין בה כי אס תחלת תקיעה . ונראה
 לי דרש״י סובר כחרמכ״ן והביאו הרא״ש ז״ל רפי׳
 אין בידו אלא אחת אתקיעח שנית אכל תקיעה ג׳
 לא יצא וא״כ תקשי בלא דיוק׳ דממילא וכו׳ ראמאי

 לא

 ספיקא דרבנן תיא עכ״ת] :

 סליק פרק חמישי . וםליקא לח מש׳ ביצת
 בעזרת אל גדול סעצס

 מם׳ ראש השנה
 דף י״ג ע״א תוס׳ ד״ה ולא קציר נכרי
 וכו׳ מ״מ
 יש לו כמה שזרע ומכל מקום דייק שפיר תתם
 משוס אשרות שמדורות הראשונים עכ״ל מנתם
 דלפי שיטתם דיש לו. כמה שזרע א״כ היכי אמרי׳
 שליחותייהו קעכדי וכי אם ישראל עוכר ע״ז וגוי
 עוכר ע״ז אחרת שלו אמרינן דאשורה משוס דתוי
 ע״ז.של ישראל כשלמא אם ישראל ;qp לכינת שלו
 וכא גוי ותשתחוה לה ניח׳ אכל אם היא של גוי
 תיכי אמיינן .שליחותייחו קעכדי ודאי דתוי של
 גוי וככיטול כעלמא פגי לתו ולכך כת׳ דהאישו׳
 הוא משוס אשרות שמדורות שראשונים שלא זרעו
 אותם וחוו של,ישראל דאין אדם אוסר דכר שאינו
 שלו אלא-משוס שליחותייהו קעכדי׳ והוי שלישראל
 ואין לת מטול ועיין כש׳ פרשת ררכיש כמה

 שהגיה כדכרי השוס׳ ואין לתאריך :
 דף י״ט ע״א גמ״ ותפ״ל דחו״ל יום שלאחר
 ר״חוכו׳ישלהקשו׳
 דהו״ל להק׳ עריפ׳ מינת ותפ״ל דהו״ל יוס שלפני
ק ליה גדליה כן ת  יום גדליה כן אחיקם וכד י
 אחיקס רכרי קכלה לא יצטרך להק׳ מר״ח רכ״ש
 ר״ת.ונ״ל דהכא עדיפ׳ מינת דכמש׳ תענית א״ר
 אשי• כל שלאחריו 'כתענית אשו׳ כהשפד מות׳
 וכת׳ רש״י ךת׳׳ת כל שלפניו מיתו תיכא שמוטל
 כין שני ימיס טוכיס עשאויהו כי״ט עצמו ראשו׳
 כתענית וכהשפד ולהכי פריך תפ״ל דחו״ל יום
 שלאחר רי׳ח ותו״ל מוטל כין -שני ימים טוכים
 ואשו׳ כהשפד ובתענית וא״כ הא עריפא מינת
 וכר תייז לית די־״ח דאורייתא וא״כ לא חוה אלא
 יום א׳ ולהכי פריך תפ״ל יום שלפני ג דלית ודו״ק

 כי נכון הוא :
 דף כ״ב ע״א גמ׳ והא זמנין סגיאיןאמרית
 קמיה דרכ הלכה
 כר״ש ולא אמר לי ולא מידי א״ל היכי תנית א״ל
 אפכא א״לימש״ת לא.אמר לך ולא מידי זה הגמ׳
 קשה להולמה וככר דשו כס רכים אך ראיתי ככ״כ
 ד׳ ה״ה דאיתא כה״ג וכתכ רשכ״ס רהאי איפכא
 לאו דכרי ר׳ ירמיה אלא דכרי הש״ס הכי אך ר׳
 ירמיה לפי.תומו לא ידע שיש גירשא אחרת דלא
 כגירסתו ע״ש [וזהו. לכאור׳ כונת רש״י כאן שלא
 אמר רכ חנן לשין זה ממש איפכא תנינא רהוא
 לא ידע שיש גי׳ אחרת אלא הוא לשון הגמ׳ אכל

 ר״ח א״ל רי״א אכ וכנו וכו׳ כפרש״י] :
 אך עדין.קשה הכא כיון שלא ידע שיש

1  גי׳ אחרת שלא כגירסתו 1
 איך הכין קושייתו דקאמ׳ ר״י ומעשה דהא לפי
 גירשתו י' יושי לא הכיא מעשה אלא ר״ש הוא

 שהכיא מעשה . וי״ל דקושייתו מכח ר׳ יושי־
 נימוקו עמו והמעשה הוא דמעיקרא הכשירו



 מסכת ראש השנה כא
 דרש״י ס״ל [כתי׳ אחרון רחתוס׳ דחתס דשופר

 וחצוצרות] חשיבי משוכים ע״ש:
 תוס׳ דיח כמאז דלא כר״א תימא תא
 י ע״כ לא שוי לכל
 מילי וכו׳ עכ״ל לכאו׳ קשת דאררבא מתתם תיקשי
 דאמאי לא קתכי כמי האזת תיוס תחלת מעשיך
 ותו דאמאי לא [תקשו כן] בל״ק וכן הקשת פש׳
 מסר״ם פן חכיב ז״ל וכ״ל דחדא מתרצת חברתת
 דלעיל [בל״ק איכא למימר] דמקשה מהברייתא
 [דקתכי אלא שכיוכל וכו׳ ולא קתכי הא] אכל חכא
 כל״כ קאמ׳ האי דתכן וכו׳ ופריך ממתכי׳ ולתכי
 מקשים תתוש׳ הא ע״כ לא שוו לכל מילי . מיהו
 לאחר תאמת תיקשי מתכרייתא דאמאי לא חשיכ

 תא ומאי שייך לשכויי כי קתכי אשארא וי״ל:
 דף ל״בע״ב משנה ואיןמפקחין עליו וכו׳
 (א״ת עיין מ״ש תר״ן

 ועיין לקמן כחי׳ המחכר כמש׳ כ״מ ד״ל ע״ש)
 דף ג״ל גמ׳ אין מעככין את התינוקות הא
 נשים וכו׳ ל״ק תא ר״י וכו׳
 [א״מ עיין כמ״ש ריא״ז ועיין כמ״ש המחכר זיע״א

 כעימכין ד׳ צ״ו עכ״ה]
 דף ל״ד ע״כ תוס׳ ד״ה מט׳ וכו׳ והשתא
 גרשיכן שפיר
 תקיעה מזה ותרועה מזה וכו׳ עכ״ל עיין מ״ש
 מתרש״א וי׳יל דלדעת רש״י דגריש יצא קשה
 דליערככהו וליתככתו וליתכי יצא כשוף אכל השתא
 דגרתי, לא יצא אתי שפיר . ועי״ל דלגירסת רש״י
 אתיא ב מבייש מתשעת ככי אדסכאחר יצא וכ״שכזאח״ז
 [א״מ ואין לומ׳ דקמ״ל איי׳ כשרוגין יצאדתייכו
 סיפא ואפילו כשרוגין מכלל דרישאזה אח״ז יצא כלא
 שרוגין ראי כולת מילתא חרא תו״ל למתכי יצא לבשוה<
 עכ״ה] אכל כרישא איכא למימד דלא זו אס זו

 קתני אכל שיפא לא צריכה ופשוט :

 סליקא לת משכת ראש חשכת

 מסכת תענית כס״ד
 דף ח׳׳י רש״י ד״ה לא נצרכה וכו׳
 חכה
 יש לחקור כמי שמת לו אכיו כאדר ונתעכרה השכח
 כיצד יעשה ולכאו' יש לנתוג כאדר ראשון מיתו
 יש להכיא ראיה מדכרי רש״י כדכוד זה דיש לעשות
 כאדר שני שכתכ דנתעכרח השנה ועיכרו אדר כ׳
 ומש״ה איצטריך לאשור אותו משום יום שלפני ר״ח
 ולמת כתכ שעיכרו החרש הו״ל לומ׳ דככר עשו
 כאדר הא׳ וכן ראיתי לת׳ מג״א [כשי׳ תקש״ח
 שחכיא ראיה מכאן] ואפשר לומ׳ דאיכה ראיה
 כ״כ דאימא דעושין כשכיהם כדאיתא כמגילה
 [א״מ ומ״מ מרן כש״ע פשק שם דעושין ככ׳ עכ״ח]
 ודכרי תתוס׳ ככאן לא יכולתי להכיכם שכתבו
 מש״ה איצט׳ לאושרו משוס יום שלאחר כ״ח עכ״ל
 דהיכן מצינו שאמרו משו׳ יום כ״ח וחיה לחם לומ׳
 לחכי איצט, לומ׳ יום כ״ט משום יום שלייני ר״ח

 וצ״ע:
 דף כ״ט ע׳׳א גמ׳ דהו״ל עשרין ותריןכ שיון הנח

 לדעת

 לא תועיל סוף תקיעה לשקיעת שלישית.עוד י כר׳
 דרש״י ס״ל דפי׳ אין כידו אלא אחת ד״ל הראשוכה
 אכל שנית לא עלתת כלל וא״כ קו׳ תגמ׳ דתשלק
 לית כתרתי דתיי׳ תחלת תקיעת ב' כשכיל תקי׳ שנית
 ושופת כשביל תקיעת שלישית וז״ש רש״י משו׳ דכעי
 לאותוכי אתרוייהו דייק וכו׳ . וכתכי יתיישכ מה
 שכת׳ רש״י לקמן כמשנת דקתני תקע כראשוכת וכו׳
 טעמא משוס דפסוקי תקיעת׳ מחדדי לא פסקיכן
 דלכאו׳ השס דסא לפי סמשקנא לא איצטר׳ לטעם
 זח אכל לפי מ״ש כיחא דאתי לפ׳ אתקיעת כ׳ למס
 לא עלתה והוכרח לפי טעמא דפשוקי תקיעת׳

 וכו׳ ולוח הטיכ .
 ולכאורה עלה על דעתי לומ׳ דהמקשה ש״ד
 דפי׳ אין כידו אלא אחת
 ר״ל תקיעת כ׳ ולכך חק׳מכחלמימר׳ וכו׳ וכשחדש
 לו פשוקי תקיעתא לא פשקיכן א״כ אפי׳ כ׳ לא
 עלתח לו ואפשר דתכריחו תרכ לפ׳ כן מכת דפי־יך
 וממילא וכו׳ רכלאו תכי סכל חשיכ סוף תקיע׳
 אלא דרוצת לתקשותאשוס תקיעת׳ [ואראש תקיעת]
 וכמ״ש שו״ר שכ״כ הרא״ש רלמשקכא תוא שחדש

 כ! י
 כתכ הב״ י כשם תג״א ראם אחד תקע כשופר
 ואחר תקע בחצוצרות יצא
 דתרי קלי מתרי גברי משתמעי והק׳ תב״י דזת
 הפך דברי סש״ס רתכא ע״ש והק׳ עליו השכנה״ג
 מתא רכתכ רש״י לקמן כסיר פ״ר רף ל״ד ע״כ וכן
 חק׳ עליו הפריית וכר׳ לי רלא קשיא דבשלמ׳ רש׳יי
 יש ל פ׳ דרוק׳ מדי דהכיכ אכל כהג״א אץ לפרש
 כך ראם כן מאי קאמר ומ״מ תרי כתורה לא
 יקראו וכו׳ דמשמע דר״ל דאף דתרי קלי משתמעי
 כתורת משוס דחיוכ התורה לא יקראו כ׳ כאחד
 ואי איירי רוק׳ מירי דחכיכ מה הוקשו לו מתורה
 דכיון שאינה כאח משנה לשנה אלא משמע דלאו
 דוקא חכיכ ומש״ה הק׳ עליו שפיר הכ״ימשוגיץ
 ומיהו י״ל רהג״אה״ק ראפי׳ כ.;ורה ג״כ פ׳ זכור
 שאינה אלא משנה לשנה [אין שניס קורץ כאתר]
 דד־קא ברבר [שיש בו היכר שמחה וחיבוב] והשופר
 יש בו חיבוב ושמחה שמערבב השטן ויזכר עקידת
 יצחק וחכ״י רחיק' ליה לפ׳ כך זהו(חשד כאן איזח
 שיטות) בפ׳ סבור גזירת אטו שאד ימות השנה

 (חסר) :
י דיה עשרה קורץ וכו׳ שאי אפשר ״ ש  י
 שלא יתא אחד לאחור
 ואחד לפנים עכ״ל הוקשה לו דמאי ראית מייתי
 מהלל ומגילה שאני התסדהשולות שוץ אכל שופר
 וחצוצרות משונים ומשתכר לית לרש״י דכשויס משתמ׳
 יותר מתמשוניס לכך כתב רת״נ משונים ודלא כתל״מ
 רמשתכר ליה דכמשוני׳משתמעי יותי־ משויס ובתכי
 יתיישכ מאי דק׳ על חל׳ימ מהא דתלל ומגילה
 [דש״ל כפרש״י רא״א שיתיו שוים] אכל אין לומד
 דקושטא דמילתא דרש״יאיתליה סכיררוק׳ כמשוניס
 [דמשתמעי וכדעת הל״מ]דחא לקמן גבי ט׳ תקיעות
 מט׳ מ״א כא׳ כת׳ דיצא משוס דתרי קלי מתרי
 גכרי משתמעי [ותתס הרי תתקיעות הן שוץ. אלא
 ע״כ דלא שנא] מיתו ב!׳ ואלו נאמרין דט״ל כתכו
 התוש׳ דשופר וחצוצרות לא חשיבי משונים ואפשר
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 מסכת תענית
 על נפשס הפך הגזירה של קורס שאין לתם רשות
 לפצות פח לכך יש לרבות י״א וי״כ וי״ג א״צ דאתי
. אך יש מקשים על מ״ש חרא״ש בשס ר״ת  מק״ו
 רל די״ג שמתאספין בו לתענית לא צריך קרא
 לרבויי א״כ למ׳׳ל לדבריי י״א תרי י״א לא משכחת
 לח אלא תיכא שחל בא׳ בשבת וכשחל בא׳ בשבת
 התענית ביום חמישי ולמה צריך קרא לרבויי

 ובאמת שאלה היא :
 שם ולא יעבור כתיב מקשים העולם דילמא
 פירישו ולא יקדם כמו ויעבור
 את הכושי וכמו עוכר לעשייתן(פתחים ד״ז ולק״מ

 דחא איכא י״ג שהוא זמן קהלה לכל ולא י צליך י
 לדבריי א״כ לא שייך לפרש ולא יקדים אך תקשה

 לשיטת חרא״ש דלא שייך כיי׳ג כימים אשר נחו ־
 [אלא דמק״ו אתי לפניו ולאחריו קורין ובו אין
 קורץ א״כ חדק״ל] וי״ל רלענין קדימה לא צריך
 קרא דפשיטא שלא יקדים דכתיב כימים אשר ינחו
 וכחני ימים לא נחו ומתי תיתי לתקדים אכללתושיף
f<12 לאחריו שייך דחוי בכלל נייח׳ וקרא לא נחית 
 להפך מהשברם . ועוד יש לחלק בין הימים שעדיין
 לא באו לעולם ולא דמי לעשייה שבידו לעשולן
 וחשיב כאלו באו(א״חחילו׳זח לא הכנתי והעתקתיר
 למבין מפני שראיתי ג״כ בחידושיו לפתחים כ״כ
 דוב״ר יוש״ר) [א״מ ולע״ד דברי חמחכר זיע״א
ה  כדורים דלגכי אדם וכיוצא שייך לפרש חעכר׳ קרימ
 שעכר על הכירו והקדימו והניחו לאחריו וכן גכי
 עשייה שאמרו עוכר לעשייתן שייך לומ׳ כן
 שלפניו לעשות חמצוה וחעכיר עשייתה והקרים לכח-
 לפניה אכל כימים וכזמן אין שייך לפ׳ העכרח אלא
 איחור שעכר הזמן ולא עשה כמו רכתי׳ פרעה
 מלך מצרים שאון העכיר המועד ולא שייך לפ׳
 קדימה שהימים והזמן עדיין לא כאו לעולם וממ

 עכר כנ״ל עכ״ח] :
ז נ  דף ה׳ עיא גמ׳ אמר רכ מגילה סמנ
 קורץ אותה אפי׳ כיחיד
 שלא כזמנה כעשרה ופרש״י שלא כזמנח כגון כפרים
 המקדימים ליום הכניסה משמע דוק, כפרים אכל
 חנדחין מאחר שקכוע לכל קורץ אותה כיחיד וחקי
 המפרשים דא״כ מאי פריך מחא דאמר רכ ע״£
 זמנם התם כנדחין ועיין כספ׳ מלכי כקודש שדכריו
 תמוהים דמכל מקום מאי מק׳ דמאחר דאמי דע
ה כפרש״י  ע״ש זמנם ודאי גלי לן דפי׳ שלא סמנ
 דכקכוע אין לחלק . אכל האמת שרש״י תירץ קו׳ זו
 מאחר דנקט ע״ש זמנם וחול״ל מקדימין לע״ש דחא•
 לאו זמנם הוא אלא ד״ל רמאחר שאנשי כנח״ג תיקכר
 להקדים חדי לנו כזמנם וא״כ הכל ככלל אפי׳
 קדימת כפרים אכל כשתי׳ לו לאפוקי מדר׳ שפיו-
 דלא נקט מקדימין לומ׳ דלא תימא מודחין חן כדי
 שתאמר הואיל ונדחה ידחו ליום חכנישס אלא ע'׳£

 םוא זמנם וק״ל:
׳  דף ז ע״א תוס׳ ד״ה נאמרה לקרות וכו
מ ש  י ואכתי ק
 דחא אמרינן כפ׳ א״ל הממונה וכו׳ עכ״ל כוכ-ן
 דכריהס דחול״ל לקרות קאמינא שניתנת לקירק
:  כרו״חק שצריך לקרות המגילם ולספר כנס דגס כ
 יציאת מצרים צריך לקרות כדכתיכ למען תזכור ^

 יום

 לדעת רש״י דחדש ימים הוא כ״ט יום צ״ל דיוס
 שלישי שנסעו מחר ח׳ אינו מכלל החשבון דחדש
 ימים וכן מוכח מתמקד׳ דכתי׳ ואל העם תאמד
 התקדשו למחר ואכלתם כשר וכו׳ עד חדש ימים
 וא״כ ודאי שאותו חיום אינו מכלל החשבון מיהו
 לדעת חתוס׳ דחדש ימים הוא ל׳ יום צ״ל דאותו
 חיום מכלל תחשכון של חדש ימים ופי׳ עד חדש
 ימים הוא קאי על הפורענות שנגזר עליהם מעת
 שהתאוו והשתא א״ש קושית סרא״ם כפ׳ רכרים
 שהקש׳ דעשרין ותלתא מכע״ל . מיהו הרא״ם
 קא מק׳ לשיטת רש״י שם שכתכ צא מחם ל׳ יום
, משמע דל׳ יום כר מאותו , ימים שהלכו וכו ג  ו
 יום תפך דכרי םתוס׳ ולכך צ״ל דל׳ יום לאו דוק׳

 אלא כ״ט :
 מיהו מ״ש חרא״ם שם דלפ״ז אין צ״ל דז,
 ימים לאו דוקא וכו׳ דז׳ ימים
, דכריו דס״ל דאותו יום רעשי ין ותרץ י  דוקא פ
 הוא מכלל החשבון של ז׳ ימים ונשלמו ככ״ח
 וככ״ס נשתלחו סמרגליס ואע״ג דכגמ׳ קאמ׳
 דחוו לתו עשרין ותשע צ״ל ראה״נ דלגמ׳ משוס
 דס״ל ראותו יום כ״כ אינו ככלל חז׳ ימים אכל
 לכריית׳ דקתני ל״י וג׳ ימים שהלכו כדרך וז׳
 ימים של ססגר מריס וככ״ט נשתלחו סמרגליס
 מוכרח דס״ל רז׳ ימים הוא חץ מיום שנשתלחו
 המרגלים ודחיקא ליה לפ׳ שהוא כיום הז׳ וצ״ע

 ודו״ק :

 סליקא לה מש׳ תענית

 מסכת מגילה
 דף ב׳ ע׳א (D, מנ׳יל כרכעינן למימ׳ לקמן
 וכו׳ חק׳ הרשכ״אוכי
 מאן דלא ידע כריית, דלקמן מתמחינן עליה וכן
 הקשו התום׳ כר״פ כל התדיר ע״ש ולי נראה
 דל״ק דמדקאמ, מנ״ל ולא קאמ׳ מאי טעמא משמ,
 דחטעם ידוע אלא דכעי אקרא מנ״ל ולזה מתמ׳
 עליה למה צריך קרא הא הטעם סגי . ועור
 נראה לי דמדקאמ׳ מנ״ל משמע דס״ל שהוא חוכה
 על הכל [אפי׳ על הכפרים] וכקרא לא הוזכר אלא
 פרזין ומוקפין ולא הוזכר כפרים [ומש״ח מתמה
 מנ״ל כדבעי׳ למימ׳ וכו, דקולא הוא שהקילו
 חכמים על הכפרים ולא חוכה] ולזה חדש לו חיכא
 רמיזא לכד ולא לשון מנ״ל רכקרא לא הוזכרו
 משוס דלאו חוכח אלא כרמז על הכפרים שעתיד
 לתקן [להם חכמים ולהקל עליהם] וזח למדתיהו

 מדכרי רש״י ז״ל שהאריך כלשונו :
 *DtJ בגמ׳ בדאמר רשכ״י י״ג זמן קהלה
 לכלחיאוכו׳ישלחקשו׳
 דרשכ״י אמאי לא קכע דכריו כשינויא דר״י ולשיטת
 םרא״ש ניחא משוס דלשנויא כתרא יצדק חתירץ
 הטיב דלא הוי ככלל הימים אשר נחו אכל כשנויא
וחה.  דכזמניהם אינו מכורר חטיכ דלא הוזכר מנ
 ומה שחק׳ חרא״ש ז״ל על פרש״י לא קשה דכונת
 רש״י אקר דמיכינן תרישר כודאי כ״ש י״ג כיון
 שנעשה כו נש שניתן להם רשות להקהל ולעמוד



 מסכת מגילה בב
 אליך וכו׳ וכי לא אשא פנים לישראל אני אמיתי
 ואכלת ושכעת ותן מדקדקין פכביצת וכזית משא״כ
 כצלם . אך ק״ק לי מפני שיאיתי כמדרש שקלמלו

 כזכות ויין נסך:
 מהדי כ׳ שאלו תלמידיו את ישכ״י מפנימת
 נתחייכו שונאיתס של ישראל
 וכו׳ ניאס לי דידוע כל סיכא דקאמ׳ מפני מת יש
 כ׳ טעמים והם הוק״ל לטעם מפני שנתנו למת
 נתחייכו ישיאל כלס לא סיס לחם לחתחייכ אלא
 דוקא שכשושן. ועל טעם מפני שתשתחוו לצלם למס
 כאותו הדויחא כימי נכוכדנצי היה זה ולמה כאותו
 הדוי וזהו קו׳ וכי משוא פנים יש כרכי י״ל שהמתין
 לסם דאין לפרש ולמה לא המיתם דאין לך דכי שעומד
 כפני התשוכה . ועל טעם שנהנו לא ק״ל למה לא

: ו ת  מ
 ועוד נלאה לי דזתו כונת חמאמ׳ דקאמ׳
 שכשושן יהרגו ד״ל למה לא
 מתו ומיהו כענין הצלם ידע שלפנים היה. אכל רש״י
 פי׳ וכי משוא פנים כדכד תיאך זכו לנש וק״ל דא״כ
 תהשי לדידהו. ואפש׳ דעון שנהנו קיל מיתו מתשתחוו
 לצלם דחמיר ק״ל שפיר . אך ראיתי כמדרש שקלקלו
 כזנות וכיין נשך. וראיתי כס׳ מ״ק דכתכ דכעון
 שנחנו מסעודה הקכ״ח מוותר להם כדאית׳ כגמ׳
 ולא אשא פניס לישראל אני אמרתי ואכלת ושכעת
 והס מדקדקים על עצמם עד כזית ועד ככיצח וק״ל
 עליו מהמדרש רקאמ׳ שקלקלו כזכות וכיין נשך
 ואפש׳ תלמידי רשכ״י פליגי עליה וחייכו דקאמ׳
 שנחנו. מיהו ק״ל לכ״ע הא חזרו כתשו׳ ואפש׳
 דמ״מ לא יזכו לנש גדול וזתו כונת רש״י שכת׳ היאך

 זכו לנש מיתו(חשד):
 דף ח׳יי ע׳׳א גמ׳ רב ושמואל דאמרי תרוי׳
 כלעז יוני וכו׳ מתיכי
 וכו׳ פשטיה דגמ׳ נר׳ דהשתא ס״ד דחא דקאמרי
 כלעז יוני סיינו למכינים אותו דהיינו ליוניס אכל
 כשאר לשונות אפי׳ למכינים אינו מועיל וכזת ניחא
 קו׳ מהרש״א דאמאי לא הק׳ ממתני׳ דקתני הלועז
 ששמע אשורית וכו׳ דדוקא אשורית אכל יוני דוקא
 למכינים לכך סק׳ מכריי׳ דקתני לא יצא סתם
 משמע אפי׳ למכינים [דומיא רשאר לשונות] וכד שני
 ליה הא לאדמיאוכו׳ וקת׳ ככייית׳ דאף שאר לשונות
 מחנילמכינ׳ לחכיפריך א״חאמאימוקמי לח רכושמואל
 כלעז יוני אא״כ דדוק׳ לעז יוני א״ש אכל חשת׳ ק׳ והא
 דקא׳חאלאדמיא אלא להא וכו׳ זו אינה סיפא דכרייתא
 דלעיל אלא כריית׳ אחריתי דאל״כ וכי המקשה לא
 ידע סיפא . ומה שחק׳ עוד מחרש״א אמאי חק׳
 מדיוקא יונית ליונים אין וכו׳ ואמאי לא הקשה
 מכדייתא דלעיל י״ל אח״נ דממ־ייתא דלעיל קא
 עריך והא רקאמ׳ יונית ליונים אין לכ״ע לא מילתא
 דגמ׳היא[שמקצרסכרייתאונסיכ תוכן כונת חכריי׳]
 .ולא מדיוקא פריך דא״כ צריד להוסיף כנוסח חגמ׳
 יונית ליונים ליוניס אין וכו׳ כמו שהוסיף מחרש״א
 וליתא אלא כמה שכתכנו [וכן דרך הגמרא ככמה

 מקומות]:
 שם אנהו דאמור כרשכ״ג עיין מ״ש תרא״ש
 על חרי״ף שתשמיט תא
 דדכ ושמואלאע״ג דליכא מאן דפליג עלייהו ע״ש וק׳

 עליו

 יום צאתך מארץ מצרים משא״כ חנוכה ואין לומ׳
 דחא דניתן ליכתכ מדרכנן קרי כתיכח ומ״ד לא
 ניתן לינת׳ אפי׳מדרכנן דא״כ ק׳ חנוכה נמי [ניתנה
 ליכתכ כמגלת תענית] אלא ע״כ כמה נתיישכ לו
 מ״ד ניתנה ליכתכ משוס דניתנח לקרות כרו״חק א״כ
 מ״ד לא ניתנה ליכתכ נמי נימאתכי אלא ודאי דמ״ד
 ניתנה ליכתכ מדאורייתא קאמר וא״כ הדק״ל הול״ל
 ניתנה לקרות קאמינא ולזת תי׳ דאה״נ דיכולין לומ׳
 דקו׳ סמקשס אף אס סכר דניתנה ליכתכ מדרכנן
 ולא משו׳ דניתנ׳ לקרר׳ חואדניח׳ ליה אלא משו׳ דכעיא
 שירטוט וכו׳ ועל מה שחק׳ מעיקרא אמאי לא תי׳
 לקרות קאמינא משוס דלא פשיקא ליה לומ׳ דמ״ד
 לא ניתנת ליכתכ אף מדרבנן ס״ל דניתנח לקרות
 אכל אי פי׳ ניתנת ליכתכ מדאורייתא ולא ניתנה
 מדרבנן תיקשי דחול״ל לקמת ולפ״ז שפיר י״ל דאף
 את״ל דכתיכ׳ המגילה לא קריא כתיכא וניחא ליה
 למקשה משוס דניתנח לקמת משא״כ למ״ד לא נית׳
 ליכתכ אף מדרבנן(א״ת ז ת מצאתי לשונו מעורככ
 בזת והסר ולא יכולתי לתכינו ומ״מ תכנתי זח
 ממשמעו׳ דבריו ויראתי מלהניח העתקתו כלל והוא

 יסלח דוכ״ר יוש״ר):
 טייב גמ׳ אמר דכא מחייכ איניש לכסומי
 כפוריא וכו׳ יש לסקשו׳ למה
 דכא אוהכ היין רככל מקום אמר דכא חמרא וריחני
 פקחין וכן רכא חוה שתי חמרא כל מעלי יומא
 דפסחא ונראה על פי מ״ש רכינו חאר״י
 זלח״ה דרכא גלגול לוט היה כסוד הן לי הנ1ש
 וזחו ר׳כושו כ׳ן א׳חי אכרם ר״ת דכ״א וניל ידי היין
 ששתה קלקל כשתי בנותיו ואותה הלילה חיתח
 כלילי הפסח כדכתיכ ומצות אפת ויאכלו לכך רכא
 חיה מתקן במעלי יומא דפסחא ככונותיו לשם
 שמיס מהקן מה שעוית כפעם ראשונה שוכ הראוני
 שכ״כ כש׳ שתי ימת פ׳ תצוס אך אני הוספתי
 שאותה חלילה חיתח כלילי הפסח וששתי כעל כל
 הון [א״מ ואפשר שלכך היה דכא מוזג היין כמים
 חרכה כנודע רמזיגת דכא היתה ניכרת כדי להגביר

 החסדים על הגכומת עכ״ח]:
 דף ט׳ ע״א תוס׳ ד״ה כאן וכו׳ [א״מ עמ״ש

ן די״ח ע״א]: מ ק  חמחכר ל
 דף י׳׳ב ע״א גמ׳ שאלו תלמידיו את רשכ״י
 י וכו׳ וכי משוא פנים
 וכו׳ נראה לי לפרש דהיינו על שהמתין לחם מימי
 נכוכדנצר עד השתא אכל אין לפרש כפרש״י שהרי
 אין לך דכר שעומד כפני חתשוכח ולכך על טעם
 שנחנו לא ק״ל וכי משוא פנים . ומיהו לפי׳ רש״י
 .ז״ל י״ל שזח ככלל קושייתו שבשושן יחרגו ד״ל ולמה
. ועוד י״ל רעון שנחנו קיל אכל הצלם ו ת  לא מ
 חמור וחיו מחוייכין ליחרג ולא יעכמ מיהו הצלם
 דנכוכדנצר חיה אנדריטא כעלמא(כמ״ש סתוס׳כע״ז
 ד׳ נ׳ ע״א ולא חיו מחוייכין ליחרג . מיהו עדין ק׳
 הושיא הראשונה חא אין לך דכר שעומד כפני התשובה
 ואפשר דמ״מ לא יזכו לנס גדול וזהו כונת רש״י

 שכת׳ חיאך זכו לנש :
 וראיתי להר״ב מ״ק שכתכ דכעון הסעודה
 ל״ק וכי משוא פנים דהקכ״ח
 מוותר להם לישראל כדאיתא כברכות ישא ה׳ פניו



 מסכת מגירה
ר עבודתו כשוף ימיו שתתיישב דעתו ובני ק  ע
 ארס שתס בשחרות תזמן ילמדו ממנו . אך רבי
 רשבר מתם ילמד של ערבית משל שחרית יסבור
 דעיקר תעבורת בתחלת ימיו בזמן תוקפו כי כאיש
 גבורתו ולזת כששאל במת מארכת ימים תבינו כי
 קצת כחייו וש״ל דעיקר תעבורת בתחלת ימיו
 וכשכרת רבי ולכן כשמקשמ אם נאמ׳ כבש לממ
 נאמ׳ אחד ומאי קושיא נימא לומ׳ דאיירי כשל
 שחרית ויליף של ערכית משל שחרית וכדאמ׳ ר׳
 התם אלא וראי סבר דיליף של שחרית משל ערכית
 כסברת רבנן מתם וא״כ מוכרח בונת דבריו במת
 מארכת ימים דתיינו למדני אורחותיך במת זכית
 לזמ כדי שיזכמ לעבור מקב״ת ביישוב תרעת כשוס
 ימיו שתם תעיקר לזת א״ל שכקומו וכוי ומאי
 תאחד מיוחד שבעדרו כדאמרי׳ ת תם לשכמת רבנן:

 סליקא מש׳ מגילת כש״ד

 בעה מס׳ מועד קטן
 דף ח׳ ע״א משגה לא יעורר ארס על
 י מתו קורם לרגל
 שלשיס יום וכו׳ ערש״י שאם מת לו מת בתוך ל״י
 אשור לשופדו ושלשים יום אתרוייתו קאי וכולי
 עכ״ל לכאור׳ דברי רש״י תיפך תירושלמי רקאמ׳
 תדא דתימא בישן אבל בחדש מות׳ והתי׳ ברור
 דעד כאן לא קאמרינן תכי אלא לשמיאל אבל לרב
 ודאי אפי׳ בחדש אשו׳ והילכת׳ כרב באיתרי ו כ״כ

 המפרשים :
 אלא שיש לרקוק בזה רמי הננישו בתגר זה
 ותו רלשון לא יעירר על מ זו קורם
 לדגל שלשים יום משמע שמש לו ר ודם ל׳ יום
 לרגל ואי לא משתפינא אמינא שכונת רש״י היא
ו ז  כמ״ש תטור א״ח בשי׳ תקנ״ז דלא יעורר על מ
 דהיינו שמחזר אחר תשפדן לתשפידו ואפי׳ מי שמת
 לו מת בתוך שלשיס יום שמות׳ להשפידו א1״ה לא
 יעורר על זה להספידו וסי׳ל רזה החילוק דרוקא
 בישן אבל בחדש מות׳ תוא אפי׳ לרעת רב דכיון
 שמת בתוך ל״י ועדין לא נשפר כלל לא חיישי׳
 לטעם זה שמח יבטל מעליית הרגל וכמו שמוכרח
 מדברי הטור וכ״כ השע״ה ה׳ יו״ט ולקמן אכתוב
 מזת . וא״כ בונת רש״י לפי חלוקת של לא ישפידנו
 דתרתי (חסר איזת שיטות) . אך יש ליישב מת
 שהקשה השע״ח דא״כ מאי מייתי ראית סרא״ש
 [דהילכת׳] כשמואל ממה שחילק כין חדש לישן כיון
 ראפי׳ אליבא ררב [יש לחלק חכי] ונ״ל [דראיית
 חרא״ש היא] דמדמפרש הירושלמי לא יעורר מזכירו
 בין המתים וכו׳ א״כ מוכח דמפרש כשמואל דאי
 כרב מאי חילוק בין מזכירו בין המתים בין בפ״ע
 דאיצט׳ להשוותם דבשלמ׳ לדעת שמואל ניח׳ דלכאו׳
 בין תמתים אין לו צער כ״כ אך לדעת רב לא
 יעורר הוא לחזר אחר המרי נפש מי שיש לו צער
 א״כ לכאור׳ אין לו ספסר כ״כ כיון שהוא עם מרי
 נפש א״כ ההפסד הוא על הכל אכל לדעת שמואל
 שהוא מטעם המרירות לכאור׳ בין המתים אין לו
 צער כ״כ וא״כ כונת הדא״שמראש הירושלמי משמע

 ובכלל

 עליו מתתוס׳ לעיל ר' ־ט׳ ע״א בד״ה כאן וכו׳
 שכתבו דצ״ל דשתמא דגמ׳ דלעיל פליג על רב
 ושמואל דהכא ע״ש ונראה דלק״מ ואדרבא דברי
 תתוס׳ דלעיל תמוהים [רלעולס ברייתא כרבנן
 ותא רלא קתני מזכי מגילת עם תפלין ומזוזו׳]
 משום דלא דמו דמגילת כשרת בשאר לשונות
 למבינים אותם משא״כ תפלין ומזוזו׳ אינן נכתכין
 אלא אשורית [א״מ וכ״ת אמאי קתני ברייתא
 דמוקמי׳ לס דאיירי כמגילת אינת מטמאת עד
 שתתא כתוכת אשורית והרי כשירת כשאר לשונות
 למכינים אותם דכבר כתכו תתוש׳ שם כיון דאינת
 כשדם אלא למכינים אינת מטמאת ע״ש עכ״ת].
 גס מת שכתב חרא״ש דלאו אליבא דנפשייתו
 קאמרי חק׳ הפר״ח דא״כ מאי פריך ולימדו תלכת
 כרשכ״ג ע״ש ולק״מ דלמקשה דלא ס״ל לחלק כין
 מגילה לשאר ספרים וראי דש״ל דנחתי לחילכת׳
 דאל״כ מח באו לחדש אכל אחר חמשקנא שיש
 סכר׳ לחלק כין מגילה לשאר ספרים א״כ י״ל
 ריב ושמואל נחתי למימ׳ דלרשכ״ג אין חילוק .
 גם מה שחק׳ חפר״ח למת אמר מתני׳ בכריית׳
 נימא מתני׳ בלעז יוני וכשר לכל ולק״מ דכונת
 סש״ס דממתני׳ ליכא לתוכוחי דלעז יוני לכל כשר
 די״ל כמו שמשני דמתני׳ בכריית׳ אכל את״נ אס

 תרצת לאוקי מתני׳ כרשכ״ג אוקי כנ״ל :
׳ והילכת׳ תפלין אין צריך שירטוט 2 מ ג y 

 מזוזת צריכת שירטוט לכאו׳
 נר׳ דתכריחס מכח מתני׳ דפ״ק דלא קתני כאין
 כין ספרי׳ לתפלין ומזוזו׳ שתספרי׳ צריכין שירטוט
 ותפלין ומזוזות אי׳צ שירטוט וליתא די״ל דלא כחית
 למימ׳ אלא חומר׳ רתפלין ומזוזות ולא להפך ומה
 שפרש״י חלכח למשת מסיני לא ירענא מי הכריחו
 לפ׳ כן וכהלכה למשה משיני לא שייך כה מחלוקת
 וכן הרמכ״ס כפי׳ חמשנת כברכות לא מנת האי
 וצ״ע (תרי כל תטריפות חלכה למשה משיני ומצינו
 כמת מחלוקת כטריפות דוכ״ר יוש״ר)[א״מ כרכר
 שיש בו ענפים הרכח אפשר לםיות מחלוקת כאיזת

 ענפיס לא כשרשיס משא״כ כאן עכ״ה] :
 דף כ׳ רש׳׳י דיה לעולם ר״י וכו׳ ומתני׳
ה ן מ י י  ר״י ע
 שהקשה מחרש״א ומה שתי׳ כמס׳ כרכות ועור
 נראה רכיון דצריך לדחוקי הא כראיתא והא כדאיתא
 לכך לא ניחא לים לאיקי מתני׳ כרכיה מה שאין
 כן אי ר״י נוכל לאוקמי מתני׳ כותית כדחוק כן

 משוס דפשקינן הילכתא כותית וק״ל :
 דף כ״ה גמ׳ שאל י״ע את ר׳ נחוניא כמס
 הארכת ימים וכו׳ אם
 נאמר ככש למה נאמ׳ אחד ופרש״י את הכבש
 אחר והוא היפך הש״ס דיומא [ר׳ ל״ר דרריש
 לאחד המיוחד שבעררו ממה] שאמר לככש האחד
 אכל ממה שאמר את הכבש אחד [ואת הככש
ע ד ו .  השני הוא] לומ׳ האחד והשני וי״ל ודו״ק .
 רעל פי מאי דאישא שס כיומא יתיישב מה שיש
 לדקדק אמאיישכקוהו כשאמ׳ פשוק זת וכיכשאמ׳
 פ׳ זה נודע שהוא צורכא מדמן ועור דר״ע מ״ש
 רשאל לו זאת וי׳׳ל על פי מאי ראיתא שם דרבנן
 שברי ילמד של שחרית משל ערבית מ״נ גבי ארם



 מסכת מועד קטן בג
 מצד הכבוד ולהכי ילפינן דאין מתאחין מקל וחומד

 מלומדיה י:
 דף ב׳׳ח גמ׳ למה נסמכה מיתה אהרן
 לבגדי כהונה לומר לך
 וכו׳ אף מית׳ הצדיקים מכפרת שמעשי מקשים דהרי
 בגדי כהונה ילפינן מקדמות ודבר הלמד בהיקש
 אינו חוזר ומלמד בהיקש בקדשים הניחא למ״ד'בתר
 למד אזלינן אלא למ׳ידבתר מלמד אזלינן מאי איכא
 למימר וראיתי לחתוס׳ ביומא פ״ב ד׳ כ״ג ע״ככד״ה
 לרבות וכו׳ שכתבו רבגדי כהונה לא הוי קדשים
 וחוזר ומלמד יע״ש והשתא לק״מ . מיהו מדברי
 התוס׳ כשבועות [ד׳ יו״ר ע״א] שכתבו דציץ לאו
ה היא ומשמע דוקא ציץ דאינו אלא תכשיט ד מ  ע
 אכל שאר כגדי כהונה קדשים [הס וי״ל] לדבריהם
 דהא ומפשיט את כגדיו קאי נמי אצץ ואררכא נר׳
 דדוקא על הציץ שהוא על מצחו תמיד וכשעת מיתה
 מחי תיתי שילכש ח׳ כגרים וזח יש לדחות . מיהו
, כשמעות כין למ״ד כתר מלמד  ק״ל כדכרי סתוס
 אזלינן והמלמד הוא שעירי ר״ח כין למ״ד כתר למד
 אזלינן גס הלמד שהוא שעירי הרגלים קדשים חרא

 וצ״ע:

 סליקא לח מס׳ מ״ק כס״ר

 מסי חגיגה י
 דף ר ע״כ תוס, ד״ה מי איכא מירי וכו׳
 קא מכעיא ליה
 משום דעיקר תפשט כתיב בגופיה וכוי עכ״ל ד״ל
 דעיקר הפשט כתיכ כעולת תמיד כפרשת שמיני
 דכתיב וייךכ את העולה דהיינו עולת חרכה ויעשה
 כמשפט ופרש״י תמפור׳ כעולת נדכה דתיינושטעונת
 הפשט ונתוח וכתיכ סמוך לח מלכד עולת הבוקר
 וא״כ כתיב בגופיה כתדיא אכל עולת ראייה לא
 כתיב בגופיה אלא מכח דכתיכ כמשפט למד על
 עולת חובה [וילפינן קרשי דורות מקדשי שעת]
 ולא כתיב בגופיה ודלא כמחרש״א שדבריו תמותי׳
 וק״ל [א״מ מיהו כת״כ יליף תפשט ונתוח בעולת
 חובת מרכתי׳ והפשיט את העולה דמלת העולה
 יתיר׳ ללמד כל דמתקריא עולה צריכה הפשט
 ונתוח וכזה י״ל מה שחק׳ המחבר זיע״א כמס׳

 כיצח ד׳ כ׳ ע״א יע״ש ודו״ק עכ״ח] :
 דף ט׳ ע׳א ד׳ה זה הכא וכו׳ דטפי בושתו
 ניכר וכו׳ רוצח וגזלן
 וכו׳ עכ״ל מ״ש גזלן לאו דוקא דחא אפש׳ שיחזי׳
 טילו ויתקן ואפש׳ שכונתם גזל של רכים ואינו
יודע למי גזל ושו״ר למתרש״א ז״ל שכ״כ ע״ש . 1 

 אך ק״ל למת כמשנתינו נקט טעם אחר . ועוד
 ק״ל כשאסרח על כעלה למה חשיכ [לה כמייתא]
 לא יוכל לתקן דחא אין משתו ניכר וא״ת שיש
 עדים א״כ גם כרוצח וגזלן אם יש עדיס לא יוכל
 לתקן ואפש׳ לומ׳ דכשאשרח על כעלה ניכר משתו
 שנאסרת האשת מחמתו אכל רוצח וגזלן אין עדיו

 לפניו כל שעה וצ״ע :
 ד׳ה כיון דלא חזי וצ״ע אס חיה פשוטכא׳
 י וכו׳ או דילמא כיון דתשלומין

 זל״ז

 וככלל דכריו פירש החי^ק שכין חדש לישן לדעת
 שמואל אבל לדעת רכ החילוק פשוט כיון דמשוס
 מעשה שאירע דוקא כאותו מעשה שהוא ישן כמו
 שמצינו כעין זס כשכת גבי סנדל המשומר דלא גזרו
 אלא מעין אותו מעשת ועיין כט״ז הלכות כרכת
 המזון. וא״כ אדרבא לדעת שמואל חוצרך חרא״ש ז״ל
 לידחק ודו״ק חטיכ. ודכרי ח׳ חנז׳ כמה שפי׳ כדעת
 חרא״ש תמותים דאכתי מח תקן לדעת חרמב״ם
 שחילק חלוק זח כין חדש לישן שפשק דלא כמאן
 וצ״ע. ועיין כש׳ קרבן העדה כמה שפי׳ בדברי
 הירושלמי משום מעשה שאירע והכונס משוס מעשה
 דעלית הרגל דזח חיפך דכרי הרא״ש כאן שכתב

 שהירושלמי כשמואל .
 ע׳׳ב גמ׳ איכא כינ׳דקעכי׳ כסנס חרא״ש ז״ל
 כתכדהילכלזא כשמואל והכיא
 ראית מהירושלמי דקאמ׳ הדא דתימא כישן אכל
 כחדש מות׳ והנראה מדבריו דלרכ אפילו חדשאשו׳
 וא״כ קשה לימא ראיכא כינייהו חדש ועיין כחשע״ח
 כזה כמה שהניח דכרי הטור כצ״ע ונראה דלא כן
ת דכרי הרא״ש דאף לדכ חדש מותר דמעשח מ  ח
 כי חוח כישן חוח ע״ד מאי דאיתא כשבת גכי לא
 יצא האיש כשנדל המשומר כשכת דמעשח כי חוח
 כשכת חוס ועיין כספר מג״א גבי מאי דנוחגין
 לכסות הסכין כשעת כהמ״ז אכל הכריח תרא״ש מפי׳
 לא יעורר שפי׳ לא יעו׳ לו ספת ולא יספידנו הספד
 כ1״ע דלרכמ״ש כפ״עמכין המתים דאי מטע׳ ספרן

 מאי רבותיה בפ״ע מכין המזי׳ אכל לשמו׳(חשד)
 דף כ׳ יה גמ׳ חכם שמת הכל קדו׳ ובו׳ הכל
 קורעין עליו כת׳ חרא״ש בשם
 ה״רמאיר ז״ל דאין קורעין אלא על חכם שיודעין
 משמעותיו שחדש וכו׳ ונר׳ שמפרש הש״ש דקא׳ ועוד
 ד״ל אפי׳ תימ׳ דפי׳ חכם היי׳ ד״ל רכ . וחכם חיינו
 חכם העיר אנן שמעתתיה כפומין כוליח יומא וא״כ
 הדין הוא כך ודכרי חש״ך אין להם מוכן דאמר

 (חשד):
 דף כ״ו גמ׳ ואלו קרעין שאין מתאחין וכו׳
 כתכ חרא״ש הא דאינו
 מתאחה כש״ת ילפי׳ מק״ו מלומדיה אכל עיקר
 קריעה לא ילפינן מלומדיח כראמרי׳ כמכות כמה
 טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ס״ת ולא קיימי
 מקמית דגכרא דכא וכו׳ עכ״ל וסכל נבוכו כזת
 חדיכור דארככיח אתריה ריכשי ונ״ל ליישכ רכריו
 וניישכ תחילה הסוגיות דלכאו׳ סתראי נינחו ההיא
 דממת עס מאי דאמרינן כ1״ק דקידושין ד׳ אס
 מפני לומדיס עומדים מפנית לכ״ש ונ״ל דכענין
 תתועלת והצער כשמת ת״ח ודאי דת״ח עדיף שהוא
 יכאר התורה • [וחכם שמת אין לנו תמורתו] אכל
 כענין חככוד ודאי ס״תעדיף שהוא חשיכח הראשונה
 וזהו חק״ו של פ״ק דקירושין [דאיירי לענין ככור]
 אכל של מכות שמע מכנ״א שאומרים מאי אחנו לן
 דמן והכי אמר דכא כפ׳ חלק מאי אפיקורוס דאמר
 מאי אחנו לן רבנן [ולענין התועלת ת״ח עדיף]ולפ״ז
 יתיישבו דברי חרא״ש דחקריעה לכאו׳ מצד התועלת
 שמשיג ממנו [ומש׳יח אי לא כתיכ קריעה כס״ת
 לא ילפינן לחמלומדיה] אכלחשתא דכתיכ ולאקרעו
 בגדיהם [וילפינןדכס״ת חייבים לקרוע] ודאי דחקרי׳

 יכ 12.



 מסכת חגיגה
 נראמ ונדחמ כיון דא?ן ממעטין כיו״ט לא מוי
 כידו אבל לגכי דחוימעיקר׳ חשיכ כידו דבירו למעט :
 מיהו מאי דפשיטא לימ לחרא״ש דכאין בידו
 חשיכ דחוי קשמ דמא כאין כידו
 מבעיא לן במש׳ ע׳׳ז ובמס׳ שוכמ ולחומרא אין
 דחוי וא״כ מבא דלחומרא אמרינן אין דחוי וחייב
 לנמוג אבלות מחדש וצ״ע [א״מ לא ידענא מאי

 ק״ל דמאקי״ל ספק אכלות למקל עכ״מ].
 וראיתי כספר עדך משלחן סי׳ תק׳יו שמכיא
 ראית מתוס׳ דזכחיס מנ״ל
 דמחמת איסור חשיכ לאו כידו וכו׳ עש״כ ולא
 ראמ למתוס׳ דסוכמ מנז״ל ד׳ ל״ג דלגכי נראמ
 ונדהמ חשיכ למ נמי כידו אלא דע״כ צ״ל דמבי
 מכע״ל איחשיכ כידו כיון דארי מוא כיכיע עלימ
 כיון דמחמת מאיסור מוא דלאו כידו ונמטינןלחומ׳
 וזמר כונת מתוספות דזכחים דאיכא למדחי דלא
 חשיכ כידו וא״כ משתא יתיישכו דכרי מכ״ח דגכי
 עישמ נקטינן לחומ, ואין לאעותמ וחשיכ אעשר

 למפלגה .
 ודע שהרמב״ם כמלכות לולכ לא חילק כין
 אשחור מעיו״ט לאשחוד
 כיו״ט משוס רס״ל דחשיכ כידו וכל שכירו לא מוי
 דחוי ואע״ג דמכע״ל כגמ׳ אי מוי כידו ולא מוי
 דחוי או לא מרמכ״ם פסק כשר משום דאיסור׳ דאין
 ממעטין כיו״ט מוא איסורא דרכנן [ומדאורייתא
 מוי כידו יש למקל דלא מוי דחוי] אכל גבי עיסה
 דאישורא דאורייתא [ומדאורייתא אפש' למפלגת
 אשור לאפותמ] וכזמ נתיישכו דכרי רכינו כהלכות
 סוטמ פ״ג שפסק ואס נתאכמו פניו ומחזירן לככשן
 ונתלכנו כשר [ואע״ג רכעיא כגמ׳ מיא כסוטמ ד׳
 ט״ו ולא אפשט׳ אס יש דחויאולא]משו׳דש״לדכל
 שכידו לא מוי דחוי ומתס כידו גמור מוא [ולכך]
 לא מוי ספק [א״מ ואע״ג דרכא מכע״ל אי*מוי
 דחוי או לא צ״ל רכא לשיטתי׳ דלית לימ כמסכת
 זכחים ד3 ל״ד ע״כ שנויא דרכ אשי דכל שכידו לא
 מוי דחוי דמשני חתם שנויא אחרינא ומש״מ מבע״ל
 כמסכת סוטמ אי מוי דחוי אכל לרכ אשי פשיט״ל
 דלא מוי דחוי וכדמשני כזכחים ופשק סרמכ״םז״ל

 כותי׳ דכתראמ מוא עכ״ה]:
 דף יו״ד ע׳א ד״ה דילמא כר״י וכו׳
 ואילוכפ״ק
 דמגילמ גכי כרו״מק נאמרמ וכו׳ עכ״ל ונ״ל דלק״מ
 דלגכי מתם דפרכינןמסכרא לא חשיכפירכאמאי
 דאיצט׳ לדרשא אחריתי משא״כ מכא דלשמואל לית
 לימ פירכא כלל חשכינן מאי דאצט׳ לדרשא אחרינא
 פירכא . מימו קשמ מא איצט׳ לא יחל ללאו כמ״ש
, אמאי נדרים חלין על דכרמצומ  כעל מחינוך פ
 ליתי עשמ דיש כמו ולידחו לאו דלא יחל ותי׳ משו׳
 דנדרים מוול״ת ועשמ וא״כ איצט׳ לא יחל כימיכי
 דלימוו ל״ית ועשמ וי״ל דמומ מצי למכתכ לא
 יחולל דכמ ולממ תלמ מדכר כעצמו [אלא לומ׳ ל-
 מוא דלא יחל אכל אחרי׳ מוחלין לו] וכמכי ניח׳ נמי קו׳
 מתוספות דמכא דמא איצטריך אכל מיחל מוא
 לחפצי שמי׳. וכלאו מכי ל״ק דמאנפקאלן מלח׳וק״ל:
 ודרך אגב ראיתי מקשים על מר״כ מחינוך
 1 דשא כנדרים כתיכ למ׳

 ודרשינן

 זל״ז וכו׳ עכ״ל כתחלח עלה כדעתי לפרש דיכוי
 זמ כמ״ש ממרש״א דמספק מוא לר״י דםכ׳ תשלומי׳
 דראשון דלמ״ד תשלומין זל״ז ודאי דלא מחייכ
 ומ״ש או דילמא כיון וכו׳ ד״ל כיון דלמ״ד תשלומי׳
 זמ לזמ לא מחייכ א״כ אפי׳ לר״י לא מחייכ דאל״מ
 מול״ל איכא כיניימו מא ודוחק דא״כ אמאי איצט׳
 לומ׳ כיון וכו׳ תו לא פקע מא כפשיטות מול״ל
 כיון דתשלומין דראשון חייכ ומי מכריחם לומ׳
 תו לא פקע מא פשיטא כיון דתשלומין דא׳ חייכ
 אלא נראמ לשפך דלמ״ד תשלומין דא׳ ודאי חייכ
 אלא דמספק מוא למ״ד תשלומין זל״ז מיאמרינן
 כיון דמחייכ כראשון תו לא פקע חיוכא או דילמא
 כיון רתשלומין זל״ז לא מחייכ ולא קשמ מממ שלא

 אמד איכא כייימו מא דחדא מנייתו נקט :
 אלא דק״ל לכולהו פירושי דא״כ מאי
 פריך לעיל [ד׳ כ׳
 ע״א] מניח׳ למ״ד תשלומין זל״ז אלא למ״ד תשלומין
 דא׳ לאתויי מאי מול״ל לאתויי פשוט כיום א׳
 וחגר כיום כ׳ דלר״י דאמר תשלומי׳ דא׳ חייכ
 וכן לפי׳ ממרש״א כמס נסתפק לסם כר״י דא״כ

 מאי פריך לעיל וצ״ע :
 מהדוד׳ כ׳ ד״ה כיון דלא חזי כראשון
מ י  1 וצ״ע אס מ

 פשוט כא׳ וחגר כשני וכו׳ מי אמרינן כיון דחיוכ׳
, תו לא פקע וכו׳ עכ״ל וק״ל דא׳יכ לעיל  וכו
 מאי פריך סניחא למ״ד תשלומין זל״ז אלא למ״ד
 וכוי לימא לאתויי פשוט כא׳ וחגר כשני . ועוד
 אם מספק מוא לר״י ממו שכתכו כיון דתשלומין
 זל״ז לר״א לא מחייכ ואפש׳ שכונתם דא״כ לימא
 רא״כ פשוט כא׳ וכ״כ ממרש״א . מימו נ״ל עוד
 שמספק כר׳ אושעיא אכל לר״י מומ פשיט״ל דחייכ
 ואח״כ כתכו דלכ״ע לא חזי אף לר״י ודלא כממרש״א
 וק״ל . וזמו דקדוק דכרימם שכת׳ לא פקע דודאי

 קאי על ר׳ אושעיא דלר״י ממ״ת שיפקע :
 ודרך אגב ראיתי למכיא דכרי מרא״ש
 כסוף מ״ק שכתכוז״ל
 ודמי לחגר כיום ראשון ונתפשט כיום שני דלא
 שייך כיס תשלומין למ״ד תשלומין דא׳ וכו׳ ולכאו׳
 ח׳ דמא לר״א חייכ וי״ל דמתס משוס דס״לדתשלומי׳
 זל״ז אכל אי מומ ס״ל דתשלומין דא׳ מימ מודמ
 דפטור מואיל ונדחמ נדחמ א״כ מ״מ כקטן כשעת
 מאכילות ומגדיל כיון דתשלומין נינמו דמוא
 תשלומין דאכילות מואיל ונדחמ ידחמ . ולפ״ז
 ילפי׳ מי שמימ אוק כערכית לא שייך כימ תשלומי׳
 לתפלת ערכית ככקר כיון דכשעת מחיוכ מימ
 פטו׳ אמנם לדעת מ״ר מאיר חייכ כתשלומין
. וממ שכתכ ׳ ו ט  למחר אף דכשעת החיוב מימ פ
 עוד חרא״ש שם דשאני כשוי כשכיל שיש כידו
;  לגלות לא הוי דחוי לכאור׳ קשח מדפשיט כמס
 סוכה ד׳ ל״ג ע״א כעיא דנקטם ראשו כעי״ט
 ועלתה כו תמרה כיו״ט מכסוי וכתכו סתוס׳ שם
.  דסכסוי כיון דאין מצות לגלות לא חשיכ כידו
 מיהו מדכריהס שם משמע דתדס חשיכ כידווכ״כ
 התוס׳ כע״ז ד׳ מ״ו אכל התוס׳ כזכחי׳ ד׳ ל״ד
 כת׳ דסדס חשיכ אין כידו כיון דאין ממעטין
 כיו״ט ואפש׳ דהתוס׳ לא כתכו הכי אלא לגכי



 מסכת יבמות וכתובות בד
 מסכת כתובות בס״ד

 דף נ״א ע״כ תוס׳ ד״ה אונס דשייים
 יחמנא
 וכו׳ אע״ג דאכוח ושמואל חיישי׳ קאמ׳ וכר״ עכ״ל
 מכאן יש למוכיח.דלא ס״ל להתוס׳ כדעת חט״ז
 כי״ד סי׳ קי״ז דס״ל דתיכא דמתיר׳ מתור׳ כפירוש
 אין כח כיד חכמים לאסו׳ דאי ס״ל מכי לא מקשו
. ועוד-יש למוכיח מחתוס׳ ריש פיק מתום  מידי
 שנמגו שכתכ ונראמ דאתו׳ מדאורייתא דאל״כ
 מאי משני מירושלמי וכו׳ יע״ש ולפי שיטת מט״ז
 משני שפיר . ועוד יש למוכיח ממתום׳ דפ׳ איזמו
 נשך ד׳ ם״ג ד״מ לנכרי תשיך שכתכ די״ל כיון
 דאמר רחמנא שמצומ לחסדם לא מימ כח ביד חכמי׳
 לאסו׳ ע״כ ומדכתכו דמצומ לחסדם ש״מ דוקא
 משום מצומ מא לאו מצום יש כח כיד חכמים לאסו׳
 וא״ת לישני דכונת מתורמ למתירויש כח כיד חכמי׳
 לאסו׳ וי״ל דאי לתתיר פשיטא דמא גזילו מות׳
 אלא דלמצומ קאמ׳ וא״ת לאפוקי אחיך מא נמי
 פשיטא דמא גזל גמו׳ מוא . אכל מרמכ״ס כמ׳
 מלוח ולומ פשק דמצות עשמ למלוות לנכרי ברכית
 וש״ל דממקשמ לא אסיק אדעתיח שחוא מדרכנן מימו
 לבתר דמשני דמוא מדרבנן שמא ילמד ממעשיו
 א״כ ליכא קושיא כלל ואתיא כרייתא כפשטא דחוא
 מצות עשס וליכא קו׳ כלל וגם ס״ל דדברי קבלמ

 כדברי תורמ דמי ולמכי פריך שפיר :
 ויש להביא ראימ לדעת מט״ז ממא דאמריכן
 כפסחיס ד׳ כ״ג ומרי שרצים וכו׳
 אי מכי אפי׳ לכתשילמ נמי וכו׳ ומאי אי אמרת
 כשלמא שייך מכא דתיקשי לדידימ אלא דאימו ס״ל'
 דמדרכנן מימו לכתר דקאמ׳ לכם מרי מתורמ
. וכסוף מסוגיא דקאמ׳ ולחזקימ וכו׳ ׳ י  מתירמ כפ
 ומשני טעמא דירי נמי ממכא ומק׳ ממרש״ל
 דאימא דאיצט׳ לכס משוס ימיו וכו׳ דא״כ ליכתוכ
 לא יאכל ומק׳ ממרש״א דא״כ מאי משני טעמא
 דירי נמי מסכא דאימא דאיצט׳ משוס ימיו ונראמ
 ראחר מאמת חזקיח לא ס״ל דרשמ דימיו ואיםו׳
 סחורמ מדרכנן מימו ממרש״ל מקשמ על ממקשמ
 דמאי פריך דאימא דאית ליס ואיצט׳ משו׳ ריסיו
 מימו אחר מאמת לא דרשי׳ [ועיין כמ״ש ממחבר

 זיע״א בפסחים שם] :
 דף ס״ב כן יתן לידידו שינס א״ר יצחק אלו
 נשותימן של ת״ח שמנדדות שינמ
כ רש״י בפי׳ תמלים מזמור קכ״ז ״  מעינימס ע
 פירש כן סוא יתן פרנסת ומזונות למי שנדד שינמ
 מעיניו בשכילו וקשמ דמגמ׳ פירש למ מנאות לחיי
 חעו״&ב ורש״יפירשלמ על מזונות ופמסמ בעו״חז
 ותו קשמ דמם ענין נשים לכאן. ונ״ל שידוע לממ
 ישראל נותנים מס לאומות םעולס בשביל שנכנסו
 תחת שרי מאומות ונזונין מתן לכך נותנים לתם מש
 אבל כשיעסקו ישראל בתורמ מס ניזונים ממקב׳:מ
 בעצמו ולא מתחת משר וזמו פירוש מכתוכ אף חובב
 עמים כל קדושיו בידך ד״ל שאינם תחת משדים וז״ש
 רש״י כן יתן מזן את מעולם מזונות ופמסת ולא
 לחם מעצבים ובזמ יש למסמיך ענין מנשים שידוע
 דאין אדם מקנח דבר שלא בא לעולם ואיך נשותימס

 של

 ודרשינן ממנמ מדרי׳ חלין על דבר מצומ וי״ל דכונתו
 דנגמ׳ ממכא דלא אתי עשמ ודחי את ל״ת [ומא
 דגמרינן] ממילמ כצרעת דאתי עשמ ודחי לא

 תעשמ נגמר ממכא כנ״ל ור״ל:
 דף ז״ך ע״א גמ׳ פתח כמזכח וסיים
 כשולחן כזמן
 שכית ממקדש קיים מזכח מכפר עליו ועכשיו שלחנו
 של אדם מכפיי וכו׳ נראמ לי כי מזכח כא״ת כ״ש
 עולת בגימט׳ שולחן כי םמ״ם מתחלפת כיו״ד ומז״ין
 בעי״ן מרי פ׳ ומכי״ת בשי״ן מרי. ש״פ ומחי״ת
 מרי שפ״ח כגי׳ שלחן. גם כי שלחן מוא גי׳ שפ״ח
 ומחי״ת מתחלפת כעי״ן כאותיות אח״מע מרי
 שפע לאדם ממשלחן וכן מממזכח . גם כי משלחן
 כמ״ק גימ׳ כ״כ כנגד כ״כ צנורות משפע וכנגד כ״כ
 אותיות מתורמ שצריך לומ׳ עליו דכרי תורמ (א״ת
 אםתחשוכשלחןכמ״ק עולמ י״ט ואפשר כי אדם
 כשכתמחויי׳ כג׳םעודו׳ א״כשלחן עםג׳שאד׳ מסד׳
 שלחנו ג״פ מרי כ״ככנגד כ״כ צנומת משפע שמשפע
 של ששמ ימי משבוע מוא מסעודת שכת כידוע
, שכת  וכמ״ש כז״מק דפתורא דב״נ מתברכא מסעוד
 כנ״ל)[א״מ ול״נ דכונת ממחבר דנון פשוטמ חשכונמ
 שכעמ כאותיות זע״ן א״כ מרי שלחן גימ׳ כ״א
 ועמ״כ מרי כ״כ עכ״מ] גם מזבח במ״ק עמ״כ גימ׳
 כ״כ ומכין דרש״י כת׳ שלחנו של אדםכמכנס׳ אורחי׳
 ודברי מתוס, דגדולמ לגימא וכו׳ לא זכיתי לםכינם

 דהרמ למו למביא מא דאיתא (חסר) :

 סליקמ למ מסכת חגיגמ

 וסליק כל סדר מועד כס״ד

 מסכת יבמות בע״ה
 דף ס, ע״א גמ׳ והא קי״ל משנת ר׳ אליעזר
 כן יעקכקכ ונקי מכאן
ק כמ׳ כיתמכחירמ דמאדקי״ל  קש׳ על ממ שכת׳ מ
 משנת ראכ״י קב ונקי מני מילי כמשנמ אכל לא
 ככרייתא ומא הכא ברייתא מיא וקפריך עלת וצ״ע
 שו׳׳ר למרב יכין שמועמ שמכיא משם מרא״ש ראימ
 זו ועיין במ׳ תשובמ שכת׳ טעמא דפסק כראב״י

 משום משנת ראב״י קב ונקי אפי׳ בברייתא :
 דף ס״ב ע׳׳ב גמ׳ ברא לבר׳ וכו׳ וכ״ש ברא
 ל ב דת א ממרש״א
 מק׳עלרש״ילןמן שכת׳ מנא מא מלת׳ וכו׳ אבני כתו
 קאי רבן בנו פשיטאלן וכו׳ רמא מכא אמרינן דברא
 לכרא וכו׳ וכ״ש ברא לברתא וכו׳ ודוחק לומ׳ דמאי
 כ״ש לא קאי אלא על ברתא לברתא וכו׳ דא״כ מכי
 מול״ל וכו׳ וכ״ש ברא לברא עכ״ל ע״ש שמניח בצ״ע
 ולא ידענא מאי ק״ל דממ שייך כ״ש מכא [וכי ד״ז
 צריך למילף בכ״ש מלא זמ פשט בני בניס מרי מם
 כבנים דתיינו]ברא לברא ורוקא לגבי בת אין [פשוט
 כ״כ שיועיל בנמולמכי קאמרוכ״ש]דאפי׳ בת תועיל
 [וכ״ש בן] אבל לקמן איירי כענין דחשיב ממשפחתו
 כמו מני מכיר ירדו מחוקקי׳ אבן כתדאיןשבר׳דחשיב

 ממשפחתו לכך שאל מנא מא מלתא וכו׳ :
 שליקח לח משכת יבמות



 מסכת כתובות
 הרא״ש לימני ע״ע עצמי וכ״ש עד אחר כדרייק ב1׳
 מרוכמ וכו׳ ע״ש וק״ל דמא במיובמ לא דייק מכת
 ע״פ עצמו אלא רע״א פשיטא מצד עצמ׳ דפשיטא
 דככל דכר צריך שני עדים . ילעיקר מקו׳ דמרב נ״ל
 דתני עד אחד כדי לדייק אכל בטומאמ עד אחד
 ממימן דאי לא תנא אלא ע״ע עצמו שייך לדייק אבל
 בטומאמ ע״פ עצמו ממימן ובתכי נתיישבה קו׳ מתיש׳
 .שתק׳ בגמ׳ דמנ״ל לדייר ע״פ ער אחד ממימן וכו׳
 ותשתא ניח׳ רתא תני ע״א בכונת לדיוקי בטומאה
 ואי שני עדים לא צריך לדייק דפשיט׳ דצריך שני

 עדים כדעלמא וק״ל:
 Oi" מכדי תנא מנזיר קא סליק וכו׳ מבע״ל
 לכדר׳ וכו׳ לא ירענאאמאיקאמ׳ כדר׳
 דתול״ל משו׳ דתפרשיו׳ נשמכו ואי משו׳ דבעילמתני

 סוטמ ברישא מא משני ררמי לנרריס וי״ל:
 מיהו לאיתי למ׳ המאירי שכ׳ דסדר ממשניות
 גיטין ואח״כ סוטמ וכמ״ש תתם
 במ״זל וכונת מש״ס על גיטין וסוטמ שמם ענין א׳
 שסיבת מפירוד מחמת תזנות וסוטמ ונזיר מחמת
 מעבירת ונתיישכת קו׳ תתוי״ט שהקש' על סדד
 מרמכ״ם וכן מפר״ח בס׳ מיס חיים ותשת׳ נתיישבה

 קושייתינו שצ״ל כרד׳ כדי לחבר גיטין ודוק :
ק כ ו  שם איידי דתגא תמריד וכו׳ מכאן מ
 דאינו מוכרח יקאי אסוף
,  ממסכ׳ ויתיישב שרר מרמב״ס דהכחנקין קורס ע
 ישראל אע״ג דמצות קאי אפרקחנחנקין יעיין בהרי
 בפ׳ חלק וק״ל: י
 שם המקנא דיעבד אין לכתחילת לא קשבד
 אשור לקנאות בכאן דברי שמאירי
 תמוהים שכתב שאין ללמוד ממנה שלכתחילה אשור
ך פ  לקנאות אלא כלומר המקנא שבא לקנאות והוא ה
 דב^י הש״ס וי״ל ע״פ דברי תתושפות ד״ל שאין
 ללמוד ממלת המקנא אלא מכח משנה יתירה

 ודוחק:
׳ י !  שם הא בזיווג ראשון הא בזיווגל עיין ב
 הרב חמאירי ודבריו חם הכך
 סש״ס כמ״ק די״ח דמק׳ על הא דאמ׳ שמואל מותר
 ליארס כחול חמועד משוס שמא יקדמנו אחר מחא
 דא״ר יהודה וכו׳ מכרזת כת פ׳ ל1׳ ע״ש דהא ודאי
 דחחיא דמותר ליארס אשה כחו״חמ איירי כזמן
 הגדלות דכזמן הקטנות לא שייך לומ׳ מותר ואתו׳
 וא״כ מאי פריך מההיא דכתקול מכרזת וכו׳ וצ״ע
 [א״מ נ״ל דמ״ש המאירי כזמן סחטנות סמוך לפרק

 אינו ד״ל קטנות ממש אלא פחות מכן עשרים שנמ .
 ומ״ש שאינו ראוי לחענש דהיינו כירי שמיס שאין
 כ״ד של מעלה מענישין פחות מעשרים שנח כנ״ל

 עכ״ח]:
 מהתרא ב׳ הא בזיווג ראשון הא כזיווג
 ב׳ עיין בדברי ח׳
 חמאירי וכדבריו מצאתי בזו׳הק פ׳ לך לך דחקב״ח
 מזווגם וכד זכי נטיל דיליח ואי לא זכי נטיל
 לה אחרת מיחו כזחר כפרשת ויחי איתא
 דהקבי׳ח כלא אתגלי קמיה ומזווגן לפי׳ מעשיו ויוד׳
ר פ׳ לך לך דלא ח  חקב״ח חבל . ודע דאיתא ס
 עשה מעשה זה שמזווג זווגין אלא ממתן תורה

 ואילך ע״ש :
 שם

 של ת״ח מנדרות שינה על מנת שיזכו לחיי
 העולם הבא בשכיל מה שילמדו אלא שידוע
 דבהקדש אדם מקנח דבר שלא בא לעולם וחכא
 נמי מאחר שהם תחת רשות הקב״ח מו״ל כמו
 מתנה עם ההקדש ועיין בשפר שמע יעקב בפ׳
 וירא מה שפירש במאמ׳ עתיד הקכ״ה לעשות צל
 וחופה לבעלי מצות אצל כעלי תורה וזח מאמר
 ר״י(חסר) ועיק׳ הפי׳ הוא על מת״ח ומזח יראה
 פי׳ חמאמ׳ אס בקשת לעשות צדקה עשה אותה
 עם עמילי תודח ר׳יל אס בקשת שיתקיים (חשד):
ה ואשתיק מכאן ״  דף ס״ט ע׳א תום׳ ד
ל י ג ר 1 

 ר״ת כשהיה יושב בדין וכו׳ רגיל •חית לומ׳ שקר
 אתה דובר וכו׳ עכ״ל הקש, בס׳ עץ תחייס פ׳
 יתרו וכן הפר״ח בס׳ מיס חייס מכאן לדברי
 חתום, סו״פ הנושא ד׳ ק״ד ד״ח ת״ג וכו׳ שכת׳
 היא אמרה כן אבל לדכא לא ם״ל וכו׳ ולדברי
 חתוס׳ כאן חיה צריך לומ׳ לח שקר וכו׳ ונ׳׳ל
 דל״ק דשם הוא סומך דחאדרכתא לאו שעיר כתיבה
 וא״כ אפי׳ מיומי דשלימו יומי אכרזתא לא תקח
 ולכך לא רצת לתשיכת [דעדיפא מינת קאמ׳ לח]
 וסכא שאני דאע״ג דתשתא לית לתו זוזי לסלוק׳
 שמא יחיו לסם לאחר זמן ויסלקות בזוזי ולכך
 צריך לחשיבת . ואין לתק׳ תתס נמי שמא אדם
 אחר שיש לו אדרכת׳ טובא ישמע ויטעה ויקח
 מזמן תאדרכת׳ להא לא חיישי׳. וא״כ יוצא לנו פשק
 ראם אינו נוגע כלל באותו ענין אין צריך להשיבה
 ויש לחלק דהתם הלקוחות צריך(חשד איזה שיטות)
 עוד י״ל דאמימ׳ לא ידע שרב אשי חולק וש״ל דרב
 אשי בדרך שאלת אמר ולא בדרך מחלוקת ולכך חיה

 לו לחשיבה לסברתו אבל התם (חשד) :
 דף קי״א רש״י ד״ה אנת עולא על אדמה
ת ו מ  טמאת ת
 מקרא םוא בנבואת עמוס עכ״ל נ״ל לפרש בדבריו
 ד׳ פירושים תא׳ דמעיקר׳ קאמ׳ אנת עולא לשון
 תרגום ואח״כ אמר על אדמה טמאס בלת״ק תי״ל
 לומ׳ על ארעא מהאבא לזה תי׳ לשון מקרא הוא .
 א״נ דחו״ל לומ׳ על אדמה טמאה חומת מחו תמות
 לשון עתיד לזה כתב דמקרא הוא בנבואת עמוס
 ד״ל דלשון נבואה הוא וזהו שכתכ כנכואת עמוס
 [ולא כתב בעמוס]. אי נמי דהוקשה לו מחו שהשיבו
 לו ארונו כא דהא מעיקר׳ קפיד אמיתה לזה אמר
 דמקרא הוא בנבואת עמוס .ושייך לומר דקפיר
 אקבורה כ״ש דשם כתיב יחיה בשבי ובודאי יקבר
 שס וא״כ הס ס״ר דקפיד אקכורח. א״נ דנקיט לשון

 המקרא וקפיר אקבורח ג״כ ודו״ק :

 סליקא לח מס׳ כתוכות

, סוטה כרי׳ח תמוז  התחלתי לכתוכ על מס
 ש׳ חתקפ״ג

 מסבת סוטה בס״ד
 רף ב׳ ע״א משנה ומשקה ע״פ עד אחד
׳ הקשה ו כ  י 1 ו



 מסכת סוטה כה
 ממאידי שכתכ אמתני׳ אץ ללמוד מכאן דאסו'
 לקנאות וכו, כמנז״ל ודו״ק. ושו׳׳ר לה׳ חקרי לב

 ח׳ אמ״ע םםניח דברי רש״י בקושי׳ ע״ש :
 ש0 ועבר וכבד עבר לא ידענא למה לא פי׳
 ועבר כמו ויעבור את הכושי וכן
 כלשץ חכמים עוכר לעשייתן וצ״ע . ודע דלדעת
 רז״ל הפסוק שיעורו כן ועכר עליו רוח קנאה ע״כ
א את אשתו נ  לטומאה ומכאן ואילך לסתירה קי
 והיא נטמאה ספק נטמאה ספק לא נטמאה אז
 ומכיא האיש את אשתו אל מכמן זהו ענץ מםשקאה
 וזהו דקאמ׳ בגמ׳ תרי קינויי כתיבי ואע״ג דלא
 כתי׳ סתירמ במשקאמ סמיך אונסתרמ דטומאה
 [דאל״כ קנוי לבד לממ משקמ אות׳ ממ עשתמ].
ח  מימו מדברי רש״י כחומש שכתב עבר עליו מ
 קנאמ וקנא וכו׳ נראמ שמפרש מפסוק כולו על
 ומכיא ומכל כענין ממשקאמ וכן נראמ ממ״ש ונעלם
 מעיני אישמ מא אם מים מאם ומעמעם אין סמים
 כודקין את אשתו וכן ממ״ש ושככ איש אותם
 שכיבתם פוסלת אותמ ואץ שכיבת אחרת פוסלת
, אחיות וא״כ עי׳ ועד אין כמ  אותמ כמעשמ כ
, עד אחד וז״ש מא  כמשמעו שלא יש כמ עד אפי
 אם יש כמ אפי, עד אחד לא מיתמ שותמ ררש״י
 אזיל לפי פשוטו של מקרא וז״ש ום*א לא נתפסה
 שאין כמ צד אונס על מסתירמ אז ומכיא מאיש את
 אשתו אל מכמן ואין קו׳ מרז״ל דרש״י רודף אחר
 פשוטו של מרךא ואין אנו צריגין לדוחק מרא״ס
, ע״א מכי מפי־ש  ודו״ק [א״מ וגם ד״ש לקמן ד׳ ו

 לקראי כפרש״י כחומש ע״ש ברש״י עכ״ם].
 ואי לאו דמסחפעא אמינא דריכ״י מכי
ר כיון דדריש כ  ס
 [ונסתרמ ומיא נטמאס לשיעור] סתירמ1כדי טומאמ]
 ואי איידי כעד אחד של טומאמ לממ צריך שיעור
 [דמא] כסתירמ כל דמו סגי כיון דיש עד כרכר
 אלא ודאי דפימש ועד אץ כמ שלא יש כמ אפי׳
 עד אחד מא אס יש כמ אםורמ ומיא לא נתפהמ
 ד״ל קאי על יש כמ ע״א וקאי אריוקא ונתיישכמ
 קושית מדא׳ים כמ״ש יש״י אכל יש עדים לםתירמ
 ולא מזכיר מקינוי [דפי׳ לת אליבא דריכ״י] וק״ל :
 וקנא את אשתו ישות וכו׳ מרמב״ם כתב
, סוטם מצות חכמים וכו׳ וכתכ  במ
ק דפסק כר״ע וסוכר דקרא אסמכת׳ בעלמא  מ
ס כאן וכזכחים כפ׳ טכול יום  ומוא מפך םש״
, מ  ודכרי מפד״ח כאן סמומים שמרי כפט״ו מ
 אישות כתכ וחוכמ על כל איש לקנאת לאשתו ועוד
 לדכריו ד״ז דלא כמאן ולכאור׳ נ״ל שרכינו לשיטתימ
 דסוכד דכל שאינו מפורש בתורמ חשיכ דכרי סופרי׳
 (א״מ עיין כמרכ ממגיד ריש מ׳ אישות) מימו
 מא ליתא דםא לא חשיב שאינו מפורש דאי וקנא
 חוכמ אץ לך מפורש גדול מזמ ועוד רגבי למ יטמא
 פסק דמוא מצות עשם כן גבי לעולם במם תעבודו
 פסק דמוא מ״ע ועתמ ראיתי למרכ ממאירי כחי,
, סוטמ שבדבריו יתיישב מכל שכתכ שכענין  על מס
 מקנוי לא עסקינן כר״ע אלא מד״ס ובמנך פסקי׳
0 ב  כר״ע וכו, יע״ש וסבר׳ מוא כיון דמב םתנאים ם
 דאינו חוכס [אלא או רשות או אסו׳] לא פסקי׳
 דחוכמ [א״מ ועוד דראב״י ס״ל כר׳׳י ומשנת דאכ״י

 מגלן וכו׳ מתוס׳ כתכו דמעיקרא דדייק
 יזא עד אחד ממימן משום סברא
 דרגלים לדבר וקשמ דמא לדעת ממקשמ פירוש
 ועד אין במ אין נאמן כה ומוא משום דמו״א
 כיון דרגלים לדבר ממימן ומכתוב מפן סברת
 רגלים לדבר וא״כ מאי קדייק םא עד אחד ממימן
 וקכעי מגלן ואעש׳ דמעיקרא דייק מכח סברא
 דרגלים לדבר דעדיפא אכל אחר שחכיא םמשנם
 דפ׳ ששי דקאמ, שמים בדין ובו, שאוסדתמ איסור
 עולם וכו, ואי איכא מאי סכר׳ דרגלים לדבר
 מאי ק״י מוא זס מא איכא למפיץ אלא ודאי
 דסברס איסו, עולם עדיפא מסברת רגלים לדבר
 למכי רבעי מכלן משום דאיסו׳ עולם ודו״ק :

א לימא איניש לאתיתימ וכו׳ עיין, ל מ  V2 ג
, אישות מ , כ״ד מ  במ״ש רכינו כפ
, בסוף  ודבריו סותרים למ״ש ©!׳ סוטמ פ
 הפרק ומ״ש אין לקפץ כפני עדים אינו ענין
 לדרי׳ח אלא זמו ענץ אחר ג״כ בזמן מבית :

 תו0' ד״ה כל מקום שנאמר עד וכו, ואחד
 דכתיכ וכו, עכ״ל כונתם דאחד
 דכתיכ לא יענם ודאי יתיר׳ דםא כתיכ על פי
 שנים עדים ואי לבנין אכ תא כתיכ לא יקום
 עד אחד באיש וא״כ לנאור׳ אין לדקדק ממלת
 אחד דמכי אורחיה דקרא למכי כתבו דאיצט׳
 לעדות מיוחדת ורלאכממרש״א ז״ל שנדחק כדכריםם
 דמא אחר מאמת דדשינן^מכי במכות וכסנמדרין

 בא״ד אבל קשיא גבי שמ״ע וכו, לא ידענא
, חשוב  מאי ק״ל כיון שכפר הא
, ומימ למס למקשות ממש״ס שם דקאע׳ מכל  כ
 מודים כע״א דסוטה וע״א דר״א ונ״ל דל״ק דמתם
 כתיב ונפש וכתי׳ ג״כ ומוא ודרשי׳ כמס׳ סודיות
 נפש זמ יחיד מימו צדיכץ לדברי יזתוס' דא״כ
 אפי׳ עד אחד דעלמא נמי וצ״ל משום דכעי׳
 תביעת ממון דמא גמדינן תחטא תחטא מפקדון

 מימו אמני נפש למכי ופשוט וק״ל :
ר יהושע כירושלמי דייק וכוי  ד״ה מ,׳ט ד
 הדא דתימא כל מקום שנאמר
 חוקה או תורם לעככ כצ״ל דע שהרמכ״ם פסק
א קינויו קינוי ומ״ש מרן דכריו תמומים נ  דעכד קי
 וכי דיחמ הירושלמי כסברתו ומאמת מוא דאית׳
 במנחות ד, י״ט תורמ כעיא חוקמ חוקמ לא
 כעיא תורמ וא״כ מכא דכתיכ תורמ לבד אינו
, פכי משמ ועיין  מעכב . שוב ראיתי שכ״כ מ
מ וק״ל: , שמאריך מ , כ , בדכי יוסף א״ח סי  בם
ר לקנאות מסו ת ו  דה ג׳ ע׳א גמ, ומ״ד מ
 י לשון מינוי א״ר נחמן
 כד יצחק אין קינוי אלא לשון מתראם וכו׳ צ״ע
 ברש״י בסנמדדין ד׳ פ״מ כד״מ ממקנא לאשתו
 שכתב המתרס לאשתו אל תםתרי וכו׳ ומא תנא
, בני  דידן סבר דאסו, לקנאות [וי״ל] כמ״ש מ
 שמואל דהא םמקנא אינו מוברח דאסו, לקנאות
 דאל״כ מיכי פליג רב אשי וסבר דמח טמרמ
 אלא דםש״ס לפום ד״ל רצם ליישכ מתני, אלבימ
 דאל״כ ר״ל לא כר, ישמעאל ולא כר״ע אלא ע״כ]
 [דר״ל סבר כסתם מתני׳ וכמכי יש ליישב לשון

1  ע 3



 מסכת סוטה כו
» אמר ליה רב יוסף.זנו׳ א ג ״  דף י ע
 והא אימור זכות
 תלת לת וכו׳ במתנונה דר׳ וכו׳ לכאו׳ מהנא
 מונח דמי שיש לס עדיס כמדינת תיס לא מתכונה
 [א״מ ונ״כ חמש״ל פ״כ מה׳ סוטה ס׳ ח׳ ע״שב
 ענ״ה] וקשה דא״כ מי שיש לה ערים כמח״י ודאי
 יוציאו לעז על המים דנהידהכועל לא יגיד לאחרים
 כדי שיוכל ליקחנה אם יגרשנה הבעל־ אבל העד
 ודאי מגלת ויוציא לעז [וגס האשת תגיד לחכרותיה
 ותוציא לעז] ונ״ל דקמי שמיא גליא ראם יודע
 הקכ״ת שלא יכואו עדית ודאי דמתנונה כי אורחא
 ומתת [מיד] ואס יורע שיכואו לא מתנונה כלל
 וכשיכואו ודאי• דתענש ואוסרין אותת על כעלה
 ורכ ששת נמי תכי קאמ׳ יש לתי• עדים אין הימים
 כודקין אכל יש חילוק כשיודע הקכ״ח שיכואו או
 לא וכשיודע כודאי שלא יכואו מתנונת ומתה אבל

 אם יכואו אינת מתנונת (כאן חשד שיטות),
 ובהכי אזלא ליה ההכרח של המש״ל [ע״ג
 מה׳ שוטה ה׳ כ״ג] שהכד׳
 שאפילו לדכרי התוס׳ שתשכימו דמתני׳ דקתני שכאו
 ערים שתיא טמאת ד״ל אפילו עד אחד מ״מ מלתא
 דרכ ששת ראם יש לה עדים אין תמים כורקץ
 אותה דוקא כשני׳ עדים אכל.ע״א המיס כורקין
ט הא  אותת מדברי תשוש׳ בשכועות ר׳ ל״ב ג
 דאמרינן הכל מורים כעד אחד רשוטה שחייכ ונתבו
 התוה׳ ואין הער יכול לומר כלא עדותו ע״י קינוי
 וסתירה תשתה ותמות ויפטר כעלה מן הכתו׳
 רהרכה פעמים זכות תולה לה וכו׳ אלמא אפילו
 יש לה ע׳׳א המים כורקין עש״כ רלפמ״ש אין ראיה
 כיון שאין הער כא להעיר ל1ני כ״ד המים כורק׳
 ואפילו כשני עדים הוי סכי אכל אם ירצה להע ד
 ולכוא לפני כ״ד אה״נ אפילו כעד אחר אין חמים
 כורקין אכל כזכות תולת לפעמים ומתנונה דרך
 אכריס ולזת כתכו רתרכת פעמים זכות תולש לה
 ולא תיקשי מגמ׳ (כאן חסר כמת שיטות ואח״כ
 מצאתי זה הלשון וחשד תחילתו) דלר״ש ל״ל דרשה
 דונק׳ האיש מעון [א״מ כ״כ המ״ל פ״כ ה׳ ח׳ רר״ש
 לית ליח האי דרשחרונקה האיש מעון כזמן שהאיש
 מנוקה מעון וכו׳ עכ״ח] וא״כ אתרצה קושית חכמי
 אשכנז דלפי דכריתתוס׳ רחולין[ד״יאע״כ כשם ר״ת
 דממיתת למיתת לא אזלינן כתר דוכא] א״כ כת כתן
 רכשריפה חיכי משכחת לה [דילמא לאו אכוה הוא
 ואינה כשריפה אלא כסקילה ] דהשתא משכחת לה
 כשלא כדקוה חמים לאמה וא״כ ודאי אינה ממזרת
 [א״מ ור״ל רלוכא למימר דמה שלא כרקוה המים
 משוס דאין האיש מנוקה מעון רר״ש ל״ל האי דרש׳
 וגס לא חיישנן שמא זכות תלה לה רלר״ש אין זכות
 תולה ועוד אפי׳ •לרכנן'משכחת לה כשחיתס יותר
 משלש שנים דאין זכות תולה יותר מג״ש כדמשמע
 מדכרי סתוס׳ לקמן ע״כ ד״ח וטהורה וכו׳ ע״ש
 וגס לא חיישי׳ שמא יש לה ערים כמה״י דאין חמים
 כורקין כיון ששהו העדים כמה שניס ולא כאו חמי׳
 כרדקין אותה דקמי שמיא גליא דאין רוצים הערום
 לבוא וכמ״ש חמחכר ז״ל לעיל מיהו אכתי קשת
 לרכנן שמא אין האיש מנוקה מעון ואפשר לומר
 כיון שמוסרין לו שני ת״ח לא חיישי׳ שמא כא עליה

 ועיין

 לית לעיל חזרת דקל כי תיכי דאזיל־ואתי או קאי
 וכו׳ ויש לחלק ואינו נוח לי וצ״ע וק״ל: .

 ע״כ גמ׳ כל המזאל מט״י נעקר מו
 העולם וכו׳ כת׳
 רש״י כל המזלזל כקכיעות נראה לי דשוכר דש״י
 רזה אינו ככלל עוכר על רכרי חכמים כיון דאינה
 אלא משוס סרך תרומת ויכול• ליטול כמפה ואוכל
 ואפ״ת כיון שתוא תמיד עושת כך חייכמיתת [וז״ש
 כל המזלזל] מיסו אם לא נוטל כלל וכלא מפת ודאי
 שחייכ מיתס [אפי׳ כפעם אחת] כתתיא דר״עק
 וזתו טעם דר״עק שלא אכל ע״י מפס [מפני שצריך
 לעשות כן כל זמן שהוא ככית האשוריס] ותתיא
 דמכיא לידי עניות היינו כשנוטל רכיעית מצומצם
 ואע״ג דקאמ׳ התם ולא אמרן אלא דלא משא כלל
 וכו׳ אפ״ח אחר דאשיק ר״ח אנא מלאי חפנאי מיא
 ומלינא לית טיכותא יתיישכ ועוד אפשר דנענש
 תרתי מיתת ועניות ובתכי נתיישכו קושיות

 חתושפית .
 וראיתי להלמכ״• בה׳ ת״תפ״ושכת׳כל
 המזלזל בדברי סופרים
 חייב נידוי ועיין במח שהביא מר״ן לשון
 הר״ן ומה שתקשת עליו מרן דבריו תמוסיס ומה
 שיישב תפר״ח בס׳ מיס חיים ליתא דא״כ מי הכניסו
 לומ׳ אין עיקרו מן תתורה חיה לו לומ׳ דלא עקרית
 לכולית מצות ונראת לי שיש ט״ס בדבריו וצ״ל
 רהא נטילת ידים עיקרה מן התורה ד״ל מכח וידיו
 לא שטף במים דאיירי בתרימה אלא שכמו כן
 גזרו כחולין משוס סרך תרומה וא״כ חשיב עיקרו
 מן התורה אס לא שנאמרדחהיא וידיו גופחאסמכת׳
 וז״ש אס לא על דרך תאסמכתא ודו״ק ועיין לקמן

 (חע״ד) :
 שם מים ראשונים צריך שיגכיס ידיו למעלת
 אחרונים צריך שישפיל ידיו למטח עי׳
 בתלמידי רבינויונה בהר״יף ככרכות מ״ש כזה ומ״ש
 א״ח סימן קש״ב ונ״ל דרכינו יונת קאי אמים שניים
 כמ״ש הטור וח׳ שלטי תגבוריס וא״כ תכי קאמ׳
 צריך שיגביה ידיו למעלה כרי שלא יחזרו ואחר
 שחגביהס אס משפילם למטה סגי וההיא רצריך
 להגביה לאפוקי שלא יעשה לא הגבהה ולא השפלה
 וצריך שיגביס משוס וינטלם וינשאס ובב׳ משפיל
 סגי ואח״נ אס משפילם מתחלס ועד סוף• סגי

 "(חסר):
א גמ׳ מי זוטל דכתיב בה י  דף ה׳ ע׳
 תועבת וכו׳
 [א״מ עיין במ״ש המחבר :ז״ל בפסחים ד׳ ס״א

 ע״ב עכ״ה] :
 ע״ב תוס׳ ד״ה י לא ליסתרי וכו׳ ר״ח וכו׳
 ורחמנא אמר אשר לא
 יבנה וכו׳ וקשה ראם כן מאי פריד לאחר נמי לא

 תנשא ואמאי איצריך לטעם אחר וצ״ע :
 שם גמ׳ אלו איתיח לבעל מי לא בעיא גט
 וכו׳ נראה דחליצת זו מדרבנן
 היא רהא קי״ל כל שאינו עולה ליבום אינו עולה
 לחליצה אלא דרבנן,יגזרו מאחר שהיא ספק שמא
 יוציאו בני אדם לעז ומדברי התוה׳ אין נראה כן

 וצ״ע :



 מסכת סוטה
 ואפי׳ אס אכן לא כפינן ליה הוא מחוייכ כמו דפליגי
ו וכן בפשוק וקנא את  בפסוק] דלעולס בהס תעמד
 אשתו דבשלמא ההיא דמשוח מלחמה מתום דבין
 לת״ק בין לי־׳׳י אין יוצאין חתנים וכיוצא אבל תכל
 חייבין לצאת א״כ מאי כ״מ לזה תוצי־ן לומ׳ כ״מ
 לעושק במצות אבל תכא למתתוצרכו לחכי לזת כת׳
 דס״ל דאין כופין בע״כ אס יש לו מתעםקין בשאר
 ימות השנה ובע״פ אז חשוב אין לו מתעסקין מצד
 הקרבן ולא הוי דומיא דמת מצוה רהכא יש לו
 מתעשקין אלא דאין מצין כדי להקריב קרבן פסק
. אבל הרמכ׳״ס כת׳ אבל כתב מטמאין  במועדו
 אותו בע״כ אף בשאר ימותתשנת עור כתב דאדרבא
 מי שהוא מוזהר על הטומאה חייב לתתטמאות ותוא
 הפך דברי מהרש״א שכת׳ דלא גרע וכו׳ . אבל נ״ל
 בפשט דברי התוס׳ דיש להס גיר׳ בלה יטמא מצוה
 וככולחו נקט חוכת לכך כתבו דהא רנקט מצוח
 לרמוז דין העוסק במצות דיש דין דכע״כ אף כשאר
 ימות השנה לכך כתבו(כאן חסר כמה שיטות):

 ע״כ גמ׳ אף כאן עדים שנים רע שכתכמק
 בש״ע בתלכות סוטת בא עד א׳
 ותעיד על תשתירה [שנטמאת] סדי זו אסורס לבעלת
 והקשה חבית שמואל דמאי נפקא מינת דכת׳ הש״ע
 דין זח הא אפילו כלא עד אחד אשורה מכח חסתי,
 בשלמא מתני׳ לענין דין סתירה אכל הש״ע דאיירי
 בזמן הזח למת כתבו ונראה לי דכא לומר אפי׳
 אס הוא תעד מאותס עדי סתירה והרבותא היא
 משוס דלכאורא כיון ששניהם היו באותה סתירה
 ועד אהד מהם העיד על הטומאה ואחד העיד
 על הסתירה לחורה ולכאן׳ הס מכחישין זה אח זה
 ועדי שקר הם וליכא ערים כשתי׳ קמ״ל וגס הרמב״ס
 כחית להכי שלא כתב לא תיתת שותה אלא חאיסו׳

 לחו דית וק״ל:
 תום׳ ד׳ה ומה עדות אחמנת וכו׳ תימא
 תות מצי למיפרך
 וכו׳ עכ״ל אבל בק״ו קמאלאקשיא לתו דלא צריך
ת שבתורת דבעי מ  מכח ק׳׳ואלא דמשתמא ככל ע
 שנים מיהו הכא ולקמן רקאמר דמהימן עד אהד

 הקשו תתוש׳ ש 1יר וק״ל:
 רש״י ד״ה בה ולא בקנוי וכו׳ דכיון דכתיב בה
 מיעוטא וכו׳ פירוש לפירושו
 דק״ל דמתיכאמשמעבת ולאבקינוי [רבעי׳ ב׳] אימא
 דבוטמאה צריך עד אחד ובקינוי ובסתירה לא צריך
 עד אחד לזה אמר דכיון דכתיב בה מיעוטא רלא
 ילפינן עדיות האשת פי׳ קנוי וסתי׳ מטומאה א״כ
 הוי ככל עדיות שבתורה ועיין במהרש״א ועיין

 לה׳ זרע יצחק כליקוטיו שאין לו מוכן וק״ל:
׳ כרילגומעה מ ו א ק ״ ^  דף ד׳ ע״א 733 ר
׳ הרמכ״ם פ׳ ו כ ו 1 

 כדי לצלות מצה ולגומעה משוס דר׳ יהודה כןכתירה
 ור״עק שויס• כשיעור אחד והוו רכים לאפוקי חנך
 תנאי רכל אחד שיעור לכדו וק״ל (א״ה וכלא׳׳ח
 הלכה כר״עק מחכימ ועם כל אחד ואחד הוי יחיד

ה ) :  לגכי יחיד וריכ״כ מתי
 תוס׳ ד״ה דמרהק וכו׳ כחזרת דקל לא
 מיבעיא לית כגדול או
 בקטן וכו׳ ע״כ לשונו צ״ע דא״כ מא; קמבעיא

 'ליה

 קב וצקי ואפי׳ בכריית׳ וכמ״ש מרן בכמת מקומו׳
 ועיין כמ״ש סמחבר זיע״א ביבמות ד׳ ס׳ עכ״ה].
 ומ״ש צת׳ אישות וחוכת ת^א מדכרי סופריס ומש״ת

 אממ חכמים אין אדם וכו׳ ודו״ק :
 רש״י ד״ה לה יטמא וכו׳ לאכדית אס א׳ מאלו
 מוכח שחין וכו׳ נראה לי דרש״י
 סוכר כדעת חרי״3 כהלכות טומאה שפשק דמטמא
 כאכר מן חמת ורלא כר״ח דנזיר ואפי׳ לכתחילת
 [ומש״ח פרש״י דוק׳ אבר מן החי] ואף שרש״י שם
 בנזיר לא ס״ל הכי כבר ידוע דרש״י דנזיר אינו רש״י
 אלא מפרש אחר וזה כח הרי״ף שם משוגיא דהכא
 דמאי פריד לר״ע אימא דר״ע נפק״ל מאביו כר״ח
 ולא איצט׳ לח אלא ע״כ משוםדקי״ל תילכת׳ כדע״ק
 וחילכת׳ כר״י [דהתס דלא ס״ל כר״ח] לחכי לא שני
. ומ״ש מרן בהלכות אבל פ״ב דין י״ר משוס י כ  ה
 דמשכת ראב״י קב ונקי ע״ש הוא סותר את דבריו
 ככמה מקומות דדוקא במשכת ולא בכריית׳. ודברי
 תתוס׳ דחוקים דרע״ק לית ליח איידי דהא פליג
 עליה דר׳ ישמעאל כתא [א״מ ונ״ל דלק״מ דודאי
 ר״ע לא פליג על האי כללא כל ערשה שנאמרה
 ונשנית כשמל רכד שנתחדש כה אלא דס״ל דכל היכא
 ראיכא למדרש דרשינן ומש״ח כלת יטמא דריש ליה
 לכוליה קרא דאתא לחוכח דלמעוטי לאכריח נפק״ל

 מלאכיו כדר״ח עכ״ה] :'
 תוס׳ ד״ה ל׳ ישמעאל וכו׳ רתנא דידן דוקא
 וכו׳ עכ״ל וקשת דתא בברייתא
 תני ריכ״י משוס ר״א המקגא לאשתו מקנא לת ע״פ
 שנים וי״ל דאי תני תנא גופי־ת תמקנא איכא למימ׳
 תמקנא שבא לקנאות אבל במשנה דתני תנא המקנא
 וחזר ואמר ר״א אומר מקנא וכו׳ חיינו משנה יתיר׳

 וק״ל :
 בא׳׳ד ואין להקשו׳ וכו׳ לא ידענא מאי ק״ל
 1 רהא הכא קאמ׳ כהדיא משו׳ דתרי

 קינויי כתיכי ואי משוס רהא דקאמ׳ תרי קינויי
 לס סיר שבדת כלפי וכו׳ דראב״י התם נמי כרציחת
 איכא כלפי שאמרח תורה לא תרצח וכו׳ [ותא דלא
 אמד חתם נמי טעמי׳ דר״ע כלפי שאמרת תורה וכו׳
 כראמר חכא אה״נ אלא] רהתס נמי משו׳ דקאמ׳ ר״י
 הגלילי מי כתיב אס רצח וכו׳ קאמ׳ נמי מי כתיב
 ירצח . ויש מקשים כרכי ישמעאל נמי חול״ל נמי
 מדלא כתי׳ יקנא וליתא דחא ע״כ צ״ל כלפי וכו׳

 דאי לאו הכי למת צריך לרשות וצ״ע :
 ועוד נראה לי [ליישכ קו׳ סתוס׳] דתתס כתי׳
 אין לו דם ואי מצוס למ״ל אין
 לו דם פשיטא [כיון דמצוה קעכיד] ותא דקאמ׳ מי

 כתיכ ירצחו כדי ליישכ רלא כתי׳ אם רצח ודו״ה :
 ד״ה לא נשנית וכו׳ תימא לר׳ תיכא דאיכא
 למדרש כי תכא אמאי לא
 דרשי׳ וכו׳ עכ״ל לא ידענאמאי ק״ל דתא כיון דאיכא
 תרי״ג מצות רוקא ואית לית תלת קראי דלמצות א״כ

 מוכרח לומ׳ דהני רשות וצ״ע :
 ד״ה לה יטמא מצוח וכו׳ ונ״מ לעושק כמצוח
 וכו׳ עכ״ל עיין כמהרש״א ז״ל
 וברכתו שתוקש׳ לו כתוש׳ למה הוצרכו לומ׳ הני
 נ1קותו׳ [חא איכ׳ כינייהו דלר״י רשות ואם רצת
 שלא יטמא רשאי ולר״ע חוכה ומצות עליו ליטמאות



 מסכת סוטה
 טעמא תע״ל דלא ליםוי עליו כמשא ונ״ל משום
 דגכי שמחה לא שייך םאי טעמא דמשא דממםר
 לערק משאו ראררכא יהיה שמח יותר לכן לית
 כו האי טעמא כדי שירכה כשמחה ואי (חםר
 איזה שיטות) ועוד נראה דלאחשמ מידי דחד טעמא
 םוא כדי שיםים לכו פנוי אכל אם אינו פנוי ימיו
 ממצות עליו למשא אכל אם מצום אחת [כיון שלכו

 פנוי] לא ימים עליו למשא כיון שככל(חסר):
,  ע׳בגמיאמררכ יוס0 וכו, עיין כממשפי
 מםיש״א ודכריו תמוםיס כיון
 רכסוטמ לא שיין מידמ ממו מידמ כטילמ ועור
 איך יכא םראים דאמר רכ יוסף ררכ יוסף מוא
 מידמ ממש וצריך למכיא ראימ מן ממשנם ועוד

 ממ כא רכ יוס? לומ, מתני׳ מיא וממ חידש וצ״ע
 תוס, ד״״ה תנינא ואח״כ מביא חכל מצרי
 וכו־(א״מזס מלשון מצאתי
 ושי׳ כתו׳ הלז ותחלת מלשון חשרממקו, ימל' חסרונו)
 מטע׳ חגרמ לו בצלצול ומכל מוא לכתחילמ וא״כ
 מאי אולמי, מאי ממאי מימו ממדקד׳ בפרש״י דלא
 מכע״לאי מעככ או לאו ולכד כתכו דמכע״לעל
 עיקר ממכאמ למה מכיאין לכן מכיא מכרייתא
 דקתני עיקר ממכאמ כשכיל זמ מימו מתני, לא
 קתני לעיקר כשכיל זמ אלא דקתני כא וראמ שמיא
 מידמ כנגד מידמ אחר שצריך חכל לפיכך מיא קשרה
 לו וכו, וא״כ ל״ק מתני׳ אהדדי ודלא כממרש״א ז״ל

 וס״ל :
ב וכו׳ די״ל דלאו דוקא י  ד״ה מי ונתחי
 וכו׳ עכ״לעייןלמהרש״א
 ז״ל ודכריו דחוקים דלשוןוי״ל לאמשמעהכיוצ״ל
 י״ל ונ״ל דכונתם דלאו דוקא נופל והתלייה היא
 מעין הסקילה כיון דכית הסקילה היה גכוה שתי
 קומות וכשמורידין אותו הוא כמו זקפוהו שמשליכין

 אותו זקוף ור״ל :
 דף ט, ע׳יב tM כי אזל מימאכתרישרותימ
 וכו׳ מכאן יש ליישב
 ממ שמקשם םרמכ׳׳ם מ׳ תשוכמ לממ נענשו ממצריי,
 מאחר שמקכ״מ גזר וכו׳ וכזמ ל״ק שםמצריים לא
 עשו בשביל מגזרמאלא כתרשרימת לכם . ועפ״ז
 אני מפרש מפ׳ למה תאמר יעקב ותדב׳ ישראל
, שיש  נסתרמ דרכי ממ׳ ומאלמי משפטי יעבור וכו
 לדקדק ממו משינוי יעקכ וישראל אמירמ ודיבור
 וממו מכפל מזמ אלא שזםו קושייתם או נסתרס
, שאינו יודע מעתידות ח״ו ואז אני ראוי  דרכי ממ
 לעונש [םמכחירמ כידי] ואס יודע מעתידות א״כ
 איני ראוי [לעונש שידיעתו מכרחת אותי] המו
 ומאלהי משפטי יעבור חמו אמירת [יעקב לשוןעוקב׳
 דמיינו] םרשעים אבל ישראל [שםם מצדיקים מדברים
 כתמימ וכי] נסתרמ דרכי ממ׳ וכו, בתמימ ודאי
 יודע מעתידות ואין ידיעתו מכרחת] וראוי אני
 לעונש זמו יראת ס׳ שלםם ששם ישראל חשוכ ולזיז
 משיכ לו שאין ידיעתו כידיעתנו לא ייעף ולא ייגע

 אין חקר לתכונתו ומכן :
T ע׳׳א גמ׳ כתיב וירד שמשון תמנתס V דף 
 וכתיב םנמ חמיך
, מא רלא מקשמ מקרא דלעיל  עולה תמנתמ וכו
 דכתיב ויעל על גוזזי צאנו שחס דברי כותכ מתורה

 והפסוק

 ועיין כה׳ מש״ל שם . ועוד כ״ל דחתוס, כחולין
 לא כ״כ אלא אליכא דר״ש דאיירי סתם אכל לרבנן
 אח״נ דאזלי׳ כת״ר אפי׳ ממיתה לעיתח וכ״מ כגמ׳
 שם כסנהדרין א״כ הקושיא אינה אלא לר״ש ודו״ק

 עכ״ם] :
 ודרך אגב ראיתי למרמכ״ם כפ׳ ג׳ ממ׳ סוטה
 שפסק דאפי׳ כא על ארוסתו ככית
 חמיו חשיב אין מאיש מנוקמ מעון ועיין מם
 שמקשמ מראב״ד ונ״ל דכונת קושייתו על מתנא
 לממ צריך טעם זמ דאקרא ל״ק דוראי זמ מדברי
 סופרים ולפ״ז זמו כונת מרן דכתב דקרא תרי
 טעמי ימיכ וצריך למגימ בדבריו מתנא תרי
 טעמי ימיכ דמאי נ״מ אי נקט טעם אחר כיון
 דאין קושייתו אקרא ועיין כירושלמי. ועוד נראמ
 דמתנא אליכא דר״ש דלית לימ אין מאיש מנוקמ
 מעון וכו, ודו״ק מטיכ . אך ראיתי למתוס,
 ביכמות ד׳ נ״חשמק׳ על רש״י שכתכ דמאי תנא
 ל״ל דרשמ דונקמ מאיש מעון כזמן דתאיש מנוקמ
 מעון וכו׳ דליכא תנא דלית לימ מאי דרשמ ותימא

 לי עלימם (חסר) :
 תוס, כד״ה אשת כמן וכו׳ מאי מו״ל לתרוצי
 עכ״ל ד״ל דכשלמא גכי
 אשת כםן שנאנסם אם מיתמ תחת מחלל מימ
 מותר כמ אכל גכי פצוע דכא דמאיםור [סן שוין
 כו] דאי מימ מאח פצוע דכא מימ אתו׳ ג״כ כמ

 וק״ל :
 ע״כ ד׳ה כי קדוש וכו׳ ותכן נמי מתם כפ׳
 כ״ש וכו׳ עכ״ל כודאי דקושייתם
 זו לא שייכא כי אם [לפי מס״ד] מיםו לכתר דמשני
 דנטמאת בעזרמ ודאי ל״ק דדמי למא [דאם] עד
 שלא [נגנכמ נדר] וא״כ תימא על מתי״ט שמביא קו׳
 זו על שנויא דנטמאת [בעזרמ] ודלא כמ׳ שושנים

 לדוד וק״ל :
 דף ח׳ ע׳׳א ד״ה והא אין עושין מצות
 חבילות תימ׳ מאי
 עריך ומלא אין עושין מצות ליכא אלא מדרבנן וכו׳
 עכ״ל ולולי דבריםם נ״ל דלק״מ דתקשי למו כגמ׳
 לממ לא םקש׳ לכ״עלמם לי אות׳ תפ״ל דאיןעושין
 מצות חכילות אלא ע״כ משום דאין עושים מצו׳
 חכילית םוא מדרכנן וא״כ ע״כ דםקושי׳ נמשכת
 ונקשרת עם מאי דקאמ׳ איכא כיגייםו מתתת דמאי
 נ״מ אחר שאסו׳ מדרבנן א״כ מ״כ אחרשאסו׳ מדרכנן

 ודו״ק :
 וראיתי לה׳ ארעא דרבנן שמק׳ ממאי דקאמ׳
 דבעל מיפר לשתי נשיו כאחת
 וכוי תפ״ל דאין עושין מלות חבילו׳ ואשתמטתית
 דכרי מתוס׳ דכאן ד״מ אין משקין כ׳ סוטות וכו,
 שכת׳ וכפ׳ נערמ ממאורסמ כעי אי אותמ דוקא או
 לא ופשיט למ ממכא דמם כונתם בזמ אלא כונתם
 דמאי נ״מ דמא כלא״מ אין עושין וכו׳ . ולי נראמ
 דלק״מ דםפרת נדרים אינם מצום שאם ירצמ שלא
 למפר וסוכל עינוי נפש רשאי וכן ראיתי למ׳ בעל

 עפר׳ דארעא שכ״כ ודו״ק •י
׳ דמ״ק ד״מ ש  ומה שהקשה עור על מתו
 לפי שאין מערכין שמחמ

 כשמחה שכתכו כדי שימא לכו פנוי וכו, ל״ל מאי



 מסכת סוטה כז
 ולק״מ דאי פירוש לדעתה לשון זיווג הול״ל ולא
 ישף עוד מלדעתה אלא הלמ״ד פירושת בשביל

 שירעה שהיא יריאת שמיס וק״ל :
, שלום ד״ל שניקוד. א לו ח י ק ב ו כתי  שם י
 שלוס קמ״ץוחול״םעולת

 גימ׳ שם חוי״ה ברון הוא שהוא כ״ו וק״ל:
 דף י״א ע׳יא גמרא וישלחהו מעמק
 חברון
, בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון  ובו
 וכו׳ רש״י בחומש כתב והלא חברון בהר שנא׳ ויעלו
 בנגכ וכו׳ והק׳ תרא״ם דילמא משוס דא״י גכוה
ק משוס דכתי׳  מכלתארצות . ושמעתי שחי נח״י ת
 ויעלו ויתרו את הארץ מממרבר צן עד רחוכ לכוא
 חמת ואח״כ כתיב ויעלו ככגכ א״כ ש״מ דחברון
 גבות מכל א״י וליתא דהכתוכ כתחלת כתכ דדן
 כלל ואח״כ חזר לפרש דרך פרט כיצד הלכו בתחלת
 עלו כנגכ כמ״ש רש״י כשחלה כנגכ וכו׳ וכה״ג
 כתב דש״יבפ׳ בראשית גכי.וייצר ח׳ אלהיס את
 האדם עפר מן האדמה זהו פרטו של ויכ״יא 12תים

 את האדם יע״ש .
 ויאיתי להרב כקל מלאכת הקדש שתמת
 עליחס דהא מקרא
 מלא תוא בשפר יתושע ואת .חברון כחד יהודה
 ע״ש וליתא דחש״ש כמכות ד׳ יו״דחקשת וחברון
 עיר מקלט הואי והכתי' ויתנו לכלב ן׳ יפונ׳ את חברון
 ותרצו דחברון וכל פרוואח ופרש״י דחברון עיר
 אחרת ושמוכת לחברון ונקראת על שמה וא״כמאי
 ראיה היא זו וכ״כ ח׳ בירך יצחק בדרוש לפורים
 על מה שנהגו שקורץ בחברון את המגילה בב׳
 ימים והא עיר מקלט אין עושין אותו כרך אלא
 עיר קטנח וחיכי משפקא לן בכרך ותי׳ דחברון היא

 עיר אחרת וא״כ לק״מ :
 תום׳ דיה ולעולם מדה טובת וכו׳ וי״ל
ן גבי י ד י ע  ר
 מדת פורענות מיידי רדיפה ולא הריגה וכו׳ עכ״ל
 עיין מה שהקשה מהרש״א מחתיא רמ״ק ולק״מ
 דכיון רהקב״ה עשה לו ההריגה כמו הרדיפה דחא
 [הריגה] דברדיפה חמשה מאח והוא הפליג שמונח
 מאות א״כ רצה אלף . ועוד נ״ל דבתרב אינו רודף
 כי אס חמשה מאה אבל בזריקת תקשת שמכת
 למרחוק מדף אהר אלף ובהכי אתרצה קו׳ תתוש׳

 [וגם קו׳ מהרש״א] מההיא דמ״ק ורו״ק :
 ברם הא ק״ל על התוש׳ דמאי קו׳ הא בת״כ
 קאמרינן מכם .מן החלשים
 שבכם וא״כ מאי קושיא דחהיא דאחד אלף היא

 כגבורים וצ״ע:
 דיה מרים ובו׳ ולאו דוקא נקט שעה אלא
 שליש שעה או רביע
 שעה וכו׳ קשה לד׳ והא במרגלי׳ וכו׳ עיין למהרש״א
 ולמתרש״ל ודברי מתרש״א [שכתב א״כ במרה רעה
 לא הוי אל כשיעור'שמדד ק׳] תתינח לשליש שעת
 אבל לרביע מאי קו׳ ותא כיון שכבר כתב רלרביע
 שעת מושיפין [על אחד במידת פורענות] א״כ איכא
 למימ׳ דמוסיפין ות״ק על הנושף ונ״ל להגיה בתוש׳
 שליש שעת ורביע דתיינו כנגד תארבעת תנותריס
 על ת״ק ורביע פי׳ רכיע (שליש) [נ״ל דצ״ל רקת]

 וא״כ

 הפשוק הזה שהביא הגמ׳ סם דברי סמגידי׳ דתתם
 י״ל מש״ה נקט ויעל משוסחירח שעלה עמו כרכתי׳
 וירד יהודה מאת אחיו וכתכ חש״ך על תתורח
 שעדולמי הוא מבני קין השוכן בארקא וזהו עדולמ״י
 עולה בגי׳ קין וא״כ לא קשה מידי אבל הכאחמגידי׳

 שאמרו על יחוד ח לכדו מקשה שפיר וק״ל:
 וראיתי כמדרש רבה על פסוק חנה חמיך
 עולת תמנתס רב
 אמר ב׳ תמנאות אחת של יתודת ואחת של שמשון
 ולמס תזכיר כאן עליית וירידת יתודת שנתעלת
 בת כתי׳ בית עליית שמשון שנתגנה בת כתיב
 ביח ירידה פי׳ דחוקשת לו בתחלח קו׳ תכחשת
ק בשביל ת  איך אומר ויעל והיא ירידה ולא שייך ל
 דרשת יתוד׳ שנתעלה וכו׳ וכי בשביל דרשה לכתוב
 שק- אלא דע״כ דב׳ תמנאות תן ואח״כ תוקש׳
 לו למה לו להזכיר עליית ויריד׳ לכתוב ויכא או
 וילך ותי׳ יתור׳ שנתעלה בה וכו׳ ור׳ סימון
 דאמר תמנת אהת מורת לתי׳ יהורת שנתעלת בת

 ודלא כתש״ש דילן :
מעתת וכו׳ ונראת דתנא  תיס׳ ד״ה אלא.
 ושייר וכו׳ עכ״ל וק׳ דתא
 תנא ואלו קתני וככל דוכתא פריי ותא תנא ואלו
 קתני ואת אמרת תנא ושייר וי״ל דשמיך אשיפא
 דקתני ואלו הן שנמחקין ולא חשיכ שלום וא״כ אין
 לדייק . ופירוש דבריהם דהכל ככלל תקו׳ ור״ל וצ״ל
 דתנא ושייר וא״כ מאי פריךהכאאי מכח מתני׳
 דלא קתני אימא דתנא ושייר [כמו גבי שלום והניח׳
 כתימא ואח״כ].חקשו על תכל דמאי שנא מחנון
 ורחום ותי׳ דעדיג< וכו׳ ותכא דפריך משום דהוא
 שמו ממש דומיא דשלוס. וכמחרש׳א כתב דפריך
 מכח דקיים ליח אלא דהקשו דמשמע מהש״ס דבל
 היכא רהוא שמו של הקב״האינו נמחק וע״זחק׳
 ותא איכא שלום וכתבו לתי׳ דתנא ושייר וחכא
 רפריך מגה דקי״ל דמעשיס בכל יום וזה פשוט

 להם וק״ל :
 ע״כ גנד והימר ליה מיעד וכו׳ נוח לו
 וכו׳ כתבותתוש׳ בפ׳
 הזהב תיא מוצאת חשד אל״ף כמו ויצת אש בציון
 והק׳ בש׳ פתח עיניס למה להו לדייק מדכתיב
 מוצאת לשון ריצת אש מהענין בעצמו מוכח דהא
 יהודה קאמ׳ חוציאות ותשרף ולא הלבינה פני
 יהוד׳ ע״ש ולק״מ דהיא שלחה כדי שיודה ולא
 תביישנו ואם לא יודת תאמר לו בפירוש שממנו
 היא רחזקה אין אדם מעיז פניו בפני ב״ח אכל
 מדכתיב מוצאת לשון ריצת משמע שהגיע האש 12יה

 ולא הלבינה פניו וזו ראיה גמורה :
דע וכו׳ יצתת בת קול ואמדה  שם מגא י
 ממני יצאו וכו׳ מדברי חש״ש
 חכא מוכח דהאי ממני דברי בת קול היא וכ״כ
 רש״י בחומש מיהו מתש״ש דמכות משמע דחאי
 ממני הוא דברי יהודה ויהודה ידע משוס דמני
 ירחי אבל גמ׳ דסכא לא ס״ל הכי ולא ידענא
 מה תקן מ״מ [יחורח] צדקה קאמר [ומנא ידע]

 וצ״ע :
 שם ול א יסף עוד וכו׳ כיון שידעה וכו׳ ועיין
 במ״ש רש״י ומ״ש עליו מהרש״א
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 מסכת סוטה
 יש מקשים דא״כ בדקדוק הזח גם בשאלת פרעה
 כך יתפרש א״כ מה השיבו לו ועיין
 מ״ש מחרש״א ודבריו תמוהים דהא איחו ידע
 דמספקות ואס כן מה תשיבו לו שאינן צריכות ונ״ל
 דלק״מ דאחר שאינן צריכות למילדות [א״כ הם עושות
 ערמה] שיביאו לחם כת מכחיץ ויאמרו [שזו הכת]
 ילדה ומספקות לבת וחיא נותנת לבנה הזכר וק״ל:
ד 2' גמ׳ להן מבע״ל ובו׳ ודע רמכאן  מהדו
 ק׳ על רש״י בחומש בפ׳
 חיי שרה שכת, שאינו נופל על דבור לי ולו ולחן ובו׳
 אלא אלי ואליו וכו׳ ובמקום שכתוכ לי אצל דיבור
 יפרש אותו יש״י כמו אלי עמי וכת׳ םרא״ם שהדיבור
 הוא מאמר כלתי מצטרף והאמירה היא מאמר
 המצטרף וכן ראיתי למחרשי׳א שהקשה כך וני׳ל רח״ק
 למה לא כתי׳ כאשר אמר לחן אלא דכר אליהן
 דדיבור הוי לשון עכירת כמו ששנינו בכתובות בפ״א
, ראות מדברת וכו׳ ופירשח חש״ס שם לשון ביאה  ד

 ודו״ק :
 עוד נראה לי שיש לחלק בין דיבור שחואמצוח
 לעשות ודאי אומר לי דבזה חוא
ק תו ח י ס  מאמר מצטרף וכן דבר שהוא הבטחה ו
 קושיות הרמב״ן שהביא מפסוקים אחדים שהוא לך
 נחה את העם וכו׳ שהוא מצות לעשות וכן פשוקים

 אחרים ודו״ק שהוא אמת :
ף יי׳ג ע״א תוס׳ ד״ה סרח בת אשר וכו׳  ד
 תימא והלא
 מכיר וכו׳ עכ״ל יש לדקדק ראמאי לא קשיא לחו
 כשאמר מנא ידע והלא מכיר ויאיר וכוי ונ״ל רל״ק
 דחמקשה לא אסיק ארעתיח [רשאל מאחרים אלא
 הוא] ידע מאיליו [ומש״ה פריך מנא ירע אך אחר]
 דקאמ' סרח בת אשר נשתיירה מאותו חדור דמשמע
 דלא נשתיירה אלא היא [הקשו שפיר והלא מכיר

] ועיין בס׳ בית חלוי וק״ל:  וכו,
 ע״כ גמ׳ ואי לא איעשק וכו׳ יש לדקדק דתא
 השגולח הזאת לא חית יודע אותה
 אלא משה וא״כ מאי קושיא וי״ל דחיח מעלה אותו
 ואח״כ יתן אותו לבניו או לישראל אבל אי קשיא הא
 קשיא דקאמ׳ בא וראה כמה חביבות מצות על משה
 והלא צריך שילך משה כדי לקיים השבועה וי״לדחיה
 יכול לסעלותו אח״כ ויתעסק בבזה תחלה ואח״כ

 יעלהו ועיין כמהרש״א:

ק קונה א  סליק ערק המקנא . כעזר שמים ו
 והתחיל ערק םים מכיא . כרחמיו םמרוכים תכנה

ק צכי:  ותכוק א

 פרק היה מביא כס׳ד
 דף י״ר עי׳א גמ׳ וממאי משום דחש׳ ונו׳
 רלאתמחוקמגיל׳
 וכו׳ חנה רש״י כפי׳ החומש כתכ נדי לייגעת אולי
 תודה ולא ימחה השם על חמים משום דחוא ס״ל
 דמקריכ מנחתה ואח״כ משקה ודלא כאכא חנין משו׳
 ר״א ולאבא חנין ם״ל םטעס משוס שהתורה חשה
 עליה ועיין כח׳ קרבן חגיגם סי׳ פ״א שנעלם מעיניו

, דהכא וק״ל: מ  ג
 ע״כ

 וא״כהת״קמכוונים קצת.ודע דמכאן ק״ל על חרא״ס
 בפ׳ דברים שכתב דשבעה ימיס למרים [לאו דוקא]
 אלא ד כיום תז׳ נשתלחו סמרגלים וא״כ לא הוו ת״ק

 ובדברי מםרש״ל יתיישכ .

