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 חדושי
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 חרושים וביאורים על הרמב״ם

 רבנו הגדול הגאון החסיד רבן ומאורן של כל בני ישראל

 מרן רבנו חיים הלוי זצוקללהיה םאלאווייצילן

י בריםק. י  הלפנים ריפ פהישיבה הגדולה דוולאזין ואחיכ אניד ורימ מ





 דברים אחדים מבני הגאון המחבר זצ״ל
ן נכבד היום. בהגלות נגלות אור יקרות, אשר הי׳ טמון וננוז עד כד. מפני סבות שונות, הוא ניהו ספר חדישים ־ ד  מ

 מאאמו״ר הגאון החסיד רבן ומאורן של כל בני ישראל זצוקללה״ה, חמדה ננוזה אשר לשמה ולזכרה תאות

 נפש כל גדולי התורה הלנים בעומקה של הלכה. והנה דבר שפתים אך למחסור לדבר בזה אדות מהות הספר וערכו

 בעולם התורה, או אדות שיטת הלמוד של אאמו״ר הגאון החסיד זצוקללה״ה, כי הדברים בכלל עתיקים ומפורסמים

 פרסום רב בקהל הלומדים בכל תפוצות ישראל. כי גדול שם אבינו בישראל, ואור תורתו מלאה תבל מסוף העולם

 ועד סופו ממש, ומי זה מלומדי התורה בדורנו אשר לא זרח עליו אור שמשו ונוגה תורתו, הן בעודו בחיים

 שהי׳ רבן ומאורן של ישראל במלא מובן המלים, והעמיד תלמידים לאלפים בכל מקומות הגולה, והאירו ברקיו תבל

 כאור השמש בגבורתו אשר יזרח ויאיר לכל, ונם אחרי אשר הורמה העטרה בעוודר ונאסף אל עמיו בשנת ,כי בא

 השמש״ אור תורתו ושמשו עד היום זורח באהלי התורה בשערים המצויינים בהלכה״ כי דבריו המאירים ושמחים

 נתפשטו בכל העולם כולו ע״י תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ושיטת למודו נתפשטה בכל הישיבות ומקומות התורה,

 כולם לאור תורתו יהלכון, ומבאר חכמתו ישאבון, גם עוד בטרם באו דברי תורתו בדפוס שמעתתי׳ מתבדרן בעלמא

 ומתעדנין בהון רבנן ותלמידיהון בכל אתר ואתר, הוא האיש אשר כמלאך ממרום שולח בדורותינו לפקוח עינים

 בתורה, והאיר עיני הלומדים בשיטת למודו המזוקקה שבעתים. עפ״י הדרך אשר הורו לנו רבותינו הראשונים ז״ל,

 כידוע לכל, גליי׳ לדרעי׳ ונפל נהורא בבי מדרשא, פתח שערי אורה בהבנה והעמקה נפלאה לאמתה של תורה

 לפני אלפי תלמידים, אשר נהיו אח״כ לראשי חכמי ישראל וראשי הישיבות, וממנו הושתת כל העולם כולו, וברב

 בהו ורוחב לבו ועוצם תבונתו ואור שכלו הבהיר ויניעתו העצומה פרש אור בכל מקצעות התורה, והשאיר לנו אוצר

 נחמד מלא ברכה אורה ושמחה ברוב הענינים החמורים שבש׳י׳ם, ומים עמוקים דלה לנו בכל ענין וענין, עמעתתי׳

 נהירין, ומימיו נאמנים, זכים ומתוקים, במאזני האמת נשקלים, ולאמתה של תורה נאמרים, כל מי שלא שמע דברי

 תורתו ולא ראה דרך למודו לא ראה טובה מימיו, וכל מי שטעם כלום מצוף דבש אמרי נזעמו אורו עיניו להבין

 שמועה, כל אלו דברים ידועים ומפורסמים הם ומרגלא בפומהון דרבנן בכל אתר ואתר, ואנן מה נעני אבתרייהו.

! הספר הזה אשר אנחנו נותנים לפניכם היום, רבות עמל בו אאמדר הנאון החסיד זצוקללה״ה ונתן נפשו ־ ד נ ה  ז

 עליו בשנותיו האחרונות, גם בתכניתו וסידורו ואופן כתיבתו, כי הוא תרומה מתרומות כל מדותיו וחדושיו,

 ובו השקיע מבחר סברותיו וחדושיו שנתחדשו אצלו כל ימי משך תלמודו עד יומו האחרון, כי אמנם רבים מאד

 החרושים שחדש ושאמר ושישנם בכתובים בכל ענין וענין, כידוע לכל תלמידיו ושומעי לקחו, כי הי׳ תמיד כמעין

 המתנבר, מקור חכמה וחיים; וכל דבריו כולם אהובים וברורים למבין, ומפליאים אזן שומעת בחריפות עמוקה ומתוקה

 כדרכו, והדברים הנדפסים כאן בכל ענין הם כטפה מן הים ממה שאמר וחדש בהענין הנ״ל, אולם הוא ברב

 חכמתו ועוצם תבונתו הבהירה והזכה בירר וצירף וליבן וזיקק תמיד דבריו בירור אחר בירור וצירוף אחר צירוף,

 ויבא את דבריו בכור מאה פעמים פעם אחר פעם ביניעה עצומה ובהעמקה נפלאה לקרב ולרחק להוסיף ולנרוע,

 וכן עשה כל ימי חייו עד יומו האחרון, ויברור תמיד סלת מםלת, עד שהעמיד את דבריו על האמת הצרוף והברור

 כפי הכרעת עומק שבלו ואור עוצם תבונתו, וברב צדקתו וענותנותו לא רצה באריכות דברים, ויוצא מתוך דבריו

 את כל המשא והמתן ואת כל החרושים הרבים והחריפים שנאמרו בענין זה, רק מסקנא דשמעתתא טהורה וברורה

 כפי הכרעת סוף דעתו בשנותיו האחרונות, עפ״י המשפט אשר יצא לו מאת כל המשא ומתן הנ״ל. באופן

 שהדברים הקצרים שאנחנו מדפיסים פה בכל ענין וענין הם מםקנא דשמעתא של שקלא וטריא ארוכה ועיון מרובה

 וחדושים רבים שנאמרו באותו ענין כל ימי משך תלמודו עד שנותיו האחרונות, והוא הכרעת סוף דעתו בכל

 הענינים הנ״ל. שראה בשנותיו האחרונות לסדרם שיהיו מוכנים לדפוס. מלבד המון חדושים רבים בענינים אחרים

 שלא נםדרו מאתו בשנים האחרונות, ומפני זה נמנענו מלהדפיםם בזה.

 וכשפט שנפלאה דרכו של אאמו״ר בענין שיטת הלמוד והחדוש שינע בהן יניעות נוראות במוחו הכביר והנפלא
 שיהא הכל מכוון לאמתה של תורה בעמקות נוראה, כן באותה המדה עצמה התנהג גם בענין כתיבת

 החרושים והעליתם על ספר, שגם זה הי׳ אצלו פרק של למוד, והעמיק דעתו בזה כמו בענין הלמוד עצמו, ובפלס



 תבונתו הרבה והעמוקה שקל כל תיבה ותיבה ממש, וזיקק אותה שבעתים, שיהיו הדברים מכוונים ומדוקדקיפ

 ומצומצמים כחוט השערה, אמת לאמתו כפי עומק כוונתו וסברותיו הדקות, ולגדל ענותנותו שנה הכל בדרך קצרה

 ובדברים מעטים, עד שפעמים רבות כלל חרושים נדולים ונכבדים במלה אחת או שתים ממש, כאשר המעיינים

 המבינים יבינו בדברים, ולא יאומן כי יסופר למי שלא ראה בעיניו גדל יגיעתו ודקדוקו בזה, כי נתן נפשו על כל

 קוץ וקוץ מן הספר, שיהא הכל מכוון ומאומת ומדוקדק, ולא שקט ולא נח ולא זז מהענין עד שהוציא כל דבר

 לאמתו ולאורו, ואז פנה לענינים אחרים, ואחרי כל הנ״ל עדיין לא נחה דעתו, והי׳ שוקד תמיד על כתביו לתקנם

 ולהניחם ולרקדם ולנפותם, וניפה הכל במאה נפה, עד שהוציא מהם סלת נקי׳ וטהורה לפי דעתו הרחבה לאמתה

 של תורה, הוא הספר הזה שאנחנו נותנים לפניכם היום. יבינו זאת הלומדים והמעיינים, כי אין הספר הזה

 כשאר ספרים הנקנים בקריאה ועיון בעלמא, רק ספר של למוד, שאינו נקנה רק ביניעה ועיון ועמל רב כדרכה של

 תורה, ואשרי מי שיעמוד על אמתתן ועומקן של דברים נם אחרי היגיעה והעיון המרובה, בינו זאת.

 ברוך ה׳ כי הפליא חסדו לנו, וזיכנו להוציא לאור את החרושים האלו, ולברך על המוגמר היום יום א׳ לסדר
ה כ״א מנ״א יומא דהילולא של אאמו״ר הנאון החסיד כ ר ם ב ו י  ראה אנכי נותן לפניכם ה

״ לפ״ק. ׳  זצוקללה׳יה שנת ״ביר־[ ד־זלוי ברכו ה

 החותמים ברעדה
 בני ד־זגאון המחבר זצוקללה״ה

/  ונציב בזה מצבת זכרון לא״מ הרבנית הצנועה והצדקנית א״ח בתן של נדולי הדור מרת ליפשא זכרה לחיי עז
 אשר היתד. יחידה במינה בצניעותה וטוהר נפשה ומדותי׳ הנפלאות ומסירותה לתורה בכל לבה ובכל נפשה

 באמת, ובה בטח לב אאמו״ר הגאון החסיד זצוקללה״ה לשבת במנוחת הנפש אמתית ודעה פנוי׳ על שדה הלמוד

 והעיון, זכרה לה ה׳ לטובה, ותנצב״ה לאור באור ה״חיים״.

 הניל



ו חיים הלוי נ  חדושי רב
 על הרמב״ם

 אותו הוא הרוצח, ולהכי לא חייג למסור אה עצמו, משאיכ
 בנערה המאורסה אף ללא קמבלה ממשה, מימ הרי היא
 עיברת על גיע, ולהט שפיר הנין נותן רההרג ואל תעבור.
 ונראה לכוונת התוס, כך היא, לכיון ררוצת הוא מסברא רמאי
 חזית ללמא לירך וכוי, איכ הא גם אם הוה משכתינן ריהא
 בזה לין רוצת ורק ללא ליעבר מעשה גיכ לא היה תייב
 למסור עצמו רמצי אמר אלרבה מאי חזית ללמא לתבראי סומק
 מפי לילמא למא ליד סומק מפי טון ללא קעביר מעשה,
 ואיכ היה בנערה המאורסה רילפא מרוצת אף! דעוברת על
 ג״ע כיון ללא קעברה מעשה אין בה הך ליגא רתהרג ואל
 תעבור. אלא רברוצח גופא ציע בזה, לבאמת יש לפרש
 מאי דקאמר הגרו הך סברא למאי חזית ללמא לילך סומק
 טפי לילמא למא לחברך סומק טפי בתרי גווני, או רנימא
 לטון לשקולין הס שניהס מיכ ממילא הוי לינא לצריך להיות
 בשב ואל תטשה וטל מטשה בירים יהרג ואל יטבור, או
 לנימא לטון לשקולין הן ממילא אינה נלתית בפני פקוינ,
 ואין חילוק בין שב ואל תעשה למעשה בילים ללעולם אין
 בה לין לחיה, וממילא להוי רינא ריהרג ואל יעבור בכל
 גווני, וגם ברציחה גופה אם הי׳ שואית בגוונא ריש בה לין
 רציחה ג״כ אמרינן כיון לשקולים הס ואין חבירו גלחה
 מפני פקוח נפשו ממילא יהרג ואל יעבור כיון ללא חלה
 דן דחיה בהרציחה. ונראה רכן הוא כפירוש השני שכתבנו
 מהא דאיתא בב״מ דף ס״ ב שנים שהיו מהלכין בלרך וביר
 אתל מהן קיתון של מיס וכו׳ ער שבא ריע ולימל וחי
 אחיך עמך חייך קודמין לחיי אחיך, הרי לאעיג להתם הוי
 בשואית, ועוד יותר דלא הוי החס דין רציחה כלל ורק
 משום רץ הצלה, ונ׳רמ צריכינן לקרא לוחי אתיך ממך דתייך
 קולמין, ושימ לרווקא בהצלה לאיכא קרא דוחי אחיך עמך לחייך
 קולמין, אבל ברציחה לליכא קרא בכל מנין יהרג ואל יעבור
 אף בשואית ובלא עביר מעשה, אם אך יש בו דין רציחה,
 ולפ״ז שפיר פסק הרמב״ס רבעריות תהרג ואל תעבור בכל
 גווגי אף בקרקע עולם, כיון לגס ברציחה הדן כן
 דאינה נדתית בפני פקוינ בכל גווני, וה״ה לעריות דילפיגן
 מינה לאין בה לין לתיה כלל לעולם, ועיכ בכל גווני תהרג

 ואל תעבור אף בקרקע עולם ובשב ואל תעשה וכמש״כ,

 הלכות תפלה
 פיד הליא ה׳ דברים מעכבין את התפלה אמיפ שהגיע
 זמנה וכו׳ וכוונת הלב וכו׳ כיצר כל תפלה
 שאינה בכוונה אינה תפלה ואם התפלל בלא כוונה חוזר
 ומתפלל בכוונה מצא רטמו משובשת ולבו טרוד אסור לו
 להתפלל טד שתתישב דטתו עכיל. מסתימת לשון הרמבים
 מבואר לדין כוונה הוא טל כל התפלה שכל התפלה הכוונה
 מטכבת בה, וקשה ממה שפסק הרמבים בפיי שם זיל מי
 שהתפלל ולא כיון את לבו יחזור ויתפלל בכוונה ואס כיון
 את לבו בברכה ראשונה שוב אינו צריך, דמבואר להריא

 דהכוונה אינה מטכבת רק בברכה ראשונה, וצימ.
 תראה לומר רתרי גווני כוונות יש בתפלה, האחת כוונה
 של פירוש הלברים, ויםולה הוא לין כוונה, ושנית

 שיכוון

 הלכות יסודי התורה
 פיה הליא כשיטמוד נכרי ויאנס את ישראל לטבור טל
 אתת מכל מצות האמורות בהורה או יהרגנו
 יעבור ואל יהרג וכו׳ בל״א בשאר מצות מוץ מעיז וג״ע
 ושפיר אכל שלש מבירות אלו אם יאמר לו טבור טל אתת
 מהן או תהרג יהרג ואל יטבור טכיל, והוא בסוגיא לסגהדרין
 לף עיל אמר ר, יוחנן משום ריש בן יהוצדק נמנו וגמרו
 בעלית בית נתזה בלוד כל עבירות שבתורה אם אומריס
 לו לארם עבור ואל תהרג יעביר יאל יהרג חון מעיז וג״ע
 ושפיר וכו/ עיז כריא דתניא ר״א אומר ואהבת את ד
 אלק׳ בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך וכו/ ג״ע ושפיר
 כדרבי דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצתו נפש
 כן הדבר הזה וכו׳ ומקיש נערה המאורסה לרוצת מה רוצת
 יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור,
 ורוצת גופי׳ מגלן סברא הוא וכו׳ מי יימר לדמא דידך
 סומק טפי דילמא דמא רהאי גברא סומק טפי. ושם בםוגיא
 עוד לא אמל* אלא בצינטה אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה
, והא אסתר פרהסיא הואי, אמר אביי  יהרג ואל יטבור וכו,
 אסתר קרקט טולס היתה, רבא אמר הנאת טצמן שאני.
 ובתוס׳ שם הקשו לתיפוק לי׳ דאסתר בכלל טריות הואי
 וכמבואר במגילה דכףז כאשר אבלתי מבית אבא כך אבלתי
ט סיל דמהני טטמא  ממך, ותירצו דאי משום טריות טי
 לקרקע עולם לענין ללא מיחייבא למסור עצמה משוס טריות,
 להא מרוצח קא ילפינן לה, ורוצח גופי׳ כי מיחייב למסור
 עצמו הימ קורם שיהרוג בילים, אבל היכא ללא עביל מעשה
 כגון שמשליכין אותו על התינוק ונתמעך מסתברא שאינו
 חייב למסור עצמו, דמצי אמר אדרבה מאי תזית דדמא
 לחבראי סומק טפי דלמא דמא דירי סומק טפי כיון דלא
 עביר מטשה. והרמב״ם דסתם ולא הזכיר כלל הך דקרקע
 עולם משמט לתולק עיז וס״ל דבכל גווני יהרג ואל יטבול
 בגיט, וכבר נחלקו הראשונים בזה וכמבואר בבטל המאור
 ובמלתמות שם. טיייש דסיל דאסתר לא הואי טריות כלל, דהך סוגיא
 סיל להיתה פנויה, או דביאת נכרי לא חשיבא בכלל עריות
 וכשיטת רית בתום׳ שם. וע״כ זהו שסתם הרמביס
 לבטריות מיהא בכל גווני תהרג ואל תטבור. אלא דציט
 להרי התום׳ הוכיחו מרוצת להיכא להוי שב ואל הטשה
 אינו מתויב למסור טצמו ולמה פסק דבכל גווני תהרג ואל
 תעבור. וייל רכיון דברציחה גופא הא דחלוק שב ואל תטשה
 ממעשה בידם הלא אין זה משום חומר דמעשה בידים,
 ורק לטון לשני הנפשות שקולות הן עיכ צריך להיות שב
 ואל תעשה, ודינו כשני רציחות שאין לוחות זאיז לדנו בשב
 ואל העשה, ועיכ לא שייך זאת בעריות לנימא לפקוח נפשו
 שקול כעריות, וכיון רילפינן מרוצח בעיקר הלין דאינו נדחה
 בפני פקוינ ממילא הרר דינא דשב ואל תעשה ומעשה בידים

 שיין ובכל גווני תהרג ואל תעבור.
 וי״ל טור, רהנה צימ בדברי התום/ למאי עגין גערה
 המאורסה למי שמשליכיו אותו טל התינוק ונתמעך,
 דהתם איהו לא הוי רוצח כלל ולא עבר מל שפיר, להא
 לא הוי רק כאק ועץ ביל הרוצח שמשליך אותו, רמי שמשליך



 2 חדושי רבנו הלכות תפלה דדים הלוי
 אס יכול לכוון רק שהתפלל בלא כווגה יחזור ויתפלל
 משום הך כוונה שחיובה מדבריהם, ועיכ לא הביא הרמבים

 רק שיחזור ויתפלל ולא יותר וכש״נ.

 פיי ה״ו מי שהי׳ טומד בתפלה ונזכר שכבר התפלל פוסק
 ואפילו באמצט ברכה ואם היתה תפלת ערבית
 אינו פוסק שלא התפלל אותה מתתלה אלא טל דטת שאינה חובה

 עכיל, ובהשגות ז״ל אין כאן נתת רוח עכיל.
 עיין בכימ שפי' ההשגה משום דס״ל דגם תפלת טרבית
 קבלוה בתובה ודינו שפוסק באמצט הברכה. ולדטת
 הרמב״ם צ״ל להא רחובה ונדבה לא מצטרפי הוא משום
 להן חליקין בעצם החפצא של תפלה, רזו תפלת חובה וזו
 תפלת נלבה. וערבית לין רשות ונלבה עלה, והא לקבעוה
 לחובה פירושו שקבעו חובה על עצמן להתפלל תפלת רשות
 ונדבה, אבל התפלה בעצמותה נדבה ורשות היא, כיון דבעיקר
 תקנת וחובת תפלה אינה רק רשות ונדבה. ועיכ שפיר
 פסק הרמביס דערבית הואיל והיא בעצמותה רשות ונדבה
 מצטרפת עם תפלת נדבה דחד מינא כינהו, ושארי תפלות
 דהויין חובה בטיקר מילתייהו הויין תרי חיני ולא מצטרפי
 טס נדבה. והנה ברייף בדין תפלת טרבית רשות סיים זיל
 מיהו הנימ היכא דלא צלי לי׳ כלל אבל היכא דצלי לי׳
 לתפלת טרבית כבר שווי׳ טלי׳ לחובה וכו׳ ואפילו למיד
 רשות חובה הוא לליתא אבלמצוה איתא והאימא נהוג טלמא
 לשווי׳ כחובה, והרמב״ס בפיא שם כתב זיל ואין תפלת
 מרבית תובה כתפלת שתרית ומנחה ואעפיכ נהגו וכו׳
 להתפלל תפלת ערבית וקבלוה טליהס כתפלת חובה. ונראה
 להשמיט הא דכתב הריץ* רמשהתחיל להתפלל שויי׳ חובה
 דהוי דין בטצמותה של התפלה למשהתחיל להתפלל נטשית
 חובה מאלי׳, דלפיז התפלה בטצמה שניא היא מתפלת נדבה,
 והרמב״ם דםובר דתפלת ערבית בעצמותה הויא חד מינא
 טס תפלת נדבה ע״כ השמיט וסיים רק הא דקבעוה
 כחובה ר״ל דנהגו להתפלל התפלת נדבה וכמש״נ. ועיין טור
 בפ״ג מהל׳ תפלה שכתב הרמבים זיל תפלת הערב אע״פ
 שאינה תובה המתפלל אותה זמנה מתחלת הלילה עד
 שיעלה עמוד השחר וכו׳ המתפלל הפלה קודם זמנה לא
 יצא ידיח וחוזר ומתפלל אותה בזמנה וכו׳ ויש לו להתפלל
 תפלת ערבית של שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה
 וכו׳ לפי שתפלת ערבית רשות. הרי להדיא דדעת הרמבים
 דתפלת ערבית דין רשות ודין נדבה עלה גם בשעה
 שמתפלל אותה. והיינו כטעמי׳ דמצטרפת עם תפלת רשות
 ונדבה, וחד מינא כינהו. יהראב״ד שם השיג וכתב שאין ראוי
 לטשות כן אלא לצורך שטה, והיינו כרמת הרייף דלא הויא
 תד מינא עם נדבה ובשעת התפלה חוזרת להיות חובה

 מאלי׳ וכמש״נ.
 אולם אשר יראה בלעת הראב״ד. להנ!1 בברכות דף
 כיא אריי אמר שמואל הי׳ עומר בתפלה ונזכר
 שהתפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה וכו׳ ואר״י איש התפלל
 ונכנס לבהיכ ומצא ציבור שחתפללין אס יכול לחלש בה
 דבר יתפלל ואס לאו אל יתפלל וצריכא דאי אשמעינן הכא
 משום דלא אתחיל בה אבל התם דאתחיל בה אימא לא
 צריכא. וכתב הרייף להא דר״י אמר שמואל לא• פליגא אדרי
 יוחנן להלואי שיתפלל' ארם כל היום כולו דההיא ג״כ ביכול
 לחלש קמיירי ואי לא אל יתפלל. ואפילו באמצע ברכה
 פוסק, אכן ברשיי בשם בהיג פסק להלכה כר״י בספק
 התפלל וכר״י אמר שמואל בודאי התפלל. ומבואר ברעתם
 רר״י אמר שמואל וריי פליגי. וברמב״ם פיא מהל׳ תפלה
 פסק וזיל תפלות אלו אין פוחתין מהם אבל מוסיפין עליהם
 וכו׳ וכל אותן התפלות שמוסיף כמו מקריב נדבות לפיכך
 צריך לחלש לבר, הרי להריא בדעת הרמביס להא דצריך

 שיחדש

. כמבואר בדבריו פיל שם  שיכוון שהוא עומר בתפלה לפני ד
 זיל ומה היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה
 עצמו כאלו עומד לפני השכינה. ונראה דטונה זו אינה מדין
 כוונה רק שהוא מעצם מעשה התפלה, ואם אין לבו פנוי
 ואינו רואה את עצמו שעומד לפני ד׳ ומתפלל אין זה
 מעשה תפלה, והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה.
 ועיכ מעכבת כוונה זו ב:ל התפלה. דבמקום שהי׳ מתעסק
 דגו כלא התפלל כלל. וכאלו דלג מלות אלה. והלא ודאי
 דלענין טצס התפלה כל הי״ט ברכות מעכבין. ורק היכא
 שמכוון ומכיר מעשיו ויולט שהוא עומד בתפלה אלא שאינו
 יודע פירוש הדברים שזה דין מסוים רק בתפלה לבד,
 הוספת דין כוונה. בזה הוא דאיירי הסוגיא דברכות דף
 ליד המתפלל צריך שיכוון לבו בכל הברכות ואם אינו יכול
 לכוון את לבו בכולם יכוון באחת מהן. אריה ארים משום
 חר דבי רבי באבות. ובאמת דגם בדין כוונה תרי דינים
 יש בזה, חרא דין כוונה שמכוון לעשות המצוה והוי מדין
 כוונה של כל המצות דקייל מצות צריכות כוונה. ובזה אין
 תילוק בין ברכה ראשונה לשאר התפלה. כיון להוא דין
 הנוהג בכל המצות. וכשאר המצות רכל המצוה כולה צריכה
 כוונה ולא מהני כוונת מקצתה הינ בתפלה דכוותה כולה
 צריכה כוונה. וזהו שפסק כן הרטבים להא דבעיק שידע
 שהוא עומד בתפלה מעכב בכל התפלה כולה. והיינו מתרי
 טעמי. חדא משום דבלאיה הוי מתעסק. ועוד משום
 דין מצות צריכות כוונה. דתרוזייהו מעכבי בכל התפלה. כמו
 בכל המצות. ורק בכוונת פירוש הדברים להוא דין מסוים
 רק בתפלה בזה הוא דקי״ל דלא מעכבא רק בברכה

 ראשונה דאבות וכמבואר בהםוגיא דברכות דף ל״ר,
 והבה בפיר גבי כוונת שיודע שהוא מתפלל כתב
 הרמב״ם זיל כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה
 בכוונה אינה תפלה ואם התפלל בלא כוונה תוזר ומתפלל
 בכוונה מצא דעתי משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד
 שתתישב דטתו, ובפ״י שם לא כתב הרמב״ם רק חד גוונא
 מי שהתפלל ולא כיון לבו יחזור ויתפלל בכוונה. ואינך תרי
 בבי שימור דטתו אם יכול לכוון וכן הא דבלא כיון הוי
 כלא התפלל השמיט. ונראה דדעת הרמב״ם דשני מחלקות
 הן בתפלה. זאת הכוונה שהוא מכוון ומכיר שהוא טומד
 בתפלה רזה הוי משום דין מתעסק ומשום דין מצות צריכות
 כוונה דזה הדין והעיכוב הלא נוהג בכל התורה ובכל המצות
 לתור. וכונת פירוש המלות לתור. ותרי גווני חיובי המה
 בתפלה. מחויב הוא לכוון שהוא עומד בתפלה משום דלא
 שניא תפלה משאר המצות. ומחויב הוא בכוונת פירוש הדברים
 משום תובת כוונה המסוים רק בתפלה. ושני החיובים אין
 מעכבין זאיז. אלא דיוצא מזה ממילא. דאם הוא מתעסק
 או הסר לו דין כוונה של כל המצות איכ הרי בטל עיקר
 המצוה, וממילא דהרי היא כלא התפלל, ואם אינו יכול לכוון
 אל יתפלל כיון דאין זה תפלה כלל, אכן בחובת כוונה של
 פירוש הדברים כיון דהויא מסוימת רק בתפלה ט״כ אמרינן
 ראט״ג דאינו יכול לקיימה מימ שפיר תיילא טלי׳ חובה
 תפלה שיטשה אותה ככל המצות ואית בה דין תפלה. ואם
 שיוכל להיות כן גם בלא טעמא. אבל יש להוסיף טור, לדטת
 הרמב״ם דחובת התפלה ומצותה הוי מרית, ואפילו להחולקים
 טל הרמבים היינו רק בחיוכה אבל קיומה וענינה הוי
 לכויע מרית, ואיכ מתעסק דהוי דין דאורייתא בכהית כולה
 למתעסק אינו כלום מדת, וכן הא למצות צריכות כונה
 לגוהג בכל מצות התורה, הוי ג״כ לין עיכוב שלו מלית
 ואיני; תפלה מלית, ע״כ לא יתפלל, משא״כ לין כונה של
 פירוש הרברים המסוים רק בתפלה הרי גם בתפלה עצמה
 אינו רק מתקיח, וא״כ שפיר נוכל לומר כיון למראורייתא
 מיהא הויא תפלה ע״כ יתפלל גם בלא יכול לכוון זאת. ואך



 נ תפלה חיים הלוי ג

 עיכול לשמן. והיינו משוס לאנן קייל כרבא להזמנה לאו
 מילתא היא. אלא דצ״ט למיש לברצועות פסק שם דצריכות
 עיכול לשמן. והרי גם שם הזמנה לאו מילתא היא. האומנם
 רבדברי הרמבים מבואר עעמא למילתא שכתב ז״ל ועור
 הרצועה צריך עיבור לשמה אבל העור שמחפין בו אינו
 צריך עיבוד כלל אפילו עשהו מצה כשר טכיל. הרי דמפרש
 להריא דהא דעור הבתים איצ עיבור לשמה הוא משום רגם
 בלא עיבדן כלל כשר, משאיכ ברצועות דצריכות עיבוד טיכ
 צריכות גם לשמה. אלא דלפי״ז צ״ע מה דתלי לה הגמ׳
 בדין הזמנה מילתא היא. כיון דהכא טעמא אתרינא הוא

 משום דאיצ עיבוד כלל.
 ובעיקר דינו של הרמב״ם שפסק דעור הרצועות צריך
 עיבוד לשמן אט״ג דקייל הזמנה לאו מילתא
 היא. הנה זה מבואר מדברי הראשונים שנחלקו בזה. דהנה
 התום׳ בסנהדרין שם הקשו מהא דאיתא בגיטין דף ניד
 דספר תורה שעבד המילין שלא לשמן פסולה ולפי הסוגיא
 דהכא הא צריכה להיות כשרה משום דהזמגה לאו מילתא
 היא. ועיין בתום׳ שם שכתבו מכת זה בשם הר״ת לפרש
 הסוגיא להיפוך ראם הזמנה לאו מילתא היא צריך עיבור
 לשמן יעויש בדבריהם. יבעהמ״א והרמבין במלחמות בפיק
 דסונה כתבו לחלק דגוילין שאני משום דהויין עצם הקדישה.
 וכמבואר בתחילת הסוגיא דםגהדרין שם דעגלה ערופה שאני
 משוס די;יא גופה קדושה וה״נ דטותה, ואשר לפיז מתפרשא
 הםוגיא בתרי מוגי. או דגימא דחלוק באמת דין עיבוד הגויל
 דחשיב עצם הקדושה ובעי לשמה לכו״ע. מדין עיבוד עור
 הבתים והרצועות דלא חשיבי רק תשמישי קדושה, וע״כ א״צ
 עיבוד לשמן משום דקי״ל הזמנה לאו מילתא היא. וכדעת
 בעהמ״א שם. או דאפילו אם נימא רעור הבתים חשיב
 גיכ עצם הקדושה. מ״מ תתישב הסומא שפיר. דהרי הא
 דמחלקינן בין עצם הקדישה לתשמישי קדושה הוא רק
 אליבא דרבא דאמר מגלה ערופה שאני דהיא גופה קדושה,
 אבל לאביי דליף דהזמגה מילתא מעגלה ערופה. בעיכ דלא
 מחלק בין תשמישי קדושה לעצם הקדושה. וע״כ הסוגיא
 דסנהדרין דקיימא אליבא דאביי שפיר מפרש לפלוגתא
 דרשביג ורבנן בדין הזמני; מילתא. משא״כ לדידן דקייל
 כרבא דעצם הקדושה שאני, איכ ממילא דפלוגתא דרשב״ג
 ורבנן לא שייכא כלל לדין הזמנה מילתא היא, ורק דפליגי
 בעיקר הרין דלשמה. והסוגיא לעור הגויל צריך עיבול לשמה
 מוכחת דהלכה כרשב״ג. אבל אין זה גוגע לדין הזמנה. אלא
 דלשיטת הבעהמ״א דמחלק בין עור הבתים שהוא תשמישי
 קלושה למיל שהוא טצם הקלושה קשה דכ״ז הוא לטנין דין
 קדושת כתב בזה הוא דחשיבי הבתים רק תשמישי קלושה
 כיון דבהו טצמן ליכא כתבא. אבל אכתי הן טצמן טצם
 הקדושה משוס דין קדושת תפילין דבזה קדושתן מצד טצמן
 באה. והפרשיות טס הבתים *והרצוטות יתדו הן הן טצם
 התפילין, ״ואכולהו יחדו תיילא קדושת תפילין, ואיכ הרי שוב
 הדרא הקושיא לדוכתה מיש עור הבתים לעיכול לשמה
 דידהו תלי בדין הזמנה מילתא מדין עיבוד המיל דבעי
 ולאי לשמה. כיון דגם עור הבתים הוי עצם הקדושה בדין
 קרישת תפילין. ולשיטת הבטהמיא ציל דאט״ג דעור הבתים
 הוי טצם הקלושה. אבל מ״מ קדושתן מכח הפרשיות קאתיא,
 וט״כ לטנין טיבור לשמן שפיר תלי בלין הזמנה מילתא היא.
 אבל אכתי ציע מהםוגיא דמנחות דף ליד דאיתא שם איר
 יוסי ומודה לי ר׳ יהודה ברבי שאס אין לו תפילין של יל
 ויש לו שתי תפילין של ראש שטולה טור טל אתת מהן
 ומניחה וכו׳ והא שלח ר״ת משמי׳ דר״י תפילה של יל
 טושין אותה של ראש ושל ראש אין טושין אותה של יד
 לפי שאין מורידן מקדושה תמורה לקדושה קלה. ליק הא
 בעתיקתא הא בחדתתא. ולמיד הזמני; מילתא היא ראתני

 עלייהו

 חרושי רבנו הל(
 שיחדש דבר הוא משום דהוי תפלת נדבה, וזהו להדיא כדעת
 הרי״ף דר״י דאמר הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו לא
 פליג אלריי אמר שמואל לצריך שיחדש בה דבר לאלרבה
 הואיל והיא נדבה ע״כ צריך שיחדש בה דבר. והראביל שם
 חולק וכתב זיל אעפ״י שלא יחדש עכ״ל, והיינו משום דסיל
 כדעת רשיי והבה״ג דריי דאמר הליאי שיתפלל אדם כל היום
 כולו פליג אדשמואל. ופוסק כר״י דאיצ חידש דבר בנדבה.
 והנה במימרא שני׳ דשמואל דבממד להחפלל ונזכר שכבר
 התפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה עיין ברייף שפי׳ דשמואל
 תרי דינים תני בתפלת נדבה, חדא ראם אינו יכול לחדש
 דבר פוסק. ושנית דגם ביכול לחדש אם התחיל בתורת
 חובה אינה מצטרפת לנדבה ופוסק באמצע ברכה, אכן לדעת
 הראב״ד ייל דבאמת ליתא כלל דינא דאס התחיל בתורת
 חובה אינה יכולה להיות שוב נדבה. דאין בההתחלה שטיד
 חובה שום גריטותא כלל לטגין דין גרבה. וגס התפלה
 שעיד חובה אם רק אינה תובה תוזרת להיות נדבה. והא
 דקאמר שמואל פוסק אפילו באמצע ברכה הוא זה גופא
 הדין הראשון דשמואל דאם אינו יכול לחדש דבר אל יתפלל
 ומשו״ה הוא דפוסק. או דאיירי גם הכא באינו יכול לחדש
 דבר. או דאפילו ביכול לחדש מימ כיון דההתחלה היתה שלא
 בתורת נדבה וחידש דבר איכ הוי בכלל אינו יכול לחדש
 דבר דלשמואל אינו יכול להתפלל בכה״ג תפלת נדבה. אבל
 שום הוספת דין מממת אתחלותא רחובה לא נאמר בזה
 כלל. ונראה דזהו ביאור ההשגה שכתב אין כאן נחת רות.
 והיינו דהראב״ד פליג על עיקר הדן של הרמב״ם ראם
 נזכר שכבר התפלל פוסק. ומשום דלדעת הראב״ד כיזהוא
 לדעת שמואל דםובר דבעינן שיחדש דבר אבל אנן קי״ל
 כריי דיכול להתפלל תפלת נדבה גם בלא חידוש דבר
 וממילא דגם בהתחיל בתורת תובה גומר ודין תפלת נדבה
 עלה. ולפ״ז קיימא ההשגה אתתלת דברי הרמב״ס דאם נזכר
 שכבר התפלל פוסק בתפלת הובה. עיז הוא שהשיג דגם
 בתפלת הובה אם נזכר שכבר התפלל גומרה בתורת נדבה
 וכטעמי׳ לעיל בפיא דיכול להתפלל תפלת גדבה גם בלא
 תידוש. וכמשינ דלדטת הראב״ד גם ההתחלה שט״ד חובה
 מצטרפת להחשב תפלת נדבה ותליא רק בדין חידוש דבר.

 הלכות תפילין
א מיל של ספר תורה וקלף של תפילין או של י י א ה י  פ
 סית צריך לטבד אותן לשמן ואם טבק שלא
 לשמן פסולין וכו׳ ומזוזה איגה צריכה הטבדה לשמה טכיל.
 והוא בירושלמי פיג דיומא טור שטיבדו לשם קמיט מותר
 לכתוב טליו מזוזה ורשביג אוסר. ובסית מבואר בגיטין
ד דצריכה טיבוד לשמה. אלא דצ״ט מיש סית ממזוזה.  מי
 ומיכ ציל דהירושלמי ותלמודין פליגין. והרמבים דפםק

 כשתי הסוגיות ציט.
 והנה בסנהדרין דמ״ז איתמר האורג בגד למת אביי
 אמר אסור ורבא אמר מותר אביי אמר אסור
 הזמנה מילתא היא ורבא אמר מותר הזמנה לאו מילתא
 היא מיט דאביי גמר שם שם מטגלה טרופה וכו׳ ורבא
 מייט לא גמר מעגלה טרופה אמר לך משמשין ממשמשין
 גמר לאפוקי טגלה טרופה דהיא גופה קדשה וכו׳ תיש
 אמר לאומן טשה לי תיק של ספר נרתיק של תפילין טד
 שלא נשתמש בהן קודש מותר להשתמש בהן חול נשתמש
 בהן קודש אסור להשתמש בהן חול. תנאי היא דתניא ציפן
 זהב או שטלה טליהן טור של בהמה טמאה פסולות עור
 בהמה טהורה כשרות אע״פ שלא עיבדן לשמן רשביג אומר
 אף טור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדו לשמן. ופסק
 הרמבים בפיג מהל׳ תפילין הט״ו דטור הבתים אינו צריך



 3 חרושי רבנו הלכות תפילין חיים הלוי
 היא. משא״כ אם באמת הזמנה לאו מילתא היא ורק למלין
 עצם הקדושה קאתינן עלה. איכ אין יםוד דינו תלוי רק
 בשם הזמנה, כי אס ליש לו דינים במה חל דין עצם
 הקלושה, וא״כ אין ללמוד שארי הזמנות מלין עיבול, ונהי
 לבעיבול מוכרח מהא לצריך לשמה כמבואר בהסוגיא דגיטין
 ובעיכ לחל בו לין עצם הקלושה. מימ כ״ז הוא בעיכול.
 אבל בשארי הזמנות הלדא ללינא להזמנה לאו מילתא היא, וזהו
 הםוגיא למנחות, ומשום דבאמת הא דצריך עיבוד לשמן
 היינו לשם תפילין םתמא, ואיכ הא נמצא להזמנה המיוחלת
 בשל ראש הוא רק משארי הזמנות, וע״כ אין חילוק בזה בין
 עצם הקלושה לתשמישי קרושה, ובכל גווני דינו תלוי בדין
 הזמנה מילתא היא. אבל הרמב״ם ראיירי בדן הזמנה
 דעיבוד בזה שפיר מחלק בין היכא דתל בה דין עצם
 הקרושה אם לא, ומיושב היכוב לעת הרמבים כדעת בעהמיא

 וכמש״כ.
 והנה התום׳ והרמבין הרי חולקים על הבעהמ״א וסיל
 דגויל ועור הבתים שרן והזמנה לאו מילתא בהו,
 והסוגיא לסנהלרין דשאני עגלה ערופה דהיא גופה קדשה
 כתב הרמבין רשאני עגלה ערופה לקדשתה מעצמותה,
 משאיכ בגויל אף דהוא עצם הקדושה אבל קדושתו מתמת
 כתב היא, וע״כ שוה בדינו לתשמישי קדושה דהזמנה לאו
 מילתא היא. ונראה עוד, דשאני עגלה ערופה רעיי ההזמנה
 בירידתה לגחל איתן חל בה כל דין עגלה ערופה ונגמר
 בה שס עגלה ערופה כשלימות, משא״כ בםת״מ דעדיין בשעת
 העיבוד אינן תפילין ואינן ס״ת, ובאנו רק לדן שיחול בה
 קלושה עיי ההזמנה, וע״כ לית בה רק דין הזמנה ותליא
 בפלוגתא להזמנה מילתא היא, ולשיטה זו שוב ק*: מיש 'גויל
 לצריך טיבול לשמה מטור הבתים דדין טיבוד לשמה לילהו
 תלי בדן הזמנה מילתא היא. אכן נראה, לבאמת הא להזמגה
 לאו מילתא היא הוא לענין לחול בי׳ רינים בהחפץ טיי
 ההזמנה, אם באיסורי הנאה כמו אורג בגד למת, אם בדיני
 קדשה כגון עור של ספרים תפילין ומזוזות, שאנו באין
 למידץ בהו אם חל בהו האיסור והקדשה אס לא, זהו עיקר
 הלין להזמנה, ראם מילתא היא חל בה האיסור והקדושה עיי
 הזמנה, ואם לאו מילתא היא לא תל בה ולא מילי, אבל לענין
 לין לשמה נהי להזמנה לאו מילתא היא ולא תייל בהו עור
 קלושת תפילין כשעת העיכול. ומצל עצמה עצם מעשה ההזמנה
 אינה צריכה לשמה. אכל מ״מ הרי עיקר קלושת תפילין
 צריך שיהא מעשי׳ לשמה. וכל עשיותי׳ שנעשו שלא לשמה
 הוא חסרון בעצם דין קדושת תפילין, וממילא דאפילו אם
 נימא להזמנה לאו מילתא היא מ״מ צריכין שיהיו עשיותי׳
 לשמה משום עצם לין קדושת תפילין. אלא דכ״ז הוא היכא
 דצריכין עיבוד מדכא אז שפיר שייך לומר לאח״כ כשחל
 בהו דין ם״ת ותפילין ממילא דצריכין הן אז להעיכול לשמה
 כיון להוא ממעשה הסית ותפילין, משא״כ בעור הבתים
 לרעת הרמב״ם רגם בלא עיברן כלל כשרים. איכ הרי לא
 איכפת לן כלל מצר חסרון לשמה שבהעיבוד דלא גרע נעבל
 שלא לשמה מהיכא דחסר העיבוד לגמרי רכשרין ג״כ, ורק
 ראם הזמנה מילתא היא אז חייל בה דין לשמה משוס
 מעשה ההזמנה בעצמה. ואשר ע״כ הא למפרש הגמ׳
 לפלוגתא דרשב״ג ורבנן בדין אם הזמנה מילתא היא והא
 לכתב הרטבים ללהכי א״צ עיבוד לשמה משום דעור הבתים
 א״צ עיבול כלל חל מילתא הוא, להואיל שעור הבתים איצ
 עיבוד כלל ע״כ ממילא אין כאן חסרון עשי׳ לשמה בעצם
 דן קדושת תפילין, וכל .החסרון הוא רק במעשה ההזמנה,
 וזה תלי בדין הזמנה מילתא היא או לא, משא״כ בגויל
 של ס״ת וקלף של הפרשיות כיון להעיבוד מעכב בהו איכ
 ממילא דצריך שיהא לשמו לכרע משום עצס לין קלושיו
 הספרים והתפילין לדק שעשיותיהן יהיו לשמן. וזהו שפסק

 הרמבים

 עלייהו מעיקרא, והרי הא ודאי דלענין דין קדושת כתב
 קדושתה באה תיכף בשעת כתיבה ואין חילוק בין תדתא
 לעתיקתא, ומדמותר בתדתא לשנות משל ראש לשל יד ש״מ
 לבלין קרישת כתב של הפרשיות של ראש ושל יד קדושתן
 שוה, והא דשל ראש קרושתו תמורה הוא רק מלין קדשת
 תפילין, ובע״כ דהן עצם הקדשה וקדושתן מעצמן מהכתב
 והבתים ביחד, דהרי התוספת קרישה לשל ראש הוא רק
 מקדשת התפילין בעצמן ולא נרי קרישת הכתב שבפרשיות,
 ואיכ אכתי צעיק מ״ש עור הבתים מעור הגויל כיון
 דתרווייהו הן עצם הקדשה וקדשתן מעצמן. ולפירוש השני
 שכתבנו דהא דתלי לה הגמ׳ לפלוגתא דרשביג ורבנן בדן
 הזמנה מילתא היא הוא רק לאביי, אבל לרבא הוי
 פלוגתייהו בעיקר עשית תפילין אם צריך לשמן ואין זה
 שייך כלל לדין הזמנה מילתא היא, קשה מהא דאיתא
 במנתות דף מ״ב אר״י אמר רב וכי עשאן וכו׳ מן הםיםין
 כשרה, כי אמריתה קמי׳ לשמואל אמר אף מן הםיסין פסולה
 בטינן טוי׳ לשמה, כתנאי ציפן וכו׳ טור בהמה טהורה
 כשרות ואעיפ שלא טיבדן לשמן רשביג אומר אף טור
 בהמה טהורה פסולות עד שיעבדם לשמן, ואם נימא
 דפלוגתייהו דרשב״ג ורבנן הוא בטיקר טשית תפילין אם יש
 בהו דין לשמה. א״כ הרי קשה מאי שיאטי׳ דתפילין וציצית
 להדדי. אלא ודאי דטיקר הפלוגתא הוי אס הזמנה מילתא

 היא ובזה שפיר ציצית ותפילין תד דינא להו.
 ונראה דמשו״ה הוא שהוסיף הרטבים טטמא בטיבוד טור
 הבתיס דכשרין אף שלא לשמן דהוא משוס לאיצ
 טיבוד כלל, ומשום דבאמת שיטתו כשיטת הבטהמיא רכל
 דהוא טצם הקדושה הזמנה מילתא היא ובטינן לשמה, וגם
 ס״ל דגם עור הבתים והרצועות הזויין עצם הקדישה מדין
 קדושת תפילין והזמנה בהו מילתא היא לכויע, ופלוגתא
 דרשב״ג ורבנן מפרש הרמב״ס להוא משום להא לעצם
 הקדשה שאני וחלה קדושתה עיי הזמנה הוא דווקא
 בהזמנה הצריכה מדינא לעצם התפילין והוא עפ״י דין
 ממעשה התפילין, בהזמנה כי האי הוא דהוי דכא שמועלת
 לתול בהו דין עצם הקדשה, וממילא דצריכה לשמן, אבל
 הזמכה שאיכה צריכה מדיכא לעצם התפילין, א״כ ממילא
 דאין בה משום עצם הקדשה כלל, והדר דכה ככל דין
 הזמכה לעלמא לתליא בפלוגתא להזמנה מילתא היא דפליגי
 בה רשביג ורבכן. וכמצא דטטמא דהרמבים וטעמא לגמ׳
 תרווייהו תר טטמא הוא, דכיון דאיצ טיבוד כלל משום
 הכי הוא דתליא בדין הזמנה מילתא היא אס לא. וניחא
 השתא הא דבגויל צריך טיבוד לשמה לכו״ט, דהתס הרי
 הטיבוד מטכב ט״כ תייל בו דין דטצם הקדושה להזמנה
 מילתא היא וצריך לשמה לכויט. וזהו גם טעמא דהרמב״ם
 דגם הרצוטות צריכות טיבוד לשמן, משום דשיל דגם
 הרצוטות הויין טצם הקדישה בדן קדושת תפילין, והעיכול

 מעכב בהן, ט״כ ממילא דצריכין לשמה.
 אלא דצ״ע על דברינו מהסוגיא דמנחות דף ל״ד שהבאנו
 למעלה דהך דינא אם בחדתתא מותר לשנות משל
 ראש לשל יד הוא תלוי בפלוגתא להזמנה מילתא היא. הרי
 להדיא רלמ״ר הזמנה לאו מילתא היא גם בתפילין לא מהניא
 הזמנה. ומוכרח חזה אחת משתי אלה, או דגם בעצם
 הקדשה הוא תלוי בפלוגתא דהזמנה מילתא היא וכדעת התום/
 או דתפילין מצד עצמן לא הוויין עצם הקדשה כלל וכרעת
 בעהמיא, אבל הא ודאי דגם הזמנה דתפילין תלוי בדן
 הזמנה מילתא היא וכמבואר בהםוגיא דמכחות, ונסתר כל
 משיכ בלעת הרמנ״ם. אכן נראה לחלוק דין הזמנה למ״ד
 הזמנה מילתא היא מ?ך לינא לעצם הקדשה, לבהך
 להזמנה מילתא היא ישוד דינו תלוי רק בשם הזמנה בלבל,
 וכל הזמנה שהיא חל עצ ידה קדשה למיד הזמנה מילתא
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 אם הוא לין מםויים בםתימ אם לא.

 ונראה דבםית דכתיב בי׳ וכתב לו את משנה ההורה
 הזאת על ספר איכ וראי דדן עיבוד שלו יש בו
 גס מדין קדושת כדת, דכיון דכתיב ספר בגופי׳ א״כ גם זה
 דבעיגן בי׳ ספר הוא גיכ מדן ס״ת. אכן במזוזה צ״ע, דהנה
 בהא דררשינן בה נאמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן
 על הספר אף כאן על הספר, פירשו התום׳ במנחות שם דהג״ש
 הוא מכתיבה דפרשת סוכוה, אשר לפיז ציע אם נימא דכיון
 דילפינן לה מסוטה איכ הוי דין עיבוד ודין ספר שלה כמו
 גבי סוטה דאין בה משום קלושה, או לנימא להא מלמד
 בגזיש מקרא דוכתבתם היינו כמאן דכתיב בה ספר להדיא
 והדר דין ספר שלה משום דין מזוזה וקדושת מזוזה. אך
 לפיד הרמבים נראה הדברים מוכרתים מתוך דברי הירושלמי
 יומא שהבאנו דפליגי רשביג ורבנן בטור מזוזה אם צריכה
 טיבוד לשמה, ולפיד הרמב״ס שהוסיף בפלוגהא דטור הבתים
 דטטמא דחכמים דא״צ טיבוד לשמן הוא משים דטור
 הבתים א״צ עיבוד גלל, הרי קשה דהרי רבנן מכשרי גס
 במזוזה ואטיג לשם ולאי לצריכה טיבוד והטיבוד מטכב בה.
 ובטיכ צ״ל להלין טיבול של מזוזה כיין לילפינן לי׳ מכתיבת
 פרשת סוטה אינו מדין כתיבת מזוזה ורק כרין ספר דפרשת
 סוטה דאין בזה משום קדשה, וע״כ לענין דינא •דלשמה
 דדינו תלוי רק בדין קדשה דינה שיה כמו שאיצ טיבוד
 כלל, וזהו דפליגי בה רשב״ג ורבנן כמו דפליגי גבי טור
 הבתים, כיון דשניהן שוין ברין עיבוד לענין דינא דלשמה
 ונשיג. אשר לפ״ז הרי מיושב היטב דעת הרמבים שתחלק
 בין מזוזה לספרים ותפילין, ומשוס דלשיטת הרמבים דתכמים
 לא פליגי להכשיר בטיבדן שלא לשמן כי אם בדבר שאיצ
 טיבוד כלל, איכ ממילא דרק במזוזה דהטיבוד הוא רק
 משום דין ספר אבל אין בו משים קרישה, בזה הוא דלא
 בטי לשמה, משאיכ בם״ת דכתיב ספר בגופי׳, וכן תפילין
 דלא כתיב בהו כתיבה כלל הרי בעיכ דדין עיבודן גלמד
 מסית, והעיבוד שלהן יש בו משוס קדושה, איכ הלא
 צריך לשמה לכויט, והירושלמי והםוגיא דגיטין דף נ״ד לא

 פליגי, וזהי שפסק כן הרמבים.
 והנה בתום׳ במגתות שם עיר פירישא דהגזיש דכתיבה
 כתיבה שבמזוזה הוא מכתיבה האמורה בס״ת,
 ופירוש זה ייתר מסתבר דהרי מזוזה הוי חד ענינא טם
 ס״ת, דאית בהו קדשה, ופירוש זה טולה לדטת הראשונים
 דםיל דגם בכתיבי; נחלקו רשב״ג ורבנן, ולפ״ז מזוזה
 וספרים ותפילין שיין בדיגייהו, ושפיר מתפרש דהגזיש
 לכתיבה כתיבה הוא מסית. אכן לדעת הרמבים הרי
 נתבאר דמדפליגי רשביג ורבגן בעור מזוזה אם צריכה
 עיבוד לשמה ש״מ דבמזוזה אין בדין עיבודה משום קדושה,
 שמשייה מתחשבא לעכין לשמה כמו דבר שאיצ עיבור כלל,
 ובע״כ להגזיש לכתיבה כתיבה היא מפרשת סוטה. ומיין
 בתשובת הרמבים שהובאה בכ״מ שם הטעם לבמזוזה איצ
 טיבוד לשמה וזיל מפני שלא נשמט במזוזה טיבול לשמה
 וכו׳ והיכא דלא איתמר לא איתמר, וא״ת מיש ם״ת ותפילין
 צריכין עימד לשמן, לפי שטצמו של םית וטצמן של תפילין
 הן המצוה וכו׳ וטצמה של מזוזה אינה המצוה ולא תחשב
 מצוה אלא מפ;י שהבית חייב וכו׳ ט״כ, ולכאורה אינו מובן
 להרי הדין לשמן של םת״מ הוא מחמת טצם דין וקרישת
 תפצא שע״י הכתב שבהן הוא, ואין זה שייך כלל לדן חובת
 וקיום המצוה שבהן, וא״כ מאי שייכית הוא לין מצותן
 לענין הדן של לשמה, ומאי גיח אם הוא חובת הגוף או
 תובת בית, כיון דעכ״פ קדושתן תדא היא והכתוב בזה
 כתיב בזה, אכן לענין מאי דאיירינן בהגז״ש לכתיבה
 כתיבה דנוכל למילפה או מכתיבת פרשת םיטה או מכתיבת
 םית בזה שפיר שייך הך פירכא לענין טיקר הילפותא

 זיותר

 הרמב״ם בטיל וקלף של ספרים ותפילין וכן בעור של רצועות
 לצריכין עיבוד לשמן משום רכל הגי העיבוד מעכב בהן ואין
 דינן תלוי בדין הזמנה מילתא היא כי אם דלכויע בעינן
 בהי לשמן, משאיכ בעור הבתים דא״צ עיביד כלל ודינן
 תלוי בדין הזמנה מילתא היא עיכ פסק הרמביס דאיצ
 עיבוד לשמן וכרבא דהזמנה לאו מילתא היא. ומתישבים
 דברי הרמב״ם גם לפי שיטת התום׳ והרמב״ן דלא מתלקי

 בין תשמישין לטצם הקדשה וכשיג.
 ולפ״ז מיושבים היטב דברי הרמבים שפסק דמזוזה א״צ
 טיבוד לשמה, דהנה הך דיגא דטיבוד הא אין
 זה דין בסתימ לתור, כי אם בכל מקום דבטינן ספר
 בטיק טיבוד, דספר היינו מטובד, וכמבואר בהגימ פיא
 מהל׳ תפילין, והביא זאת מהך דפרשת סוטה צריכה טיבוד,
 והרי בירושלמי סוטה פיב מבואר דמגילת סוטה אין בה משום
 קדשה משום מיתנה למתיקה יכדאיהא התס דאיגה מטמאה את
 הידים, הרי להדיא דכל דכתיב בי׳ ספר היינו מטובד
 ואפילו במקום דלית בי׳ משוס קדשה כלל. ולפ״ז צ״ט
 בסתימ דבטינן טיבוד, [וכדאיתא ברמבים פיא הייד דגם
 מזוזה שכתבה טל טור שאינו מטובד פסולה] אם הוא דין
 של סתימ מדין קדושתן. או משום דלא גרט מכל כתיבה
 וספר שבתורה דבעינן בהו טיבוד, וה״נ םתימ דכוותה,
 אבל דין מסויים בסת׳מ ליכא שיהיו צריכין עיבוד. והנה
 בפשיטות נראה הדבר מבואר מהא דאיתא בשבת דף טיט
 הלכה למשה מסיני תפילין טל הקלף ומזוזה טל דוכסוםטוס
 קלף במקום בשר דוכםוםטום במקום שטר, ואם שינה בזה
 ובזה פסול, ובירושלמי פיא דמגילה סית טל הגויל במקום
 שטר, וקאי זאת טל ההלכה למשה מסיגי המוזכרת מקודם
 וכמבואר ברמבים פיא מהל׳ תפילין יטויש, הרי להדיא
 דהוא דין מסויים בםת״מ מהלמ״מ, דאי משים דין ספר
 שבכ״מ הרי ליכא שום תילוקא בין גויל וקלף ודכסיסטום
 ובין מקום שטר או מקום בשר דבכל גווגי ספר מיקרי,
 והכא הא תניא ראם שינה בזה ובזה פסול, אלא וראי שימ
 דהוא דין מסויים בסת״מ בלבד. אכן אכתי צ״ט, דהנה
 במנתות דף ליד ת״ר וכתבתם יכול יכתבנה טל האבנים
 ?אמר כאן כתיבה ונאמר להלן כתיבה מה להלן טל הספר
 אף כאן טל הספר, או כלך לדרך זו נאמר כאן כתיבה
 ונאמר להלן כתיבה מה להלן טל האבנים אף כאן טצהאבנים
 וכו׳ מין כתיבה הטהגת לדורות מכתיבה הנוהגת לדורות
, וביאור הסוגיא, דאט״ג דאיכא הלכה בםת״מ דבמינן  וכו,
 דוקא גויל וקלף ודוכסוםטום ובלאיה מיפסלא, מימ טל
 האבנים שפיר הוה מתכשרא מגזיש דכתיבה כתיבה, אם
 לא משוס טעמא רמץ דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג
 לדורות ממצא דילפיגן מהגיש דבטינן דווקא ספר, אכן
 אכתי צ״ט בטיקר הגזיש למאי אתיא, כיון דלפי המםקנא
 נשאר דן םמ״מ כפי ההלכה דווקא בטיל וקלף ודוכםוםטום
 שבז: נכלל גם דין ספר, וא״כ אכתי טיקר הגז״ש מייתרא.
 והנראה מוכרת מזה, דבההלכה שנאמרה בגייל וקלף
 ודוכםיסטוס לא נכלל דין טיבוד, ואי משום ההלכה הוה
 גם טיר מצה ודיפתרא כשר בהו, וטיז באה הגזיש
 במזוזה דבטיגן דווקא ספר, ור״ל שיהא דווקא מטובר, אלא
 דלאחר שנאמרה הגזיש הרי הוה מצינן למילף דיכתבנה טל
 האבנים וע׳ז הוא דקאמר דנין דבר הנוהג לדורות מדבר
 הנוהג לדורות ובעינן דווקא ספר. ולפ״ז שוב ציע בדן
 עיבור של םת״מ אם הוא דין משויים בםת״מ. או מדין
 הפר של כה״ת טלה, דמההלכה הרי ליכא שים הוכחה מיז
 כיון ללא נכלל בה לין עיבוד, ותרי דיני כינהו, דההלכה
 נאמרה על עצם העור של טיל וקלף ולוכסוםעום ומקום
 שער ומקים בשר, ודן.העיבוד היא במזוזה רק מגזיש
 לכתיבה כתיבה דבמינן דווקא ספר, ובזה הרי לא מציגו
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 מברן שלא לשמן פסולין לפיכך אם מברן הנכרי פסולין,
 אעיפ שאמרנו לו לנכרי לעבד מור זה לשם הספר או לשם
 התפילין פסילין שהנכרי על דעת עצמו הוא עושה לא על
 דעת השוכר אותו עכיל, הרי דתלי לפסול הנכרי במעמא
 דעושה על דעת עצמו הא לאיה הי׳ העיבוד כשר, ומבואר
 מזה להדיא דאין מעשה נכרי מופקע מרין תורת לשמה של
 סת״מ, אכן נראה דהא דכתב הרמבים שהנכרי עיר עצמו
 הוא עושה. אין פירושו דמשו״ה חיישינן שמא לא נתכויןכלל
 לשם הסתימ, ורק דדינא נקע הכא, דהא ודאי דנכרי כיון
 דאינו בתורת םת״מ, איכ ממילא דמופקע הוא גס מדין
 לשמה שלהם, ומחשבתו לשמן אינה מועלת כלל, אלא ראם
 הי׳ חל הדין במעשיו שהן נעשין על דעת ישראל, א״כ א1
׳ מיחשב זאת עיבוד לשמן, ולא שייך הא דעצם מעשיו  ה,
 מופקעין מדין חלות לשמה, כיון דהעיבוד הוא רק הכשר
 בעלמא, ועיכ שפיר אס הי׳ חל במעשיו הך דינא שנעשין
 על דעת הישראל הי׳ סגי להדין לשמה של עיבוד, והא
 דככרי עושה עיר עצמו זהו גופא יסוד הדין מה דמעשיו
 מופקעין מדין תורת לשמה. ומיושב היעב דעת הרמב״ם
 וכמש״כ, וכבר הערני כה ידידי הגרשיז שי׳ בהסוגיא דגיעין
 דף כיג מכרי פסול לכתוב את הגט משום מכרי אדעתא
 מפשי׳ קעביד, דאין זה רק משום אוממא דלא נתכוין לשמה
 כי אם דהוא פסול מדינא, והביא לזה מדברי הרמבים
 בפיג מהל׳ גירושין הטיו שפסק דישראל מחלל שבתות
 בפרהסיא ג״כ דינו כנכרי בזה, ואס נימא דהוא רק אומדגא
 בלבד מאי שייכות הוא בזה הדין דמומר לחלל שבת
 בפרהסיא דינו כנכרי לכל דבריו, איו דהפסול דנכרי הוא
 מדינא. והיינו כמשיכ רהא מכרי אדעתא מפשי׳ קעביד
 הוא דינא רלא חייל בי׳ דין ציווי הבעלים, וכס בגירישין
 הדבר פשוט, דבלא ציווי הבעל הא לא הוי לשמה, אלא
 דגם הכא ג״כ נכון כמשיכ דבלא חלית דין של ציווי ישראל

 לית במעשיו דין תורת לשמה כל סתימ וכמשיכ.
 ויסוד דבר זה נלמד הוא מהסוגיא דגיטין דף מ״ה
 דסית שכתבו נכרי הגיא אידך קורין בו. ומוקי
 לה שם בסוגיא כמיד דלא בטינן כתיבה לשמן. וקשה
 דבאזכרות הא ודאי דבטיגן לשמן לטיט וכדאיתא בגיטין
 דף כ׳ ודף נ״ד ולא מצינו בזה שום פלוגתא כלל, ואיכ
 איך כשר הסית שכתבו נכרי וקורין בו והא חסר הלשמן
 של אזכרות. והנראה לומר בזה. דמה שם בסוגיא טור
 איר נחמן נקיטינן ס״ת שכתבו מין ישרף כתבו גכרייגנז,
 וטיין ברמב״ם בפיו מיסודי התורה שכתב הטעם דישרף לפי
 שאינו מאמין וכותב האזכרות שלא לשמן. וקשה לפמשיכ
 בדטת הרמב״ם מכרי אינו בר לשמה וכל מטשיו הן מופקטיו
 מתורת לשמה, איכ אמאי בכתבו נכרי יגנז והא לא תלה טל
 האזכרות תורת לשמן והוי כמו שכתבו מין. והפשוט בזה
 הוא. דדין לשמה של סת״מ ודי! לשמה של אזכרות חלוקין
 הן בזה, חיל הרמבים שם אבל אפיקורוס ישראל שכתב
 ס״ת שורפין אותו טס האזכרות שבו מפני שאינו מאמין
 בקדושת השם ולא כתבו לשמו אלא שהוא מטלה בדטתו
 שזה כשאר הדברים והואיל ורמתו כן לא נתקדש השם מכיל.
 הרי דלטנין דין קדושת אזכרות אין זה דין כוונה של לשמו
 שהוא באמת דבר נוסף טל מטשה הכתיבה. כי אם דהוא
 זה במטשה הכתיבה טצמה אם נכתבה בתורת שם אם לא.
 וכל שהוא נכתב בתורת שם תל בי׳ קדושת שם ואית בי׳
 הלאו דלא תטשון וגו׳. וכמש״כ הרמבים דהפקטת קדושת
 שם בכתבו מין הוא מפני שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר
 הדברים, ור״ל דלא נכתב בתורת שם כלל, אבל לא דיש
 בו דין נוסף של כוונה לשמו, אשר לפיז הרי ניתא הא
 דכתבו נכרי יגנז. דנהי דמעשיו מזפקמין מדין חלות לשמה,
 אבל מימ כתיבתו היתה בתורת קדושת השם, וזה מעצם

 לין

 דיותר שיה מזוזה לפרשת הוטה דתרווייהו איגן חובת הגוף
 משאיכ סית דהיא חובת הגוף, וכמו דאמריגן התם דגין
 דבר הנוהג לדורות מדבר הנוהג לדורות והיג דכוותה.
 וממילא כיון דהדין ספר ילפינן לי׳ מפרשת סוטה טיכ לא

 בטינן לשמה בטיבודה וכשינ.

 פ׳׳א הט״ו הכותב סית או תפילין או מזוזה ובשטת
 כתיבה לא היתה לו כוונה וכתב אזכרה
 מן האזכרות שבהן שלא לשמן פסולין טכ״ל, מבואר בדברי
 הרמב״ס דרק אזכרות אם לא כתבן לשמן הוא דפסולין
 הסית והתפילין והמזוזה, אבל דין כתיבת סתימ טצמו כשר
 גם בלא כוונה [דהרי תרי מילי נפרדים נינהו, דכוונת
 אזכרות הוא לשם קרישת השם וכמבואר בנימין דף כ׳ ולא
 כוונת קדושת סתימ] וכן לקמן בפיי כשחשב כל הדברים שס״ת
 נפסלת בהן תשב שס רק שכתב האזכרות בלא כוונה,
 ולא הזכיר שם דגם ביתר הכתיבה אם לא כתבה לשם
 סית דפסולה, והיינו משוס דהרמביס םובר דבדין קדושת
 סת״מ כשר גס בלא כוונת כתיבה לשמה, ורק בדין קדושת
 אזכרות הוא דבעינן שיכתבס לשם קדושתן. וקשה מהא
 דאיתא בגיטין דף מ״ה דפריך שם על הא דתניא ומעשה
 בנכרי אחד בצירן שהי׳ כותב ספרים והתיר רשב״ג ליקת
 ממנו ורשב״ג עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמן לא בעי וכו/
 ומסיק שם דבאמת לרשב״ג רבעי עיבוד לשמן גם כתיבה
 לשמן הוא לעיכובא, ולפיז ציע על הרמב״ם שפסק בפיא
 שם הייא דגויל של ס״ת וקלף של תפילין אם עיבדן שלא
 לשמן פסולין. וכן פסק בפ״י שם, וח״כ הרי כש״כ דבעינן

 כתיבה לשמן וכמבואר בהםוגיא דגיטין וציע.
 והנה בעיקר החילוק שבין כתיבה לעיבוד לדעת הרמב״ם,
 נראה דהוא משום דהרמב״ם סיל דכתיבה כיון
 שבה הוא דכגמר וחל כל דין ושם סת״מ, דפרשה הכתובה
 היא היא עצם הסת״מ. ומשרה לא בעינן בה כוונת לשמה,
 כיין רמעשה הכתיבה היא בעצמותה עלם מעשה הסתימ,
 עיכ חייל בה קדושת סת״מ ממילא וסתמא לשמן קאי.
 משאיכ בעיבוד דאכתי לא נעשו סת״מ ורק מעשה הכשר
 בלבד הוא דהוי, ועיכ בעינן בו כוונת לשמה. כיון
 דבלא״ה אין בהמעשה שוס חלות קדושה כלל. אשר לפיז
 מתישבא היטב הסוגיא דגיטין גס לדעת הרמב״ם, דנראה
 להא דמעשה נכר* לא הוי בכלל לשמה, אין זה רק משום
 חסרון מחשבתו. כי אם דהגכרי מופקע מעיקר לין עשית
 לשמה, וכך הוא לינו לאין במעשיו כל עיקר החלות של
 לשמה, ומשוס דכל שאינו בקדושת ישראל אינו בכלל עשית
 קדושה ולשמה של סת״מ, אשר לפ״ז זהו דפריך הגמ׳
 ולרשביג עיבוד לשמן בעי כתיבה לשמן לא בעי, דבנכרי
 דהלשמה פקע בי׳ מדינא א״כ הרי פקע מיגי׳ גם הך דיגא
 דסתמא לשמן קאי כיון דגם עיקר מעשיו לית בהו חלות
 לין דלשמה, וממילא דכתיבה ועיבוד שרן בי/ ואדרבה כתיבה
 עוד בעי יותר לשמה. כיון דהוא עיקרהסת״מ, אבל אה״נ
 דבישראל שפיר ייל דכתיבה עדיף דסתמא לשמן קאי.
 והרמבים דפםק דכתיבת נכרי בסתימ פסולה מקרא
 דוקשרתם וכתבתם. וכל כתיבת סתימ אינה רק בישראל,
 עיכ ממילא דבכתיבה אמרינן דסתמא לשמן קאי, ומשויה
 הוא שהשמיט בכתיבה כל הדין לשמן של סתימ, ולא הביא
 רק הלשמן של אזכרות שהוא דין בפיט ולא אמרינן בי׳
 סתמא לשמן קאי, וטיין בתום׳ שהקשו דמאי פריך מטיבוד
 לכתיבה ודילמא שאני כתיבה דסתמא לשמן קאי ונשארו
 בציע, ובעיכ כמשיכ מכרי שאני דלית בי׳ גם הדין של

 סתמא לשמן קאי.
 אלא דקשה מהא דכתב הרמבים בפיא מהל׳ תפילין
 הי״א זיל גייל של סית וקלף של תפילין וכו׳ ואם



 תפילין חיים חלד ה

 בתורת השם להוא רץ בפיע בחלות לץ קרושת אזכרות
 הנאמר מל מעשה כתיבתן אשר בלא זה אין בוקלושת השם
 ואינו בכלל אזכרה, ואין זה שייך כלל ללין לשמה, משאיכ
 הלין השני שבאזכרות שהוא לין לשמה בהכשר כתיבתו שפיר
 י״ל להוא שוה בדינו לדין לשמה של שאר כל הכתיבה של
 סת״מ, ולמיד דלא בעינן כתיבה לשמן בסת״מ פקע גם הך
 דינא דלשמן של אזכרות, אשר ע״כ ממילא ניחא הא דכשר
 בכתבו נכרי משוס מעמא דלא בעינן כתיבה לשמן, רזה
 מועיל לענין דין לשמן האמור בין בכתיבת סתימ ובין
 בכתיבת אזכרות, ולענין כוונת כתיבת האזכרות שהוא
 מעצם מעשה הכתיבה הרי מתכשרא בכתיבת נכרי באחרים
 מומדין עיג שיראו שכותב לשמו, ומתישבא הימב הסוגיא

 לכו״ע וכשינ.
 אכן הרי כיז הוא אס נימא להא מכרי לאו בר לשמה
 הוא מרינא, וע״כ שפיר נוכל לחלק בין לין לשמן של
 םתימ ובין דין כוונת אזכרות, אבל אם נימא רכל החסרון
 לשמה שבנכרי הוא רק משוס דארעתא דנפשי׳ קעביד ולא
 נתכוין כלל לשמה, והכל תלוי בתר מחשבתו, איכ הרי אין
 לחלק בין כוונה לכוונה, וכוונת לשמן וטונת כתיבת האזכרות
 שניהן שוין בזה, והדרא קושיא למכתה על הא דתני דםית
 שכתבו נכרי קורין בו דמפרש לה בסוגיא שם משום דלא
 בעינן כתיבה לשמן והא חסר כוונת אזכרות שזה מעכב
 לכויע, אלא ודאי כמשיכ דכתיבת נכרי מופקעת מדינא
 מתורת לשמה, והא דנכרי אדעתא מפשי׳ קעביד הוא גיכ
 מדינא דלא תל בי׳ דין ציווי הבעלים, ושפיר תלוק בזה
 דין כוונת לשמה מדין כוונת קדושת אזכרות, ונמצא
 דכל דברינו מוכרתיס ומבוארים מתיך הסוגיא, ומיושב

 היטב דעת הרמב״ם כמשיט

 הלכות מילה
 פ״א היי כשם שמילת הבנים דוחה את השבת כך מילת
 העבדים שהם נימולים לשמנה דוחה את השבת
 אס חל שמיני שלהם בשבת חון מיליד בית שלא מבלה
 אמי עד שילדה שאע״פ שנימול לשמנה אינו דוחה את
 השבת עכיל, ובהשגות זיל לא ידעתי מהו זה ההפרש
 ואולי מפני שהוא מסופק אם הלכה כר׳ חמא דמפליג
 בטבילה ולענין מידחי שבת לחומרא ולא דחי מכיל, והוא
 משוס דבשבת דף קל״ה איתא אמר ר׳ אסי כל שאמו טמאה
 לידה נימול לשמנה וכל שאין אמו טמאה לידה אין נימול
 לשמנה שנאמר אשה כי תזריט וילדה זכר וטמאה וגו׳ וביום
 השמיני ימול בשר ערלתו וכו׳ איני והאיתמר יוצא דופן ומי
 שיש לו שתי ערלות ריה ורחביר חיא מתללין עליו את
 השבת וחיא אין מחללין עיכ לא פליגי אלא לתלל עליו את
 השית אבל לח׳ ודאי מהלינן לי׳ הא בהא תליא, ריל
 לחילול שבת בשמיני תליא ועיכ הא בהא תליא, וזהו
 שהשיג הראב״ד לכיון לנימול לשמנה א״כ אמאי אינו לוחה
 את השבת. אלא לשם בסוגיא כתנאי יש יליד בית שנימול
 לאחל ויש יליד בית שנימול לשמנה וכו׳ לקח שפחה
 ונתעברה אצלו וילדה זהו יליד בית הנימול לח׳ ר׳ חמא
 אומר ילדה ואח״נ הטבילה זהו יליד בית שנימול לאי
 הטבילה ואחיכ ילדה זהו יליד בית הנימול לח׳ ותיק לא
 שני לי׳ בין הטבילה ואחיכ ילדה בין ילדה ואחיכ הטבילה
 דאע״ג דאין אמו טמאה לילה נימול לח׳, וזהו שסיים
 הראב״ל דייל להרמב״ם מםפקא לי׳ אם הלכה כר׳ חמא
 או כרבנן ופסק בשניהם לחומרא לנימול לשמנה ואינו לוחה

 את השבת אבל אהינ לשמנה ודחית שבת זב״ז תליין.
 והן י* ל בדעת הרמבים, דסיל דאע״ג לבעיקר הדין מילה
 שמיני ודחית שבת תלויין זביז, וכל שנימול לשמנה

 דוחה

 חרושי רבנו היה!
 לין מעשה הכתיבה שאין חלוק בזה בין כתבו נכרי לכתבו
 ישראל, וקאי בלאו דלא תעשון וגו׳ ויננז. משאיכ לעגין
 הדן לשמה של סתימ דהוא זה דין טםף של כוונת לשמה
 גוסף על מעשה הכתיבה, בזה הוא דאמרינן מכרי שאין
 בו קדושת ישראל מופקע מזה ואין במעשיו תורת לשמה כלל,
 אשר לפיז הרי מבואר היטב הא דתני דסית שכתבו נכרי
 קורין בו דמפרש לה הסיגיא משום דלא במינן כתיבה
 לשמן. ולא קשה מהא דבאזכרות במינן ודאי לשמן לכויע.
 משום דבאמת איירי כשישראל עומד על גביו ומלמד אותו
 שיכתוב לשמן, אלא דכיון מכרי על דעת עצמו הוא עושה
 ומחשבתו לשמן הוא כוונת עצמו ולא על דעת ישראל, א״כ הא
 ממילא ללענין קדשת סתימ מעשיו מופקמין מתורת לשמה
 ובעיכ ללא איתכשרא כתיבתו אם לא ללא בעינן כתיבה
 לשמן, משאיכ לענין הדן לשמן המיוחד באזכרות למהניא
 בזה גם כוונת נכרי מיכ שפיר מתכשרא כתיבתו עיי

 האחרים המלמדין אותו שיכתוב לשמן.
 האומנם לנראה רכל משיכ בדין כוונת האזכרות הוא
 רק לעגין הלאו ללא תעשון וגי, ומשום לכיון
 מכתב בידיעה וכוונה שהוא השם תיילא בי׳ קדושת אזכרה
 וקאי בלאו דלא תעשון וגו׳, אבל מימ י״ל דלענין לין
 הכשר כתיבתו צריך כווגת לשמו, ומשום דלא סגי בחלות
 קדושת השם שבו. כי אס דבעיגן שיהיו כל עשיותיו לשמו,
 וממילא רלענין הכשרא לםתימ בעינן דקא שכל האזכרות
 יהיו כתובין לשם קדשת האזכרה, אשר לפיז אכתי ציע
 םוגית הגמ׳ בס״ת שכתבו נכרי דקורין בו משוס דלא בעינן
 כתיבה לשמן והא אכתי מיחםרא הלשמן של קדשת האזכרות
 דמעכב בסתימ, שבזה הנכרי פסול כיון דאין במעשיו דין
 תורת לשמה, אכן נראה דעיקר דין זה במחלוקת שנוי.
 והסוגיא מתישבת לדברי הכל. דהנה הטור ביויד סי׳ רע״ד
 כתב וז״ל צריך שיאמר הסופר כשיתחיל לכתוב ספר זה
 אני כותב לשם קדושת סית וכו׳ ואס לא משה כן פסול.
 ובסי׳ רעיו כתב וזיל אע״פ שאומר בתחילת הספר שכתבו
 לשם קדושת םית בכל פעם שכותב שם צריך לחשוב שכותב
 לשם קדושת השם עכ״ל, וכבר הקשו מרש כוונת קדשת
 אזכרות דםגי במחשבה לחוד מדין כוונת כתיבת כל הסית
 לצריך דוקא שיאמר ולא םגי במחשבה בלבד, עיייש בביי
 ומרז, ולפי לבדנו נראה להיט להטיר, דשאני לין לשמן
 של םתימ להוא דין כוונה ומחשבה נוספה של לשמן, ועיכ
 בעינן בזה דבור כדילפינן לה מפיגול, משא״כ לענין לין
 כוונה המיוחדת בכתיבת אזכרות וקדושתן להוא רק שיבתבם
 בתורת השם. ושיהיו מעשיו וידיעתו מכוונים שכותב את
 השם. ונמצא להוא זה רק כוונת וידיעת מעשה הכתיבה
 בלבד שהוא זה כתיבת השם, ולא חלות דין נוסף שלטונה
 ועיכ סגי בזה במחשבה לחוד, הרי להליא בדעת הטור
 דגם לעגין הכשר כתיבת האזכרות יסוד דין כוונתם הוא רק
 שיכתבם בתורת השם, אכן בםמיג וספר התרומה כתוב
 בכתיבת האזכרות לצריך שיאמר בפיו רוקא, ושימ רס״ל
 ללענין כתיבת השם צריך כוונה לשמו נושף על מעשה
 הכתיבה ומשרה הוא דבעינן שיאמר בפיו, והנה לדעת
 הטור הרי הםוגיא ניחא בפשיטות, כמשיכ רלעכין כתיבת
 האזכרות כשרה כתיבת נכרי באחרים עומדים ע״ג, וכמש״כ
 הטעם לאין בזה לין כוונת לשמן, אלא לנראה דגם לדעת
 הםמיג וסהית גיכ ניחא השוגיא כמש״כ. להא מיהא לשני
 דינים נפרדים הס באזכרות, חדא דין כתיבתן בתורת שס
 שזהו עצם מעשה האזכרות שבזה חיילא עלייהו דין אזכרות
 וקדושת השם, ושנית חלות דן הכוונה דלשמן שהוא דין
 הכשר כתיבתן, וע״כ נראה לנהי דמיקר דין כתיבתו בתורת
 שם זהו לטיע וכמו שהבאנו מהםוגיא דגיכוין דליכא שוס
 פלוגתא בזה, אכן כ״ז הוא לעכין הנמנה דבעינן שיכתבנו



לה חיים הלוי  !מי

 רק לישראל לבל, ולין שמנה נאמר בשניהם וכדכתיב בקרא
 ובן שמנת ימים ימול וגו/ וכן גם בני קמורה מילתן בשמיני.
 אשר ט״כ זהו דפריך אב״ הרות הראשונים יוכיחו; ריל
 לנהי דמשום הך אזהרה רוביום השמיני וגר שנאמרה לישראל
ד ט  בלבד נתמעמ כל היכא שאין אמו ממאה לילה, אבל א
 יגהוג בו דין שמיני הנאמר לאברהם, דשם אעיג דאין אמו
 ממאה לידה נימול דוקא לשמנה, וטיז משני ניתנה תורי:
 ונתחדשה הלכה, רבישראל מיהא ליכא לין שמיני כ״א בשאמו
 ממאה לידה. אשר לפיז נראה, דזהו ביאור הסוגיא דפריך
 שם איני והאיממר יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות, ריה
 ורחביר, חיא מחללין עליו את השבח, וח״א אין מחללין,
 טיכ לא פליגי אלא לחלל עליו את השבת אבל לח׳ ודאי
 מהלינן לי/ אשר לכאורה צ״ע דאיך נוכל לחלק בין דחית
 שבת לדין שמיני והא תרווייהו מחד קרא לוביוס השמיני
 נפקי ושניהם תד מעמא להו אם דרשינן סמוכין לקראי
 הטמאה שבעת ימים וגו׳ וביום השמיט וגו׳ או לא, איכ
 מהית נחלק ביניהם. אכן לפי המבואר הרי ניתא, דגראה
 להא למילה בשמיני דוחה שבת הוא רוקא באזהרת שמיני
 שבקרא דוביוס השמיני ימול שנאמרה רק לישראל, משא״כ
 בדין מילה בשמיני שנאמרה לאברהם בקרא לובן שמנת ימים
 וגו׳ ההיא לא לחיא שבת, ובני קטורה יוכיחו דאיכללו
 באזהרה זו ואין מילתן לוחה את השבת, וזהו רקאמר הגמ׳
 לעל כאן ל״פ אלא לחלל טליו את השבת, ומשוס דדרשינן
 לכל שאינו בכלל וטמאה אינו בכלל וביום השמיגי וגז/ ולימ
 בי׳ אזהרת שמיני האמור לישראל, אבל מימ לח׳ ולאי
 מהלינן לי/ משום אזהרת שמיני שנאמרה לאברהם, ומשום
 דלא גרע מבני קטורה, ושימ ללא אמרינן ניתנה הורה
 ונתחלשה הלכה, וע״ז הוא למשגי להא בהא תליא, וכטטמא
 דרב אםי דנתתדשה הלכה רכל שאין אמו טמאה לילה פקע
 מיני׳ דין שמיני לגמרי, וע״ז הוא דמייתי כתנאי דפליגי
 רבנן ור׳ תמא באין אמו טמאה לידה אס נוהג בו דין
 שמיני האמור לאברהם אס לא. ולפ״ז הרי מיושב היטב דטת
 הרמבים שפסק ביוצא דופן וכיליד בית שלא טבלה אמו
 שנימולין לשמנה ואינן דוחין את השבת, משוס דפוסק כאביי
 דלא אמרינן ניתנה תורה ונתחדשה הלכה, והדרשא רכל שאינה
 בכלל וטמאה אינו בכלל וביום השמיני ימול, הוא רק
 לאפקוטי מיני׳ דין שמיני האמור לישראל, אבל אה״נ דנוהג
 בי׳ דין שמיני מקרא רובן שמנת ימים וגו׳ שנאמר לאברהם,
 וטיכ לא דחי שבת, וכשינ דדחית שבת תלוי רק באזהרי*
 שמיני שנאמרה לישראל בקרא דוביוס השמיני וגו׳. ודטת
 הראביד כפירוש הראשון שכתבנו להא דדורות •הראשונים
 יוכיחו ר״ל רמזה מוכח דלא דרשינן כלל להך סמוכין
 הטמאה וגו׳ וביוס השמיני ימול וגו/ אבל אה״נ דלא
 מתלקינן כלל בין אזהרת שמיני שנאמרה לאברהם לאזהרת
 שמיני שנשנית למשה, ותרווייהו תד דינא להו, וטיכ סיל
 דלטולם דין שמיני ודחית שבת הא בהא מליא וכהסוגי^

 דשבת שהבאנו וכשינ.

 הלכות שבת
 פ״י הי״ז זיל המפיס שחין בשבת כלי להרחיב פ^
 המכה כדרך שהרופאים טושין שהן מתכוונין
 ברפואה להרחיב פי המכה ה״ז חייב וכו׳ ואם הפיסה
 להוציא ממנה הליחה שבה היז מותר טכיל, ובהכיה זיל
 רמשים המזיקין כגון נחשים ומקרבים וכיוצא בהן וכו׳ מותר
 לצוד אותן בשבת והוא שיתכוין להנצל מנשיכתן כיצד הוא־
 עושה כופה כלי עליהן או מקיף עליהן או קושרן כדי שלא
 יזיקו מכיל, ובמימ שם הקשה מהא דאיתא בשבת דף קי1
 עיב איכא דממני לה אהא המפיס מורסא בשבת אם

 למשות

 5 חרושי רבנו הלב
 דוחה שבת, מימ הכא ביליד בית שלא טבלה אמו עד אחר
 לידתה לא דחי שבת, ומשום דבאמת הרי הולד טד שלא
 טבל הרי הוא נכרי ואינו שייך לדין מילה כלל, 1כל דין
 חובת מילה שיש לרבו עליו הוא בצירוף מה הטבול אחיכ
 ויחול בי׳ גרות דטבדות, אבל אם לא יטבול אח״כ אז
 נמצא דמילתו לא הוי מילה כלל, ואיכ הרי שפיר לא דחיא
 שבת, כיון דאכתי לא הוגמר עוד תלות הדין מילה שבו,
 ונהי דהן שמיני בו משום דין עבדות העומדת לחול עלי/
 אבל אין זה מועיל לעניז דחית שבת, דלענין דתית שבת בעינן
 שיהא בו תלות דין מינה בשעת מילתו, והסוגיא דשבת הא
 איירי בישראל ובזה ודאי שמיני ודחית שבת הא בהא תליין,
 משאיכ ביליד בית זה שהוא עדיין בגיותו, בזה שפיר סובר
 הרמבים דלעולם אינו דוחה את השבת וכמשיכ. ובאמת
 דציע דעת הראב״ד שסובר דלרבנן דיליד בית שלא טבלה
 אמו נימול לשמנה הרי מילתו דוחה שבת ואיך יוכל להיות
 כן כיון דאכתי גכרי הוא ולא הוגחר עוד חלות שם מילה
 בו. ונראה דהראביד סיל כדעת הרמב״ן דהא דקייל לעולם
 אינו גר טר שימול ויטבול היה דמהניא גס טבילה ואחיכ
 מילה, ועיכ זהו שהשיג דאיך סתם הרמב״ם דיליד בית
 שלא טבלה אמו לעולם אין מילתו דוחה את השבת והא
 משכחינן גווגא דדחי שבת והוא בטבלוהו מקודם דבמילתו
 גגמר כל גרותו וחלות שם מילה שבו, ובזה הוא דסיל
 להראב״ל דכיון דנימול לשמני; דחי גם שבת. אשר לפ״ז י״ל
 דהרמב״ם םיל כדעת התום׳ ביבמות דף מ״ז דבגרות בעינן
 הקא מילה ואח״כ טבילה, ואיכ הרי לעולם אינו נגמר
 חלות שם מילה בו p אס בטבילה שאתריה, ולהט הוא
 שסתם דלעולם אין מילתו דוחה שבת. ונראה טוד,דאפילו
 היכא רבמילתו נשלמת גרותו, גיכ י״ל לדעת הרמב״ס היא
 ללא לחי שבת, ומשום להא למילה לוחה שבת הוא מחמת לין
 מילה שבגופו, משא״כ בזה למליין הוא נכרי וחובת מילה
 שבו הוא מחמת הרב שמחויב למול יליל ביתו ומקנת כספו,
 אבל העבר בעצמו הריי אכתי לית בי׳ לין וחובת מילה כיון
 שהוא נכרי, ובהא לא מציגו דדחי שבת, ואע״ג לבמילתו
 יהא נשלם גרותו ודין מילה כאחת, אבל מימ הרי היא ככל
 מילי; של גרות דלא דחי שבת. ובזה הוא דפליגי הרמבים
 והראב״ד, דדעת הראביד היא דכל שחל עליו חובת שמיני
 דחי שבת גס במילה של גרות, ודעת הרמבים דלא לחי
 שבת כיא היכא שחלה חובת מילה בגופו מקודם ולא במילה
 של גרות דאכתי נכרי הוא. אכן דעת הרמבים אכתי ציע
 דפםק לקמן בהייא דגם יוצא דופן ומי שיש לו שתי ערלות אעיג
 דנימול לשמנה מימ לא דחי שבת ובזה הא וראי קשה כיון
 דנימול לשמגה אחאי לא דחי שבת, והרי בסוגיא דשבת
 מבואר להא בהא תליא. ונראה דגם השגת הראביד היא
 טל יוצא הפן אבל ביליל בית שלא טבלה אמו גס לרמת
 הראב״ד לא דחי שבת, ופלוגתא דר׳ תמא ורבנן שהביא
 הראביד הוא משום דמבואר בסוגיא שם דריח ורבנן פליגי

 גם ביוצא דופן, וזהו שהשיג טל הרמב״ם.
 והנראה לומר בלעת הרמב״ס, דהנה שם בסוגיא אהא דאיר
 אסי רכל שאין אמו טמאה לילה אינו נימול לשמנה,
 איל אביי דורות הראשונים יוכיחו שאין אמו טמאה לירה ונימול
 לשמנה, איל ניתנה תורה ונתתדשה הלכה, ויש לפרש בזה ב׳
 פירושים, או דאביי מוכית מדורות הראשונים דשימ דאין מילת
 שמיני תלוי בטומאת לילה ולא לרשינן הםמוכין הטמאה שבטת
 ימים וגו׳ וביום השמיני ימול, או לבאמת גם אביי לא פליג
 אהך סמוק, וכל שאינה בכלל וטמאה וגו׳ אינו בכלל וביום
 השמיני ימול, והא דפריך דורות הראשונים יוטהו, הוא משום
 לאזהרת מילה בשמיני הרי נאמרה ונשנית, נאמרה לאברהם,
 ונשנית למשה בקרא דאשה כי הזריט וגו/ ואזהרת אברהם
 לכל נאמרה גם לבני קטורה, משאיכ אזהרת משה נאמרה



 , שגת חיים חלף ו
 וכמבואר להליא בשבת לן* קליג גבי קציצת בהרת דלמיל
 לבר שאינו ממכוין אסור אסור מדת, וכלמוקי לי, להקרא ק
 טיייש בהםוגיא, אלא לגבי שבת איסורו הוא רק מלרבנן
 מטממא אחריגא משום ללא הוי מלאכת מחשבת, ושני
 דנים הם, לין לבר שאינו מתכוין של כהית, ולין מלאכת
 מחשבת לשבת. והן נראה להנך שני לינים חלוקין הן ביסול
 דינם מהדד/ זנדין דבר שאינו מתכוין הטיקר תלוי בכוונתו
 ורצונו, ואפילו אם יודט בודאי שיטשה הדבר והוא טושה
 את הדבר בדטמ, מ״א תלוי בכוונתו אם מתכוין לזה אס
 לא, וכמבואר להדיא בפסחים דף כיה איתמר הנאה הבאה
 לאדם בטל כרחו אביי אמר מותרת ורבא אמר אסורה וכו׳
 כי פליגי דלא אפשר וקא מיכוין ואליבא דריש דאזיל בתר
 כווגה כויט לא פליגי דאסור, הרי דאטיג שיודע בודאי
 שמגיט לו ההנאה מ״מ אס מהכוין אסור ואס אינו מתכוין
 שר/ ומיין בתום׳ שס שכתבו דאיירי היכא דלא הוי פסיק
 רישי׳, אכן הרין בפ׳ גיד הגשה תולק ט״ז וסיל דאיסור
 הנאה שאגי וחשוב דבר שאיגו מתכוין גם בפסיק רישי/
 וכן הוא דטת הרמב״ס בפייר ממאכלות אסורות הייב
 שפסק בסתמא להנאה הבאה לו לאדס בט״כ ולא קא
 מיכוין שר/ ומלסהם הדברים שימ דגם בפסיק רישי׳ מותר,
 אכן אטיג דאיסור הנאה שאגי מימ מדהלי לה הגמ׳ בפלוגתא
 דר״י וריש בדבר שאינו מהכוין שימ מיהא דהדין דדבל
 שאינו מתכוין בניחותא דירי׳ וכוונתו תליא מילהא, וכדחזינן
 דאטיג דבאה לו ההנאה ודאי מימ כל שאינו מכוין להנאה
 הוי בכלל דבר שאיגו ממכוין, משאיכ בדן מלאכת מחשבת
 אין יסוד דינו תלוי כלל בכווגה ורצון, כי אס בדעת שטושה
 את המלאכה, וזהו יסוד הך דינא דמלאכת מחשבת שיעשה
 אה המלאכה בדעת ומחשבה, וכדמצינו בכריתות דף ייט
 דמתעסק בשבת פטור משוס דמלאכת מחשבת אסרה תורה,
 ובביק דף כיו היתה אבן מונחת לו בחיקו !עמד ונפלה
 לטנין שבת פטור מלאכת מחשבת אסרה הורה, ובכל הני
 לא נטשית המלאכה בדטתו כלל, והיינו משום דזהו טיקר
 הפירוש דמלאכת מחשבת שהמלאכה ההא נטשית במחשבה
 ודטת, ואיכ הינ היכא דאינו מהכוין דלא חשיבא מלאכת
 מחשבת גיכ טיקר דינו הוא משום דלא נטשית המלאכה
 בדטתו כלל, אבל לא דכוונתו בטיק שיכוין לזה. ולפיז
 נראה בפסיק רישי׳ דמבואר בגמ׳ דמודה בזה ריש דחייב,
ת הטרוך בזה דהיינו דווקא בניחא לי׳, חלוק בזה דין ט  מ
 מלאכת מחשבת מדין דבר שאינו מתכוין, דבדין דבר שאינו
 מתטין של כהית כולה, דטיקר דינו הוא שיהא רצונו וכוונתו
 לזה, שם הוא דתלוי בניחא לי/ ואלאיה נהי דהוי פסיק
 רישי׳ והאיסור יעשה בבירור, אבל מימ כל דלא ניחא לי׳
 מתכוין מיהא לא הוי, והוי בכלל דבר שאינו מתכוין
 דמומר, אבל בדין מלאכת מחשבת דלא בעינן כלל רצונו
 וכוונתו, אלא שחמשה המלאכה נדטתו ומחשבתו, איכ אין
 דנו תלוי כלל בניחא לי/ כי אס דכל דהוי פסיק רישי,
 והמלאכה ידמה לו שמוכרחה להמשומ מיקרי נעשית המלאכה
 בדעתו זהויא בכלל מלאכת מחשבת. ולפיז נמצא, דדבר
 שאינו מחכוין בפסיק רישי׳ דלא ניחא לי׳ לדעת הערוך גם
 שבת דינה כמו כה״ת כולה, ולריי דסיל דדבר שאינו מתכוין
 אסור מדית בכהית כולה גם כשבת אסור וחייבין עליו,
 כיון דהרי היא בכלל מלאכת מחשבת, ורק דין דבר שאינו
 ממכוין בי׳. ומטהה מתישבא היטב הםוגיא דכריתות בנתכוץ
 לכבות והובערו מאליהן דאיתא שם דלר״י דאמר דבר שאינו
 מתכיין אסור חיובי מתייב, ולא קשה הו מה דבשבת דבר
 שאין מהכוין גם לריי אינו אסור אלא מדרבנן, דהכא שאני
 כיון דהו* פסיק רישי׳ איכ שפיר הוי בכלל מלאכת מחשבת
 ואעיג דלא ניחא לי/ ורק דין דבר שאיגו מתכוין של כהית
׳ ומחשבתו וכוונתו, לזה הוא דמהכי ד  דתלוי בניחותא ד

 הך

 חרושי רבנו הלנ
 לפשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור מאן תנא
 איר יהודה אמר רב ד שמעון היא דאמר מלאכה שאיצ לגופה
 פטור טלי, ואיכא דמתגי לה אהא הצד נחש בשבת אם
 מתטסק בו שלא ישכנו פטור אם לרפואה חייב מאן תנא
 אריי אמר רב ריש היא דאמר מלאכה שאיצ לגופה פטור
 מלי/ ואיכ הרמבים דפסק בפיא שם דמלאכה שאיצ לגופה
 חייב טלי, א״כ איך פסק בהנך תרתי דמפיס מורסא וצידת
 נחש דמותר כשאינו מתכוין לטשות לה פה או לצוד טיי״ש

 בדברי המימ.
 והנה בשבת דף ג׳ קאמר שמואל כל פטורי דשבת פטור
 אבל אסור בר מהני תלת דפטור ומותר ואלו הן
 צידת צבי וצידת נחש ומפיס מורסא, וכבר הקשו שם התום׳
 בשם בהיג דהרי שמואל בטצמו פוסק בדף מיב שם דמלאכה
 שאיצ לגופה חייב עלי׳ ואיך שרי להו למפיס מורסא וצידת

 נחש משום צערא כיון דהוי מלאכה גמורה מדית.
 והנראה לומר בזה, דהנה באמת במפים מורסא דהיחרה
 הוא כשאינו מתכוין למשות לה פה רק להוציא
 ממנה ליחה, וכלתנן כן להליא במתני, לאס לעשות לה פה
 חייב ורק אם כוונתו הוא להוציא ממנה הליחה בלבל אז
 הוא דשרי, ואיכ הא נמצא דהוי באמת דבר שאינו מתכוין
 לפטור בשבת לכויע, ואעיג דהוי פסיק רישי/ אכן הרי
 לעת הטרוך היא דפםיק רישי׳ דלא גיחא ליי מותר, הובא
 בתוס׳ שבת דף קיג וטור בכמה דוכתי, וכן בהך דצידת
 כחש לפי המבואר בדברי הרמבים שכתב וזיל מותר לצוד
 אוחן בשבת והוא שיחכוין להנצל מגשיכחן מכיל, ואיכ הא
 נמצא דאינו מתכוין כלל לצוד רק להציל טצמו בלבד, וא״כ
 הא הוי דבר שאינו מחכוין בפסיק רישי׳ דלא ניחא לי׳
 לפטור בשבת לכויע לדטת הטרוך. אלא דלפיז ציט הסוגיא
 לתלי להו בדין מלאכה שאיצ לגופה והא הוי דבר שאינו

 מתכוין, דבשבת מוהר מהית לכוימ, וצ״ט.
 והנה בכריתות דף כ׳ תיר החוחה גחלים בשבת חייב
 חטאת רשביא אומר משוס ר״א בר׳ צדוק חייב
 שתים מפני שהוא מכבה את הטליוגות ומבטיר את ההחתוגות
 וכר רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאליהן
 ותיק סבר לה כריש דאמר דבר שאיגו מתכוין פטור וריא
ד צדוק סבר לה כריי דאמר דבר שאינו מחכוין חייב,  ב
 ובתום׳ שם הקשו דהרי הא דדבר שאינו מתכוין אסור בשבת
 הוא רק מדרבנן ואיך קאמר הכא דחייב שתים, ותירצו
/ ואי משום דבר שאינו  דאיירי בגוונא דהוי פסיק דשי
 ממכוין באמת הי׳ חייב הכא משום מבטיר לכויט דהא
 מודה ריש בפסיק דשי׳ דחייב, אלא דכיון דאיצ לההבמרה
 איכ הא הוי מלאכה שא׳״צ לגופה ותליא בפלוגתא דליש
 ודיי במלאכה שאצליג אם חייבין טלי, אם לא, ולפיז הא
 נמצא דלאו דוקא נקט הכא הגיר לשון דבר שאינו מתכוין
 ופירושו הוא באמת מלאכה שאצל״ג. אכן יטויש ברמביס
 בפיז משגגות הייב שפסק בהך דהחוחה גחלים בשבת דרק
 אם גתכוין לכבות ולהבטיר הוא דחייב שתים, הא אם הובערו
 מאליהן אינו חייב אלא אחת, ואמיג דהרמב״ס הרי פסק
 למלאכה שאצליג חייבין טלי/ ושימ דמפרש להםוגיא כפשטה
 לתליא בפלוגתא דדבר שאינו מתכוין, וכיון לקייל דדבר
 שאץ ממכרן מותר משויה הוא דפסק הרמבים דאינו חייב
 שתים רק אם נתכוין לכבות ולהבטיר, ולפיז הדרא קושימ
 התום, לדוכתה. ונראה לומר, דהנה הא דדבר שאינו מתכוין
 אינו אסור רק מדרבנן גבי שבת לכויט, כמבואר בתום׳
 יומא דף ליד וטוד בכמה דוכתי, הא הוי הטטס בזה משום
 לגבי שבת כתיב מלאכת מחשבת וכשאינו מהכוין לא הוי
 מלאכת מחשבת, אבל מיקר הפלוגתא דדבר שאינו מתכרן
 בכהית כולה אי מותר או אסור הוא זה באמת בטיקר
 הדית, ומאן דאםר דבר שאינו מתכוין םיל דאסור מהית,
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 דהכוורת חשובה רהיי איכ הוי מקום עקירתה והנחתה
/ איכ הרי לא שייך זאת אלא היכא שיש בתוכה  רה׳
 רוחב ד על גובה י/ דאז הויא איהי גופה רה״/ וחשיבא
 זריקת רשויות, וגם הוי מקום עקירתה והנחתה רהיי כיון
 דאיהי גופה הויא רה״י, משא״כ היכא שהכתלים מצטרפין
, דהרהיי הוא למעלה ממגה מיי ההילכתא דגוד  לרוחב ד
 אסיק מתיצתא, אבל איהי גופה מיהא לא הויא רה״/ איכ
 הלא אין בזריקתה דין זריקת רשות, וגם מקומה דהוא
 מקום עקירתה והנחתה הא ג״כ לא הוי רה״/ וא״כ שפיר
 תייבין על זריקתה ברהיר, ולא איכפת לן מה דע״ג הוי
/ לבזה אינה תשובה רק כגורמת מקום לרהיי ובזה  רה׳
 ליכא פעורא על זריקתה, רכל שהיא עצמה אינה תשובה
 רהיי יש בה דין הוצאה ותייבין עליה, ועיכ זהו שימת
, משום דבלאיה נהי דדין  הרית והדיף דבעינן תוכה ד
 רהיי מיג מימ תייבין על זריקתה, וניתא נמי דברי הרמבים
 שכתב דבעינן שיהא ביניהם של המתיצות ד על ד/ כיון
 דאיירי לענין שגס תוכו יתשב רהיי גמור, וזהו דוקא
 כשיש ביניהן ד׳ על ד, אבל היכא דעובי המחיצות משלימות
, וכמבואר בהך  אין ביניהן רהיי כיון דאין שם מקום ד
 דכוורת דלענין איהי גופה ותוכה אין עובי הכתלים משלימות.
 ועיין ברשביא שם שהקשה מהא דאיתא בפ׳ הזורק אמר
 אביי בור ברה״ר עמוקה עשרה ורחבה שמנה וזרק מחצלת
 לתוכה חייב חלקה במחצלת פמור דהנחת מחצלת וסילוק
 מחיצה בהדי הדדי קא אתו, ואם איתא דעובי הכתלים
 מצמרפין מאי סילוק מחיצה איכא הכא אכתי רהיי היא.
 ולפי דברינו דתוכה באמת לא הוי רהיי כיון דאין בו מקום
 ארבעה, איכ הא נמצא דהמחצלת עצמה במקום הנחתה
/ ואיכ שפיר איכא סילוק מחיצה ופעור.  באמת אינה ברה׳
 ועיין באבן המוזר סי' שמיה שהביא מהתוס׳ מירובין דף
 עיח דמבואר שם דהא דבור וחולייתו מצערפין לארבעה הוא
/ וכתב דלהכי הוא  רק לעגין עיג אבל בתוכו לא הוי רה׳
 שהצריך הרמבים שיהא ביניהן ד׳ מפחים כדי לחייב גם על

 תוכו, והיינו כמשיכ.
 אכן עדיין צ״ע דעת הרית והדיף והרמבים, דמאחר
 דע״ג מיהאהויא רהיי איכ ממילא דגם תוכו צריך
 להחשב רהיי מדינא דחורי רהיי כרה׳/ ואיכ הרי גם אם
 הי׳ בו ארבעה עם המחיצות ביחד גיכ צריך להיות פעור
 על זריקתו כדין זורק רהיי כיון דגם תוכו דין רהיי בי׳,
 ושוב קשה דעת הריח והדיף שפי׳ דבעיגן שיהא תוכו ד
 מלבד עובי המחיצות. והניחא לפירשיי דהפטול הוא משום
 דאין חייבין על זריקת רשויות, איכ כיון דאין בתוכה ד
 איכ הא איהי בפיע לית בה שם רשות, ורק דדין רה״י
 בה משום דינא דחורי רהיי כרהיי, אבל מימ שם רשות
 לית בה, ושפיר חייבין על זדקתה, אבל לפי׳ התום׳ שהוא
ף שם דהפעור הוא משום למקום עקירתה  גם פי׳ הדי
/ א״כ הרי ציע דהרי גם חורי רהיי ׳  והנחתה הוי רה
 דינם כרהיי וצריך להיות פמור מל זדקתה וציע. ובאמת
 שזה קשה גם על דברי התום׳ בעירובין שכתבו דתוכו דין
 מקום פעור בי׳ והא הוי חורי רהיי, וציל דהתוס׳ בעירובין
, אבל לדעת  סיל דגם חורי רהיי צריך שיהא רחבן ד
 הרבה פוסקים דםיל דבחורי רה״י לא בעינן שיעור ארבעה
 וגס בפחות מד׳ דין רהיי בהו הא ציע דעת הריח והרייף אמאי
 אין עובי הדפגות מצמרפין כיון דגם תוכה הוי רהיי. ונראה
 לומר, דהנה ציע עיקר הך דינא דכוורת אפילו ברחבה
 ששה אמאי פעור, והלא מימ מקום המחיצות והשולים עצמן
 כיון דהן אמומין ולית בהו אויר ד׳ ואיכ הא נמצא רכל
 הרהיי הוא רק בתוכה, אבל מימ מקום המחיצות והשולים
/ וכמבואר בשבת דף ז׳ דבית שאין ׳  עצמן לא הוי רה
 תוכו י׳ וקירויו משלימו לי׳ על גגו מותר למלמל בכולו

 בתוכו

 הך דלא ניחא לי׳ שיהא בכלל דבר שאינו מתכוין, וזהו
 לתלי לה הגמ׳ בפלוגתא דר׳ יהודה ור׳ שמעון, דלריי דאמר דבר
 שאינו מתכוין אסור גם חיובי מחייב, ורק לריש הוא
 דמיפמר, ומיושב נמי דעת הרמבים שפסק בנתכוין לכבות
 והובערו מאליהן דפעור ואעיג דבמלאכה שא״צ לגופה חיובי
 מחייב, כיון דהכא לאו מלאכה שאצל״ג היא, ורק דהוי
 דבר שאינו מתכוין וכהסוגיא דכריתות, ובדבר שאינו מתכוין
 הא קייל כריש דשד וכמבואר בשבת דף ציה, וכיש דמיפטר.
 ולפ״ז הרי מיושב הימב הא דמתיר שמואל מפיס מורסא
 וצידת נחש, וכמש״כ למעלה משום דהוי בכלל דבר
 שאינו מתכוין כלל, דהפסיק דשי׳ שבזה הא הוי לא ניתא
 לי/ ושמואל לטעמי׳ דםיל בזבמים דף ציא דדבר שאינו
 מתכוין גם בכהית כולה מותר, וגם בפסיק דשי׳ דלא ניתא
 לי/ וכמבואר בטרוך בביאור הסוגיא דזבחים שם, והא
 דתלי לה הסוגיא דשבת דף ק״ז בדין מלאכה שאיצ לגופה,
 היינו משום דהתם הרי רב הוא דקאמר לה דם״ל בשבת
 דף מיב דדבר שאינו מתטין אסור, וממילא בפסיק רישי׳
 דלא ניחא ליי איכא גם חיובא גם בשבת וכמבואר בהםוגיא
 דכריתות שהבאנו, ולא מיפטר רק מטטמא דהוי מלאכה
 שאצליג, והרמבים דדטתו כדטת הטרוך דפיר דלא ניתא
 לי׳ הוי בכלל דבר שאיגו מתכוין דקייל רמותר בכהית
 לולה, וכדמוכת כן מדבריו בפ״ז משגגות שהבאנו, עיכ
 שפיר פסק כשמואל דמפיס מורםא וצידת נחש מותרין

 לכתחילה.

 פייד היא ואיזו רשות הימיד זכו׳ וכן מקום מוקף ד
 מחיצות גובהן י׳ וביניהן ד׳ מל ד׳ וכי׳ עכ״ל,
 בדברי הרמבים האלו מבואר דבעינן ד׳ על ד׳ מלבד עובי
 המחיצות וכדכתב בלשונו וביניהן ד׳ מל ד׳ דמבואר בזה
 שאותן הד טפתים צריכין להיות בין המחיצות, והוא מהא
, אמר אביי זרק כוורת לרהיר גבוהה  דאיתא בשבת דף מ
 י׳ ואינה רחבה ששה חייב רחבה ששה פטור, והיינו משום
/ והא דשיטורה  דברחבה ששה הכוורת טצמה חשובה רה׳
 ז׳ הוא משום דהכוורת היא טגולה וצריכינן שיהא בה ריבוט
. ומיין ברשיי שם דלההשבון שיהא בה ריבוע  של ד׳ טל ד׳
 של ד׳ על ד׳ לא צריכינן בעיגולה רק חמשה טפחים וג,
 חומשים אלא דאביי לא דק בתרי חומשים להחמיר להפרישו
 מאיסור שבת ומחייב לי׳ מדרבנן ואהינ דקרבן לא מייתי.
 ובתום, שם הביאו פי׳ הריח דהנך ר טפחים דוקא הוא
 ומשום דרופני הכוורת יש בהן ב׳ חומשין וצריכינן שיהא
 אויר ד׳ בתוך הכוורת, וכיה ברייף שם, וזהו ממש כדברי
 הרמבים דלא מצטרפי טובי המחיצות להד טפחים. אכן
 בתוס, שם הקשו מיז וזיל ואין נראה פי׳ הריח דהא
 עובי חוליות הבור מצטרף נמי לחלל הבור לארבטה משום
 לחזי למינח טלי׳ מירי ולהשתמש כדאמר בפ׳ חלון (טירובין

 דעיח.) גבי מלאו כולו ביתדות מכיל.
 לנראה לזמר, דג״מ דאס יש בתוכו רוחב ד׳ טל גובה
 י׳ איכ איהו גופי, רהיי מעצמו בתוכו וכתליו,
 משאיכ אם אין בו רוחב ד רק עם הכתלים ביחד, איכ
ד הוא בעצמו אינו רהיי כיון דאין שם מקום ד ולא  ה
 מחיצות של ד/ וטייז דחזי למינח עני׳ מיד ולהשתמש חתר
 דינו להיות רק כמו תל שגבוה י׳ ורחב ד׳ דאמרינן בי׳
/ ונמצא ׳  גור אסיק מחיצתא כי היכי דלהוי מל גביו רה
 דהכוורת עצמה חשובה רק כגורמת מקוס שיהא מיג רהיי.
 ולפ״ז הרי מיושב היטב שיטת הריח והדיף, דבאמת גם
 הריח והדיף ס״ל דטובי הכתלים מצטרפין להיות ט״ג רה״/
 ורק דהכא דאיירינן לטנין פטור זריקתה ברהיר, דהטטם
 דמיפטר הוא כמשיכ רשיי דאינו חייב רק טל זריקת שארי
 לברים ולא טל זריקת רשויות, או כמשיכ התום׳ דכיון
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 החיוב הוצאה הוי מקומן רהיר, איכ הרי ממילא למקום
 הנחתה הוי רהיר, ושפיר יש כאן חיוב הוצאה, וניחא
 דעת הריח והרייף כמשיכ. ולדעת התום׳ להרפנות עצמן
 מצערפי גם לענין לפעור על זריקת הכוורת עצמה צ״ל
 או דסיל דגם בתל שגבוה משרה ורחב ד' גיכ דיינינן
 בי, הך דיגא דלאחרים מושה מחיצה למצמו לא כיש,
 וממילא לגם תל דינו כמוקף מתיצות, או דס״ל דכל קרקע
 רה״י הרי הוא מופקע עיי הרהיי שעיג מכלל רהיר,
 וממילא דהדר דינא לפטור על זריקתה כזורק מרהיי

 לרהיי וכשינ.
 אכן דטת הרמבים אכתי צ״ט, דהרי הרמבים איירי
 לטנין טיקר דין רהיי לטנין שיתחייב המוציא מתוכו
 או המכנים לתוכו מרהיר, ובזה הוא דפסק דאין בו דין
 רהיי כי אם בשיש ביניהן של המחיצות ד׳ מל ד/ וטיז
 הא שוב קשה דגם ביש בו ארבטה טם המחיצות ביחד
 גיכ צריך להיות ט״ג רשות היחיד משום טטמא דחזי למיגח
 טלי• מידי ולהשתמש, וממילא דתוכו גיכ הוי רה״י משום
 דיגא דחורי רה״י כרהיי, וציט. וגראה לומר, דהגה
 בירושלמי פ׳ הזורק אמר ר׳ יוחגן הטומד והחלל'מצטרפין
 לארבעה ובלבד שיהא העומד רבה טל החלל, וקשה מהא
 דבסוגיא דטירובין דף טיח מבואר טממא דבור וחולייתו
 מצטרפין לארבטה משום דחזי למינח טלי׳ מידי ולהשתמש
 ולא משום טטמא דטומד מרובה טל החלל וצ״ט. ואשר
 יראה לומר בזה, דהא דבטינן ברה״י שיהא לו קרקט ד
 הוא מתרי טממי, חדא משום דבטינן מקום הראוי לתשמיש
 ובלא קרקע אין זה מקום תשמיש, ומוד נראה דגם בלאו
 הך טממא דמקום תשמיש עוד הוי זה מעיקר דין ושם
 רה״י דבטינן דוקא קרקמ למטה, ומשום דיסוד הדין של
 מקום ד׳ האמור ברה״י שזהו טיקרו של רהיי כל יסוד
 חלות דינו הוא רק טם קרקט. ולפיז הרי מיושבים היטב
 דברי הירושלמי והשיס דלן ולא קשיין אהדדי, מראה דהא
 דקאמר הגמ׳ דחזי למינח טלי׳ מידי ולהשחמש לא שייך
 זאת אלא לטנין הדין מה דבטינן ראוי לתשמיש, ט״ז שפיר
 שייך לומר דהרי הוא ראוי לתשמיש טייז דמנת מידי, אבל
 למנין הדין מה דבטינן טצם קרקמ ד׳ ברה״י הרי לא שייך
 כלל מיז הא דחזי למינת טלי׳ מידי, דמאי מהניא לן מה
 דתזי להיות בו קרקמ, כיון דכמות שהוא טתה אין. בו
 קרקט ד. אשר טיכ זהו דקאמר הירושלמי דבטינן שיהא
 הטומד רבה טל החלל, ריל דטייז שפיר חשוב יש לו
 קרקט, וכמו דמהניא טומד מרובה טל הפרוץ לכל מילי
 כמו כן מהניא זאת גם לטנין הדין קרקט ד׳ דבטינן ברה״י
 שיתשב מקום ד׳ טיי הטומד המרובה שבו, וזהו דברי
 הירושלמי. אלא דכיז לענין עיקר שיעורא דקרקע ד
 האמור ברה״י, בזה שפיר מועיל דין עומד מרובה ורובו
 ככולו, משאיכ לענין דין מקום תשמיש הרי לא שייך כלל
 בזה טעמא דרובא, כמבואר בעירובין דע״ח שם אביי ורבא
 דאמרי תרווייהו אטיפ שאין גבוה שלשה מיט לא משתמש
 ל׳/ הרי דאטיג דפחות משלשה כארמא סמיכתא דמיא
 והיתד גופי׳ כקרקט הטמור מתחשב, מימ כיון דלא משתמש
 לי/ לא מצטרף להשלמת ארבטה, איכ גם הכא נהי דגם החלל
 מתחשב כקרקע עיי העומד המרובה שבו, אבל אכתי הרי
 לא משתמש לי/ וזהו דפריך הגמ׳ בעירובין שם על הא
/  דבור וחולייתו מצטרפין לארבעה והא לא קא משתמש לי
 ומשני דמנח מידי ומשתמש, וכשינ דלענין דין מקום תשמיש
 שפיר מהני מה דחזי להשתמש מייז דמנח מידי. ונמצא
 דחרווייהו צריכן, הא דעומד מרובה בעינן משום מיקר
, והא דחזי למינח עלי׳ מידי בעינן  שימורא דקרקע ד
 משום דין מקום תשמיש, ומיושבים היטב הירושלמי והםוגיא

 דטירובין וכמשינ.