 ברם לא ידענא מת תוקשם לתם כתוס'
, כך דתעבירס  דפי׳ סתוס
, יום וספורענות תיתם ארכעיס שנח  חיתם מ
 א״כ מרובת מדת פורענות יותר ממדה טוכח
 [סך] שנים עשר אלה וחתוס׳ שכת, [מדוכה יותר]
 ד״ל של כל יום וכין סכל שנים עשר אלף וק״ל.
 כרם צריך לדעת שמדברי מםר״י אזולאי כספר
 כסא רחמים , [א״מ כאן חסר ואח״כ מצאתי זם
 הלשון ותחלתו חסר ונ״ל דקאי על סמדר׳ כפסוק
 וימהר משח ויקוד ארצה וכו׳ שנתיירא משח כשאמי
 חקכ״ה על שלשים ועל רכעים שמא יוסיף]
 לומ, על חמשים לכך [וימהר] משח וכו׳ ועיין
, כי תשא [א״מ ד״ל מחרי״א הנז״ל  מח שפי׳ כפ
 וסוא כס׳ נחל קדומים שפי׳ כשם רכ אחד אשכנזי
 דאית׳ כמדד׳ על שלשים ועל רכעים זו מרח
 טוכח שהעונש יתחלק לדורותיו ולא יזיק שאם לא
 יתחלק יזיק וכשאמר על שלשים ועל רכעים הוי
 פי׳ אפי׳ טוכא כדאמרי אינשי ארכע וחמש ואפי׳
 טוכא כדאית׳ כר״פ מפנין ונתיירא משת שמא
 יוסיף לומ׳ ועל חמשים שאז כיון ששלש םום
 משמע דוקא ולכך וימהר משח וכו׳ ע״ש עכ״ה]
 ורכריו חמוםיס דהא כלא״ח איכא טוכא על
 כנים ועל כני כניס על שלשים ועל רכעיס [א״מ
 ולהא י״ל קצת כיון דכתי, על שלשים כלא וא״ו
 חעטף א״כ חו״ל כאלו זח דיכור כפני עצמו עכ״ה]
 ועוד שזח הפך התוספתא דקתני מידה טוכח
 מדוכה ממידת פורענות שזו על כניס ועל כני
 וכו׳ וזו לאלפים משמע דוק, רכעיס וודאי שזה
 המדד, לא ס״ל כאידך מדר׳ [דס״ל דחוא מידה
 טוכה] אלא דאותו עונש כעצמו יהיה על כנים
 שחוזר אותו עונש על כניו כשאוחזין מעשה
,  אכותיחס כיריחם [ודוקא] על שלשים ועל רכעי
 אכל על חמשיס נסתלק אותו עונש וא״כ זהו
 מרח רעה שהיא עד ר׳ דורות [א״מ כיון דע״כ
, דס״ל דחוי  מדרשים חלוקיס הס ואיכא מדר
 מידם טוכת וא״כ י״ל ראותו מדרש של וימםר
 משח ס״ל חכי וי״ל דרך ח׳ נחל קדומים כמדד׳
 הנז״ל עכ״ח] וכן משמע כגמ׳ דקאמ׳ כשאוחזין
, יקרא רשככי  מעשה אבותיהם וק״ל(א״ח עיין כח

 מ״ש כדיבור זח של התוס׳ יע״ש) :

 y׳2 גמ׳ להן מכעי ליה וכו׳ מלמד שתכען
 וכו׳ עיין מה שחק׳ מהרש״א
, מלמד וכו׳ ונ״ל  וכעין יעקב הגיר׳ לחן לא קאמ
 דאחר שכתכ רש״י דלשון אליהן משמע כיאה וא״כ
 אינה קו׳ אלא שר״ל דהשתא דלא כתיכ לחן יתכן
 לפרשו כיאה כמו ויכא אליח ודרשו זח מכח יתור;
 דאחר דכתיכ ותחיין ומשמע דמספקות מדלא כתיכ
 ולא המיתוס כ״ש שלא המיתו וא״כ יפה דייק רש״י
 מרלא כתיכ ולא המיתו דאי מכח יתור׳ כדכתכ
 הרא״ס מחיכא דייק דתכען דסא יתור, איצטריך

 5מספקות ולךל •



 מסכת סוטה בח
. וההרס׳ במה׳ זבחי׳ ( י ס ח ) ך  לא חשיב טורח כל כ
 [ד׳ ל״ד ע״ב] כתבו דההיא דמיעוט ענכיו לא
 חשיכ כידו כיון דאין ממעטין ביו״ט מיהו הרמב״ם
 לא ס״ל הכי וחשיכ ליה כידו׳. ושוכ ראיתי לבעל
 כני שמואל כחי׳ על סרמכ״ס ת׳ סוטה שכתב
 כמו שכתבתי. ומה שדחה שם דברי המש״ל מכח
 דברי םרמכ״ם ם׳ טומאת צרעת שכת׳ דאם נעשה
 כו מלאכה דפסולין מדאוריית׳ לא ירענא מה ענין
 זה לזה דהאי רכעי׳ שלא נעשה כו מלאכה כטחרת
 צרעת ודאי דםוי דאוריית׳ דומיא רמים חיים והוא
 איירי בענין םשינוי דבעי׳ שלא נשתנו כמי סוטם

 ודאי דחוי דרכנן כמ״ש התוספות .
כ חמאירי שכתכ דאם  ($1 הראיתי להי
 היה ישן והחזירו
 לככשן ובו״ ולא ידענא מנין לו זס|*דחא] םשי׳ס איירי
 כחדש אלאשנתאכמו פניו אכל אס הים ישן ונעשה
 כו מלאכה מנ״ל דכשר דהרי כבר נעשה כו מלאכת

 ונפסל ויש ליישב:
 ישי׳י דיה (D\ העפר אשר יחיה בקרקע
 המשכן אי לא חוח
 •כתי׳ בקרקע חוח אמינא כעי' וכו׳ עכ״לזהוגירסת
 דש״ל וגריס אי חוח כתיב מקרקע תו״א מקרקע
 המשכן ממש ת״ל אשר יחיס בקרקע ולפ״ז ק׳ איך
 קאמר יכול יחפור בקרדום וכו׳ הא מדלא כתיכ
 מקרקע לא אמרינן יחפור בקרדומות אלא ודאי
 דלהאי תנא ליש לים חילוק כין כבית בין בלא בית
 והעיקר כדכדי מהרש״א וגירסת ממרש״ל אין לח

 מוכן וק״ל:
 דף ט״ז ע׳׳א גמ׳ כי תיבעי לך אליכא
 1 רכ״ח וכו׳ לכאו׳ מאי

 קמכעיא ליה מא כיון דדרשינן כקרקע חמשכן
 לאישי א״כ מהיכא תיתי למעוטי אפר וכ״ת דקמכע״ל
 רלכאו׳ דרשי׳ תרתי ליתא דמה״ת דדרשי' [תרתי]
 ולשנותו מדעלמא ועוד דרש״י לא כתכ תכי דכתיכ
. ועוד ק״ל לרכרי התום, דחולין  קרא יתירא לחכי
 דכתכ דאע״ג דאיקרי עפר צריך רכויא רוכסחו א״כ
 םכא דליכא קרא מתי תיתי דיועיל ואם נאמד דילפי׳
 מכסוי א״כ מאי פשיט מר׳ ישמעאל םא לד׳ ישמעאל
 [כיון דאית ליה הלכה] אין רנין מה מצינו מהלכה

 וצ״ע :
, ואץ שם  רש״יד״ה התורה אמרה וכו
 אלא מרצעוכו,
 מם שםקשם כס׳ יגל יעקכ כשם דא״כ
 מאי פריך מאי שייר דם אי שייר לימא שייר מרצע
 נ״ל דליתא דמרצע לא חשיכ ראימא דרריש כללי

 ופרטי כתנא דקידושין ולא חשיכ שיורא וק״ל:
 תוס׳ ד״ה ובית העולמים וכו׳ ואי לא
 חוח כתיב אלא
 כי את משכן ח׳ טמא חוח כמי מקדש ככלל וכו׳
 עכ״ל עיין לזה כמחשש״ל ומה שהקשה מחרש״א
 עליו נעלם ממנו דברי מחיש״ל בעצמו כשבועות
 שכתב שם דחר״ר שלמה מדריווש בא לקיים גירסת
 ריב״א מיסו דבריו דחוקים דהעיקר חסר וממ שפי׳
 כספר אלפי ימודמ ליתא דממיכא תיתי שיפרש
 דר״א מכח משנוי ולא מכח מיתור . וממ שמקשמ
 על ממרש״א דא״כ ממו ש״מ תרתי לק״מ ראם כא

 לקיים

 ע״כ תיס׳ ד״ה אי משום מגילם וכו* ק׳ ומא
 אמרי׳ לעיידלאחרשנמחקם
 מגילתמ מאיימין עלימ שתשתמ וכו׳ עיין למי תיו״ט
 ממ שמקשמ על דכריםם ונראמ לי דלא דמי דמערערין
 אותמ ד״ל שכע״כ משקין אותם אכל םאיום מוא
 ענץ אחר כדברים כדכרי איום ומכא אמרינן אדרכא

 חשין עלית ומי יתן שתודמ :
ה סכר למכר״א מקפד וכו׳  דף ט״ו ע״א ד
 ומשני לכל חטאתם
 וכו׳ עיין כתוס׳ נזיר כממ שתי׳ דחשיכ מצום וקצת
 חטא כמו תענית כשבת וא״כ מקרבן אינו כא לאשתרויי
 כקדשים ודלא כמש״ס דמכא. אכל מא קשת לי מגמ׳
 דפ׳ ממפלת דשאלו לר״ש מפני מם אמרם תוימ
 יולדת מכיאת קרבן לפי שנשבעת וכו׳ ופריי א״כ
, ועוד מא מזידמ מיא וכו׳ ומא כו  קרכן שכועמ ו
 כגמ׳ דכריתות קאמ׳ דמצער מלידמ נתכפר מעון
 וםקרכן כא לאשתרויי כקדשים ואיך יתכן עם ממיא

 דפ׳ םמפלת וצ׳יע:
 ע׳כ גמ׳ דשמעיה לר״מ וכו׳ ויש מחשים
 דאמאי לא מקשת על יין
 משוכח ככוסות משובחים מתינח עשירמ וכו׳ וי״ל
 דאפש׳ על ידי שאלמ אצל מאכילתו מעדני עולם

 משמע משלמ וק״ל:
 שם אמר קרא ככלי חרס וכו׳ יש לדקדק כיון
 רמי כיור דמעין מם לר׳ ישמעאל
 אמאי לא דייק מכח דומיא דמים מם מים שמם
 חדשים דמייני מי מעין אף כלי חרס חדש כמ״ש
 לקמן מם מיס שלא נשתנו וכו׳ ושמעתי שכן מק׳ ם׳

 זמכ שבא וצ״ע:
 שם לא שנו אלא שלא נתאכמו פניו וכו׳ רש׳׳י
 פירש דקאי לדמן מימו םדמכ״ם
, כן משום  ז״ל פי׳ דקאי לדכי ישמעאל ומכריחו לפ
 קו׳ רש״י שמקש׳ במאי דפשיטינן מעץ אזוכ דילמא
 משוס מלאכמ . ודש״י תי׳ משוס דמלאכמ כשרמ
 כאזוב ותאמת אינו כן דמלאכמ פושלת כמו שםקשו
, דקאי לר׳ ישמעאל דמלאכמ פוסלת י  מתוס׳ ל;מ פ
 כמי סוטה ומשתא מייתי שפיר [א״מ לא ממתי
 דכריו דאכתי ק׳ דאימא משוס מלאכמ וכי מדרי
, םתוש׳  ומפשטי לא מםני אכל םנ״ל משום דק״ל קו
 ד״מ וממ וכו׳ ומש״מ פי׳ דקאי לר״י דס״ל דמי כיור
 םם מי מעין ומש״ם יליף שפיר מם מים שלא נשתנו
 ולשנויא ררכא יליף לים ממצורע ונ״מ לדידן אע״ג
 דל״ל מי כיור מעין אפ״מ ילפי׳ ממצורע עכ״מ]:
דע שהרמכ״ם פסק כאכעיא דמחזירו לככשן  ו
 מאש דכשר וממש״ל כתכ
 משוס דספיקא דרכנן לקולא ואני נ״ל משום דאמרי׳
 כזכחים [ד׳ ל״ד] כל שכירו לא מוי דחוי וכן פשק
 םרמכ״ם כמ׳ לולכ גכי אין ממעטין כיו״ט אפי׳
 אשחור כיו״ט וכ״כ מרן שם [א״מ עיין מ״ש םמחכר
 זיע״א כסוף מש׳ חגיגמ]. מיסו נ״ל דליתא דםתוס׳
 כתכו כסנמדרין פ׳ נגמר מדין [א״מ לא מצאתי
 שם] דדכר שיש בו טורח לא חשיכ כידו כמו מזכח
 שנפגם כל םקרכנות ששחטו פסולץ אפי׳ שכידו
. ומיסו יש ליישב קו׳ םתוס׳ רלרכא סכי  לכנותו
 פשיטא לים גכי סרס דכשרמשום דכידומיםו מכעיא
 לימ מכא אי תשיב מחזרת כבשן כענין טורח או



 מסכת סוכה
 צ״ל כרפירש ור״ל כדפי׳ תש״ס וכונתס דמשפק״ל
 תא רלא תני מצורע משוס דלא דמי לתנך תלת רקתני
 כדפי׳ תגמ׳ דלא תוי עוקרת וא״כ תפשוט הבעיא
 אי משוס דתנא נחית לשיורי ור״ל דלא כשנויי דלעיל
 אלא דמצורע נמי שייך למתני בתרי תנך תלת אלא
 דתנא נחית לשיור׳ ושייר נמי עפר שוטת ומעיקר,
 נמי רקא משנו הנן אמוראי רלא קתני מצורע משו׳
 דלא רמי כונתם כי תיכי דלא תפשוט לתנך מדלא
 קתני מצורע ושיירית ומאי שייר רתאי שייר וע״כ
 דשייר נמי שוטת ות:שוט לתפך לזת קאמרי דמצורע
 לאו שיורא הוא וכה״ג איתא ככ״ק ד׳ וע״ש

 בתוס׳ עכ״ה]:
 דף P ע״א ד״ה אמר ר׳ תנחוסהנקי כתי׳
 וכו׳ איסור׳ דאית
 בית ממונא וכו< עכ״ל רש״י פי׳ בשבועות רתיינו
 להפשידת כתובת׳ ולכאור׳ ק׳ דתא כתובת מדרבנן
 מיהו אשכחן בכתובות פ׳ אע׳׳פ דקאלג׳ קסכר ד״מ
 כתובת דאורייתא. ובתכי יתיישבו דכרי חתוש' לקמן
 ע״כר״תמתמשפ׳ כיום במת שתקשו על רש״ידתקי
 גבי זקן ממרא וכו׳ ולכאור' ק׳ דתאי תלימוד קאי
 על חסוטח והסוטת חשיב ממונא דתשתא ניחא
 דדוקא לר״מ חשיב ממונא לא כן לשאר תנאי ולקמן

 נאריך בזת ב ש״ר :
כ וכו׳ תימאוכו׳ פרשת שוטה ה  ד״ה איגו מ
 דשיעור זוטא טפי וכו׳ עכ׳׳ל
 לכאור׳ לר״מ פרשת סוטה [שוח ל:׳ שמע ולי׳ ירשי
 פ׳ סוטה] היא יותר מפ׳ שמע ונ׳ ל רכונת התוש׳
 דהתם ר׳ יהודה פליג גבי גמי וגבי שיר וגבי חישית
 ואמאי לא פליג נמי גבי [קלף] רלר׳ יהודה 11׳ סוטה)

 זוטר טפי וק״ל:
 ע״כ גמ׳ מה משפט ביום וכו׳ הנח רש״י
 מפרש לה על דיני ממו׳
 והיינו התחלת דין ובשנה׳ פיק אחד דיניממונ׳ [ר, ג״ר
 ע״כ] פי׳ רושפי את חעס ככל עת חיינו גמר דין דעיק׳
 משפ׳ חיינו ג״ד ע״ש אכל כמש׳ רי׳ה פ׳ ראוהו כ״ד
 ד׳ כ״ה פירש משפט לאלהי יעקכ תיינו החלת דין
 ויש לחלק כין ושפטו למשפט(א״ה עיין מ״ש המח׳

 שם כפ׳ אחר ד״מ),
 ודרך אגב ראיתי להתוס, שם שכת׳ וכיום
 הנחילו קבלת עדות כתחלת דין וזה
 סותר דכריהס שם פרק כ״ג ד׳ י״ט ד״ה ינאי עמוד
 על רגלך ויעירו בך שכת׳ וקבלת ערות כגמר דין
 וי״ל שזה תלוי כשניהתירוצ׳ של פ׳ אחד דיני ממונות
, א׳ של פ׳ כ״ג  ושל פ׳ כ״ג דתי׳ כ׳ אית ליה כתי
, אית לית כתי׳ כ׳ של פ׳ כ״ג וצ״ע (א״ת  ותי׳ א

 עיין מ״ש ת׳ תמחכר שס כפ׳ כ״ג):
 תוס׳ ד״ה קודם שתקכל עלית וכו׳ ולסכי לא
 אמר הגמ׳ תתם וכו׳ דאפי׳
 כדיעכד לא יצא עכ״ל עיין מ״ש מהרש״א ז״ל ועיין
 מ״ש ה׳ זרע יצחק כסנהדרין ונראה לי שהדין עם
 מהרש״א רלדכרי מחרי״ל ז״ל מה להם לומ, דאפילו
 בדיעכר לא יצא היה להם לומ׳ רלס׳ סוטה ליכא
, חליצה דליכא אלא מלוח ולא ס  מצוח מה שאין כן כ
ל אלא וראי דכחליצה נמי ליכא כשדר מצות כו  עי
, מצוה ליכא וא״כ  והוא חשיכ חוץ מש׳ חליצה דאפי
 כחליצה ליכא מצוה וכשוטה אפי׳ כריעכד לא יצא.

 ועוד

 דברי ר״א האמורא דאיצטריך לטומאה שכפניס
 תיינו תרתי ומלת ש״מ קאי אדרשת ר״א ולק״מ

 וק״ל :
 ד״ה ואם איתא״ וכו׳תימאתיכי מצי למפשט
 מר׳ ישמעאל וכו׳ עכ״ל
 עיין כמחרש״א ז״ל ולי נראה דאף • לדכריתס שם
 קשה קושית תתוס׳ דתא לכ״ת לא איקרי עפר אלא
 מרכויא דוכסחו ולר״י מהלכה וא״כ מאי פשיט
 מהכא (חסר) הסוגיאדהכאס״ל דלכ״ה איקריעפר
. ומ״ש ככ״ש ד״ל  וברייתא דוכססו ס״ל דלא כמאן

 ולא איקרי עפר וק״ל :
, דם  ע״כ גמ׳ משום ר׳ ישמעאל אמרו אפי
 צ!ור וכו׳ תרמכ״ס פשק כן וס״ל כסתמא דמתני׳
 פרק י״ר דנגע׳יס דגריש שם רכיעית [א״מ טפי הו״ל
 למימר כסתם מתני׳ רפ׳ שתי מדות כדכתכו תתוס׳
 וכן ר״א כפ׳ ג׳ מינין ס״ל תכי עכ״ת] ועוד דקתני
, גכי  משוס ר׳ ישמעאלי ־אמרו ותוו רכים וכת״ג כת

 אכל מפריש מן תעיסת וק״ל:
 אלא דקשיא לי אמאי לאדייקינןמדכתיכ על
 תמי׳ כדדייקינן גכי עפר סוטת
 מדלא כתיב כמיס וכ״כ רש״י כחומש דדייק מדכתיכ

 על סמים וצ״ע: י
 שם הקדים עפר למים וכו׳ שתסא חיותן
 בכלי וכו׳ עיין למתרש״א
 כמה שהשיג על הרמכ״ן וז״לתרמכ״ן כך שנו רכותנו
 שאס הקדים אפרלמיס פסול דקדקו רבותינו מים
 חיים אל כלי שתתא חיותן ככלי ואולי מפני שלא
ר שריפת החטאת אל־ כלי ונתן פ ע  אמר ולקחו מ
 עליו מיס חיים אכל פירושו ונין על האפר מים
 חיים שתם ככלי ולומ׳ שיערכ וכו׳ ער שיהיו
 המי6 צ פין עליו עכ״ל ואס כפי הכנת מתרש״א
 למה צריך הכרח אחר אלא שכונתו דחאי דשנו
 רכותי׳ ראם הקדי׳ עפר למי׳ פשו׳ לאו מדכתי׳ מיס
 חיים אל כלי דתא דרשו שתהא חיותן ככלי אלא דקדקו
 מדלא כתיכ ולקחו מעפר שריפת החטאת אל כלי
 ונתן עליו מיס חיים אלא פי׳ שיערכ וכו׳ עד שיתיר

 צפין עליו ופשוט וק״ל.
 ואין להקשות דאיכתיכחכי לא משמע שתהא
 חיותן ככלי רחא ודאי שתהא
 חיותן ככלי אסמכת׳ כעלמא וכדאיתא כפ׳ כ״ש ואפי׳
 חכי אינו עיקר הטעם כיון דמכעי ליה לאסמכת׳
 א״כמחיכא תיתי דנידרוש דרשת אחרת שצריך חמים
 כתחלח כירן דמשמעותו ענין אחר . עוד י״ל דחא
 דכתכ שתהא חיו׳ ככלי היא מלה מושאלת ר״ל שצרי׳
 כתחלח המיס ומחיכא דייקינן חכי מפני שלא אמר

 כהפך והכל רכור אחר וק״ל:
 תיס׳ ד״ה מאי הוי עלה וכו׳ץי״ל דלא אתכריר
 להו האי דשייריה אי משוס
 טעמא כדפרישית וכו׳ עכ״ל ד״ל׳ אי היכא דתני
 .מנעא לא שייך תנא ושייר וא״כ תפשוט או דוקא
 הינא דתני כסיפא כמו התיא דקירושין וק״ל [א״מ
 מלת כדפרישית שכתבו חתוש׳ דחקתו למחכר ז״ל
 לפרש הכי אכל פי׳ זת תמוה רערין קו' חתוס׳
 כמקומה עומדת כיון דמצירע לאו שיור׳ הוא א״כ
 לא שייך לישנייי תנא ושייר רמאי שייר דהאי שייר
 ותפשוט הכעיא ע״כ י״ל כפשוטו ומלת כדפרישית
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 הוא הקללה וליתא דשכועמ שיש כה אלה אסרו,
 אכל אחר ממסקנא מפכינן ואת כי שטית הנקי
; אישות ה  קודם אם לא שככ וזהו כונת מ׳ משי׳ל כ

 . ולא קשה מה שהקשה עליויהשע״ח ז״ל וק״ל :
 ״ אבל דברי ד^״י כחומש תמוםים םס ופי'
ם דרש״י כרחכ״ג ״ א ר  ם
ץ דהא ל*ת ליה לרחכ״נ חנקי אלא אם לא מז ו  קי
 שככ לחוד וזהו שכתצ רש״י דמצוה לפתוח כזכות
 תחלה וממללממיא מכלל לאו ולמה נקט חכי ולא
 אמר הקללה אם שככ.כיון דנחית לחכי משוסדמצ׳
 לפתוח כזכות תחלה כדפירשנו אכל ראיתי גי׳ םא
 אם שככ חנקי ואפשר רחא כחא תליא כיון דלאו
 חנקי משמע [אלא משום].שזהו חמכלל לאו,ונתיישב
.יתרו למען  זח םיטכ כמם שפירשנו כמ״ש רש״י פ׳
 יאריכון ימיך זאם ילאו יתקצרו ומנ״לדילמ׳ ואם לאו
 לא יתקצרו ולא אריכות [ופירשתי] במ״ש מחראנ״ח
 ז״ל דקללם טכעית היא יוצאת מכלל לאו ודוקא
 קללה שיוצאת חוץ מן *זטכע כמו קללות דת״כ
 ודמשנמ תורה. ובזה נתיישב קושיית חר״ן כשכועות
, שמעת העדות גצי אל יכך ויברכך ויטב לך  כפ
 ובמקום אחר נאריך כזה כם״ר [א״מ ע״ש כמקום

 םנז׳] :
 תוס׳ ד׳יה חזר וחלקן וכו״ ומהא נמי ומ׳
 . י דר״עק ומ׳ אלמא
 לר״עק אית ליה ברירה" וכו״ עכ״ל ומיהו םתוספ׳
 כתבו שם דטעמא דד״ע משום דמחייכ על ספק
 מעילה'[אשם תלוי] וא״כ ככל אחת ואחת איכא
 ספק מעילם ולכ״ע אין ברירה מיהו ראיתי לחתו׳
 שם בד״ מאחרון כר״מ.משין ונו׳ שכתבו דס״ר
 דטעמא משום בריי־מ וכו׳. ולא ידעתי דא״כ איך
 תתיישב מרישא ומ״ש רישא ומ״ש סיפא וצ״ע[א״מ
 אפשר דס״ל.דיש לחלק כין מוכרר מעיקרא ואח״כ
 נתעדכ כין מיכאדלא מוברר כלל עכ׳ימ]. מימו
 ק״ל על מתום׳ דמכא דמא מבואר בכריתות דר״עק
 מחייכ על סעק מעילם.אשם תלוי ועור כמקום
 אקר כאריד כפרט 'זמ בע״מ [א״מ ואפשר ליישכ
-דמשמע. לשו לר״עק דנקט ניון שמוציא מראשונמ
, ולא אשם תלוי וע״נ  ימעל קרבן מעילם ממש קאמ

 משום רס״ל יש בריים ענ״ם]:־
 ע׳׳בגמ׳ אמן שלא אקמא וכו׳ נראם סט׳
 דמגלגלין על מעתיד
 משום דמורגלמ.עמו כשתירמ א״כ• יש לחוש שמא
 תתייחד עמו פעם אחרת בלא עדים ותקלקל עמו
 א״כמכאן ראיס דדוקא עםיבועל זמ מוא דכודקין
 אותמ למבא אבל עם איש אחר אין כודקין אוממ
 [א״מ וכ״כמ, קרבןחגיליסי׳ פ״בלתין קו׳ ממרימ״ט
ל מעתיד דקיי״ל ע מ מ ע מ ל ת מ  שמק׳ דקי״ל בר״מ ד
 נת״ק דשותמ וחוזרת י וצזותמ בשני בועלין ולממ
 שותמ וםלא אם נטמאת מיו בודקין אותמ מים
 םראשונים דלפ״ז ניחאלדבשני בועליןאין סמים מא׳
 בורק׳ן אותמ ענ״מ] וא״נ לפ״ז לא איצט׳ זאת למעט
 בועל א׳ ואיש א׳ דודאי ממיס מא׳ בודקין מיתו
 ק״ל בדברי רכינושפסקנר״מ ופסק באיש א׳ ובועל
 א׳ אינמ שותמ ואסורמ לבעלמ ואמאי ניון דלא
 בדקו אותמ ממיס מראשונים ודאי טמורמ מיא נמו
 שתיימ ראשונמ שאס לא בדקו אותם ממים מותרת

, חליצמ [א״מ נ״ל דצ״ל  .ועוד מיני שיין דפליגי אי ס
 מתמיד] מצום או עיכול דמשמעות מש״ש לא משמ,

 מני וק״ל:
 בד״ה כתבה אגרת ונו׳ דאי לא תימא מני
 ומ׳ מדלא משני כמשורטטין
 וכו׳ עכ״לעיין מ״ש מםרש״ל ולדבריו פירוש מתוס׳
 דמא ראמרינן ונו׳ ד״ל דמנאן אין ראימ לדברימס
 דלנאור׳ פי׳ אין צרינין ר״ל דלא מפסל אי עשאן
 בלא שרטוט א״כ סוטמ נמי למני איצטריך קרא
 לזמ כתבו אין צריכין ד״ל דלא מצי לשרטט ולעולם
ל תימת צס״ת מיפסל ולא ידענא מי מכריחו כ  ר
 לפרש כך וכן מקשמ ממרש״א. יש מקשים דאכתי
 אמאי לא משני שקזר ושרטט וא״כ מכאן נפשט
 םספק של מתוס׳ ונראמ לי דלק״מ דמשרטוט אף
 [שמוא מן] ממלכמ למשמ כסיני עיקרו משום נוי
 וככלוי ליכא נוי כשרשוט וודאי אינו כבוד ולא

 י ־ עשם ולא כלום ופשוט :
 בא׳׳ד מאי איצטריך למימ׳ וכו״ כיון דאפילו
 כס״ת םום םגי לים בשרטוט לארכע
 מפאות וכו, על׳ל ממרש״ל מגים מאי איכא למימ׳
 ונראמ לי שמדין עמו דלא א״ש לישנא דמאי איצט,
ם לשונם שכתבו כיון דסגי כר, פאות ולפי׳  ע
 ממרש״א צ״ל מכי ומלא כלאו מכי שלש אין כותכי׳
 כלא שירטוט ואי איצט׳ לכין משיטין מלא אפילו
 בס״ת סגי בד, פאות וא״כ כל זס חסר אכל לפי׳
 ממרש״ל אתי שפיר מאי איל למימ׳ םלא ע״כ
 דאיירי כבין םשיטין וכס״ת סגי בד׳ פאות ולאו
 ידעתי לממ לא תירצו דאי לאו קרא לא מפשיל
 ובס״ת מפשיל בלא ד' פאות דש״ת פשיטא דמפסיל
 ונ״ל שזמו מכרח ממרש״ל ז״ל שפי׳ דאלת״מ וכולי
 ונימא וכו׳ דש״ל דזםו עיקר כונתם מאחר דתפלין
 לא מפשיל ליש סוטה וצ״ע. וי״ל דש׳יל כפשיטו׳
 אפי׳ כגליונים לא מפסל וזהו שחגימ מהרש״ל מאי
 איכא למימ׳ מיהו מ״ש כיון דסגי כר׳ פאות ק׳
 לאפי׳ כד, פאות לא. מפסיל וחיה להם להקשות
 בפשיטות ומממרש״ל ס״ל דמפסיל א״כ למס לא
 נימא דאצטריך לפסול וצ״ל דס״ל אפי, כג׳ אין

 כותביו מפשיל וצ״ע :
 דף י״ח ע״א גמ׳ אחת שמעה שאיןכח
 • אלה וכו׳ מכאן
 מתוקממישהקשה מחר״שאלגאזיז״ל על מה שכת׳
 מתוש, כקידושין ד׳ '.ם״א ע״כ דמה שאנו רוצים
 חשוכ חןע״ש א״כ ממיכאדייק ר׳ כסנהדרין כפ׳
 אחד דיני ממונות מחכא דפותחין כזכות תחלה
 רהא צריך לכתוכ אם לא שככ תחלה משום חן
 קודם הלאו ע״ש [ועיין כשע״חח׳ אישות פ״ו מ״ש
 מם] וכגמ׳ דידן יתיישכ'דדייק מדלא קאמר תחלה
 שמעה שיש כח אלח וקאמ׳ תחלה שבועה *שאין
 כח אלה מכאן דייק דפותחין כזכות תחלה [א״מ עיין
 מ״ש םמחב׳ ז״ל בקידושין שם] וכחכי אשכחנא
 פתרי ליישב דבריהם שבת׳ דמה שאנו רוצים חשוב
 מן ומקשה חרבט״ז בהקדמתו ליו״דומחריב״למההיא
 דאתקין שמואל כגיטא דשכיכ מרע אם לא מתי לא
 ימים גט ואס מתי ימימ גט יעויין עליו ומשתא
 ניחא דמנת מתום, על מאי דלא אסיק אדעתימ
 רמנקי לית כמ קללת וא״כ צ״ל רואת כי שטית
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טי כסיד ו  פרק היה נ
׳ גייםת  דף י״ט ע״ב דיה כפיי י״חלכי
י ל ו נ  י מספרים ו
, ענ״ל עיין ו נ  ירושלמי ונוי בשםתחילמ לשתות ו
 מ״ש ממרש״א ז״ל ודבריו תמוצזים דמא בוםשקמ
 בתיא קאי א״כ וחשקא קמא מאי עביד לימ ואי׳כ
 משמע דופשקמ קמא לגופו אלמא רכרבנן ס״ל
 ואם נאמר רש״ל דוהשקת קמא לומר דבריעכר
נ ממ כין רע״ק וממ בין ר״ש ועור ״  נשירמ א
 דכומשקמ כתר, דקאייאחי מקטמז מאי שלא כדין
 איכא דמא כדין מוא דאקר מקטלמ מוא נדין
 כר׳׳ש ולומ׳ דומשקמ כתר׳. אקודם מקטרמ קאי
 קשמ א״כ מיה לו לדרוש זמ כומשקמ קמא וצ״ע
 [א״מ נר׳ דממחבר ז״ל מכין רמהרש״א קאי לפי
 גי׳ ר״ח רמומשקמ כתרא רריש י ומש״מ ממשס
 עליו שפיר אכל מנראמ לי דממדש״א ס״ל ימ־ימשלמי
 אית לימ כרש״י דרע״ק מומשקמ קמא דריש לומ׳
 דמשמתחילמ לשתות אינה ינולמ לחזור אע״פ דשלא
 כדין עכור נםנים דמחקומ קורם מקטרם וחייכר
 דאיבא בין ר״ש לרע״ק דלר״ש כיון דשלא כדין עכור

 אין מערערין א1ות' עכ״ם]:
 דף כ׳ #״א מתני׳ אינת משפקת לשתות וכו׳
 י איתא בגמ׳ דסתמא כי״ש
 וא״נ לנאור׳ דמילכת, כר״ש רםו״ל מחלוקת ואח׳׳כ
 סתם וא״כ קשמ על מדמכ״ם שפשק כרמן וגן מק׳
 מרכ כעל כני שמואל ול״נרלק״מ דמא איכא שתמא
 [אידינא כרמן דקתני נמחקה המגילה וכוי] ומנחתה
 מתפזרת וחיינו כרכנן [דלד״ש] ע״כ [לא אתיא] אלא
ד ואע״ג רכתר [חכי סתם לן כשי:׳ מ  אי שלא כדין ע
 כר״ש] שמא האי סתמא ררישא וסיפא שלא כדין
 מיידי דאיתא כירושלמי [דס״ל] לחכמים שאם שתת
 אחר מקרבמ כשירה ותלמוךאדהכאמשום [דלא ס״ל
 כממיא דירושלמי קאמ׳ מא מני ר״ש היא ותפסינן
 כירושלמי כדי דלא למכחיש מאי בללא דיחיד ורבים
 מלכם כרכים ועוד דמא איכא כירושלמי אית תטיי

 תנו לא זזה משם וכו׳ וכרכנן וק״ל:
ה שמרים כבר וכו׳ ולא ניחא ליה  רש״י ד
 לפרש עלשם [סוק] דכתי'
 ובאו במ ממים םמאררים למדים וא״כ [על שם]
 סופן םיינו [מדכתיצ למרום וא״כ לא שייך לפ׳ ממרי׳
 ע״ש סופן אכל כמרים קמא ודאי ע״ש סופם דאי
 אם לא מ תרתי למה לי(חסר) ומזמ לא קשס ממ
 שהקש' מהרש״א ולת״מ וק״ל דלמדים דכתיכ קאי
 אמרים דבתיב בתחלמ אכל המאדרים אינו דומה

 למרים וק״ל:
א מ ע ה מצוה בין ב  דף כ״א ע״א תוס׳ ד
 דעסיק במ
 וכו׳ ותימא מאי דקתני כברייתא תלם ובו׳ עב״ל
 ונ״ל דאמרינן ת׳׳ח אסור לעבור במקומות ממטונעו׳
 שאי אפשר שלא ימרמר בד״ת וא״כ ת״ח כל ימיו
 עוסק כמ חץ מדואג ואחיתופל שפקרו לגמרי וחשיב
 דלא עסיק במ אכל מצומ בל זמן שפירש מממצומ
 חשיכ לא עסיק כמ שאין כמצום שמות כל סיום כלו
 רכיון שכלתמ ממצומ עבר ממנמ אכל תורם זמנם

 כל

 לכיתמ ולא חיישי׳ שמא זכות תלמ למ או אינו
 מנוקה מעון מ״נ לא תלינן כזם ואפשר דכפעם כ׳
 ביון ררגליס לדבר שנסתרה ש< פעמים עמו ודאי
 תלינן כאינו מנוקה מעון [א״מ י״ל דעבשיו לאחר
 שתיימ מא׳ נכשל בעכירמ ומש״ם לא בדקילם מים
, כיון דעכשיו אינו מנוקמ מעון דודאי בשתיית  מא
 מא׳ לא חיישי׳ כיון דל׳ר מודיעין אותמ לא מימ
 משקם אותם ומוחק השם על ידו כחנם ובודאי לא
 םשקם אותה אלא א״כ יודע כעצמו שםוא מנוקם
 מעון מיסו ק״ל אכתיתיקשי לדיר, דקי״לכי״מוקי״ל
, ואיש א׳ כמו  כת״ק דחחיה ושותמ חץ מבועל א
 שפסק םימב״ם א״כ זאת למם לי אי למעוטי בועל
, פשיטא שמרי אם נטמאת וזיו בודקין  א, ואיש א
, ואם אינו מנוקמ מעון א״כ משתי  אותם ממים מא
 נמי לא בדקי למ מיא ואמאי איצטרן זאת ואם
 נאמרכמו שתי, ממיימ׳יט ז״ל כגון שלא גלגל עלימ
 למבא א״כ מאי ק״ל וממ מרויחו באלו םתירוצום
 .ציון דע״כ צריכין לתי׳ ממרימ״טואח״כ ראיתילמ׳
 חיים שאל ח׳*כ בתחלתו שמק, כן עלמי קרכןחגיגמ
 יע״ש ונלע״ד ליישב דכרימם דודא קי־א דזאתאיצט,
 למיכא דלא גלגל עלימ כלמבא אבל מאי דקי״ל
 .דחוזרת ושותמ כשני בועלין לא ניחא לסו לאוקמ׳
 דpא מיכא שלא גלגל עלימ כלמכא דמסתמא איירי
 שעשה לס כסדרוכמצומ ולא מו״ללםרמכ״ם למסת׳
 .סתומיי וכן מאי דכתכ םרמכ״ם דככועל א׳ אינמ
 חוזרת ושותמ ואשורמ לכעלם ודאי מיידי אפי׳ שגלגל
 עלים לםכא כמשפט שכתב םדמכ״ם שם ומש״מ ק״ל
 למחכר ז״ל שפיר כנ״ל עכ״ם] ומזה. נפשט םשפקשל
 מ׳ קרכן חגיגת אי כפעם םכ׳ אינו מנוקם [מעון
 מי כדקי לם סמים מא׳ שמיו כזמן שמימ מנוקמ
 מעון דמי] אמרינן כיוןדכפעם מא׳ מנוקמ כודקין
 או לא . מיהו נראמ [דמיכא דמשכיח׳ לאחר שנסת׳
ם שנית] ודאי דמותית (חסר) דרכ יום0 ע  עמו פ
 דמתנונת ודאי דאם םשכיחם דמותרת מיםו למאן
 דל״ל דמתנונמ יש למסתפק ואף אם םשמחם כפעם
 מאי עוד מוסיף למשכיח . וכזמ ל״ל שזמו כונת
 םתום׳ שמביאו מירוש׳ דקאמ' כפקדוץ שגםמשמחין
 מכח שתיימ מראשונמ ג״כ דמש״ס לא קאמ׳ אלא

 שמערערין :
 תוס״ דיה אמרי כמערכא וכו׳ ותני כמ
 ונעלממ מעיני אישמולא
 מעיני יכמםוכו׳ עכ׳ילעיין בממרש״ל ולכאו׳ דכחיו
 תמוםים וכמו שמקשמ עליו ממרש״א ונ״ל שסוכר
 מםרש״ל ז״ל דםירושלמי חולק על תלמוד דידןדם״ל
 דשומתז יכם תיא אסורה ואין קידושין תופסין כמ
 כיון דיש כם איסור לאו ולענין קינוי מקנא לם
 וקנא את אשתו אפי, מקצת אשתו אכל שתיימ אינמ
 שותמ אי נמי כגון שבא עלימ בכית אחיו אף דלא קנם
 אלא לאלו םדברים םאמורים כפרשמ כיון דצריכמ
 גט חשיכ קינוי כמ״ש התוס׳לקמן כפי ארוסם א״כ
 כגון שמתנה עליה לכשתכנס כדאיתא בברייתא לקמן

 ודו״ק :

 סליק־ פ׳ מיה מביא ״ הוא ברחמיו לציון גואל מביא

. כעזרת אל פודמ ומציל. וטל  ואתחיל פ׳ מימ נ



 מסכת סוטה
 להוכיח שמכםנים וםלוים. לא נכנסו ככלל הערבות
 דאל״כ הרי מספרםלוים שנים ועשרים אלף ומאתים
ם יש ליישב דברי מתיש' ס  [מלבר םת״ר אלף וכו׳] ו
 כברכות ד, כ׳ ע״ב כבי הא דמכגנ״ל נשים כברכת
 המזון דאורייתא או דרבנן. ונ״מ להוציא אחרים י״ח
 שדחו דברי רש״י שפי, דמכע״ל [משום. דלא נטלו
 חלק כאק] דא״כיכםנים ולוים נמי תכעי וכהגםות
 אסירי נמיחכיא קושיא זאת ע״ש ולכאו׳ משה דלפי׳
 דכרי הרא״ש שם והתוספות כפ׳ ג׳ שאכלו ר׳ מ״ח
ם אינו ל ו ע ל ד ם ת  שחק׳ מהכא להיהיא דאמריצן ח
 מוציא אחרים עד שיאכל כזית. דגן ואם אכל כזית
 דגןי[מימא מוציא. אחרים י״ח] ואע״פ שכזית [אינו
 חייכ רק] מדרבנן ותי׳ משו׳ דאיתנחו ככלל ערכות
 [ולכך אע״פ שלא אכל מחוייב להוציאו והא דצריך
 לאכול כזית דגן כדי שיוכל לומ׳, שאכלנו. ,אכל קטן
 לאו ככלל ?נרמת וסיים םרא״ש יוכן נשים ליתנהו
 בכלל ערכות] ע״ש מאי <קשיא* לחו הכא דכםנים
ק מ״מ כיון דאיתנמו א  ולוים [אע״פשלאנטלוחלק כ
 ככלל ערכות מוציאין אחרים ידי חוכתם כמו גדול
 שלא אכל דמוציא אחרים משוס רחייב לםוציאן א״כ
 מאי נ״מ מדאוריית׳ או מררכנןולכך לא מכע״לאלא
 גכי נשים דוקא רליתנמו ככלל ערכות] ולעי מאמור
 ניחא דכםנים ולוים נמי אינם ככלל ערכות כמו

 [נשים ולכך ק״ל שפיר וק״ל]:
 ד׳ ט״י ע״כ תוס, ד׳ה עד שיכלה וט׳
 ותפיס
 לשון אחרוין וכו׳ עכ״ל עיין לס׳ לח״מ כס׳ שופר
א שמחלק דדוקא משונים םוא דמשתמעי כגון ׳ /  פ
 חצוצרות ושופר שמן משונים אכל כשמן שוין לא
 משת:נעי ולכאו' קשמ עליו רא״כ כמלל ומגילמ אמאי
 עשרמ קורץ כאחד מא שויןםם מימויש״י תירצמשם
 כמתק לשונו שכתכ שאיאפשר שלא ימא אחד לפנים
 ואחד לאחור שיקדים א׳.יותר מחמדו ולכאו, דמי
 מכניסו לזמ ומשתא ניח׳ דםשתא םוו משונים שזמ׳
 קורא בזמ וזמ קורא כזמ וק״ל [א״מ עיין כמ״ש

:  ממחבר ז״ל במס׳ ר״ם ר׳כי׳ז עכ״ם ]
ף D' ע׳ יב גמ׳לפי שאעעונין אמן במקדש  ד
 רש״י, בחומש בפ׳מאזינו
 כתכ מכו גורל לאלמינו זמ שעונין כשכמל״ו אחר
 ברכמ שבמקדש ועיין ממ שמק׳ םרא״ם מספרי
 ונעלם ממנו גמ׳ דיומא שמכיאו ררשמ דרש״י מימו
 ספרי יליף מפסוק אחר קומו ויברכו שם כבודך וס״ל
 דממיא דמשמ כגכולין מיא מיםו מש״ם דיומא ס׳ ל
 כיון דעדיין לא נכנס למקדש חשיכי כמו מקרש
 ואין עונין אמן וספרי ס״ל רפי׳ מכו גודל מוא

:  אמן
 דף מי׳ח ע״במתני״ משבטלה סנמדריו
 וכו׳ דע
 דאיתא בגיטין ד׳ ז׳ ע״א שלחן לימ למר עוקכא
 זמרא מנ״ל דאסיר ומשיב למם אל תשמח ישראל אל
 גיל וכו׳ ולשלח למו [ממכא בשיר לא ישתו יין] אי
 ממא מו״א [מ״מ זמר׳ דמנא] אבל זמר, דפומא שרי
 קמ״ל קרא דאל תשמח ישראל ובו׳ ורש״י פי׳ [זמרא
 לשורר] בבית ממשתאות וע״ש בתוס׳ שמביאו ראימ
 ממתני, דמכא [ונ״ל למביא ראימ מסוגיא רמתם]
 דקרא דאל תשמ* ישראל [מוא דוק׳ על מיין כבית

 ש זשתאות

 כל תיום עד שישן נדו״ק [א״מ לא ידעתי אין נתיישכמ
מ כמו שיראם םרואם וצ״ע עכ״ם]:  קו׳ מתום׳ מ

 דף כ״ד V"2 גמ׳ אלא.טעמא דכתיכ מני
 י קראימאלא״ממו״א
 ארוסמ שןתמ וכו׳ לא ידעתי לממ לא מקשה קושית
 [מכחשם.דלר׳ יאשים] אין שומרת יכם תשתמ ומלא
 כתיב [מבלעדי אישין וכו׳] ועודדכשומרת יכם דייק
 מכח [דכותמ וכו׳ ומלא] םקושיא חייל׳ אף אשומרת
 יכם [ויש] לומ, רשומרת יכם חשיכ שקדמת שכיכת
 כעל [רםיינו אחיו ויכם כמקום אחיו] שכן כתכ רש״י
 ביבמות [ד׳ נ״ת ע״כ ולא ידעתי מם] מקשים עליו
, שם [ואדרכא מסוגיץ] איכא סייעתא ולמא  םתוס
 לא [חסר כממ שיטות וכל שארית םדף שרו0 ולא

 נשאר ני אם ראשי משיטות וחע״ד]:
 תוס׳ ד״ה 1ר יונתן וכו׳ תימא םאי ריכויא לר׳
 יאשים מנלים וכו׳ עכ׳׳ל עיין
 מ״ש מםרש״א [דלפרש״י ל״ק דםני דרשות אסמכתות
 ע״ש וליתא דאכתי תיקשי לשמואל אליכא דר׳ יאשים
 דאיצט׳ איש איש לרמת א״כ תאי דרשם דלרמת
 אשת חיש וכו׳ מנ״ל מא איצט׳] למכתב זמ לר׳
 יאשים [ליבות שומית יכם דאפי׳ לשיטת יש״י מוי]
, יאשימ דישמ גמוי׳ וכן [ליכ אליכ, די׳ יונתן  לי
 איצט׳ תחת אישם למעוטי איוסמ א״כ מאי דישמ
 לאקושי איש לאשמ] כדי׳ יאשימ מנ״ל וא״כ מתוס,
 [מקשי, גם לפרש״י ודלא כממיש״א] (ומשאר חסי

 ומי״ח): .
ף כ׳ז ע׳׳א ד״ה מעוברת עצמו רש״י  ד
 י פירש ולא
 אמיינן דלא לקטלימ לולד ונו׳ ומנא,־ מכי פירושו
 מעוכרת עצמו ונו׳ ולא אמרינן נמו נן מעוכרת
 חנירו ונו׳ ומת מולד ונו׳ עכ״ל עיין במשנת למלך
 כפ״כ ממ׳ סוטמ ומ״ש דמא ראמרינן כפ׳ אע״פ
, ולא  וסילכתא מת מותר מיינו אליבא'דרבנן וכו
 ירענא מאי קאמ׳ דמא דמת מותר כשמת תוך כ״ד
 חדש רמותרת לינשא לאחר לכ״עוממ ענין מחלוקת
 ד״מ ורכק כזמ דלכ״עאם מת מותרת לינשא לכתחלמ
 אך ממ שמק׳ דלר״מ ודאי 1לא יחזיר כאמת שאלמ
 מיא דמא ד״מ קאמ׳ לא יחזיר עולמית ומיינו אפי׳
 אחר שמת כיון דנשא0׳ באיסור קניס ר״מ. וי״ל כדוחק
 דס״ל לתוש׳ דמא רקאמ, לא יחזיר עולמית מיינו
 כשעדין מולד קיים אכל כשמת כיון דמותרת לינשא
 לכתחלמ שריא וכשעדין קיים אפי׳ אחד שיגדל גזור
 דיש לגזור שמא תנשא אחרת כתוך כ״ד חדש אכל

 מת מפרסממ מילתא וליכא למטעי זק״ל:
 גם מה שהקשה בץ לרש״י כץ ליזתוס׳ ״מאי
 1 אשמעי׳ במעוברת עצמו

א> ק״ל למר דמא לרש״י וראי א מ נ ע ר ״ש לא ו  ע

, כמו שמיא ולא דמי למעוברת  ראיצט׳ דממיתין אות
 חבידודממתינין למ עד שתלד אף לדעת רש״י לשיטתו
 שכת׳ ברש״י דמטע׳ מואמשו׳ שמכעל רוצמ לתשקותמ
 אבל במעוברת חבירו ודאי אין כידנו כח לאבד [עוכר
 של] אחרים [ולםתוס׳ מרי מבואר כדכרימם מרכות׳

 דקמ״&וירל:, י
ף ל״ז טייב גמ׳ אע לך כל מצום ומצ׳  ד

1 כתורם שלא.  י * 1
 נכרתו עלימ וכו׳ של שש מאות א!ף וכו׳ מכאן יש



 מסכת סוטה
 מקומות עי׳ש וקשמדאכתי נעכיר קנין שטר יוכיח
 דשטי־ [קונס כאשת] ואינו קונה כיכמם וכן קשת
 מזמ על מתרס׳ דככא קמא די כ״ו בד״מ אינו דין
 שמחוייב בר׳ דברים וא״ת מם לאדם שכן מועד וכו׳
 וי״ל מזקי אדם מנזקי אדם יליף ועיץ מם שעי,
 י ממרש״א [דר״ל דיליף מקומו׳ דארכעם דכרי״ מכוער]
 ודכריו תמוהים ראכתי נעביר ערכת מם ועיין במם

י• שצתכנו כחי׳ לשם ועיין"צש״״מ לשם ודו״ק :  י

ב תוס׳ ד״ה מ״ש דפלגינהו  דף ל׳יב ע׳
 . וכו׳ איכ׳
 כינייהו וכו׳ ואי׳ת וכו׳ שיכה דכתכ רחמנא למ״ל
 וכו׳ וו״ל דאי לא כת׳ רחמנא שיכם םו״א דנבעי
 זקן וחכם וכו׳ עכ״ל עיין כמם שםקשם מםרש״אז״ל
 וסתי׳ פשוט דס׳׳ל כרבנן י״ל כדברי מרא״ש אכל בר׳
 לא משמע להו כחרא״ש ז״ל משום דר*י רריש מכח
 משמעו, זקן וכ״כ מהרי״ל ז״ל ועוד נראה דלא קשי׳
 רלעול׳ בדברי רבנן אמרינן דאי כתי, זקן חוה משמ׳
 דיניק וחכים•וכ״ת דא״כ אמאי לא קאמד טעמא
 דרבנן משום דא״כ נכאוב רחמנא זקן מא לא קשמ
, לממלא אמ׳ ע  דםש״ס אי מוח אמ׳ מכי חוה צרי׳ ט
, ימודמ דשיכמ משמע כל שיבמ [וזקן אפילו  כאימי ן
 ינייק וחכים] ואין לומ׳ מדקפיד רחמנא אחכמא אלמא
 שיבם נמי בעי׳ חכם דזם םטעם לבדו אינו מועיל
 לדחות פשטימ דקרא אלא מצח דלא פלגינםו ור״י
י סברא דלאפלגנמוכדי לדחות א מ מ י ל ת י א י מ  נ
 סברת איסי דזמ פי׳ מדקפיד [קרא אחנממ] אלא
 די״י לקח סברא אמצעית אכל םטפם דקאמר ברבו
 יוסי אינו מועיל לדחות סברת. אישי אלא לדחות
 םכרת רכנן ולכך התוס׳ םקשו׳ בר״י וא״כ לפ״ז פי*
 מקפיד ר״ל מדלאפלגנחי [דהיינו לכתוב מפני שיב׳
 תקום והדרת תקום והדרת פני זקן] אלא כחד קרא

 ש״מ דקפיד דכעינן חצם ,
 JH דאין להקשות כסברת אישי לכתוב1
 « י רחמנא. שיכא לכד
 ולא צריך זקן [א״מ לא ידענא מאי ק״ל דהא צריך
 לכתוכ זהן ליניק וחכים . דאיסי אית לים נמי כר׳יי
 כמ״ש חרא״ש והביאו מהרש״א עכ״ם] רזו אינה קושי
 דככר המשנה כאבות תירצה זה רבן ס׳ לזקנה וכן
 ע׳ לשיכמ וא״כ אי כתכ רקצננא שיכמ םו״א רבעי׳
 ע׳ ואי כתכ זקן םו״א רכעינן חכם וא״כ לפ״ז יתור,
 דכריא^שי באופן אקר [דזקן אשמאי] ער שיבם [רםיינו
] ודחכםמשעת זקנם דמיינו'כן ששים אך דברי ׳  ע
 ממתדגס צל״ע שתרגם שיבה מקמי דסכר כאוריית׳

 ובזקן תרגם סבא רלא כמאן וצ״ע:
 דף ל״ד ע׳יא דיה גבריי וצו, [א״מ עיין
 . כמ״שכ ממחבר
 ז״ל כחי׳ לבלכות ד״ח ע״ש שמארין לפלפל בדברי

 מתוס׳ ובממרש״אעכ״מ]:
ע״א דדה הקבלות וכו, וי״ל  דףל״ו
. דמ״מאיצ, י  י
 למפסל קרבן וכו• דמא עבודמ לא מתחלם וכו׳
 עכ״למכאן יש למוכיח םפיקו שלמיב ע״דאם
 חייכין מיתם רםו״ל כזרים כיון דלשים פטורות םו״ל
 זרים או לא יע״ש דא״כ אמאי אילט׳ למפםל עכור״
 תפ״ל דםוו לו זדים אלא ע״כ דלא.מחייבימיתם בכן
 יי־• ^־~י־יי«1י עכור׳ וא״כ אע״ג דכתיכ כני ישראל

 לא

 ממשתאות] רלנאור, מול״ל [דאי ממא] מו״א זמר׳
 [דייקא על מיין מוא דאסו׳ דכתיכ כשיר לא] ישתו
 יין וא״כ דוקא על מיין [ומש״מ מביא מאל תשמח
 וכו, אלא ע״כ דאל תשמח נמי מוא דוקא על
 מיין ולכאו, נר, דבין] זמרא דפומא בין [זמרא
 דמנא לא אסרו] אלא דוק׳ על מיין אכל םרמב״ם
 [כפ״מ דמ׳ תענית כתכ וכן גזרו שלא לנגן ככלי
 שיר וכו, ואפי׳ שירמ כעמ על מיין אסור׳ וכו׳
 נראמ] מדבריו דזמרא [דמנא אסו׳ אפי׳ כלא יין.
 ובזמרא] דפומא דוקא על מיין וצ״ל [דמגמ׳ מ״ק
 אי ממא מו״א מ״מ] זמדא דמנא [אבל דפומ׳]
 אפי׳ כיין שריי [קמ״ל] דפומא אסו׳ ודוקא על
 מיין [אכל דמנא] אפי׳ כלא יין וסש״ס מ״מ דמצי
 [לשנויי כי •קושיין לייכות׳ דאפי׳] כלא יין אלא
 ךמש״ס• אי שני (חסר איזמ שיטות) אכל רש״י
 (חסר) ומכי מוכח כירושלמי גני ודמיך כזמדא
 שלח [חשדי וכל סר0 .שרוף ולא נשאר כי אס ראשי

 שיטות ולא יכולתי ללקט מםם שום דכר :
 דף מ״ט ע׳א בפולמוס של טיטוס וכולי
 פרש״י חיל של
 חורקנוסעל אריסטוכלו>ס. אחיו עכ״ל צ״ע דמלכו׳
 כית חשמונאי קדמו טוכא קורס טיטוס [שםים
. כפ״ק דע״ז וראיתי למתוס׳  כזמן םחרכן] כדאית,
 בש׳׳פ ממכם [ד׳ פ״כ ע״כ] שםקשו כן ותי׳ דלא
 קבילו עלייםו [מעיקר׳ ולבסוף הבלו ע״ש אבל
 רש״י שםםכימם יחד ק׳ ואי לאו דמסתפינא
 אמינא דכאותו־םזמן [שםיו כיח חשמונאי מים
 טיטוס זם ואינו טיטוס שתים כחרכן] וטיטוס הוא
 לשון גדולמ ואף יש אספינוס [שמים קידם טיטוס]
 זמ םקדמון [חסר ולא נשאר כל אם ראשי שיטות

 וחע״ד]:
, ישמעאל כן פאכי [כטלמ] זיו  ש0 משמת ר
 כמונמ עיין ערש״י ואפש׳ שמכמגי,

 גדולים שמיע בכית] שני כל אחד לא משלים שנתו,
 [חוץ מר׳ ישמעאל] כן עאכי שםאריך ימים ושנים
 ואנ< שיש [שמעון םצדיק שחי םרכם שנים] ושמש
 [ככםונם גדולם כמם שנים] מ״מ זמו מאחרון אכל
 שמעון מצדיק [מימ כנזחלת כית שני] ומזם אני מפרש
 דברי רש״י [חסר] שמעון מצדיק כמן גדול (חסר

 וחע״ד):

' סוטמ  םליקא לם מס,

 בעזרת אלמיימעלמ ומט מ

 מסכת קידושין כס״ד
ף י״ד ע״א גמ׳ ותהא אשת־ איש יוצאמ  ד
 . כחלגצמ מק״ו עיין
 ממ שם.ץשמ מהרש״א על םתוס״ שמקשו ממ ליבממ
 שכן כלאו וה^ש׳ נעביד ק״ו מקומות׳ ־ומם גט וכו׳
 חליצמ גיכמם יןצאם כמ א״דדאשמ יוצאמ כם ע״ש
 וליתא דאכתי נעביד פרכתממ[ממ •לחליצמשמוציאמ
 ביכממ שאינמ אלא לאו תוציא כאשמ שמיא כחנק]
 וכן ממ שמקשמ בק״ו מב׳ בממ שםקי-םתוס׳ •ממ
 לאשת איש שכן נקנית כשטר וכו׳ ומת׳ יי^י״יי־* >׳י



 מסכת קידושין לא
 מגוף הברייתא אץ ראיס ראיכא לאוקמה דפליגי
 בשכירות וכן מבואר בדבי־י חרא״ש כפ׳ האיש מקד׳
 דצתכ משום דכעי למדחי לימא כתנאי הוצרך לאוקמי
, אור יקרות למםר״ס יצחקי  וכו, ושוכ יאיתי שכ׳׳כ ם

 ז״ל כליקוטיו למס, קמא .
 וראיתי לחרב שע׳׳ה ם׳ אישות ד׳ כ״ם
ך ר צ ו ם ד  שפי׳ מ
 לומ, עד שיגיע ממון אחר םו״ל למימ׳ עד שיעשם
ם מלכד מם  עמה כקכלנות וכו׳ יע״ש שםאריך מ
 שיש להקשות עליו דהא התנא איירי כשעשאתו כבר
 שכיר יום איך תאמר עד שיעשה קכלנות ועוד איך
 יתיישכ לשונו שכתכ וכן אי םום ס״ל אומן קונה
 כשבח כלי הומ מקודשת לר״מ אלא דלזה י״ל שכתחלם
 קודם שיגיע לראיה זו ולדחיית זו אמר כתחלה דלא
 מצי לפרש דאיירי כקכלנות אמנם כשאמ׳ לאו ראיס
 םיא דאיכא לאוקמ, וכו׳ אמרינן ממילא דלאו סכי
 1 וכשתקשם ותאמר א״כ חזרת ראית חיי״ג• אמרינן

. , ו כ  משום םכרח עד שיגיע ממון ו
נאות  יעפ״י דרך rtt אני או, כאופן אחר יות,
 והוא דחרא״ש סובר חקו׳ של
 לימא כתנאי םוא כדי לםקשות לרב ששת לפרס מאי
, תמקכל  דס״ד רס״ל.אין אומן קונה והכי ס״ל כפ
 א״כ לא מצי למימי דכ״ע אומן קונם דא׳׳כ תיקשי
 לר״ש והש״ם בעי לשנויי מלתים דרב ששתחם מדוקדק

 כלשוןמר״אש בקידושין.
 אך מה שק״ל הוא רלפום ראייה שלו שהביא
־ לענץ אומן קונה א״כ ה״נ  י
 יש להביא ראייה לעצץ שכירות דישנה מהחלה
 ועד סוף דודאי לרבנן ישנה מתחלה ועד סוף
 ומשטחיות דברי הרא״ש נראה דדחיית הראיס לענין
 ישנה לשכירות עדיין היא קיימת אפי׳ לפום מה

 שהביא ראיה לענין דאין אומן קונה וצ״ע :
 דף מ״ט עי׳בתוס׳ד״הדבריםשכלכ
׳ ו כ  י ו
 ורשכ״ם פי׳ גכי אתרוג ע״מ וכו׳ עכ״ל נראה לי
 דםא דקשיא לתו כמלתים דרכא טפי מכלתו משניות
 משוס דאי אס לא כן מאי קמ״ל רכא דאם םחזרו
 יצא לא תחזירו לא יצא כיון דכפלית לתנאים פשי׳
 דאם לא החזירו לא יצא[א׳'מואי לאשמעינן רמתכם
 ע״מ להחזיר שמה מתנה א״כ לא הו״ל למימ׳ אלא
 דאס םחזירויצא ולמ״ל לסיים ואם לאו לא יצא אלא
 ע״כ לומ׳ דלאשמעינן דאע׳יג דלא כפלים לתנאיה
 לא יצא עכ״ה] ודלא כממרש׳יא ז״ל [א״מ ולער״ן
 ליישכעודרלא קשי׳ לחוממתני׳ משום רהוימקח
 טעות דלא נתקדשם אלא אס הוא כהן וכיוצא
 וא״צ משפטי םתנאים דםוי כמו יין ונמצא חומץ
 ואין זת תנאי כלל וכן מתתיא דכסבור תייתי וכו׳
 נמי ל״ק וכמבואר מיהו מהםיא דלקמן דתנן ע״מ
מ׳ ק׳ וצ״ל כמ״ש מתוספות  שאדבר עליך לשלטון ו

 כפ׳ מי שאחזו וכמ״ש מחרש״א עכ״ת].
 וכה שתי׳ בשם רשב״ם דלא אמר ר״מ אלא
 באיס׳ לכאו׳ דבריו תמו׳ דםא
 בסדיא קאמ׳ כשמעות סו$ שבועת העדות דכאיםו׳
 מורת ר״מ דא״צ תנאי כפול ואפש׳ שכונתם דאיסור
 ראית כים ממון אכל כאיסו׳ גרידא לר״מ לא בעי׳
י  תנאי כפול וכן כממון לחרדי׳ לא כעי׳ ת״כ כ

 צד;

 לא מחייכי מיתם , ודע שזם םלשון נעלם מעיני
 םרא״ם כפ׳ אמור כד״ה כני אתרן ־ולא כנות

 אהרן :
 דף מ״א ע״א ד״ה אי אתמרדרכ יוסף אסיפ׳
 ולחכי לא מוקי ארישא
 וכגון שמכירם״וכו׳ עכ״ל ביאור דבריםם דילמא
 מלת מ קאי אאץ מכירם ובשלוחו קאי אמכירם
 [ומם נתיישכם קו׳] מםרש״א ולא נדע םמצום ולדעת
 םאיכא דאמרי רישא נמי ם״פ [ירק] םמצום נדע
 מסיפא ומלת בשלוחו קאי אמכירה וא״כ [ל״ק] מם
 שהקשו םתוש׳ בדבור סב׳ וצ״ע מאי מאשים לקמן

 דמשי׳ מצום (חסר וחע״ד):
 דף מ״ב ע יא ד״ה ודילמא שאני סתם
 י דאית לים
 שותפות וכו׳ אבל לריכ״ק וכו׳ ר״ל דאחד שוחט
 פסחים הרכה וכו׳ עכ״ל עיין במ״ש מהרש״א כמה
 שםקש׳ על תרא״ם ועיין כספי שע״ם ם׳ ק״פ כמ״ש
 ומ״ש דהתוס׳ ס״לדזכייחעדיפאמשליחו׳ ליתאדא״כ

 מאי מקשו למ״ל קרא דאיש זוכה ואין הקטן זוכה.
 דתפ״ל דאין שליחות לקטן וכו׳ הא זמ«ה עדיפא
 משליחות וא״כ דילמא דוקא כשליחות דגריעא אכל

 בזכייה לא .
ך אגב ראיתי מה שהקשה מחרש״אשם ר ד 1 
 בפתחי׳ על התוס׳ רמסי׳
 קי״ל שליחות לר״י הוא מויקחו לתם איש שמ וכו׳
 ומסתם יש למעט קטן דאין לו בליחות וזכייה מטע׳
 שליחות א״כ מויקחו לסם איש שמעינן דאין קטן
 זוכם וא״כ למ״ל איש לפי אכלו ע״ש וליתא דאי
 לא״ה חו״א רכלהו כדאית ליה שותפות ויקחו לםם
 איצט׳ למעט קטן משליחות כדאית ליה שותפות
 ושחטו אותו איצמ׳ לומ׳ שכל ישראל יוצאין כפסח
 אחד ועוד דאי מויקחו איש לא שמעינן דאין מטן
 זוכה אלא הו״א פי׳ תכתוכ איש אחד מזכה לכל
 המשפחה ולא משמע למעיטי קטן ודו׳יק [א״מ ועיין

 לח׳ שע״ם שם עכ״ח] :
 דף מ״ח ע׳׳א גמ׳ נ\כא כהני תנאי עשה
 לי שירים וכוליה
 ואכע״א דכ״ע אץ אומן קונה כשכח כלי וכו׳ כת׳
 חרא״ש כפ׳ הגוזל וז״ל כתב רכ אלפס ומשיק רבא
 דכ״ע אין אומן קונה וכו׳ ולית חילכתא כרכ אסי
 וכו׳ ונ״ל לחכיא ראיה דאי פליגי כאומן קוצה כשכח
 כלי םלכם כחכמים ואי לא פליגי צריכי למסכר
 תרוייהו דאין אומן וכו׳ ומיסו לאו ראיס םיא דאיכא
 לאוהמיח כישנה לשכירות מתחלה וער סוס עכ״ל
 זח הלשון דשו מ רכיםדלאו רישיס סיפיח ולאוסיפיח
 רישיח ותו איך איכא לאוקמיח כישנה לשכירוה מ״מ
 תיקשי לדמן תתקדש כשכח כלי ומיהו לזה י״ל דככר
 כת׳רש״ידלא א:נרינן אומן קונת בשכח כלי אלא
 כקכלן לא כשכיר יום וא׳׳כ איכא למימ׳ דפליגי
 כשכיר יום ולא בקבלנות ולנ״ע בקבלנות אומן
. אך לפ״ז חזרם מ ״ ע  קונם כםכח כלי וכ״כ ם׳ מ
 ראית םרי״ף למקומם א״כ מדלא אוקי סכי ודאי
 רםכי םילכתא וכן םק׳ עליו חש״ך ח״מ סי׳ ש״ו
 ויש ליישכ דכריו דלפום מאי דם״ל דאיירי כקכלנות
 םשיכו לפי שיטתו לא דכ׳יע אומן קונם כשכח כלי
 ולא מצי למימ׳ איפכא כיון דאייהו בקבלנות ומיהו
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 ךדרטץ
 ממילא משמע מדת־צרך לימ׳ לא תקח אשה מבנות
 כנען ודאי.י״ל כשלא יתנו לי והיית נקי א״כ אז
 תנקה ל״לולזחמשני דהו״א וכו׳ וקיאדלאתתרן אשח
 מבני׳ כנען איצ׳ להיכ׳ דלא ניח׳ לה לדירה ולדירהו
 אכל תיכ׳ דניח׳לאלדידת נייתי כע״כ קמ״ל ודו׳ ׳ק הנן׳:
 וכזה הדרך יתיישכ קושי׳ ה׳ שע״ה פ׳׳ו מת׳
 אישות שהקש׳ על מהי״ש חיון
 שכת׳ גכי תא דאמיי׳ בסו״פ שכועת תעדות דכאישו׳
 גדיד׳ א1י׳ י״מ מודת רלא כעי׳ תנאי כעול וכתכו
 תתוש׳ שם דדוקא באישו׳ חמוי כגון אישו׳ מיתה
 או אישו׳ שבועת אכל אישו׳ קיל כעי׳ ת״כ ולמד
 מדבריהם ה׳הנז׳ ראפי׳ באישו׳ חמוי רוקאלהחמ י
 אבל להקל לא דהוי כמו אישו׳ קל דכעי; ת׳״כ והק'
 עליו חשע׳׳ה ממה שהקשו תתוש׳ כשב עות שם על
 סוגיא רתתם מדאפיי׳ תכא אז תנקה מאלתי רלר׳ימ
 איצט׳ לת״כ אלמא כאישוי׳ נמי כעי ת״כ ולפ״ד
 מהיש״יז מאי קושי׳ דהא הוי להקל וא1י׳ כאישו׳
 חמוי כעי ת״כ יעש״כ ולני״ד ניח׳ דהא כיון דמכח
ת כנען וע׳׳כ לומ׳ דרי׳ל  יתור׳ רלא תץח אשת ממו
 שאס לא יתני לך שאז תנןה מאלזי א1״ה לאתקח
 אשת מכנות כנען א״כ תוי כלתחמיי דאישו׳ חמור
 כיון דמוכרח לומ׳ כן מנח יתור׳ וא׳׳כ אז תנקת

 למ״ל כנ״ל כרור :
 יעיד נראה רכמו לתחמיר כאישו׳ חמור ראזלי׳
 כתר סכר׳ וא״צ ת״כ א״כ גם כאז
 תנקה מאלתי היה לנו למיזל מןר השכר׳ רהא
 משתכר הכי אפי׳ להקל [רשבר׳ גדולה היא רפאי
 הו״ל למעבר] ודו״קן f״מ ול1״־ כששיא רפ׳ מציאן
 האשה רא״ל ר׳׳ה לי־״ש זיל אימא ליה לרב ענן
 ובשמתא יהא מאן רלא א״ל ענן ענן וכו׳ אין צריך
 לרחוק כמ״ש השע״ס שם רכפליה לתנאית וכו׳
 יע״ש רתתם ניני סברא גדולה היא ואפי׳ להקל
 אמיינן מכלל לאו אתה שומע הן דהוי אישו׳ חמור
 וכן גבי יהודי כמי אס לא הביאותיו אליך וחטא. י
 וכו׳ א״ץ ת״כ כיון רשבר׳ גדולה אפילו להקל
 נמי אלא משום רנירוי על תנאי צריך הפרש

 עכ״ה] י

 אכתי פ# גבן לכתוב למה רש״י כחומש
 גכי כבר א.ז אבין וכו׳ למען
 יארי׳ וכו׳ ואס לאו יתקצרון ולגבי שלוח הקן כתכ
 אם מצוה קלת יאריכון ימיך ק״ו למצות חפורות
 ונ״ל כמה שכת׳ ה׳ שמת יע:ןב גבי כל דיבור שיצא
 מפי הקכ״ה לטוכה אינו חיזר וגמרינן ממשה ומקשה
ק דבדבור ת מ  דילמא משום רלא כפליה לתנאיה ו
 הקב״ה לא כעי׳ משפטי התנאי׳ ומה שהקשה חש״ש
 הנא מהפשוקי׳ הוא משוס דנשנו מפי משה ע״כ
ד אכ וי*ם שבעשרת הרב׳ מ  והשתא ניחא דבדכור כ
 כלם יצאו מפי הקכ״ה לכך דרשינן ואס לאו יתקצרון
 ולא בעי׳ ת״כ אבל גבי שלוח הקן דמפי משה
 נכתבו לא שמעי׳ מכלל תן לאו רבעי׳ ת״כ לכך
 דריש לית ללמוד ק״ו לשאר מצות אכל כעשר חרב׳
 כלם בדבור אחד. נאמרו מ:י הקכ״ה לישראל כרכתי
 רש״י כפ׳ וידבר אלתים את כל הרבדים וכו׳ ע״ש
ל כחידושיו על  (א״ה עיין עוד להרב המחבר ז״
 תנ״ך פ׳ ראה ע״ר רש״י ובחידושיו לסוטה ד׳ י׳יח

 ע״ש) :
 דף ס״ב

 מסכה
 אס באישורא דאית בה ממונ׳ ובזה לא קשיא מה
 שהקשת מתרש״א ז״ל ממתני׳ דכשמר תייתי,־וכו׳
 דחתס איסורא גרידא ולא הקשו חתוס׳ 12א מההיא
. דכשף שקידושין לא ז ו  דע״מ שתתני לי מאתים ז
 חשיכ ממון כיון שנתנו לה כתורת קןדושין ואין
 דעתו ליקח אותו דלרב תוי מתנה ועוד דתתנאי לא

 נחית אדעתא רכסף תקירושין וק״ל :
 דף נ״ו ע״כ גמ׳ נכתוב קרא לא יתנה
 וכוליה הקשה
 חשע״ת בתלכ׳ לדעת הרמכ״ם דאין לוקין
 על ההנאה [מאי פריך הש״ש] לכתוב לא יהנת אימא
 דאי כתיב [לא יהנה הוה לקי על ההנאה ותתורה
 לא רצתה [שילקה על ההנאה] ונראת רל״ק דדוק׳
 אי נפקא [ההנאה מלא יאכל מכלל תאכילת אז]
 לא לקי על ההנאה כיון [דעיקר פשטיה דקרא

 על תאכילת] מיתו אי עיקר קרא על [ההצאה דלא,
 איצט׳ לאכילת לקי על תהנאת] וא״כ המקשה דפריך
 [דאימ׳ דאיצט׳ לתנאת רלאכילת] מטע׳ נבלה [כפק״ל
 לקי אתנאת] א״כ לפ״ז דבב׳־ח דנפיק מתלת [קראי
 דלא תבשל חד לאישו׳ אכילת וחד לאישו׳ הנאה
 לקי אהנאת וא״כ קשת על תרמכ״ם למת] כתב דאין
 לוקין על [ההנאה אפי׳ בכ״ח וי״ל] כרכת׳ הלח״מ
 פ״ט מה׳ מ״א (חשד איזהשיטות). ועוד נ״לדלא
 כתב [הרמכ״ם דאין לוקין על ההנאה] כ״א אליבא
 דר״א דאמר [אחד ל״ת ואחר לא יאכל כלתו אחד
 איסו׳ אכילה ואחד איסור] הנאה מיהו לחזקית וראי
 כיון [דשני קרא וכתכ לא יאכל לקי על ההנאה]
 רלא יאכל משמעותו אישו׳ [הנאה וא״כ שנוייא קמא
 דמשני דנכתוכ קרא לא ייהנה הוא לחזקיה וליכי
 אכתו צ״ל] כאי נמי דקאמ׳ את בשרו ל״ל וכו׳ [אן
 קשה] לפ״ז דא״כ חו״ל לגמ׳ [כפ׳ כל שעה] לומר
 דאיכא מנייתו מלקות [כנהנה משור הנשקל ומחמ,
 דלחזקית] דנפקא לית מלא יאכל ודאי דלקי [וליכי
 אכתו לא לקי] וצ״ל כיון דצ״ל אליכא רחדשנויא
 [דתיינו אי׳נ] איכא מנייתו חולין שנשחטו פעזרת
 וכו׳ וכזה יש ליישכ דכריהתוס׳ רתקשו(מכאן ואיל׳
 שרוף ולא נשאר אך ראשי שיטין ולא יכולתי ללקט

 שום רכד וחע״ר) :
 דףס׳׳אע״בתוס׳ד׳יהבשימא לר״מ
׳ ו כ  ו
 ולמהר״י נראה ששתי שמעות השכיעו א׳ שיקח
 אשת לכנו ממשפחתו וכו׳ עכ״ל דכריהס כאו כספר
 החתום ודכרי מהרש״ל ככאן תמוהים שא״כ היה

 לחם לומר זהכשרחודכרי רש״י וניאה לי שכוננתם .
 לפרש דזת רומת למחלוקת ד״מ ורחכ״ג דשתי שמעות
ת כנען ושילך למשפחתו  השביעו שלא ליקחאשה ממו
 מה צורך לומר שתיהן אחר שחשכיעו שילך למשפחתו
 מח צורך לומר לו שלא יקיו אשח מכנות כנען אלא
 ודאי שכונתו שאם לא יתנו לך וחיית נקי מאלתי ולכך
 הוצרך לחזור ולצוותו אע״פ שלא יתנו לך שלא יקח
ת כנען וא״כ השתא כשלמא לר״מ דס׳׳ל ו מ  אשה מ
 אע״ג דמכלל חן אתה שומע לאו אפ״הצריך לכפול
 א״כ ח״נ אע״פ שמוכ׳ שכונתו לומ׳ שלאיקח אשה
 מכנות כנען כשלא יתנו לו שאז מנוקח מאלתו
 א:״ה לא רצה לסמוך על הכנה זו משום דצריך
 לנפול לתנאיה אכל לדחכ״ג ליכא למימ׳ חכי וא״כ



 מסכת גיטין לב
 אונאת ואמר יבא תא דאמי־י, פחות משתית אלא
 דלא עשאו שליח אכל שוית שליח וכו׳ משמע רלא
 אמרן דמחזיר אונאה אלא פשתית אכל כפחות
 משתות נקנה מקח ואינו מחזיר אונאה ועור דמלת
 נפרש הית יתרת . וראיתי כפ׳ אלמנת נזונת ד, ק׳
 ע״א תות׳ דייה דכא אר״נ וכו׳ שפי׳ לחד שנויא
 דרכא דאמד אכל שויה שליה א״ל לתקוני שדרתיך
 וכו׳ היינו דציין להחזיר האונאה אכל המקח נקנה
 וכו׳ יע״ש וזהו כונת תתוס׳ דהכא שרמזו להאי
 פירושא ואח״כ ראיתי למחרש׳׳א שכתכ ועיין כתוש,

 דכתוכות הנז״ל וכודאי דהכי לרכשו:
 בא״ל ואיכא למימר היינו כשחזר וחלקו עמו
 וכו, עכ״ל וק״ק דא״כ מאי מקש׳
 הש״ס תתס לימא דשאכי חתם שחזר וחלקו עמו
 ונפל לו אותו יחלק שנפל לו כתחלח כמ״ש התוש;
 וי״לוק״ל [א״מ עיין כתוש׳ דכתובו' שם ד״ת כוררין

 וכו׳ ותכין עכ׳׳ח]:
 ד״ה יתומים שכאו לחלוק וכו׳ ומיהו אין
 ראיה משם דלאו לגמרי מדמה
 וכו׳ עכ״ל עיין כש, עצמות יוסף כקידושין שהקשה
 על חתום, דהתם ועיין כמוהרי״ל ז״ל שם מיש

 דף ל״ז ע״א ד״השאני משכון וכו׳ ומיהו
ן י ש ו ד י ק  ההיא ד
כ מאיזה טעם ׳  דקדשה כמשכון ראחריס וכו׳ א/
 נחשכ כש״ש וכו׳ עכ״ל כיאור דיכריהם כמ״ש
 מחרש״א והוא פשוט . וקשץא לי על התום׳ כפ״ק
 דקירושין ד׳ ח׳ ע״כ ר״ה משכון וכו׳ שכתכו
 דאפי׳ כמשכנו כשעת הלואה מקודשת ושם כר״ח
 מנין וכו׳ פירשו דר״י דאמ׳ כ״ח קונה משכין
 היינו להתחייכ כגניכח ואטרח כש״ש וצ״ע [אימ
 כמהיי״ל ז״ל כש׳ ז״י שם מה שנדחק כרכריהם

: י  יע״ש עכ״ח]
 דף ל״ח ע׳א ד״ה אלא אפילו גיטא
 דחירות, וכו׳
 כאכיי ס״ל דלרכא כיון דאמר ישתעכד כעי גט
 שחרוי עכ״ל פי׳ כיון דאמר רכא אליכא דרשכ״ג
 ישתעכד לרכו ראשון לאידך פירושא דתתוש׳ א״כ
 כעיא גט שחרור ןע״כ דלא ש״ל כרכא אכל אין רצונם
 לומר כיון דאמר לדעת רכנן ישתעכד לרכו שני
 א״כ כעי גט שחרור מראשון רזה לית׳ כיון דושתעכד
 לשני א״כ לא צריך גט מראשון כיון דפקע שעכורו
 ממנה לא צריכה גט [וגם אינה מתתעכדת לאלו
 שפרקוה כיון דשדרות לא נתיישאו ממנה]ולפ״ז קו׳
 מחרי״קא שחכיא מהרי״ל נחה ושקטם משום דכי
 אמר אכיי ישתעכדלרכו שני[ח״מ כשפראולהשתע׳
 כו אכל כאמתא דשמואל לא פרקות לתשתעכד כת
 אלא להחזירת לשמואל ושמואל ככר נתייאש ממנת]

 ולכך לא כעיא גט שחרור ורוק :
 דף מ״א ע״ב גמ׳ מ״ס היקשאעדיפא ומ״ש
 ג״ש עדי׳ לא דכ״ע
 ג״ש עדיפ׳ וכו׳ עיין מ״ש חמש״ל ז״ל׳ כפ״כ מה׳
 קרכן פשח ומ״ש כתוך דכריו דהאי דקאמר דכ״ע
 ג״ש עדיפאוכו׳ לא קאי אלא אכעלי הפלוגתי וכו׳
 יע״ש וק״ל דא״כ מקשו התוס׳ בד״ח כעכד של שני
 שותפין והא לר׳ אליעזר וכו׳ רחא דקאמר כ״ע

 וכו׳

 דף ס״ב ע״א ד״ה בשלמא ומ׳ ויי׳ל
 י דמה שאנו
 רוצים שתעשה חשוכ חן וכו׳ עכ״ל עיין מ״ש חרכ
 םמגים כש׳ מש״לכמת שתי׳ לקושי׳ תט״ז כהקרמתו
 ליו״ד ולקו׳ ם׳ עצמות יוש0 ע״ש ודבריו תמוהים
 וככר הקשח עליםם םשע״ם ונ״ל דכונתו דאחר
 םאמת איכ׳ למי׳ דםים או׳ קודםתנקי ואת כי שטית
 חנקי ואם לא שכב חנקי אכללפימאי דש״ד דתנקי
 אינה דבוקת עם ואת כי שטית ליכא למימ׳ ואת
 כי שטית קודם דחאי שבועת כתריית׳ שבועה שיש
 כח אלה והיא אחרונה כדאיתא כשוטה דבתחילת
 משכיעין אותה שבוע׳ שאין כה אלה ואח״כ שכועח

 שיש כת אלת .
 ומה שהקשו בדיבור השני דתא מעשת
 . 1 קודם לתנאי היינו
 מכוס דליכא למימ׳ אס שככ חנקי רתא אם שככ
 לא כתיכ בתורת אלא דשדינן חנקי על ואת כי שטית
 וםו״ל כאלו כתיכ אס לא שכב תנקי ולכתר שדינן
 חנקי אאם שכב וכו׳ וכחכי י״ל דלכאו׳ קשת מתיכ׳
 יליף ר׳ שפותחין כזכות תחלח הא כעי׳ הן קודם
 ללאו ועיין מ״ש השע״ה אלא נראה דתילפות׳
 היא למה פותחין כשבועה זו שאין כח אלה שיש
 כח זכות ולא כשבועה חאחמנהשיש כה אלה דכולה

 חוכה משום דפותחין כזכות תחלת ודו״ק:

 םליקא לה משכת קידושין

 מסכת גיטין בם״ד.
י כ ל  דף כ״א עיב תוס׳ ד״ה שלא ת
ת י כ  י ל
 אביך וכו׳ וי״ל דכל יוצאי חלציו קרויים כית אכיו
 וכוי עכ״ל פי׳ לדכריתם דכית אכיך לאו בית ממש
 אלא ד״ל משפחתה וקרוביה כמו אם לא אל כית
 אבי תלך שפירושו ממשפחתו וקרובים שלו ולפ״ז
 לא שייך מכרו או נפל ול״ד [לקונם ביתך וכוי]
 דחתם הוי כית ממש וכזה נפלו דכדי תיכ מש״ל
 פ״ח מה׳ גירושין וכל מה שפלפל כזה ליתא ושו״ר
 להש״ך כי״ד סי׳ רי״ו שפי׳ כן כדכדי התוש׳ וששתי
 כעל כל רון . ותימת לי על תתוש, למה לא
 הכ־אומקרא הקודם לו כפ׳ חיי שרה [דהיינו אס
 לא אל בית אכי הלך] שםרי כשהיה יצחק כן ל״ז
 שנה ודאי מת תרח כחין וכשתחשוב [שנותיו תמצא
 שככר] מת תרח ונראה דמה שלא הכיאו מקר׳
 ראליעזד משום דהתם איש [עם איש דהיינו אאע״ח
 עם אליעזר דודאי מכינים] האנשים דכריחס [זע״ז]
 אכל ע״י חאשח אפשר שחאשח לא תכין לזה םכיאו
 מקרא דיםורם עם כלתו שאמר לת בית אכיך ועוד
 יש לחלק וק״ל: (א״ם מכאן עד ד׳ נ״ח מצאתם
 באמתחת םמחכ׳ ואיני יורע אם מקודשים הם לו

 אם לאו) :
 דף ל״ד ע״א ד״ה ב״ד מעמידין לתם
 אפטרופוס וכו׳
 וכ״ש אם נפרש דמכרו קיים ומחזיר אונאת• וכו׳
 עכ״ל לכאור׳ ק״ל שהרי כקידושין ד׳ מ״כ אר״נוכו׳
 פחות •משתות נקנה מקח וכו׳ שתות קנה ומחזיר



 מסבת גיטין
 ואז הכין ר׳ יהושע כונה הנתוכ ונם הכין שהוא
 חכם ומגדולי חדור ומותר לפדותו יותד מכדי דמיו
 כיון שהוא מופלג כחכמה וכמ״ש התות׳ ומש״ח לא

 זז משם עד שפדאו עכ״ח]:

 סליקא לם מס׳ גיטין

 מסכת נדרים כס״ד
 דף ל״כ ע׳׳א גמ׳ מפני מה נענש אכרהם
 אכינו ונשתעבדו
 כניו ארכע מאות ש׳ מפני שעשה אנגריא כת״ח
 וכו, כת׳ תרא״ש מפני שעשת אנגרי, גרם לו להיות
, םכא  נופל ככמה אדע ודכריו סותיין את דכריו כפ
 על יכמתושכתכ שם דכמה אדע םיא קודם למלחמת
 םמלכים וכ״כ התות׳ כפ״ק דכרכות ד׳ ז׳ גכי תא
 דאמרי׳ שם מיום םכרא חקכ״ח את עולמו לא םים
 אדם שקראו לתקכ״ת אדון עד שכא אכרתם אכינו
 וקראו אדון שנאמ׳ ויאמר אדני כמת ארע כי אירשנה
 וכת׳ םתןס, דצ׳׳ל דכמת אדע תיא קודם פ׳ אדני
כ  אלתיס לא נתת לי זרע ותכיאו ראית מש״ע וא״
 איך שייך לומ׳ שמת שעשת׳ אנגריא תוא גרם לר
 להיות נופל כבמה ארע ונ״ל דוח תלוי כמחלוק׳ן
 ראיתא ככי׳רוכילקוטכפשוק ושלש עשרה שנה מרדו
 דאיכא מ״ד שהוא כמו וכשלש ככי״ת וחני איתלן
ה י ׳  תתם דר׳ יוסי שכר י״כ עכרו וי״ג מרדו חדי כ
 וכארכע עשרה שנח תיא ש׳ כ״ו ורשכ״ג סכר וכשלש
 עשרה ש* מרדו כולהו י״ג מה מקיים דשכ״ג וכארכע
 עשרה ש׳ י״ר למרדן ע״כ והא דאמרי׳ כפ״ק דשכת
 ד׳ יו״ר דשרוס שנותיה נ׳־כ שנה ושלותה כ״ו שנם
 חיינו כר״י וכן היא ס׳ סר״ע דהיינו י״כ עכרו וי״ג
 מרדו וכי׳׳ד כא כדרלעומר וכו׳ סך הכל כ״ו נtארו
 מן נ״כ שלשנותיח כ״ו עד שנחפכח וכשנהפכה חיה
 אכרםם כן צ״ט חשד מהםכ׳׳ו של שלותה נשארו ע״ג
 נמצ׳ אכרםם כשעת מלחמת מלכים כן ע״ג וככץ
 תכתרי׳ היה כן ע׳ א״נ ע״כ כמה ארעקוד׳מלחמ׳
 מלכים אכל לרשכ״ג רש״ל כשלוש עשרה מרדו א״כ
 לא מרדו אלא שנח א׳ וכי״ר כא כדרלעומר וכו׳ א״כ
 שלותה ל״ח שני׳ שחרי כשתסיר י״ר מן נ״כ של שנותיה
 נשארו ל״ח עד שנהפכה שחיה אאע״ת ן׳ צ ׳ט
 וכשתשיר ל״ח מן צ״ט נשארו ס״א א״כ היה אכרחם
 ן׳ ס״א כשעת מלחמת מלכים והיא קודם לכין
׳ וכן תיא סכמת ר״א תכא ושפיר  םכתרים שסים כן ע
 קאמ׳ םרא״ש שמם שעשם אנגריא גרס לו לתיות
 נופל ככמה אדע ורכרי חרא״ש כפ׳ חכע״י חם כס׳
 ר״י ושר״ע ואכרם׳ יצא מחק כ׳ פעמים מעיקרא
 יצא מחק ושכן כחכיון שםרי כמלחמת ת *לכיס כת י
 והוא שוכן כאלוני ממרא אשר כחכמן ואח״כ חזר

 לחץ ואח״כ יצא שנית מחק כןע״ח שנח
 ומ׳׳ש רש״י כחומש וכאיכע עשרה שנה
 למרדן נר׳ שהוא סוכר
 פי׳ ושלש עשרה וכשלש וכדעת רשכ״ג וכדא׳ כמר׳
 כן לדעת רשכ״ג ועיין כמתנות כםונם שם וכן נד׳
 ממה שכת׳ רש״י כפ׳ והאמין כה׳ ועל תזרע לא
ים  שאל אות משמע דס״ל שמלחמת ממלכים היא י ו
 כין הכתרים ודלא כהר״אס שכתכ ותאומרים וכשלש

 עשרה

 וכו׳ היינו על כעלי הפולגתא דהכא ואע״ג דאיכא
 תנאי דחולקין על הדין דחכא . אכל על םתוס׳
 דלעיל מניח שהקשו מפ׳ איזהו מקומן וכו׳ ליכא
 קושיא רםא א״ל דק״ל משום דתוי סכמת הפוכות

 אכל על דכרי םתוס׳ קשיא וכעת צ״ע :
 דף נ״ח גמ׳ מעשם כר׳ יםושע. וכו׳ ומצא
 תינוק א׳ ככית םאסורים יפת
 עינים וכו׳ א״ל מי נתן למשסת יעקכ וכו׳ ענת
 >אותו תינוק ואמר םלא ם׳ זו חטאנו לו וכו׳
 אמר מוכטחני כזם שמורם םוראות כישראל וכו׳
 נראה לי על דרך מה שפי׳ המפרשים כמאמרם
 מכריז ר׳ אלכסנדרי מאן כעי סם חיי וכו, אודיק
 עלים ר, ינאי וכו׳ םוציא ספר הסלים וםראםו
 כתוכ כו מי םאיש החפץ חיים וכו׳ נצור לשונך
 מרע וכוי אמר ר׳ פלוני כל ימי םייתי מצטער
 על המקרא חזה ופירשו המפרשים שםפסוק מוקשם
 שכתחלת מדכר כלשון נסתר ואח״כ מדכר כלשון
 נוכח וכשראה המעשה אז הכין תמקד׳ שדודתמלך
 ע״ם םים מכריז מאן כעי סם חיי וכשבא אחד
 ושאלו אז ענם לו נצור לשונך מרע ע״כ כך םפסוק
 הזח חיה מוקשה דמתחלח אמר כלשון נסתר
 ואח״כ אמר זו חטאנו לו שמדכריס בעדם וחי״ל
 לומ׳ חטאו לו ועוד שלבסוף אמר כל׳ נסתר ולא
 אכו כדרכיו הלוך וכשראה המעשה חזה ותתינוק
 לא אמר כי אם תחלת המקרא [חלא ח' זו חטאנו
 לו הכין] שאירע מעשם כזם לישעים [שתנכיא ראם
 ישראל שכוי] ושאל לו מי נתן למשש׳ יעקב וכו׳
 והשיב לו הלא ח׳ זו חטאנו לו ואח״כ הנביא
 אומר מה שעשו ולא אכו כדרכיו וכו׳ זח הביא
 מתוך דברי התינוק לזה אמר מובטחני יכו וכו׳
 אם שבירכו על שהכין ממנו פי׳ הכתוב ועור
 שראהו שהוא חכם ודו״ק . ואף שראיתי כשפרי
 [סגמ׳ שכתוב כסם שתתינוק משיים כל] המקרא
 מ״מ דאת חכמתו של תינוק שתכיא תחלת חמקרא
 והפסיק כיניהס ואח״כ אמר ולא אכו כדרכיו וכו׳
 נראה שרצה להבינו הפשוק ועוד נראה שבירכו על
. ן  שעל ידו נתגלגל שיוכל לפ׳ כונת הכתוב ונכו
 [א״מ ולעד״ןלפרש עוד כםקדיםמח שנודע מתמפרשי׳
 ז״ל שכל ישראל סס גוף אחד וגדולי חדור הם כחי׳
 םאכרים הראשיים כמו המוח והלכ ושאר םעם הס
 כחי׳ שאר חאכריס וכמו שכחולי סגוף כאשר יחלם
 אכר אחד מגיע חכאכ לכל םאכריס כן כחולי הנפש
 כאשר ירשיע איש א׳ מגיע ספגם לכל ואפי׳ לגדולי
 סדור גורם לסם לחטוא חטא קל כמחשכם או כשגגם
 וכן להפך אם יחטאו גדולי הדור אפי׳ חטא קל
 גורמים לשאר העם להרשיע במזיד וככונה . וכזה
 יכא הכתוב על נכון מי נתן למשסה יעקב וכו׳ והנביא
 משיכ הלא ה׳ זו חטאנו לו ותולה הדבר כעצמו
 שאפי׳ אנחנו גדולי חדור חטאנו לו חטא קל ולא
 נזהרנו חיטכ לחשמר מחטא קל ועי״ז גרמנו ששאר
 העם לא אכו כדרכיו הלוך שעשו במזיד וכמרד וזה
 כונת התינוק שהשיבו הלא ח׳ זו חטאנו לו מדבר
 כלפי עצמו שאנחנו גדולי חדור לא נזדרזנו להשמד
 אפי׳ מחטא קל ועי״ז גרמנו ולא אכו כדרכיו הלוך
 וכשאמר ולא אכו כדרכיו וכו׳ הפך פניו כלפי העם
 רמז לו שר״ל שעי״ז גרמנו ששאר העם עכרו כמזיד



 מסכת נדרים ונדר לג
 פרט לנזירות דחא לית בהר נזירית רחר״ל לגלויי
 באנפא אלןרינא כדי שנדע שאינו נזיר בלל. אלא
 דקי׳ל לפי תירוצם אימא דמי ישראל אקרכן תאי
 ולעולם לגלויי שלא ימאקרכן כעד נזי׳ אחד ולעולם
 םוי נזיר וי״ל דמאחרשםוא נזיר למה לא יכיא קרבו
 כעד נזיר אחר מיתו אי כתיכ לעולה לחודם מום
 מוקמי, לעולה למעוטי אקרכן לחורי׳ ולעולם מכיא
 קרכן כעד נזיר אקר והוי נזיר ותשתא דאיכא תרי
 מיעוטי מוקמי׳ לעולה אהכאה וכני ישראל אנזירות

 ודו״ק היטב:

 סליקא לה מש׳ נזיר

 מסכת בבא קמא כס״ד
 דף ב׳ ע״כ גמ׳ וכ״ת דברי תורה מדברי
 קכלת וכו׳ מכאן
 ק״ל על דברי רש״י כפ״ג דתענית שכתכ שכל מה
 שהיה חנכיא משפר והולך לא קרי דברי קבלה אלא
 מה שהוא מזהיר ע״ש והא חכא[םנכיא]מספר והולך
 מעשה דנכיא השקר וקרי ליה דברי קכלה וי׳׳ל דהכא
 מפי הקב״ה [הוא והוי כמזהיר שהרי] חחב״מ שלח
 תרוח לפתות לנכיאי אחאכ כדי ליפול וק״ל :

 דף ג׳ ע״א תוס׳ דיה דומיא ומ׳ וא״ת
 ונימ׳ איפ׳
 וכו׳ וי״ל דמידה היא כתורה וכו׳ עכ״ל וק״ל דהא
 כתבו תתוס, כפסחיס [דף מ״ג ע״כ) דאע״ג דאזלי׳
 לחומ׳ מ״מ אורחים דקרא דסיפים מפרש לרישית
 וא״כ [אמאי תכא לא] אמרינן איפכא דסיפים מפ׳
 לרישית ודוקא ובער דמכליא קרנא וכן גבי דגל דומיא

 דשן :
 דף יו״ד ע״א ד״״ה ש\זש\ד וכו׳ וא״ת
 למ״ל שור
 ולא אדם תפ״ל מוהמת יחית לו וכו׳ עכ״ל עיין
 מת שתקשת כש׳ חכם צכי כשי׳ קל׳׳ו דאי לאו שור
 לאחוחדרשי׳חמורולאכלי׳ אלא דאתאלגלוייעלוחמת
 יתית לו מי שתמת שלו דלא נימא איפכא ותי׳
 דקושית תתוס׳ על תמקרא דפריך ואיפוך אנא איך
 אפשר לדרוש בשור וחמת יתית לו מי שתמיהה וכו׳
 והלא בשוד משלם כועד על האדם וכו׳ יע״ש ודבריו
 תמוהים דאםזת קושית תתוס׳ ור״ל רמאי עריך
 ואיפוך אנא א״כ מה מביאים ראיה מקושית חש״ם
 וכי מינה מכריחים מהקושיא בעצמה . ולכאורה
 נראה דקושית התות׳ היא לד, יהודה מיהו הא ליתא
 דחא איכא לאקשויי לר״י ואיפוך אנא כדפריך לקמן
 וצ״ל דמסתכרא דבור חו״ל למעוטי שכן פטר בו
 את האדם והש״ס לקמן ה״ה דחוה מצי לתרוצי מכי
 וא״כ אי לא כתיב שור למעוטי אדם לא דרשינן
,  ותמת יתית לו למעוטי אדם אלא לכעלים מטפלי
 כנבלה וחמור לר״י איצט׳ לשוס דרשה וכמ״ש כש״מ
 לקמ׳אלאע״כלומידקושית התוס׳ היא לרכנן וק״ל:
 וראיתילהרא״ם פרשת משפטים שחק׳ קושי׳
 תתוס׳ותי׳דאי לאו שור ולא
 אדם לא חוח פטרי׳ אלא האדם שאין כמינו מישחמיתח
 שלו ולא כן שור פסולי המוקדשין אכל השתא דכתי׳
 שרר ולא אדם אייתר ותמת לשור פסולי חמקודשץ

 ע״ש

 עשרה כמר כי ששת ימים עשה ח׳ רכר׳ [חרא דעת
 םראב״ע] יכטל דעתם מדעת סדר ערלס רב״ר ע״כ
 ואיך לא ראם כמדרש שכן דעת רשכ״ג רכ״נ שכן
 דעת רש״י וכן סובר םרא״ש םכא שכן דעת ר״א
, דחכא [א״מ כאן חשד וכל הלשון תזם מצאתיו  כגמ
 חשר חרכה רמכרלכל רכפרל רלקטתי רתקנתי כפי מה
 שהכנתי ממנו כפענ״ד וא״ש את״מ ואח״כ מצאתי
 זח הלשון והעתקתיו אע״פשחשר ממנו חרכה עכ״ח]
 ומ״ש שלא נאמר לו לך לך עד אחר שכא לחרן ק״ל
 דחא כתיב והוא שוכן באלוני ממרא אשר בחברון
ק אשד אראך אלא צ״ל שחלך לא״י קודס א  ומחו אל ח
 (חסר) תאמת שאברםם לא ידע כעצמו שיוליד ער
 .שתרציא ארתו חחוצח וא״ל כח יחיה זרעך וחיה םולך
 ממקר׳ למקרי עד שנאמר לר לך לך מארצך רממרלדתך

ק לגמרי שאז נפתח (חסר): ח  ואח״כ יצא מ
 דף ל״ה ע״כ גמ׳ איבעיא לתו חני כהני
 י שלוחי די דן
 םוו אר שלרהי רשמים הרו יש מקשים מתא דתניא
 במנחרת ר׳ איש מה ת״ל איש מלמד שהנכרים
 נודרין נדרים ונדמת כישראל ואי שלוחי רידן תא
 קי״ל דאין שליחרת לגרי ונראה דתא דאיכעיא לחו
 ס״ל כרב אשי דשרף פ׳ איזחר נשך ד׳ ראנן
 לדידחר יש שליחרת רא״כ ליכא ראיח . [א״מ ראין
 לתקשרת לפי מאידמשיק בפ׳ א״נ שם דחא דרבאשי
 כדרת׳ היא א״כ תפשוט מחף ברייתא דשלרחי דרחמנא
 נינחר ראמאי לא אפשיט׳ די״ל כירן דלא מצי למפשט
 מבריית׳ גרפא אלא בצירר0 מאי דמשיק שם לכך לא
 פשיט לח דלא ניח׳ לים למפשט אלא ממשנת אר
 מברייתא לחרד׳ דחא יכרל למפשט לח מדרב חרנא
 ברית דר״י בפ״ק דקיררשין ואכ״ח לא פשיט לח
 וכמ״ש חר״ן רהתרש׳ שם דלא בעי למפשט אלא

 ממשנת אר ברייתא עכ״ה]:
 ולפמ״ש התוספות כירמאד׳י״טניחאדפי׳
 דכרנת כעיתסש״םתכא
 ר״ל אי שלוחי דידן נמי אושלרחי דרחמנא לכד וכקדושי׳
 דקאמ׳ ר״ם ברים דר״יםניכסני שלוחי דרחמנאוכו׳
 םרא לאפרקי שלרחי דידן דרקא רנ״מ אם אינר רוצת
 להקריכות לר כתני משמר דאי אמרת שלרחי רידן
 דוקא אין יכולין כהני משמר להקריכח ואי שלוחי
 דרחמנא ררידן נמי יכרלין להקריבה כע״כ דעיקר
 חשליחר׳ הרי ררחמנא ע״ש א״כ א״ש דלא יכרל למפשט
 מתך ברייתא רא:י׳ אם שלרחי דידן נמי יכרל נכרי
 לכדור רלתקריב ארתת תכסנים כירן רעיקר השליחר׳

 תוי דרחמנא כמר כע״כ של בעלים ודר״ק :

 סליקא לח מס׳ נדרים

 מסכת נזיר כס״ד
ה אי חכי ומי  דף ס״א ע״כ תוס׳ ד
 י וא״ת כיון
 דגוים אמעטנתו לגמרי מנזירות למה לי לעולה
 פרט לקרבן נזירות רכר׳ עכ״ל לכאור׳ קשה דמאי
 קשיא לםו דםא אי לאו לעולה לא חוח ממעטי׳
 מבני ישראל אלא מקרבן אכל נזירר׳ הרי רי״ל דכרנתם
 דאחר דאמעיטר מנזיררת לגמרי חיכי שייך לעולה

 טוב 17



 מסכת בבא סמא
 מילימיטב הוא ורוקא בקרקע הוא רבעי מיטב ...
 קוד ג״ל יליישב כמי קושית מחרש״א בקידושין
 [הא דמקש,] רב כהנא לרב טעמ׳ דכתכ
 רחמנא והמת יהיה לו ותיקשי ליה לדידיה דיליףעד
 הטרפה ישלס ש״מ דש״ל דמסכרא לא אמרינן שוה
 כס0 ככסף אלא דוקא היכא דגלי גלי מיהו בשומרין
 דלא גלי מסברא לא אמרינן שו״כ ככסף [ומש״ה
 איצט׳ לדידי׳ הטרפה עצמה לא ישלם דאיירי בש״ש]
 מיתו לרב נתי דלית ליה מסברא אפרי׳ שו״כ ככסף
 מיתו בנזקין כתב רחמנא ישיב לרבות שו״כ ככסף
 ולמאי איצט׳ ותמת יתית לו פשיטא כיון דשו״כ
 ככסף מיתו בקידושין את״נ דאית לית כיון דלא גלי
 לא גלי וזתו תברח של תתוס׳ שם שלא כתבו דמסבר׳
 אמרינן שו״כ ככסף [א״מ ותמתני איך אפשר לומ׳
 דרכ כסנא ס״ל רלא אמרינן שו״כ ככסף כקידושין
 הי פך כמה משניות בקידושין וכפ׳ חזסכ עכ״ת]:

 דף י״ב ע׳א תוס׳ ד״ה זילו אהדומ
ב י ש  ח
 להו כטועה בדבר משנה עכ״ל לא ירענא מי הכריחם
 לזה דתא בסנהדרין איתא אס יבא גדול כחכמה
 ובמנין מחזיר וכ״ש ר״נ דהוא מומחת ונקיט רשות׳
 מבי ריש גלותא . ועוד מאי דבר משנה הכא דתא
 אשיקנא דכ״ע עכרא כמקרקעי וא״כ הוא גדע