 אכן

 בתוכו אין מטלטלין אלא בד׳ אמות, הרי דאעיג דעיג הוי
 רהיי מימ תוכו למטה לא הוי רהיי. ואיכ היה הכא נהי
 דתוך הכוורת הוי רהיי מימ מקום המחיצות והשולים טצמן
 דלית בהו אויר ארבטה אין בהן דין רהיי, וקשה הא
 דמיפטר טל זריקתה משום דהוי כזורק מרהיי לרהיי והא מקום
 המחיצות והשולים עצמן שעליהן הוא החיוב הוצאה הא לא
 הוי מקומן רהיי כלל, והניחא לשיטת רשיי דהפטור הוא
 משום דליכא חיוב הוצאה רק בזריקת חפן ולא בזריקת
 רשויות איכ שפיר מוטיל הא דתוכו הוי רהיי למיחשבי׳
 לזריקת רשויות, אבל לדטת התום׳ והרייף שם וכיה גם
 דטת הרמבים בפי״ד מהל׳ שבת דהפטור הוא משום דמקום
 טקירתה והנחתה רה״י הא קשה דהרי מקום המחיצות
 והשולים לא הוי רהיי ואמאי מיפטר טל זריקתה
 וליט. אכן נראה טפיימ דאיתא לקמן דף ציט איר מישא
 בטי ר׳ יוחנן כותל בריה גבוה י׳ ואינו רחב ד׳ ומוקף
 לכרמלית וטשאו רהיי הזורק וגח טל גביו מהו מי אמרינן
 כיון דאיגו רחב ד׳ מקום פטור הוא או דילמא כיון דטשאו
 רה״י כמאן דמלי דמיא אמר מולא קיו לאחרים עושה
 מחיצה לעצמו לא כשיכ, הרי דבכל מחיצות רהיי כשם
 שחשובין מחיצות על תוכו כמויכ יש בהן דין מחיצות גם
 על עצמן. ולפיז נראה דאע״ג דמקזם המתיצות עצמן הרי
, מימ הוא זה רק חסרון מקום, אבל  לית בהו אויר ד
 דין מחיצות לא פקע מיגייהו גס על מקומן, וזהו המבואר
 בסוגיא זו רכל דחשיבי מחיצות על תוכן חייל בהו דן
 מחיצות גם על עצמן חכח הך קיו דלאחריס עושה מחיצה
 למצמו לא כיש. אשר עיכ ייל דלעגין זריקת עצמו שפיר
 דנו כתוכו של רהיי להחשב כזורק מרהיי לרהיי דפטור
 כיון דאית בי׳ חלות דן מוקף מחיצות. ואפילו אם נימא
 דדין רהיי לית בי׳ כיון דלית בי׳ מקום כלל, מימ הא
 מיהא אהגיא לי׳ מה דחשובין מחיצות גם טל מצמן והויי
 בכלל תוך המתיצות של רהיי דשוב הרי הן מופקטין מכל

 דן רהיר ולית בהו שוב היוב הוצאה. אשר טיכ שפיר
 מיפטר ביש בחוכו רוחב ד׳ טל ד׳ כדין זורק מרה״י
 לרה״י כיון דהרי הוא כולו בתוך המתיצות של רה״י. אכן
 כיז הוא בכוורת שתוכה ד׳ טל ד, דאית בהו דין מחיצות,
 ומישי! ממיצות לתוכן במקומן, וט״כ שפיר אית בהו הך
 דינא דלעצמן לא כיש, והדין המתיצות עצמן כתוכו של
 הרהיי, משאיכ היכא שאין בתוכו ד׳ כי אס בצירוף עובי
 הדפנות, דדין רהיי שבו הוא כדין תל דאמרינן בי׳ גוד
 אסיק מחילתא, אבל המחיצות עצמן במקומן אינן עישין
 מחילה כלל, דהא אין בתוכו ד׳ ולאו בר מחיצה הוא,
 וממילא דבמקומן לית בהו דין מחילה כלל לא על עצמן
 ולא על אחרים, איכ בזה שפיר חייב על זריקתה, מהי
 דע״ג שפיר דיינינן בהו הך דינא דלאחריס עושה מחיצה
 לעצמו לא כינז,־ ומועיל שיהא עיג רהיי, אבל כיז הוא
 לממלה, דשם הוא כל דין מחיצות שלהן ושם הוא דעישין
 רה״י, אבל למטה כנגד תוך הכוורת דאין שם מקום ד
 ואינן טושין שם מחיצה כלל, איכ ממילא דאין שם טליהן
 דין מחיצות כלל גם טל טצמן. ולפייז הרי ניחא גם הא
 שהקשינו דאף דאין בתוכם מקום ד מימ הא הוי תוכה
 רהיי משום דינא דחורי רהיי כרהיי, ולפייז הרי ניחא,
 דכיון דאין בתוכה ארבטה איכ הרי הא מיהא דהדפנות
 לית בהו דין מחיצה כלל טל תוכה, וכל דין רהיי של תוכה
 הוא רק משום דינא דתורי רהיי כרה״י, ואיכ ממילא דלא
 שייך זאת רק טל תוכה דהוא פתוח להרהיי שעיג והוי
 בכלל חורי רהיי, אבל מקום הדפנות והשולים שהם סתומים
 אינן בכלל חורי רהיי כלל, וכיון דדין מחיצות לית בהו
 במקומן איכ ממילא דלא הויין רהיי, ולפייז שפיר חייב
 מל זריקתה, מכיון דהדפנות והשולים עצמן שעליהן הוא
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מטה שלשה.  בו יתל מיעטו וקאמר עיז ר״א בר אהבה ו
 והיינו משום לבפחות משלשה אמריגן בי, לבוד והיתל משלים
 לארבעה משום להיתל וקרקע העמול חל הוא, ואפ״ג להיתל
 לא חזי לתשמיש, והרי לא מהניא מעמא ללבור רק לעיקר
 שיעורא ולא לתשמיש בפועל, וסבירא לי׳ לר״א בר אהבה
 רסגי בזה הואיל ויש מיהא שיעורא דארבעה, ואיכ ממילא
 דיל דגם לפי״מ דמשיק הגמ, מעמא דחזי למיגח עלי,
 מידי ולהשתמש הוא רק היכא דלא חסר שיעורא, וכגון
 ביתד דלפי מאי דחזי למינת מלי׳ מידי ולהשתמש ממילא
 איכא גם שיעורא דארבעה, וכמש״נ דמקום ל׳ מצמרן* גם
 משגי מקומות, בזה הוא דמהני טעמא דחזי למינת על״
 מידי, משא״כ בבור ותולייתו, כיון דאין בתוכו רה״/ ונמצא
 רתסר עיקר שיעורא למקום ארבעה, בזה לא מהני מעמא
 דחזי למינח עלי׳ מידי, כיון דהשתא מיהא חסר עיקר
 שיעורא דארבעה למקום תשמיש,[ואין לוטרלבהךליתל המיעוט
 הוא טל מיקר המקום דהיתד הא ממעט המקום דאין בו
 גם אויר ארבעה ועיז הוא דצריכינן שיהא פחות מג׳ כי
 היכא לליחשב חד מקום, אבל אהיג דמדין מקום תשמיש
 שהוא קרקע ארבעה לא איירי הכא כלל. ז״א דאיכ מה
 מהניא עיז הא דחזי למיתלא בי׳ מידי כיון דעיקר המקום
 מיהא חסר כאן, אלא ודאי להמיעוט הנא הוא על הדין
 רמקום תשמיש, וא״כ הרי מבואר להדיא דגם על הך
 דיגא דמקום תשמיש הוא דאמריגן למד, ומשום דאית
 בקרקע של מקום תשמיש דן שיעודן של ארבעה], ולהכי
 הוא דקאמר הירושלמי דבעינן שיהא עומד מרובה על החלל
 רמועיל זאת שיהא חשוב כולו עומר, וממילא דמועיל טעמא

 דחזי למינח עלי׳ מידי ולהשתמש.
 ונראה דהכי מוכרח מסוגית הגמ׳ בשבת דף צ״ט ע״ב
 שהבאנו למעלה, דאיתא שם א״ר מישא בעי ר׳
 יוחנן כותל ברה״ר גבוה י׳ ואינו רחב ד׳ ומוקף לכרמלית
 ומשאו רה״י הזורק ונח ע״ג מהו מי אמרינן כיון דאינו
 רחב ד׳ מקים פעור הוא או דילמא כיון דעשאו רה״י
 כמאן דמלי דמיא אמר עולא ק״ו לאחרים עושה מחיצה
 לעצמו לא כש״כ איתמר נמי אחר ר״ח בר אשי אמר רב
 וכן א״ר יצחק א״ר יוחנן כותל ברה״ר גבוה י׳ ואינו רחב
 ד׳ ומוקף לכרמלית ומשאו רהיי הזורק וגח על גביו חייב
 לאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כשיכ, הרי דהוי תרי
 לישני אליבא דרי/ דר׳ מישא נקט לה בלשון איבעי׳ דר׳
ד יצחק נקט לה בלשון מימרא דר״/ וקשה דהרי  יוחנן ו
 ריי בעצמו הוא דאמר דבור וחולייתו מצטרפין לארבעה
 להחשב ע״ג החוליא רהיי משוס דחזי למינח עלי׳ מירי
 ולהשתמש, ולא מצינו בזה שום איבעי׳ לשוס לישנא, ואיך
 אמרינן הכא לחד לישנא אליבי׳ דד יוחנן דהויא איבעיא,
 והרי גם ה:א חזי למינח עלי׳ מידי ולהשתמש. אלא ודאי
 כמשיכ דהא דבור וחולייתו מצטרפין לארבעה היינו רק
 בצירוף הך טעמא דטומד מרובה טל החלל, אבל הך טעמא
 דחזי למינח עלי׳ מידי ולהשתמש לחוד לא מהני להחשב
 רהיי, ולהט הכא בכותל דליכא עומד מרובה צריכינן דוקא
 לטעמא דלאחרים עושה מחיצה לעצמו לא כש״כ, ובזה
 הוא דאיבעי לי׳ לר׳ יוחנן אם אמרינן הך קיו אס לא.
 והמבואר מזה דאין טובי המחיצות מצטרפין עם תוכן
 לאשורי ריה, ורק בשיש השיטור ארבטה בתוכן לבד, אז
 הוא דמצטרף התיך להשלים שיעור ארבעה גם טל המחיצות.
 אשר עיכ הא ניחא דעת הרמביס שפסק דבמינן שיהא
 ביניהן של המחיצות ארבעה, כיון דבאין ביניהן מקום
 ארבעה הא לא הוי רהיי לא בתוכו ולא עיג וכמשינ.
 ולפיז ניחא נמי דעת הריח והדיף בהך רזרק כוורת
 בפשיטות, דנימא דסבירא להר כדעת הרמב״ם דכשאין בחלל
 הכוורת שהוא תוך המחיצות ד׳ על ד׳ לא הוי רהיי גם ע״ג,

 ועיכ

 אכן אכתי ציפ, דהנה זיל הסוגיא בעירובין שם אמר רב
 הונא ממור ברהיר גבוה עשרה ורחב ארבעה ונען
 בו יתד כל שהו מיטטו איר אדא בר אהבה ובגבוה שלשה
 אביי ורבא דאמד תרוריהו אטיפ שאין גבוה שלשה מיט
 לא משתמש לי׳ רב אשי אמר אפילו שגבוה שלשה מיט
 אפשר דתלי׳ בי׳ מידי איל ריא ברי׳ דרבא לרב אשי מלאו
 כולו ביתדות מהו איל וכו׳ הינ דחגח מירי ומשתמש,
 והרי התם לא שייך כלל טעמא דטומד מרובה טל החלל
 דלא שייך זאת רק על חלל ולא בשיש כאן יתד הממעט,
 ומ״ח הרי חזינן דנטשה רהיי ט״י הך טעמא דמנח מידי
 ומשתמש, הרי להדא דהך טעמא לחוד גיכ מועיל להחשב
/ יש״מ דלא בעינן כלל עצם קרקע ד׳, וכל דין קרקע  רה׳
 ל׳ האמור ברהיי הוא רק משום מקום הראוי לתשמיש,
 ואיכ אכתי קשה דברי הירושלמי דמצדך שיהא עומל
 מרובה על החלל, חה לא שייך רק לעצם דין קרקע
 ארבעה ולא לדין מקום תשמיש. ונראה לומר, להא דמהני
 גבי טמוד טעחא דמנח מידי ומשתמש אין זה משום דלא
 בעינן כלל קרקט ארבטה ברה׳/ כי אם דטעמא הוא משום
 לבדן קרקע ד׳ באמת לא צריכינן כלל שיהא במקום אחד,
 אלא דמצטרף לזה גם משני מקומות, דכל שבין שניהם
/ וטיכ גם הכא מצטרפי  יש קרקט ד׳ הרי הן חשובין רה׳
 מקום העמוד שלמטה ומקום היתדות שלמעלה לדין קרקע
, ורק רכל האיבעיא הויא משום דמקום היתדות הא  ד
 לא תזי לתשמיש ונמצא דמקום היתדות חסר לגמרי, ועיז
 שפיר מהני הא דחזי למינח עלי׳ מידי ולהשתמש. ולפיז
 הרי ניחא דברי הירושלמי, דנראה דהא דשני מקומות
 מצטרפין להשלים שיעורא דקרקע ד׳, הוא דוקא בששנ•
 המקומות דין רה״י בהן, אבל כל שבמקומו אינו רהיי אין
 קרקטו מצטרף להשלים שיעורא לארבעה. אשר לפ״ז בבור
 ותולייתו היכא דמצטרפין לארבטה, דתוך הבור הרי אין
 בו לא מחיצות ארבעה ולא אויר ארבעה, ואין המחיצות
 עשויות למקום ארבעה כלל, וחסר כל עיקר דין מחיצות,
 ואיכ הרי הא ודאי דתוך הבור עצמו לא הוי רה״ ולא
 מהניא לי׳ צירוף המקומות כיון דחשר שם מחיצות, ועיכ
 ממילא דגם למעלה על החוליא גיכ תשר עיקר שיעורא
 לקרקע ארבעה, ולא נוכל לצרף תוך הבור להשלים שיעורו,
 רכל שאינו רהיי הלא לא מצטרף להשלים שיעורא, ולהט
 בעינן דוקא גם לענין למעלה שיהא מומר מרובה טל החלל,
, משאיכ בעמוד  דזהו המועיל לעיקר דין שיעורא דקרקע ד
 שמלאו ביתדות, דיש שם מחיצות ארבעה בין למטה ובין
 למעלה, דמחיצות העמוד דאמרינן בהו גור אסיק מחיצתא
 הא הרין מחיצות גם על היתד, וכיון דגם שני מקומות
 מצטרפין לשיעורא דארבעה געשה כולו רהיי בין למעלה
 ובין למטה, עיכ ממילא דעיקר שיעורא דקרקע ארבטה
 לא חסר שם כלל, דהרי שני המקומות מצטרפין, ורק
 דבעינן ארבעה של מקום תשמיש, ובזה הוא דמועיל טעמא

 דמנח מידי ומשתמש.
 ולפי המבואר נראה, דאפילו אם נימא רכל הדין דקרקע
 ארבטה דבטינן ברהיי הוא משום טעמא דבעינן
 מקום תשמיש, גיכ ניחא הך דירישלמי, ומשום דהך דינא
/ ואית בי׳ גם דין  דמקום תשמיש הוי מטיקר דין רה׳
 שיעודן של מקום ארבעה האמור ברה׳/ א״כ ממילא דלא
 מהניא בי׳ טעמא דחזי למינח עלי׳ מידי ולהשתמש, דמימ
 סוף סוף השתא מיהא לית בי׳ המקום תשמיש בכל הארבטה
 וחסר שיטורא דרהיי בי׳, ורק בצירוף הך דינא דעומד
 מרובה על החלל למועיל שיהא חשוב כאלו כולו עומד הוא
 למצטרף לזה גם הך טעמא לחזי למינח עלי׳ מידי למיקרי
 כולו ראוי להשתמש, ובשניהן יחל הוא לנשלם המקום ל׳
 של תשמיש, והכי מוכחת הסיגיא דעירובין שהבאנו מעץ



 חרושי רבנו הלכות שנת חיים הלוי ח
 לחסר שיננורא דקרקע ד וכמשיכ.

 פי״ד ה״ט עמול ברה״ר גבוה עשרה ורחב ארבעה
 היז רהיי, נעץ בגובהו יחל כל שהוא אפילו
 איגה גבוהה שלשה הואיל וראוי לתלות ביתל ולהשתמש בו
 היז ממעמו ונעשה כרמלית ואין מולרין לו אלא מן היתל
 ולמעלה, ואפילו מלאהו כולו יתרות היז ממעמ גובהו
 שהרי תולין באותן היתדות ומשתמשים בהם מכיל, ובהשגות
 דל השמועה בשנעץ על ראש העמוד והוא מפרש מן הצד
 וכר עכיל, וביאור הדברים, דהנה בעירובין דף עיה איר
ב ל, ונעץ בו יתד כל  הונא עמוד ברהיר גבוה י, וריז
 שהוא מיעעו וכו/ ופירשו כל הראשונים דקאי שנעץ היתל
 למעלה מיג העמוד וממעט את השיעור מקום ר׳ של רהיי
 ומשום דהיתד לא תזי לתשמיש ולא מצטרף לשיעורא דמקום
/ וזהו דעת הראביד, אכן הרמבים מפרש שנעץ היתד  ד
 מן הצד, והמיטוט הוא על השיעור מחיצת עשרה של
 הטמוד, דאין מודדן אלא מן היתד ולמטלה, ובאמת שזה
 תמוה דמאי איכפת לן בדין מחיצות אם יש בו יתד באמצע
 ואמאי לא מצטרפת גם המחיצה שתחת היתד להשלים שיעור
 מחיצת עשרה, ואין לומר דבעינן שיהא מחיצת עשרה
 למעלה מן הרהיר, והיתד דינו כרה״ר כיון דהוי
 באויר רה״ר ובני רה״ר משתמשין בו, מלבד מה דעצם
 הסברא בזה קשה, דבדן רהיי צריכין אנו לדון על העמוד
 בפ״ע אם יש לו מחיצות אם לא, ומאחר דהעמוד עצמו יש
/ עוד קשה מתל ׳  לו מתיצות עשרה איכ למה לא יחשב רה
 המתלקט עשרה מתוך ארבע דמבואר בשבת דף ק׳ דהוי
 ריהי, והרי בתל פשיטא דהשלשה טפתיס התתתונים הסמוכים
 לרה״ר הרין רהיר ממש כיון דהם חד מקום טס הרה״מ
 ומימ מצטרפי גיכ להשלים שיעור מחיצת משרה לאשורי
/ ומ״ש הכא בעמוד דבעינן שיהא עשרה למעלה  להתל רה׳

 מן היתד, וציע.
 ונראה לומר, דהנה תחילת דברי הרמביס שם זיל גג
 הסמוך לרה״ר בתוך עשרה טפתים הואיל ורבים
 מכתפין טליו אסור לטלטל בגג עד שיעשה לו סולם קבוע
 להתירו עכ״ל, ומקור הדבר הוא בטירובין דף פיר דאיר
 נחמן אמר שמואל גג הסמוך לרהיר צריך סולס קבוע
 להתירו סולם קבוט אין סולם טראי לא מ״ט לאו משום
 דכיון דבתיך עשרה דהרדי קיימי אסרן אהדדי, והנה כבר
 הקשו הראשונים שם דמאחר דהגג איגו גבוה עשרה איכ
 הא הויל כרמלית ומאי מועיל סולם קבוע להתירו, וגם
 דבסוגיא שם הרי מבואר דרק כשרבים מכתפיה עליו הוא
 דצריך סולם קבוע להתירו הא לאיה מותר, וקשה דכיון
 דאין הגג גבוה עשרה א״כ הא הו״ל כרמלית ולעולם אסור,
 ויעי״ש בדבריהם שתירצו דאיירי שהגג גבוה עשרה לצד
 החצר ורק מצד רהיר אינו גבוה עשרה ועיכ שפיר הוי
 רה״י כיון דיש לו שלש מתיצות, אכן זה לא יתכן לדעת
 הרמב״ם שפסק בפייר ובפייז שם דרהיי לא הוי אלא בד׳
 מחיצות ובשלש הוי כרמלית מדת, וא״כ הא נמצא דעכ״פ
 הוי רק כרמלית כיין שהרוח הרביעי שלצד רה״ר אינו
 גבוה י׳/ ויעו״ש עור בדברי הראשונים שכתבו דאיירי
 שאינו פרוץ במילואו לצר רה״ר וכגון שיש לו מחיצות עשרה
 מן הצללים ורק שבאמצע הוא פרוץ לרה״ר בפחות מעשר
 אמות, אלא דלפיז הוי הביאור רזה שרבים מכתפין מליו
 מבטלין מיני׳ תורת דיורין והוי דינו כקרפף ואסור לטלטל
 ממנו לחצר, ובדברי הרמבים הרי מבואר דבגג עצמו אסור
 לטלטל. והנראה מוכרח בדעת הרמבים, דהנה באמת הרי
 לא איירינן הכא כלל מדיני מחיצות ורה״/ כי אם מדיני
 רשויות שאוסרין זע״ז, וכמבואר להדיא בהםוגיא דמוכיח
 מינה לרין גזוזטראות ראם קיימי בתוך עשרה דהדדי

 אסרן

 ועיכ ממילא דחייב טל זריקתה.
 1הנה בשבת רף קיא איר הונא הני ביציאתא דמישן
 אין מטלטלין בהן אלא בארבעה ולא אמרן אלא
 שאין בפחות משלשה ארבעה אבל יש בפחות משלשה
 ארבעה לית לן בה ואי מלינהו קני ואורבני לית לן בה,
 מתקיף לה ר״נ ולימא גור אתית מחיצתא וכר, ובפירשיי
 שם דביציאתא דמישן היינו ספינות קטנותי וקצרות מלמטה
 ער כתוד של סכין, ועיכ אין מטלטלין בתוכן משום דלאו
 דהיי כינהו שאין ברתבן ארנטה מלמטה לפילך אין
 מחיצותיהם מחיצות, ולא אמרן אלא בשקצר שלהן גבוה
 שלש שאין רחב ד׳ למטה בעור שלא הגביה ג׳ מקרקעיתו
 ואפילו יש ברחבו י׳ גובה לא משתרי דכיון דתחתוגות לאו
 מחיצות נינהו הויל תלויה, וזהו דפריך ריג דלימא גור
 אתית מכגגד מרת רחק העליון ולמטה כאילו הן יורדות
 ער הקרקע מבחוץ ולא הויא שוב תלויה טיי״ש, הרי
/  מבואר מזה להריא דלא בעיגן כלל קרקע ד׳ ברה׳
 •לאם נימא רבלא קרקע ד׳ אינו חשוב רהיי כלל, א״כ
 מאי פריך הגמ׳ דלימא גור אחית מחיצתא, ומאי מהניא הכא
,  1ור אחית, והלא מ״מ בתיך הספינה הא ליכא קרקע ד
 והגיד אחית הא אינו מועיל רק לענין שהמתיצות לא יהא
 בהן דין מחיצה תלויה, דדיינינן להו כאילו הן עומדות
 בקרקע הים שלמטה, אבל מ״מ הרי קרקע שלמטה לא
 מצטרף לשיעורא דקרקע ד׳ לענין תוך הספינה, כיון
 לקרקעית הספינה מפסקת בינתים, ואיכ הרי צ״ע דהא
 הסר קרקע ד׳ בתוך הספינה, [ולא שייך גס לומר דהשיפוע
, דמצרפינן ליי לשיעורא דקרקע ד׳  עצמו תשוב קרקע ד
 מכל השיפוט ביתד, ומטעמא דשני מקומות ג״כ מצטרפי
 לקרקע ד׳, זיא דכיון דתוך השיפוע הא לא הוי רה״י כיון
 לאין שם מתיצות ארבעה וא״כ ממילא דלא משלים דין
 קרקע ד׳ גם לעגין ע״ג, כיון דאינו חשוב רהיי במקומו]
 ימאי פריך הגמ׳ דלימא גור אתית והא אף דאמרינן גור
 אחית גיכ אין בתוך הספינה דין רה״/ אלא ודאי דלא
 בעינן כלל ברהיי קרקע ד/ ורק מקום ל׳ לחוד צריכיגן,
 וכל דין קרקע ד׳ דבעינן ברהיי הוא רק בכדי שיהא מקום
 תשמיש, ובזה מהני מה דתזי למינה עלי׳ מירי ולהשתמש,
 >מ״כ שפיר מהני הכא גור אחית דלא תהיי מתיצה תלוי/
 וממילא דתוך הספינה למעלה במקום שיש ארבעה הוי
, וקרקע ד׳ הא לא צריכינן כלל.  רה״/ כיון דיש שם מקום ד
 והנה התוס׳ שם הביאו פי׳ הרית דמפרש דהני ביציאתא
 למישן איירי כשדפנות הספינה שיין ויש ביניהן רוחב
 ארבעה בין למעלה ובין למטה ורק שקרקע הספינה עשוי׳
 פרוץ בין נסר לנסר, וכדפריך ריג ולימא גור אתית מתיצתא,
 ריל שיהיו הנסרים נחשבים כמחוברין יחד, ולפיז הא
 נמצא דלפי מה דאמרינן גור אחית הא איכא קרקע די.
 ולפ״ז ייל דרשיי וריח לטעמייהו אזלי בהך חרק כוורת,
 ללדטת רשיי הרי מוכת מהך דביציאתא דמישן דהש״ם
, אבל  שלנו םבירא לי׳ דשיעורא דרהיי הוא רק מקום ד
 קרקע ד׳ הוא רק משום דינא דמקום תשמיש, ופליג
 אירישלמי דמצריך שיהא עומר מרובה על החלל, ומשום
 דלפי״מ דמסקינן רחזי למינח עלי׳ מידי ולהשתמש ליכא
 כלל לדין קרקע ד, וע״כ זהו שפי׳ בהך חרק כוורת
 רהשיעור ארבעה הוא ביחר עם דופני הכוורת, ומשום דגם
 עובי הדפנות מצטרפין לארבעה משום טעמא דמנח מילי
 ומשתמש, אכן לפי׳ הר״ח בהך דביציאתא דמישן דליכא
 הוכחה כלל מהשיס שלנו דלא בעינן קרקט ד, וממילא
 דקי״ל כהירישלמי דמצריך דקא שיהא טומר מרובה טל
 החלל שבזה הרי מבואר דבעינן עצם קרקע ר׳ וכמש״כ
 למעלה, וע״כ זהו שפי׳ בהך דכוורת דהשיעיר ארבעה
 הוא מלבד עובי הדפנות ומשום דעובי הדפנות לא מצערפי



 * חרושי רבנו הלכות שנת חיים חלף
 רצוהיפ אס מועיל ליתר מעשר, ואם מועיל ליתר מעשר
 מועיל גם לפרוץ מרובה על העומד, וא״כ הרמב״ם לפסק
 הכא דצוה״פ מועיל ליותר מעשר איכ איך פסק דלא
 מהניא בפרוץ מרובה על העומד, ובאמת שעצם דברי
 הרמב״ם קשה במה שפסק גם גבי סוכה דאין מועיל
 צוהיפ לפרוץ מרובה על העומד וקשה דהרי גבי סוכה
 פסק הרמב״ס דגם פריץ מרובה על העומד כשר, ואיכ
 הלא העיקר תלוי רק אם צוהיפ מועיל ליתר מעשר, וטון
/ הלא לא איכפת  דמועיליליתר מעשר איכ דין פתח עלי
 לנו כלל במה שפרוץ מרובה על העומד, וקשה הא דפסק
 הרמביס גם גבי סוכה לאינו מועיל צוה״פ בפרוץ מרובה

 מל העומד.
 והנה קשה לרב דאמר דאין צוהיפ מועיל ליתר מעשר,
 וכן איגו מועיל לפרוץ מרובה על העומד כמבואר
 בסוגיא שם, איכ ההילכתא דצוה״פ למה נאמרה, כיון רעד
 עשר גס פתתא בעלמא בלא צוהיפ ג״כ אין בה דין פרצה
 ואיכה אוסרת המלמול, וביתר מעשר או בפרוץ מרובה הא
 גס צוה״פ לא מהגיא, והרי גם ציה״פ יסול ליגה הוא מדין
 פתח. וכמו שפסק הרמב״ס בפכרז מהל׳ שבת דצוה״פ
 שמשאה מן הצד לא משה כלום משום דפתחא בקרן זוית
 לא מבדי אינשי, והרי זה דפתחא בקרן זוית לא עבדי
 אינשי אינו מבטל את עצם צורת הפתח, ורק דבמקום
 דדינו תלוי בדין פתת הוא להוי לינא להואיל ופתתא בקרן
 זוית לא עבדי אינשי ע״כ לא חלה בו שם פתח, ובמיכ
 לגם צוהיפ יסוד דינה תלוי בדין פתח. וא״כ הרי ציע דטון
 דגם בלא צוהיפ כל פחות מעשר דין פחח בה ולא לין
 פרצה איכ צוהיפ למאי אהגיא ואמאי אתיא ההילכתא
 דצוה״פ וציע. והפשוט בזה הוא, דשני מנינים נפרדים הן
 בעיקרן, דפתחיס בעלמא אע״ג דדן פתח עלה ופקע מינה
 שם פרצה וכמבואר בעירובין דף וי• עיי״ש, וכיה מבואר
 להדיא במשנתנו דף ט״ו מפני שהיא כפתח, אבל מ״מ איגה
 בכלל סתימה או מחיצה העשוי׳ להתיר, ועיקר דן מתיצה
 והרהיי נעשה רק נרי יתר המחיצה העומדת, ושס פתח
 מועיל רק להפקיע מינה שם פרצה האוסרת, וכדהנן בדף
 מיו שם ובלבד שיהא גדר גבוה עשרה טפהיס ולא יהו
 פרצות יתרות טל המין כל פרצה שהוא כי׳ אמות מיתרת
 מפני שהיא כפתת יתר מכאן אסור, והיינו משוס דתרי
 מילי נינהו, דין מומר מרובה מל הפרוץ המועיל להחשב
 מחיצה ולאשוויי רה״י, וחלות שם פתח המועיל להפקיע מינה
 שם פרצה האוםרח, משא״כ צוה״פ אף אם יסיר דינה הוא
 מדין פתח, מימ כולה דין מחיצה בה, וזהו מיקר ההלכה
 של צוהיפ דבקנה מכאן וקנה מכאן וקגה מיג המומר
 והפתח שבחוט יחדיו חשוב מחיצה. ולא זו בלבד מה שחלוקין
 הן בדין מחיצה לזו שם פתח בה וזו שם מחיצה בה,
 אלא דגם בעיקר השם פתח שבהן ג״כ חלוקין הן לוהיפ
 ופרצה פחות מעשר, דבפרצה פחותה מעשר כל עיקר חלות
 שם פתח שבה יסול ליגו הוא מכח לין מחיצה שבצלדן,
 לבזה שיש מחיצה בכל צל וחייל כאן לין מחיצות בזה הוא
 מעשה דין הפרצה שהיא חשובה פתח, ותלות שם מחיצה
 שיש כאן הוא דמשוי לה להתשב פתח,משא״כ צוה״פ אינה
 תלוי׳ כלל במחיצות שבצדדין, כי אט מאמרה בה ההלכה
 דהצוה״פ עצמה כמו שהיא בצורתה שם פתח בה. והכי מתבאר
 מיסוד ההלכה שנאמרה במתיצות שיהא מומר מרובה על
 הפרוץ או מומר כפרוץ כמבואר בטירובין דף מיו דהכי
 אגמרי׳ רחמנא למשה לא תפרוץ רובה או גדור רובה, לקשה
 מיז דהרי בפסי ביראות מכשרינן גם בפרוץ מרובה טל
 הטומד, ואמרינן בטירובין דף כ׳ דהזורק לבין הפסין חייב,
 הרי להדא דגם בפרוץ מרובה טל הטומד הוי מתיצה
 מדאורייתא, וכבר הקשו זאת התום׳ ריפ טושין פםין,

 ותירצו

 אסרן אהדדי, וכן מוכיח מינה התם דאדם אוסר טל חברו
 דרך אויר, וגם כל הדין דסולם מתירו אינו שייך כלל לטצם
ן רהיי בהחפצא, ורק לטנין הדין דרשויות אוסרות זט״ז  ד
 דתלוי בתשמישתא, בזה הוא דמועיל הסולם שהגג שייך
 בתשמישתי׳ להחצר ולא לרהיר, ומ״כ אין הרהיר אוסר
 מליו, ומשום חהו יסוד הדין של גג הסמוך לרהיר רכל
 שסמוך לרהיר בתוך טשרה הרהיר אוסרו בטלטול. והגה
 בדין רשויות שאוסרין זטיז הרי תגן שם בדף פ״ג ואיזו
 היא סמוכה כל שאינה רחוקה ארבטה טפחים, הרי רכל
 שסמוכות זליז בתוך ארבעה תר רשותא הוא ואוסר טל בני
 חצר, אשר עיכ ייל דהך דגג הסמוך לרה״ר פירושו הוא
 שסמוך בתוך ארבמה, אבל כותלי הבית במקומן באמת
 גמהין משרה, ורק שבתוך ד׳ הרהיר גבוה וסמוך להגג
 בתוך עשרה, ועיכ אי משום דין מחיצות ורהיי באמת הוי
 רהיי גמור כיון דהמתיצות במקומן גבוהות עשרה, ורק
 דכיון דםמוך מיהא להרהיר בפחות מעשרה בתוך ד׳
 טפחים עיכ שפיר הרה״ר אוסר עליו, דבדין איסור רשויות
 כל שסמוכות זל״ז מיהא בתוך ארבטה דהוי חרא רשותא

 ט״כ שפיר אוסרות זטיז.
 אשר לפיז נראה לומר בדטת הרמב״ם, דסיל רכל הך
 דינא דטמוד שנטץ בו יתד מיטטו, לא נאמר כלל
 לטנין טצם דין של רהיי בהחפצא, דיסוד דינו תלוי רק
 במחיצות טשרה של הרה״י בטצמו, ובזה ודאי אץ היתד
 מוטיל כלום למטט שיעור עשרה של מחיצה, וגם לא איכפת
 לן בזה מידי מה דהיתד הוי רהיר, דמימ כיון דהטמוד
 טצמו יש לו מחיצות טשרה שפיר היי רה״י גמור, וכדהבאנו
 זאת מפורש מהך דתל המתלקט משרה מתוך ארבט, וכל
 יסוד הדין דממוד שגטן בו יתד מיטטו גאמר לטגין הדין
 ואיסור טלטול של גג הסמוך לרה״ר דהוא זה איסור טלטול
 בפיט ויסור דינו הוא משום דהרה״ר אוסר טליו, ואין זה
 גוגט כלל לדין רהיי שבו במצמו בהתפצא, ובזה הטיקר
 תלוי רק אס הוא סמוך לרהיר בתיך עשרה אם לא, וטיז
 הוא מאמר הדין, ראם נעץ בו יתד דהיתד הוי רה״ר
 כיון שבני רה״ר משהמשין בו, א״כ ממילא דגם מיג העמוד
 נהי דהוי רהיי גמור מ״מ יש ט מיהא איסור טלטול זה
 של גג הסמוך לרהיר, דהיתד שהוא רה״ר הסמוך לו בתוך
 טשרה אוסר מליו, וכמו שנתבאר זאת גם בהך דגג הסמוך
 לרהיר דאטיג דהגג מצמו יש לו מחיצות טשרה מימ אם
 אך הרהיר סמוך לו בתוך טשרה אוסר עליו, וט״כ גם
 בהך דממוד דכוותה, והכי משממ לשון הרמבים שקבט הך
 דינא דיתד אחר הדין דגג הסמוך לרהיר, והייגו משום
 דתרווייהו תד דינא נינהו, ולפ״ז ניתא מהך דתל המתלקט
 עשרה מתוך ארבט, דהתם הרי מיג התל שהוא רהיי רחוק
 הרבה מהרהיר ואין הרהיר סמוך לו בתוך ארבעה מפתים,

 ומיכ אין הרה״ר אוסר מליו,

 פטיז הטיז כל מתיצה שיש בה פרוץ מרובה על העומד
 אינה מתיצה אבל אם הי׳ פרוץ כעימד היז
 מותרת ובלבד שלא יהי׳ באותן הפרצות פרצה שהיא יתר
 על משר אמות אבל משר אמות היז כפתח אם הי׳
 לפרצה זו צורת פתח אעפיי שיש בה יותר מעשר אינה
 מפסדת את המתיצה והוא שלא יהא הפרוץ מרובה על
 העומד עכ״ל, וכן פסק בפיר מהל׳ סוכה הי״ב וזיל סוכה שיש
 לה פתחים רבים ויש בכתלי׳ תלונות הרבה היז כשרה ואמפיי
 שפרוץ מרובה על העומד ובלבד שלא יהא שם פתח יתר על עשר
 אבל אם הי׳ שם פתת יותר על עשר אעפ״י שיש לה צורת
 פתח צריך שלא יהא הפרוץ מרובה על העומד עכיל, ועיין
 במימ שהקשה דהרי בעירובין דף י״א מבואר דהא
 דצוהיפ אם מועיל בפרוץ מרובה על העומד תלוי בדינא



 שבת חיים הלוי ט
 ונראה ללעת הרמבים היא, דאעיג דצוהיפ לין מחיצה
 בה ומוטלת להפסיק ולהתיר בכלאים, מימ אינה
 משלמת שיטור מחיצה, והיכא לבטינן עצם המחיצות לא מהני
 צוהיפ, והרי לטנין סוכה הוא זה מפורש בהסוגיא לצריכה
 נמי צוה״פ וקשה לאיכ למה לנו פס ר המשלים לין מתיצה
 מתורת לבול ותיפוק לן לצוהיפ בעצמה לין מחיצה בה, וכן
 בסוכה העשוי׳ כמין גאם לטישה פס טפת ומשהו ומעמילו
 בפתות משלשה כי היכי לתהוי מחיצה ארנטה וצריכה נמי
 צוהיפ ג״כ קשה לליל מחיצת ד והלא צורת הפתח בטצמה
 נחשבת מחיצה, אלא וראי תזיק מזה דצוה״פ אינה מוטלת רק
 להחשב כולו מוקף מחיצה, וממילא רמוטיל בסוכה העשוי׳
 כמבוי לצרף את הדופן השלישי להשנים, וכן בסוכה העשוי׳
 כמין גאם מועיל שתהא הסוכה מוקפת כולה שלש מחיצות,
 אבל לענין עצם שיעור מתיצה האמור בסוכה שתים כהלכתן
 ושלישית טפח, רההילכתא בזה הוא דבעינן מחיצות עצמן,
 בזה לא מהניא צוהיפ, ושני בזה דין צוה״פ מדין לבוד ודין
 עומד מרובה על הפרוץ, דלבוד ועימר מרובה טל הפרוץ
 הן עצמן מחיצה ממש, משאיכ צוה״פ אעיג דדין מחיצה בה
 מ״מ אינה מצטרפת להשלים שיעור המתיצות, וע״כ םיל
 להרמבים דהוא הדין גם ברהיי דשבת בעינן דוקא עצם
 המתיצות לאשוויי רהיי, וממילא דאין צורת הפתח מועיל לזה,
 ולהכי היא שהתנה בין כשבת ובין בסוכה דבעינן דוקא
 עומר מרובה על הפרוץ שזהו עצם דין של מתיצה המועיל
 בין בשבת ובין בסוכה. ועיין בעירובין דף י״א מעשה באתר
 שנעץ ארבע קונדיםין בארבע פינות השדה ומתח זמורה
 על גביהן ובא מעשה לפני תכמיס והתירו לו לענין כלאים,
 ולפיד הרמב״ם צ״ל דחלוק דין כלאים מדין שבת וסוכה,
 דבכלאים לא בעינן רק הפסק מחיצה ולא המחיצה עצמה,
 ונרכ שפיר מומיל גם צוה״פ כיון דדין מחיצה בה, משאיכ
 לענין שבת וסוכה בעינן עצם המתיצות עצמן ובזה לא מהניא
 צוהיפ, וכמו שהבאנו מהך לצריכה נמי צוה״פ דהצוהיפ יש
 בה דין מתיצה ומימ אינה טולה לו להשתים וטפח לשלישית,

 ואיכ הינ הכא דכוותה.
 והנה שם בסוגיא דף י״א ואריל כדרך שהתירו לו לענין
 כלאים כך התירו לו לענין שבת ור׳ יוחגן אמר
 לענין כלאים התירו לו לענץ שבת לא התירו לו וכר ובמאי
 אילימא בעשר בהא לימא ר״י בשבת לא אלא לאו ביתר
 מעשר, ולפמש״נ בדעת הרמבים דצוהיפ בלא מחיצות לא
 מהגיא לאשורי רה״י וגם מד״ת לא הוי רה״י איכ הא קשה
 מאי פריך הסיגיא בהא לימא ריי בשבת לא והא פשיטא
 דלא כיון דלא הוי רה״י, אלא דייל רהסוגיא קיימא ברוח
 רביעית דגם לחי מהניא שם איכ כשיכ צוה״פ, אכן קשה
 מהא דאיתא בעירובין דף ו׳ כיצד מערבין מבואות המפולשין
 לרה״ר עושה צוה״פ מכאן ולחי וקורה מכאן, וקשה דאיך
 מהגיא צוה״פ והא אכתי מחוסר מחיצה הדרושה לרהיי
 לדעת הרמבים שהבאנו דצוה״פ אינה עולה למחיצות דרהיי,
 והניחא לשיטת רש״י לקמן דף י״ב דבשתי מתיצות ולתי
 נעשה רה״י איכ הא נמצא דטצם המתיצות הדרושות לרהיי
 אינן אלא שתים ומחיצה שלישית מד״ת בלתי בעלמא םגי
 א״כ כש״כ צוה״פ דדינה כסתום כולי, ושפיר מועיל צוה״פ
 מכאן ולחי או קורה מכאן, .אכן לדעת הרמב״ס בעצמו
 שפסק בפי״ז מהל׳ שבת ללחי חשיב כמחיצה רק ברוח
 רביעית ובעינן שלש מחיצות גמורות לדין רהיי, א״כ הא
 קשה דאיך מהניא צוה״פ במבוי המפולש כיון מתבאר דלדין
 מצם המחיצה של רהיי לא מהניא צוה״פ. אכן נראה דכיון
 דצוה״פ הרי דין מחיצה בה וכדחזינן דמועילה לענין כלאים
 ובכמה דברים לענין סוכה, וא״כ המוקף בה חשוב כסתום
 ומוקף, ורק דאינה עולה למחיצות עצמן, א״כ הרי דינה חלוק,
 לנהי דאינו נעשה רה״י ע״י צוה״פ ומשום דחםר הדין

 מחיצות

 חרושי רבנו הלכ
 ותירצו לשאני פסי ביראות להואיל ויש אמה מכאן ואמה
 מכאן חשוב פתח, וביאור הלבר הוא כמש״כ, ומשום לאעיג
 להר דין במחיצה שלא יהא הפרוז מרובה על העומל מימ
 כ״ז הוא אם שם פרצה בה, אבל מכיון דקי״ל דכל פרצה
 חשיבה כפתח א״כ לא איכפת לן כלל בהפרוץ, וע״כ זהו
 דחלוק בין היכא דאיכא שיעור מחיצה מן הצדדין אם לא,
 דבליכא שיעור מחיצה מן הצדדין ראז לא הוי פתח כלל
 וכש״נ, עיכ עיז הוא מאמר הלין דבמינן עומד מרובה
 על הפרוץ או פרון כמומר, וזהו ההלכה דלא תפרוץ רובה
 או גדור רובה, משא״כ בפסי ביראות דיש בכל צד שיעור
 מחיצה ויש על הפרצה שם פתת, עיכ לא איכפת לנו כלל
 במה שהפרוץ מרובה כיון דשם פתח בי׳, וזהו להדיא כמש״כ
 דחלות שם פתח שבפרצה הוא רק מנח חלות דין מתיצה
 דאיתא במחיצות שבצדדין. האומגם דגם בלאו הך טעמא דלא
 מיחשב פתח רק באיכא תלות דין מחיצה גיכ מתישב
 היטב החילוק של התום׳, וכמש״כ למעלה דדן פתח לא
 מהניא רק להפקיע דין פרצה האוסרת, אכל לא לאשורי
 מחיצה, ומשום דרק דין פתח הוא דאית בי׳ ולא דין
 םתימה ומחיצה, וא״כ הרי ממילא דלא מהניא הך דינא
 דפתח רק באיכא שיעור מחיצה מן הצרדין ממצא דיש
 כאן דין מחיצה מהעומד שבצדדין ובאנו לדון רק מממת
 דין פרצה האוסרת וע״ז הוא דמועיל דין פתח שלא יאסור
 מדין פרצה, משאיכ בליכא שימור מחיצה מן הצדדין אז
 לא מהניא כלל מה דהפרוץ נחשב כפתח כיון דםוף סוף
 אין כאן מתיצות, ולהשלים דין מחיצות לא שייך הך דינא
 דפתת כיון דאין בו דין סתימה ומחיצה וכמשיכ, וניחא היטב
 תירוץ התום׳. אבל נראה דכולהו איכללו בזה, וכל זמן דליכא
 מחיצות כשיטור ליכא לא מחיצות ולא שם פתח, ובדאיכא
 מחיצות מן הצדדין שפיר נעשית רהיי עיי המחיצות שבצדדין,
 ולית כאן דין פרוץ מרובה על העומד כיון דבמקוס מחיצות
 הפרוץ נחשב כפתח, ולענין לאשורי מחיצות בעינן דוקא
 עומר חרובה על הפרוץ, ושם פתח אינו מועיל לזה כלל
 לאין פתח מושה מתיצות, וגם דבלא מתיצות לית כאן שם
 פתח כלל. ובאמת שהוא כן םוגיא ערוכה בסוכה דף ד׳
 דאיתא שם שהי׳ ר׳ יטקב אומר דיומדי סוכה טפח וחכ״א
 שתים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, והרי בסוכה דף ז׳
 תניא ויתרה שבת יטל סוכה שהשבת אינה ניתרת אלא
 בטומר מרובה טל הפרוץ משאיכ בסוכה, דפרוץ מרובה על
 העומד גיכ כשר בה, ומימ הא תניא דבטינן דקא שיעור
 מחיצה בדיומרי םוכה, אלא ודאי דהפרצות והפתחים לא
 מצטרפי כלל לדיני מחיצות ואינן מיעילין להכשר סוכה,
 והיינו כמשיכ להלין פתח שבפרצות לא מהני רק להפקיע
 מינה שם פרצה האוסרת אכל לא לאשורי מחיצה, משא״כ
 בצוה״פ דהיא עצמה דין מחיצה בה וגס דדין פתחה לא
 תלי במחיצות שגצדרין, וזהו ההלכה של צוהיפ דהיא עצמה
 כמו שהיא בצורתה העומד והפתח יחדיו הוי מחיצה. והכי
 מתבאר בהסוגיא דםוכה רף ז׳ דאיתא שם איר יהודה
 םוכה העשוי׳ כמבוי כשרה ואותו טפח מעמידו לכל רוח
 שירצה ר׳ סימון ואיתימאריביל אמר עושה לו פס ארבעה
 ומשהו ומעמידו בפחות משלשה סמוך לדופן וכל פחות
 משלשה סמוך לדופן כלבוד דמי, ומשקינן התם דצריכה
 נמי צורת הפתח, והתם ליכא חילוקא בין אם יתר הפ־ליש
 הוא יותר מעשר או פחות ולעולם בעינן צוה״פ, והיינו משום
 דבעינן השלמת מחיצה על כל הפיליש, וע״כ לא מהני עיז
 לין פתח, כי אם צוה״פ שרינה הוא דן מחיצה. ועכיפ הא
 מיהא ודאי דצוהיפ היא עצמה נחשבת מחיצה, וא״כ ציע
 דברי הרמב״ס מה שהצריך בצוה״פ שיהא גם עומר מרובה
 על הפרוץ ולמה לגו זה והלא הצוהיפ עצמה הויא מחיצה

 גמורה מרית.



ים הללי  r שגת חי

 נינה/ ולא ראי זה כראי זה, לעל טשר לין פתח שלו תלוי
 בחלות לין מחיצות שבצללין, וא״כ המחיצות הוא למשיו ליי
 פתחא, וצוהיפ לין מחיצה שלה הוא מעצמה, ולפי״ז גם
 בצוהיפ עצמה ליגה חלוק, לעל עשר יש בה גם תועלת
 מחיצות המומל שמשוו לה לפתח, ומעשר ואילך אין המחיצות
 שבצדרין מצמרפות לה כלל, וכל לין פתח שלה הוא רכן
 מדין צוה״פ, אשר טיכ זהו מעמו של הרטבים שבשניהם
 יתר יותר מעשר ופרוץ מרובה לא מהניא צוהיפ, מהי
 דצוהיפ יש בה דין מחיצה ומיחשב הכל כסתום ומבטל כל
 דין פרצה בין בפרוץ מרובה טל הטומד ובין בפרצה יותר
 מעשר, אבל הלא אינה משלמת דין מחיצה הדרוש לענין
/ וממילא דאטיג דליה כאן פרצה אבל מימ גם מחיצה  רה׳
 אין כאן, וחסר בו דין רהיי והיתר טלטול, ולהכי הוא
 שהצריך הרמבים אחת משתי אלה, או שיהא הטומד מרובה
 טל הפרוץ דחייל טל כולי׳ דין מחיצה ממש, או שתהא
 הפרצה פחותה מטשר דאז מוטיל צירוף המחיצות שבצדדין,
 ואית בהו דין מחיצות המוטילין לדין רה״/ אבל ביותר ממשר
 וגם פרוץ מרובה דאין המתיצות מוטילומ למקום הפרץ,
 וכל דין מהיצה שלה הוא מכת ההילכתא לצוהיפ, בזה סיל
 להרמבים דאין צוה״פ מוטלת להשלים דין מחיצה, וממילא
 ראט׳ג דפרצה אין כאן מימ מחיצה המתרת ג״כ אין כאן
 ואין כאן דבר המחיר וכשינ, ולפ״ז הרי ניחא הא דהצריך
 הרמב״ס גם בסוכה טומד מרובה, לאטיג דפרוץ מרובה
 על הטומד כשר בסוכה, אבל מימ פרצה יותר מטשר אוסרת
 גם בשוכה, ומשום ללא שאני סוכה משבה רק בדין פרצה
 האוסרת אבל לא בטיקר דין מחיצה המתרה, איכ ממילא
 דפרוץ מרובה טל הטומד יחד טס פרצה יותר מטשר דתשוב
 כחםרון מחיצה המתרת סוכה שוה לשבת. ולפ״ז הרי לא
 קשה מהסוגיא דטירובין דחבואר שם דהך דיגא דצוהיפ
 במקום פרוץ מרובה על הטומד תלוי בדין צוה״פ יתר
 מטשר, דלפי המבואר הרי כל טטמו וסברתו של הרמבים
 הוא רק בפרוץ מרובה טל הטומד ויותר מטשר ביחד, דאז
 ליכא מחיצה כלל, אבל בחד מינייהו הרי גם לרמת הרמבים
 צוהיפ מועיל בין לפרוץ מרובה ובין ליותר מטשר וכש״נ.

 פי״ז חייב וחייג בכל עושין לחיים אפילו בדבר שיש
 בו רוח חיים ואפילו באיסורי הנאה
 מיז עצמה או אשרה שעשה אותה לחי כשר שהלחי עוביו
 כל שהוא גובה הלחי אין פחות מטשרה טפחים רחבו ועביו
 כל שהוא, בכל טושין קורה אבל לא באשרה לפי שיש
 לרוחב הקורה שיעור וכל השיטורין אםורין מן האשרה וכן
 רוחב הקורה אין פחות מטפח ועביה כל שהוא טכיל,
 ובהשגות טל הך דלחי כתב זיל אם מביו כל שהוא גבהו
 מיהת צריך שיטור שיהא גבהו י׳ וכר טכיל, וביאור הדברים
 לבכל מה לצריך שיעור פסול בשל אשרה משום דכתותי
/ שימורי  מיכתת שיטורי׳ וטיכ פסק הרמבים ללחי ללית לי
 גם בשל אשרה כשר משאיכ בקורה דאית לה שיטורא איך
 שתהי׳ ע״כ פסולה בשל אשרה משום דכתותי מיכתת שיעורה,
 וע״ז הוא שהשיג הראביד מהי דליכא בלחי שיעורא לרחבו
 אבל מימ הרי בעינן שיהא גבוה י׳ ואיכ הא איכא שיעור
 לגובהו וכיון דכתותי מכתה שימורי׳ איכ הא צרץ להיויו

 פסול וציע.
 והבה בין בדברי הרמביס ובין בדברי הראביד הרי
 מבואר להך הילכתא לכתומי מכתת שיעורי׳ לא
 נכלל בזה לעצם הלבר חשוב כמי שאינו, לא״כ הרי לא
 הי׳ מועיל הא ללחי שיעורו במשהו, כיון לגם המשהו כתותי
 מיכתת, איכ הרי גס משהו אין כאן, אלא ולאי ליסור
 הלין הוא להשיטור מיכתמ ובטל מיני, שימורי/ אבל עצם
 הלבר איתי׳ בעיני׳ ולא בטל, ולפיז בלחי זה דמיכתמ

 שיעוד׳

 9 חרושי רבנו הלכ
 מחיצות עצמן לבעינן לפני[ אשורי רהיי, אבל מימ לין
 להיר פקע מיני/ ומותר לטלטל בתוכו, לללעת הרמבים אין
/ ומבוי שניתר עיי קורה יוכיח,  היתר טלטול תלוי ברין רה׳
/  שהזורק לתוכו פטור לדטת הרמבים למלית אינו רה׳
 זמימ מותר לטלטל בתוכו, והיג בצוהיפ דמותי׳ אטיג דאינו
 מוטיל לאשורי רהיי מימ מוטיל לטנין היתר הטלטול. ובזה
 יבואר היטב הסוגיא דטירובין דף ר דמבואות המפולשין
 לרהיר טושה להן צוהיפ מכאן ולחי או קורה מכאן, ורהיר
 טצמה לא מיטרבא רק בדלתות, ופסק כן הרמבים בפייז
 מהל, שבת, ואטיג דגראה דלדטת הרטבים גם מבואות
 המפולשין לרהיר מצטרפי בהדי רהיר להיות רהיר מדיה,
 וכמשיכ בפייר שם בקרןזוית הסמוכה לרה״ר דאינה רהיר
 הואיל ומוקפת שלש מחיצות, דמשמט מינה דבמפולש מיהא
 מצטרפא לרהיר להיות רהיר, ואיכ מיש מבואות המפולשין
 לרהיר מרהיר טצמה דלא מיטרבא רק בדלתות, אכן לפי
 המבואר הרי ניחא, דמבואות המפולשין לרהיר כיון דכל
 לין רהיר שבהן הוא בהדי צירופן לרה״ר, א״כ מוטיל צוהיפ
 להפסיק שלא יצטרפו לרהיר, משאיכ ברהיר טצמה, לכל
 דין ביטול רהיר שלה הוא רק מיי דין מחיצות של רהיי,
 עיכ לא מהניא טיז צוהיפ, כיון שאינה מוטלת להשלים דין
 מחיצות טצמן. ודברי הרמבים מוכיחין כמשיכ ואדרבה בזה
 עוד יתישבו. דבריו, דהנה בפי״ז שם כתב וזיל היאך מתירין
 מבוי הסתום עושה לו ברוח רביעית לחי אחד או עושה
 מליו קורה ודיו וכר שדין תורה בשלש מחיצות בלבד מותר
 לטלטל ומדברי סופרים היא הרוח הרביעית ולפיכך די לה
 בלחי או קורה טכיל, אשר לכאורה צ״ט, דהרי הך טממא
 דבג, מחיצות מותר לטלטל מרית לא צריכינן רק לטנין קורה
 דלא הויא מחיצה, ואין כאן רק ג, מחיצות בלבד, וט״כ
 צריכיגן לטממא דבג, מחיצות מותר לטלטל מרית, אבל בלחי
 תיפוק לן דלחי הוי מחיצה גמורה, ויש כאן ד מחיצות,
 והוי רהיי גמור מדאורייתא, וכמו שפסק בפייז שם דמבוי
 שהכשירו בלחי הזורק לתוכו חייב, משום דלחי הוי מחיצה
 גמורה וגטשה בן ד׳ מחיצות, ולמה כלל הרמבים גם לחי
 בהך טטמא רבג, מחיצות מותר לטלטל מרית, אכן לפי
 דברינו הרי ניחא, דהרי גם מבוי מפולש שהכשירו בצוה״פ
 ניתר בלחי, ושם הא לא הוי רהיי כלל, וכמשיכ דצוהיפ
/ וכל היתרו בלחי הוא  אינה משלמה לדין מחיצה של רה׳
 רק משום דפקט מיני, דין רהיר טיי הצוהיפ, ונכלל בדין
 מבוי שניתר בלתי וקורה לדעת הרמביס אף אם אין דין
 רהיי בי׳, וזהו שכתב טטמא דמד״ת מותר לטלטל אף אם
 אינו רהיי. וטכיפ חזינן מזה מבואר דלדטת הרמבים צוהיפ
 אינה טולה במקום מחיצה לאשורי רהיי מרית, אשר טיכ
 הלא מבואר היטב טטמו של הרמב״ם שהצריך דוקא טומד
 מרובה על הפרוץ גם בצוהיפ כיון דהצוהיפ אינה עושה

 רהיי ונשיג.
 והן דברי הרמבים אכתי ציע, דאמנם כן דדעת הרמבים
/ אבל  דצוהיפ אינו עולה במקום מחיצה לאשורי רה׳
 הרמבים הא איירי בכל גווני גם באיכא מחיצות בצדדין
 להוי רהיי גמור מדית והזורק לתוכו חייב כדין פסי ביראות
 ואין שם חסרון מחיצות ולמה לא מהגי צוהיפ, והרי המורם
 מרברי הרמבים הוא ללענין יתר מעשר מהניא צוה״פ, וכן
 לעגין פרוץ מרובה מל העומד גיכ מהניא צוהיפ, ורק
 כשניהם יחד יתר מעשר ופרוץ מרובה בזה הוא דלא מהניא
 צוהיפ, וזה קשה איזה טעם יש בדבר, כיון דבעיקר הדין
 הלא צוה״פ מהניא בין לטנין דין פרץ מרובה ובין לענין
 לין יתר מטשר, ומאי איכפת לן אם שניהם ביחד יתר מטשר
 ופרץ מרובה, וגם לבסוכה הרי לא איכפת לן כלל מה
 לפרוץ מרובה ואמאי לא מהגיא שם ביתר מטשר בפרוץ
ד תרי גווני פתחא  מרובה וצ״ט. אכן גראה, רלפי המבואר ה
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 הפירוש משוס למםפ״קא מוקמינן לי, אחזקת חולין, כי אם
 להוא לין בפיע בהקלש בתורת ולאי רמספיקא לא כחתא
 ליי קלושה, לכל שתלה הקלשו בזמן לילה לא הקדשו אלא
 בזמן לילה הולאי, והרי הוא ביהיש ולאי חולין משום הך
 מעמא, ועיכ מירובו מירוב כיון לנשמת קניתו הרי הוא חולין
 ולאי, והא שכתב הרמבים שבהיש עדין לא נתקלשה ולאי,
 ג״כ פירושו להא ללא נהקלשה הוא בתורת ולאי, והוא זה
 המבואר בסוגיא למםפיקא לא נחתא לה קלושה. והנה בשבת
 רף ל״ל ואיזהו ביהיש משתשקע החמה כ״ז שפני מזרח מאלימין
, נחמי, אומר כלי שילך אלם משתשקע  וכר דיר יהולה ר
 החמה חצי מיל ר, יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה
 נכנס וזה יוצא ואיא לעמוד מליו וכר, והנה הא ודאי להלין
 ביה״ש של כהרף עין זה נכנס וזה יוצא הוא אליבא דכו״ע,
 אלא דלריי ורינ דס״ל ספק השני של ביהיש אס הוא יום
 או הוא לילה ובכל הזמן הוא ספק, לא ידעינן אימתי הוא שעת
 הכהרף מין שזה נכנם וזה יוצא, ולד יוסי הוי הך ביהיש
 בתר דשלים ביה״ש דר׳ יהודה וכמבואר בסוגיא דשבת שם,
 ולפ״ז ציע בהא דמספיקא לא נחתא לי, קרישה, אם הוא זה
 רק על אותו ההרף עין שזה נכנס וזה יוצא עלי׳ הוא דאמרינן
 דלא נחתא לי׳ קדשה, אבל הך ספיקא של כל ביהיש דר׳
 יהודה ור״נ נידון ככל ספיקא דעלמא דהוי הקדש ספק, או
 דעל כל הביהיש כולו הוא מאמר דמספיקא לא נחתא לי׳
 קדשה. ונראה זה מבואר מהא דלא הוזכר ברמב״ם בה,
 ערכין הך רינא שספק ביהיש לא נחתא לי, קלושה והוא
 חולין ודאי, ש״מ חזה דספיקא רכל בה״ש כולו נידון כשארי
 ספקי דעלמא דהוא ספק הקדש, והא דמספיקא לא נחתא
 לי׳ קדשה לא נאמר רק על הבהיש של כהרף עין שזה
 נכנם וזה יוצא, ולפ״ז נמצא דבעיקר ההקדש הוי כל הביהיש
 הקדש ספק, ולא איכפת לנו שוב מה דלא נחתא לי׳ קדושה
 בהרף עין רזה נכנס וזה יוצא, כיון דעכ״פ הוא הקדש ספק
 משום הספק השני של ביה״ש שמא הוא ודאי יום או ודאי
 לילה, וליכא מזה נ״מ לדינא רק לענין עירוב דקנית עירובו
 תלוי בהך כהרף עין, ולהכי הוא דכתבו הרמבים הכא והשמיטו
 בה׳ ערכין. ולפ״ז הא ניחא הא דכתב הרמבים שביה״ש
 עדיין לא נתקדשה ודאי והרי היא סעודה הראוי׳ מבעוד יום,
 וכבר הקשינו דטעמא דביהיש לא נחקדשה ודאי הרי צריכינן
 לטנין שתהא תולין ודאי בתתלת היום וכדקי״ל דתחלת היום
 קונה, אכן לפי המבואר נימא דתרתי נקט הרמבים, דהך
 דביהיש לא נתקדשה ודאי הוא באמת טעמא על עיקר הדין
 קנית טירוב שהוא בתחלת היום והוא זה בשל הקדש וטיז
 נקט טטמא דביהיש לא נתקדשה ודאי ואיכ הוא חולין ודאי
 ושפיר מטרבין בו, והא דסייס אחיכ והרי היא םטודה הראוי'
 מבמוד יום, דינא קתני, דלהרמבים קשיתי׳ נהי ראותו הזמן
 של ההרף טין הרי הוא ודאי תולין ויכולין לקנות בו, אבל מ״מ
 כיון דהככר הוא בספק הקדש כל הזמן של ביהיש משום
 הספק השני של ביהיש אם הוא ודאי יוס או ודאי לילה, א״כ
 אכתי תסר בי דין סטודה הראוי׳ מבמור יום כיון• דאסור
 משום םפיקא, וכמבואר בסוגיא שם דגם אם אסור משום
 םפיקא, גיכ לא תשיבא סטודה הראוי׳ מבטוד יום, וזהו שסיים
 הרמב״ם והרי היא םטודה הראוי׳ מבטוד יום, ר״ל דבכהיג
 חשיבא גם סעודה הראוי׳ מבעוד יום, כיון דהא איכא ממינ
 דהזמן של סוף היום אימתי שהוא הוא אז חולין ודאי ומותר
 באכילה איכ ממילא דחשיבא גם סעודה הראוי׳ מבעוד יום בכה״ג.

 הלכות יום טוב
 פיוהי״א שגי ימים טובים שחלו להיות בחמישי וערב
 שבת עושה עירובי תבשילין מיום רביעי שהוא
 מרב r״p״ שכח ולא הניח מניחו בראשון ומתנה וכו/ כיוצא בו היו

 לפניו

 חרושי רבנו הלכי
 שימורי,, מימ אס באנו ללון מל המקום נמצא לכל הגובה
 משרה שבו יש לו במקומו מחיצת לחי, כיון לאיתי, במיני/
 ורק להלחי בעצמו אין בו שיעורא לעשרה טפחים, למיז הא
, שיפורא, אשר עיכ נראה ,  מוטיל הא לכתותי מיכתת ללית ב
 ללעת הרטבים היא בכל מחיצות רהיי לבעינן שיהא גובהן
 עשרה עיקר השיעור אינו בעצם המחיצות, כי אם בהמקום,
 לבמינן שגובה משרה שבו יהא מוקף מחיצות, ואם מצאנו
 גובה משרה שמוקף מחיצות בכל העשרה שבו, לא איכפת
 לגו כלל בעצם המחיצות אם הן מחזיקות עשרה אם לא,
 ועיכ גם הכא בלחי של אשרה נהי דכתותי מיכתת שיעורי/
 אבל הרי זה לא מהניא רק דעצם הלחי לית בי, שיעורא,
 אבל בהמקום הריעכ״פכל הגובה עשרה חשוב מוקף מקצת
 מחיצה רביעית דמועיל זאת בדגי מחיצה, ועיכ לפ״מ שפסק
 הרמב״ם דלחי משום מחיצה, ע״כ שפיר הוי לחי גמור, וזהו
 שמחלק הרמבים בין לחי לקורה, דבקורה דהשיעור טפח
 הוא בעצם הקורה וע״כ שפיר שייך בזה הך דינא דכתותי
 מיכתת שימורי׳, משאיכ בלחי דעצם הלחי אין לו שיעור כלל,
 והשיעור הוא רק בהמקום, נרכ לא שייך בזה הא דכתותי

 מיכתת שיעורי׳ וכשר גס בשל אשרה וכשינ.

 הלכות עירובין
 פיו הט״ז אמר ככר זה היום חול ולמחר קדש ועירב בה
 היז עירוב שבין השמשות עדיין לא גתקדשה
 ודאי וראוי׳ היתה מבעוד יום, אבל אם אמר היום קדש
 ולמחר חול אין מערבין בה שאינה ראוי׳ מד שתחשך מכיל,
 והוא בעירובין דף ליו בעא מיני׳ רבא מרינ ככר זו היום
 חול ולמחר קדש ואמר עירבו לי בזה מהו א״ל עירובו עירוב,
 היוס קדש ולמחר חול ואמר עירבו לי בזה מהו איל אין
 עירובו עירוב מיש וכו׳ היום חול ולמחר קדש מספיקא לא
 נחתא לי׳ קדושה היוס קדש ולמחר חול מםפיקא לא פקעה
 לי׳ קדושתי׳ מיני׳, וזהו דברי הרמבים, אלא דצ״מ הא דכתב
 הרמבים שבין השמשות מליין לא נתקדשה ודאי וראוי׳ היתה
 מבטול יום, למשמט מזה לטממא למםפיקא לא נתתא לי,
 קדושה הוא כי היכי דתהוי סעודה הראוי' מבעול יום, והלא
 בהיוס חול ולמחר קדש הא מיקר התסרון הוא משום שהיא
 הקדש בתחילת היום ואנן קייל דתתלת היום קונה ומ״ז הוא
 דצריכינן לטממא דמספיקא לא נחתא לה קדושה, וצ״מ הא
 דשינה הרמב״ם וכתב לטטמא דמםפיקא לא נתתא לה קדושה

 לטנין הדין דסטודה הראוי׳ מבטוד יום, וציט.
 והנה בטיקר הך טטמא דמספיקא לא נתתא לי׳ קדשה,
 ציט מהא ךאיתא בםוגיא שם לגין טבול יום שמלאהו
 מן החבית של מטשר טבל ואמר היז תרומת מטשר לכשתחשך
 דבריו קיימין ואם אמר טירבו לי בזה לא אמר כלום אמר
 לבא זאת אומרת סוף היום קונה עירוב דאי סיד תחילת
 היום קונה עירוב וכר אמאי לא אמר כלום, אריפ אפילו תימא
 תחילת היום קונה עירוב בעינן סעודה הראוי, מבעוד יום
 וליכא, הרי דמבואר בזה דהא דבהיש קונה עירוב אין זה
 מדין ודאי, ורק דהוא משום דלענין מירוב סמכינן אםפיקא,
 וכדחזינן דתלוי באם תחלת היום קונה עירוב או סוף היום
 קוגה עירוב, הרי דרק אותה הרגע שהיא תחלת היום או
 סוף היום היא שקונה, וכל הביהיש הוא רק משום םפיקא,
 ומשום דלענין עירוב סמכינן אספיקא, ואיכ קשה בהך דהיום
 חול ולמחר קדש דעירובו עירוב משום דמםפיקא לא נחתא
 לי, קדושה, והא לפימ דקייל דתחלת היום קונה עירוב הא
 נמצא דאין כאן ספיקא כלל בהעירוב, ורק דממ״נ אין עירובו
 עירוב, כיון לאמר ללמחר קלש איכ הא ולאי לבתחלת היום
 אימתי שיהי' כבר יהא קלוש, וקשה לאיך עירובו עירוב. והפשוט
 בזה, להא לקאמר הגמ׳ למספיקא לא גחתא לי׳ קלושה אין
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 שמא יחזור הדבר לקלקולו דכיז הוא משום ספיקא, אבל
 מימ־ כיון להשתא מיהא ליתא ספיקא ורק לין שינהגו במנהג
 ספק, איכ ממילא ללית בי׳ התנאה לליתא טל מה לליחול
 ההתנאה כלל, וכל חלות התנאה הוא רק טל מקום שיש
 ספק באמת, וגם דכל שדינו הוא בתורת ודאי שיגהגו בי׳
 משום ספיקא ממילא דהוי כודאי דלא שייכא בי׳ התגאה,
 ולפיז גס משוס דין יויט שגי בטצמו לא מהגיא התגאה לדעת
 הרמבים, ולא צריכינן כלל לדין ודאי של ראשון, ואיכ אכתי
 ציט קצת דאמאי נולדה בראשון מותרת כשני, כיון רגם
 השני ודאי דהוא יויט שני של םפיקא דאסור בי׳ הכנה,
 אכן עיין בראב׳ד שס שכתב וזיל לא ראינו הגאונים הראשונים
 שחלקו בדבר זה וכו׳ ואם יאמר בשני אם אתמול קדש
 והיום תול אין בדברי של אתמול כלום והיום תהי׳ זו תרומה
 על זו כיש שיכול לומר מאתמול, ובמימ עוד שם שהמעשה
 אינו נגמר אלא בשני ודבורו בראשון לא יעשה כלום עכיל
 הראביד, הרי דמבואר מתוך דברי הראביד דמפרש דעת
 הרמביס דהא דלא מהניא התנאה הוא משום דין יויט הראשון,
 ומיושב היטב דברינו כמשיכ. אכן נראה דדברינו בדטת
 הרמביס מתישביס בכל גווני, ומשוס דנראה דאטיג דהא
 דמנהג אבותינו בידינו אינו מוטיל לאשוויי םפיקא, ואמרינן
 דדין נהיגתו כדמטיקרא בתורת ספק יש בו גס צד דין ודאי,
 אבל אכתי מימ אזלינן בתר מיקר תקנתו דהא מיהא דלא
 חלה דין יויט טל שניהם ביחד, וכל אחד נידון בדן יויט
 ודאי בפינג ואמרינן טל כל אחד בשטחו שהוא היויט, אבל
 לא שיהיו שני ימים של יויט, ולפיז שפיר חלוק דין התנאה
 מדין הכנה כמשיכ דבהכנה דאיסורו הוא משני הימים ביחד
 דחה שנולדה ביויט אסור ביויט ובשבת שלאחריו טיכ לא
 שייך זאת כשני יויט של גליות דאין בהם דין יויט טל שניהם
 ביחד, מטאיכ בדין התגאה דדיינינן על כל יום בפיט בזה
 הוא דפסק הרמבים דלא שייך התנאה כיון דידמינן בקביעותא

 דירחא ולית דין ספק בהיזיט של גליות וכשינ.

 הלכות חמץ ומצה
 פ״א היג אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא אס
 כן קנה חמץ בפסח או חמצו כדי שיעשה בו
 מעשה, אבל אם הי׳ לו חמץ קודם הפסח ובא הפסח ולא
 ביערו• אלא הגיחו ברשותו אעיפ שעבר מל שני לאוין
 אינו לוקה מן התורה מפני שלא משה בה מעשה עכיל,
 וכבר הקשו דאיך לוקה כלל על לאוי דלא יראה ולא ימצא/
 והרי בפסחים דף ציה מבואר להדיא דלאוי דלא יראה ולא
 ימצא הדין לאו הניתק לעשה דתשבית; וקשה מל הרמבים

 שפסק דבקונה חמץ בפסח דהוי מעשה לוקה, וצימ.
 ונלאה בזה, דהנה הגרעיא הקשה טל הטור שכתבדלר׳
 יהודה דחק מציתו בשריפה אפרו מותר כדין כל
 הנשרפין דאפרן מותר, ולרבנן להשבתתו בכל דבר אפרו
 אסור כדין הנקברים והקשה עיז הגרעיא דלפימ שכתבו התום׳
 דהא דגשרפין אפרן מותר ונקברין אפרן אסור הוא משום
 דנשרפין איכא מצוה בשריפתן ועיכ הוי נעשית מצותן, משאיכ
 נקברין דליכא שום מצוה בקבורתן ורק משום תקלה ולא
 הוי נעשית מצותן, ואיכ בחמץ דגם אם השבתתו בכל דבר
 הלא איכא מצוה דתשביהו איכ הא צריך להיות לכוימ אפרן
 מותר. ונראה דלא דמי המצוה של תשביתו דהשבתתו בכיד
 למצות שריפה, דמצות תשביתו בשארי השבתות הוי עיקר
 המצוה שלא יהא להבעלים חק, משאיכ אם מצותו בשריפה
ק דחלה בו דין שריפה, ח  הוי מצוה שחייל בהחפצא של ה
 ולענין היתר מעשית מצותו בעינן דוקא שיהא נעשית מצותו
 בהחפצא אז ניתר החפץ, ולא כשהבעלים קיימו מצוה לרמיא
 עלייהו יהא ניתר בזה החפצא, ועיכ שפיר מחלק הטור בין

 השבתתו

 0! חרושי רבנו הלכות

 לפניו שתי כלכלות של טבל ביום ראשון אומר וכר, ובהייל
 שם זיל כל הדברים האלו שאמרנו היו בזמן שהיו ביל של
 איי מקדשין על פי הראי׳ והיו בגי הגליות עישין שני ימים
 כדי להסתלק מן הספק וכו׳ אבל היום שבני איי סומכין
 על החשבון ומקדשין עליו אין יויט שני להסתלק מן הספק
 אלא מגהג בלבל, ולפיכך אני אומר שאין מטרב אדם ומתנה
 בזמן הזה לא טירובי וכו׳ ואינו מטשר הטבל טל תגאי אלא
 הכל מערב יויט בלבד טכ״ל, וקשה מהא דאיתא בביצה דף
 ד׳ שגי ימים טובים של גליות' רב אמר נולדה בזה מותרת
 בזה ורב אסי אמר גולדה בזה אסורה בזה, ומפורש שם בגמ׳
יט שני משום ספיקא הוא ועיכ הביצה  מטמא דרב משוס די
 מותרת דממינ חד מינייהו חול הוא, וטיין ברמב״ם בפיא
 מהל׳ יויט שפסק להדיא כרב דנולדה בזה מותרת בזה, וזה
 סותר למה שפסק הכא דמתה אין מוטיל תנאי משום דהשתא
 יוימ שגי לאו משום םפיקא הוא אלא משום מגהג והויין
 שגי הימים בודאי יויט, ואיכ הרי צריך להיות גולדה בזה
 אסורה בזה כדין גולדה ביויט שאסורה בשבת הסמוכה לה
 כיון דשגי הימים הדין יו״ט ודאי, וכבר הקשה זאת הלח״מ שם.
 והנראה לומר בדטת הרמבים, דבאמת אהינ דטיקר דין
 שגי ימים טובים של גליות לא טשאום שינהגו
 שניהם כאחת בתורת ודאי, ורק שינהגו שניהם בתורת ספיקא,
 ואנרג דעכשיו הרי ידעינן בקביטותא דירחא, מ״מ דינם רק
 כספיקא, כיון דמיקר התקנה מעיקרא כך היתה ומנהג
 אבותינו בידינו, אכן הרי כיז לא שייך אלא על דן יויט
 שני של גליות, עלי׳ הוא דאמרינן דדינו רק כםפיקא, משאיכ
 יויט הראשון, הרי כיון דהשתא ליכא ספיקא וידעינן בודאי
 חהו זמנו של יויט והוא היויט של תורה, איכ הרי ודאי
 דהרי הוא יויט בתורת ודאי ואין בו שום סרך דין ספיקא
 כלל, ופשוט, ואיכ הא נמצא דדן יויט של גלמת טכשיו
 דנו חלוק, ראם באנו לדונו ליויט הראשון בפיע בדנו, בזה
 פשוט דהרי הוא חשוב וראי יויט, אבל אם באנו לדונו
 להצטרף טס השני בזה הדר דינא רכל חד ספק מיקרי, וגם
 הראשון לענין צירופו עם השני הרי הוא רק כספק, ולפיז
 שפיר חלוק דין התנאה מדין נולדה בזה מותרת בזה, דבדן
 כולד האיסור נטשה רק משני הימים ביחד, דהלא כן הוא
 עיקר איסורא דנולד, מה מולד ביויט אסור ביויט, ומכח
 שניהם יחד דוקא הוא דקאתי איסורא, וכשאנו באין לדון
 לאסור מה שנולד ביום הראשון ליום השני, רק מכח דין
 יויט של שניהם כאחת הוא שאנו באין לאסרו, וצריכין אנו
 לצרפינהו לשני הימים ביחד למיחשבינהו תרווייהו יחד ודאי
 יויט לאשורי איםורא מולד מזה לזה, וטיככיון דבזה כל חל
 כספיקא תשוב עיכ נולדה בזה מותרת בזה, משאיכ לטנין
 התגאה, אעיג דאס חד מינייהו חול הוא איכ ממינ מותר
 לאפות ולבשל מיום השני לשבת, או משום העירוני תכשילי^
 או משום להרי השני חול הוא, וכן ממינ יוכל להרים תרומה
 מן הטבל, אבל הרי באמת שני לינים נפרלים הס, וכל חל
 למינן לי׳ בפיע על כל יום בפיכג ואין כאן לין הנטשה משני
 הימים ביחל, ורק לכך איתרמי מילתא שתלויין שניהם זביז,
 אבל מכיון לבעיקר לינם הרין שני לינים נפרלים שחל על
 כל יום בפיע, טיכ שוב הלר לינא להראשון הוא ולאי
 יו״ט ואין בו לא עירוב ולא קריאת שם של תרומה בשום
 גוונא, ולא מהני עיז התנאה כיון להראשון אינו מצטרף

 ממילא להיויט שני הוא בלין תקנתו להוא יויט לכל לבר.
 והנה כיז לא יתכן, אלא אם גימא לגם לטת הרמבים
 דגם טהה יויט שני הוא רק משום םפיקא, והא ללא
 מהגיא התגאה הוא רק משום דין ודאי של יויט הראשון,
 אבל הרי ייל דדעת הרמבים היא דגם משום יויט שני
 נעצמו ג״כ לא מהניא התגאה, ואעיג דתקגתו הוא משום
 ספיקא, וכדקאמר הגמ׳ דמנהג אנותינו ניריגו ומשים גזירה



 ft ומ!ה חיים הלוי יא
 לצריכיכן לשיני הטעמים, לכראה דהגזהיכ דטעם כעיקר כהי
 לליכי, הוא לחשוב כעיקר לכל מילי, ומועיל גם לזה שהוא
 בדני׳ שהוא מחמשת המינים וממין הבא לידי חימוץ ושיוצאץ
 בו ייח מצה ושהוא ממין המובל לחלה, אבל כ״ז הוא רק
 במיקר דכי/ אבל בזה לחשוב לחם בזה לא מצאכו מאין
 למילפי׳ שיועיל הלין של ממם כעיקר בחלות שם לחם, להוא
 זה דן בפיע התלוי רק בעיקרו ולא במעמו, ואע״ג ללין
 חמשת המיכים ודין לחם, תרווייהו חל ליכא הויין, רכל שהוא
 מממשת המיכים ממילא אית בי׳ דין לחם, אבל מימ שכי
 שמות הם, ודין לחם הוא תלות שם בפ״ע, וכל שהוא
 בתערובות מין אחר דאתיגן עלי׳ מגזהיכ דעעס כעיקר
 לא חייל בו שם לחם, כיון דהגזהיכ של טכעיק איכו מועיל
 לזה השם, אשר לזה הוא \דבאה ההלכה דגרירה, דהויא לין
 מסויים בדין לחם, שהאורז כגרר אחר החטים •לרין לחם,
 וממילא חל בהטכט״ק שבו דין לחם, וכמצא דתרווייהו
 צריכן, יסוד הדין׳ שהוא מממשת המינים עיי הגזה״כ של
 טעם כעיקר, וההלכה דגרירה למיחל עלי׳ שם לחם דצריכינן

 בחלה ומצה.
 ונלאה דהכי מתבאר מהסוגיא דמגחות דכיג טיב דאיתא
 שם תיש תבלה בקצת בשומשמין ובכל מיני תבלין
 כשרה, מצה היא אלא שנקראת מצה מתובלת, קסיד דאפיש
 לה תבלין טפי ממצה בשלמא למיד בתר בטל אזלינן בטל
 הוי כמבטל דלכי מיטפשא הויל כתבלין אלא למיד בתר
 מבטל אזלינן תבלין מי קא הוו מצה, הביט דלא אפיש לה
 תבלין דרובה מצה היא ולא בטלה, ועיין בתום׳ שם שהקשו
 דהרי גם אם חשוב מין כשאינו מינו מימ הרי אינו מתבטל
 משום דינא דטכט״ק וכדתגן דהטושה טיסה מן החטים ומן
 האורז דאם יש ,בה טטם דגן אדם יוצא בה ידי תובת מצה,
 אכן לפי המבואר הרי ניחא, מראה דלא דמי דין מין
 במינו לא בטל מהך דינא דטעם כעיקר, דהך דמין במינו
 לא בטל יסוד הדין הוא דלא חל על עצם ההפצא מיקר
 דין בטול כלל, וטיכ ממילא דהדברחשוב איתי׳ בפיני׳ כמו
 שהוא ככל דיניו כיון דפקט מטיקרו דין ביטול, וטיכ ממילא
 דמהגיא זאת גם לענין שיהא חשוכ לחם, ראותו המקצת
 דגן שכתוכו חשוכ גם לחם, כיון דלא מתכטל כלל וכדגי׳
 קאי, משאיכ הך דינא דטטם כטיקר, מיקרו לא נאמר טל
 הפקטת דין במול מגוף הדכר שנתטרכ, ואך דהוי זאת גזהיכ
 כפיע של חלות דין ואיסור דטטם כטיקר, והוא המתדש
 שטצם הדבר גיכ איגו מתכטל עיי חלות הדין של טעם
 כמיקר, וא״כ ממילא דדין כטולו מתתלק, דלמאי דלא מהגיא
 הדן של טכעיק הדר דיגא דהרי הוא ככטולו, וטיכ שפיר
 אמרינן דמאחר דלטנין למיחל טלי׳ שם לתם לא מהגיא הדין
 דטכטיק איכ ממילא דהרי הוא לטנין זה ככיטולו ואין כו
 דין לחם, והא דחנן דהטושה טיסה מן החטים ומן האורז
 דתייבת בחלה ויוצא בה ייח מצה ביש בה טטם דגן, היינו
 רק משום דהתם הא אייריגן בחטים ואורז דיש בהן דין
 גרירה, וט״כ מוטיל זאת לאחולי בי׳ דין לחס, אבל הכא
 דאייריגן בתבלה בתבלין דלית בזה דין גרירה משויה הוא
 דאצטריך הגמ׳ דוקא לטטמא דמבימ לא בטיל או לרובה
 דגן כיון דמשום טממא דטכעיק אין בה דין לחם וכשיג.
מה בהך דתבלה בתבלין כשרה נחלקו בזה הרמב״ם והראביד  י
 דדעת הרמבים בפיה מה׳ חמץ ומצה ובפייב מה׳ ממשה
 הקרבנות כדעת רשיי במנחות שם דקיימא דתבל התבלין
 בעיקר מעשה העיסה ומימ תניא דכשרה, והראביד בה׳
 מעשה הקרבגות שם השיג עיז וזיל איא נראה לי במצה
 האפויה נשנית שמותר לאכול שירי׳ בתבלין ואין חוששין
 לבטול טעם מצה אבל למנתת הסלת ללוש את שיריה
 בתבלין אסור משום חימון מכיל, וכן כתב בפ״ו מה׳ חמן
 ומצה היו בהשגתו שם, ולפ״זלפיד הראב״ד שמפרש דתבלה

 לאחר

 חרושי רבנו הלכות
 השבתתו בכיל ובין שריפה, לאם השבתתו בכיר רק הבטלים
 קיימו מצוה שאין להם חמן, וט״כ לא הותר האפר, משאיכ
 אם מצותו בשריפה לנעשה המצוה בהחפצא והוי נטשית מצותו
 עיכ הותר האפר. ולפ״ז הרי מיושבים היטב לברי הרמבים
 ללוקין טל לאוי ללא יראה ולא ימצא, להטעם ללא חשוב
 לאו הניתק לטשה ליל להוא משום לם״ל להך תשביתו טיקרו
 הוא איסור משה שלא יהא לו תמץ והוי כמו כל דברים
 האסורין בעשה ולית דלא הוי ניתק לטשה, ואיכ לא שייך
 זאת אלא אם נימא דהשבתתו בכיר, וכשינ דלמיד השבתתו
 בכיד עיקר הקרא דתשביתו הוא שלא יהא להם חמץ, משאיכ
 אם גימא דמצותו בשריפה א״כ הויא מצוה הגעשית בגוף
 החפץ, ואז פשיטא דהוי גיתק לעשה כמו שריפת גותר
 וכדומה. ואפילו אם גימא דגם לדידי׳ גכלל בהך דתשביתו
 איסורא שלא יהא להם חמץ, אבל תיוב השריפה שבחמץ
 הא פשיטא דהוי מצות טשה כשארי דברים הטטוגין שריפה,
 וכיון דגם זה גכלל בהקרא א״כ פשיטא דמיחשב טייזגיתק
 לטשה. ולפיז הרי ניתא רמת הרמביס, דםוגית הגמ׳ בפסחים
 דף ציה שהבאנו הא קיימא אליבא דר׳ יהודה וכמבואר
 בסיגיא שם, ולריי דםיל דמצותו בשריפה פשיטא דהוי ניתק
 לטשה, משא״כ הרמבים דפםק בפ״ג מהל׳ חמץ ומצה דהשבתתו
 בכיר, וא״כ ליכא בהך דתשביתו רק איסור משה לחוד שלא
 יהא להם חמץ, עיכ שפיר פסק דלא הוי ניתק לעשה

 ולוקין עלי׳ וכשינ.

 פיו הל״ה הטושה טיסה מן החטים ומן האורז אם יש
 בה טטם דגן יוצא בה ידי תובתו טכיל,
 ובהשגות זיל גיל והוא שיש בה דגן כזית בכדי אכילת פרס
 ויאכלגו.מכיל, וכן בפיו מהל׳ בכורים הי״א כתב הרמבים
 זיל המערב קמח חטים וקמת אורז ועשה מהן טיסה אם
 יש בה טטס דגן תייבת בחלה ואם לאו פטורה מכיל,
 ובהשגות שם זיל איא גראה מן הירושלמי דבעיגן שיהא בה דגן
 כשימור כרשביג דהכי פסיק הלכה כוותי׳ מיהו לא במינן
 רוב דגן מכיל, ביאור הדברים, דהגה בפיג דתלה תגן המושה
 טיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה טעם דגן תייבת
 בחלה ויוצא בה ארס ידי חובתו בפסח, ובירושלמי שם
 מתגיתא דלא כרשב״ג דרשביג אומר לעולם אינה חייבת מד
 שיהא בה דגן כשיעור, ריביא בשם רשביל הלכה כרשביג,
 וזהו שהשיג הראביד מל הרמבים שפסק בסתמא ראם יש
 בה טעם דגן חייבת בחלה וכן לעגין מצה דאדם יוצא בה
 ידי תובתו ולא הזכיר דבעינן דגן כשיעור כפסק הירושלמי,
 ומיין במימ בה׳ תמץ ומצה שם שהוכית מהא דנקט הרמבים
 דוקא הנך תרי מיני חטים ואורז שימ דטטמא הוא משום
 דהאורז גגרר אחר המטים וכמבואר הך טעמא להדיא בירושלמי
 פיק דחלה, ומוטיל הך דיגא דגרירה גם לטגין השלמת שיעורא,
 ומשויה הוא דסובר הרמבים דלא בטינן דגן כשיטור לא

 לטנין חלה ולא לטנין מצה.
 והנה ביסוד הך דינא דהעושה עיסה מן החטים ומן האורז
 דתנן ראם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואדם יוצא
 בה ידי חובתו בפסח, דמבואר בזבחים דע״ח דהוא משום
 דטעם כעיקר דאורייתא, ובירושלמי פיק דחלה מבואר דהוא
 משום דין גרירה דהאורז גגרר אחר החטים, וכבר ממד בזה
 בהלכות חלה להרמבין דלמה לנו לתרתי טממי. ואשר יראה
 לומר בזה, דהנה בהא דבמינן במצה וחלה דקא שיהא
 מחמשת המינים הבאין לידי חימוץ, וכמבואר הך טטמא
 בפסחים דליה ובמנחות ד״ט, הרי אין זה דין מינים לחוד
 דבעינן דוקא מאותן המינים ולא ממין אחר, כי אם מכלל בזה
 גם הך דינא רכל שהוא מחמשת המינין אית בי׳ דין לחם
 ושם לחם בהחפצא, וכל שאיגו מחמשת המיגים אין בהחפצא
 דין ושם לחם האמור בחלה ומצה. ולפיז גראה דלהכי הוא



 חמץ ומצה דדם הלוי

 אם ברובה דגן, וזה להדיא דאף אס טכעיק דאורייתא >מימ
 לא מהניא זאת לחלה ומצה, וכע״כ כמש״כ משוס דלא חשוב לחם,
 ודוקא באורז הוא דמהגיא משום מטמא דגדרה, וכן לקמן
 שס פליגי אמוראי אליבא דד יוחגן אם בעיגן רובה דגן אם
 לא, וקשה דר״י הא סיל בע״ז דף ס״ז ובירושלמי ערלה פ״כ
 הל״ה ובירושלמי גזיר פיו הל״א דמעמו וממשו לוקין עליו
 בכזית בכדי אכילת פרס, הרי דמכעיק דאורייתא, וא״כ ליל
 לרובה דגן, אלא ודאי כמש״כ דטכעיק לא מהגי לאשורי לחס,
 אם לא משום גרירה, וזהו דפליגי אמוראי אליבא דר״י אם
 אית לי׳ גרירה אס לא, דלמיד רבעי רובה דגן הייגו משום
 דלית לי׳ גרירה. ולפי משיג הרי הך מעמא דגרירה קאי
 גם לרשביג ומשום דבלא״ה פקע דין להם גם מהדגן עצמו
 שבתערובוח, וכדמוכח כן מהסוגיא דמגחות והירושלמי שהבאגו
 דבתבלה במינים אחרים צריכיכן דוקא לעעמא דמין במיגו
 לא במל או דבעיגן דוקא לרובה דגן, והרי התם פשיטא
 דאין התבלין מצטרפין להשלמת שיעורא ואייריגן רק לעגין
 הדגן שבו, ומ״מ לא מהניא טכט״ק לטגין להחשב מצה משום
 דחסר טעמא דגרירה לאשורי לחם. ולפ״ז הרי צ״ט דברי
 המ״מ במה דתלי לה לפלוגתת הרמב״ם והראב״ד בהךדיגא
 דגרירה, והא כבר הבאגו דטעמא דגרירה הוא ללויע גם
 לרשביג, ופלוגתת רשב״ג ורבגן הוא עגין בפ״ע אם הך
 דגרירה מועיל גם לענין שיצטרף האורז לשיעורא אס לא. ועיכ
 נראה דגם דעת המ״מ כמש״כ דעיקר הדין דגרירה הוא לכו״ע,
 ופלוגתת הרמב״ם והראביד היא אם הלכה כחכמים או
 כרשב״ג, אלא דהרי טיקר טטמא דחכמים דהאורז מצטרף
 לשיעורא בט״כ הוא משוס דינא דגרירה, דהרי בכל טכעיק
 דטלמא הרי פסק הרמביס בפטיו מה׳ מאכלות אסורות דאין
 מין השני מצטרף לו, וכדפסק שם דבאיסורין אינו לוקה אא״כ
 אכל כזית מהאיסור עצמו לבד, ובעיכ דהא דהכא מצטרף
 האורז להשלמת שיעורא הוא רק משום דיכא דגרירה, וע״כ
 זהי שהביא זאת המ״מ כיון דזהו יסוד הטעם מה דהאורז

 מצטרף.
 ולפי המבואר ייל, דבאמת גם דעת הרמב״ס כרעת הראביד
 דבעיגן דוקא דגן כשיעור, והא דכתב בסתמא ראם
 יש בה טעם דגן יוצאין בה י״ח מצה, הייגו משום דהכא
 איירי הרמב״ם רק בטיקר הדין לחם דלא בטיל טיי תטרובתו
 טס האורז, וזה באמת תלוי רק ביש בה טעם דגן לחוד,
 דבהכי חייל בה שם לחם, וממילא דנכלל אחיכ בדין כל
 טכעיק דעלמא דפסק הרמב״ם דבעינן שיעורא מגוף הדבר
 שנתערב במצמו ואין מין השני מצטרף לו, וה״נ הכא דכוותה.
 ובאמת דלחכמיס דפליגי על רשב״ג וס״ל דלא בעינן דגן
 כשיטור, ומשוס דגם האורז מצטרף להשלמת השיעור, צ״ע
 אם הוא זה רק בתלה, אבל במצה מודים לרשב״ג דאין האורז
 משלים לשיטור, או דפליגי גס במצה, והחילוק ביניהם פשוט,
 דייל דגם בחלה דהאורז משלים לשיעור, מ״מ איגו מוטיל
 השלמת שיעורו רק שהדגן שבו יהא בו שם עיסה ויתחייב
 בחלה ויהיה בו דין טבל של חלה, אבל האורז עצמו ייל
 דהוא בפטורו ואין בו דין טבל ואינו חייב בחלה, [ולא תקשי
 דאיך מצטרף האורז להשלים לשיעור כיון דהוא בעצמו פטור,
 דה״נ אשכחן בירושלמי פיר דחלה חצי קב חטים וחצי קב
 שמורים וחצי קב כוסמין נוטל מן הכוסמין לפי מה שהן,
 וחצטרפין החטים והשעורים לחייב את הכוסמין אף שהן
 בטצמן פטודן], ולפיז הרי לא שייך זאת רק בחלה, דיש דין
 שיטור׳ טיסה בהחפצא, וביש בו השיטור מתחייב כל מקצת
 בפ״ע בחלה, ע״כ שפיר שייך בו הך דינא דהאורז משלים
 לשיעורא אע״ג להוא בעצמו אינו מתחייב בזה, משא״כ לגבי
 מצה אם אך האורז עצמו לא חייל בי׳ דין חמשת המינים
 ממילא אינו יוצא בו ייח מצה, וכמו דאין האורז עצמו געשה
 טבול לחלה כמויכ אינו יוצא בו י״ח מצה ג״כ, ודין :גדרה

 שבו

 1! חרושי רבנו הלכות

 לאחר אפיה, א״כ לא שייך כלל מש״כ דלהכי צריכינן לטעמא
 למין במינו לא בטל משום דאכתי חסר בה דץ לחם, כיון
 דכבר היא לחס א״כ הא הוי טכע״ק של לתם, ופשי£א
 דדין לחם בה גם בתערוכתה בשאר מינים. אלא דלדטת הראביד
 הלא בלא״ה ניחא קישית התום/ דהא עיקר הדין ששנוי כאן
 לדעת הראב״ד הוא, ראט״ג דהתבלין חבטלין את הטעס מצה
 ואין בה טור טעם דגן מ״מ כשרה משום דמצה היא וכדקי״ל
 דבלט מצה יצא ולא בטינן טטם מצה, וכמבואר,כן להדיא
 בדברי הראב״ד שהבאנו, ולפיז הא ליכא הכא טטם כטיקר,
 ובטיכ צריכינן הכא לטעמא דבתר בטל אזלינן כי היכי
 דליחשב כמין במינו ולא ליתול בי׳ דין ביטול, וכל קושית
 התום׳ היא רק לשיטת רשיי והרמב״ס דאיירי בתבלה בעודה
 עיסה, וקמ״ל דמותר לתבלה בתבלין, אבל אה״נ דיש בה
 טעם מצה, וע״ז הוא שהקשו התוס׳ דאיכ הא שפיר מצה
 היא משום דינא דטכע״ק דאורייתא, ובזה מיושב שפיר כמש״כ,
 דכיון דבעינן למיחל עלה שם לתם, ע״כ אין מועיל בזה
 דינא דטכע״ק, אם לא משום דינא דמב״מ לא בטל, וכמשינ.
 ואין לומר דלדעת רש״י והרמב״ם דמפרשי להך דתבלה
 בקצח ותבלין דהוא בעודה עיסה קודם אפיה איכ
 נימא ג״כ דאיירי בשאין בה טעם דגן, דזיא, מהו)
 דאיתא בירושלמי דחלה שם א״ר הילא בין כרבכין דהכא בין
 כרבנין דהתם אמדן טל שיהא רובה דגן וטטמה דגן
 רב הונא אמר טעמה דגן אע״פ שאין רובה דגן, מתניתא
 פליגא על רב הונא מירב בה שאר המינים טד שיהא בה
 רובה דגן וטעמה דגן, פתר לה במינים אחרים, וקשה מהא
 דאיתא בירושלמי פ״ב ופ״ג דפסתיס יוצאין במצה מתובלת
 אטיפ שאין בה טטם דגן והוא שיהא רובה דגן, הרי להדא
 לברובה דגן לא בעיגן כלל טעמה דגן, ואיך אמריגן הכא
 לבמינים אחרים בעיגן רובה לגן וטעמה לגן. אכן נראה
 דבזה חלוק בין היכא דכבר חייל עלה לין לחם ובין היכא
 דלא נעשית עדיין לחם, ומשוס דהנה עיקר הדין מה דמבואר
 בירושלמי דבמינים אחרים בעינן גם טעמה דגן ולא סגי
 ברובה דגן לחוד, הא נראה דהוא משום דלחיחל עלה דין
 לחם בטינן דוקא טעם לחם ובלא״ה אינה געשית לחם, וא״כ
 ממילא הרי לא שייך זאת רק היכא דלא נטשית עדיין לחס,
 וצריכינן לוקא שיחול טליה מתה דין לחם, ובזה הוא דהוי
 דינא דבאין בה טעם לחם לא חייל עלה דין לחם, משא״כ
 היכא דכבר חל טלה דין לחם, א״כ לא איכפת לנו מה
 דהתבלין גורמין שלא יהא בה טטם לחם, כיון דכבר היא
 לתם, ובטיקר דין מצה הרי קייל דבלע מצה יצא ולא בטיגן
 כלל טטס מצה, וט״כ כל ריש כאן רובה דגן דלא נתבטל
 שפיר יוצאין בה י״ח מצה, וגיתא דברי הירושלמי, דהך לבטי
 טטמה דגן איירי דתבלה קודם שנטשית לחם, וט״כ בטינן
 גם טעמה דגן, והך דלא בטי טטמה דגן איירי לאחר אפיה
 וכש״ג. ולפ״ז דוקא לדטת הראב״ל למוקי להך דתבלה בתבלין
 לאתר אפיה שפיר מצי איירי גס באין בה טטס דגן, אבל
 לפיד הרמב״ם ורש״י דאיירי קודם שנעשית לחם איכ אם
 אין בה טעם לחם לא חייל עלה שם לחם כלל, ובע״כ
 דאיירי כיש בה כדי טיט, ומדמבואר בסוגיא דאינה חשובה־
 מצה כי אם משוס דיגא דמכ״מ לא כטיל ש״מ דטכע״ק לא
 מהגיא לאשורי לחם כיא כצירוף ההלכה דגדרה וכמש״כ.
 ובירושלמי פיג דחלה שם זיל איר הילאכין כרכגין
 דהכא בין כרבנין דהתם אמרין טד שיהא
 רובה דגן וטעמה דגן, רב הונא אמר טעמה דגן אעפיי
 שאין רובה דגן מתניתא פליגא טל רב הונא טירב בה שאר
 המיגים טר שיהא בה רובה דגן וטטמה דגן, פתר לה
 במינים אתרים, הרי להדיא דלרב הונא דאמר טעמה דגן
 אטפ״י שאין רובה דגן דודאי סיל טכט״ק דית, ומ״מ סיל
 דכשארי מינים אינו יוצא יי*ח מצה ואינה חייבת בחלה כי



 חרושי רבנו הלכות חמץ ומצה חיים חלד יב
 עיי הך דינא דטכמיק כיון מבר היא לחס, משא״כ בהעושה
 מיסה מן החמים ומן האוח, ראיירי כשהיה התערובות עור
 מתתלה קורם שגפשית עיסה, בזה צריכינן דוקא לטטמא
 דגרירה גם לענין הרגן בעצמו, ומשום דבלאיה לא הוי לחס,
 ודוקא שם הוא דבעיגן אורז דוקא. והנה שימת הר״תדכוכעיק
 דית ולוקין טליו טל כל כזית, והוכית כן מהא דהעושה עיסה
 מן החטים ומן האורז אם יש בה טטם רגן יוצא בה ייח
 בפסח, אלמא דכיון דיש בה טטם דגן אזליגן בתר טטמא,
 ואם אכל כזית מן הטיסה יוצא ידי מצה כאילו היתה כולה
 של חטים, הובא ברא״ש פ׳ גה״נ, ולפ״ז הא מבואר בדעת
 ר״ת דהך דגרירה לאו לטנין צירוף נאמרה, דהרי הרית
 הוכיח מזה דבכל טכעיק ההיתר מצטרף ואף דלא שייך שם
 גרירה, ואיכ ממילא מסתבר לפרושי דברי התוס׳ כמש״כ כי

 היכי דתיקום בשיטת רית וכש״ג.

V הל״ה טיסת הכלבים בזמן שהרוטים אוכלים ממנה D 
 יוצא בה ידי תובתו, אין הרוטים אוכלין ממנה
 אין יוצאין בה שאין זו משומרת לשם מצה טכ״ל, והוא במשנה
 תלה פ״א טיסת הכלבים בזמן שהרומים אוכלים ממנה תייבת
 בתלה ומטרבין בה ומשתתפין בה ומברכין טלי׳ ומזמנין עלי,
 ונעשית ביו״ט ויוצא בה ארס ידי חובתו בפסח, אס אין הרומים
 אוכלין ממנה אינה חייבת בתלה ואין מערכין בה ואין חשתתפין
 בה ואין מברכין מליה ואין מזמנין עליה ואינה נעשית ביו״ט
 ואין ארס יוצא בה ידי חובתו בפסה, וזהו שפסק כן הרמב״ם
 הכא לעגין מצה, וכן פסק גס בפיו מהל׳ בכורים לענין
 תלה, וכמתניתין. אלא דצ״ע הא דכתב הרמב״ס הכא לגבי
 מצה טעמא לפי שאינה משומרת לשם מצה, והרי מהא
 דפטורה גם מן התלה מבואר רכל לאכילת כלבים אין בה
 שם לחם כלל, וכן הא דאין מברכין עלי׳ ואין מזמנין טליה
 ואין מערכין בה ואין משתתפין בה כולהו משום לתא דלחס
 נינהו, וא״כ הלא האי טעמא גופי׳ מועיל גם לענין הא
 דאיגו יוצא כה ידי חוכתו כפסח, דהרי גם מצה יסוד דינה
 תלוי בלחם, ולמה הוצרך הרמב״ם לטטמא דאינה משומרת,

 וצ״ט.
 והנה הריש שם הביא דרשת •הספרי זוטא טריסותיכם
 שלכם חייבת ושל כלב איגה תייבת, וא״כ י״ל דגם
 בזמן שאין הרועים אוכלין ממגה לא פקט מיגה שם לחם,
 והא דפטורה מן החלה הוא רק ,משום גזה״כ דעריסותיכם
 דבטיגן שתהא טומדת לאכילת אדם, ומהא דאין מברכין ואין
 מזמנין ואין מערבין ואין משתתפין אין להוכית כלל, כיון דהויין
 מילי דרבנן, וע״כ בעינן בהו דוקא מיותר למאכל אדם,ואלא״ה
 לא חשוב אוכל כלל. והכי מוכרת מהא דאין משתתפין בה,
 והרי גבי שיתוף לא במינן כלל לחם, ורק רכל שהוא אוכל
 משתתפין בו, ובע״כ דהוא זה משום דשיתוף דרבנן ועיכ לא
 חשיב לענין זה אוכל כלל, ולהכי באמת בעינן גבי חלה
 טטמא אתרינא מקרא דעריסותיכם פרט לעיסת כלבים, משוס
 דמדית לא פקע מינה שס לחם. אשר לפ״ז הרי ניחא הא
 רהוםיף הרמב״ם גבי מצה טעמא דאינה משומרת לשם מצה,
 כיון דבאחת הוא חשיב לחם גמור, והגיה״כ רגבי חלה דבעיגן
 שיעשהו לאכילת ארס לא מציגו גבי מצה, ומשרה הוא דהוצרך
 הרמב״ס גבי מצה לטעמא דאיגה משומרת לשם מצה. אכן
 עדיין צ״ע, דמלבד דגראה דהגזהיכ דטריסותיכם דבעיגן
 עומד לאכילת אדם הוא תגאי בדין לחם, דלא מיקרי לחם
 עד שיחשב עלי׳ לאכילת אדם, הגה אף אם גימא דאין זה
 שייך לדין׳ לחם, כי אם דהוי גזהיכ בפ״ע בחלה, דאינה תייבת
 בחלה עד שיחשב עליה לאכילת אדם, גיכ קשה דברי הרמביס
 מהא דאיתא בפסחים דף ליז עיסה של מעיש לדברי ר״מ
 פטורה מן החלה וכו׳ מצות של מע״ש לדברי ר״מ אין אדם
 יוצא בה ייח בפסח, ומפרש שם בםוגיא דהוא משום דאתיא

 לחם

 שבו איגו מועיל רק שיחול דין לחם על הרגן בטצמו, אבל
 לא שיצטרף האורז להשלים שיעורא שיהיו יוצאין בו ייחמצה.
 >יםוד לזה מהא דפסק הרמב״ם בפ״א מה׳ חמן ומצה דאין
 לוקין על תערובות חמץ אא״כ יש בהחמץ שבתערובות כזית
 בכא״פ, ולא חלק בין תטרובות של חטים ואורז לשארי
 מעריבות, ואם נימאדגרירה דאורז מועיל לטנין כל דין חמשת
 המינים ולענין בא לידי תימוץ, א״כ הרל לחלק דבתערובות
 תטיס ואורז לא בעינן כזית בכדי אכילת פרם ותייב על
 כזית מהתטרובות לבד, וכדין מצה כן הי׳ צריך להיות גם
 למגין חיובא דתמץ כיון דתרווייהו תד דיגא להו, אלא ודאי
 דאף ט״י גרירה אינו בא לידי תימץ ואינו מחמשת המינים,
 וההילכתא דגרירה הוא רק לטגין הדין לתם, ולהכי גבי חמץ
 דתלוי רק במימוץ ובתמשת המיגים לא שייך כלל הך דגרירה,
 ואורז ושארי מינים שיין גבי׳. ולפ״ז הרי ממילא מבואר, דהא
 דס״ל לרבנן דהאורז מצטרף להשלים שיטורא, הוא דוקא
 רק לחייב הדגן שבו בתלה, אבל לא שיתתייב האורז טצמו
 בחלה, ולא שישלים השיטור כזית במצה, דכיון דלא מהגיא
 הגרירה לטנין דין חמשת המינים ובא לירי חימוץ, א״כ הרי
 ממילא דאין בגוף האורז דין לחם, דאין לחם כי אם מתמשת
 המינים, ובטיכ דהא דמצטרף להשלים שיטורא הוא רק לטגין
 שהדגן יחשב טיסה ולא לגבי האורז טצמו. ונראה דהכימשמט
 לשון הראב״ד שכתב בה׳ חמץ ומצה זיל והוא שיהא בה
 דגן כזית בכדי אכילת פרס ויאכלגו, ולא הזכיר מפלוגתא
 דרשב״ג ורבגן כמו שהזכיר גבי חלה, משוס דסיל דלגבי
 מצה לא פליגירבגןכלל טל רשב״ג,וצכו״ט אין האורז מצטרף
 להשלים שיעורא דמצה. ולפמש״נ ייל דגם דעת הרמבים
, ולא בא הכא בהל׳ תו״מ רק להורות עיקר הדין דיש  ק
 בהדגן דין לחם, שזה תלוי בחטים ואורז וטעם דגן, אבל לענין
 שיטורא דכזית סמך טל מה שפסק בה׳ מאכלות אסורות
 בכל טכע״ק דבעיגן כזית מהאיסור טצמו, והיה הכא גבי

 מצה בעיגן כזית בכא״פ מהדגן טצמו, וכש״ג.
 והנה מדברי התום׳ במנחות שהבאגו, שכתבו דלפיימ דתגן
 דהעושה עיסה מן החטים ומן האורז ראם יש בה
 כועס דגן אדם יוצא בה ירי תובתו בפסח, א״כ היה בתבלין
 גיכ מהגי טעם דגן לצאת בה י״ת מצה, ואע״ג דבתבלין
 ליכא גרירה, א״כ הא ש״מ רכל טטמא דגרירה הוא רק
 לעגין צירוף האורז, אבל לעגין לצאת בהדגן בעצמו שבהתטרובות
 •יית מצה םגי בדיגא דטכע״ק לתור, וזהו להדיא היפוך מש״כ
 דטעמא דגרירה הוא גם לטגין הדגן בטצמו. אכן ייל דהתום׳
 אזלי הכא בשיטת הריתבפסתים דף ליו בהא דאמרינן שם
 לחם עוני פרט לחלוט, ועיין בתום׳ שם שהקשו מהא דאמרינן
 בלבמות דף מ׳ דאט״ג דחלטי׳ מעיקרא כיון דהדר אפיי׳
 בתנור לחם טוגי קריגא בי׳, ותירצו ט״ז וזיל ואומר ר״ת
 דהתם נמי מיירי בבלילתו רכה דקודם אפי׳ לאו לתם הוא
 כלל ואחר אפייתו הוא רחשיב לחם וחשיב נמי לתם טוני
 כיון שבלילתו רכה טכ״ל, הרי דשיטת הר״ת דבבלילתו מבה
 ימשעת עיסה הוא דאית בי׳ דין לחם, וכן עיין בראיש שם
 דלשיטת רית גם לענין תלה וברכת המוציא דין לתס בי׳
 משעה שנעשה טיסה. ולפ״ז גם לטגין טירוב שארי מיגים
 הכל תלוי בתר גמר עיסה, דאע״ג דהך דינא דטעס כעיקר
 לחוד לא מהגיא למיחל עלי׳ שם לחם, מ״מ כ״ז הוא אם
 ־נתערב קודם שגגמר מעשה העיסה, דמדיין אין בו דין לחם,
 וצריכינן שיחול עליו עוד דין לחם בתערובתו, ובזה שפיר
 אמרינן דלא מהניא לזההךדטכע״ק, משאיכ היכא שנתערב
 לאחר שנגמר מעשה העיסה דכבר הוא לתם לשיטת הר״ת,
 א״כ הרי יש כאן טעם כעיקר של לחם, וע״כ לא פקע מיני׳
 דין לחם גס בתערוכתו בשארי מיגים, וכמש״כ למטלה בשיטת
 הראב״ר, וזהו שכתבו התום׳ דאיכ גם בהך דתבלה בתכלין
 ׳דאיירי בתבלה לאחר שגעשית עיסה גיכ מועיל להחשב מצה



 חמץ ומצה חיים הלוי

 ומור יש בה דין בהחפצא שיחול בה שם משומרת לשם מצה,
 וכדאיתא בפסחים דף ל״ח יכול יצא ידיח בחלות תולה
 ורקיקי נזיר תיל ושמרתם את המצות מצה המשתמרת לשם
 מצה יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח,
 הרי דאף דיש כאן מעשה שימור גמור שיוכל להועיל גם
 למגין מצה, אבל מ״מ כיון דמשממרת לשם דבר אחר איגה
 בכלל משומרת לשם מצה, ובע״כ דהוי דין בההפצא שיחול
 בה שם משומרת לשם מצה, וע״כ כל שנעשה לשם דבר אתר
 לא תלה בה שם דמשומרת לשם מצה. ולפ״ז נראה
 דגם בעיסת הכלבים דכוותה, אס באנו לדון משום עלם
 מעשה השימור באמת לית בזה שוס גרימותא במה שגעשית
 מ״ר אכילת כלביס, דמ״מ כל שנשמרת כראוי מתימץ שפיר
 הי׳ חשוב זה לשימור גמור והיתה בכלל משומרת, ואך דכיון
 דהוי דיגא רכל לאכילת כלבים לית בה שם מצה, ע״כ משום
 זה הוא דתזר דינא דכל שנעשית לשם אכילת כלבים לא
 מומיל בה השימור שהי׳ בה אז למיחל בה בהחפצא שם
 משומרת לשס מצה, ומועיל זאת לפסלה לעולם אף כשחל
 בה אח״כ שם מצה ע״י מתשבתו לאכילה, כיון דשם משומרת
 לשם מצה שצריך לחולבה בשעת משי׳ לית בה. ולפיז הא
 נמצא דהא דעיסת הכלבים בזמן שאין הרועים אוכלים
 ממנה הויא אינה משתמרת לשם מצה, יסודה הוא מפני
 שבשעת עשיתה לא תלה מלי׳ שס מצה, זהו שגורם לה שלא
 יתול עלי׳ גס דין שימור של מצה, וא״כ הא גמצא דשגי
 הטעמים צריכין להדדי, דמעמא דמצה איתקש לתלה הוא לעיקר
 פסולה הפוסלה בין מדין מצה ובין מדין שימור, וטטמא דאיגה
 משומרת לשס מצה הוא לפסלה לעולם ולא יועיל מה שחזר
 וחשב אח״כ לאכילת אדם, ומתאימים דבריו בפיה״מ עם
 דבריו בה׳ חמץ ומצה, כיון דתרווייהו צריכין להדדי, וכשיג.