 משיקול הדעת :
 ע״ב גפי לימא דלאפ-״י הגלילי נ*אה[דר״ל
 דא״כ] תיקשי סתמא אשתמא
 דחכא סתיס כר׳ יוסי הגלילי [והתם] סתיס דלא
 כר״י הגלילי וכ״כ ה׳ ל״א מיהו [קשה דהא] איכא
ש עיק] פית חטאת י י  סתמא אחרינא [כוכחים כ
 רקתני [המוקצה וחנעבר ששחטן כחיץ פטור ע״ש]
 וע״כ רלא איירי אלא לאחר תקדש וכר׳ יוסי הגלי׳
 כדאיתאתתם[ד׳ קי״ר וא״כאמאי לא הקשה ממתני׳
 רתתם] מיתו איכא לממד פירושא אחרינא דר״י
 הגלילי לא איירי אלא בבכור בח״ל ובתכי מיידי
 משני׳ דהתס] אכלבא״י ש״ל רממון גבוה [אכל1 תנא
 דמתני׳ [ירושלמאה הוא] ואיירי בא״י ובזמן חבית
 ולחכי מקשה שפיר . ולענין פשק הלכה חרמב״ם
 בה׳ טוען ונטען פשק כר״י הגלילי וכה׳ איסורי
 מזבח הביא להא רמוקצה לאחר ח-יןדש ח״ז פטור ולא
 חלק בין קרשים קלים לשאר קרשים ומ״ש ה' כני

 שמואל דפלוגתא דרי׳י ורבנן דר״יסבר(חסר):
 דף י״ג ע׳ב גמ׳ ובשהדק חב המזיה
 י 1 להביאש״ת
 והשואל וכו׳ הקשה בש״מ דהא אמרינןלעיל 13יבא
 ררב תנא ארס וכל מילי דאדם יע״ש מת שתי׳ וט״ס
 יש בדבריו וכצ׳יל ותנא דברייתא לא סבר אליבא
 ררב דתנאאדס וכלריני אדם ותימא לי מתתי׳ [דאכ׳
ק במשנת ועיקר ת  תיקשי לית אליבא] דרב מת י
 קושייתו אינה קושיא רתכא כחיובא דמשאיל ולעיל
 כחיובא רשואל ובתכי נתיישבת קו׳ תתוס׳ כר״ח
 כגון וכו׳ ראמאי לא אמ׳ איפכ׳ כגון ראזקיח תורא
 דשואל וכו׳ דחשתא א״ש רחיובא דשואל הא תני

 ליה רישא ודו״ק :
 דף י״ר ע״ב תוס׳ ד״ה דבר השוה כל
 כסף לאו
 דוקא דיתדמפלגא יש לסם כדמשמע כפ׳ חזחכ וט׳

 עכ״ל

 ע׳׳ש וק״ל על דבריו דכאדס כמי יש כמינו שחמת
 שלו בשר גוי שמותר לדעת התוס׳ וצ״ל דס״ל לחרא״ם
 בשר גוי כמי אשור כתכאת ולכך לא כיחא לית בתי׳
. מיתו ק״ל  סתוש׳ ועיין בה׳ מש״ל סוף ה׳ אבל
 לפ״ד דבאדס כמי שייך לדרוש מי שתמת שלו א״כ
 מאי פריך סש״ס ואיפוך אנא דתא גבי שור ליכא
 למדרש תכי מי שתמת וכוי דתא חייכ ככופר וא׳׳כ
 לא שייך אלא לבעלים מטפלי׳ בנבלה וכמו שתוכיחו

 התוס׳ :
 ע׳ב גמ׳ לא צריכא דבחרי רסמיך בהו
 תבר וכו׳ רש״י פי׳
 דאיירי דבלאו איהו לא הית מתבר כלל ומיתו ק״ל
 על דברי רש״י שכתב משום דנסמך עליהם ולא
 יכלו לעמוד למת כת׳ זח והלא מעיקרא [לא פריך
 אלא] פשיטא ואי משוס קושיית ולימא לחו [אי לאו
 אתון לא חוח מתבר וחו״ל לעמוד] הלא לא תקשם
 [בגמ׳ כן] אלאעלהאוקמת׳ דאוקי דבלאו איתומתבר
 כתרי [שעי] וחיינו משום שיודעים שסופו להשבר
 חיח לחם לעמוד אכל אי לאו איחו לא תות מתבר
 כלל לא [פריך] הכי משום דמתי תיתי שיעמדו וצ״ל
 דס״ל כמ״ש תתוס׳ דמעיקרא אשיק אדעתיח [אי
 לאו איתו] לא מתבר כלל [ואיתו לבדו תית כפפא
 כר אבא וא״כ בלא םם חית מתבר] וא״כ ליכאקו׳
 ולימא לחו [ובו׳ אלא פשיטא] אבל אחר דקאמר
 דאמרי לית [אי לאו את חוח יתכינן פומזא וכו׳ ש״מ
 שכולן] כמו פפא בר אבא [וכמ״ש תתוש׳] ותיינו
 משום [דאלו] לא חיה כפפא בר אבא אלא סוא
 פשיטא ואחכיפריך ולימא לחו [וכו׳ כיוןרכולןשוין]
 מיהו לפי המסקנא דבהדי דסמיך בתו תבר ולא
 ישכ כלל אלא נסמך עליהם לבד [ובלא הס לא חיח
 נשכר כשמיכה לכד אלא צ״ל שנשמך עליהם ולא
 יכלו לעמוד] כדכתב רש״י ואין צ״ל לפרש דכלהו
 כפפא בר אבא אלא איתו לבד וקמ״ל דכוחו כגופו

 דמי דלא ישבכלל אלא כשמך(חשד):
 >2םא׳'ל רב כהגא לרכ טעמא דכתכ רחמ׳
 וחמת יתית לו וכו׳ אפי׳
 סובין ת״ת דתיקשי ליה לרידיה נמי למאי איצט׳
 יביאו עד הטריפה עצמם לא ישלם דש״ש נמי ישלם
 ממיטכ נדאיתא לעיל דף ח׳ ודוקא שואל וכתבו

 תתוש׳ לקמן (חשד) .
 ודע דסוגיאדהכא [אזלא] כרב תונא בריח
 דרכ יהושע דלרכ הונא
 ליכא קו׳ כללדאיצט׳ היכאדאית ליה לדירים [כסף]
 או מיטכ וכ״כ םרא״ש ופסק רהילכתא כר״ה בריח
 רר״י וכן מוכח מחתוש׳ ריש קידושין שכתכ דקירושין
 דהוי [שוי כסף ככסף משום] דיליף מעבר עברי [וכת׳
 מהרש״א שם דלפי תי׳ ב׳ דשם צ״ל דילפינן קידושין
 מנזקין ע״ש וא״כ תיקשי] לרעת רב חונא מנ״ל
 דכקידושין שוח כסף ככסף תיכא דאית לית לרירית
 כסף וצ״ל [דס״ל לר״ה] דמסכרא אית לן דשוח כסף
 ככסף [כל מקום דכתיככסף] וכקושית מהרש״א[שם
 ורוקא] גכי נזקין [צריך רכויא] משוס דכתיכ מיטכ
 [וכן כע׳יע איצט׳ כמ״ש מחרש״א שם] מיהו ודאי
 מדברי המוס׳ שם מוכח רס״ל כר״מ בריח דר״י
 [ועוד] שכת׳ [דאיצט׳ גבי ע״ע דהו״א] דאם מיקני
 בקרקע ליבעי מיטב [כנזקין משמע] דס״ל דכל



 * קמא לד
: (  בשום דכי ולכי׳ע חייכ (חסי

 ת1ס׳ דיה השוה הכתוכ וכו׳ אפל היכא
 דכתי׳ איש וכו׳ עכ״לחרב
,  פר״ח הקש׳ על רמ״א פהגה״ה כה׳ מגילה סי
 תיצ״ו דכת׳ דאשת חייפת פמשלוח מנות דהא
 כתיכ איש לרעתו ולא אשת ע״ש ונראת לי דלק״מ
 דכי תיכי דחייכות כמקרא מגילה אע״ג דחוי מ״ע
 שהזמן גרמ׳ משוס שאף חן חיו כאותו הנס ח״כ
 מת״ט חייכות כמשלוח מנות והא דכתי׳ איש לרעהו
 ודאי דאתא לאפוקי אשת שלא תשלח לאיש וכן לא
 ישלח איש לאשת כדכתכ חחגח״ח שס אכל אשת

 לרעותת חייכות כנ״ל:
 1JH שהראיה שחכיאו התוה7 ממקלל אינה[
 ראיה דהא משני כריש] תמורה
 רתא דתשותתכתוכ אשה לאיש לכל עונשין שכתורה
 רוק׳ [לאו שיש] כו מעשת [רכתי׳ אשר יעשו ע״ש]
 ומקלל אין כו מעשת לתכי איצט, [לדבריי אשת אכל
 נר׳ דסמכו עצמס] על ראית אחרת דגכי [מורא
 דרשי׳ כקידושין] איש אין לי אלא איש [אשה מנין]
 כשתוא אומר תיראו הרי כאן שניס וגכי [א״מ חסר
 כאן כמת שיטות ומת שתכיא ממור׳ נ״ל רלא שייבא
 לכל עונשין שבתורה דתויא מצות עשה ובקידושין ד׳
 ל״ר ע״א אמרי׳ דצריכאאע״ג דחויא מ״ע שלא הזמן
 גרמא משוס דהו״א כיון דאין סיפק בידה לעשות לא

 מחייבה כלל קמ״ל ע״ש עכ״ה]:
, בא ה אשר השי• וכו׳ וי״לדחחיא דפ  ד
 סימן כאיש מייריוכו׳ עכ״ל
 מדברי תתוס׳ נראה ראשה כשרה לרון ותימה על
 פסקי תתוס׳ שתביא כאן דאשת אינת מעידת ואינת
 דנת . וכן תימה על הב״ח שהביא על סטור שפס׳
 אשת פסולה לרון כת׳ ת' ז״ל כן כתבו התוס׳כקמא
 והיה לו להביא התיש׳ רגיטין [ד׳ פ״ח שכ״כ דאשח
 פסולה]. ובכאן היה לחס להקשו׳ על פירושם
 דסשי׳ס חכא פי׳ [לפניהם קאי] על חנדונין ובגיטין
 פי׳ קרא על תדיינים ובכאן לא תי׳ כלום על קושיא
 זו וזתו נונתתתוש׳ בגיטין וע״ז תי׳ דקרא מיידי
 בתרתי ואשת פסולת לדון מכת דפסולת לעדוא

 דלפי סברתם תעיקר (חתר איזת שיטות :
ה לפלוג וליתני ובו׳ תימת סיבי מצי  ע״כ ד
 למימר תכי וכו׳ ודילמא לא
 סכר כר׳ יוסי תגלילי וכו׳ עכ״ל רבריתם מגומגמים
 קצת דכתחלת תקשו סיכי מצי למימר הכי ואח״כ
 סקשו דילמא וכס׳ כית יהודח למהריכ״ן הקש׳ נמי
 דסיכי קאמרי דילמא לא סכר כר״י ותא למ״ד פלגא
 נזק׳ קנסא ע״כ דמתני׳ לא ס״ל כריה״ג ע״שוכ״ת
 לשון תקו׳ כש״מ כשם ת״ר ישעית . ונר׳ לפ׳
 ככונתס דמעיקרא הקשו הא מאן דםכר פלגא נזק׳
 קנסא מוקי מתני׳ דלא כר׳ יוסי תגלילי וא״כ
 שייר נמי חצי [כופר] ותשתאקא מק׳ [ולפלוג וליתני
 וכו׳ ותיכי תו״מ למימד סכי דלפ״ז ע״כ] דמתני׳
 כר״י תגלילי אתיאוא״כ תיקשיסתמא אסתמאואת״ל
 דכר״י סגלילי [נמי אתיא מתני׳ ודלא כדמשנינן לעיל
 אלא] דסכר כרע״ק דרריש נקי [מדמי עכד וא״כ
 שייר נמי דמי עכד מ״מ מאי פריך דילמא האי לא
 ס״ל כריח״ג וכו׳ ככ״ל] (חסר איזת שיטות ואח״כ

 מצאתי זח הלשון ותחלתו חסר הי״ח).
 ומת

 מסכת*
 עכ״ל לא ידענא מחיכא משמע [לחו מהתם יתר
 מפלגא] תא תתס משמע דכיטול מקח יותר משתות
 יש להם וסתוס׳ שם כמציעא וככתוכות לא סכיאו
, המקבל ועוד [ראפי, תימ׳ דאין  אלא מירושלמי ומפ
 מכיאין ראיה רק דכיטול מקח יש להם דזהו עיקר
 קושייתם מ״מ לא חול״ל] כדמשמע דהא כחדיא
 קאמר [חתם סכי ועוד אני] מוסיף לתקשות על
 דכרי חמאירי כש״מ דנתכ כי לא נזכר זח כתלמוד
 אלא סתס אמרו אין לחם אונאה וכו׳ ע״ש [והוא
 תמוה דאדרכא איפכא משמע מסש״ס דכיטול מקת
 כיתר משתות יש לסם לכ״ע ואפילו למ״ד אתקדשות
 אמרינן שם דכ״ש אקרקעות] ונראת דיש להגיה
 כדבריהם כרמשמע כפ׳ חמקכל כמ״ש התוס׳ שם
 וכתכו כן כדי לתת תירוצם דלאו דוקא אלא דשוה
 כל כסף יותר ממטלטלי אכל אי אמרינן דכטול מקח
 יותר משתות א״כ אין כין קרקעות למטלטלי אלא
 דכר מועט ולא שייך לומר דכקרקעות שות כל כסף
 •יותר ממטלטלי ורו״ק [א״מ לשון זת מצאתיו חסר
 הרכה ומכולכל והתירוץ אינו מוכן תיטכ ולקטתי

 וסדרתיו כפי מת שתכנתי לפע״ד עכ״ה]:
 ד״ה ביתמי וא״ת לרכ ושמואל דאית לתו וכו׳
 עכ״ל לא ירענא מאי קשיא לסו
 דאימ׳ דאית להו דמלות תכתוכה כתורת ככתוכת
 כשטר דמי [א״מ וכן תי׳ חרא״ש תוכא כש״מ ע״ש
 וכח״ג תי׳ התוס׳ לעיל ד׳ ח׳ ע״א ע״ש עכ״ה] ולית
, דלקמן רכנזקין לא שייך נעילת  לתו חילוק תתוס
 דלת דתא אחר תאמת נסתר חילוק זת דבפני ב׳יד
 דקתני מתני׳ ת: א למעוטי כ״ד תדיוטות ואית לחו
 גם מזקין שייך נעילת דלת כמ״ש כש״מ ובתוספות•
 רכתר׳ ר׳ קע״ס רירכו תמזיקין ותגזלניס ואפשר
 דקושייתס לפי תש״ד רכנזקין לא שייך נעילת דלת

 אמאי לא תקשו לרכ ושמואל ודו״ק : .
 רש״י ד״ה כיתמי וכו׳ דמטלטלי ריתמי לא
 משתעכדי לכ״חדאי׳למימ׳
 לאחר מיתת אכיחם קנאום עכ״ל משמע מדכריו
 ראם ידעינן כודאי שלא קנאוס לאחר מיתת אכיסס
 אלא ירשום מאכיתס משתעכדי לכ״ח ומת א״ש מס

 שסקש׳ תרכ יתונתן ותכיאו תשע״ת כת׳ מלות ד׳
 דאמאי איצט׳ קרא שמעת ח׳ תתית כין שניסס ולא
 בין היורשים כדאמר כשמעות ד׳ מ״ז דאמרי חמשי,
 ידענא וחמשין לא ידענא דאבוחון כח״ג מתוך שאינו
 יכול לישבע משלם והם פטורין ולמאי איצט׳ קרא
 דממ״נ אס הניח אביהם קרקע הס פטורין דאין
 נשכעין על כפירת שעבוד קרקעות כמ״ש תתוס׳
 כמציעא ואם לא הניח לחם קרקע מטלטלי ריתמי
 לא משתעבדי לכ״ח עכ״ד ע״ש ולפ״ד רש״י ניח׳
, שמא קנאוס אבל חיכא דירעי׳  דדוק, היכא דאיכא ם

 שלא קנאוס משתעכדי (חסר):
 דף ט״ו ע״א רש״י דה ממונא ומ׳ונ״מ
 י דאי מוד׳
 מקמי דאתו סתרי לא מפטר עכ״ל משמע למ״ר
 קנשא פטור ככר הקש, תפנ״י אמאי תכניס ראשו
 כמחלוקת דפליגי לקמן ד׳ ע״ח ע״א כמודה כקנס
 ואח״כ כאו ערים אי חייכ או לא ע״ש ועוד ק״ל
 דםא אי פטר נפשימ מכלום לכ״ע חייב כדמסקי׳
 התם ואיכ חכא פטר נפשי׳ מכלום ולא חייב נפשיח



 & קפא
 בהא תליא. אכל אכתי קשה דאמאי מבע״ל אליבא
 דסומכוש דלא קי״ל כותיה חו״ל למבעי אליבא
 די־בכן אי כח נחו נכחו דמי וחייב כמי ח״כ א״ר לאו
 ככחו דמי ועטור אבל לרעת מרא״ש שם ניחא
 ד1שיט״ל דכח כחו ככחו דמי ולרכנן חייכ נמי ח״כ
 ולא מכע״ל אלא אליכא דשומכוש אי גמיר הילכת׳
 ומוקיס לת ככח כחו ואע״ג דפשיט״ל דככחו דמי
 מ״מ אתיא תילכת׳ ואפקתים לח״נ ואינו דומם לכחו
 ממש ותכי משתכר לים טפי א״ר לא גמיר כלל [א״מ
 כל לשון זת מצאתיו חשר הרכה וםערץ מדוכה על
 תעומד ולקשתי מת שתכנתי ממנו כפי ענ״ד וא״ש

̂״1״י£,  את״מ £
 יף JTD ע״א גפ׳ ורבנן כתי׳ קראאחרינא
 ותסגר מרים וכו,
 כראת דלרכנן תשגר קמא גלי דדרשי׳ [דיו אפי,
 היכא דמפריך ק״ו דחא םכא דרשי, דיו ואוקים לם]
 ז׳ ימים לחוד [ואע״ג דז׳ דשכיכת כתיכי תסגר ז'
 יפיס ולא אתא לדיו] וא׳יכ לא קשם מם שםקשמ
 [פותרי״ל כש׳ ז״ידלרבנן למת כתי׳ תשגר קמאתיתי

 בק״ו יע״ש :
 שם והא תאי תכא דלא דריש דיו אע״ג דלא
 מפריך ק״ו(תחלת לשון זה חשד) ועוד
ך  ק״ל דתא תקשו תתוש׳ רמתו דיו [דתא כל ק״ו כ
 תוא דבשביל חומרא שיש בזת] יש ליתן כל תחומיומ
 שבקל ותי׳ משו׳ [רהחומר׳ היא] מעין [הדין] וא׳יכ
 תכא דמתו מעין תוא וכיון דרות לזיא קל וא״ע
 [דין תוא] 2כתן כל החומרות שנקל [לחמור דםיינך
 ש״ז] רמת מע ן שייך רבשלמא[נ״ש וח״נ] הוא מעיי
 אכל במגע ובמשא [אינם] ענין אחר וצ״ל דשם טומאת
י מאן תכא  חר הוא . ועור ק״ל על ה^״ש רקאמ
 דשמעת ליה ראפר כמגע וכמשא וכו׳ דהא לד׳
 יתושע כמי [מטמא] כמשא מכח אי אפשר [כלא
 צחצוחי זיכה וא״כ מאי נ״מ כין ר״י לחאי תנא דמ 1יק
 ליה מק״ו וי״ל דנ״מ] דלמאן דמפיק ליה [מק״ו א״כ
 יש לטמא אפי׳ אחר] ימי ס1ירו [ולא טבל דליכא
 צחצוחי זיכה שהרי ככר פשק זוכו מכל וכל] ואפי׳
 הכי ערץ [הוא טמא כיון דלא טכל ומטמאה ש״ז
 כמשא ולר״י] ע״כ האי [אין ש״ז מטמאה כמשא]
 (והשאר חשד.ולא נשאר כ״א ראשי שיטות ולא יכולתי

 ללקט שום רכר):
 שם ור־י מטמא כמשא לפי שא״א כלא צחצוחי
 זיכה עיין כמרדכי כסוף חולין שהק׳
 רכינו משולם אמאי לא כטלה במבאיע״ש מה שתי,
 ועיין כס׳ מש״ל כפ״א מם׳ מטמאי משככ ומושב
, ל׳״חע״בובתמורם  ועיין מת שיכתכתי כחי׳ לכיצת ד

 ד׳ ל״ר עיש:
 {[׳ב גפ׳ הניח׳ למ״ד דון מינה ואוקי כאתר׳
 וכו׳ עיין פי׳ רש״י וכמ״ש
 מהרש״ל ומה שתק׳ עליו מתרש״א ומם שנ״ל ליישב
, בעל יבין שמועה והביאו מוהרי״ל  הראוני שכ״כ ה
 [כאן חשד שני דפים ולא נשאר כסס כ״א ראשישיטץ

 ולא יכולתי ללקט מסס שום דבר וחע״ר עכ״ם]:
 דף כ״י #״א גפי ולא תםא שן ורגל חייכת
 כרשות םניזק אלא ח״כ
 וכו׳ הקשה מהר״ס מלוכלין [ותא מדאיצטריך] םילכת,
 דצרורות ח״נ מכלל [דשן ורגל נזק שלם משלם]

 ומה

 פסכה 1
 ופה שהקשה ח׳ כית יהודה למהריכ׳״ן דמה
 קשי׳ לחו דתא לקמן ד׳ מ״ג
 קאמרינן דחיכא דליכא כופר משלם דמים יעש״כ
 ולא מצאתי מקום קושיא דלקמן לענץ ל׳ של עבר
 אמרי׳ כיון דאינו משלם קנש ע״פ עצמו ות״ד ראי
 אתו עדים וכו׳ םיכא דליכא עדים לא משלם רכניס
 ע״ש ום״נ גכי תם כיון דאין משלם כופר כלל לא
 משלם דמים וכ״כ םתוס' שם ד׳ מ״א ע״כ ד״ס נקי
 מחצי כופר וז״ל דכיון דלא אשכחן כופר כתם לא
 איצט׳ למעט סדמים ע״ש [א״מ זת תלשוז מצאתיו
 חסר ומכלכל ולקטתי ממנו כפי מם שיכולתי להבין

 ממנו לפע׳״ד עכ״ם:
 דף ט״ז ע׳ב ד״ה והתניא וכו׳ ולאםום
י לשנויי צ  מ
 כר״ט וכו׳ מדקתני לה גכי תולד׳ וכו׳ עכ״ל ור״ל
 דלוקמא כר״ט וכזאב משום דאורחיח ובארי משום
 דמשונה קרן כחצר םניזק דמשלם נזק שלם ולא חוי
 לצדדין כיון דתדין דין אמת משני הטעמים וא״ת
 [סדי אין דיניתם שום דארי] משלם מגופו וכזאכ
 משלם מן תעליית [מ״מ אין] זת דוחק אכל לקמן
 זאכ כדלא אייעד וארי כדאיעד זתו דוחק ומת שתי׳
 מדקתני לת גכי תולדת דשן דא״כ תו״ל למתני גכי
 קרן ויש לדקדק דתשתא נמי ק׳ כמו שתק׳ מחרש״א
 לקמן תא דקתני לס גבי שן משוס זאב וא״כ מאי
 קשיא די״ל דשאניתכא דאיכא למטעי ונימא דאורחית
 דארי לטרוף [ומש״ם םו״ל למתני גבי קרן דליכא
 למטעי בזאב רודאי אורחי׳ אבל לקמן דמוקמי׳ לם]
 בראייעד ליכא למטעי וא״כ [הקשי מתרש״א שפיר
 דמאי] פריך לימא משו׳ זאב [מיהו ק׳ דהתס נמי
 איכא למטעי] ולוקמא ברלא אייעד כמו כזאב ועיין

 (חשד איזת שיטות):
 דף כ״כ ע״א גפ׳ ר׳ יתור׳ אומר כנר חגיכם
ק ס  פטור תרמכ״ס פ
 כרמן דאפי׳ כנר חנוכה חייכ מיתו לקמן ד׳ ל״כ
 ע״א גכי אחר רץ ואחד מהלך כערכ שכת פסק כאיסי
 ן׳ יחוד׳ דפטור כדפשקי׳ שם כותית ולכאור׳ דלא
 אתי אלא כר׳ יתוד׳ דתכא דכרשות מצוה פטור מיהו
 דמנו נתן טעס חתם מפני שטרור כצרכישכת וא״כ
 חכא כנר חנוכה דליכא טירדא חייכ ועיין כש״מ

 שכת׳(חשד כמה שיטו׳ וחי״ח):
 תום׳ ד״ה ור״י כדאנחה וכו׳ דאי כח כחו לאו
 ככחו דמי וכו׳ פטור עכ״ל
 מדברי תתוס׳ נראת דכעית תש״ש דלעיל כח כחו
 לסומכוס ובו׳ היינו אי לאוככחו דמי ומדינא פטור
 לגמרי אלא דאתיא הילכת׳ לחייבו ח״כ או דילמא
 ככחו דמי־ומחייכ כ״ש ולא גמיר חילכתא וכ״כ חרא״ש
 לעיל משם התות׳ וק״ל דא״כ אמאי מבע״ל אי כח
 כחו ככחו דמי או לא דא£י׳ פשיט״ל דככחו דמי
 מ״מ תבע״ל אי גמיר תילכת׳ ומוקיס לה לכח כחו
 או לא גמיר ומחייב כ״ש וי״ל דס״ל דאי פשיט״ל
 דככחו דמי ודאי לא גמיר תילכת׳ דאל״כ מה לי
 כחו או כח כחו כיון רתרוייתו כגופו דמי דתילכת׳
 נת־ןבלח סשמא ומש״ח לאמכע״ל אלא אי לאו ככחו
 דמי ואז אפשר לומ׳ רגמיר הילכת׳ ומוקים לח בכח
 כתו ואתיא תילכת׳ לאישופי ולחייבו ח״נ א״ד ככחו
 דמי ואז ע״כ לומ׳ דלא גמיר הילכתא כדכתי׳ דתא



 מסכת בבא ממא לה
 ים להם [לחייב בזת] וכרכתי על א״י אבל כשמוא
 מכתג ליכא קו׳ דודאי כיפתי לענין מעשה ומ״ל:

 דף כ״ח ע״א גמ׳ תי׳ש מכין לכיצע וכו׳
 רכב״י אמר בעבד
 שמסר לו רכו שפחה כנענית וכו׳ ודאי האי תירוצ׳
 לא קאי אלא למ״ד לא עכיד איניש דינא לנפשיה אבל
 למ״ד עכיד אתיא כריית׳ כפשטא ומכאן ק״ל על
 חרמכ״ס שפסק כס׳ סנהדרין כר״נ דעכיד איניש
 דיכא לנפשי׳ אפי׳ כמקום שאין הפסד וכה׳ עכדים
 כפ״ג כת׳ כרצע שמסר לי יפו שפחם וכו׳ ומ״ש זם
 הא כל מידי פטור למ״ד עכיר איכיש דיכא לכפשי׳
 ואפשר דסובד רפיכו דאחר שתי׳ רככ״יכעכד שמסר
 וכו׳ כעקר פי׳ חבריית׳ רודאי בלא דבר למה פטור
 מאחר שחכל כו וכי מפכי שלא רצה לצאת [יחכל כו]

 ודו״ק. שו״ר להלח״מ שכככש כזה יע״ש :
! וכו׳  דף ל׳ ע״א רש׳ י ד׳ה כלחמקלקלי
 ל״אכלהמקלקלי׳
 ואפילו עישין כרשית עכ״ל משום דלל״ק הו״ל לגמר׳
 לקמן כע״כ לאתייי מתני׳ אלא ודאי משו׳ דאיכא
 למימר דפליגי בעושין ברשות אבל בכריית׳ קתכי
 תבכו וקשו ור׳ יהודה מורת בתכנו יקשו כמי שאמר
 רכ אשי [א״מ לא ממתי הכרח זה דכהי דת״ק קאמר
 תבכי יקשו דתוי שלא ברשות מ״מ רשכ״ג שאמר כל
 םמקלקיס יכי׳ אתא לדבריי אפי׳ ברשית כמי מתני׳
 נמי דקאמר ת״ק תכנו יקשי יאפ״ם פרש״י רא״כ אפי׳
 ברשות אכל הנלע״ד דכרייתא תרתי קתני םקורם
 בהן זכה ומותרין משו׳ גזל וע״כחדא כשבחן וחרא
 בגופן רומיא דת״ק עכ׳יה] מיהו ל״ק אחר תברייתא

 ודאי דפליגי בתכי וק״ל.
 הקשה בש״מ לכי פי׳ כ׳ דפרש״י שכאלחושיף
 אפי׳ כרשות א״כ לר׳ יוחנן קשיא
 הילכת׳ אתילכת׳ דחוא אמר תלכתכרשב״ג כמשנתינו
 ואלותכא חוה סתם ואח״כ מחלוקת וכו׳ עכ״ל מלכד
 דעיקר חקו׳ אין לה מקום דר״י ס״ל הלכה כסתם
 משנה אפי׳ אחריו מחלוקת וזה מפוזר בכמה מקומות
 בתלמוד בריש ביצה [א״מ היינו מדאפ׳ שם גבי שכת
 סתם לן כר״ש דתנן ובו׳ וכן איתא כשוף שכת דר״י
 פשק כר״ש משו׳ דסתס לן תנא מתיה דתנו מעבירין
 מעל תשלחן וכו׳ ואע״ג שיש אחריו מחלוקת כשוף
 מש׳ שכת מחתכין את סדלועי׳ וכו׳ רי״א אם לא
 סיתת נכלת וכו׳ ועיין תוש׳ שם דת״ק לא תוי סתם
 אלא כרבי׳ וח״נ כיון דסלכ׳ כרשכ״ג םוי כרכים וכזה
 לא תיקשי על סמחבר ז״ל מפ׳ םחולץ ד׳ מ״ב דקאמ׳
 דר״י אית לים דסתס ואח״כ מחלוקת אין םלכם
 כסתם דלא קאמר םמחבר אלא בכס״ג וכמ״ש עכ״ת]
 ובע״א וכן ככמם מקומו׳ [ועוד] דפי׳ אין תלכת
 כסתם ר״ל אם תמצא תנא [דתילכת׳ כותים] שםוא
 הפך הסתם לא תתפוס תשתם אבל אס תוא כסתם
 ודאי דתילכת׳ מתיה דכ״ש הוא ופי׳ [אין הלכה
 כסתם ר״ל] לא תעשה עיקר מסתם אלא תתפוס

 םמחלוחת ותחפש אם םילכת׳ כותית או לא :
 דף ל״ח ע׳א הוס׳ ד״ה נשא משח ק״ו
 י וכו׳אור״ת
 לאו דוקא נשא אלא כלומ׳ עתיד משה וכו׳ דקודס
 נאמר אל תצר את מואכ ממ״ש צרור את םמדינים
 כרדרשי׳ עתה ילחכו שלא חיח מתירא כלק אלא

 מלחיכח

 ומה שתי׳ דקאי אליכא דסומכוס [דס״ל דצרומת נ״ש
 ליתא] דםא סתום׳ כתכו כחאי ק״ו צרורו׳ יוכיחו
 וכו׳ [וא״כע״כ ס״ל דתאי ק״ו אליכא דרכנן]. ולעיקר
 םקו׳ לק״מ דאיצט׳ תילכת׳ דלכאור׳ פטור בצרורות
 לגמרי דכחו לאו כגופו דמי כדפרכינן לעיל ודו״ק

 [א״מ ועיין בש״מעכ״ת].:
 רש״י ד״ה ויהא אדם חייב בכופר וכו׳ כגון
 במזיד ולא אתרו ביה וכו׳
 עכ״ל צ״ע דהא נפיק מדתנא דבי חזקית [בכתובות
 ר׳ ל״ח מה מכה בהמה] לא חלקת וכו׳ ורש״י לא
 ס״ל[כתתוס׳ שכת׳ דיש] חילוק בין ממון אחר דבחדי
 מיתה וכו׳ דאל״כ לא הול״ל [במזיד וכו׳ ותשאר חסר

 וחע״ר]:
 תוס׳ ד״ה עליו ולא על םאדס וכו׳ וי״ל דנזקי
 ארס מנזקי אדם יליף עכ״ל
 עיין פירוש מתרש״א וכמסר״ם מלובלין דכונתס
 דניליף ממקומות וק״ל דמ״מ שייךלמפרך שפירכמ״ש
 לעיל [כאן חשד כמח שיטות שלא נשאר כחס כי אס
 מעט מזעיר ולא יכולתי ללקט מהם כלוס כי אס
 כשו0 הדף] ומצאתי שהגיחו [כהתוס׳ וי״ל] דנזקי
 ררגל [מנזקי ארם יליך] דלקמן משקינן [דאיכא] כופר
 ברגל ורגל מועדת מתחלתת ונכון [א״מ וכן תי׳

 הר״פ ותביאו כש״מ עכ״ת]:
 ד״ה לאו משו׳ דש״ל כריח״ג וא״ת אפי כלא
 ריח׳״ג וכו׳ (לשון זה חשר תהלתו)
 אכל ק״ל דמאי מקשו דאי לאו דשבר כריה״ג א. הוה
 לא מפריך ק״ו וא1י׳ לר״ט אמרינן דיו דאהני ק״ו
 לחצי כופר ואהני דיו לאפוקי כופר שלם אכל תשתא
 רשכר כדיח״ג תוי חצי כופר כתיכ והוי מפריך ק״ו
 ולי־״טחיכא רמפריךק״ו לא אמרינן דיו ושו׳׳ר שכ״כ

 כש״מ כשם הר״ש וצ״ע :
 דף כ״ז ע׳ב גמ׳ שמ̂ו אמר באפילה שנו
י לימא רב׳ ל ו כ  ו
א דעצר׳ הואי וכו׳ עיין כמ״ש מ  כשמואל ס״ל וכוי ק
 מרא״ש וז״ל ועוד מרמתמח גמר׳ לימ׳ רב׳ כשמואל
 ס״ל אלמא לית׳ לדשמואל וכ״ש לדכרי ר׳ יוחנן דקרך
 זוית לא םוי כ״כ אונס כמו אפילה וכו׳ ע״ש ודכריו
 סתומים ונ׳׳ל דכונת דכריו דלמסקנא דתא רמחייכ
 רכא איירי כקמא דעצר׳ וא״כ אין לחלק כין אפילת
 לאורא דאפי׳ באפילת חייכ וכ״ש רליתא לדר״י דפטר
 כקרן זוית דהשתא כמקום אפילת חייב כ״ש כקרן
 זוית דקרן זוית לא הוי כ״כ אונש וכו׳ [א״מ וכ״כ
 החק גתן ז״ל כליקוטיו למכלתין יע׳״ש עכ״ח] וגי׳
 המע״מ אין לח מוכן רמאי וכ״ש שייך אפיטור אכל
 מגי׳ שלכו היא כבונה . והדמב״ם בפי״ג מה׳ נזקי
 ממון פשק כר׳ אלעאי דאין דיך בכ״א למתבוכן
 בדרכים ובקרכא דבצר׳ חייב ובאפילמ או ממלא כל
 מדרך פטור כר׳ דס״ל [דר׳ אלעאי מוא] מוסיף [על
 שנויי קמאי דל״מ דכאפילמ וכיוצא פטור אלא אפי׳
 כאורמ פטור] ולעולם כקמא דעצר׳ פטור כאפילמ

 וממלא כל מדרך:
 רש״י ד״ה הרי אמרו וכו׳ מנמג מדיינים וכו׳
מ [חכמים מ  ממ שלא פירש מרי א
 כמו ככל דוכת׳ ושאל לר״נמפני] שמוא בקי כדכריסם
 דא״כ לא תית שולח לו•[חסדא חסדא] קנסא קמגכית
 בכבל דא״כ דנימא דשאל לו לפ׳ לו דברי רז׳׳ל כמת
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 מסכת בגא סמא
, ד׳ דכל דכי מכשול שיש כר  כפי״א מש׳ הכז׳ ה
 סכנת נפשות כגון חופר כור כרשרתו וכיוצא עוכר
 כלא תשיס דמים ככיתך וכו׳ ע״ש וכ״ש כר״ת רשכיח
 תזיק׳ טפי עכ״ת] . ולקמן (חשד) דחשיכ אישור
 דרכנן דתא לא שכיח תוא. ולקמן נמי חשיכ אישור׳
 דאוריית׳ לפי(חסר) משו׳ דשכיח׳ תוא מקול תכריית
 והרי אישור דאורייתא ומם שתק׳ ת׳ שם מפ׳ק
 רמציע׳ ע״ש נ׳׳ל רתת׳ לאי איסור׳ ממש דהא דקאמ׳
 חוכ׳ תחכרית למי׳ אינו אלא משו׳ דילפ׳ אתי למשדך
 ולא חשי׳ עכיר׳ כיון דתשת׳ לאו כר חיוכ׳. ועור יש
 לדחו׳ דתש״ס שם אליכ׳ דר׳ אדא כר אהכא דש״ל דגדו׳
 תמקי׳ את הקטן שרי ואפי׳ אישו׳ דרככן ליכ׳ כרכתכו
 תתיש׳ כשכרער׳ ד׳ כ׳ אך תתרס׳ שם כת׳ דתש״ס
 כמציעא אליכא דרכ הרנא . מיהר לא כתכר אלא כאיש
 המקיף מיהר אשה המקפת תהטן דתררייהר לאו כר
 חירכ׳ לאהמקי׳רלאהניקףליכ׳אלארילמ׳ אתילמשיי*:
 דף ג״ד ע׳א גמ׳ או מכע״ללחלק רד״ילחלק
ן א כ  מוכפל לכאור׳ מ
 מוכח כדכרי חריטכ״א [כש״מ ר״פ השואל] שכת׳
 דכדכר שיש כו מעשת לעשות ולא מכיעה לכ״ע רי״ו
 להוסיף ורלא כהתוש׳ שכת׳ הך סוגיא כר׳ יאשיס
 דמצריך או לחלק . מיהו י״ל דהאי ונזל חשיכ דרך
 מניעה כמו המקלל אכיו ואפו רחשיכ מניעה אע־ז״ו

 [חשד וחע״ר] .
? ״  שם ואימא ונפל כלל שור וחמרר פרט וכו׳ ק
 לפי מה שאפמ כזכחים ד׳ כלל שאונו
 מלא אין דנין ארתר ככלל ופרט וה״נ כלל שאינו מלא•
 תוא ולא רישי׳ לית ככלל רפרט רראיתי כש״מ רשם
 כתוב ונפל כל רבד הנופל במשמע [חשד כמהשיטו־ל

 וחע״ר]:
 דףפ״ח ק״ב רש״י ד״ה באושא התקינו
י ל ו כ  ו
7  ואע״ג רבעלמא קנין פירות לאו כקנץ הגוף וכו
 עכ״ל רש״י לית ליה כשבית סתוס׳ אלא כמ״ש בש״מ
 דר׳ יוחנן ל״ל תקנת אושא ופליג ארר״י בר חנינא
 [א״מ ואע״ג דריב׳׳ח רבו של ר׳ יוחנן מימ מצינו
 בכמת רוכתי דר״י פליג ארריבי׳ח וכן כמה תנאים
 ואמוראי פליגי על רכס ואכיהם עכ״ח] והכריחו
 לרש״י כן ולא ניח׳ ליה כתי׳ התוס׳ מההיא דכתומת.

 כמ״ש כתוש׳ וק״ל:
 תוס׳ m באושא התקינו וכו׳ וי״ל ראיצ0'
 להיכה רכתכ לה דו״ר אין
 ליי מכסיך וכפימתיתן וכו׳ עכ״ל וק״ל רא״כ מאי
 פריך ככתוכות כפ׳ חאשה שנפלו ד׳ ע״ח ע״כ לימא
 תנינא לתקנת אושא וכו׳ הא איצט׳ לתקנת אושא
 דאפילו תיכא דכת׳ לת דו״ר אין לי כנכשיך
 וכפירותיתם דלא שמעי׳ לתא ממתני׳ [א״מ ויחיק׳
 ליה למחכר ז״ל לומ׳ דקושי׳ הש׳׳ס מתם לר״ל די.,'
 ואע״ג רקי״ל,כותי׳ דד״ל מ״מ לא הו״ל להש״ש
 למסתם סתומי עכ״ה] וצ״ל כמה שתי׳ שם התוש׳
 אקושיא אחריתי דכלא״ה משני ליה שפיר וכונתם
 אהש״ס רהתס ודלאכמהרש״אשסשכת׳ דאין תכרע
 ככונתם דאפשר דקאי אפרק החוכל ע״ש . אך יש
 להסתפק לדעת ד״ל דם״ל קנין פימת לאו כקנין
 הגוף אם כתכ לה רו״ד אין ליס בנכסיך וכפימתיהן
 וכו׳ דאינו אוכל פימת אס מכרת ומתם אס מוציא

 מיר

 מלחיכה כעלמ׳ וכו׳ הקשת ת׳ שנות חיים דלפי
 מ״ש לקמן דמלחמה לא היה עושה שלא כרשות אכל
 אנגריא היה עושה שלא כרשות וא״כ נימא לעולם
 דמעשת דמדין קודם אל תצר את מואכ אלא כדעתם
 דמלחמת אין לו לעשות שלא כרשות לכך לא תיו
 מתייראים אלא מלחיכת ועיין כס׳ זרע יצחק ז״ל׳
 ונעלם מעיניהם המרד׳ רכת דקא׳ שלא תיו מתיראים
 אלא מלחיכת שתי־י ככר תוזתמ אל תצר את מואכ ואל
 תתגר כס מלחמה . ועפ״ד התוס׳ אני מיישכ קושיא
 אחרת דק״ל כתש״ס דלקמן דקאמר לעולם אין תקכ״ת
 מקפח שכר כל כרית אפי׳ שיחת נאת דאלו ככירת
 דקאמרה מואכ מאכית אנגריא עכיד כתו ואלו עמון
 אפי׳ אנגריא לא וממאי דילמא מואכים משו׳ שתיו
 מחוייכיס מיתה מק״ו כס״ד דמשת תילכך דיו שלא
 לעשות מלחמת משו׳ כ׳ פרידו׳ טוכו׳ אכל אנגריא
 מחוייכי׳ אמנם עמונים שלא היו מחוייכי׳ מיתה
 אפי׳ אנגריא לא ומנ״ל דטעמא משוס שיחה נאה
 [א״מ ולפמ״ש המחכר ז״ל לקמן ע״כ דעמונים נמי
 מחוייכי׳ מיתה מק״ו לפי שלא הניחום לעכור דרך
 ארצם ניח׳ קו׳ זו אכל כונת תמחכר לתק׳ לפי דעת
 חתוס׳ לקמן דתעמוניס אינםמחוייכים עכ״ת] דתשתא
 ניחא מאחר שזאת תאזתרת [דאל תצר את מואכ] היא
 נאמרה קודם [מעשה מדין ומואכ] ומת יאמר משת
 דכי׳ ע״ח מ״ש מואכ מעמון אלא ע״כ דהטעס משוס

. ׳ ו כ  שיחה נאה ו
 ובזה אני מיישכקו׳חרא״סכפ׳ כלק כרכור הא׳
 של רש״י שכת׳ אמר אלו המלכים סיחון
 ועוג לא עמדו כפניתס אנו עאכ״ו לפיכך ויגרמואכ
 וכו׳ והקש׳ חרא״סרא״כ מאי נתינת טעס ויגרמואכ
 מפני העם כי רכ הוא ראפי׳ מעטים היה לחם לגור
 דהרי יש להש הק״ו ראם כ׳ מלכיס אלו לא עמדו
 כפניהם כ״ש חס א״כ מאי נ״ט כי רכ הוא עש״כ
 אכל השתא כיח׳ דמאחר רלא תיו מתיראיס אלא
 מלחיכת ולא מתריגת שככר תוזתר אל תצר את מואכ
 א״כ אם תיו מעטים מת יעשו כלחיכת לא ילחכו
 אלא דכר מועט אכל עתת שתס רכים א״כ תלחיכת
 שלחם ממכה מאד וילחכו את כל סמכותנו ודו״ק

א:  כי נכון הו
 ע״כ ד״ה מואבים עצמם לא כ״ש וא״ת תינח
 מואכ ארוס ועמון מאי
 איכא למימ׳ וכו׳ עכ״ל ונ״ל דארוס ועמון כמי חיו
ר דרך מ ע  מחוייכים מיתה מק״ו לפי שלא הניחוס ל
 ארצם כמוסיחון ועוג אכל המואכיס הניחום לעכור
 אלא שלא קידמו כלחם וכמים וזח לא עלה על רעתו
 של ימשח . והקכ״ה תשיכו לפי שיטתו ולפי האמת
 גדולת לגימ׳ כדאית׳ כפי חלק ר׳ ק״ג וכזה כיח׳

 דקאמר טעמא (כאן מסר ותע״ד):
 ד׳ ג״א ע׳א גמ׳ אי דשוו שליח וכולי איו
 שליח לדכר עמר׳ המש״ל
 ז״לכפ״כ מה׳ מצח הכיא ראיה מכאן דאין שליח לדכר
 עכירס אפי׳ כאיסורין דרככן דהא דאסור לקלקל
 ר״ת וראי דתוי מדרכנן ע״ש ולא ידעתי מה ראיה
 מכיא דתכא איירי כאישו׳ דאוריית׳ דהיינו דשוו
 שלית לחפור כור כר״ח ודאי דאיסו׳ דאוריית׳ הוא
 רשכיח תזיק׳ [א״מ נ״ל כרכתי כיון ריש כו סכנת
 נפשרת ערכר כלא תשים דמים ככיתך וכ״פ תרמכ״ם



 מסבת בבא המא לו
 הא דקתני אין לו פצכע קאי אגרף הצפע ואח״נ
 שתצכע ־יחזור י ויתפע מהאטה המעוה והמשנה
 קאי אגוף הצפע לכך הוסיפו לכתופ ואמאי *ןתני
 אין לו פצפע משמע שפחנס פא -לה ולא שיחזו׳

 ויתפע ודו״ק הטיפ :
 ד״ה אין דעתו של ארס על כסות אשתו וכר׳
 תינח הקדש וכו׳ אלא ערכין וכולי
 עכ״ל מקשים סעולס דמאי ק״ל דזתו קושית סש״ס
 והלא חייכי ערכין שנו כאן ותנן חייכי ערכין
ק כערכין ת  ממשכנין אותן וכו׳ וא״כ תיקשי דמאי י
 ולית' דהש״ס לא כחית לתקשו׳ אלא מכח דממשכנין
 וכי דעתו של אדם למשכן עצמו אכל התוספות
 קשי׳ לתו רלמת ליס למימ׳ טעם דאין אדם דעתו
 למשכן עצמו אפי׳ את״ל דדעתו של ארס .למשכן.
 עצמו מ״מ תיקשי דערכין כע״כ נערך מכל מת
 שיש לו כיון שהעריך את עצמו ואמאי אין לו
 ככסות אשתו דאכי׳ שאין דעתו מ״מ כע״כהוא
 נערך אכל הש״ס ק״ל דא״כ דתלוי כדעתו ותלא
 חייכי ערכין שנו כאן וחייכי ערכין ממשכניןאותן
 וכי דעתו של אדם למשכן עצמו אלמא שאין תלוי
 כדעתו אכל תתוס׳ ק״ל דלמת אין לו ככסות
 אשתו הלא כע״כ נערך מכל מה שיש לו וזה
 שכע״כנערך אינו מכח הא דממשכנין אותן אלא

 דדין פשוט הוא ודו״ק היטכ כי פשוט הוא :
׳  דף ק״ג ע׳א ד״ה התם אמנאהואפי
 כקונט׳וכו׳וק׳
 דא״כ היכי מסיק רכ לטעמי׳ הא ככה״ג אפי׳
 ר׳ ינאי מודה וכו׳ וי״ל פי׳ הקונט׳ דחתסדוק׳
 דאיירי כהלואה וכולי עכ״ל" לא יכולתי להלוס
 דכריחס דעשו קו׳ ותי׳ וי״ ל פי׳ הקונט׳ דזה
 גמר׳ ערוכת שס אמד דכא תשת׳ דאמ׳ מת לי
 הן מ״ל דמיהן מה לי דמיהן מ״ל הן נמי אמרי׳
 וכו׳ איתיכית וכלן יש לו מות׳ וכו׳ ומשני התם
 הלואה תכא זכיני וכו׳ ועיין כפרש״י שם דצ״ע
 לסכין דכריסם ועיין כנ״י מה (כאן חשד משפר

 ההעתק עשר׳ דפין וחע״ד)
 דף ק״י ע יא גמ׳ אמר רכ ששת אס היה
 כהןטמאכקרכן
 צכור רכר׳ ה״ד אי דאיכא טהרריס וכולי רשי׳ י
 כתכ אי דאיכא טהרריו כההרא משמר עכ״ל נראה
 לי שרש״י סרכר דאפילר לרכ ששת דש״ל רטרמאת
 דחריא תיא כצכור לא מתררינן אחר משמרם אחרת
 [אלא ערשין כטרמאת] רדלא כתרמכ״ס ז״ל כפ״ד
 מה׳ כיאת מקדש . רחכי מרכח מדכרי תש״מ
 כשם תרא״ש ז״ל שכתכ דרכ ששת כא להשמיענר
 אפילר דאיכא טחרר שערכד רע״י תרכשר תכשר
 לאכילה אפילר חכי נרתנח לכעלי מרמין טהררין
כ סדי שסרכר דליכא טחורין ״  שכהחרא משמר ע
 כחתרא משמר אכל יש טתררין כמשמרת אחרת .
 אכל לשיטת מהרש״א נרתנח לכל כהן שירצה חרא
 נמי טמא רכן מרכח מדכריר כתרש׳ כד״ה לכ״מ
 רכר׳ שכתכ מכ״ש הכא דתשליח לא חזי לאכילת
 ע״ש הרי שסרכר שחכתן שירצת תרא טמא רלשטתית
 אזיל דסרכר דפי׳ דליכא טחררין [ר״ל אפילר
 כמשמרה אחרת ליכא טהררין] כלל [רסרא כדעת

 חרמכ״ס] רק׳יל :
 תרס׳

 מיד תלקוחות או לא דלא כת׳ תתוס, אלא לדעת ר׳
 יוחנן מדאיצט׳ תקכת אושא אכל לר״ל לא וזת אפשר
 דעת רכינו שלא כתכ אפי׳ ככתכ לת דו״ד אין לי
 כפירותיהן וכו׳ משו׳ דפשק כר״ל דקנין פירות לאו

 כק״הג דמי [חסר]:
 דף צ׳ ע״כ ד״ה כגון שראוהו וכו׳ וקכלת
 1 עדות כתחלת דין

 וכו׳ עכ״ל וכ״כ תתוש׳ כפ׳ אחד דיני ממונות ד׳
 ל״ד ד״ה יוס לתחלת דין אכל תתוש׳ כפ׳ כהן גדול
 ד׳ י״ט כר״ת ויעידו כך וכו׳ כתכו דקכלת עדות
 הוי כגמר דין וצריך לומר דיש לחלק דכדיני נפשות
 מאחר שצריך ז׳ חקירות [הוי כגמר דין וזתו] תטעם
 דכשעת גמר דין דיינים כישיכת וא״כ כד״נ שצריך ז׳
 חקירות כשעת תעדאת תערים צריך דיינים כישיכה
 רכעלי דיכים כעמידת לא כן [כדיכי ממוכות דאין]
 צריך חקיררת א״כ קכלת עררת תרי כתחלת דין רדר״ק
 [א״מ עיין מ״ש חמחכר כסנסדרין שם רכסרט׳ ד׳ י״ז

 עכ״ח]:
 דף מ״ב ד״ה שאני חטים רחטיס רכר׳
 י 1 הימאאמאיאיצט׳
 לאתריי רכר׳ רי״ל דכריית׳ מצינר לארקמי כשסרדיער
 רכר׳ עכ״ל עיין כרכינר פרץ מה שפי׳ כשמעת ין
 ולשיטת דכי׳ פרץ לק״מ קר׳ התרש׳ ע״ש אך לשיטת
 חתרש׳ תרי פי׳ דשמעתא כך הוא אי תכי דכריית׳
 מיידי כלא תודיעו אפי׳ חטי, וחטי׳ נפי אלא ע״כ
 דכרייתא מיירי כהודיעו וכא ר׳ אכהו ליישכ דמאי
 קושי׳ תיא זו רכחטי וחטי׳ לא צריך לאוקמ׳ כשתוריעו
 דאיכא למימ׳ שליחות׳ קעכיד תדע וכו׳ מיתו דכי
 אכא דלית לית שליחות׳ קעכיד ומיישכ כל המקדיש
 נכשיו וכו׳ וראי אית לית כרין ככני מערכא דכעי׳
 שיודיעו אלא דש״ל דכריית׳ מיירי כשתודיעו דאי
 לאו תכי תיקש> אי הכי אפי׳ הטי׳ וחטי׳ כיון דל״ל
 שליחותי׳ קעכיד . ומזת יתיישכו לך דכרי תרא״ש
 שכת׳ ולית׳ לחוכא רכני מערכא אלא דלא כעי׳
 שיודיעו ואע׳׳ג דר׳ אכא דקא משני תך שנוייא אליכא
 רכני מערכא ר״ל אליכא דדין דכני מערכא דכעי׳
 שיודיעו ונקט ר׳ אכא ולא ר׳ אכתו משוס דר׳ אכא
 ס״ל אפי׳ לא שינת אפי׳ חטי׳ וחטין כעינן שיודיעו
 מיהו ר׳ אכהו ס״ל כלא שינה לא צריך שיודיעו ולכך
 תריזו דרוק׳ כצכע דליכ׳ כעל המעות [שהכעל הוא
ק ותשתא תוכל  נותן המעות משלו] וכחילוק רכי׳ פ
ק וכן פי׳ תרא״ש תוכא כש״מ  לפרש תשוגיא כרכי׳ פ
 ועיין כיש״ש מה שהקש׳ על תדא״ש ולפי דרכנו לק״מ

 ודו״ק חטיכ :
 ד״ה מי הודיעו לצכע וכולי ולפי מה שפירשתי
 לעי׳ רכיון דלא הודיעו לכע׳ וכו׳ ע״כ לא פרי׳
 תכא אלא ממעות שקכל חצכע אפי׳ אס יש שכח
 וכו׳ ואמאי קתני אין לו וכו׳ עכ״ל דקדקו להוסיף
 ואמאי קתני וכו׳ משוס רכתירוצס דלעיל לא תוצרכו
 לאקשויי מעעות אלא למ״ד אין שכח סממני׳ ע״ג
 הצמר ואחא תש״ס מקש׳ שפיר דליכא למימ׳ דחא
 רקתני אין לו כצכע קאי אגוף חצכע דחא אין שכח
 סממני׳ ע״ג הצמר ןלא קאיעליחאץ כצכע [אלא על
 ששכירות] אכל לפי פי׳ האחר שפי דקו׳ חש״ס
 לא קאי אלא אמעות אפי׳ אס יש שכח סממנים
 ע״ג הצמר א״כ חוקם׳ להם דמאי פריך דילמ׳



 מסכת בבא המא
 להפקיע מעשר כתמת שנתחייכ ככר כמו תאחין
 שקנו כתפיסת הכית חייכין כמעש׳ בהמה או רילמ'
 מקכלי מתנות הוו וא״ת שיתחייבו מכח מי שנתן
 להס הא תכן תניתן לו פטו׳ ועי״ל דתא דמייתי
 יתכן מתם תלוקח וכו׳ כדרך רכות׳ דאפילו את״ל
 דחייכי׳ א׳ית מכח דתנן מתם מלוקח וכולי פטו׳

t כנ״ל לפי חומד מנושא וק״ל 
 רש״י דה ועורות קרשים וכו, ומש״מ קא
 חשיב לסו כמדי הנך
 דכירושליס וכו, ובמדי מנך רמקדש לא חשי; אלא
 מנמו דאי נפקו חוץ לקלעים מפשלי כיוצא עכ״ל
 עיין למחרש״אכפ׳ םזרוע שנעלם מעיניו דכרי רש״י
 מללו. גס מזמ תימת (על דכרי ממרש״ל כים של
, תתוס׳ כר׳׳מ וגזל מגר וכולי  שלמת שתי׳ על קו
 דגזל תגר אינו נאכל בירושלים דממון כתנים תוא
ק מרי עורות קדשים ודאי נאכלים ככל  יע״ש רמת ת
 מקום [אפ״מ חשיכ למו כשדי מנך דכירושלים וע׳׳כ־
 מטעם תוא משוס] דלא מתיסכי אלא בירושלים
 כדכת׳ רש״י [א״כ גזל תגר נמי] אלא דיש לתק דגזל
 תגר עיקר זכייתו מתגכולין [דתיינו כמיתת מגר
< ן ר ן , תם עומדים חץ לירושלים] מת שאץ ק ע י  א!
ע  קדשי׳ עיקר זכייתן מירושלים וכן תי׳ מרא״ש כש״

 ופשוט 1
׳ א גמ״ תגיא אידך אמר ר ״  דף קי״א ע
י י״י וכו,־ י ב י  ל
 הכא כמאי עסקי׳ כגון רנפיק משמרתם דמני ורתני
 וכו׳ מוכח מכאן דרבנן פליגי עליה רר״י מדקאמ׳
 לרכרי ר׳־י מכלל ררכנן פליגי ויחזור אשם אצל כשף•
 וכן כתכ כש״מ ותימה לי על חמש״ל כפ״ח מה׳

 גזילה שנסתפק כלה:
 רש״י דה מעילתו קין דםקדש שמעל כו
 עכ״ל הכריחו לזה מכת
 סיפא דכרייתא דקתני מנין שאס הכיא אשמו עד
 שלא תכיא מעילתו שלא יצא וכו׳ אכל אי מפרשי׳
 מעילתו היינו קרכן כמו שפי' תראכ״ד כש״מ צריך
 לגרוס כסיפא לתפך וכן ראיתי לתרכ קרבן אתרן
 יע״ש וז״ש תראכ״רותואתתפך מגירסת תורת כהני׳
 ד״ל דלפי הגיר׳ האחרת של תורת כתנים יתית פי׳

 מעילתו הוא הקרן ודו׳׳ק היטב :
 תוס׳ ד״ה וילמוד הקרש וכו, תימה אמאי
 איצט׳ קרא לעיל גבי הריונו
 עכ״ל תימה לי מאי קא מקשו דאיצט, כי היכי רלא״
 נטעה דמלכד הוי פי׳ דאיל תכפוריס ברישא כמו
ת לא לכתוכ לא מלכד ולא ׳  גכי תמידין ומוספין וכ/
 אשר יכפר הא איצט׳ מלכד כדי לומ׳ לכתן שבאותו
 משמ, תכתוב מרכר שלא תאמר לכל כהן שירצת
 כרלעיל וכ״ת יכתוכ כלשון אחר הא ודאי לשתוק
 אמרינן לשתוק ולכתוב לא אפרינן וי״ל דתתוס׳
 רהכא סוכרים דאדרכא לשון מלכד יורת רכסף
 כרישא אלא דגכי תמיד מדכתיכ העולה אנו מפרשים
ס היא דמלכר לחוד׳  דפירוש הקרא להפך וקו׳ הש״
 אינה גורמת דהא איכא למילף מתמידין אכל
 כשיש לימור ממקום אחר דומיא רידיה אנו למדין
 ממנו כי חיכי דגמרינן מניה שאר דכרים אכל לפי׳
, הכתוב  חתוס׳ דיומא רמלכד לחורת גורמת דפי
 הכי אלא דתעולה איצטריך להקטרה ודאי ל״ק קו׳

 תתוס׳

 תוס׳ ד״ה אכילה גסה לאו כלום תיא וכו׳
 ועוד דהתם לא איירי
 באוכלו אכילה גסה ממש אלא וכו, לשם וכו׳ ועי״ל
 דכ׳ אכילות גשות הן עכ״ל עיין מה שההשה מחרש״א
, ע״פ ד׳ ק״ז ע״כ כר״ת דילמא אתי למיכל אכילת  כפ
 גסה וכו׳ דמאי פריך תתם כנזיר לוקמ, כאכילת
 גסה ממש שנפשו קצה ע״ש והיא קו׳ חרא״ש כאן
, תכ׳ של תתוס׳ כאן ונראה  כש״מ וכן ק׳ נמי על תי
 לי דודאי תתוס׳ כאן ס״ל דסמיך אתא דלא מקרי
 רשע כעמר שלא קיים אכילת פסת אלא דזת חתי׳
 לכדו לא יתיישב משו׳ דקאמ׳ נתי דלא עכיד מצום
 מן םמוכחד פסח מיתא קעכיר [משמע דקעכיד
 מצום קצת באכילתו] לכך תי׳ כפנים אחרים(ואפשר
 שמזם םטעם לא כתכו תתוש׳ ועייל [אחר]תי, הא׳)
 (זת מצאתיו מוסגר) והגידו לי שכיכ םרכ שעריושף

 כחי׳ להוריות ופשוט:
 ד״ה לבעלי מומין טחורין הימא ועורה אמאי
 הוי לכ״מ עכ״ל עיין מח שהקשה
 מחרש״א ואפשר דחתוס, סוברין כמ״ש חש״מ כשם
 חרמ״ה דכזקן או חולה לא גרסי׳ ועורה [אלא
 עבודת׳ לאנשי משמר וס״ל] דעורה הדר למקריב
 דלא שייך לאכילה וא״כ קו׳ התוס׳ למת לא תדר
 [עורה]-למקריב וכחכי ל״ק קושייתו [א״מ ואכתיק״ל
 דאיך אפשר לפ׳ כונת התוס׳ רק״ל למה לא הוי
 עורה למקריכ דתא כיון דאיירי בקדכן צבור א״כ
 אפי׳ חקריכו הכהן כעצמו שהיה ראוי להקריבה
 אינו נוטל העור לעצמו אלא מתחלק כע״ש לכל אנשי
 המשמר כדאית׳ בס״פ מקום שנהגו וכ״ש שלוחו ולא
 יכת׳ חרמ״ה אלא כקרבן יחיד של כחן ראיש את
מ (  קרשיו לו יחיו כתי׳ וכה״גיש להק׳ כדכרי מרן הכ/
 שהביא המחבר עכ״ח] וראיתי למדן הכ״מ כה׳ כלי
 תמקדש שפי׳ כדעת דמנו דעורח לאנשי משמר
 [והוא כמו שפי׳ מתרש״א כדכרי תגמד׳] אך מה
 שהקש׳ דלמח לא יקח אותו מי שניתן לו לא ידענא
 מאי ק״ל דתק״ל גכי זקן או חולת שכתכ דעורה
 לאנשי משמר אלא ע״כ כמ״ש מתרש״א דכיון דלא
 חזי לאכילה לא משוי שליח [ועורת לאנשי משמר].
 גם תירוצו תמוה דחא לכל כחן שירצה אפי׳ ממשמר
 אקר וא״כ חיכי שייך לומר שאס של המקדיכו הרי

 הוא לו דמ״ש אנשי משמר וצ״ע להכין דבריו:
 ד״ה למאי וכו, תימא אמאי לא אמר לאפוקי
 מדרכא וכו׳ עכ׳׳ל ולולי דכריתס
, אופנים האופן הא׳ דאי כחומש  נראה ליישכ ככ
 החזירו כלילה לא יצא משום דאשס קרייח רחמנא
 א״כ כ״ש חקק דחא הקרן מעככ הכפרה [כ״ש מן]
 החומש דיכול לעככ הכפרה א״נלחכי קאמ׳ אדרבא
 חומש עדיפא וא״כ ממילא [משמע] לאפוקי [נמי]
 מררכא אכל אי לא אמרינן לאפוהי ממתני׳ לא הוה

 מפיק מדרכא וק״ל:
 3$ גמ׳ יורשי ן םוו וכו׳ או דילמא מקבלי
 מתנות הוו ותכן הלוקח
 והניתן לו פטור ה׳ משנה למלך בת׳ בכורות פ״ו
 דין ג׳ הקשה מכאן לרעת ר״ח ז״ל שכתב הרשב״א
 בחי׳ לחולין כפ׳ הזרוע ר׳ קל״ו דכהנים פטורים
 ממעשר בהמה יע״ש ונ״ל רל״ר ראי יורשין הוו היו
 חייכין מכח שנתחייב מעיקר׳ ואין רשות בידם



 מסכת כבא קמא לז
 לה דשומכוס [וכן ההיא דערכין. דנמצאת שרה שאינה
] ואח״כ כת׳ אבל היכא וכו׳ וכת׳ דנר׳  שלו דנזקקי,

 דפליגי רבנן בתתוא (השי איזת שיטות):
 תוס׳ ד״ה קטנים וכו׳ ות׳ינ הו״מ לעזרן
 מאכילת גדולים וכו׳ לי״ח
 לאחר יאוש וכו׳ עכ״ל ולא ירענא מאי קו׳ רהא
 איכא לאוקמ׳ לפני יאוש דרצה מזה גובה וכו׳ ואי
 משו׳ דקשיא מרישא לשיפא הא לא הזכירו זה גם
 אפשר דרישא איכא לאוקמ׳ לאחר יאוש [וכזה ל״ק]
 קו׳ מהרש״אוכן משמ׳ מדכריכעל המאור שלא הקש׳

ש] ודו״ק הטיכ : ׳  כי אם [לרמי כר חמא ע/
J אבל וכו׳ אפי׳ תית ר׳ ירמיה כתוך ־ H ע׳כ 
 הבית וכו׳ עכ״ל עיין לחשמ״ע
 ח״מ כשי׳ [ק״י תכיא ראית מרכרי] תתוש׳ דכעי׳
 [תרתי שיהא התינוק מוחזק עתה בכית] וגם שיש לו
 [חזקה דאבות דאי אס] לא בן אס [לא חית מתינוק
 מוחזק עכשיו אע״ג דאית ליה חזקה דאכוה לא אמר
 כלום ע״ש [נר׳ דמפ׳ כוכת מתרס׳ כמ״ש] ואפי׳ היה
 ד׳ ירמימ די בזוך מבית [ד״ל קודם שטרק גלי באפית
 דר׳ ירמיה הית] דר ר״י כתוך הבית [אבל עכשיו
 ודאי מתינוק מוחזק כבית והיינו דהוצרך דטרק גלי
 דאלמא טעמא דטרק גלי הא לא״ה לא מפקי׳ לימ
 לר״י מחזקתיה וכ״כ מרשב״א בש׳׳מ] שהיה מתינוק
 דר משו׳ רבעי׳ תרתי דר ויש לו חזקה דאכוה ובזה
 א״ש מה שהקשה עליו הש״ך שם ול״ק גס ממ״ש
 דמתתוש׳ דפ׳ שום מיתומים וכו׳ ע״ש לא ידענא
 מחיכא מוכח . גס דע דבזה שכתבנו יתיישבו דברי
 רכינו. וחמ״מ כפ׳ י״כ מה׳ מלוה ולוה ול״ק מה
 שמקש׳ הלח״מ. גס בלא״ה עיין כש׳ יש״ש כמה שתי׳

 לקו׳ תתוש׳ וק״ל:
 דף קי״ט ע׳א משנה מת שמחדש מוציא
 במעצר מרי אלו שלו
 וכו׳ בזת נתיישב לימת שאמרו בנדרים אין הנבואה
 שורה אלא על חכם [וגבור ועשיר] וילפי׳ [כולתו
 ממשה ועשיר] מפשל לך וכו׳ וקשה דהרי נתנבא
 קורם תלותית ובזה נתיישב לי דלמה הוצרך הקב״ה
 לומר לו פשל לך דהפשולת שלך דתרי וראי תוא
 שלו ותקב״ת אינו [מקפיד עליתן כלל ואמאי תוצרך
 לומד] אלא מוכרח דהית עתיר מקודס ולא קפיר
 [ליטלן מרוב עושרו ומש״מ הוצר׳ לומ׳ לו] הפסול׳ שלך:
 ע׳ב גמ׳ סיום ממסכת' אמי רבינא ומתא
 מחסיא אתרא דקפדי מוא
 עיין במחר״ס שיף ז״ל במ״ש ומתא מחסיא סוא
 בבבל ע״ש אבל מהזהר נראה דמתא מחסיא מיא
ק ישראל שחרי בפ׳ וירא ד׳ ק״א במדרש הנעלם א  ב
 ר' אחא אזל לכפר טרשא ותוא בית מותנא וכו׳
 קם ואחזר לתו כתשובה וכו׳ ואחליפו שמא דקרתא
 וקארון לה מתא מחסיא וכפ׳ לך לך ד׳ צ״כע״כ
 ר׳ אבא ובדיה אערעו ככפר טרשא וכו׳ ובד׳ צ״ד
 ע״כ ואתרא דא זכי לן באוריית׳ וכו׳ ואתר רא
 הא דיינומ לעילא זמנא חרא וכו׳ וכשוף תפרשת כד
 סח בל עובדא קמיח דר״ש אמר גוזמא דכאורייתא
 דא יגלון לבבל ויגלון בבבל ביני חברייא וכו׳
 משמ׳ דמת׳ מחשי׳ לאו בכבל היא וישלייש׳ דכריודכיון
 (חסר) וקראוה מתא מחשי׳ שחש הקב״ה עלימן וחוו
 עסקי באורייתא ומזמן ר׳ אחא ור״ש ער זמ; רבינא

 היו

 התוש׳ וא׳׳כ לפי שיטת זו יש לתעמיס בתו׳ דברים
 אלו(שכונת קושייתם תיא) מכח דלמדיס שאר דברים

 אנו סותרים הלימוד ורו״ק :
 V"2 גמ׳ אמר לך ר״ח כי תייא ההיא לאקר
 יאושוכו׳ ולפ״ז צ״ל כולת בחר
 בכא וכולת מיידי בשאכלוס אבל אס תגזלת קיימת
 יחייבין [וכדתני ר׳ אושעיא וע״כ משוס] דרשות יורש
 לאו כרשות לוקח דמי מיתו לרמי בר חמא רש״ל
 דרשות יורש כרשות ל־קח דמי א ׳כ רישא רתגוזל
 ומאכיל איירי לפני יאוש ושיפא מיי־י לאחר יאוש
 וכאלו קתני הכי לפני יאוש דוק׳ מאכיל אכל אס
 תגזילת קיימת חייבין ולאחר יאוש אפי׳ הניח לפניתס
 ותגזילס קיימת פטורין וא״כ רישא דקתני מאכיל
 תוי רוקא מאכיל דמותן לפניתס חייב דליכא יאוש
 מיתו לי־״ח רמוקי לת לרישא לאחר יאוש א״כ אמאי
 דני מאכיל אפי׳ נישן נמי לכך תי׳ ת;וש׳ כ' תירוצי׳
 וכתכו כתי׳ תכ׳ אפי׳ לריח כלומר לא מיבעיא
 לרמכ״ח דפשיטא רכרישא לא שייך למתני נותן וא״כ
 תימא לי על מהרש״א מה הוקשה לו כזת ורו״ק :

 (pi דר״ח לחודית איכא למימר רש״ל כרמכ״ח
 ותגוזל ומאכיל בחייו פטורים ומיהו
 הניח גזילת קיימת ומת עטורץ משו׳ דרשות יורש
 כרשות לוקח רמי אלא דמכח מבריית׳ דבשמוך ע״כ
 רמוקי למתני׳ רלא [כרמב״ח אלא רבא] כר״ח וכולת
 כשאכלום . ורע עוד רלר״ח צ״ל רמתני׳ לא זו אף
 זו קתני לא זו שהאכילם בחייו אלא אפי׳ שהניח
 לפניתס ואכלום פטוי־יס כיון שכבר אכלו ראי תגזילת
 קיימת חייבין דרשות יורש לאו כרשות לוקח דמי
 מיתו לרמב״ח ליכא לא זו א0 זו אלא רמחולקת רישא

 בלפני יאוש ושיפא לאחר יארש ודו״ק .
 ומה שפי׳ מהרש״א בדברי התוש׳ נותן לתסד״ל
 נותן לפניתם ומת ולזה חוקשה לו
 לרמב״ח בלא נתינה נמי והניח לפניהם גזילה קיימת
 [פטורים משו׳ דרשות יורש כרשות לוקח דמי] אך יש
 לפרש נותן להם ועדיין קייס רליכא רשות יורש

 ורו״ק :
 דף קי״ב ע׳א גמ׳ בר חמות דר׳׳י וכו׳ עד
 אבל תיכא דאית לית
 חזק׳ דאבוה לא פשט השוגיא נראת דמעיקרא מצת
 לפסוק הלכה כרבנן מכח מימרא ריב יושף בר חמא
 וכשדחה לו מי דמי וכו׳ אכל חיכא רמוחזק בחיי
 ראבוה לא ד״ל ובהא אפי׳ רבנן מורו דאין עושין לו
 שוס דבר דדוקא גבי טילה משו׳ דאיכא עדי גזילה
 וכ״ע ידעי שאינה של אביו ואביו גופיה סחזיק בה
 בתורת גז ילה אבל הכא שהיה של אכיו ממש אלא
 שר׳ ירמיה היה מצה לטעון מכח שדר בת שני חזקת
. והכי כתבו תתוש׳ בפ׳ שוס היתומים ר׳ י נ  לא מח
 כ״כ ע״ש וא״כ תימא לי על תרמכ״ן שכת׳ דמחחוא
 מעשת דכד חמוה דר״י מוכח דתלכת׳ כסומכוס ע״ש
 רתא לפי שיטתו דאיכא עדי גזילה [כמ״ש הנ״י בשמו
מ גדולים וכו׳] א״כ ליכא ראית מ  לעיל גבי אס א
 כלל ואפשר שהביא ראיה מדקאמד מעיקר׳ הרי
 מחלוקת סוממס בצדך גס אפש׳ ששוב׳ דבגזלח חשיב
 כמוחזק כחיי דאכוה וכן ראיתי לתרמ״ת [שסובר כן]
 וכמ״ש הש״מ אך דכרי תרשכ״א שס כתחלת דבריו
 תמוהים [דההיא דרכ יוס^ כר חמא] כתחילה מדמה
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 מסכת בבא מציעא
 אפר םש״ס ניח׳ ליה למעבד מצרה בגופיה וא״כ
 משום הממון הוא ניחא ליה חלף הטירחא כיון
 שהמצוה תעשה דלא אמרינן 13א דניה׳ ליה למעבד

יהא וק״ל.  מצוה בגופיה והממון י,לף הטי
 ודע דלפי דעת חיש אומרים שס שצריך להחזיר
 חרמים וחמקח קייס לק״מ מהבא רחממון
 לא •נאבד וא״ת דת׳ינ יתן לו רמי השפר היינו אם
 נתקלקל או נקרע אבל אס לא נקרע וראי שהשפר
 יבלת ואינו נותן לו כלום ואינו ניכר . עוד נ׳׳ל
 רלק״מ דשאני חכא דהמצוח סיתת נעשית אס לא
 השאילה שתית קורא בו אותו שהשאילה לו אבל התם
ן הוא לקיים חמצוח ובודאי כיח׳ ליה לעשות  הממו

 המצוה אמרינן אבל ב׳ מצות לא א מדינן וק״ל:
א רש״י ד״ה הא לא רמיא ״ ׳ ע  דף ל
א צ ו ר י  ת
 הוא עכ״ל עיין מ״ש תשיט׳ מקובצת רבא לאפוקי
 שלא תפרש דדחויא הוא רלא ת!שוט הכעיא רשאני
 סיפ• רפםולת משוס דניחא ליה וממילא איתרצא
 הרישא משוס דלא ניחא ליה ורש״י לא ניחא לים
 כהכי משוס רא״כ למה הכיא תרישא דשכן עלית
 עוף לא היה לו להביא אלא שיפ׳ דעלח עליה זכר
 ולכך כת׳ כש״מ ול יי פשט תתוש׳ משמע לי רמפרשי
,  דרחויא בעלמא הוא משו׳ רמפרש בכונת קו׳ תתוס
 רלמא תזכיר רישא דמלתא רשכן עליה עוף כרמוכח

 מלשונו ש1י׳ כך יע״ש .
 עוד נראה לי דלדעת רש״י שפי׳ דהכנישת
 לרבקה קאי אעגלת לא שייך למימר
א דעלא מ ע ט ט שייך ר:ש לה מ  דרחויא הוא רהי
׳ עלא עליה זכר כשמז  עליה זכר דשא בעגלה אני
 כמ״ש בש׳ימ משוס רלא כיח׳ ליה הא אין שייך לומ,
 אלא רקאי לתרץ הרישא אבל לשיטת התוש׳ דקאי
 אפרה אז אמרינן דדחויא הוא וקאי אתינק ותדוש
 ולהכי הקשו למ״ל ההיא רשכן עליה עוף וכתוס׳

 אכתוב עוד כע״ה :
 ד׳ ה האי עשת וכו׳ אין לא תעשה מועיל לדלות
 הלאו וכו׳ עכ״ל אכל כשיחיה עשם
 ול׳׳ת (העשה) [נ״ל רצ״ל הל״ת] גורס לחזק (הלאו)
 [העשת] ודחי עשת לחורי׳ כמ״ש רש״י לקמן רפריך
 תפ״ל דאין עשה דוחת ל״ת ועשה כת׳ רש״י דאבידה
 עשה ול״ת [אלמא חזי׳ רמחזיר האביר׳ ואתי עשה
 ול״ת דאביד׳] ודחו לעשה דכיבוד אב ואם [בקוס
 ועשה מפני] שהוא עשת לחורי׳ . מיתו עיקר כינת
 רש׳י׳י אינו אלא ליישב לישנא דגמ׳ לחור דקרי ליה
 עשה לחוד וח״ח דהו״מ לתי׳ מכח שכ ואל תעשה
ף כיון דתוייהו שקולים תכא ל״ת ועשה והכא  עדי
 ל״ת ועשת אלא לתקן לשון חגמ׳ ודוחק אלא נ״ל רקו׳

. (חשד וחע״ר)  חש״ס מאי
 וממשו הכא דהפ״ל משו׳ דכעי׳ כעירנא דמעקר
 הלאו מקיים העשה והכא ליכא כעידנא
 זו חיא קו׳ ה״ה כפ״ד מה׳ גזילח (וכן חק׳ כש״מ)
׳כשס סר״ן דכיון דמתעסק איקרי כעידנא וחק׳  ותי
: ( חסר ) י ד  ח׳ שמע יעקכ רדכרי הר״ן סתרי אתד
׳ וא״ת למ״ל  תוס׳ ד״ה כשביל שתינק ונו
 לאתויי חתיא דשכן עליה
 עו0 וכו׳ עכ״ל םתוס׳ מכינים [ככונתםגמ׳ דקאמר
 סא לא דמיא וכו׳] דדחויא סוא ולכך םקשו דלמ״ל

 לאתויי

 היו דורות הרכה וכן נראת דכתיכ ותגזר אומר ויקס
:  לך (חסר)

 . סליקא לס מס׳ כ״ק כש״ד

 מסכת בבא מציעא
 דף כ״ט ע״א גמ׳ לפיכך דר״ט למ״ל וכו׳
 נ״ל דמעיקרא
 סמך אקושי׳ זו דת א דפריך מעיקר׳ אלפיכך דר״ע
 משוס דלרכ יוסף לפיכך דר״ט נמי יתיר׳ א״כ מעיקר׳
ם נסתלקה קושי׳ מחרש״א ז״ל שתק׳ ס  פריך אתרתי ו
 כתוס׳ כד״ת לפיכך וכו׳ גס קושי׳ ת׳ ת״ח ז״ל שתקש׳
 דאמאי לא פריך אתרתי ע״ש דע דכרר״ע קשיא לית
 אכולה ככא דכולת יתיר׳ תיא ואדרכא תשתא דקתני
 איכא למטעי דאפילו כאכירח ממש פטור כדדייק
 לישנא דאכדו אכל כדר״ט הדין שאמר חוא דין אמת
 [וקמ״ל דחוי כשואל] ומסמחלוקת אנו מכינים דהוי
 שואל [משוס דכלא״ת תוי ש״ש משוס י פרוטת דר״י
 וזת פשיט״ל לתנא] אלא דק״ל אלישנא דמלת לפיכך
 דאיכא למטעי כת דאתא לאורויי כדעלמא לא תוי
 ש״ש ולישנא דאכדו תוא אכיר׳ ממש [ומש״ת מעיקר׳
 לא הקשח רק כדר״ע דהוי קושי׳ גדולת וכדמשני
 ליה משוס דר״ט חזר והקש׳ לו דר״ט נמי קי] לפיכך
ק השיכ לו דאדרכא ת מ ת  ל״ל כיון דאיכ׳ למטעי ו
 תני לפיכך כדי לאשמעי׳ זה הדין [דכיון דשרו לית
 לאשתמושי אע״ג דלא אשתמש] ומש״ח תקש׳ לו ותא
 אכדו קתני ומשני ליה דפי׳ אכדו שטכעת ספיצתו
 כים [ולא הוצרך לפ׳ כיון דכלאו שמוש הוי ש״ש
 וכדר׳ יוסף ע״כ השתא הוי שואל] וכזה ל״ק קו׳
 חתוס׳ ונסתלקו כל הגמגומים שיש כשוגיא וק״ל:
(תחלתו חשד) ומ״ש ׳  תוס׳ ד״ה והוי שואל וכו
 ואפי׳ שוי שיעור זוזי וכו׳ עכ׳יל
 דאי לא פליגי אלא כדלא שוי אכל כדשוי תוי ש״ש
׳  תקשי לרכס דלא ס״ל כהדוחק שכתכו דכשוי מטעמ
 דשמואל דחוי כאלו פי׳ ודכרי מחרש״א ז״ל אין
א מ ע ט  מכוררים לי דמה היא קושייתו ראם ד״ל מ
׳ כרכה  דשמואל א״כ לא [תיק] כלום דהא אתי אפי
 ועוד דתא ר״א איירי כרלא שוי ותקשח לרכ יוש0
ס ככר  [דאמאי לא םפסיד מה שכנגד המשכון] ג
 אוקימנא דלית לים כשמואל כמ״ש סתום׳ וצ״ע .

 וראיתי לתתוס׳ שם שתק׳ דאי כדשוי םוי ש״ש
 א״כ כדלא שוי מ״ט דר״א וכמו שהק׳
 ואין לפ׳ דזתו כונתו דלשונו כאן גם לשונו כשכועו׳

 אינו סוכל זח ודו״ק :
y2 גמ׳ מהו דתימ׳ ניח׳ ליס לאיניש דתעכיד 
ה  מצוח בממוניח קמ״ל עיין מ
 שחק׳ םמרדכי מפ״ק דפסחיס ומה שתי׳ ומ״ש
 עליו חפר״ח א״ח כסי׳ תל״ז ע״ש ול״נ שכונת דכריו
ן חיח טורח וכודק  שמאחר שאס לא חיה נותן ממו
 כעצמו דכודאי חייב סואלכדוק אחר שנכנס ברשותו
ן  דתא ניחא לית למעכד מצות כגופים א״כ הממו
 חלף הטירחא ניחא לים ככת״ג לשעכד נפשית אכל
 כש״ם דילן שהממון אינו חלף חטירחא מחיכא תיתי
 דניח׳ לים ולא ידענא מאי ק״ל לםפר״ח דכ״ש דהוי
ן ע״ש דהא ככר ת משום טירח׳ או ממו  מקח טעו



 מסכת• בבא מציעא דח
 שכשמו למפלה דהשוש׳ לא שיל הכי• אינו מוכיח

 (חשי) :
א שמיו על ימי כ ה  בא״ד וידידיה י״ל י
 מי דחינן אישורא מקמי
 ממונא וכו׳ עכ״ל כוראי השוגיא דחולין לא אזלא
 כי אס למאן.ראשי מצודע בתשמיש המטה אלא
 דהוצרכו לדחוק הכא משום דתכא דביי הש״ס
 מוכדחי׳ דאל״כ מתיכ׳ שמעי׳ תלת דיני׳ מוהתעלמת
א י כו  אלא ודאי דלא איצט׳ אלא לחד אמנם מי
 דשלח תשלח אפשר דס״ל כמ״ד דכרת תורם כלשון

 בני אדם ולא דריש יתור7 דתשלח וק״ל :
 בא״ד ובי*,״ב דיכמות דאמר גבי פלוגת׳
 רר״י וכו׳ כביאת כ״ג באלמנת
 וכו׳ עכ״ל הא רהוצדכו להכיא מכח פלוגת׳ רר״י
 ור״א ולא הכיאו הש״ס דלעיל רקאמר קפשקי
 ותני וכו׳ כשלמא מן חנטואין וכו׳ משום דלעיל
 איכא למימר דת״ק כשלמא מן תנשואין איכא
 למימ׳ דאשו׳ [כתשמיש המטח] ודוק׳ עשה דמצורע
 [דחמיר] מיהו לכתי דמשקינן משוס גזירת תכל
 משוס גזירה [ואפי׳ מן תנשואין נמי משום גזירת
 אטו כיאה שנייה] מיהו הכא דקאמר כ״ע לא
ט וכו׳ הרי מוכח דליכא מאן ראמר האי י  פל
 סכר׳ דאל״כ נימא דפליגי כתדתי וכמאן דשרי

 [מצורע כתשמיש] ודו״ק תטיכ :
y2 גמ׳ איכעיא לחו דרכו להחזיר כשדה 

 וכו׳ לפ״ר רש״י חכעיא
 היא כשדה דאע״ג ראינו כוש כשדה מ׳יי־מ כיון

׳ וכעיר אינו חייכ גס כשדה י  דחשבה מעליא כעי
 אינו חייב או רילמא להפך כיון דבשדה חייב גם
 כעיר חייב נמצא דלשני הצדדין או פטור לגמרי
 או חייכ לגמרי אבלהרי״ףפשק דלא יחזיר כעיר
 משום כבוד תורת ואית ליה דמזלזל בכבוד תורה
 הוי איסו׳ גמור ולכך לא יחזיר בעיר אבל בשרת
 דליכא בזיון דככור תורת משפק חייב דשפיק׳
 דאוריית׳ לחומר׳ אכל תרא״ש כתב רגריש גירש׳
 אחרת ולא ידעתי מי הכריחו לזת כיון דאיהו

ד תתורת [א״כ. מ כ  כתכ דאיסור גמור כזלזול ד
ג דלצרדי חכעיא אי חיי כ לגמרי או פטור  אע״
 לגמרי מ״מ אנן כיון דמשפק׳ לן עכדי׳ פשרה
 דכשדח חייכ דליכ׳ כזיון אכל כעיר לא יחזיר

 דאיכ׳ כזיון ול״ד לחמשת דנתחייכ כה כמ״ש*
 חרא״ש ע״ש] :

 וראיתי לחי לח״מ כה׳ גזילח ואכד׳ שעשה
 גירס׳ אחרת מדעתו ליישכ דעת הרי״ף
 ע״ש וכודאי שכדכריו יש ט״ס וכצ״ל חשכה מעליא
 בעי׳ וכיון דאחייכ כשדה אחייכ כעיר או דילמ׳
 דוקא בשדה ולא ידעתי איך יתיישב לישנא רחשבה
ס גורס לפטו׳ ע ט ׳ לפי גירסתו דזס ס  מעליא בעי

 ולא לחיוב וק״ל :
 דף ל״א ע״ב תוס׳ ד״ה אבל חני תמתי
ו ה תנ  י דאי
ו היינו מ ג דמרבינן לעיל אין בעלים ע אע״  וכו׳ ו
 שהוא זקן או חולה וכו׳ ואימא לא קמ״ל עכ״ל
ן  לכאור׳ עלה בדעתי לפרש דהוקש׳ לחם דחאאי
ו ילפיכן מאכדח ולא איצט׳ קר׳ אלא מ  בעליו ע
ו ו וא״כ למ״ל רבויא לאין בעליו עמ  לבעליו עמ

גם מבינים ההיא דשכן  לאתויי מך דשכן עליה עוף ו
 עלימ עוף מיא מסתוס׳ינזא משו׳ דגרשי תא לא
 דמיא אלא לשיפא ואע״ג רבמתני׳ מיא שנויא מ״מ
 בתוספתא היא שנויא ג״כ וא״כ הקשו רב פ 1א א פאי
 לא אמר אההיא דה:נישה לרבקה ול:ך תירצו משים
 דעיקרה במשנה אבל לדעת רש״י ודאי רקאי אמש כה
 ול״ג הא לא דמיא 13א לסיפא גם לרעת רש״י לק״מ
 דכעי לחרש דאנגי׳ כפרה הרין כן אבל לרעתם
 דתרוייהו בפרה א״כ הול״ל אהתיא רהכניש׳ לרכקת
 רלא תימא רטעמא הוא משום לצורכה ולצורכו ועיין

 במחרש״א ורו״ק :
 ד״ה הא אין עשה וכולי וי׳׳ל רלא קאי עשה
 רקדושי׳ יהיו אלא אמאי רכתיב בחהוא
 פרשת׳ וכו׳ עכ״ל בפ״ב דיבמות מעיקר׳ משני רבא
 רלא אתי עשת ריכום ודחי ל״ת ראלמנש משום דהוי
 ל״ת ועשת דכתיכ קדושים יחיו ופריך ממזרת ונתינה
 מאי איכא למימ׳ וכו׳ הדר אמר רבא גזירה אלמנה
ד סוף  מן האירושין אסו אלמנה מן הנישואין וכו׳ ע
 השוגי׳ א׳יכ לפי תמשקנא אלמנת מן האירוסין ליכא
 עשה דקרושיס יהיו רלא קאי אל ז אמאי רכתיב
טעמא רכולהו משים גזירה לחור  בההוא פרשה ו
 ולא מדאורייתא וסמקשה דלא הקשח הא לא קאי
. המקשה אינו מקשה  אלאאמאי דכתי׳ בההייא פרש׳

 אלא ככח ואינו יכול להקשות אלא מכח ממזמת.
 ונתינמ [וכל דכרי מתוש', הקו׳ ומתי׳ אינם אלא לפי

 ממסקנא] ועיין כש׳ זרע יצחק רלק״מ וק״ל:
 ע״כ כא״ד וכן קשה לקמן יכול א״ל אכיו מטמא
 וכו׳ עכ׳־ל לא ניח׳ לחו לפ׳ רעל אל
 תחזיר אכרם פריך משוס דש״ל דהל״ת דאכדה אינו
 מועיל לדחות העשה רכיכור כקום ועשה [וחיכי
 פריך כ!שיטות ריחזיד וידחה עשה רכיכוד דמאי
 אולמיה דחאי עשה מהאי עשת ושכ ואל תעשה עדיף]
 אכל גכי שילוח הקן דפריך אין עשת דוחה ל״ת ועשה
 היינו משוס דתוי שכ ואל תעשה שלא יקח הצ1ריס
 לטחרתו וא״כ וראי לא פריך הכא כי אס הטומאה
 שלא יטמא . גם חוקש׳ לתם ראי קושית הש״ש [על
 אל תחזיר אכרה מאי פריך] שהרי כשלא נטלה ליכא
 עשה דמשכ תשיכם כשלוקחח ואינו מחזירת (חסר)
 [א״מ נ״ל להשלים דבריו כך ומש״ה איצט׳ קרא רלא
 דחי עשח רכיבוד לל״ת גרידא דאברח אבל הכא
 דפריך דלא אתי עשה ודחי ל״ת ועשה לרבות׳ פריך
 דאפי׳ תימא ראיירי כשלקחה ואח״ב ברחה לבית
 מקברות דתשתא איכא עשה רהשב תשיבם שכבר
 נתחייכ אפ״ת לא אתי עשמ וכו׳ ועיין בש ׳מ עכ״מ].
ס דאי מאבדת לחוד׳ פריך נימא ראיצט׳ משום  ג
׳ דאיצט׳ לזקן ואינו לפי בכורו  טומאמ כי מכאדאמרי

ג דנקטינהו לכולהו ככרייתא וק׳׳ל:  אע״
 בא״ד כדמוכח כפ׳ שלוח הקן רעשה דמצורע
 חוה דחי וכולי עכ׳׳ל עיין
 במהרש״א ומח שהקש׳ רח6״ס אמאי קאמ׳ האי ל״ת
 ועשה ולא קאמ׳ משוס רמאי אולמי׳ דחאי עשה
 מהאי עשה כבר כתב הריטב׳יא רלרוחא דמילתא
ס דאי מכח עשח לחורי׳ [לא] חיח' יכול ט . ג  ק
 לחקשו׳ משוס דבאכדת איכא ל״ת ובודאי תל״ת
 ועשמ מועילים לדחות העשה לחורי' אי בטומאה
ג  ליכא אלא עשה ואפילו דחוי קום עשה ואע״



 מסכת בבא מציעא
 מתני׳ ואזלי כתר גמד׳ [לימא משו׳ דשגגת תלמוד
 עולת זדון] וכשלמא לפרש״י כיח׳ ועור למת א״ל
 תוי ק למשנת יותר אדיכא [הו׳ ל לתזתירם] שילמדר
 חיטכ וידקדקו היטכ ולא שיכשילס כמשנה, ולפרש״י

 ניח׳ ואפשי־ שזהו הכרח רש״י וצ״ע :

 פרק המפקיד בעודו
 יש׳י דה מתקיף לה אמתני׳ קמתמ׳ עכ״ל
 ר״ל דהקושי' נודעת כגו0
 תצריכיות כדרך מתקיף לה רהשתא הש״ם קפריך
 על מתני׳ דאמאי מקני כפילא וכודאי רתשתא
 תקושי׳ [נמשכת ונקשרת] לתצריכתית כמ״ש תריטכ״א
 כש״מ וכדרך מתקיף רלא פריך אלא אדעלמא

 וק״ל :
ה כגון פירית דקל וכו׳ רי״ל רהמקש׳  תוס׳ ד
 שכד רכשעת משיכה הקנה לו וכולי
 ואע״ג וכו" עכ״ל כיאור רכריתס דש״ר רהתוש׳
 דתמקשת סכור דכשעת תתשלומין [מקנת לו תכפל]
 וא״כ לא תקשי להו מההיא דקל לפירות דאפי׳ רככן
 מודו דקני דתת׳ משעת תקנין תקנת לותדקל לפירותיו
 וכן גכי עכד שמכרו רכו לקנס תתס מעיקר׳ השנת
 אומי לקנש אכל תכא רכשעת תתשלומין [מקני לית
 כפילא] מקשה שפיר [ותא אין אדם מקדשכ״ל] ותמתר׳
 חדש לו שמעיקר׳ הקנה לו גוף הפרה דהשתא הכפל
 שלו ממילא ולא קש׳ מכל הני [ומש׳ ה הקשו כהש״ד
 •והלא מעות אינם קונות] ותי׳ רהפק׳ סכר רכשעת
 המשיכה הקנה לו הפרה לכפילא ולכ־ הקשו מעכר
 שמכרו רבו לקנש ויכו׳ והמתרץ חדש לו רהקנה לר
 גוף הפרה ונמצא רכמתיץ לא נשתנית דעהו לפי
 דרכם רלא חרשו אלא כמקש׳ ורלא כממרי״ל ז׳׳ל
 שמקשמ [לקמן כגמ׳ על מתוש'] דא-׳גאי לא מקשר
ק ת מ כ ק [מממיא דמשולח ע״ש] ד ת מ  לפי תש״ד כ

 לא חידשו כלום ופשוט :
 דף ל״ד ע״א דה אלא מהא ליל למשמע
 מינה וכו׳ וי׳׳לדשלס
 נקט לאכיי דפ׳ הגוזל קמא לאוריי דאם נשכע ושלם
 דאין הכפל שלו וכו׳ עכ״ל וא״כ נקט ושלם ליכות׳
 דאפי׳ שילם כפועל כיון דנשכע כתחלה דאין הכפל
 שלו ואי נקט אמר ליכא למשמע שילם כפועל היכא
 דנשכע דלא מקני ליה כפילא ולדכא נחית לדיוק׳
 דדוקא שילם אע״פ שנשכע תחלה הכפל שלו לא כן
 אס אמר מיתו לדכא קשיא סיפא דקתני נשכע ולא
 רצה הא רצה אע״פ שנשכע תחלה מקני ליה כפילא
 [אע״פ שלא שילם כפועל] ותו קשה דאס כן חש״ם
 דהכא רלא כמאן תיכי פריך מרישא לר״י ומאי ק״ל
 מרישא לסיפא. ונ״ל לפ׳ דכריהם יי״ל דהש״ס לא
 נכנס כמחלוקתו של דכא ואכיי ולסט ק״ל ריוקא
ק לר״י גופית דלא אמריי ת  אדיוקא והתום׳ נחתי ל
 נעשה כי חיכי דתקשי לר״י דחא איכא לתרוצי לאכיי
 הכי ולדכא הכי ולדכא ל״ק דיוקא אדיוק׳ דפשטי׳
 דמתני, אין פימשא [הא רצה אע״פ] שנשכע תחלה
 אלא דאיירי נמי כחכי [ודייקי׳ מינה תרתי םא רצה
 לשלם ושלם כפועל אע״פ שנשכע תחלח] וחדיוקקאי
 [נמי] אגוף הדיו חיכא ררצחולא נשכע תחלה־ ואינו
 מוכרח דקאי אנשכע תחלה דחא פשטיה רמתני׳

 הוא

 ואתא תי׳ דאיצט׳ לזקן או לחולה שיכול לשכור
 פועלים ואי׳כ שלשת מדרגות יש אין כעליו כלל
 ילפי׳ מאכדה ולכעליו עמו איצט׳ קרא [דטעינ׳
 ופריקה] מיהו זקן או חולה כיון שאינו עוזר כלל
 ויכול לשכור פועלים אימא לא [לכך איצט׳ רכויא]
 ול״ד לכעליו עמו כיון שעוזר עמו אלא שמקיל המשאוי
 וכן הכין חרכ מחרש״א ז״ל אלא שלשונם לא משמע
 חכי ועוד דאין זו קושיא . דהא איצט׳ משו׳ דכתי׳
 עמו דמשמע מיעוט׳ ומש״ח איצט׳ רכויא אכל נראה
 לי שקושייתם על לשון חש״ס דקאמ׳ אכל חני תרתי
 דאיתנחו למרייחו דמשמע שעיקר תמצות דאיתנהו
 למרייתו דתית לו לומר אכל איתנתו אימא לא
 לתכי פירשו שעיקר תמצות כאיתנהו [ורבויא דאין
 כעליו עמו חיינו] שאפילו זקן או חולת [שאינו
 יכול לעזור וחו׳״א] שצריך לשכור קמ״ל וזהו שחזרו
 וכתכו ואימא לא נראה דקמפרשי לשון הש״ש

 ופשוט וק״ל:
ה ב״ד הדיוטות וכו׳ וי״ל  דף ל״ב ע״א ד
 דאלמנת מוכרת שלא
 ככ״ד משו׳ חינא וכו׳ עכ״ל עיין כמתרש״א כפשחים
 ונראם דנקטו שלא ככ״ד משוס דתש״ס קאמר לא
 אתא שמוכרת שלא ככ״ד ור״ל כי היכי דמוכרת
 שלא ככ״ד משו׳ חינא ת״נ לענין דיכולת לעככ

 לעצמת ככ״ד משו׳ חינא וק״ל .
 וד^ רתתוס׳ ככתוכות לא הקשו כתחלת כי אם
 קושיית דיכולת לעככ לעצמת ככ״ר ותירצו
 לת ואח״כ תקשו אמאי גכי פקדון צריך כ״ד מומחין
 וחי׳ רתא דקתני כ״ד ר״ל כ״ד תריוטות וממילא
 אתרצת גס קו׳ תאי כענין דיכולת לעככ לעצמת

 ודכרי מהרש״א (כאן חסר וחע״ד):
 ע״ב גמ׳ צב״ח דאוריית׳ וכו׳ [זה הלשון
 תחלתו חשד) איך שיחיה
 המורם מתוך סוגיא זאת דעיקריטעמא רפריקת
 וטעינס לאו משום צכ״ח אלא דגזירתתכתוכ היא
 [וכן תיא] רעת תרמכ״ן ז״ל דמפרש דלמסקנא אפשר
 דאף רכנו ס״ל דצכ״ח לאו דאוריית׳ [ואידחיא כולה
 סוגיא דלעיל וטעמ׳ דרכנן דפריק׳] כחנם וטעינה
 כשכר מכח זת [מדכתי׳ תחת משאו וכו׳ כמ״ש
 . כשיימ] ומזח ל״ק מה שתקש׳ כעל שארית יעחכ
 פ׳ צו על. ח׳ כעל תרומת הדשן ז״ל שכת׳ שלא
 נאמר צער כעלי חיים אלא בכהמה דחסרח דעת
 לא כן ככני אדם וםק׳ עליו מםא דר׳ ישמעאל
 דיתיכ לםםוא גכר׳ דררי פתכא דאופי פלגא דזוזא
 וכו׳ ואמאי ותא עיקר מצות טעינא ופריק׳ משו׳
 צכ״ח עש״כ ולק״מ דעיקר חמצוח לאו משו׳ צכ״ח
 ותא דקאמ׳ תתה״ד שלא נאמר צכ״ח וכו׳ קאי
 אדאמרינן כעלמא כגמ׳ צכ״ח כגון ההיא דפ׳ מפנין

 וכמ״א ופשוט וק״ל :

 דף ל״ג עי׳ב גמ׳ הדר דרש לחו וכו׳ הוי
 י זהיר כתלמוד וכולי
 ר״ח ז״ל חכיאו כש״מ מפרש דהאי מאי דרוש קאי
 אמאי דקאמר הוי רץ למשנ׳ משו׳ דהתלמוד שגגתו
 עולה זדון לכך קאמר הוי רץ למשנה וק״ל דא״כ
 מעיקר׳ למה שנה להם דגמר׳ אין לך מרח גדולה
 מזו וכי לא ידעי דהוי זהיר וכו׳ וכ״ת דמשוס שראה
 אותם נכשלים א״כ אמאי קאמר הש״ס דמשום דשכיק



 מסכת בבא מציעא טל
 אלא לסתור טענת אש מהימנה לי מ״מ הוא עדיין
 כחיוכו יחייכ ולכך הקשו לרב ותני מסתכר דבודאי
 לרעת רב לא נכנס כסוג זה . ועיין כש״מ שנסתפק
 בדעת רב איך שיהיה מדברי תתום׳ אין ללמוד וק״ל:
 PH V)n לאפוקי מדר״א ה״ה דחומ״ל
 לאפוקי מדשמואל וכולי
 עכ״ל ורי׳א ודאי ליש ליה דשמואל דא״כ למ״ל קרא
 למעט כל שהדיינים משמעין אות׳ תפ״ל רשבועת
ט הדיינים לאו ק  סדיינים לית׳ כלהכא וי״ל דהא מ
 דוק׳ אלא ח״ח שאחרים משמעין אות׳ ואחרים שייך

 שישביעו אות׳ אף אלהבא :
 ד״ה אין רצוני וכוי אין לפרש וכו׳ משום רשינם
 1 וכו׳ דא״כ מאי פריך וכו׳ ואין לומר

 דזתו תי׳ רבא לדידכו דאמריתו וכו׳ א״כ מטעם
 שינוי ולתכי מק׳ שפיר וכן פי׳ תימב״ן ז״ל בש״מ
 רא״כ למה הוצרך לומ׳ לדידי וכו׳ ליכא לאותובי
 ועוד דמ״מ דקרי לה מאי קרי לה ומאי פ״דדאביי.
 ולשיטת רש״י ג״כ שפי׳ ומאי דניח׳ ליה שני ליה וכו׳
 הא דהוצרך להאריך לדידי וכו׳ משו׳ דרצת לומר כיון
 דעיקר הקושיא אינה אלא לדידכו אין לדקדק ממנה
 כ״כ דבלא״ה היה יכול לתשיכו מטעם את מהימנת
 לי וליכא חו' כלל אלא שהשימ לפי שיטתו ח״נ י׳י׳ל
מ פי׳  רחשיכ לו לפי שיטתו. מיהו הרמב״ן ז״ל כש״
 דלרידיח הקושי׳ כלל ליתא ולא חיו דברים מעולם

 ויש לגמגם כדבריו וק״ל:
 בא׳׳ד וכן לרכ אס מסדה לחש״ו חייכ מהאי
 י טעמאוכו׳ עכ״ל נ״ל דכונתם להביא
 ראיס לפירושם דלפי׳ קמא משום דשינה א״כ לרב
 אם מסרח לחש״ו למה חייב ע״כ לא מחייב [רב משוס]
 דשיכה וא״כ מ״ש לחש״ו מכן רעת אלא ע״כ מטעם
 פשיעה והוי תחלתו כפשיעה וסופו באונס א״כ מיב
 תוכיח לר׳׳י משו׳ דהוי כמו פשע בה ומשרה לחש״ו
 דחייכ כשיש לתלות שמטעס משירתה לחש״ו תוא
 דמתת דאל״כ למ״ד פטור מאי איכא למימר . ורע
 שאה לפרש״י שכת׳ היציאתה לאגם הוא רקטלח הוא
 דוקא אם תחלתו כפשיעה אכל אם תוליכה כעצמו
 לאגם ודאי פטור לכ״ע דאל״כ מ״ש דנקט פשע כת
 ודלא כמתרש״א ז״ל שכת׳ כאן כדכוד חזם דלפרש״י
 אם הוליכה לאגם חייכ ולקמן נארין כזה (חע״ד).
 ומת שכתכו תתוס׳ וכן מוכח כפ׳ האומנים וכו׳
 תוא ראיה לפירושם דחא ההיא דפ׳ סאומנים הוא
 שנוי ג״כ וא״כ אפאי חוחלק׳ פטור א״ו דחעיקר
 מטעם תחלתוכפשיעה ולכך דוק׳ כשיש לתלות וכונתס
 דלא תיקשי ואמי גופיה למס לא סכין דכרי ר׳ יוחנן
 מטעם רשינח מדעת המפקיד ולכך פריך ליה ר׳ אכא
 שפיר ולכך הכריחו מההיא דפ׳ םאומנים וזםושכת׳
 ולכך פריך ליה אמי לדכא שפיר דזהו כחו שלאביי
 וח״ח דתות מצי לדחות חואין לפרש מכח ההיא דפ׳
 םאומנים אלא מפני שיש לדחות דחשיכ שנוי טפי
 אכל בתירוצם כתכו דכח אכיי מכח מתני׳ דפ׳
 םאומניס וחשיכ לים שינוי כמו שינוי דמתני׳ וק״ל.
 ע״2 ד״ה אי תכי עלתת נמי וכו׳ ולכך וכולי
 חייכ וכו׳ שתקפתו וכו׳ עכ״ל וס״ל
 לתוס׳ דאכתי'שנויא דתקפתו לכ״ע היא ועיין
 מחדש״א ז״ל ומשמע כין ש״ח וכין ש״ש מיהו עיין
 ככ״י שחכיא משם חרמכ״ן לחלק כין ש״ח לש״ש וע״פ

 סברתו

 סוא דסדיוק תוא דרצס ולא נשבע כלל [כדדייק
 כשמעתין] וזסו סברת ר״ו . אי נמי י״ל דהש״ס
 סכור רר״י קאי אכולת מתני׳ אע״פ שנשבע תחלת
 ולחכי מקשה דיוקא אריוק׳ מיסו לפי תאמתאיכא
 לתרוצי דר״י לא קאי אהיכא דנשכע החלה ודו״ק:
2yשמא יוציא תלת את תפקדון וכוי PPT 
 וא״תאמאי לא חשיכ לח בפי
 כל הנשכעין וכו׳ עכ״ל כ״ל דחקשור תוא רלפי־ש״י
 ל״ק כיון דקתני החשוד אינו נשבע א״כ לא איצט׳
 למתני הא כיון דחד טעמא הוא מיהו לפיי״ת
 קשה . א״נ הקשור חוא כשביל התירץ דלפיר״ת
 יתכן חתי׳ כיון דיכול לישכע אלא מטעם דגנאי חדכר
 מיהו לפרש״י לא חשיב יכול לישכע כיון דאפשר
 שיפסלנו לשבועה ראפשר שימצא אצלו א״כ לא יתכן

 התירוץ .
 באי׳ד ולא חשיכ לח כפ׳ כל חנ:זכעין דהוי
 ככלל שכיר וכו׳ עכ״ל לכאורה מה
 תלוי זה כתי׳ שלתס שזו הקושיא ותי׳ צ״ל כמשנה
 התם וי״ל משוס דלכאור׳ כעל הכית יכול לישכע
 ולא מחני טעמ׳ דטרוד [בפועליו לחורי׳ שלא לישבע]
 אלא דעיקר תטעם משו׳ כדי חייו רשכיר וכ״ת משום
 כדי חייו דשכיר נקנסיח לכע״ת ולזת אמר כע״ת
 גופיה ניח׳ ליה משום דלפעמים דטרוד ואומר כך
 וגם אנן חיישי׳ שמא טרוד ולאו מראי טרוד דמי
 לא עשיקינן דליכא אלא פועל א׳ א״ו דמשתמא
 [אמרינן הכי ואינו] אלא בצירוה טעם כדי חייו וא״כ
 לא מחני תי׳ זה כמוציא הוצאות כנכשי אשתו ולא
 תוי ככלל שכיר אכל תשתא דכתמ דלא חשיכ אלא
 טעם זת שאינו יכול לישכע [משו׳ דטרור] א״כ עיקר
 םטעס רשכיר משו׳ דאינו יכול לישכע וא״כ מת׳־ט

 ל״ח מ־צ־יא הוצאות וק״ל:

 דף ל׳ה ע״א גמ׳ רב אשי אמר וכו׳ מי.
 1 נסבע תחלה וכולי

 דברי רכינו כפי׳ המשנת כשמעות לא זכיתי לתכינם
 שהוא מפרש כרכ א*י וא״ב איך יאמר טעם רשמא
 עיניו נתן כח דמ״מ למת נשבע תחלה ישכע אח״כ .
 גם מאי דחי׳ שזח הטעם כילל ככל תמשמן קשת
 דםדי ע״כ מתני׳ בכגד מצוייר שאינו מצוי כמותו
 דאל״כ למת נשבע [שאינו ברשותו כיון רליכא למיחש]
 שמא עיניו נתן בת ובדברי תש״מ י׳יל דכדיו קצת

 דף ל׳ו ע׳־א גמ׳ אמר דבא כל המפקיד
ו י נ  על דעת ב
 ובנותיו הוא מפקיד הנה הרמכ״ם ז״ל בפ״ר מה׳
 שאלה ופקדון פס׳ ראפי׳ אין להם לשלם הבעל פטור
 וע*ין בה׳ מש״ל שרצה לומד ראפי׳ לחרמב״ס ברגיל
 לםפקיד אם אין לו מם לשלם השומר חייב ולא דמי
 לאשתו ובניו ובזה י״ל קו׳ תתוס׳ שחקשו בד״ה דייקא
 כמי דא״כ תיקשי לרכ דחשתא ל״ק רנקט כניו לומר
 דכאחריס אם אין לסם מה לשלם חייב השומר ולא
 דמי לבניו רנפטר לגמרי מיהו התוס׳ שהקשו זח יש
 להסתפק אי אית לתו דא0 כניו ובנותיו כשאין לחם
 מה לשלם חייב• כדעת.ר״ת אי נמי אית לחו דלרכ
 דאמר פטור נפטר לגמרי כיון שנכנס תחתיו ולא
 דמי לרגיל לדעת ר׳ יוחנן דכשלמא לדעת ר׳ יוחנן
 כיון רכאינו רגיל שינה וחייב א״כ כרגיל לא מחני
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 מסבת בבא מציעא
 ואי טעין מועיל ואח״כ כת׳ וא״כ כיון שיש לתלות
 לא אמרינן שתיקה דתכא כהודאת דמיא וא״כ
 לפי שיטתו צ״ל דפלוגת׳ דהכא היא אי חשיב
 תליית אי לא רלמ״ד חלת צווח אכל שתיקת כתודאה
 רמיא ולא חשיכ תליית עד שטוען ומ״ד אידך
 ס״ל דחשיכ תליית [ואע׳׳פ שאינו] טוען אח״נ
 דמועיל וא״כ ברעלמא חיכא שיש לתלות וראי
 דמועיל וזתו כונת היא״ש רל כפ׳ חניזקין גכיי
 חיה עושת בטתרות שכתב וריצב״א הית אומר
 ואפי׳ תינא רתי״ל לידע אס שתק מעיקר׳ ולכסוף
 צווח ומכחישו אס נותן אמתלא לדבריו וכר׳ כחתיא
, תמפקיד שתיקת דתכא לאו כתוראת פ  דאמרי׳ כ
 דמיא ור׳׳ל דתכא כדלא טעין פליגי אכל אס
 צווח לכסוהי [וטוען מח ששתקתי וכו׳] וראי כ״ע
 שתיקה לאו כהוראה אבל סבא סא״ז מוסיף דבל
 היכא שיש לתלות א0 אם לא טעין לא מחשבי׳
 שתיקח כהודאה ולא דמי לההיא דפ״ק רבעי ר׳
 ז ירא תקפה אחד בפנינו מהו וכו׳ לא צריכא
 דשתיק מעיקרא ותדר צווח מאי מדאישתיק אמרי׳
 אודויי לית או דילמא כי.ן רקא צווח וכו׳ והבעיא
 דלעיל כגון דקא צווח ולא טעין מידי על מאי דשתיק
 וחשיכ כלא טעין והכעיא תיא אי חשיכ תצווחת היא
 כטעין או חשיב כמאן דלא טעין וחכעיא היא למ״ר
 הלח צווח אכל השתיקה כהודאה דמיא דתילכת׳
 כותית ותאי תלייה לא חשיב תלייה כדעלמא אלא
 דמיא לפ׳ המפקיד . עוד נ״ל דמ״ש הגהות אסירי
 כל תיכא שיש לתלות ר״ל בדטעין ולאי ברלא טעיי
 ורמי להריטב״א רגיטין אבל בדלא טעין שתיקה
 כתוראת רמיא בכולית מלתא ובעיא רפ״ק היא אי
 חשיב הצווחה כמאן דטעין או כרלא טעין ופשוט •
 ע״כ גמ׳ א״ל אביי ליבא מי אמי י״ע וכולי
 ל פוס מאי רכתבנו לעיל דכולת
 סוגיא אליבא דמ״ר דפליגי [ר״ע ור״ט אפי׳] כלקח
 ומיתו בעי׳ דתו״ל למירק א״כ פייך שפיר מנפל
 רליכא למימר דוק׳ בגזל דעבר איסוי׳ מיהו עדין
 יש להקשו׳ דחא בעי׳ דוק׳ דהו״ל למירק ומפל לא
 חו״ל למידק וכן הקשו כל חמפרשי׳ ז״ל. מיהו נראה
 דלא פטרינן דלא הו״ל למידק ולא רק אלא כגון
 ככרך א׳ דלא דקדק מצד שאמר אתון לא קפידתו
 וכו׳ [והם פשע^ מיהו כנפל דלא שייך חכי חשיב
 כמאן דהות ב׳ כריכות . מיתו לרעת הרי״0 כיח׳
 דר״ט לית ליה חילוק כין כרך א׳ לכ׳ כריכות אלא
 דרישא איירי בלצאת י״ש וסיפא דתבעי ליה פטור
 מדינא ומתני׳ כר״ט ולר״ע חייב מדינא ואפי׳ בשמא
 ושמא דסכי אסיק אדעתיואף לדעת חתום׳ י״ל דלא
 כתבו כן דאפי, לר״ע אלא לפי חמסקנא דמשני ליה
 לצי״ש ואליבא דר״ע ברכת׳ חתוס׳ בד״ת וממאי וכו׳