 הלכות סוכה
T הי״א נעץ ארבעה קוגדיסין על ארבע זויות הגג D 
 וסיכך על גבן הואיל והסיכוך על שפת הגג
 כשר ומאין את המחיצות התתתוגות כאלו הן עולות למעלה
 על שפת הסיכוך מכיל, ובהשגות זיל זה אינו מתוור דאפילו
 לר״ג קאי בתיקו ולתומרא עכיל, והוא בסוכה דף ד׳ ע״ב
ק ארבעה קוגדיסין וסיכך ע״ג ר׳ יעקב מכשיר ותכמים  ת״ר נ
 פוסלין, איר הוגא מתלוקת על שפת הגג דריי סבר אמריגן
 גור אסיק מחיצתא ורבנן סברי לא אמרינן גור אסיק מתיצתא
 וכו׳ וריג אמר באמצמ הגג מחלוקת איבעיא להו באמצע הגג
 מחלוקת אבל מל שפת הגג דיה כשרה או דילמא בין בזו
 ובין בזו מתלוקת תיקו, וזהו שהשיג הראביד דהרי אפילו לרינ
 דמפרש פלוגתייהו באמצע הגג אבל אכתי הרי היא איבעיא
 דלא אפשיטא אם פליגי גם בעל שפת הגג וחכמים דקי״ל
 כוותייהו פוסלין גם טל שפת הגג אם לא, וא״כ הא הויל
 םפיקא דאורייתא דלחומרא, ומיין במימ שהביא דיש מן הגאונים
 שאיגם גורסים להך איבעיא, ולדידהו לר״ג דמסקיגן כוותי׳ רץ
 באמצע הגג פליגי, אבל על שפת הגג לכו״ע כשרה משום
 דאמריגן גור אסיק, והכי הוא פסק הרמב״ם. והגה לעיל
 בסוגיא שם הימה גבוהה למעלה מעשרים ובנה בה עמוד
 גבוה משרה וישבו הכשר סוכה סבר אביי למימר גור אסיק
 מחיצתא איל רבא בעיגן מתיצות הגיכרות וליכא, ופסק כן
 הרמב״ם לקמן בהייד וזיל שם, בנה בה עמוד ויש בו הכשר
 סוכה פסולה שאין אלו מחיצות הניכרות ונמצא ע״ג העמוד
 סכך כשר בלא דפגות מכיל, הרי דגוד אסיק לא מהני בסוכה,
 משום דבעינן בה מתיצות הגיכרות, דהייגו מחיצות ממש,
 ואיכ הא קשה מיש גבי גג דפסק הרמב״ם דמהני גויא
 בסוכה, וציל לגג שאגי מממוד, וכאשר כן כתבו התוס׳ שם,
 אלא דהתוס׳ הרי הוכיחו זאת מהא דאיבעיא לן דרילמא על

 שפת

 2! חרושי רבנו הלכות

 לחס לחם כתיב הכא לחס מוגי וכתיב התם והי׳ באכלכם
 מלחם האק מה להלן משלכם אף כאן משלכם, הרי רחצה
 ילפא מחלה לכל דבר, וא״כ ה״ג גילף מצה מחלה גם לענין
 הך דיגא דבעיגן שיהא מוכן לאכילת אדם, ואכתי קשה למה
 הוצרך הרמב״ם להוסיף טעמא דאינה משומרת, כיון דבלא״ה
 אין ארס יוצא בה יית משום דבעינן טומדת לאכילת אדם

 כחלה, וצ׳ע.
 ונלאה לומר בדעת הרמב״ם, דהנה בעיקר הפירוש רמיסת
 הכלבים, יעו״ש בירושלמי פ״א דחלה איזהו עיסת
 הכלבים לשביל אמר כל שעירב בה מורסן וכו/ ר״י אמר
 כל שעשה כמבין וכו׳ ר׳ בא בשם שמואל ריא בשם ר״ח
 רובא אפילו עשאה קלוםקין, והתנינן אם אין הרועים אוכלין
 ממנה, תיפתר שעשאה משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים
 ממגה מ״כ, והייגו דפליגי בפירושא דמתני׳ דעיסת הכלבים
 בזמן שאין הרועים אוכלין ממנה, דרשביל ור״י סברי דהיינו
 שעצם העיסה עשוי׳ באופן שהיא רק לאכילת כלבים, ור׳
 בא סובר דאף עיסה כראוי אם אך משאה מתחלה על דעת
 כך שלא יאכלו ממנה רק כלבים הרי היא בכלל עיסת
 הכלביס המבוארת במשנה, והנה ברמב״ס בפיו מה׳ בכורים
 ה״ח ז״ל העושה עיסה להאכיל הפת שלה לבהמה או לתיה
 פטורה, עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלים ממנה חייבת
 בחלה עכ״ל, ועיין בכ״מ שם שדקדק דהרמב״ם פסק כר׳
 בא בשם שמואל לירושלמי, דאף עיסה גמורה כל שמשאה
 מ״ר שלא יאכלו ממגה רק כלבים פטורה, הרי דכל יסול
 הדין של טיסת הכלבים והפקטת דין חיוב חלה שלה הוא
 רק משום מחשבתו שחשב טליה שלא להאכילה לאדם, ואפילו
 לאינך אמוראי דאמרי רכל שאין הרומים אוכלין ממנה הייגו
 שעירב בה מורסן או שמשאה כלמודין, הוי ג״כ עיקר ההפקעה
 משוס שחישב עליה שלא להאכיל לאדם, ורק דס״ל דבעיגן
 מעשיה מוכיחין עליה, דהא באמת אף אס מירב בה מורסן
 ועשאה כלמודים ג״כ תזיא לאכילת אדם, וכדתגן דמטמאה
 טומאת אוכלין. אשר לפ״ז צ״ע בחזר ותשב עלי׳ למאכל
 אדם, אם גימא דבזה גשלם דין לחם שבה וחוזרת להיות
 חייבת בחלה, ונכלל זאת בהא דתגן בזמן שהרועים אוכלים
 מחנה חייבת בחלה וארס יוצא בה י״ח בפסח, או דכבר
 היא נפקעת לעולם מדין לתם שבה. ונראה לרעת הרמב״ם
 היא, רכל שחזר וחשב עליה אח״כ להאכילה לאדם תוזר
 להיות בה דין לתם, וגם פקע מיגה הגרימותא מה שאינה
 עומדת לאכילת אדם, כיון דענשיו מיהא קיימא לאכילת אדם,
 והויא לחם גמור, וגם מפרש להמשגה דבזמן שאין הרועים
 אוכלין ממגה פעורה מן החלה ואין אדם יוצא בה י״ח בפסח,
 דהוא זה למולם, ולא מהגיא מה שחשב אח״כ לאכילת ארס,
 ובחלה הטטס פשוט, דהכל הולך בתר שטת חיובה וכדתגן
 הקדשתה טד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ואח״כ פדאתה פטורה
 שבשטת חובתה היתה פטורה, וה״ג דכוותה כיון דבשטמ
 גלגול טיסה איגה טומדת לאכילת ארס ולא תייל בה שם
 לחם, ממילא הרי היא פטורה למולם, אבל במצה הא קשה
 למה אין יוצאין בה י״ח מצה בחזר וחשב טליה לאכילת ארס,
 ולהכי הוא שהוסיף הרמב״ם טטמא דאינה משומרת לשם
 מצה, וריל דכיון דבשטת טשית הטיסה אינה משומרת לשם

 מצה, ט״כ ממילא אין יוצאין בה י״ח מצה למולם.
 אכן יש לדקדק טור בדברי הרמב״ס, במשיכ 5טטם לפי
 שאינה משומרת לשם מצה, ואיכ הא נמצא להא
 לפטירה׳ מן החלה והא דאין אדם יוצא בה י״ח בפסח, שני
 דינים נפרדים ישני טטמים חלוקים הם, ואילו בפיהימ כתב
 להא לאינו יוצא בה י״ח הוא משום לכל שאינו חייב בחלה
 אינו יוצא בה ייח, וצימ. והנראה לומר בזה, להנה בטיקר
 הדין דמשומרת לשם חצה חרי דיני יש בזה, חדא מצס מעשה
 השימור שצריך לשמרה מחימץ, שזהו עיקר מצות שימור,



 סיכה חיים הלוי יג
 אכן באמה קשה לומר כן, דהרמבים יסבור כדעת הרמב״ן
 דבתל ליכא הך דיכא דרה״י עולה עד לרקיע, דהרי
 הרמביס בפייר מה׳ שבת כתב בםתמא דתל הוי רהיי
 וכללו שם עם כל רהי; ומשמע דתל שוה בדנו לרהיי לכל
 מילי אף לענין זה רעולה עד לרקיע, וגם דהרמבים סייס
 שם אתיכ הך דינא דרהיי עולה עד לרקיע, ומשמע רעל
 כל רה״י קאי אף על דין רה״י דתל, ואיכ הרי לדעת הרמבים
 במיכ מוכרת דגם בתל אמריגן גויא, וממילא דלא נוכל
 לפרש אליבי, הסוגיא דעמוד כמש״כ, והדרא השגת הראביר
 לדוכתה. והנראה לומר בדעת הרמביס, דםיל דהא דרה״י
 עולה עד לרקיע אץ זה משום דינא דגויא, כי אם דהוא
 דין בפיע דהמתיצות התחתוגות שיש בהן עשרה גוררות את
 המקום עד לרקיע ומשיו לי׳ לכולי׳ רהי; וזהו כללא במתיצות
 דכל שיש בהן שימורא דמשרה גוררות את המקום עד לרקיע,
 אשר עיכ שפיר היי תל רהיי עד לרקיע ואמ״ג ללא אמרינו
 בי׳ גו״א מתיצתא, משום דהמחיצות התיצונות של התל
 הסובבות אותו הם גוררות את המקום עד לרקיע ועושין
 אותו רהיי. אלא דבזה תלוק סוכה משבת, דבסוכה לא מהניא
 כלל הא דהמחיצות התחתוגות גוררות את המקום עד לרקיע,
 כי אם דבעינן דפנות ממש במקומה, וצריכיגן לזה דוקא
 לההילכתא דגו״א, דחשבינן להו לעצם המחיצות כאלו הן
 עולות למעלה, אבל בליז דחשביגן לעצם המחיצות כאלו הן
 עולות למעלה, כי אם דהמחיצות שלמטה גוררות את המקום
 שלמעלה, זה לא מהגיא רק לדין רהיי ולא לדין דפגות דסוכה.
 והכי מוכרח, דהרי בהלכות שבת לא הוזכר כלל ברמב״ם
 הך דיגא דגויא מחיצתא, ורק בסוכה הוא שכתב להך טעמא
 דגויא מחיצתא, אלא ודאי שימ דלטגין דין רה״י דשבת לא
 צריכיגן כלל לטעמא רגויא, ורק בסוכה הוא דצריכינן להך
 דיגא. וכן גראה מוכרח מהא דקייל בשבת דף ק׳ דתל
 המתלקט טשרה מתוך ארבע וזרק ונח מל גביו חייב, והרי
 הכא המתיצה טשרה היא מתלקטת מכל הרוחב ביתר
 מכל מקום ומקום מקצת גובה שבו, ימשים דק
 הוא דינא דרהיי דמצרפינן מחיצה מהרבה מקומות ביחד,
 וכמו בית שאין תוכו י׳ וחקק בו להשלימו למשרה דמצטרפי
 שני המתיצות לאשורי׳ רה״י וכמבואר בשבת דף ז׳, וה״נ
 דכוותה מצרפינן גובה המחיצה שבכל הרוחב ד׳ יהד
 להשלים לעשרה, אבל הרי כיז לא שייך רק לענין מצם
 המחיצות, אבל לעגין הדין דגויא הרי מאחר רכל מקום בפיע
 לית בי, מחיצת משרה, ממילא דלית בי, גי״א, ימדהוי רהיי
 שימ דגם בלא גויא ורק ממצם המחיצות בעצמן גיכנמשה
 ע״ג רה״; ובע״כ כמשיכ דלעגין רהיי דשבת המחיצות שלמטה
 גוררות גם למעלה לאשורי רה״; גם בלא טעמא דגו״א.
 אשר לפ״ז שפיר גוכל לומר כמשיכ, דהרמב״ם מפרש הך
 םוגיא דעמוד דבעינן מחיצות הניכרות דקאי למנין גו״א, ומ״מ
 ניתא הא דם״ל גבי תל רהיי עולה עד לרקיע, דהחם ה״ט
 משוס דהמחיצות טצק שלמטה גוררות את המקום עד לרקיע,
 ולא צריכיגן כלל הכא לדין גו״א, ורק בסיכה דצריכיגן לדין
 גו״א הוא דפסול גבי ממור משים דבעינן מחיצות הניכרות,

 ומיושב היטב דעת הרמב״ם בהך דגג וכשיג.

 פיה הי״ט והיכ סכך שהיו בו חלוגות שהאויר נראה
 מהן וכו׳ יאם הי׳ הסכך רב על
 האוירכשרה וכו׳ בד״א בשלא הי׳ במקום אחד אויר שלשה
 טפחים וכו׳ הי׳ רוב הסכוך צלתו מרובה מחמתו ומיעוטו
 חמתו מרובה מצלתו וכי׳ כשרה עכ״ל, יהיא בסוכה דף ייט
 תגא פסל היוצא מן הסיכה גידין כסיכה, מאי פסל היוצא
, אושעי׳ אמר לא גצרכה אלא לסכך פסול  מן הסוכה וכר ר
 פחות משלשה בסוכה קטנה וכו׳ מתקיף לה ר״ה לא יהא
 אלא אויר ואויר פחות משלשה טפחים בסוכה קטנה מי

 פםיל

 חרושי רבנו הלב!
 שפת הגג דכו״ט כשרה, וט״ז הוא שהקשו דהא בטיק מחיצות
 הניכרות, וט״כ תירצו דטמוד שאגי מבית, משאיכ לדטת
 •הרמב״ם דלא גרם להאיבטיא כלל, וא״כ הרי לא אשכחן
 כלל בגמ׳ דלר״ג אליבא דרבגן מהגי גו״א בסוכה, רמזה
 לקאמר ר״ג דבאמצט הגג מחלוקת הרי אכתי לא מוכחא
 מילתא איך הלין מל שפת הגג, כיון לבאמצע הגג הא הוי
 זאת פלוגתא בפ״מ בדן אם גילוגין משום ליומל ואין זה
 שייך כלל לדין על שפת הגג, וא״כ הרי אכתי ליכא הוכחה
 לעיקר דינו של הרמב״ם דעל שפת הגג כשרה, ושוב קשה
 מהך דעמוד דמבואר דלא מהגי כלל גו״א לענין סוכה משום
 לבעינן מחיצות הניכרות, ומ״ש הכא דמהגי גו״א לעגין הכשר

 סוכה, וצ״ע.
 והנה בשבת דף צ״ט בעי מיני׳ רב מרדכי מרבא עמוד
 בר״ה גבוה י׳ ורחב ד׳ וזרק ונח על גביו מהו מי
 אמרינן הרי עקירה באיסור הרי הגהה באיסור או דילמא
 כיון דממקום פטור קאתיא לא, ועיין בתום׳ שהקשו דתיפשוט
 מהא דתניא לטיל בדף ה׳ דהמוציא מתנות לפלטיא דרך
 סטיו חייב, הרי דלא איכפת לנו מה דממקים פטור קאתיא,
ק ט״ז בשם הרמב״ן רכל היכא דנח באויר  והרשב״א תי
 של מקום חיוב ממש לא מיבטיא לן דחייב כי קמיבטיא לן
 בשנח בטמוד המומר בר״ה שאוירו הוא אויר של רה״ר והוי מקום
 פטור דכי אמרינן דרה״י טולה טד לרקיט ה״מ רה״י גמורה
 במחיצות כגון חצר אבל ממור לא טכ״ל, וקשה דברי הרמב״ן
 מהםוגיא דסוכה שהבאגו דםבר אביי למימר גבי טמוד גו״א
 מחיצתא, הרי להדיא דגם בעמיד אמריגן גו״א, ואיתא לרין
 מתיצית ע״ג הממיר, וא״כ הרי ממילא דגם דין רה״י דממיד
 צריך להיות עולה עד לרקיע, כיון דע״י הדין דגי״א יש לני
 מחיצות עד לרקיע, ואפילו רבא לא קאמר רק דלא מהגיא
 זאת גבי סוכה משום דבעינן מחיצות הניכרות, ולא מהגיא
 כלל גו״א בסוכה, אבל הא מיהא הרי מבואר מתוך הםוגיא
 דאמריגן בעמוד גו״א מתילתא, וא״כ הרי ודאי דרין רהיי
 שלו הוא עד לרקימ, ואיך קאמר הרמב״ן דבעמוד לאאמריכן
 רה״י עולה עד לרקיע, וצ״ע. והגראה מוכרת לדעת הרמב״ן,
 דמפרש דהא דקאמר רבא במיגן מתיצות הגיכרות וליכא, לאו
 דהוי זאת דין בסוכה שתהא דוקא במתיצות הניכרות, כי אם
 דהוא דין בההילכתא לגוד אסיק, דלא אמריגן גויא רק
 במחיצות הגיכרזת, ולא בעמוד שאין המתיצות שלו ניכרות
 במקומם, כיון להוא אטום כולו, ולא רק בסוכה לבד הוא
 לנאמר זאת, כי אם בכל מקום דאמריגז גו״א מתילתא הוי
 לינא הכי להוא רק במחיצות הניכרות. ולפ״ז נמצא דבסוגיא
ט של הרמב״ן דבעמוד לא אמריגן גו״א מחיצתא,  זו מבואר ד
 כיון דהויין מתיצות שאינן ניכרות, וממילא דלית בי, גם הך
 לינא דרה״י עולה עד לרקיע, כיון דאין שם מתיצות למעלה.
 והכי מדוקדק לשין הרמב״ם שכתב בהך דעמוד דל שאין
 אלו מחיצות הגיכרות וגמצא ע״ג העמוד סכך כשר בלא
 לפנות עכ״ל, והיינו כמש״כדכיין דהמחיצותעצמן של העמיר
 לא הרין מתיצות הגיכרות ע״כ ממילא דע״ג העמוד חסר
 מחיצות לגמר; כיון ללא אמרינן כהו גו״א, וזהו שכתכ ממצא
 עיג העמוד סכך כשר כלא דפגות, ר״ל דשס הר חסרון
 דפגות לגמר; ולא דהפסול ע״ג הוא משוס דלא הרין מחיצות
 הגיכרות, דכהכשירא דסוכה כאמת לא כעיגן כלל מחיצות
 הגיכרות, ורין משום דמיג הממוד הא חסר מחיצות לגמרי.
 ולפ״ז הרי ניחא דעת הרמכ״ם שפסק דבנעץ ארכעה קוגדיסין
 על שפת הגג וסיכך מיג כשר, דלפמש״נ הרי מהך דמחוד
 מוכח דגו״א מיעיל גם להכשירא דסיכה, ופסולא דעמוד הוא
, גו״א כלל, וא״כ כגג דמינכרי י  רק משום דלא אמריגן נ
 מחיצות כמקימן יאמריגן כהי גו״א וכמנואר נעירונין דף
 פיט, ממילא דהוי דיגו דכשר לסכך ע״ג וכפסק הרמבים

 וכש״ג.



 3! חרושי רבנו הלכות סוכה חיים הלוי
 שני דנים גפרלים הם, ועל כיא בפ״ע אנו לגין אם הוא מועיל
 להחשב תוכו של סוכה אם לא. אשר לפי״ז הרי ניחא
 הימב דעת הרמבים, דהנה פרכת הגמ׳ שם הלא היא, דלמה לנו
 לדנא דפסל היוצא מן הסוכה דינו כסוכה ותיפוק לן רמתכשר
 ממעמא דלא יהא אלא אויר, יעיז הוא דמשני הגמ׳ דאי משוס
 טעמא דלא יהא אלא אויר לא היו ישנים תחתיו ורק משום
 מטמא דפםל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה משויה הוא
 דשנים תתתיו, ומכיפ לפי האמה דפסל היוצא מן הסוכה
 נידון כסוכה סכך פסול ישנים תחתיו, וכן לענין אויר פחות
 משלשה הרי הא דמדמי הםוגיא סכך פסול לאויר פחופ
 משלשה כ״ז הוא רק לעגין הלין שיעודן שגאמר באויר
 דפחות משלשה מצטרף ליתר הסוכה לדין צלתה מרובה
 מתמתה ובזה שייך לדמות סכך פסול לאויר דפשיטא דלא
 חמיר שימורי׳ מאויר דפחות משלשה אינו פוסל, אבל לטגין
ד פשיטא דסכך פסול ואויר חלוקין הן, ורק  הדין לבוד ה
 באויר איכא לבוד אבל בסכך פסול לא שייך כלל דין לבוד,
 וכל פרכת הגמ׳ היא רק דליתכשר מכח ההלכה דפחות
 משלשה אינו פוסל, דהרי הא• דצריכינן לטטמא .דלבוד הרי
 נתבאר דהוא רק בכדי שיתשב דפנות מגיעות לסכך, וזה
 לא שייך רק באויר, אבל בסכך פסול הסכך פסול עצמו
 מועיל לזה שיחשב דפנות מגיעות לסכך, אבל הא עכיפ
 דדינא דלבוד לא שייך כלל בסכך פסול, ואיכ הרי לא מצינו
 בםוגיין רק דההילכתא דאויר פחות משלשה מצטרף לא
 מהניא לאשוויי תוכו של סוכה, אבל לעגין דין לבוד אי
 מהניא לאשורי תוכו של סוכה זה לא נתבאר כלל בהםוגיא,
 ושפיר ייל דלבוד מועיל גס לאשורי הוכו של סוכה וישנים
 חחתיו, וזהו שהשמיט הרמבים לה ך דיגא דאין ישגים תחתיו,
 משום רבאחת בין באויר ובין בסכך פסול ישגים חחתיו,
 באויר משוס טעמא דלבוד, ובסכך פסול משום טעמא לפסל
 היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, והסוגיא דאין ישנים תחתיו
 לא קיימא רק לטנין סכך פסול אס באנו להכשירו מטטמא
 דלא יהא אלא אויר בלא דינא דפסל היוצא מן הסוכה נידון
 כסוכה, אבל להלכה דקייל פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה

 למולם ישנים תתתיו בין בסכך פסול ובין באויר וכשינ.
 אולם מה לקשה טל שיטת הרטבים הוא מהירושלמי
 דברכות פ״ז לאיתא התם כיי לתנינן תחן הרחיק
 את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה הא פחות מכאן
 כשרה מהו •לישן תחתיו התיב ר׳ יצחק בן אלישיב הרי.טיכו
 הכרוק משלים במקוה ואין מטבילין בו אף הכא משלים
 בסוכה ואין ישכים תחתיו, וכבר כתבו הראשוכים שבזה הרי
 מבואר להדיא דאויר פחות משלשה אין ישכים תחתיו, והקשו
 מזה טל הכך רבוותא דסיל דבםכך פסול אין ישכים ובאויר
 ישגים, אלא דלפמש״כ דיש דין אויר פחות משלשה גם בלא
 טעחא דלבוד איכ הרי ניחא דטת הנך רבוותא, דייל דמפרשי
 להידשלמי דקאי טל אויר פחות משלשה היכא דליכא טעמא
 דלבוד דשם ודאי אין ישנים תחתיו דומיא דסכך פסול
 וכמבואר בסוגיין דלא מדיף אויר מסכך פסול, ומשכחינן
 אויר בלא לבוד שתהא הסוכה כשרה בו כגון שהאויר הוא
 סמוך לסכך פסול, דלעגין דין דפגות הרי מועיל גם הלבוד
 הבא מכח סכך פסול, וממילא דהםוכה כשרה רכל שאין
 כאן חסרון דפנות הרי אין אויר פחות משלשה פוסל, ורק
 דלטנין לישן תחתיי פקט טעמא דלבוד כיון דבא מכח סכך
 פסול ולינו כסכך פסול לאין ישנים תתתיו, דלדטת הנך
 רבוותא, הרי רק טעמא דלבוד הוא למהני לטנין לישן תחתי;
 אבל בלא״ה אויר יסכך פסול שניהם דינן שיה דמצטרן*
 יאין ישנים תחתיו, וניתא היטב. דברי הירושלמי כיון דבאמת
 בין אויר ובין סכך פסול אין ישנים תחתיו, אכן לדעת
 הרמבים דסיל דבאמת גם סכך פסול ישנים תחתיו משים
 לפסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, איכ הרי ממילא דגם

 לבול

 פסיל איל ריא זה מצטרף וישנים תחתיו וזה מצטרף ואין
 ישנים תחתיו, ופירש״י רבאויר אין ישנים תחתיו ובםכך
 פסול ישנים תחתיו, והתום׳ פירשו להיפוך, וכבר נחלקו עוד
 ראשונים בזה, אמנם הא ודאי דחד מינייהו הוי דינו דאעיג
 דמצטרף להכשר סוכה מימ אין ישנים תחתיו, ולפיז קשה
 טל הרמב״ם שהשמיט זאת, ופסק בסתמא דאויר פתות
 משלשה וסכך פסול פחות משלשה אין פוםלין בסוכה, לסתמן
 כפירושן דישנים התתיו, שהוא זה נגד הםוגיא הזאת, וציט.
 והנראה לומר ברמת הרמביס, דהנה ציט בהא דאויר
 שלשה פוסל בסוכה ולא פתות, אם הוא זה מדין
 לטד, או דהוא דין מסויים בפ״ט מהילכתא גמירא דשלשה
 תולק מקום בפ״ט ופוסל בסוכה. ובאמת להוא זה סוגיא
 מפורשת בסוכה דף י״ח לפליגי ריא ורביגא באויר באמצע
 סוכה חיא יש לבוד באמצט ומיא אין לבוד באמצט, הרי
 להדא דבאמת אויר פוסל במשהו ורק משום דיכא דלבוד
 הוא לאיגו פוסל טל שלשה, אכן קשה טיז מדברי הגמ׳
 שהבאנו דקאמר טל סכך פסול פתות משלשה לא יהא אלא
 אויר ואויר פחות משלשה מי פםיל, ואם נימא לכל השיטור
 לשלשה הוא רק מלין לבוד איכ הא בסכך פסול• לא שייך
 דין• לבוד והי׳ לו לפסול גם בפחות משלשה, ומאי מלמה
 הגמ׳ סכך פסול לאייר,.אלא ודאי דהא דאויר שלשה פוסל
 בסוכה הוא מלין שיעודן והילכתא גמירי לה דכל שהוא
 שלשה תשוב חקוס בפיע לפסול את הסוכה ופחות מזה
 איגו פוסל, ועיכ סכך פסול ואויר שרן בזה, וא״כ הרי
 באמצע ומן הצד שיה, וקשה מה דתלי לה הגמ׳ בדין לבוד.
 אכן באמת דתרווייהו צריכין, ואה״נ ראויר שלשה הוא מדין
 שיעודן דכל שלשה חשוב מקום בפיע לפסול את הסוכה,
 ויסוד הלכה זו נאמרה על הא דצלתה מרובה מחמתה דמבואר
 בדף ייט שם לא נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה
 מחמתה ומיעוטה חמתה מרובה מצלתה מהו דתימא תיפסל
 בהך פורתא קמ״ל, וברמבים פיה מסוכה ה״כ זיל היה רוב
 הסיכוך צלתו מרובה מחמתו ומיעוטו חמתו מרובה מצלתו
 הואיל וצילת הכל מרובה מחמת הכל כשרה •עכ״ל, הרי
 דדין צלתה מרובה מחמתה נאמרה על כל ההוכה ביחד,
 וימכשרינן גם המקומות שחמפן ארובה' מצלתן משום צירופן
 עם יתר מקום הסוכה, והואיל שכין הכל צלתה מרובה
 מתכשרא בהכי, וע״ז באה ההלכה דאויר שלשה חשוב מקום
 בפיע ואינו מצטרף עם יתר הסוכה, ואף אם יהא צלתה
 מרובה מחמתה עיי צירוף יתר הסוכה מימ מקומו אינו
 מצטרף ואינו בכלל סוכה ומפסיק ופוסל. יטעמא דלבוד הוא
 חדינא אחרינא, ומשום דין דפנות האמור בסוכה שתים
 כהלכתן ושלישית טפח, ואם האויר מפסיק ביניהם הרי נמצא
 דאין הסככות והדפכות מצטרפין להדדי, ונמצא דכל חלק בפיט
 חסר לו דין דפנות, ורק משום דינא דלבוד הוא דמצטרפי
 הסככות והדפנות להדדי, וזהו ־דפליגי. אם יש לבוד באמצט,
 לאס אין לבול באמלט כהי דהאויר הוא פחות משלשה ודינו
 כצלתו חרובה מחמתו ואין כאן חסרון סכך, אבל מ״מ חסר
 לו דפנות שמצד השני כיון דאין• כאן דין לבוד שזהו טיקר

 המצרף הדפנות להסוכה.
 ולפ״ז מתישבים היטב דברי הרמב״ם, לנראה דאטיג
 דבע*קר הכשירא לסוכה אץ אתר מוטיל למבירו,
 ואין לבוד מומיל למיחל טל אוירא הכשרא דסכך, וכן אין
 הא דאויר מצטרף להמומד מוטיל להחשב סכך סמוך לדפגוח,
 אבל לטנין הך דינא דשנים תתתיו אין שגי הדיגים צריכין
 להדדי, וכל תד נידון בפ״ט, מראה דסול הלין• לאין ישנים
 חחתיו הוא משוס דאינו תשוב תוכו של סוכה, דבזה הדין
 מתחלק, דהרי הוא בכלל הסוכה לטנין השלמת שימורא ולא
 לצאת בו בטצחו יד חובת סוכה, אשר בזה אין תרווייהו
 צריכין להללי, והדן לבול וכן ההילכתא ראויר מצטרף להטומל
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 מחמת יתר הסוכה, וע״כ ממילא דהא דהרי הוא כסוכה
 וישגים תחתיו הוא הדין גבי אוירו, דדץ שניהם שוה בזה,
 וגמצא דמבואר בזה דאויר במקום שאיגו פוסל בסוכה ישגים
 תחתיו, וממילא דחוכרחין לפרש דברי הירושלמי כמש״כ דאיירי
 בלבוד היוצא מסכך פסול. ולפ״ז ניחא הימב דעת הרמבים
 והרי״ף שפסקו דבין באויר ובין בסכך פסול ישנים תחתיו,
 וכש״נ מתוך הסוגיא דפסל היוצא מן הסוכה מאמרו בה
 שגי אוקימתות חרא לחמתה מרובה מצלתה שהוא כאויר
 וחרא לסכך פסול ובשניהם נאמר שהרי הוא כסוכה גם

 לענין שישנים תחתיו וכש״נ.

 פ״ה הביא הי׳ הסיכוך מדובלל והוא הסיכוך שיהי׳
 מקצתו למעלה ומקצתו למעה כשר, ובלבד
 שלא יהי׳ בין העולה והיורד שלשה מפתים, ואם הי׳ ברוחב
 זה העולה מפח או יתר אע״פ שהוא גבוה יתר משלשה
 מפתים מאין אותו כאילו ירד למעה וגגע בשפת זה היורד,
 והוא שיהי׳ מכוון כגגד שפת היורד עכ״ל, ובכימ שם הביא
 דעת הראשונים דסברי דבעיגן דוקא שיהי׳ הסכך העליון
 מכוון כאויר התחתון אבל אס הי׳ הסכך שלמעלה רחב יותר
 מאויר שלמטה שוב לא אמרינן בזה חבוט רמי, ועיי״ש בכ״מ
 שכתב מראה דהכי הוא רמת הרמבים ולפיכך כתב שיהי׳
 חובטן כנגד שפת היורד עיי״ש. וקשה מיז מהא דאיתא
 באהלות פייר שני זיזין זה ע״ג זה ויש בהן פותח טפח וכר
 הי׳ הטליון טורף טל התחתון פרט טומאה תתתיהן או ביניהן
 תחתיהן וביניהן טמא וכו׳ הי׳ הטליון טורף טל התחתון פחות
 מטפח טומאה תתתיהן תחתיהן וביניהן טמא ביניהן או תחת
 המותר ר׳ אלימזר אומר תחתיהן וביניהן טמא ר׳ יהושע
 אומר ביניהן ותחת המותר טמא ותחתיהן טהור, ופלוגתח
 ריא ור״י היא כפלוגתתן למטלה בטומאה תחת הזיז דתנן
 שם טומאה תחתיו ר״א מטמא את הבית וריי מטהר, והינ
 הכא דכוותה, כיון דהויין שני אהלים והטליון הטורף הוי זיז
 לגבי התתתון, וטיכ ר״א שאמר מה שבבית טמא סיל הכא
 גיכ דתתתיהן טמא, ור״י דס״ל ההם דהבית טהור ס״ל גס
 הכא דהחתיהן טהור, אולם ברישא בהי׳ הטליון טורף טל
 התחחון טפח לא פליגי ר״א ור״י ולכויט תחתיהן טמא,
 והייגו משום דדוקא גבי פחות מטפח דאין בו דין הבאת
 טומאה, וכל טומאתו היא רק טומאת זיזין דרבנן, הוא דסיל
 לר״י דהבית טהור, משאיכ ברישא דהי׳ מליון טורף על
 התחתון טפח, דלא צריכינן כלל לטטמא דזיזין, ורק דיש כאן
 אהל של הבאת טומאה לאורייתא, א״כ הדבר פשוט דהמומאה
 יוצאת מאהל לאהל לרך פייט וגם תחתיהן טמא, והרי הא
 לטומאה יוצאת מאהל לאהל הוא מלינא לחבוט רמי, ללא
 שאגי זיזין מקומה, ובטיכ לגם בהא לטליון עולף על התחהץ
 הוא ג״כ מליגא לחבוט רמי לחשיבין אהל אחל, ואיכ הרי
 להדיא דגם היכא שהעליון עולף על ביגיהן שלמטה גיכ
 אמריגן חבוט רמי, והשה על הגך רבוותא לסיל ללא אמריגן
 חבוט רמי רק כשהמליון מכוון כגגר הכינים של התחתונים,
 וכן בארובה דקי״ל דהיכא דאיכא ארובה בין בית לטלי׳ אהל הטלי,
 מצטרף לאהל הבית להביא טומאה בבית, דהוא זה מדיגא
 דחבוט רמי כמו גבי קומת, איכ הא קשה דהא תקרת
 הטלי׳ רחבה הרבה יותר מהארובה ואיך אמריגן בזה חבוט
 רמי, [*) וטיין בדבריגו טל דברי הרמב״ם בפט״ז מטוימ
 גבי ארובה שם נתבאר דאיכא בזה פלוגתת הראשוגים אס
 גבי ארובה צריכיגן לההילכחא דחבוט רמי או לא], ולהדיא
 תגיא בתוספתא [הובאה בר״ש פי״ב דאהלות] גבי קומת
 הבית והטלי׳, היו טשויות שתי ומרב טומאה החת אחת מהן
 תחת כולן טמא, הרי להדיא דגם כשהקומה הטליוגות טורפות
 מאויר שבין החחתונות ג״כ אמריגן חבוט רמי, וקשה טל
 הנך ראשונים דםברי דבעינן שיהא העליון מכוון כאויר

 *) הדברים האלה לא באו עוד בדפוס החחתון

 חרושי רבנו הלכות
 לבוד הבא מסכך פסול גיכ ישנים תחתיו, כיון דבאמתבין
 אויר ובין סכך פסול שגיהם שיק לישן תחתיהם, ולפיז הא
 קשה מהא דאיתא בירושלמי דאויר אין ישגים תחתיו וצ״ע. ונראה
 להרמב״ם מפרש דמך לישגי דגאמרו בפסל המצא מן הסוכה
 פליגי, ולמאן דמוקי לה בדפנות או בחמתה מרובה מצלתה
 לא גאמר כלל דין פסל היוצא מן הסוכה על סכך פסול,
 וממילא דבין סכך פסול ובין אויר הסמוך לו אין ישגים
 תחתיו, ורק למאן דמולךס לה בסכך פסול הוא דהוי דיגא
 דשנים תחתיו, ומפרש דהימשלמי הוא גיכ כהנך אוקימתי
 קמייתא דבסכך פסול לא נאמר הדין דפסל היוצא מן הסוכה
 דינו כסוכה, וממילא דמצינו בין אויר ובין סכך פסול
 דמצטרף ואין ישנים תחתיו, ובגוונא דהלבוד יוצא מן הסכך
 פסול, ואנן ק״ל כאוקימתא בתרייתא דסכך פסול הוא גיכ
 בכלל פסל היוצא מן הסוכה, וממילא דלעולם כל שמצטרף
 והסוכה כשרה מצטרף וישנים ג״כ תחתיו, ולהכי הוא שסתם
 הרמב״ס הדברים ופסק בסהמא דהסוכה כשרה, כיון דלדידן

 כל שהסוכה כשרה ישנים תחתיו.
 אולם אכתי צ״ט, דלפמש״ג לא הוזכר כלל בסזגיין דין
 אויר במקום לבוד אם ישגים חחתיו או לא, ואיכ
 למה לגו לאוקמי להירושלמי דאיירי באויר שהלמד שלו בא
 מכת סכך פסול, ^אמאי לא גתפוש דברי הירושלמי כפשוטן
 דאויר אין ישגים תחתיו ואין דין לבוד מוטיל לזה, ובאמת
 שמזה הוכיחו הבעהמ״א והרא״ש והר״ן להכריע כפירש״י
 דבאויר הוא דאין ישגים תההיו, ולא כפי׳ הר״ת והתום׳
 שפירשו להיפך, והיינו משום רכל דליכא הוכחה מתלמודן
 ממילא דברי הירושלמי מכריטין מקט בסתמא דאויר אין
 ישגים תתתיו. וטיין ברייף שהשמיט כל הך סוגיא, דממילא
 מבואר ללטתו כדטת הרטבים דבין באויר ובין בסכך פסול
 ישגים תתתיו, וכ״ז ציט מפשטות לברי הירושלמי לאדר אין
 ישנים תתתיו. ונראה דכל הנן רבוותא הוכיחו זאת מהא
 דאיתא שם מאי פסל היוצא מן הסוכה וכו׳ רבבית אר״י לא
 נצרכה אלא לסוכה שרובה צלתה מרובה מחמתה ומיטיטה
 חמתה מרובה מצלתה מהו דתימא תפסל בהן פורתא קמיל,
 והרי כל הן דינא דפסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה
 נאמר לטנין לישן תחתיו, וכדהבאגו מהסוגיא רזה מצטרף
 וישנים תחתיו, ובט״כ דגס הכא הן מיטוטא דחמתה מרובה
 ־מצלתה ישגיס חחמיו, וממילא דגם אויר ישנים תחתיו, דחמתה
 מרובה מצלתה ואויר שכיהן דגן שוה. אלא דלהגן רבוותא
 לסיל דאויר אין ישנים תתתיו לא תקשי מהכא, דבאמת הא
 הן לפסל היוצא מן הסוכה קאי מל הסכן, ולהן לישנא
 לאיירי שמיטוטה חמתה מרובה מצלתה קאי גיכ מל הסכן
 המוטט שבמיטוטה, דמהו דתימא דליבטיל מחמת חמתה המרובה
 עליו, קמיל דהרי הוא כסוכה, ומצטרף בהדי יתר הסכן,
 והואיל ובין כולם הרי היא צלתה מרובה מממתה כשרה.
 ־אשר לפיז הרי גיהא הא דפסל היוצא מן הסוכה דאיירי
 בהמתה מרובה מצלתה ומימ נידון כסוכה לישן חחתיו, ואט״ג
 דבאויר אין ישנים תחתיו, כיון דקאי מל הסכן שבו, וא״כ
 הרי גם הא דישגים תחתיו קאי גיכ טל הסכן שבו, ומצטרף
 טס יתר הסוכה להשלים שיעור דראשו ורובו דבמיגן שיהא
 בתון הסוכה, ואיכ אין זה שיין כלל לדין אויר, דבאמת
 הרי מוטיל הא דבין הכל צלחה מרובה מחמתה להחשב
 כולה צלתה מרובה 'מחמתה, וכדחזיגן דמצטרף להשלים שיטור
 סוכה, וטיכ ממילא דגם בהן מיטוטא לחמתה מרובה מצלתה
 הסכן והאויר שבו מתחלקים, דרק באויר הוא דאין ישגים
 חחתיו, אכל הסכן שנו שפיר ישגים תחתיו, כיון דהרי הוא
 ב^כשר סוכה. ובזה הרמביס והרי״ף והריח והתוס׳ חולקין,
 וסיל לאמ״ג להסכך שבו מצטרף להשלים שימור צלתה שיהא
 מרובה מחמתה, אבל מימ כיון שמקומו חמתה מרובה מצלתה
 אין בו דן הכשר סוכה, ודינו שוה לאויר דהכשרו הוא רק
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 אלא דלפ*/ משנתינו גבי חין לחנן הי׳ עליון עודף על
 התחתון פחות ממפת ביניהן ותחת המותר טמא
 ותתתיהן טהור, קשה כיון רתחת המותר ממא א״כ הרי ק
 אהל בי׳ להביא את הטומאה, ומשום דמצטרף עם יתר האהל
 שלמעלה דאית בי׳ שיטורא דטפח טל טפח, וא״כ אם נימא
 דשני אהלים הםמוכין זל״ז מביאין את הטומאה מזליז, איכ
 גם הכא אמאי תתת התחתון טהור, והא היין שני אהלים
 הסמוכין זליז, אלא ודאי דבעינן הקא שיהיו חד אהל,
 וצרופא דשני אהלים הוא רק מיי ההילכתא דחבוצו רמי
 דמועיל לעשותן חרא האהלה, ולענין חבוט רמי שפיר אין
 המותר מצטרף, כיון דלית בי׳ טפח טל טפח, ולא מהניא
 לן כלל מה דיש בו דין אהל עיי צירופו עם יתר האהל
 שלמטלה, דתבוט רמי לא אמרינן רק במפת, דהוא כל שיעורא
 דאהל ביתד, אבל המותר לחוד דלית בי׳ טפת ליה בי׳ חבוט
 רמי, ועיכ התחתון טהור. האומנם דייל דבאמת המותר אץ
 בו שום דין הבאת טומאה כלל, ומשום דלית בי, טפח על
 טפח, ואינו מצטרף כלל טם יתר האהל, והא רתחת המותר
 טמא הוא משום דככגד הטומאה חיהא הא בוקטת למעלה
 ושם מתפשטת בכל האהל כיון דיש שם טט״ט, וממילא שוב
 מטמאה כנגדה תחת כל המותר דכנגד הטומאה לא בעינן
 טפת, אבל אהינ דדין הבאת טומאה ליכא תחת המותר,
 ואיכ ניחא הא רתחת התחתון טהור אעיג דהויין שגי
 אהלים הםמוכין זליז, וגס נוכל לומר דשני אהלים הםמוכין
 זל׳ז הטומאה עוברת מאהל לאהל, ומשום דהכא שאני דטצם
 הטומאה אינה תחת אהל המביא ואין כאן הבאת טומאה
 כלל. אכן גראה רתחת המותר באמת הוי אהל גמור, אף
 שאין בו שיעור טע״ט, מימ שפיר מצטרף טס יתר האהל
 משום דין שיפועי אהלים, דכל פחות מטפמ מצטרף עם
 האהל טפח ביחד להחשב אהל גמור לחון בפני הטומאה
 ולהביא את הטומאה, ואיכ הרי תתת המותר בודאי דין אהל
 בי, ויש בו דין הבאת טומאה, ומדתנן רתחת התתתון טהור
 שימ דאין שני אהלים מביאין טומאה מזליז כי אם כשנעשו
 אהל אתר עיי ההילכתא דחבוט רמי, ומשויה הוא דתחת
 התחתון טהור כיון דלית בהמותר טעיט ואין בו חטט רמי.
 וכן זה שכתבנו דההילכתא דתבוט רמי הוא במקום שאץ
 בהתחתון טפח, גיכ אינו, וכסוגית הגמ׳ בסוכה דף כיב
 היתה אחת למטלה ואתת למטה רואץ הטליוגה כאילו היא
 למטה ואת התחתונה כאילו היא למטלה, דש״מ דבטיגן גם
 בתתתונה טפח שתוכל להיות כאילו היא טולה למעלה,
 ומשום דההילכתא דתטט רמי מאהל לאהל נאמרה, וגם
 דממילא דלא מצינו כלל דהחבוט רמי יועיל לאשורי אהל,
 ומיקר הלכה זו לא נאמרה רק לצרף את האהלים ולעשותן
 אהל אחד, וממילא הרי מבואר דכל ההילכתא דחבוט רמי
 לא נאמרה רק מאהל לאהל לעשותן חרא האהלה, ומשום
 דבלאיה לא מצטרפי יחד לא לענין סוכה ולא למנין הבאת
 טומאה, ואטיג דבאמת לפ״מ דשני רב כהנא הא דרואין את
 התחתונה כאילו היא למעלה לא איירי כלל בדין חבוט רמי
 כי אם בהדין רואין שבקורה וכמבואר גיכ הכי במירובין
 דף ייד, אבל לפי דברי רב אשי דמפרש טעמא דקורות
 דהוא משום חטט רמי הרי עכיפ מוכרח דההלכתא דחבוט
 רמי מאהל לאהל נאמרה, ובזה ליכא מאן דפליג עלי/ ועיין
 בפיהימ להרמבים באהלות פייב שכתב גבי קורות דרואין את
 התחתונות כאילו הן למעלה ואת העליונות כאילו הן למטה,
 והיינו כהסוגיא דסוכה שהבאנו, ומשום דזה לכויע דההילכתא
 דתבוט רמי על שניהן העליונות והתחתונות ביתד נאמרה.
 ועכיפ הא מבואר מזה רכל הבאת טומאה שבשני אהלים הוא
 רק משום דינא דחטט רמי, ובעיכ מוכרח דגם הך דזיזץ
 דר\ עליון עודף טל התתהון טפח, וכן הך דארובה דמצטרף
 אהל העלי׳ לאהל הבית להבאת טומאה, וכן הא דתניא גבי

 קורות

 התחתון ואם לאו לא אמרינן בזה חטט רמי וציע. והנה
 בכימ עוד שם וזיל ואפשר שרבנו בא למעט גיכ היכא
 שיש ברוחב הקנה העולה מפח או יותר ובין התחתונות יש
 יותר מרוחב הקנה העולה, דלא אמרינן חבוט רמי אלא
 כשיבא הקנה העליון ליכנס בין התחתונות בצמצום מכיל, והרי אין
 לפרש דכנונת הכימ היא שלא ישאר אחיכ אויר שלשה, חה
 הרי לא הוצרך הרמביס להשמיענו, דפשיטא דלא עדיפא מכל
 סוכה ראויר שלשה פוסל, אלא ודאי דכוונת הכימ היאדהכא
 בחטט רמי שאני דבעינן שלא ישאר אויר כלל אף פחות
 משלשה, ובפיכ דהוא זה מדיני חבוט רמי, דבפחות מאויר
 התחתון לא חלה בי׳ הדין של חבוט רמי, ומשום רכך הוא
 מעיקר ההילכתא דלא אמרינן חטט רמי אלא כשהטליון
 מכוון בצמצום כגגר האויר שלמטה לא פחות ולא יותר,
 ואיכ נמצא דעכיפ נכלל בדברי הרמבים גם זה שלא יהא
 יומר מאויר התחתון, כיון דעיקר הדין הוא דליכא חבוט
 רמי אלא כשהם מכוונות, וכשהמליון פחות או יותר מאויר
 התחתון תרווייהו חד מילתא נינהו וחד דינא להו דלא אמרינן

 בכהיג חבוט רמי, וקשה מכל הנך מקומות שהבאנו.
 והנראה לומר ברמת הנך ראשונים, דסיל דבאמת לא
 צריכינן כלל לענין הבאת טומאה לההילכתא
 דחטט רמי, ומשום דדוקא גבי סוכה דצריכינן לצרפינהו
 להסכך והרפנות ביחד, כי היכי שיחשב הסיכוך עיג דפנות,
 ועיכ צריכינן בזה דוקא לההילכתא דחטט רמי, משאיכ לענין
 דין הבאת טומאה, לא צריכינן כלל לצרפיגהו לגוף האהלים
 בהדדי, דבאמת לא בעינן כלל בהבאת טומאה שיהא נוף
 האהל חשוב חד אהל, וגם אם הס חשונין שני אהלים גיכ
 הטומאה מתפשטת מאהל לחברו, רכל שיש האהלה עיג
 מביא את הטומאה, ועיכ ממילא דלא בעינן בהבאת טומאה
 כלל לההילכתא רחטט רמי, וגם בלא חטט רמי מימ מכיון
 דכיא בפיט שם אהל בי׳ ויש כאן מיהא האהלה בכל
 המקום עיכ שפיר יש כאן הבאת טומאה בכל המקום, והא
 דמביאה הגמ׳ מהך דקורות לדין חבוט רמי, הרי דבקורות
 צריכינן לתהילכתא רחטט רמי, היינו דוקא באין בכל קורה
 כפיע פותח טפח, רכל קורה בפיע לית בה שם אהל כלל
 ואין בה דין הבאת טומאה, וצריכינן דוקא לצרפן להקורות
 יחד כי היכי רתיחול בהו דין אהל והבאת טומאה, ולעניו
 שיחול עליהן דין אהל והבאת טומאה בעינן חקא שיהיו אהל
 אחד, וטיכ צריכינן דוקא לההילכתא דחטט רמי, וביש בהן
 פויט באמת לא צריכינן כלל לדינא דחטט רמי. ולא תקשי
 דאיכ איך מציגו לההילכתא רחטט רמי גבי טומאה, כיק
 לכיש בהן פויט לא צריכינן כלל לההילכתא דחבוט רמי
 וכפחות מטפח הא לא אמרינן חטט רמי, וכעיכ מוכרח
 לגם היכא לכיא כפיע שם אהל ביי ויש ט לין הכאת
 טומאה, מימ אין הטומאה מוכרת מאהל לאהל, משום לכמיגן
 לוקא אהל אסל להכאת טומאה, יצריכינן לזה לההילכתא
 לחטט רמי שיהיו חשוכין אהל אחל. אכן ייל דמצינו שפיר
 לההילכתא לחטט רמי כגון היכא לכהתחתון ליכא טפח ורק
 בהעליון הוא לאיכא טפח, להתחתון כפיע לא הוי אהל כלל,
 ואמרינן בזה חטט רמי לצרפינהו יחל למשור״ להתחתון אהל,
 כיון לכהעליון מיהא איכא טפח. ולפיז הרי מיושכ היטב
 מה דבזיזין וארובה וקורות מכיאין טומאה ואף לעולף מאויר
 התחתון, לשיטת הראשונים דבעודף מאויר התחתון לא אמרינן
 חטט רמי, דכיון דאיירי כיש בהן פייט, ונמצא דכיאכפימ
 יש טליו דין אהל ודין הכאת טומאה, ולא צריכיגן כי׳ כלל
 לההילכתא דחטט רמי וטיכ טמא ככל גווני ואף דעודף
 מאויר התחתון, כיון דצירופו לא הוי מדינא דחטט רמי, ורק
 גכי סוכה דצירופו הוא מההילכתא דחטט רמי ועיכ כמינן
 גיכ שלא יהא טורף מאויר התחתון לשיטת הראשונים

 שהזכרט.



 חרושי רבנו הלכות סוכה חיים הלך טו
 לליל לגם באלכסון ליכא ג/ כי אם להקורה היא במוך
 שלשה לכותלי הממי, והא לצריכינן לההילכתא לחבומ רמי
 ולא סגי במממא ללבול .לחול, הוא משום ללבול לא מהניא
 רק למיחשביגהו כמחובר, אבל מימ הקירה נחשבת כבמקומה
 ואינה מיג מבוי, ולעגין הכשירא למבוי קורה ע״ג מבוי בעיגן,
 שלזה אין הלבול מועיל כלל, אם לא משום ההילכתא לחבומ
 רמי לעיקרה נאמר למחתינן לה לממה, ורק בזה הוא מחשבת
 קורה מיג מבוי. אשר אם נימא כן שזב הדרינן לכללין, לאין
 לבור רק היכא שעצם הקורה היא בתוך ג׳ לכתלים, ואין
/ דין לבוד, והא רקאמר מהו י  חבומ רמי מועיל כלל למיחל ב
 דתימא או לבוד אמרינן או חבוט אחרינן לבוד וחבומ לא
 אמרינן, היינו משום דהכא צריכינן לתרווייהו, תבוט לענין
 גובהה שהיא מעל המבוי, ולבוד למנין רחבה שאינה מגמת
 לכתלים, אבל ־אין הלמד גוגע להחמט, כי אם רכל אחד חל
 בפיט. ובהכי מתישבת היטבהסוגיא, דהנה ההוס׳שםהקשו
 בהא רקאמר הגיר אין בגובהן ג, מהא דאיתא בסוכה דף
 כיב דכי יש ברחנו טפח אמריגן חבוט רמי אפילו ביתר
 מג/ ותירצו דהכא שאני דבעינן קורה עיג מבוי וביתר מגי
 לא הוי היכר, וביאור דבריהם, משום דבאמת זה קשה לומר
 דהדין של ממט רמי אינו מועיל לאשוויי קורה מיג מבי/
 דהרי אדרבה זהו עיקר ההילכתא דחביט רמי דהשבינן לה
 כאילו היא למטה, ועיכ זהו שהוסיפו התום, טעמא להיכר,
 וריל לאעיג למדינא הא הוי שפיר קורה מיג מבוי משוס
 ההילכחא דחביט רמי אבל מימ היכרא דקורה ליכא רק
 בתוך שלשה, אכן לפמשיכ הרי מתישבת הסוגיא היטב,
 דבאמת אה״נ דאי משום ריחוק הגובה בלחוד לא הוה איכפת
 לן גם אם היתה גבוהה הרבה כיון דאמרינן חבוט רמי
 וחשיב קורה מיג מבוי, אבל הכא שאני דיש כאן נם החסרון
 שברוחב, דהקורה אינה מגמת לצדדי הממי, שלזה הרי לא
 שייך כלל ההילכתא דחבוט רמי, וכל הכשרה צריך להיות רק
 מדין לבוד להוד, דנימא לבוד מהקורה לכותל המבוי, וטיכ
 צריכינן לוקא שעצם הקורה תהא סמוכה להכותל בתוך ג/
 וכש״נ דלמיחל דין לבוד לא מהניא לזה ההילכתא דחמטרמי
 וצריכיגן שיהו סמוכות זליז ממש בתוך ג׳. והתום׳ בעיכ
 דקיימי בשיטת הרשביא דאיירי שיש באלכסונן ג/ ובעיכ
 דאמרינן לבוד גם עיי חבוט רמי, וע״כ זהו שהקשו דגם
 ביש בגובהן ג, גיכ ליתכשר. אכן נראה דבדמת הרמבים
 מוכרח כמשיכ, והוא מהא דהשמיט כל הך אוקימתא דרב
 אשי, ולדעת התום, והרשביא דאיירי שיש באלכסון שבין
 קורה לכותל שלשה ואין כאן דין לבוד רק עייז דאמרינן
 מתחילה חבוט רמי, איכ הא הוי זאת חילוש דין דאמרינן
 לבול גם מיי חבוט רמי, ואף שהקורה עצמה רחוקה יומר
 מג׳ מהכותל, ואיכ למה השמיט זאת הרמבים, אלא ולאי
 להרמבים מפרש כמשיכ, לאיירי שאין בין קורה לכותל שלשה,
 ולבור והחבוט רמי הם שני מנינים נפרלים, להלבול הוא
 לענין החסרון שבין קורה לכותל, והחבוט רמי הוא לטנין מה
 שגבוהה מהמבוי ואינה מיג חלל המבוי, אבל אהינ להא
 שתהא הקורה תוך שלשה לכותל טיי החבוט רמי אינו מועיל
 כלל למנין לבול, כי אם רבעינן שתהא הקורה עצמה תוך
 שלשה לכותל, ועיכ שפיר השמיט הרמבים להאוקימתא לרב
 אשי, לכיון לפסק לאמריגז לבול בתוך ג, ואמרינן חבוט
 רמי שתחשב כאלו יורלת למטה, איכ ממילא איכלל בזה גם
 אוקימתא לרב אשי לאמרינן חבוט רמי ולמל ביחל כיון
 לכל אחל חל בפיט. ולפיז מיושב היטב למת הרמבים
 כמשיכ, להא להצריך שיהא שפת המליון מכוון כנגל שפת
 התחתון הוא למעוטי גם אויר פחות מג/ ומשום לכיון לגבוהות
 יותר מג, ופקע מינה תורת לבול איכ פוסל בה גם אויר
 משהו, וכמו שהבאנו מהסוגיא לאין לבול באמצע ללא מתכשר

 אויר פחות מג׳ בסוכה רק מיי לבול, וכשינ.

 פיז

 קורות היו עשויות שתי וערב טומאה תחת אחת מהן תחת
 כולו טמא כולהו משום לינא לחבוט רמי ניגהו, ושימ לגם
 בעליון עולף על התחתון גיכ אמרינן חבוט רמי, וקשה לברי

 הרמבים שפסק לבעינן שיהי׳ מכוון כנגל שפת היורל.
כ הנראה לומר בדעת הרמבים, להנה בסוכה לף ייח י ע  ו
 אמר אביי אויר שלשה וכר ומיעטו וכו׳ בסוכה קטנה
 כקנים הוי מיטוט כשפולין לא הוי מיטוט, וה״מ מן הצד
 אבל באמצטפליגי בה ריא ורבינא חיא יש לכוד כאמצט וחיא
 אין לבוד באמצע, הרי דמבואר בסוגיא דהא דאויר פחות
 משלשה אינו פוסל הוא משום טממא דלבוד, אבל בלא״ה גם
 אויר משהו פוסל, וכמו באמצע למ״ד אין לבוד באמצע דלא
 מהניא מיעטו בקנים, אשר עיכ זהי שכתב הכא הרמב״ם
 בסוכה המדובללת שיהי׳ העליון מכוון כנגד שפת התחתון,
 ריל שלא יהי׳ פחדת מאויר התחתון, ומשוס מדל דבמדובללת
 גם אויר משהו פוסל, ולא מתכשרא כי אם במכוון נגד שפת
 התחתון שלא ישאר שם אויר כלל. וטעמו של הרמבים בזה
 הוא, משום דסיל דאטיג דההילכתא דחמט רמי מוטיל
 למיחשבי׳ כאלו הוא למטה ומצטרף הטליון טם התחתון וטס
 הדפנות, אבל למגין לבוד אין זה מוטיל כלל, וכל שהעליון
 רחוק מן התחתון שלשה טפחים בין שהמרחק הוא ברוחב
 נין שהוא בגובה פקמ מיני׳ דין לבוד, וממילא דהדר דינו
 לגם אויר משהו פוסל כמו באמצע למיד אין לבור נאמצט,
 וזהו שפסק הרמבים דבמינן שיהי׳ מכוון ממש כנגד שפת
 התחתון וכשינ. ונראה רכן הוא מוכרת ברמת הרמביס
 כמשיכ, והוא מהא דפסק לעיל בפיר וזיל היו הדפנות דבוקות
 לאק ולא הי׳ מגיעות לסכך אם היו גבוהות עשרה טפחים
 אעיפ שהן רחוקות מן הגג כמה אמות כשרה ובלבד שיהיו
 הדפגומ מכווגות תחת שפת הגג עכיל, ושם הרי בודאי קשה
 למה לנו מכוונות, והרי אף אם גימא דמשום חבוט רמי
 במינן דוקא מכוונות, אבל הרי שם לא צריכינן כלל לההילכתא
 לחנוט רמי, והכשר הסוכה שם הא הוי מקום ההילכתא
 דגוד אסיק מחיצתא דהמחיצות עולות עד סכך הטליון,וטדיפא
 מינה פסק הרמבים דאפילו כסיכך מיג שפת הגג גיכ
 הויא סוכה כשרה משום דאמרינן גוד אסיק מחיצתא, וכשיכ
 כאן שהמחילות ניכרות, ואיכ ליל מכוונות, אלא ודאי דכוונת
 הרמכים היא שלא יהא בהן גם אויר פתוח משלשה, ומשום
 לכלאיה אין הדפגות מצטרפות לסוכה, כיון דהסכך רתוק ג׳
 ויותר מהדפגות דפקט מיגה דין לבוד, ואיכ הרי ממילא
 להוא הביאור עצמו גם גבי סוכה המדובללת, דריל שלא יהי׳
 שם גם אויר משהו, דתרווייהו חד דיגא וחד טעמא להו,
 לכל שהסכמת עצמן רחוקות זמיז או מהרפנות שלשה ויותר
 בגבהן, פקע מהן דין לבוד, וגס אויר משהו פוסל בהן,

 וכשיג.