 וק״ל:
 שם והאמר רבא וכו׳ הכל מורים ברועה וכו׳ עיין
 בפרש״י ותתוס׳ ולדעת חר״מ במז״ל שמפ׳
 כרך א׳ ממש דוק׳ ניח׳ דכל תיכא דליכא כרך א׳
 חשיכ ככ׳ כריכות . מיסו םתוס׳ ורש׳׳י לשיטתייהו

. ׳  אזלי דס״ל דזם כפני זת חשיככרך א
 אך דברי רם״י תמוםיס הם דהא כגמ׳ דבכורית
 מוכח דמיירי שםפקידו ב׳ טלאים אצל רועם
 ומת אחד מהם וכ״א אומר שלי םחי וכן ערש״י שם

 וא״כ

 סכרתו פסק כש״ע כח׳ ש״ש כסי׳ ש״ג חילק כין
 תקפתו ללא תקפתו וכס׳ עקרון לא חילק דאיירי
 כש״ח ול״ק מת שתמה מםר״ס שיה<. ודכריו יש כחם

 ט״ס ואשתמטתית דכרי מרן ככ״י ולק״מ וק״ל:
 דף ל״ז ע׳א גמ׳ גזל דעכד איסור׳ קנסום
 וכו׳ תשתא לא חש
 לדקדק מכריית׳ דר״ע ור״ט למאן דס״ל דר״ע מחייכ
 כלקח מחמשה וכו׳ [פלוגתא דתנאי היא כפ׳ םגוזל
 ד׳ ק״ג דרשכ״א ס״ל דרוק׳ כגזל מחייכ ר״ע אכל
 כלקח מחמשה וכו׳ מודה לר״ט אכל כריית׳ דמעשה
 כחסיד א׳ וכו׳ ס״ל דאפי׳ כלקח מחייכ ד״ע לכל
 אחד ואחד ע״ש] אלא רלא נחית אלא לדקדק אגופא
 דמתני׳ אכל וראי דלקמן ע״כ דפריך מגזל אתתיא
 מפל וכו׳ וקאמר ממאי דר״ע וכו׳ וראי דקאי אליכא
 דמאן דס״ל רר״ע אפ׳ כלקח ותיכא דתכעי לים דתוי
 כרי ושמא לר״ע חייכ מדינא ותיכא דלא תכעי ליס
 כשמא ושמא אינו חייכ אלא לצאת י״ש מיסו לרשכ״א
 דס״ל דלא פליג אלא כגזל דעכד איסור׳ וכלקח לא
 פליגי צ״ל דתיכא דתו״ל למידק [כגון כפקדון כשתי
 כרימת] חשיכ כמאן דעכיד אישור׳ וחייכ אפי׳ כדיני
 אדם תיכא דתכעי לית ותיכא דלא תכעי לית אינו
 חייכ אלא לצאת י״ש [ומש״ת קתני מתני׳ דוק׳ אכיו
 של אחד מכס דלא תכעי ליה אכל תכעי לית חייכ
 מדינא]וצ״ל דלפ״ז מקח חשיכ דלא סו״ל למידק [וכמ״ש
 תנ״י) מיתו מדכרי תתוס׳ נראם דאף מאן דמחייכ
 כלקח מדינא כעינן דתו״ל למירק [וס״ל דמקח חשיכ
 מו״ל למידק] ולפ״ז כולת שוגיא כמאן דמחייכ כלקח
 מיתו למאן דפוטר כלקח לית לית כל תתיא שנויא
 אלא דתעיקר תלוי כגזל דעכיר איסור׳ לא כן כלקח
 אפי׳ סיכא דתו״ל למידק וא״כ מתני׳ דקתני נותן
 לזת מנת ולזת מנת אפי׳ כפקדון תתיא איירי לצי״ש
 וקמ״ל דאפי׳ כדלא תכעי ליה נמי [מיהו אפי׳
 כדתכעי ליה אינו חייכ אלא לצי״ש כיון דלא עכיד
 אישור׳] וסיפא דקתני פטור תיינו מדינא ואפי׳
 דתכעי לית וליכא למימר דלצי״ש נמי כעי דתו׳׳ל
 למידק [דכיון דש״ל דכד״א אין לחלק כין תו״ל למידק
 או לא] ומלחו פטור מן הרין ואפי׳ היכא דתכעי
 [א״כ כדיני שמיס נמי אין לחלק דככולחו חייכ ומיהו
 חיכא דלא חו״ל למידק ולא תכעי ליה פטור אפי׳
 לצי״ש] דכיון דפטור מן הדין חיכא רתכעי ליח א״כ
 ליכא לחיוכי לצי״ש כדלא תכעי ליה ור״ט דוקא
 משו, דעכד איסור׳ חיכא דלאתכעיליח חייכ לצי׳׳ש

 וכתוס׳ אכתוכ כזה (חע״ד).
 אכל דעת תרי״ף לפ׳ כולת שוגיא כדשכ״א דדוקא
 כגזל דעכי איסור׳ ומיהו חיכא דהו״ל
 למירק חייכ מדינא והיכא דלא סו״ל למידק [כגון
 ככרך א׳ או כמקח] פטור אפי׳ לצי״ש מיהו כ״ז
 לר׳׳ע אך לר״ט מתפרשת המשנה כפשטח דרישא
 לצי״ש וסיפא מדינא דפטור ואה״נ דלר״ט לא צריך
 לשנוייא דככרך א׳ לכ׳ כריכות ודלא כתום׳ כזה
 ודלא כמו שפיר׳ אנשי שם כדכרי חרי״ף שרצה
 להעמיס דכרי הרי״ף כתוש׳ אלא דפליג עלייםו

 כר״ע וכדר״ט וק״ל ולקמן נאריך כזה :
 שם וחלה מח טוען וכולי ומ״ר הלח שותק
 שתיקח דחכא לאו כהודאה דמיא עיין כחגהות
 אשירי שכת׳ גכי אכל שתיקה רחכא כהוראה דמיא



 מסכת בבא מציעא מ
 אצזיק אדעתיה אכתיהאי הבי׳ דמזכני׳ לבהניס בדעי
 תרומת וחרא מנייתו נקט מיסו לכתי דאסיין
 אדעתי׳ דמזכני׳ לכתני׳ עיקר החשש׳ תיא משוס
 טכלים שמא יעשס אחר המכירה וקא אכיל טכליס.
 ודע דלעי שיטת רש״י שעי׳ כדי חסרונן הוא לשנה
 כדרך שאר תכואות א״כ מסתמא כשמכרםתוא
 עשת אותם קורס שתגיע זמן תמכירת דתא כ״ת
 חושש שמא הוו יותר מכדי חסרונן דתא ליבא אלא
 משהו כיניהם כמו שהק׳ התוס׳לפי׳ רש״י וא״כלר״ג
 צ״ל דפליגי וס״ל דאעי׳ אחר מכדי חסרונן זכן לחו
 וקא אכיל טכליס וא״כ ע״כ צ״ל דפליגי והא ליכא
 חששה דשמא עשאן דאי זכין להו קודם ליכא חשש׳
 דלזרים דחא מזבין ל הו לכתנים כרמי תרומה אלא
 תחשש׳ תיא שמא אוכל טכלים ויתיישכ כזה קו׳
 חתוש׳ שחק׳ מנ׳״ל דפליג ר״נ אדר״י א״נ הא רנקנו
 שמא עשאן הוא מעיקרא דלא אסיק אדעתי׳ הא
 דמזכני׳ לכחניס ונקט שמא עשאן הוא לומ׳ אפי׳
 אחר כדי חסרונן אסור מטעם שמא עשאן ולפי
7  תאמת נמי הא דנקע שפא עשאן הוא לומ׳ אפי
 אחר חשרונן הוא שלא ימכרם לישראל ואם תיקשי
 דזכני׳ לכהני' זהו קו׳ אחרת הוא מטעם שיאכל
 טכליס אכל מדנקט שמא עשאן ולא נקט שמא יעשם
 סוא לומ׳ אפי׳ אחר כדי חסרונן ולישראל איירי וא״כ
 ע״כ דש״ל דסמשנת איירי אפי; אחר כדי חסרונן
/ אשור מטעם שמא יאכל עכליס י  וא״כ גם לכתנ
 כיון דהמשנה איירי כתכי א״כ אפי׳ לכתני׳ אסור
 דאל״כ מי הכריחו לומ׳ שמא עשאן חו״ל למימי׳
 יעשם כיון דככדי חסרונן איירי וזהו הכרח רש׳יי

 וק״ל :
 תוס׳ ד״ה שמא עשאן תרומה וכו׳ א״נכדאמ'
 כפ׳ כ״מגיח׳ לית לחכר וכו׳
 עכ״ל [ור״ל כגון שהית לו פירות טכל] וטעה ושלחן
 לחכירו [ואח״כ נזכר וקידם ועשה] אלו חפירות
 תמופקדיס תרומ׳ ומעשר על [מפירות הנר קודם
 שיאכלו מהן] ורלא כת׳ זרע יצחק ז״ל [ותשאר חסר

 והפרוץ מדוכה על העומד וחע״ד].
 ודע דכתוש׳ כפ׳ כל תגט חי׳ כשם י״מ דחכא
 חיישי׳ דהמפקיד עם תארץ ולא ירע כתלכות
 מוקף והתם איירי כחכר ע״ש ולא ידעתי איך יתרצו
 הברייתא דקתני לפיכך כ״ת עושת אותם תרומה
 ומעשר דתיינו לכתחילה וצ״ע [א״מ ונ״ל די״מ
 ס״ל דככרייתא דקתני לפיכך כ״ת וכו׳ ודאי דל״ק
 דאיירי לעת תצורך דשרי לתרום שלא מן תמוקף
 כגון כע״ש או כא״נ דכת׳ תתוש׳ אכל ל״ק לתו
 אלא כמאי דמפ׳ טעמא תכא דלא יגע כהן
 משום דחיישי, שמא עשאן ת״ומ וכו׳ דלא ניחא
 לחו לאוקמא כחכי דזת מלתא דלא שכיחא ולא
 חיישי׳ לה כמו דל״ת לח חתם כפ׳ כל הגט ולא
 ס״ל כר״ת רב!קרון חיישי׳ טפי ומש״ה הוצרכו
 לתי׳ דחיישי׳ דתמפקיד אינו חכר ואינו כקי בהלכו׳

 מוקף כנ״ל עכ״ה] :
 דיה מחלוקת ככדי חסרונו וכו׳ וחקש׳
 ריכ״ם וכי פליגי,כמשהו וכו׳
 עכ״ל והקש׳ כעל ל״א ז״ל דהא כל מדות חכמים
 כן הוא כארבעים סאה חסר קרטוכ אינו טובל
 כארבעים סאה טובל וכו׳ וי״ל דכונת סתוספות

 כקושיתס

 וא״כ ממ שייך מו״ל למירק מכא . גם מתום' לא
 מקשו מזמ לרש״י בפשיטות אלא י״ל דרש״י מכא
 מפרש דמאי סכל מורים קאי אדעלמא ולא דקאי
 אחי ומת וכן מיא דעת כעל ממאור ז״ל וכן תיא
ת ע  דעת תתוש׳ שם שפי׳ דכמו כ׳ שתפקידו אצל מ
 שמניח גזילת ומסתלק מ״נ דינא מוא דיחלגקו ולא
 דקאי אחי ומת דאל״כ לא פריך מירי דכייאי חי
 ומת [לא] חו״ל למירק ורלא כתוש׳־ רהכא שכת׳ דגם
 חי ומת (לא) הו״ל למידק וזהו שכתב שם כד׳׳ח תכל
 מודים כפ׳ תמפקיר פריך וכו׳ ולכאור׳ מת באו לחדש
 אלא שכאו לעשות תצעת לדיכור השני לומ׳ שאין
 פי׳ הכל מודים רקאי לפ׳ מתני׳ כדמוכח מהכא
 דפריך מינה אשינוייא דחו״ל למידק ואי איירי כחי
 ומת [לא] חשיב הו״ל למידק אלא רקאי אדעלמא
 יעיין כ1' ם *לחמש כזת וממ״ש תבין כונתו וק״ל:
 ולעניז פכקא דשמעתא ד-גה תרא״ש
 י ו ו ז״ל כתכ
 משמע דאכתי קאי אממוא שנוייא רככרך אחד לא
 מחייב אפילו לצי״ש ובבי כריכות חייב כפקרון אי
 תבעי לית ולא דמי למנת לי בידך וכו׳ דתתס ברי
 ושמא ומכא ברי וברי עכ״ל נ״ל שקושייתו תיא אשני
 כריכות חייכ כעקרון ד״ל מדינא חייב ולא דמי למנמ
 לי כירך רמתם אינו חייב אלא לצי״ש ולא מח״כ מדינא
 ומא מתם מו״ל למיד.] דש״ל דכמלואמ חשיכ מו״ל
 למידק ותי׳ דה שם משום דחלמ טוען שמא והלה
 טוען כרי אכל תכא שניהם שוין שכלם אינם יודעין
 מיהו הכל כרי כחיוכא גם תאחר יורע ככירור שחייב
 לא׳ וכדכת׳ תתוש׳ לאידך שנוייא ולכך חייכ מרינה
 וזהו הכנת הטור סי׳ ע״ו שדקדק מדכרי תרא״ש אביו
 דכמלוח ע״פ חשיכ תו״ל ל מירק וכת׳ מרן שכ״כ
 הרא״ש והביא לשונו שבכאן ועיין כש״ך סי׳ רכ״כ
 דלפי תכנת זו ניח׳ ועיין כס׳ גדולי תרומה מח

 שנדחק כדעת חרא״ש ז״ל והגית כרכריו וק״ל:
 וזה הפירוש הות מוכרח כדעת הטוי דש״ל
 כשי׳ ש׳ דאפי׳ ככי־ך א׳ אי תבעי
 לית חייכ לצי״ש א״כ ליכא לפרושי שקושיית הרא״ש
 היא אכרך א׳ רמ״ש הכא דפטור לצי״ש והתם חייב
 כמו שצידד ת׳ גר״ת דמאי קו׳ הא התם כתכעי ליה
 ואף ככרך א׳ חייב לצי״ש א״ו כרכתיכנא. ודע
 שחרא״ש מפ׳ חשיפ׳ מאי רקתני פטור מדינא מיהו
 חייכ לצי״ש ולר״ע א״ש רישא וסיפ׳ אלא דלענין דינא
 אכתי סאי שנוייא קאי דככיץ א׳ לא מחייכ לצי״ש
 חיכא רלא תבעי ליס ושייך רישא וסיפא ככרך א׳
 וסיפ׳ מרינא ורישא חייב לצי״ש אכל תתום׳ אינם
 מפרשים כן אלא דגם כדתכעי ליס פטור אף לצי״ש

 וק״ל:
 דף ל״ח ע״א רש״י ד״ה חיישי׳ וכו׳ ואשור
ו ל  י להאכי
 לזרים עכ״ל מה שלא פי׳ שמא כ״ה אוכל טכלים
 כדמ!רש הש״ס לקמן משו׳ דא״כ הול״ל שמא יעשם
 ור״ל שמא יעשם אחר המכירה אך מדנקט שמאעשאן
 משמ׳ שמא עשאו קודם המכירה. אך קשה על ר״נ
 גופיה למה נקט שמא עשאן דחא איסור זח ליכא
 למיחש דמזכנינן לכתנים כדמי תרומה וא״כ חול״ל
 שמא יעשם אחר המכירה והא אכיל טכלים וי״לדהא
 רנקט שמא עשאן הוא לישנא דחש״ם כדר״נ דלא



 מסכת בבא מציעא
 רדב ושמואל ובזה נתיישבה קו׳ התוס׳ שתקשו לקמ׳
. ותדע דלא ׳  דאמאי חזר ואמרה שמואל פעם ב
 שייך פי׳ דהש״ס מדרשכ״ג נשמע דיכול להוריד
 דמאי משמע דילמא משום פהיר׳ אין מורידי׳ נמצא
 דלעיל לא קאמ׳ מררשכ״ג נטמע דמירירין אלא
 אחר דשמעי׳ שיבולי׳ להוריד ולא חיישי׳ לפסיר׳
 [א׳׳כ מחשתא שמעי׳ דחייכי׳ להוריד] יא׳׳כ לפ״ז
 א״ש דלאקאמ׳ טפ׳ דאינו ענין לתא דלעי׳דלעי׳דמייתי
 הוא משמואל דאמר לקמן שבוי שנשבת מורירין

 קרוב וכו׳ :
 מיתיכי ר״א אומר ממשמ׳ שנאמ׳ וכו׳ והא
 דומיא דנשותיתם וכו׳ יש לדקדק דאכתי לא
 הוי דומיא דנשותיהס דנשותיהם איירי אפי׳ בשמעו
 בו שמת [דאל״ה תיאך מבקשות לינשא] דהא משמע
 דלא מקש׳ אלא לשמואל ולא לרב ותיקשי נמי לרב דהא
 בשמעו בו שמת לכ״ע מורידין ומתני׳ סתמא קתני
 רמשמ׳ אפי׳ בשמעו בו שמת רדומיא דנשותיחם
 קתני ולפ״ד תתוס׳ א״ש דבשמעו בו שמת דהכא חיינו
 בקול ועד אחר וא״כ בכת״ג מניחין אותן לינשא וע״כ
 לא איירי בריית׳ אלא כלא שמעו בו שמת [וליכא אלא
 בקול בעלמא] דאי בקול ועד אחד ודאי תנשא . ומזת
 תימא על ת׳ כ״ח ז״ל כשי׳ רפ״ת כמת שהקש׳ ע{
 הה״מ ז״ל שכת׳ דכשכוי ששמעו כו שמש אם ירדו
 לנחלה להחזיק אין מוציאין מידם דהא ככייית׳קתני
 מכקשות לינשא וע״כ אינו אלא כשמעו כו שמת די1;׳כ
 כמאי מכקשו׳ לינשא וקתני וכניתם רוצים לירד ואיי
 מניחין אותם ומשני לת לירד ולמסר וכו׳ וכת׳ עליו
 שהוא פלא גדול יעש״כ וה1לא הגדול הוא עליו
 דהיכי שייך לפרושי כשמעו כו שמת דא״כ אמאי
 לא תקש׳ כי אם לשמואל ותיקשי ליס לכ״ע ולישכי
 לירד ולמכור א״ו דהכל איירי בלא שמעו בו שמת
 והיינו קול בעלמא וכ״ב התוה׳ כהדיא בפ׳ האשם
 שלום ד׳ קט״ז ע״ש . אלא שיש לתמוה על ה״ת
 בראש תפרק שכת׳ כד״ה אין האחין נכנשין לנחלת
 [בשמעו בו שמת] ובפי המפקיד מכואר זת ע״כ דמם
 ענין זת לפ׳ תמפקיד דכ:׳ תמפקיד דקאמר לירד
 ולמכור תכן קאי כלא שמעו כו שמת ואררכא בשמעו
 כו שמת קאמר חש״ם רכ״ע ל״פ דמורידין ואיכא
 למימר דאפי׳ לירד ולמכור . [א״מ ואפשר לומ׳
 דמשמ׳ ליה לה״ה ז״ל דחא דקאמר דכשמעו כו שמת
 כ״ע ל״פ דמורידין היינו דומיא דמורידין דקאמר
 שמואל מת םתם לירד ולאכול ולא למכור אף כאן
 לאכול ולא למכור עכ״ה]. גם מ״ש ם׳ לח״מ דמפ׳
 רכינו שמעו דחכא חיינו כעד אחד דמהיכא פשיטא
 לים לרכינו אינו אלא מכח המשנה דפ׳ האשה שלום
 דקתני אין האחין נכנסין לנחלם וכו׳ . ולשיטות
 ה״ה שאכתוכ לקמן דמפ׳ לכריית׳ דקתני אין מוציאין
 מידו חיינו לנחלה ע״כ חא דכת׳ אין חאחין נכנסין
 לנחלה היינו לכתחילה וכדיעכד אין מוציאין ולקמן

 אכתוכ כזם כס״ר וק״ל:
 י^״י דיה קר1ב םראוי ליורשו ואין קרוב
 ממנו עכ״ל רש״י שינס כאן
 [מפי׳ לעיל בסמוך דלעיל לא כתב אלא] קרוכ םראוי
 לירש [וכאן הוסיג< ופי׳ שאין קרוב] יותר ממנו [ונ״ל
 משוס דלעול לא אוירי כגמ׳] כששמעו כו שמת [א״כ
 אפי׳ יש קרוב ממנו ואינו רוצה לירד וליטול כאריס

 ומש״ח

 בקושייתםעלתמחלוקתוכיפליגיעל משהו דבפחות
 מכדי חסרונן לכ״עלא ימכורוכחשרונן פליגיוביותר
 י לכ״ע מוכרן זהו ג׳ משחו מחולקים וגם דפליגי כהכי
 [כשיעור מצומצם] ואהא תי׳ דפליגי שנתחשר כחדש
 א' יותרמשרגילות לתתחשר וי״ל על שיעור ט׳ חצאי

 קכין לכור כשנח וחשד כחדש א׳ חצי קכ דלרשכ״ג.
 מוכר כל.אותו זמן כיון שכחרש א׳ עלם יותר מן
 השיעור א״כ לשנה יעלת יותר מן השיער׳ ולת״ק לא
 יגעעדשיעלח יותר מכדי חשרונן ואז כשיגיע יותר
 ימכור וא״כ פי׳ ככדיחסרונן ד״ל עדשיעלה כדיחשרונן
 וא״כ לא הוי משחו אלא דפליגי ככל אותו חשיעו׳ ומ״ש
 כחדש א׳ לאו דוקא אלא ח״ת מיום א׳ אס עלת יותר מן
 השיעו׳ וכן הוא מכואר כש״מ אכל חיייטכ״א אינו
 מפרש כךאלא שכחדשא׳ עלת כדי חסרונן לת״ק לא יגע
 שםרי ככרחסרוכלמחשצריכץ להתחסד אכל כתוש׳ אין
 לפרש כך מפני שהוקשם לסם וכי פליגי כמשהו ואס
 תפרש כך עדין תיקשי וכי פליגי כמשהו אכל חריטכ״א
 , ז״ל לא תוקש׳ לו קו׳ זו משו׳ דס״ל כל מדות חכמים
 כן םוא ועיין כתות׳ דפשחים ד׳ י״ג ע״כ ותראת
 מכואר כמ״ש [ודלא כסכ״ח ח״מ סי׳ רצ״כ שלא סכין
 כן כרכרי התוס׳ עש״כ ואשתמטתיח דכרי תתוס׳

 דפסחיס] ודו״ק היטכ:
 ד״ה מזבגי׳ לכםניס כרמי תרומה וכו׳ ע״כ
 משוס דר״כ וכו׳ דאפי׳ כיותר מכדי
 חסרונן וכו׳ עכ״ל יש לדקדק דא״כ מאי פריך תגמ׳
 לעיל אלא] לר״נ מאי לפיכך הא נימא דרישא [דקתני
 לא יגע כחם אפי׳ כפירות מתוקנים ומט׳ דרכ]
 כתנא ושפיר קתני לפיכך כ״ח עושת אותם [תו״מ
 וממילא אפי׳ יותר מכדי חסרונן לא יגע כתן שמא
 עשאן תו״מ כיון דר״נ אית ליה]טעמא דר״כ דחכריית׳
 לא איירי כפירות [שנחשדו יותר] מכדי חשרונן
. ועיין  דמסתמא ככדי חסרונן ויש ליישכ (חתר)
 כהרא״ש ז״ל שפס׳ כר״נ [כר יצחק וכת׳ לפ״ז כזמן
 חזה דליכא תו״מ] לכ״ע ימכרם ולא חיישי׳ לעורי
 ״ וכו׳ [וק״ל] דכשמוך פשק [כשם חרי״ף כר׳ יוחנן
 דכיותר מכדי חסרונן ד״ם מוכרן ול״ח שמא יעשם]
 ,תרומה וכן םוא כפסקי [תרא״ש וכת׳ עליו הרא״ש
 ולא ידעתי למה ע״ש וק׳ דלפ״ד דלעיל] א״כ מאי
 כ״מ כפסק זה [שחרי כזח״ז וראי דכיותר מכדי חסרונן
 ליכא למיחש למירי וודאי דמוכרן לכ״עדלר״כמודח
 כיותר מכדי חסרונן ולמכ״י נמי מודח כזח״ז רליכ׳
 למיחש לתו״מ] [א״מ זהו מה שיכולתי לתכין וללקט

 מדכריו והשאר חסר וחע״ד]:
 #׳ב גמ׳ אתמר שכוי וכו׳ יש לדקדק אמאי
 לא אמר גופא ונ״ל דל״ק
 דחאי מחלוקת יב ושמואל הוא לענין אי יכולין
 להוריד קרוב או לא דדכ אית ליה אין מורידין ד״ל
 שאין יכולי׳ להוריד דחיישי׳ דילמא מפסיד לחו
 ושמואל אית ליה דלא חיישינן מיהו מאי דמשמע
 מררשכ״ג הוא לענין שחייכין לתוריד דלכאור׳ אפי׳
 תימא שיכולין להוריד אין חייכין להוריד דמאי אכפת
 לן אי יאכדו או לא ולכו אייתי מדרשכ״ג דחייכי׳
 כ״ד להוריד ולא יניחוס ליאכד והא דאייתי משמואל
 הוא מדאמר שמואל לקמן שכוי שנשכה מורידין קרוכ
 לנכסיו דהיינו שחייכי׳ להוריד ולכך חזי״ לשנות
 פעם שנית כדי לומר שחייכי׳ דלא משמע מפלוגת׳



 מבבת בבא מציעא מא
 לכתחלתותשתאיתיישכודכרי הרא״־ששכת׳ דמדרשב״ג
 כשמע רמומדי׳ לנתק ילה רלנאור׳ הא דחי לההש״ס
 [ועוד למאי איצטר׳ להביאו לא הו״ל להביא אלא
 מימר׳ ריב ושמואל ולפמ״ש א״ש דמהתס הוא דשמעי׳
ד לעשות כך מיהו] ק״ל  רמורידי׳ לכתחלח וחייבי׳ ל
 רלפ״ז מאי מקשי׳ תתוש׳ לעיל דלוכח מרשכ״ג גופית

 דאית לית דמורידי׳ תא לא שמעי׳ לית לישב״ג ראית י
 ליה רמורידין לבתחי׳ אלא ממתני׳ וצ״ע :

ף TO ע׳׳א דיה ובלם שמין לחם כאייש  ד
 ובו׳ עידש״ידכשכויי
 ששמעו כו שמת וכו׳ יטול כשאר אי־יסין וכו׳ עד
 סוף כל הדיבור כ׳׳ז אינו אלא לפי הבנתם שהבינו
 כרש״י שאינו אוכל כל תפירות אלא אוכל כשיעור
 האריס מיהו לפי מת שתביא תרא״ש ריאכל כל
 תפירות ואח״כ לכשיבא השבוי מחשב עמו באריס
 א״כ אינו רומה לאריס.נכרי ודיוק תתוש׳ הוא ממ״ש
 יש״י ושאר חפירות יהיו מונחים דמשמע מונחים
 לגמרי וכבר הטור הביא מחלוקת זח בשם הרמב׳׳ס
 ורש״י ותבין כדש׳יי כדכתכו תתוש׳ ודלא כהרא״ש
 אביו ולפי הבנת הרא״ש ל״ק כל קושיות התוס׳

 דלא רמי לאריש נכרי ועיין בפרישת .
 גם דע רקו׳ תתוס׳ אינו אלא לפי מת שתבינו
 דרש״י לפי חש״ד אבל התוש׳ ד״ל דאף לפי
 הקש׳ ד אינו נוטל כאריש כששמעו בו שמת כמו
 שפירשו כהא רקאמ׳ דאילו חתם זריז ונשכר גס
 קו׳ שהרשו מלעיל וגם רש״י מודה דל1י חמשקנא
 אינו נוטל כאריש כהראי׳ש אלא שקו׳ הוא מהקש״ר
 ולפי שיטתם הא רקאמר מאי ראשכח מיבעיא
 חיינו שכח קרקעות שנוטל כאריש ומיהו בפימת
 ודאי גם מעיקר׳ ש״ל"שאינו נוטל כאריש והרא״ש
 ככר תי׳ זה אלא דנחית םרא״ש לומ׳ יגס לפי תמסקנא
 אינו נוטל אפי׳ בשבח כאריש ולא כחית לתמצי קו׳
 שק׳ עליהם ממאי דקאמר מאי דאשבח מיבעיא
 ותימא על מהר״ס שיף ועל הפרישה גס ה׳ זרע
 יצחק גם מהרש״ל שרצו ליישכ דכרי התום, כתרא״ש
 ולית׳ אחר המחילה [שהרי מדבי־י תתוש׳ משמע
 דאף לפי תס״ד אינו נוטל באריס׳ כמ׳׳ש] גם יתימ'
 לי על ת׳ זרע יצחק שתוא פי׳ דברי רש״י דלא כ״כ
 אלא לפי הקש״ר וכת׳ דתתוס׳ סוברים כדברי
 חרא״ש אלא תעיקר כרכתי׳ . ודברי הגתות אשירי
 בכאן תמותים שכת׳ •בדברי התוס׳ כשמעו יכו שמת

 דנוטל כאדיש וצ״ע על תכל וק״ל :
 ולעני] פשקא דשמעתא חנה חרמב״ם ז״ל כת׳
 תיורד לנכסי נטושי׳ וכולי לנחלק וכולי
 והקשה חראב״ד מח צורך וכו׳ ועיין בדברי ה״ת ז״ל
 ולפי תבכת חראב״ד יקשה עליו מרירי׳ אדירי׳ דחוא
 כת׳' לקמן ביוצא לרעת ושמעו בו שמת שמורידין
 קרוב לתיות כאריש וא״כ איך כת׳ דכיוצא שלא לדעת
 אין מורידין אפי׳ שמעו בו שמת ולפי שיטת ת״ת
 .ניחא . גס ק״ל לפי שיטת ת״ת ע״כ דיאיית הש״ס
 היא מכח הדרגות א״כ תיינו תירוצו שתי׳ עוד
 ומעיקרא איך .ס״ד לפ׳ כן שנראה שלא עלה על
 דעתו חחדרגות . גם ק״ל עוד דמה הדרגות שייך
 תרי בלא שמעו בו שמת שלכתחילה מורידי׳ לחיות
 באריס וביורר לנחלה מוציאין כמו שנראה.מדברי
 רבינו שכת׳ שממו בו שמת (חשר איות שיטות) ותי׳

 הלח״מ

 ומש׳׳ח יורד קרוב זה שמצה אכל הכא דכא] לומר
 כששמעו כו שמת [כ״ע ל״£ דמורידין הוצרך רש״י
 לומ׳ שאין קרוב יותר ממנו דאס יש [קרוכ יותר
 אע״פ שאיני מלה אין מירירין זה שמצה] דרוקא

 הבא בשביל ימשח (חשד):
ה ע״כ לא קאמ׳ ר:ב״ג וכו׳ לוכח כן  הו0׳ ד
 מרשב׳יג גופיה וכו׳ עכ״ל יש לדי דק
 ראמי.י לא תי׳ כמ׳ש לקמן משן' ראיכא דמהפכי
 לחו ועוד ק״ל(חתי־ כמת שיטות) וליישב קו׳ התוש׳
 נ״ל [ד, דאי משו׳ רש״ל מורדי׳ אין להכריח] דחד
 טעמא הוא אבל הכיח [הגמ׳ הוא מראשכחן שמואל]
 פושק דמורירין נגד ת״ק [ררכב״ג דבריית׳ ע״כ רש׳׳ל
 דחי טעמא הוא עם רשב״ג רמבנתינו רהילכת׳
 כותים]. ואף דאית ליה כל מקים [שבנה רשב״ג הלכה
 כמותו] דוק׳ במשנת לא [בכריית׳] ועוד דוראי שמואל
 לית ליה [האי כללא רהלכה כרשכ׳׳ג במשנתינו]
 מדחוצרך שמואל לפשיק הלכה כרכב״ג דמתני׳ [כאן
 חשר אי.ת שיטות ונ״ל להשלים דבריו זיע״א כך וש״ר
 רגמ׳ דטעמא דפשק כרגכ״ג נגר רבנן משו׳ דקי״ל
 מורידין קרוב לנכסי שכוי כש: ם מתני׳ דפ׳ האשת
 שלום רקתני אין האחין נכנסין לנחלה על פיה משמע
 י דוק׳ לנחלה דהיינו למכור אכל לירד ולאכול יוררין
 וכמ״ש המהכר לקמן כתום׳ וש״ד רע״פ האשח לא
 הוי כשמעו כו שמת וכיון רקי״ל רמור־דין מש׳יה
 עשק כרשכ״ג דמתני׳ דש״ל דחד טעמא הוא זהו ש״ד
 דגמי] ואפ״ת משני דלאו מנח זת אלא [תרי טעמי]

 נינהו וק״ל:
 ד״ה אסף דכא לירד ולמנור תכן וא״ת ואמאי
 לא פריך ונו׳ רקגני שאין האחין
 נננשי׳ לנחלה ונו׳ עכ״ל צל״ע דמאי מקשו רתא
 מתני׳ קתני לנחלה וא״נ פשיט׳ דהיינו דוק׳ לירד

 ולמכור אכל הנא ככייית׳ קתני שתמא וצי ע :
 דייה היולד לנכסי שבוי וכי׳ דאפי׳ מורידין
 אותו לכתחילה דהא נטושי׳ וכולי
 עכ״ל דכרי מהר׳ים מלובלין ז״ל תמוהים סם ראם
 לישנא רמורידי׳ משמ׳ לכתחילה א״כ לוכח משמעו
 כו שמת דקאמר כהדיא כגמ׳ דלכ׳ ע מורידי׳ אלא
 ע״כ דלישנא דמורידי׳ איינו מוכרח שפי׳ לכתחלת
 אלא ריכול להוריד כמ׳יש כגמ׳ גם פירושו תמות
 ־ דחכריח מרקאמ׳ [רשכ״ג שמעתי שתנטושי׳] כשכויין
 [ולא קאמר שמעתי שחנטושין אין מוציאין ע״ש וק׳
 למה צריך להאריך ולומר אין מוציאין כיון דקאי
 את״ק דקאמ׳ אין מוציאין ונלע״ד לפ׳ דבריהם כשני
 פנים חפן הא׳ דכונתס שלא תפרש הברייתא כמ״ש
 ח׳ המגיד כפ״ו מת׳ נחלות דפי׳ תכריית׳ לדעת
 רכי׳ כיורד לנחול שלא לעשות כאריס ולכך לכתחילה
 אין מורידי׳ לכך כתכו דאין תפימש כן אלא דמיירי
 לעשות כאריס ואפי׳ לכתחילה דמרשכ״ג נוכיח כן
 רחא לרשכ״ג רקאמ׳ הנטושין כשכויין ודאי דפי׳
 לעשות כארים דאי לנחול ודאי דמוציאין כדאמ׳
 כגמ׳ לירד ולמכור תכן דודאי מוציאין וזה דרך

 חריף.
 Dtf ג״ל דכיון דכגמ׳ קאמר דרשכ״ג דמתני׳
 ס״ל דמורידין ואף למאי דרחי אינו אלא
 מקמי דשמעי׳ כריית׳ דהכא מיהו לכתר דקתני
 בריית׳ דהכא ודאי דמרשכ״ג דמתני׳ משמע דמורידי׳

א 21  כ



א ע י צ מ א כ כ ת כ ס  ט
 הוי [פירושו כמ״ש םתוס׳ דאפי' אמרי] אין אנו
 יודעין [סגי ויזנם מרי] ד^ןא.עדים אחרים [רילא ידעי]
 שייך שיאמרו [אין אנו יודעי׳ רםא כאמת לא ידעי
 ולא םוי תרתי א״ו דלפ״ז צ״ל עדים אחרים שיאמרו
 יודעי׳ שאינו אחיו ודוק׳] לדעת התום׳ שםם כעצמם
 [שאומר אחיו שיודעי׳ שהוא אחיו אלא שיראים
 להעיד א״כ אם יכאו ויאמרו אין אנו יודעי׳] א׳׳כ

(ח שר):  ודאי זהו תרתי'ולא עכדי
 היס׳ ד״ה דילמא שכיכ׳ הכת׳ וא״ת והא
 תנן ככ׳ כ׳׳ה תמכיא גט
 וכו׳ עכ״ל יש מקשי׳ דלאכיי הא אמר תתם תנאי
 היא ומדמת שמא מת לשמא ימות וא״כ שמעתין
 בר״י דחייש למיתה גס מת תי׳ דההיא הגיע
 לגכורות דםא אכיי ל׳־ל םאי סכר׳ ודחי דכרי רכס
 ואסקים כתיוכת׳ גס ל״ל דכיון דאיתפלג איתפלג
 ומם םק׳ עוד מםא ונ׳־ל דלק״מ דלקו׳ םא׳ םא
 אתמר כסוכה כפ׳ הישן גכי עשאה לכהמם דופן
 לסוכה דאיפוך דכי־י ד״מ לר״י וא׳׳כ ודאי הילכת׳
 כר״י דלא חייש למיתם וא׳׳כ מיקשו שפיר גם מה
 שחק׳ דאכיי ככד דחי לים לתאי מימד, ל״ק דלכתר
 דשני כיון דאיתפלג איתפלג אפשר דקכיל אכיי תי״
 זם ואה דתי׳ זם סתמא דתלמוד אמרו אינו כ״כ מן.
 םתימ׳ ועוד נר׳ דקו׳ תתוס׳ םיא מכח דכא דאודי
 לסכרת אכיי תכא ולאכיי ל״ק דאפשי־ דתנאי חיל<
 אן קשם דלרכא מאי קו׳ םא איכא לפימר רילמא
 שכיכא סכתא ר״ל שמא תמות וככר ירד לנכסי קטי
 ומפסיד להו והרי דכא אמר שמא ימות תנאי מיא
 וצ״ע ועיין כשי עין ימושף שדכריו הס ככאן הפך

 םש״ש דגיטין יע״ש :
Y11 מרקמי׳ ליה וכו׳ וזה טוב מלתתם לאחתא 
ל ;  שזאכל כל חכירות חנם וכו׳ ל
 דחשתא חוקשא לחם אמאי לא יתכינןלאחתא
 לעשות כדין אריס כיון רגכי א1טרופוס לשמור
 מותר וכלא שמידם אפרי א״כ יתנום לאחתא לשמור
 לזם כת׳ דזם טוכ מלתתם לאחתא שמתייראים שמא
 תרמה ותאכל תפירות חנם כדין קרוכ םיורד לנכסי
 שכוי וכ״ע לא ידעי שמה שמותר הוא כדי לשמור
 ועיין במפרשים ואין צורך ואין להק׳ דהא מאי
 דדיקו מעיקרי דסא משמע דאי ודאי לא שכיכא
 סכת׳ אין מורידין קטן אפי׳ ע״י אפטרופו׳ א״כ
 כמם דחו דיוק זמ וי״ל דמעיקר׳ דס״ד דהתוס,
 דמאפטרופו׳ םוא כדי לאכול כל ספירות א״כ דייקי
 שפיר רמשמע דאי ודאי לא שכיכת סכת׳ לא יםבי׳
 לינוק׳ א1י' ע״י א1טיז׳ ולמם יגרע כח מקטן מאחת׳
 שאוכלת כל מפירות וםוא לא יאכל ולא שייך לומ׳
 דאפטרופו׳ לדיקנני לא עבדי׳ כיון שםקטן יאכל כל
 מעירות אלא ע״כ משו׳ דילמא ישמע לקטן ויפסיד
 למו א״כ משתא נמי דמםפק״ל דילמ׳ שכיכ׳ סכת׳
 מיכי מוקמי׳ אפטרופו׳ שמא יפסיד למו וכי בשכיל
 ס׳ של קטן נפסיד למו ומש״מ ק״ל שפיר ולזמ תי׳
 דמא דמוקמי׳ אפטרופו׳ סוא לשמור כחזקת מסכת׳
 ויתן לקטן כדין ארים דמשתא לא ישמע לקטן ולא
 יפסיד למו מיםו אי ודאי לא שכיכת סבת׳ ודאי
 ימבי׳ למוביד׳ דאוות׳ כדין קיזכ םיורד לנכסי שכוי
 שהקטן אין לו חלק כנכסי׳ וממ לנו שיתפרנס מזם
 מקטן כיון שאין נותנין לו אלא דכי מועט כאריש וכל

 מפירות

. ולולי דמסתפינא אמינא  הלח״מ לא יתייגב בכאן
 דלעולם לא שמעו בו שמת אין מוציאין מידו
 ודנקט שמעו בו שמת לרבות׳ דכיוצא לדעת מוציאין
 אפי׳ שמעו בו שמת כשירד לנחלם ובזם יתיישב
 דברי מגמ׳ דקאמר אלימא רבנן תא אמרי מוציאין
 וממילא לסיות כאריס אין מורידין לכתחלמ אלא
 לרשכ״ג דאית ליס אין מוציאין וא״כ כתחלת למיות
 כאריס מורידין ולפי זה מא דקאמר לירד ולמכור

 תכן לדעת רשכ״ג תיינו אלכתחלה :
 W גמ׳ וכולן לאתויי מאי לאתויי וכוי יש
 לדקדק לפי דעת חר״מ כמז״ל
 דאפי׳ יוצא לדעת כששמעו כו שמת מורידין כאריש
 א״כ אמאי לא אמר וכולן לאתויי יוצא לדעת כששמעו

 כו שמת וצ״ע:
 ת01׳ ד״ה אמר שמואל וכו׳ וא״ת וסא אמרם
 שמואל וכו׳ וי״ל דם״ק אע״ג
 וכו׳ עכ״ל [םא ודאי רזו מימר״ אחרת םיא תדע]
 דלעיל לא תכיא יצא לדעת אין מורידי׳ [וםכא סיים
 כם יצא לדעת וכו׳ משמע] דםתיא מימר׳ אחריתי
 ולזה הקשו דא״כ [אמאי איצט׳ לומ׳ חכא דין זם]
 דשכוי שנשכח ואחא תי׳ דכונתו [אע״פ] שאמרתי לך
 שכוי שנשכת מורידין יצא [לדעת אין] מורידי׳ ודכרי
 מלח״א ככאן אינם מוכנים ודברי חרכ זרע יצחק

 (חסר):
 לש״י ד״ה באחי מאמא כדפי׳ שזם אח מן האם
 לאחיו של קטן מן םאב עכ״ל
 ולא רצם לפ׳ כפי׳ םרא״ש משום דםא קאמר לקמן
 ולא אמרן אלא באחי דאכא אבל באחי דאמא לית
 לן בם דל״ל טעמא דנכסי מלוג דס״ל דםעיקר םוא
 שיאמר נכסים שנפלו לו מאביו ואתי לאחזוקי לצורך
 אחיו א3 שאין לו מנאמ ודברי םרא״ש מם תמוםים
 ואפשר דדכרי םרא״ש םס לפי ממסקנא וכ״כ מלח״מ

 ז״ל יע״ש :
 #״ב ד״ה לוקמגהו לפלגא דנכסי כידא דינוק׳
 1 וכו׳ ולכאור׳ דתילת׳ םו׳יל

 למימר [דילמא לאשכיכ׳ םכתשנשכיתואין מורידי]
 קטן לנכסי שכוי [וםנת מרא״ש כת׳ ולכל] םפחות
 חצי םנכסי׳ וכו׳ [ולנאור׳ מאי קאמר] ולכל םפחות
 דםא [אפשר דלא שכיכ׳ מכת שנשבית] ואמרינן אין
 מורידי׳ קטן [וכו׳ ואפשר שאין] לו חלק כםן כלל
 כדמשני כגמ׳ ומאי ולכל מפחות וי״ל דכונתו דאין
 לפ׳ כונת מגמ׳ דקאמ׳ נוקמנסו כיד׳ דינוקא ד״ל
 כלםנכסים דומיא דקאמ׳ מעיקר״.לוקמנמו כיד׳
 דאחת׳ דםכא ודאי אין לפ׳ כן דלמם יגרע כח מאחת׳
 דאפי׳ את״ל דמתו שתי משבויות לכל מפחות יש לם
 חצי מנכסי׳ וע״כדכונת מגמ׳ דלוקמינמו כיד׳ דינוק'
 אינו אלא על פלגא לכל מפחות וזמו דקאמר לכל
 מפחות וזמו כונת רש״י] [א״מ זמו ממ שמכנתי
 ולקטתי מדבריו כפענ״ד וםשאר חסר ושרף ולא

 . נשאר כי אס ראשי שיטין וחע״ד :
 ד״ה"אתא לימ אחא מכי חוזאי שמלך אביו לכי
 חוזאי וגשא שם אשמ וכו׳ וחזר מרי
 לכאן עכ״ל עיין ברש״י בכתוכו, ר׳ כ״ז שפי׳ שנולד

 כאן והלך(חםר) :
T15 דלאו אחוד מוא וכו׳ או בקש עדים אחרים 
 עכ״ל וממ שאמ׳ תרתי לא עכדי לא



 מב מסכה כבא מציעא
 ללקט ממנו כלום]:

 דף כדא ע״א מדי m והא לא חסים
א י  וכו׳ ו
 ק׳ וכו׳ אלא משום שואל שלא מדעת וכו׳ עיין כש׳
 םמאו׳ מם שתי׳ לזם ויש לדקדק בדבריו דאדמקשה
 מדלקמן ליחשי מהכא דקאמ׳ לעיל מ״ד לשלוח בם
 יד קסכ׳ שניחום יד א״צ חשרון וכו׳ וםדר קאמ׳
 וקםכ׳ שואל שלא מדעת גזלן םוי שנראם דלאו םא

 כסא תליא ובתי׳ יתו׳ וצ״ע :
 ת1ס׳ ד״ה >8נטלה ע״מ לשלוח כה יד פי׳
 ליטול מקצת וכולי וק׳
 דכשלמי פרקין וכו׳ עיין ברבינו כפ״ג מם׳ מילם
, אך מה שיש לםכין  ובםראב״ד שם ותבין כונת םתוס
 דמה שייכות וקישור מה שהק׳ משלהי פרקין לדבריהם
ץ חסיון ר״ל שאץ דעתו  ונ״ל דלנאור׳ יש לפ׳ מאי א
ק מה שמק׳ כש״מ מההיא דמניח מקלו ת  לחסד כדי ל
 ותרמילו דהתם לא היה כדעתו לחסרון [כלל] לא כן
 למ״ד אץ חסרון דמ״מ היה כדעתו לחסר ע״ש וא״כ
ץ חסמן ר״ל שא״ץ  הייתי יכול לפרש דמאי דקאמ' א
 שיהא בדעתו לחסר כלל ואידך סבר שצריך שיהא
 כדעתו לחסר [וגם מחסד] וז׳׳ש לגוזלת ואידך סבר
 לשלוח כם יד אפי׳ שאינו כדעתו לחסר ממנה כגוו
 לםניח מקלו ותרמילו עלים ואינו חייכ מטעם שואל

 שלא מדעת אלא מטעם שליחות יד [וכמ״ש מרא״ש ־
 בש״מ דלאקפדי אינשי בםנחת מהלו ותרמילו שיעשה."

, ש;יי דגזירת םנתוב  שואל ככך ולא מחייב אלא מט
 היא ע״ש] וככן ל״ק מה שמק׳ התום׳ מדלקמן שלחי
 ערקין [דלקמן לא אמרי׳ אלא לענין שאץ לחסר
 דניח׳ לימ דתמוי כולה כסיס אבל מ״מ כעי׳ שיהא
 דעתו לחסר ומכא אין דעתו לחסר] לזת כתכו דמאי
 פי׳ ליתא [אלא פי׳ ע״מ לשלוח כמ יד ליטול מקצת

 וכוי] ומשתא קשמ [משלמי פרקין] ודו״ק תיטכ :
ה רבא אמר לא תימא וכו׳ ועי״ל ררכא  V"2 ד
 כא לפ׳ דמא דאמר ר״א דא ודא
 אחת מיא לא ששגימס צריכי לגופיימו יוכו׳ עכ״ל
 עיין מ״ש ממרש״א ונ״ל לבאר לדבריםם דפליגי[שני
 תרוצי׳ םתוס׳] בקו׳ מםר״ם מלובלין וממ שתי׳..
 דלתי׳ קמא אמרי גלוי מילת׳ בעלמא [אפי׳] אי לא
 כתי׳ אלא חד קרא וכמ״ש ממר״ם בתי׳.ולתי, מב׳ לא
 אמרי׳ גלוי מילתא אלא [מיכא] דכתיכי שליחו׳ יד
 כתדוייםו אז אמדינן מסתמא כל ממ שיש בזמ יש
 בזמ אבל אי לא כתיכ אלא חד לא מומ ילפי׳ כדרך
 גלוי מילת׳ [כהו׳ מםר״ם] וא״כ לפ״ז אץ למ״ש
 מםרש״א ול״ק כל מם שםקשם דאם״נ דדיו ילפי׳ [גם]
 כש׳״ח כדרך גלוי מלתא וכן נמי אי מוקמי׳ םםיא
 דש׳׳ח לדיו ודש״ש לאץ חסמן ילפי׳ לתרויימו כדרך
 גלוי מילתא [כיון דכתיכ שליחות יד כתרויימו] ורו״ק:
 ודע דמ״ש ממדש״א כסו״ד ׳א״כ נימא דםכ׳ רכ
 יוסף כרכא וכו׳ כונת דצריו מוא דר״י ם״ל
 דצריכה חסמן אלא דמ״ק דצריכי תמיימו חד. שלא
 תאמ׳ דיו ואידך לכדתניא אכל ר״י כ״ן ס״ל דלא
 אייתר אלא םםיא דש״ח [לומ׳ דא״צ חםמן] אכל
 דש״ש איצט׳ לגופם [שלא תאמ׳ דיו כפרשי׳י ומיינו
 דקאמ׳ משונמ] ור״י קאמ׳ דתרוייםו יתירי ואיצט׳
 מד לדיו ואידך לכדתניא ודלא כמי זרע יצחק שמכין
 שכינת ממדש״א דר״י כ f קאמ׳ דלא איצט׳ דש״שור״י

 קאמ׳

 מפימת ימיו משומדים לשבוי ואפטמפו׳ לדיקננילא
 עכדי׳ א״כ מאחת׳ עדיפ׳ אכל משתא דמספק״ל
 דילמ׳ שכיכ׳ סכת׳ ויש לקטן חלק אין למפסיד מיתוס
 ודאי דיש למעמיד אפטמפו׳ ואע״פ שאין נותן
 לקטן אלא כאריס וכל מ פימת שומיםלא שייך לומ׳
 אפטמפו׳ לדיהנני לא עכדי׳ כיון דאפשד ששומים
 לקטןידו״ק היט׳ [א״מ לשו׳ זם מצאתיו כפו׳ ומעורכי

 וסדרתיו ותקנתיו כעע״ד וא״ש את״מ עכ׳יה]:
ה וכן אמר דכא ל״ג  דף מ׳ ע״א רש׳׳י ד
 שאין זח לשון
 ה,גמרא להכיא דכרי םאמוראים וכולי ועוד דרכא
 תלמידי׳ רר״ח וחיכי אמר ר״ח וכו׳ עכ״ל דכרי
 רש׳יי מורככין אתרי ריכשי דכתחלח הקשח על צד
 רהאי וכן אמר רכא סם דכ־י םש״ם ואח״כ חק׳ על
 צד שסם דברי ר״ח ולכאור׳ עלה כרעתי לומ׳ שחקו׳
 מב׳ שייכ׳ אפי׳ אםתאמרשםס דברי םש״ס איך םש״ש
 מביא סייעת׳ מרבדי מתלמיד לדברי מרב . וקו׳
 םא׳ שייכ׳ אפי׳ אם תאמר שמס דברי ר״ח איך ר״ח
 מביא סייעת׳ מדברי מאמור׳ לדברי ממשנמ אלא
 דרש׳יי נקט שלא כדקדוק מפני שמקו׳ מכ׳ שייכ׳
 יותר אס תאמר שסם דכרי ר״ח וקו׳ מא׳ שייכי יות׳
 אם תאמר שסם דכרי םש״ש ומת שלא פי׳ שסם דכרי
יגמס וכן אמר רב  םש״ס ולאפוקי ממ׳יד ככ״כ וכו׳ ו
 משום שאם םם דכרי מגמ׳ •מומ צריך םש״ס למכיא
ץ  כל שמחלוקת של כתר׳ אכל אם מם דכרי ר״ח א
 להאריך םרכם . ועור שאם םס דכרי םש״ס מם לו
 לםפסיק כין א״ל אכיי לדכרי ר׳׳ח שהרי לדעת רשיי
ז םתוש׳ ע ו  אביי עם ר״ח הוא שחים מדבר אבל ל
 ניח׳ שהכיאו כשביל קושיי׳ אביי עם רב׳ ופי׳ וכן
 דן רב׳ כך ולרעתם רכ׳ אינו חולק עם מ״ד דוקא
 מחמת נכסי׳ רמ׳ינ מחמת נכסי׳ אבל לדעת רש״י
 מוכרח שלא םכיאו כי אם שחולק ומ״נ משביחו מחמת
 עצמן דאי משכיחו מחמת נכסי׳ מאי נ״מ םכיאו ויש
 לפי דכרי רש״י כדרך אחרת דכתחלמ מקשמ על צד
 שסם דכרי מש״ס ול״ק דהוא תלמידי׳ דםש״ם מכיא
 רכן נמי רכ׳ רן םכי לזם כת׳ שאין דרך םש״ש למכיא

 (חסר):
 תוס׳ ד״ה אלא לכור כלכד וא״ת א״כ כפחות
 מכור נמי וכו׳ וי״ל וכו׳ דא״א
 שלא יתחסמ עכ״ל[לא ידענא] מאיקא מק׳ ממרש״א
 [דאימא כפחות מכו׳ אינם אוכלים כלל ולא יוציא
 ממנו כלום ע״ש חם] ל״ק דםאיי״י לא פירש [דאינו
 יוצא לו] בפחית ואי איתא [דש״ל מכי הו״ל לר״י] לפלוג
:  בדיד׳ [דרוקא לכו׳ אכל פחות אינו מוציא](חסר)
 ע׳ב גמ׳ ר״י לטעמי׳ דלית לימ מחילמ דתנן
 וכו׳ לכאו׳ משמע מכאן דטעמא
 pyn משום דאית לסו [מסתמא אחולי אחיל גבימ]
 וזמ מפך דברי מתום׳ בב״ק[ד, מ״ו] שכתבו [דטעמ׳
 דרכק דאין םדמי׳ מודיעי׳] אלא משום דאיכא [מבא
 וחזקם] מבא.דקרו [לצמד צמד ולבקר כק׳ ועוד] שםוא
 מוחזק אלא מעיק׳ מוא[דטעמא דרבנן משום] מחילה
 ומזם יתו׳ קו׳ [מתום׳ כד״מ לדכרי חכמים וכולי
 שסק׳] ולימא מות׳ לערב [אלא משום דאית] לסו
 מחילם דאביי לא [ס״ל דטעמיימו משוס דאית] לסו
 מחילמ אלא [משום דמבא וחזקם] ויתיישב לדעת
 [ומשא׳ חס׳ ולא נשא׳ כי אםיאשישיטץ ולא יכולתי



 מסכת בבא מציעא
 מקומו׳ אפשר דהוי קפיר׳ ירר,ר מב׳ מינים ליש׳יי
 אמנם גס לתוש׳ שם י׳־ל דלא הקשו כן לרש״י משום
 דאפ״ל דרש״י ש״ל דכי מקומו׳ חוי קפיר׳'יותר אע׳יג

 דהם לא ס״ל הכי עכ״ה]:
 דף מ״ג ע׳א ד״ה מאי א-יא הוציא וכולי
 לר״ה וכן לרכ יוסל<
 וכו׳ המוכר אשור להשתמש במעות שקכל וכו׳ עכ״ל
 פי׳ לדבריהם דע״כ לר״ח ולרב יושף דתתר תשמיש
 מחייב באונשי׳ א״כ אשור המוכר להשתמש במעית
 שקבל [ותוי ש״ח וא״כ יאמר לו נשרפו מעותיך דש״ח
 אינו חייב לטרוח ולהציל אבל] לרב נחמן דתית ל ה
 התר תשמיש אינו גויס להתחייב כאונשין א׳׳כ אף
 [דמותי] לתשתמש לא תיקשי קו׳ התוש׳ דיאמר לו
 נשיפו מעותיך בעלייה [באונה] רתא מ״מ חייב לתציל
 כרכתבו תתוש׳ בשוה פרק חלון ד׳ פ׳׳א ע״ב רש״ש

 מחוייכ לשמח ולתציל:
 וכתבו עוד שאס תית מות׳ לתשתמש וכו׳ י״ל
 שאם הית מות׳ להשתמש אפי׳
 דמעות אינם קונות לכתר יתקינו רבנן דלא קני אלא
 כמשיכת תימשי כין לי״י כשפר נכרי כיו [לר״ל]
 בשפי ישיאל ואף רבנכיי לא קני כמעות כמו כישרין
 רלא קני נמי במעות אחי התקנה ואפ״ה מות׳
 להשתמש כתם ולא אשיק אדעתיימו לחלק ביי

י תי׳ הכ׳ .  דאורייתא לייכנן ע
 וכתבו עוד וכמו שאשו׳ להשתמש כתם לר״מ
 ת״נ לר״ל ולר״י שלא תאמי׳ דרוקא
 לר״ה דאית לית דתא כתא תליא יראם מות׳ להשתמש
 חייכ פאיכשי׳ ומעל מיד] ע״כ ראשו׳ להשתמש כהם
 מיהו לר׳ל ולר״י ל״ל דהא בהא תלץא ואפש׳ דאית
 לחו דמות׳ להשתמש בהם לזה כתבו רמסתמ׳ גס
 [לר׳׳ל] ולר״י [אשו׳ לתשתמש] כיון דלא מצינו דכליגי
 וא״ב מה הועילו במה שתיקנו ורלא כה׳ עץ יהוש0
 שנתקשה בדבריהם . ומה ששק׳ מהר׳׳ם שי0 רהו״ל
 לאקשויי לד״נ בקיצור ע״ש לא ק׳ דעיין בתוספות
 דעירוכין תנז״ל שכתב רלר״נ [דאף שאינו חייכי
 כאונשין ולא תוי אלא ש׳׳ש מ״מ חייכ לטרוח] ולתציל
 ולא חשיכ אונש . מיהו ק״ל כדכריתם שם שמאחר
 שכתבו זה [דמות׳ להשתמש בזוזי ומחוייכ להציל
 א״כ לפ״ז] לא קשיא קושייתם תא׳ [דיאמר לו נשרפו
 מעותיך וכו׳ וכשלמא בכאן תקשו משום רתכריחו
' יקו׳ לתי׳ ^ א ה י  דתוי ש״ח אכל שם לא מזכייי ז
 חא׳ דשס יע״ש . ומה שהקש׳ מהר״ם שיף ז״ל על
 התי״ט [מרכריהם דחתם] ככר התי״ט כעצמו כתכ

 שאח״כ ראה דכריהס דתתס יע״ש :
 ד״ה והתנן כל הגזלנים וכו׳ וא״ת רכ ראמר
 כמרובה וכו׳ מאי קמ״למתני׳ היא
 וכו׳ עכ״ל מקשי׳ העול׳ דהאמעיקר׳ אסיק אדעתיה

 (חםרוחי״ח):
 ע״ב ד״ה החושב לשלוח יד בעקרון וכן
 מחשכת פגול נמי הוי
 כרכור וכו׳ עכ״ל מכאן ק״ל למה שנתב כש״ע א״ח
 [שי׳ צ״ח] שצריך שלא יתרתר כתפלה שהמחשבה
 פושלת כמו מקרכן שמתפגל כמחשבה ע״כ שזחי
 חיפך דעת התוספו׳ רהכא ורחולין ודפסחים ועיין
 כחתי״ט וכהרמכ״ס פ״כ מס׳ פסולי חמוקדשין ויש
 לי אריכות דכרים כזה ואכתוכ כמקום אחר כס״ד :

 רף מ״ד

 קאמר רלא איצט׳ תרוייחו דתא.גמרינן משואלולזא
 הק׳ רא״כ לא נ״מ מידי לענין דינא ע״ש וזח חפי׳
 לא יצדק כדכרי מתרש׳יא שתרי כת׳ דלכ״ע אפילו
 לד״י דאית ליה דצריכח חשרון וכו׳ והאמת שדכרי
 מחרש״א אחר המחילה תמוהים דתא ר״י קאיאריכ״ן
 ור״ל ראינה משונה דש״ש משו׳ דלא ילימ מש״ח ולא

 משמע דקאי אתרוייהו וק׳׳ל:
 דף מ״כ ע;׳א.ד״ה אמר שמואל וכו׳ דכי
 ניליה וכו׳ דכעין
 זה פריך כפ׳ שור שנגח וכו׳ עכ״ל ר״ל דלכאור׳ חיכי
 פרכינן חכי דמתיכא תאמר שלא ישלם כפל משוס
 שחייכ כקרן וא״כ חיכי פרכת דלא ילפי׳ שחייב
 בגנבה תא כשתפחץ כך אתה אומר שחייב
 [ככפל] לזת כתכו דהפירכא היא כך משוס דכי ילפת
 כך חייב בקרן [ואין כו כפל] וכעין זת פריך גבי
ע ונרכע עשת בו אונש כרצון [תאמר בנוגח שלא ב  מ
 עשה בו אונש כרצון] ור״ל דברצון חייב וכאונש פטור
 וא״כ לא ילפי׳ לא אונש ולא רצון [ומאי לא עשה בו
 אונש כרצון איכא] אלא ר׳׳ל דכי יליף וכו׳ ואף דהש״ס
 דחי תתס לקטלא והביא [ראיה] מכח זה ההכרח דאי
 לקרבן לא אונש כתיב ולא רצון כתי׳ מ״מ לדעת
 חמקשח אשכחן דפריך הכי משוס דהכי הוא פשטא
 דבריית׳ [כמ״ש תתוש׳ שם] ותכי דעת חמ״ד חאחד
 אלא דכררך דחויא קאמ׳ [א״מ עיין במ״ש תמחכר
 ז״ל כפשחים ד׳ כ״ח עכ״ה] . אכל ממאי דפריי*
 [כפ׳ השואל מחלש״ש] שכן משלם כפל [כטוען לסטי׳
 מזדיין] תאמר כשואל שאינו משלם כפל כטוען לשטי׳
 מזויין אע״ג דס״ד דגנכ תוא אינו מוכרח לפרש כד
 אלאדכלשטי׳ מזויין חיינו שכויה דקרא וודאי כשואל
 חייב [אפי׳ אי חוה פטור מגניבה משוס דכלשטי׳
 מזויין לא אפשר למטרח ולאתויי כ״כ כגניבה והוי
 כמו שבוית וכמ״ש כש״מ שם כפ׳ תשואל] ותדע
 שחתוס׳ תוצרכו לתכיא ממקום אחר ולא ממאי דפריך
 בלהטים מזויין מניה וכיה ודלא כמחרש״א . ואין
 לתק׳ דא״כלפ״ז אמאי [דחו] תואין לתרץ משום דחא
 כלסטי׳ מזויין פטור ולימדו שאני לשטי׳ מזויין שתוא
 שבויה כמ״ש התוס׳ כקמא וי״ל דלענין ש״ש וראי
 אי חות אמרינן כל [גניבת] אונס חייב משום [רגניכה]
 קרובה לאונס [א״כ ח״ח ליסטי׳ מזויין שהרי גנב
 הוא והוי ככלל גניכ׳ אונס ולא פטר קרא שבויה

x [אלא שבויה ממש דהויא אונס גמור ולא גניכ׳ כלל 
 אכל לגכי שואל ודאי חייב אף אי פטור מגניבה
 [דדוק׳ כגניכח דאפשר למטרח ולאתויי אכל לםטי׳
 מזויין דלא אפשר למטרח כ״כ והוי כמו שכויח וילפי׳

 ליה כק״ו משכוי׳ דחייכ] וק״ל:
 דייה שאין הכלב וכו׳ דהא מכעיא לן בפסחים
 1 וכולי עכ״ל עיין כמ״ש בליקוטי

 לפסחים ד׳ ח׳ ע״ש :
 ע״כ ד״ה מי אמר לי וכו׳ וםכא איירי שהיו
 כבית א׳ וכו׳ עכ״ל אכל התוס׳
 כפ׳ התקכל חילקו כין הזכיר ללא הזכיר אע״ג דכ׳
 מקומו׳ חוו ע״ש וא״כ תק״ל מההיא דחלון וגלושקמא
 לפירש״י שפירש דשלו לא הוי קפיר׳ [א״מ ר״ל דלשיט׳
 חתום׳ שם דאין לחלק כין מקוס א׳ לכ׳ מקומו׳
 אמאי לא ק״ל על פי׳ רש״י מההיא דמעילח וכן
 הק׳מםרש״אשםאכל לפ״ר התוס׳ דהכא ל״קדבשני



 מג מסכה כבא מציעא
 כיון דתא בתא תליא ומזת תוא שתק, מכתובת.
 דאיירי לענין קרבן דאל״ת לק״מ דיש לחלק בין קיבן

 לתשבון ודו״ק:
 בא״ד ומה צריך קרא למעט תא תתם לא תוי־
 יחוד כלי וכו׳ עכ״ל עיין למחרש״א
 ז״ל בכתובות שתק, דילמא חרא ועור קאמ, ותירוצו
 תמות דא״כ מת דחו תואץ לומ׳ מכח ר״ש דילמא
 רבנן סכרי דא״צ גט שחרור ולכך מחייבי ור״ש חרא
 ועורקאמ׳ ולעיקר קושייתו נרי רל״ק דםתוש׳ מקשי׳
 אקרא דלמת צריך קרא לתכי ולא פית לו לתזכיר
 מכח מיעוט דקרא ודו״ק בלשוכס כאן שכתבו מת

ב:  צריך קרא למעט ודו״ק תטי
 דף מ״ט ע״א גמ׳ ההוא שלא ירכי אחר׳
 כפם־ ואחד בלב:
 תרי״ף פשק כר״י ותביא פי׳ אביי ולכאבי*׳ פרא תמוה־
 וכבר הקשה עליו תדא״ש ז״ל ותנת לגלי־ תמפרשיס
, כעל המאור] דדוקאכחד  שכת'תר״כ[כש״מוכ״כ ה
 תרעא אבל בתרי תרעי מורת ר״י וא״כ ודא*
 דמפרש חש״ש תכי דאתמר וכו׳ ועד כאן לא פליגי
 אלא כחד תרעא אכל כתרי תרעי לא אמי ואי׳כקו׳׳
 הש״ס אכ״ע ומשני אכיי [שלא ירכר א׳ בעתז וכדי?
 ר״ל דדוק׳ בחד תרעא אבל כתרי תרעי לא אמר•
 כדפרש״י. מיהו מרביי רש״י לא משמע רכ׳׳עמורו
 אלא דפליגי בתרי תרעי ופריך לרב ותרי״ף מפ׳

 רתקו׳ תיא לכ״ע ופליגי בחר תרעא אבל בתרי תרעי•
 לא אמר לכך משני שלא ידבר וכו׳ מיהו לפ״ז צריך•
 [לומ׳ דדעת הרי״ף דבתרי תרעי אין בהם מחוסיי
 אמנה ודוחק וציאה דפייך [לר״י נמי] אמתנה מרובה
 ומשני שלא ירבי א׳ בלב וכו׳ ר״ל שיהיה ברעתו

 לחזור אבל אם בלבו לחזור (חסר):
 דף נ׳׳ג ע״א רש״י ד״ה והן נכסי כהן לקדש

 בהם את האשה־
 •וכו׳• תא דלא פי׳ כרקתני התם במש׳ ככורים לקנות

 בחס עכדיס וקרקעות משום דהוקשה לו תמתק•
 שתי׳ חומרי רתממה קתני [מה ש״ר! והא קתני והן
ק דיש בשן חומר׳ שתאשת מתקדשת: ת  נכסי כחן לכך מ
 ונ״מ דחשיב׳ אםת איש [וחייבי׳ עליה חנק וזה חומי׳

 הוי] זהו הש״יר של המתרץ וחמק׳ לא ניח׳ ליה בתכי•
 דמ״מ היא מתקדשת וחשיב נכסיו זהו קולא ורו״ק:.
 ד״ה לא תפשה וכו׳ ואס באת לומ׳ דחזקיח נפי•
 תיכי משכחת לה וכולי ר״ל כיון רחצי
 פרוטה לא תפשה א״כ חצי פרוטת אחרונת פימת
 אוכל כלא חילול [והפרוטה עצמה חולין היא] ועיין
 מהשהקש׳ מחרש״אז״ל ולכאור׳ אין מקום לקושייתו
 רתא מדקאמד מחולל על מעות הראשונים משמע.
 שכבר נתחללו [זמן רב וכבר נאכלו כל תפירות ותיאך
 יצטרפו] ואפשר שכונת קושייתו דילמא פי׳ חזקיה
 דאמר מחולל יעל מעולז הראשונים ר״ל רחצי פרוטת

 הראשונה יצטרף עם חצי פרוטה האחר [וע״כ מיירי י
 שלא נאכלו תפירות] וק״ל. [א״מ ואכתי ק׳ בדברי
 מהרש״א שכת׳ דחך חציפמטת תוי דאוריית׳ מצטרפת
ס מעשר הראשון וכו׳ והא מעשר הראשון  שפיר ע
 חוא מעורב ומדאורייתא בטלה יאות׳ חצי פרוטם

 ברוב׳ וא״כ חו״ל דאוריית׳ ודרבנן ולא מצטרעיוכח״ג־
 יש להק׳ בדברי הגמ׳ דקא׳ וחצי פרוט׳ לא תפשה
 הדר חו״ל דאוריית׳ ודרכנו וכויואמאי הוי דאוריית׳

 . הא

 דף מ״ד ע׳א משנה אכל אמרו מי שפרע
 מאנשי דור המבול
 ומדור הפלגה וכו׳ [ויש לדקדק למה לא נקט אלא
 אלו] ולא סדום ומצרים וכו׳ [ואפשר לומ׳ דאלו] הב׳
 הם דומים למי [שאינו עומר בדבורו שעושה •ע״ע
 קו הדין וכן אלו] עושין ע״פ קו הדין [כי אנשי דור
 המבול היו כל אחר] נוטל פחות משוח פרוטה כרי
 שלא יתחייבו בדין כדאית׳ בילקוט חיה א׳ מביא
 קופה תרמושי׳ וכוי] וכן דור ת!לגת [דכתיב תן עם
 א׳] ושפח אחת לכלם [ועתה לא יכצי מהם כל אשר]

 יזמו לעשות (חסר והי״ח):
 ע״כ רש׳׳י ד׳־ה כילדותיה משתבר׳ תדאי
 כן קיבלה מרבו
 ר״מ וכו׳ עכ״ל מכין רישי עיני חרב ניכר שהבין
 דר׳ גופיה משפק״לאיכילדותיהשמע אי כזקנותיח
 שמע ולכך שתק ר׳ ולכך אתא רכ אשי למימ׳ כילדותי׳
 שמע דאלו לדעת מתרש״ל ז״ל שחזר כו וא״כ ודאי
 שר״ל שלא שמע כי אם דכיי זקנותו וא״כ לא יתכנו
 רכרי רש״י ז״ל גס רכרי תייטכ״א ז״ל שתם תרי תנאי
 לא יתיישכו כרכרי רש״י ז׳יל אלא ודאי העיקר
 כדכתיכנא ויש להסכים רכרי מהרש״ל שחזר כו וכא
 לכלל ספק ולא כילדותית שלא יש לו שוס ספק וק״ל:
 ד״ה לגבי פירא טיכעא תוי כדקתני סלעין וכו׳
 עכ״ל חקשהמחרש״ל ז״ל דתפ״ל דקר׳
 כתיכ וצרת הכסף יע״ש אף דכפריטי לכ״ע מחללינן
 כדקאמ׳ םש״ס כשמוך ופי׳ כשף חיינו מטכע מ׳ימ
 אין םכםף יוצא מכלל ולדידי לק״מ מדאי הא דקאמרי
 כ״ש לא יעשה ארס סלעים וכולי היינו מדרכנן
 רמדאורייתא אין חילוק רדוקא ללישנא מציעתא
 דמדאורייתא היא והא דכתכ דש״י לעיל דרחמנא
 אמר וצתת הכשף לאו דוקא ותרע דתא לגכי פריטי
 מחללינן לכך הכיא ממתני׳ ושו״ר שכן הביאו כש״מ
 וששתי כעל כל חון וק״ל [א׳ימ א פנס מדברי רש״י
 לקמן ר׳ מ״ח ע״ב ר״ה ואין מחללין מבע״ל וכולי
 מבואר דהוי אישי׳ דאורייתא ועייו בהריטב״א הביאו

 בש״מ שם עכ״ה]:
 דף מ״ח ע׳א הוס׳ ד״ה תשומת יד לא
 אחדריה
 קראח״נלא צריך להחזיר עושק וכו׳ עכ׳׳ל ר׳ילדלפי
 שיטת [רבא ה״נ עושק לא היה צריך להחזיר] והמקשה
 [שהקשה] אימא מעושק הוא דאחדריה קרא חיח יכול
 להקשות בפשיטות איך התורה החזירה עושק דדוחק
 לפרש דזחו חושי׳ הש״ם דלשון חש״ס לא משמע
 חכי א״נ יש לפרש כפי׳ מהר׳־׳ס ז״לדלמה חיה צריך
 להחזיר מעו^ק כלל ראררבא אי לא אחדריח כלל
 כ״ש דהוי סייעתא ורלא כמהרש״אשנדחק בדבריהם.
 ולפי׳ שיטת מהרש״א שפי׳ [צ״ל] רקכיעות [רבריחם]
 תוא׳ בקו׳ תמקש' שאמר ותשומת יר לא אהדרית
 קרא ויש לפרש שכונתם רבשלמא בלא קו׳ המקשת
 יש לחלק בין לענין'תשכון בין לענין קרבן רלענץ
 קרבן לעולם חייב וכי לא אהדריה קרא הוא לענץ
 תשכון מיתו מתמקשת שהקשת ותשומת יד לא אחדריס
 קרא משמע דם״ל דאין לחלק כין תשכון לקרכן ראי
 יש לחלק אימא איפכא דלא אתררית קרא לענץ
 (קרק) [משכון] ולענין(תשכון) [מיכן] לעולם חייכ
 לכך חק׳ דא״כ חיה יכול לחקשו׳ ל״ל למכתכ עושק

 בב 22



 מסכת כבא מציעא
ה ר ז  תו״ל דשיל״מ וכלאי חזקים תקשי לים כיון מ
 [חו״ל דשיל״מ] ולית לית ביטול [א״מ ותמיתני שלא
 תקשת ג״כ מדקאמ' תגמ׳ • לעיל כתדיא וחצי פרוטה
 לא תפשה וכו׳ עב״ח]. ותו קשה מגמ׳ דלקמן
 דקאמ׳ וליתני מעש׳ כפרוטה ומשני כמ״ד אין
 כחומשו ותשתא אי פי׳ תכרייתא למ״ד אין כו לא
 תאי אלא אחומש א״כ אפי׳ למ״ד איןכו א״ש רכחומש
 לא קמיירי. ומתתימא על חרמכ״ס ז״ל שמפ׳ לת
 דאינו מוסיג״ חומש שכ״כ מר״ן ז״ל ונ״ל דלעולם
 הרמכ״ם ז״ל מפ׳ לת כתתוס׳ למ״ד אין כו קאי
 א!דיון ומ״ד אין כחומשו מ פ׳ לה כהכרייתא דקאי
 אחומש וש״ל כקו׳ תתוס׳ תכ׳ ותשתא א״ש כל חני
 קושיות דאקשי׳ רתש״ס לעיל קאי למ״ד אין כו ותש״ש

 דלקמן א״ש טפי ודלא כמרן ז״ל וק״ל:
 דף נ״ד ע״א דש״י ד״ה הבעלים נותנין
 וכולי
 חומש וכו׳ ותתס פריך ונו׳ עכ״ל נ״ל דתוקש, לרש״י
 דילמא לאו דוקא ומאי פשיט דחומש׳ מלכד לכך
 כתכ דחתם פריך וכו׳ מדקתני שיום המשנת ונו׳

 ש״מ דוקא וק׳׳ל :
 תוס׳ ד״ה אמר ר׳ נראין וכו׳ שכרדחומש לא
 מעככ עכ״ל לכאורא נראה
 דקכיעות תתוס׳ קאי לשיטת המקשה דש״ל דפליגי
 אי חומש מעככ מת יפרש כדכרי ר׳ ולכך כתכו שכי
 וכו׳ מיהו קשה לשיטה זו כיון רידע המקש׳ דאיכא
 מ״ד דחומש לא מעככ [ואפ״ח לא יאכל] מטעם
 פשיעות׳ מי הכריחו שלא נפרש כיכיי ר"א וי״י חכי
 רדוחק לומ׳ דלא ניח׳ לית לומ׳ דטעמא דפשיעות׳
 שייך כשכת ולבך לא ניחא לית למימ׳ תכי . אלא
 וראי דקכיעות התוספות קאי כמםקנא ותמקשת
 היה סבורדטעמאידר׳ אע״ג [דחומש] מעכב מ״מ
 כשבת לא עשו חכמיס חיזוק דעונג שבת דחי
 לתאי עיכובא כמו שמצ־נו• ררחי לשבועת דאה שנשבע
 לצום כשבת אין השבועה חלה וכן כמת דברי׳ [התירו]
 כשכיל עונג שכת וידעתי שאין תאמת כן אלא שהדוחק

 גרם לי כ״ז ורו״ק תיטכ :
 ד״ה מכלל דפליגי א!י׳ כשקדש תימת דלישני
 דה״ק נראין דכיי ר״א לי״י וכולי
 עכ״ל עייןלת׳ תומת חיים ז״ל ואשתמיט מניה שוגיא
 רכ״כ ד׳ ע״ט גכי כור ושוכך דע״כ פי׳ הברייתא
 כמו שהכינו תתוש׳ וק״ל. ומה שלא קכעו קושייתם
 לעיל נ״ל משו׳ דכיון דתמתק ע״כ כר׳ יפרש הכי
 משו׳ פשיעותא מש״ה פי׳ כתנאי נמי דפליגי כטעם
 פשיעות׳ וחמק׳ אין הקו׳ עליו דקו' חתוש׳ אינת
ק . ועוד יש ליישכ כדרך אחרת ואין ת מ  כי אם א

 לתאריך וק״ל:
 ע״כ m לענין חומש קאמרת וכולי ו י״ ל
 דכמשקנא וכולי לא א שיק
 אדעתי׳ וכו׳ עכ״ל עיין מה שפי׳ מתרש״א ודכריו
 תמוםיס דלפ״ד כמשקנא מרכס אפי׳ שוי< תקדש א״כ
 הוי חיפך הכריית׳ [דמייתי מינם סייעת׳ לקמן לריכ״ל]
 רקתני אפי׳ כמקריש קדשי מזכח אינו מושי? חומש
] ועוד םכריי׳ לאמרכ׳ סוףםקד׳ אלאק״ק  [עלםקד׳ ל

 וקדשים קלים וצ״ע. וםעיקר כפי׳ [מםר״ס] ז״ל דהשתא י
 נסתר כל חכנין שבנה מםרש״א דמיינו אינו אלא ע״פ
 פי׳ דחרכוי קאי הכל מילי ומרכה אפי׳ סוף תקדש

 אכל

 הא כיון ראות׳ חצי פרוט׳ דלא תפשה הוא מעורכ
 כפירות פרוטת דתפשתומדאוריית׳ בטיל ברוכ׳ הו״ל
 דרבנן ודרבנן ואע״פ שיש לדחות דכונת תגמ׳ דפמט׳
 תפשת פרוט׳ וחצי פרוט׳ לא תפשה וא״כ אין יכול
 לחלל הכי דאין מכטלין אישו׳ לכתחלת וא״ת מעיקר׳
 יצרף חמעורכ עם הפרוטה וחצי ויחלל הכל ביחד
 חדר סו״ל דאוריית׳ ודרכנן וכו׳ מ״מ אין פשט חגמ׳
 חכי ונ״ל דמכאן ראיה לס׳ חמררכי כשוף מש׳ חולין
 דכל דכר תיתר ואיסור שמתחלתן מעורכין לא כטל
 אפי׳ מדאוריית׳ רכיון דתתיתר תחילתו מעורכ אין
 לו כח לכטל האיסור ועיין כת׳ מש״ל כפ״א מת׳
 מטמאי משככ ומושכ וכחשע״ה כה׳ יו״ט כסופ״ח
 ד׳ נ״ט ע״כ ע״ש וא״כ ח״נ כיון שהפרוט׳ שנתחללה
 תיא מעורכת ונמצא תחלת ביאת תסיתר לעולם הוא

 מעורכ עם םאיסור אינו מכטל האיסור עכ״ה].
 ומה יתיישכו לנו דכרי תתוס׳ שםקשו ממתני׳
 דמעשר שני ולא תקשו מתתיא דחזקית משו׳
 לכחזקית אפשר דיפרשו תם כקו׳ מתרש״א ז״ל ולזת

 הקשו ממתני׳ דאיירי כלא צירוף :
 תוס׳ ד״ה ומעונין רחיצת ידים אפי׳ למגע
 1 דאלו לאכילת וכו׳ עכ״ל

 דכריםם תמותיס דתא [למאי דמשני כחגיגת מעיק׳
 כאן לאכילה כאן לנגיעה א״כ ע״כ] לרבנן דאוסרין
 במעשר ע״כ לנגיעה דאלו באכילה אפי׳ דחולין נמי
ק [לבשוף הא והא לאכילה] הא בנחמ׳ ת מ  וכן למאי ד
 תא בפירי ע״כ דלא כחכמים דםא חכמים דקאמרי
 דוקא במעשר ולא בחולין ע״כ ראיירי בפירי [דתמתרץ
 מוקי לתו כולתו באכילת כמ״ש תתיש׳ שם] ותש״ס
ק הא בנהמ׳ הא כפירי קאי לתרוציקו׳ חולין ת מ  ד
 אחולין אכל קו׳ מעשר אמעשר ע״כ הא ר״מ והא
 רבנן ועיין לתוס׳ שם שדבריהם בשני הדיבורים ר״ח
 כאן באכילה וד״ה חא כנהמא וכו׳ הם תמוהים

 וראיתי למחרש״א שם שחק׳ בדיבור הא׳ וצ״ע :
 ע״כ גמ׳ אי ר״י מאי אריא יצא וכו׳ יש מקשי׳
 אמאי לא אמריין חכא לא מיכעיא
ק הכי אלא ת  קאמ׳ כדמתק לקמן ולק״מ דלא שייך ל
 אי אמרינן הדא קתני א״כ מלת באיזת וכו׳ קאי
 אנכנס לירושלים ויצא אבל אי אמרינן תרתי חתני
 א״כ אכל חרא קאי עלה מלת באיזה וכו׳ וא״כ לגבי
 יצא נמי קאי עלה מילת באיזה ובאיזה משמע דוק׳

 ולא שייך לומ׳ ל״מ קאמ׳ וק״ל:
 V)D ד״ד! כר׳ יתור׳ וכו׳ וא״ת דבפ״ג דמעש׳
 וכו׳ עכ״ל לא ידענא מאי ק״ל
 ראח״נ דעיק׳ טעמיה מדכתיכ כסף א׳ ולא כסף כ׳
 אלא משוס דרכנן אמרו לו ק״ו וא״כ ממילא מוקמי׳
 כסף א׳ ולא כסף כ׳ אטחור ולא אטמא דכטחור
 כ״ע מודו לחכי אהדר לחו ד׳ יחוד׳ מכח םפירכא
 וממילא אוקמי׳ האי מיעוט׳ אפי׳ אטמא ושו״ר

 שכן חק׳ חפנ״י:
ה אין כו שו״פ וכו׳ ולא כעי למדרש אין כו  ד
 שו״פ אינו מוסיף חומש וכו׳ עכ״ל ולא
 כיח׳ לפרש דקושטא דמילתא הכי דפליגי לענין
 חומש משום דאי מפרשי חכי א״כ לכ״ע אפי׳ איו
 כו שו״פ נפדה א״כ מאי מקשה םש״ם למ״ד אין בו
 מאי דיו רלדידי׳ נפדה שפיר קאמ׳ דיו אחומש דאינו
 מוסיף ותו ק״ל רא״כ לעיל כי פריך ואי אית׳ לדחזקיה



 מסכת בבא מציעא מד
 דעתם כתום׳ דככורות . ומהי־ש״ל ז״ל אין כונתר
 ליישב קו׳ התות׳ רק ליישב דכרי רש״י מתכרח
 התוס׳ ולא ידעתי מה בא מהרש״א ז״ל ליישב

 ולהוסיף על מהרש״ל וק״ל:
 בא׳׳ד ונראה כמו שפי׳ ר״ת דמתני׳ דהכא
 איירי כרכית דאוריית׳ ובו׳ עיין
 מה שהק, מהרש״א ולכאור׳ נראה ליישכ דכיון דצ׳׳כ
 רחכא פי׳ ששם עליו ומעלה ככל חדש גם בענין
 הבכורה כן רמתי תיתי לחלף הלשוכו׳ מיהו הא
 ליתא דמצינו צ״ב בכמה דוכתי בכתובות בענין
 האשת שאין פירושו כן שמעלת ככל חדש ועוד
 דחש״ס לא פריך מכח מאי פשקא אלא מכח
 דמשמעות צ״כ אינו כן •ואם יש לפרש פי׳ קו׳
 תש״ס תכי דתא דקאמ׳ צ״כ קרית ליה חיינו מכח
 מתני׳ דהכא א״כ מה הכריחו תתושפות דע״כ
 המקשה ס״ל דלא קביל וכו׳ דתא יש לפ׳ חש״ם
 דמעיקרא ת״ל דפי׳ צ״ב [בדקביל] מיהו מכח מתני׳
 דחכא דע״כ פי׳ [דלא]קכיל פריך על ההיא דבכורות
 אלא דמשמע לחו רקו׳ חש״ש אינו אלא מכח לישנא
 רצ״כולא מכח שהמשמעות מתחלף וכן נראה מפרש״י
 גם ליכא [לתרוצי דלא בעי] למימ׳ [חכי משום]
 דתק״ל לפלוג וליתני בדיד, דהכא לא שייך דחא מ״מ
 איםורא דרבנן איכא אלא [י״ל] רתש״ש קושטא
 דמילתא קאמ׳ דלענין דינא [גם ככה״ ג] פטורה
 מן הבכורה מכח יד נכרי באמצע [דלא] גרע משותף

 באזנה דחי״ל דפטורה מן הבכורה וק׳׳ל
 ש0 בגמרא מרבה הונו וכו׳ כגון שכור
 מלכא בש״מ פי׳ רשבו׳
 מלכא הוא שמואל ויחיה פי׳ שחונן דלים יקבצנו
 ויוציאנו בדיינים מיתו כרבית דגוי לא משתבר
 למימ׳ הכי כיון דמטעם טירה תוא לא גרע מאבק
 רבית ואפש׳ שפי׳ שתגזבר יתבץ אותם לעניים
 שימות עני וממילא יחיו בכלל הדלים והאי יחבצנו
 לא האי אממון אלא ר״ל כיון שיחא עני חשוב כאלו
 לחח ממונו הגזבר ומחונן עליו . אי נמי שמי
 שיחיה חונן דלים יגלגל שיחח ממונו וירויח ממנו
 ויחיה אותו ׳שהלוה עני וזח יעשיר . ומ״ש לא
ל שדתדח ממ״ש מרכה /  נצרכה אפי׳ רבית דגוי נ;
 דמאי שנא מרבה דאפילו פרוטת של רכית אשורה
 אבל ברבית דגוי ניחא דנקט מרבה דבכדי חייו

 מות׳ ולא אשו׳ אלא בריבוי וה״ל :
 תוס׳ דיה תשיר וכולי אבל אי תשוך ניחא
 דלא שגי דלא תשוךדאסו׳

 לחלות לחם כחנם וכולי ועוד שאמר תכתוכ וכו׳.
 כדי לחסדם וא״ת מאי פי־ייך וכולי כונת חתוש׳
 לשלול פרש״י דאי תשוך איצטריך לחת׳ רלא
 תימא שהוא גזל למ״ר דגזל הגוי אשו׳ ואף
 למ״ד מות׳ חיכא דאיכא חילול ה׳ אשו׳ כמ״ש
 רש״י כםנחדרין כפ׳ ד׳ מיתות ולא ניחא לתו
 התוספות כחכי דאף תשיך טמא דאיצט׳ להתי׳
ש התוספות לקמן אלא מפח״ל מכלל ולאחיך , ,  כמ
 לא תשיך וא״כ מאי שנא תשיך מתשוך לכך כתב
 דתשוך ניחא דאיצט׳ למצות ותשתא ניחא דלא
 תיהשי מאי פריך וכו׳ דמשום דאמר רחמנא מצות
 לחסדם אין כח כיד חכמים לאסו׳ נמצא רלרעת
/ אין כח כיד י פ  רש״י רחיכא רהקורה תתירה ב

 חכמי׳

 אבל אי לאו פי׳ תרבוי לא אתא אלא לרבות ק״ק
 והמיעוט הוא לסוס הקדש ונתיישבו גס תקו׳
 האחרונות ודלא כבעל מגדנות נתן שכתב דפי׳ מהר״ס
ע בקו׳ מתרש״א . א״נ יש לפ׳ ג  לא נגע ולא פ
 [בדברי התוש׳] מרקאמר כשלמא משמע דתוא קושטא

 דמילתא אלא ודאי לא אשיח אדעזיה וק״ל :
 דף ס״ו ע׳א ד׳ה פטומי מילי וכו׳ ונ״מ
ס ׳ /  י למ״ר לאו ט
 זכו׳ עכ״ל נ״ל דש״ל לתוש; דדינא ראפימר לא אתי
 אלא למ״ד לאו ט״ש דלמ״ר ט״ש ליכא רינא ראמימ׳
 ולא ס״ל כדברי רש״י שפ״י דמיירי כרפירש בתריא
 הכי [משו׳ דאי] ברפירש בתדיא [מאי קמ״ל] ראמרינן
מ ׳ , דנ/  פטומי מילי פשיטא דפטומימילי הוא לכך כת
 למ״ד לאו ט״ש או לשאר תנאים ורלא כמהרש״א ז״ל

, : ל ״ ק  ו
 ד״ה קמ״ל פי׳ דכי נמי אדעת׳ רידח מקנח לת
 1 אינו חוזר וצו׳ ומכאן מקש׳ ר״ת על

 פ״ת וכו׳ עכ״ל פי׳ דלכאור׳ יש לפרש קמ״ל כשאר
 קמ״ל שבגמ׳ שר׳יל רלא אמרינן ארעת׳ רידת משו׳
 דא״כ תית לו לחזק דבריו כמ״ש תש״מ וא״כ לפ״ז
 ליכאקו׳ על רש׳י משו׳ דשאני הכא דלא חזק דכריה
 [דנראה שאינו חפץ בדבריה] ופי׳ פטומי מילי ר״ל
 במו פיטומי מילי אכל בדעלמ׳ אה״נ אס עמד חוזר
 וחתוש׳ לא ניח׳ להו בהכי משו׳ דחא קאמר פטומי
 מילי כעלמ׳ משמע דמטעס פטומי מילי לחוד וק״ל:
 ד״ה לאחר מתן מעות וא״ת וכוי כדפריך בשמוך
 מי קא״ל קני וכו׳ ותלא א׳׳ל קני תבל
 וכו׳ עכ״ל חא רתוצרכו לתאריך ולפרש תקו׳ משו׳
 דלקמן תייתי אומר דחושיית הש״ש היא משוס דלא
 קניא ולכך פריך מי א״ל קני ד״ל דלא יועיל הקנין
 והמתרץ לא תבין דבריו ולכך כת׳ דקו׳ הש״ש תיא
 משו׳ דלא א״ל קני כנגד מעותיך ואי לא קנה הכל

 לא קנה א3< כנגד מעותיו וק״ל:
 דף ס״ז ע״ב גמ׳ הגיה׳ למ״ד קיצית׳ וכולי
 1 0 ור״ל רלמ״ר קיצות׳

 אשיר׳ א״כ' לכ״ע אשיר׳ ובודאי דלית לית מימר׳
 דרבא דניכול בנכיית׳ וא״כ תיקשי לכ״ע תיכי אכלי
 מיחו מדברי תתוש׳ בד״הרבינא אכיל מביית׳ יראת
 דפלוגת׳ דקיצות׳ תיא לצורב׳ מרבנן ו9נשבנת׳ דשור׳
 איצט׳ לצורב׳ מרבנן . ובתכי יתיישבו דברי תרא״ש
 שכת׳ בדברי רש״י ומשננת׳ דסור׳ מפני שכלל כל
 השנים יחד מחזי כמכר וסק׳ מתריב״ל ז״ל דלדעת
 רש״י למס לים טעם משו׳ דכלל כל םשני׳ תפ״ל
 דמכיית׳ שרי ע״כ דסש׳ ניח׳ דאיצט׳ לצורבא מרבנן
 ומחתימא מהלח״מ שנדחק כזה וכת׳ דאיצט׳ לתתיר
 םכתים דכדכרי הרא״ש לא משמע חכי דעדין לא
. ועוד רהא קאי  כתכ חלוקת תכתים לרש״י ולתתוס׳
 ארש״י ותתוס׳ וכדכריחתוס׳ לא שייך לומ׳ סכי דחא
 התוס׳ התירו ככתיס ולחמן אכתוכ כזת כס״ד וק״ל

 (חע״ר) :
 דף V טייב תוס׳ ד׳ה אין מקכלין וכולי
 י •י ולפי׳ לא הוי
 רכית זו אלא מדרבנן וכו׳ וק׳ דמאי פריך וכו׳ חא
׳ עכי׳ל ר״ל דמרכית דרכנן ו כ ן ו נ כ ר  ע״כ וכו, רכית ד
 ודאי לא חוה ק״ל דא״כ תק״ל כמתני׳ דלעיל דקתני
 אין מושיכין חנוני וכו׳ וא״כ מאי פריך יכן גילו



 מסכת בבא מציעא
 ולטעס שמא ילמד ממעשיי א״ס אכל לטעס דילמ

 אתי למשדך מא״ל יאפשר דס״ל דטעס שמא ילמד
 ממעשיו [תוא לנ׳יעאלא] דמר ש״ל דזת תטעם איכר
 גורס [אלא לאשור יותר מכדי חייו] ומר ש׳־ל ד1ה
 הטעם גורם לתתיד תת״ח ולכ״ע אית לתו שמא
 ילמוד . או אפשר ל!׳ דכריהם כמ״ש המש״ל כטעם
 ה!ושק׳ שפשקו כרכינא ור״ח [דס׳יל דר״ח] פליג
 [על רכינא אכל] רכינא מוסיה להקל. אך מ״ש הרב
 שמרכרי רכינומ^מע רלאש״ל כטעם הגזירה [כד״ס
 כרש״י] לא ידעתי מאי אולמי׳ דרכינו מהפישקיס

 וי״ל כדוחק וק״ל:
 פשקא דשמעת׳ תנת כתב הרמכ״ם מ״ע
 לתלות לנכרי ברבית שנאמר לנכרי תשיך
 והקש׳ ה׳ בעל תתרומותמתתיא דסוהמכות רחאמ׳
 כספו לא נתן בנשך אפילו מגוי והקש׳ עליו ת׳ גד״ת
 רמאי אולמיח דהאי קרא מסאי קרא דמרבת הונו
 ע״ש ולא קשה מדי דבשלמא קרא דמרבה הונו
 פירושו יותר מכדי חייו אכל ככדי חייו נשארה מ״ע
 כמקומ׳ אכל קרא דכשפו לא נתן כנשך משמע לא
 נתן כלל אפילו ככדי חייו ואמאי ותא מ״ע סיא

 ומאי תושכחתי׳ דכטל מ״ע ופשוט .
 וכתכ i)V תרמכ״ס וכל אכק רכית מותר ותק׳
 ת׳ לח״מ ז״ל דא״כ מאי פריך מההיא
 דלוין מהן דחא יש לאוקמא כ״כית דרכנן וי׳׳ל
כ ״  לדעת תתוס׳ דמפ׳ צ״ב תוא רכית דאורייתא א
 הוי דומיא דידי׳ וכ״ת מוכרח לרעת התוספות
 דס״ל דאפילו המקשה ס״ל דהוי מדרכנן ואפ״ה
. ולדעת רש״י ורכינו רמפ׳ צ׳׳ב ן  פריך ע׳׳כ צ״ל כ
 כרכית דרכנן פי־יך מכח יתור׳ דא״כ תיינו צ״כ וע״כ
 דאתא לומ׳ אפי׳ רכית דאורייתא והוי לא זו אף
. וכהכי יתיישכ מה שיש להקשו׳ כפרש״י במשנת ו  ז
 ראתא לומ׳ דמקכלין מן הנכרים ואמאי איצטריך
 לומ׳ דמקכלין [והא שמעי׳ לה] מדקתני לוין מתן
 אלא ע״כ דאתא לגלויי אשיפא דהוי רכית דאו׳

 מכח יתור׳ :
ה תשיך ונו׳ וא״ת מאי  מ״כ תוס׳ ד
 פריך מהאי קרא
 הא לא אםו׳ אלא מדרבנן וי״ל רח״פ כיון ראמ׳
 רחמנא מצוה לחסדם לא היה לחכמים לאסור
 עכ״ל משמע דדוק׳ מטעם מצוה [הא לא״ח יש
 כח כיד חכמי׳ לאסו׳ אע״ג דתתורה התיר׳ כפי׳
 ושלא כדעת חט״ז י״ד סי׳ קי״ז] אך מדכרי חתוס׳
 כקידושין [ד״ח] גכי הא דאמר ר׳ יצחס מנין לכ״ח
 שקונת משכון שנאמ׳ ולך תהיה צדקה והקשו ורילמ׳
 משוס דתשיכ לו תעבוט ותי׳ רתיכי כתיכ וכרכך
 ותא הוי רכית דכרים ע״כ וקשה דתא רכית
 דכריס לא הוי אלא מדרבנן ולדעת הט״ז ניחא
 ותראיה דחיכא דחתורח תת*רה כפי׳ אין כח כיד

 חכמים לאוסרו (חשר וחע״ד) :
 דף פ,׳? די׳ה למה נקוד על אי״ו שבאליו
 וכו׳ וה״נ הוי פי׳ תכא
 אכל לפ״ת וכו׳ עכ״ל וק״ל לפי דכרי תתוס' קו׳
 והאמר שמואל אין שואלין כשלום אשס כלל אינה
ת עם מאמר לימדת תורה ד״א אלא מו׳  מקושי
 אקרא דכשלמא לפי דכרי רש״י רעל חנם שאלו
 לו א״ש דכשלמא אקרא הייתי אומ׳ דדוקא המלאכים

 לפי

 חכמים לאסו׳ כמ״ש חט״ז ני״ד סי׳קי״ז ולדע׳ תתום׳
 דוק׳ חיכאדאיכאמצוחחא לא״תישכח ודלא כםט״ז
 וכמ״א תארכתי כזס [א״מ עכמ״ש םמחכר ז״ל

 ככתובות ד׳ נ״א עכ״ח].
 ואין להקשר דמנ״ל לתתוס׳ רתשתא אסיק
 אדעתי׳ דמדרכנן דילמא ס״ר
 דמדאורטת׳ והמתרץ תשיכו לפי שיטתו ואת״נ דאחר
 דאשיק דמדרכפן ליכא לחאי קו׳ די״ל דדייקי
 מדקאמ׳ טעמא מאי משמע דפשיט״ל דמדרכנן ולא
 שחדש לו עתה ועוד דהי״ל לומ׳ השתא ראתית לחכי
 ל״ק אלא ודאי רחכל אזיל דמדרכנן הוא . ושו״ר
 לחלח״מ ז״ל שהכריח כן ופשוט . מיחו כ״ז אי ס״ל
 דלא פליגי רכינא ורכ חייא כטעמים אלא דחכל
 מטעם שמא ילמוד ממעשיו מיתו לרעת רש״י שפי׳
 בי״ח מטעם דילמ׳ אתי למסרך ורכינא הרש טעם
 אחר לא יתכן לדייק מכח טעמא מאי דתא כלא״ה
 חולקים וא״כ לדעת רש״י י״ל דמעיקר׳ ס״ל דהוא
 מדאוריית׳ וקא מקשי מגופי׳ דקרא וליכא ראיה
 לדעת חט״ז . מיהו אפ״ח יש להכריח כן מדתו״ל
 לומ׳ מעיקר׳ [כשנוייא דר״ח] דמדרכנן תוא ובכדי
 חייו מותר אלא משמע דגם מעיקר׳ ס״ל דתוא
 מדרבנן מיהו מדכרי הריטכ״א ז״ל שכת׳ דטעמ'
 דרש״י דלא גריס דילמ׳ אתי למסרך משו׳ דלאשייך
 אתי למסרך כשילות לנכרי ילות לישראל דלא אתי
 למטעי כזם משמע מדכריו דלא גריס מעיקר׳
 [כדכרי רש״י] דילמא אתי למסרך דאי לא״ם מאי
 שנא מעיקר׳ דגרסי׳ לת ותכא לא גרסי׳ לת . וםכי
 מוכח מרבדי חתוס׳ שכת׳ מעיקרא משו׳ דתכל כדי
 חיינו ועוד רתא כמשא ומתו לא גזרינן שמא ילמד
 ממעשיו וכו׳ מוכח דאמ לל״ק םטעס משו׳ שמא
 ילמודממעשיו ראי לאו הכימאי ראיה ממשא ומתן.
 ואי לא מסתפינא יש למוחק׳ מדברי רש״י ורלא

 כמתרש״ל ז״ל וק״ל .
 מיהו המש״ל ז״ל לא עלת כדעתו סברת תט״ז
 אלא דאי לתתיר ליכא קו׳ אלא
 משו׳ דמצות לחסדם ותיינו דלא פריך מקר׳ דוחי
 אחיך עמך ותכריח שלדעת [כעת״ת] דפליג על רכינו
 ס״ל דמעיקר׳ ס״דדמראוריית׳ אסיר וחדש לו לכסוף
 רמדרכנן ע״ע ואינו מוכרה דאפשר דס״ל כדעת
 חט״ז מיהו חתוס׳ לא ס״ל כםט״ז. אכל ק׳ [לדעת
 מתיש׳] לוקמא תשוך [ולהתיר וכ״ת] דאי לחתיר
 פשיט׳ [נימא דאתא] לאפוקי אחיך דלא ולעכור עליו
 בעשה ול״ת ואמאי אוקמ׳ תשיך וי״ל רמתוס׳ ס״ל
 כסברת רכינו דס״ל דמ״עכדדריש בספרי ואילמתיר
 א״כ אדחיא לת בריית׳ ואפשר דס״ל דאי להתיר
 כתשוך מוחי אחיך עמך נפקא וע״כ דלא אתא אלא
 למצוה גס אית להו [כיון דכתי׳] לא תחנם ע״כ
 ךלמצות אתי וכ״כ תמש״ל. ולדעת חט״ז קשה דאמאי
 לא הקשה מקרא רוחי אחיך מיתו י״ל דלא חשיכ
 מפורש כחדיא מאי דאתי מדיוק׳ מיהו ראיתי בס׳
 גדולי תרומ׳ ז״ל שכת׳ תי׳ אחר דוחי אחיך אפשר

 דאיירי לענין חזרה ועיין לתמש״ל ז״ל :
 בא״ד והכל הוא כדי חיינו וכו׳ עכ״ל כתכ
 מהרש״ל דחלכה כלישנא דר״ח
 מדבריו נראה דס״ל־דחתוס׳ כדעת רש״י ולא ידעתי
 איך מפ׳ מת שכתבו ועוד דלא עדיף ממשא ומתן



 מ&3ת בבא מציעא מה
 ומש״ם איצט׳ למתני כיוצא כי אלא ע״כ שמעי׳ וכו

 עכ״ה] שמעי׳ דאחר האמת למ״ד גזל הגוי אשור
 .אף כפועל [אשור ליתן ככליו] ורו״ק :

 שם שכעך ולא אכילה גשה עיין כמהרש״ל [שדבריו
 סתומיס ונ״ל] כונתו ראי שכעך ר״לשלא תושיף
 על חשוכע פשיטא [יאפי׳ עככים ור״א אשור] אלא
 רי׳ל שאס היה שכע כביתו לא יוסיף עוד [לאכול
 כשנכנש לעשות מלאכה] שהרי נמצאת אכילה גסה
 [ואע״פ שלא אכל משל כ״ת] ורו״ק . ועור נ״ל
 דמהרש״ל קכיעות דכריו כרכרי מתיש, ועיין מ״ש

 כתוש׳ :
 חוס׳ דיה שבעד ולא אכילה גהה וכו׳ הוה
 ממעטי׳ מואכלת אכילה
 גשה ולא תות דרשי׳ ואכלת ולא מוצץ רשתית וכו׳
 עכ״להתוס׳ ק״ל שכעך ל״ל דתפ״ל מואכלת דאכילת
 גסה לאשמה אכילה. והנה לכי מ״ש תתוס׳ כפסחי׳
 די׳ ק״ז וכקמא וקירושט דר,רי גווני אכילה גסה הן
 יש דלא שמה אכילה כגון שנפשו קצה לגמרי [וזו לא
 שמת אכילת] ויש שהוא שכע ואינו מתאוה אך יכול
 לאכול קצת והתיא שמת אכילת ע״ש [וא״כ לא קשי׳
 קו׳ תתוש׳ דאי] מואכלת לא נפקא אלא אות׳ רלא
 שמת אכילת אך מת שתיא למעלת מן תשכע אכל
 יכול לאכול קצת [לא ממעטינן] לכך איצט׳ שכעך
 למעוטי מת שתוא למעלת מן תשכע וא״כ ע״כ
 ואכלת יתירא כ״ש אית׳ רלאשמה אכילת וע״כ דאתא
 למעוטי מוצץ דהא כל אכילה שהיא למעלה •מן
 השכעאמעטינהו משכעך [וא״כ מאי ק״ל לתוס׳]אך
 נ״ל דכונתתתוס׳ דלא[לכתוכ] שכעך למעוטי אכילה
 גסת רתא אפי׳ ענכי׳ וד״א אשור וכ״ש למעלת מן
 משכע לכך כת׳ ראיצט׳ לאייתורי ואכלת למעוטי
 מוצץ וזתו קביעות מהרש״ל כרכרי התוש׳ וז״ש ראי
 לגופית למעוטי אכילת גשת פשיט׳ דתא אפי׳ ענכיס
 וכו׳ מיהו אי לא כתי׳ שכעך לא חשיב ואכלת יתיר׳
 דע״כ צריך לכתוב ואכלת רהיכי לכתוב מיהו כתר
 דכתי׳ שכעך הוי ואכלת יתיר׳ דשכעך שגי [דמצי

 למכתב ותשבע ענכיס כנפשך] ודו״ק :
 דף צ׳ ע־א גמ׳ אלא גידולי מעשר חולין
 י וכולי לפי . מ״ש
 הרמכ״ס ז״ל כפ״ו מת׳ מעשר שני דגירולי מעשר
 שני אם זרעו כירושלים יש עליו קדושת מעשר שני
 א״כ ע״כ שמפרש שמעת׳ דתכא לענין מעשר ראשון
, לה לענין מעשר  ודלאכתתוש׳ שנר׳ מדבריהם דמפ
 שני מיהו לפי המסקנא רמוקי לת כמעשר שני ואיידי
 שזרעו לפנים מחומת כית פגי א״כ היה יכוללאוקמ׳
 [הא והא כר׳׳מ] וכאן כמעשר וכאן.כגידולי מעשר
 כיון דע״כ איירי בירושלים אלא דלדעת רכינו קושטא
 דמילת׳ דתכי נמי מתרצת ותשת׳ יתיישב קו׳ תתוס׳
 שהקשו כד״ת ותיכי דמי שתקדימו כשכולין דתשתא
 ניח׳ דס״פ דגמ׳ דלמאי דס״ד ראיירי •כחוץ.לחומה
 ע״כ ליכא לפרושי אלא בהקדימו כשכולין מיהו לפי
 המסקנא הא כמעשר הא כגידולי מעשר והא והא
, ה׳ זרע  כר״מ דמעשר שני ממון גכוה ולא יועיל הי
 יצחק ז״ל משו׳ דבעי לאוקמ׳ אליבי דתילכת׳ ודו״ק

 תיטכ:
 (1(0" ד״ה חדשות כתרומת וכו׳ ואפי׳ כתן
 וכו׳ אכל רש״י לא ניח׳

 לית

 לפי שאין לתם יצת״ר •מיהו כתא דהאמר דאתא
 תורה ללמד ד״א לדעלמא קשה וחאמר שמואל

 וכו׳ :
 ועוד לפי דברי רש״י שבידינו ששאלו מה שלום
 הגברת דמקורס אין קו׳ רהייתי אומר
 רהשאלה היא אית פלונית מיהו השתא רעל חנם
 שאלו לו אלא כדי שישאלו בשלומה א׳ כ הקשי
הולפי ץ  ותאמר שמואל אין שואלין בשלום אשה מ
 דברי תתוש׳ שכתבו דרוקא איה פלונית קשה וא1שר
 דה״פ טון ראף לשרה שתלו א ה אברהם א״כ ודאי
 השאלה אינה אלא חיבוב שהרי אברהם היה עמהס
 וא״כ גם שאלת איה שרה אינה אלא חיבוב ע״ר
 שאלת שלום וזהו לימדת תורה ר״א שצייך לשאול
 א1י׳ אם ירעו מכח דשאלו על אברהם וק*)מד
 כאכסניא כולל כ׳ ול;ה מקש׳ ומאמר שמואל אין
 שואלין א1י׳ אית פלונית דרך חיכוכ ותי׳ ע״י כעלה

 ודכרי םרא׳׳ם בכאן תמוהים .
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 כת׳ הנ״י ומדלא אמי־ינן
 איפכא אכל כשל גוי תן שמעי׳ רגזל תגוי אשור
 [עכ״ל ודבריו תמותיס כמ״ש מםר״ס שם] דזת היפך
 םשוגיא ונ׳־ל לפ׳ דכריו שאחר שפסק הרי״ף כמ״ד
 גזל הגוי אשור כמ״ש כפ׳ םגוזל וכן פסק חרמכ״ס
 כה׳ גזילח א״כ אמאי מוקי רעך [ולא של הקדש]
 דלמ״ר גזל הגוי מותר [הוא דמוקמי׳ הכי] אכל למ״ד
 גזל הגוי אסור מוקמי׳ לה [דשרי לישן ככלי,] ליה
 כתכ דש״מ דאחרסאמת אנני׳ [כפועל גזל הגוי אס־ד]
 ואסור ליתן ככלי ונסתרה זאת הדרשה [א״מ נ״ל טעמ׳
 משו׳ דמסתכר׳ ררעך קאי ארישא דקרא ואכלת ולא
 אסי׳ דקרא ואל כליך וכו׳ ועוד דלי־ ן לכליו תוי גזל
 מעליא ואין סכר׳ להתירו למ״ד ג:ל תגוי אסור
 כדמשמ׳ כגמ׳ דשנהדרין כמ״ש כ שמוך ולא מוקילה
 סכי אלא מעיקר׳ רלא ס״ד האי דרשה דחקדש אכל
 אחר דמייתינן האי דרש׳ דהקדש ודאי לא דרשי׳ הך
 דרשם דגוי עכ״ת] . ובתכי ניח׳ לי דכרי התוס׳
 שהקשו דהא במעילה דרשי׳ מדישו וכו׳ ולכאור׳ מאי
 קו׳ דאימ׳ רהתס למ״ד גזל הגוי אשור וא״כ דרשי׳
 [למעוטי גוי] ולא דרשי׳ הקדש [א״מ ולער״ן רל״ק
 דכונת חתוש׳ דלמ״ד גזל תגוי מותר קש׳ למאי איצט׳
 רעך אי למעוטי תפ״ל מדישו שלו עכ״ת] אלא ע״כ
 דש״ל דאחר האמת לא דרשי׳ תאי דרשת כלל אלא
 אפי׳ דגוי אסור [וכמ״ש הנ״י] וכן כתכ חרמכ״ם ה׳
 מעילת וכת׳.שכירות כפי״כ דחפועלים העושי׳ כשל
 הקדש [אין אוכלים דכתי׳ רעך וכן פרת אינת אוכלת
 דכתי׳] בדישו [ולא הכיא האי דרשה רכשל גוי מות׳
 לפועל לישן אל כליו] וכן משמע כסנהדרין כפ׳ ד׳
 . מיתות לא [א״מ כאן חסר ונ״ל להשלים דכריו דכונתו
 על תתיא דאמרינן תתס כד׳ נ״ז ע״א על הגזל וכר׳
 וכיוצא כהן גוי כגוי וגוי כישראל אסור וישראל
 כגוי מותר וכעי כגמ׳ כיוצא כו דגזל מאי היא אמד
 ראכ״י לא נצרכת אלא לפועל ככרס ופריך אימת אי
 כשעת גמר מלאכה חתירא הוא אי לאו כשעת גמר
 מלאכה גזל מעליא הוא וכו׳ ע״ש ואמאי לא מוקי
 לה כשעת גמר מלאכה וליתן ככליו דלאו התיר׳ הוא
 ולא הוי גזל מעליא שהרי למ״ד גזל הגוי אסור אפ״ח
 פועל מותר ליתן ככליו אלמא לאו גזל מעליא הוא
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 מםכת בבא מציקא
 שנת׳ ואפי׳ כמחובר כשעת נמר מלאכה כמשמר
 אינו אוכל אפי׳ ממלכות מדינת וזתו הנמז שמואל
 דאוקמ׳ כשומרי גיתות וערימות גם זהו תנמז
 דלעיל הוצרך לשעם דמשמר לאו כעושה מעשה דמי
 לשלול אפיי כמחובר כשעה שנגמרה מלאכתו רדוק׳
 כתלוש ועיין למתרש״א מת שנתקשה כזה ולדברינו
 ניח׳ ועיין לעמר״ם מלוכלין וצריך טעם לחלק כין
 משמר דתלוש כין משמר כשעת גמר מלאכמ דמחוכר

 ועיין בש״מ ודו״ק תיטכ .
 לימה שהקזינו כגמ׳ נ׳ל שזתו כונת רש״י
 שכת׳ למכי קרי לית מקשאות
 ר״ל שתוקש׳ לו קו׳ זו דלוקמ׳ כמשמר דמשובר כשעת
 גמר מלאכת לתכי כתכ משום דקרי לית מקשאות

 ודו״ק כי קצרתי:
 ע׳ב תוס׳ ד״ה אמד רכא אפי׳ גרתי׳ רכא
 א׳׳ש אע״ג דרכא מוקי
 וכו׳ מכאן קשת לדעת מרי״ף דפשק כרכא דמתם
 ומכיא מאי קו׳ דלימא פליגא וכו׳ ושנוייא דתכא
 [ועיין כנ״י] ונראה לי דהרי״ף ס״ל כמרמכ״ם שפי׳
 עושה דין עם הגנכ ואינו מחוייכ לשלם מיד א״כ
 הקו׳ כין מש״ח כין מש״ש דר״נ חייכיה לשלם ורכ
 הונא לא חייכיה לשלם אלא עושה דין עם חגנכ
 אכל רש״י שפי׳ משלם לכעלים לתכי כת׳ דהקו׳ היא
 מש״ח לחוד ועיין לש״ך ותשמ״ע כזת במ״ש לפרש״ו

 ותרמכ׳׳ם ז״ל ודו״ק .
 ש0 במשנה העלה לראשי צוקין ונפלה וכולי
מ  פרש״י כפ׳ המכקיר אוקימנ׳ ל
 כתקפתו ועלתה וכו׳ אע״ג דהאי אוקימת׳ ל״צ אלא
 אליכא דמ״ר אוירא דהר קטלת אכל למ״ר מלאך
 תמות מה לי חכא מ״ל תתס לא צריכנא להכי אלא
 דלא הוי פשיעה מפילה [דלא אמרינן מזי״ל לתוקפת
 שלא תפול] ושיפ׳ משו׳ דפשע כחעלאה מיהו רש׳יי
 אית ליה כשיטת תתוש׳ דלעיל דע״כ צריכנא לתאי
 טעמא רתקפתו ועלתת תקפתו וירדה וכן הוא דעת
 תרי״ף שפסק כרכה ופשק לחתיא דתהפתו ועלתת
 ועיין כדכרי םרמכ״ס וכמ״מ שלא ראה דכרי חתוש;

 ורו״ק :
 דף צ״ד ע״א משנה מתנת ש״ח להיות פטור
לא קתני  י משביעה הא ד
 לחיות פטור מלשלם משום דלמסקנא דגמי אחכי
 לא שעכיד נפשי׳ ופרש״י למקצת ירד ולמחצת לא
 ירד אכל אם אפי׳ פשע פטור הוי מתנה על מם
 שכתוכ כתורה ואפי׳ לש״ד ניח׳ דכלא שומר חייכ
 דחוי מזיק ממון חכירו כידיס ועיין כחגחות אשירי

 כזח ולקמן נאריך כס״ד (חע״ד) י
 ש0 בגמ׳ אימא סיפא וכו׳ מאן שמעת ליה
 דאית האי סכר׳ ד״מ וכו׳
 עיין מח שחק׳ חתוס׳ לפרש״י כריש פ׳ מי שאחזו
 ולדידי ל״ק דלא כת׳ רש״י כי אם לרחב״ג משום
 ררחכ״ג משיכ לר״מ על ענין תנאי כפול וא״ל צריך
 הדכר לאומרו וכו׳ אכל על ענין תנאים אחרים שלא
 יש תשוכח א״כ ודאי למדין אכל לר״י דאמר כרכר
 שכממון תנאו קיים ודאי דלא גמר מתנאי כני גד
 וכני ראוכן דאי יליף אפי׳ דכר שכממון כעי׳ כתנאי
 כ״ג וכ״ר אלא ודאי מסכר׳ קאמ׳ מתנם על מש״כ
 כרכר שאינו כממון תנאו כטל ולחכי עריך חכא

 לגכי

 ליש כהכי דאפי׳ כחן דשאי נ1עמ׳ רחפשיד תרומת
 תואמדרכנן וכי עדיף מגידולי תרומת תרומה ואפ״ה
 עוכר משו׳ לא תחשוס ולחכי כת׳ לקמן דרוק׳ של
 ישראל וכ״כ תרמכ״ם ז״ל כפי״ג מת׳ שכירות. מיתו
 ראיתי כש״מ שתכיא משם תת״כ תם יאכלו כלחמו
 ולא כתמתו והתוש׳ לא תזכירות וכודאי דרש״י ס״ל
 דתוי אסמכת׳ וכן תיא דעת תרמכ״ס ז״ל מיתו לפי
 טעם רש״י ז״ל מטעם דאין רגילות לתיות תרומת
 כודאי דאיירי אפי׳ דש כת כתן . וכזת נ״ל שלזת
 תוצרך רש״י לפ׳ מטעס דאין רגילות דאם דש כת
 כחן לא שייך טעמ׳ דדישו דהא ח»יכ דישו מיתו
 לקמן דפי׳ דטעמ׳ משו׳ דממון גכוח לכך פי׳ לח
 מטעם דדישו וגבי כחן לא ולא איירי כי אס כישראל

 דומיא דמעשר כ׳ :
ל ע ו  דף צ״כ ע׳א גמ׳ איבעיא לחו פ
ו הוא ל ש  מ
 אוכל וכו׳ ת״ש פועל אוכל קישות וכו׳ ת״ש ר״א
 חשמא וכו׳ עיין במה שהקש׳ מחרש״א ז״ל ול״נ כמ״ש
 חש״מ דלרכ אסי לא קמיכעיא ליה דמאחר דאפי׳
 לא שכרו אלא לכצור אשכול א׳ אוכלו א״כ כודאי
 משל שמים הוא אוכל א״כ לחכי לא פשיט מת״ק
 רתילכת׳ כותי׳ דםא לרכ אסי ליכא כעיא אכל
 מחכמים דמתירין דלית לתו דרכ אתי וא״כ ס״ל
 דמשל שמיס םויא אוכל וא״כ איכא למפשט שפיר .
 מיסו קש׳ דא״כ םיכי פשיט לעיל מת״ק דחאמ׳ אוכל
 פועל קישו׳ מיהו לעי רעת תש״מ שפי׳ לתפך לעיל
 כגמ׳ דלא כפי׳ רש״י וא״כ ק׳ חך רהכא ואפשר דלעיל
 סמיך אחכמיס דמתירין מיהו הכא פשיט מכח פלוגת׳
 לחכי לא אייתי כי אם ר״א חסמי וחכמי׳ ושו״ר
 למחרש״א כמ״כ שנכנס בזה אבל דבריו מעורככיס
ח של חפוסקי׳ שפשקו י  שלא ראח הש״מ וזהו החכ

 רלא כרכ אסי מכח דחכעיא לא אתיא כותיח .
 וראיתי לתש״ע כח״מ שכת׳ מור״ם וי״א דדוקא
 וכולי וכתכ חשמ״ע כתכ וי״א וכ׳ תן
 דברי תטור לאפוקי כ״י דכתכ דתרמכ״ס לא כ״כ
 ודבריו אין להם מוכן גס מתו לשונו שכת׳ לאפוקי
 כ״י ואפשר שכונתו שתכ״י כת׳ שחרמכ״ם השמיט
 לםא דרכ אסי משמ׳ דלא ס״ל כותית אכל כעל
 חהג״ח לא ס״ל כן אדרכא כתכ וי״א משו׳ דכעי
 למימר רהסכר׳ הא׳ אית ליה דרכאסי אע״גדחשמיט
 אין ראיס דאדרכא סתמ׳ כרב אסי לזה כת׳ כלשון
 וי״א שלא רצם לסיים ודוקא וכו׳ מפני שר״ל דאדרכא

 מי שהשמיט זח ס״ל כר״א ודו״ק םיטכ :
 ע״ב גמ׳ אפי׳ תימא שלא נתפתחו חביותיו
 לכור וכולי מכאן ראיה דפי׳
 משישלח הוא כפי׳ רש״י כאן ולא כפי׳ רש״י כפ׳
 השוכר דפי׳ משישלה הוא מן יחבור דא״כ צ״ל
 שנתפתחו חביותיו לכור כמו משיקפח כיון דצריך
 להיות עדין ככור ועוד דוכי לא תיו תמת רואים
 מעיקר׳ שלא נתפתחו חביותיו לכור ודכרי מהרש״ל
 ז״ל בכאן אינס מכוררין לי גס דברי רש׳יי שם שכת׳

 והכי מפורש כפ׳ הפועלים צל״ע וק״ל:
 דף צ״ג ע״א גמ׳ ואי אמרת משמר לאו
 כעושה מעשה דמי
 אמאי אוכלוק״לדלוקמ׳ כמחובר כשעת גמר מלאכה
 ואמאי אוקמ׳ בעקורין ואפשר שזהו הכרח הטור



 מסכת בבא מציעא מו
 עדיפא ע״ש רל״צ דל״א והא לקמן .עריך מה
 לש״ש שכן חייב •כפל בטוען לשטי׳ מזדיין ושואל
 לא מחייב כפל ושואל מנ״ל דמחייכ כלסטי׳'מזדיין
 משוס דהוי בכלל נשכח ועוד רלא אפשר למטרח
 ולאתויי וא״כ בכלל נשבה וא״כ יאיית הש״סכאן
 מלסטי׳ מזדיין דגנכ הוא ואפ״ת מחייבי׳ לית
 [קיץ אע״ג דבל] הנאה שלו ולא פטרינן ליה
 ומחייבי׳ ליה כפל . ובתכי נתיישבה נמי קו׳
 מהרש״א לעיל בפ׳ המפקיד ד׳ מ׳יב ד״ה אמר
 שמואל כספים אין להס שמירה וכו׳ דעיין מה שהק׳
 מהרש״א בדבריתם דתשתא הא דלסטי׳ מזויין חייב
 אין צ׳׳ל משו׳ דכי יליף מש״ש חייב בקרן אלא משו׳
 דודאי חייב [דבכלל שבויה] כרכתי׳ וק״ל [א״מ עמ״ש

 הפחבר שם עכ״ה].
 עוד נ״ל דתתוס׳ לעיל ד׳ מ״א ע״בכת׳ דלעולס
 אפי׳ תמק׳ אית ליה דקמא עדיפא דאי
 לאו הכי ליכא פירכא [רמה לש״ש וכו׳ דאדרבא תיא
א עדיפ׳ מ״מ לענין מ  תנותנת] אלא דס״ל דאפי׳ ק
 פירכא פרכינן וחדש לו דלא פרכינן א״כ תשתאניח׳
 דאי כפילא עדיפ׳ ליכאפיי־כא וילפי׳ דחייב בגניבת
 ואבירה אלא דק: לזה דאי לא פרכי׳ אפי׳ ק״ו ליכא
 נמו שתקשו.תתוס׳ לעיל שם ד״ה ואני אומר וכו׳

 ״ וק״ל. ־:
 דף צ״ו ע׳יא גמ׳ האומר לשלוחו ונולי
 עיין בחדמכ״ס
 ז״ל כפ״ב מה׳ שאלה ופקדון ובדברי הלח״מ ודבריו
 תמוהים מלבד שאין לשון הרמב״ם מורה כן דהא
 קאי אלהבא ועוד דבלעבר למה ליה שליח דליפר
 לת איתו וכת״ג מק׳ כגמ׳ שם ותי׳ דהש״ס שס לא

 « שייך כאן (חסר):
 ש0 בעל פליגתא דר״י ור״ל עיץכתרמכ״םשם
 ועיין מת שתקש׳ תלח״מ ול״נ דלק״מ
 דלפי תמשקנא ע״כ ר״ל מורת דנקט מתת לרבותא
 כדי להשוות תכרייתות תנא דלכיתך עם תנא דנקט
 מתם דדברי מתום״ שם דחוקי׳ [דמוקמו תנא דלכיתך
 איירי במתת משו׳ דאי איירי] במתת פשיט׳ ל״ל קרא

 דהא ירשה ותוי שלו ממש ופשוט :
 ע״ב H(0' ד״ה זיל שלם ליה נרגא מעליא
 וכו׳ ואין נר׳ לר״ש דאפי׳
 גנב וגזלן וכו׳ מקשי׳ העולם אמאי לא םוכיחו
 מרחשיב שואל בחדייהווא״כ יכול לפרוע אפי׳ סובין
 ולק״מ דרש״י כחו מכח דאתמר התם אין שמין לא
 לגנב ולא לגזלן ומפ׳ רש״י שם דאין שמין ר״ל שישלם
 לו נרגא מעליא [ורב מדמה שואל לגזלן לזה] םביאו

 תתוס׳ דבגנב וגזלן גופיה ליכא לפרושי הכי וא״כ.
 ראייתו של רש״י נסתר ולזת פירשו דלענין פחת
 איירי דמדמה ליה רב לגזלן ורכ אית ליה דאף לשואל
 אין שמין [לפי חם״ד מיהו ר״כ ור״א הקשו לו דאין
 דומה שואל לגזלן] זה כח מאי דקאמרי ליה דינא
 חכי ושתיק ש״מדדינא הכי וא״כ הגהת מהרש״ל ז״ל
 קיימת ודברי [מתרש״א] ז״ל תמותיס דתתוס׳ רוצים
 שיטת החלבה לפי מאי דס״ד . ומיהו רש״י ז״ל כת׳
 שם מנהג הדיינים וא״כ לפ״ז ק״ל מאי פשיט שם
 מדקאמרי ליח דינא חכי דהכא קאי אמנחג ועוד
 תימה לי דמאי י|א מקשו חתוס׳ משם מחא דכולן

 כאכות חן וכו׳ דחתס לענין דינא חם וצ״ע :
 דף צ״ז

 לגבי ר״י דלית לית לימוו* דבי׳ג 1ל׳ר . ואפשר
 [דהתוס׳ דקא מקשו משו׳ דס״ל דתא דבעי׳] שאינו
 מתנה עמש״ב לאו מב״ג וליד ילפי׳ אלא מפסוקים
 אחרים ילפי׳ להו וכרכתי תתוס׳ כפ׳ מי שאחזו
 רריוק׳ לענץ הני דקדוקי יל פי׳ מכ״ג ול׳ר [אבל
 מתנה עמש״ב ילפי׳ לחו מתנאים הכתוכי׳ כתורה]
 מיהו מתות׳ דכתוכו׳ ומכמת רוכתי מוכח דתכל
 יילפי׳ מכ״ג ול׳ר ואפשר שזהו הקישור של התוס׳
 שם [כפ׳ מי שאחזו] שאחר שדחו פי־ש״י כת׳ וא״ת
 וכו׳ וי״ל וכו׳ לתורות תענין שכתבנו. ואע״פ כן
 י״ל פרש״י דרוכ מצות אית כתו ממונא כרכת׳
 מתוש׳ דקידושין וא״כ ר״י וראי דלא יליף [מנייתו
 ע״כ מטעם כדאמר] כגיטין [ר׳ ע״ו משוס דמוו]
 ב׳ כתוכי׳ מכאיס כא׳ ואין מלמדין וא״כ ודאי דלא
 יליף לגמרי [א״מ אכל רחכ״ג ע״כ דס״ל דלא תוו
 ל כתוכי׳ מדסוצרן לתשיכ לר״מ צריך תדכר לאומרו
 וכו׳ ולא תשיכו משוס דתוו כ׳ כתוכי׳ וכזת נתיישכת
׳ סד״ר אלחנן כתוש׳ רגיטין שם ד״ת ותו״ל וכו׳  קו
 ודו״קעכ״ה] ושמעתי שכ״כ ת׳ פנ״י ז״ל כח״י לגיטין

 ושמחתי ורו״ק :

 סליק פ׳ הפועלים

 ואתחיל פ׳ השואל בע״ה
 תוס׳ ד״ה פיה כמשיכה ובו׳ אכל ודאי
 משעת אמירה של קורם
 עשק מלאכת וכו׳ עכ״ל כת׳ כש״ך כשי׳ שמ״ו
 רמשמע מדכרי חתוש׳ דפ׳ השואל דאמירה חשוכ
 הזמנה וכו׳ ולכאורא דכריו תמוהים דהא כתוש׳
 ־מכואר חיפך מזח וכן חק׳ עליו ח׳ זרע יצחק
 ז״ל ולי נר׳ דכונתו דנראח מרכריחס דמשוגיא
 דפרקין דלקמן דקאמ׳ כולתו כעידן עכידתייתו
 לא משמע למעוטי אמירת של קודם עסק מלאכת
 אלא דאיכא לתרוצי כשמזמין עצמו חשיכ כעידן
 עכידתייהו ואח״0דאמירח נמי חשיכ כמו עידן
 עכידתייתו תדנג רתתוס׳ לא תכריחו דאמירת
 [ל״ח שאלת כבעלים] אלא מכח סוגיא דלעיל תא
 לא״ה לא משמ׳ לחו דאמירה לא והתיא דלעיל
ק כמו שתי׳ חש״מ דשיכר׳ הוא שתי ולא ת  נוכל ל
 הזמין עצמו . ורע שתרא״ש כתכ כתדיא כפ׳
 חאומנין דשיכר׳ חות שתי ולא תתחיל עדין
 כמלאכה כי לא שכרו אלא לאפייה ע״כ ואינו
 ר״ל משו׳ דתוי מלאכת ידועת כעי׳ שתתחיל רא״כ
 למה הוצרך לתרך כחהיא דשתלא משו׳ שהזמין
 עצמו תפ״ל דחוי מלאכה ידועה אלא ד״ל כיון
 שלא חיה שאול למלאכה אחרת אלא לאפייה [א״כ
 עדין לא התחיל כעשק האפייה] אבל אס חיח
 שאול למלאכת אחרת אף שחיח שותה מ״מ הרי
 עשה מלאכה אחרת ולא נחית לתרוצי לקו׳ זו
 (כאן תשר) ורע דמח שהקש׳ חכ״ח יש לפ׳ כמו
 שפי׳ תמגדנות נתן אבל למלאכה ידועה בזמן

 ידוע כיון שהגיע הזמן יועיל וק״ל :
 ע״ב גמ׳ תדע דחא שואל כל הנאה שלו
 וכו׳ הקשח מתרש״א דחא
 לקמן לא מחייבי׳ שואל בגניבה אלא מטעם דקרנא



 מסכה בבא מציקא
 ותורי דמשכיר דהרי אלו שלו דלא מ פקר להר לגללי,
 מיהו אי תורי דשוכר לא קשת לן פשיט׳ [דאדרבא
 . דשוכר כינהו דוראי לא מ פקר להר ואע״פ שאין
 החצר מושכרת לו ועיין בש״מ] מיהו לענין דיכא
 רש״י אית לית אזי׳ דאוגרית לשוכר אי תורי רמשכיר
 ודאי דהוי של כעל החצר ורלא כמו שכראת מרכרי
 הלח״מ בפ״ו מה׳ שכירות. וליכא כין רש״י והרמכ״ם
 כי אס כזכל רתורי ראתו מפלמא מיהו אי תורי
 דמשביר פשיט׳ דהוי של כעל הקצר אפי׳ לרעת
 רש״י ומעיקר׳ לאת״ש׳ כי אס בתורי דשוכר וכאגיר׳
 לית אכל תורי רמשכיר פשיט׳ דשלו הן אלא דנקט

 דלא אגיד׳ ליה משוס דמשתמא וכו׳ ודו״ק :
, תימ׳ ואי  תוס׳ ד״ה קולט מן תאויר וכו
 לית׳ לדר״י וכולי עיין
 כמהרש״א ז״ל ודבריו תמוהים דודאי מתכריית׳
ר כריב׳׳ח דאפי׳ תפרש רכתשכחצרוכו׳ ת  [ע״כ ל
 מ״מ טעמא משו׳ רחצירו קכיא לית שלא מדעתו]
 מיתו ק׳ דילמא דאיירי בתורי דמשכיר דתורי דמשכיר
 ודאי הרי של בע״ה [ולא משו׳ רחצירו קניא ליה]

 וי״ל דא״כ פשיט׳ (חשד וחע״ד) :
 דף ק״ג גמ׳ שואל אדם בטובו לעולם עיין
 י מ״שתרא״שומ״שתגתות
 אשירי ונעלמו אלו ההגהות מת׳ לח״מ במת שתקש׳
 על חב״י דהרי התגתות אשירי מבין כתב״י. ונראה
 דלפי׳ תרי״ף שתלה בלא קבע זמן הוא דק״ל
 לתרא״ש דמי תוציאו מכלל שאלת ל׳ יום אכל לפי׳
 הרמכ״ס ז״ל שתלת תרבי משום דאמר ליה בטובתך
 ונדיבותך וראי פי׳ תרכר שתחזרהו לי פעם אחרין
 ואפשר שהוא מכירו שהוא וותין . ודע דמרכרי
 הרא״ש נראה דלפי׳ רש״י לא קשה דאפאי צייך קניי
 דלא הקשה אלא לפי׳ [הגאון שהכיא הרי״ף] מיהו
 . מרכרי הנ״י מוכח כהפך [דאדדכא הקי' היא לפי׳
 רש״י אכל לפי׳ הגאון ניחא] ונראה ררעת הרא׳׳ש
 [דלפרש״י] כיון שלא פי׳ לו זה העכין כלל [שיחזיייו
 לו אפי׳ לאחר שישיכו לו] אלא כל זמן שהוא כטוכו
 וא״כ צריך קנין דלא תזכיר לו פעם אחרת והתנין
 מפרש הדכריס אכל לרעת הגאון הוא כאלו פי׳ לו
 כהדיא א״כ למה צריך קנין מיהו הנ״י סוכר כהפך

 וצ״ע: 1
 שם אישלן מרא למרפק כיה פרדיש׳ רפיק כיס
 יכל פרריסא דכעי פרדשי וכו׳ ומהדר
 ליה קתיח עיין מ״ש הנ״י לעיל גכי שואל ארס כטוכו
 ועיין מה שחק׳ עליו ה׳ לח״מולאידענאמאיק״ל
 רתיקשי ליה מיש הנ״י וז״ל דחאי גרגרתא לא אתא
 למעט רכרלי רכי חיכי דמששינח גו0 תגרגרת׳
 אמרינן דאחר מיקרי וחוזר ה״ה כשכלי זח נשכר
 וכר׳ ע״ש תא בגרגרת׳ כני לא אלא ודאי דס״לכיון
 רארשליה מרא דמי להאי גרגרת׳ דרדאי מי ששואל

 כלי [פלרני כלי] זח לכד חרא ששראל רלק״מ :
 דף ק״ד ע״א גמ׳ רםנא אמר אירי ראידי
ר י כ ח  דאמר מ
 לחרכר רכר׳ עיין כמ״ש תרא״ש וכמ״ש הטור [סימן
 שכ״א] ועיין מ״ש הלח״מ ול״נ דחנראח מדכרי חלח״מ
 ,דהניכוי תיא חרמר׳ [ממת שמעמיד לר כית השלחין
 אחר אכל] מרכרי הטור נראה דאדרכא [דחא דמעמיד
 לו] כית השלחין אחר הוא חומר׳ וא״כ כ״ש דמנכח

 לו

ת ל ו א  דף צ״? #״א ד״ה שהיתת ש
 וכולי וילפי׳ נמי
 דמגלגלין כטענת וראי אפי׳ כדכר שאינו דומת כיון
 ; רתויא כעין העיקר וכו׳ עכ״ל עיין מה שהקשה
 מהרש״א וצ״נ דל׳ק רככר פרש׳יי שם דגכי ממון
 כיון שעיקר השבועה לא נתקנת אלא על טענת ודאי
 כדכתי׳ כי יתן איש ומת שמשביעין תשותפין אינו
 אלא מדרבנן וא״כ גבי מתת כדרכת אע״ג דהוי
 דאודיית׳ אפ״ת אינו דומת לעיקר השמעה . ועוד
 נ״ל דגם כמתת כדרכה חשיב דומת לומר אמת דמתה
 דאונש לא שכיחת. וי״מ כדכריתתוש׳ דלקמן שכתכו
 דתאי ספק סוי ספה גרוע דתוי כאלו אומר ספק לי
 אס תשאלתיך אס לאו ולית׳ דמלכר דתעיקר חסר
 מדכריתס גס לתי׳ תכ׳ רתתוס׳ מאי איכא למימר
 דכונת חתוס׳ דלקמן דכגלגול מספק אין מגלגלין

 וכמו שאכאר דכריתס לקמן ורו״ק :
 ע׳ב ד״ה השוכר אומר וכו׳ אע״ג דבכ{
 שמעת ששומרים תמפקיד
 משכיעו משפק וכו׳ עכ״ל לכאורת ק״ל דמת הוקש׳
 לתם דתא ודאי צריך לגלגול וככר כתכו לעיל דכשפק
 אין מגלגלין ואס נאמר שזתו תתי׳ תכ׳ מ״מ דקארי
 לתו מאי קארי לתו ונראת דש״ל דתכא שהתוכע
 טוען ספק לא תיקשי מה שטענו לא הורת לו דכשלמ׳
 כשיפא ששניתס טועני׳ כרי אז תיקשי מת שטענו
 לא תודת לו אכלתכא שתתוכע טוען ספק אין לתק׳
 מח שטענו לא חודה לו דהא מעיקר׳ לא טענו אלא
 ספק ודמי לשכועת תשותפין ותי׳ כתי׳ חכ׳ כיון
 י דמעיחר׳ אף ששניסס אומרים כרי צריך גלגול א״כ
 גרוע׳ תשכועת דידית ולכך אין לתשכיעו משפק
 עיקר שכועס דלא עדיף מכרי וכרי ועיקר גלגול
 ככר כתכו דאין מגלגלי׳ כטענת ספק ועוד י״ל כיון
 דככרי צריך גלגול א״כ ספק דידיה אפי׳ גלגול אין
 מגלגלין דלא דמי לכעין תעיקר דעלמא דלא רמי
 לסוטה דכגיקרח באח לבדה ויתיישכ קו׳ מהרש״א
 דלעיל. ומה שהוצרכו התוש׳ לעיל משוס דאינו
 דומת לומר אמת משו׳ דבשותפין אפי׳ טוען ברי
 לי מיהו לפ״ז קשה אמאי הוצרכו לומר משום דומת
 לומר אמת יתרצו כדחכא משוס דעיקרה כאח ע״י
 גלגול. ואפשר שזהו כונת תי׳ שתכיאו כעין תעיקר

 ומסוטה ודו״ק הטיכ:
 דף צ״ח ע״ב גמ׳ שאלה ככעליס וכולי
 . את״לוכו׳כת׳
 הרא״ש ז״ל ולפי דברי הגאונים דפסקו כאת״ל
 נפשטו ב׳ בעיי ולא סלקן בתיקו אלא ב׳ בעיי
 וכולי עכ״ל נראת לי דרעת הרא״ש דלא פסקי׳
 כאת״ל.אלא היכא דלא שייך למכעי חכעיא הכ׳
 אלא כאת״ל תכי אכל אי תוא שייך למכעי אף
 כלא את״ל הכי לא פשקי׳ כאת״ל וכמו שכן גילה
 דעתו תרא״ש ז״ל כפ׳ כיצד תרגל [כד׳ כ״ד ע״כ]

 (חשד וחע״ד) :
 דף ק״ב ע״א רשי׳י ד״ה ותורי דמשכיר
א ל ן ד ו י כ  1 ד

 אוגרית לית משתמ׳ דתורי דמשכיר הוו כה עכ״ל
 כונת רש״י דחעיקר תוא משוס דתורי דמשכיר אלא
 דנקט ולא אוגרית משוס דכיון דלא אוגרית מסתמ׳
 דתורי דמשכיר הוו כה וח״ה אפי׳ אוגרית לשוכר



 מסכת בבא מציעא ומס׳ בתרא מז
 בזת לענין דיכא . -ולא מקשת׳ רש״יי אלא כשת כרש
 שכיתס מצרכי׳ ולעכין דיכא קאי דמשלק לית הת״ח
 לזה הקשה רש״י אטד משו׳ דת״ח וכד׳ . איך שיהיה
 רש״י והשוס׳ שוין לעכין דיכא ודלא כמהרש״א דהכין
 דהתדש׳ ורש״י חולקין ומזה בין תבין דברי מין הכ״י

 ז״ל(חשד עד סוף המשכתא רחע״ד):

 םליקא לה מש׳ בב״מ בש״ר

 מסכת בתרא
 דף גמ׳ VtfB1<YV את שלמה בן דוד עד
 היכן כחה של צדקה א״ל
 צאו וראו מת פירש דוד אבי פזר כתן לאכיוכיס רבא
 אמר מתכא• תוא מרומים ישכץ ויש לדקדק רמת זו
 שאלת דתרי מקרא מלא הוא כתרן תתן לו כי בגלל
 הדבר הזה יברכך ה׳ אלתיךועור במאי פליגי.רכ״ל
 עפ״י מאי ראיתא בת״כ פ׳ ויקרא פ׳ כ״א ראב׳יע
 אומר תרי אומר כי תקצור קצירך בשדך וכו׳ הרי
 שתיתת סלע צרור׳ בככ כיו וכפלת וכטלת תעני ומ תפרכ׳
 בת תרי תכתוב קובע לו שכר דומיא דשוכח עומר
 בתוך שדהו ולזה שאלו עד תיכן כחת של צדק׳ [אס
 היא אפי׳ שלא בכוכה] אמר להם צאו וראו מה פי׳
 דוד אבי פזר כתו לאביוכיס דיש לדקדק מתו פזר
 ומתו נתן ועוד למת פזר בפסיק לזת פי׳ שאפי׳ פזר
 מעותיו בלא כוכת כיון שלקח אותס תעכי מקב״ה
 קובע לו שכר [כאלו כתן ב;וכת] מיתו רבא לא כיח׳
 לית בחכי רהא קאמר כתן ומשמע בכוכת לזת תביא
 ראיה מפ׳ לחמו כיתן שמשמע שכיתן ממילא והיכי
 דמי ע״כ דמיירי כהכי שכתפזרו מעותיו ולקח אמת׳

 העכי [ואפ״ה והוא מרומים ישכון] וק״ל:
ט׳  דף כ״א ע״כ א״ל והא אכן זכר קריכן ו
 רבים כתקשו במאמר זה
 מתו לא דייק דקאמר ולא גמיר מבע״ל ועיין במת
 שפי׳ הרשב״א ז״ל וכ״ל כמשמעו דלא דייק ממש דאי
 מדקדק לא היה לו לקרות זכר עמלק חכר תוא

 מוכרת ואיך יאמר עמלק כשוף דאי קאי אזכר היל״ל
 עמלקי דאי שמדך היל״ל של עמלק דעדר רזה משמע
 שהזכר איכו עמלק ועוד דמשמע דזכר אחר דדד״ק

 והבין :
 דף קע״ה ע״כ גמ׳ והא אמר עולא דבר
 תורה וכו׳ עיין
 בתום׳ שתקשו דמאי פריך עולא אעולא דילמ׳ מכיה
 וכו׳ עיין בת׳ שע״ת בתלכו׳ מלות ולות ד׳ שהקש׳
 דתקשי להו דמאי עריך מרבה ארבה דילמא מכית
 וכו׳ עש״ב וכעלסממכושזותיא קושית תתוש׳ בריבו׳
 ׳הקורס שתקשו כן ברכת ותי׳ על בכרן ותימה עליו
 איך לא דאת דיבור תתוס׳ שלמעלה מן הדבור הזה :

 סליקא מש׳ בב״ב.

 מסכת סנהדרין
 דף י״ב 2y גמ׳ ר״ש בן יתורת וכו׳ מפני
 שהשיא את ישראל

 לעשות

 לו [מחכירו] וא׳׳׳כ משמע כתוספתא כדברי הרמ״ה
 [כמ״ש הטור] מיהו רעת הרא״ש א פשדדלענין [להעמיד
 בית השלחין אחר יש חילוק [כין א.זר הוכר למחניר
 בין אמר מח:יר] אבל לענין ניכוי אין חילוק אבל-

 ק״ל ע״ר ר״י(ח שי וחע״ד) :
ר ברוולא וכולי משוס ש פ א  תוס׳ ד׳־ח י
 דקבלנות איצט׳ וטלי
 עכ׳יל נראה מדבריהם דכקכלית נמי רוק׳ היכא דיכש
 נהרא זוטא אכליכש נהרת רכה לא. אע׳יג דבאכלה
 הגב כתבו לעיל רדוק׳ בחכירות ולא בקבלנות וכ״כ
 רש״י מיהו כענין יכש תמעיין יכול לומר לא אתעסק
 ולא אטרח אבל באכלה חגב [שכבר טרח ועבד] מה
 שנשאר יטול עמו [כפי מה שהתנה] לשליש או לי״ביע
 משו׳ דקבל עליו ליטול עמו בתכואה מיהו ביבש
 המעין הגדול לא קבל עליו ולא ישלם במיטבא [א״מ
 ו א״כ אס עבר וטרח צריך להוהיף לו על חלקו וכדעת
 הטור בשי׳ ש:״א וקו׳ הגמ׳ ד פריך אילימא ריכיש
 נהרא רבה וכו׳ מכת מרינ׳ היא קאי בין על חכירות
 בין אסכלנות ושלא כדעת הרמב״ן וםרשב״א עכ״ה]
 וכ״ת דעת םרמב״ם ז״ל בפ״ז מת׳ שכירות ותלח״מ
 אשתמטתיח דכרי תתוס׳ הללו ול׳ק מה שתקשת
 על ה״ה ז׳׳ל ונדחק בזה [ואע״פ שה״ה תכיא דברי
 חרמב״ן וכת׳ שלדבריו תשכים םרשב״א אינו ד״ל שכן

 דעת הרמב״ס ודו״ק].
 מיהו לפ״ז דברי תתוש׳ לעיל ד״ם מנכת וכולי
 אך למותר רלא צריכין לומ׳ דכקבלנ־ת
 נמי איתא לתך דיכא דפשיטא כיון ררינא רריש׳
 רמתני׳ [אס םוא מכת מדינת כגון ריבש נתרא רבה
 מנכת לו מחכירו] אפיי בקבלכדת ולא שייך לתרוצי
 כמו שתי׳ מהרש״א . ואפשר שזהו כונתס וכונ-תס
 לחלק כין אכלה חגב ליבש תמעין דרדחק דצ״ע [א״מ
 ונלע״ר דהתוס׳ לעיל אזלי לני תי׳ הא׳ דתתרש׳ כאן
 ראיירי כמכת מריכה ואפ״ם כיון דאפשר לתקן
 ולאתויי ברוולא איכו מככת לו וכשיפ׳ דא״ל בית
 תשלחין זו דק פיר ואינו רוצת לטרוח לאתויי ברוולא
 םו״ל כשאר מכת מדינת דלא אפשר לתקוני דמככת
 לו א״כ לכאור׳ בקבלנות תוי נמי כמו שאר מכות
 מדינת ואינו מנכת לו לזת םוצדכו סתום, לומ׳ רכאן
 דקפיר גרע ומנכת לו אפי׳ בקבלנו׳ ונתיישב׳ קו׳

 מהרש״א עכ״ה]:
 דף ק״ח ע״כ רש׳׳י ד׳ה שכיני תעיר וכי׳
 י 1 נראה בעיני דלאו
 בדינא דב׳׳מ רכד׳ דא״ת כששניהם מצרנים רבו׳ עכ״ל
 נ״ל לבאר דברי רש״י דבתחלה רברתיד לא רצר לפ׳
 מדין עצה טובה דהקדמת אלא מרינא קאמד רפי׳
 הכי שכיני העיר ושכיני שרה [שכיני חכףר] קדדמין
 דלית בתד משר׳ דינא דב״מ לזת תקש׳ רש״י קרדכ
 דת״ח מאי דינא דב״מ איכא וא״ת דאיירי כששניהם
 מצרנים וא״כ תשתא קאמר דקדדמין ד״ל דמשלק
 לים תת״ח כמו בר מצרא עם שאינו בר מצר׳ דזתר
 דקאמ׳ קודמיו לזת תקשת רש״י אטו משום דת״ח
 תוא משלח גלימא דאנשי דתא אמרינן לקמן ראם
 קדם מצין אחד דקנת לא מסלקי׳ לית רא״ת כששניהם
 מצמי׳ דלענין קדימת בעלמא קאמר אבל אס קדם
 לא משלקי׳ לים א״כ יש.לפרושי כפשוטו כששכיתם
 איכס מצרכים ולענין קדימת וא״כ רש״י דתתדס׳ שדין

 כד 24 >.



 סנהדרין
 ז״ל לאשמעי׳ דין זה דאין דכין' כ״ד שקול ועוד וכי
 צריך הואי לדין עס הכ״ג עד שיטריחו להושיף יחשיו
 אתו לכך נר׳ דה״פ זולתו דהיינו הכ״ג זולת היוצא
 ועמו פי׳ דאי אמרת עמו הוא כ״ר שקול ומיהו

 םומ׳יל מאל יחתר המזג רוב״ר יוש׳יר):
 דף ט״ז ע״כ ד״ה אחד ולא ל אין להקשו׳
 י ־ וכולי עכ״ל עיין
 כמ״ש מהרש״א ונ״ל דמה שאין להקשות הוא משום
 דאי כתיכ ע-יך לכר הו״א רה״ק אחר מעריך וא׳
 לכד תוא דעושין כמו ככל שעריך דפי, אחד
 משעריך א״נ י׳׳ל דאי כתיכ עריך הו״א שנים ככ״ד
 א׳ ומקום א׳ ולכך איצט׳ קרא לאשמעי׳ חלוקה
 ולק׳מ מה שהק׳ מהרש״א ע״ז (א״ת לער״ן דאי
 לא כתיכ אלא עריך לא משמע מיעוטא והו״א
 איי׳ הרכת אכל אחד משמע מיעוט׳ רוב״ר יוש״ר)
 ועי״ל דתו״א דוק׳ ב׳ אכל א' לא וכזת ניח׳ גם

 מתני׳ דקתני א׳ למימר ולאו דוקא :
 דף ח״י ע׳ב ד״ה והא אין מושיבין וכו׳
 ועוד מאי קמ״ל
 וכו׳ וי״ל וכו׳ ענ״ל אע״ג דמת שגזרו על דיני
 ממונות משום המעשה שהית ולא דן משוס התקוששו
 וקרשו וא״כ אמאי אינו יכול לדון עם אחרים
 [בדיני ממונות דטעמא דמע׳ לקמן משום לא
 תענת על רב הוא בדיני נפשות דוקא כמ״ש
 תתוס׳ לקמן] י״ל כשגזרו גזמ על תכל ופשוט :
 דף י״ט ע״א גמ׳ אמר ר״י ל״ש אלא
 למלכי ישראל
 אבל מלכי בין דוד דנין דכתי׳ בית דוד וכו׳ יש
 לדקדק דמאי ראיה מהפסוק דהא הגזירה תיתם
 בימי שמעון כן שטח ונר׳ לי דמנאן יש ראיה
 לרעת הט״ז בי״ר שי׳ קי״ז רהיכא רה.זיר׳ התורם
 צ!י׳ אין כח ביד חכמים לאשור . אך יש לדקדק
 לדעת תתוס׳ דכדיני׳ ממונות איירי וא״כ אפי׳
 כמלכי ישראל מצי ריין [דתמעשת שתית דיני נפשות
 תוא כמ״ש תתוש׳ לקמן] וי׳׳ל דמלכי ישראל אף כדיני
 ממוצות אין דנין רהא מעשה שהיה כגיקרי דיצי
 ממונות רעכדיה קטל נפשא דתפשד ממונו תוא [ד״ל
 דא0 לענין שאר דכ״־ים נקרא דיני נפשות לענץ
 תמלך בעצמו תוי בשורו וחמורו] (כאן חשד כמה
 שיטות) וכ״ה רעת הר״ם במז״ל שכת׳ דחא דמלער
 בית דוד דנין מכח סברא ול״ק קו׳ הלח״מ ולא קו׳
. ומ״ש [מרן ז״ל] שהוא מפורש בתורה וכו׳ זו ן ר  מ
. ו י  תיא דעת חט״ז כמ״ש למעלה ורבים חלקו על
 ואפשר שרכינו מפרש שמביא ראית שתיו ענוים
 ושפלים שמצילין עשוק מיד עושקו וקנאין על
 חעושין (חשד) . ורע שדכרי הט״ז חנז״ל חתוס׳
 חולקי׳ עליו בכ״מ כמ״ש כמ״א [עכמ״ש חמחכ׳ זיע״א

 בפסחים ד׳ כ״ג ובכתובות ר׳ נ״א]:
 תום׳ ד״ה ינאי וכו׳ ותא דאמרינן בפ׳ שבועת
 העדות וכו׳ עכ״ל לרבנן דר״י
/ תחלת דין בעי׳ בעמיד׳ אלא י  שם ניח׳ שפיר דאפ
ת י״ל מ״ש לקמן ד׳ ל״ד ס  דניח׳ לתו ליישב אף לר״י ו
 ע״כ קבלתי עדוה כתחלת דין הפך דבריחס דתכא
 אלא דהתם אליבא דרבנן דלא תוצרכו לומר הבא
 דהוי כגמר דין אלא לר״י ובזה ניחא ג״כ דלכאור׳
 שדבריהם כאן הפך גמר׳ ערוכה בר״ה בר״פ ראוהו

 ב״ד

 מסצמ
 לעשות פסח ב׳ הרמב״ס בה׳ ביאת מקדש בפ״ד דיןי
 י״ג תשמיט אוקמתא זו וכתב מרן משום ריחיראת
 תוא ולכאורה תיכי שייך לכתוב זת תא רכינו פשק
 בת׳ ק״פ דנשיס בראשון חובתי אלא (אשר וחע״ר):
 ש0 א״ה תיינו ת״ק כתב מתרש״א דר״ש רש״ל
, וליתא  טומאת דחוית תקשי לית וכו
 דאפי׳ דחוית אץ מעכרין וכן מוכח מדברי תרמב״ס
 ז״ל שפשק רטומאה דחויה בצבור ואפ״ה אין מעברין
 ותירוצו תמוה דחא כגמ׳ דפסחים קאמר דליכא
 תנא דשמעת לית דתותרת בצכור אלא ר״י וכו׳ :

 ש0 איבדוה מאי אמר עולא וכו׳ קידשו מאי
, עמ״ש מתרש״א  וכו׳ ר״נ אמד וכו
 ודבריו תמוהים דתא אפי׳ אלכתחילת מכקש מדקאמר
 ר״ש אלא מפני מת בקש רחמים משמע רלת״ק ניח׳
ת נבין דברי מרן בת׳ ביאת ס  דמכקש אלכתחילת ו
 מקדש וז״ל אע״ג דמשמע דאי תית בדיעבד מעוכרת
 לא הוצרך לבקש רחמים שיינו לר״ש וכו׳ וצריך לתגיתת
 היינו לריי אבל לר״ש אפי׳ אלכתחילה מבקש רחמים'
 ור״ל דפסק כר״ש בזה הענין רתוו תרי ת״ק ור״ש
 לגבי ר״י גס מ״ש דחו״מ למימר מפני הטומאה'
 כוונתו כדברי התוס׳ דהומ״ל ולכסוף סבר נשיס
 בראשון חובת ובשני רשות כדפסק רבינו בה׳ ק״פ

 (חסר):
 רש״י ד״ה ניסן וכו׳ לאחד שקרשו לשם נישן'

 חזר ונמלך ועשתו אדר ב׳־
 עכ״ל עיין מ״ש מתרש״א בגמ׳ ודבריו תמותים
 דאפי׳ אלכתחילס מבקש כמ״ש בגמ׳ אלא דרש״י
 נקט לפי סס״ד דלא אשיק ביום שלשים אלא משמע

 דתוא נישן ממש ועיין בכ״מ בת׳ ביאת מקדש :
 חום׳ ד״ה נשים משלימות וכו׳ ואי כלישנא
 כתרא אמאי נקט משלימות
 וכו׳ עיין מ״ש מתרש״א(א׳׳ת כפתחים ד׳ ע״ט ע״ב)
 ודבריו תמותים רתא כתיב כי אכלו את תפשח כלא
 ככתוב דמשמע פסח ב׳ אלא ד״ל משוס דקאמר מפצי
 שתשיא משמע דלאו שפיר עבד דלא עבוד' לראשון.
 ומת שתקש׳ דילמא מעיקרא סכר כלישנא קמא
 ולכשוף שכר כלישנא כתדא ליתא רא״כ תיקשי ללישנא
 כתר׳ מאי מפני שתשיא דמשמע דלאו שפיר עבד
 ד*לא עכור כראשון(א״ת לע״ד רשפיר ק״ל למתרש״א
 ז״ל דק״ל שפיר לשיטת תתוס׳ כאן שכתכו דתומ״ל
 דלכסוף סכר נשים בראשון חוכה וכשני רשות ולא
 דייקי מאי דקאמר מפני שהשיא דמשמכנ דלא שפיר

 עבד דלא עכור כראשון דוכ״ר יוש״ר).
 דף י״ד ע״כ m אל יחסר המזג וכו׳ על
 חד תרי וכו׳ עיין כזה
 כמתרש״ל ופי׳ דכריו דלכאור׳ על חד תרי דתיינו כ׳
 וא״כ היכן היא תמזיגת דליכא אלא מ״ו לזת כתכ
 על חד תרי פי׳ זולתו ועמו חם ס״ט וכ׳ אין לדייק
 עליהן והוא כמ״ש מהרש״א (א״ח לפ״ז מ״ש אח״כ
 ואין ב״ד שקול וכו׳ לא ידענא איך מתיישב לפי׳
 ולעד״ן דת״פ פי׳ זולתו דתיינו כ״ג זולת תיוצא ועמו
 פי' אפי׳ תימא לא היו כ״ג אלא עמו יכול לצאת
 דתו״ל כ״כ ואין ב״ד שקול ומוסיפי׳ ועדין אין נוח
 לי דקרא כתיב אל יחסר המזג ומורי פי׳ זולתו
 דתיינו זולת היוצא ועמו ד״ל כשחיה עם תכ״ג חיה
 ב״ד שחול ומושיפין ועדין אין נוח לי וכי צריך מתרש״ל



 מםכת פגהדריז מח
2y׳ ד״ה ואמר רכ דימי וכי׳ תימאDW 
 למ״ל לאתויי דר״ד
 וי״ל וכו׳ עכ״ל מה שהקש, מהרש׳יא משלשה רועי
 כקר י״ל דלא קאי עלייהו וכן צ״ל כגמ׳ דקאמ׳ משו׳
 יחזו.לעלמא וכמ״ש מהרש״א גופיה (א״ה אמת
 דכגמ׳ כצ״ל דרככן לא קאי אג׳ רועי בקר מיהו
 ד״מ מוכיח רקאי וי״ל דכוכתו דג׳ רועי כקד תור
 תיתי לייעותא וא״ת הא כתכו התיש׳ לקמן דרככן
 מורו בתיתי לריעותא י״ל רלא קאי עלייתו דוכ״ר
 יוש״ר) . וכ״ת מתיכא משמע ליה [לר״ד] דרככן
 כתיתי לריעותא לא אמרי [וייבנן לא קאי על ג׳
 רועי כקד] ואפשר לומר [דר״ד ס׳׳ל כר״ל יתכי עדו
 וקכלית עלית ככי תרי ור״מ שכר מצי חרר' כית]
 ורבנן אמרי אימתי כזמן שתן קרוכין וכו׳ וכונתס
 לומר דיכא דקכליה עלית [דמצי תרד] כזמן שתן.
 פשולין דאז הוי תרתי לייעותא חרא דהוא פסול
 ועוד דקכלית עלית ככי תיי וא״כ [משמע דרככן
 כתרתי לריעותא לא אמרי] וא״כ רש״י [דפ׳ לקמן
 דר״ד קאי אר״מ משמע רלרככן אכי׳ תרתי לדיעות׳
 איכו יכול לחזור נדכתכו תפושקי, משמו צ״ל דש״ל]
 דלפי המשקכא [רפריך אר״ל ומוקי לח כע״א] לא
 קאי האי דיכא וכן חדמכ״ס סוכר דל״פ כהאי דיכא
 ולפי תמסקנא [אפי, כתרתי לריעות׳ אמרי רככן

 דאיכו יכול לחזור].
 ומיהו רשכ״ס כפ׳ יש כוחלין ד׳ קכ״ח פי׳ כמתכי׳
 דרועי כקד דוקא אכל רועי צאן פשולין
 לכל דגזלכיס סס ע״ש משמע דדועי כקד אין פשוליו
 לכל דין וחזו לרון לעלמא [לרועי כקד דכותייהו
 והיינו כרועים לשל אחרים כמ״ש המחכר זצ״ל לחמן
 ד׳ כ״ר1וא״כ אין ראיה מהש״ש דרכנן לא קאי אג׳
 רועי כקר [א״מ ומ״מ קו׳ מהרש״א ז״ל ל״ק כלל
 דמשלשה רועי כקד אין ראיה כלל דאיכא לפרושי
 כרועים כהמו׳ שלהם דפסוליס והוו תרתי לריעות׳
 ואיכא לפרושי כרועים של אחרים וליכא אלא חדא
 לריעות׳ ומש״ה הוצרו ר״ר לפרושי דקכליה כחד
 וזה כווכת תמחכר ז״ל לקמן לאחר שתכיא פרשכ״ס
 כת׳ וכזת יתיישכ קו׳ מחרש״א ע״ש . ומזה כרחית
 כמי ראיית המחכר ז״ל מפרש״י עכ״ת] ומ״מ יש
 ראיה דרועי כקד תוו תרתי לריעות׳ מפרש״י כרכרי
 ד״ד רפי׳ דקאי אר״מ ומה כא ר״ר לאשמעי׳ מתכי׳
 היא ג׳ רועי כקד וכו׳ אלא מוכרח דרועי בקר
 תוו תרתי לריעות׳ חרא דאיכם כקיאין כדין ועוד
 דהם פשולין(א״ת מ״מ קשת ממתכי׳ דר״פ משמע
 דר״מ אפילו חרא לריעותא [א״מ לא ידעכאמאי
ל אלא , ,  ק״ל דרש״י ס״ל דר׳׳ד לא ס״ל כר
 כמסקנא דשמעתין עכ״ת] ומוכ׳ למימ׳ שאני
 ההיא דלעיל דלא חזו לעלמא א״כ אפילו תימא
 דמעי כק׳ חד ריעותא יש לומ׳ שאני תתם דלא
 חזו לעלמא ואס כן ע״כ ליכא ראית מרש״ י
ל כ א . כ , /  אלא אי ס״ל כרשכ״ס ואין זח תכרח כ
 לעניות דעתי יש להוכיח מהתוספות דפי׳ דקאי
 ארמן ומת כא לאשמעינן ממתניתין דלעיל משמ׳
 דקאמרי רכנ׳ אימתי כזמן שחן קרוכין וכו׳ אלא
 מוכ׳ משוס דרועי כק׳ הוו תרתי לריעותא םו׳א
 דרכנו פליג אף כתרתי לריעותא ולאו חיינו
 דמן דלעיל קמ״ל רלאקאיארועי כק׳ ונסתלקה

 קושית

 ב״ר דקאמ׳ חקירת ככדיצז כתחלת דין אלא רתתס
 אליכא דרכנן. מיתו תתוס׳ בשבועו׳ ר׳ ל׳ ע״א
 ס״ל דאפי׳ לר״י קכלת ערות כתחלת' דין' [א״מ אע״ג
ם כע״כ ערים כגמר דין דמי תיינו ז  רא מדינן ת
 לגכי העריש אכל לגכי הדיינים הוי תחלת דין עכ״ס]
 ולא ניחא להו למימ׳ דפליגי רכנן ור״י כזה (א״ה
 מצאתי כתוב וכבר ישבנו כמ״א וחבל על ראכדין)
 [א״מעיין מ״ש המחבר ז״ל במש׳ קמא ר׳ צ׳ עכ״ה]:
 דף כ״א טיב גמ׳ איתיביה אביי וכולי
ך אין ל  1 * מ

 הדיוט לא ודאי דמודה אביי דהדיוט מחוייב לכתוב
 ספר תורה אלא דפריך אלא יתנאת בשל אבותיו
 דדוק׳ מלך אבל תדיוט מתנאה והיינו דפריך מבריית׳
 ולא עריך ממזני׳ מלך אין הדיוט לא ותיינו משוס
 דהתי׳ פשוט לכתוב תורה ב׳ מלבד א׳ של הדיוט
 אלא רפריך אלא יתנאח דמשמע דמלך דוקא אבל
 הדיוט מתנאת כשל אבותיו ואהא משני ליה לא
 נצרכת לכ׳ תורות שתמלך צריך לכתוכ כ׳ תורות
 מלכד של אכותיו דחיוכו היכן אזל לית ומזת ל״ק
 מחשהק׳ כעל שאגת ארית כת׳ ש״ת שי׳ ל״ח דאימא
 דנ״מ לחיכא שכלת ס״ת ולא נשאר כו כי אס חשירח
 לחוד׳ רכחדיוט נפיק וכמלך לא נ:יק ע״ש רקפריך
 אלא יתגאה רמשמע דוק׳ מלך ותשתא מח שהקש׳
 מהרש״א על מחרש׳׳ל דכת׳ מי איכא דלא כעי כ׳
 תורות והקש׳ עליו מאכיי ע״ש דליתא ראפי׳ אכיי
 דכעי׳ כ׳ תורות אלא דפריך אלא יתנאה והיינו

:  רלא פריך ממתני׳
 DtJf לא צריכא לב׳ תורות ע״כ נמצינו למדין כין

 לש״ת שהוא מחוייכ כה מדין תריוט וכין לש״ת
 שהוא מחוייכ כח מדין מלך לא יתנאת כשל אכותיו
 ותרמכ״ס כת׳ ס״ת פשק כרכא וצ״ע כמ״ש כ1״כ
 מה׳ מלכים לא הניחו לו אכותיו מציא לכתוב ס״ת

 (>ושי) •
ע פרע מנזיר י  דף כ״כ טייב גמ׳ ויליף פ
 י וכו׳ ונראה דהאי
 לאו ג״ש גמורה אלא מילף כעלמא וגלוי מילתא
 הוא שתרי דכיי תורה מדכרי קכלח לא ילפי׳ ועיין
 כריש מש, ככא קמא דקאמר נגיח׳ כקרן ומייתי
 ראיה מצרקיחו וקאמר דכרי תורת מד״ק לא ילפי׳

 ויש ליישכ משו׳ דאשכח קרא אחרינא מר״ת :
 דף כ״ג ע״א גמ׳ כדאמר ר״י כערכאות
 של סוריא וכו׳
 כתכ הרמכ״ס פ״ח מה׳ סנהדרין אפי׳ הית מימחת
 וסמוך כורר איזת שירצת וכו׳ וכת׳ תלח״מ ואפי׳
 מי שרוצת בו אינו בקי כרין דפסק כר״י דאמר
 בערכאות של סוריא ואפ״ח סברי רבנן דינו יכול
 לפוסלו וכונתו דודאי זה בורד לו דיין אחד כדי
 שיצא הדין לאמתו כדמסיק וא״כ ודאי אפי׳ תוא
 מומחת ודקתני אינו יכול לפוסלו אפי׳ בערכאות

 של שוריא וא״כ מזת יצא פשקי רבינו(חשד):
 ם״ק אבל אם תיו כשדין נעשת וכו׳ וא״כ
 מכאן קשה על כעלי םכלליס כב״מ דאמרינן
 איכעיא לחו לצורכו ולצורכה מאי ופשיצו ודחי והקשו
 אמאי לא אמרינן נעשה ותי׳ דחיכא.דקתני אכל
 לא אמרי׳ נעשה והא הכא דקתני אכל ואפ״ח אמרי׳

 נעשה (חסר) :



 מסכת סנהדרין
 דכרי ר״מ כי היפי רלישמיע דלרכנן אפי׳ קורם גמרי
 רץ אינו חוזר מ״מ כיון דהלכה כי׳ יוחנן םול״ל
 אליבא דר״י וא״כ אי אמרת בין בזת וכין בזת מחלוקת
 א״כ לא פי׳ מידי לא לר״מ ולא לרבנן וא״כ צ׳׳ל לפשק
 דינא ותפשק מוכרח כי־ככן. ועי״ל דא״כ רפשק בחד
 כר״מ וחד כרבנן משום דנראית לו שברא זו א״כ מי
 דחיק לן לומ׳ דבין בזת ובין בזת מחלוקת ותוי דבריו
 רלא כחד [ורכרי רכנן לא מ שתכירי ואדרבא משתבר׳

 לומ׳] דלאחר גמר דין י והוי האי הכרת רכנן:
 (א״ה עוד מצאתי ככ״י המחבר ז״ל רז׳ ל ככ״י קרשו)
ה דכא דאמר כמאן וכו׳ ועוד רככל ״  תוס׳ ד
 שאר מקומות ש״ל כר״י וכו׳
 עכ״ל עיין מה שהקש׳ מהרש״א ולק״מ דודאי. התוש׳
 [אינם] חולקים על זה הכלל דלא שביק רבנן ועביד
 כר״מ אלא [דכונתס דכהאי קושיא] שהקשו דילמא
 כולתו כר״ל [יש לתת] שני תירוצים ואה״נ כשתקשי
ק רלא שביק רבנן . ועור נ״ל ת  קו׳ מסרש״א נ
 ראי ס״ל לחלק בכך א״כ מי תגיר לו דר״מ ורבנן
 איירי כין כל פכי גמר דין [בין לאחר ג״ד]רילמא
 לא איירי אלא באחר גמר דין אכל לפני ג״ר ד״מ

 יכול לחזור וכו׳ והוי דכריו ככ״ע ודו״ק :
 דף ר״ב ע״ב ד״ה כאן בדין מרומה לא
 שיודעי׳ בו שהוא
 מרומה וכו׳ עכ״ל וחרא״ש חילק בין הובע לנזבע
 תיכא שתנתבע מרומת צריך לדונו ולעשות דרישה
 וחקירת שלא ישתכר הרמאי אכל היכא שהתובע
 מרומה אין לדונו כלל ע״ש ולפ״ז מזכי׳ ראחד
 דיני ממונות וכו׳ בנתבע לבר מיומה דאז יש
 לעשות דו״ח לערים שהביא לפוטרו ומתני׳ ראחד
 בכיסן וכו׳ [ראיירי] בתובע [מיידי] בדין שאינו
 מרומה אבל מרומה אין לדונו כלל ולפ״ז תירץ
 הש״ש כאן ברין מרומה קאי אכתבע לבד ולפי׳ז
 יש לומ׳ דתתוס׳ ס״ל כהיא״ש אלא רניח׳ להר

 ליישב לשון הש״ש אף אתובכנ .
 והרב לשון למודים כהלכות דיינים הקש׳ משס
 הרב בני שמואל רא״כ הא דקאימ׳ כאן כרין
 מרומה כנתבע איירי ומאי שנא דין מרומה אפי׳
 אינו מרומה צריך דרישה וחקירה דלא שייך טעם
 נעילת דלת כנתבע ולא ירענא מאי ק״ל ופי טעמא
 דנעילת דלת לא שיייך אלא כאדם זה הא נעילת דלת
 גזירת כללית והנתבע למחר יתית תובע ורבנן כטלו
 דרישה וחקירה כדי שיהיו תתובעין מלוין ולא ינעלו
 דלת (א״ה לא הבנתי תי׳ זה דלמחר כשיהיה תובע
 מאי איכפת ליה בדרישה וחקירת דנתבע תרי שיטתו
 בקו׳ דליכא נעילת דלת על תתובע בדרישת דנתבע
 וליכא נעילת אלא כשיאמרו בעי דו״ח בעדי תובע
 כפי׳ דש״י לעיל ד׳ ג׳ ע״א וי״ל דכריו רשמא תאי
 נתבע יטעה כמו שדרשוהו וחקמתו כן כשמלות

 נמי צריך לחקור עריו דוב״ר יוש״ר):
 דף ל״ד ע״כ גמ׳ דאמר קרא ושפטו ובו׳
 וכתבו תתושפות
 דקכלת עדות כתחלת דין וזה היפך דבריתם לעיל
 ד׳ י״ט ד״ה ינאי וכו׳ ועיין מ״ש לעיל בס״ד . גם
 דברי דש״י כאן שכתב דכתי׳ ושפטו ועיקר משפט
 היינו גמר דין הפך דבריו במס׳ ר״ת ר״פ כאותו
 ב״ד ר׳ כ״ת שכת׳ משפט היינו תחלת דין ואפשר

 לחלק

 קו׳' מחרש״א ז״ל בהכרח מפתוס׳ גופייתו ומ״ש'
 הת״ח דממתני׳ דלעיל לא משמע דמודו בתרתי
 לדיעוד׳ רבדיו תמוהים וקושייתו מתורצת כדברינו
 דמנ״ל לר״ד דלא פליגי ארועי בקר אי לאו דתכי
 שמיעליה ועי״ל בקו׳ תת״ח ז״ל ואין 1.האריך דוב״ר

 יוש״ר) :
 דף כ״ ד ע׳א במשנה אמר לו נאמן עלי
; רועי  אכא וכו׳ ג
 כקד וכו׳ כת׳ רשב״ם כפ׳ יש נוחלין ולא נקט רועי
 צאן דשתם רועי צאן רשעים תם וכו׳ ועיין מת
 שתמה ה׳ ב״ד רמשמע מדכריו דרועי כקד כשרים
 וכגמ׳ אמר דכא דרועת כקד פסול ולק״מ דתיקשי
 תתיא דפרק אין מעמידין תנכריס ורועי כתמת דקת
 לא מעלין ולא מורידין אכל רועי כקד מעלין אלא
 ע״כ תיינו כרועת כתמות של אחרים ררועי כקד
 כשרים [דאין ארס חוטא ולא לו] אכל רועי צאן אפי׳
 של אחרים דסתמן גזלנים כמ״ש תש״ך ח״מ סי׳ ל״ד
 וזת מוכרח כגמ׳ דלעיל ר׳ כ״ג ע״כ דקאמ׳ וצריכא
 דאי תנא אכיך משוס דחז־ו לעלמא וקשת רתא קתני
 רועי בקר רלא חזו לעלמא [ודוחק לומ׳ כמ״ש
 כגתרש״א שם דרככן לא קאי עלייתו] אלא ע״כ דמעי
 בקר של אחרים כשירים אלא לדין פסולים מטעם
 דלא גמירי דינא ונ״מ לרועים שכמותן וראי כשירים
 וזתו דרשכ״ס לא כתכ אלא אבל אבא ואביך וכולי
י בקר אלא ודאי דמעי בקר פשוט ע  1לא תזכיר מ
 שאינם פסולים ולכך הוקשת לו מאבא ואביך שתם
 פסולין ולכך כתב דמ״מ חזו לאחרים ובזה יתיישב
 קו׳ מםרש״א כמת שתקשת כתום׳ דלעיל ד״ת ותא
 אמר ר״ר וכו׳ שהקשה והא ג׳ רועי בקר ליכא אלא
 חרא ריעות׳ וכו׳ ע״ש [א״מ עיין במ״ש כתוש׳ דלעיל

 עכ״ה].
 ומה שהקשה עוד ה׳ ב״ר על רכעו עובדי׳
 שכת׳ דאלו רועי בקר כשירין
 לעדו׳ ע״ש ובמ״ש כיח׳ דאיירי במעת בתמות של
 אחרים . ועוד לא ידעתי מאי ק״ל דתרע״ב איירי
 בזמן המשכת ובזמן תמשכם ליבא פסולא דמעים
 דתא קתכי הושיפו עליהן ובמשכה לא קחשיב להו

 ושו״ר שכ״כ ת׳ שושכיס לדוד .
 וראיתי בס׳ כרכי יוסף כח״מ סי׳ כ״כ שמשיג
 עליו דתא קאמ׳ כגמ׳ מתכי׳ כמי
 דיקא וכו׳ אלמא דכזמן המשכה [כמי פסוליז ועוד]
 תקשת דתא סתם תוספתא ר׳ נחמיא שהיא כזמן ר׳
ק המשניות שתיו ת ע  וכו׳ ע״ש ולק״מ [דר׳ תית] מ
 כזמן תתכאים תקודמיס [ולמאי דמסיק דלריכא איירי
 מדקתכי שלשת ע״כ דלעדות ס״ל דכשריס וכמ״ש
 הרע״כ ולפום מאי דס״ד] דקאמ׳ מתכי׳ כמי דיקא
 ר״ל דר׳ רמז לן מה שהוסיפו אח״כ ולק״מ (א״ה י״ל
 והתכאיס חקודמיס לא אמרו אלא רועי צאן דוכ״ר

 יוש״ר):
 ע״כ תוס׳ ד״ה רבא דאמר כמאו וכו׳ ועוד
 דהכא פליגי ר״י ור״ל
 וכו׳ עכ״ל עיין מה שהקשה מחרש״א ולק״מ דודאי
 לאעלת על דעתן דפסק כר״מ דלית ליה כהני אמוראי
 דלקמן דסכרי כרכנן אלא דכונתם לומ׳ דרכא כונתו
 לומ׳ דאליכא דר״מ כך הוא הדין ואתא כתכו דלא
 שכיק לפרושי ררכנן ומפרש דר״מ ועוד אפי׳ מפרש



 מסכה סנהדרין מט
 שם היכי משנתה לה וכר׳(איה עיין כמהרש״א
 .ז״ל ועיין מ״ש המחבר ז״ל בריש מס׳

 מכרת בר״ח מעידין וכר׳ יעש״כ :
 דשי ד׳־ה המוצאים ארתררכו׳שקששעצים
 לא נאמד רכר׳ עכ״ל
 מרא״ם ז״ל כפי׳ החומש הכיא דתמרצאיס ארתו
 קרא יתיר׳ תוא וג״ל רדברי רש״י תלויס במחלרקת
 בעירוביו פ״ב גבי מפושעים בי אשר פשעו לאנאמ׳
 וכו׳ רפריך עלית אלא מעתה רכר׳ ממוציא רבו׳ אלא
 ראפיק הוא וכו׳ וא״כ לפי דברי רש״י לא אתי אלא
 כר׳יל אכל לדברי הרא״ם א״ש ויש ליישב דברי רש״י
 דהכא רייקמדכתי׳ המוצאים וודאי רחתם לשון הווה
 וא״כ פי׳ דברי רש״י כך דתמוצאיס יתיר׳ וכי תשתא

 מיתא(חשר):
 תיס׳ ד׳ה באשה חכירה וכו׳ א״נ חבר כאלו
 תתיר וכו׳ עכ״לוצ״ע דא״כ
 לכאו׳ דמי שאינו חכר צריך לתתיר עצמו ותא הש״ס
 לקמן בפ׳ בן סורר [ד׳ ע״ב] קאמ׳ תתיא ריב״י תיא
 וכו׳ ובודאי בונת תש״ס דריב״י לא בעי התיר עצמו
 וכדפרש״י שם ד בחבר ליכא לאוקמא דקתני וחתורת

 אמרה שופך דם האדם וכו׳ וצ״ע :
 (א״ח עור מצאתי להמחבר ככ״י קדשו וז״ל)

 ת1סי ד״ה באשה חבירת וכו׳ א״כ חכר כאלו
 התיר עצמו עכ״ל לכאור׳ קשה מראמריכן לקמן בפ׳
 כן סורר [ד׳ ע״כ] קסבר רודq . א״ץ תתראה כימ׳
 מסייע ליה וכו׳ אומרים לו ראה שישראל וכן כרית
 הוא ותתורה אמרה שופך רם האדם וכו׳ ומשכי ההיא
 ריכ״י ופי׳ רש״י דלא כעי שיתיר עצמו למיתה אפי׳
 כע״ה ואפש׳ רתתוס׳ א>ם מפרשי׳ כפי׳ רש״י אלא
 ח״פ תתיא ריכ״י ור״ל וכיייתא איירי כחכר ומאי
 דקתכי אומרים לו ראה וכו׳ אינו התראה אלאשמוריעי׳
 אותו שישראל הוא רח״כ צ״ל לדעת תמקש׳ שאמר
 מסייע לית רלא כעי תתראה וא״כ זהו תש׳ שכין
 ב׳ התירוצים של תתוש׳ רבתי׳ קמא נשתפקו שמא
 כפרש״י ותי׳ זת סב׳ נסתפקו שמא כפי׳ זה

 שכתבתי :
 דף מ״ג ע״א גמ׳ זיכה פשיטא לית אמר
 תכעי לך עיין
 פרש״יולפי פירושו העיקר חתר מן תשפר דיתרץ
 בפשיטות ררילמא אורחא רמילתא קתני ולולי
 פירושו היה נראת לפרש דר״ל דתתנא ת״ק זיכת
 פשיט״ל אמר תבעי לך דתתנא גופיה מספקא ליה

 . ותכי מתרצי׳ בכמת דוכתי :
 דף YD ע׳ב גמ׳ ואי אמרת משום כפרת
 ׳ הא אמר לא כעינא
 כפרה וערש״י ואי נמי קכרינן ליה לא מיכפר ולכאור׳
 ק׳ מנ״ל לרש״י הא אימא דהכעיא היא אס מתוייבין
 לקבור־ או לא ולעולם אי קברי לית יתכפר ונראה
 שהוקש׳ לו לרש״י אמאי לא הזכיר הצד תאחר׳ תיכא
 דניח׳ ליה לדידי׳ ולא ניח׳ לסו ליורשים כמ״ש בבעיא
 כ׳ דאי אמרת משו׳ כפרה מפקי׳ מיורשי׳ ואי אמרת
 משו׳ כזיוג׳ הרי חכזיון לאו כזיון דמת אלא בזיון
 רחיים כמ״ש תתוס׳ ולכך לא מפקי׳ מנייהו [א״מ
 וק״ל ותיכי שבקי׳ לתו לעבור בל״ת ועשת דודאי כל
 המלין מתו לא חייש לבזיון שלו ואפ״ה קתני מתני׳
 עובר בל״ת בשלמא במאי דקאמ׳ בגמ׳ אי אמרת

 משום

 לתלק בין משפט לושפטו את תעם ויש לתביא
 ראיה מגמ׳ דשכועות ד״ל עיב דהאמ׳ אבל בשעת
 גמר דין ד׳׳ה דיינים בישיבה ובעלי דינין ב מידה
 דכתי׳ וישב משת ל:זפוט את העם רה. י כמו ושפטו
 וכמ״ש רש״י ושפטו תיינו בשעה גמר דין. [ואע״ג
 דכתי׳ ויעמוד העם על משה מן] הכקר עד הערב
 [דמשמע דוקא כיום וג׳ד אפי׳ כלילת י׳׳ל דאתא
 לתא רדרשי׳] שנעשת שותף להקכ״ח כמעשת בראשית
ס ויתי ז  [כתי' הכא מן םכקי־ ער תערב וכתי׳ ת

 ערב ויתי כקי] :
 דף ל״ה ע״א תוס׳ ד״ה ליגמרית וכו׳ תיינו
 דוקא דיני ממונות
 וכו׳ אכל דיני נפשות וכו׳ עכ״ל עיין מת שתקשת
 מתרש״א ולק״מ דתתם תוקימנא לא צריכא דאיכא
 דעדיף מנית ועיין תוש׳ שם [דכד״נ דהוו כשנתררץ
 משתמא ליכא דעדי0 מנית ע״ש ומש״ת אוקמו לה
 כד״מ דתוי ככ״ר של ג׳ ומשתמא איכא רעדיה].
 ומ״ש מתוש׳ שם דמשמע מהכא דכר״נ דליכא רעדיף
 מנייתו דנין וקיימי גס אתחלת דין דתא לא אשיק
ן לג״ד וס״ל ראינו  אדעתייתו לחלק כין תחלת ד
 מוכרח שיכתכוהו תיוס [אלא יכתכוהו למחר] ולא
 אמ״ינן דמינשו אלא מיום ליומיס ואפשר שיכתכו
 למחר ועוד דלאקאמ׳ שמאיכתוכ אלא אאירך [מילי

 רתתם ורלא כתי׳ מתרש״א]:
 דף ל״ז ע״כ גמ׳ מיום שחרכ כיהמ״ק וכו׳
 י ההוש׳ הקשו אמאי
 לא נקט ארבעים שנה קודם וכו׳ ולקמן כפרק הנחנקין
 כת׳ דכשביל זקןממי־א תיו חוזרין ותכא כתבו דרוקא
 משוס רציח׳ לא תיו חוזרין [א״מ חשרון הניכר יש
 כאן ונלע״ד רכונתו ז׳ ל דלפ מ״ש כאן רלצורך שעת
 תיו חחרין ללשכת תגזית ודוקא לענין רצית׳ תוא
 רלא היו חוזרין א״כ נתיישבה קו׳ התוש׳ לקמן בפ׳
 הנחנקין ר׳ פ״ט ע״א שהקש׳ על רש״י שם שוה< סוף
 כשממתינין עד תרגל תיאךממיתין הא ביון דגלתה
 סנהדרין אין רנין ד״נ וכו׳ וכתי׳ כאן יתורץ דבשביל
 זקן ממרא שלא ירבר מחלוקת בישראל היו חוזרין
 רמה שהקשר שם דא״כ משכחת ליה- לריב״ז דתות
 בסנםדרין וכו׳ כבר כתכר םכא דמשרס רציח׳ לא היו
 חוזרין וי׳־ל ראפי׳ תם חזרו לצורך ובעורם שם בא
 לפניהם דין רציח׳ מיד סס קמים וגולים דאל״כ לא
 תי׳ כאן מידי ועיין כש׳ משמרות כהונת שם עכ״ם].
 ולדבריהם דלקמן תקשי לחו קו׳ תתוש׳ דתכא דלא
 נקט מ׳ שנס קודם [וצ״ל] דבגרי כחונח חיו מכפרין
 כמ״ש התושפות תכא בשם י״מ ואח״כ נתבו דדוקא
 כשעשו תשובה ועיין מ״ש במש׳ ערכין ד׳ ט״ז [א״מ
 ועיין כש׳ משמרות כהונה ז״ל מה שתק׳ על דבריתס
 רתכא משם ובמ״ש תמחבר ז״ל שם יתיישב על נכון

 עכ״ת]:
 דף מ״א ק״א גמ׳ אלא.כאשת חכירת
 דק״ילדמחטל׳
 אליכא דריכ״י תיכי משכחת לה וכו׳ נראה דתא
 דקאמ׳ דקי״ל דמקטלה סמיך אהחיא אוהמתא דריש
 מנילתין(ד״ח ע״כ) גכי מוציא שם רע כאשח חכירה
 ואליכא דריכ״י דס״ל דיש כו דיני נפשות ע״ש . ולזת
 כוונו תתוס׳ _שם שחכיאו אוקמתא דסכא כוונתם

 דתלמוד׳ דהכא סמיך אחך רהתם :
 כה 25



 סנהדרין
 וכו׳ עכ״ל מקישור הוא דבל״ז י״ל [דתכעיא היא
 כך משום כ:יונ׳ אבל כפרם ליכא דאררכא אם
 לא יקבר איכא כ!רמ א״ר משום כ!רם אבל אם
 לא נקבר ליכא כפרם א״כ י״ל] דלכתי דכשיט
 הבעיא של תספר׳ מברייתא דר, נתן א׳׳כ ממילא
 נכשטת תבעיא דקבורת ג״כ דע״כ משום כזיונ׳
 םוא דליכא למימ׳ משום כפרמ רתא אדרבא איכא
 כ!רת כשלא נקבר כדקתני בברייתא אכל לכתר
 דכתבו דע״כ [רלשני צררי הבעיא] איכא כפרם
 [בקבורת] תוק״ל שפי׳ דתא איכא כפרם כשלא

 נקבר ובו׳ :
, ועיר שאני מלך א ובו ד י פ ס  ת1ס׳ ד״ה ד
 דאיכא בזיון טפי וכוי
 קשת א״כ מאי פשיט מצדקיתו וי״ל דמשמעות םפםוק
 שעשת לו כבוד ולא לתתיר תבזיון ועי״ל דנתייקרו
 כים אינשיוםמלךיש לו כזיון אם אינן מצין שיתייקרו

 כו(חתר) :
ף נ״כ ע׳א גמ׳ אוהם ולא בגדים׳ וכת׳  ד
 תתוש׳ דמוישאום
 ככתנתם לא ידענא אם כנתונות שנושאים וכולי
 ותרא״ס כפ׳ שמיני נת׳ דלא מצינו כתנות אלא למי
 אתרן וכו׳(תשר) אכל תלמוד׳ דלמ״דכשריפת ממש
 אותם ולא כגדיתס אכל למ״ד שריפת כשמת מפיק
 כגדיתם מכתנותם ולא אתא אותם אלא למעוטי

 גופם ולא צריך וימותו(תשר):
 DtP וכי מאחר דאיכא די/,נ ג״ש למ״ל וכו׳ תנת
 כמשכת פשחים יף ע״א ע״א פי׳ יש״י
 דג״ש קמ״ל רשריפת נשמת וגוף קיים ג״כ שריפט
 מיא ואמני רר״נ לאפוקי זמורות ויותחין ותקשם
ח ע  ממרש״ל שם דמשמע מדכריו דמי-זת אבר י
כ  מזמומת ולא ממעטי׳ למ מג״ש אלא מדר׳ ן א״
 לעיל מינת דפריך ונ״ש אש עצמת ונו׳ מאי משני
 ג״ש וכו׳ שמא אה כחכילי זמורות נונל לשמף לכי
 פי׳ מוא דמג״ש לחוד ממעטי׳ ז מומת ומר״נ לא
 ממעיט אלא חמין אכל חכילי זמורות יפין כאכי
 ודכריותמוםיס דא״כ מאי פריך ג״ש למ״ל םא איצט׳
 ג״ש למעוטי!מורות ועו״ק דאמרינן תנא מאן דיליף
 מקרח ליליף מאתרן שריפתממש ומשני מדר״נ משמ׳
 דר״ן למעוטי זמורות שאין מיתתו יפת ועיין מ״ש
 מםרש״א שם ודכריו תמוםים רמא קאמ׳ תש״ש שם
 וכ״ש אש עצמם ולםקיף לם חכילי זמורות םרי דידע
 םמקשם דתמייםו מםני אלא דפריך דתו״ל למעכד
 נמי חכילי זמומת ומשני מג״ש משמע דג״ש למעט
 זמורות . לכך נראם דמעיקר׳ ם״ד דג״ש למעוטי
 ופריך למ״ל ג״ש מדר״נ נשמע תכל ומשני אי לאו
 ג״ש םו״א דלא מיקריא שריפם וםשתא דידעי׳
 דמיקריא שריפם אםני דר״נ כי םיכי דלא נימא
 תמייםו ממני דליכא למימ׳ ג״ש למעוטי כדקס״ד
 מעיקרא דמנ״ל דילמא לאשמעי׳ רמיקריא שריפם
 דאי לאו ג״ש םו״א דלא מיקריא שריפם ומר״נ מוא
 דממעטי׳ זמורות(א״ם עוד נ״ל דלעולם ידע דמג״ש
 ממעט זמורות אלא םומ״ל םש״ם וניליף שריפמ ממש
 מעדת קרח כדפריך םש״ם םכא וניליף שריפם ממש
 מכני אםרן וא״כ ע״כ מר״נ םוא דממעטי׳ כדאמדי׳
 םכא דוכ״ר יוש״ר) [א״מ ככר כ״כ םמחכר ז״ל

 כפתחים ע״ש עב״ה]:
 דף נ״ט

ת כ ס  מ
 משו׳ כפרם םא אמר לא כעינא ניחא דאיכא למימ׳
 דככת״ג לא צוותת תורם וכן גכי םשפיד׳ דלקמן
 דצייתי׳ לתו משו׳ דליכא מ״ע ול״ת אלא יקרא
 כעלמא עפ״ם] אלא עכ״ל כמ״ש תתוש׳ דמכעי׳ לית
 תי מנייתו עיקר וא״כ אף אי תוי משו׳ כזיונא מ״מ
 כיון דאיכא נמי כפרת מפקי׳ מיורשי׳ מיתו םיכא
 רלא ניח׳ לים דליקכר לא קכרינן לים משו׳ דאפילו
 קכרינן לים לא מיכפר דאי מיכפר לאו כל כמינים
 וזתו כונת רש״י ז״ל(א״ם לא ידענא כמאי מתרצ׳
 קושייתו על רש״י תרי עדין יש לתהשו׳ לעולם אי
 קכרי לים מתכפר אלא דכשאמר לא כעינא אינן
 מחוייכין לקכור אי עיקר םטעם משום כפרם ואי
 עיקר םטעם משו׳ כזיונא עדין מחיייכין ולאו לענין
 לאפוקי מיורשין כלא דחיוכ מוטל עליםן דאי אמרת
 אינן מחוייכין א״כ למאי נ״מ ממ״נ אי עיקר םטעם
 משום כפרם אינן מחוייכי׳ ואי עיקר םטעם משו׳
 כזיונא אינן מחוייכין ולא שייך לומ, דאי םוי עיקר
, לקוכמ משו׳ דאפי׳  םטעם משו׳ כפרם ימים אסו
 קכרינן לים לא מיכפר אלא שאינן מחוייכי׳ וא״כ
 אף אי םוי משו׳ כזיונא אינן מחוייכי׳ אלא ודאי
 דמחוייכי׳ ותדר׳ קו׳ על יש״י לדוכת׳ ואפש׳ דלעולם
 אינן מחוייכי׳ משוס כזיונא כשאמ׳ לא כעינא אלא
 דלאו כל צמינים ואין. מצום לשמוע דכריו אכל אי
 משו׳ כפרם כיון דאפי׳ קכרי לים לא מיכפר מצום
 לשמוע דכריו דוכ״ר יוש״ר) [א״מ אין דכריו מחוורין
 אכל כונת םמחכר ז״ל דאי מיכפר א״כ ודאי מחוייכין
 לקוכמ כיון דאיכא כזיון וגם מיכפר אע״ג דאמר
 לא כעינא וליכא למימ׳ דככת״ג לא צוותם תורם
 אכל אי לא מיכפר א״כ כיון דעיק׳ טעמא משום
 כפרם אפש׳ לומ׳ דככם״ג לא צוות׳ תורם עכ״ם].
 וראיתי לםרדכ״ז כחידושיו על םרמכ״ם שדקדק
 מדכרי רש״י דםכעיא םיא אם יש לו
 כפרם או לא ולעולם רםקכורם יקכר שחקכורם מצום
 יכ״כ ליישב דכרי רכינו ודעת םרי״ף ז״ל שםשמיט
 לכעיא זו ופימש דכריו כך דאי אמרת דםעיקר
 משו׳ כפרם א״כ כי אמר לא ניח׳ לים ודאי דלא
 יםים לו כפרם ואי אמרת דמעיקר משו׳ כזיונ׳ א״כ
 אפי׳ אמר לא תקכרםו אין כונתו אלא על םכזיון

 דלא איכפת לים וםכפרם מיכפר .
״ל דמם שלא אמר נ״מ לאפוקי מיורשין  Ity י
 משו׳ רםכזיון לאו כזיון דיורשיס לכד
 אלא כזיון לכל םחיים ואע״פ שכת׳ רש״י דכזיון םוא
 לקמכיו לאו רוקא קאמ׳ א״כ אפי׳ םוי עיק׳ םטעס
 משו׳ כזיונא מפקי׳ מיורשי, . (חשד) ועיין מ״ש
 םלח״מ ודכריו תמוםים וכי ר״י חולק על םמשנם
 דקתני כל תמלין את מתו עוכר כל״ת ור״י דקאמר
 רמז תכי תוא דכריו כמ״ש כמכות וכסנםדרין רמז
 לעדים זוממין שלוקין מן םתורם מנין מוםצדיקו
 וכו׳ [א״מ גם מם שםקש׳ שם על מרן םכ״מ לק״מ
 כמו שיראם םמעיין עכ״ם] אמנם ע״פ דרכנו יראם
 דםכעיין םוא אליכא דר״ש דדריש טעמא דקרא
 אכל לדידן דקי״ל כרמן דלא דרשי טעמא דקרא
 וכן עסק רכי׳ ליכא למיכעי כלל וליכא נפקותא

 מידי וק״ל .

 תיס׳ ד׳ה מכורה וכו׳ ע״כ כפרם וכולי
 וא״ת וםא איכא כפרם



 מסכת סנהדרין נ
 מלכים [ועיין כמ״ש חמחכר ז״ל שם כביצה]:

 ש0 אמר קרא כיצחק ולא כל יצחק פי׳ מדהוח
 ליה למכתכ יצחק יקרא לך זרע וממילא
 אפי׳ עשו [ומדבת׳ כיצחק משמע כמוכחר שכילחק
 ולא עשו] מס שאין כן גכי ונקרא שמו כישראל
 [דלא שייך למכתכ ישראל דאז סוס משמע דצריר
 לקרותו ישראל ומדכת׳ כישראל משמע כקרכ ישראל]
 עד שיהא כלו ישראל ול״ק קו׳ מחרש״א משם ס׳

 פענח רזי ע״ש :
 ש0 אלא מעתה כני קטור׳ לא ליחייכו הנה
 רש״י וחרמכ״ס נחלקו כ1י׳ סומא זו
 ולשיטת הרמכ״ס [כפ״י מה׳ מלכים] דפריך על זרעם
 א״כ כדמשני את כריתי תפר לרכות כני קטורה
 דהיינו זרע קטורה חייכין ולשיטת רש״י דפריך על
 אותן ששח ומשני לרכות כ״ק חיינו אותן ו׳ אכל
 זרעם אינו מחוייכ ואפש׳ [רגם םרמכ״ם מפ׳ קו׳
[ ל  םגמ׳ כפרש״י אלא כדמשני דמרכי׳ לםו סו
 דםריכוי מרכם גם את זרעם ולפ״ז מתני׳ דנדרים
 ד׳ ל״א דקתני םנודד מן םמולין מותר כמולי אומות
 מעולם חיינו חץ מכני קטורם אלא משום דאין
 אנו מכירין אותן שנתערכו [ככני ישמעאל כמ״ש
 מרמל׳ס שם] לא פסיקא לים דפסק נזירות למקל
 דלא מעייל איניש נפשים לםפיקא [וכ״כ םמש״לשס]
 ומיםו םא דפריך כיכמות כר״פ םערל [ר׳ $״א ע״א]
 דלמ״ל תושב ושבי׳ וכו׳ םומ״ל דאיצט׳ לכ״ק וכן
 בפ׳ אין מעמידין (רף כ״ז ע״א) דפריך מאי
 בינייםו וכולי חומ״ל א״ב בני קטורת . ומעתה
 יש לתמום על םרמב״ם דפסק בהלכות נדרים
 דספק נדרים לחחמי׳ ופסק לתאי מתני׳ ודוחק
 לומ, דאזלינן בת׳ רובא דהא כל םקבוע כמחצח
 על מחצה דמי [א״מ מאי דפשיטא ליה רבני
 ישמעאל חוו רובא ואף על גב דישמעאל הוא
 בן אחד וב״ק םוו ששם םיינו משום כיון שישמעאל
 בירכו חקב״ח שנאמ׳ והפריתי אותו וםרביתי
 אותו ודאי דנתקיימח בו ברכה זו וחוי מבא
 כנגד בני קטורה עכ״ה] וי״ל כמ״ש חריטכ״א
, כל הקבוע כמחצה על  כמסכת סוכה דלא נאמ
 מחצה אלא כחנויות שהן קכועין וכן כנשים שחן
 חבועין אבל לא בבני עיירות שםולכים מעי׳

 י לוגי׳ (חש׳) .
p דםרמב״ס ס״ל רבני קטורם p חזרנו 
 1 נצטוו על םמילמ ואפ״חמות׳

 בכל אומות םעולם שנאמ, יכי םגוים ערלים
 [א״מ מזם נראם דחז׳ בו חמחכ׳ ז״ל ממ״ש לעיל
 דחנוד׳ מחמולין אסו׳ ככי׳ק אלא דלא קתני לסו
 משום דנתערכו בבני ישמעאל וכן דעת חמש״ל
ל למחכ׳ דאף כני קטו׳ אינם קמייס ״  וםשתא ס
 מולים אע״פ שמצווין על המילה שנאמ׳ כי כל
 הגוים ערלים ואפילו כ״ח כמשמ, דאין מילתם
 חשוכם ודלא כםמשנם למלך ומם שםוצדך םרמכ״ם
 בםלכות נדרים לסוסיה טעם ואין כונתו אלא
 למי שמצום וכולי םוא כדי ליישב אמאי אסו׳
 בערלי ישראל אלא לפי שחס מצווים אכל כ״מ
 אג< על פי שסם מצווין אין מילתם חשוכם והו״ל
 כאילו אינם נמולים ואנו מצוח ועושם כעי׳ .
 וכ״ז חס׳ מדב׳ םמחב׳ דיל כנ״ל ויש לםביא ראיס

 לזה

 דף נ״ט ע״א גמ׳ והא דינין רקום ועשה
 וכו׳ דינין שב ואל
 תעשם וכו׳ מכאן מוכח אס יש במצות שכ ואל תעשם
 א0 שיש כה קום ועשה חיח לו לחשוכ אותה א״כ
 קשה על הי.וש׳ כפ״ק רע״ז ד׳ ו׳ שכת׳ דלא חשיכ
 מ$זום׳ אבר משום שיש כה קום ועשה ע״ש ואמאי
 וםלא יש בם שב ואל תעשם (ח שר והע״ר) [א״מ

 עיין בם׳ מש״ל כפ״י מם׳ מלכים בזה עכ״ה]:
 ש0 והרי יפת תואר סתם משום רלאו בני
 כיבוש נינםו תקשו םמכרשיסאיךאפמ
 בםש״ס עמון ומואכ טיםמ כםיחון ואשתמיטתייםו
 גמ׳ דפ׳ םשולח ד׳ ל״א ע״א דכחזקם קונץ ע״ש וסם
 תי׳ דע״פ תדיכו׳ שאני וליתא דא״כ םיכי יליף כפ׳
 םשולח דקונם כחזקם ונראם שזם טעם םמחלוקת
 שהיתת כין יפתח עם כני עמון שםעמונים ס״ל
 דלאו בני כיכוש נינחו והרי היא עדין ארצנו וםשיכס
 יפתח ואת כל אשר הוריש ח׳ אלהינו [מפנינו אותו
 נירש רמז לסם תי׳] המפ׳ דע״פ הדיבור חיה [וז״ש
 בל אשר הוריש ה׳ אלחינו את בני עמון ונתנם לשיחון
 אינו אלא מפנינו וא״כ אותו נירש] ועוד דקנינחו
 בחזקה [ח״ש ייתן ת׳ אלמי ישראל וכו׳ ויירש ישת!
ק חאמרי יושב האדן ההיא ר״ל שקנאה  את כל א
 בחזקם ועיין בס׳ פני דוד פ׳ דברים] משא״כ יפת
 תאר [לא שייך כשעת] חזקת אלא כשעת כיבוש.
 וםנם מתא דקאמ׳ יפתח תלא את אשר יורישך
 כמוש אלםיך אותו תירש ש״מ מות׳ לומ׳ לגוי אלהיך
 בעזרך שמתלוצץ עליו וכמ״ש מםרמא׳י כהגתת
 ׳םש״ע ם׳ עכו״ס סי׳ קמ״ז וטעו םמפ׳ שדחוםו

 מםלכם ע״ש בט״ז ובב״ח :
ה וכו׳ וק׳ לדעת ט מ 0 והרי פחות משוח פ  ש
 םרמכ״ם ז״ל שכת׳ דפחות משו״פ
 אסו׳ מדין חצי שיעו״ א״כ מאי פריך סבא אי לר׳
 יוחנן חצי שיעו׳ אסו׳ מן סתור׳ ואי לר״ל םרי לית
 ליה האי כללא דמי איכא מירי וכו׳ כמ״ש תתוספות
 בחוליו ר׳ ל״ג ע״א ע״ש ועוד קשה ראמרינן לעיל
מ ר״לוא״כ אכילו ״  צערא כשעתיח מי לית ליה [א
 לר״ל אשו׳ לגזול מדאוריית׳ פחות משו״פ דקמצער
 ליה לחבריה ול״ד לשאר איסוריו עכ״ם] וע״ש ישוב
 בזה (חבל על דאברין) ועיין ישוב אחר כזה לקמן

 ד״ת אלא מעתא בני קטורה :
ב גמ׳ ההוא למשרי שבת וכו׳ הקשח מתר״ש ״ # 
 אלגאזי למה לא אמר דאילט׳
 לומ׳ ביום ולא בלילה וראיתי לבעל פני מבין שהביא
 משם ם׳ בירך יצחק ז״ל שתי׳ דאי לביום ולא בלילם
 אימא עיקרא לב״נ לחייבו ודרך אגב אמר ביום ולא
 כלילם אבל אי למשרי שבת בב״נ ליכא שבת. עש״ב
 בונת דבריו דלמשרי שכת מכח וביום וא״כ אין שייך
 לחייככ״נ וכו׳ אכל אי כיום ולא כלילת אימא לחייב
. גם ממ שסק׳ עליו ו  כ״נ ול״ק מם שםקשו עלי
 אימא למלתי׳ ל״ק דלמלתים דגמ׳ עיק׳ קרא אתא
 להבי אבל זם ביום ולא בלילם אינו אלא דמלם אחת

: ר מ ב  לכד אמרי׳ דרך אגב ו
 ש0 ההוא לכל דכה שבמנין י״ל בשכיל דכר
 שכמנין רככר יש לנו ילפותא מכח
 במשוך היוכל חמה יעלו כמר כדאית׳ בביצה ד׳ ח׳
 ע״ש דצדיך מנין אחר להתירו ורלא כח׳ מש״ל כח׳



 מסכת הגהדריז
 דמרכינן כ״ק שלא םיו כעולם משא״כ לענין ירושה
 תדע דלאו מ״ש דהא הרא״ם כפ׳ חיי שרש ד׳ים
 שמות תטומאת וכו׳ כת׳ רתרי ככר נתן אלא וכו*
 ע״ש ומת חכרח תוא זת דנימא ויתן אכרתס את
 כל אשר לו קאי אמת שקנת בתר ששר מתנה רמאן
 לימא לן דבתב לו דאיקני אלא כונתו רמאחר שכת׳
 ששר מתנת מכח קרא דכי ביצחק א״כ א״ץ לכתוב
 לו שטר מתנת כמת שקונת דכבר כתיב כי ביצחק

 ולא מדכי׳ כ׳ק אלא למילה .
 ודע שראיתי להרמכ״ס ז״ל שתכיא פשוק
 ותקימותי את השבועה אשר
 נשבעתי לאברהם אביך נראת שבא לשלול רלא יקרא
 ג״כ זרע יצחק משוס דמקרא דכי ביצחק לא ממעט
 אלא שלא יקרא זרע אבדתם ובתכי יתיישב מ״ש
 בש״ע בת׳ ר״ה סי׳ תמרקרק לומ׳ לזרע יעקב טועם
 ותקשו תמפרשיס דתא אפש׳ שיקרא זרע יצחק רקרא

 לא מיעט אלא מזרע אברהם ובמ״ש ניחא .
 חזרמ למ״ש הרא״ס ז״ל כפ׳ חיי שרה נ״ל
 דע״כ בני קטורת רכתב ט״ס
 הוא דתא למי קשו׳ שייר דכתיב ולבני תפילגשיס
 נתן אבדתם מתנות ולא קשיא אלא מישמעאל שלא

 נתן לו כלום ודו״ק :
 דף ס״ה ע׳ב תופ׳ ד״ה ד״ל וכו׳ אליבא
 דמ״ד וכי,
 עכ״ל דברי מהרש״א ז״ל תמותים רחא ר״י קאמ׳
 בהדיא עקימת שפתיו הוי מעשה (א״ה אי מהא לא
 אריא די״ל ד;ה טעם הש״ש דוב״ר ייש״ר) ועור דר״י
 ס״ל בשבועית וכמשכת מכות דהאומ׳ שבועת שאוכל
 ככר זו תירס ועבר תיוס ולא אכלת אינו לוקס משו׳

 רתוי לאו שאין בו מעשת (חשד וחע״ר):
מ תימ  דף 7״ט #״א 1T3 ולא בכ״ר וכו׳ ו
 י ונו׳ עכ״ל ונ׳ל
 לדעת רש״י אס ח;ר לעירו [ותורה לעשות והעלוהו]
 לירושלים [ותתחילו לרונ ] ובאות׳ שהייה גלו ואז
 וראי ממיתין אותו• וההיא דפ׳ היו בורקין היה תחלת
 דין דהרי הבדיקה [של העדים] היא תחלת דין ואתכי
 פריך שפי׳. והא דקתני אלא מעלין ונו׳ ק אי אקורם
 שגלו [וארישא קאי לא כב״ד שבעירו אלא מעליי

 ־ ונו׳] ול״ק קו׳ התוש׳ וק״ל :
 דף צ׳ גמ׳ ממנו תרומת ה׳ לאהרן
 הנהן וני אהרן לעולם
 קיים ונו׳ אלא מלמד שעתיר לחיות וישראל נותנים
 לו תרומת מנאן לתחיית המתים מן סתורת תקשת
 הדשכ״א רתא ר״י אית לית מציית נטילות לעתיד
 לבא וא״נ תיני שייך מצות ונתתם ממנו לאחרן הנהן
 ונב׳ תירצתי במ״א אכל אח״כ ראיתי בס׳ מ״ח ביוש׳
 לבב ד׳ ל״ט שנתב דאף למ״ד מצות בטילות לעת״ל
 תיינו [פל אחד בשעת שיחית] שיתית בקטן ופטו׳
מו נל  ולאח׳ י״ג שנה נעשת גדול ויתחייב במצות נ

 ישראל ונחת רעתי בזה ודוק :
 (א״ת מ״ש ככ׳ תי׳ במ״א לא נודע לנו ותי״ח) [א״מ
 ואנכי מצאתיו כליקוטיו למשכת שכת ר׳ ל׳ כדרך

 אגכ והעתקתיו כאן וז״ל .
 ואגב ראיתי [לתרשכ״א כסנהדרין] כפ׳ חלק
 ד׳ ץ׳ דאמ׳ ר״י.מנין לתחיית
 המתים מן תתורת שנאמ׳ 'ונתתם ממנו לאחרן

 חכחן

 לזה רכן מוכיח לפי׳ הערוך והדא״ס כפ׳ בא דערבי
 מהול וגכעוני מהול דקאמר כפ׳ הערל הס מכ״ק
 ואפ״ח פריך עלייהו ממתני׳ דנדרים־הנז׳ אלמאאפי׳
 כני קטורה אין נקיאיס מוליס אלא 'ערלים והם
 ככלל אומות חעולס דמתני׳ ויש לתמוה על המש״ל
 שתוא תכיא דכרי תרא״ס הנז׳ ולא נתעורר בזת .
 מיתו אכתי ק״ל בין לרעת תמחב׳ בין לרעת המש״ל
 מדפריך בפ׳ אין מעמירין אתתיא דקאמ׳ א״כ ישראל
 שמתו אחיו מחמת מילה ולא מלוהו וכו׳ ולמ׳ד
 המל ימול ליכא והתנן קונם שאני נתנת ממוליס
 אשור בערלי ישראל וכו׳ אלמא אע״ג דלא מהילי
 במאן רמהילי דמי ומאי פריך שהרי לפי דעת
 חרמכ״ס טעמא דמתני׳ תוא משו׳ דאין כונת הנודר
 אלא למי שמצווה על המילה וישראל שמתו אחיו
 מחמת מילה מצוח ועושח קרינן כיה אלא מפני
 אונשו. הוא דלא מל וכמ״ש,חמש״ל שם אכל תכא
 דכתי׳ חמל ימול וכיון דאינו מהול פשול ומה ענין
 נדרים דתלך כתן אחר כונת תנודר לכאן וכת״ג תקשו
 תתוש׳ שם ותי׳ תתוש׳ לא שייך כאן שתרי לפי דעת
 תרמב״ם ד״ז לאו מקרא ילי0 אלא משוס דאין כונת
 •תנודר וכו׳ וי״ל ואכמ״ל עכ״ת] ומזת נדחת מ״ש
 תמש״ל דתתוס׳ לא תקשו על פרכת ותרי מילת
 משוס דסמיך אמתני׳ דנדריס עש״ב דלית׳ דתא
 איכא למימ׳ דמצווין ואפ״ת אין מילתס חשובת
 דנקראיס ערלים (א״ת מזת אין ראית שתרי ודאי
 כני קטורם לאו מטעם רנקראיס ערליס אלא משוס
 דנתערכו. רוכ״ר יוש״ר) [א״מ ככר כתכתי דתשתא
 חזר כו תמחכר ז״ל ממ״ש לעיל אלא דטעמא דככי
 קטורת נמי משום דנקראו ערלים אע״פ שתם מצווין
 עכ׳׳ה] והיינו שתוצרך םתנא לומ׳ שנאמר וכל תגויס
 ערלים ולא אמר משוס דלא נצטוו ואנן מצווין
 ועושין כעי׳ אלא לומר ראפי׳ מצווין נק׳ ערלים
 (א״ת מזח אין ראית דאפשר דמייתי מקרא זה
 לאשמעי׳ דתנודר מן תערליס מותר כערלי ישראל
 דוכ״ר יוש״ר) [א״מ אמת שכ״כ המשיל שם אלא
 שזח דוחק דלא קאי אככא רשמיך ליה אכל השתא
 לפ״ד המחכר ז״ל קאי אדשמיך ליה דאפי׳ כ״ק
 רמצווין נקראו ערלים גס לפ״ד תמחכר תשתא א״ש
 רלא קאמ׳ כפ׳ הערל דאתא לכ״ק וכן כפ׳ אין
 מעמידין לא חומ״ל דא״כ כ״ק כמ״ש לעיל עכ״ה]
 אך לענין זרע אכרחס ודאי לא מיקרו זרעו וחיינו
 יתכן הנודר מזרע אכרחס מותר ככל אומות העולם.
 ותרא״ס כפ׳ ויגש כתכ שלא נתמעטו מקרא דכי
 כיצחק אלא כני ישמעאל שתיו כעולס ולא כני קטורה
 וקשת דתש״ס הוצרך לרפויי כני קטורת [מואת כריתי
 הפר משמע דלא מיקרו זרע אכרתס] וי״ל דכונת
 הרא״ס אחר תרכוי מאי חזית דמרכית כ״ק וממעט
 כני ישמעאל לזה אמר דוקא ישמעאל שחיה כעולם.
 ומזה יתיישכ קו׳ חמש״ל ז״ל על הרא״ם כפ׳ חיי
 שרה ומדוקדקים דכרי חדמכ״ס שכת׳ כני קטורה
 שנולדו אחר ישמעאל ויצחק . ומ״ש ת׳ חק נתן ז״ל
י שמואל ז״ל ליישכ  [כליקוטיו על חרא״ס] וכ״כ ת׳ מ
י קטורת שכת׳ כפ׳ חיי שרה ט״ס הוא  דע״כ מ
 דהא לא היו כעולם •ע״ש דכריחס תמותים דתא
י קטורה כתי' ויתן אכרחם את כל  כתר שנולדו מ
 אשר לו ליצחק אלא וראי דלענין מילת רוקא הוא



 מסכת מכות נא
 להזימה רכר׳ עכ״ל אין להקשר׳ [דמא* עריך הגל(׳]
 דהא משלמין כשרכש [שהרי כשארשרין ארתה מ:שידין
 אותם כתובתה וכשתוזמו משלמין לה כתוב׳ א״כ
 הרי מקיימי כהו הזמה] דהא התם מיידי באררשת
 דאין לה כתובה כמ״ש הדמכ״ס ז״ל בה, אישות ועוד
 דכתובה מדרבנן ולא חשיב כהכי עדות שאתה יכול
 להזיממ [רלגבי קטלא רתיא דאוריית׳ לא מקיימא
 בהו הזמה וכן לא מצו נמי למימ׳ להפסידה כתובתה
 באנו כיון ראינה אלא מדרבנן ולא מפטרי בהכי].
 אלא רראיתי למחרש״א ז״ל שם שהקשה בגמ׳ דמאי
 פריך אלא כאשת חכירת וכולי שתקש׳ הא דלא
 מוקמי לת כשמת כעלת כשעת עדות םעדים וכו׳
 משוס דאכתי איכא למימר לתפשידת כתוכם כאנו
 ע״ש ויךל על דכריו רא״כ מאי.פריך התם מ״ש
 נערת תמאורשת דנקט לימא רנקנו מאורשם כלא
 מיכעיא קאמ׳ דלא מיכעיא נשואת ריכולין לומר
 להפשיר׳ כתוכת׳ אלא אפי׳ ארושה [דל״ל כתובתי
 מפטרי] מטעם לאושרה על כעלה כאנו אלא וראו
 רכתוכת מררכנן ולא מפטרי כתכי ותו קשה לי דמאי
 מקש׳ דתא אכתי יכולין לומ׳ לאוסרם על כועלת
 כאנו [דתשתא לא שייך שנויא קמא דגמי כשזינתא
 מכועל ראשון ומש״ת משני כשזינתת וחזרת וזינתת]
 ואי כופתו להקשו׳ כשמתו שניהם זת וראי,דוחק גס
 תירצו לא א״ש דאכתי מאי פריך ותא יכולין לומ׳
 לאוסרת על כועלת שני דילמא כשמת כועל כ׳ .
 גס עיקר קושייתו נ״ל דאין לה מקום רהש״ס תתם
 דקאמ׳ אלא כאשא חכירה דקי״ל דמיקטלאוכו׳ קאי
 אגמ׳ דלעיל ד׳ ח׳ דמתרז ר״פ הכא כאשה חכירה
מ כהי׳ לשם עכ״ת] ותתם ח מ  וכו׳ [א״מ עמ״ש ה
 הכעל תוציא שם רע ותכיא אלו תערים וקאמרי
 רכנן דככ״ג משו* שיש כו ד״כ והיכי שייך לומ׳ שמת

 הכעל(א״ה עיין כה׳ חמרא וחיי שם ודו״ק :
 ד״ה V1yt2 אנו כאיש פ׳ שחייכ גלות וכולי
 ועי׳׳ל דמיירי שפיר דליכא רגלים
 לדכר וםשתא ניחא משונא וכולי עכ״ל אין כונתם
 לומ׳ דדוקא היכא דליכא דגלים לדכר אכל סיכא
 דאיכא רגלים לדכר אפי׳ תשונא גולת דלית׳ דהא
 לקמן מוכח דאפי׳ םיכא דאיכ׳ רגלי׳ השונא• אינו
 גולת [א״מ ד״ל מדקאמ׳ ר״ש יש שונא גולם וכו׳
 מכלל דת״ק ם״ל לעולם אינו גולת עכ״ת] אלא
ם דמעיקרא תקשו ותא יכול לומ׳ מזיד תייתי ת נ  מ
ו שאומר מזיר םייתי  ותי׳ דרגליס לדכר מנצח דמי
 וע״ז תקשו משונא שאפי׳ דאתה דן מסכרח שמזיר
 םוא אפ״ת אומדנת רגלים לדכר מנצחת סכר׳ דמזיד
 תוא כמו שמנצחת לזת שאומר מזיר םייתי ואחר זה
 תי׳ דליכא רגלים לדכר ד״ל דס׳ רגלי׳ לדכר אינה
 מועלת כלל ואינת מנצחת המזיד והיכא דאמ׳ מזיר
 חייתי יכול לומ׳ אלא דחכא משום דשתיק וא״צ
 לאוקמא כרגלים לדכר דלא מחניא כלל וא״כ לק״מ
 משונא וא״צ לאוקמ׳ דליכא רגלים לדכר ודו״ק חטיכ:
ל תזוממים וכו׳ כדתניא תכת תכה וכו׳  ד׳׳ה כ
 עכ״ל עיין מה שחגיחח מחדש״ל ז״ל
 ונ״ל טעמו משו׳ דחכה תכה אינו כרייתא אלא חם
 דכרי םש״ס כפ׳ אלו מציאות דאל״כ כשחכיא
 כסנהדרין חכריית׳ דמות יומת למה צריך לכקש
 עצות מרחוק מגואל םדס חו״ל להכיא חכה תכה

 שתיא

ק לעולם קייס אלא מכאן לתחם״מ ה  הכהן וכי א
 מן תתו״ח ואם מצות כטילות לעת״ל מה שייך ונתתם
 ממנו ול״ק ע״פ דכרי הרדכ״ז שיש [כמה] מיני תחיות
 התחייה הראשונה היא לצדיקים וכו׳ ועור דאםרן
 עם חי נשיכיס הם יבואו עם המשיח [קורס התחייה]
 וראיה מדכרי חתוס׳ די׳ ע״ע [ד׳ קי״ד] ד״ם
 [אחד זכר לפסח] שכתכו דכשיכנה כח״מ יכואו
 משח ואהרן וכו׳ ע״ש ואם לזמן התחייה א״כ חיישי'
 שמא קורם התחייה [יטעו] א״ו כרכתי׳ וק״ל :
 דף צ״כ ע״כ גמ׳ כשעה שהכיל נבוכרנצר
י מלכותיה ל ו כ  לחנניה ו
 מלכות עלס וכולי נ״ל הטעם שתחיה מתים אלו
 וכשעה זו החית אותם והוא כתקדים מחלוקת ר״מ
 וי״י [כפ״ק דקידושין ר׳ ל״ו ע״א] כתי, כניס אתם
 לת׳ אלהיכס כזמן שעושין רצונו של מקום קרויין
 כניס כזמן שאין עושי׳ רצונו של מקום [אץ קרויין
ם  כנים רר״י] ור״מ אומר כין. כך וכין כך נקראי׳ מי
 שנאמ׳ כניס לא אמון כס ואומר כניס משחיתים
 ואומר ותית כמקום אשר יאמר לתם לא עמי אתם
 יאמר לתם כני תל חי מאי ואומר וכו׳ וכי תימא
 כניס מעליא לא איקר ות״ש וכו׳ יאמר להם כני אל
 חי ופי׳ רש״יע״י תשובה וקשת אי ע׳יי תשובה אפי׳
 ר״י מורח ונראה דמייתי ד״מ ראית מאחר שע״י
 תשו׳ בני אל חי איקרו מוכרח הוא [שקודם] תשובי
י אל חי  איקרו בנים דאל״כ הול״ל בנים לחור מאי מ
 וזתו שנכוכדנצר שבר עברי׳ תן ועבד שמכרו רבו
 מאי תרעומת יש לו עליו וזהו שהכיל לחננית מישאל
 ועזריה מה עשה הקב״ה תחיה מתים מישראל שהן
 רשעי׳ גמורים כמ״ש העצמות היבשות להורות
 שישראל נקראו בניס אע״פ בהם רשעים אמר מה
 טיבן של אלו אמרו לו חביריהם של אלו מחיה מתים
 והוא היה יודע שהקכ״ה השיה אותם כמ״ש רש״י

 לזה אמר מלכותה מלכות עלם .
H יש לפ׳ הפ׳ טוכ ה׳ לכל ורחמיו על כל1 D 

 מעשיו אפי׳ הרשעים להודיע לככי הארס
 גכרותיו לאומות העולם שקרויין ככי האדם ויהיו
 משבחץ ואומרים מלכותך מלכות כל עולמים וזהו
 עצת דכיאל שאמר לו וחטייך כצדקת פרוק לתורות

 שכקראו ככיס שתצדקת מדין ככיס כמו שידוע:
 דףy Tp.2 גמ׳ מפכי מת תקדיס פ״א
 לעי״ן כשכיל תמרגליס
 שאמרו כפיהם מה שלא ראו כעיכיחס כראח שעל זת
 נרמזו [כא״כ הכ׳] כעכין פצו עליך פיהם וכו׳ וסמיך
 ליה [כא״כ חג׳] פצו עליכו פיהם וכולי וכד׳ אשר
 אמרו כגוים וכו׳ ככגד מה שאמרו כפיהם . אבל
 כאיכה קמייתא אין כה עכין פח ולזה לא חקדיס
 כח פ״א לעי״ן ועיין כמםרש״א ז״ל. ועור אפשר
 רתני חדא אגכ תיתי מיהו תמתי אגכ תרתי לא
 לכך כקמייתא עשה כסדר ואיכה כתרייתא אגכ וק״ל:

 סליקה לס מס׳ סנהדרין כש״ד .