 אלא דקשה מיז מהא דאיתא כעירוכין דף ט׳ רכ אשי
 אמר וכו׳ כגון שנעץ שתי יתדות מקומות מל שני
 כותלי ממי שאין כגוכהן ג׳ ואין כמקמומיתן ג׳ מהו דמימא
 או לבוד אמרינן או חבוט אמרינן לבוד וחמט לא אמרינן
 קמ״ל, ועיין ברשביא שם שהקשה דליל הכא לדינא דחמט
 רמי והא כיון דאין בגובהן ובעקמומיתן ג׳ איכ תתכשר מדין
 לבוד לחוד, ותירץ דאיירי שיש בהאלכסון שבין קורה
 לכותל המנוי שלשה, והא דאין בטקמומיתן ג׳ פירושו בגטיחן
 לרוחנ הממי, אכל כהאלכסון כאמת יש ג׳, ואין כאן דין
 לכוד, וטיכ צריכיגן דוקא לטטמא דחמט רמי, ולפיז הרי
 מבואר להדיא הכא דאף דיש בין הקורה לכותל המבוי מרחק
 שלשה, מימ כל שעיי החבוט רמי יהיו תוך ג׳ שוב אמרינן
 עיז לבוד, ומשום דאמריגן חבוט ולבוד ביחד, ולפ״ז גם בסוכה
 המדובללת אין אויר פחות משלשה פוסל, ונסתר משיכ בדעת
 הרמבים, והמכווטת שהצריך אכמי ציפ. אלא דבאמת יש
 לפרש הא לקאמר הגמ׳ אין בגובהן ג׳ ואין בעקמומיתן ג/



 מיכה חיים הלוי

 הרמב״ם לסובר לגללותה מתחיל משעת לילה, אס הנועם
 הוא משום דסיל לעיבור בנים אינם בכלל סימנים כלל, או
 לנימא לבאמת גם הרמב״ם סיל לעיבור בנים הוא גיכ בכלל
 הך רבנים היה כסימנים, ורק דכיון דצריכינן שתהא היא
 ועוברה חיים, וזה נשלם רק בשעת לידה, עיכ לא נעשית
 גדולה כי אם בלידה, ומשום דס״ל דלא אמריגן איגלאי מילתא
 למפרע להעשות גדולה למפרע, ומשום דגראה דיסוד המחלוקת של
 הרמכים ויתר הראשונים בזה הוא, דלדעת כל הנך ראשונים
 יוכל להיות שנתעברה בבני קיימא ונעשית אז גדולה וראוי׳
 לילד, ישוב הרי היא גדולה אן! אם אתיכ נתהוה שמתה האם
 עם העובר יחדיו, וממילא דלא שייך בזה כלל לין איגלאי
 מילתא למפרע, כיון דגעשית אז בשעת העיבור גדולה בשעתה,
 והא דבעיגן היא חי׳ ועוברה חי הוא רק לברר גדלותה
 לפגיגו, משאיכ לדעת הרמבים הויא ההלכה ראם לא נולדו
 בגי קיימא אתיכ אין זה בכלל םימגים כלל, ואף אם הא
 דמתה היא והעובר גולד אתיכ מאיזו סבה שתהי/ מימ כיון
 דלא הי׳ מיהת לידת בגי קיימא אין זה בכלל סימגים;
 ומשום דרמת הרמבים היא דכיון דההלכה נאמרה בנים היה
 כסימנין עיכ בעינן דוקא בנים, וכל זמן שלא נולרו אחיכ
 בני קיימא אין זה בכלל בנים, ועיכ אין זה סימנים, ואעיג
 דבשעת המינור ראויין היו להולד בני קיימא מימ לא הויץ
 בכלל בנים כי אם רוקא כשנולדו אחיכ בני קיימא, אשר עיכ
 שפיר שייך זאת לדין איגלאי מלתא למפרע, וכיון דם״ל דלא
 אמריגן איגלאי מלתא למפרע בדין םימגין להעשות גדולה
 למפרע מיכ ממילא ראינה גדולה רק משעת לידה ואילך.
 ולפיז אם נימא כן כאופן השני שכתבנו יהא ניחא דעת
 הרמבים מהסוגיא דכתובות, דכיון דגם עיבור ראוי להחשב
 סימנים, ורק משום דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע עיכ
 לא נעשית גדולה רק משמת לירה, איכ כיז הוא לענין
 למפרע, אבל לענין להבא הרי הלידה מעידה שהיו לה סימני
 גדלות עוד משעת מיבול, וצריכה אז להיות גדולה, וכי עברו
 על סימני׳ גם הששה תרשים של נערות והגיעה לבגרות,
 איכ שפיר הויא הלידה סימני גדלות דנערות וסימני בגרות
 כאתת, וממילא דהויא בוגרת. ויש להסביר עוד, דנימא
 דלעגין חשבון הששה חדשים לא במיגן גדלות ממש, ורק כל
 שראוי׳ להיות גדולה בסימני׳ מתחילין מיד הששה חדשים
 שלה, ומיכ הכא דהלידה משלמת שתהא חשובה גדולה בסימני׳
 משעת עיבור, ורק משום דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע
 הוא דאינה געשית גדולה רק משעת לידה, איכ הא מיהא
 דהששה חדשים מחחילין מיהא מיד משעת עיבורה דהוא
 שמה שראוי׳ להיות גדולה, וממילא דבשמת לידה שכבר עברו
 עליה הששה חרשים שמשעת עיבורה, געשית אז נערה
 ובוגרת כאחת. אשר מיכ שפיר קאמר הגמ׳ דלא מצינו בגר
 בקבר משום הך מעמא דמים היה כסימנים, מהי דעד
 לידתה הרי היא מדיין קמנה, אבל מימ לאחר לידתה כבר
 באו סימני גדלות מערות וסימני בגרות ביחד, וכבר היא

 בוגרת משעת לידתה.
 ולפמשינ צימ, אם הא דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע
 הוא על כל דין הבאת סימנים של הבנים,
 וגם הדין סימנים שיש בבנים גיכ איט מתחיל רק משעת
 לירה, ומטעמאדלאאמרינןאיגלאי מילתא למפרע, או דנימאדכיז
 לא שייך אלא לענין עצם הגדלות שבא עיי הסימנים שתעשה
 גדולה, מיז הוא דלא אמרינן אגמיל, ואינה נעשית גדולה רק
 משעת לידה, שאז הוא דנגמר דין הבאת סימני׳, אבל לענין
 דין הבאת םימגים עצמן שפיר אמריגן איגלאי מלתא למפרע,
 ויש בה דין בגיס היה כסימגים גם משעת עיבור. אשר אם
 גימא כן הרי יתישב דעת הרמבים מהםוגיא דכתובות
 בפשיעות, משום דנימא דהששה חדשים תלויין רק בדין
 סימנים ולא בעצם הגדלות, ומאימתי שיש בה סימני גדלות

 מתחילין

 5! חרושי רבנו הלמ
 פ״ו הטיו מצי סוכה אסורין כל שמנת ימי המג בין עצי
 דפנות בין מצי סכך אין ניאותין מהם לדבר
 אחר כל שמנת הימים וכר מכיל, והראיש בפיק דםוכה
 כתב חיל והאי דאםירי מצי סוכה היינו דוקא הסכך אבל
 מצי הדפנות משרי שרו דכל מאי דדרשינן מתג הסוכות
 היינו דוקא כסכך כדלקמן גני פסולת גורן ויקב ודלא
 כהרמבים זיל שכתב עצי סוכה אםורין כל שבעת ימי התג

 בין עצי דפנות בין עצי סכך וכר עכיל.
 ונראה לומר בדעת הרמב״ם, דםיל מהי ראם באנו לדון
 על הסוכה עצמה ודאי דהםכך הוא דמיחשב עיקר
 הסוכה, וכדאיתא בסוכה דף ז, עיייש דפליגי בזה ד יאשי,
 ורבגן אם דפטת איכללו בהדי סכך אם לא, ולדידן קייל
 דפנות לאו סכך כינהו, וגם חמתה מרובה מחמת דפנות
 כנןרה, חשים דלא חייל בהו דין סוכה, ורק הסכך לבד הוא
 דחלה עליו ונתקיים בי׳ דין סוכה, אכן כיז הוא רק בהדינים
 המגעים לפסולא והכשרא דסוכה, דהם בגוף החפצא של
 הסוכה, והוא זה נוגע רק בסכך ולא בדפנות, כיון דהרפגות
 אינם בכלל סוכה, משאיכ בזה דעצי סוכה נאםרין, דילפינן
 לה מקרא דחג הסוכות, סיל להרמבים, דאין זה תלוי בעצם
 הסוכה, ושיהי׳ גזהיכ דסוכה אסור ליהנות ממנה, כי אם
 דדין זה נאמר מל מצות סוכה, רכל דמיקיימא בי׳ מצות
 סוכה אסור ליהנות ממנו, ודין מצוה שבה הוא שאוסר ליהנות
 ממגה, ועיכ כיון דילפיגן גם לדפנות מקרא דבםוכות, ובלא
 לפגות לא מתכשרא, איכ ממילא דגם דפנות איכללו במצות
 הסוכה, ואעיג לאיגהו לאו שמא לסוכה בהו, אבל מימ כך
 הוא מצותה, ללשם סוכה שעל הסיכוך בעינן גם לפגות, ולהכי

 הוא שפסק הרמבים לגם מצי לפנות הסוכה נאסרין.

 הלכות אישות
 פ״ב היט הכת שילרה אחר ייכ שנה אעיפ שלא הביאה
 סימן וכר היז גלולה כנים היה^כסימנץ עכיל,
 והנה לכד הרמכים האלו &טאדן כיכמות לף ייכ לתני
 רב ביבי קמי׳ לר״ג ג׳ נשים משמשות במוך קטנה וכר שמא
 תתעבר ושמא תמות וכר מלקאמר שמא תתעבר ושמא תמות
 מכלל לאיכא קטנה למיענרא ולא מתה איכ מצינו חמותו
 ממאנת וכר איר ספרא נניס היה כסימנין ורנ זניל אמר
 אין בנים נלא סימנין, ופסק הרמנים כריס לננים היה
 כסימנין. אלא לכפירישא לכנים היה כסימנין כתנו התום׳ שם
 להיינו משעת מינור יעויש כסוגיא, וכלכרי הרמכים הרי
 מנואר לסונר להא לננים היה כסימנין הוא משעת לילה,
 וכמשיכ הנת שיללה וכר, ומיץ נמימ שם. והנה הנימוקי
 יוסף הוכיח כלמת התום׳ מהא לאיתא נכתונות לף ליח לנמי רנא
ר בקבר, ישנגרנקנר ולמה הוי, או אין  יש נגר נקבר או אין מ
ר נקנר ולאני׳ הוי, ומי מענרא והתני רנ ניני קמי,  מ
, נשים משמשות נמוך וכו/ וכית לאיענרא כשהיא  דר״נ ג
 נערה והולילה כשהיא נערה ונשיתא ירחי מי קא יללה והאמר
 שמואל אין נין נערות לנגרות אלא ששה חלשים, ואם נימא
 ללירת נניס היה כסימגין אנל אימנורי מימנרא גם כשהיא
 קטנה ואתיא לכלל לילה לכשתגלל, איכ מאי קושיא אימא
 איענרא כשהיא קטנה והולידה כשהיא נערה, וקשה על
 הרמנים שפסק דננים היה כסימנין רק משעת לידה, והא
 כסוגיא דכתונות מנואר להדיא דכנים היה כםימנין משעת

 עיטר, וציע.
 תראה לומר, דמה הא דמים היה כםימנין הרי זהו
 דוקא כשילדה כן קיימא ונשארת היא חי, ומוכרה
 חי, אכל כלאיה אין כנים כםימגים, וכמכואר כםוגיא דיכמות
 דייכ שם תוך הזמן הזה היא מתה ומוכרה מת לאחר הזמן
 הזה היא חי, ומוכרה ח/ אשר טיפ יש להסתפק כדעת



 אישות חיים הלר טז

 ותרווייהו ס״ל דהסימנים ראויין לעשותו גדול למפרע, אלא
 דפליגי אם אמרינן איגלאי מילתא למפרע אם לא, ונראה
 חה מבואר נסוגיא שם דפריך הגמ, לרב אילונית לרימ
 יהא לה קנס כיון מעשית גערה למפרע, ועיין במוס׳ שם
 שעמדו דמאי פריך הגמ׳ דוקא לרב הלא אף לשמואל קשה
 כגיל, ומאי שני לן בזה אם געשית גדולה למפרע או מכאן
 ולהבא הלא עכיפ משכחת לה נערות באילונית, יעויש
 בדבריהם שתירצו דדין נערות אינו אלא בששה חדשים
 הסמוכים לשתים עשרה ולא כשהקענות נמשך לאח*/ אכן
 קשה לדעת הרמבים בפיב מה׳ אישות ה״ג דבכל גווני ששה
 חדשים שלאחר קטטת היא גערה ואיכ הא קשה אליבי׳
 קושית התום׳. אלא בע״כ גראה דהא לשמואל סיל דלא
 נעשה גדול למפרע הוא משום דס״ל דלא אמריגן איגלאי
 מילתא למפרע, וא״כ הדר דינא דהיינו רק לענין למפרע,
 אבל לענין מכאן ולהבא הםימני סריס מעידין גם זה שהיתה
 צריכה להיות גדולה למפרע וכבר נשלמו בה הששה הרשים
 של נערות, ועיכ היא תשובה בוגרת מיד ואין כאן שעת
 נערות. כלל, ועיכ לא פריך הגמ׳ רק לרב דסיל דבאמת
 נעשית גדולה למפרע ולא עברו עלי׳ עוד הששה תרשים
 שלה ויש לה ימי נערוח, דלשמואל הא שפיר חשובה בוגרת
 מיד וכשינ. עכיפ חזיגן דבמקום דלא אמריגן אגמיל לעשותה
 גדולה מימ כיון שראוי׳ להיות גדולה עולין לה אלו הימים
 גם בקטנותה לחשבון הששה חדשים שבין נערות לבגרות
 ונעשית אתיכ גדולה ובוגרת כאתת, וזהו להדיא כמשיכלדעת
 הרמבים דימי עיבורה עולין לחשבון הששה חדשים אף דאינה
 נעשית גדולה כיא בשעת לידה, ומהני זאת שתחול עלי׳
 בשעת לירה גדלות ובגרות כאתת, ומיושבת היטב הסוגיא

 דכתובות לדעת הרמב״ם וכמשיכ.
 .ונראה דדברינו אלו שכתבנו בדעת הרמבים מתישבים
 גם לרב דאמר נעשה סריס למפרע, ומשום דהרי
 הא דאין בגדלות דסרים דין איגלאי מילתא למפרע הוא רק
 אם דין גדלותו תלוי בהבאת סימני סרים, ובהםימנים האלו
 הוא ממשה גדול, ואז שפיר שייך לומר ראם אמריגן אגמיל
 מועילין הסימנים לעשותו גדול למפרע, ואם לא אמרינן
 אגמיל איגן מועילין לעשותו גדול רק משעת הבאת סימנים ואילך,
 משאיכ אם גימא דלא בעיגן כלל הבאת סימגי סריס, ודין
 הםריס הוא דנשנים לחוד הוא רגעשה גדול, איכ הרי
 בשעתו גיכ כבר געשה גדול בשמה שהגיע לכלל שנותיו,
 כיון דנתברר שהי׳ סרים, ורק דלא ידענו מגדולתו, ואיכ
 פשיטא דנמשה סריס למפרע אף אם לא אמרינן אגמיל,
 ואיכ הרי ייל דרב דאמר ממשה סריס למפרט הוא משום
 רםיל דגדלותו היא בשנים לבד, ועיכ לא שייך זאת כלל
 לדין אגמיל, אבל אהיג דהיכא דצריכיגן לדין םימגים לא
 אמריגן אגמיל כשמואל, וכמשיכ בדעת הרמבים. ועוד מראה,
 דלא דמי דין גדלות הכאה עיי שתי שערות או עיי בנים,
 לדין גדלות הכאה עייםימגי סריס, דאף דכעיגן מכ״פ סימני
 סריס להעשות גדול, מימ אין כהסימגי סריס דין םימגי
 גדלות העושין אותו לגדול, ורק דין סימגי סריס הוא דאית
 כהו, וממילא הוא דגשאר עי״ז כדין סרים וגדלותו, אכל לא
 דהויין סימני גדלות המחשיכין אותו לגדול, וכמו שפסק
 הרמבים כפיכ מהל׳ אישות הייד זיל אכל הכן שחתכו או
 גתקו או מימכו גידיו או ביציו וכו׳ הוא הנקרא סריס אדם
 וכשיהי׳ בן י״ג שגה ויום אחד גקרא גדול שאין זה
 מביא סימן לעולם עכיל, הרי להדיא דעיקר דין סימני
 סריס שנעשה גדול הוי רק דין סימני סרים ולא דין סימני
 גדלות העושין אותו לגדול, רהכא בםריס אדם הרי לא שייך
 כלל לומר שהוא סימן גדלות כיון דהוא בידי אדם, ועיכ
 גם סרים חמה כשנולדו בו סימני סרים דיגו כן. והכי
 גראה ממה שפסק הרמב״ם בפ״ב מה׳ אישות שם הכיה

 חרושי רבנו הלכות
 מתחילי! להחשב הששה חדשים של בגרות, ואיכ כיון דגם
 לדעת הרמבים מיי הלידה שלבסוף גשלם הדין סימגיס של
 העיבור, ואיגלאי מלתא למפרע דהביאה סימגים משעת עיבור,
 זרק דעל עצם הגדלות הוא דלא אמרינן. אגמיל, וגדלותה
 מתחיל משעת לידה, אבל הא מיהא איגלאי מילתא למפרע
 להי׳ הבאת םימגים ממש בשעת עיבור, עיכ ממילא דחשבה
 זזששה חדשים לתלוי רק בהבאת סימגים לחוד הוא מתחיל
 משמת עיבורה, לאז הוא הבאת סימני/ ושפיר קאמר הגמ׳
 דלא מציגו בגר בקבר משום לבנים היה כסימנים, כיון
 דבשעה שילדה איגלאי מלתא למפרע להביאה םימגים עול
 בשעת עיבורה וכבר עברו הששה חדשים והרי היא בוגרת
 בלידתה. ובאמת שלפיז ייל דהא דאינה נעשית גדולה איט
 תלוי כלל בדין איגלאי מילתא למפרע, כי אם שכך הוא
 מעיקר דיגם, דכיון להלידה משלמת את שם בגיס כםימגים
 שיהיו םימנים, איכ ממילא כך הוא דיגם שמשעת עיבור
 הם םימגים להעשות גדולה בשעת לידה, ומאחר לחשבון
 ששה חדשים דבגרות תליא ,רק בדין סימנים לבד, איכ
 ־־ממילא רכל שילדה בגי קיימא איגלאי מלתא למפרע שכבר
 הותחלו הששה תרשים מזמן עיבורה, וכבר שלמו בימי עיבורה,
 זבלידתה היא געשית גערה ובוגרת כאתת, ושפיר גיתא דברי
 הגמ׳ ללא משכתת לה לירה בעודה גערה. ותירוץ זה נראה
 •יותר מרווח, לבאמת הסוגיא לכתובות אכתי ציע, לפי
 המבואר בדברי הרמבים שס דרק אם ילדה אחר ייב שנה הוא
ב שנה אינה געשית גדולה אף  ממשית גדולה, אבל בתוך ״
 בלירה, ואיכ הא שוב קשה דהא מציגו להאיבעיא דבגר
 בקבר כשגתעכרה תוך ייכ שגה דאכתי קטגה היא ותיכף
 כשנעשית כת ייכ ילדה, ואין כאן ששה תרשים כשעת לידה,
 לאכתי גערה היא ולא בוגרת. וציל דגם לדעת הרמבים
 יהא דאינה געשית גדולה כתוך ייכ שנה הוא משום דלדץ
 גללות צריכינן גם שנים, אכל אהינ דדין.סימנים לא.פקע
 •מהמים אף כתוך י״כ שנה, וחשיכי גם אז סימנים גמורים
 של גדלות, ורק דאכתי קטנה היא משום חסרון ,שנים, .ואיכ
 כיז הוא לענין עצם הגדלות דאית כה דין שנים, אבל לענין
 חשנק הששה. חדשים דנתכאר דלא תליא כגדלות כי אם
 בהכאת סימנים, ואיכ נימא דלא איכפת לן כלל כשנים,
 זכיין דגם תוך ייכ שנה הויין הכנים סימנים גמורים של
 גדלות, שפיר מתחילין אז הששה חדשים שלה ומילין לחשבון
 להעשות כוגרת, אף אם .עדיין קטנה היא בשנותיה, ולפיז
 שפיר מתישבא הםוגיא דכתובות דלא מצינו בגר בקכר, משום
 שכבר נשלמו הששה חדשים בעת עיבורה ולעולם היא בוגרת
 בשעת לידה וכשינ. ועכ״פ הא מבואר מזה דדין חשבון
 ששה חרשים איט תלוי מדלות כיא בהבאת סימנים של
 ״נדלות, איכ הא אין אנו צריכין למשיכ למעלה דהששה
 חדשים מתחילין משעה שראוי׳ להיות גדולה, ומשום דהא דלא
 אמרינן איגלאי מלתא למפרע אינו מועיל למנין חשבון הששה
 חדשים, כיץ דניחא בפשיטות, וכמשיכ דכיון דהדין סימנים
 של בניס חייל בשעת עיבורה, עיכ ממילא מתחילין אז הששה
 חדשים דתלויין רק בדין הבאת םימגים של גדלות, ולא בעצם

 דין גדלות, וכש״נ.
 1הנה ביבמות דף פ׳ איתמר אכל חלב מבן שתים עשרה
 ויום אחד עד בן שמנה עשרה וגולדו בו םימגי
 סריס וכו׳ רב אמר נעשה סריס למפרע, ושמואל אמר
 קטן הי׳ באותה שעה, וי״ל דפליגי דרב סובר ממשה גדול
 מטצמו במה שהוא סרים ואינו בר הבאת שיש ובשגים לבר
 הוא מעשה גדול, וע״כ ם״ל מעשה גדול למפרט כיוןדהשתא
 כשגולת בו סימגי סריס איתברר מילתא ללא הי׳ אז בר
 הבאת שיש, ושמואל סובר דבעיגן דוקא םימגי סרים לגדלות,
 יע״כ לא געשה גדול רק משעה שגולדו בו סימגי סרים, וגם
 יש לפרש דתרווייהו ם״ל דבעינן דוקא סימני סריס לגדלות,



 אישית חיים הלוי

 מרות לשם גללות, לעיקר לין מרות הוא דפקע ימי כפרות
 ובגרות ממילא קאתי, וכלחזיכן לבאילוכית מקטכותה יצתה
 לנגר, והייכו משום רבאילוכית ליכא ימי כפרות וממילא להיא
 בוגרת, ועיכ שפיר איבעי לן אם יש נגר בקבר כיון דהוי
 מילתא לממילא, משאיכ בגדלות שצריך להתחדש בגופה שם
 גדלות, איכ לא שייך זאת לאחר מיתה דפקמ מגופה כל לין
 חלות שם של גדלות, וודאי דאין גדלות בקבר. ולפיו הרי
 מיושב הימב הסוגיא דכתונות דלא מציגו נגר בקבר, גס
 לרמת המ״מ, ומשום דגם בילדה נהטגותה קודם שהיתה בת
 ייב שגה, מ״מ כשהגיטה את״כ לכלל שטתי׳ וגעשית בת ייב
 שגה, כיון דגטשית גדולה טיי הבגים שמקורם, איכ ממילא
 דאתחלו הששה חדשים עוד משעת עיבור הבגים שהם סימכי
 גדלות, וכשילדה וכעשית אתיכ בת ייב הא כבר כשלמו הששה
 תרשים וכעשית גדולה ובוגרח כאחת עוד בחיי/ וזה לא
 מציכו לאוקמי במתה קודם שכעשית בת י״ב שכה, דהא אץ
 גדלות בקבר, ואם אין גדלות אין בגרות. אלא דכ״ז הוא
 אם גימא דגם נילדה קודם י״נ שגה מועילין הבגים שמקודם
 לעשותה גדולה כשתכא לכלל שגותי/ דאז למולם הויץ הבכים
 כסימגיס, ומיישבת היטב הםוגיא כמש״כ, משא״כ אם כימא
 לכשיללה קולס י״ב פקט מהבגים דין סימגים.לגמרי, וכשתהא
 בת ייב צריכה סימגים אתרים לגללות, איכ אכתי ציע
 הסוגיא דכתובות דהא מציגו בגר בקבר כשילדה נקטטתה
 וכשגעשית בת י״ב גתגדלה עיי שתי שערות ומתה דאכתי
 גערה היא ושפיר מציגו האיבעיא אם יש בגר בקבר אם
 לא, וצ״ע. אלא דמלשין הרמב״ס אין הכרח בזה, דאע״ג
 דכתב הבת שילדה אחר ייב שגה, הייגו משום דעיקר רץ
 הסימגין הוא לאתר שבאה לכלל שטתי/ וגם בילדה לפכי
 י״ב גדלותה הוא משום דהםימגים חוזרין וחלין אח״כ כשכעשית
 בת י״ב, ועיכ כקט הרמב״ם מילתא כפשטה. ובאמת שמעצם
 הסוגיא מוכרח כן, דהא תכן דאי אתה יכול לומר בחמותו
 שמיאגה כיון שכבר ילדה, הרי דלא משכחת כלל לידה בעודה
 בת מיאון ואף קודם י״ב, ומה שתירץ ע״ז המ״מ רכל שילדה
 שוב איכה ממאגת אף שהיא קטגה, הלא ציע ע״ז דבגיר
 הרי מבואר להדיא דהא דאי אתה מוצא ממותו ממאכתהוא
 משום דבגים היה כסימגין, וע״כ צ״ל דזהו גופא טפמא
 דהמימ דמשילדה שוב איכה יכולה למאן משום דבכיס היה
 כסימכים, ומפרש המימ דסימכי גדלות לתור למילין שלא תוכל
 למאן אף שעדיין קטכה היא, ועכיפ הא מיהא דהבגיםהם
 סימגי גדלות לעולם, ואף דילדה נעורה נקטכותה, ומיושב

 היטנ רמת הרמנים מם הסוגיא דכתונות כמשיכ.
 אולם קשה לפיד המימ, דאיכ הא גמצא גלמד מתוך
 המשכה דאי אתה יכול לומר נחמותו שמיאכהדכל
 שילדה שונ איכה ממאכת ואף שהיא קטכה, ואיכ למה
 השמיט הרמב״ס להך דיכא ולא כתנו נפייא מהל׳ גירושין
 גני דכי מיאון, ופסק שם נסממא דממאכת מד שתהא כפרה,
 ולפיד המימ הי׳ לו להזכיר שם דנילדה גם קטכה איכה
 ממאכת, כיון דהוא זה דין המפורש נמשכתכו וצ״ע. וגם
 ציט מהסוגיא דכדרים דף ליה רפריך הגמ׳ קטכה כת לידה היא,
 הרי להדיא דלא מציכו לידה כקטכה, [ואט״ג דייל דהסוגיא
 דכדרים הא קיימא אליבא דר׳ יוחכן, ואיהו הא סיל ככרה
 דף מיה דתוך הזמן כלאחר הזמן, וטיכ שפיר לא מציכו
 לדידי׳ לידה בקטכות, דכל שילדה אף בתוך שכת ייב גיכ
 הרי היא גדולה, וקודם שכת ייב הרי איכה מתעברת כלל
 אליבא דכוימ, אבל לדידן דקייל דתוך הזמן כלפכי הזמן ולא
 מהכיא סימכים בתוך השכת ייכ לאשוויי גדולה, שפיר מציכו
 שתלד כקטכותה כתוך השכת ייכ, וכיחא היטב דברי המימ,
 אכן זה כראה דוחק]. אשר מכיז הרי כראה מוכרח כרמת
 הרמבים דקודם שהיא כת ייכ איא כלל שתלד נכי קיימא,
 וזהו שכתכ הכת שילדה אחר ייכ שכה וכוי, אלא דלעכין

 עיטר

 6! חרושי רבנו הלמ
 זיל וטומטום ואכדרוגיכוס שהיו כן שתים משרה שכה ויום
 אחד הרי הן כחזקת גדולים עכ״ל, ולחד פירושא הוי כיאורו
 דגעשין גדולים אף כלא םימכים, יטויש כדכרי הראכיד
 והמימ, והרי שם גיכ ליכא סימכים של גדלות, דסימכי
 אגדרוגיגוס היה משעת לידה ואינם שייכים לגדלות, אלא
 ודאי דכיון שאיגו ראוי לסימגים ע״כ מועיל לו זאת להטשות
 גדול ממילא גם כלא םימכים, והיג כסריס חמה דכוותי/
 בזה שהוחזק לסריס הוא דגעשה גדול, משאיכ דין כגיס
 היה כסימכים הא הוי זאת דיכא דםימכי גדלות העושין
 אותה לגדולה. ולפיז גראה דגם לרב דסיל דאמריכן אגמיל,
 הייכו דוקא התם דמיקר דין הסימכים היא שהם סימגי
 סרים והגדלות ממילא באה, אבל לא שיש בעיקרם דין
 סימגי גדלות, ואז הוא דםיל דאמריגן אגמיל, משאיכ בבכים
 היה כסימכים דהוי דין סימן גדלות, כיון דבעצם הסימכין
 היא דכעשה גדולה אז לכו״ע לא אמריכן אגמיל, ומוד זיכיון
 דלדעת הרמביס הרי גם אם כהעברה בבכי קיימא ואתיכ
 כשתגה ומת הולד ג״כ איגן בכלל םימגים, ומשום דהכל תלוי
 דוקא בלידת בגי קיימא, איכ בכה״ג לא אמריכן כלל
 אגמיל, ולא דמי לסריס דאיגלאי מילתא דבשעתו הי׳ סרים

 תמה, ומיישב היטב דעת הרמבים לכו״מ, וכש״ג.
 והנה הרשביא והמ״מ חלוקץ בדטת הרמבים בהא שכתב
 הבת שילדה אחר י״ב שגה וכו׳, דהרשביא פי׳ דהוא
 משום דקודם שכת י״כ איכה מתמכרת בגי קיימא כלל,
 והוכיח זאת מהא דאיתא בסוגיא דיבמות שם דאי לאו דככים
 היה כםימכים היא מתה וטוברה מת, וזהו להדיא דאיגה
 מתעברת בכי קיימא כיא בשגי גדלותה. ולפיז כל דבריכו
 בדעת הרמב״ם ומה שהקשיגו מהסוגיא דכתובות דהא משכתת
 לה בגר בקבר היכא דגתעברה קודם י״ב וילדה לאתר י״ב,
 הרי זה לא יתכן לדעת הרשב״א דקודס שכת י״ב איגה
 מתעברת בגי קיימא כלל, ומיישבת הסוגיא דכתובות כמש״כ.
 אכן המ״מ פי׳ דרמת הרמב״ם היא דשפיר יכולה לילד בגי
 קיימא אף בתוך הזמן הזה וקודם שגת ייב, אלא דאינה
 נעשית גלולה על זרם כיון לעריץ היא קטגה בשגותי/ והא
 דתנן דאין אתה יכול לומר בחמותו שמיאנה, היינו משוס לכל
 שילדה שוב אינה ממאנת אף שהיא קטנה, ולדעת המימ
 הסוגיא דכתובות ציע דהא משכחת לה בגר בקבר היכא
 דילרה קודם שנח י״ב דעדין קטנה היא, ואחר שנת ייב
 כתנדלה בהבאת שתי שערות דהרי היא נערה ומתה קודם
 בגרות דהבגר הוא בקבר וציע. אלא ליש להסתפק בילדה
 בכי קיימא קודם ייב שכה וכעשית אתיכ בת ייב שגה, אם
 כימא דבטל מהבכים כל דין תורת סימכים כיון דהיו בשכי
 קטגותה, וכשהיא בת י״ב צריכה סימגים אתרים לגדלותה, או
 דגימא דדץ סימגים לעולם לא פקע מהבגים, ורק דטדיין
 קטגה היא משום חסרון שגים, אבל כשהגיעה לכלל שגותי׳
 וגעשית בת ייב הרי היא גדולה ע״י הבגים שמקודם משוס
 דיכא דבכים היה כסימכים. אשר אס כימא כן הא גמצא
 דגם בילדה כשהיא קטכה מימ חשבון הששה חדשים מתחילין
 עוד משעת עינורה, כיון דלעולם הויין הנכים סימגים גמורים
 של גדלוה, והשנון הששה חדשים הא תלוי רק נסימכי גדלות,
 ולא בשגי גדלוה, וכש״כ למעלה בדבריגו. אשר לפיז מתישנת
 היטב הסוגיא דכתובות גם לדעת המ״מ, דגראה דאע״ג
 דאינעי בגמ׳ אם יש בגר בקבר אם לא, מימ הא ודאי
 דאין גדלות נקנר, ומשום דדץ גדלות הרי תלוי נסימגין דלא
 שייך זאת כמתה, ואף נגווכא שהניאה סימכין מקודם, כגון
 שילדה כקטכותה, ואין תםר לגדלותה רק שגים לכד, אכל
 מימ הרי גדלותה אחיכ הוא עיי חלות דין סימכין שכה אז,
 וכמתה פקע מגופה גם עצם דין החלות של סימגין, וממילא
 דאיכה געשית גדולה לאחר מיתה, ואין גדלות כקכר. וגם
 לכראה לכלאו הך טעמא לסימגין גיכ לא רמי עצם שם



 חרושי רבנו הלכות אישות חיים הלד יז
 בתנאי המזונות. אשר עיכ זהו ביאור השגת הראביד,
 דהראביר היל לזכית הבת בתנאי המזונות תיילא רק לאתר
 שנולדה הבת, אבל בעודה טובר אינה שייכה עור לזכות זה,
 ולפ״ז הא נמצא דהך דינא דממאנת יש לה מזונות לא יתכן
 אלא כשנולדה קודם מיאון דאכתי הנישואין קיימין אז בשעה
 שנולדה, אבל אם מיאנה קודם שילדה, דבמיאונה כבר פקעו
 הנישואין למפרע, ונמצא דבשעה שנולדה שאז הוא שעת
 זכיתה בתנאי המזונות כבר דינה אז כאילו לא היו נישואין
 מעולם, ושוב לא תוכל לזכות בתנאי המזונות וכשינ, וממילא
 דאין לה מזונות, וא״כ כל דינו של הרמביס דממאנת יש לה
 מזונות ע״כ הוא דוקא כשנולדה הבת קודם מיאון, וזהו
 שהשיג הראביד שהממאנת אין לה בת ולא בן, דכיון
 דאיירינן בנולדה קודם מיאון, וא״כ הא ודאי דאינה ממאגת

 כיון רבנים היה כסימנים לכה״פ משעת לידה.

 פ״ב הט״ז שתי שערות האמורות בבן ובבת ובכימ שיעורן
 כדי לפוף ראשן לעיקרן ומשיצמחו ויהיו יכולות
 להגמל בפי הזוג עד שיגיעו לטף ראשן לעיקרן דנין בהן
 להחמיר בכ״מ לפיכך בבן ובבת נחשוב אותם גדולים
 להחמיר הואיל וצמחו כדי להנמל בשי הזוג וגחשוב אותם
 קמגים להחמיר הואיל ולא הגיעו לכוף ראשן לעיקרן מכיל,
 והוא בנדה דף ניב דתנן שם שתי שערות האמורות בפרה
 ובגגעים והאמורות בכ״מ כדי לכיף ראשן לעיקרן דברי ריי
 ר״א אומר כדי לקרוץ בציפורן. ר״ע אומר כדי שיהיו גימלות
 בזוג ובגמ׳ שם אמר ריח אמר מר מוקבא הלכה כדברי
 כולן להחמיר, עיכ הסוגיא. ומפרש הרמב״ם דכדי לטף
 ראשן לעיקרן הוא שיעורא רבא דכולהו וכדי גמילת הזוג הוא
 שיעורא זוכוא דכולהו, וכיון דהלכה כדברי כולן להחמיר ע״כ
 זהו שפסק דמן שיעור הקטן דכולהו עד הגדול שבכולן לעולם
 דיגו להחמיר, ויש בו חומרי קטן וחומרי גדול. אבל צ״מ למה
 השמיט הרמב״ם שימור האמצעי דכדי לקרוץ בצפורן, והלא
 הגמ׳ קאמר הלכה כדברי כולן להחמיר וצריך לפסוק גם
 שיטור אמצמי להחמיר בי/ ונימ לטנין דיני ממ״נ, וקשה למה

 השמיטו הרמב״ם, וכבר ממד טיז בתויויט שם.
 ובפ״א מהל׳ פרה פסק הרמב״ם ז״ל היו בה שתי שטרות
 לבנות או שחירות וכו׳ פסולה היו בה שתי שערות
 עיקרן מאדים וראשן משחיר עיקרן משחיר וראשן מאדים
 הכל הולך אחר העיקר וגוזז במספרים את ראשן המשחיר
 וכו׳ וצריך שישאר מן המאדים כדי שינעל בזוג שכל שערה
 שאיגה גיטלת בזוג הרי היא כאילו אינה לפיכך אם היו בה
 שתי שערות לבנות אג שחורות שאינן גלקטין בזוג ה״ז כשרה
 מכיל, וכבר הקשה הכ״מ למה פסק הרמב״ם להקל כדי
 גמילת הזוג, והרי במשנה תנן דשיש שבפרה כדי לכוף ראשן

 לעיקרן, והלכה כדברי כולן להתמיר, וצ״ט.
 ונראה לומר, דדעת הרמב״ם דהא להלכה כדברי כולן
 להחמיר הוא לוקא היכא להלץ של שיעור שער
 הוא בטפ/ וע״ז אמריגן דדייגיגן בי׳ להחמיר דמשהגיע
 לשיעורא דנטילת הזוג דייגיגן בי׳ דין שער וכן דייגיגן להחמיר
 שלא יהא חשוב שער אם אין בו כדי לטף ראשו לעיקרו.
 משא״כ הכא בפרה דדן שיעורא דאודם שבשערות אינו שייך
 כלל לגופן של השערות. דלא נאמר הלכה דדן שער שבעיקר
 מבטל פםולא דשחרות או לבנות שבראשן, ולא בעיגן כלל
 שיהא חלות שם שער בעיקרן המאדים, כי אם דשיעור של
 הדין שער שיש בעיקרן האדום בזה הוא דרינן שהן עיקרן
 מאדים, אשר ע״כסיל להרמב״ם ללא שייך הכא כלל הא להלכה
 כדברי כולן להחמיר, ורק כיון שיש מיהא שיעור ודין המועיל לשם
 שמר ממילא הויין השערות מיקרן מאדים דאינן פוםלין,
 ואעיג דדינינן להו שבעיקרן האדום לבד לית בהן תלות שם
 שערות מימ לא נצרף ראשן המשחיר למיתל בהו שם שער

 שתור

 עיטר שפיר נוכל לומר כדעת המ״מ דמשכחת לה גם בעודה
 פחותה מבת י״ב, וכפשטות לשון הרמב״ם דרק הלידה
 היתה לאתר י״ב שגה, ולטגין הוכתת הרשב״א מדברי הגמ׳
 ביבמות שם דאי לאו דבגים היה כםימגים היא מתה וטוברה
 מת, הא י״ל דכיון דבגים היה כםימגים וגטשה בה ממשה
 גדלות ע״כ היא תי׳ ועוברה תי, ולא גאמר הך דהיא מתה
 ועוברה מת רק היכא דאינה גדולה כלל, משא״כ היכא
 דהיא גדולה בסימני/ ורק משום ההלכה לחסרון שנים הוא
 דדינה כקטגה, זה איגו מעכב העיבור של בגי קיימא, ושפיר
 מתישבין דברי הרמב״ם כפשטן דרק הלידה היתה לאחר י״ב

 אבל העיבור הי׳ קולם י״ב, וכש״נ,
 והבה ברמב״ם פי״ט מהל׳ אישות הייד ז״ל בת הממאנת
 הרי היא כשאר הבנות ויש לה מזונות מכיל,
 ובהשגות שם ז״ל הממאנת אין לה בת ולא בן ולא שאלו
 עלי׳ אלא על טצמה וכו, עכ״ל, ובמימ שם ובפ״ב ביאר
 דהרמביס לטעמי׳ דס״ל דהא דבגיס ה״ה כסימגים הוא רק
 משעת לידה ובטודה מטוברת שפיר יכולה למאן, והראב״ד
 םיל כדעת יתר הראשונים רבנים ה״ה כםימגיס משעת
 עיבור וזהו שהשיג דממאנת אין לה בת, אלא דצ״ע דלמה
 לא השיג זאת הראביד בפיב שם, דשם הוא עיקר הך
 דינא ברמבים דה״ה כסימגיס רק משעת לידה, ולמה השיג
 רק הכא בפי״ט, וצ״ל משוס דהתס בפ״ב אכתי לא ברירא
 מילתא בדעת הרמבים דאיגה גדולה רק משטת לידה, דייל
 דהא דכתב הבת שילדה הוא משום דבעת לידה הוא רמתברר
 למפרע שהי׳ טיבור של בגי קיימא, אבל הכא בפי״ט דמפורש
 להדיא בדברי הרמבים דיש בת לממאגת עיכ זהו שהשיג
 רבנים ה״ה כסימנים משעת עיבור ולא מצינו בת לממאנת.
 אכן מה שגראה לומר עוד בזה, דבאמת גם הראביד ס״ל
 כהרמב״ס דהא רבנים ה״ה כםימגיס הוא רק משעת לידה,
 והשגתו היא מטעם אתר, והוא, דהנה ביסוד הדין דמיאון,
 הרי תגן ביבמות דף ק״ח הממאגת באיש הוא מותר בקרובותי׳
 והיא מותרת בקרוביו, והטטם בזה מבואר ברמב״ם בפי״א
 מהל׳ גירושין הט״ז שכתב ז״ל הממאנת אינה מגורשת ממגו
 ודיגה עם בטלה שמיאגה בו כדגה טס מי שלא קדשה מעולם
 היא מותרת בקרוביו והוא מותר בקרובותי׳ וכו׳, הרי דרין
 המיאון הוא שמפקיע הנישואין למפרע, ומימ הרי אמריגן
 ביבמות שם דקטנה שנישאת בעלה זכאי במציאתה ובמעשי
 ידי׳ ובהפרת גדרי׳, וגם לאחר המיאון ג״כ אין חוזרין כל
 הגך דיגים למפרמ, וביאור הדבר גראה, דודאי דין המיאון
 הוא הפקעה על עיקר הקידושין למפרע, אלא דמ״מ לא
 מהניא הפקעת המיאון לעגין שגימא רגם בשעתן קודם
 המיאון לא היו הקידושין חלין וקיימין בה אז, כי אם רק
 דלאחר המיאון דיינינן לה מכאן ולהבא כאילו לא נתקדשה
 מעולם, וע״ז הוא דחהניא הפקעת המיאון, וע״כ לענין איסור
 קרובים, שפיר אמרינן דכיון דהשתא עיי המיאון הופקעו
 הקידושין למפרע, עיכ שפיר היא מותרת בקרוביו והוא מותר
 בקרובות״, כיון דדינינן לה השתא כאילו לא נתקדשה מעולם,
 משאיכ לענין זכותו במציאתה ומעשי ידי׳ והפרת נדרי׳
 שקודם המיאון, בזה אמרינן דמאתר דהנישואין בשעתן היו
 חלים וקיימים אז, ע״כ שפיר זכה בהן בשעתן ולא מהניא
 ע״ז כלל הפקעת המיאון, וכש״נ דלענין דין הנישואין בשמתן
 לא מהניא הפקעת המיאון למפרע. אשר לפ״ז נראה בבת
 הממאנת דפםק הרמב״ם דיש לה מזינות, מ״מ הדין בזה
 חצוק, דכ״ז הוא דוקא אס זכיתה בתנאי המזונות הוא תייל
 קולם שמיאנה בעול שהנישואין קיימין אז היא ליש לה
 מזונות, אבל אם כל זכיתה של הבת בתנאי המזונות צריך
 לחול רק אח״כ לאחר שכבר מיאנה, אז אמרינן דכיון להמיאון
 מפקיע את הנישואין למפרע, ומשעת המיאון דיינינן לה כאילו
 לא נתקדשה מעולם, א״כ ממילא דלא תוכל עוד לזכות גם
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 ולא הזכיר כלל שימורא דלטף ראשן למקרן, דמטאר מזה
 ללא משגחיגן כלל בשיעורא רבא, ולמולם שימורן בכרי גמילת
 הזוג אף להקל, ומיש מבן ובת לאזלינן להחמיר בשני
 השימורים וחיש הכא לאזלינןרק בתרשימורא זומא אף להקל.
 ואשר נראה ההבדל בזה, לגבי שער לבן ליכו מטאר
 וחומרתו מבוארת, דהא דתשבינן השער לכן של כלי נטילפ
 הזוג לשמר זהו חומרא, דממילא דין נגע ומומאתו ט, והלא
 הא דנחשבנו לבהרת קודם כ״ז שלא הגיע לשיעורא דלכון*
 ראשו לעיקרו הוא חומרא דאתי מכח קולא, לעיי שלא נחשוב
 השיעור זוכוא של נעילת הזוג לשער עייז יהי, אחיכ בהרח
 קודם לשער לבן, וכיון דבעיקרו חלה ההלכה דכדברי כולן
 להחמיר וחייל עלי, דין שער ממילא הוי דיני, דמועיל גם
 להקל, ומיכ אזלינן לעולם בתר נטילת הזוג, משאיכ בקמטמ
 וגדלות טצס דין חומרו וקולו ליכא, דבין קטנות ובין גדלות
 יש ט חומר וקל, וכיון דקטן וגדול יחד א״א להיות, וחומר
 וקל אין בו, איכ בעיכ דין ספק בו והולכין ט להחמיר
 בשני השיעורים, ולפי״ז הרי להדיא דהא דהל&ה כדברי טלן
 להחמיר הוא בתורת ודאי מדמועיל גם להקל בהיוצא מתוך
 חומרותיו, ראם גימא דההלכה בכולן להחמיר הוא מםפיקא
 איכ גם חומרו היוצא מתוך קולו ג״כ דינו להחמיר כרין כל
 ספק של תורה, אלא ודאי מבואר מתוך דברי הרמבים
 דלהחמיר דהכא הוא בתורת ודאי, דבמיקר ההלכה נאמר
 דשלש שימורין יש בדין שמר ולהחמיר בכולהו בתורת ודאי,

 וכשינ.
 והנה אם נימא להא להלכה כדברי כולן להחמיר הוא
 מטעם ספיקא, אבל באמת ליכא רק חל שיעורא,
 איכ פשיטא להלכה ללהחמיר הוא טל כל ספקות, כיון לממלהו
 איכא נ״מ ללינא, וליכא שום טעם באתה להחמיר יותר,
 ובודאי דמחמרינן ככולהו ספיקי, אבל אס נימא להא להלכה
 כדברי כולן להחמיר הוא בתורת ודאי, ובעיקר ההלכה
 דשיטורין של שערות נאמר דשיטור זוטא היא שימור למיחל
 עלי׳ שם שער, ושימורא רבא הוא גיכ שיטור שער למימר
 דבזוטא מיני׳ לא הוי שער, והלכה לשניהם הוי שיעורן ולאי
 ואזליגן בהו להחמיר בתורת ודאי, איכ הרי כיון דהגמ׳ קאמר
 דההלכה היא דבכולן להחמיר הרי פשיטא דהביאור רבטלן
 הוא מל רבא דכולהו וזוטא לכולהו, וממילא דלא נאמר רק
 מל אלי שני השיעורין לנד, אבל הסימן האמצעי בוראי לא
 הוזכר בההלכה, דלא יתכן, אחרי שכבר יש ט דין שער וראי
 עוד משיעורא זוטא, וגם יש בו הלכה דלא הוי שער כ״ו
 שלא הגיע לשיעורא רבא, ואיך יכול להיות בההלכה השיעור
 האמצעי, דשני פעמים שם שער לא יוכל להיות טדאי, ובעיכ
 דלא הוזכר בההלכה רק שיעור חוטא מכולהו שהוא כדי
 נטילת הזוג ושימורא רבא דכולהו שהוא כדי לטף ראשן
 לעיקרן ולא יותר, ושיעורא דכדי לקרון בציפורן לא קייל
 וזהו שהשמיטו הרמבים, דלפי המסקנא דשני השיעורץ הדין
 בתורת ודאי וגם להחמיר דירהו הוי גיכ בתורת ודאי ממילא
 לא קי״ל כהך שימורא מצימתא דכדי לקרון בציפורן וליתא
 להך שיעורא כלל, ומיושב היטב דברי הרמבים לפיב מאישוי!
 וכשינ. וכדבריט הוא בחתים חלק או״ח סי, קג״ד יסור
 הדברים בדעת הרמבים דהוי בתורת ודאי אבל יש הרבה

 שינויים בביאור הדברים.

 פיג הייה ואם קדש בשטר אינו כותבו אלא מרמת האב
 או מדעת השליח מכיל, טיין במ״מ שהביא
 בשם הרמבין וזיל ונחלק מליו הרמב״ן זיל בדין השליח ואמר
 שאיגו כותבו אלא מדטתה כדקיילגבי גט דאפי, אומר אמרו
 גט פסול או בטל והיג מהתם גמרי מה התם רמת מקנה
 בעינן ולא שלוחו אף כאן דעת מקנה בעינן ולא שלוחו
, דמבואר  ואפי, באומרת אמרו מכיל, וטיין בקדושין דף ט

 שם

 שחור, לזה שיש בהן דין שיעור של שער בשום מקום זהו
 גופי, מועיל שהן בכלל עיקרן מאלים ולא פסלי, וזהו שפסק
 הרמבים שיעורא לגמילת הזוג גם להקל וכמשינ. אלא לכל
 זה הוא לפי פסק ההלכה להלכה כרברי כולן להחמיר,
 לנמצא לשלש שיעורין נאמרו בדין שערות, וגאמר לאלו השלשה
 שימורין הן להחמיר לחלות שם שער, ועיכ אמרינן לטון
 דהשיעורא זוטא הרי יש בו גיכ דין והלכה של שיעור שער
 מיכ ממילא מועיל לדון על ידו דין עיקרן מאדים, משאיכ
 להתנאים דאיפלגי במשנתנו, ולכ״אליכא רק חד שיעורא,
 והשיעור וההלכה שיש בדין שער עם חלות שם שער חד
 מילתא הוא, איכ עיקרן מאדים ושיעור דין של שער חד
 מילתא וחד דינא הוא, ועיכ חשבה המשגה גם שיש של פרה

 לשיעורא רבא דכדי לטף ראשן לעיקרן וכשינ.
 אלא לכל דברינו הוא אם נימא דהא דהלכה כדברי
 כולן להחמיר הוא בתורת ודאי, ובעיקר ההלכה נאמר
 לשלשה שיעורין יש בשערות, אז שפיר ייל כחשיכ, אבל אם
 נימא דהא להלכה כדברי כולן להחמיר הוא מספיקא להילכתא
 כמאן, איכ לא שייך כלל מה שכתבנו, כיון דבאמת ליכא
 רק חד שיעורא, ודין שיעור שער הוי חד מילתא מם דין
 חלות שם שער, איכ שוב הדר קשה מל הרמבים למה לא
 פסק להחמיר בסרה בעיקרן מאדים שיהא שיעור האודם כדי
 לטף ראשן למיקרן כיון דבפחות מזה אין ט שום דין שער
 נשום מקום. אכן נראה דבאמת דעת הרמביס מבואר כן
 להדיא דהלכה כדברי כולן להחמיר הוא בתורת ודאי, וכמו
 שפסק בפיח מהל׳ טומאת צרמת הליה והל״ו זיל שתי שערות
 הצהובות וכר סימן טומאה וכו׳ והוא שיהיו גיטלות בזוג
 כמו שביארנו בשער הלבן, השטר השחור המציל מתקין אין
 פחות מב׳ שערות ואינן מצילות מד שיהיו אורכן כדי לטף
 ראשן לעיקרן מכיל, הרי דפסק דשתי שערות שחורות המצילות
 משטר צהוב שהוא כדי גטילת הזוג צריך להיות אורכן כדי
 לכוף ראשן לעיקרן, וקשה דהרי בגמילת הזוג סגי מטטם
 ממינ אס השער הצהוב שיעורו בנטילת הזוג איכ הרי גם
 השער שחור ג״כ לין שמר בי׳ ומציל, וחדחלקן הרמבים שימ
 דהלכה כדברי כולן להחמיר הוא בתורת ולאי, ושגי השיעורין
 גאמרו בהלמימ דשערות, ובכולהו דייגיגן להחמיר גיכ בתורת
 ודאי, ועיכ ליכא ממיג, דשיעור השער טמא הוא כדי גמילת
 הזוג, ושיעור שמר המציל דיגו כדי לטף ראשו לעיקרו,
 ולפייז דהלכה כדברי כולן להחמיר הוא בתורת ודאי ומעיקר
 ההלכה למשה מסיגי, איכ מיושב היטב דעת הרמבים
 שפסק בשתי שערות דפרה בעיקרן מאדים דשיעורן כלי
 גמילת הזוג גם להקל כיון דעכיפ יש כאן שימור ודאי של
 אידם עיכ הויין בכלל עיקרן מאדים ולא פסלי בפרה

 וכמשיג.
 האומנם לברברי הרמבים בפ״ב מאישות שהבאנו, דשם
 יסוד הדין דשמרות לכהית כולה, מבואר להא
 דהלכה כדברי כולן להחמיר הוא בתורת ספק, וכמו שפסיק
 שם דמכדי גמילת הזוג עד שיכוף ראשן לעיקרן דנץ בהן
 דין קטן וגדול להחמיר, והוא מספיקא, דאיא שיהי, קטן וגדול
כ הרי להדיא דעת הרמבים דהא דהלכה אי ו  יחד טדא/
 כדברי כולן להחמיר הוא בתורת ספק, היפוך מה שמוכרח
 במקומות שהבאנו דהלכה כדברי כולן להחמיר בתורת ודאי
 וזה ציע. אכן באמת צ״ע במשיפ הרמבים בשער לבן
 דשיעורו כדי נטילת הזוג, וקשה דהרי איכא גוונא לצריך
 להיות שיעורו כדי לטף ראשו לעיקרו, והוא היכא דקדם שער
 לבן לבהרת דטהור, וא״כ אס בכדי גטילת הזוג קדם לבהרת
 ואח״כ גולדה הבהרת ואחיכ גתגדל השער עד כדי לטף ראשו
 למיקרו, דלפי ההלכה כדברי כולן להחמיר הי, לגו לומר בזה דשיעורו
 כדי לכיף ראשו לעיקרו ודין בהרת קולם לשער לבן בו וטמא,
 וקשה למה פסק הרמבים בסתמא רשיעירן כדי גטילת הזוג



 חרושי רבנו הלכות אישות דרים חלד יח
 שמרי אירוסין ונשואי; אלא מרמת שניהם אמיל לכתבו
 לשמה ושלא מלמתה כשר, משום להא לבעינן לעת שניהם
 בשערי אירוסין הוא רק משום לין לשמה, וכמשינ. ולפיז
 נראה לאפילו למיל לבעינן למת שניהם, משום לין ללשמה,
 מימ חלוקין הם בדיניהם, להא מיהא דאשוויי השמר לשמה
 הבעל הוא שעושה אותו, ומלעתו הוא לנעשה השער לשמה,
 וכמו שבעיקר הלין שמר הכל נעשה עיי לעת הבעל כמו״כ
 חלות הלין לשמה בהשטר הוא גיכ רק עיי הבעל, ולעת
 האשה נהי דממכב בדין לשמה לבלא לעתה לא הוי לשמה
 ובעינן גם דעתה בלשמה, מ״מ לא היא העושה את השער
 לשמה, ומעתה הרי ייל בדעת הרמב״ם, דסיל דהא דמילי
 לא מימסרן לשליח ולא חייל דין ציווי בעלים עיי שליח,
 הוא רק בבעל דהוא העושה את השער, והוא המושה את
 השער לשמה, ובעינן מעשיו בהשמר, ולזה הוא דלא מהני
 שליתות במילי, משאיכ לגבי האשה דלא בעינן מעשי׳ כלל,
 ורק דמתה בלבד, בזה לא מציגו דלא תהגי שליתות, ועיכ

 זהו שפסק דמהגי גם דעת השלימ, וכש״ג.