ה ד  מס׳ מכות כ
, ד״ה מעידין וכו׳ וחו״ל  דף ב׳ ע״א תיס
 עדות שאי אתה יכול

 כו 26



 מסכת מכות
 והויא כמו אשה גרושה וא״כ אמאי מפשירין ואחא
 תי׳ דתיכא דאיכא עדים אינת נאמנת וא״כ מוי כאלו
 נתגישת על פיהם ולאחפשיד׳ כתובת׳ [כשלא תבעה

 שאין דבריה כלום] וק״ל:
 דף י״ד ע׳ב גמ׳ ההוא לאכילה ותא
 לנגיעה וכו׳
 וליכא לאקשוי דאמאי איצט׳ קרא לאכילה דהא אי
 א כשר לאכילה בלא נגיעה דאיכא למימ׳ דאיצט׳
 לעבור עליו בב׳ לאוין אבל לקמן ק׳ רמאי פריך
 לר׳ל ההוא מבע״ל לטמא שנגע בקרש וכו׳ דאפי׳
 מבע״ל לטמא שנגע בקדש מ״מ אכילה מינת משתמ׳
 משוס דא״א לאכילת בלא נגיעה אלא ודאי נר׳ דאפש׳
 לאכילת כלא נגיעת כגון שתחב לו בבית תבליעת
 ראי לא תימא הכי הא דקי״לבש״פ אלו תן תנשרפין
 דאין טמא תאוכל תרומת חייב מיתת אלא באוכל
 תרומה טתורת אבל תרומת טמאת אינו חייב וכן
 פשק תר״מ במז״ל ואיך אפשר לטמא לאכול תרומה
 טמירה תא א״א לאכילת בלא נגיעת א״ו בתחב לו
. אבל ׳ ו  וכ״כ תתוש׳ והר״ן בחי׳ לשם מכח האי ק
 ראיתי לתרא״ם כפ׳ אמור כפ׳ ואיש כי יקרכ מכל
 זרעכם דכת׳ דא״א לאכילת כלא נגיעת ומתתיא
 סוגיא דפ׳ אלו הן הנשרפין ליכא לאקשויי דאיכא
 למימ׳ דאפש׳ לטמא לאכול תרומה טהורה כגון
 כדלא אכשר וכ״כ נמי תתוס׳ וחר״ן שם אכל מהאי

 סוגיא ק׳ ודו״ק :
 תוס׳ ד״ה ההוא לתרומה וכו׳ דלקדשים
 נפק״ל מג״ש דטומאתו
 וכו׳ עכ״ל עיין כמה שהקש׳ מחרש״א ז״ל ונראה
 ליישב דאי קיא דבכל קרש לא תגע לנגיעת קדש
 תוא דאתא למ״לג״ש רטומאתואי לאכילת מדאתקש
 קרש למקרש יל פי׳ לה וליכא לאקשויי תשתא נמי
 דקרא לנגיעת רתרומה למ״ל קרא ראיש איש מזרע
 אהרן לאכילה הא מדאתקש למקדש ילפי׳ לה רתממה
 יש כה נטילת נשמה כאכילת׳ רחייכמיתה כירי שמים
 וליכא למימ׳ דלא יל פי׳ ממקרש אלא קרש דהא רש״י
 כחומש פי׳ קרא דככל קדש לא תגע כאכילה דתרומה
 מדאתקש למקדש רכר שיש כו נטילת נשמת וכו׳ א״ו
 גס אי קרא כתרומת איירי [ילפי׳ ממקדש אלא רי״ל]
 דמלתא דאתיא מתיקשא [טרח וכתכ לס] קרא וכ״כ
 כעלי הכללים ז״ל אכל אי קרא כקדשי׳ מלתא דאתיא

 כהיקש׳ טיח וכת׳ לה ג״ש [לא אמרינן]:
 דף ט״ו ע׳א גמ׳ אמרו לו אמרת וכו׳
כ מחרש״ל ת כ ] 
 נ״ל לרככ״ח ומ״ש אח״כ אמר רכה הוא רכת] כר
 נחמני ע״ש הוכרח לזה דאי אר״י קאי איך [הדר כיה
 משוס דק״ל אונס דהא] לר״י גופיה אית ליה לקמן
 כל ימיו כעמוד והחזיר וכ״כ חריטכ״א ז״ל אכל לפי
ל דכת׳ מכח חו׳ דכריית׳ ׳  דכרי מהר״ם מלוכלין ז/
 דאונש אמתני׳ דהכא למקדש טמא דלא הדר ר״י אלא
 מכללא [ראמר כל ל״ת שקדמו וכו׳] משום דאונס
 אינו לוקה רכל ימיו כעמוד והחזיר קאי א״כ א״ש
 אמרו לו לר״י. ואע״ג דאין למדין מן הכללות היינו
 רוקא בדברי התנאים אכל כדכרי האמוראים למדין
 וכן תיא דעת הדשכ״א ז״ל הכיאו הר״כ יד מלאכי
 ז״ל אכל מ״מ נ״ל דאמרו לו לרככ״ח קאי ורככ״ח
 הוא דהדר כיה וס״ל כר״ל קיימו ולא קיימו ומתני׳

 דמבא

 שהיא לפניה אלא שהם דכרי הש׳׳ס לכך תגית מות
 יומת ועיין למחרש״א ז״ל ודו״ק :

 כאיד ותריץ ת׳׳ר יושף דרוצח וגואל תדס חוו
 כ׳ כתוכיס לענין שלא וכו׳ כמיתת שאינת
 מארבע מיתות ב״ד וכו׳ עכ׳׳ל מיתו תתיש׳ כפ׳
 נגמר תדין ד׳ מ״ת ע״ב ד״ס משוס וכו׳ לית לתו
 .האי סברא כתי׳ תא׳ דתא מתני׳ דתתם איירי בר׳
 מיתות ב״ר ותתוס׳ דתכא מתרצי לקושייתם דהתם
 כתי׳ הב׳ דשם . וחנת תר״מ במז״ל בפי״ד מה׳
 םנתדרין כת׳ מת שעמד על נפשו וכו׳ יע״ש ונ״ל
, דדוקא כורח וזתו מי שעמד על  דש״ל כתי׳ הכ
 נפשו ונקט דין זת דנקטעת גבי מי שעמד על נפשו
 לרבות׳ דאפי׳ במי שעמד ע״נ דתורגיו אותו בכל
, יד העדים משוס  מיתות אפ״ה לענין עדים בעי
 דתוי מצח וגואל תרם ב׳ כתובים ול״ק מת שחק׳
 מרן ז״ל ועיין כש׳ ל״מ מת שפי׳ כדברי רבינו ואין

 לתאריך וכמ״א נאריך כזת כש״ד וק״ל:
 דיה זוממי וכו׳ תו״א ת״מ כשתכועל תית נידון
, עכ״ל ועיין במת שתקש׳ מתרש״א  וכו
 ז״ל בפ׳ ד״מ ולק״מ דא״כ למ״ל חיא מרכתיב לאחיו
 ולא לאחותו שמעי׳ שמחולקי׳חן ואיזה ענין שמחולקי׳
 ע״כ דוקא ככת כתן לפי שיצאת מכלל בת ישראל
 אי לר״ש אף כאמתה ואי לרכנן כנשואה אכל ככת
 ישראל גכי נשואת כתיכ מות יומת חנואq ותנואפת
 וגכי אמסת כתי ותוצאתס את שניחם וא״כ למ״ל
 תיא ע״כ לא איצט׳ אלא למעוטי זוממים וזסו שכת,
 איצט, היא למעוטי זוממיח להורות נד!ן דעיק׳
 היא לא איצט׳ לא למעט זוממיה אכל למעט כועלח

 מלאחיו נפקא ופשוט :
 ע׳כ 1Y1 ומה השוקל וכו׳ דאיכא לאוקמי קרא
 וכו׳ כשאר מיתות כ״ר שאינן
, עכ״ל ועיין כמ״ש מתרש״א ומ״ש  כסקילה וכו
 דכחנק איכא למעכד ק״ו ליתא דלרכנן חנק קל ואי
 לר״ש ל״קדקרא כתיכ כתדיא ועשיתם לו כאשר זמם
 לעשות לאחיו דתיינו כועל כת כתן שתוא כחנק גם
 לר״ש ליכא למימ׳ גן״ו ומת תסוקל דתא לר״ש כת
, אמסה [כדאית׳ כסנתדריןד׳  כתןםיצתה היא אפי
 נ׳ ע״א] וכתיכ ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו
 שםוא כסקילם וע״כ אליכא דרכנן [פריך] ואליכא
 ררכנן ע״כ כשריפה גלי קרא דכתיכ לעשות לאחיו
 ולא לאחותו מכלל דכעלמא עכדי׳ כשריפה וא״כ
 גלי קרא דלא ליעכיר ק״ו וליכא כ״א סקילה ואליבא

 דרכנן ודו״ק:
, א ד״ה מעידין אנו כאיש וכו  דף נ׳ 7
 ואע״גדאמרינן
, עכ״למדכריםם  םאשם שאמרם גירשתני נאמנת וכו
 מוכח דס״ל דםאשה שאמרם גירשתני תטול כתוכת׳
, ה  עיק׳ ותוספת ודלא כסכרת םרמכ״ס ז״ל כפ״י מ
, פ״ט ע״כ  גירושין וכן מוכח מדכריהם ככתוכות ד
 ועיין צם׳ ל״מ ז״ל שם וכ״ח דעתמחרש״א ז״ל שחק׳
 דטכא לים עכרו לים וכו, ע״ש מיסו מדכריםס
ל דלאמםימנם לכתוכם ו  כיכמו' כפ׳ האשהשהלכ׳ מ
 לגמרי אלא לענין נשואין וכן מפורש כפסקי סתום׳
 שם שאין לפרש פי׳ אחר ויש לפרש דכריםס כאן
 שכונתם אע״ג דאמרינן םאשם שאמרם גירשתני
 נאמנת וא״כ כשלא תכעמ נתוכ׳ מחלם כתוכת'



 מסכת מכות נב
 על רכ דימי מתנא דפי חזקי, אלא ודאי דאיבא
 חילוק פין ממון למלקות . אפל מה שתי׳ מםיש״א
 לא ידעכא מאי קאמ׳ דא״כ מאי פריו תלמוד׳ אי
 דקטלת קי״ל כדרפה מציה דהא חייבי מיתית מיתית
 שוגגין וד״א כמי משו׳ שתי רשעיית כדמשמע ב1׳
 אי״ב ועיין בדברי תריטב׳׳א דתביא (כאן חתר)
 יחשיכ איתי׳ אחד ילכך קפריך קי״ל כדרכה מניה
 אלא העיקר נראה כדכרי מחרש״ל אכל עדין קשה
 אמאי [לא מיקי לת דקטלת] כמזיד ולא תתרו בו

 למיתה וצ״ע ודו״ק חיטכ :
 דף כ״א ע״כ רש״י ד״ה אי לאו דקלםך
 וכילי כשכיעית
 משו׳ חורש וכולי עכ״ל וכת׳ מםרש״א מיהו ק״ק
 דאיכא למ״ד דחורש בשביעית אינו לוקה ע״ש וכינתו
א חד אמר ליקת וח״א אינו  רמתם קאמ׳ ר״י ור״

 ליקם ילא משיימי ימםכא מיכח דר״י ס״ל חירש,
 בז׳ ליקה דחא ר״ל תלמידיה מים יאי לאי דידע דר״י
 ס״ל דחורש בז׳ לוקה לא הוה אמר הכי יכח״ג איתא
 כתמורה ר׳ כ״ד ע״כ דמייתי י־איה מר״א תלמידים
 ולא אהדר ליה ר״י הבי.ועיין.במ״ש מרן ז׳׳ל כע״א
 מה׳ כלאים דרכיני פ׳ כרכת ורכריי סותרים למ״ש
, שכת פ״א דחתם מוכח דרבי׳ פסק כרכ ייםף.  כת
, מש״ל ז״ל שם כס׳ כלאים שהקשה על  וראיתי לס
 דכרי מרן שם מש״פ כתרא דע״ז יעו״ש ולק״מ דהתס
 כדרך דחיית קאמ׳ לים דאפשר דרכנן פליגי יאית
 לתי(חשר כמת שיטות) אין תכרח דרכנו פליגי .
 ודברי.חשע״ת שס תמותים דאדדבא אליבא דרכ
 יישף פשיטא ליה למדן דרבנן אשרי רר״ימשפק״ל

 (יחשאר חשד הי״ח) :
 דף כ״כ ע״א גמ׳ יליחשוב נמי בגון דאמר
, ו נ  שבועה שלא אחריש ו
 כין כחול כין כיו״ט ונולי מנאן ק׳ לדעת ריב״א
 כשבועות ר׳ כ״ג ע׳׳א ר״ה אלא הן וכו׳ שכת׳ דהיבא
 דחזניר כליל פסח לא חיילא שכועה אפי׳ ע״י כולל
 ודוקא סינא שאומר סתם יע״ש והא הנא דהזניר
 יו״ט וקאמ׳ דחיילא ע״י מלל [א״מ לא ידענא מאי
 ק״ל דלא קאמ׳ ריב״א אלא םיכא דנשכע לבטל את
 תמצות כגון שלא לאכול ^צה או לאכול נבילות דאז
 •אפילו ככולל לא חיילא שבועת ניון שתזניד את
א  שאיסור אכל נשבע לקיים את המצות כגון תנ
 שנשכע שלא יחרוש כין כחול כין כיו״ט חיילם ככולל
 אעיפ שתזכיר יו״ט וכתדיא קאמר תתס אלא לר״י
 כשלמא לאו משנחת לח אלא חן תמ״ל ונו׳ אלמא
 כלאו דהיינו שלא אוכל נבילות ושחוטו׳ חיילא ככולל
 אע״פ שתזכיר נבילות כדמוקי לה סתם כמפרש יעו״ש
 עכ״ח] וצ״ל דס״ל דחא דקאמר הש״ס הכא חכי לא
 שאמר הכי כפי׳ אלא שאמר סתם [שלא אחרוש
. ואין לחקשו, וליחשוכ  כשבוע זח וחל כו יו״ט]
ט דלוקה ואינו חורש  שאמר שכועח שאחרוש כיו׳ 7
 וכ״כ םדמכ״ס דלוקת משוס שכועת שוא ואפילו
 שקיים די״ל דלא השיכ אלא הלאוין שתם.משום
 החרישה אכל זת לוקת משוסשכועת שוא ואינו מטעם
 םחרישת דאדרכא תחרישת תיא קיום שבועתו :
 V)H ד״ה א״ל כגון דאמר שלא אחרוש
 וכו׳ וק׳ דאכתי ליתא כלאו
 .ומן וכו׳ עכ״ל ולפי דברי ריכ״א כמס׳ שבועות

 הנז״ל

 י דתכא למקדש כשתזתירו אותו ב״ד לצאת ולא יצא
 כדכתכו תתוס׳ לקמן ואין אנו צריכין לדכרי מתר״ם
 ז״ל. ואע״ג דראיתי מכריחים דאמרו לולר״י מדברי
 רש״י לקמן כד״ה מידי תוא טעמא וכו׳ וק׳ל לר״י
 אונש והוצרך לעשותו לאו שניתק לעשה ע״כ לאו
 הכרח הואדודאילר׳יידאיצטריךלומ׳ כל ימיו כעמוד
 והחזיר משום קו׳ דאונש הוא אכל הוא לעולם לא
 חרר [כיח מעולם] אכל לומר דמעיקר׳ הדר ואח׳ כ
 נראה לו האי שנוייא דכל ימיו זה דוחק הוא וק׳״ל:
 ע״כ תוס׳ דיה מידי הוא טעמא וכולי
 ולכך פי׳ הר״ר
 שלמח וכו׳ עכ״ל לפי פי׳ הר״ר שלמה וראי רייוקא
 דמתני׳ לא אתי כר״ל אבל אפש׳ רר׳׳ל מורה כעיק'
 דינא רכל לאי שקדמי עשת ליקין עליי לאפיקי
 משיטת רש״י ז״ל יזת שכתכי כתחלת דכריתס משמי
:  אכל לר״ל דאית ליה קיימי ילא קיימי יכי׳ יק׳ ל

 דף 0״? ע״א גמ׳ ס״ל כאידך תנא דר׳ יהוד׳
 י וכו׳ עיין כמת שתקש׳
 מתר״ס מלובלין ז״ל ולא ידענא מאי קו׳ דר״י ור״ל
 [לאו] מעיק׳ דקרא ילפי דקרא אתא לומ' [שיש מ״ע
 כשריפת] דהנותר (חשד) [א״מ ונ״ל לתשלים רכריו
 ז״ל כך ואפי׳ אי לאו שאכ״מ אין לוקין עליו מ״מ
 איצט׳ קרא ליתן מ״ע כשריפת תנית׳ וכן אי לאו
 שאכ״מ ליקין עליי יתתראת ס׳ שמת תתראת חית
 ידעי׳ ממילא דאין לוקיןעל חנית׳ דתיי לאי הנ״לע
 אלא דר׳ יוחנן ור׳יל דייקי מדאמ׳ ר״י דאתא נמי
 לומ׳ שאין לוקין עליו משמ׳ הא לא״ה חוה לקי ואיתו
 ודאי ס״ל דכתמייתו לקי אלא דר׳ יוחנן נראית לי
 סכרתי לענין תתראת ש׳ רשמת תתראת אכל לענין
 לאו שאכ״מ לא נר׳ לו כותית אלא כאידך תנא ור׳׳ל

 ס״ל כה:ך עכ״ם] :
 חוס׳ ד״ה אי דקטלא וכולי דזניירי שהרגו
 בשוגג וכו׳ עכ״ל ועיין מ״ש
 מחרש״ל ז״ל ומ״ש עליו מהרש״א ז״ל ונ״ל דשוכר
 מחרש״ל דהא רמשיק תלמוד׳ כמש׳ כתובית דחייכי
 מיתות שוגגים ,ודבר אחר פטור חיינו דוק׳ ממון
 אבל חייבי מיתות שוגגיס ומלקות וסתיו כו למלקות
 ולא סתרו בו למיתת לקי דתנא דבי חזקית דיליף
 ממכם בםמת לא משתמע מנית אלא ממון וכן דעת
 םרמב״ם [שםרי בפ״ג מם׳ גניבם] פסק דחייבי מיתות
 שוגגין וממון פטור ובפ׳ י״ו מם׳ סנתדרין ס׳ ד׳
 פסק רםתרו בו למלקות ולא סתרו בו למיתת [לוקח]
 וטעמיה רהרמב״ס מסוגי׳ דפ׳ או״ב ר׳ פ״א ע״ב
 וסובר רבי׳ דפי׳ הסוגי׳ שם כדברי תתוס׳ ולפי
 חמסקנא רכתובות אידחיא האי ואזרא לטעמייהו
 אכל עיק׳ מחלוקתם דכמלקות לא ארחי׳ דתנא
 דכי חזקי׳ כממון איירי אכל מיתת ומלקות לא וכ״כ
 םתי״ט שם וכ״כ הלח״מ יע״ש ונ״ל דתכריחו
 לםרמכ״ם ז״ל כן מרבדי דכא לעיל דקאמ׳ תתרו
 בו לקטלא כ״ע לא פליגי כי פליגי דחתדו בו למלקו׳
 ולא חתרו בו לקטלא ופליגי בלאו שניתן לאזהרת
 מיתת ב״ד ואפי׳ [ר״ע] לא פטר אלא משו׳ לאו
 שניתן לאזםרת מכ״ד אבל כלאו דתבא דאונס ולאו
 דאו״כ שהוא לאו אחרינא מודם דלקי ולפי שנוייא
 קמא דלעיל [ראם] התרו כו למלקות לחורי׳ לקי
 כמ״ש מתוס׳ שם ודכא גופיה [הוא] רפריך ככתובות



 מסכת מכות
 זכינא לזבינא דלאו מטעס הנאה אייתינן עלה ע״כ
 והנה אישתמטתית תימב״ס בת׳ מנירה דכתב
 קצוכין וחילק כין זכינא לזבינא וצ״ע . ולכן בענץ
 תמצות שתם מתוקים והוי כזכינא [חריפא דהוי הנאת
 לוקח] ושמא תאמר [א״כ] אפי׳ כאונש [אתא חייב]
 ולכך קאמר דאפ״ם [תי״ת] לא יעשת כך אלא שגיאות
 מי יכין יכי׳ חתי כינת הפשוק כי לקח טוכ נתתי
 לכס ואפ״ת תורתי אל תעזיכי אכל כאונש פטור יותר
 שמא תאמר כיון שתם מתוקים וא״כ מי יכול לעמוד
 דא״כ [איי׳ שגג או נאנש יתא חייכ א״כ כפרתי
 כטוכ] שכתם תלמוד לומ׳ גם עכרך נזהר כתם וכי׳

 (חשד) .
 רש ל3רש מזמור לאהף אלהיס נצכ כעדת יכו׳
 עד מתי תשפטי עול יכילי שיש
 לדקדק שזה מכיאי כתורה ימחי תתיכחת של אשף
 ונ׳׳ל לפיש כתקדים מ״ש הרא״ש כשנחדרין כפ׳ אחד
 ד״מ ד׳ ל״כ דאס תתוכע רמאי אין לדונו כלל כדי
 שיפסיד כרמאיתו וע״ז נאמר מדכר שקד תרחק
 אכל אס הנתכע רמאי מצות לדרוש ולחקור תיטכ
 ולתציל עשוק מיד עושקו שאס לא ידונו ישתכר הרמאי
 כרמאיתי עש״כ יזהי עד מתי תשפטי עיל יפני
 רשעיס תשאי סלה (א״ס ע״כ מצאתי יתשאר חסר
 ותי״ח) [א״מ ונ״ל לתשליס דכריי ז״ל כך דמזםיר
 לדיינים שרואים שתתיכע רמאי והעדים שלי עדי
 שקר ודנים ע״פ אותם עדים ותולים הקולר כצוארי
 העדים וז״ש עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו
 סלה ד״ל שיודעים שהעדים הם רשעים ע״פהאומדנא
 ואפ״ה מקבלים אותם ושופטי׳ ד״ת על פיהם . ולפי
 שיש חילוק כדין לכך פי' לתם כיצד יעשו ומשייס
 שפטי דל ייתוס עני ורש תצדיקו ד״ל ראם חתוכע
ה  אינו רמאי דל ייתיס שאיני יידע כמילי דאכו
 והנתבע הוא רמאי שטוען שקר לפי שאין היתיס
 יורע אז צריך שתשפטו אותו שאם לא ששפטוהו
 ישתכר הרמאי אלא צריך שידונו וידרשו ויחקרו תיטכ
 עד שיוציאו הרין לאמתו וז״ש עני ורש הצדיקו
 ומשייס פלטו דל ואביון מיד רשעים תצילו אמר
 פלטו ולא אמר שפטו כראמר מעיקר׳ וגם אמר
 הצילו ור״ל אכל אס הנתכע רל ואינו רמאי ותתוכע
 הוא רמאי ועריו עדי שקר אז תצילו את תנתכע
 מידם ולא תדונו אותו כלל ומש״ה לא אמר שפטר
 כדי שיפשיד התוכע ברמאותו גס כפל פלטו ותצילו
 לרמוז מ״ש תרא״ש כתשו׳ ופסקו מרן בש״ע ח״מ
 סי׳ ט״ו ח״ל וכשהית רואת םרא״ש כאומדנא שסדין
 מרומה תית כותכ ונותן כיד הנתכע שאין לשום
 ריין להשתדל כדין זה ע״כ וז״ש מיד רשעים הצילו

 עכ״ה]:

 שליקא לת מש׳ מכות בס״ד

 מס׳ שבועות בע״ה
 דף ז׳ ע״כ חוס׳ ד״ה כמזיד וכולי וא״ת
י ד ג  וכולי והלא כ
 כהונה מכפרין וכולי [א״מ עבמ״ש המחבר ז״ל

 כערכין ד׳ ט״ז עכ״ה] :
 דף P ע״א גמ׳ אלא דקי״ל טמא ששמש

 כמיתה

 הנזי׳ל ל״ק דמשכחת לה כעקירת המצות כגון שאמ׳
 סתם [דהיינו שלא אחרוש כשכוע זת וכיוצא וחל בו
 יו״ט]. אך כעיק׳ קו׳ תתוש׳ ק״ל רהא דכעי׳ לאו
 ותן תיינו דוקא צענין קרבן אכל לענין מלקות לא
 כעי׳ והתם כשבועות איירי לענין קרכן [ותכא.לענין

 מלקות] וצ״ע:
 דף כ״ג ע׳כ מתני׳ ומה תרם שנפשו
י ל ו כ  קצת ו
 שיזכה לו ולכניו וכו׳ לכאורא קשה אמאי לא אמרי׳
 דיו ול״ק דכדם נמי כתיכ כפ׳ ראה למען ייטכ לך
 ולבניך אחריך עד עולם דקאי כמי על הדס . מיהו
 קשת דתא בלא״ח כתיב ועושה חסד לאלפים לאהבי
 ולשמרי מצותי וי״ל דהוה אמינא עד שיעשה כל
 המצות . א״נ םו״א דוקא כמ״ע אכל כל״ת לא
 אמרינן ואע״ג דכתי׳ לשמרי אשכחן שמירה רקאי
 אעשת דכתי׳ וככל אשר אמרתי אליכס תשמרו וכתכ
 רש״י ז״ל ליתן כל מ״ע כאזהרת וכתכי ניחא דכשוף
 מש׳ חולין מייתי ק״ו משילוח הקן. ומת אס מצות
 קלתכאישרוכו׳ אלא רתתםקאי אעשת רהכאמייתי
 על ל״ת . ועוד תכא מייתי לבניו ולכני כניו עד
 סוף כל תדורות ימיתו ק׳ [לתי׳ זת] למת צריך ק״ו
 כחולין נימא מק״ו דהכא סגי וי״ל דםכא קאי אעת״ז
 דכתי׳ ולבניך אחריך עד עולם־וםתם מייתי אעה״כ
 רלמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך . מיתו
 קשת דכריש פרקין פריך אי תכי אפי׳ חייכי עשה
 נמי ומשני תשמור כתיכ ומאי משני ותא אשכחן

 שמירת גבי עשת ויש ליישכ ורו״ק :
 דף כ״י ק׳׳א גמ, מי כתיב עושת כל אלת
 וכו׳ הנוגע בכל אלת
 וכולי לפוס ריהטא ק׳ רדכריו םותרין זה את זה
 דמעיקר׳ קאמ׳ מי כתי׳ עושה כל אלה משמע הא
 אי כתי׳ עושה כל אלה אה״נ עד רעבד לכולהו
 ובתר תכי מייתי ראית מאל תטמאו בכל אלה רהתם
 כתיב כל אלה [ואפ״ה פי׳ אחר מכל אלת י״ל] רתתם
 כתיב לשון שלילת ותוי כאלו כתיב אלה לחורי׳ דאין
 חילוק כזת ותשתא ניחא דר״נ שוכר רלא חשיב האי
 שלילת ואמר לו מי זוטר כלומר יותר מזת שלילת
 דכתיכ תועבת ת׳ [א״מ דבריו אלה חשריס ואינן
 מוכני׳ ועיין כמ״ש המחבר ז״ל כפשחיס דש״א ע״כ

 כתוש׳ ששם הדברים מבוארים ומתוקנים עכ״ח]
 שם בגמ׳ עשות משפט זה סדין [אי׳מתחלת
 זה הדיכור חשר רק זה
 מצאתי ושייך כאן עכ״ה] וכפרט זה שדן דין אמת
 לאמתו ותיינו דכתי׳ משפטי ת׳ אמת וכו׳ חנחמדיס
 מזתכ ומפז רב וכו׳ ואיתא כמדרש שמא תאמר מפני
 שהם מתוקים כפרתי כתם ח״ו תלמוד לומר גם
 עבדך נזהר בהם וכו׳ ולכאור׳ הוא תמוה וכ״ל לפרש
 מוקדים מאי דאיתא כפ״ג דנדריס ד׳ ל״א אמרשמואל
 הלוקח כלי מן האומן לבקרו ונאנש כידו חייב אלמא
 קסכר הנאת לוקח הוי תכן שאני נהנה לישראל וכו׳
 ומשקי׳ מתני׳ כזכינא מיצעא וכו׳ היוצא משם דזכינ׳
 קריפא הוי הנאת לוקח זכינא מציעא הנאת [שניהס]
 זכינא ררמי על אפיה הנאת מוכר והנ& הרמכ״ס
 ז״ל כח׳ נדריס העתיק המשנת כצורתה ולא חילק
 בין זכינא לזכינא ום׳ לח״מ ז״ל כתכ דלפי השוגיא
 רפרק הספינה דמוקי לה בקציבין לא יש חילוק בין



 מסכת שבועות נג
 מוא מדברי ר״נ וזהו פי־ש״י ל״א שכת׳ כלומ׳ תמיט
ר כן ואומר זת לישנא אחרינא ט  ע״ז מאי רתום ע
 הכל הוא שאלת התלמוד והכא לחלוק כבוד חיכי
ת גמר דין כא ת״ח ע  עביר דקאיס כלומ׳ אס מ
 היכי עביר ומהאי מעשה נראה רהוא ס״ל דהלכה
 כר״י והושיכח כתחלת דין דאל״ח האי שיעשה דבר
ק או אפש׳ שהושיבה מ  אווזא לא יספיק לשעת משא ו
; של תתוספו׳  משוס עשה רככוד תורה אכל לתי׳ ב
 לא יתכן זה. אכל קשה כיון דהיו יושכין מאי סתימת
, שייך אלא צ״ל דתיו עומדין וא״כ י״כ תית  טענתי
 עומד אכל כשעת גמר די[ תמת שצריך לישכ ומת
 שלא הושיכ כעל דין נמי לא רצה שיושיכ תכע״ד
 כיון דהיה עומר כשכיל ככודה וכשיושיכה ניכר

 שהוא כשכיל כבודה י
DM! P איש פ׳ ובו׳ T I tKV ל י  דף ג
 וכן צרי׳ לפרי
, עכ״ל , וכו  מתני׳ דחתם דתנא תכא על כתו פטו
ק למשנת זו ודאי כדברי תתוס׳ אלא דחכא ת  ורש״י י
 ככרייתא מישתעי ר״ע ור״ע קאי אמתני׳ ור״ע
 אית ליה דקנסה לאכיה ומיהו מ״ש כקטנה צ" ל
 דנתקדשה ע״י אכיה וקכל גיטס דקנסה לעצמה :
'Vא אתי, אואין דשוטת דעיקר ל 2 ? P T 
 להפסידה כתוכתה אלא
 לתשקותה עכ״ל תימה לי למה הוצייכו לזה דהא
 בתוכם דרבנן וליכא מאן דסבר דאורייתא כי אם
 ר״מ בכתובות כפ׳ אע״פ ותדע דכסנםדרין כפ׳
 תיו בודקי, [ד׳ מ״א] לא פריך כי אם לאוסרם על
 בעלם באנו ולא פריך דילמא לםפסיד׳ כתוב׳ באנו
, מכות בזת  [א״מ עיין כמ״ש ם מחבר בריש מם
 עכ״ת] דכ״ע אית להו כתוב׳ דרבנן ולא פריך לר״מ
 משום דרילמא לא סבר.כריב״י דחבר א״צ תתראת
 וא״כ איכא למימי דאתיד בת וכ״ת דרצו תתוס׳
 לםסכים ברייתא זו אליבא דר״מ ליתא דר״מ בעי
 תנאי כפול וסבר דחנקי כתי׳ ועיקרי [לאו] לתשקו׳
 [כלכד אלא גס לספסידת כתובת׳] דבממונא תוא
 דכעי תנאי כפול ולא [כאיסור׳ כדאיתא לקמן כסוף
 פרקין] ועוד דמנ״ל דתנא דברייתא סבר כר״מ :

 דף לץ ע׳א גמ, מ לית לים וכו׳ עמ״ש
 בקידושין בזם בד׳ ם״א

ד םרא״ם והשע״ם ז״ל ע״ש : ״  ע
 שם אלא איפוך כי לית לים וכו׳ םרמב״ס
 ז״ל כפכ״ו מם׳ סנםדרין פ׳ וז״לאו
 שתיתם םקללם יוצאם מכלל וכו׳ אינו לוקס וכתכ
 מרן ז״ל שם כמשנם ופסק כת״ק דר״מ [א״מ נר׳
ק וצ״ל כרכנן דד״מ עכ״ה] עכ״ל  דט״ס כדכרי מ
 ונ״ל שגורס לא תיפוך ורכנן פליגי אלא יכרכך
 דאיכא למימ׳ לא כרכה ולא קללה וקאי אמקלל חכירו
 דאיכ׳ למימ׳(חס׳ והי״ח) [א״מ ואנכי מצאתי להפחכ׳
 ז״ל שכתב בזת בריש מס׳ כרכות בדרך אגכ והעתקתיו
 כאן כמקומו למלאות דכריו תכאוכמ״ש כםגםתינו
 שם עכ״ם] ודרך אגכ ראיתי לתרמכ״ס כפכ״ו מה׳
 סנםדרין דין ר׳ שכתכ אל יםי פ' כרוך לת׳ אינו
 לוקס וכתכ מרן דפסק כת״ק דר״מ צנכ״ל ונראם
 דמפרש רכינו דםמחלוקת םיא to יכך ואל יכרכך
 כמ״ש דכי׳ כפי׳ המשנה וא״כ קו׳ חש״ס כשכועו׳
 הכי כיוןידר״מ אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן

 אפי׳

 כמיתת תיכי משכחת לה וכו׳ כגון שכא כקצרה
 ותפך כצינור׳ וכו׳ עיין. מ״ש ת׳ משנת למלך ז״ל כת׳
 כיאת מקדש כפ״ג ת׳ י״ט כאורך ומת שתקש׳ על
 חראכ״ד כפ״ד מת׳ תנז׳ ע״ש ואני אומר שכונת
 הראכ״ד פשוטה לתקשות על רכי׳ שהקש׳ קושי׳ הש״ס
 ולא תי׳ על טכול יום ומחושר כפורים וכ״כ הוא
 ז״ל. ועי״ל דכשלמא כלאו תכי אנו מתרצי, ככמה
 אכל דכי׳ קאי אמקרש וזםו שכתכ ואני איני מוצא
 אלא ככמם ועוד א״ל רם כך מ כחוץ וםוא כתכ
 שחיפך מכפניס . ופה שהקש׳ על רכרי מ־ן רהיה
 לו לםשיגו שם לק״מ דםעיקר הוא כאן שכת׳ ט״י
 ששמש ועכד חייכ מיתה . אכל דכרי מרן ז״ל שכת׳
 רכרת תוא וזרעו נכרתים לא ידענא מאי קאמר
 ראדרבא זם חומר, ככרת וא״כ כבר נתחייב כעונש

 תזת ומת לי למיתם עוד וצ״ע(חשר):

 דף ל׳ ע״א תוס׳ ד״ה למשריוכו׳ אינמי
 עשה דכבוד תורה
 עדיו< כדאפרי׳ ככתובות עכ״ל הא דלא תביאו
 מדלקמן גכי רכ יימר ומר זוטר׳ וכוי משוס דםתס
, םעשין כגופיח אכל םכא עשם דכקטן כגדול  םכ
 תשמעון כגופים ולא דחען עשם דגופים מפני עשה
 רככור תורם של אחר ברכת׳ מםרש״א ז״ל לקמן כד״ת
 וםאמר מר [ומש״ם תוצרכו לאתויישפ, כתר׳ דכתובו׳
 דאפי׳ ככם״ג דחינן] ומכאן קשי׳ לי על מםרש״א
. ועוד ק״ל לפי דכרי הריטכ״א הכיאו םלת״מ ל ״  ז
, זרע יצחק ז״ל כליקוטיו  כפכ״א מה׳ סנהדרין וכ״כ ה
 דמפני זה נענש רכ ענן דלא אתא אליהו גבי׳
 [דאסתתמו טענתי׳ דכע״ד שכנגדו] וא״כ מה ראיה
 הביאו תתוס׳ מההיא. וי״ל דודאי ת״ח קודם מתאי
 טעללא מיהו רב נחמן דהוסיף אף לגבי יתומים
 עשם שלא כדין [א״מ ועוד נר׳ שהוסיף דגם להרובו
 של ת״ה דחי׳ ומש״ם נענש רכ ענן שגרם לו זה
 עכ״ם] אכל אי לאו דאית לית שורש כדין זת לא
 םים טועם ר״נ אמנם דכרי מלח״מ תמוםיס וק״ל

:  עליםם(חסר)
 ?[״ב ד״ה והאמר מרוכו׳איכאלמימ׳שלא
 רצם וכו׳ עכ״ל מדקדוק
 לשונם שכתכו שלא רצם משמ׳ דש״ל דזו םקו׳ וםאמר
 מר וכו׳ סכל םוא מדכרי ר״נ ואיםו קא מותיכ
 לנפשיה דהיכי לעכיד וזםו כיאור דכרי רש״י שכת׳
 כלומ, תמיה ע״ז מאי דהוה עכיד ר״נ . וקושי,
 מהרש״א אין לה מקום רודאי כיון שנכנסה םוא
, הר״ן דכלזמן שהיא עומדת  עמד עד שישבת ונדבת
 צריך לעמוד אכל אם מעמידה כשעת גמד דין ויעמוד
 הוא ודאי מסתתמן טענותי מיסו דכדיו יועילו [שלא
 תיקשי] למס םעמידן כלל ויניחם יושכי׳ אלא דלא
, םכע״ד כעשם כשכיל עשם של ככודתורם של  יעבו
 אקר ולקמן איירי כתחל׳דיןדלאצרי׳ עמיד׳ כלל וגס
 רכרי רש״יםכ׳ והבא לחלו׳ככו׳חיכי עבי׳ דקאי, דמפר׳
 דזו םיא ק׳ םש״סר״ל אסכשעתגמר דין כא ת״ח סיני
 עכיד דמאי ק׳ יעמו׳ מפני ת״ח[ויכא עשם דככו׳ תור׳
 וידח׳ אלא]צ״ל דלאידח' עשם דדייני, כישיב׳ דבגופי׳
, מתתו׳ דלעי' וצ״ע:  מפני ככוד תור׳ של אח׳ מיהו ק

ר איכא למימ׳  מ״כ תוס, ד״ה והאמר מ
 שלא רצח וכולי
 עכ״ל מדברי התום' נראה דהאי וחאמר מר הכל
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 מסכת עבודה זרה
 דף YQ ע״כ ד״ה מי דמי וכו׳ תדע דהא
 י לא אשרינן מכירת
 שדת וכו׳ ענ״ל לא ירענא מאי קאמרי דתא כמכירת
 שדםאיכא אישור׳ דאורייתא משים לא תחכם ראשו׳
 אפי׳ כשאר שכיס אכל אי מטע׳ זת שכשכו התיש'
 לא תות אשו׳ אלא בשביעית אכל כשא׳ שכי תות
 שרי. וראיתי לת׳ לשון למודים בת׳ שבת ד׳ ס״ו
 שהקש׳ קו׳ זאת ומגיה בתוש׳ לישראל השוד עש״ב
 ולא ידעכא מאי קשיא להו לפ״ז דזו היא קו׳ הש״ס
 ותרי שרה רארם מצווה וכו׳ ולא אשרו משוס גזיר׳
 דשאלה ואיך מכריחים הדבר מעצמו ואפש׳ להגיה
 לכותי וכוכתס מכירת שדת לכותי דלא אשריכן לה
 לקמן אלא מפכי שנקראת על שמו ועושת בו מלאכה
 בחולו של מועד ותפוקליה משוס גזירה רשאלת
 ולזת דקדקו וכתבו רלא אשריכן מתאי טעמ׳ ור״ל
 אלא מטעמ׳ רכקראת על שמו וכו׳ ולמת דחיק
 תש״ס לת״ט ת״ל משוס שאלת כי תיכי ראשדיכן

 בהמה גשה ורו״ק היטב :
 ש0 בגמ׳ איתיביה מקום שכהגו למכו׳
 בהמה רקא וכו׳ תכת
 יש״י פירש שקושית הש״ש מבהמה גשה ולא ידעכא
 מאי קאמ׳ רהא טעמא דבהמה גשש לאו משום
 יביעם אלא משוס שבת והיה לו להביא ראיה
 דכיתים איכס חשודים על םשכת [א״מ ואע״ג דזה
 פשוט דכותיס לא חשידי אשבת דמילתא רכתיב׳
 זתירי בת מ״מ לא םו״ל לגמ׳ לאתייי ילא חשירי
 כותים אי־כיעם לאין צורך אלא ע״כ רקו׳ תגמ׳
 מגופ׳ דבדייתא מכהמה דקה עכ״ה] ועוד היכי
ם ע ט  שייך רילמ׳ מזבין לת לככרי ותא ככרי גופית מ
 גזירה וא״כ הוי כותי בבהמה גשה גזירה לגזירה
ה ליי עיש״ו ק ה י מ ה ל ב ' ע י ש י ק  והיה לו לפרש ה
ה ק  לעיל ד״ה ר״א אמ׳ אף כמקום וכו׳ רבהמה ד
ר ת מ ה  הוא מטעם רכיעה ואע״ג דככיי חש על כ
כיעה.  שלא תיעקר מ״מ גזרו כמקום שחשורין עלהי
 ומכאן תשובת לדברי יש״י בפסחים דטעמא רכחמת
 רקה משום גזירה דכה מה גהה וא״כ מי הככיש

 רביעה לכאן ודו״ק :
י וכולי  דף כ׳ ע״א תוס׳ ד״ה אחד ג
 אם אפם
 וכו׳ מושב לארור וכו׳ ואס אפם מוסב על כי עז
 וכי, עכ״ל ור״ל דאס ארו׳ מוסב [למעלה וקאי על]
 שור א״כ אפס קאי על כי עז ור״ל [כיון שהוא] עז
 אחלקם ביעקב ואס ארו׳ קאי [על אפס הוי] פירושו
 ארו׳ אפס כי סוא עז [ואינו מקלל אלא אפם כן
 נראה] לי וא״כ חן חן דברי מםרש״א ולא ידעכא

 (כאן חס׳ וזח מוצל מאש):
ב גמ׳ איבעיא כחמה ע״מ לשחוט מהו y 
 וכו׳ םרי״ף חכיא בעיא
 זו והקשם חרא״ש למה הביא םרי׳יף בעיא זו כיון
 דבעיא זו אליבא דר׳ יחודה ולא ידענא מאי ק״ל
 דתמדקדק בלשון הרי״ף שנתב ואיכעיא לחו בוי״ו
 ולא הביא םפשיטות [א״מ בספרי חרי״ף שלפנינו
 נתוכ איבעיא לםו וםביא םפשיטות ומ״מ גם לגי׳
 שלנו י״ל בחרי״ף כדברי םמחכ׳ זצ״ל ענ״ם] אלא
 שכונתו לםמשיך םדבדיס דלנאורם מם םכיא ראיה
 ׳מדסתס תא דוקא גכי אילן שתם ולא גכי כסמה

 לכך

 אפי׳ בכת״ג מבלל ברכת אתה שומע י קללת [כ״ש]
 ראית לית מכלל לאו אתה שומע חן ומיהו לרבנן
 אפש׳ דאית להו מכלל לאו אתת שומע תן מיהו
 בכת״ג מטעמא אחרינא תוא משוס רמשמע לא
 ברכת ולא קללת כמו דאמרי׳ תכי לרחב״ג בקידושין
 [ד׳ ם״א] ככמס קי-אי ע״ש ושפי׳ גרסי׳ לא תיפוך
 מיתו כאיסור׳ גרירת׳ לכ״ע מכלל לאו אתת שומע
 םן ול״ק מת שתקש׳ ת׳ לח״מ ז״ל כה׳ זכיית כפ״ג
 וע״ע דנעלס מעיניו אחר םמח״ד שוגיא דקידושי׳
 דזת אינו ככלל תמחלוקת כמכלל לאו אתה שומע

 חן ושכועת סערות חשיכ איסור׳ גרידתא :
 V)n ד״ה ושמור נפשך וכו׳ חכלה נמי
 תיפוק ליה מהאי קרא
 וכו׳ עכ״ל עיין מה שהקשה הפר״ח ז״ל כס׳ מים
 חיים כליקוטיו ודילמא קטלא שאני כדרחי תתם
 כפ׳ תחוכל ולקי׳מ דתתם וראי תכתוכ איירי בקטלא
 דתא נתיב אך את דמכם לנפשותיכם ועוד דכתיכ
 אדרוש את נפש תאדם אלא רבעי למילף חבלה
 מקטלא ותיינו דקאמר ורילמא קטלא שאני אבל הנא
 ילפי׳ אפי׳ קללת דס״ל דשמור נפשך כולל תבל וא״כ
 כ״ש חבלת דתיפוק מתכא. ונ״ל ליישב קושיית תתוס׳
 דאי מפיק חכלת מתכא א״כ תוי לאו שבכללות ואין
 לוקין עליו [שתרי כולל חבלה וקללת] ומתני׳ קתני
 [דהמקלל] לוקת ולתכי מפיק מקרא אחרינא [וא׳יכ
 קרא ושמור נפשך לא אתא אלא לקללת לכד] וק״ל
 [א״מ עיין במ״ש תמחכר ז״ל כחי׳ ליומא ר׳ פ״א]:

 סליקא לת מס׳ שבועות ב ש״ר

 מס׳ עבודה זרה בע׳וז
 דף י״ר ע״א תוס׳ ד״ה תורני יתא ונו׳
 י ועו׳
 ק׳ וכו׳ תורנייתא תוא רלא מזמינן וכו׳ עכ״ל לא
 ידענא מאי ק״ל רתא לר׳ יתודת ס״ל לקמן רמוכר
 תוא ע״מ לקוץ וא״כ לר״י ניחא [א״מ ור״ל דת״ק
 רר״י נמי ס״ל כתא כר״י עכ״ת] וכשלמא לקמן
 ק״ל לגמ׳ שפי׳ דסתס דקל טכ הוא מחוב׳ ולר״מ
 אסו׳ דדוקא משיקצז כדאיתא לקמן כגמ׳ בםריא
 אכל הכא מאי ק״ל הא לר״י איירי ולר״י מות׳
 למכו׳ ע״מ׳ לקוץ וצ״ע [א״מ ואע״ג דר״מ קאמ׳
 אף דקל טכ משמ׳ דמודת לת״ק כמאי דקאמ׳
 איצטרוכלין אסו׳ ולדידים אפי׳ כל אילן אסו׳ ל״ק
 דככ׳ גילת דעתו לקמן רכל אילן אסו׳ עד שיקצץ
 וכיון דעיק׳ מילתא דאסו׳ חכי ס״ל שפי׳ קאמ׳ אף

 דקל וכו׳ עכ״ת].
 וראיתי ימהר״ם מלוכלין שתקש׳ דמאי
 קושי׳ דילמאכקוצץ איירי
 ע״ש ולא ידענא מאי קאמ׳ רתקשי ליה על חש״ס
 דמאי מקשם אלא ע״כ משוס דסתס דקל טכ הוא
 מחוכ׳ וא״כ כזת אתרצא קושייתו שסק׳ על חתום׳
 דמסתמא תורנייתא תוא מחוכ׳ כמו דקל טכ [א״מ
 ואכתי ק״ל דמאי מקשו תתוס׳ דתא מתני׳ מכוארת
 דלאו כמחוכ׳ איירי דקתני ופטוטרות ומפ׳ ר׳ יוחנן
 כפטוטרותיהן שנו דהיינו כעוקציהן אלמא כתלוש

 מיידי וצ״ע עכ״ח] :



 מסיכת ענודה זרה נד
 כדכ׳ שתרא תקנח ולא משוס. סייג ומש״ח גדול
 יכול לכטל אכל תש״ס תכא איירי ברב׳ שחוא משו׳
 סייג [כי״ח דכ׳ דתוי משוס סייג לפיכך אין גדול
 יכול לכטל] ומש״ה הקשו מחמיא דפמזכול דתתם
 נפי משוס סייג [שנמנעו מלחלות ועיכרין על מ״ש
 כזורה השמד וכו׳] , ונ״ל רמזה יצא לרכינו חילו7
 זה [דק״ל קו׳ תתוש׳ וקו׳ מהרש״א] וס״ל רפרוזכול
 חשיכ תקנת ולאו משוס סייג דלא חשיכ [שייג] אלא
 כדכ׳ שחושיפו משוס גרר כמו שמן ויין משוס
 סייג אכל פמזכול חטיכ תקנח [וכמ״ש מכ״מ ע״ש]
 וגדול יכול לכעל [גס נ״ל] דזת טעס רכינו שלא
 הזכי׳ האי מילתא די״ח רכר ראפי׳ גדול אינו יכול
 לפטל מפני שסוכר דיה הוא הטעם די״ח רכר משו׳

 דהרו שייג ודו״ק :
ה לידע וכו׳ בירשמבניני•  דף מ״כ ע״א ד
 פו נפלים עמור
 וכו׳ וכדי׳ה שהטילה וכו׳ וצ״ל שנפרק הכור •וכו׳
 עכ״ל עיין מה שכתכ ממיש״א מרישא לא בעי
, כיון רעכשיו לא חיו מטילים אלא  לאקשויי וכו
 שהיו רגילים ככר י״ל דוראי גררוהו ממן׳ ה:ת
 ע״ש וק״ל דא״כ למה אמרו מתוש׳ אח״יכ שנפר׳
 חבור וכו׳ [כיון דמה שהטילו קודם פשיע״ל רכבר
 גררוהו] ונ״ל לפרש [דברישא איירי שהיו מקורם
 מטילי׳ אכל] עכשיו לא היו מטילים א״כ מאותו
 תזמן [עד עכשיו] א״כ איתרע חזקתי׳ [א״כ לא הוי
 וראי וספק] ולזה תש״ש תקשת מסיפא [ומ״ש התוש׳]
 וצ״ל שכבר׳ הבור [לאו רוקא] שנבר׳ הבור אלא

 דמשתמא [דמה שהטילו מקורם גררוהו] דאף שיגילי' י
 א״כ מסתמא [היי כמו] שכבר׳ [א״מ מכאן ואילך
- נשרף ולא נשאר ככל תעמוד כ״א ראשי שיטין ולא

 יכולתי ללקט מהם כלום וחע״ד עכ״ת]:
ג וכו׳ ולכךעשאה ״ ר א ה  דף מ״ג ע״כ ד״ה ו
 ר״ג וכו׳ עכ״ל מדברי
 התוש׳ נראה דקשיא להו אq למאי רמיקי לח דר״ג
 עשאה הוא עצמו [א״מ ד״ל אף לפי תמשקנא
 דמשני להתלמד שאני דאמאי צריך לזה ואמאי לא
 משני דלא תיתת בולטת ושריא אף כעשייה ועיין
 בהלח״ש עכ״ה] ולכך כתבו דעשאת ר״ג מיתי
 מדקבעו קושייתם בתא [ולא קבעו קושייתם לעיל
 כי פריך ועשיית מי שרי ותתניא ל״ת ובו׳] ש״מ
 דש״ל כתראכ״ד דכעושת עצמו אין חילוק [בין
 שוקעת לכולטת] אלא דק״ל דכתא דאחריס עושין
דמי תפר״ח ת׳ ע״ז תם תמותים  לו יש חילו׳ ו
 דאררכא דתתוס׳ נר׳ דש״ל כתדאכ״ד [א״מ ד״ל
 לענין עשייה אכל להשהות׳ דאשור משוס חשד׳
 פליגי עם הראכ״ד דס״ל דאף כחמה ולכנה דוקא
 כולטת הוא דאשור ע״ש עכ׳׳ה] ואס ס״ל רקושי׳
 התות׳ היא לעיל א״כ מאי ק״ל על חתוס׳ וצ״ע
 דדכריו תמוהים ולא ירענא מאי אירון כיה ועיין

 לתלח״ס וצ״ע :
א מתני כ״מ שאתת מוצא ׳  דף מ״ה ע
 תר גכות וכו׳ מקש׳
 בירושלמי איך נכנס ב״ח על הר גכומ ואני תי׳
 מקודם. דאיתא במדרש שמקורם העתידה חיח
 מקום מישור ונעשה חד לככוףו. של .אבדתם
 ואח״ כ נעשה מקום מישור עד זמן מתן תורה

 ומה

 לכך הביא הבעיא דאדרבא גבי בחמה יש סבר׳
 לאשר׳ אפי׳ אליבא דר״י וכיון דשתם לן גבי אילן
 כ״ש דיש לאסו׳ גבי בתמת וכן מבוא׳ בדברי הר״ן

 ודו״ק :
 תוס׳ ד״ה חסידים וכו׳ וא״ת ותא כתיב
 וכו׳עכ׳ילולמ״דחשירו׳
 גדולת מכלן לא תיקשי לית מדכתיב לבשר ענויס
 דפי׳ ענוים תיינו שפלים כגלות כמו לנשברי לב ולא
 על מרת הענות ופי׳ ענוים כמו עניים ועיין

 במהרש״א וק״ל :
 דף כ״א ע״א משנה וכסוריא מוכרים להם
 בתים ומשמרין שרות
 חמורם מתוך משנה זו דלכ״ע בשוריא אין מוכרין
 שדות ואq לר״י רשכ׳ כיבוש יחיד לא שמיה כיביש
י מהרש״א מ  אפ״ת אין מוכרין שדות וא״כ לפ״ז ד
 ז״ל בגיטין ד׳ מ״ז שכתב כד״ת ישראל שלקח מגוי
 ומכרה לו וכו׳ עיין שם מת שתקשת וכתב ולמאי
 דמשיק דשוריא וכו׳ ולא ירענאמאי ק״ל דחאלכ״ע
 בשוריא אין מוכרין וא׳כ ש פי׳ רנקט ישראל שלקח
 וכו׳. ולעיק׳ קושייתו לא ידענא מאי ק״ל דהארמת׳
 נקט אף דעיק׳ שדה של גוי אפ״מ חייכת במעשי
 דאין לגוי קנין בא״י להפקיע מירי מעש׳ וק״ל :

 ד׳ כ״ז ע״א גמ׳ קרי כיה ותכרת וכו׳ יש
 לדקדק דמאי מות
ו תיו  תתם הא לא היו אלא משת וצ:ורמ וכ׳ מי
 קטנים ואי לא־ מסת פיכא אמינא דתאי וילך אמץ
 ויפגשהו כחד חאלהים הוא קורם מעשה רמלון
 ותדע דתא כתיב.ויפגשהו בהר מאלמים וכב׳ יצא
 משם שת מלון םוא סמוך למצרים ותר תאלתים הוא
 קודם [שהוא שמוך למדין שהרי משת תית רועת
 את צאן חותנו בתר שיני] כדכתיב ויבא אל הר
 חאלתים חורבת [וא״כ תית קריב למדין שתית רועת
 את חצאן וחוז׳ למדין] וצ״ל דאין מוקרם ומאות׳
 בתורה וככ׳ פגשו זח את זה אהרן ומשח [א״מ וכן
 נראה מדברי בעל הטורים ז״ל יעו״ש עכ״ם] אבל
 ק׳ דא״כ למת לא מל אותו אהרן ואפש׳ דלא היו
 יודעים עד שכא סמלאך וסודיעם ודו״ק (א״ת זת
 מצאתי ככ״י םמחכ׳ סמוך אל םקורס) [א״מ ונ״ל
 דזת שייך בריש מס׳ סוטת ד״ב ע״א ד״ת תא כזווג

 א׳ וכו׳ במ״ב ע״ש עכ״ת] .
 וכזה אני מיישב תפסו׳ של אלתים מושיב יחידי׳
 ביתה שנאמ׳ במזמו׳ תזת של מתן
 תודח אלא הוא תדב׳ אשר רב׳ בזות׳ שבמתן תורת

 מאותה שעה תוא מזווג זווגין וק״ל:
 דף ל״ו ע״א תוס׳ ד״ה והתנן ובו׳ תימא
 י בפ׳ השולח
 גבי פרוזבול וכו׳ עכ״ל עיין במהרש״א שתקש׳
 דלמח לא תק״ל מתני׳ דאין ב״ד יכול לבטל דברי ב״ד
 חכירו אלא א״כ וכו׳ ע״ש ונ״ל ע״פ מ״ש חר״מ
 במז״ל ב פ׳ כ׳ מה׳ ממרים שחיל׳ בין דבר שהוא
 משוס שייג לדבר שתוא תקנה דבדב, שהוא משוס
 סייג ומגדר מילתא אפילו שתוא גדול ממנו כחכמת
י כ״ד חכירו אכל דבר מ  וכמנין אין יכול לכטל ד
 שהוא תקנה גדול יכול לכטל דכרי חכירו ע״שוא״כ
 מש״ת לא ק״ל תתוש׳ במתניתין דאין ב״י יכול
 .לכטל וכו׳ אלא א״כ גדול תימנו וכו׳ די״ל דאיירי



 מסכת עבורה זרה
 דף נ״ג ע״כ גמ׳ מכדי ייישה היא להם
 מאכותיהס ואין
 ארס אוסר דכי שאינו שלו ולנאור׳ מאי קו׳ דילמא
 [כשעשו בהן מעשה כדאמד ר״ה לקמן ר׳ נ״ר עשה
 כח מעשס] אסרה [א״מ ואע״ג דלקמן מייתי לה מכלי׳
 שהזניח אחז ע״ש ולעיל ד׳ נ״ב ע״ב משמע דאינו
 אלא קנסא מדרבנן מ״מ היינו רוקא כמעשה זוטא
 שלא נשתנה הכלי ולכך איני אסור אלא מררמן
 ולגכוח דוקא אכל כמעשה רכה שנשתנה הגוף אשו׳
 אף להדיוט וכמ״ש חזוש׳ לעיל שם א״כ משמע
 ראסור מדאורייתא כנ״ל עכ״ח] אלא ודאי ס״ל כר״ה
 [אלא כר״ן ור״ע ור״י דס׳׳ל דאפי׳ בפעשם] לא אסיה
, מ״א [ומכאן ראית לתרמב״ם  כדאיתא בחולין ר
 שפסק כר״נ ורלא כר״ה וכמ״ש מדןבפ״חמם׳ ע״א].
 מיהו תא ליתא [ראפי׳ לר״נ דוקא בישראל הוא
מי או כותי אף לר״נ  דאינו אושר אבל] ישראל מו
 אוסרי [כראיתא תתם וא״כ מאי] ראית מייתי(חסד
 חי״ח)[א״מ ועיין בהר״ן ובה׳ מחנה אפרים כתגמותיו
 שהקש׳ דעשת בת מעשת אשרת תוא מדרבנן ע״ש
 וככר כתבתי לשיזור זת עפ״ד מתות׳ דלעיל ואף
 לפי דעת הר״ן ל״ק וכמ״ש תמח״א גופיה כרכור
 שאח״ז כשם ה׳ כעל תמאור רי״י רקאמר׳ עשה
 כה מעשת אשרת ומייתי מכלים ראחז ל״ל כרבי
י ראשו׳  דלעיל דסכ׳ משום קנס׳ ע״ש אלא קשכ
 מדאורייתא ומש״ה אשורה אף להדיוט ואמא חוצדך
 חר״ן לשנויי דגמ׳ רתכא לא ם״ל כעול א משמיא

 דר״י דלקמן עכ״ה]:
 ש0 א״ר בית נמיור כע״א בשעת שלום יכו׳
 וק׳ רחא בית נמדוד שליש נשרף ושליש
 נבלע כדאיתא בפ׳ חלק ד׳ ק״ט ע״א ואי׳כ תיי כע״א
 שנשתכרת מאליה ודוחק לומ׳ דרב שב׳ כר״י דע״א
 רנשתכרת מאילים אשור׳ [א״מ בס* בני סמיכי
 העתיק דכרי המחכ׳ הללו וכתכ המגיה שם וז״ל
 קו׳ זו אינה אלא ליי שיטת התושפות לעיל ד׳ מ״כ
 ע״א ד״ח נכרי וכו׳ רכתכ רי״ל מתיי אפילו כעיק׳

 ע״א קיימת ע״שאכל לפמ׳ש הריטכ״א qra פ׳ כ״מ^
 דכעיק׳ ע״א קיימת מורח אפי׳ ד״ל ל״ק ע״כ ואני אומ׳
, אכרו לא הוי כנניק' ע״אקיימת  כיון דשני שלישי המגד
 ודו״ק עכ״ח]ועו׳ ק״לדחא כי׳ נמרו׳לאוע״אחואאלא
 שכנאולםני׳ שסע״א כדאית׳ כפ׳הנז׳ וחויככימו׳ ואי
 לאמשתפינ׳ אמי׳ דםאי כי׳ נמרו׳ לאו אמגר׳ קאי אלא
 כיתו ממש וקישט׳ םוא דכדריגםוכדו׳ תפלל ותר׳ דסא
 מעשה דמגדל אחד מעשה דאכרםם וככר כרח

 נמרוד כדאיתא כשבט מוס׳ ע״ש :
 מזכה שנפגם אתו׳ עד שינתץ רוכו חרמב״ם
 ז״ל כתכ ער שניתז כיד עכו״ם וכתב
 מרן ז״ל דאל״ם תוי דומיא לע״ז שנשתכרם מאיליה
 וק״ל דםא ד״ל ס״ל ע״א שנשתכרם מאילים מותרת
 ור״ל כעל המימרא םזאת וקאמ׳ ת״כ דר״י ודייל
 [א״מ לא ידענא מאי ק״ל דנסי לר״ל ס״ל דמותדת
 מ״מ לר״י דקי״ל כותיה וס״ל דע״א שנשתכרה
 מאיליה אסור׳ א״כ ע״כ דתכא מיידי כנתצו גוי
א נ  ואדרכא אפילו לר״ל אפשר לומר דמודח ת
 במזכח שניתץ מאיליו דאםור דחא לא ביטלו וע״כ
 ל״ק ד״ל אלא בע״א עצמם משו׳ דמסתמ׳ ביטלם
 כדאמ׳ לעיל רמימר אמר איהי נפשם לא אצלה.

 למחוא

 ומש שכתוב בתורה הר ע״ש מעתיר עש״ב ועכשיו
 י נ״ל שאין צורך לזה דאחד העמידה נתנה לאברםס
 ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו דכשלמא באשרות
 אמרי׳ לקמן ד׳ נ״ג ע״ב על תאשתת שהיו מקורס
 [א״מ לקמן בגמ׳ פריךע״ז בביטול בעלמא סגי להו
 אלא מדפלחו ישראל לעגל וכו׳ ע׳׳ש עכ״ה] אבל זת
 אחר שנעשם סר אין אדם אוס׳ דבר שאינו שלו וכ״ת
 מדפלחו ישראל לעגל גלו דעתייתו דניח׳ לתו בע״א
 לית׳ דלא אמרינן ניחא לתו שיעבדו על התריס

 םרמים ודו״ק:
 דף מ״ז ע״א גמ׳ בעי ד״ל תמשתחום לדקל
 וכו׳ כי אתא רב דימי
 אמר וכו׳ כתבו תתוס׳ ולא דמי להרס דבירו למעט
 וכו׳ וסתום׳ בזכחיס ד׳ ל״ד כתכ דלא חשיכ כידו
 כיון דאין ממעטין בי״ט וי״ל דלענין נראם ונדחה
 כתב דלא חשיב םדס בידו כיון דאשחור בי״ט מיהו
 לגבי דחוי מעיקרו חשיב בידו כיון דאשחור מערכ
 יו״ט וסא דפשיט סתם מכיסוי כת׳ תתוס׳ בסוכה
 ד׳ ל״ג ע״א ד״ם נקטם וכו׳ דלאחשיב סכיסוי כידו
 כיון דאין מצוות לחזור ולגלות לא חשיכ כידו [א״מ
, ט׳ במ״ב  עיין כמ״ש תמחכד ז״ל כזה כחגיגת ד

 עכ״ת].
 ומכאן ק׳ למ״שחרא״ש כסוף מ״קדתשיכ לדכי׳
 מאיר דמה ראיה מכיסוי דשאני כיסוי
 דחשיב בידו ע״ש ותמימ לימ דממ ימנה לקו׳ זו
 דא״כ מאי פשיט מכיסוי וצ״ע. וםרמכ״ס כפ״ז ממ׳
 לולכ לא חילק כין אשחור מעי״ט לאשחור כיו״ט
 וכתכ מרן משום דחשיכ כידו כיון דאי אית לים
 םושענא אחריתי.מותר למעט חשיכ כידו והקשם
 מםר״ם ן׳ חכיכ דא״כ םיכי פשיט לדחוי מעיקרו
 דםא םתס כידו ולא ידענא מאי ק״ל רתק״ל להתוס׳
 אלא ע״כ דםש״ס איירי בדבר שבידו ופשיט מהדס
 אדבר שכירו. אך מם שק״ל םוא דכיון דםכל חשיכ
 (כאן חשד וחע״ד) ולפ״ז ׳םש״ס מעיקר׳ לא אסיק
 אדעתים םא דלקמן דמותר למעט ולכך קאמר דלא
 תפשוט נראם ונדחם ומיתו לכתר דאסיק [דםיכא
 דאית לים םושענידאחריתי שרי] אפי׳ דאשחורכי״ט
 כשד משום דכידו ואין אנו צריכין לדברי מרן א׳ינ
 דאליכא דרכנן איירי לעיל והכא אליבא רראכ״ש

 וק״ל.
 וד^דכדברי מרן ל״ק מה שהקשה מרן כח׳
 סוטה פ״ג ה׳ ט׳ גכי נתאכמו
 פניו וםחזירו לככשן םאש וכו׳ ע״ש משום כיון דכידו
 לא םוי דחוי ושו״ר שכ״כ ם׳ כני שמואל כליקוטיו

 לםרמכ״ם ז״ל:
 תוס׳ ד״ה מי מאיס וכו׳ ר׳׳ל אית לים שפיר
 דרכא וכו׳ אכל םכא מיידי אחר
 כיטול וכו׳ עכ״ל עיין כמ״ש מחרש״א וכמםר״ס
 מלובלין ומםרש״א לא ראם דברי סתום׳ דסוכמ
 דכתבו דללישנא קמא לא א״ש [הא דקאמר םכא יש
 דחוי דמשמע] דכנטעו מתחלם לכך אסור אפי׳
 בדיעבד. וראיתי לם׳ כפות תמרים כסוכמ מה
 שםקשם על מםרש״א שם ולא ראם דברי מםרש״א
 כאן מם שפי׳ כאן בדברי םתוס׳ וא״כ זםו מ״ש כאן

 אבל התוס׳ דסובח מיאנו בזה וק״ל:



ה דה זרה נ ת עבו כ ס  מ

 בישראל אחר אמרי׳ לצעוריה ק א מניין . ואותם
 חילוקים לא לדעת ר״ח נאמרו אלא לדעת ר״נ רר״י
 כמו שכת' הכ״מ ז׳־ל בה׳ ע״א ע״ש ע״כ ועיין
 בש׳ שלחנו של אברהם בי״ד שי׳ ד׳ שגם ה׳ המאור
 פ׳ כר״ה ואפ״ה פ׳ הני חילוקי׳ כין כותי לישראל
 ראמרי׳ לצעורית מכוין וכת׳ רהראב״ר רה׳ המאור

 אינש מכ׳ כפירש״י עש״ב ואכמ״ל עכ״ה] .
י מרן יש ט״ש שכת׳ מיהו רוקא  ודע דבדבר
 בעכו״ס או כישראל מומר אבל
 לא בישראל הוא תמוה דאררבא בעכו״ם או בישראל
 מומר ל״פ דל~״נ אוש׳ . ורע עוד דמתא ראמ׳
 בגמ׳ דחולין נדח׳ קו׳ ה׳ לחם סתרים לקמן ד׳ נ״ט
 ע״ב גבי התוא כותי דנשכי׳ לחמר׳ דישראל וכו׳
 דתניא נכרי שנישך יינו של ישראל שלא ככני ע״א
 אשי׳ וכו׳ וכתכ רש״י רכות׳ אשמעי׳ ותק׳ ה׳ ז״ל
 אימ׳ רוקא נקט משום ריכ״כ דלא פליג אלא משו׳
 שני דכריס יחד ע״ש וליתא דהא קאמ׳ תש״ש כחולין
 כתנאי וכו׳ ופאי כתנאי דהא התם ככני ע״א איירי
 רקאמ׳ םיתה בחפת חבירו רכוצה ככני ע״א אלא
 וראי כל טעם אחד לחודים קאמ׳ דשרי. וי״לדע״כ
 ר״ן כתנאי דאל״כ דלא כמאן מיהו לבתר •דמשק
 ת״מ כותי אבל ישראל וכו׳ נוכל לומ׳ כמו שכת׳ ת׳
 ז״ל דלכ״עאשו׳ עד ראיכא כ׳ תטעמים ורו״ק :

א בצנע׳ תא כפרתשי׳ וכו׳ ומורי  תוס׳ ד״ה ה
 דודי וכו׳ אבל הא מודה דאיכ׳
 עשה ובכל נפשך וכוי׳ והיינו אונש דפרהשי׳ בין
 לאזהרה בין למיתה וכו׳ עכ״ל לכאור׳ פי׳ בין
תו בב״ר מיהו  לאזהרה בין למיתה ד״ל רממיתין אץ
 היכא דבצנע׳ חייב למשו׳ עצמו אבל אין ממיתין
 אותו ככ״ד וק״ל רהא איתא כסנהדרין ד׳ ש״א ע״כ
 העובר ע״א מיראת ומאהבה דכא אמ׳ פטו׳ ופי׳
 חתוס׳ שם ד״ל שאין ממית ין אותו בב״ד וכ׳׳פ
 הרמב״ם פ״ג מה׳ ע״א ה״ו מיהו הר״מ פי׳ מאהבה
 ומיראת ד״ל מאהבת ע״א ומיראת ע״א ולא
 כפרש״י מיראת אדם וכת׳ מרן רלכ״ע מיראת ארם
 פטו׳ ע״ש והא םשמ״ג אומר שחייב לדעת דכא
 ואין לומ׳ דמאי דקאמ׳ התם דפטו׳ היינו בצנע׳
 דא״כ מאי מייתי מההיא רחמן ומההיא דכהן
 משיח דילמא בפיחשי׳ וגס ק״ל לפי׳ התיש׳ שם
 מאי מייתי מהאי רחמן רהתם לא קתני אלא דעבר
 בלאו ודכא מודה דחייב בלאו אלא דאינו חייב
 מיתת ומאי מייתי נמי מהשיא רכסן משיח דחא
 לא קתני שחייב מיתה וי״ל כיון דחייב חטאת ודאי
 דחייב כרת רהא אין מכיאין חטאת אלא ע״ר שזדונו
 כרת . ומזה ק״ל על מין שכתב שם דתאי ד«רק
 אבן למרקוליס לענין חיוב חטאת רוקא ותיכי שייך
 שחייב חטאת. ׳ובודאי תראכייר לא יש כגירשתו מיראת
ק .• וראיתי להתוס׳ שס  יואץ כאן מקום לתשגת מ
 שכת׳ ואין לומ׳ ררכא לטעמי׳ וכר׳ לא ידעתי אמאי
 לא דחו זםמםתיא דכתומת גס ק״ל על התום׳ דתכא
 שכת׳ דדרך שיאנסו אותם על תחתימ׳ כצנע׳ תפ״ל
 דכערתסי׳ נמי אין חילוק כין שאר מצות לע׳־א לדעת
 דכא ותתס מחלק [וכן תיא ת־ןו׳ כתוש׳ לזניל ד׳ כ״ז

 ע״כ] וצ״ע:

 1ף J׳V ע״א די׳ה ור״ע אומ׳ וכו׳ כיוןדר״ע
 מקיל טפי וכו׳ לכאו׳

 י״ל

 לםתוא גבר׳ מיבעיא אבל כמשמש ית לא איכפת
 לה ולא ביטלה גס מה שתי׳ תמחבר ז״ל אינו מובן
 לפע״ד ואפש׳ שיש איזה חיסיון בדבריו עכ״ה].ונ״ל
 שזת תוא תברח רבי׳ משום דר״ל ס״ל דמותית ואיך
 האמ׳ דנפגס אשו׳ לכך סובר רבי׳ דנפגם היינו
 .. שפגמו גוי ואפ״ה אשו׳ דמזכח חמור דהוי כמו
 תקרוכת ע״א ואע״ג דע״א עצמה קטע אזנה הוי
 כיטול תתס הוא שהשיר צורתה שעובדי׳ צוי־תהאבל
 חכא אשו׳ ועיין כהלח״ש ומה שחק׳ הלח״מ ומ״ש
 עליו ת׳ מ״ק ליתא ונעלם מעיניו מ״ש סר״מ בפי׳

 המשנה ח״ל כימוס היא אבן גדולה ותוא מין מן׳
 המזבחות ע״ש וצ״ל דהכא בחיבור חזר בו [ושבר
 דהבימוש אינו אלא מושכ] מיהר רש״י כר׳ מ״ז ע״ב
 כת׳ רהכימיס נעכר וא״כ קשיין דבי־־י רש״י אהדדי
 וי״ל דתכא מעיקרא דקתני מות׳ כתב דהוא מושב
ת אמאי מות׳ אכל תתס רקתני בינין עמהס  ראל7

 וכן גכי אכניס כתכ רעוכדין תכימוס וק״ל:
ר ד״ת תיתת כתמת מ א ף ג״ד ע׳יא גמ׳ ד  ד
 חכירו וכו׳ ושחט
 בה סי׳ א׳ וכו׳ עיץ מה שפש׳ הרמב״ס ז״ל כה׳
ק  אישורי מזבח פי׳ד ה׳ ו׳ ובה׳ ע״א פ״ח ומ״ש מ
 שם דלית תילכת׳ כר״ס מראותבינן עליה ב פ׳ השוחט
 ר׳ מ׳ מברייתא ואצט׳ לרחוקי כגון שהיה חצי קנם
 פגום וכו׳ ע״ש ורבדיו תמוהים רהא ע״כ צריך לרחוק
 כגון שהית חצי ק״פ מדקתני חטאת כרמקשה תלמוד׳
 התם ונ״ל ליישב במ״ש תר״ן שם לפי׳ א׳ של רש׳יי
 בפי׳ א״ה דבלאו ר׳׳ה איכא ל׳יימ׳ דנקט חטאת
 לרבות׳ ראע״ג דקני לכפייה לאו כרידי׳ רמי א״כ
 בלאו י״ה היה יכול לתרץ דנקטחטאת לרבות׳ והר״ן
 כת׳ דהו״מ לתמצי חכי אלא כששמע דברי ר״ח
 היטיב בעיניו תי׳ זה א״כ לא היה צריך לירחק
 בדוחק זה ובתכי יתורץ קו׳ התוש׳ שם ד׳ מ״א ע״א
 ר״ה כיון רקני ליה וכוי שהק׳ מפ׳ פרת חטאת
 בזבחי׳ רהי״ל לומ׳ כדירי׳ דמיא ע״ש רתשתא טח׳
 דאינו מוכיח לומ׳ כך כיון דקני ליה לכפרה בדידיה
 דמי אלא לאו כריריה דמי לכך הוצרך לימ׳ בקדשי׳
 קלים אך מה נעשחשהר״מ פש׳ חילוק זה ובין חטאת
 בהמה לחטאת העוף והיה חצי קנה פגום] בפ׳ד
 מת׳ שגגות ועיין בה׳ לח״משס[שכת׳ דש״ללהרמכ״ס
 כיון דקנייה לכפרה כרידי׳ דמי] ולשיטתו לא צריך
 לומ׳ חכי ועור ק״ל כיון שהר״מ פ׳ הכי וצ״ל כרידי׳
 דמי א״כ איך פ׳ כה׳ א״מ בפ׳ הנז׳ ה׳ ה׳ במוקצה
 דאינו אוסר לאחר תקדש וחילית מפ׳ כתרא דזכחי׳
 ד זריך אמוקצת ותא אין ארס אוש׳ דכר שא״שע״ש
 ואמאי כיון רכדירי׳ חשיכ. ע״כ נלע״ר לומ׳ דרכי׳
 פשק כר״ה וכת׳ א״מ מיידי כשעשת מעשת וכמו
 שפי׳ הראכ״ר ז׳ ל ולא הוצרך לכאד דשתם נעכר
 כשעשת מעשת ופלוגת׳ דר״ה ור״נ איירי לגכוה
 ומיהו להדיוט ׳לכ״ע מות׳ אפי׳ כשעשת מעשת
 והשתא א״ש כל השוגיא ופשק כר״ה משוס דלר״נ
 מהיכא משמע דלהדיוט מות׳ אפי׳ שלו דילמא כי
 איצטריך קרא לאיםו׳ לגכוה אפילו כשל אקריס
 רלתדיוט מות׳ מיהו שלו אפי׳ להדיוט אשו׳ ולר״ה
 ניחא [א״מ ובס׳ בני שמיכי העתיק דברי תמחכר
 חללו וכת׳ ה׳ המגיה שס וז״ל ק״ל רחא פס׳ תר״מ
 בפ״ב מה׳ שחיטת דוקא .דאית ליה שותפות אבל
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 מסכת עכורה זרה
 שיאמרו לתם מותיץ אתם וכו׳ א״ר וכר׳ והא לא
 תכן תכי וכו׳ יש לדקדק דמ״ש בלישנא קמא אמרו
 בלשון סייעתא וכלישנא בתר׳ אמר׳ בלשון קושיא
 (ועיין בתוס׳) ועור דמאי סייעתא דילמא תורו ב״ד
 כל שמובן ממנו שהוא מות׳ לעשור, [ולעולם א״צ
 שיאמרו ממש לעשות] ונ״ל ל כרש השמועה במ״ש
 מרן חכ״מ על תרמב״ס ר״פ י״ג מת׳ שגגות וכן אס
 נשאו ונתנו וכו׳ וכת׳ מרן ופשה כל״ב ואליבא
 דשמואל דלכאור׳ ק׳ רמתו כל״ב רל״ק נמי תואמייתי
 סייעת׳ רכעי׳ לעשות וכן הק׳ הפר״ח בס׳ מים
 חיים ונ״ל דל״ק ת״פ לאפוקי מתוך משא ומתן אמרו
 מות׳ ורב דימי אמר שצריך שיאמרו לעשות ולפ״ז
 [ליכא] אלא סייעתא דכלשון קו׳ ליכאשהרי יש לכיש
 שצריך שיהא מובן ממנו לעשות ולאפוקי משא ומתן
 אכל בלישנא בתרא שמואל לאפוקי מתוך משא ומתן
 א״כ רב דימי בא לומ׳ אפי׳ משא ומתן ולכך פריך
 ליה ממתני׳ ורבי׳ פשק כך שלא מיעט אלא מתוך
 משא ומתן שכן ׳כתב וכן אס נשאו וכו׳ לכך כתב

 מרן ר כשק כל״כ ודו״ק :
ר ר׳׳י כיון וכו׳ תדרי כתו וכו׳ הקשת ג ס  ש0 מ
 1 הפש׳׳ל כפ״כ מת׳ שגגות וכפי״כ

 'מהתיא ראמרי׳ כיומא ד׳ פ׳ א׳יר אלעזר תאוכל
 חלכ כזח״ז צריך לכתוכ שיעו׳ וכו׳ וקאלנ׳ חש״ס
 אלימא דמחייכי קרכן אכדת קטן ותתניא לא שכ
 מידיעתו וכוי ואמאי לא משני כדתכא • כיון דכי
 מתירע לכ״ר וכו׳ יעיש וראיתי כש׳ שער יושף שתי׳
 רתתיא דיומא לא שגג אלא כקרכן ויודע שהוא
 אשר׳ וכו׳ יעש״ב ולא ירענא מאי קאמ׳ דתא ככר
 הציע חמש״ל דשגגת קרכן לא שמית שגגת כיון שהוא
 יורע שהוא אשר׳. ולעיק׳ הקו׳ נ״ל דל״ק דהכא
 ב״ד בעצמו חזרו בהם ובודאי ששכ מירעתו אכל
 תכא ב״ד אחר ואפש׳ שלא ישמע לתם שו״ר שכן תי׳
 (כאן חש׳ איזת שיטו׳) ונ״מ רצריך לעשות תקנה
 לקרבן כמו ית״ר כאלו הק־בתי ומק׳ הש״ש הא לא

 שב מידיעתו רא:ש׳ שלא חזר בו וק״ל:
 דף ג׳ ע״כ גמ׳ ואלא מאי כל עדת אי
, ל  איכא כולם וכו׳ נ
 לפ׳ השמועה כך דר״י קאמ׳ אין כ״ד חייכין עד
 שיורו כולסר״ל ער שיהיו כולם מורים ואפי׳ היו
 כולם יושבי׳ והרוכ התירו והמיעוט שתקו ולא גלו
ו ככולו אבל  דעתם פטורין דכשאר הוראות קי״ל מכ
 ככאן עד שיחיו כולם משכימין כהוראת אחת ולחני
 פל-יך ממתני׳ וירע אחד מהם שטעו וכו׳ חייכ חא
 אחר פטו׳ אע״ג ראחד מחם חית יושכ ושותק אפ״ת
 חשיכ כתוראת כ״ד ואמאי חא ידע שטעו וחיה יושב
 ושותק ושני ליה כגון שהרכין בראשו ואותח חרבנה
 חשיב כהוראה אע״פ שאנו יודעין שדעתו אינה כך
ב הרכין בראשו  וחולק עליהן אלא מפני שמצא מ
 אפ״ח חייב ותדר פריך מיתיבי אין גוזרין גזירה על
 הציבור אא״כ רוב ציבור יכולין לעמוד בה הא רוב
 ציכו׳ יבולי׳ לעמוד אע״פ שהמיעוט אינם יכולין
 לעמוד אלא מאי כל עדת אי איכא כולן אין אי לא
 לא רכעי׳ חרוכ כשיושבי׳ עם המיעוט אע״פ שחלקו
 כיון שהרוכ מסכימין וסתרו את דכרי המיעוט ואין
 ה״נ בענין הגזירה ג״כ כך רכעי׳ שחרוכ ינצחו
 המיעוט ויחיו שם המיעוט א״נ יש לחלק בין ענין

 הדבר

 י״ל דבשלמא תתה קאי בשדה הו״ל למימ׳ עד שיפסקו
 בבית אבל חכא משיקפח יש לח ניכרים זת אחר זת
ת זח התם במתק לשונו. גס תתיא ת  ורש״י, נתכוון ל
 דפ׳ ארבע מיתות לק״מ כיון רר״מ פוט׳ בקטנת
 שייך למימ׳ עד שתהא נערה דכולת חד גופא ופשוט:
 ד״ה אע״3 שקפה וכו׳ מכניסה במוץ שלח ופטור׳
 מן תמעש׳ וכו׳ ראיתי בש״מ שם
 שפי׳ דתתס אין דעתו לתכניסן לבית שבעירו אלא
 יש לו מגורה בשדה אבל אס דעתו להוליכת לבית
 שבעירו אינו חייב ער שיראת פני תכית וזהו פי׳
 םמשנם שם דקתני במם דברים אמורים בשמוליך
 לשוק וכו׳ ותימת לי דא״כ מאי פריך תתס מפועל
 דתתם אין דעתו להוליכם לכית אם כן זתו ביתו

 וצ״ע:
 דף נ״ט ע״כ רש״י ד״ה שלא בפני ע״א
א ת ו ב  ר
 אשמעי׳ עכ״ל עיין מה שהקש׳ ה׳ לחם סתרים ז״ל
 ונעלם ממנו סוגיא רחולין ד׳ מ״א ע״א דקאמ׳
 כתנאי ומייתי תך דתכא וסתם כפני ע״א איירי
 רקאמ׳ ר״ת תיתת בתמת חבירו רבוצת בפני ע״א
 אלא וראי כל אחד בפ״ע וק״ל . ודרך אגב ראיתי
 לעמוד בדברי סתוס׳ דחולין שס בד׳ מ׳ ר״ת לפני
 ע״א וכו׳ שכתבו דחאי דנקט רבוצה בפני ע״א משו׳
 אע״פ שלא פירש וכגון שהוא ישראל מומר וכו׳ וק׳
 דחא בישראל מומר מורח ר״נ שאשו׳ ולא פליגיכי
 אס בישראל אחר כדאית׳ סתם־ וראיתי למהרש״א
 שםשנרגש כזת וכת׳ דדבריחס אליבא [רההוא שנוייא
 ראית] ליה שותפות וכו׳ ורכייו תמוהים רתא כת׳
 [התום׳] לקמן ראית ליה שותפות אינו [אשו׳ לר״נ
 לפי המשקנא דלצעורי ממין] וס״ל דוקא בישראל
 מומר [וחזר בו משנוייא דאית לית שותפו׳ וכוי]
 ויש ליישב רבעי׳ תרתי דאית [לית שותפות וגם
 בישראל מומר םוא דאתו׳] אבל ישראל מומר לתורי׳

 אינו אוסר (חש׳):
 דף ס״ה ע״כ תוס׳ דיה אכל וכו׳ ותא
 ד ת ל י א
 טעמא כלועג לרש וכו׳ דבריהם סתומים ודברי
 מסר״ס מלוכלין ז״ל אין להם טעם דמה שהגיח
 כדצריהס הוא דוחק ועוד רמי הגיר להם דפי׳
 וההיא שעתא על שעה שנושאין אותו רילמא כשעה
ת םתוס׳ דלכאור׳ לפי נ מ אלא מ ק  שמניתי׳ אותו כ
 שאינן כטילות מח יעשה כיון דחיח פטו׳ אלא
 משמע לועג לרש שתחייס שכזמן תתחייח יש להם
 ציצית והוא אין לו חיינו לועג לרש שיתכזת כאותו
 תזמן אכל אי לאו טעמא משוס לועג לרש כשיקומו
י האומרים דכזמן מ ד  יעשו ציצית . ואל תשיבני מ
 התחייה ימותו כלס ואח״כ יחיו דליתא מדברי הזתר
 והש״ם ועוד שבאותו שעת ימותו [בלכושיחםחמציוצי׳

:(  שאץ מי שיעשה] לסם תכריכין(חס׳

 שליקא לה מש״ ע״א בש״ד

 מס׳ הוריות כע״ה
 דף ב׳ ע״כ גמ׳ אמר שמואל לעולם אץ
ב י ן עד י י  ב״ד ח



 מסכת הוריות נו
 אלא מבע״ל לעמן ביטול מקצת כ״מ תיכא• דאין
 תצדוקין מורי׳ בו ועיקרו אב מלאכה אי חשי׳ ביטול
 מקצת ותא דנקט חרישת לאו דוקא [ומלאכת ראשונמ
 מאבות מלאכות תשנויות בשבת נקט ול״ד ואע׳יג
 דקתני שס הזורע תחלת תא אמרי׳ תתם.תנא כא״י
 תאי רזרעי והדר כרבי ולאשמעי׳ דתויא חרישת אבל
 לעולם חרישה היא מלאכה הראשונה] א״נ מכע״ל
 לענין נביא תשקר דכ״ע ביטול מקצת [פטר׳ כדאמרי׳
 כשנתררין ד׳ צ׳ ע״א ע״ש] ולא ק כדי׳ אצרוקים
 מודים בו וזתו ס׳ מתר״ס מטראני וכן תבין
 מהרש״א ועיין בבעל זרע אבדתם שנשתבש בזה

 ודו״ק :
 ש0 שוגגין ועשו מזידין הא שוגג דומי׳ דמזיד
 וכו׳ מכאן יש לפשוט הפיקו של
 מתר״א איטגנין בתוש׳ לעיל שנשת1ק בצבו׳ אס
 נתחלף לתם אס חייכי׳ וכו׳ ומכאן יש ראית דחא
 בתא תליא דהא הכא בציכו׳ מיתו רש״י מפ׳ לה
 רהדיוק הוא על חיחיר ואפש׳ דבצכו׳ איכא למימ׳
 דחייכין כשבה או שעירה או חייבין בפר ושו״ר לה׳

 שער יושף ברפ״ב שהאריך בזה ודו״ה :
 דף ה׳ ע״א גמ׳ מאן תנא וכו׳ דלא כר״א
׳ יש לדקדק ואלא ו כ ו 1 

 מאי כר׳ יתושע תפ״ל מבה ואיש׳ רהייתי מחלק
 בין שגגת מעשה לתוראת אך קשת רא״כ אמאי
 קאמ׳ רלא כר״א דילמא דוקא בענין חטאת שגגת
 מעשה ולא כענין הוראת ותו קשה דוכי'המק׳ לא
 ירע תברייתא רמפיק לה מונורעה תחטאת וכו׳
 מיתו [ראיתי לתר״ב כ״מ כפי׳־כ מת׳ שגגות שכת׳]
 דחרמב״ס מפר׳ לת לענין אשם תליי ע״ש גם כפי״ד
 הביא זה הדין לענין אם שגגו ולא ירעו על מה
 חורו גס פי׳ ולא שירעו כחוטאין ד״ל אע״פ שהודיעו
 להם החוטאים כאמה ענין ש־ גו לא מחני ועיין בה׳
 לח״מ שם שתקש׳ מאי קאמ׳ מאן תנא דלא כר״א
 תא אפי׳ כי״י לא אתיא ע״ש ונ״ל דחדא מתרצת
ם דמתיכא נפקא לית לתנא אע׳יפ שהודיעו ת מ  ח
 וכוי דילמא לגופא ולזה קאמ׳ דלא כר״א דלר״א
 דילמא איצט׳ לגופא לפטו׳ אלא ע״כ רכר״י אתיא
 ולתכי לא איצט׳ אלא [לדרוש ולא] שיודיעו וכו׳
 ואתא קאמ׳ דאפילו לר״אתא איכא קרא אחרינא
 עלית ותשתא ניחא דתברייתא מפיק לת מונודעת
 דלענין ולא שיודיעו וכולי אבל תפיטו׳ מעליה
 מיהו לר״י איכא למימ׳ דאיצט׳ ונודעה לענין
 אשם תלוי ועליה איצט׳ אפי׳ שיודיעו או איפכ׳
 ורבי׳ פסק כר״י ולהכי הביא ב׳ ותשתא ניחא
 דלא קאמ׳ מאן תנא ר״י דאינו הדין בעצמו אלא
 שקלא וטריא דמפרש המשנה לאפיקי מר״א ודו״ק:
 ע״כ גמ׳ וכיון דתנא אותו שבט חייב וכו׳
 הקשח ת׳ שער יושף ז״ל
 [א״כ בברייתא] דקתני דין חחיראת וקתני ושאר
 כל משכטיס פטורים ל״ל ועור אני מוסיף לחקשו׳
 וכי אין דרך התנא לשנות רכר והופכו ומאי ק״ל
 ועוד מחו האריכות חזת וכיון דתנא וכולי אלא
 נראה דחכא איכא למטעי דבהוראח חייכין דאי
 אפילו כהוראה פטו׳ למה תני ליה גכי בית
 דינו דאיכא למטעי דיקא בית דינו זהו ב׳ חושיות
 הקשה אותם ביחד וממילא בכרייתא דליכא למטעי

 לינא

 הדבר התלוי בדעת בין ענין הגזירה אלא דפריך
 שלא ישתנה בענין ההוראה לגמרי שיהיו מורים
 כולם אלא די לנו אי איכא כולם אין ולא בעי׳ שיורו
 ובזה יתיישב לשון רש׳׳י לקמן במשנת תורו ב״ד וכו׳
. ודברי מהרש״א ז״ל בכאן תמוחי׳ ׳ ו כ  וא״ל טועים ו
 דא״כ מאי פריך שאני הכא ראיכא יתורא ואפש׳
 שכונתו כמ״ש דדי לנו מכח תיתור׳ רבעי׳ שיושבין
 ולא עד שיורו מיתו מדבריו לקמן לא מוכח הכי
 ודברי ח׳ זרע אבדתם לית׳ דחילק מן מה סנהדרין
 בין מהנוספים דריהטא דגמ׳ לא אזלא חכי וק״ל:
W0 במשנה חורו ב״ד וידעו שטעו וחזרו כחם 
 בין שתביאו כפרתן וכו׳ נ״ל דהוי
 לא זו אף זו ואפי7 לר״ש לא מיבעיא תביאו כפרתן
 דהוי כמזיד כיון שתית לו לישאל וא״ב ודאי פטו׳
 אלא אפי׳ לא תביאו כפרתן אפ״ח חשיכ ע״פ ב״ר

 אע״פ שחזרו כתן ודלא כת׳ שער יוש0 :
 גמ׳ מ״ט דר״ש וכו׳ מיתיכי וכו׳ נ׳׳ל ל:רש
 השמועה שלכאורה טעמי׳ רר״ש משו׳
 דכתחלח גוכין עליהן וחשיכ כמו מזיר ור׳׳א אומר
 ספק וחייב אשם תלוי רלא אש׳יק ארעתית למשאל
 כדאמרינן לקמן מיתו ודאי דתוי שוגג ואפי׳ לא
 הביאו כפרתן ואפי׳ לא גבו אפ״ה[פסר ד״ש] דתית
 לו לשמוע כיון שחזרו בחן וזה מוכרח דחא חש״ס
 לקמן [קאמ׳ ל״מ] למ״ר ציבו׳ מביאין וכו׳ ובלא
 הביאו כפרתן מאי איכא למימ׳ אלא ראפ״ח מפרסמ׳
 מילתא שרוצים להביא מיהו פריך אחא דקאמ׳ מ״ט
 דר״ש הואיל וברשות ב״ד הוא עושה מאי ברשות
 כ״ד כתביאו כפרתן הא גיבין עליהן ומשני דאיצט׳
 רכ לאוקמי׳ ר״ש ששמא ראפי׳ דלא הוי כמתא ולא
 שמע א״נ רב שכ׳ כאידך תנא ר׳־״ש הוא דאית ליה
 מתרומת הלשכת וא״כ לא תית לו לשמוע מיתו
 הרמכ״ס ז״ל בת׳ שקלים פ׳ דבזחלת גובין עליתן
 ואפ״ה חייכ אשם תלוי ולא חשיכ שוגג גמו׳ ולא
 מזיד תדע דהא ר״ממחייכ ור״א אמ׳ ספק וכי כולהו
 אית להו דמתרומת הלשכה תן כאין א״כ תו״ל ר׳
 יהודה יחיראה ואיך פסק הרמכ״ס רכתחלה גוכין
 אלא דאפי׳ גוכין מהם חשיכ שוגג ולא מזיר גמו׳
 ולא שוגג גמו׳ [ולא פריך חגמ׳ אלא אר״ש דפטר
 לגמרי רהשיכ ליה שוגג] ולכך חרמכ״ס ז״ל לא חילק
 כין חוח כמתא ללא הוה כמתא וע״פ מ״ש ניחא

 אפי׳ לחי׳ ראשון .
 ודע דהא רקאמ׳ והואיל וכרשות כ״ד [תיינו
 שעשו נמי רוכ ציכו׳] ולאו משוס
 דסכ׳ דיחיד שעשת כתוראת כ״ר [פטו׳] דא״כ כולחו
 תנאי ס״ל הכי ולעיל לא אשכח כ״א ר״י [או ד״מ]
 ותו דר״ש אית לית כפ׳ תמצניע [ד׳ צ״ג] דיחיד
 שעשת כתוראת כ״ר חייכ לגי׳ רש״י שם וכתכ רש״י
 שם דאזיל לשטתי׳ דחכא מיהו סרמכ״ם פסק דיחיד
 שעשה כהוראת כ״ד חייכ ולכך לא חילק כין דחוי
 כמתא וטעמו משוס דעשו רוכ ציכו׳ וחזרו כחן
 חשיכ כעושה ע״פ עצמו ועיין כתראכ״ד ז״ל ואין

 להאריך וק״ל :
 דף ד׳ ע״כ גמ׳ בעי רכ יוסף אין חרישה
 כשכתכת׳רש״יםכא
 לא מיכעיא ליה כרכר שחצדוקין מודים כו אין כונת
 רש״י דחולק על שמואל רלעולס אית ליה רשמואל



 מסכת הוריות
 חרז׳ ומלמד בגייש ראמאי לא הקשה הנא . ועוד
 הא קי״ל דכ׳ הלמדכג״ש חוז׳ ומלמד כג״ש ולשיטתו
 תק״ל פשנחררין ר׳ איך זקן ממיא יליף בג״ש מפר
 העלם פהנלזנקין אלא ע״כ רדפ׳ הלמד בג״ש חרז׳
 ומלמד פג״ש מיהר ק׳ לימן ריליף מהיקש׳ איך חרז׳
 ומלמד לזקן ממי־א הא דפ׳ הלמד פהיקש אינו חרז׳
 ומלמד פג״ש אם לאשנאמ׳ דפהי למד אגלי׳ והלמד
 חולין דהיינו זקן ממרא ועיין מהרש״א ביבמות ד׳
כ ״  טי. ונ״ל רלא חשיכ ע״א משא׳ מצו:: היקש׳ כיון רע
 יליף משא׳ מצות וכשא׳ מצות כתיב כחריא א״כ
 הימינו ודפ׳ אח׳ והימינו וד״א לא הוי תיקש [א״מ
 עיין בש״פ איזהו מקומן ר׳ נ״ז ותוש׳ שפועו׳ ד׳

 יו״ד ע״א ר״ה ואיתקוש וכו׳ עכ״ת .
 וראיתי לה׳ חק נתן,ז״ל שכתכ דלא חשיפ
 קדשים אלא גוף תקרבן וחיליה
 מתוש׳ דזבחי׳ ד׳ נ״א ע״ש וליתא דלא כת׳ התות׳
ם אלא גפי קידוש ידים ורגלים דלא מוי גוף ז  ח
ל  הקרכן מיהו הכא גפי כר אם הוא מכפ׳ על ד
 שזדונו כרת או לא חשיפגוף הקרכן ותרע רבשביעו׳
 [ר״י ע״א] גכי שעייי הרגלים אס הוא מככ' על
 שאין פה יריעה אי לא . חשיב גוה חתרבן [דמקשו
 התיס׳] דכ׳ הלמד [כג״ש אינו חוזי] ומלמד פתיקש

 (חש׳) .
 ולפמ״ש מתייצב לנו רכרי מהיש״א דיכמו׳
 ד׳ ט׳ דלכאררת דבריו תמוהים במ״ש רדפ׳ הלמד
 פהיקש חוז׳ ומלמד כג״ש מיהו פעם פ' אינו חרז׳
 ומלמד כג״ש [א״פ כאן חש׳ פשפ׳ ההעתק ר׳ דפיי
 וחע״ר:: י
 דף י״א ע׳ב גמ׳ ?ה טעון משיחת וכוי
 [א״מ כפ׳ כתבתי
 שח שיו ר׳ דפין ותחלה רף זה הוא כאמצע הדבייס
 ונ׳׳ל שקאי כגמ׳ הנז׳ לתרץ קו׳ ה׳ תאום לעיניס
ה טעון  ז״ל ומביאו ה׳ שפ׳ יוסף ז״ל ראימא ה
 משיחה ואין כנו טעון משיחה ומנ״ל למעוטי מלכי
 ישראל ע״ש עכ״ח] מדכתיב כי נתינת טעם דמה
 טעם תוא אלא למת תמשח אותו בשביל זת דור
 אבל אחר לא עור נ״ל רגבי בניו לאו אישירא איכא
 ואם רצת למשוח מושח תרע ראם מיה מחלוקת
 מושחין אבל במלכי ישראל איםורא איכא ומי(חשד<
 וע״פ תשוד יה לפרש פי׳ הענין כי שמן המשחה
 הוא י שוד דאבא והוא שם ע״כ בחכמת כי ת.־ת י״כ
 לוגין שהם ע״כ ביצים ותם י״ב צירופי תוי״ת יעם
 דו״ר הס כ״ו צירופי וזהו כי זה הוח ד״ל ז״ה םוא
 יסוד דאכא ועס הוא י״ר מהו כ״ו צירופי הוי״ה .
 רכיל תטעם דצריך מלכי בית דור כי שמן המשחה
 הוא ע״כ כי יש בו י״ב ליגין ומוא ע״כ ביצים שהוא
 בישיר החכמה חנק׳ בשם ע״ב ולכך צריך דוד שהוא
 בשיר המלכות רזהר ז״ה הו״א כי ז״ה הוא גי׳ י״כ
 וחי״א ג״כ גי׳ י״כ סך מכל כמנץ כ״ד שהוא צירופי
 ארנו״ת ובזה יתחברו ישוד ומלכות ובזה ג״ל לרמוז
 כי קום משחתו ס״ת הוא מילוי ע״כ שהוא מ״ר
 גם כי זח תוא ס״ת י״ה שהוא כחכמה (חסר)
 מוחין דאדיך שנק׳ חוא גם זח הוא יסוד דחוא
 (חסר) דאכא שנק׳ הוא שנאמ׳ כי חרא אלהינר :
י חנ י י א י י מ  דף י״ג י%׳ב נמ׳ אמר רכא ח
 י פקחין טעם מפני

 מה

 ליכא לאקשויי אי תני דכר והפכו ופשוט וק״ל:
ף ד ע״א ג0״ אימא מת ציכו׳ תורו ועשו  ד
 אחרי׳ כתויאתו וכו׳
 נ״ל דלא מצי למימ׳ מת לכו׳ אין חייכי׳ עד שיורו
 להם אחרים אף כתן משיח וכו׳ דתא כקרא כתיכ
 כחדיא אם הכהן המשיח יחטא חדי שחשגגה ע״פ
 עצמו וכתיב לאשמת חעם ד״ל שמכיא פר ודינו כעם
 וכחכי יתשייכ קו׳ מתוש׳ לממר״א איטגנין ז״ל ויש
 סעד לרביי מדברי רש״י שכתכ כמשנח כשמוך די1ר
 כחד איסורא מקרא מלא-הוא ומאי מקשח רש״י הא
 חו״א דאם הורה לעצמו אינו חייכ עד שיורו לו
 אחרים אלא דזמ פשוט ממקד׳ תנז״ל •וכ״ת דאתא
 לריוקא ראם מורו לו אחרים פטו׳ מא לא משתמע׳
 ממתני׳ וק״ל דא״כ כרישא דקתני כמן משיח שחטא
f לעצמו מכיא ער מאי אתא לאשמעי׳ ועוד למת ל 
 מכריח רש״י ז״ל רחא ככר תנא לת לעיל ונ״ל דמרקתני
 מתכפר כפ״ע משמ׳ דאתא, לאשמעי׳ שלא יתכפר
 עם מצבו׳ כשעשמ סוא ועשו אחרים כמותו ולית
 כת׳ דתא פשיטא דקרא כתיב במדיא שיביא פר לברר
 אכל לעיל מאי דאיתא בקרא כן דרך תתנא אבל כאן
 א״ת כחד איסור׳ ומוכרח מאי דאתא לאשמעי׳ שלא
 יתכפר עם תצכו׳ שעשו כמותו וזת מקרא מלא ועוד
 אש מעי׳ ברישא כיצד תחיוב וא״כ בהא פשימ׳ ולקמ׳

 נאריך כזמ כש״ד :
y2 מתני׳ תורת עם תציכו׳ מתכפר לו עם 
 תציבו׳ ת׳ שער יוסף ז״ל כתכ תיכ׳
 דלא עשו רוב ציבו׳ רמייתי כל חד כשבה כתן משיח
 מביא• ער ותימא לי דאשתמטתית דב0 הרמב״ם
 בפט״ו מת׳ שגגות שכת׳ אס תיו ב״ר מביאין וכו׳
 ואם תעושין מביאין ד״ל שלא עשו רובן שריניס
 כיחידים כהן משיחפטו׳ דהא אימעיט מכשכש וצ״ע:
 BH״* ד״ח נתכפר שאין ב״ר חייבין וכו׳ וסתמ׳
 כר״מ וכו׳ עכ״ל לכאורם
 קשת מדברי רש״י לעיל בריש מכלתין שכתב אתא
ד חייבי׳ וכו׳ כתב רש׳־י  ראמ׳ שמואל לעולם אין ל
 כלומ׳ בין למ״ד ב״דמביאיןפד בין ל מ״ד ציבו׳ וכו׳
 [א״מ עיין בשע׳ יושף ז״ל לעיל בזת עכ״ת] ונ״ל
 רלק׳׳מ דלעיל דנקט ב״ד הרבות׳ הוא למ״ר [ב״ד]
 מביאין דלכאור׳ מאחר שהחיוב ת!וי בב״ר א״כ מאי
 נ״מ שיאמרו לתם מותרין אתם הא כיון שהחיוב על
 ב״ד ותם ס״ל שמות׳ מאי כ״מ שיאמרו לעס מותרין
 אבל כאן אדרבא תיבות׳ למ״ר ציבו׳ מביאין רלא
 מיכעיא למ״ד ב״ד מביאין דהוראה בעקירת כל
 הגיף וראי דלא מיקריא הוראה [ואין מביאין] אלא
 אפיי למ״ד צבו׳ מביאין דלכאור׳ מאח׳ שטעו מאי
 נ"מ [וא״כ א מאי נקט ב״ד א״י] דנקט ב״ד לסתום
 כד״מ ועור דהתנא לא ליתני רב׳ שיש כו מחלוקת
 תנאים אבל הוא מפרש לכולתו תנאי ומאי נ״מ דנקט

 כ״ר (חש׳):
 דף ח׳ ע״א משנה אין כ״ד חייכי׳ עד שיורו
 כדל שזדונו ככרת וכו׳
 וכגמ׳ מנ״ל נאמ׳ כאן עליה ונאמ׳ להלן עליה וכו׳
 אתיא מצות מצות וכו׳ אע״ג דשא׳ מצות-ילפי׳ בג״ש
ל תלמד בג״ש חרז׳ ומלמד בג״ש כדאיתא• בפ׳  ר
 איזהו מקומן ותימה לי על מהר״א ז״ל־ בתוס׳ שתק׳
 אדלעיל רב׳ ולא כל םגוה< רב׳ הלמד בג״ש־ אינו



 מסכת הוריות גז
 מפבת חולין כשיד

 דף י״א ע׳א גמ׳ מנא הא מילתא דאמיי
 יכנן זיל בתי ירפא
 וכי׳ אתיא מעגלה ערופה ונו׳ יחד אמי אתיא
 מעולה וכו׳ תקשי המפרשים דלמ״ד הפיק׳ ראוריית׳
 לחומר׳ הוא מדרכנן רמדאיריית׳ כל ספיקא שרי
 ואי׳כ מאי ראייה מייתי רילמא שפיקא הוו ישפיקא
 שרי ולדעת הט״ז פי״ד שי׳ קי״ז דרכי• המפירש התירי
 פתירה אין כחכיר חכמים לאשי׳ וא״כ התירה התיר׳
 השפיקי׳ כפי׳ אין כח ביר חכמים לאשי׳ השפיקי׳

 (חש׳ יתע״ר)
 תוס׳ ד״ה מגא הא מיליא יכי׳ דרב אחא
 וכו׳ עכ״ל ודייל וכיין רלא
 מצי למילףרל״ל חזק׳ קא עדיך ודברי מהרש״א תמוהי׳
 שכת'׳ דאין רכין ק״ו מהלכה •דלא שייך כאן דדוקא
 אי תחומר׳ מהלכת (חשר) וכ״כ םישפ״א שכת׳ כאן
 אכל איפשיט׳ יל כי*(חש׳) יתו רמנ״ל רזו תיא הלכה

 אלא ראמרו רכנן וצ״ע :
 לבמ״ש מגא הא מילתא דאמו׳ זיל כת״ר רש״י
 כת׳ איירי [דאיירי כמנא הא
 מילתא] דאמו׳ רכנן זיל כתר חזקה כעי הכי אכל
 םד׳ין פי׳ דאמילת׳ דר״ח [דלעי׳ ראמ׳ נשחטת כחזקת
 התיר עומדת וםיינו] מטע׳ דיכא יע״ש אכל דש״י
 לשיטתי׳ כפ׳ אין צדין [ד׳ כ״ה שפי׳) רכחזקת התי׳
. [ויש לחכיא] ראיה  [עומדת] מטעם חזקה (חסר)
 לדכרי רש״י [מדאמ׳ סתם אילימא] לאפיקי מדרכ
 הונא וכו׳ והיכי שייך דפליג על רי׳ה דתא מתני׳
 היא כקטן וקטנה [דאזלי׳ כתר דוכא] אכל על פי
 פירש״י רמטע׳] חזק׳ אכש׳ רש״ל כיכ אחא דלית
 ליה חזקה י:! כאן ראיה דלאו הלכה למשה משיני
 ומה שהקש׳ (חש׳) דכאן דלאו חזקה ראפש׳ שהיה
 לה מן הכטן לאו קו׳ היא רהיכא דלא איתרע חזק׳
 דלאר ריעות׳ היא דיש לתלות לאחר שחיטת ובחזקת

 שתיא כשרה כיון רלא יש ריעות׳(חש׳):
 ע״ב ד״ה וליחוש דילמא בפקיס סייף נקב
 וכי׳ לענין באיזה מיתה
 הוא נהרג לא אזל׳׳ כת״ר וכו׳ עכ״ל מקשים העולם
 דא״כ בת כהן למה שורפין אות׳ דילמא אכיה לאד
י ריב׳ ז  כהן הוא ולא הויא כשריפה ולא אזלי' ב
 וככר תתום׳ כמש׳ סנהדרין !ד׳ פ״א] נילי דבי־יהם
 רלענין איזו מיתה הוא נהי־ג לא אזלי׳ כת״ד לחייכ
 מי שלא עשה עבירה זו אבל כת כהן היא עשתה
 אותת [עבירת! וא״כ ודאי אילי׳ בתר יובא וק׳יל:
י מ ירחיב ה׳ אלהיך רש׳־י ב  דף ט״ז ע׳ב ג
 בחומש שות׳ את דבריו
 כי בפ׳ אחרי מות בפ׳ ואל פתח אהל מועד לא הביאו
 כת׳ במוקדשין תכתוב מרבד ואלו בפ׳ ראש ב פ׳ כי
 ירחיכ כתכ מלמד שנאש׳ לתם כשי תאיה במרבד
 ע״ש וצ״ע דהא בגמ׳ קאל־ייכן דפליגי [דלפי־ש״י לר׳
 ישמעאל קרא דואל פתח אהל מיעד וכי׳ בחולין
 איירי]־ ואפש׳ דרש״י [כחומש] סיב׳ דלא שייך עונש
 כדת אלא על קדשי׳ רלא שייך כחולין עונש כרת
 [וכדעת סתום׳] ורלא כשיטתו כשמעתין דשייך עונש
 כמת ככשר תאוה והיינו רלא פריד מאשר ישחט
 דבקדשי׳ מודה דכעי שחיט׳ דקי־א קאי אקדםי׳ לכי׳ ע

 ודלא

 מה רבא היה אוהב יין ראמ׳ חמר׳. וריחני פקחין
 והיה שותה יין כל מעלי יומא רפםחא לפי שנשמתו
 של דכא תיתת כלוט כדאית׳ ככתבי חאד״י זיע״א
 דכתי׳ ״בלעדי ״רק ״אשר ר״ת רכ״א ובאו המלאכי׳
 אל לוט בליל פשח ועשת לתם משתת ארבעה כוסו׳
 ומצות אגל אצל אברהם באו כחום היום ועשת להם
 מיני תרגימ׳(א״ה עיין במ״ש העחבי ז״ל במשכת
 מגילה ד׳ ז׳ יע׳יש) ולשרה אפ׳ לישי ועשי עוגות
 ואישי הלילה נתקלקל לוט [א״פ נ״ל דר״׳ל שבאית׳
 מלילה נתאיה לוט לשתי בנותיו יעי״ז גרם ששכב
 עמהן אח״כ וכמ״ש ח׳ נחל קרומים בשם ה׳ חב״י
 דליט נתאום לב׳ בנותיו בהקיץ כמ״ש לתאום יבקש
 נפרד זה לוט וכי׳ ע״ש עכ״ם] ושכב עם ב׳ בניתיו
 לכך רבא תקן שישתה יין כל מעלי יומא ד פסחא

 נדי שיאכל מצה לתיאבון לתקן פעם ראשונה :

 שליקא לה מש׳ הודיות כשי'ד

 ונולםו ש׳ נזיקין כע״ה

 מסכה זבחים כס״ד
 (א״ה כל מ״ש כמש׳ זכחיס ומש׳ מנחות נשרף כלו

 כליל וזה מצל מאש וחע״ד):
 דף ח״ף ע״כ תוס׳ דיה מכפרין ו נ ן
 משמי
 התם כערכין וכו׳ ופריך תתם ממעיל ומכתונת
 ש מכפית על שפיכות רמים לא פריך מידי וכו׳ עכ״ל
 דבריהם תמוהים דאמאי לא פייך נמי אע״ז וג״ע
 אלא י״ל דמפ׳ כפי׳ תתיש׳ רערכין דמפ׳ דשיכויא
̂) [א״מ עיין מ״ש המחכי ז״ל כעיכין  (והשאר נשרו

 ד' ט״ז עכ׳׳מ]:

 מסכת מנחות כס״״ד
י י א ד  דף ה׳ עב תוס׳ ד״ה כדבר ה
 לעבירה
 וכי׳ ראשי׳ להקיייב חדש קורם העימד [עכ״ל ד״ל
 כיון] דדבד שאינו ראוי לעכורמ וא׳־כ הוא חידוש
 שהיתר [קורם לעומד וא״כ נר׳ רגרשי נמי כגי' רש׳־י]
פיש׳ המיק׳ גדיש  רחידיש היאיהראב״רבפי״ד[מת/
 דחדש היא ופי׳ כתתיש׳] אלא שהביא דגם אחר
 העימ-(אשי׳ להקריב קידם לשתי הלחם] יא״כ היא
 א״נ שהביא מנתה [מן החדש אחרהעימ׳ קידם לשתי
 הלחם אין מחשכה מיעלת]. ידבדי מין מרפסן איגרי
 [כמ״ש דחתיספתא חרא] יעיד קאמ׳ דחס הפך פשק
 [הרמכ״ס שם ס״ פ י״י דאח׳ שלקט] הלכינח פשל גס
 היא הפך [מתני׳ דקתני חיץ ממנחת] חיטא ומנחת
 קנאית ותש״ס [משיק טעמא דנתי׳] היא . גם קי׳
 ה תוש׳ וםראב״ד י״ל דהא [תתם גלי קרא] דכתיכ
 היא ואפש׳ דנינתם ניליף [מינה . גם על הראב״ד
 יש לתמיח] למה לא הקש׳ ממשנה עדינה וכמ״ש
 והגידו לי שכיינתי לדעת כעל [כי״הז כמש׳ זכחים

 ע״ש]:

 סליקא לא מס׳ מנחית כס״ד
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 חורץ
 לי דזה למד חי־מב׳׳ס משום דפםק כאיכעית אימא
 דמשני כי אישתי־י שלל כותים שלל רידהו לא אישתיי
 דהיינו דוקא שלל כותים [כשנכנתו למלחמה] וכשאין
 לחם [מת לאכול] אכל שלל דירתו לא אישתיי שיש

 לחם מח לאכול:
 ומה שהמי&ה עוד לפמ״ש חרמכ״ן דלמה
 כמלחמת סיחון ועוג לא הוזהרו
 על מהרת כלים משום [רכיון רמא״י סם] דתות׳ לסם
 [אפי׳ כתלי רחזירי כ״ש גיעולי נכרים וכו׳ ע״ש]
 והקשה לפי דעת הרמכ״ס דלא תות׳ [אלא כשאין
 לחם מח לאכול מאי איכא למימי] ל״ק רהימכ״ן וראי
 קאי כתי׳ קמל! דהש״ם [דאפי׳ שלל דידחו אישתרי
 אכל] לתי׳ דואכע״א י״ל[רכמלחמת שיחון ועוגדלא
 הוזהרו על הכשר כלים משום] דסתם כלים אינם כני
 יומן אלא דמדרכנן [הוא רגזרו אטו כנ״י] אך כמדין
 שחזרו למשה [והביאו עמםם נשיהם ומימם יטפס]
 וקצף עליהם משת ודאי כאותו [יום נשתמשו] ככלים
 טפם ונשיהם וא״כ חוו ודאי בני יומן [ולכך צריך
 חכש׳] ולמ״ד נ״ט לזנגס אשו׳ צ״ל דש״ל כתי׳ קמא
 דגמי וכטעם חרמב״ן [א״כ נמצא דתי׳ א׳ דגמרא
 ואכע״א תלויס כמחלוקת אי נ״ט לפגם מות׳ או
 אתו׳ דתי׳ א׳ אתי כמ״ד נ״ט לפגם אשי׳ ואכע״א
 אתי כמ״ד נ״ט לפגם מותי] מיהו םרמכ״ם פסק כמ״ד
 נ״ט לפגם מות׳ ולזה פשק כואכע״א רריקא כשאין
ק תי׳ םרמכ״ן אלא כתימצנו ת  לתם מם לאכול ולא י
 מיסו למ״ד נ״ט לפגם אסו׳ צ״ל דס״ל כתי׳ חי־מב״ן
 משוס' דאשתרי לתו כותלי דחזירי אפילו שיש לתם

:[  [וכתי׳ א׳ של חגמ׳
 תוס׳ ד״ה ורע״ק וכו׳ חיכי חותר להם כשד
 נחירה וכו׳ עכ״ל הקשו
 ממפ׳ לפי מ״ש חתוש׳ בפ׳ םערל דילודים במדבר
 בדרך [שלא מלו] אוכלין בש׳ תאום א״כ אימא דקר׳
 [רתת׳ לסם נחירה] איירי בילודים ולק״מ רהא כתי׳
 כי ירחק [ממך וכו׳ וזבחת מכלל רעד השתא לא
 נצטוו על תזכיחס] ובודאי דקאי גס על הקדמונים
 [שלא] באו לאידו. ועוד צריך להכין מה ענין ריחוק
 מקום אצל איםו׳ בש׳ נחירה [יכן מאי קאמ׳ ועכשיו
 שגלו יכול יחזרו לםתירן וכו׳ ונ״ל דכשהיו במדבר
 וקרובים למשכן ויכולים לםקריב בכל יום בלא טורח]
 הות׳ לסם בש׳ נחירם ולא חיישינן שמא ינחרו
 קדשי׳ ולא איכפת למס לזכיח במשכן אבל אתר
 שכאו לארז וצריך לעלות קדשי׳ לירושלים חיישי׳
 שמא ינקרו בקדשים אבל לגכי מילודים כמדל
 לא חייהי׳ שמא ינחרו בקדשים כיון דנאשרולםם
 מאח׳ דאין אוכלים קדשים וא״כ אין למס קדשי׳
 אבל כשנכנסו לארץ וחם רחיקים מהמשכן נאם׳
 לחם דחיישי׳ שמא ינחרו קדשיס וא״כ בזמן םזה
 שאהו׳ להקדיש [ואס ידןדיש] תיעקר א״כ לכאו׳
 הות׳ להם בש׳ נחירה ולהכי קתני לעולם שוחטץ

 הואיל ונאם׳ נאס׳ .
 ומ״ש התוס׳ אכל בקדשים מודח רבעי שחיט׳
 כדמשמ׳ לקמן עכ״ל לכאו׳ קשה
 מהו כדמשמ׳ דחא קאמ׳ כהרי׳ קדשי׳ שאני ולכאו׳
 י״ל דאח׳ דמייתי הש״ס נחירתן זו חיא שחיטתן כזה
 יתורז קו׳ הא׳ ולא צרכינןלמימ׳ קדשים שאני ומיהו
 כדברנו יתו׳ ךלכאו׳ מ״ל בריחוק מקום .או כקימכ

 מקום

 מסכת
 ודלא כםר״ם:

 דף י״ז ^'א גמ׳ צבי ואיל גופים מי שרי
 יש לתקשותלפי דעת
 התוס׳ ביבמות [ר׳ ע״א ע״כ] דילודיס [כמדכר כדרך
 שלא מלו ואסורים לאכול כקדשי׳ כיון דערליס סם]
 שרי לתו כשר תאום ע״ש [א״כ] מאי קפריך ולק״מ
 דילודי׳ אין לסם קדשי׳ [וקרא משמע כאשר יאכל
 םצכי וכו׳ ולא כאשר יאכל תקדשי׳] וא״כ ודאי קאי
 .צל םאוכלים קדשי׳ . מיהו הא ק״ל דמאי קאמ׳
 דכשלמא לר׳ ישמעאל היינו דכתי׳ הצאן וכקר ישחט
 לסם וכוי ולרי״ש מי ניח׳ הא אתסר להו כשר תחוח
 ואין לומ׳ דחאי קרא קאי על הילודים כמדכר דםא
 כתיכ הצאן וכקר ישחט להם ומצא להם והילודים
 הס מעטי׳ וודאי יספיק לתם ועוד דתאי קרא כשנת
 שנייה והילודים עדין לא גדלו [א״מ כל זה לקטתי
 וסדמתיו לפע״ד מה שהכנתי מרכריו והשאר חסר

 וחע״ר עכ״ח]:
 שם ב#י ר׳ ירמיה איכרי כשר נחירה וכו׳ מכעיא
 היא מתו כונת תתורה לאסו׳ כשי נחירה
 שינחיד מחדש או תלוי כזמן ככיאת הארז ואינו
 נכנש כזת תמחלוקת של תואיל (כאן חש׳) [א״מ
 מסיום דכרי חמחכ׳ ז״ל נראת כונתו על מחלוקת
 רכ ושמואל כקידושין ד׳ כ״א ע״כ ככהן מחו כיפת
 תאר רלל״ק ככיאה ראשונה כ״ע ל״פ דשריא דלא
 דכרח תורה אלא כנגר יצה״ר כי פליגי אכיאה כ׳
 רכ אמ׳ מותרת תואיל ואישתריא אישתריא ושמואל
 אמ׳ אסורא דתו״ל גיורת וכו׳ וע״ז קאמ׳ תמחכ׳
 זי׳ל דאינו דומה כעיא דר׳ ירמיה רתכא למחלוקתם
 דהתם אין שנוי המן שעכ׳ לעכשיו ומש״ח סכ׳ רכ
 הואיל ואישתריא אישתריא ושמואל שכ׳ אף כיאה
 א׳ לא הותרה אלא כשכיל יצה״ר וככיאה כ׳ שככ׳
 נתקררה רוחו אשורה אכל הכא יש שנוי מזמן שעב׳
ק ומש״ה כעי ר׳ ירמיה מתו כונת א  לעכשיו שכאו ל
 התורה לאשו׳ ללחו׳ עכשיו ולאכול או תלוי כזמן
 עכ״ה] ולפ״ז דכרי תרא״ש [שכתכ דנ״מ לנוד׳ לזמן
 וכו ע״ש תיינו דיש לתשתפק נמי] מה כונת חנוד׳
 אם כונתו על הזמן או על תפירות ונפלת כזת קו׳
 ה׳ טירת כסף וחש״ס דקאמ׳ הואיל ואישתרי אישתרי

(  (חש,
 אבל קשה על מחלוקת רכ ושמואל כקידושין
 גכי כהן מהו כייפ״ת רזוחיא מחלוק׳
 תנאים (חס׳) [א״מ מסיום דכריו נראה כונתו על
 ר״י ורבנן כמס׳ חגיגת ר׳ כ״ו וככייצת ד׳ י״א ע״כ
 הפותח את חכיתו ומתחיל כעיסתו על גכ סרגל ר״י

 אומ׳ יגמו׳ וחכ״א לא יגמו׳ ע״ש עכ״ח] ויש לחלק,
 כין החיא דקידושי׳ לחחיא דכיצה דהחיא דהפותח י

 את חכיתו תתם [מתי׳ ר״י משום דתתירו סופן] משו׳
 תחלתן ומשו׳ שמחת יו״ט אכל תתיא דיפ״ת אינו
 מות׳ כיפ״ת אלא כנגד יצה״ר [וככיאח כ׳ ככ׳
 נתקררה רוחו] אכל קשה להיפך לרעת רכ למה
 כחחיא דכיצה מחלוקת [וחכמים אוםרים] הא הואיל

 ואישתרי אישתדי ויש לחלק :
 ה^תא כותלי דחזירי וכו׳ הקשת כס׳פרשת

 דרכים דלפי מ״ש תרמכ״ס כח* :
 מלכים דלא חות׳ לחלוצי צבא לאכול כש׳ חזירי 12א

 כשאין להם מה לאכול א׳ כ מאי פייך עש״כ ונייאה י
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 מסכת חולין נח
 רוראי [יוה׳ ממאה] לא קנםי׳ חה־ו תוף הגבול [ועיין
׳ כי  תוש׳] דגינוין [ד׳ מ״רע״א]. מיהו דברי רש״ו ש
 דתפשטן פשיט דדוק׳ [קאמ׳ וגבי עבד] מאח וגבי
 בהמה [ער עשיה קשה כיון ראכתי לא ס״ד האי
 טעמא רעבד רכל יומא ויומא] מפקע ליה ממצות
 [א״כ מאי שפא דגביי עבד תנסי׳ ליה עד מאח וגבי
 בהמה עדי עשרה] וצ״ל דפשיט ליה [דוקא לגבי בהמה
י עשרה דוקא אבל] לגבי עכר לאו דוקא [מאח  ע
 אלא גוזמא קאמ׳][א״׳מ וכ״מ ברש״י בגיטין דללישנ׳
 קמא הוי עד מאה גוזמא ע״ש עכ״ח] ולא בא
 למימי (כאן חש7 ולא מא׳ כ״א ראשי שיטין וכן
 מתחלת המשכת׳ עד סופה ולא נשא׳ כ״א מעט

 מזע׳' מת שיכולתי ללהט וחע״ד):
 דף ל׳ ע״א גמ׳ דההוא דחוי קרי לית
 לחבריה דייר
 כר דיירת׳ ובו׳ ופרש״י גר בן גיוית [א״מ מצאתי
 לשון זה ותחלתי חת׳ כי נ*ס׳ מסע׳ מהעתק ג׳ דפי,
 ונ״ל דקאי כמקוס מכ״ל עכ״מ] ולולי דמסתפינא
 [אמיכא כמ״ש התוס׳] כע״א ד׳ יו״ד ע״כ ד״מ [שדר
 ליה וכי׳ תניא0] ותנואפת מתרגמי׳ בירושלמי גיירא
 יגיירתא ע״ש יא״כ אמ׳ לי ניאל [בר ניאפת והשיב:
 לי תיתי לי דלא אכלי פימת] שביעית א״כ ידאי•
 חמיר׳ [לחי שביעית מניאיס] יבחכי ניחא דהא תנך
 [אם היה כן גרים לא יאמ׳ לי] זכי׳ מעשה אכיתיד

 י־ -י* (חשד) :

 דף ל״א תוס׳ ד״ה שהנאתן לבעלים•
ר כאן׳  ע
 מדאורייתא וכי׳ עכ׳׳ל [נר׳ דדיקא] לרכ דשרי[מכיר,]
 במעשי' כה־מח לאח׳ שחיטה ולא אשי׳ אלא מדרכנן•
 [הואדשייך] חא דאין נמכרין כאיטליז מדאמדאוריית•

 כיון דםמכירה עצמת מותרת מן חתומ* ומזה י״ל
 (חסר) , ומיהו ק׳׳ל כרכריסם דמהיכא משמע.
 לחו רהוא מדאורייתא דהא כמסי׳ סוכה כפ׳ הישן
 איפלינו ריה״ו ור״מ [גכי סוכה ע״ג כםמה ראינה
 ראויה כל שכעת] דריה״ו ס״ל כיון דמדרכנן לא
 חזיא חשיכ׳ אינה ראוי© [כל שכעח ע״ש] ויש לחלק,
 דכשלמא גכי.סוכה חשי׳ אינה ראויה משוס דשייכח־
 בזמן חזה אכל גכי עיר לזניחת לא שייכי אח׳ גזירת
 רבנן ראף כזמן כית כ׳ ליכא עיר הניחת דתיי

 מ כוזרים כין העכו״ס ואז (חס׳ יחע״ד) :
 ע״כ גמ׳ ופרקה רב ששת כמעשי של יתומי׳
 יכי׳ לדעת אכיי רב שמוך
 רלא שרי אלא כהכלעת א״כ ר״ש איייי בהכלעת יזה
 ריחת ואפש׳ שלזה פיש״י רבכעל לרסקמיירי ימית׳
 אפילי שלא בהבלעה רריקא רימיא יתמודמ דאין

 ב״מ עישה תמירה (יחשא׳ חש׳):
 דף נ״ה ע׳א גמ׳ כתנאי יכי׳ נ״ל דתאי
 כתנאי לא קאי
 אפלוגת׳ רר״מ ירכנן דלר״מ איכא למימ׳ רחשיכ א״י
 רק מטעם רעשהי [גבול] ב1״ע וגם רבנן ש״ל רחשי׳
 א״י אלא דלא ס״ל רחשיכ גביל בפ״ע אלא רקאמ׳
 כתנאי לענין [אי ירדן במעש׳ בהמה] מכסיק אי
 לא רלמאן דש״ל דח״ל היא יראי [הירדן] מפשיק חתי
 דקדיק ברברי רש״י רכתב כתנאי אי חשיב א״י
 ומפסיק או לא . ושו״ר לה׳ פתח עיניס ז״ל שפי׳.
 כן וזהי טעם מםרש״א שמחק תיבת לימא ודו״ק :

 ע״ב געי׳

 מקום (חש׳):
א גמ׳ שחט בה סי׳ א׳ אשרה י  דף מ׳ ע
 וכו׳ [א״מעייךבמ״ש
 ממחכ׳ ז״ל בשיגי׳ זי יכדברי מתוש' בחי" לע״א בד׳

 נ״ד יבר׳ נ״ט עכ״ח]:
א תוס׳ ד״ה חורש יכי׳  דף קטי׳ו ד
 1 יא״ת

 צרם איזן בכיר ליתשר וכו׳ לרמי נכרי יי״ל מרשרי
 רחמנא קדשים שהיממו א״כ אינו רבד מתועב עכ׳יל
 עיין בש׳ תלכות יו״ט שפי׳ רהתיש׳ מקשים לר״א
 דרריש [בשכרי מל״ת כל תיעבת לצירם אתן בכו׳
 א״כ] מכל שתיעבתי ליתש' אפילי צרמי נכרי אכל
 לרבנן ל״ק דלא דרשי כל שתיעבתי להבי עש״ב ולפי
 דבריי תירוצם תמוה מתי שכתבי איני דכ׳ מתיעכ
 דחא [לפי האמת] ףריש רל שתיעבתי לצורם אוזן
 ככי׳ א״כ'חשיב מתועב אלא יראי דקי׳ התיש' חיא
 לרכנן אמאי לא דרשי כל שתיעבתי לצורם איזן בכו׳
 לזה כתכי כיין רשרי רחמנא קדשים שתיממו [א״כ
 אינו מתיעכ]. ימ״ש בץישי׳ אפי׳ צרמי נכרי לאלימי
 קו׳ כ״כ ואחא תי׳ ש: ר דלא חשיב מתועב בשלמא
 בש׳ בחלב לא מצינו בו חתי׳ כמקום אח׳ [אכל בצור׳
 אשכחן דשרי] ואע׳׳ג רהתם כגכל בו מאיליו אכ״ה

 כיון דמות׳ לא חשיכ מתועכ ודו״ק :
ה מה כא ללמדנו וכו׳ א ד ׳  דף קי״ר ע
 י י רבמעילה פרק
 קרשי מזבח וכו׳ עכ״ל עיין מה :שהקש׳ מחרש״א
 ול״נ [דלק״מ דכונת תתוש׳] כמו התם דש״ד דמדרבנן
 אע״ג [רדריש לית מקרא ת״נ ר׳ ינאי אע״ג ררריש
 לם מקרא איני אלא אשמכת׳] מיתי קרא דכאשר
 יורם מכח קו׳ תתוש׳ [ע״כ לימי דאשמכת׳ הוא]
 אq לכי תמשקנא [אכל קרא דכל חלכ לכי תמשקנא
 לאי אשמכת׳ וכמ״ש] תתוש׳ כמפילה פ׳ קרשי מזכח
 ע״ש. ורע דהתם רמשיק הכי מכח הא ראד׳יי קרשי׳
 שמתי יצאו מידי מעילת ר״ת כמאי אילימא ביקכ״ה
 א!י׳ כי מתי נמי לא יהא אלא דאקריש אשפה יכי׳
 וראיתי למדן חכ״מ ה׳ מעילה [בפ״גבמ״שחרמל״ס

ם  על הרמב׳יס] משיגיא חנז׳ ע״ש ולק״מ דהאמת ע
f  מרן ולא [רק הרב] הטיב ונעלם מעיניו דברי םתום
 שם שכתבו דשוגיא [רמתם ס״ל כמ׳ד דקדב״ח] לא
 בעי העמדה והערכה [ומש״ח יפריך אפילו מתו נמי
 לא יהא אלא דאקדיש אשכח יכי׳] אכל דכי׳ סיבר
 כמ״ד [דקדכ״ח כעו העמדה והערכה וא״כ כי מתי
 איךכםס מעילה יכקי׳ התיש׳ שם ושכי׳ הקשה מרן

 על רכ׳יני](עכ״מ יכ״ז מיצל מאש) :

 םליקא לה מש׳ חילין כש״ר

 מסכת בכורות בע״ה
 דף ג׳ ע״א גמ׳ דוקא אי לאי דיקא עיין
 י 1 פי׳ רש״י[שפי׳ל״ר
 דלא קנשינן ליה כולי האי וכי׳ חיכדח] לפ׳ כן משי׳
 ררצה לרמות [אבעיא כמי ללישנא] בפרא דש״ל ליש״י



 מסכת בכורות
 כצד זה ואוכל כצד אחי אשרי נמצא שחיא מתץן
 ושפיר כתכו מתוספות יתחלת תקין לא שרינן
 וכולי עכ״ח](כאן חסר) אך לא ידעתי מי חכריחס
 למתוספות רמכא לומר דההיא רפ״ק דחילין [אייריז
 כדמאי כשלמא להתוספית דפ״ק יחולין [ד״ו]
 דתכריחו [דאיירי כרמאי משום רס״ל] דבטכל גמור
כנן פליגי וכולי די  לא סגי [כנותן עיניו כצד זת ׳
 על ראכ״ג גם על מחשכה מש״מ מוקמו׳] לחהיא
 רחולץ רפריך רילמא נתן עיניו וכו׳ כדמאי אכל
 תתיש פות רתכא דש׳׳ל דמותן עיניו וכולי [לכ״׳ע
ר דממיאדפ״ק מ ו  מחני כמ״ש לעיל] מי מכריחם ל

 רחילין כדמאי הוה וצ״ע :
 דף V #׳א במשנה אמרו משום ד״מ אילי
 י היה תמורה לא היה
 קרכ וכולי רע רמגמרא מוכח דר״י אית ליה
 דאחד עשר אף שהוא תמורה היה קרכ [אע״ג
 לתמורת ככו׳ ומעש׳ אינה קריכה כראי׳ כתמורה
 ר׳ ה׳ וי׳ כ״א] משוס דגלי כת קרא רואם מן
 הצאן וכולי לרכות י״א נדאיתא לקמן. אך ראיתי
 למתי״ט שכתב והלכת דתמורת ככו׳ קריכה ע׳־ש
 ולכאן׳ הוא תמים ודוחק לפ׳ דכייו [יקאי כי״א]
 כרכתי׳ [דחא כניד קאמר! ועוד מהו כיתנן

 ספ״ג דתמורם :
 וראיתי להרמבי׳ם כפי׳ שמשנה שפי׳ דר־ מ
 ס״ל לתמורת ככו׳ מתה
 ע״ש וא״כ לפ׳׳ד כתכי פליגי ד״מ ור״י דר׳יי ש׳יל
 תרעם וא״צ אית כמ קדושה לכך אינה עושת
 תמורה [דאין תמורה עושה תמורה] אכל ד״מ
 ש״ל רמתה ״ וא״כ בזה יתיישבו דכדי י מתי״ ט
 רמ״ש קריבה ד״ל רראויה לקרב אלא דתי־עה
 וז״ש כיתנן כםפ״ג יתמוי־ח . אך ר״מ ס״לדמתה
 והכריחו לרבינו לפ׳ כך דאי ר״י ס״ל דקריבת
 כדעלמ׳ ליכ׳ למימי רהא כתי׳ הם ולא תמורותיהם
 וכ״ת דמכח רבויא דיךא א״כ למה איכה עושה
א גלי קרא דהקדש ראשון תיא אלא ה  תמורה ד
 דש״ל דבעלמא הדעה וא״כ אע״ג [דקרא] גלי
 דקריבמ אכ״ת אינת עושת [תמורה] כיון דבעלמ׳
 אית בה קרושה אלא דקרא גלי מבא [בי״א] יזדיבה
 ממש דמשונה מן התמורות אבל עדין לאו הקדה
 ראשון ומש״ה אינה עושה תמורה אבל רי׳מ ת״ל
 דתמורת בכור ומעשר] דעלמא מתה ולכך לית לה
 קדושם וא״כ ביון דקרא גלי כי״א דקריבה אינת
 תמורה כלל אלא דחקרש ראשון הוא ושפיר עושה

 תמורה ועיין כש׳ חק נתן ז״ל וק׳יל:
 תוס׳ ד׳־ה יצאו שנים וכו׳ מץולקלין פי״מ
 כגון שיצאו שנים וכו׳ כמןעק׳
 לן וכו׳ ענ׳יל ק״ל רכשלמא רש״י שפי׳ הטעם משו'׳
 רמנאן מלמעלה למטח ניחא שפי׳ ז׳ וח׳ ללא כפי׳
 הרמכ״ס שפי׳ יצאו ב׳ כאחת חם הראשונים א׳
 וכ׳ משום רלפ״ז חם כדרכן וליכא טעמא דרט״י
 אך לפי׳ תתושפות שפי׳ הטעם משום תפיק׳ למת
 הוצרכו לפ׳ ז׳ וחי דחשפק הוא אפי׳ כראשונים
 וצ׳־ל רלאו דוקא אלא שהם העתיקו רכרי רשי׳ו

 לחוד ורו׳יק :
 בא״ד ואע״ג דאיכא מ״ר כגמדח עשירי למטן
 כתמות קדוש רכו׳ עכ׳׳ל ציכ:

 דזתו

 9״ב גמ׳ מנה״מ דא״ק בכור בכיך תתו לי
 וכו׳ מת בניך אין בלקוח
 וכו׳ והאי צבכור כתיב א״ק ובן תעשה עיין ערש״י
 וק״ק [אמאי לא משני אם אינו ענין בבכור] רלא
 שייך ככבו׳ למעט חלחוח [שתרי קדוש מרחם
 וכמ״ש רש״י תנהו ענין למעשר וכח״ג משני לקמן
 ע״כ גכי שותפות] ועוד קשה [דהא ילפי׳] מדאתקש׳
 מעשר כםמם לבכור כדכתיב מעשרותכס ונכויות
 בקרבם ולרע״ק [כריש פרקין] מו״ל למימי מדאתקש
 מעשר כתמם למעשר דגן [ומעש׳ דגן לקוח פטור
 דכתיכ תבואת זרעך כדאמ׳ בב״מ ר׳ פ״ח] ונ״ל
 דאיצט׳ [לשנויי] מתאי קרא כדי למעט שלא.כשעת
 עשיים כדמפרש לקמן שן״ד לת׳ שמחת יו״ט ז״ל
 [שי׳ ש״ו] שחק*׳ קו׳ זו חכ׳ ותי׳ כן יעש״כ .
 אכל לקמן קשם דקאמר אס אינו ענין לככו׳וכו׳
 דחא כתיב יסים כרררשינן לעיל [ר׳ נ״ג ע״כ]
 ולא שכבר קרוש ומיהו יש לחלק כין יחיה קדש
 ובין יהיו לך ולקמן נאריך בזח כע״ה [חע״ר] :
 דף VJ ע״כ גמ, זונה כותית וכו׳ תתום׳
 כתמורה תקשו רל״ל
 גזירת ב״ד של חשמונאי בלאו תכי לרבא תויא
 זונח דאורייתא . וראיתי לת׳ בעל תחיניך כפ׳
 אחרי מות שכתב שזח שאמרו שאין החיוב אלא
 מדרבנן [לא אמרו] אלא באישי ישראל אבל כחן
 ודאי לוקס עלים [משוס] זונה יע״ש ומיהו דבריו
,  תמוםיס שלא תביא [מחלוקת דאביי ורבא במס

 תמורח] ולאכיי ניח׳ שפיר (חש׳) :
 DtP כמשנה קנו כתפיסת הכית וכו׳ עיין
 כדכרי תר״-. במז״ל בפ״ו מה׳
 ככורות ועיין מה שחק׳ הלח״מ שם מההיא רפ׳
 הגוזל ד׳ ק״י רמכע״ל כגון שנפלו עשר כתמות
 כגזל תגר חייכ לאפמשי מנייחו מעשר או לא
 וכולי עש״כ וחנה םרמכי׳ם שם חכיא כעיא זו
 ונקיט לת ככתן א׳ שנפלו [לו יו״ר כתמות] דליכא
 שותפי וגבי גזל חמץ ועצר עליו תפשח נקיט לח
 בס׳ גזילת בסתם (חסר) מיתו ק״ל איך שייךלומ׳
 בכהן בחד דחא מתחלק לכל אנשי משמ׳ וכח״ג
 ק׳ על תלח״מ שנתב דאי איכא למבעי כיןדש חד
 ונו׳ ע״ש ואפשר דס״ל לרבי׳ ראי נעי ליתנו לנל
 נהן שירצח לבן בתו נהן וניוצא א״נ ניון דלאו
 מנח אביםם אלא משום לח׳ לנתן ואתו משום
 כח מ׳ ומקב״ם חד ולא חשיב אין ברירם . אךמח
 שקשמ לי מוא ממ ענין קנו בתפיסת תבית לבאן

 ושמעתי ולא ידענא (וםשא׳ חסד וחע״ד) :

 דף ני׳ט ע׳א תוס; ד״ה במחשבה ונו׳
 י וי״ל
 מדומע שאני שכבר נתקן ונו׳ ענ״ל [א״מ נאן
 חשד דף אחד מספר ממעתק ותחלת תלשון מלז
ר ונ״ל ששייך כתוספות הנז׳ ענ״ח] ונן נתבו ש  ח
 התוספות בפרק נל הגט ועיין מה שחקשמ השע״ה
 [בהלכות תרומות] מחתיא דפ״ק דביצת גבי חלת
 ח״ל ולק״מ דחלת ח״ל דרכנן והקילו כח [וחשיכ
 כאילו כבר נתקנה] [א״מ ועיר דהתס שריא בלא
 הפרשח כלל ובלא נותן עיניו כצד זת ואוכל בצר
 אחר דבלא העדשה כלל מותית א״כ אינו מתקן
 כלל ומש״ה מריך שעיר אבל תכא כלא נותן עיניו



ט  מסכת בכורות נ

ת ערכין כ ס  מ

 'דף y TC32 גמ׳ ״yJD1 כשי׳ ואיך אעשה
ה הגדולה ע ר  ה
 הזאת ונו׳ כ״ל לפ׳ כונת תכתוכ דהכה יש לדקדק
 מתו תזאת מנלל דאינא אחייתי וי״ל נהקדים מ״ש
 בגמ׳ ר״פ גט פשוט רוב בגזל ומיעוט בעריות ותבל
 בלת״ר ופריו כלת״י ש״ר אלא אימא באבק לה״ר
 ויש לדקדק דמאי קו׳ רילמא אס״כ וי״ל משום רביית
י ומי שחוטא בלת״ר  הלשון מכוון כנגד ברית תמעו
 יבא לידי חטא בברית תמעור וא״כ אי הכל בלה״ר
 היכי שייך לומ׳.מיעוט בעריות אלא אימא באבק
 לה״ר וכו׳ . והנה יושףתביא דבש של אחיו אל אביו
 והוא בונתולשס שמיס אבל אחיו שבורים שהוא לה״ר
 ח״ש אם אחטא בעריות א״כ ודאי יאמרו שחטאתי
 בלת״ר וזהו ואיך אעשה הרעה הגדולת מזאת וחטאתי
 לאלתיס [מכלל דאיכא אחריתי דתיינו לת״ר וזתו
 וחטאתי לאלםיס שכל המשפר לם״ר כאילו כופר

 בעיק־ ברא מרי׳ לעיל]:
ק יכרית ת׳ כל1 בתקדים ל : פ ׳ ס I t y 2 V 

 1 שפתי חלקית וכו׳ ונ״ללפי

 שידוע שבעלי לם״ר מדברים א:י׳ בגדולים מהם אך
 מיראת שמים שפת חלקות וזהו יכרית ה׳ כל שפתי
 חלקית לשון מדברת גדולית אשר אפרו ללשוננו
 נגכיר שפתינו אתני וכו׳ אך תעניים אינס מתייראי׳
 מתם וזתו משד עניים מאנקת אביונים עתם אקום
ד ה׳ כי תוא תניקס נקמתם  יאמר ה׳ שהיא תליי מ

 (חשד):
ו מעשיי ף ט״ז ע״א רש״י דיה אהנ  ד
 י וכו׳ ואי
 ק׳ אמאי לא מותיבימשפ״כו׳ דמים משום דכילהי
 מכפרין על הערבית אבל לה״ר אין בי ערבית עכ״ל
 מיהי התיש׳ בסנהדרין ר׳ ל׳ ז גבי מייס שקרב בית
 המקדש יכו׳ רין ר׳ מיתית לא בטלי דתא רלא נקט
כ כית״מ משגלתה השנתדרין  ארכעי׳שנה קוים שחר
qמשום דבגדי כהונת היו מכפרין ע״ש ובזכחיס ר 
 פיח כתבו דמכפרין אג״ע ואע״ז אבל אש״ר אין
 מכערין אלא על הערבית רומיא דע גלה ערופה
 וסיימו וכן משמע כערכין דפריך אלהיר ולא פריך
 אש״ד וכי׳ וק״ל דה? לא עריך נמי אג״ע וי״ל רהתיש׳
 דתתס ס״ל כפי׳ תתוס׳ דהכא כערכין דאהנו מעשיו
 קאי נמי אג״ע ילא אהני מעשיי הייני כמו רשתי
 קיניתן מעלת עליהם תכתיב כאילי שכביס אכל כש״ד
 לא יתכן נמי לפ׳ כן כמ״ש התיש׳ הכא רלא אתני
 מעשיו כמו המלבין פני חבירו יכי׳ שהרי כשוף
 חשיגיא הבא יבזבחי׳ פייך מעגלה עריפה ומשני
 הא דידיע מאן קטליה הא רלא יריע מאן קטליה
 מוכרח דלא קאי אש״ד [אלא דבגלי במונה מכפרין
 על ההריגמ ממש אלא שאין מכפרין אלא על הערבות

 דימיא רע״ע].
 מיהו ק״ל על התיש׳ כשבועות [ד׳ ז׳ ע״ב ד״מ]
 במזיד ולא הירי בי רחקשי והלא
ו ביה וכו׳ ר ת  כגדי כהונה מכערין על מזיר ולא א
 ולא ידענא איך יפרשו השוגיא [אי כפרש״י לק״מ
 דאין מכפרין רק על הערבות ואי כפי׳ ר״י נמי ל״ק
 דאין מכעריןרק על המיתה אבל נגעים באים עליו

 וע״ז

 דזמו קושית מש״ם וצ״ל רכונתם לפ׳ טעמא [דשנויא
 רםש״ס] ממילא משוס דמספק״ל וכונתס דבתכי ניח׳
 טעמא דסש״ס משוס דממילא יעיל םשפק ודו״ק :

yא מני ראכ״ש וסבר לת כאכות דאין  2 גמ׳ ה
 ממי׳ חוזי ומימ׳ זתו ס׳ י״יו בתמו׳
 אכלר״ל ש״לבתמ׳ר״ט לר״ש מימ׳ וחוז׳ ומימ׳ וצ״ע איך
 יתרץ קו׳ זו ומיהו בלא׳׳ת כבר מייתי סתם תניא

 כותי׳ רר״י ות״כ דר״ל ע״ש :
 H£׳ י ד״ה יצאו כ׳ בעשירי חיינו כמו אמר
 מר לא ידעתי מי הכריחו
 לזה ולא פי׳ כפשוטו ריצאו ב׳ בעשירי פלוגתי היא
 ואפש׳ דהנריחו לזה דא״כ היל״ל בהפך תני חרא
 יצאו ב׳ בעשירי יקרכו נדרך כל תני חרא ודגחק :
יא הא דתנ ף ם״א ע׳י׳א הוס׳ ד״ה ו  ד
ו ב ר ק  י
 וכו׳ ויורש מביא קרבן אביו אע״פ שאינו סומך וכו׳
 עכ״ל לא ירענא מאי ק״ל רהאי שברא ראינו סומן
 היא ם׳ ר׳ יתור׳ [בריש תמורה ויליף לה מדכתיב
 קרבנו ולא על קרבן אביו] ומדגלי קרא ראינו סומך
 ש״מ רמביא דאי אינו מביא ל״ל מיעוט׳ וא״כ כיון
 רגלי קרא מאי קושיא (כאן חש׳) [א״מ אחה״מ לא
 ירענא מאי ק״ל רכונת התיש׳ ראמאי לא ילפי׳ מחת׳
 ראע״ג דאינו סומך יכול לתביא קרבן אביו דסמיכח
 לא מעכב׳ א״כ כשולח יךבנותיו ממר״ת נמי אמאי
 לא מקבלי׳ אלא בעוף או בקרבן נשי׳ כיון דסמיכ׳
 לא מעכב׳ תול״ל דמקבלי׳ כמו יורש ועוד דמנ״ל
 דיורש מביא קרבן אביו נימא כיון דמעטי׳ קרא
 דאינו סומך ממילא אינו מביא דאי לא מעטי׳ קי־א
 םו״א יורש במקיס אביו ושומן ומביא וכיון דמעטי׳
 קרא דאינו סומך ממילא אינו מביא כמו שולח קרבן
 ממד״ת ואינו מביא אלא עולת עוף של אביו דאין
 בת סמיכת וע״כ צריכין אנו לשי׳ סתום׳ עכ״ת]:

 בא״ד ובפרק תאשת וכו׳ עכ׳׳ל תתוס׳ כת׳
 שם משום דרובם עשו פסח וא״כ
 בשביל א׳ לא יביאו כלס בלא שמיכם לכתחילםוידח׳
 הא׳ והתוש׳ כאן לא תי' כלום ע״ז ואפש׳ שש מכו

 על דבריהם שם וק״ל:
, ח דלא ס״ל הא דר״ה ובו ר  יי&״י ד״ה מ
 עכ״ל פי׳ ראלי לר״ה אע״ג
 דחל עליו שם מעשר מ״מ ירעו [דל׳ ל חשש תקלח
 אלא משוס לקוח ויתום מיתו למאי רמשיק רבת לעיל
 טעמ׳ משוס] תקלה אתי שפירדחיישי׳ לגיזה ועבוד׳
 ועיין מה שהקש׳ ת׳ קתלת יעקב ד׳ י״ר ע״כ ולק״מ
 (חש׳). גס מה שהקש׳ על רבינו דפשק ירעו ולא
 כתב דימותוע״ש לק״מדרבי׳ לא נחית אלא לאשמעי׳
 רינא רהלה עליו שם מעשר ודינו היא שלא יאכל
 אלא כמומו ושמך על מ״ש כה׳ ערכין כפ״ח שאס
 הקדיש כהמה כלה״ז, נועל דלת כפניה והיא מתה
 ונ׳׳מ שאס הקרישה כמומה יאכל אותה מיד א׳ נ
 רבינו אינו מפי כפיי רש׳׳י ז״ל מטעם חשש גיזת
 ועבור׳ דלהא לא חיישי׳ אלא מט׳ שמא יאכלנה
 תמימת ויתחייב כרת על שוקט קרשי׳ בחת וכמ״ש
 רבי׳ שם וא״כ אי הקרישה במומת מותר לתשתותת
 [א״מ ועיין לה׳ גופיה כש׳ תלכות יו״ט בפ״ה שתי׳
 כמ״ש תמחבר ודחאו יע״ש ומ״מ אין דחייתו מוכיחת

 יע״ש עכ״ה]:
 ל 30



 מסכת תמורה
 דלוקא בשי בחלב ללעולס אשרי וזהר כינתם
 כחולין• ד׳ קט״ו ל״ה כל יכו' ול״ק מם שהקשה
 הרא״ס ז״ל כ!׳ ראה כקו׳ הב׳ ולקו׳ םא׳ עיין

, זרע י׳חק ז״ל וק״ל :  כה׳ פל״לן ז״ל וכס
 דף הי ע׳א ד״ה מיתיכי וכולי רי״ל
ש ק ת י א  ד
 גירושין למיתה וכו׳ עב״ל לכאור׳ דבריםס כאן
 םרתריס למ״ש לקמן ד״ו ע״א ר״ת וםשתא וכוי
 שתקשו ואייר, נימא יפליגי בתכי כגרן אדם שנשבע
 שלא לגרש וכו׳ איבר׳ דיש לדקדק ברבריתם שם
 דת״ל דםגט פסול דםרי םרמב״ם ז״ל כתב בת׳
 גירושין תכותב גט בשבת פסול כיון שםעדים
 עכרו על תתורת ועדים פסולים סס א״כ אדם
 שנשבע שלא לגרש א״כ םרי םערים פסולים שעכרו
 על לפני עור כמו שחתמו כשטר שים פו רכית
 וצ״ל דאיירי שלא ירעו העדים שנםכע או דלפני
 עור לא משמע להו לאינשי על מי שמכשילו ברבר
 אישור א״כ םש-א יתיישבו דברי מתום׳ דלקמן
 דתשבועת היתם שלא לגרש א״כ משעת גירושין
 עבר אמימרא ררחמנא אפי׳ מחזירה אבל כאן אם
 מחזירת לא עבר דתרי כתיב בםיןא לא יוכל
 לשלחת כל ימיו ומיסו ם״ד דהתוס׳ כיון דצריך
 לתחזיר׳ א״כ עדין תיא אשת איש י ולזה כתבו
 תתוספות דאיתקש מיתת לגירושין אבל גבי שבועט

 וראי דעכר אשבועת אפי׳ מחזירו וק׳יל:
א וכו׳ כפ׳ החולז וכו׳ דאין0  y2 ד״ה "י
 מפזר וכו׳ עכ״ל אבל דש׳יי
 לא נתב כך אלא ממשמעות חילול וקו׳ התום, אינה
 קו׳ רזה שברת ר׳ יהושע אבל לרעת התוס׳ ק׳ א״כ
 לרבא מנ״ל אחר לו ואחד לה . מיהו ראיתי בת״כ
 בפ׳ אמור רנפ״ל ממשמעות חילול מי שהיה כשר
 ונתחלל וקאי אלה אבל זרעו מחולל מעיקרו ולא
, פי׳ חש״ש הכי ם ו ז  שייך בית חילול . ולרעת ה
 ולאכיי נימא קרא לא יחל הכל הוא מדברי המקשת
 ומשני אחד לו ואחד לת. אבל לרעת רש״י האי נימ׳
ק וזתו שכת׳ סתום׳ ת מ  קרא לא יחל תכל דברי ם
 משמע לאפוקי שלא תפרש כדברי רש״י ולזת כת׳
 משמע דלפרש״י מהו זה שאמר נימא קרא וכו׳ הול״ל

 משוס דירת איצט׳ דתעיקר חשד .
 וראיתי לד&״י כקידושין ד׳ע״השכתבכדיליף
 לקמן מלא יחלל ב׳ חילולין
 וכתב מהרש״ל זה לא היה ולא נברא ועיין למסיעדא
 בש״פ היה נוטל רהשיג עליו מסוגיין. מיהו ראיתי
 לה׳ ק״א שפי׳ םבריי־א מנח לא יחלל ועוד הכריח
 הכרח אחר ממשמעות לא יחלל מיהו מרש׳׳י לקמן

 לא משמע הכי וצ״ע :
ך ?׳ 2y ד״ה לא שנו אלא וכו׳ ומיקי  ד
 לת כמועד וכו׳ מיידי
 כבכור וכו׳ וסתם סה״ז וכו׳ עכ״ל יש לדקדק דמי
 הגיר להם דאיירי נככור דילמא איייי כפסולי
 המיקדשין שלא נפדו אכל בכיר רלכהן הוא קיינן
 כיה שור רעהו ועוד ק״ל דלמה הזכירו ומוקי לם
 כמועד אפי׳ את״ל ראיירי כתם יש להכיא ראיהדחא
 לרכינא רכיע נזק תוא דמשלס משום דאידך פלגא
 לא קרינן כית שור רפסו וגם לאכיי דמשלם ח״נ םוא
. ועוד ק״ל רמי תגיד דמיירי ן ת  משום דש״ל כר׳ נ

 כז״מז

 יע״ז מכפר תשעיר דית״כ וכפי׳ י״מ נמי ל״ק דאין
 כגדי כתו׳ מכעריןרקםיכ׳ דלא אתנו מעשיו]וצ״ע :
 ולעיקר קושיה רש״י ותתוס׳ נ״ל דלק״מ
 שתרי תתוס׳ כסנתדרין כת׳
 דהא רכגדי כחונם מכערין דוקא כשעשם תשוכת
 ע״ש ולהכי כשי׳ד וכשאר עכירות לא [פריך עלייהו
 דאיכא לשנויי] תא כשעשת תשוכה תא [דלא] עשו
 תשוכת אכל כלה״ר פריך שפיר כיון ששיפר [ואתנו
 מעשיו אין] לו תקנה [כדאמרי׳ לעיל וע״כ תא דכגרי
 כהונה מכפרין כדלא אחנו מעשיו] וזהו כונת הפשוק
 יכרית ת׳ כל שפתי חלקות לשון מרכרת גדולות
 משוס דתמיר מוסיפין ומתגכרין ואין להס תקנת

כ:  ודו״ק סטי

 סליקא לס מס׳ ערכין כס״ד

 מסכת תמורה בע׳ה
 דף כ׳ ע׳כ רש״י ד״ה ה״ג תפשוט וכו׳
 ת מ ק ד י ש
 מוסיף חומש וכו׳ אכל מיער וכו׳ אכל אם גאלו
 אקר וכולי עכ״ל לא זכיתי לסכין רכריו שרכרי דכי
 אכםו סם מכוארים כגמ׳ לקמן [ד״י] דהיינו לאפרקי
 מתכער שאינו מוסיף חומש אכל מה ענין מימר
 לכאן ומימר הוא דכרי ריכ״ל לקמן ד״ט ע׳ כ על
 הקרש ראשון מושיף חומש ועל תקדש שני אינו מושיף

 חומש ומה כא לאש מיענו ר״א וצ״ע :
 דף ד ע״כ תוס׳ ד״ה רבא וכו׳ ויי׳ל
 דכירושלמי
 יש קרא לםכשיר וכו׳ עכ״ל ועיין כתוש׳ כ:שחיס
 שכתכ אומר ריכ״א דחפשח כשר רהא לא שנה עליו
 חכתוכ לעככ והקשה הפר״ח ז״ל כחי׳ דתא קי״ל
 כרכא דאי עכיד לא מתני ותשע״ת כת׳ ק״פ כת׳
 דכקדשי׳ לא אמרינן דלא מהני וכעי׳ שנת עליו
 לעככ יע״ש ואשתמיטתיה תלמוד׳ דירן דפריך לדכא
 מקדשי׳ ומככור ומעשר [א״מ לא זכיתי לתכץ רכריו
 דהא רכקרשי׳ כעי׳ שנת עליו לעכב היינו רלאנפשל
 הקיכן בדיעבד אבל לעניןמיקדש כגון הקדיש כעלי
 מומין למזכח ודאי דשויןקדשי׳ לשאר דברים ראי לא
 מסני גס לענין הקרש לא קרשי וכן לענין פדיון
 ככור ומעשר כיון דאסור לפרות אי לא מהני אין
 הפריון פדיון ולא שייך כאן כעי׳ שנת עליו לעככ
 דלא נאמר אלא לענין הכשיר הקרכןכריעכר עכ״ה]
 גס אשתמטתית תוס׳ כאן שתקשו לרכא דאי עכיר
 לא מהני א״כ שוחט פסח על תחמץ לפסול [א״מ
ק כן לקו׳ התוס׳ אכל חתוס׳ ת  ג״ז ל״ק דריכ״א מ
 לא ס״ל כן עכ״ת] ונ״ל שכונת ריכ״א דכיון דלא
 שנה עליו הכתוב יועיל קרא דירושלמי דכתי׳ זבחי
 אבל אי שנה עליו לא יועיל קרא אלא י״ל שקראו
אי שנה ׳ עליו ודו״ק [א״מ ובזה מ  זבח דאל״כ א
 יתיישב הצ״ע של םשעי׳ם שס על תתוש׳ חנז׳
 ומהרש״א שם ע״ש וכ״כ הרב משמיות כהונה

 כפהחי׳ עכ״ה :
 בא״ד ןי״ל רלא גרע מאלו כפל בו מוס
 מאיליו וכולי עכ״ל ד״ל דכיון
 לנפל בו מאיליו מותר א״כ לא חשיב דבר מתועב



D ממכת תמורה 
 כן י״ג אבל מאמת הוא רהא דקתני דאין מטמאים
 למתי׳ מיינו דלא לטמאו לחו בידים וכמו דם ושרצים
 דאית בחיי לאו לא תאכלוס קרי ביח לא תאכילום
 וכן גכי שרצים רכתי׳ לא יאכלו לחייב את המאכיל
 כאוכל דמיינו לחטנים כמ״ש רשעי כעי שמיני וא״כ
 ודאי דאית כחו לאו ולוקח עליחם וכגמ׳ כפ׳ חרש
 מדמי לתו אתדדי טומאת ודם ושרצים וכולתו אית
 כתו לאו ולוקת עליתם תמטמאם ותמאכילס ודמיא
 למטמא כתןותואשוגג דלוקת תמטמאו וא״כ ליתני
 אין סופגין את תמ׳ על תמטמאיס כיון דתא דקתני
 ואינם מטמאין למתים תוא על תמטמאס ושפיר קא

 ק״ל לתום׳ ודו״ק.
 ועוד נ״ל לתי׳ לקר׳ מתרש״א ז״ל דלק״מ דודאי
 ברישא איירי בגדולים דחא קתני ואין
 נושאין לםס נשים ותיכי שייך דבקטנות לא שיין
 נישואין ועוד רחא אין חולקין תרומם לקטן וםיכי
 קתני וחולקין חלק אחד ביורן [א״מ וק״ק דהא קטן
 היודע לישא את כפיו חולקין לו תרומת בגורן וכמ״ש
 תתוש׳ שם עכ״ה] אלא וראי דרישא איירי כגדולים
 ותכי קתני כל זמן שלא שיחררו אין נושאין וכו׳ ואינם
 מטמאין למתים אבל הגרילו ושיחררו זא״ז אינן
 מטמאין למתים ואינן שופגין את תמ׳ ולתכי הק׳
 תתוש׳ שכיר דהו״ל למיני ברישא ואין שוכגין את

 תמ׳ ורו״ק :
 *£D היינו בהמתה וכו׳ לעולם ככע״מ דתנן כל
 פישו״המ נמכרין וכו׳ מכאן ראיה דהא
 דאין נמכרין באיטליז הוא מראוריית׳ וכ״כ תתום׳
 כר״פ כל פיתולי חמוק׳ . מיתי לרעת [ר״מ בשוכה
 ד׳ כ״ח] דש״ל ראף שאינו ראוי אלה מדרבנן יקרא
 מי שאינו נאכל ומי שאינו ראוי ועיין לה׳ שע״ה ה׳
 לולב [ר׳ צ׳יב]. ועיין ברש״י ז״ל בשנהדרין ככ׳ חלק
 ד׳ קי״ב שפי׳ מי שאץ לו שם לווי יצא בכור ומעשר
 שאין אומרים בחמץ עיר הנרחת אלא אומרי׳ בהמת
 מעשר של עיר הנדחת ומדברי תתוש׳ לא משמע
 חכי אלא דמפרשי סוגיין דשנהדרין כמו שוגיין.
 ורע דמסוגיא דחכא יש להביא םיוע לדברי
 הראב״רבפ״רמה׳עכו׳סרר״ש
 ורבנן לא פליגי לאכוקי מחרמב״ם שמ:׳ דפליגי
 ופשק כת״ק רא״כ מאי קאמ׳ תפ״ל משללה תק״ל
 מ״ט דת״ק רכיל דרכינו לעילם אית ליה [רלא] פליגי
 ופשק כשמואל ואליבא דר״ש דככע״מ מודה ר״ש
 ולא קאי אלא אתמימים ולכך פשק דתמימים לא
 שללה אלא שלל שמיס ומכהמתה הוא דדריש לית

 וגמ׳ לא (חשי) .
 אך ק״ל ראמאי לא אמר מי שאינו כתורת
 כתמתת לענין'דאשור כגיות ועבודת

 וצ ע :
 ש0 אמר רכינא לעולם בבע״מץכו׳ כן תיא
 תגי׳ כשנהררין ר׳ קי׳׳כ (חשד איזה
 שיטות) . ודע דכגמ׳ דשנהדרין תיי׳ן שמואל תי׳
 אחר וכ״פ םרמכ״ם ז״ל וצ״ל רהימכ״ם מ:ריש
 לים כר, יוחנן שם ולא כר״ל ועיין נמסרם" א שם
 בפרש״י ודלא כמחרש״ל שם ורו״ק . ונ״מ לדעת
 מחרש״א דלר״י איכא למימר דלא פליגי מיהי
 לר״ל צ״ל דפליגי ולהכי פריך הנא תלמד׳ ת:״ל
 משללה ולא פריך א״כ מ׳ ט רת׳יק דשוגי׳ רהכא

 אזלא י

 יבזס״ז דהא כפסולי ממוקדשי׳ קאמר רכא לענין
 כלים וכו׳ לענין בור פטור ע״ש ופיסולי חמוק׳ לא
 שייך בזס״ז דםא אם תקדיש כמממ תיעקר ולא שייך
 לומ׳ פיסולי המוק׳ וגם רבא קאמ׳ [שם בדי״ג] תורה
ם מבשרם ונו׳ ואפי׳ םילנת׳ למשיח׳ כ  שחזיקה מ
 לא פריך לח אלא רכ יוסף אכל אכיי לא פריך לה
 {כדאיתא כמס׳ בכורות ד׳ נ״א ע״כ ע״ש בתום׳]
כ תתנאיס לא חיו כזמן הבית ואכ״ס פליגי  ׳וגם מ
ק כל אלו הקו׳ ותוא ת  לעניו קדמות . והנראה לי ל
מ] ״  רבשלמא דיני קדמות [אע״ג דליתנהו כזתי׳ז מ
 משכחת לתו לימות המשיח >מיםו כמועד לא משכחת
 לא כימות םמשיח דתא כתיב וגר זאכ עם ככש לא
 יריעו ולא ישחיתו וכשלמא תם שייך באקראי איתרמי
 דהזיק מיהו כמועד לכך לא שייך וזהו תכרח רכ
 יחודאי גאון ז״ל דפי׳ דאיירי כככור [דחוי כזח״ז
 שתרי] לא משכחת לת מועד לימות המשיח מיהו
 (חסר איזת שיטות) כקמא ר׳ י׳׳ג לא תזכירי זת
 משום דס׳׳ל דכמו פיסולי סמוק׳ שלא נפדו כמו
 בכור כמ״ש מחר״ס מלובלין ז״ל [שם בד׳ נ״ג] ובכור
 כיון דשייך םת״ז מסתמא גס בזה״ז קאי וקשה עליהם
 מם שתקשיתי וק״ל. ודברי מתר״ם ז״ל שס תמוםים
 שתרי ר״נ כאן חילק כבכור משוס רלכתן םוא םוי
 ממונו וכמ״ש רש״י ומנ״ל לתתוס׳ לפ׳ דחתס בבכו׳
 ואליל־ דרבנן דילמא אליבא דר״י [הגלילי] ואיירי
 בכשול חמוק׳ [שלא נפדו] בשלמא לרש״י י״ל דאיירי
 לקמו בזמן חבית מיחו לתוס׳ דש״ל דאיירי בזה״ז
 מנ״ל לפ׳ דאיידי בבכור וכרבנן דילמ׳ דאיירי בפסולי
 תמוק׳ אלא וראי דעיקר תתוס׳ תכא ותתם שוים
. ומ״ש שם וכן פיסולי ן  כמו שפי׳ רב יתוראי גאו
 ה:(וק׳ שלא נפדו אין כונתם לכי־ש דברי רבא [דאיירי
 בחכי] אלא לענין רינא קאמרי רלענין דינא כך
 ^'אפוקי פישולי המוק׳ שנגדו כמו ששיימו וק״ל .

 וראיתי למהרש״ל ז״ל שם בד׳ נ״ג] שמחק
 מדברי רש״י [כל דיבור
 ת״ג בבכור וכו׳ משוס דרש״י לעיל בד׳ נ״א כתב
 דככור כ״מ קרען ביה שור רעהו ע״ש] ולדברינו
 א׳ץ למחוק דלעיל איירי כזה״ז ולקמן איירי כזמן
 הכית [א״מ ק״ל רככ״מ מה חילוק יש כין כזה״ז
 לזמן הכית דרוקא ככנור תם מחלק ־ ר״נ הבא כין
 כזמן תכית דראוי להקרכה לזח״ז דאין ראוי לחקרכה
 ואית לית לכתן זכיית כגוית ויכול למוכרו אכל ככ״מ
 אפי׳ כזמן תכית יכול למוכרו עכ״ה] מיהו לחתוס׳

 צריך ל כרש כדמ־ינו:
 דף ח׳ ע״א גמ׳ כהגה שנתערכ ולדה
 כולד שפחתה
 וכו׳ משנה היא כיכמות [וגמ׳ כאן תכיאת כקיצור]
 יקתני כרישא ואינן מטמאין למתים וכשיפא קתני
 הגרילי יכי׳ אינן מטמאץ יכי׳ יאין סיפגין את המ׳
 וכי׳ יהקש׳ התיש׳ דאמאי לא קתני כרישא ואין
 סיפגין את חמ׳ יעיין כמחרש״א שם שהק׳ דחא
 כריש׳ כקטני׳ איידי וכו׳ ע״ש יעלה כרעתי לתרץ
 דהגדילו דמשחררין היינו כדי שיהיו מותרין ככת
 ישראל ומסתמא חיינו כן י״ח לחופה וא״כ רישא
 איירי מכן י״ג ועד י״ח וא״כ הול״ל אין סופגיו את
 המ׳ וכן שמעתי שתי׳ כן ה׳ זרע יצחק ז״ל ודוחק
 הוא דמי לא עסקי״ כשיהיה ראוי לנישואין ואפי׳



 מסכת תמורה
 כטוכ ל״ל אלא דאמרי׳ דאיצט׳ להתפסת .

 וראיתי ל ש״מ שתי׳ לקו׳ היא״ס דאביי לטעמי׳
 דאמ׳ כל מילתא דאמ־ר רחמנא
 לא תעביד אי עכיד מתני ולא ירענא מאי קאמר
 תא לעיל אמרינן אי לאו רבתי׳ ותית סוא ותמורתו
 תות אמינא תצא זו ותכנת זו וא״כ נימא אי לאו
 רבתי׳ טוב כרע או טוב בטוב תו״א תצא זו ותכנס
 זו לתכי איצט׳ קר׳ למימ׳ דתיעייהו קדושי׳ א״כ דברי
 תדא״ס שכת׳ דלא חלת קדושת עליו וכן תתוס׳ כאן
 שכת׳ דאיצט׳ להתעשת שלא בדקדוק נכתבו דהא
 תתתפשח פשיט׳ דאי עביד מחני אלא דהו״א תצא
 זו ותכנש זו אם לא שנדחוק ונאמר רכונתם עלתבתמת

 שראשונה ודו״ק .
 וראיתי להתוס׳ דבכורות שכת׳ ואץ לתמוה
 מתא דפ׳ אלותנשרפין דאיכ׳
 איפכא וכו׳ ותשיב אביי וכו׳ ע״ש ודבייתס קשי׳
 ההכנת ועיין במהרש״א שם ונ״ל לתגית בדבריהם
 ואין לתמוה מחא דפ׳ אלו חנשרפין וכו׳ ולמחוק
 תיבת איפכא.ותשיב לו אביי גלוימילתא וכו׳ [וכונזזם
 דתכא] תשיב אביי מי גרע [משמע אע״ג ילאו גילוי
 מילתא הוא אפייה לא אמרי׳ אעמ״ה] דילפי׳ מכח
 מי גרע ותתס בפ׳ תנשרפין תשיב אביי גילוי מילת׳
 בעלמ׳ ור״ל ואינו לימוד אלא מהד׳ רבת בתו מקורבת
 דבתוותוי כאילו כתוב בהדיא לזה אץ לתמות רהשיב
 לו עדיפ׳ מינת מיתו גכי אחותו תיקשי לכ״ע ר׳ ל
 בין לההיא רפ׳ הנשרפין כין לההיא יתמורמ דתא
 גכי אחותו איכא מי גרע וגילוי מילת׳ כעלמ׳ דהא
 כת אכיו וכת אמו היא לזת תירצו דהתם משמע
 שכא למעט מיהו גכי רע כטוכ לא נחית למעט אלא
 ראיצט׳ להתפשה [אכל] כפ׳ חנשרפין לא משמע שכא
 למעט כיון רבת כתו מקורבה דבתו ובזה מתורץ
 ההיא רפ׳ הנשרפץ משו׳ ימשמ, שבא למעט לזה
 השיב לו גלוי מילת׳ כעלמ׳ ולא אהני מי גרע וא״כ
 בזת יתבארו דברי ה־מוס׳ רהכל הוא מקושר וח״פ
 ואין לתמות מתתיא רפ׳ הנשרפין רהשיב לו גילוי
 מילת׳ בעלמ׳ משוס דגכי אחותו תיקשי לכ״ע ויצט,
 להשיב משוס שבא למעט וא״כ בפ׳ תנשרפין יצטרך

 להשיב גילוי מילת׳ כעלמ׳ ודו״ק כי נכון הוא .
 וראיתי לבעל מנחת יהודה שהביא פרש״י
 [בחומש שכתב וק״ו טוב בטוב]
 ומסשמ כין לאביי בין לרבא אין עונשין מ״מ ולא
 ידענא מאי קאמר רהא לאכיי [ככה״ג] עונשין מ״ה
 וי״ל שט״ס נפל ברכריו וצ״ל לדכא והוק״ל איך שכק
 [רש״י רכרי] דכא ותפש דברי אביי . ועוד הקש׳
 רליכתו׳ סתמא ולא ירענא מאי קא מקשה דמסיכא
 משמע רע כטוכ ותי׳ דאיצט׳ להתפס' וסוף דכדיו

 אין להם מוכן וצ״ע .
 וראיתי לבעל נח״י שהק׳ על הרא״ם יהא
 איצט׳ לטוכ כטוב כי חדדי
 וגס לטוכ מעיקרו עושה תמורה וכו׳ ולק״מ דהו׳
 הדא״ם לאכיי שדייק מדכתיכ בטוכ יתיר׳ הק׳ל
 על רע כטוכ גופה דכולה יתיר׳ לזה תי׳ דאיצט׳

 לסתפס״ :
 הוס׳ ד״ה לאביי וכולי וי״ל דחתס ח״ק
 דליכתו׳ וכו׳ כלומר טוכ
 ל״ל וכו׳ עי״ל וי״ל רהתס קאמ׳ חשת׳ רע כט.־כ

 וכו׳

 אזלא אליכא דר״י ודו״ק. והשתא אץ אנו צריכין
 לרכרימחרש״א דלר״יאיכא למימר דלא פליגי ולר״ל

 [הוא] דחוצרך [רש״י] לירחק ולומר דפליגי:
 תוס׳ ד״ה ובמאי אילימא וכו׳ וא״ת ולימ׳
 דאתיא כרכנן דאמרי דלאו
 ממוניח הוא וכו׳ וכ״כ התוס׳ ככ״ק דלדכנן [אפי׳
 כזח״ז ל״ל לכהן זכייה כגויח דממון גכוה הוא]
 כיון דאסור כגיזח ועכורה [ולר״י הגלילי הוא
 דאמ׳ ר״נ] תכי דעיקר פלוגת׳ דר״י ורבנן כזח״ז
 אכל כזמן כחמ״ק קייס לכ״ע משלחן גכות קא
 זכו ואפי׳ לר״י. והתוס׳ שכת׳ לעיל כד״ח לא שנו
 וכו׳ דלפ״ז לא מיתוקמא םוגיא דפ׳ חפרה וכו׳ היינו
/ אתי כדיי [תגלילי]  לפי סס״ד אכל לפי תמסקנא ר
 ומ׳ (חסר) לא מכין דכרי תתוס׳ ועשת מחלוקת

 כין תוס׳ דכ״ק לתות׳ רתמורמ [וליתא] ורו״ק :
 ע״כ אמד ר״ח ל״ש אלא כתן לכתן וכו׳ ולדל
 ככור זה נתן לי כהן וכו׳ והקשה ת׳
 הלכות יי״ט דהא אמרי׳ כככורות [ר׳ ל״ח] אמר
 כתו ישראל נתן לי ככור זח ומומו עמו נאמן מ״ט
 מיצתא דעכיד׳ לאגלויי לא עכיד דמשקר [וא״כ
 מ״נ] מילת׳ דעכיד׳ לאגלויי וכו׳ ע״ש ולק״מ דכשלמ׳
 [כתן] מאחר דחשודי׳ על תמוס צריך לחפש עליו
 [וא״כ תוי מיללז׳ רעכיד׳ לאגלויי ולא משקר] אכל
 ישראל מאחר שאינם חשודים ודאי אין מחפשי׳

 עליתם [ולא תוי מילת׳ דעכיד׳ לאגלויי] :
 תוס׳ ד״ה דילמא וכו׳ רמת לו לטרוח וכו׳
 כיון דלאו דירי׳ הוא וכו׳
 עכ״ל ונראה לכאד דכריתס דכתי׳ שחילקו כץ
 יוכל להשמט כין אינו יכול להשמט [דאז ירא]
 יתורז לנו קו׳ אחת למה הוצרך לומר כהן נתן
 לי כמומו ולימא שלי תוא ונפל כו מוס אלא דתשת'
 ירא [דאין לו לתשמט]ותשתא תוק׳ל קו׳ אחרת למה
 יאמר כחן נתן לי ולימאכתןשלחלי לתראותולחכס
 ואתא תי׳ דמה לו לטרוח כיון דלאו דידיה חוא
 וע״כ צ״ל כתן נתן לי במומו וחשד מדכייהס קו׳
 אחת ודו״ק היטכ [א״מ ויותר נ״ל להגיה ברכריתס
 א״נ דילמא יחשרהו וכו׳ והס כ׳ תירוצי׳ ומעיקר׳
 תי׳ עפ״ר רלעיל דכה״ג לא עכיר כיון דאין לו
 להשמט ועוד תי׳ דילמא יחשרוהו וכו׳ עכ״ה]:

ב מקרא מכאן  דף ט, ע׳א גמ׳ בוצינא ט
ה שכוצינא י א  ר
 וקרא חס מין א׳ דכוצינא דהשתא וקרא כשתגדל
 ודלא כתתוש׳ שהם שני מינים דא״כ חו״ל לפ׳ כונינא
 רתשת׳ טכ מקרא דלמחר ולא למסתם סתומי ועוד

 מה ענץ זל״ז ועיין בתוס׳ דסוף סוכת :
 ש0 הא לאו דינא הוא מי גרע טוב מרע וכו׳
 ק״ל דלעיל [ד׳ ג׳ ע״ב] אמדי׳ ואימא
 מוציא שם שמיס לכטלה תיסגי ליה כמלקות מקלל
 חכימ כשם לא תיסגי ליה כמלקות ע״ש ס״נ נימא
 הכי רע כטוכ רעלויי עלייה תיסגי ליה כמלקות
 טוב בטוב לח תישגי ליה במלקות וזהו טעם דאין
 עונשין מ״ה כמ״ש מהרש״א בחי׳ לפ׳ ד׳ מיתות וי״ל
 דטוב ברע יוכיח רגרועי גרעיה והגי לית במלקות
 כמו שתי׳ הרא״ס כפ׳ כחקותי כמה שחק׳ ואימא
 איצט׳ להתפשה ע״ש וזהו כונת התוש׳ כמה שפי׳
 לסוגי׳ רככורות רלא ק״ל אלא מטוכ ותק״ל אדע



 מסכת תמורה סא
 מבעי׳ לן ומאי דנקט רבי׳ תרתי בעיי נ״ל דיבי׳
 אינו מערש כפרש״י אלא דתתןי בעי להו בחד׳ גוף
, גרעין וכי קדושו׳ אבל ב׳ גרעין  אחד וב׳ קדושו׳ ב
 וקדוש7 א׳ [פשיט״ל דאינו מושיף חומש] לזה רמזס
 רבי' בדבריו וכ״ה בליש׳ קפא וזהו רנקט בגמ׳ ואה״ל
 הדין גוף א׳ כיון דבאותה קדוש׳ קאיס ובו׳ ואכלהו
 בעי ורלאכפרש״י שפי׳ דכי מפין וכ׳ קדושו׳ פשיט׳

 רמוסיף חומש ודו״ק
 דף ירד ע״א רש״י ד״ה א״כ ובו׳ ואנן
ן נ י ר מ  ג
 לקמן ממעשר רקרבן יחיד וכו׳ עכ״ל לכאןר׳ יש
 לדקדק למה תפס דברי ר״ש דלקמן והניח דברי ת״ק
 ונ״ל דסוקש׳ לרש״י רמאי פריך דילמא אח״נ היכא
 דשוו שליח לתקדיש עושין תמורת ומתניתין דלקמן
 מיירי ברלא שוו שליח לכך כת׳ רש״י דלר״ש כיון
 דגמר ממעשר א״כ א כי׳ שוו שליח דחא במעשר לא
 שייך שוו שליח דליכאהכא מתכפר ולא [שייך בשותפין
 כלל ומדר״ש נשמע לרבנן דלא פליגי בהכי ולפ״ד
 רש״י מאי רקאמר בזר הכי מאי הוי עלה ואע״ג
 דראית ראשונת לא נדחית אין לתי׳ כמ״ש הי] בני
 שמואל שכת׳ [לתי׳ משו׳ דיש לדחות רמתני׳ בדלא
 שוו שליח וכוי ע״ש שתרי עדין] יש לתכרח מר״ש
 כערש״י אבל [מה שנ״ל לתי׳ דמאי דקאמר] מאי מוי
 עלה משו׳ ראיכא למימר דפליגי בהכי ר״ש ות״ק

 להכי קאמר מאי הוי עלה ודו״ק :
ה אמר רבא וכו׳ בגון דשוו שלית  ה1ס׳ ד
 לאקדושי אבל לא מ״ל וכו׳
(תחלת לשון זה  לאו דציכור היא אלא דיחיד עכ״ל׳
 חשד) [א״מ מסיום דכרי המתכר נ״ל להשלים דבריו
 כך נראה מדבריהם רתיינו דאקרוש כחמה משלחם
 לתתכפר בת יחידי וס״ד רנקראת דציכור כיון דחיא
 משלתס ואי בתר מתנכר אזלי׳ א״כ מצינו קרבן
 ציבור וכו׳ ואתא תי׳ ראע״ג דהיא משלהם כיון
 דיחיד מתכפר בה לאו רציבור היא אבל אין לפ׳
 בדבריהם דאקדוש בחמה לתתכפר בה יחידי והיא
 משלו דא״כ מאי ס׳׳ד רהתוש׳ כיון רשל יחיד היא
 וגם מתכפר בה יחיד ואנן איירינן לפי הצד רכתר
 מתכפר אזלי׳ וראי רלאו רציבור תיא אלא ע״כ כמ״ש
 דתבתמת משלתם וא״כ לכ״ז מאי דקאמ׳ נמי בגמ׳
 כגון דשוו שליח לאקרושי תוי פי׳ נמי לאקדושי משלו
 לתתכפר בת• ציבור ותוידומיא דלעיל רמקדיש מוסיף
 חומש דתיינו מקדיש משלו וכן מוכרח ראי איירי
 משל ציבור אלא דשוו שליח להקדיש תא קי״ל שלוחו
 של אדם כמותו והוי כאילו הם מקרישי׳ ומאי פשיט
 לבעיא דרמבי׳ח דמקריש משלו אע״כ רתקדיש משלו
 ולפ״ז מאי דקאמ׳ דשוו שליח לאקרושי ל״ר שהרי
 סס אינם יכולים להקדיש שאינה שלהם והוא דוקא
 יכול להקדיש שהיא שלו אלא שאח״כ מזכת אותם
 להם וזכייה מדין שליחות עכ״ח] והא רקאמ׳ רשוו
 שליח וכו׳ל״ר אלא ר״ל שנע-ת שליח מאיליו ומזח
 יתיישב קו׳ ח׳ מח״א [בה׳ שלוחי׳ סי׳ ז׳] משוגוין
 על מתרימ״ט ז״ל שכת׳ [בח״א שי׳ קכ״ז] שמי שעשאו
 שליח לתהדיש אחד משוריו לא עשת כלום דמילי לא
 מימשיץ לשליח וע״פ מ״ש ניח׳ וראיתי לת׳ המגיה
 שם שכת׳ דמפ׳ סוגיין שעשאו שליח לה קריש שורו
 של שליח ע״ש וקיצר ברבדיו וכינתו כמ״ש מכח

 הראיות

 וכו׳ דמשמ׳ דמק״ו נפק׳ ותא לאביי מדכתי׳ בטוב
 יתיר׳ נפק׳ וי׳׳ל דח״ק הש״ס טוב ברע יתיר׳ ולא
 אתא אלא להתססה א״כ שממי׳ מנית רטוב [בטוב
 נמי דנפפס וא״כ לא איצט׳ בטוכ אלא למדרש טיב
 מעיקרו וכזה] יתיישכ דמי הגיד [לתם דסוגי׳ דככורו׳
 אתיא דלא] כרכא דס״ל דתרוייתו מייתרי דילמ׳ ש״ל
 גמי חכי [ולא נקט תתס אלא מאי ראיירי כיה] 12א
 השתא ניח׳ מדעשה הק״ו [ע״כ כאכיי ועור] רמאי
 נפקא מינת כק״ו ת״ל מרכתיכ כטוכ יתיר׳ [אלא
 ודאי דשוגי׳] רככורות אתיא כאכיי [דלא מייתר׳
 אלא חרא כטוכ] ומדעשה תק״ו ש״מ דס״ל [דלא
 שייך אעמ״ח דמי גרע וכו, כאכיי וא״כ טוכ] כטוכ
 כי חדדי נפקא מק״ו [וא״כ לא איצט׳ כטוכ אלא לרמי

] ורו״ק :  טוכ מעיקרו וכו,
 שם בגמ׳ וליכהוב לא יחליפנו וכו׳ רש״י
 פי׳ רכ״ש הוא דמי גרע
 ולשיטתו קו׳ סש״ס היאלאכיי דש״ל רלא הוי עונשי׳

 מ״ת דמי גרע אכל לדכא ל״ק דאעמ״ת (חשד):
 ש0 במשגה וכ׳ כאחד וכו׳ פרש״י ואמר תרי
 אלו תחת זו ולא ידעתי מי תזקיקו
 לזת דתרי כתב רבי, [כ:״א מה׳ המוייה] כין ככ״א
 בין בזה אקר זח והוא מוכרח מתגמ׳ רקאמ׳ מורה
 ר״ש דממירין וחוזרין וממירין מכלל דלת״ק פשיט׳
 דחוזדין וממירין ואי׳כ פשיט׳ אפי בזא״ז וכ״כ מרן
 שם וי״ממשוס דר״ש לא פליג אלאאבב״א אבל בזא׳יז
 לא פליג ר״ש דהיינו ממירין וחוזרין וממירין(כאן
 חשד איזת שיטות) [א״מ נ״ל להשלים רבדיו כך כראמ׳
 ר״ל ומש״ת פרש״י דאיירי כב״א וכן לר״י נמי משמ׳
 דלא איירי ר״ש אלא כב״א מדקאמ׳ כשם שאין ממירין
 כ׳ בא׳ כך וכו׳ . מיתו נר׳ דאפ״ת יכול רש״י לפ׳
 אפי׳ בזא״ז כמ״ש דכי׳ ואע״ג דר׳׳ל קאמ׳ מורת
 ר״ש דממירין וחוזרין וממירין ה״ד שתמיר וחזר
 והמיר פעם אחרת עכ״ה] שכבר כלתה ההמרה
 הראשונה והוי כל חדא באפי נכש׳ אבל בזא״ז היינו
 כחד׳ חמרה המיר לכלן דתיינו שאמר זו תחת זו וזו
 וזו ולא כללן כלן ככ״א ומרן הכיא ראיה לזה מכח
 כ״ש וא״כ ר״ש פליג אכולחו [כין ככ״א כין כזא״ז]
 א״ו דרש״י לאו דוקא [א״מ ולפ״ז א״ש מח ששנה
 סרמכ״ס שם כח׳ ט״ו אכל המימר ככהמח וחזר
 ותמי׳ כת וכו׳ דלכאו׳ קשת שתרי ככ׳ כתכו כהלכה
 הקודמת במ״ש בץ בב״א בין כזא״ז ולפ״ד תמחכר

 ז״ל ניח׳ עכ״ה]:
 >Dfc כגמ׳ מציגו בהמו׳ שקרוי׳ בהמ׳ שנאמ׳
 ובהמה רבה יש לדקדק אמאי
 לא תביא מדכתי׳ ויקח משת ונו׳ את האחז א׳ מן
 החמשי׳ מן האדם ומן אבהמה וגם וימח את כל
 היקום וכוי מארס ער בהמה וי״ל דכת׳ התוס׳ כחולין
 היכא דליכא למיטעי לא חיישי׳ ושייך על שם חמיו
 אבל ראי-תס היא מרכתיכ בהמה רבה ואי ע״ש
 המין הי״ל לומ׳ ובהמה רב דשם המין תוא לשון

 זכר :
̂'׳ב גמ׳ ב?זי ד׳ אבין הפריש אשם לתתכפר  
 בו והומס ובו׳ עיין לחרמב״ס
ק לק״מ  בה׳ ערכין ודברי חלח״מ במה שהקשה על מ
 .ודבריו יש בהם ט״ש דפי׳ דשני גופים וקדושי אחת
 פשיט׳ דאינו מושיף חומש מיהו גוף א׳ רב׳ קדושו׳
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 מסכת תמורה
 מק׳ עלים מיכ כני שמואל דאה״נ דמימב״ם ס״ל
 דטעמ׳ דנפשיה קאמר וכתוש׳ דלא גיסי כל זה
 מיהו חרמכי׳ס גייש ליה ומפ׳ דחסוגיות פליגי כזה:
 דף י״א ע״כ גמ׳ בעי יכא כעוף מהו נראה
 [מלכריהרמכייסשהוא
 מ:רש לכעיא זו לריה״ו וכאכר שהנשמה תלויה כו
 והק׳ הלח״מ דהא] לר׳ יהוד׳ כרכר שהנשמ׳ תלויה
 כו לא מקרי נפקי וחיכי אמי כת ׳נח א״ר וכו׳ מיהו
 ראיתי להרא״ם כ כ׳ בחקותי שכת׳ רדס־ שהנשמה
 תלויה כו ילפי׳ מערכין דכתי׳ נפשות [דנותן ערך
ר שאין חנשמ׳ חלויה  כולו] ולא איצט׳ קרא אלא לרב
 כי [דסד״א כיון דכתי׳ ואם כחמה וי״ו מושיף על
 ענין ראשון וילמוי תחתון מעליון דיוק׳ דכרשתנשמ׳
 תלויה כו לבך חזי וכתכ כאן כל אשר יתן ממנו לה׳
 סתמא לכלול הכל כין דכר שחנשמ׳ תלייה כו כין
 שאין הנשמ׳ יכו׳ ע״ש ילפ״ר] שפיי קתני ככיייתא
 יכיל האימר יגלח של זי עילה תהא כילה עולה

 והיינו מכח דומיא דערכין [לנותן ערך כילי ואמ״ג,
 דכעדכין ריק׳ אבר שתנשמ׳ תלויה כו חכא מדכי,
 אפי׳ שאין הנשמ, תלויה] מכח יחיה קדש וחיינו דקתני
 בכריית׳ יכול ד״ל אי לא כתיכ ממנו חו״א ליחיה
 קלש מיכה אפי׳ אכר שאין הנשמ׳ תלוית כו לפשט׳
 קלושה כמלח מיהו כתר דכתי׳ ממנו נשמע דלא
 פשטי ושרינו ליה על דכר שאין הנשמ׳ תלויה כו
 דלא פשט׳ [אלא דוק׳ אותו אכר יהיה קודש וגס
 שדי׳ יהיה קרש] על דכר שחנשמ׳ ילדת רפשט׳
 קרוש׳ ככולה [רילפי׳ מערכין מכח וי״ו מושיף על
, . וכזה יתיישבו דכרי תתוש׳ דקידושין ד [  ענין א׳
 ז׳ ע״א שכת׳ ררכר שהנשמ׳ תלוית כו נפיק מקרא
 ע״ש . ועיין לת, לח״מ ז״ל שכת׳ לתי׳ דאי לאי דגלי
 קרא רחל קדוש׳ על אכר א׳ לא הות ידעי׳ דתחול
 קרוש׳ כלל אפי׳,על אכר שהנשמ׳ תלוי׳ כי אכל
 השת׳ דילפי׳ מקד׳ דחלה ק״וש׳ על אכר א׳ ממילא
 אמרינן דכאכר שהנשמ' תלויה כו דפשט, קדוש,
 ככולה ע״ש וא״כ כרישי׳ רקתני יכול האומר רגלה
 של זו עולת תהא כולה עולה היינו מכח קרא דיחיה
 קדש וא״כ א״ן לדבריו [למילף מערכין] רשפיר קאי
 איהיח והא דקאמר בהמה אמר רחמנא תיינו דקאי
 איתית [אך לא] יתישכו דכרי רכינו שכת׳ דחשפק
 אס קדשה כולה או לא ולדבריו חיל״ל יחשפק הוא

 גם על האכר אם קרוש אי לא וצ״ע :
 *צ״• בעוף מחו בהמה א״ר והא לאו כםמם הוא
ק שמעתי ר  א׳׳ד קרבן א״ר והאי נמי ק
 מק׳ רזה מחלוקת תנאים במנחות ד׳ נ״ח כעכץ כל
, כל שממנו לאישי׳ למעוטי כשר  תקטירו ר״א אומ
 עוף ור״ע אומ׳ כל ששמו קרכן אפי׳ עוף ע״ש ואני
 אומ• דל״ק דתיקשי נמי לשיטתם על םרמכ״ם שפסק
 כת׳ איסורי מזבח דאף כעופות איכא כל תקטירו
 ופסק ככאן דככעיא זו יש ס:ק אלא דשאני תתם
 ראתני לאישי׳ לרכות כ׳ םלחם [ע״ש כד׳ צ״ז ע״כ]
 וכו׳ ד אף דאין מקצתו ממש לאישי׳ םוי שאיריתו כל
(  תקטירו וא״כ האי מכע״ל ליכות(חשד איזה שיטן,
 [א״מ נר׳ לתשליס רכריו כך כ׳ םלחם וא״כ ודאו
 קיכן לרכות עוף ור״א סכר לם1ך דקדק איצט׳
 לשום דרשם וממנו לאישי׳ למעוטי עוף וםכאמכע״ל
 אס קרכן איצט׳ לשוס דרשם וא״כ כםמם למעוטי

 עוף

 הראיות הנ״ל.
 ושמעתי מפי תחו״ש מופת חדור כמחר״ר
 יוסף אזולאי שחק׳ לדעת
ט ״ מ י ר ח  מ
 איך שליח ציכור מוציא את הרכים י״ח הא מילי לא
 מימסץ לשליח וגם כן לדעת ת׳ מחנת אפריש קשת
 איך שליח ציכור עושת שליח אחר תחתיו סא מילי
 לא מימסק לשליח וא״כ לא מצי למעכד שליח ולק״מ
 דש'ץ םוא.חייב כתפלם עם םציכור אלא שמוציא
 נמי את סרבים י״ח בתפלתו ולא םוי כם״ג מילי
 לא מימשרן לשליח [א״מ ור״ל דמיגו שמוציא את
 עימו מוציא נמי אחרים י״ח מיסו אכתי ק׳ םיכא
 דש״ז יצא י״ח כיצד מוציא אחרים י״ח ועיין כש׳ שם
 יוסף כה׳ גיטין סי׳ ק״ך ד׳ ק״ה ע״כ שהכיא דברי
 המחכר הללו ותי׳ משו׳ רשומע כעונה ע״ש ול״נ
 ע״פ מ״ש תתוס׳ כברכות ד׳ מ״ח דםטעם דחגדול
 אע״פ שלא אכל שיעור כתמ״ז מדאוריית׳ מוציא
 אחרים י״ח מ^ום דכל ישראל ערכים זל״ז וםוא
 מחוייכ לתוציאו ע״ש ום״נ ש״ץ מת״ט מוציא את

 תרכיס י״ח עכ״ת].
, וכו׳ראע״ג דאין  ד״ה יאזדא וכו׳ אכל אין לפ
 קדושת חלת על תעוכר אפ״ת לא
 אזיל הולד למיתה וכו׳ עכ״ל[וק״ל על רכריתס]לכי
 םמסקנא שכתכו [לכר פדא א״א לומר כן] רא״כתק״ל
 מתני׳ דלקמן כפ׳ כיצד מערימין א׳יכ ע״כ לר״י
 קדושה חלה על העוכרין דאל״ת תק״ל מתני׳ דלקמן
 ונ״ל רכר׳ יוחנן ליכא למימרהכי דא״כ תק״ל צנתני׳
 דהא ע״כ תנאי היא וכלא״ה ר״י איתותכ [לקמן ד׳
 כ״ה מחכריית׳ ומוכרח הוא לשנויי תנאי היא] מיהו
 לכר פרא ליכא למימר חכי דא׳י־כ ר״י וכר פרא פלץגי

 [כפלוגתא] דתנאי ודו״ק:
 ע׳כ רש״י ד׳־ה איתיביה ר״י לר״ז וכו׳
י ולא ת נ ק  ו
 שלימין כחן עכ״ל לא ירענא מי תכריחו לרשיי לפ׳
 מכח סיפ׳ דהא קתני ברישא כהריא ולא אברים
 כעוכרין מכלל דעוכרים קדשי דאי לא קרשי מהי
 תיתי דימירו כסם וכן נמי תתוס׳ כ״כ מכח השלמי׳

 ולא ידענא למת :
, ועוכר לאו כםמם תוא עכ״ל  ד״ה אמורי וכו
] כעל תי״ט [לפי מסקנ׳  [כת, ם
, כחול ן ד׳ ס״ט] רעוכר איקרי כםמם [ותא  מגמ
 דאינו כתמורמ מוא] ממיקשא [דר״ש דמקיש תמורם
 למעשר מוא] דנפק״ל וממ שחלק מ׳ כעל כני שמואל
 בין יצא לאויר םעולם כין כמעי אמו לא דת דא׳יכ
 מאי פריך כחולין מתא דקתני אין ממירין וכו דילמ׳
 םיינו רוק׳ במעי אמו אלא ודאי לא שנא ורש״י שלא

 כדקדוק נקט טעם זם ודו״ה :
 ד״ה אי ר׳ יםורת וכו׳ דתאי תנא אית לים מאי
 סכרא מדקא מיהדר וכו׳ כתב רש״י
,  חכי דלא תימא דקדיש אבר אחד לכד דחא מודה ר
 יהוד׳ רקרישאכרא׳ כדקאמדלקמן יכול תצא לחולין
 וכו׳ מיהו לכי מאי דאמרינן כגמ׳ דחולין דר׳ יוסי
 טעמא דנפשיח קאמר א״ז לכל זה [וא״ז לשנויי כאבר
 שהנשמ׳ תלויה כו] ואפשר דכדכר שהנשמה תלויה
 כו כיון דפשטא קדושם [ככולם ה״נ] ממירין כחן
 וזהו כונת ה׳ לח״מ כה׳ תמורה ולא ירענא מאי קא



 מסכת תמורה סב
 והשמיט דבר שבחובה משוס יס״ל ערלה חכאה מן
 המותרות לנדבת צבור אזלה וא״ץ מיעוט אבל הוסיף

 דקרשי עכו״ס אין עושי׳ תמורה (חסר):
D אומר אין תרומת שניהם ' J H תוס׳ ד׳ה 
 תרומת פהז״י וא!י׳ של
 ראשון וכו׳ ובמשנם לא פי׳ כן אלא דאס תרם וחזר
 ותרם אין השניה תרומה [ומשמ׳ רעפ׳ למתני׳ דלאו
 בשותפין מיידי אלא םוא בעצמו חזר ותרם] ולפ״ז
, מאחר שר״א ס״ל  ל״ק קו׳ תתוס׳ וםש״ס תכי פי
 אפי׳ ככ׳ בני אדם שותפי׳ תרומת שניחם תרומה
׳ נ  כ״ש דאס חזר ותרם םוא כעצמו אלא ע״כ רפכ
 רע׳יק תיא וכן ראיתי לת׳ מחנת ראוכן שפי׳ כן
 וכודאי תתוס׳ לא תית לסם כפרש״י מ״ש כמשנה

 וק״ל :
 ע״ב גמ׳ מאי קסבר אי קסבר מותרות לנדכת
 צבור אזלי ובו׳ םמורם מתוך
 סוגיא זו דלמ״ד מותרות לנדכת ציבור אזלי פשיט׳
 רלא עבדי תמור׳ וא״כ דברי רש״י לעיל [ר״י ע״ב
 ד״ת וניתק וכו׳] שםכיא סכרת לנדכת ציבור אזלי
 כפי׳ חכעיא שלא כדקדוק דהא למ״ד לנדכת ציבור

 אזלי פשיט׳ דליכ׳ למכעי ורו״ק :
 דף י״ד ע׳כ גמ׳ נסכים הכאים כפ״ע
ו ל י פ  קדיכין א
, נזדמנו וכו׳ םפורם מתוך סוגי׳ זו דאם  כלילם וכו
 םכיאן עם תזכח נתקדשו כשחיטת םזכח מיהו אם
 לא םכיאן עם תזבח שלא נ:דמנו לו מביאן ומקריבן
 אפי, כלילה וה״ה אם התנדב נשכים בפ״ע קריכי׳
 אפי׳ בלילח וזהו כפ״ע רקאמר ר״פ אפי׳ אם היו
 חיבת םזכח כשלא נזדמנו לו כיום מקריבן אפי׳
 כלילת וזתו דחדש ר״פ ורלא כיש מוחקין מדברי ר״פ
 כל זת וזתו פרש״י כפש׳ תענית ד״כ ע״כ רכתב
 מקריב סיום ונשכיו אפי׳ כלילת ודלא כמו שנדחק
 ח׳ בעל בני יהוד׳ שכת׳ לענין החבאת בלבד ועיין

 עליו:
 מי איכא למ״ד דנזיר לאו נירר ונידב ונו׳
 כ״ז אליבא דל״ק דזבחי׳ דלא פליגי אלא
 כחטאת ואשם ובו׳ מיסו לל״ב צ״ל דרבנן ס״ל רלאו
 נידר ונידב וזתו מת שכיוונו תתוס׳ אליכא רל״כ

 וע״ש •
 *&Q דאי תימא לאקרובי וכו׳ ראיתי לרלב״ג
 שכת׳ ירמת שתיתת במת גדולת
 בחברון ע״ש וצ״ע דזם םפך םפסוקי׳ שתיתם סכמת

 כגבעון כדכתיכ כגבעון נראם וכו׳ וצ״ע :
 דף י״ז ע״כ גמ׳ שמעיה לד״א וכו׳ התום,
 כתכו ד פ ירש
 השמעת׳ לא זו אף זו ולפ״ז קשה דלמת לי לומר
 שמעי׳ לר״א וכו׳ וםול״ל לא זא״ז ונ״ל משום ולדן
 וולד ולדן לא שייך לא זא״ז משו׳ רכשתי תיכות לא
 שייך לזא״ז כמ״ש תתום׳ כרפ״כ דקידושין ולכדקאמ׳
 שמעי׳ לר״א וכו׳ מיתו כשיפא ודאי לזא״ז וכםכי
 ל״ק מה שהקש׳ כש׳ יכין שמועה מהכא לדברי חתום׳
 דקידושי׳ ופי׳ אין לו שחר רגבי תודה רשיפא צ״ל

 כך ודו״ק:
 דף ח״י גמ׳ גמירי לת דליעיית אזלא מכאן
 ראיחדהלכח למשה מסיני
 היא ולא כדכרי. חתי״ט שהכין מדכרי חרמכ״ס דלאו

 הל״מ

 עוף נמו לענין תמירה עכ״ה] דממעטי׳ מכהמח
 עוף דאין עושין תמור׳ [וקרבן למעוטי כד״ה] וא״נ
 ח״נ יש למעט לענין קדושה [א״ד לתיפך רכחמת
. ואין להק׳  איצט׳ לשום דרשת וקרבן לרכית עוף]
 מדתנן תתם [ר״פ י״כ דמנחות ד׳ ק׳]תעו1ית שנטמאו
 אין לסם פדיון שלא נאמר אלא כתמם די׳ ל דשאני
 סתם דנתי׳ כםמם יתיר׳ נדבתי׳ ככםמם םטמאת
 םגם דםתם נמי כתי׳ אשר לא יקריכו ממנה קרנן

 וכוי ולא רמי ורו׳׳ק :
 תוס׳ ד׳ה ר״ח שכר כמ״ר טיייפה אינה חית
 וכו׳ וזו מן תשוגיות חכוכו׳
 וכו׳ עכ״ל םתוס׳ כשנחדרין כת׳ דע״כ תכא גרסי׳
 רכה שהוא כר פלוגתיח דר״ח ואח׳ינ כת׳ ועוד
 דםכרתיה חפוכת כפ׳׳ק דככורות ע״ש מזח מוכח
 דחפכו תגי׳ אפי׳ שתוא דכא [דמשמ״ל ררכא דפליג
 הכא עם ר״ח אי טריפ׳ חיח הוא ניתו דפליג עם
 ר״ח בבכורות אי טריפ׳ חיה או שניחם דכה או כ׳
 דכא] ודלא כת׳ ברכת תזבח כאן . מיתו תתוס׳
ם ושטו נקוב ז  בבכורות כתכו והא דאמר דכא ה
 אמו טמאת לידת א כי׳ אי גרשי׳ כשמעת׳ רכא שתוא
 אקר ר״ח וכו׳ ומהרש״א ז״ל מחק אות׳ ונ״ל שכונתם
 [דמעיקרא] פשיט״ל דכתרוייחו בבכורות [וכתמורה
 גרסי׳] רכה שהוא כר פלוגתי׳ דר״ח [ותעיקר כגי׳
 דתמויה] ואח״כ כת׳ שאין להוכיח כן מדאמ׳ רכא
 [תתם אמו טמאת ליד׳ אצמא אית לית טריפ׳ חית]
 א כי׳ אי תגרוש רכא שתוא אחר ר״ח ומדמסדר דכריו
 אחרר״ח ודאי שתוארכא [וא״כ] יש לתוכיח דחשכמת
 חפוכו׳ [ותעיקר כגי׳ דתמור׳ דש״ל לרכא דטריפ׳
 חית] ואתא כת׳ דאין להוכיח מזת [דיש לחלק ונוי]
 וגס סתום׳ כשנתררין לא תוכיחו מראמר רכא כנדת
 משוס דאית לסו תאי חילוק׳ אלא [פמש, בכורות]
 וכן חתוס׳ הכא מכח ההיא מדת לא כת׳ [שסיא
 הפך חחיא דככורות מת״ט ועוד אכשר דאית] לחו
 דחחיא דםתם ורחכא הוא [רכה ומש״ח לא ק״ל] 12א

 מהתיא דככורות ורו״ק:
 ש0 בגמ׳ בעי רכא הקדיש אכר לדמיו וכו׳
 דשי׳י פי׳ דכעיא זו היא ג״כ
 לר׳ יוסי אכל לר׳ יהודי ודאי אי כקח״ג [לא פשטי]
 כ״ש כקדוש׳ דמים כדמשמ׳ כערכין ד׳ ה׳ דקאמר
 דקדוש׳ דמים קילא מקה״ג דאף דכקם״ג פשטא
, םכעיא כדבר  בקדוש, דמים לא פשט׳. והא רלא פי
 שםנשמ, תלוים כו משום דדכר שחנשמ׳ תלויה כו
 א׳יץלטעסמיגו אלאדםויכמו שםקדיש׳ כולם כםדיא

כ (חשד וחע״ד). ז  וכן כ
ל ס  והנה ראיתי להכר״ח כש׳ מיס חיים ש
 מחהיא דפסק םרמכ״ם כסו׳ פ״כ
 מם׳ מתנות עניים מי שליקט את הפאח ואמר ה״ז
 לפ׳ עני וכו׳ ראם םוא עני זכם לו אכל עשיר לעני
 לא זכם וםטעס משום דתרי מיגו לא אמרי׳ כדאית׳
 כמציע׳ ד׳ ט׳ ע״כ וא״כ מאי מספק״ל םכא ולק״מ
 דהרמכ״ם ס״ל כאידך טעמ׳ דקאמ׳ כגיטין ד׳ י״כ
 משום דכתי׳ לא תלקט לעני והאי אזהרה ודאי
 דלית, אלא כעשיר שמדכר עמו םכתו׳ שםוא כעל

 השריד וכעני ליכא ס״ט (חשד):
, חנה םרמכ״ס  דף V ע״א גמ, אמר ר״ש וכו
י ר״ש ר  ־' העתיק ד כ



 מסכת תמורה
 אכ? יש מקשים מכאן על מתיס׳ לעיל ד׳ י״ג
 ע״כ שכת ׳ דר׳ סכר מותרות לנדבת יחיד
 אזלי ע״ש אכן יש בירושלמי רשקליס תי׳ אחר יכשלמ׳
 פשח סוא בעצמו קרב שלמים משא״כ באשם אין
 מותרו עצמו קרב עולם וא״כ תש״ס דילן םו״מ

 לשנויי הכי א״כ נתיישבו דברי התום׳ ודוי״ק :
 שם הגי תרי גופי נינהו וכו׳ ופרש״י מגו דאי
; ואי  בעי מפקיר נכסיה ובקו׳ תש״ס פי
 כמי עני הוא עולת נרבה לא קרבת בדלות וכולי
 נראת ש;ריך למוחקו וכ״נ מדברי תתוס׳ שהקשו על
 רש״י ואי כגי׳ כתוב כך לא תיו מקשי׳ אלא דרש״י
 נמי כמו התוש׳ שמפ׳ לת כחוכת ודו״ק ועיין כש׳

 חח נתן מת שנדחק בזת :
 ע״כ גמ׳ ולד שני אינו קרב וכו׳ פדש״י ותמורה
 קרי ולד ובו׳ קשה דא״כ מאי פריך
 בגמ׳ איתיבי׳ ולד תמורת וולד ולדן ובו׳ התם ילד
 כ׳ יתמורח כמו ולד וולד הוי כ׳ אכל הכא ולד ראשון
 ולולי פרש״י היה נ״ל דעריך מולד ולדן דחא קאמ׳
 ר״ח הוא עצמו יקרב עולה וכן נמי ולד ולדן [ולעולם

 דתמורה לא הוי כמו ולד] ודו״ק :
 דף כ״א ע׳א משגה אמרר״שמת טעם
 שהבכור ותמעשר יש
 להם פרנסת ובו׳ רש״י פי׳ דקאי אאין מביאין מח״ל
 אבל רבינו בפי׳ המשנה מפ׳ לה אאין להם פדיון
 ולכאורת ק׳ רתא לעיל קאמר בבכור בח״ל ואליבא
 דר״ש דאמר אס באו תמימים יקרבו ומאי אירכר
 ר״ש הכא א״ו כרפרש״י ז״ל ומיהו ראיתי להתוס׳
 בב״ק [ד׳ י״ב] שכת׳ ריותר יש לגרוס לעיל ר׳ ישמעאלי

 וזהו גי׳ רבינו וק״ל:
 שם מאי קסבד אי קסבר קדושה א׳ וכו׳ לעולם
 קשכר קדשת וכו׳ לפי יעת םרמב״ס
 בת׳ תרומו׳ [פ׳׳א ובפ״ו מת׳ כית תכהירת] ריש חילו׳
 כין קדושת הארז לקדושת תכית ומדן הכ״מ תבין
 דפסק כמ״ר קרשת ורוק׳ קדושת הכית אכל קדושת
 האת כטלת אפי׳ למ״ד קדשת א״כ יש לתמות מסוגי׳
 רשכוניות ומגילת דאייתי האי פלוגתי לגכי כתי
 ערי חומה דיש מחלוקת דקדשה ולא קרשת וצ״לרפסק
 כמ׳יד לא קדשה ורוק׳ קדושת האת אכל קדושת הכית
 לא כטלה א״כ לפ״ז ק׳משוגיא דהכא דקאמ׳ דלמ״ד
 לא קדשת אפי׳ ככור נמי תיכעי וצ״ע ואין להאריך
 כאן [ועיין כח״נ שהאריך כזה ליישכ דעת הרמכ״ם

 כטוכ טעם ודעת] •
 V'2 תום׳ ד״ה ילד חטאת וכו׳ ועוד לר״א
 קאמ׳ כגמ׳ תכל מורים
 וכו׳ עכ״ל עיין כמה שחק׳ תתי״ט וה׳ כח״ז ומה
 שתי׳ ח׳ מחנה ראוכן אינו נראה דהא ודאי מתני׳
 קתני אס משכפרו תכעלים וכו׳ מיידי כשלא נמלך
 ראי נמלך תיו אומרים לו לך תתכפר [כאכוד׳ ואפי׳
ת ושאינם י  אס היא כ״מ יפדנח ויכיא כרמיה אח
ה ואפי׳ לפרש״י רתרתי לריעות׳ מתה ע  אצור׳ מ
 היינו אחר שנתכפר כאחרת אכל קודם שנתכפר לא
 וכדמשמע כרש״י כרפ״ג דמעילה וכ״ממדכרי תתוס׳
 שם שכת׳ וז״ל אם משכפרו חכעליס כאו לימלך וכו׳
 תמות כיון דנמצאת כ״מ עכ״ל משמע ראם כאו
 .לימלך קורס כפרח אינה מתה וח׳ מחנת יאוכן סכיא
 מדכריהס עזר כנגדו] וכן חתי״ט הרגיש כזה ותימ׳

 לי

 מל״מ וכן ראיתי כס׳ מחנה ראוכן שחק׳ עליו כן:
 שם אלא קרא ל״ל מכע״ל לכדרכ תונא וכו׳
 ולפ״ז אפ״ל דלא צריכנא למ״ש לעיל
 דאי עכר ואקריכ קאי כעשת אלא רת״ק איירי כתכי
 כאשם שניתק לרעייה מר מייתי לת מרק קדשיך ומר
 מייתי לס מאשם םוא ולפיכך םרמב״ם ז״ל לא סזכיר

 עשת זת כלל:
 שם במשגה תעיד ר״י ור״פ וכו׳ כת׳ ח׳ ב״ד
 לכך במשנת א׳ סתם תכי כרי
 לאשמעי׳ דהלכם כחכמים כדאית׳ במש׳ נידת ולית׳
 דכלא״ח כל חעידחלכחתוא ותו דבלא״ה יחיד ורבים
 ת׳ כרכי׳ ומדת תקשו כך ותי׳ מתו דתימא משתבר

:  טעמיי׳ ולאו ככל דוכת׳ אמרי׳ תכי
 שם ולד שלמים וכו׳ רש״י כר״ח ד״ו ע״א פי׳
 דחקרישה ואח״כ נתעכרה וחקשח כש,
 מחנת ראוכן דתא קי״ל.דכתמת גשת יולדת לט׳
 חדשי׳ וא״כ בע״כ עבר עלית סוכות ותקשי לי־כא
 דברגל א׳ עובר ע״ש ולק״מ דרש״י לא כתכ על
 עדות השניית אלא על עדות תא׳ שיקרב שלמים
 ועוד אפי׳ לפי שיטתו דתא קי״ל דיולדת לז׳ יולדת
 למוקטעין וא״כ משכחת לה שהקדישה אחר השובו׳
 וילדת כפסח או לא צריכנא למקוטעין שאות׳ שנה

 תיתת מעוברת ולק״מ:
 שם בגמ׳ גזירת שמא יגדל וכו׳ רש״י פי׳ ואתי
 כהו לידי גיזת ועבודת אכל רבינו
 כפיה״מ פי, שמא ישתא אותם לתוליד ולדות ועוכר
 בכל תאחר ע״ש ולרכי׳ ק׳ דלפי מ״ש ולד מולד ולד
 כיון דכולהו מטעם שחייה אבל לדש״י ניחא כיון

 דאקראי בעלמ׳ לא חיישי׳ לגיזה ועכור׳ :
 דף י״ט ע׳ב תום, דייה זאת אומרת וכו׳
 ותימ׳ למורי
 מר״ש מ״ש ממקרים לדמי נשכים וכו׳ ושמא י״ל
 דתתם אתיאכר״ש וכו׳ עכ״ל מזת תימא׳על תרמכ״ם
 שפסק כת׳ שקלים רנפדין תמימין ופשק כת״ק דתכא
 ועוד תימא על תימצם דתא קאמר ר״י התם לדכרי
 ר״ש אין נפדי׳ תמימים ולולי רכריתס נ״ל דלק״מ
 דדוק׳ נקכה לאשם דקזיא לשאר קרכנות משא״כ
 כחמה לא חזיא כלל לנשכים וכן מוכח לעיל ד׳ טו״כ
 דקאמ׳ דילמאהאי תנא שכד כלהיכא דלא חזי לגופ׳
 לא נחת׳ לה קדושת מגוף ת״ש וכו׳ ואמאי לא מייתי

 מתני׳ דהכא א״ו דיש לחלק כמ״ש ודו״ק היטכ :
 דף כ׳ ע״א גמ, מסבר מותרות לנרכת
 ציכור ולא עכדי
 תמורה לכאור׳ קשה [דא״כ גכי עולת נמי אמאי
 עושת תמורה משו׳ ראיכא שם עולה כעוף] דחא
 בעוף לא עכיד תמורת דתנן תעופות והמנחות אין
 עושי׳ תמוד׳ ולא קשי׳ דבשלמ׳ הבא [גבי הפריש
 נקבה לאשם] אינו ממין החיוב בעצמו [דליכא אשם
 נקבת כלל אלא דאתה בא להחשיבו כאילו ניתותר
 דקרב עולה א״כ אכתי אין עושה תמורה דמותרת
 לנדבת ציבור ולא עברי תמורה] אבל הכה [גבי הפריש
 נקבה לעולה] האי חיוב׳ בעצמו שייך בעוף אס חיח
 עני [רמכיא עולת עוף נקבה] וא״כ לא משגחי׳
 כמאי רלא דמי [לעוף] כתמורה כיון רזה החיוכ
 בעצמו שייך כעוף [א״כ חלה עליו קה״ג ועושה

 תמורה] ודו״ק:



 מסכת תמורה סג
 דלעיל שתרי לעיל דימת אות׳ למפריש לאיבוד [וא״כ
 א״צ לשנויי דמצות בא׳] א״כ ל״ק דתכא פסק כחכמי׳
 ודו״ק [א״מ ד״ל דאליב׳ דיבכן פשיט״ל דרועת ולא
 בא ר״א לומר אלא אפי׳ לר; רועת ואתא תוצרך
 לשכויי מצות בא׳ ואכן לא קי״ל לא כר׳ ולא כר״א
 אלא כיכנן דלדידהו פשיט״ל דרועת וא״צ לשכויי

 מצות כא׳ עכ״ת]:

 שם שמא יגדל עררים פרש״י דחיישי׳ לתקלת
 דגיזת ועבוד7 וכן לעיל ד׳ י״ח גכי
 ולד שלמים דר״א ס״ל לא יקרב וגם לי־ככן בולד
 ולד לריב״ל דקי״ל כותי׳ רמודו דלא יקרב ומעמא
 מפרשי׳ משו׳ שמא יגדל עדרים כמ״ש התוש׳ שם
 גס כן פרש״י משום גיזת ועבור׳ אבל תרמב״ם בפי7
 תמשכת שם פי׳ משו׳ שמא יעבור ככל תאחר ותבריחו
 לפ׳ כן [ואע״ג דתכא בכישולי תמוק׳ שככדו לא שייך
 ב״ת וע״כ לפ׳ כפרש״י משו׳ גיזת ועבוד׳ א״כ אמאי
 שינת לפ׳ לעיל משוס ב״ת וכראת] משו׳ דאיתו לא
 מפ׳ דתא דקאמ׳ [ר״י בר אבין] שמא יגדל עדרים
 וכר׳ לד״ת [מוקים לת ולאפוקי מדר״ח כפרש״י
 בבכורות] אלא דמפ׳ לת דרוק׳ לר״א [בר״ש] תוא
 דקאפר אבל לרבנן ל״ל האי כזירת [וכמו ש כשק
 חי־מכ״ס ספ״א מת׳' בכורות] וא״כ ק׳ תילכתא
 אחילכת* לכך מפ׳ לת דתאי דלעיל גזירת בע״א
 משום כל תאחר [אבל תכא דלא שייך ב״ת אלא משו׳
 גיזה ועבור׳ לא חיישי רבנן] מיתו לרש״י ל״ק ג״כ
 דמטעם סעור אינו חש לגדל עדרים מיהו מטעם
 שרוצה לאכול הכל מגדל עדרים עדרים ודו״ק [א״מ
7  לכאור׳ לרש״י אין כאן מקים קו׳ כללדהאהואמפ
 בבכורות דפוקים לה לבריית׳ כד׳י׳ה ולאפוקי מרר״ת
 ואפשר דכונת המחבר ז״ל לדעת רש״י כאן דנר'
 מדבריו רמפ׳ כרעת תרמב״ם רשתם ולא פי׳ כמ״ש

 בככורות עכ״ה]:

 דף ביד ע״כ תום׳ ד״ה אמר רב יהוד׳
 וכו׳ ויש
7 הלכות י״ט והח״נ  לחלק וכו׳ עכי׳ל עיין במ7׳ש ה
 ז״ל ונ״ל ל פ׳ דבריהם רלעולס האי רלמפיע הוא
 קדוש מדאוריית׳ וע״ז כשיצא דרך דופן אינו קרוש
 אלא דק״ל דבשלמא דרך דופן.כיון דתקרושת חיילת
 מתחלה ומתחלת יצא דרך דופן שפיר דאינו קדוש
 אלא הכא כיון דמתחלת קודם שתחול הבכורה מכד
 למה לא חלה המכירה כיון שקודם יציאת רובו מכר
 אלא כיון דלמפרע הוא קדוש הפקיעו חכמים המכייה
 ולמת בכאן מותר להטיל מום לזה כת׳ רההפקעה
 הוא מדרבנן משו׳ דהמכירה מרוב חשק הממון [יטעה]
 משא״כ לענין הטלת מום [דאינו מרויח דצריך ליתנו
 לכהן ועוד רגכי מכירה] ישכח ביד חכמים לעק-ר
 הממון ולעשותו הפקר משא״כ לעפ ן הטלת מוס
 ולעולם תא דלמעדע קדוש ודאי דמראוריית׳ הוא
 ולתכי בדרך דופן אינו קדוש מיתו אידך כעי׳ דלקמן
ן  תקדישו עם יציאת רובו וכו׳ ודאי דלא כר״ת טו
 דלמפרע הוא קדוש א״כ חלת קדושת בכור מתחילת
 ואינו יכול לעשותו עולה מיהו מדברי התוש׳ רחולין
 לא כת׳ הכי אלא שתי׳ גס הכעיא אליבי דר״ה ,

 ובזה יתיישבו דברי הרמכ״ס ז״ל שפש׳ כר״ה והביא
 תבעיא דלקמן ודו״ק .