 פיו ה״ד אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי בדינר
 זה וגתן הדיגר בידה והשלים ההגאי ואמר אס
 תתגי לי מאתים זוז תהיי מקודשת לי ואם לא תתגי לי לא
 תהיי מקודשת הרי התנאי במל מפני שהקדים המעשה
 ונתן בידה ואתיכ התנה וכו׳ עכ״ל, ובהשגות זיל אפילו
 אמר הכל קודם המעשה וכו׳ הרי התנאי במל משוס דלא
 דמי לתגאי ב״ג וביר שאמרו אם יעברו דהיינו תנאי והדר
 וגתתם דהייגו ממשה וזה לא אמר כן אלא אמר הרי את
 מקודשת דהיינו מעשה והדר אס תתגי דהייגו התגאי עכ״ל,
 וההשגה מבוארת דכיון דהא דבעינן תנאי קודם לממשה הא
 ילפיגן מדהקדים אם יעברו לוגתתם איכ הא קאי זאת מל
 התגאת המעשה ולא על עצם המעשה בפועל, וקשה מל

 הרמבים שפירשה מל גוף המעשה,
 ונראה לומר לדעת הרמב״ס, דבתנאי ביג וביר כיון
 דהיה עפ״י הדבור, ממילא דמ״י הדבור של
 וגתתס גגמר זכיתם בעבר הירדן, ואיכ הוי זאת גם מעשה
 בפועל, ועיכ הא שפיר גוכל למילף מהא דהוקדם אס יעברו
 לוגתתם דבמיגן תגאי קודם למצס המעשה, כיון דבקרא זה
 של אם יעברו וגתתם גכלל בי׳ גם עצם המעשה של
 זכית ב״ג וביר בתלקם. ואעיג דרמת הרמבים היא בפיו
 שם הי״ז דבתגאי דמעכשיו לא במיגן משפטי התגאים, ואיכ
 הרי במיכ דבשמת הדבור של וגתתם לא זכו מור בחלקם,
 דאל״כ הא הוי תנאי דמעכשיו. אכן נראה עפי״מ שכתב
 הרטבים בפיט מה׳ גירושין זיל ומה בין המגרש מל תנאי
 לזה שקבע זמן לגירושין או תלאן במעשה שהמגרש על
 מנאי יש שם גירושין ואיגן גומרין עד שיתקיים התנאי
 עכיל. הרי דזהו עיקר יסוד הדין של תנאים שגומר
 המעשה בקגיגו ואך שהתגאי ממכבו מלהגמר, איכ גם הכא
 בהדבור של וגתתם כבר גגמר קניגם וזכיתם במכר הירדן
 כיון דהיה מפיי הדבור, ורק כיון שנאמר בו התנאי של
 אס יעברו בזה הוא דהדר הדין שהתגאי יעכב גמר זכייתם
 עד שיעברו ויקיימו התגאי, אבל הא מיהא דגמר זכייתם
 לאחר קיום התנאי הכל נעשה עיי הדבור של וגתתס, ועיכ
 הוי זאת מעשה בפועל, ושפיר ילפינן מינה דבעינן תנאי
 קודם למלם המעשה, וכמו שהוקדם אם יעברו לונתתם,
 והרי גס בכל מקום דבעינן תנאי קודם למעשה בפועל הוא
 גיכ היכא שהממשה גגמרת עיי קיום התגאי ומ״מ במינן
 שההגאי יוקדם למעשה זו, וכמבואר ברמב״ם פיו הייז שם,

 ועיכ שפיר ילפיגן זאת מחגאי דביג וביר, וכמשיג.
 והנראה פשוט, דבאמת גם הראביד סיל כן דע״י הדבור
 של וגתתס כבר גגמר המטשה גיכ כמשיג,

 שם להדיא דרמת האשה דבעינן בשטר קידושין הוא משום
 דילפיגן לה מרמת הבעל שבגט, ואיכ צריך ביאור לדטת
 הרמבים דמיש דהתם גבי בעל דלא מהגי דמת השליח
 ולא אומר אמרו, ומיש הכא גביאשה דמהגי, וכמו שהקשה

 הרמבין.
 תראה לומר, דהגה מיקר הך דיגא דמילי לא מימסרי
 לשליח לא הוי דין דשייך רק בגט, דהרי גם
 בשטר מחנה מבואר בגיכרן דף כיט דמילי לא מימסרן
 לשליח, ומיין ברמבים בפיר מהל׳ זכי׳ ומתנה שפסק דגם
 אומר אמרו פסול בשטר מחנה, הרי דעיקר הך דינא דמילי
 לא מימסרי לשליח הוא בכל דבר דצריך דעת בעליס.
 ואעיג דחלוק גט משטר מתנה בדין מילי לא מימסרן לשליח,
 דבגט הרי מבואר בגיטין דף ס״ו דבעינן שיאמר לסופר כתוב
 ולעדים חחומו, ואף אומר אמרו לא מהגי משום דמילי לא
 מיחסרן לשליח, וכן מבואר בגיטין דף ע״ב דבעיגן שישמעו
 קולו שיאמר לסופר כחוב ולעדים חתימו, ומפרש שם בגמ׳
 דישממו לאפוקי ממיר מודה ריי באומר אמרו, הרי חזיגן
 דגם בכחיבה נאמר הך דיגא דמילי לא מימסרן לשליח,
 ובשטר מתגה פשוט דהוא רק בחתימה ולא בכחיבה.
 וכמבואר בגיטין דף ג׳ דלרימ דלא בעי כתיבה לשמה גם
 מצאו באשפה כשר, והרי כתיבה שלו הוי כמו שאר שטרי
 קגין ומימ קאמר הגמ׳ דמצאו באשפה כשר, ובע״כ דהא
 למבואר בגיטין דףכיט דגם בשטר מתגה מילי לאמימסרן
 לשלית במיכ דקאי רק אתתימה ולא אכתיבה, [ועיין שם
 ברמביס בפיר מהל׳ זכי׳ ומהגה שפסק זיל וכן אס אמר
 לשנים כתבו וחתמו בשטר מחנה וחנוהו לפלוני איגן יכולין
 לומר לסופר לכתוב אלא הס טצמם כותבים כמו בגט עכיל,
 הרי דמשמט מלשון הרמב״ם דגם בכתיבה פסול, אכן גראה
 פשוט דלא משום דין מילי לא מימסרן לשלית אלא משוס
 דהוי תגאי דהס דוקא יכתבו וכמבואר בסוגיא דגטין דס״ו
 דמלבד הך דיגא דמילי לא מימםרן לשליח יש בכחובו גם
 דין תגאי שהם בטצמן יכתבו], הייגו משום דהכתיבה בשאר
 שטרות אין בה שום דין שטר, ולא חל עלה דין מעשה
 בעלים, ורק החתימה דזהו טיקר שטרא, ובזה הוא דבטיגן
 דעת בעלים, משאיכ בגט דבעיגן כתיבה לשמה ממילא
 מייל מלה דין מעשה בעלים, וכל היכא דבעיגן מעשה
 בעלים אמריגן בזה מילי לא מימסרן לשליח, אבל אהיג
 דמיקר הך דיגא דמילי לא מימסרן לשליח לא הוי דין
 מםויים בגט רק דהוי דין בכל דבר דצריך ממשה בעלים
 ודטת בטלים, וכיז פשוט מהסוגיא שהבאגו. והגה בקדושין
 דף ט׳ איפלגי אמוראי בשטר קדושין שכתבו לשמה ושלא
 מרמתה ומפרש שם בגמ׳ דפליגי דמר סבר מקשיגן הוי׳
 ליציאה מה יציאה לשמה ושלא מדעתה אף הוי׳ גמי לשמה ושלא
 מרמתה ומיס מה הוי׳ בעיגן דעת מקגה אף יציאה בעיגן
 דעת מקגה ופריך שם הגמ׳ מהא דתגן אין כותבין שטרי
 אירוסין וגשיאין אלא מדעת שגיהם,הרי דבעיגן גם דעתה,
 ולכאורה צימ דהרי שם לא איירי מתגיתין בדין לשמה,
 רק מדין שטרות, דהרי שם תגן גם שטרי קגין וגשואין
 דאין כותבין אומן אלא מדעת בטלים, ושטרי קגין וגשואין
 בודאי דאיירי בתתימה ולא בכתיבה, וא״כ גם שטרי אירוסין
 דכוותייהו משוס דין שטרות ובתתימה דוקא, וא״כ צ״ט מאי
 מייתי הגמ׳ זאת להפלוגתא דכתבו לשמה ושלא מרמתה
 דאיירי בכתיבה ומשום דין לשמה. ואשר גראה מוכרת מזה,
 דבכל שטרות לא בעיגן דעת המתתייב רק דעת מי שעושה
 את השטר, ובכל שטרות המקנה הוא שטושה את השטר,
 ומשרה תלוי בדעתו, ועיכ בשטר קידושין כיון דקי״ל דבטל
 כותבו והוא העושה את השטר, ואיכ אי משוס דין שטרות
 לא בעינן רק דעתו לחוד, והא דבעינן דעתה הוא רק
 משום דין לשמה, וזהו דפריך הגמ׳ מהא דתנן אין כותבין

ה  ה ח



 אישות חיים חלד

 התנא; משום רכן הוא הדין רכל תנאי שלאחר מעשה לא
 מהניא, איכ התנאת המעשה נהי דיש עלה גס דין ממשה,
 מ״מ מקרי מור קודם המעשה, כל זמן שלא עשה מעשה
 הגירושין והקידושין, וצריך להיות התנאי קיים. אלא נראה
 מוכרת מכאן, דגם לרמת הרמביס הא דבעינן תנאי קודם
 למעשה הוא סדר בעיקר ההתנאה ומעשה התנאי, וע״כ
 שפיר חשוב גם התנאת המעשה כמעשה, ללענץ סדר עשית
 התגאי שפיר גיכל לומר דכל שיש בו דין מעשה צריך שיהא
 התנאי קודמי, יאף שלא גגמר מור המעשה. ולפיז הרי
 בע״כ מוכרת בדעת הרמב״ם דגם בדין סדר התנאי ילפינן
 מתנאי ב״ג וב״ר על המעשה בפועל ולא על התנאת

 המעשה, ובזה הוא שתולק הראב״ל, וכשינ.
 והבה ברמב״ם פיס מה׳ גירושין היכ פסק להא דאתקין
 שמואל בגיטא דשכ״מ קאי בין שנכתב התנאי כן
 בהגמ עצמו ובין שהמנה כן בע״פ, וקשה לפ״ד הרמבים
 דהא דבעיגן תגאי קודם למעשה הוא להמעשה בפועל, איכ
 מאי גימ בין היכא שגכתב התגאי קודם למעשה או היכא
 שנכתב המעשה קודם לתנא; אבל הרי מימ התנאי והמעשה
 בפועל נעשין ובאין כאחת בשעת מסירת הגע, והרי שם
 בסוגיא דאתקין שמואל מבואר דבעינן דוקא שיהא נזכר
 התגאי קודם למעשה, ולדעת הרמב״ם הא קאי כן גם על
 הכתיבה, וקשה דהיכא דהתגאי הוא בכתב בהגכו עצמו איכ
 הא לעולם הויין תגאי וממשה כאתת. ואין לומר דהתגאי
 הוי על עצם השער אם יועיל לגירושין אם לא, וגעשה
 זאת בשעת כתיבה עצמה, ושפיר חלוק בין תגאי כתוב
 קורס למעשה או מעשה קודם לתגאי, כיון דהמעשה הוא
 כתיבת הגט, איכ בכתב המעשה קודם לתגאי הוי המעשה
 בפועל קודם, ואם כתב התנאי קודם הוי התגאי קודם
 למעשה בפועל, ז״א, דהרי דעת הרחב״ס היא בפיח מה׳
 גירושין היד רכל תנאי הגט צריכין להיות אחר כתיבת
 התורף, ואם אך הי׳ קודם כתיבת התורן! הוי ספק גירושין,
 ואיכ הא נמצא ראם אך הוי התנאי על הגט גופי׳ אם
 יהיה בו דין שטר אם לא, לעולם הוי מעשה קודם לתנאי,
 כיון דהגט כבר נעשה בכתיבת התורן!, וציע. ובאמת שזה
 צ״ע גס לאידך פוסקים דס״ל דתגאי קודם למעשה קאי טל
 התנאת המעשה, אבל הרי עכ״פ בעינן שהתגאת התנאי
 יהיה קודם להתנאת המעשה, והכא הרי הכל נעשה בשעת
 נתיגת הגט וליכא כאן שום דבר שהוא קודם, ואע״ג דייל
 דגם בב״א שפיר דמי, אבל אכתי צ״ע דא״כ הרי גם בשכתוב
 המעשה תחלה בהגט ג״כ יהיה שפיר דמי. כיון דעל כל
 האופגים הויין בביא התגאי והמעשה, ואיזה חילוק יש בין
 אם כתוב התגאי תתלה להמעשה תחלה, וציע. אלא בע״כ
 גראה מבואר מזה, דהא דבמיגן תגאי קודם למעשה לאו
 בהקדמה מליא מילתא איזה דבר שגעשה קודם, אס התנאי
 אם המעשה, דהרי הכא בגט ליכא כלל שום דבר שהוא
 קורם, אלא דצריך להיות כן בצורת התגאי ופירושו, שיהא
 בפירוש התגאתו התגאי קודם למעשה, ועיכ איגו תלוי זאת
 כלל בהזמן איזה הוא קודם, וגס כשהם בשעה אתת גיכ
 מיהא התגאי בצורתו ופירושו הוי התגאי תחלה להמעשה,
 ועיכ שפיר תלוי במה שכתוב בהגט תחלה מל צורת התגאי
 איך שהוא. אלא דכיז הוא רק להנך פוסקים דהא דתגאי
 קודם למעשה קאי על התנאת המעשה, דהכל הוא מעצם
 מעשה התנאי, אבל לרמת הרמבים דתנאי קורם למעשה
 קאי רק על מעשה בפועל, דאץ המעשה שייך כלל לעצם
 התנאי, והויין שני דברים בפיע, ואץ זה שייך כלל לצורת
 התנאי ופירושו, ובעיכ דבהקדמה מליא מילתא דבעינן שהתנאי
 יקדם להמעשה, ואיכ הרי קשה כניל, דבנכתב התנאי בהגט הרי
 הכל נעשה בביא, ואתה חילוק יש בץ שנכתב המעשה
 קודם אז התנאי קודם. ועיכ נראה דגם לדעת הרמב״ם

 דסיל

 8! חרושי רבנו הלכות

 דזה פשוט כן, אלא דהשגתו היא מטעם אחר, והוא, רמה
 נראה דבכל תנאים בעינן שיתגה גם המעשה, אפילו במקום
 שלעצם המעשה לא בעיגן דיבור כלל, כגון היכא דמהניא
 נתן לה בשתיקה, וכמבואר בקידושין דף ו׳ דאיכא גווגא
 דמהגיא אף אם גתן לה בשתיקה, וכן גבי גירושין הרי
 הרבה פוסקים םיל ראם גתן לה בשתיקה ג״כ מגורשת,
 מימ הדבר פשוט דכשמגרשה על תגאי בעיגן שיתגה המעשה
 גיכ, ובעינן שיאמר לה אם תעשי כן תהיי מגורשת, ולא
 מהגיא שיאמר לה אם תעשי כן לתור, ויתן לה הגט בלא
 הזכרת המטשה כלל. והדין פשוט כן, דהרי בעינן גס הן
 קודם ללאו, ומיקרו של הן הא הוי הזכרת תלות המטשה,
 הרי להדיא דבעינן התנאת המטשה. ולפיז הרי בע״כ
 בתגאי ב״ג וביר הך דיבורא דונתתם היו בו שני דברים,
 התנאת המעשה, ומעשה בפועל, ראם אך לא היה גכלל
 בזה התנאת המעשה הרי לא היה בו דין תנאי כלל, וע״כ
 סובר הראב״ד, דהתנאת המעשה שהוא מעיקר משית התנאי,
 עלי׳ הוא דאמריגן דבעיגן דומיא דב״ג וב״ר שיהא התנאי
 קודמו, משאיכ עצם המעשה דאין זה מגוף התנאי, עיכ
 לא שייך בזה לומר דגיבעי דומיא דביג וביר שיהא התגאי
 קודם לעצם המעשה, ובזה הוא שחולק הרמב״ס בסברא
 וס״ל דהמעשה בפועל מדיף יותר מהתגאת המעשה, ועיכ
 מסתבר דהך דיגא דתגאי קודם למעשה קאי על עצס

 המעשה ולא על התגאת המעשה.
 והנה מציגו תרי גווני בדיני התנאים דילפינן מתנאי ביג
 וביר, תדא בדיגי סדר עשית התגאי, דהתגאי יהא
 בסדר התנאתו דומיא דב״ג ובימ וילפינן מזה דבעינן כפול
 והן קודם ללאו ובלא״ה לא הוי תנאי כלל, והב׳ בתלות
 התנאי דיש דברים שאין התנאי חל עליהן כלל אף שנעשה
 ככל הלכות תנאי, והוא דבר שא״א לקיימו עיי שליח דהוי
 דינא בתלות התנאי רעל מעשה כזו לא תייל תנאה. אשר
 לפיז ציע לרמת הרמבים דמפרש להך דינא דתנאי קודם
 למעשה דריל לעצם המעשה בפועל, אס הוא דין בתלות
 התנאי דאמרינן דכיון דכבר נעשה המעשה עיכ לא תייל
 בו דין תנאי עור, או דהוי דין בסדר ההתנאה דצריך שיהא
 קורס למעשה. ולפ״ז הרי נוכל לומר בפשיטות, דזהו דעת
 הרמב״ס דמפרש דקאי מל מעשה בפועל, דס״ל דהוי דין
 בעצם תלות התנאי רכל שנעשה המעשה לא חייל בו עוד
 תנאי, וע״כ שייך זאת רק על עצם המעשה שכבר נעשית,
 משאיכ בהתנאת המעשה הרי עוד לא נעשה דבר, ושפיר
 חייל בי׳ תגאי. אכן זיא, דהגה הרין בפיג דקידישץ הקשה
 על הרמבים מהא דאיתא בנימין דף מיה דאתקין שמואל
 בגיטא דשכיב מרע דמבואר שם בםוגיא ראם כתב לא יהא
 גט אם לא מתי הוי מעשה קודם לתגאי, והרי התם לא
 הוי מעשה בפועל כיא התגאת המעשה, הרי דבטיגן תגאי
 קודם להתגאת המעשה, וקשה מל הרמבים שפסק דלא
 בעיגן תגאי קודס רק להמעשה בפועל ולא להתגאת המעשה.
 ולדעת הרמבים גראה לומר, דבאמת כל התגאת המעשה
 שאומר שיהיו הקידושין והגט קיימין או יבטלו זהו גופא
 חשוב מעשה בפועל גיכ, דהא אהגיא דיבורי׳ אם לקיים
 הקידושין או לבטלן, ואיכ הרי גם לדעת הרמבים דסובר
 דכל מיקר הך דיכא דתנאי קודם למעשה הוא רק להמטשה
 בפועל ולא להתנאת המעשה, מימ בעינן שיקדים התנאי
 גם להתגאת המעשה גיכ, ומשום דהתנאת המעשה יש בה
 גם דין מעשה בפועל, וגיתא הך דאתקץ שמואל לדעת
 הרמבים כמו לדעת כל הפוסקים, כיון דלמולם בעינן
 שיקדים התנאי להתגאת המעשה גיכ. אלא דנראה, דנהי
 דהתנאת המעשה יש בה גם דין ממשה, כרמ לענין הדן
 של תנאי קולם לממשה הלין תלוי, לאם נימא דהא לבעינן
 תנאי קולם למעשה בפועל לרמת הרמב״ם הוא לץ בחלות
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 שיחולו הקידושין לאחר שתלד, אבל בעודה עובר אין קידושין
 תופסין בה, ולפייז הרי לא מצינו חמותו ממאנת כיון
 דהקידושין חלין לאחר שתלד דאז היא גדולה ולאו בת מיאון
 היא. ולרמת הניי והמ״מ הרי מבואר דסיל דבהוכר עוברה
 הקידושין תופסין מיד, וטממם נראה דאלאיה הא הוי דבר
 שלביל, דאפילו אם נימא דבהוכר מוברה חשוב בא למולם,
 אבל מ״מ כיון שאין קידושין תופסין במובר ממילא זה
 שמקדשה לאחר שתלד הוי בכלל דברשלביל,וא״כ ממינ דעת
 הרמבים צ״ע, דכיון דבהיותה עובר אין קידושין תופםין
 בה, וכדמוכח מהך דלא מצינו חמותו ממאנת, א״כ ממילא
 דגם במקדשה לאתר שתלד הוי דבר שלביל, וקשה מל
 הרמבים שפסק דבהוכר מוברה היה מקודשת. ואשר גראה
 לומר בדעת הרמב״ם, דבאמת כל שהוכר עוברה הקידושין
 תופסין בהעובר ומתקדשת מיד, ואינו צריך לומר לכשתלד,
 כי אס דהקדושין תופםין ונגמרין מיד, אלא דעובר כיון
 דלא חשוב אשה ע״כ תלוק דינו, דאע״ג דנהקדשה וקדושי׳
 כבר גגמרו מימ אין בהמובר דין מתקדשת ואישוח, ורק
 דכיון רהקידישין כבר חלו עלי׳ איכ כשתולד הרי יש בה
 האישות שמכבר, ועיכ אין זה שייך לדבר שלא בא לעולם,
 דלא גאמר דין דבר שלא בא למולם אלא היכא דמעשה
 הקידושין צריך להיות לאחר זמן, אבל במתקדשת מיד שפיר
 הוי דבר שבא למולם. ואין לומר דמשוס זה גופא דלא
 הויא אשה ואין בה דין מתקדשת משום זה גופא לא יהיו
 הקידושין קיימין ולא יהיו תופסין בה הקידושין, רזה לא
 נאמר אלא היכא דמדיגא אין תופסין בה קידושין כמו
 עריות וגוי׳ ושפתה, ואז לית בהו מתמת זה גס דין תפיסת
 קידושין, משאיכ בעובר דאין תסרון בהתפיסת קידושין ורק
 דדיגה הוא דגם בעת שהיא מקודשת מימ איגה בכלל אשה,
 עיכ שפיר אמריגן רזה איגו מגרע כלל דין תפיסת קידושין
 שבה, וע״כ הופסין בה קידושין והרי היא מתקדשת, ואימתי
 שתהא חזי שיהא בה דין אישות, יהא בה האישות קיימת
 ממילא, כיון דהרי היא מקודשת ועומדת. ולפי״ז הרי מיושב
 מה דלא מצינו תמותו ממאנת, ואע״ג דהעובר כבר נתקדש,
 אבל מ״מ כיון דגוף העובר אין בו דין מתקדשת שוב עוד
 אין באמה דין מרוה, דמממת הקידושין בלתודייהו איגה
 נעשית ערוה, וכל זמן שאיגה בכלל אשה שיהא בגופה דין
 מקודשת ודין אישות עוד אינה עושה עריות, וא״כ הערוה
 של תמותה הוא רק כשילדה ואז שוב היא גדולה ואינה עוד
 בת מיאון. ואם נימא דזה דחוק לומר שלא יהא בה דין
 מתקדשת, והקידושין יהיו גגמרין בה, אבל זאת הרי בודאי
 נוכל לומר דיש בה דין מתקדשת ומימ דין אישות אין בה,
 ומשום דעדיין אינה אשה שיחול עלי׳ דין אישות, ורק
 כשגולדה הוא דיש בה האישות ממילא, ויתישב גיכ דעת
 הרמבים, דגימא דאף אם יש בה דין מקודשת, מ״מ כל
 שאץ בה דין אישות איגה עושה עריות, דעיקר דין טרי\ת
 רק באישות תליא, רעיי אישות דילה תל דין ערוה
 על הקרובות והקרובים, ואיכ אעיג דהעובר מתקדשת מימ
 עריות איגה מושה רק כשמוכר, ולהכי לא מציט חמותו

 ממאגת, וכמשיג.
 והבה הראביד הרי חולק וסיל דאין קידושין מופםין.
 בעובר משום דהוי דבשלביל, וחולק מל הרמבים
 וסיל דטובר אינו בר מעשה קידושין כלל, אכן נראה דאף
 לפי דעת הרמבים לפיימ שכתבט, הרי מימ אם לא הי׳
 בא לכלל אישות, דממילא לא הוו תפשי בה קידושין, דאין
 קדושין כלא אישות, ואך משום דחשוב בר אישות, הואיל
 דלכשתלד הרי יהא כה אישות, חה מועיל דמשויה גמרי
 כה קידושין גם כעורה מוכר, וזה לא שייך לומר דיהא
 חשוכ דשלכיל משום זה דהאישוח יהא כה לאחר שתולד
 דוקא, משום דזה יהי׳ ממילא האישות עיי הקידושין דהשתא,

 ואץ

 דדושי רבנו הלכות
 דסיל דהך דינא דתנאי קודם למעשה קאי על מעשה כפועל,
 מימ עיקר הדין לא נאמר מל טף המעשה שנמשה, כי אם
 פל משית המעשה שגומר בדעתו, שבזה הוא דחייל עיקר
 דץ התגאי שעל מגת כן הוא עושה זה המעשה, וסיל
 להרמב״ם דגם זהו בכלל עיקר התנאי ושייך בו דין צורת
 התנאי שיהא התנאי קודמו, ומשום דס״ל להרמבים רכל
 עיקר הך מילתא של התנאת המעשה הוא דין עשית המעשה
 מה שגומר בדיבורו, וזהו דהוי בכלל גוף התנאי, משא״כ אם
 יצויר שתהא התגאת המעשה שלא יהא בה דין מעשה אין
 זה בכלל דין התגאת המעשה של תגאים, ועיכ הוא דםיל
 להרמביס רכל שגעשה המעשה בפועל שוב אין זה חשוב
 תגאי קורס למעשה, כיון שכבר גגמר משית המעשה איכ
 ממילא דההתגאה שאחיכ חשובה כהתגאה שאין בה דין
 מעשה, ואין כאן תגאי קודם לעשית המעשה, ומיושב דעת
 הרמבים בהא דיליף מתגאי דביג וביר על מעשה בפועל
 שיהא התגאי קודמו, וגס הא דצריך תנאי קודם לממשה
 היכא שגכתב התגאי בהגט, משום דתלות המעשה שמיי
 גמר דעתו זהו גיכ מעצם מעשה ההגאי, וטיכ שייך דין
 צורת התגאי גם בכתוב בהגט מצמו, ושייך גם למילפי׳ מתנאי

 ביג וביר כיון דהוא ממצס מטשה התגאי, וכשיג.

 פיז הט״ז האומר לתבירו אס ילדה אשתך גקבה הרי
 היא מקודשת לי בזה לא אמר כלום, ואם
 היתה אשת מבירו מעוברת והוכר העובר ה״ז מקודשת וכו׳
 מכיל, והראביד כתב מיז וזיל לפי ההלכה לא גאמר הוכר
 עוברה מקודשת אלא לדעת ראביי דאמר אדם מקגה דבר
 שלא בא לעולם ולית הלכתא כוותי׳ עכיל, ופלוגתת הרמביס
 והראביד היא מפי״מ דאיתא בקידושין דס״ב דתגיא יתר
 על כן אמר ראב״י אפילו אמר פירות ערוגה זו תלושין
 יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מתוברת פירות ערוגה זו
 מחוברת יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלישין לכשיביאו
 שליש ויתלשו והביאו שליש וגתלשו דבריו קיימין, אמר רבה
 לא אמר ראב״י אלא בשחת אבל באגם לא, ר״י אמר אפילו
 באגם וכו׳ כמאן אזלא הא דתגן האומר לחבירו אם ילדה
 אשתך גקבה מקודשת לי לא אמר כלום, ואריח ליש אלא
 שאץ אשתו מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין כמאן
 אי כרבה כשהוכר עוברה אי כריי אעיפ שלא הוכר עוברה,
 הרי דמדמה הגמ׳ הוכר עוברה לשחת, וא״כ הרי הא
 רמקודשת הוא רק לראב״י דסובר דאדם מקנה דבר שלביל,
 אבל לדידן דקייל אין אדם מקנה דבר שלא בא למולם
 וגם בשחת אם קרא שם ואמר שיהא תרומה לכשיביאו
 שליש ויחלשו לא אמר כלום, וכמו שפסק כן הרמבים
 בפיה מה׳ תרומות היט, איכ ממילא גם בהוכר עוברה
 איגה מקודשת, וזהו דעת הראביד. ולדעת הרמביס ציל
 דהא דמייתי הגמ׳ מהך דינא דהוכר עוברה להך דתורם
 על השתת, היינו משום דבלאו הוכר עוברה לא הוי גס
 דומיא דשחת, אבל אהינ דבהוכר עוברה לא חשוב כלל לא
 בא לעולם, ומעשיו קיימין גם לדידן דקייל אין ארם מקנה
 דבר שלביל, [ועיין בתוס׳ שם דיה ואמר ולדעת הרמבים

 מתישבא קושיתם שם].
 והנה בניי פיק דיבמות ובמימ פיב דאישות הקשו על
ב דלהכי לא י  הרמבים מהא דאימא ביבמות ד
 מציגו חמותו ממאנת משום רבנים היה כסימנים, ודעת
 הרמבים שם בפיב מהל׳ אישות דהייט לידת הבנים אבל
 כל זמן עיבורה קודם שילדה מדיין היא קטנה, ואיכ לפיימ
 דפםק הכא דבהוכר עוברה ה״ה מקודשת הא מצינו חמותו
 ממאנת בהוכר עוברה דהבת מקודשת והאם עדיין קטנה
 ובת מיאון היא, ונשארו בקושיא. אכן ברין פ׳ האומר מבואר
 דהא דפסק הרמבים דבהוכר עוברה מקודשת היינו באומר
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 והא דפמור בהודאה שמר הוי משום דהוי ממון שאינו
 יכול לכפור בו, וע״כ לא שייך זאת רק לדין מודה במקלה
 ולא לדין המראת מדים, [ומה דלא שייך התם הדין
 להעלאת• מדם יבואר במקיא], וקשה דהרי בבימ מבואר
 להדא דשמר הוי שעיק ואין כשבעין לא על כפירתו ולא

 על הודאתו, וצ״ע.
 והנה קשה לי בדברי הרמבים גופי׳ שפםק בפיה מהל,
 שבועוח הי״ג וזיל וכן מי שהיחה עליו מלוה בשער
 וכפר בה וגשבמ פעור משבועת הפקדון שהרי בשער נשתעבד
 הקרקע ונמצא זה ככופר בקרקע מכיל, הרי להדיאדהרמבים
 ם״ל דשטר תשוב שע״ק לענין קרבן שבועה ולמה סיל הכא
 ללעכין שבועה לא הוי שעיק, ואם אמנם כי דברי הרמבים
 דבכפדת שטר פטור מקר״ש מבוארים להליא בשבועות דליז,
 אבל עדיין קשה מיש קריש משבוטה דהרי בשניהם אימעוט
 קרקעות, ומ״ש דלענין קריש חשוב שטר שעבוד קרקע
 ולענין שבועה פסק הרמב״ס דלא הוי שעיק ונשבעין עליו.
 ונראה לומר, דבאמת הרי בשער איכא שעבוד קרקע ושעבוד
 מטלטלין, דהרי יכול לגבות את הובו בין מקרקע ובין
 ממטלטלין, וצ״ע איך יהי׳ דיגו אס כקרקע או כמטלטלין,
 ונראה דכיון דהדין הוא בשמבוד חוב דהיכא דגפטר
 מהקרקעות לא נתבטל חובו וחייב לשלם מן המטלטלין, וכן
 אם נפטר מהמטלטלין לא בטל החיוב וחל החיוב על הקרקע,
 על כן שפיר חלוק דין קרבן שבועה מדין חיוב שבועה,
 דכקרכן שבועה הרי החיוב על כפירה החוב וגזלחו, וכיון
 דבלא כפירת הקרקעות לא נשלם פטור החוב, וגמצא
 דכפירת וגזלת החוב נשלם משניהם ביחד, וכפירת המטלטלין
 בלא הקרקעות הוי רק כפירת שעבוד ולא עצם החוב,
 וכפירת טצם החוב הוא רק מקרקט ומטלטלין ביחד, ועיכ
 שפיר פטור מקרבן שבועה, משא״כ לעגין תיוב שבועה,
 שאט באין לדון אס הוא חייב או פטור, וא״כ הוי להיפך,
 לכיון לבמה שגפטר מהקרקעות לא גפטר מהמטלטלין, וא״כ
 אע״ג דאין נשבעין על הקרקעות ונפטר משבועה מעצם
 היובו על הקרקע, אבל הרי ג״כ תל היובו על המטלטלין
 לבד, ויש בזה די לחייבו שבועה, כיון רחל החוב על המטלטלין
 גם בלא קרקע, ומדיפא מיגי׳ חצאגו ראן} אם הי׳ מודה
 לו חובו ואך שכופר לו שאלו המטלטלין איגן משועבדן לו
 אם אך יש גימ מזה לענין ממוגא גיכ דגו לישבע, וכשיכ
 הכא שחיובו חל גם מל מטלטלין לחוד בלא קרקעות שחייב
 לישבע. ועיין ברמבים בפ״י משבועות הי״א והייב שכחב
 שם זיל האשה שהשביעה ע״א שיעיד לה במיתת בעלה
 וכפר תייב בשבועת העדות שאילו העיד היתה נשאת וניטלת
 כתובתה בד״א כשהי׳ לה לגבות כתובתה מן המטלטלין
 אבל אם אין לה לגבות כתובתה אלא מן הקרקט היז
 פטור משבוטת הטדות, הרי מבואר להדיא דהיכא דיש לה
 לגבות בין מקרקע ובין ממטלטלין דגו כמו כפירת טדות
 של מטלטלין, וקשה דמ״ש קרנן שבועת המרות מקרבן שבועת
 הפקדון דפםק דכופר במלוה שבשטר פטור משבועת הפקדון,
 ואטיג דגם שס יש לו לגבות גס ממטלטלין, אלא ודאי
 דשאגי שבועת הערות דלא בעיגן שתהא כפירת עדותן על
 עצם התוב, כי אס גס בשהיה עדותם אם אלו המטנטלין
 משועבדים להתוב או לא או שהיה בעדותן רק איזה נימ
 לעגין ממון מטלטלין וכפרו עדותם זאת גיכ חייבים משוס
 שבועת העדות, ועיכ שפיר חייבים גם על מלוה שנשטר
 בכפרו עדותם כיון דיכול לגבות ממטלטלין ויש נימ בזה,

 והינ לענין חיוכ שבועה דכוותי/ וכמש״נ.
 אלא דקשה לפיז הםוגיא לבימ דמשני הגמ, דלהכי אין
 נשכעין על שטר שכתוב בו סלעים דינרים סתמא
 ומלוה אומר חמש ולוה אמר שלש משום דהוי כפירת שעבוד
 קרקעות, והא לפימ שנתבאר הרי כל הודאת חוב שבשטר

 צריך

 זאין צריך לחול בה שום דבר חדש ולא שום גמר דבר
 בהקידשין, כיון דהקידשין כבר גגמרו מהשתא. אכן נראה
 רכל זה הוא אםנימא דעצםהטובר משהוכר טוברה אינו
 חשוב דברשלביל, ועיכ שפיר מומיל מה דיהא בה דין
 אישות לאחר שהולד למיחשבה בת קידושין גם מהשתא,
 משאיכ אם גאמר רכל שמחוסרת לידה תשיבא דשלביל,
 איכ איגו מועיל כלל מה שהיא בת אישות לאחר שתולד,
 זלפי״ז ייל דבאמת גם לפי דעת הראביד הי׳ צריך להיות
 הדין דבעובר צריך להיות תופםין הקידושין גם כשהוא עובר,
 דק דכיון דעובר תשוב דבר שלביל איכ ממילא לא חשוב
 מתה בר אישות כלל ולהט ממילא לא תפסי בה גם קידושין,
 זרק ראם ארם מקנה דבר שלב״ל אז הרי גם אם איגה
 בת קידושין כלל ג״כ יכול לקדשה עתה לכשתלד, ולהכי תלי

 לה הראביד בדין אדם מקנה דבר שלב״ל, וכמשיג.

 פט״ז הכ״ה היא אומרת בתולה נשאתי ועיקר כתובתי
 מאתים והוא או יורשיו אומרים בעולה
 גשאה ואין לה אלא מאה וכו׳ הר״ז נוטלת מנה, ואם הי׳
 הבעל קיים יש לה להשביעו שבועת התורה שהרי הודה
 במקצת הטענה עכיל, ובהשגות דל שבועת התורה אין
 כאן שהרי כפירת שעבוד קרקעות היא מכיל, והמימ כתב
 ע״ז וזיל ואני אומר שאין זי קושיא שכיון שהגאונים תקנו
 שתגבה הכתובה מן החטלטלין חזרה כתובה שאינה כפירת
 שעבוד קרקעות בלבד טכיל, וביאור הדברים, דהשגת הראב״ד
 היא מהא דאיתא בכתובות דף פ״ז דאין כשבעין על הכתובה
 מפני שהיא כפירת שע״ק, וזהו שהשיג על הרמבים שכתב
 לנשבעין שבועת התורה על הכתובה, וע״ז תירץ המימ דזהו
 דוקא בימי הגמ׳ דאז הי׳ הדין דאין כתובה גגבית מן
 המטלטלין עיכ הויא שעבוד קרקעות, חשא״כ לאחר תקגת
 הגאונים לגובה גם מן המטלטלין ע״כ לא חשיבא שמיק. וקשה
 דהרי בבימ דף ד׳ עיב איתא דגם כשטרי חוב אמרינן
 דאין כשבעין טל שעבוד קרקטות, והרי בשארי שטית גם
 כימי הגמ׳ היו גגבין גס מן המיטלטלין ומ״מ חשיבי שעיק,
 זאיכ הדרה השגת הראב״ל ללוכתה ללמה פסק הרטבים
 בכתובה דנשבעין עלי׳ שבועת התורה והרי אף אם גובה
 מן המטלטלין ג״כ מ״מ הוי שעיק כמו שארי שטרי תוב,
 וכבר הקשה זאת בלחימ שם. ועוד קשה על המימ, דהרי
 הגמ׳ דכתובות הא איירי בגרושה ומיני׳ לילי׳, דאלאיה הא
 לא צריכיגן לפוגמת ולעיא, אלא ודאי דאיירי בגרושה, ואיכ
 הרי תלוי זאת בשגי הגירסות דלעיל בהליה שכתב הרמבים
 זיל וכן התקינו שלא הגבה האלמנה כתובתה אלא מן
 הקרקע, ועיין במימ שם שכתב לשני גירסות הם בהרמבים,
 לגירסת הרשביא היא דאף גרושה איגה גובה כתובתה
 אלא מן הקרקע, ואיכ הא תירוצו של המימ לא שייך אלא
 להגירסא דגם גרושה קודם תקגת הגאוגים איגה גובה
 כתובתה אלא מן הקרקע, אבל להך גירסא לגרושה גובה
 כתובתה גם מן המטלטלין, אף קודם תקגת הגאוגים, ומימ
 הא קאמר הגמ׳ דהוי כפירת שטיק, הרי דאף דגובה
 ממטלטלין גיכ מימ חשוכ שעיק וציע, וכבר מבואר כיז
 כלח״מ שם. וכן כפיר מה, טויג היד כחכ הרמכים הטעם
 להודאת שטר לא חחייכ שכומה משוס דהוי ממין שאינו
 יכול לכפור כו, ולא הזכיר כלל הטעם משום להוי הולאת
 שע״ק, ומשמע דס״ל להרמכים דכאמת לא הוי שטיק,
 זככפירת שטר כאמת ס״ל להרמכיס דתייכ שטעה, וכן
 מכואר להדיא כרמכ״ם פכיכ מה, עדות היכ שפסק שם
 למי שהוציא שני שטרות ועדי השטרות היו שתי כתות
 המכחישות זאיז כטדות אחרת לצדך לשלם שטר אחד ופל
 השטר השני צריך לישכע משום העדאת עדי0, הרי להדא
 לסיל להרמבים רעל כפירת שטר באמת חייכ שכופה,



 ודושי רבנו הלכות אישות חיים הלוי כ
 הילך לא נאמר רק לטנין הולאת פיו בזה הוא לחשוב הילך
 ומבעל שלא יהא בו לין הולאה במקצת, אבל בהעלאת
 גגלים לעולם אית -בה לין הולאה במקצת, ואין בשער לין
 הילך אם אך איגו מחזיר את ההולאה בשעת הולאתו, אד
 לנימא להרמבים סובר כהגירסא בבימ לף ל׳ להא לשמר
 הוי הילך הוא לוקא בשקמולה בו, אבל בלא״ה אין שמר
 תשוב הילך, ועכיפ הא מיהא בלעת הרמבים לכל לאין בו
 הולאת מצמו שוב אין בשער לין הילך ויש בו שבועת מבימ,
 וממילא ללית בי/משום שע״ק וחייב בשבועת התורה, כיון
 ללעת הרמבים לכל שמר חשוב גם כפירת והולאת ממלמלין
 דכשיג, וזה גיכ מעמו להשמיע כל הך לינא לשעיק לענין
 שבועה, כיון ללא משכחינן הך לינא רק בהילך למיפער
 שם גס בלאיה משבועה. והנה כבר הקשו הראשונים לאיך
 משכחיגן שבועת מבימ למיד שעבודא דאורייתא והא הוי
 שעיק, ולפמש״נ הרי כל בע״פ כיון דלא הוי הילך ממילא

 אין בו גם לין שע״ק ושפיר חייב בשבועתו, וכש״נ.
 ולפ״ז הרי ניחא הסוגיא לכתובות לאין גשבעין על
 על הכתובה משום דהוי שעיק, גם לדעת הרמבים,
 דלפמשיג הרי עיקר מעמא דהרמבים מה דלא חשיבא שעיק,
 הא הוי משום דכיון דאית בה שעבוד קרקע ושעבוד
 ממלמלין איכ אכל תדא בפיע תייל תיובא ישמבודא גם
 בלא תיובא דאידך, בין על הקרקע ובין על המטלמלין, וגם
 עיקר ועצם התוב תרתי בי/ דלגבי חיובו ושעבודו שעל
 הקרקע תשוב שעיק, ולגבי שעבוד החטלטלין תשוב מטלטלין,
 וכמבואר כן ברמנים פ״י מה, שבועות לענין.שבועת העדות
 שהבאנו למעלה, ועיכ לא אהגיא לי, מה דאיתא הכא גם
 כפירת שעיק להפטר מתיוב שבועה שלו משום דאין גשבעין
 על הקרקעות, כיון דבפטורא דקרקעות עדיין אין בזה
 הפקעת החוב, והדר רמיא כולא שעבודא על המטלטלין,
 איכ שפיר איתא הכא לחיוב שבועה, כיון דיש כאן גם הפקעת
 חיוב של מטלטלין לחוד בלא קרקעות, ויש בזה די לחיוב
 שבועה, ואיכ כיז הוא בנשבע וגפטר דהשבועה היא להפקיע
 את התוב, משאיכ הסוגיא דכתובות דאיירי בנשבע וטטל
 שהיא באה בשבועתה לזכות על ידה בחיוב כתובתה, ואיכ
 הא הוי להיפוך, דכיון דאקרקעות לחוד חייל חיובא ושעבודא
 גם בלא חיובא דמטלטלין, ואיכ הא מאחר לכשאנו דנין על
 הקרקעות לחוד הא הוי דינא דאין גשבעין על הקרקעות
 ונאמנת גם בלא שבועה, עיכ שוב מהניא הכא מה דחייל
 חיובא ושעבודא על הקרקעות להוד דהיא זוכה במיוב
 כתובתה גם בלא השבועה משוס השעיק של הכתובה,
 ושוב ליתא הכא לחיוב שבועה, כל שחוב כתובתה קייס, וכש״נ.

 הלכות גירושין
 פיו ה״ט וקטנה אינה עושה שליח לקבלה אעפיי שחצרה
 קונה לה גיטה כגדולה מפני ששליח קבלה צריך
 מדים ואין מעידין על הקטן שאינו בן דמה גמורה עכ״ל,
 ובהשגות חולק טל טמם זה ומסיים זיל אלא אתם גם
 אתם לרבות שלוחכם מה אתם בני דעת אף שלוחכם בגי
 דעת נמצא שהשליח והשולח צריכץ להיות בני רמת עכיצ
 ובפיב מה, שלוחץ ישוחפין כתב הרמבים זיל אבל מי
 שאינם בני דעת והם חשזיק אינן נעשין שלוחץ ולא עושים
 שליח אחד הקטן ואחד הקטנה עכיל, הרי רכן היא גם
 לעת הרמנים כעצמו גיכ, וכמנואר כן בכמה דוכתין בשים,
 זציע איכ למה הוצרך בכאן להוסיף עול טעם לפי שאץ

 מעילין על הקטן, וציע.
 והגה ביבמות לקייח עיב איבעיא המזכה גט לאשתו
 במקום יבם מהו כיון לסניא לי׳ זכות הוא לה
 תכין לאלם שלא בפניו, איד כיון חימנין לרחמא לי׳ חוב

 הוא

ך להיות כהולאת מטלטלין כיון לעיקר החוב הוא ד * 
 מטנטלין. ונראה לומר, להגה מבואר בסוגיא שם ללמיל
 הילך פטור כל הודאת שטר פטור גיכ משום דהוי הילך,
 *טעמא דהילך מבואר בסוגיא שם משום דהוי כופר בכל,
הד דהודאת שטר חשוב כפרוט ותשלומין לטגין מודה במקצת  ׳
 ולמגין ליפטר משבועה, ורבי חייא דפליג שם וםיל דגם
 הילך חייב, היינו משום דסיל דגם היכא שעושה אותו
 כפרוט גיכ הוי מורה במקצת, וכדחזינן דמחייב גם בהילך
 דהרי שלך לפגיך דפשיטא דהוי פרומ, אבל הא מיהא מודה
 לבהילך חל דין פרוט ודין תשלומין. ולפ״ז נראה דהא
 דמחלקינן לשנים החיוב קרקע והחיוב מטלטלין, הוא רק
 ׳היכא דחשוב מוד מחוייב וטומד בהודאתו, אבל היכא
 לבהודאתו חשוב פרוע ותשלומץ בקרקע אז פשיטא דדינו
 ־כהודאת קרקע, ואע״ג דמודה גם במטלטלין מ״מ הפרוע
 זהתשלומץ שחל על השעבוד קרקעות משוי לי׳ להודאת
 שטיק. ולפ״ז גראה לומר, דהתם הא מבואר בהסוגיא
 להודאת שטר הוי הילך בהשעיק שבו, אלא דהסוגיא קיימא
 שם למיד הילך חייב, וע״כ זהו דקאמר הגמ׳ כיון דעכיפ
 הילך מיהא. הויא וחשוב כפרוע ותשלומין בקרקע, איכ ממילא
 הוי שע״ק ופטור לכו״ע גם למיד הילך חייב משום דאין
-כשבעין על שע״ק, אבל אהיג דבגווגא דלא הוי הילך ולא
 הוי פרומ ותשלומץ בקרקע אז אמריגן כיון דחיובו הוא
 •כס על מטלטלין זאית בי׳ גם הודאת מטלטלין שפיר הוי
 חודה במקצת ומתייבו שבועה. ולפ״ז הרי ניתא דעת הרמב״ם,
 מה שפסק גבי הודאה במקצת בכתובה דתייב שבומה מרית,
 דנראה להא לשטר הוי הילך הוי דין מסויים רק בשטרות,
 לאית בהו הקנאת שמבור, אבל כל מעשה ביד אף דגובה
 נ0 ממשומבדים מ״מ לא תשוב הילך, וכמשיכ הרמבים בפיר
 מה׳ טוען ונטען היד זיל אין מודה במקצת חייב שממה
 על שיודה בדבר שאפשר לו לכפור בו כיצד מי שטען חברו
 ואמר מאה דינרים יש לי אצלך חמשים שבשטר זה וחמשים
 ז:לא שטר אין לך בידי אלא חמשים שבשטר אין זה מודה
 במקצת שהשטר לא תועיל בו כפירחו. והרי כל נכסיו
 משועבדים בו ואפילו כפר בו היה חייב לשלם עכ״ל, והלא
 בסוגיא דב״מ דף ד׳ מבואר דהפטור הוא משום הילך,
 וא״כ בטיכ דהא דכתב הרמב״ם טממא שהשטר לא תוטיל
 בו כפירתו וכל נכסיו משועבדים בו, זהו גופא כללא דהילך,
 ואיכ לא שייך זאת אלא בשטר,- לשעבודו בידו, וראית ועדות
 התוב ג״כ בידו, אז הוא דהוי הילך, משאיכ במעשה כיד,
 נהי לגובה ממשועבדים ואיגו יכול לטעון גם פרומ, אבל
 מ״מ בעיקר התוב אין בידו יותר משארי מלוה עיפ, ועיכ
 לא הוי הילך. וכן מוכח מדברי הרמב״ם אלה, שהרי בממון
 שאינו יכול לכפור פסק דאין נשבעין מרית, והכא בכתובה
 הרי פסק דהוי מודבימ ונשבמין מרית, אלא ודאי דהכא לא
 חשוב הילך, כיון דליכא שטרא, וכן גם הראביד לא השיג
 מליו בזה רק מהא לחשוב שטיק, ולא השיג להא הוי הילך
 כמו שטיח ופטור משבועה, הרי דבהא גם הראביד מודה
 לככתונה שהיא רק מעשה כיל ולא שטר לא חשוב הילך.
 אשר עיכ הרי מיושנ היטנ דנרי הרמנים שכפטיז מה׳
 אישות שהכאנו רעל כפירת והודאת כתונה גשנעין עלי׳
 זלא מיפטר משים דהוי שע״ק, דכיון דכתוכה לא חשיכא
 הילך ע״כ ממילא דלא חשיבא גם שעיק, כיון דאית כאן
 *ם הודאת וכפירת מטלטלץ וכשינ, וע״כ שפיר חשוב מודה
 >מקצת במטלטלין ונשבעץ מליו וכשינ. וניחא גמי לפ״ז
 הא לפסק הרטבים גני שני שטרות שהיו שתי כתי מדים
 המכחישות זאיז לנשבע משום הפלאת עדם ולא מיפטר
 משום להוי הולאת שעיק, כיון לבמיכ הרי לעת הרמבים
 ללא חשינא גאן הילך, לאלא״ה הא לא היה כאן שבועה,
 וציל דהייט משום דהרמבים סיל לכל הך לינא לשטר הוי



 גירושין דדים הלוי

 מיסוד הך דיגא לבפני נכתב ובפ״נ לתקיט רנק כי היכי
 לאי אתי בעל ומערער לא משגחינן ביי, ואם נימא לבעל
 יכול לומר לפקלון נתתיו איכ הא יכול אכחי לערמר ולומר
 לפקלון נתתיו לך, ומה מועיל הבפני נכתב ונפינ, אלא
 ולאי לשלית נאמן לומר שליח אני מהבעל הואיל והגע
 מסייעו, אלא כי היכי ללא ליתי במל ולימא מזוין* הוא
 להט תקנו לומר בפינ ובפיכ, אשר ע״כ הרי נראה לבזה
 גם הרמביס מולה רהגמ מוכיח שהוא שליח ולגירושין נמסר
 הגע לו, ואיכ צ״ע איך מביא הרמנים משליח הגע לשלייה
 להולכה אייצ מדים והא הכא הגמ מוכיח. ואיל משום
 לבעיגן לוקא מלים ולא שארי הוכחות, דהרי גם בגוף
 הגירושין והקידושין הא מהגי שארי הוכחות, וכמו למהני
 פית בלא מימ לדעת הרמבים בפ״א מהל׳ גירושין, וגם גע
 שהוא רק בכת״י ג״כ ממי גם בלא מסרו בעדים, והיינו
 משום דהגט מוכיח, ואיכ הרי גס בשליח הגט מוכיח, וקשה
 על הרמבים שהביא משליח הגט למגין מדים כיון דהכא
 הרי הגט מוכיח ופשיטא דאי״צ טדיס וציפ. ואשר נראה
 פשוט בזה, דהרמבים ס״ל דגהי דהכתב מוכיח שהבעל
 משאו שליח, אבל אין זה אלא הוכחה בעלמא, ולא מהגיא
 זאת אלא לברורי מילהא שהאחת כן הוא שהוא שליח
 לגירושין, וכל זה לא מהגיא אלא אם גיחא דשליח שמשאו
 ביגו לבין עצמו ג״כ השליתות קיימת ואז מהניא הוכחפ
 הכתב לברר שהוא שליח לגירושין, אבל אס גימא דשליחופ
 של גירושין דיגה כגירושין עצמן דבלא עדים השליחות בטלה
 ובעינן העדים לקיומי מילתא דשליחות, אז בעיגן דוקא עדם
 או לבר שיש בו נאמנות מלית, .ולא הוכחה בעלמא, ואיגד
 דומה לגט שמסרו ליל האשה בלא עימ למהניא לדעת.
 הרמב״ס בפיא מה׳ גירושין, דהתם השטר טפי׳ מעיד ע״1
 שבא ליד האשה, דעיקרו של שטר הוא שהבעל נותנו לה
 ומגרשה, וטיכ שפיר מקרי ראית שטר למהניא מרית, משא״כ
 לטגין השליחות אין בהשטר מאומה מזה, ולא הוי רק הוכתה
 בעלמא, וזה איגו מועיל רק לברורי מילתא ולא לקיומי
 מילתא. [דוגמת זה מצאגו גבי ערכאות דמהגיא בשטרי
 ראי׳ מדגא משוס דחזקה ערכאות לא מרעי גפשייהו, ומ״מ
 לענין שטרי מתנה אמרינן להויין חספא בעלמא, ולא אמריגן
 לכיון ראיכא חזקה ממילא הא השטר מוכית שהאמת כמו
 שכתוב בו, ויהא נמשה בזה שטר, אלא ולאי לכיון למלינא
 אין בו נאמנות בשטר כזה ורק משום תזקה, הויא רק
 הוכתה שהאמת כן, ולא מהניא זה לאשמי׳ שטכא], ועיכ
 זהו גופא שהביא הרמנים, דמדמהניא הך הוכתה שהשטר
 תחיי לענין שליתות הגט, ש״מ דלא בעיגן עדים בשליחות.
 רק לברורי מילתא, ושפיר הוי הוכתה גמורה מה שהשטר
 תחיי, אבל אם הוה בעיגן מדים בשליתות הגט ושליחות
 קידושין לקיומי מילתא, היינו צריכין דוקא דבר שיש בו
 עדות או נאמנות המוכיח מל שליחותו, אבל זה שהשטר
 תחיי דאין בזה שום דין נאמנות רק הוכחה, זה לא הי׳ מועיל
 לקיומי מינתא, אלא ודאי דשליח שעשאו בינו לבין עצמו כשר
 ואין חסר כאן דבר לקיומי מילתא לשליחות, ורק דבעינן
 לברורי מילתא, וע״כ מועיל ההוכתה שהשטר תחיי דמוכיח

 היטב שהוא שליה שעשאו הבעל לגירושין.
 ובגיטין דף ל״ג עיב תיש אמר לשנים חט גט לאשתי
 יכול לבטל זה שלא בפגי זה דברי רבי רשביג
 אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה, והא שנים דכי
 כולכם דמו ופליגי אמר ר״א אי בעלי כתיבה הינ הביע
 במדי הולכה, היג מסתברא דקתגי סיפא אמר לזה בפימ ולזה בפיע
 יכול לבטל זה שלא בפגי זה אאיב במרי הולכה שפיר אלא
א ׳בטדי כתיבה מי מצטרפי האמר מר אץ עדותן מצטרפת  אי
 עד שיראו שניהם כאחד דילמא כריב״ק ס״ל, הרי דמוקי
 לה הגמ׳ באמר להם כתט וחגו גט לאשחי זה שלא בפני

 20 חרושי רבנו הלכו

 הוא לה ואין הבין לאדם שלא בפניו, ושוב שם המזכה גט
 לאשתו במקום קמטה מהו כיון דאית לה קטטה בהדי׳
 זכות הוא לה איד ניחא דגופא עדיף לה וכו׳, הרי דבמקום
 זכות יכול לזכות גט לאשתו גם שלא בפני/ ורק דהאיבעיא
 היא אם הוא זכות או חוב, ובמקום יבם נשאר בספיקא
 דהוי ספק זכוה. וציט מה דינו בקטנה כהיג, דהרי קייל
 דזכץ לקטן בכימ, ומשום דכיון דאמרינן זכין לאדם שלא
 בפניו איכ הא קטן וגדול שיין ונעשין שליח עטרו שלא
 מדעתו, ולדעת הרבה מהראשונים הוא מרית אף לקטן,
 ואיכ בגט כהיג צ״ע מה דינו בקטנה, כיון דאמרינן זכין
 לקטן ונעשץ שליח עטרו מרית, איכ יכולין לקבל גם גט
 זה דהוי זכות לה טבורה, או דמ״מ לא מהניא בקטנה,
 וצימ. ונראה דמשו״ה הוסיף הרמב״ס הך טעמא דאין
 מעידין טל הקטן, דהרי משום הך טעמא דבעינן בני דעת
 הרי היחה יכולה לקבל גט עיי שליח במקום שהגט הוא
 זכוה לה, אבל משום הך טעמא דאין מטידין טל הקטן
 איגו מועיל מה דהוי זכוה לה, כיון דמ״מ מדים מיהא
 בעיגן, דשליחוח גט צריך עדים, ואין מעידן טל הקטן, וע״כ
 לא מהגיא אף במקום שזכות הוא לה. והלא גם סיום
 דברי הרמבים שסיים אעפיי שחצרה קוגה לה גיטה כגדולה צ״ט,דהרי
 להדיא מבואר בבימ דף י׳ דחצר דגט הוא משום יד, וא״כ
 הרי צריך להיות מועיל גם בקטגה כיון דהוי משוס יד,
 משאיכ לטגין שליח הרי אין שליחות לקטן, ולפ״ז הרי גיחא,
 דהרי שם בדף י״א מבואר דבגט לא מהניא באינה טזמדח
 בצדו משום דאין חבץ לאדם אלא בפגיו, ולפיז במקום
 זכות מועיל חצר בגט אף באינה עומדח בצרו, ובזה השמיעגו
 הרטבים דבקטגה במקום זכות שאגי מצר משארי שלוחים,
 דבחצר לא בעיגן עדים, וע״כ אמריגן זכין לאדם שלא בפניו
 ויכול לזכות גס לקטגה עיי חצרה שלא מדעתה, משאיכ
 בשארי שלומים כיון דצריך עדיס ואין מטידין טל הקטן,
 עיכ איגו יכול לזכות לקטגה את גיטה אף במקום שזכות
 הוא לה. והראב״ד דסגי לי׳ בהך טעמא דאין שליחות
 לקטן, הוא משוס דחולק טל טיקר הך טעמא דאין מעידין
 על הקטן, וכמש״כ בראשיח ההשגה דהך טעמא לא ס״ל,
 וע״כ ליכא טעמא אחריגא רק דאין שליחות לקטן, וכמו

 בכל התורה כולה כן הכא.
 ובפ״ג מהל׳ אישות הטיו כתב הרטבים זיל כל העושה
 שליח לקבל הקידושין צריך לעשותו בפני מדים
 אבל האיש שעשה שליח לקדש לו אשה אייצ לעשוחו בעדים
 שאין מקום לעדים בשליתות האיש אלא להודיע אמתת
 הדבר לפיכך אם הודו השליח והמשלח אינם צריכים עדים
 כמו שליח הגט וכו׳ מכיל, ובהשגוח שם זיל אין הנדון
 דומה לראי׳ דלעגין שליח הגט גטו מוכיח טליו וכו׳ אבל בקדושין
 דאפילו שגיהס מודם איגו כלום כי מורו השליח והשולח נמי
 לאו כלום הוא עכיל, ר״ל דסיל דבלא עדים השליחוח לא
 מהגיא כלל כמו עצם הקידושין דאיגם כלום בלא עדים,
 ועל הוכחת הרמב״ם משליח הגט דא״צ עדים, הירן מיז
 הראביד דהחס שאני שהגט מוכיח שמשאו־ שליח וע״כ הוי
 כמו שליח שעשאו בעדים, והרי כן חגן בגיטין דף כיג אף
 הנשים שאינן נאמנות לואר מת בעלה נאמנות להביא אח
 גיטה מה בין גט למיחה שהכחב מוכיח, הרי להדיא דהא
 דהגט החיי הוי הוכחה גמורה שהבעל עשאו שליח ע״ז,
 ובדס״ד שם איחמר בטל אומר לפקדון ושליש אומר לגירושין
 מי נאמן ר״ה אמר בעל נאמן ור״ח אמר שליש גאמן, וכבר
 נחלקו הראשונים שם אם קאי על שליח לקבלה או על
 שליח להולכה, וקי״ל כר״ח דשליש נאמן, ואיכ למך ראשונים
 דמפרשים דקאי על שליח להולכה הרי מבואר דזה שהגט
 יוצא מחחיי הוי הוכחה גמורה שהבעל משאו שליח להולכה
 וגאמן נזה אף במקום שהבעל מכחישו, וכן הוכיחו הראשוגים



 גירושין תים הלוי כא

 אס שניהם הם שלוחי הנתינה, או לכל אמל מהן הוא
 שלית הנתינה, אבל מל כל שליחות בפיע הרי ליכא רק
 מיא, ואיכ הא נמצא לאין כאן רק שליחות בעיא, וגם
 את״כ בעת הגירושין ליכא צירוף על עלות השליחות, כיון
 לשליחות כל אחל הוא מעשה בפיע, ובעיכ לליל ללעת
\fp הראביל לכל אחל מינהו בפני שנים, ואיכ הרי אין 
 הוכחה מל כל מה שכתבנו לעצם מעשה השליחות בעצמה
 איצ עלים, כיון להכא איירי למינה אותם בפני עלים. אכן
 גוף הסברא נראית נכונה בלעת הראביל וכמש״כ, ועול
 דיל לכיון להשמר כשר איכ הא נמצא לאעיג למעשה
 שליחות הנתינה ומנוי השליחות היתה בלא עלים אבל השליחות
 בעצמה הרי יש עמה ראית השער, ונמצא למשאן שלוחים
 על לבר שיש בו ראית שטר על מצם הגירושין והשליחות,
 וייל דמהני גם בכהיג לדעת הראביל, ואהיג ראיירי בלא
 חינה אותם בפני עדם אחרים, ודבר זה ציע], ומיושב

 היטב דעת הראביד וכמשינ.
 ללפיז נראה דבשליח לקבלה דשם ודאי העדים הם לקיומי
 מילתא, ובלא״ה לא מועיל השליחות כלל, וכמבואר
 בדברי הרטבים שהבאנו, וכדתנן בגיטין דסיג האשה שאמרה
 התקבל לי גטי צריכה שתי כיתי עדים שנים שאומרים בפנינו
 אמרה וכו׳, אבל אכתי ייל בזה דתלוי בפלוגתת הרטבים
 והראביד שהבאנו, דהרי גם בשלית לקבלה צורך העדים
 הוא רק משום דבלאיה מיחסר מדות מל מקצת ענין
 מהגירושין, ואיכ לרעת הראב״ד הוא כמו שליח להולכה,
 וכמו דבשליח להולכה מחלק דהיכא דאיכא עדים לקיומי
 מילתא בזה שהגט בא מיד הבעל להאשה כדין סגי בהכי
 אף אם לא הויא עדות על עצם מעשה השליחות, איכ גם
 בשליח לקבלה סגי בכהיג כיון דגם בשליחות לקבלה עיקר
 העדות היא רק על הגירושין, ולדעת הרחבים דסובר ראם
 אך הוה אמריגן דשלית להולכה צריך עדים לקיומי מילתא
 לא הוה מהגיא הוכחת הגט, דאע״ג שמעיר שהגט בא ליד
 האשה כדין מימ כיון רעל עצם מעשה השליתות ליכא רק
 בירור דברים ולא ראי׳ המהנית לקיומי מילתא ע״כ לא
 הי׳ ממי ראית הגט אם אך בעינן מדים לקיומי מילתא,
 ומשוס דכיון דהקיום הוא עיי מעשה השליתות ע״כ צריכה
 להיות העדות המקיימת הדבר גיכ במעשה השליתות, ואשר
 עיכ הוכיח הרמבים מהא דמהגיא ראית הגט דשימ דשליח
 להולכה א״צ עדים כלל לקיומי מילתא ולא איברו בי׳ סהרי
 אלא לשקרי, ואיכ בשליח לקבלה דהעדות שבו הויא לקיומי
 מילתא ובלא״ה איגה מגורשת כלל צריך להיות העדות גס
 על עצם מעשה השליתות של קבלה. ולפייז הרי מובן היטב
 פלוגתת הרמב״ם והראביר בטעמא דאין מעירין על הקטן,
 דהגה הא פשיטא דבכל מקום מעידן גם על הקטן, וראי׳
 לזה מרבעי הגמ׳ לומר בסגהדרין דסיח רבן סורר ומורה
 גהרג גם כשהיא קטן וקשה דהא אין מעידין על הקטן,
 ואעיג דשם באמת בלאיה קשה דאיך יקבלו עדות על הקטן
 והא קי״ל דאין מקבלין עדות שלא בפני בעיר וילפיגן לה
 מקרא דוהועד בבעליו בביק דףקייד, וגם הריקייל דאם
 אין יכולין לקבל העדות בפגיו מיפטר בזה וכדאיתא
 בםגהדרין דע״ט, וקטן כשלא בפגיו דמיא, וציל דשם שאני
 דכיון דבטיגן לתייבו גם כשהוא קטן איכ אין זה משום
 לחייב מיתה, וכמבואר בםוגיא שם לטעמא דבטיגן לתייבו
 הוא משום דכיון דטל שם סופו הוא נהרג איכ גם קטן
 נחייבי׳, ודיל דמשויה הוי דינא בעלמא שצריך להורגו, ולא
 חיונא שמתתייב הוא במיתה, ועיכ שפיר מקבלין עדות גם כשהוא
 קטן דבכהיג גם קטן כבפניו דמי, ואיכ היה לענין עדות
 אם היא אשת איש אם לא גיכ פשיטא דמקבלין גם על
 הקטנה. ובעיכ דציל דהא דכתב הרטבים דכיון דאין מעידין
 מל הקטן בטלה השליחות הוא רק משום דהכא העדים