 מיהו

 לי על ה׳ מחנה ראובן איך לא הרגיש בתתי״ט
 שהרגיש בזה וק״ל:

״ד כוס מ  דף ביב ע״כ גמ׳ ואליבא ר
 עושה חבירו
 דחוי לא תבע״ל וכו׳ ק״ק דאליבא רמאן סוניא זו
 אי אליכ׳ דר״פ כיומא ד׳ נ״ז ע״ב הא קאמר התם
 [אפי׳ למ״ד עישת שירים] דוקא תיכאדאיתכהו קמי׳
 [דאי כעי מצי יהיכ אכל נתעדכו דלא מצי יתיכ לא
 וה״כ כיון דאבד לא מצי יהיב ומאי קמכע״ל] ואי
 אליבא דר״ה בי־ית דר״י תא קאמר התם דדוקא
 היכא דרחי׳ בידים [והכא לא דחי׳ בידים] ועוד ק״ל
 דר״פ דתתס ארר״פ דהכא ויש לחלק בין לא מצי יהיב
 [דהתם רכתערב] בין אבד דאבד (גדע) [עדיף] טפי

 [ראפשר דמשתכח].
 מיהן ק״ל רתא תכן בזבחים ד' פ״ב [חטאת שקבל
 רמת בב׳ כוסות] יצא אחד מתן לחוץ
 הפכימי כשר וא״כ אמאי כת׳ רש״י הבא דהזבח פסול
 ואפשר דרוק' אבד רהוה תרתי לריעות׳ מיתו ק״ל

 דאליב׳ דר׳ לפת צריך לתמתי לריעותא וצ״ע .
 ובודאי האי סומא לא אתיא לא כר׳ אבא ולא
 כר״ם רלר״ת ולר״א הא אמר סכל
 מודים בכתכפי־ בשאיכת אבוד7 שאבוד מתה ואפי׳י
 כמצאת קודם כפרה וא״כ מאי בעי אבור׳ בכוס מתו
 כיון שלבסוף מתכפר [כשאיכה אבור' א״כ וראי אמדי
 מתה] ובשצמא הבעיא הבי הבעיא היא אי הזבח׳
 פסול או כשר אבלהבעיא הא7 קש׳ דהא הכל מודים
 כמתכער בשאינה אבור7 דאבור7 מתה וצ״ל דלא אתיא

 כותייתו:
 דף כ״ג ע״א גמ׳ אין אוכליןעמת חולין כדי
 י שלא תתא כאכלת על
 סגסה לכאור7 ק׳ דהא כלא״ת אכילת גשת לא שמת
 אכילת ומיאכלו לחורת כפיק ומדכריתתוס׳ כפתחים
דתרי גווכי אכילת גשת יש דתתיא דלא  ד׳ק״ך דכת7
 שמה אכילה היינו שנפשו קצה והכא מיידי כאות׳
 שהיא למעלה מן השכע שיכול לאכול קצת ואפ״ה
 אינה מצוה מן המוכחר כדאיתא כנזיר וכמ״א הארכתי
 כזה [א״מ עמ״ש המחכר ז״ל ככ״מ ד׳ פ״ז עכ״ה]:
 תום׳ ד״ה דד סבר וכו׳ כיון שיש ריוח כרכר
 וכו׳ עכ׳יליש לדקדק דא״כמאי
 פריך בגמ׳ מההיא רשיירי מנחות שאני חכא שיש
 •ריוח ברבר וכן ראיתי להשע״ה ה׳ ק״פ בפ״ד שתק׳
 בן יע״ש ונ׳׳ל דלק״מ דלא כת׳ חתוס׳ בן אלא לעכין
 שאין מאכדין קדשים בידים אבל בלא״ת לא צריך
 לטעמ׳ דריוח וגכי מכחה אינו מוכרח שיסית נותר

 וא״כ פריך מכח תדרגות ורו״ק:
 #״ב גמ׳ ששה לנרכת וכו׳ לכאור׳ ק׳ דזת
 הפך מ״ש לעיל סוף פ״א
 רק אמר קסכר ר״ש מותרות לנדכת יחיד אזלי וצ״ע:
ר מצום מ  דה כ״ר ;זי׳א גמ׳ רב לטעמי׳ דא
 י כא׳ וכולי מכאן ק׳
 למ״ש מוהר״י קורקוס ז״ל כה׳ ק״פ פ״ד ת״ו שכת׳
 רלעולס הרמכ״ס לא פסק דמצוה כא׳ אלא ח״ק
, יע״ש דהא איהו פסק  כשהקריכ הא׳ הכ׳ ירעה וכו
 כר״א ופסק דכעלי חיים אינם נדחי׳ וצ״ע דמצוה
 כא׳ כדקאמ׳ הכא ועיין כלח״מ יע״ש וע״פ דכרי
 התוש׳ ניח׳ דש״ל לדכי׳ דהאי שוגי׳ פליגא אשוגיא
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 מסכת תמורה
 אך יש לדקדק אמאי נקטר חמש חטאות ׳מתות
 ולדברי רבי׳ ששת תוו וי׳׳ל דבפלוגת׳
 לא קמיירי דזה אינו אלא לר״י אבל לר״מ אס אמר
 חציה עולה וחציה חטאת תקרב עולת ואם אמר
 לםפך תקרכ חטאת דתפוס ל׳ ראשון [אי׳מ לשון זה
 מצאתיו חתר ומעורבב וםדרתיו כפע״ד וא״ש את״מ

 עכ״ם]:
V־i2' ש״מ וכו׳ וא״ת מאי קמ״ל ר״י כלםוH 
 שמעי׳ כפי מי שתית טמא וכו׳
 עכ״ל ודאי דכונת התום׳ על התלמוד דקאמר ש״מ
 וכו׳ אמאי דייק מר״י הא זה שמע״ל ממתני׳ אכל
 ר״י ודאי איצט׳ משו׳ סיפ׳ ותמורתה כיוצא כה וכ״כ
 תתוס׳ כפסחי׳ וזהו הקישור של חתום׳ דלאידך גי׳
 דקאמ׳ ש״מ קדושת דמים מדחת א״כ לא תיקשיאמאי
 דייק מדר״י דתא קאמר כתדיא דדייק על םתמורם
 אכל אחר שהתרו גי׳ זו מכח תתיא דכריתות אחא
 הקשו אמאי דייק מדר״י וכ״כ מהרש״ל כקידושין.
 ומ״ש שם ומש״ת מייתי מדברי םאמוראים ע ׳ש

 םאמוראיס םם ר׳ יוחנן ור׳ אושעיא ודו״ק :
ר תתם וכו׳ נשתטם מ  בא״ד משום אידך דא
 וכו׳ עכ״ל וא״כ מאי יקאמר
 השים ואי אשמעי׳ בהא ר״ל ההיא דאכל חלב
 ר״ל הי״ל לומ׳ בהחיא דאכל חלב המיר והפריש

 קרבן ולא איצט׳ מימר׳ דנשתטה ודו״ק
 בא״ר ף״ל דיש שם שיטה אחרת וכו׳ עכ״ל
 לא ידענא לפ׳ רבריחס דקו׳ היא
 לפוס מאי דקאמר ואידך ר׳ ל על ר״י מטע׳ דהא
 לא חזי א״כ אמאי אמר ר״י הנא רדחוי מעיקר׳
 הוי דחוי א״כ מהו שתי׳ דלפי המשקנא ניח׳ אבל
 כגמ׳ שלנו לא יש ואידך אלא דחש״ש מקשה לרכ
 מנ״ל הא וא״כ לא יש קו׳ מתים׳ דהש״ש לא כחית
 אלא לאקשויי על רב ועוד מהו לשון שיטה אחרת
 תו״ל למימר דלפי תתסקכא כיח׳ אבל נ״ל דלפי תירוצם

 רצו למחוק מלת ואידך מתגמ׳ ודו״ק:
 בא״ד היינו משוס דאזיל לטעמי׳ וכו׳ עכ״ל
 וזתו כוכת מתוש׳ כקידושי׳ ד״ל
״א לא מציכו  דר״ש איכא למימד ר״ש לטעמי׳ אכל ר
 כו לטעמי׳ ולכך אי מייתי מר״א דחוה יחידאם
 ואדרכא לשייעי׳מרככן אכל מר״ש רוצת לתק׳ מכ״ע
 ועיין כמהרש״א שם מיהו לדעת רש״י ככריתות [ד׳
 כ״ח] דס״ל דיש כו קדוש׳ דמיס קשה קו׳ תתוס׳ וצ״ל
 דחמקש׳ דחיק׳ לית לומר דר׳ אושעיא כתכאי ושכי
 ליח דאפ״ח תכאי חיא ור׳ אושעיא כרבכן ודו״ק :
 ד״ה אמר אביי חכל מודים וכו׳ וק׳ דאפי׳ אם
 כולה מעשר ובו׳ פכ״ל ויש לדקדק
 ראמאי לא מק׳ אתמורח כיון דלא קאי גביה איך
 חלה התמורה וא״כ מאי מבע״ל וכראת רבתמורה
 יש סבר׳ לקמן דאפי׳ לא תי״ל בבית דבריו קיימים
 דאין אדם מוציא דבריו לבטלת וא״כ יש בו חיילות

 תמורת :
 בא״ד יא״ה וכו׳ דברי תרב וכו׳ וי״ל וכו׳ רובו
 וכו׳ עכ״לוכ״לדבמעשר אפי׳ לר״ה
 ראמר למפרע הוא קדוש דוקא בבכור משום דקדוש
 מרחם אכל כמעשר דצריך להקדישו ואם לא הקדישו
 איכו קדוש ולא דמי לבכור דאע״ג רמצוח להקדישו
 מ״מ אס לא הקדישו קדוש . והן אמת דהתוס׳ לעיל

 חילקו

 מיהו קשה לפ״ז אמאי קאמ׳ וצריכ׳ דאי אשמעי׳
 י תתס בהא מודח רבה וכו׳ הול״ל
 דלאשמעי׳ דבמכירח איכא למגזר דלכאור׳ לא גמרי׳
 כמו מטיל מום וי״ל משו׳ דבצד הא׳ קאמ׳ דחחידוש
 לר״ם קאמר כמי דםחירוש םוא לרכס א״נ י״ל משו׳
 דלא הזכירו כדבריהם חמכירם אלא או איכו קדוש

, ודו״ק :  או קדוש קאמ
 דף כ״ה ע״כ גמ׳ תיובת, יי״י תיובת׳
 וכולי והכא
 ח״ט דאמר קרא האשה וילדיה תהיה לאדוניה וכו׳
 יש לעיין כזה דלכתר דמסקיכו שאכי חתם דא״ק
 האשה וילדיה א״כ קרא גלי דלא אמרינן בשפחה
 עובר לאו ירך אמו א״כ בזה ל״ק מההיא דאס חיתה
 עובר׳ זכתה לו דגבי שפחה גלי קרא דעובר ירך
 אמו מיהו כאמר לה הרי את שפחה וכו׳ לא אמרי׳
 דםאס נגררת אחר חולד אלא דאיחו לחורי׳ תאי
 מיהו להפך אמרי׳ דחולד נגרר אחר םאם (חסר):
 שם מהו דתימא תכ׳יד וכו׳ רש״י כת׳ כדי תלמיד
 לרכ ואמרי לח וכו׳ ודכריו תמוהים
 שזה חיפך הש״ס דפ׳ מרוכה ועיין כתוס׳ ואפשר
 דס״ל לרש״י דסוגיא דהכא פליגא אסוגיא דמרוכח
 וס״ל דחטעם םוא משום דלא מחני חזרה כהקדש
 [מדקאמר כגמ׳ םתמא] וכמ״ש [חרמכ״ם] ופליגא
 אסוגיא דמרובה אכל םתוס׳ רוצים לםסכיס םסוגיו׳
 יחד ועיין כמש״ל עט״ו מה׳ מע״הק ובה׳ שבועו׳:
 דף כ״ו ע״א תוס׳ ד״ה האומר וכו׳
 וא״ת
 וכו׳ חכא לא שייך למימר מדתו״ל למימי, וכולי
 דמשמע דסותר דכריו וכו׳ עכ״ל(תחלת לשון זה
 חשד) ולעיקר קו׳ התום׳ נ״ל דל״ק רחצית [תמורת]
 עולה נמי חו״ל למימ׳ [כתמת זו] לחצות׳ [לתמורת
 עולם ולתמורת שלמים ועיין טכחיס ד׳ ל׳] וכן
 כםיא שלמים וולרם עולם םים לו לםפך לפתוח

 כעולה ודו״ק :
 ד״ה ר״י אומר תמות וכו׳ דחכא מיידי דאמ׳
 וחציה תמורת חטאת וכו׳ עכ״לומדכרי
 םרמכ״ס נר׳ לכאור׳ דמפ׳ לח כמחוייכ חטאת וכמ״ש
 מרן ז״ל וסכל תקשו עליו מסיפ׳ דקתני ושוין כאומר
 חציה חטאת וכו׳ שתמות דאמאי אינה קריכת חטאת
 לר״מ דתפוס ל׳ ראשון ונ״ל דרכינו לאו דינא דכריית׳
 נקיט ואזיל דכריית׳ ודאי מיידי כתמורת חטאת
 י וכמ״ש חתוס' ודיכא דכרייתא לא נקיט ליה רטנו
 דפשיטא םוא כיון דככר פסק רכי׳ דאף כגמר
 דכריו אדם כתפס א״כ פשיט׳ דמתם ולא איצט׳
 םכריית׳ למתכי אלא לאשמעי׳ מחלוקת ד״מ ור״י
 וכיון דככר רכי׳ פסק כר״י לא הוצרך לםכיאו 12א
 כא לחדש דין אחר דכאומר חציה עולה וחציה
 חטאת והוא מחוייכ חטאת דמצד עצמה מתח כיון
 דלא אפשר לחקריכת חטאת תמות ומ״ש דכי׳
 כמו שיתכאר כחטאות תמהות ד״ל כדין חטאות
 המתות שכתכאר שם שכוכשין אותן לכיפת [א״מ
 ומה שחק׳ הלח״מ והח״כ ז״ל מ״ש מחטאת שעכרה
 שכתם דרועם ע״ש ל״ק דתתם מתחלה תיתה
 ראויה להקרכה אלא אח״כ כדחית מש״ה רועם
 ויכיא כרמיה חטאת אכל הכא מעיקרא דחויה

.  ואיכה קריכה ומש״ה מתה ככ״ל עכ״ה]



 מסכת תמודה סד
 ־ודרך אגב ראיתי לתביא דבייםתוס' כחולי

, ת ותתא פרת וכו ׳  1 [ר׳ כ״ג ע״כ] כד,

 שתק, כיון דאיכא למעכד ק״ו סכי וק״ו הכי כל חד
 תיקום אדוכתי׳ וכו׳ יע״ש וקושייתס שייכא הכא
 ותי׳ כמי שייך הכא דלא הוי סותי אלא ליתן זה
 כזת לעשות מת שכאתכן כנעכד [דתציפוי] מותר
 והוא אסור ואף דסותר כנעכד מ״מ העיקר מת
. אך ק״ל כמס שסיימו רעכיד ק״ו ו נ מ  שיוצא מ
 משחיטה ועדיפה הא פירכת מת תחוי יוכיח דהאי
 פירכא דאוריית׳ ועוד תירוצים האחרים לא יכולתי

 להכין וצ״ע ואכמ״ל:
, הרא״ס דילמא  ש0 אד״ש יש ביופע וכו׳ הק
 שקולים הס ייבואו שניהם יע״ש מה
 שתי׳ והכריח דאל״כ אמאי לא גמיר ומקשי׳ מעולם
 רמכריח תדכר מעצמו וליתא דקושייתו היא דנימ׳
 שקולים סס ויכואו שניחם והכל נכנס במיעוט אחר
 אף דאמרי׳ סתם מעניינא דקרא םיינו אי נכתכו
 שכיסם אכל אי מחד קרא כיון ששניהם יש כזם מה
 שאין בזס א״כ יבואר כ׳ ומכריח םרכר דע״כ אין
 תחומרות שקולים דאל״כ אפי׳ תימא דממיעוט א׳
 לא משמע אלא מיעוט א׳ מ״מ ליגמר חד מחברים
, תוס׳ בב״ק ד״מ ע״ב  במה מצינו. ונעלם מעיני ס
 בד״ת ויש כנוגח וכו׳ . וכת׳ עור שם ואין משכחת
 שיקול אלא בריש מכלתין ועיין בס׳ למורי ת׳ ד׳
 פ״ב ע״ר במת שתקש' על דברי תש׳״מ דדוק, בריש
 מכלתין דאין תחוממת דאוריית׳ ותק׳ עליו מסםיא
 דזכחיס ד״ד ע״כ ולק״מ דתתם לאו חומרות כלל
 אלא דאיכא למילף דכעי׳ דומם לו כזם תצד אר
 רדומה לו כהאי צד ולבך אמרי׳ שקולים םם ול״ק
 אלא מההיא דריש ככ״ק גכישן ורגל דחנהו חומרות
, דלא  םם רתזיקו מצוי או דכונתו להזיק ולכך כת
 תוו חומרות דאוריית׳. מיתו םתוס׳ כזכחיס [ד״ד
ס  ע״כ] כת׳ דגכי מיעוט מן לא אמרינן שקולים ס
 דדוק׳ כרכוי דמרכי כל מילי יע״ש ג״ז נעלם מעיני

 סראי׳ס וק״ל:
 שם ומן הצאן להוציא את םמוקצס עיין כמ״ש
 1 הרא״ס ודכריו הם דכריםרמכ״ם כפ״ד

 מס׳ איסורי מזכח ועיין כמה שהקש׳ חלח״מ ולדידי
, םרמכ״ס שהרי סתום׳  אדרכא כנעכד שעיר כת
, ד״ה כיון דקנייח לכפר׳ כדידי, דמיא  כחולין ד7 מ
 דתתיאסוגיא אתיא כר״ח דלשאר אמוראי כיון דקנייח
, םרמכ״ם דאוסי  לכפרם כדיריי דמיא וא״כ שפיר כת
,  דאי כקדשי, קלים ממון כעלים וכבר פסק רכינו כת
,  נ״מ כר״י תגלילי ופשק כשאר אמוראי דתכי כת
 כת, שגגות דדוקא כחטאת תעוף כגון שתית חצי
 קנה פגום וא״כ צ״ל הא דמקשת בזבחי׳ ס״ל דכמוקצת
 אינו אוסר [אפי׳ כמעשה] כמ״ש הלח״מואיכא למימ׳
ק קו׳ יתו  דהא דפריך כזכחי׳ משוס מוקצה הוא ו

 התוש׳ ותשוגיא אתיא ככ״ע .
 והעיקר ג״ל דםרמכ״ס דל סמיך אסוגי' דע״ז
 ד׳ נ״ר דמייתי עשה כס מעשם
, שם לעיל דתכי מ^יתי  אסרת מכלים דאחז וכת׳ תתוס
 מדאסר לגכות כמעשת זוטא שלא נשתנת סכלי יש
 לאשור אף לתדיוט כמעשת רכת ואף לגכות אשור
 אף כלי מעשת דומיא דאחז ותיינו מדרכנן משום
 קנשא וא״כ אף לאחר הקדש יש לאשור ג״כ מדרכנ

 רשל

 חילקו בין מכירה להנך מ״מ אין אנו צריכין לכך.
 וראיתי בס׳ הלכות י״ט שכת׳ דלא יש חילוק בין
 בכור למעשר . ומח שהקשה מהתיא דבכירות לק״מ
 דבשלמא במעי אמו שכיח כאורני׳ אבל ביציאת
 םצאן משתמא יוצא בפתח קטן וכשרוצת לתטיל בו
 ^מוס ודאי יוצא מחרם דבאמירם אינו שוהה כמו
 מטלת מוס אכל כמוס לא ירגיש כו אכל באמירם
 הוא קורס שיצא אומר כשיצא כמיעוטו םוא עולה

 ופשוט :
 .דף דך עיא גמ׳ אמר רכא וכו׳ כגץ שחיה
, וראי  י הקדש כ״מ וכו
 דאיירי בקדם הקדישן למומן דאל״כ מה בא רכא
 לחדש תא כיוןרלא עברי תמורם פשיטא דלשון אחולי
 םוא אלא דכקרם םקרישן למומן ואפ״ם לישנא
 דאחולי םוא וכא רכ אשי לחלק כין ידו אקודש בין
 ירואחול ועיין כמהרש״א כפ׳ תזםכ [ד, נ״ם] שדכריו

 תמוהים ועיין כמהרי״ל ז״ל שם ודו״ק :
 שם בעי אביי תיו לפניו וכו׳ לקי וכו׳ לא ידענא
 איך לוקח הא יכול לומר דלאחולי
 [קמכוין] ואס חתרו כו כפי׳ ואמר ע״מ כן אני עושה
 לאתפוסי א״כ לא מצי למבעי דהא קאמר ופשיט׳

: ( ,  וי״ל. וכפירוש (כאן חסר ר׳ א
 דף כ״ח ע״כ גמ׳ מה לכעל מום שכן
 מומו ניכר וכו׳
 חק׳ הר״כ חק נתן דנחפוך הח״ו מםנושאיס למקומו׳
 ואימא סכי ומס איסו׳ אכילה שאינו ככ״מ ישנו
 כרוכע ונרכע איסור חקרכח שישנו ככ״מ אינו דין
 שישנו כרוכע ונרכע ועוד דנכליע םפירכא כתוך
 םק״ו יע״ש ונ״ל דתש״ס סמיך אפירכא אחריתי שכן
 עשו כו מקריכין כנקרכין כדפריך לה ככמת דוכתי
 והוי פירכא דאוריית׳ ואין מכליעין אות׳ כתוך הק״ו
 ועוד דפרכת מה תיחוי יוכיח ומקריכין יוכיחו שישנן
 ככ״מ ואינן כרוכע כדדרשי׳ כת״כ מכל אלת אי
 אתת מקריב וכו׳ ודלא כתתי״ט כספ״ז דככורות
 שכת׳ שהכהן תמגלת עריות פסול לעבוד׳ יע״ש

 ורו״ק :
 שם או חילוף וכו׳ כת׳ תר״ב קרבן אתרן משום
 דחאי ק״ו מסתבר לפי [שהציפוי] נמשך
 אקר תעצס יע״ש ובתכי נתיישבה קו׳ התוס׳ שהקש׳
 דאמאי לא אמרי׳ כל [תיכא דאיכא לאקושי לקולא
 ולחומר׳] לחומי׳ מקשי׳. וכן קו׳ תתוס׳ שתק׳
 דאמאי לא [עביר ק״ו כדעביד בפ׳ כ״ת וכו׳] משום
 דהנהו תיי ק״ו שקולים ואז אמרי, כל תיכ׳ דאיכא
, לחומר, אמרי׳ ולא איצט׳  למעבד היקש׳ לקולא וכו
, דסוף סוף אמאי איצט, קרא וי״ל  קר׳ . מיהו ק
 שתייתי טועח לעשות הק״ו באופן אחר ולא הייחי
 עושה כמו הה״ו דהתס . ועוד לשיטת חרמב״ם
 דספיק׳ דאוריית׳ לחומר׳ הוא מדרכנן לק״מ דלחכי
 איצט׳ קרא דלא יסא אלא ספיקא אז תוי מדרכנן.
 וכת סרוחים שאמרו דלא חשיכ סאי ספיק׳ דאוריית׳
 ודמי למאי דאמרייבעלמ, כל תיכ׳ דאיכ׳לאקושילקול׳
 ולחומר׳ לחומר׳ מקשיק [ולא םויספק] ליתא דתתם
 כגוף התורם אמרי׳ כל םיכא דאיכ׳ לאקושי וכו׳
 לחומר׳ מקשי׳ משא״כ הבא האי ק״ו מסברא הוא
 ואי מספק״ל אי עבדי׳ חכי או מכי מוי ספיק׳

 דאורייתא .



 מסכת תמורה
 כת׳ וע״כ דמיירי כהקדיש׳ ולכסוף נטרפה דאי
 מטרפת ואח״כ הקדישת תפ״ל ממשקה ישראל וקסת
 דאי נהקדיש׳ ולכסוף נטרפת תיכי שייך לומר פרט
 לטריפ׳ שאינת עוכרת תרי עכרת ככר ונתקדשת גס
ת ולכסוף פ ר ט  רש״י לא כת׳ כן אלא ראיירי מ

 תקדיש׳ :
 שם ה״מ תיכא דלא תיתת לו שעת הכושר וכו׳
 נמצא לפ״ז דכעי׳ תלת קראי דממשקת
 ישראל לא שמעי׳ אלא דממעי אפו דלא היתה לו
 שעת הכושר וא״כ כמוקצה ונעכד מה ירנרז רש״י
 דנתי דלענץ נקרשת וג ח ׳כ נעכר׳ תי׳ דאין ארם
 אושר וכוי אכל לענין דלא תית׳ לו שעת הנושר זה
ר וא״כ ממשקת ישיאל לא קאי עליה כ ע  לא שייך מ
 רנפכד כיון דאית לית שעת תכושר . מיתו התום׳
 כתכו כמנחות [ר״ו] כיון דגלי כטריפת שאיו לחלק
 א״כ לא איצט׳ תלת קראי ככל דוכתי וזתו כונת
 התוש׳ כאן דכיון רגלי כטריפה שאין לחלק א״כ גס

 כנעכר כן ותתוש׳ קיימי מקורס (חשר).
-אבל דברי התיש׳ כחולין ר׳ ק״מ גכי שתי
 צפריס חיות ערט לטריפות תמוהי'
 רמה יתרצו כשוגיא דהכאגכי מוקצה ונעכד מאחר

 דל״ל רכרי תתוס׳ דמנחות וצ״ע :
 שם לא צריכ׳ רשקלה אגר׳ חרא ויהיכ לת מאת
 דכולת מכח אתנן וכו׳ יש לדקדק רהא
 אין כריר׳ ול״ל למימ׳ דכולהו מכח אתכן קאתו ועוד
 רהא קתני אלו אוסרין ככל שהן האתכן וכו׳ ולא
 שייך כסם כיטול כמכ וצ״ל ראיירי שאמר לה בטלה
 זה והוכר ויהיכ לה המאה הכל ככ״א ותאי אמאי
 דקאמ׳ הכעלי לי כטלה זה . ורע רהאי רקאמ׳
 דשקלה ד״ל דהתנה עמה על חדא ולא נטלה בום
א ראי שקלה ל  טלה אכל הנתינה נתן לה כולן כ
 אות׳ שהוכר תחלה וכתר הכי נתן לה השאר וראי

:  רמתנת תס ואינן נאשיין וקי ל
 ע׳ב DJ״ ואי מצטריך לך קני מעכשיו תרתי
 צריכי ראי לא אמר לת קני
 מעכשיו לא מציא לאקרושי רמת כיתו כרשותו וכו׳
 ואי לן א״ל עד גמר כיאתאמאי אשור דחשיכ כמתנת
 ועיין כפר״ח ס׳ פסח סי׳ ת״ן ואי לא אמר לה כלל
 אלא נתנו לה סתם וראי דכוכתו על הכיאת . ועיין

 כתוש׳ כפ׳ תשוכר וק״ל:
 שם כגון דקאי כחצירה התום׳ כע״אהקשו דאמאי
 לא משני הא רקאי כחצירה הא דלא
 קאי כאצירה ותקש׳ ס׳ לחס סתרים דאמאי לא הקשו
 לעיל דאמאי לא משני הא כגויה הא כישראלית ע״ש
 ולית׳ דמריה האוקמת' הוא רכ חשד׳ ור״ח ס״ל
 כר״י דר״ת מעות קונו׳ וא״כ היכי מצי לחלק כין

 גויה לישראלית הא לר״י תגוי דינו כמשיכ׳ מלאי
 תקשו כ״א לאוקמת׳ םקאי כחצירם דהתוש׳ כת׳ שם
ת תתי׳ תוא לר״ח דסכר כר״י ודו״ק. שו״רלמתרש״א  ח

 ז״ל שתק׳ ג״כ קושיא זו וצ״ע .
 1Hשהרמב״ם ז״לכת׳ א״מ כפ״דמפ׳ התלמוד(
 אפי׳ אליכ׳ דר״י וס״ל רלי״י
 לגוי או כמשיכה או ככסף ופי׳ לא קניא כמשיכת
 ד״ל שאינה צריכ׳ משיכה ומקשי׳ עליו מדכריו כה׳
ו ת י  תתמו׳ כפ״ט שכת׳ יראה לי שכהן שמכר פ
 לישראל ולא משך אשור להאכילת כתרומת מפני

If 
 שר ת

 רשל חכירו ואחר תקדיש חרטעמא תוא אכל מדאוריית׳
 ודאי מותר ותיינו דקתני ככריית׳ של חכירו מותר
 ותיינו מדאוריית׳ וזתו כונת מרן ול״ק מת שתקש׳
 הלח״מ מיתו דכרי רש״י שם שכת' דחאי עשה כו
 מעשה הוא מדרכנן שכת׳ גזרועליסס חזקיםוסייעתו
 אף להדיוט םפך םש״ס דחיולין דמקשח על ר׳ץה
 מההיא דהשוחט חטאת לע״א חייכ ג׳ חטאות דהיינו
 מראוריית׳ דמקש׳ אמאי חייכ חטאת . איך שיהיה
 לדכרי רכינודלתדיוטאףכעשת כת מעשת לא אסרת
 ולגכוה יש לאסור מדרכנן אכל האי דלאחר תקדישו
 דוחק לומר (חשד) אך מדכרי (חרא״ס) [מר״ן]
 שהכיא התוספתא נראת דש׳׳ל דמפרש לת דמדאוריית׳
 רקאי אקרא(הסר) 1א״מ עיין כמ״ש המחכר ז״ל

 כע״ז ד׳ נ״ר עכ״ה] :
 שם אלא מוקצה לשכע שנים לל״ק דרש״י צ״ל
 דתכא ודאי תוראת שעה אלא דילפי
 דרך תמוקצת לתיות לז׳ שנים מדקאמ׳ כן ז׳ שנים
 אע״פשעכרה הקצאתו אפ״ת מותר א״נ פי׳ ז׳ שניים
 ד״ל תתחלת ז׳ שטס ולא נגמרת תקצאתו מכלל דלז׳
 שנים גמורות אשור ומיהו ק״ל אמאי לא כת׳ רש״י
 חכא דל״א עיקר מדקאמר אלא כמ״ש לקמן ונראת
 דלא דייק אלא מדקאער אלא ער דאלא יתירה

 כיון דקאמר ער אכל אלא לחור׳ לא דייקינן.
 ומקשים העולם דתא פר כן ז׳ שנים זקן
 הוא ואיך מקריכין אותו
 ושמעתי מתרצים דפי׳ לז׳ שכיס שיחדוהו לז׳ שנים
 וליתא דללישנא אחרינא דרש״י מאי איכא למימר
 דכת׳ דמכאן ואילך מישתרי אכל עיין כמש״ל נת׳
 אישורי מזכח וכה׳ פרה ארומה פ״א ותרות

 צמאונך :
 . תוס, ד״ה געבד וכו׳ אלמא דמחמרי׳ טפי
 כתקרוכת דכע״ח מציפוי
 וכו׳ ונראה דהיינו דוקא כציפוי שהיה עליו כשעת
 השתחואה עכ״ל לכאורא ק׳ דאיכ מאי קאמ׳ אני
 אקיימנו כרכר שאין כו מח חיים הי״ל לומר דאני
 אקיימנו כשעת תשתחואה ושו*ר שכן הקש׳ הצ״ק
 ונראה דוראי לפי האו חילוף ציפוי הר נמי מותר
 ראל״כ תיקשי נעכר דהר יוכיח דתוא מותר וציפוי
 אשור א״ו דלפי האו חילוף ציפוי תר מותר וקשיא
 אמתני׳ אלא דקושייתם לפי המסקנא דס״ד דלפי
 המשקנא נמי ציפוי כ״ח מותר אף רליכא תאי קי׳ו
מ סכר׳ קיימת דלא תחמוד כרכר שאין כו רוח ״  מ
 חיים ואהא הקשו דלפי תאמת דציפויהר אסוררהא
 קתני ומה שעליהם אסור כמ״ש כמס׳ ע״ז ואהא
 תי׳ דלפי תמסקנא דכתי׳ מן תכקר דחשיכ נעכר
 א״כ ציפוי דכשעת תשתחואת אשור כיון דתנעכד
 אתור והר נמי כיון דחשוכ נעכר לגכי גכות אשור
 נמי הציפוי וכן מוכח מרכריהס כחולין ועוד כת׳
 דלפיהמסקנא אסור הכל אפי׳ שלא בשעתחשתחואה

 ועיין כחולין:
 ד״ה והאי תנא ונו׳ תימא דהכא משמעררי׳ש
 וכו׳עכ״ל עיין כתוס׳ דחולין ד׳ נ״ג

 רכדכריהם שם יתורץ קושייתם ־דתנא ודו״ק :
 דף כ״ט ע״א גמ׳ והא מהנא נפקא כל
 אשר יעטר תחת
 השכטערט לטרפה שאינה עוכרת הרא״ם כפ׳ ויקרא



 מסכת תמורה סה
 שפח׳ לעכר מישר7 שריאונ״ל ליישב הכל בחר׳ מחתא
 דאין לו אשה ובניס אינו כופהו בשפח׳ שלו אבל
 בשפח׳ של אחרי׳ ודאי אשורומהרש״א ז״ל קאיבאין
 לו אשה ובנים דמשתמ׳ לא כייפי׳ לה שתקח ע״ע
 שיש לו אשה ובני׳ דודאי לא תרצה וכן התוש׳ שהקשו
 הוא על ע״ע דאין לו אשה ובנים , ודע דמתתוס׳
 מוכח דבאין לו אשה ובני׳ אישור׳ איכא מדלא הוכיחו
 כי אס ממ״ר דמותר ואי ס״ל כםריכזב״א הו״ל להק׳
 אכי7 ממ׳׳ד תאחר כיון דמותר כשי׳כ בכאן יכפו

 אותו משו׳ לא תהו בראת ודו״ק
 ובמה שהקש׳ השע״ה עלמתרש״אתנ״ל ל״ק
 י דהא הכא רבו רצה למשור לו
 וקנת אות׳ בטלה שנתן בשכירותה והו״ל כאלו שפחה

 שלו (חשד) :
 הוס׳ ד׳ה ואידך וכו׳ ושמכינן אכריר, וכו׳
 ותי7 תר״מ דיש לחלק בין
 הוכר תאיסור וכו׳ עכ״ל כ״ז למ״ד יש בריר׳ אבל
 למ״ד אי״ב אפי׳ לא הוכר האיסור קורס דהא עיק׳
 מחלוקתם בההיאדהלוקח יין דלא סוכר סאיסור וכן
 ביומא לא הוברר האיסור קורס תתערובת ודלא
 כסח״ן ות7 בני שמואל שכת׳ רהשתא ל״ק לר״תיע״ש
 דליתא דעדין חקו׳ כמקומת עומדת וא״כ יפתתקש׳
 ח׳ לח״מ וה׳ מ״ק על רכי׳ שפשק לחלק חילוק תש״ס
 ותוא פ׳ דבדאוריית7 אי״ב. אבל נ״לדלק״מ דדקדוק
 ל׳ רבי׳ שכת׳ אס יש אחי מחן שדמיו כדמי תכלב
ין ואח״כ כת׳ ואס כל אחד וכו׳  וכו׳ ותשאר מותד
 דמשמ׳ הא אם כלס שוין כדמי תכלכ מותרין וברישא
 לא משמע הכי אלא דרכי׳ תופש תקצוות דברישא
7 ודאי אסור אכל אס כלן שוין פ ץ  ודאי מותר וכס
 כדמי הכלב אז אשורין מט׳ ספק ולא בודאי אלא
 משו; דאי״כ ורבי׳ לא עשיק בזת וכת״ג תי׳ חלח״מ
 בת׳ מכירת גבי תלוקח כלי מן תאומן לבקרו ונאנש
 בידו וכו׳ ע״ש שו״ר בש׳ שורשי סיס בש׳ בריר׳

 שעמד בכ״ז יע״ש :
 ע׳׳ב גמ׳ בשרו אשור פרשו מותר מכאן ק׳
 על תתוס׳ (בקמא) [בפשחי׳
 ד׳ כ״ב] ד״מ שד״א ובו׳ ומאן דל״ל תאי דרשת וכו׳
 דריש לבשרו לדרשא אחרינא ע״ש דמאי מסכק׳ למו
 מא איכא דרש׳ רמכא. ותתוס׳ (בקידושין) [בע״ז
 ד7 ל״ד ע״כ ד״חבשרו וכו7] הקשו דמא מבע״לאע״ג
ל ,  דעבדי7 כעין בהר וכת׳ דתרתי ש״מ ע״כ ועוד נ,
7 ישו'׳חת לדעת רבי7  במה שנקדים שהקש׳ תשע׳׳ת ה
 שכת7 דאין לוקין על ההנאה א״כ חיכי קאמ7 בגמ׳
 לכתוב לא יחנה דהא אי כתי׳ לא יחנה חוח לקי
 על ההנאה וטעמו דאין לוקין על חהנאת משוס
 דהיא חלק מחלקי תאכילת ותירוצו אינו מבורר דהא
 איכא למימר [דקו׳ חגמ׳ היא] דאיצט׳ למיקסעליה
 באישו׳ לאו דאי מכעל חשוד נקי לא משמע אלא
 איסור עשה . אבל נ״ל דחא דכת׳ רבי׳ דאין לוקין
 על ההנאה הוא לר״א מיהו לחזקים פי7 לא יאכל
 כאילו כתי׳ הנאה כפי׳ [ולקי] א״כ הא דקאמ7 לכתו׳
 לא יהנה הוא לחזקיה ודלא כה׳ הנז׳ שכת׳ משם גו״ת
 דחא דקאמ, לכתו׳ לאיהנהחואלר״אדוק׳ אכללחזקי׳
 כאילו כתו׳ לא יחנה כפי׳ ע״ש וא״כ לחזקי׳ א״ז את
 כשרו לאע״ג דעברי׳ כעין כשר ואת בשרו [אתא]
 לדרש׳ דחכא ורכ ס״ל כחזקי7 ואין להאריך. עוד

. וכן נמי ישראל שמכר פרתו ׳ ו נ  שד״ת מעות קו
 לכהן תישת! אשי׳ לתאכילת כתרומ׳ כיון שלא משך
 דאזלי׳ לחומר׳ לעולם ע״ש ואמאי לא אזלי׳ לחומר׳
 חכא לגכי אתנן ואמאי פשק כיון שלו משכה תאתנן
 מותר ואזלי'לקולא ונ״ל דשאני חכא דהכיאה כמקוס
 כסף וא״א לה כחזרה [א״מ ולפי׳ד חרמכ״ס תיקשי׳
 קו׳ מתרש״א ות׳ ל״ס דלעיל ולא יועיל תי׳ המחכר

 ז״ל וצריכין לתי׳ מתרש״א ע״ש עכ״ת] •״
 שם הא מני ר״ע דאמר אין קידושי׳ תופסי7 וכו7
׳ סימאי רס״ל כפ׳ תאומי י  והיינו דלא כ
 די ס״ד דכפסולי כהונה אפי׳ ר״ע מודח דקידושי׳
 תופסי׳ דכתי׳ לא יחלל חילולין הוא עושה ואינו
 עושת ממזרות אלא כר׳ ישככדאמר כל שאין לו כיאה
 כישראל אין קידושין תופשי׳ כהן מיתו לישנא אחרינ׳
 בעי לתרוצי אליבי דר׳ סימאי ולתכי משני תא מני

 ר״א תיא וק״ל:
, גירסא ראשונת ובושנבעל׳ לא׳ 1 T T חוס׳ 
 מחייבי כריתות א״נ זונת
 שתיא מופקרת וכו׳ עכ״ל עיין כת׳ לח״מ כפ״ד מת׳
 א״מ ומ״ש דתתוס׳ אית לתו דרכא ל״ל ג״ש רתועבת
 אישתמטתית תוש׳ דכ״ק ר7 ע״א שכת׳ דרכא אית
. ומ״ש תכא  לית ג״ש ולתכי קאמר אפי׳ כא על אמו
 זונת מופקרת וכוי רס״ל כיון שיש כת איסור לאו
 רלא תחיה קדשת חשיכת מחייבי לאוין ולגכי אתנן
 דוק׳ מיתו לגבי זונת דכתן כעי' חייכי כריתות
 וילפי׳ מאהדדי לענין זח ותיינו דקתני כגון אלמנת
 לכ״ג דהיא מחלאוין וק״ל. ועייז כש׳ כני שמואל
 כמ״ש על הלח״מ ז״ל דמי הכריחו לזה לומר דכוכת
 וכו׳ ע״ש ולא דק דתוא לשיטתו אזיל שפי׳ דתתוש׳
 ל״ל [ררבא אית לית ג״ש דתועכת] מדכתכו מופקרת

 , וק״ל:
 דף ל׳ ע׳א בא״ד לכ״נ לפרש וכולי אבל
 י םיכא דזונת תיא
עיקר׳ וכוי כגון אם תוא נותן לאחותו וכו׳ עכ׳׳ל  מ

 בונת תתוס׳ לפ׳ מאי רקאמ׳ אבלהיכ׳ דזונת מעיקר׳
 אסור ר״ל דבאותת ביאת אסור׳ אפי7 בסתמא וקאי
 לרבנן ולא כפדש״י דזס דוק׳ לר״א אבל לדעת התוש׳
 גס מבעלת כבר לחייבי כריתות בעי׳ שיפרש אבל
 לדעת רש״י בנבעלח בבי־ אי׳ז לפרש אפי׳ לר״א ולא
 פליט אלא בפנוי הבא על הפנויה ולכן הקשו עליו
 ולרכריםם מלת חיכא רזונה מעיקר׳ לאו דוק׳ דהא

 . . ר״ל כאות׳ כיאת וגם קאי לרכנן.
 ולולי דבריהם כ״ל לפ׳ יקאי לאפוקי מאכיי
 דלאכיי כעי׳ שיכא על זונת
 רלאתפשי כם קידושי׳ וקאמ׳ רכא תיכ׳ דזונת מעיקר7
 לא כעי׳ שיכא על דלא תפסי כת קידושי׳ ודו״ק :
 שם.גמ׳ והא שפחת לעכד מישרא שריא יש
 * לדקדק לדעת םרמב״ם שפסק
 שאינו לוקח.שתי שפחות תא איכא לפרושי שיש לעבדו
 שפחת אחרת וא״כ.הוי אתנן זונת מיתו לזת י״ל
 רא״כ מ״ט דר״מ׳. אך מכאן הק׳ חמש׳ל ת׳ עבדי׳
 פ״ג לרעת תריטב״א ז״ל דחא דקאמ׳ אין לו אשה
 ובנים אין מוסר לו ש״כ תיינו מדין כפית אכל את״ן
 דמותר דהאקאמ׳ הבא דהוי אתנן. עוד תק׳תשע״ם
 על מתרש״א שכת׳ בגימי׳ ד׳ מ״א דדוק׳ בשפח׳שלו
 אבל כשפחה של אחרים אשור והיכי קאמר תכא
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 מסכת תמורה
קת שנרכעו כשמן חולין וכו׳ כל זרי  &Q מחלו
 1 איירי כשניבעו ולכסוף עיכרו

 אכל עיכרו ולכסוף נרכעו אין לחלק כין מוקדשין
 לחולין וכ״כ תרמכ״ס כפ״ד ממ׳ א״מ ומכי מוכח
 מהש״ס דע״א ד׳ כ״ד גכי ישראל משמרין אותם
 משעם שנוצרה דלא פריך מחולין למוקדשין אלא
 כשנרכעו ולכסוף עיבמ אכל כשעיברו ולכסוף נרכעו
. ומכאן תראמ שמה שהקש׳ ח׳ לחס י  לא פריך הכ
 סתרים כפ׳ כל הצלמיס גכיהמשתחוה לקמה חטיה

 מהו למנחות לא דק כלל ע״ש ודו״ק תיטכ :
 ד׳ ל״א ע״א גמ׳ למ׳יד טריפה אינה יולדת
 וכו׳ משכחת לה כגון
 שעיכיס ולכסוף וכו׳ מכאן יש לחכיא ראית דזכר
 נמי אינו מוליד דאי אס לא כן אפי׳למ״ד אינה יולד׳
 תא משכחת לה דהולד טריפ׳ היינו הזכר ומטרף
 ולכסוף נתעברה הנקכח ממנו ופליגי כזה וזה
 גוייס מהזכר שפסול ומהאס כשרה דחא סכוקי
 מספקי׳ל אי חוששין לזרע תאכ כדאית׳ כחולין אלא
 ש״מ חכר נמי אינו מוליד ועיין כפר״ח כס׳ מים
 חיים כתשו׳. אך ק״ל דא״כ אמאי קאמ׳ כחולין
 והילכת׳ כוכד כל י״כ חדש ובנקבה כל שאינה יולדת
 ואמאי כזכר לא קאמ׳ כל שאינו מוליד ונפקא מינה
/ בכית  ראם עיברה אינו טריפה וכגון שהיו חכושי

 האסורים וי״ל ודוי׳ק :
 n'WTVl* כה׳ שחיטה הביא ראיה מפ״ק דע״א
 ע״ש ודחיתי אני ראייתו כמ״א רהא לא שמשו כתיבה
 כל י״כ חדש וכונת תקכ״ת לקיים זרע אחר תמכול
ק של הפריח הוא כתוך י״כ חדש. ועתה ראיתי כ ס  ד

 להחק״ל שהביא דברים חללו כשסמהי־״י אזולאי ודחה
 הוא שכח לא ׳ירע כמה יתיו כתיבה והראיה מוישלח
זח הדיכור של להחיות  את היונה ע״ש ולית׳ רהא׳
 זרע הוא מפי הקכ״ה והקכ״ה יורע כמה יהיו כתיבה
 וגס נח יודע מן התיכה כל שהתיבה קולטתו כידוע

 « שראוי לתיכה ודו״ק :
, לא  שם אלא מעתה האכילה כרשיכי ע״א וכו
 ידענא מאי ק״ל רחאאיתא כמס׳ ע״א
, כל הצלמי' [ד׳ מ״ט] דלמ״ר זוז״ג אשור אף  כפ
 כפרח שנפטמ׳ ככרשיני ע״א אשור׳ ע״ש ור״ח ן׳
 אנטיגנוש קאי לר״א ראמ׳ ולד טריפה לא יקרב
 דפליגי כזוז״ג [וס״ל דאשור והא דאמ, לעיל מותרת
 כמ״ד זוז״ג מותי] וא״כ מאי ק״ל. [א״מ לע״ד ל״ק
 דקו׳ חגמ׳ חיא ראפי׳ למ״ר חתם אסור׳ מ״מ אינה
 אסורה לעולם אלא תרזה א״כ מכא שינקה מן
ת ואמאי קאמ׳ ר  הטריפה ישתנת מעל״ע ותהא מות
 אסור׳ ואחא משני שינקה כל ימית משחרית לשקדית
, גס זו אינה . ולדעת חפר״ח י״ד סי׳ ס ,  ומש״ת אתור
, אלא למ״ד זוז״ג אתור אכל למ״ד מותר ג״ז  אסור
 מותרת שכן רעת רש״י וחרמכ״ס עש״כ וכזה נתיישבתי
 קו׳ חכ׳ ג״כ עכ״ת]. ותו ק״ל דמאי מתרן כגון
 שינקת וכוימשמ׳ דאף למ״ד ׳זוז״ג מות׳ מ״מ כהאכילח
 כל ימיה ככרשיני ע״א אסור׳ [משו׳ רעיקד גידולת
 כאיסור] וא״כ כמס׳ ע״א אמאי לא משני הכי דכולתו
 כמ״ד זוז״ג מותר כאן שנתפטמ׳ כל ימיה כאן שלא
, , כל ימיה . מיתו לזה י״ל משו׳ דאבתי ק  נתפטמ
 שרה אשדה דחכא קתני תזרע ותכא התני תבור וצ״ע
 מיהו דכי׳ כפי׳ המשנה פי׳ דר״ח ן׳יאנטיגנוס לא

 אשר

 . נ״ל לעיקר קו׳ תשע״תדלא כת׳ רבי׳ דאין לוקיןעל
 ההנאה אלא תיכא דקר׳ נחית אאכילת ואתנאת אכל
 תיכא רעיקר קרא לא נחית אלא אהנאה ודאי דלוקה
 דחשיכ כאילו כתי׳ לא יתנת כפי׳ [א״מ ועיין כמ״ש

 המחבר ז״ל כקי׳ ד׳ נ״ר עכ״ת]:
 שם וחכ״א לרכות את חריקועיס מאן חכמים
 אר״ח ר״י בר יתור׳ תיא זאת הסוגית
 כעלמה מעיני ה׳ לחם סתרים כמס׳ ע״א ד׳ י״ז
 כרכרי תתוס׳ כר״ח מהו לעשות ממנו כית סכסא
 לכת״ג שכת׳ נראת דלאו מראוריית׳ קא כעי דהא
 אפי׳ ריקועים תוה שרי אי לאו דיכוי אכל מיד<
, רהא מריח דשמעת׳ [הוא  דהר הכית וכו׳ וחקי ח
 ר״א] ור״א לא דריש ריקועים ותי, דר״א מורה
 בריקועי׳ אלא דס״ל דא״צ קרא ע״ש וליתא דתא
 קאמר סכא מאן חכמים ריכ״י דתניא ריכ״י אומר
 וכו׳ ומאי ראייה דהא אפי׳ ר״א מורה [אלא ע״כ
 דר״א פליג]. ולעיקר קו׳ אינמ קו׳ דהכא גרסי׳ ר׳
 אלעזר דהא כר פלוגתי׳ חוא ריכי׳י והתם הוא ר׳
 אליעזר הגדול שחיה קדמון וכן כמס׳ פרח גרסי׳
 ר׳ אלעזר והוא ר׳ אלעזר כן שמוע ופי׳ דכריחס
 כך דחא גכי רקועי׳ חוח שרי לחכמים וכ״ש לר״א
 דס״ל דשרי אכל מידי דהר חכית [לכ׳׳ע שרי] דחא

 אפי׳ פרס אימעיט׳ ורו״ק .
, לא ל בפ״ד מה׳ א״מ כת  $11 דהרמב״ם י
 יעשה ממנו ריקועי׳ למזבח
 שנאמ, לכל נדר לרכות הריקועי׳ ותקשח ח׳ טירת
 כסף כיון דפשק תרמב״ס דיש נעבד במחובר לגכות
 ואיתא כפ׳ כל הצלמים דילפי׳ ק״ו מאתנן ובאתנן
, אלחיך וא״כ מהיכא נפק״ל לרכות  גפק״ל מבית ה
 את חריקועי, ע"ש ולא ירענא מאי ק׳ ל רהא רבי׳
 מפיק לח מלכל נדר ואפשר דת״ט רלא נפק״ל מבית
 [משום דאיצט׳ לרבות מחובר] וס״ל לרבי׳ דהאי[דקתני
 מתני, לכל נדר] לתכיא את העוף אסמכת׳ בעלמא
ל. וא0  הוא רדבר זת מפי תקבלת כמ״ש רבי׳ לעי
 לפי שיטתו י״ל דהא דילפי׳ מאתנן [חיינו מעיקר׳]
 כשהקשת לו מאי אולמי׳ דתאי סתמא דכית מתאי
 סתמא דלא ההרים אלהיסס ואי משוס כית ההוא
 מכע״ל לרכות חריקועי׳ וכשאמ׳ לו לחומר׳ מקשי׳

: ,  א״כ ל״צ לכית ומכע״ל לרכות את חריקועי

, (א״ת מצאתי  שם דאמר רכא ולד נרכעת וכו
 למחבר כענין זת ותחלתוחסר חי״ח)
 דע״כ רכא ס״ל טריפת יולדת דתא רכא מוקי
 פלוגתייחו דר״אור״י כולד טריפה וכן ולד חנרכעת
 מטרפה ונרכעת ולכסוף עיברו דעיכרו ולכסוף
 נטרפו ונרכעו ד״ה אסורין דהיא וולדה נרכעו ונטרפו
 ועיין כחולין כפ׳ אלו טרפות וא״כ ע״כ דס״ל דיולדת
 ותימא לי [על הרמכ״ס] דתוא פסק דטריפה אינת
 יולדת ופסק כרכא דעיכרו ולבסוף נרכעו ד״ח אסורין
 וי״ל דבריו דולר טריפה אזכר קאי דהיינו דידעי׳
 כודאי שאביו טריפה וא״כ נפשוט מהכא הספק של
 חפר״ח אס טריפה זכרמוליו4• אולא[א״מעייןכמ״ש
 המחבר לקמן ד׳ ל״א עכ״ה]. שו״ר שהתוס׳ כפ׳ כל
 האסורין [ד׳ ל״א] נכנסו כקו׳ זו ונדחקו כזה ועיין
 בס׳ תמכריע שכת׳ כמ״ש דרכא ס״ל דטריפ׳ יולדת

: ס׳  ודלא כתו



 מסכת תמורה סו
 י״ל דרככן דפליגי משו׳ דכעו העמד׳ ותע׳ ולא
 מטעס דאין פודין את הקדשים דהא לר״י כק״מ
ט תוא ולר״ל דאיירי כקכ״ם לחוד ליכא למימ, , /  מת
 תכי דא״כ ליתכי אס כעשו טריפ' כדפריךשס בבכורות
; . ועוד דאמאי לא פריך תגמ ׳ ע ת  א״ו מט׳ תע׳ ו
 הכא אמתכי, דקתכי לר״ש יפדו וא״כ זתו תכרח
 תתוס׳ מדפריך אבריית׳ אק״מ ולא פריך אמתכי׳
 לר״ש ש״מ דכקכ״ת כיח׳ דפודין ואתא תי׳ דמדרככן
 תוא דאסור והא דקתכי יפדו מדאוריית, ומש״ה לא
 פריך תכא אלא אק״מ דאין פודין מדאוריית׳.ולפמ״ש
 תתום׳ עוד שת כד״ת משו׳ עורת וכו׳ דדוק׳ כקכ״ה
 דמדרככן הוא דפודיז משו׳ עורה ע״ש כיח׳ טפי דלא
 פריך חכא אמתכי׳ לר״ש אמאי פודין דאיכא לשכויי
 משוס עורה דבקב״ת פודין משום עורה אכל בק״מ
 ליכא למימר סכי כיון דמדאוריית׳ אסור וא״צ לומ׳
. ולפמ״ש ככוכת סתום׳  דתאי יפרו מראוריית׳ קאמ׳
 כתיישכ ג״כ מה שתק׳ עוד ממרש״א שם דאמאי לא

 מתרצי חתוס׳ ריפדו משו׳ עודת ע״ש ודו״ק :

 וראיתי כמס׳ מעשר שכי כפ׳יג משכת י״א
 דקאמ׳ סתם רש״א יפדת וכת׳
 הר״ס דס״ל לר״ש פויין את מקדשי׳ לתאכילן לכלכי׳
 ולכאור׳ יש לגמגם דא״כ מאי פריך בתתיארשבועו׳
 וכי פודין את הקדשי׳ ובו׳ הא ככר אמר הא מכי
 ר״ש תיא [א״מ לא ידעתי מ״ק דהא כבר סתר זת
 התם מסיפ׳ דלאו ר״ש היא עכ״ח] ותי״ל לפרש
 דיפדת משום עורו ורבכן לית לסו משום עורו דדמי
 לבכור שכטרף. ועוד חי״ל לפ׳ ופליגי אי בעי׳ סע׳

 והע׳ או לא כמו שפי׳ הי״ש ז״ל:
 אך ק״ל בדברי תתוס׳ שם שכת׳ אע״ג דפלוגת׳
 1 רתכאי תיא מ״מ סתם משכת תתס ובפ׳

 תזי־וע כמ״ד אין פודין ולא ידעכא מאי קאמרי דסא
 התם בבכורות פי׳ בגמ׳ דפליגי בהע׳ והע׳ דאי
 אס לא כן ליתני אס נעשו טריפ׳ והי״ל להביא משכה
 דבכור שכטרף יקבר שאין פודין וכו׳ שהביאו סתוס׳
 אח״כ ואפשר דחתוס׳ ס״ל ע״כ דפליגי כמי בחכי
 דאל״כ חו״ל ושחטן כמו שדייק מדלא קתכי אסכעשו
 טריפ׳ אלא דפליגי כת׳־תי ראם מתו ממש ומטעמי
 דאין פודין וכאו התוס׳ לתשמיעכו דאיכא תרתי
 משכיות דאי מההיא דבכור תיקשי לן דהא מתמשכיות
 אלו לא מוכח הכי ואיכא תרתי משכיות ככגרת לבך
 הזכירו ראפי; הכי מטעמ׳ דאין פודין ודו״ק חיטב
י וחליף ויתיר וסדרתיו ס  [א״מ כל לשון זה מצאתיו ח

 כפע״ד וא״ש אתי׳מ עכ״ה :

 תוס׳ ד״ה כדתניא וכו׳ ר״מ כר״ש וכו׳
 עכ״ל(לשון זח תחלתו
 חסד) ועיין עוד בחשע״ח שכת׳ שלא אמרו כן אלא
 לר״ל אבל לר״י ודאי דר״מ כרבכן דש״ל דאחד זה
 וא׳ זה חיו בכלל תע׳ והע׳ והכריח כן מראמ׳ בר״פ
 כסוי הדם דקאמר אי כר״מ דאמר הכל חיו בכלל
 הע׳ ותע׳ וכו׳ אלא ע״כ רתתם אליבא דר״י עש״ב
̂י אמאי אוקמא בר״מ לוקמא כדבק  ולא ידעתי דלר
 דר״ש דס״ל הכל היו בכלל הע׳ ותע׳ולא תיקשיקו׳
 הש״ס דר״מ' ס״ל שחיט׳ שאיכה ראויה שמס שחיט׳
 דאימא דרככן ס״ל כר״ש דאמ׳ דלא שמח שחיט׳ ויש

 ליישב.:

 אשר אלא באותו יום בלבד משוס דאכילתו כלו
 באיסו׳ וקאי אפי׳ למ״ר זוז״ג מותר וכן רבי׳ פס׳
 בת׳ ע״א דזוז״ג מותרופ׳ דבתמת שכתפטמ׳ ככרשיכי
 ע״א מותר׳ והשמיט דין דר״ח ן׳ אכטיגכוס משוס
 דס״ל דרבכן פליגי עלית (חשי). וראיתי בש׳ כריתי
 שתביא ראית דרבכן פליגי אדרח מתתיאדפ׳ סתערובת
 דפריך טריפ׳ דאיערכ במאי וכו׳ וכדחק לאוקמ׳
 בולד טריפ׳ ואמאי לא משכי בכשרה שיכקת מן
 הטריפה א״ר ררבכן פליגי עליה ע״ש ולא ידעכא
 מאי קאמ׳ דחא אוקמ׳ בולד טריפ׳ [וכר״א] ורבנן
 פליגי עליה ואפשר דכוכתומאחר דרבכן פליגי עליה
 א״כ חרא מנייחו נקט אבל אי תילכת׳ היא חו״ל

 ן לאוקמ׳ כותי׳ עדיף וק״ל :
 ד׳ ל״ב ע״א תוס׳ ד״ה מקדישץ יצולי
 כדמפ׳
 בערנין וכו׳ רע דיש״י בחומש בפ׳ ראה גבי בכור
 כת׳ ונותן להקדש טובת הנאת וראיתו בגיליון שכת׳
 אם נדר נותן כל דמיה והוא מש׳ דבק טוב ולית׳
 דגבי בכור לא שייך למימר ט״ח זו דחא קדוש מרחם
 ולא שייך אלא כמה ארם רוצח ליתן לכן כתו כחן
 להקריבו כראיית׳ בערכין ד׳ כ״ח מיהו אומרנא
 דתתוס׳ שייכא גבי חרס דקתני מקדישין אותן הקדש
 עילוי כדכתכו תתוס׳ והרא״ס הביא אומרנא זו
 גכי חרס כמה אדם רוצה ליתן לכן כתו כהן ואזיל
 לשיטת רש״י דחכא ולא ראה רכרי התות׳ וק״ל. ומת
 שחק׳ הרא״ס בפ׳ דאת דכת׳ רש״י שם דכותן להקדש
 ובערכין שם פי׳ דנותן לכסן ע״ש ל״ק דהתס [בערכין]
 איירי במחריס ולמ״ד שסתס [חרמים לכהניס כמבואר
 שם אבל בחומש איירי במקדיש לבדק חבית](חסר):
ר לרבנן קדכ״ח וכו׳ וק״ל מ  ^״ב גמ׳ ור״ל א
 דא״כ מתני׳ דר״פ דלא כמאן
 אי לרבנו ליחשוב יש בקדב״מ ממ שאין בק״מ ולד״ש
 ליחשוב איפכא כשלמא לר״י אתיא מתני׳ כרבנן ואין
 לומר דכפלוגת׳ לא קמיירי דהא קתני סתם מקדישו׳

 לב״מ דלא כר׳ יהושע וי״ל:
 תוס, ד״ה אלא לרשב״ל וכו׳(זה מלשון תחלמו
 חסר אך זה מצאתי) ודע שמ״ש
 מ׳ מחנה ראובן באן שבדברי םר״מ יתורץ קו׳ מתום׳
 בחולין ד׳ ל׳ ע״א ע״ש ליתא דלא כתב חר״מ אלא
 בקדב״ח ולא בק״מ וא״כ קו׳ מתום׳ במקומת עומדת

:  . דהא כפסח קאי
 דף ל״ג ע״א גמ׳ ר״ל מיפיך אפיך וכו׳ כ״ל
 י דר״ל דחאי בד״א צ״ל
 אחר דברי ר״ש והכי מוכח מדברי חתוש׳ רבת, אתאן
 לת״ק וכו׳ מיהו מדברי רש״י לא מוכח כן ממ״ש
 דר״ש לא קאמ׳ כחדיא יתפ״ל דודאי לא קאי אלא
 אקדכ״ח דהא לא חוזכמ ק״מ כלל דהאי כד״א הוא

 כתר מלתי׳ דר״ש וק״ל:
 TV גמ׳ ש״מ פודין את חקדשי׳ לתאכילן
 לכלכי׳ וכו׳ עיין כתוס׳דשכועו׳
 ד׳ י״א ע״כ שכת, דגם כקדכ״ה אין פודין מדרבנן
 ע״ש וסא דלא פריך םכא גס לר״י מר״ש דקאמ׳
 קכ״ת יפדו וכי פודין את םקדשי׳ וכו׳ משו׳ דאיכא
 למימר תא דקאמ׳ יפדו מדאוריית׳ וכמ״ש תתוס׳
 שם ועיין כמםרש״א שם . ומם שתקש׳ מהרש״א
 שם על קו׳ םתוס׳ תא רבנן פליגי עלית דר״ש כרש



 כריתות
 ש0 והנותן מזרעו למולך ויכו׳ כתב םסמ״ג טעם
 1 למת תעביר כל זרעו עטור אפשר

 שזת לא יספיק לב כרת וכתב מהרש״א בע״ד מיתות
 שזהו תטעם שאיו עונשין מן תלין עיים ומת ניחא
 יאיתא כמכות אעי׳ למ׳׳ד עונשין מ״ת אין מזהירין
 מ״ת רלגבי עונש מיתה דוחק לומ׳ שיש עונש אחי
 למעלה ממיתה אך באזתית אפשי [שלא יספיק לו
 עונש מלקו׳ אלא] יש לו עונש אחי . ובזה ניחא
 דקאמר כריש מכות תוא שעשה מעשה במזיד לא
 ליגלי כי תיכי ילא תיהוי ליה כפרה רגכי עונש גלות
 אפשי שיש עונש אחי [ולא תיסגי ליה כגלות] וזהו
 [הטעם] דלגכי ממון עונשין מ״מ כיאיתא בייש ב״ק
 (ר״ר ע״א כתום, ד״ה ועדים וכוי) דהממון לא ניתן
 לכפרה [אלא צייך תשלומין]. ובזה ניחא קו׳ תתוש׳
 בסנתדרין(ד׳ ס״ר ע״בדיה העביר כל זרעו] שתק׳
 מקמא מחייב לית ובו׳ ע״ש והשתא ניחא כיון
 שתעביר כל זרעו לא נתחייב אקמא כיון שפשה
 עבירת גדולת [לא ניתן לכפרת] וזתו ש׳־בי׳ לא חילק
, דמיירי שאין לו אלא בן אחד ראדרבא  חילוק מתום
 כשאין לו אלא בן א׳ אמ״נ דחייב ומימו י״ל כיון
 שאין לו אלא הוא הוי כל זרעו ועבירה גדולה מיא:
 י^״י די׳ה ן^ל לא הודע וכו׳ ע״ז כסבור זיבוח
ה ולא ר ו  וקיטור אמרח ת
 השתחואה וכו׳ עכ״ל ותיינו [כשלא כדרכת כשנויא
 קמא] בגמ׳ דהוריות(ד׳ ד׳) דחשיב ליה [אין] הצרוקין
 1 מודין בו וקיוס מקצת וביטול מקצת א״נ כאיבעית

 אימא דםתם תשתחואת דלית בת פישוט יייס ורגלים
 מותר. ובזבוח וקיטור מודים בו יאכי׳ שלא כריכה
 מריצת' זביח׳ ללמד רבי שהית בכלל ויצא מו הכלל
 ללמד על הכלל כולו יאכילו שלא כריכה אשור
 ובהשתחואה אינן מורים בשלא כדרכה (א״ס דבריו
 נובעי׳ מהש״ס דסנמדרין ד׳ ס׳ע״ב ע״ש וא״ת איך
 שייך דמודין הצרוקיו בדרשת שתית בכלל וכו׳ וי״ל
 רשמיך אבלתי לת׳ לבדו ע״ש כתום׳ ד״מ המקטר .
 ולפי פי׳ המחבר צריך להגיה ברש״י כן זיבות וקיטור
 וניסוך אמרת תור׳ ולא השתחואה דאל״כ אמאי מודו
 בקיטור יותר מנישוך דוב״ר יוש״ר) ולא ידענא מאי
 ק״ל לת׳ ב״ש . ומ״ש ת׳ חק נתן אליבא דרכ יוסף
 התס וכו׳ ע״ש לא ידענא מאי קאמר רשכח דברי
 עצמו בתוריות בפי׳ דברי רש״י יע׳ ש בתוס׳ ומהרש״א,
 אך דברי כולן תמוהים דא״כ מאי פשיט תיש וכולי
 הרי ע״כ צריך לאוקמא כדשנין דאלי״כתיקשיהאבעי׳
 דבר שאין תצדוקי׳ מודים כו וצ״ע [א״מ עיין בחב״ש

 שם מ״ש כזם עכ״ם]:
 ע״כ גמ׳ מניינא ל״ל אר״י שאם עשאן וכו׳ עיין
 ממ שמק׳ מבייש דנימא [לאפוקי
 מרד׳ דאמי פויק עול וכו׳ בכית וכו׳ יע״ש] ולא
 ידענא מי םגיר לו דרכנן לא סי׳ל [כתני ג׳] ינכית
 רתא כשכועות ד׳ י״ג איתא דלכ״ע נכרת וליכא
 ביניימו אלא דליכנן[דישיהכית כעת״ז תכית כעת״ב]
 דצריך תשוכמ עם תמיתמ ולד׳ [דייש תכית אף
 לאחי יה׳יכ דצייך] תשובמ עם ימ״כ [אכל לכ״ע כתני
. וראיתי לתתום׳ כיומא ד׳ פ״ו  ג׳ אית בהו כרת]
 שכתב [דרבנן] לית לחו כרת [כהני ג׳] ולר׳ הא דלא
 תני לתו [כמתני׳] משוס דלית בםו לאו דלית בתו
 חילוק ע״ש ותימא לי איך אשתפטתייהו סוגיא

 דשבועות

 מסכת
 דף S׳T גמ׳ וליבטיל ברוב׳ וכו׳ עיין מ״ש
 ת׳ כריתי ופליתי ומת
 שדחת ת׳ מחנת ראוכן ליתא דתאפטר חמור אוקמ׳
 כככורות לאחר עריפה [א״מ כככורות לא מצאתי
 אכל םרמב״ם ותר״ש כמש׳ ערלת מפרשי לת לאחר
 עריפם כדי לאוקמא גס לר״ש ע״ש עכ״ת] ולאחר
 עריפם אין פודין. ועיין מ״ש ם׳ מש״ל פ״א מת׳
 משככ ומושכ ומת שפי׳ כדכרי מרן תמות דתא דכרי
 מרן םם דכרי מםר״י קורקוס ותר״י קורקוס מחלק
 כת׳ אכות הטומאה פ׳יא כין טומאת לאיסורין וא״כ
 חש״ס מקשה לכ״ע וע״פ דרכו אני אפרש דפרכת
 תש״ס תיא לאכיי כככורות דכ״ג דפליג עם ר׳ ירמיה.
 גם מת שחילק כין דכר שתחילתו לח כלח כין דכר
 יכש ותקשת מתתיא דככורות לית׳ דתש״ס מקשם
 אד׳ ירמיה דאיירי [כציר] דחוא לח כלח וכונת מתר״י
 קורקוס לחלק כעד רכי׳ מההיא [דנכלה דנתערכח]
 כשחוטמ לכמממ [ששפעה חדרת דם דהויא לח כלח
 וכונתו דתרמכ״ס מקלק כן כדי שלא תיקשי לר׳ יוחנן
 רכרי ר׳ חייא דאמר גכי חדרת דס דאינת מטמאת
 כמשא וגכי ככלת כשחוט׳ אית לימ דמטמאת כמשא
 כדפי׳ ריכ״ח דכרי ר׳ חייא ומסתמא ר׳ יוחנן לא

 פליג אריב״ח רבו].
 מיהו אי קשיא תא קשיא שרבינו פ׳ למתיא דרי
 [ירמיה גבי ציר ופ׳ לההיא דחדרת דם
, יוחנן ונ״ל ליישב] משוס רהש״ס קאמר קשיא  ופי כר
 [ולא תיוכתא] רכיון דחויא טומאה סרוחה ואע״ג
 דחזיא לכלב לענין זת בטל ברוכ [א״מ עיין מ״ש
 המחבר ז״ל בביצה ד׳ ל״ח ע״ב עכ״ה] ודברי מרן
 בת׳ אכות הטומאה שכתב פ׳ כר׳ יוחנן ואע״ג
 דאשיקנא בקשיא [כיוןדלאאשיקנא בתיוכתא] תמוה
 הוא דמאי ק׳ אינה אלא לר׳ ירמית ולא לר״י וצריך
 להגיח ולהניח דבריו גבי הלוקח ציר מעם הארז
 שכתב [בפי״ו מה׳ ט״א] משיקו במים ולא כאן דכאן

 א״צ טעם משום דפ׳ כר״י ודו״ק :

 סליקא לת מס׳ תמורת כס״ר

 מסכת כריתות בע״ה
 דף ב׳ ע׳יא מתגי׳ ל״ו כריתות וכו׳ כתכ ס׳
 קולתדמ״ז יששו12יןשמצינו
 כמשניות שנוים כל תעונשיס ר׳ מיתות כ״ד כסנתדרין
 ומלקות כמס׳ מכות וכריתות כאן ולמת לא תני ג״כ
 מיתס בידי שמים וי״לדלאתני אלא תמשפטשנעשת
 בידי אדם משא״כ מיתס בידי שמיס תמשפט לאלהיס
 םוא וכריתות ינצל במלקות עכ״ל ודבריו תמוםיס
 רמיתם בידי שמים ג״כ נפטר במלקות [א״מ עיין
 כס׳ םליכות אלי סי׳ שצ״ז שכתב דמדברי םתוספות
 כשמעות די״ז משמע דכמיתם כי״ש לא נפטר כמלקות
 ע״ש ועיין כס׳ שמחת יתורם בתשמטו׳ ד׳ כ״ו ע״ר
 שדחה דבריו ע״ש עכ״ה] כמ״ש הרמכ״ם פי״ט מה׳
 סנהדרין יע״ש ובעיקר קושייתו לק״מ דעיקר המשנה
 [דתני כריתות לפי שחייבין עליהן בשוגג חטאת]
 ולומר שאס עשאן כולן בתעלם א׳ חייב על כל א׳
 וא׳ אכל במיתת בידי שמיס ליכאחיוב חטאת ובתנך

 משוס דחיובן בירי אים וק״ל:



 מסכת כריתות סז
ה ואחותך מבע״ל לכדריב״י דדריש פיכמר׳ ״  ומזהירין מ
 (ד׳ כ״כ ע״ב) משום אחותו אתה מחיינו ואי אתה
 מחייבו משוס בת אשת אניו ולא מייתר ליה היא
 אבל לפוס אבע״א צ״ל דמורה דאין מזתירין מ״ה
 דאל״כ מאי אולמי׳ דעונש מאזהרה אלא צ״ל דמודה
 דאין מזחירין מ״ת וכתיבה אזהרה כהריא ויליף עונש
 מנה (א״ה ובזת ניחא מת שסק׳ מתרש״א שם בתות׳
 רשוגיייתינו סותרת דבריהם ע״ש רי״ל דלעולס לתי׳
 ריליף עונש מאזהרה סבר דעמ״ת אכל אין מזתירין
 אך לתי׳ קמא סבר עונשין וגס מזתיריו דוב״ר יוש״ר).
 ויש מקשי׳ מתא ראמרי׳ כב״ק (ד׳ ל ׳ח ע״א) נשא
 משה ק״ו בעצמו ומה מדינים שלא באו אלא לעזור
 את מואב אמרת תורת צרור את המדינים ותכיתם
 אותס מואבי׳ עצמם לכ״ש וקי ותא אעמ״ת ולפי
 דברי מחרש״א (א״ה בסנהדרין ד׳ ס״ד ע״ב) יתיישב
 דכחא לאו מטעם כפרה ולא שייך לא תישגי ליה
 ככפרה ועי״ל דהא חשיכ גלוי מלתא כעלמא כמו
. ודרך אגכ ראיתי לעמוד ו ת  כת כתו תכאת מכח כ
 כמה שתק׳ התיש׳ שם דגכי עמון מאי איכא למימ׳
 ע״ש וליתא רעמון ומואב כעצה א׳ היו מיהו העיק׳
 מואכ כדאית׳ כזוהר פ׳ כלק ושייך כתו ק״ו זת דתא
 עמון הן שכנים רעים ושייך המורא עליהן אלא
 דמואכ ירע כחכמה דכלעס ופשוט(א״ה אע״ג שעדין
 צריך למודעי משוס ארוס מ״מ הרויח כזה מה שאמר

 מש״ס שם נעמת תעמונית דוכ״ר יוש״ר):
 שם אלא מאהכת וכו׳ תניח׳ לאכיי וכו׳ ק״ל
 לפמ״ש התיש׳ כשכת ד׳ ע״כ וכסנתדרין
 ד׳ ה״א רמאי דפטר רכא מאהכה ומיראה דוקא
 כע״א שעוכדין אות׳ מאהבה ומיראה ע״ש א״כ נוקי
 תכא ראיירי כשתם וחייכ אף לרבא מאהבה . ועוד
h ק״ל לשיט׳ תתוס׳ שם שכת׳ דלעולס חייכ ליחרג 
 יעמר אלא דפליגי אס לא מסר עצמו אסחייכמיתת
 או לא א״כ מאי ק״ל תכא רתא כיון דיתרג ואל יעכור
 ודאי כשוגג חייכ חטאת [א״מ וכת״ג כתכ מתרש״א
 כסנהדרין ד׳ ס״ד ע״א כתוס׳ ר״ת חורק אכן
 למרקוליס וכונתו לכזותו רחייכ חטאת ואע׳ג דאינו
 חייכמיתה כלנזיד ע״ש עכ״ה]. ועוד ק״ל על דכדיתם
 דא״כ מאי מייתי ראיה אכיי מההיא דנעכד כתמן
 דהא מורה דכא דיחרג ואל יעמר לכתחילת וצ״ע
 [א״מ ועיין כמהרש״א כסנהדרין כמ״ש כגמ׳ דשם
 ודו״ק עכ״ה]. ומה שיש מקשי׳ מההיא דמגילה ד׳
 י״כ דקאמ׳ חס לא עשו אלא לפנים וכו׳ דמשמע
(  דמיראה אינן חייכין נעלם מתם תתוס׳ כע״א (דגי
 ובפסחים שכתכ דע״א רהתם אנדרטא היא צומת

 המלך :
 ע״כ גמ׳ אלא כאומר מותר וזהו שאינו חייב
 אלא א׳ שהיא שגגת ע״א וא״כ
 תיפשוט כעיא דרכא כדאיתא כשנחדרין, מיהו ק״ל
 על רש״י כריש מכלתין שכתכ דאומר מותר פטור
 ראנוס תוא וכן תק׳ תכ״ש ותכת״זתי׳ כמתני׳ דרש״י
 כר״פ רלדידי׳ אומר מותר פטור ודלא כדקס״ר דע״כ
 לא כעי רכא מר״נ וכו׳ ע״ש רק׳ דתיקשי לר״פ
 ממתני׳ דתשוכח עיקר שכת דחייכ כעין מת שתק׳
 מתוס׳ כשכת ד׳ ע״כ ע״כ ד״מ ע״כ וכו׳ ע״ש [א״מ
 ועל יש״י כעצמו לא ק״ל ממתני׳ דשכת די״ל דלא
 כתכ רש״י דאומר מותי אנוש הוא אלא רומיא דתינוק

 שנשבה

 דשכועות דקאמר כהדיא רלרכנן אית כהו כרת
 דקאמר [ורבנן ופרש״י תא דגלי קרא כתני תלת וכו׳
 ומשני] הנדת בעת׳׳ז תכרת כעת״כ עונת כת וכו׳
 שאס עשת תשונ׳ ומת מיתת ממרקת ע״ש. ולקושייתס
 י״ל כפשיטו׳ רעיקר תתנא כונתו לומר חייכין על
 זדונן כרת ושגגתן חטאת וכהני לא שייך שגגת רפורק
 עול לא שייך שגגה דא״כ לאו פורק עול הוא וכן
 מגלת פניס כך תוא ומפר כרית הרי קתני לה והמילה
 מצות עשה ופשוט וכזה ניחא אף לרי״ש ור״ע דפ׳
 ד׳ מיתות דמוקמי לקרא כענין אחר אפ״ת לא מצי
 למימר מניינא לאפוקי [תני ג׳] שתרי לא אפשר
 למתנינהו וכמ״ש . ועי׳יל כקו׳ תכ״ש ז״ל רלא שייך
 לומר דמניינא לאפיקי מדר׳ דתא מתני׳ רשכועות
 קתני שעיר תמשתלח מככר על עשת וכו׳ צ״ל דר׳
 היא [כדאוקי׳ לת תתם] וא״כ קשת סתם משנה אשתס
 משנת ומזת ק״ל על רש״י שכת׳ כאן כמשנה ועוכר
 ע*ז ככרת חיינו מקר׳ דכי רכר ח׳ כזה וזהו רלא
 כר׳ ומי תכריחו לזת תא כתיכ כע״ז כמת פשוקים
 שיש כחם כמת כגון ואכדתם מתרת גם איענוש גויס
 עלית דנתי׳ כי בגלל התועבות האלה ה׳ אלהיך

 מורישם מפניך וכמת פסוקים אחרים :
 דרך אגב ראיתי לעמוד במ״שמהרש״א בשמעו׳
 שם בתוספות ד״ת עומד במרדו וכו׳
 שחק׳ על קו׳ התוס׳ דשם דאימא כרבנן ובג׳ עבירות
 וכו׳ ע״ש וק״ל רנעלס ממנו חתוס׳ ביומא שחק׳
 דילמא דר׳ וכג׳ עכירות ותי׳ רנגמר מסיפא וכו׳

 יע״ש וא״כ מאי ק״ל(חשד):
 שם מנייגא דשכת שאם עשאן וכו׳ מה שחק׳
 הכ׳׳ש לק״מ דתכא קתני מחלל שכת
, ולא קתני  עם עכירות אחרות [דמחייכ ע״נ א׳ יא
 דמחייכ אשכת ע״כ אכ ואכ] ותתס כט״ל מלאנו׳
 גופייתו קא מחלק [דמחייכ ע״כ א׳ ואי] ופשוט :
 שם והלא שלמים ככלל תיו וכו׳ כתכ רש״י
 כשמעו׳(ד׳ ז׳ע״א)וא״תכללופרט
 וכו׳ וחתוס׳ שם הק׳ עליו דלא רק רערט וכלל הוא
 ונעשה כלל מוסיף על הפרט ואיתרכי כל מילי וכאמת
 דרש״ו לא דק וא״כ ליתא כלללמ״שהכ״ש. אך ראיתי
 כת״כ דתכרייתא מרכא שאר קדשי׳ מאשר יקדישו
 וא״כ מאי ק״ל לרש״י גס קי' הב״ש תקשי יציכא
 כארעא וגיורא כשמי שמיא דקתני אין לי אלא
 הנאכלין לב׳ ימים וכו׳ וצ״ע . ולדש״י דק״ל אץ
 בכלל אלא מה שכעדט צ״ל דהכרייתות פליגי ודלא

 כבעל מדות אהרן שהשכימס יקד :
̂״א גמ׳ ואב^״א יליף עונש מאזתרת  דף ג׳ 
 סתוס׳ במכות ד׳
 י״ר ע״א ד״ח ואידך וכו׳ פי׳ דהיינו מטעסק״ו ואית
 ליה נמי עונשין מ״מ והביאו ראיה מדקאמ׳ התם
 ואפי׳ למ״ד עונשין מ״ה דהיינו ר׳ יצחק ובו׳ ע״ש
 ולכאור׳ ק׳ דילמא חמ״ד הוא ר״ש דסבד בסנהדרין
 (ד׳ ע״ר ע״א) דעונשין מ״ח וכן ר״א בדיה סבר
 כאמה ואפשר משוס דתתס עריך אר״ש וכי עונשי׳
 מ״ה א״כ לא שייך לומ׳ אפי׳ למ״ר [וכו׳ כאילו אמד
 מכי בחריא] ואני מוסיף עוד על דבריהם דע״כ לפי
 מאי שנוייא דאבע״א הוא דפריך אפי׳ למ״ד עונשין
 מ״ה אין מזהיריןמ״ח דאי לשינוי׳ קמאדמשני דקסבר
 עונשי׳ מ״מ מאי פריך דילמא אמ״כ דסבד דעונשי׳
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 מסכת כריתות
 לוקה א1י׳ חרא ופשוט ועיין כתוס׳ דמנחות ובפתחי׳

 כס״פ כ״ש יע״ש ודו״ק :
 שם אי נ״ר שור חו״א נילף שיר שור מסיני ורש׳יי
 גרי׳ משבת וכן איתא פב״ק ד׳ נ״ר ומה
 שתק׳ תב״ש אחר תאמת ג״שמאי אתניולכאור׳ הוא
 תמוה דבב״ק שס ילפי׳ מינה כמה דכרים וכן חק׳
; דגרסי  עליו תכת״ז יע״ש ולק״מ דכונתו להק׳ לפי תגי
 שור שור משיני דלפ״ז ע״כ לאנתקכלתתיכות דהיכי
 ילפי תיבות משיני דלא כתי׳ שור אלא בהמת א״ו
 דלא נתקבלת כ״א חלב בתמת משיני ולפי תאמת
 [צ״ל] דלא נתקבלה. ותאמת דצ״ל משבת וכ״כ רש״י.
 ויש מקשי׳ דא״כ דילפי׳ מג״ש לרבות תכל למייל ג״ש
 כלל נכתוב כל חלב [סתס ותבל בכלל] וניל דל״ק
 במת שנדקדק בגמ׳ דקאמ' מעיקר׳ אי כתי׳ כל חלב
 הו״א אפי׳ חית ולא אמר ועוף ולבסוף אמ׳ אי כתי׳
 שור תו״א נילף שור משבת אמר אפי׳ חיה ועוף
 והטעס משו׳ דחלב עוף אינו שום לחלב בהמה ולא
 איקרי חלב סתמא ותדע שהרי בקרא דברת כתי׳ כל
 בהמה אשר יקריבו ממנה משמ׳ דוק׳ בהמת אבל
 עוף לא ואע״ג דאיתי׳ בקדשים בשלמא חיה דליתא
 בקדשי׳ לכפרת לפיכך אין חייכי׳ עליו אבל עוף
 דאיתי׳ בקדשי׳ אמאי לא וע״כ הטעם משוס לחלב
 עוף לא תוי ככלל חלכ שתמא א״כ אע׳יג דסשתא•
 לא ס״ד מתאי קרא רכרת מ״מ לענין עוף ידעי׳
 מסבר׳ רלא איקרי חלכ סתמא ומש״ת קאמד אי
 כתי׳ כל חלב הו״א אפי׳ חית ולא קאמ׳ ועוף אבל
 אי ילפי׳ שור משכת ילפינן אפי׳ עוף לאין ג״ש

 למחצת :
 שם למ״ל ש״מ לחלק דליכא למימר דוקא שוד
 וכשב שיש בהן צר רמי כרלעיל דודאי
ת דכתי׳ מן הבהמה אשר יקריבו וכו׳ י  כיון שיש בו כ
 ועז ככלל א״כ ליכא למימר שכרת יש כו אבל לאו
 אין כו רכ״ש הוא אכל לתיפך אמרי׳ דהימ אין כת
 כרת אכל לאו יש כה כזה הוא דאמרי׳ לאו מכרת

 לא ילפי׳ ועיין לה׳ ח״נ ז״ל דלא דק כזה :
א חלכ דחולין י  $'2 גמ׳ ואי כתיכ כל חלכ שור ה
 הוא דאסור דלאתותר מכללו אכל
 חלכ מוקדשי׳ דתותר מכללו הו״א מדהותר כשרן
 אישתרי נמי חלכן פירש״י לא יכולתי לתולמו [א״מ
 נר׳ דק״ל לפרש״י מאי דקאפר מדתותר כשק וכולי
 והלא הכשר לא נאשר כלל אלא החלכ ומש״ה אליה
 דככש דקרויה חלכ קרכח אכל דשור ועז אינה קרוית
 חלב אלא כשר והיכן מצינו חלכ שחותר מכללו בקדשי'
 עכ״ח] והנר׳ פשוט כפי׳ הש״ס דגכי קדשים דמכשר
 כולו קודש ואסור לזרים וגעי שלמים הותר הכשר
 מכללו והו״אמדאישתרי כשרןאישתרי נמיחלכן משא״כ
׳ ק״ך ע״א קרי לחלכ  כחולין ורו״ק . ודע דכחילין י
 חותר מכללו אצל חיה [וא״כ ק׳ הרי גכי חולין נמי
 הותר מכללו] וי״ל. ורש״י ודאי יש לו גי׳ אחמת :
 W איציא שרצים וכו׳ והא מהכא נפקא וכוי
 לא ידעתי מאי פריך דאימא דעיקר
 ספסוק איצט׳ לומ׳ דדם תטמאיס אינו מצטרף לכשרם
 ולא איצט׳ לשרצים ואי לאו וזח לכס הטמא הו״א
 דשרציס אע״ג דהדם אינו חלוק אינו מצטרף [א״מ
 ור״ל דחו״א דחיקשא הכימידרש מה חלב אינו מצט׳
 עס הכשר אף דם אינו מצט׳ עם הכשר ולא הוח

 מחלקי׳

 שנשכה דלא ידע כלל מעולם וכדמשמע מדברי רש״י
 בשבת ד׳ ס״ח ע״ב ד״ה פטור וכו׳ ע״ש אכל הכיר
 ולבסוף שכח חייב ותיינו מתני׳ דשבת אבל לדברי ת׳
 כת״ז דרש״י ס׳ כר״פדמוקילת כתינוק שנשבסדחייב
 א׳ אכל אומר מותר פטור ורלא כדש״ד דע״כ לא
 בעי רבא מר״נ וכו׳ א״כ ע״כ איירי כתכיר ולבסוף
 שכח א״כ תק״ל מתני׳ דשבת ואני תמית לי עוד על
 חכת״ז דאיך אפשר לומר דר״פס״ל אומר מותר פטור
 דאנוס הוא ותינוק שנשכה חייכוכי יש לךאונשיותר
 מזס ואנן איפכא אשכחן דר״י ור״ל שם כשכת פטרי
 כתינוק שנשכה ומחייכי כהכיר ולכשוףשכחעכ״ח]:
 שם בתינוק שנשכת וכו׳ וכת׳ רש״י וחזר ושמע
 1 דאות׳ ע״א אשור׳ בד׳ עבודות

 וכו׳ ולא ידענא למת כת׳ זח כאן ולא [כ״כ לעיל]
 באוקמתא דאומרמותר דחא ודאי צריך ידיעת בתוף:
 •עם דקא טעי כחדין קרא וכו׳ פרש ׳י רשבר אין
 י ע״א של עץ צ״ע דבקרא פ׳ כי תכא
 ועבדתם שם אלתיס אחריס עץ ואבן וכן בפ׳ נצבים
 ועוד ק״ל דתאי קרא לאו כעובד ע״א אלא בעושת

 פסל אלחי כשף ואלחי זהכ וי״ל:
 שם והאיכא בת אשתו תב״ש מחץ כת אשתו
 משו׳ דתא קתני אשת וכתת וכתב
 כש׳ אהלי יצחק דאשה וכתת דקתני כמשני׳ תמייתו
 לאישור׳ דומיא דפ׳ חנשרפין ולית׳ דא״כ שכע ותלתין
 חוו וכחכי יתיישבו דברי רש״י שכתב במתני׳ וכן

 חמותו ואס חמותו ודו״ק :
 שם א״ה ל״ז נינחו דאיכאחמעלחוחמעלתוכו׳
 התוס׳ כזכחים ד׳ ק״ז הקשו נימא מתני׳
 כריח״ג והי ח״נ סק׳ שם איך שייך לאוקמא כריה״ג
 וחדי מתני׳ אוקמי׳ לח חכא ולקמן ד׳ ז׳ ע״א כר״ע
 ור״ע סבר שם דמוקטרי חוץ שחסרו והעלן כחוץ
 פטור משמע הא שלימין חייב וכ״ש למאי דאוקמי׳
 לה לעיל כרי״ש ^ובמגדף ס״ל כר״ע [ולרי״ש אמרינן
 שם] דאיצט׳ תרי קראי וחד מנייחו למוקטרי חוץ
 שחסרו וכו׳ ע״ש ולק״מ שתרי מאן האמר דרי״ש
 ור״ע פטרי במוקטריחוץ שחסרו דמשמע הא שלימין
 חייב סש״ס קאמד לח ותתוס׳ק״ל עלחש״ס דאמאי
 אסי^רכ כיכי [אותת] בקו׳ נימא דס״ל לרי״ש ור״ע
 כרית ׳ג ורי״ש דריש חד למוקטרי פנים שחסרו וחד
 למוקטרי חוץ אפי׳ לא חשדו [ואיצט׳ דשד׳־׳א ניליף
 הכאה הכאת כמו דילפי׳ שחיטת קמ״ל דלא] ולר״ע
 נמי נימא חד למוקטרי פנים א״נ למוקטרי חוץ אפי׳
 לא חשת . ומה שחק׳ עוד הר״כ ח״נ דהיכי' יתחייכ
 [כ׳ חטאות] כיון דחד לאו וחד [כרת] ע״ש ליתא
 דכיון דילפי׳ מג׳׳ש או כתיקש תוי כאילו נתי׳[כמוקטרי
 חוץ לאו וכרת] כגופית כמו בשחיטת דילפי׳ אזהרה
 מג״ש דאין ג״ש למחצת וילפי׳ כולא מילתא ופשוט :
 דף ד ע׳א גמ׳ ורבנן שברי אין לקין על
 לאו שבכללות עיין
 מה שחק׳ כס׳ כ״ש מס״פ כל שעת לא״ד דאית ליה
 דאפי, חדא לא לקי וכו׳ ע״ש ולק״מ דדוקא כי אס
 צלי אש שאינו מפורש כחדיא וכן מכל אשר יעשה
 מגפן היין אכל הכא [האיסורים] מפורשים נחי דשם
 חלכ חד הוא מ״מ לוקה משוס חלכ אכל לא תאכלו
 על תרם וכן לא תעבדם שלא נזכר האיסור אינו



 מסכת כריתות סח
 אכל ג״ש ככתובת דמיא א״כ י״ל לרעת השיש, דדוק׳
 ג״ש אין דן מעצמו וא״כ יאמר למת שאר ממיות
 ארס דן מעצמו וכג״ש לא לזת אמר לפי שיש כת גופי
 תורה . אכל רש״י כשוכת ס״ל שכל תמדות אין אדס
. א״נ י״ל דכשאר מדות הסכר׳ כותנת  דן מעצמו
 משא״כ מלה כמקוס זה ומלה כמקוה זת לכאור׳
 שהיא קלת לזת אמר שתיא גופי תורה ולמידין ממנה.
 ומ״ש הכ״ש דאכיי חזר כו מכח האי דרכא ליתא
 דתא כפ״ק דתמורה ד׳ ט׳ ס״ל לאכיי הכי ויליף
 מק״ו תיכא דגלוי מילת׳ כעלמ׳ והיכן מצינו שחזר
 שם . ועוד רג״ש צריך שקכלה מרכו ולמה לא חזר

 מעיקרא :
 ומאי כר ככר שלא יניח משקל כמשקל וישקול
 מכאן ק׳ לדעת הל״מ כה׳ חנוכה פ״ר
 ת״ט שכת, כההיאדשלעשל מ״ש דדוקאפירות ראפש׳
 שיתחשי אכל מעות כיון דלמצות קכעי לתו מותר
 לשקול כנגדם ולא דמי לקינשא יע״ש ותא תכא דלמצוה
 קכעי לתו ולא דמי לקינשא ואפ״ה אשור ואע״ג
 דליכא טעם שמא יתחשרו דהא אפי׳ כאותו רגע
 ששקל ממש אשר הכתוכ וי״ל דאררכא מדאיצט׳ קרא
 גכי קטורת ש״מ דוקא כקטורת הוא דאשור אכל
 כעלמא תיכא דלמצות כעי מותר . ולפי [היראה
 מדעת] רכינו [שלא הכיא] האי דרשת דשוכר רכת
 דלאו דרשה גמורה היא אלא כמ״ש רש״י כחומש
 דהאי כד ככד מכע״ל דאלו ד׳ סממנים משקלן שוה
 [אכל] לשקול כנגדס מותר כיון דלמצוה כעי להו

 וק״ל:
 עי׳ב גמ׳ מה טל אין כו מעילת אף שמן וכולי
 טל הוא טלא דכדולחא כדאיתא

 כאד״ר ונמצא הוא טל הוא שמן:
 דף ר ע״א גמ׳ והמריח כה פטור וכו, אין
 לפר׳דכמפטסקאי
 דודאי אין כו מעילה דדוקא כשל ציכור הוא דיש
 מעילה וכדפרש״י. ודכריחרא״סככאן כפ׳ כי תשא
 תמוהים דחא קודם שתעלת תממקו כודאי יש כו
 מעילת כדקתני תכא ודכרי תש״י אין לתם מוכן:

 שםוהרי תח״דוכו׳ מהשהק׳תח״נלק״מ דאיסור׳
 דריח מדרבנן משא״כ תח״ד דאוריית׳ .
 גס מה שהק, עוד רמה ענין ע״ע לתת״ד דתה״ד
 אית כה מעילה וכו׳ לק״מ דהרי שוין הו דיש בהם
 אישו׳ דאויייתא אלא דכקודש מעל אכל ע״ע לא
 שייכא כה מעילה דלאו קודש היא: ודע שרכרימרן
 כת׳ מעילה פ״ט ח׳ י״ר שהכיא על דברי דכי׳ שכת׳
 כין קודם הרמה כין אחר הרמה מועלין הכיאסוגיא
 דמעילה כענין אפר שעל התפוח מחלוקת ר״י וכו׳
 ע״ש וק״ל דמה ענין זל״ז דרבי׳ איירי בהרמת הדשן
 אצל המזבח דמועלין בו אף אחר שהניחו אבל באפר
 שעל התפוח כשתרס תה״ד ואח״כ מוציאו חין לג׳
 מחנות אין מועלין דלא כתיב ושמו שה וצ״ע . אך
 אפש״ל דקכיעות דכריו לעיל כרין ג׳ שכת׳ רבי׳
 ומועלין כתן עד שתצא לכית הדשן ולא כת׳ עד
 שתראה לכית תדשן ותיינו משוסרפ׳כר״י וככאן
 צ״ל תחלת דבריו כפ׳ כ״ש אמרי׳ וכרפי׳ג דמעולת
 וכו׳ עד סוף הלשון אכל ריש הלשון שייך לעיל
ק דילמא רבי׳  (א״ס לא ידענא מאי ק״ל על מ
 איירי באפר שע״ג התפוח דמועלין בו אף אחר

 הרמה

 מחלקי׳ בין דמו חלוק מבשרו או לאולחכי כתיב וזה
 לכס תטמא לגלויי על היקשא דרוקא מי שדמו חלוק
 מכשרו וכו׳ עכ׳ימ] וי״ל דקו׳ תש״ש תיא למ״ל תיקשא
 תפ״למדאיצט׳וזס לכס תטמאלרצות דסתשרץ שמצט׳
 ש״מ דדם דעלמ׳ אינו מצט׳ דאי דס דעלמ׳ מצט; למ״ל
 לגלות כשרץ שמצט׳ לישמעי׳ אפי׳ כרם דעלמ׳ דחלוק
 [וכי׳ש כשר׳] י1א ש״מ דוק׳ כשרצי׳ שאינו חלוק אכל דם
 דעלמ׳אינומצט׳ותי׳דאיצט׳ דאילאותיקש׳ תו״את״מ
 לטומאה . ומיהו ק׳ דהשתא מיתא מתיכא משמע
 דשרץ מצט׳ לאכילמ אימא דמתורמ גילת׳ אע״ג
 שאיכו חלוק לא מצט׳ ואפי׳ שרצי׳ כמי מיהו לטומאמ
 מצט' וקרא וזס לכס לטומאת כיון שאיכו חלוק

 לגמרי וצ״ע :
 ש0 ור״י שכר כי כתי׳ חלב שור כעכייכא דקדשי׳
 ופיש״י וחלב חולין כפק״ל מדאמ׳ כאלו
 עוכרין וכי׳ וכריית׳ זו כעלמת מעיכי ת׳ אור תחייס
 כפ׳ ויקר׳ דאיתו מפיק לת מלדודותיכם ככל

 מושבותיכם יע״ש:
 דף ה, ע״כ גמ׳ לכתוב קרא לא תוכל
 לאכלס ותקשו
 מתוס׳ וזי׳ל אך ק׳ לכתוכ דגן ויצהר וכו׳ וכ״ל רל״ק
 דמו״א דעל מאי דאייתר מחייכ חדא ואכולמו לא
 כדפריך גכי קלי דאימא דוקא קלי וכו׳ ורוקא גבי
 קלי מתרצי׳ מדכתי׳ קלי כאפצע אכל גכי מעשר
 תיקשי קו׳ תש״ס ולא מצי לתרוצי מדכתי׳ באמצע .
 אכל ק׳ דא״כ תיקשי כשור וכשב ועז כמו שתקשיכו
 אימא עז רמיתר מחייכ חרא אכולתו מחייכ חרא
 (א״מ ככר כתכ תכת״ז לעיל דילפי׳ כדבר שתית
 ככלל ועמ״ש חש״יד״מ אימא קלי וכו׳ אך ק״ל דמאי
 ח״ל דליכתוכ דגן ויצתר יליתי תירוש מכיימו מה
 לדגן ויצתר שכן נתרבו במכחות וכן ק׳ כמ״ש יצהר
 כמכחות ועיין להש״י כמ״ש בזת דוכ״ריוש״ר) [א״מ
 ולק״מ דרגן כולל כל חמשת תמיכין שכתחייכו כחלה
 ואפי׳ כוספים ושכולת שועל ושיפץ דליתכהו כמכחות
 ופשוט עכ״ה]. שוב כ״ל רשפיר מקשו אף גכי מעשר
 ולא אמרי׳ דדוקא תך דמייתר מחייב חרא אכולחו
 מחייכ חדא כיון דלא ירעינן חי מנייתו מיותר אי
 תירוש אי יצהר.ומיסו כעיקר קושייתם לק״מ רקושט׳
 אמרי׳ [דא״צ לכתוכ אפי׳ חד רק לא תוכל לאכלס]

 ופשוט:
 ש& אמר אכיי וכו׳ שחרי כתו מאנושתו וכולי
 ומיהו כתו ממנו תרי כתיב ערות
 אשת וכתה וכתכ רש״י דאשח וכתה משמע כין ממנו
 כין מאיש אחר וכתיב אשת דתיינו באישות אכל
 מאנוסתו לא כתיב וככן ל״ק מ״ש תראכ״ד ותכיאו
 חרמכ״ן ז״ל כחי׳ ליבמות . ומיהו אחותו כת אכיו
 וכת אמו כאוכסין לא כתיכה כלל. וכעיקר דברי
 אכיי לכאור׳ ק׳ דתא ככ׳ תכשרפין (ר׳ ע״ו ע״א)
 ס״ל לאביי דילפי׳ לת מק״ו וכן ראיתי שתק׳ כן
 תתוס׳ שס ולא תי׳ וכ״ל דל״ק דתא דכקט כתו ל״ד
 [אלא ד״ל כתו וכת כתו וכת ככו] דתא צריך ג״ש לכת
 כתו וכת ככו[דהויא כשריפה] וכדאירצא כפ׳ תכשרפין
 כברייתא (ד׳ ע״ח). ודע דהא רקאמר אל תתי ג״ש
 קלה כעיכיך לפי שיאמר האומר למת ככראת חג״ש
 הלא יש ללמוד כככין אכ או כמה מציכו לזה אמר
 שצריכה לפי שאיןעוכשיןמן הרץ ואין מזחירין מ״ה



 מסכת בריתות
 מציה וכו׳ הרי דחישור לאר מט׳ כיאה ריקנית.
 וראיתי לתמש״ל בת׳ ביאת מקדש פ״כ שכת׳ שאם
 חסר אחר מסממניה אינו לוקס משוס חיסור ותביא
 ראיה מדעריך ביומ׳ ות״ל משוס ביאת ריקנית נימא
 דנ״מ להלקותו ב׳ משוס כיאה ריקני׳ ומשום חישול
 אלא ע״כ דמשום חושור אינו לוקה ע״ש ולא ידענא
 למה אינו ליקה [א״מ לעד״ן לפי שאין אזתרת בחישו׳
 דתא חיסור ילפי׳ מדכתי׳ וכשה ענן הקטרת וכולי
 ולא ימות ודרשי׳ החטי/ת כשהיא שלימה הא אס
 תיתה חסרה ימות א״כ ליכא אזהרה אלא'דלוקה
 משוס דתויא ביאת ריקנית מדכתיכ ואל יבא בכל
 עתי אל הקודש עכ״ת] ומ״מ אכתי לא פלט דלימא
 נ״מ לקוברו בין רשעים גמורים כדאית׳ ביבמות ד׳
 ל״ב (א״ח במיתה בידישמיםאסעשח תשובה מוחלין
 לו ואין קוכרין אותו עם רשעים גמורים דובי׳ר יוש׳יר):
 ע״כ גמ׳ י״א סימנים נאמרו למשת מסיני תימב״ם
 כפיח״מ פי׳ על המשקל קאי וצ ל

 דמאי קראה היינו פל י״א סמני׳ (חסר):
 שם מה נתינת רעלמא כזית ובו׳ לפ״ד תתוס׳
 במנחות ד׳ ס׳ ובגיטין ר׳ כ׳ דכת׳ דתאי
ת תיינו מדשני קרא  דקאמר ואין נתינה פחות מסי
 מסיכה לנתינה דהיינו סיכה והיינו נתינה ואפקא
 בלשון נתינה לאפיקי ממשמעות דשיכה וצריך כזית
 ע״ש משמ׳ דש״ל דסיכת ונתינה חד הוא דבתיוייהו
 כעי׳ כזית וא״כ כמלכי׳ וכתנים אכילו ככזית פטר
 ר״י רהא דמשני קאי אתרוייהו וזה רלא כהרמכ״ם
 והראכ״ד כפ״א דה׳ כלי המקדש ע״ש ולפ״ז כריית׳
 דתני• ר״ח לקמן מנין לכ״ג ששך על כני מיעיו הוא
 כר״מ ודלא כר׳׳יי א״נ רעל מיעיו רוקא דלאו מקום
 משיח׳ הוא אכל כראשו ח״נ דפטור. ולדעת תתוס׳
 הא דקאמ׳ אכל לממשח מלכי׳ וכו׳ כל שהוא היינו
 סיכה דמצוה וכ״כ תתום׳ הכא וא״כ פליגי כשיכה
 ונתינה רלי־״מ ככ״ש ולר״י ככזית (וכ״כ הש״י) וק״ל
 לדעת חרמכ״ם מא^ר דכתיכ אשר יתן ממני פל זר
 ומלכי׳ וכהני׳ לאו זרים נינהו א״כ מהיכא [ילפי׳
 לחו מועל כשר ארס לא ייסך א״כ מה״ת שלא] יתחייכו
 רק ככזית [א״מ וי״ל רכיון דזר אינו חייכ אלא ככזית
 א״כ כ״ש מלכי׳ וכהני׳ דהא האי קרא כולל כולם

 כיחד א״כ דינם שום עכ״ה] •
 דף ז' #״א גמ׳ א״נ רעכד עכדתי, סמוך
 לשקיעת תחמת האי
 א״נ אינו כשאר א״נ אלא מעיקר׳ קאי אברת דאכילה
 ותאי א״נ קאי אכרת דמלאכח דבת״־וייתו כתי׳ כרת
 [רבמלאבת לא משכחת לת כ״כ דמת כתוך מלאכתו]
 ותימא לי על תשוש׳ כשכועות [ד׳ י״ג ע״כ ד״ם
 רעכר וכו׳] שנדחקו למת נייד משנוייא קמא ע״ש
 דםא תרוייהו צריכי חד אכרת דאכילה וחד אכרת

 דמלאכת דלא שייך חנקתי׳ אומצא וצ״ע . התושפו׳ -
 כשבועות שם חכיאו כריית׳ רשעירמכפר מיד וית״כ
 אינו מכפר עד שתחשך ע״ש וצ״ע דכגמ׳ לקמן ד׳
 י״ח ע״כ קאמר אכיי מאן לימא לן דית״כ כל שעת׳
 מכער דילמ׳ כוליה יומא מאורת׳ וכו׳ א״ל רככ״ח
 תילא תנן מי שכא לידו וכו׳ שכל היום מכפר ע״ש
 ואין לומר דהתס קאי אשעיר דהא כרייתא קתני
 דהשעיר מכפר מיד [א״מ ר׳ל ראינו מכפר אחר
 עשייתו כמו שנראה מרכריהם שם וכמ״ש מהרש״א

 שם

 חרמה וכר״י וחכי הו״ל לתק׳ על מרןמאימייתי
 מהאי דאמרי׳ בפ׳ כ״ש דתת״רלאחר שנעשית מצות׳
 מועלי׳ בת תא תתס מיידי כתת״ד משו׳ רבתי׳ ושמו
 ותכא כאפר תפוח ולא כתיב ושמו ויתרץ דהכא איירי
 כתת״ד ולעיל קאי כמ״ש ואפשר דמשוס תירוצו דלעיל
 קאי וכאן כתת״ד נקט כקו׳ כן דוב״ר יוש״ר) [א״מ
 ונ״ל דסוכרח תמחכר ז״ל לפ׳ דברי תר״מ כמז״ל
 כתח״ד משוס ראי באפר שע״ג התפוח תרי ככר כת׳
 לעיל דמועלין עד שיצא לכית הדשן והיינו כר״י
 ועוד לעיל כתכ עד שיצא לכית הדשן והכא כתכ
 אחר חרמת מועלין משמע לעולם וז״א דודאי דאחר
 שיצא לכית חרשן לכ״ע אין מועלי׳ וכדתנן חתם
 ועוד דא״כ אמאי לא תכיא תדמכ״םתאי רינא דתת״ד
 דמועלין בת אפי׳ אחר שנעשית מצותת שמביא תגמ׳
 בכ״מ בלי חולק אלא ע״כ דפי׳ דברי הדמב״ס ככאן
 הס בתה״ד דאפי׳ לאחר חרמה והנח׳ שנעשית מצות׳
 מועלי׳ כה לעולם שחרי אין מוציאין אות׳ לחוץ וכ״נ
 לעת םר״כ עין משפט שרשם כגמ׳ מלאמ׳ והרי
 תת״ר וכו׳ מיימוני פ״כ מת׳ מעילת ת׳ י״ד וזהו

 כדעת המחבר עכ״ת]:
 שם פיטום הקטרת כיצד וכו׳ יש לרמוז כיבקטרת
 יבוא השפע וישבר הקלי׳ כי קטרת
 גי׳ שב״ת ז׳ שיכא השפע לז׳ ימיתשכועכמותשבת
 [שמוריד השפע ומשבר הקלי׳ דאפי׳ אש של גיתנם
 שוקטת] ושב״ת גי׳ ד׳ מילויי חוי״ח וג׳ מילויי אהיה
 שהס רל״ב תנ״ה גי׳ תרפ׳׳ז ועם י״ה עולה שבת
 כמ״ש מרן סאר״י ז״ל ולכך חדשים לקטרת שכל מי
 שמקטירו הוא מתעשר וזהו קטרת קישור העולמות:
 שם יין קפריסין כתב רש״י שהוא ממקוס קפרס
 וסתום׳ בביצה כת׳ שהוא מן הצלף ולכך
 םצלף נקר׳ עז כאילנות ורש״י כת׳ שם לא ידעתי מתו
 עזותו ואזיל לשיטתו דםכא שאינו מין צלף : ותנת
 בביאור תכרייתא דפיטוס תקטורת וכו׳ ולמת אין
 מערכין בה דבש וכו׳ י״ל דמח בה לומ׳ תלא מקרא
 מלא תוא ולכאור׳ עלת כדעתי משום דמה המקרא
 כא לומ׳ דמת״ת שיקרכו ויערכו עמת רכש לז״א
 משוס אילו היה נותן ומערכ כת קודטוכ של רכש
 אין ארס יוכל לעמוד מפני הריח לזה איצט׳ קרא
 וזח חדרך הוקשה לי דמה איצט׳ בשאור ויש לי
 דרך אחר אבל שוב מצאתי בתוס׳ דמכלתין שהביאו
 כריית׳ כת״כ אין לי אלא דבש בשאר קרבנות קטרת
 מנין ת״ל כל דכש וזתופי׳ םכריית׳ םכא דגס בקטרת
 מנין דאדרכא נ״ט לשכח לז״א דכתיכ כי כל וכו׳ :
 רש״י ד״ה חייב מיתם כי עייל כים״כ וכו׳
 רכים מקשים עליו רזה תיפך
 גמ׳ דיומא ועיין כס׳ מש״ל כה׳ כלי המקדש פ״כ
 וכפר״ח א״ח סי׳ קל״ג וכבר כתכתי כמ״א. וראיתי
 לה׳ כה״ז שכת׳ דרש״י לקח ס׳יד דגמ׳ ע״ש ורבדיו
 סתומים ואפשר רכונתו דהמק׳ דלא אסיק אדעתי׳
 שוס אוקמת׳ ודאי כלא״ה חייכ משוס כיאה ריקנית
 ופריך עלה ותפ״ל משוס כיאת ריקנית ואחר האמת
 הוא הדין רמצי [רש״י] לאוקמא חכי ודוחק . עיין
 מ״ש םכ״י א״ח סי׳ קל״ג שתרמכ״ס שכת׳ ראם חסר
 חייכ מיתת תוא מטעס ביאת ריקנית מלבד מת שתק׳
 המש״ל שם עור ק״ל שהרי הרמב״ס בה׳ [עבוד׳ יה״כ]
 כתב ואס חסר וכו׳ או בא ביאה ריקנית שלא לשם



 מסכת כריתות סט
 [בידי] שמחמת פשולו כיח׳ ושאי בנראה־ ונדת׳ (חש׳):
 {[״ב גג7 שפחה מכ״ל לכאור׳ ק׳ דמעיקך׳
 פריך מכ״ל והדר עריך מאי
 וכן ופרש״י פשיט׳ וכו׳ ועוד ק״ל הרפריך מאי וכן
 לפרוך אבריית' ל״ל קרא ולתא י״ל דאפריית׳ לא
 פריך משום דעיקר קרא איצט׳ לגיורת ושפחת אגב
 ולתכי פריך אמתני׳ דקתני וכן משמע דיש רבות׳

 בשכחת (חשד וחע״ד):
, תימא דתא  חוס׳ ד״ה ושניהם מביאין וכו
 בעי סמיכ׳ וכו׳ עכ״ל
 ותימ׳ לי מאי מקשו תשוש׳ וכי בשביל סמיכת דלא
 מעכב׳ מבטלין קרבן רחייבי׳ דאוריית׳ ותתוס׳ תק׳
 כעין זת במס׳ פסחי׳ [ד׳ פ״ט] גבי ת׳ שנתערבו
 פםחיתס וכו׳ ותי׳ משוס ררובסעשו פשח וכו׳ ע״ש
 והכא לא שייך תי׳ זת וא״כ מאי ק״ל [ועוד] דילמא
 סבר כר׳ יתור׳ [דאית ליה בריש] תמורה רקרבן בעלי
 חוברין לית לתו [סמיכת] ע״ש [א״מ ולע״ר אח״תמ
 אין םכדון רומם לראים דםתסהס שותפי׳ בו ובעי׳
 מרבנו המיוחד לו אבל הבא דמייתו ומתנו ומחיל
 לחבריה נמצא של אחד מהם ואנן הוא רלא ידעי׳
 וקמי שמייא גליא וחייב בשמיכה עכ״ה]מיהו התוס׳
 ס״ל [כמנחו׳ ד׳ צ״ג] דפי׳ דלית לחו חיינו דאחד
 יעשה סמיכה על כלן והכא לא שייך זה רכל אחד

 [שמא] יעשה עבוד׳ בקדשי׳ :
 ד״ה תלד וכו׳ דוילד׳ ותלד משמ׳ מיעוט ולא
 יוצא דופן עכ״ל מיהו רבנן לא משמ׳
 להו למעט יאפי׳ יוצא דופן קמי לירה דלא משמ״ל
 [מיעוט׳] אלא מרכתי׳ כי תזריע וילד׳ [ממקום]
 שמזרעת מיתו רש״י לא פי׳ כן אלא מיתור׳ וזתו
 דקאמ׳ לרכות ליד׳ אחרת דתיינו יו״דו דלעיל אפ׳
 כי תזריע וילד׳ ליד׳ ממש ואח״כ מרכי׳ ליד׳ אחמת:
 דף ח׳ ע״א רש״י ד״ה קיניז ברכעתים
 בשני רכעי
 דינרי כסף ל״א לשון חצי הוא ולל״א האי רבעתיס
 כלשון רובע ונקט יכעתיס לשון חצי והכי כת׳ רש״י
 לקמן [ד׳ ט׳ ע׳י׳א] גבי גרבזח״ז דהאירכעתיס מוא
 לשון רובע ומה שתביאו מתים׳ בב״ב ד׳ קס״ו ע״ב
ע . הוא מפי׳ רש״י ב  דתאי רכעתים הוא לשון מ

 דתכא ודו״ק:
 יהוס׳ ד״ה ניהני וכו׳ משוס ת״ט אמיי׳ נזיר
 שנטמא וכו׳ ואומר ר׳ דל״ר
 וכו׳ נזירות טהרה לא חיילם עד למחר וכו׳ עכ״ל
 לא ידענא מאי ק״ל ותתי׳ פשוט דתא גמ׳ ערוכה
 תיא בנזיר ד׳ י״ח ע״ב דתי־יץ תש״ס דתא בתא תליא
 דאי לילה מחוסר זמן א״כ נזימת טתרת לא חיילת

 עד צפרא ותויא כולא נזימת אריכת׳ יע״ש :
 דף ט׳ ע׳א ד׳ה דכתי׳ כימליסתיוואע״ג
 שאותן שתיו נמוליס
 בימי אבדתם לא מלו אותן כיצ״מ וכו׳ עכ״ללפמ״ש
 םתוס׳ ב1׳ הערל ד׳ ע״א ע״כ [דתיוצאיס ממצרים]
 מלו ופרעו לק״מ דלא ניתנת פריעת לאברתם אבינו
 [וא״כ אפי׳ הנימולים כבר חזרו ומלו בשביל תפריעת]
 ואיתא כמדרש משח מל ואהרן פורע. ואע״ג דקאמ׳
 שוכ מול וכו׳ לא לאותן תיוצאים ממצרים אלא קאי
 אילודי׳ במדבר דמלו ולא פרעו ועיין כתום׳ שם .
 מיהו ק״ל לדבריהם שם שכת׳ דהילורי׳ במדבר מות׳

 להם

 שם וכן יש להק׳ מדא מדינן עוד שם והא בין אכילה
 לשתייה א״א דלא חוה שתות כיום דמתיירע ליה
 ובער לית וכו׳ משמ׳ דכל שעת׳ ושעת׳ ית״כ מכפר
 ואפי׳ בצער׳ קודם תבאת תשעיר מרלא מוקי לה
 חכי מיתו אין לתק׳ אמאי לא מוקי לת דאכל ושתת
 כלילה דאין חלילה מכפר כדאמרי׳ הבא דמשמע ליה
 כין כיוס כין בלילה רחא סתמא קתני עכ״ה] וצ״ע.
 ומס שסק׳ מםרש״א ז״ל שסמתאי בריית׳עלפירושס
 קמא דקאמרי דשעיר מכער כלתיוס ע״ש לא ידענא
 מאי קו׳ [דלפי׳ א׳ איכא למימרדפי׳ תברייתאתכי]
 דשעיר מכער מיד ומכער נמי כל סיום לאפוקי ית״כ
 שאינומכפר אלא עד שתחשך וק״ל [א״מ ובש׳ משממ׳
 כתונת ז״ל שם נדחק בפי׳ דברי מתרש״א ואין דברי

 מחרש״א סובלין פירושו ע״ש עכ״ם]:
 רש״י ד״ה כרת וכו׳ ואם יש לו מתים עכ״ל
 הרק׳ לרש״יימאחר רמת מתו'
 כרת לזה כת׳ דתכמת תוא לזרעו מיתו לשיט׳ התום׳
 דס״ל דאין בניו נכרתים ק׳ דמהו חכרת וצ״ל דתכי־ת
 הוא לעות״ב וק״ל על דברי רש״י דתאאיתא ביבמו׳
 דליכא כרת דזדעו נכרת אלא בתנך דכתי׳ בהו ערירים
 ימותו או ערירי׳ יתיו וצ״ע ועיין בתוש׳ דיבמו׳ ד״ב:
ה ובפלוגה׳ וכו׳ חתוש׳ כשמעות  חוס׳ ד
 (ד׳י״גע״א)תק׳וא״ת
 ונימ׳ דימ״כ לא יכפר על חמזיד וחק׳ מהרש״ךדחא
 כתיכ ומפשעיהם לכל חטאתם ומת שתי׳ מ׳ ק״א
 דכונת םתוס׳ אית״כ כלא שעיר ע״ש ליתא דאפ״ת
 מאי מהשי׳ תתות׳ דילמא [דכריית׳]קאי כשעיר ועוד
 מת שתי׳ דילפי׳ משעיר מנעשס כפנים ק׳ ראררכא
 םו״ל לתי׳ דניליף משעיי המשתלח,!דרמי ליח״כ
 שמנ&י־ על כלשאר עכירות] וי״ל וק״ל [עיין מםרש״א
 שם]. ומ״ש סק״א שם שאין קושיית׳ קו׳ כללדאדרכא
 . ניליף מתנחו חטאות ואשמות שמככרין על [חמזיר]
 1ע״ש ל״ק דכל תיכא דאיכ׳ לאקושי׳ לקולא ולחומרא

 לחומר׳ מקשי׳ וכ״ש לדעת רש״ידילפי׳מרוכ חטאות
 עדיף:

 ד״ה הואיל ונדח׳ נדח׳ וכו׳ שאינו נדח׳ מחמת
 פסולו וכו׳ אכל תאי נדח׳ מחמת
 פשול הגוף וכו׳ עכ״לק״לדתאאית׳ כשוכח ד׳ ל״ג
 חיו עככיו מרוכו׳ פשול ואין ממעטי׳ בי״ט ואם
 , מעטן כשר ומתות׳ שם תי׳ על ר׳ יוחנן דאית ליה
 דחוי מעיקר׳ תוי דחוי משום דתוי כידו ע״ש ותתס
 פשולו מחמת הגוף ואפשר דכדחוי מעיקר׳ אפי׳
 פשולו מחמת הגוף כל שכירו לא הוי דחוי אכל גכי
ט ר׳ יוחנן ק  נראה ונדחת יש לחלק ותשת׳ ניח׳ מ
׳ שהוא ר ק ע  אכל חלב והפריש קרבן ולא נקט דחוי מ
 מומר ותפריש קרבן משום דתתם הוי בידו. מיהו
 התם כשוכה כת׳ דמומר לא חשיב בידו משו׳ דאין
 דעתו לחזור. והב״ש לא דקדק בזה דחביא דברי
 חתום׳ שם בכאן דלא ק״ל תתס אלא לפי שיטתסשם
. ובדברי חתוש׳ הללו יתיישכ מאי  דחשיב אין בידו
 דמכע״ל כשוט׳ בפ׳ חיח מביא [ד׳ ט׳יו ע״צ] גבי
דמאי מכע״ל הא כל  החזירן לכבשן האש מהו ע״ש׳
 שכידו לא הוי דחוי וכבר כמ״א ישכנו [א״מ עיין
מ ז״ל כשוף חגיגס וכסוט׳ שם וכע״ז ד׳ ח מ  במ״ש ח
 מ״ז עכ״ח] חרמכ״ס פ׳ ראם מעטן כשר משום דכל
 שבידו לא הוי דחוי מיהו כמ״ש התום׳ ללא חשיב
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 השמטות
 אשר תכריע [דמוי לשעכר] ואם כן לי׳ [יאשית אינו
 אתור אלא בזריעת אבל בשאר] עבודות אחיות לא
 כיון [דאשר איצנו׳ לומר דלא יעכד מוי פירושו]
 לשעכר ולית [ליס. דאשר ריכוייא מוא] ואל תטעמ
 כמו ס׳ מלאכת תקדש [שתכין דלר׳ יאשית מודמ
 דמוי נמי למכא] אף כלא יעכד [א״מ ומתרגוס אנקלוס
 משמע כדכרי תמחכר ז״ל שתרגם אשר לא יעכד וכו׳
 די לא אתפלח ולא יזדרע כן תיא תנוסח׳ ככ״י
 םמדוייקי׳ וכמ״ש בש׳ נתינת לגי* ע״ש וא״כ ע״כ
 כד׳ יאשית ותיינו כרעת ממחבר רלא יעכד מוי
 לשעבר ולא יזרע לסבא אבל בנוסחי דירן כתוב די
 לא יתפלח וא״כ סכר כר׳ יונתן וממ שתרגם נחל
 איתן נחל כייר ר״ל כור שלא נעכר מיינו למצות
 כדתנן אע״פ שאינו איתן כשר אכל לר׳ יאשית דנפק״ל
 מלא יעכד תוי לעיכוכ׳ ועיין כמהרי״ק שורש קנ״ז
 עכ׳׳מ] ועוד רלר״י דיקא [מכאן ואילך לא נשאר כי
 אם ראשי שיטו׳ ולא יכולתי ללקט ממם כלוס וחע״ד]:

 ירושלימי
 [י פ״ב דכלאים מת זתיס אין כתם ירושלמי

 מרככת אף כניך
 אין כסס תרככת ולא כן תנינן אין מרכיכין זית
 כאילן וכו׳ פליג׳ וכו׳תקש׳ כס׳ אגרתאלימודאמאי
 פליג׳ דמאי אין כמם הרכבת קאי על תזתים שלא
 יורככ כמם אילן אחר אכל מזתים כעצמם יורככו על
 אילנות אחרים ולא ירענא מאי קא מקשמ ימאי
 כניך כשתילי זתיס קאי על הזכריס רכתיכ כניך ולא
 כנותך א״כ וראי פירושו שלא יורככו על אחרים ואם
 כן מקשה שפיר רמא קתכי אין מרכיכין זית כאילן

 משמע דאכשר שיורככו על אחרים וק״ל:

 אכל כרישא חו״א שלא יעשה כשאר מתים לכל דכר
 כצ״לוגירסת תשפרי׳ דגרתי שלא ישתנת מוטעית תיא.
 ודע דמדכריו כאן שכתכ כלומר כאכיקות ודמימות
״ל צווחה  אתת שום לאכליס א״כ משמע דפי׳ תאגק י
 כמו וישמע אלתיס את נאקתם וא״כ םירושלמי
 [שהביאו שם כסי׳ י״ג] דקאמ׳ מכאן שתאכל צריך
 לצווח לאו ממלת דוס דלעולס דפי׳ דוס חוא שתאכל
 אסור כד״ת כחש״ס דידן [אלא ממלת חאנק דריש]
 ופי׳ חאנק הוא שצריך לצווח ותיינו כשאר אכילות
 [דכאניק׳ ורמימ׳ שום יחזקאל לשאר אכלים וכמ״ש
. ודלא כס׳ מנחת [  לעיל כין לתי׳ א׳ כין לתי׳ כ׳
 שמואל שתק׳ על תש״ס דירן דיליף שתאכל אשור
 כד״ת ראדרכא מכתוכ מורמ לתיפך שתאכל צריך
 לצווח ומוא לא יעשם כשאר אכלים וכתכ דכשלמא
 לפי׳ מירושלמי שצריך לצווח ניח׳ וכו׳ ע״ש שמכין
 שתירושלמי [ממלת דוס] דייק ולית׳ כדמשמע מדכרי
 מגאון מזמ וק״ל [א״מ וממ״ש ממחבר ז״ל תראמ
 שדברי ם׳ מחנם לוים שם ג״כ תמוםים ע״ש עכ״מ].
 ודע דםם ניח׳ מת שתק׳ למת לא דרשי׳ בת פך משו׳
 דרים דומיא דתאנק שפי׳ צווח ותאבלים ג״כ צ־ידלזי׳
 ודאי וא״כ ת״נ דכותמ דום פי׳ בזמ שומ אתם לשאר

 אבלים ורו״ק:

ת סוטה דף מ״ו ע״כ כ ס מ  נשמט מ
׳ ט ר לא יעכר ו ש  דף כדו ע״כ גמ׳ ת״ר א
 אמררכאלתבאכ״ע
 לא פליגי וכו׳ ר״ל [כלא יזרע כ״ע] לא פליגי אבל
 כלא יעכד [פליגי דלר׳ יאשית אינו] אלא לשעבר
 אכל כלםכא אינו [אשור כשאר עבורו׳ ואע״ג] ראיכא
 למימר סכי ואיבא למימר סכי [מ״מ את״ רכתיכ]

 סליה כלי החיבור בס״ד

 ותשלס מלאכת תדפוס ושדור תאותיות בר״ח טבת שנת ששו״ן על ידי מבחור

ח ס״ט א ל ה גינו רר״ש פ ׳  ע