 הם

 חרושי רבנו הלכות
ד אלו יכתבו ויתנו,  זה, ולריניק למהניא עדת מיוחלת ה
 יוקשה ללעת הראביל לשליח להולכה צדך מלים ובלא מדם
 גוף השליחות בטלה, ואיכ הרי היה בציווי הבעל להםופר
 לכתוב ולהערים לחתום דג״ב צריך מדים לקיומי מילתא
 והשליחות, ואיכ איך מהניא הכא הך דריביק והא אכתי
 כל שליחות בפיע היחה בטלה בשמח מינוי׳, ולא מהניא
 הך לריביק אלא היכא ללא איברו סהלי אלא לשחד, עיכ
 שפיר מועיל המלות המיוחלת לברורי מילתא, אבל מאחר
 זיהמינוי של כל אחד בטל מה מועיל צרופן אחיכ. אכן
 כראה פשוט, דהרי הא דבמינן עדים על השליחות והציור
 אין זה מדיני עצם השליחות, דעצם השליחות הרי לא שני
 משליחות דעלמא, ורק דכיון דבלא השליחות והציווי מל
 הכתיבה והחתימה הגט בטל וע״כ בעינן עדים ככל מעשה
 הגירושין דצריך מדים דוקא. ולפיז באומר להם חתמו,
ד אין בו רק דן עיא בעצם הגירושין,  ־יכל עד החתום ה
כ סגי עדותו בעצמו על מינויו, דכל דמועיל לעצם י  פ
 הגירושין סגי בהכי, וכן מועיל זאת גם לעצם כתיבת הגט,
 כיון רכל אחד רק דין עיא בזה, ובשעת כתיבה הנוגע
 להגירושין הלא יצורפו ותהי׳ מדות שלמה בצורך הגירושין,
 זעיכ םגי בהכי, כיון דעכיפ יש עדות כראוי על כל מעשה
 הגירושין. ולפיז נראה, דאפילולדעת הראביד דס״ל דשליתות
 הגט צריך עדים לקיומי מילתא ולא רק לברורי מילתא,
 ובלא מדים הגט בטל, מימ כיז הוא רק למעשה הגירושין,
 ולא לעצם מעשה השליחות, ואם תהי׳ ערות המועלת בגוף
 הגירושין לקיומי חילתא ולעצם השליחות בעצמה לא תועיל
 רק לברורי מילתא תהא השליתות קיימת, וכמו הכא בסיגיין
 דמהניא טדת מיותרת בשליחות משום דנצטרפו יתד לעדות
 הגירושין, ואיכ הא הויא עדות שליחות ומינוי זו בטצם
 המינוי והשליחות רק לברורי מילתא בלבד ולא לקיומי מילתא,
 כיון דהוו חיוחדין בשעת המינוי, ומימ מועיל זאת הואיל
 ונצטרפו לעצם הגירושין גם לקיומי מילתא. ולפיז הרי מבואר
 היטב סברת הראביד במה שכתב דשליח בלא עדים אינו
 מועיל והא דשליח הגט כשר בלא עדיס הוא משוס דהגט
 מוכיח, וכבר כתבגו מיז דהרמבים סובר דזה שהגט מוכיח
 אינו מועיל לקיומי מילתא משום דהוי רק הוכחה בעלמא
 ולא ראי׳ מאיזה נאמנות מדינא, ומטתה יבואר היטב גם
 סברת הראב״ד, רכל זה הוא רק לענין טצם מטשה השליתות,
 אבל לענין שנדע שבא הגט מיד הבעל ליד האשה כדין,
 בזה הוי השטר ראי׳ גמורה מלין שטרות, וע״כ כיון רכל
 עיקר דבטיגן טדם לקיומי מילתא הוא רק משום הגירושין, אבל
 טצם השליחות הרי נתבאר דקיימת לדטת הראביר אף בלא
 עדם, ולא בעינן הראי׳ לקיומי מילתא, רק שיהא ראי׳
 שהגט בא ליד האשה כדין, ולזה שפיר מועיל הוכחת השטר
 מדיגא, ועיכ שפיר מהגיא זה שמוכיח שהוא שליח, דעייז
 הוא ראית שטר שבא הגט ליד האשה כדין, וכזה םגי
 לעדות השליתות, ועוד יותר דמי״ז שמוכת שהוא שלית
 נתברר דאיהו גופי׳ הוא הבעל ושלותו של אדם כמותו
 וממילא איכא ראית שטר שבא הגט ליד האשה כדין, ועיכ
 שפיר חוטיל בכה״ג הוכחה לבד, כיון דמיי ההוכחה נתברר
 וגעשה ראית שטר שבא הגט ליד האשה מיד הבעל כדין,
 וכיון רעל כל הנוגע לגוף הגירושין איכא ראית שטר
 המועיל מרית, שוב לא איכפת לן מה רעל עלם מעשה
 השליחות ליכא רק הוכחה בעלמא, כיון דעצם מעשה
 השליחות אין צדך מצד עצמו עדות כלל, אבל אםלאהיתה
 הוכחה זו אז הרי ממילא הי׳ חסר עדות במקצת חמשה
 הגירושין עצמה, וממילא דלא הוי גירושין כלל, ולא הי׳ מהני
 השליחות, כמן דאין כאן מדות שלמה שתספיק על כל מעשה
 הגירושין, [האומנם דהסוגיא מימין אכתי ציע בשליחות
 •הנתינה דאין שם גם עדות מיוחדת רק עיא בלבד, דבק
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 ומל כן מותר הבעל לכונסה, וגם הא דאין בידה לאיקדשי
 לאותו פלוני גיכ לא איכפת לן, דהרי התנאת התנאי הוא
 כן, והיא לא משתה שוס ממשה שתגרום בזה שלא יהא

 בידה לקיימו, ועיכ לא איכפת לן זה.
 Hlifi פסק הרמביס דהולד ממזר וצריכה גמ משני, אשר
 לכאורה הם סותרים זאיז, דכיון דהולד ממזר וראי
 איכ הרי הגט במל, וקשה אמאי צריכה גמ משני, ועיין
 במימ שכתב דהא דצריכה גט משני הוא מדרבנן וכדעת
 הרמב״ם בפיי שם דא״א שנישאת צריכה גט מדבריהם.
 אכן נראה, לפי המבואר דטעמו של הרטבים דהגט בטל
 הוא משום שמפרש דהא דקאמר הגמ׳ לאו בדירה קיימא
 לאיגמשי, פירושו הוא דכיון דמבדה מעשה ששוב אין בידה
 לקיים הנאה, זהו גופי, חשוב בטול התנאי והגט, איכ הרי
 צריכה גט משני ממינ, ראם נפטרנה בלא גט איכ הרי
 נמצא דנישואי שני לאו נישואין הן, וא״כ טור לא עברה
 על תנאה, וכיון דלא עברה מל תנאה ממילא חפסי בה
 קידושין וצריכה גט, ואעיג ראם תפסי בה קידושין הרי
 ממילא טברה טל תנאה ותוזרת להיות אשת ראשון, אבל
 הרי מכיפ הדבר תוזר כה, אם נימא שעברה על תנאה
 ולא צריכה גט חוזרים הגישואין להיות בטלים והגט חוזר
 להיוח קייס, וחוזר להיות תפסי בה קידושין, ועיכ אינה
 גפטרת בלא גט מרית. אלא דציע לפייז דאמאי הוי הולד
 ממזר ודאי, אכן גס זה ניחא, דהרי לראשון המותגה שתנשא
 לו לא תוכל להגשא לו בתורת קיום התגאי בשום אופן,
 ממינ, אס גט הראשון גט ולא טברה מל תגאה איכ הא
 גמצא דמיילי קידושי שגי וגרמו שלא תוכל להנשא לו בלא
 גט מהשני וממילא דהתגאי בטל, ואם גישואי שגי בטלים
 הא זה הוא משוס דהגט בטל איכ ממילא ג׳כ לא שייך
 קיום תגאי לראשון המותגה, כיון דהגט גופי, בטל וממילא
 ליתא לתנאה, ולפיז הא נמצא, דאחרי שכבר הוחל הדין
 של הממ׳ג דאיגה גפטרת מהשגי בלא גט, ממילא נמצא
 דהתגאי גתבטל בודאי ואיגה יכולה לקיימו טור בשום אופן,
 ואעיג דהממינ תוזר, כיון דעוד לא תלו קידושי השני איכ
 עיר לא עברה על התנאי, אכן הרי לקיים התנאי הא מיהא
 דבוראי אינה יכולה לקיימו, וכל שאין בילה לקיימו זהו
 גופא מקרי עברה על תנאה, ומיכ הולד ממזר ודאי, וכמשינ.
 ועיין ברמבים סוף פית מה׳ גירושין שכתב זיל מי שגתגרשה
 על חנאי וקדשה אחר וכו׳ ואם לא נתקיים התנאי ובטל
 הגט איגה צריכה גט משני שהרי אין קידושין תופסין בה
 אבל אם גשאת ולא גתקיים התגאי ובטל הגט צריכה גע
 משגי כמו שביארגו מכיל, ואס גימא דכווגתו היא טל מה
 שפסק בעימ שתגשאי לפלוני שצריכה גט, איכ הא מבואר
 בדברי הרמבים דגם במימ שתגשאי לפלוגי הגט הוא מדבריהם,
 וכמו שמדמה לה לבטול התגאי דפשיטא דהגט הוא מדבריהם,
 וא״כ הרי מבואר להליא ללא כמשיכ, אלא לייל להך כמו
 שביארגו שכתב הרמבים כווגתו למשיכ בפיי מה׳ גירושין
 שם לכל מי שנישאת בגט בטל הרי זו צריכה גט מבעל
 שני מדבריהם, אבל בע״מ שתנשאי לפלוני ייל דצריכה גע

 מרית, וכמש״כ.

 פייב היג בא הבעל וערער אם אמר לא נתתיו לה אלא
 נפל ממני ומצאה אותו אינו נאמן שהרי הודה
 שכתבו לה והרי הוא יוצא מחחת ידה, יאבל אם אמר הבעל
 על תנאי הי׳ פקדון הי, מעולם לא כתבתיו מזויף הוא
 יתקיים בתותמיו או בעדי מסירה כמו שביארנו, ואס לא
 נתקיים אינה מגורשת וכו׳ מכיל, ובפי״ד מה׳ מלוה ולוה
 ה״ה כתב הרמביס זיל הוציא עליו שטיח שאינו יכוצ
 לקיימו ואמר הלוה אמת שאני כתבתי שטר זה אבל פרמתיו
 או אמנה הוא או כתבתי ללות ועדין לאי לויתי וכל כיוצא בזה

 הואיל
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 הם המקיימין את השליחות, ומיכ מהניא הטעס דאין מעידן
 על הקטן לענין זה דלא מקיימא מילתא בדבר שצריך מדים,
 וכן הרי פשיטא דאפילו היכא דהעדים הם לקיומי מילתא
 גיכ מהגיא טדוח טל הקטן, וראי׳ לזה מגירושין עצמן, דיכול
 לגרש אשחו הקטגה, ואע״ג דהמגרש בלא מריס לא הוו
 נירושץ כלל, וציל דשאגי גירושין כיון דמתגרשח בטיכ ולא
 הוי מעשה דידה כלל, ורק בשליתות דהטדיס הם לקיומי
 מילתא של מעשה דידה בזה הוא דאין מעידן טל הקטנה.
 ולפיז לפי דעת הראביד דעצם מעשה השליתות קייס בלא
 מדים ואף בשליתות לקבלה, ומשום דלא שאני משלית ות
 דעלמא, והא דלא מהניא שליתות בלא עדים הוא משוס
 דממילא אץ כאן מדות גמורה על עצם מעשה הגירושין,
 ולפ״ז הא נמצא רעל עצם מעשה השליחות משובץ העדים
 רק עדי בירור, ורק דבמעשה הגירושין הס מדי קיום שמקיימין
 אה הגירושין שיהיו קיימין, ועיקר הגירושין הא גם בשליתות
 לקבלה הס בעיכ, דבכהיג הרי מעידין גס טל הקטן, ועיכ
 זהו שתולק הראביד על טעמו של הרמביס משוס דלדעת
ד קיום על מעשה  הראב״ד לא מציגו כלל בשליחות שיהיו ע
 ךדה, משא״כ הרטבים לטעמי׳ דס״ל דהעדיס הם המקיימין
 גם עצם מעשה השליתות של קבלה, ואיכ הא בטיגן עדים
 לקיומי מעשה קטגה, ועיכ שייך שפיר הך דאין מעידין על
 הקטן, והשליחות בטלה. ולפי המבואר הרי ליכא הוכחה
 דהראביד חולק על עצם הךדיגא דאין מעידן על הקטן שכתב
 הרמביס, משום דייל דהכא שאגי דמתגרשת בעיכ, וכמשיג.

 פיח הייג הרי זה גיטך עימ שתנשאי לפלוגי וכו׳ ולאתר
 לא תגשא שאיגו גט אלא בקיום התגאי וכו׳
 גשאח לאחר קודם שתגשא לאותו פלוגי בטל הגט ותצא
 והולד ממזר וצריכה גט משגי טכיל, והוא בנימין דף פיר
 תיר הרי זה גיטך עימ שתגשאי לפלוגי הרי זו לא תנשא
 ואס גישאת לא תצא מאי קאמר אמר ר״ג הכי קאמר
 הרי זו לא תגשא לו וכו׳ איל רבא לו הוא דלא תגשא
 אבל לאתר תנשא והא בטיא קיומי׳ לתנאה וכי תימא וכו׳
 בדדה קיימא לאיגרישי, אלא אמר רבא ה״ז לא תנשא לא
 לו ולא לאתר וכר, ואם גישאת לו לא תצא וכר לאחר תצא,
 ודעת הרבה מהראשוגים דכיון דהטעס דתצא הוא משום
 דלאו בדדה קיימא לאיגרושי איכ הא מיהא דהיכא דקיימה
 התגאי לאתר גירושין גתקיים הגט למפרע, אכן הרמביס מפרש
 דכיון דעשתה דבר שאין בידה ־לקיים התגאי זהו גופי׳ חשוב
 ביטול התגאי והגט, וגתבטל הגט לגמרי, ואיגו מועיל עוד
 קיום התגאי. ומקור הדבר גראה, משוס דקשה בסוגיא
 דקאמר דתצא אשים דלאו בדירה קיימא לאיגרושי, ותיפוק
 לן דגם להתקדש לאותו פלוגי הרי גיכ אין בידה, וטור
 קשה להנך פוסקים דםיל דבתנאי דמטכשיו מותרת ליגשא
 מיד קודם קיום התנאי, וכן פסק הרמביס, איך מותר הבעל
-לכונםה הא אין בידו לקיים התנאי, וכמו דאמרינן הכא
 דאין בידה לאיגרושי ואינו נאמן לה בעל, ה״נ איך נאמנת
 היא לבעלה, ואיך מותר לכוגםה, אלא ודאי דהא דקאמר
 הגמ׳ דלאו בדדה קיימא לאיגרושי אין הפירוש שאין הבעל
 גאמן לה וחוששין שמא לא יגרשגה, אלא דהפירוש הוא
 שעשתה מעשה שאין בידה לקיים הגאה, וזה מקרי בטול
 התגאי, וכיון שכן שכל הטעם הוא משוס שזה מקרי בטול
 התנאי, זהו דוקא בדירה, שהתנאת התנאי הי׳ עמה, ובידה
 לבטל ולקיים את התנאי, על כן מקרי אצלה בטול התנאי,
 משאיכ בבעל דלאו בדידי׳ מליא מילתא, ועל כן לא שייך
 כלל בטול מה שאין בידו לקיימו, כיון דאינו שייך כלל להתנאי,
 ולאו בדידי׳ תליא מילתא, ואין כאן לרון רק משום חששא
 שמא לא תקיים, וזה לא חיישינן, דמוקמינן אותה אתזקת
 כשרוח, שבודאי תקיים תנאה שלא יהא איסור אשת איש,
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 ואיכ הרי מבואר מזה להליא דלא כדברינו, רכל שמממ־ץ
 מל השמר שנמשה כהלכתו שוב אין בו משום חסרון קיום,
 אכן נראה, להתם מממא משום לנהי לאיכא בהגלתן לץ
 חסרון קיום, מימ מאחר דמכיפ הא מטילין שהשמר כשר,
 איכ שוב הלר לינא להשטר מכחיש ומבטל להגלת טלותן
 שאומרין אמנה הי/ וממילא ללא מהניא גם טטמא לחסרון
 קיום כיון למוכחש זאת מטלות שבשטר, וכמבואר כן להליא
 בביב דףמיא לטעמא לאין נאמנין משום ללא אתי טיפ
 ומרע לי׳ לשטרא, והיינו כמשיכ משום לטלותן הויא
 לבר המתכחש מתוך הטרות שבשטר, אבל אהינ דבעיקר
 הגדת טדותן של הטדים שאומרים אמנה היו דברינו אית
 בה דין תסמן קיוס, כל שמעידין שלא גגמר עדיין מעשה השטר,
 אלא דלא מהניא משום הכחשת השטר, וא״כ כל זה הוא באמנה
 ותנאי דהערים אומרים דבעשיתן נמסר להמלוה שלא בחוב,
 ועיכ שפיר השטר מכחישן, משא״כ בכתבתי ללות ולא לויתי
 דליכא טיז שום הכהשה מהשטר, דהרי קייל כותבץ שטר
 ללוה, איכ שוב מועיל הדין של תסרון קיום דנאמן ע״ז,
 משוס דלפי הגדתן עוד ליכא עדות של היוב בהשטר ושפיר
 גאמן גם בלא מיגו וגם לר״נ, ומכש״כ דאגן קי״ל כמר בריא
 דאי לאו טעמא דאין אדם משים עצמו רשע נאמן גם להכתיש
 את השטר, וכדמוכח כן מהא דפסק הרמב״ם בפייר מה׳
 מלוה ולוה בהיה שס שהבאנו דהלוה טצמו נאמן לומר אמנה
 הי׳, אף דזה מכחיש להשטר, וכמש״כ הרמב״ס בפיג מה׳
 טדות דאמנה הויא טדות שקר, ומימ נאמן הלוה, ומדמהימן
 הלוה גם בהכחשת השטר, ש״מ ודאי דאין זה מדין מיגו
 ורק מדין תסרון קיום, ומשום דכיון דלפי הגדתו עוד לא
 נשלמה הטדות שבשטר ואין כאן עדות של חיוב עיכ היה

 בכלל חסרון קיום, וכשיג.
 ומעתה מיושב היטב דברי הרמב״ם שהבאגו שפסק גבי
 גט דאם טען ממגי גפל ומצאה אותו איגו נאמן
 וגבי שטרי הלואה פסק דמהימן, ולפי״ז הרי ניחא, דהרי
 טממו של הרטבים שפסק גבי גט דאינו נאמן הוא משום
 דם״ל דתשוב מילתא דלא שכיחא כל כך דאף מיגו לא
 מהגיא בזה, אכן כיז הוא רק מיגו, אבל היכא דאין כתיי
 יוצא ממק״א אז פשיטא דמהימן, משום דלא הוי קיום כלל,
 וכמו דמהניא גס גגד טדיס ושטר, ומכשיכ בלא שכיתא, ועיפ
 שפיר פסק הרמב״ם גבי הלואה דמהימן באין כתיי יוצא
 ממקיא, משום דלא הוי קיום כלל, אלא דכיז הרי לא שייך
 אלא היכא דצריך קיוס, משא״כ בגט אשה הרי פסק הרמבים
 בפיז מה׳ גירושין ובפי״ד שם דגט אשה א״צ קיום כלל,
 אלא דהבטל יכול לטטון מזוייף, ואיכ היכא דהודה דגכהב
 כהלכתו שוב לא שייך לומר דתסר קיום, כיון דא״צ קיום,
 ומה שיוכל לטטון מזוייף הוא רק מיגו, וכיון דהוי מילתא
 דלא שכיתא דלא מהניא מינו שפיר פסק הרמבים דאינו

 גאמן.

 פייב הכיא אשה אומרת מת וכו׳ ואח״כ בא מד כשר
 ואמר לא מת היז לא תגשא ואס גשאת
 תצא מכיל, ובמ״מ שם הביא דטת הרמב״ן והרשב״א שמולקין
 ע״ז וםיל דגם בבא טד כשר לבסוף גיכ אמריגן טל עדות
 האשה שמקודם דכימ שהאמינה הורה עיא היה כשנים ואין
 דבריו של מד כשר שבא לבסוף כלום, והוכיחו זאת מהא
 דאיחא בירושלמי גידל בר בנימן בשם רב בכל מקום
 שהכשירו מדוח אשה האיש מכחיש אח האשה והאשה מכחשת
 את האיש, וכן הוא בחלמודין בכחובוח דף כ״ג גבי שבויה
 אגי וחברתי טהורה ואמר לה טיא את ותברתך טמאה
 הברחה משחריא אפומא דידה, וכן פסק הרחבים בפי׳ ח מה׳
 איסורי ביאה עיי״ש, הרי להדיא רכל מקום ראשה נאמנת
 הרי היא נאמנת בעדותה גם לגבי עד כשר, וא״כ הר*

 ממילא

 חרושי רבנו הלכות
 הואיל ואם רצה אמר לא היו לברים ממולם והרי מפץ
 נתקיים היז נאמן וישבע היסת ויפטר מכיל. וציע דמיש
 לבה׳ מלוה ולוה כתב םתמא לנטען שכתב ללות ולא לוה
 נאמן ובה׳ גירושץ חילק לבטמן שנפל ממנו ומצאה אותו אינו
 נאק, ומיש גט משארי שטרות וציע, וכבר עמלו בזה

 המפרשים.
 ונראה לומר, להנה התוס׳ בכתובות לייח עיב הקשומל
 הא לתנן הערים שאמרו כתב ילינו הוא זה אבל
 אנוסים היינו וכו׳ אם אין כתיי יוצא ממקיא הרי אלו
 נאמנין, והא לקמן דף ייט עיב הניא שנים החתומין מל
 השטר ונאו שנים אתרים ואמרו אנוסין היו הויץ תרי ותרי,
 הרי דחשונ מדות גמורה נשטר שאינן אנוסין, ואיך מהניא
 הא דאין כתיי יוצא ממהוס אחר דליהמנו והא הוי מיגו
 כמקום מדים, וחירצו זיל וייל כיון דהצריכו חכמים קיום
 הכא לא חשיב קיום כלל מה שאומרים כחכ ידינו הוא זה
 כיון דאינהו גופייהו אמרי תכ״ד קטנים או אנוסים היינו,
 וביאור הדברים, דהכא לאו מדין מגו אתיגן טלה, ורק דקיומם
 לא מהגי כיון דאמרי דאין זה שטר כלל ורק מעשה
 כתיבה בעלמא, וממילא לא שייך הכא מה דהוי גגד עדים,
 דמ״מ עדותן איגה מתקיימת רק כמו שהם אומרים ואמירתן
 הא הויא דאין זה שטר כלל. ויש להסתפק באומר כתבתי ללות
 ולא לויתי מהו דינו, אם נימא דדוקא באנוסים וקטנים דלפי
 דבריהם טצם השטר בטל בזה הוא דאמרינן דהוי מחוסר
 קיום כיון דאמרי דאין זה שטר כלל, אבל בכתבתי ללות
 ולא לויתי דמודה דטצס השטר קיים דהרי מדיין הוא שטר
 גמור ללות בו, וא״כ הרי גם לפי דבריו אין כאן חסרון
 קיום כלל, ורק דמדין מגו אתינן טלה שיהא נאמן לומר לא
 לויתי, או דנימא דכיון דכ״ז שלא לוה ולא מסרו למלוה איכ
 אכמי לא נגמר עדות שבשטר ואין כאן עדות של הלואה,
 איכ שוב אמרינן דכיון דלפי דבריו אין כאן עדות כלל,
 מל כן שוב לא צריכינן לדין מיגו כלל, ודין ממוסר קיום בי׳,
 דהקיום אין בו ממש כיון דקאמר דאכתי ליכא מדות של
 הלואה כלל בשטר זה, וצ״מ. וגראה דלפי המבואר בסוגיא
 דף ייט שם דהערים שאמרו אמנה היו דבריגו אם כתיי
 יוצא ממקום אתר אין נאמנין, ובאין כת״י יוצא ממק״א
 גאמגין, הרי מבואר דגם בכה״ג דיינינן בי׳ דין חסרון קיום,
 דכיון דבכת״י יוצא ממק״א אין נאמנים א״כ הרי בע״כ
 דהעדות שבשטר ממילה לאינו אמנה, וממילא ללא מהניא
 מיגו לזה דהא הוי גגד הטדות שבשטר, ובעיכ דנאמנותן
 ־באין כתיי יוצא ממקום אחר הוא מדין תםרון קיום, והרי
 באמנה הרי עצם השטר מיהא כשר הוא ללות בו, ובמיכ
 דגם בכהיג שעצם השטר כשר הוא מימ כל שאומרים מליו
 שאין בו עדות הלואה עדיין אין זה קיום, ונאמנים העדים
 ־מדין תסרון קיום, והיה בלוה המקיימן גיכ נאמן מדין תסרון
 קיום, ואיצ להסתייע מדין מגו כלל. וכן נראה מוכרת מהא
 לתנאי היו דברינו דנאמגים באין כתיי יוצא ממקום אחר,
 לדעת הסוברים דבכתיי יוצא ממק״א אין נאמנים, דגיכ
 מוכרח במיכ דמדין תסרון קיום אתינן עלה, והתם הא גיכ
 השטר עדיין כשר הוא ללות בו, דהרי בגוף השטר לא
 נכתב בו שום תנאי, וגם דבירו למחול לו את התנאי, ובטיכ
ם היכא דטצס השטר כשר הוא מימ כל שיש בו חסרון  מ
 מחת של מסירה והלואה דהוא חסרון גמר הטדות שבשטר

 דייניגן בי׳ דין חסרון קיום דמהימן גם בלא דין מיגו.
 אלא דציט מהא דמבואר שם בכתובות לייט טיב ארינ
 המדים שאמרו אמנה היו דברינו אין נאמנים, ולדטת
 הרבה ראשונים קאי זאת גם באין כתיי יוצא ממקיא, ואעיג
 לבאמרו אנוסים היינו הרי מבואר להדיא במתני' שם דנאמנין
 באין כתיי יוצא ממקיא, ובעיכ משום דבאומרים אמנה היו
 דבר!נו כיון שהשטר מיהא כשר אץ בזה משום חסרון קיום,
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 שבועת העדות, ודן שבועת העדות הרי ג״כ ודאי ללי׳כא
 רק נמדות ולא נשארי נאמטת, ובעיני דהעד הכשר נאמן
 נשימה ונמיתה גם נתורת מדות, ושאני מפסולין לנאמנומן
 בעדות ׳מיתה וטומאה הוא רק מרץ נאמנות בעלמא, אבל
p דין תורת מדות לית בהו, משאיכ עד כשר אית ני׳ 
 תורת עדות ג״כ בנאמנותו.. ולפ״ז נראה דזהו עיקר הטעם
 מה דעיא כשר ופסולים רבים כפלגא ופלגא דמיין, משום
 דכל אלימותא דתרי ומאה מחדא בעדות גשים ופסולין הא
 הוי משים דין רוב דעות, ומשום דינא דאחרי רבים להטות,
 לאזלינן בתר רובא בכ״מ, וע״כ בעד כשר כיון ללק מדות
 עליו; ע׳כ ממילא דשוה הוא בין לחרא אשה *ופסול ובין
 לנשים ופסולין רבים, דלגבי׳ לא מהני הרוב דעיה של
 הפםולין, וכדקייל גבי מדות דתרי כמאה וילפינן זאת במכות
 דף ה׳ מקרא רעל פי שנים ערים או שלשה עדים וגו/
 ומזה נלמד רעל דין נאמנות של תורת עדת לא שייך כלל
 הך דינא דרובא, והא דשנים עדיפי מחד אף בעדות מיתה
 וטומאה ועגלה ערופה מאמן בהו גס ע״א, הוא משום דין
 מדות, מאמר• בה הגזהיכ דעל פי שגים עדים יקום דבר,
 ואין עדות גמורה בכ״מ אלא עדות של שנים, אבל אין זה
 שייך לדין רובא, ולפ״ז גם בע״א כשר במקום שנאמן גיכ
 לא: שייך בי׳ דין רובא, כיון דדן עדות בי/ וגם אד הוי
 כמאה אם אך אין בהמאה דין עדות של שנים. והגע עצמך
 עד אחד ועדות מיוחדת המכחישים זה את זה, לרבנן דס״ל
 בסנהדרין דף ל׳ רעדות מיוחדת אינה מצטרפת, ׳הרי ודאי
 להם חשובין כפלגא ופלגא בהכחשהם, והרי זה לא שייך
 אלא אס נימא דלהכחיש עיא בעינן דוקא דין עדות של
 שנים, ובזה הוא דשייך הך דינא רעדת מיוחדת אינה
 מצטרפת, דלענין שיחול בעדותם• דין עדת של שנים צריכינן
 דוקא שיהיו טדות אחת, אבל אם גימא דגם דין רובא
 מהגי להכחיש ע״א, א״כ הרי גס אם לא מצטרפי מ״מ הרי
 רובא מיהת הויין, דגם אם אינן חד עדות מ״מ הרי כל
 אחד בפני עצמו דין ע״א בי׳ א״כ הרי יש לגו רוב של
 עדות לגבי העיא המכחישן, ועיין בסנהדרין שם דרבנן
 ילפי לה מקרא דוהוא עד ומקרא דאס לא יגיד רעדת
 מיוחדת אינה מצטרפת, וכל זה לא שייך רק לענין למיחשבינהי
 מדות של שגים, ולא לדין רובא, אלא ודאי דגם לגבי עיא
 לא מהגי רובא להכחישו כל שאיןבהרוב דעות דין ערות
 של שנים, ומשוס דלא אזליגן בדין עדות בתר רובא, ועדוח
 מיוחדת כיון דלית בה דין עדות של שנים אינה שקולה רק
 כע״א, וא״כ מכש״כ רוב דעות של נשים ופסולים דלא מהני
 לגבי עיא, כיון דלית בהו דן שנים עדים, ורק דין רובא
 הוא דאית בהו, וזה לא שייך לגבי עד כשר הגאמן בתורת
 מדות, וממילא דלעולס הוי כפלגא בין לגבי תדא אשה ובין
 לגבי תרי ובין לגבי מאה. וזהו דפליגי התרי לישגי, דלישנא
 קמא סיל דכיון דיסוד הך דיגא דעיא גאמן בסוטה ומיתה
 ועגלה ערופה הוא משוס דין נאחנוח, וכדחזיגן דגם נשים
 מהימני, עיכ ממילא דהולכין בי׳ אחר רוב דעוה, והלישנא
 בתרא סיל דכיון דמימ איהו מיהא עד כשר הוא, וחיילא
 בנאמנותו תורת עדות, עיכ ממילא לית בי׳ דין רובא,
 ולעולם הוי העד כשר כפלגא ופלגא לגבי רוב דעות. ולפ״ז
 צ״ע דברי המימ שכתב בפשיטות דלנישנא בתרא דעיא ופסולין
 רבים כפלגא ופלגא איכ ממילא מאמן יותר מאשה אחת,
 והא לפמש״ג דטעמא דהויין כפלגא ופלגא הוא משום דלא
 אזלינן בעדות בתר רובא, איכ הא נמצא דלאו משוס
 אלימותא רעד כשר הוא דהוי כפלגא ופלגא לגבי הרוב
 דעות של נשים, ורק משוס דכן הוא גזה״כ של עדות דלא
 מהני כגגדה רובא, אבל אה״ג דגם לגבי אשה אחת יוכל
 להיות כפליא ופלגא, וממילא דלא מצאנו מי שחולק על

 הירושלמי דאשה מכחשת את האיש, וציע.

 אלא
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 ממילא דבבאה האשה מהחלה אמריגן על עדות האשה דכימ
 שהאמינה חורה עיא הרי הוא כשגים גם לגבי הכשר שאין
 דבריו אחיכ כלום, ועיין במימ שם שתירץ לדעת הרמבים
 לזה תלוי בשני הלשונות ביבמות דף פיח, דללישנא קמא
 אהריגן שם יעשו שתי נשים באיש אהד כשני אנשים באיש
 אחד, ולישנא בתרא איתא שם אבל שתי נשים באיש אמד
 כפלגא ופלגא דמי, הרי להדיא דללישנא קחא שוה עדות
 האיש לעדות האשה, וללישנא בתרא עדיף עדות האיש
 מעדות האשה, ולפ״ז י״ל דדעת הרמב״ם היא דהירושלמי
 אתי כלישנא קחא רעדות האיש והאשה שוין הן בנאמנותן
 ועל ק האשה מכחשת את האיש, משא״כ לדידן דקייל כל״ב
 דמאה נשים כעד אחד דמיין, ועדות האיש אלים מעדות
 האשה, עיכ אין האשה מכתשת את האיש, וגס בבאה האשה
 מחלה גיכ אלים עדות האיש להכחישה, וזהו שפסק הרמב״ם
 דבאשה אומרת מת וע״א אומר לא מת תצא אף בבאו
 בזאח״ז, והך לשבויה ראשה מכתשת את האיש היינו משום
 דבשבויה הקילו, וכלחזיגן לגם בבאו בביא האשה והעיא
 ג״כ מותרת לכהן עפ״י עדות האשה, ובע״כ דבשבויה הקילו,

 עכ״ד המימ.
 והבה צ״ע דברי המימ שכתב בפשיטות דללישגא בתרא
 דמאה נשים וע״א כפלגא ופלגא דמיין איכ שי״מ
 דעד כשר אלים עדותו ונאמן יותר מאשה, והרי תזינן לע״א
 הוא כפלגא ופלגא בין לגבי מאה נשים ובין לגבי תרי,
 ואע״ג דמאה נשים מדפי מתרי, וא״כ הרי י״ל להוא הדין
 לגבי אשה אחת הוי רק כפלגא ופלגא כמו לגבי תרי,דהרי
 הא דשתי נשים עדיפי מחדא הוא רק מדן רוב דעות כמו
 עדפותא למאה מתרי, וכיון דחזיגן דהרי הוא כפלגא ופלגא
 גם לגבי תרי ואעיג להוא שיה למאה דעדיפי מתרי, ויסול
 הטעם בזה הוא משום דהרי בעד הכשר ליכא רוב דעות,
 דהוא רק יחיד ולא שנים, וע״כ שוה הוא לשתים כמו למאה,
 זאיכ הרי הוא הדין דשוה גס לתדא להיות כפלגאופלגא,
 וממילא דאין לנו הכרת רעדות הכשר אלים טפי מעדות
 האשה, ולא מצינו חולק על הירושלמי דמבואר שם להדיא
 רעדות האיש ועדות האשה שיין הם, והאשה מכחשת אה
 האיש. וגם מה שכתב המ״מ טעמא דבשבויה הקילו ג״כ
 צ״ט, דאם גימא דעדות האיש אלים וגאמן יותר מהאשה,
 זא״כ הא נתבטלה מדות האשה שאומרת טהורה היא, ואיך
 םמכיגן טלה להתירה, והרי היא ככל שבויה דטלמא דאסורה
 בלא ראיה להיתר, ומהא דמכשרינן בב״א ליכא הוכחה,
 דהרי הא דבאו בב״א איגו גורס רק לאשיוי׳ ספיקא, ובזה
 שפיר אזליגן להקל כדין ספק דרבגן, וציע. וצ״ל לרמת
 המימ דסיל דהא דעיא כשר וגשים רבות כפלגא ופלגא דמיין,
 היינו משום דעדפותא דעד כשר כעדיפותא דרוב דעות,
 וע״כ אף דבנשים עצמן תלתא מדפי מתרי, אבל מימ לגבי
 העד הכשר כולהו שוין, דבכל גווני הא איכא רוב דעות,
 וליכא שוס ג״מ בכמות הרוב כמה שהוא, ולא איכפת לגו
 במנין הדעות כמה שהם, דעכיפ איכא העדפותא דרוב
 דעות למיתשב כפלגא נגד העדיפותא דעד כשר, אבל עכ״פ
 מאשה אחת הוא עדיף העד הכשר כיון דליכא רוב לסייע

 לעדות הנשים, ואכפי צ״מ מהך דשבויה וכמשיכ.
 ובעיקר הך דיגא דע״א לגבי נשים או פסולים הוי
 כפלגא ופלגא בין לגבי מאה בין לגבי תרי,
 ואעיג דאיגהו גיפייהו לא שוו בנאמנותן, דמאה מהימני טפי
 מתרי,גראה מפיימ שפסק הרמבים בפכיא מה׳ עדות דעיא
 בסוטה שהוזם משלם כתובתה משום כאשר זמם, הרי להדא
 דגאמגות העיא בסוטה דין תורת עדות בי/ ולא דין גאמגות
 בעלמא, להרי הא פשיטא לחיובא דהזמה ליכא רק בעדות
 ולא בשארי נאמנות, וכן גראה מבואר מהא לאיתא בשבועות
 דף ליב דעד מיתה ועל טומאה שכפרו עדותן חייבין בקרבן
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 כפלגא ופלגא דמיין הוא משום אלימותא לעד כשה משוס
 דס״ל דבלא״ה היה מועיל רוב גגד העיא לבמלו, טון

 דמומיל הכא נאמנות בלא דין מדוש, וכש״ג.
 אולם נראה, לאעיג דיסוד הך דינא הוא דבהלכות ערות
 לא אזלינן בתר רובא, אבל מימ ממילא נכלל בזה דבמקום
 עלית לא שייך מבא, וכל גווני מבא במל בעדות, ועל כן
 גם במקום דמועיל נאמנות, מ״מ העד כשר כיון דהלכות
 עדות ביי לא מהני רובא כעדו, ותרי לישני דפליגי אס
 רוב דעות מועיל כגגד עד כשר, הוא משום דפליגי אס יש
 בזה בעד הכשר דין עדות לעגין זה שלא יהא מועיל רוב דעות
 כנגדו או דדין נאמנות בהמ״א הכשר לגבי זה, וממילא דמועיל
 כגגדו הרוב דעות, אבל הא מיהא דלהל״ב הא דע״א ומאה
 נשים כפלגא ופלגא דמיין הוא רק משוס דלא מהגי כנגדו
 הרוב דעות של הפסולין, אבל לא משום אלימותא ויתרון
 נאמנות הוא דהוי זאת, וא״כ אכתי ל״ע דברי המ״מ בזה
 שתלה דין זה ראשה מכחשת את האיש בהנך מרי לישני
 דמאה נשים וע״א אס הוויין כפלגא ופלגא אס לא, והרי
 לפמש״ג דטעמא הוא משום דלא גהיג רובא בעדות, איכ
 מאה נשים ואשה אחת ג״כ שוין, וממילא דלעולם הויין
 הכשר והפסולין כפלגא ופלגא בין לגבי חרא ובין לגבי רוב,
 ודברי הימשלמי אתיין גם כל״ב, ול״ע. ובאמת לברמב״ס
 אינו מבואר כלל אלימותא דעד כשר מאשה רק לענין זה
 שהע״א אינו מתכחש ומתבטל עיי עדות האשה שמקודם,
 ומשוס דכמו שאינו מתכחש ומתבטל ע״י רוב דעוה, כמו
 כן אינו מתבטל בפני הך דינא דכימ שהאמינה הורה ע״א
 היה כשנים שטיי פסולים, אבל אהיג דגם לגבי אשה אחת
 ובב״א גיכ הוי כפלגא ופלגא, ומשוס דאעיג דדין ערות שבו
 מועיל לו לטנין שלא יבטלו דבריו מחמת הפסולין, אפילו
 כשהן מרובין, אבל מ״מ לענין לבטל דברי הפסולין ג״כלית
 בי, אלימותא, ולמולם הוי כפלגא ופלגא בין לגבי חד ובין
 לגבי מרובים, בין בב״א ובין בזאח״ז. ויש להוסיף עוד
 בזה, דהגה יעויש ברמב״ס פיט מהל׳ רוצח שפסק דאכה
 אומרת ראיתי את ההורג ואשה אחרת מכחשת אותה ואומרת
 לא ראית היו מורפין, בין שבאו שתיהן כאחת בין שבאו
 זאח״ז, ובכשרים פסק הרמב״ס ראם באו זאח״ז אין מורפץ,
 משוס דאמריגן על עדות הראשון שראה אח ההורג הך דינא
 דה״ה כשגיס ואין דבריו של השגי כלום, הרי להדיא דבפסולין
 ליתא כלל להך דיגא דהיה כשגים, וקשה על מה שפסק הכא
 דרק בע״א כשר המכתיש את האשה לא תנשא, דמשמעו
 דאס אשה אחרת מכחשת אותה תגשא. ואמאי הא בפסולין
 לא אחרינן כלל דהיה כשנים, ובע״כ צ״ל דהכא בעחת
 מיתה שאני, רזה שאומר מת במלה נאמנותו אלימא יותר,
 או משוס חזקה ראשה דייקא ומינסבא, או משום דמילתא
 דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי, ועל כן גם בעדות נשיס
 אין האשה שבאה אחיכ ואומרת לא מת מועילה להכחיש את
 האשה שאמרה מהחלה מח, וכיון שכן דכל העדיפוחא של
 של האשה שבאה מהחלה ואמרה מה הוא מצד אלימוחה
 של עצם עדוחה, על כן שפיר סובר הרמב״ם רזה לא מהט
 רק לגבי פםולין שכמוחה, משא״כ לגבי עד כשר כמו רלא
 מהגיא לגבי׳ האלימיחא דרוב דעוה של פסולין, כמו כן לא
 מהגיא לגבי׳ גם הך אלימותא שיש בערוה הפסול, ולעולם אין
 טדותו מתכחשת ומתבטלת, וזהו שפסק דלא תנשא. ולפ״ז
 ייל חהו ביאור פלוגתת הרמבים והרמבין הכא, דהרמב״ן
 םיל דגם בפםולין איכא הך דיגא דכימ שהאמיגה תורה
 ע״א היה כשנים, וע״כ ס״ל דכשבאה האשה מתמלה ואמרה
 מת אין המיא שבא את״כ ואמר לא מת מועיל להכחישה,
 ומשום רכל שיש בו הך דינא דהיה כשנים שוב מועיל זאת
 גם בפני מד כשר, דאין דבריו של אתר במקום שנים,
 והרמב״ם דס״ל דהך דינא דהיה כשגיס ליתא בפסולין, ואין

 בהאשה

 חרושי רבנו הלכ
 אלא רבעיקר הך מילתא שהחלטנו, למהך דתרי כמאה
 נלמד רכל שהוא במקום עדים לא מהני רובא,
 יש לדקדק, מאמת לא נאמר כלל בזה ממקום מרים לא
 נהיג מבא, ורק דהמדות מצמה לא תייל בה דין מבא,
 מימא דבהלכות מדות יהא דינא דהכל הולך אחר הרוב,
 ושהמב דעות יהא עדיף בהלכות עדות מהמיעוט, ע״ז הוא
 דבא הגזהיכ דתרי כמאה דבעצס דין עדותן שקולין הם,
 ותשיבא הכתשה של עדות שקולה, ואין הרוב מעדיף את
 המרות יותר, אבל לא מציגו שיהא נאמר דבמקום עדות
 ליכא דן מבא כלל. והכי גראה מוכח מדברי הרמבים
 פייח מהל׳ מדוח הל״ג זיל וזו שהאמינה חורה עדות
 האחרונים על העדים הראשוגים גזה״כ הוא, אפילו היו
 העדים הראשונים מאה ובאו שנים והזימום ואמרו להם אנו
 מעידים שאתם המאה כולכם עמנו הייתם ביום פלוני במקום
 פלוני הרי אלו נענשין על פיהם שהשנים כמאה ומאה כשנים,
 וכן בשתי כתי עדים המכחישות זא״ז אין הולכין אתר הרוב
/  אלא דוחין את שתיהן מכיל, והוא במתני׳ דחכות דף ה
 אלא דשם לא הוזכר רק דשנים מזימין את השלשה, והרמב״ס
 הוא שהוסיף דגם זה דתרי כמאה בהכחשה נלמד הוא מהזמה,
 ומשום דתרווייהו חד דינא הוא, והרי בהזמה הא פשיטא
 דלא שייך כלל למידן דין רובא, כיון דהוא זה גזה״כ להאמין
 את האחרונים, ואין עדים הראשונים המוזמין מועילין כלל
 להכחיש אח האחרונים שבאו להזימם, דכל שדין הזמה בה
 הד גזה״כ דהאחרונים נאמנים, וא״כ הרי צ״ע דאיך שייך
 למילף מינה לגבי הכחשה דלא אזליגן בחר מבא, וצ״ל
 דבאמת מהך קרא דעל פי שגיס עדים וגו׳ תרתי ילפינן
 מיגי׳, תדא דשגיס מזימין את השלשה, ועוד דלא אזלינן
 בהכחשה בתר מבא, אכן מדברי הרמבים משמע דהזמה
 והכחשה חד דינא כינהו בזה, וצ״ע. ונראה מוכרח מזה,
 דסוד הך דרשא דלה קיש שלשה לשנים עיקרה לא נאמר
 לענין דין רובא, ורק בעצם הלכות עדות, דשנים ויתר
 משנים שוין בנאמנות עדותן, ואין עדות המרובין אלימא
 מעדות המועטין, וממילא נכלל בזה דרובא לא מהני לנבי
 עדות, כיין דשניהם שקולים, וע״כ שפיר ילפינן הכתשה מהזמה,
 מעיקר דין עדות ואלימותייהו שפיר יש לדונם זמיז, וזה
 דשנים מזימין את השלשה הוא רק משום טעמא דשניהם
 שקולים בדין מרותן. אשר לפ״ז הרי מוכרת להדיא כמש״כ,
 דהא דתרי כמאה, ורוב לא מהני במקום מדות, הוא רק
 מהלכות מדות ניכא אלימותא דרובא, וכטיקר הדרשא דלהקיש
 שלשה לשנים דאיירי רק בדין מדות, אבל מ״מ זה לא מצאנו
 רכל כגגד מדות לא יגהוג כלל דין רובא, וא״כ הרי כל זה
 לא שייך אלא אס באנו לדון דין ההכתשה בהלכות טדת,
 אבל לא מטיל מיגה דין רובא לגמרי, ולפיז בעדות מיוחדת
 לרבגן דלא מצטרפי שפיר הויין כפלגא ופלגא לגבי ט״א,
 משום דהתם הא אייריגן במקום דצריך מדות דוקא, ורמות
 בעלמא אם אין דין עדות טליהן איגם מועילים כלל שם,
 ומ״כ גם רוב של הכשרים המיוחדים, כיון מהלכות עדות
 לא אזליגן בתר רובא, ואין בהרוב שום אלימותא מהמיעוט
 שכגגדו, ולא תשוב רק רוב דעות לבד, ועל כן איגו מועיל
 כלל שם, וכיון דבהלכות עדות דין מ״א בהו ממילא הויין
 כפלגא ופלגא לגבי הע״א, משאיכ הכא בע״א ומאה נשים,
 כיון דתזינן דהויין מיהא כפלגא ופלגא, הרי דאעיג משים
 לית בהו דין עדות כלל מימ הרי הן כפלגא ופלגא לגבי
 הע״א, ובעיכ דהכא שאני דגם נאמגות שאין בה דין עדות
 גיכ מועילה להכחיש את העד ולאשוויי ספיקא, ונאמנות ועדות
 שוק הכא, ואיכ גם הרוב דעות שפיר יוכל להועיל להכחיש
 את העיא לגמרי,יכיון דלאו מדין הכחשה רעדות אתיגן
 מלה רק מדין רוב דעות של נאמנות בעלמא. ולפ״ז י״ל
 חהז רמת המ״מ שמפרש דהא דמיא כשר ופסולץ רבים



 גייישין חיים חלד

 כונסה לא הויא חליצה ולא כלום/ וכבר הקשו זאת בשוע•״
 גלף קיר שם, ותירצו דאיירי בשב״ל מומדים מ״ג ומורים
 להם למשות חליצה כתקנה, להכי אמרינן גיכ בגיטץ לף כיב
 לחרש שומה וקמן שכתבו גמ וגמל עומל מיג לכשר וחשוב
 לשמה, וצ״מ למ״ש מגירושין וקידושין מצמן ללא מהני בהו
 גדול עומד מיג, וכדתנן ביבמות ריפ חרש לכנסה כשהוא
 פקח וגתחרש לא יוציא עולמית, וכן לגבי קידושין, דאיתא
 בגיכרן דף פיה בעאמיגי׳רבא מריג חוץ מקדושי קמןמהו מי
 אמריגן השתא מיהא לאו בר הוי׳ הוא או דלמא אתי לכלל
 הוי/ הרי להדיא דבעודו קמן מיהת לאו בר הויה הוא כלל,
 ולא מהגיא מה שאמרים עומדים מיג, ומיש תליצה ולשמה
 דמהגיא בהו אחרים עומרים מיג. וגראה מוכרח מזה,
 דחלוק דין גירושין וקידושין מדין חליצה ולשמה, דבגויק צריך
 דעת בעלים מל מצם הגירושין והקידושין, ומשום דעיקר
 הקידושין וגירושין נעשה עיי הבעלים, והם האוסרים והם
 המתירים, ועל כן צריך דעתם, ולא מהניא מה שאתרים מלמדץ
 אותן, כיון דהס בעצמן לאו בני דעה גיגהו, משאיכ בתליצה
 ולשמה, אין בהם דין דעת בעלים, ורק כוונה הוא דבעינן
 על עצם מעשה החליצה, והפעור ממילא בא מדיה, תהו
 שהביאו התום׳ דהיכא דאיצ רק כוונה לתור מהני מה
 שאתרים מורים אותם, וכמו למהני לאשורי לשמה, ושם גיכ
 לא בעינן רק כוונה לחול. ולפיז ייל, לכיין לבחליצה לא
 בעינן כוונת בעלים רק על עצם מעשה החליצה, אבל דעת
 בעלים לא בעינן בהו, ומשוס דהפעור בא ממילא ולא שהיבם
 פוטרה, וא״כ הרי שוה לזנות דלא איברו סהדי אלא לשקרי,
 ולא לקיומי מלתא, ובאמת גס חלצה בלא עדים הויא חליצה,
 ועל כן שפיר פסק הרמב״ם לחלצה ביגו לביני; הויא חליצה
 פסולה, כיון דדין עדים לא מעכב בחליצה, ורק משום
 חסרון ביד דבעיגן גבי חליצה, דמשום זה הויא חליצה פסולה.
 ויסוד לזה מהא דפסק הרמביס בפיו מה׳ גירושין הליט
 דלכן אין הקטגה עושה שליח לקבלה משום דשליח קבלה
 צריך מדים ואין מעידין על הקטן שאינו בן דטה גמורה,
 ולפיז הא קשה דאמאי חכשרי רבנן חליצה בקטן, ובחרש
 לכויע אי לאו משום טעמא דלאו בר קריאה הוא, והא
 כיון דחליצה בעיא עדים הא אין מעידין על הקטן, אלא ודאי
 כמש״כ דדעת הרמב״ם היא דחליצה לא בעיא עדים רק
 לברורי מילתא ולא לקיומי מילתא, ובזה׳ שפיר ממידין גס
 טל הקטן, ועל כן שפיר צריכיגן לטעמא דלאו בר קריאה הוא.
 והניי דס״ל דבעיגן עדים בתליצה גם לקיומי מילתא, ציל דסיל
 כהראביל דמעידין גם על הקטן, ועל כן לענין דין עדות שלו
 לא איכפח לן כלל מה שהוא חרש וקטן, כיון דמעידין גם על
 הקטן וחרש, ומשויה צריכיגן לטעמא דחרש לאו בר קריאה הוא,

 וכשיג.

 והנה גבי יעוד תניא בקידושין דף ייט טיב כיצל מצות
 יעוד אומר לה בפגי שגיס הרי את מקודשת וכו/
 והיינו משום לבלא עלים לא הוי קידושין כלל, וככל קידשץ
 דעלמא, וקשה דהא לעיל אמרינן לאין ימול אלא מלעת
 דידה, משום דמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, או משום
 דכתיב יעדה דהייט מדעתה, והרי אמה העבריה היא קטנה,
 דבסימני גדלות הרי היא יוצאת כבר לתירות, וקשה לפיד
 הרמבים דאין ממידין טל הקטן לקיומי מילתא, איכ איך
 מהט הכא הערים כיון דהיא קטנה. והפשוט בזה, לביעור
 טצס הקידושין נעשה עיי האב, ואפ״ג דדרשינן מאשר לו
 יעדה דבעינן דוקא מדעתה, הוא דהר גזהיכ דבלא
 דעתה לא הד יעוד וממשה הקימשין כלל, ולא כמו בשארי
 קידשק דפיקר הקידושין תלוי בדפהה, ובדעתה הוא מעשו
 הקידושק, וכרחזינן דלמיר מעות הראשונות לקימשק ניתנו
 אם הלכה ונתקדשה לאחר קודם יעוד הא הניא בקדושין
 דף ייט עיב ראם רצה ליפר מיעד ובטלו קידושי האחת

 ומפרש
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 בהאשה שבאה מתתלה ואמרה מת בעלה דינא דהיה כשנים,
 זרק משום אלימותא דהעדות של מת במלה הוא דאתינן
 עלה להכחיש ולבטל דברי הפד כשר שבא אחיכ, וכל שהוא
 משום אלימותא דהטדות שפיר סיל להרמבים דאלימותא
 דפסולין לגבי עד כשר ליכא, ולעולם הויין המד כשר והאשה
 כפלגא ופלגא בין באו בביא בין באו בזאחיז, ועיכ שפיר פסק
 דלא תגשא ואם גשאת חצא. ולפ״ז הא גיחא דעת הרמבים
 מהירושלמי דאשה מכחשת את האיש, כיון דגתבאר דכל
 האלימותא דעד כשר הוא רק לענין זה שהוא איגו מתכחש
 ומתבטל מחמה הפסולין, אבל לענין שיהא הוא מכחיש וטבטל
 לעדות הפשולין בזה אין בהטד הכשר שום אלימותא כלל,
 ולעולם דיגו כפו״פ בין לגבי אשה אתת ובין לגבי מאה נשים,
 בין בביא ובין בזאתיז, וע״כ שפיר קאמר הירושלמי ראשה
 מכתשת את האיש, כיון דשניהן שיין, וכאשר כן פסק הרמבים
 בלין שבוי׳ לאשה מכחשת את האיש עיייש, והא להשמיטו
 הכא הוא ג״כ משוס שסמך על מה שפסק זאת בדן שבוי/
 ומשום דשבוי, ושארי עליות שיין בלין עלות שלהן, ומיושב

 היטב דעת הרמב״ם וכשינ.

 הלכות יבום וחליצה
 פ* ד הט״ז וכן אס תלצה בפני יתיר ואפילו בינו לבינה
 ובלילה היז תליצה פסולה עכ״ל, עיין שם
 בלח״מ שהקשה מהםוגיא ביבמות דף ק״ה עיב על הא דתנן
 ומעשה באתר שחלץ בינו לבינה בבית האסורים ובא מעשה
 לפני רבי עקיבא והכשיר, ובגמ׳ שם בינו לבינה מי ידענא
 אמר רב יהודה אמר שמואל ועדים רואין אותו מבחוץ, ואיכ
 הרי קשה מל הרמב״ס שכתב הך דיגא בסתמא ולא הזכיר
 דאיירי בעדים רואין אוחו מבחוץ וכאוקימתת הגמ/ ותירץ
 דהא דבעינן שיהיו עדים רואים אותו הייגו דוקא אליבא
 דר״ע דמכשיר, משא״כ להרמבים דסיל דפםול להכי לא
 הביא הך דעדיס מאין אותו, דאפילו בלא עדים מהימני
 לפסלה על האתין. ואכתי צ״מ, לפי מה שכתב הנ״י לחליצה
 בלא עדים לא הויא חליצה, איכ הא אינה פוסלת אותה גם
 מל האחין, והרמבים הרי פסק דפוסלה אפילו בלא עדם,
 זציע. וכבר ממדו המפרשים בזה, ואולי ייל דסיל דאף
 דמדאורייתא לא הדא חליצה כלל, בכ״ז אחמרו עלה דחפםל
 על האחין, וכלאשכחן הכי בכמה דוכתי דאף דמדאורייתא
 לא הויא חליצה כלל מימ אחמרו רבגן גבה לתהוי חליצה

 פסולה, והיג דכוותה.
 ואשר יראה לומר בדעת הרמב״ם, דס״ל דלא בעיגן
 מדאורייתא עדים כלל גבי תליצה, וכדמשמע כן
 פשטות הסוגיא דיבמות דפריך ביגו לביגה מי ידעגא,
 דמשמע דהחליצה באמה היא חליצה כשרה ורק דאגן לא
 ידעינן, והטעם בזה נראה, דהוא משום דמציגו תרי גווני
 עדיות בדבר שבערוה, דבזנות הרי קי״ל דלא איברו םהדי
 אלא לשקרי וכמבואר בכתובות דף ט׳ דבאמת נאסרת גס
 בלא עלים, ובגיטין וקידשץ עיי העדים הוא שמקיימא
 מילתא, וכדקייל דהמקדש והמגרש בלא עלים לא הוי קידשין
 וגירושין, והחילוק שביניהם הא הוי, דבזגות דהאיסור בא
 ממילא טל כן לא איברו סהד אלא לשקרי, משא״כ בגיטין
 וקדושין דהבעל הוא שעושה טצם הגירושין והקידושין והאיסור
 וההיתר נרכ צריכיגן מדים לקיומי מילתא. ולפיז ציפ בתליצה,
 כיון דחזיגן דפליגי מנאי ביבמות דף ק״ה טיב בקטנה
 שחלצה אם תליצתה חליצה אס לא, ובחרש וחרשת מבואר
 בגמ׳ דף קיד שם דלכויע הויא חליצתן חליצה אם לא משום
 טעמא דלאו בני קריאה נינהו, וקשה דתיפוק לן דבלאיה
 חרש שוטה וקטן לאו בני דעה נינהו, והלילה למכה דעת
 כמבואר בםוגיא ליבמוח דף קיו דחלון לה ובכך אתה



 חדושירבנו תיבות ינום וחייגה חיים הלוי כד
 הא דמהניא עדותן אף שהיא קטנה, ולדעת הרמבים הא
 אין מעידין על הקטן, דיל דלזה הוא דמהגיא הא דלא
 במינן דעתה והקגאתה דמשויה מעידין גם מל הקק, ומשום
 דהך דינא דאין מעידן על הקמן הוא רק היכא דבעיגן
 דעתו, אבל אה״נ דהא דבעינן מדים לקיומי מילתא הוא גס
 משום לתא דידה, וכן גבי גירושץ דמעידין גם על הקמנה,
 דהוא גיכ משום דמתגרשת בעיכ, ייל ניכ דמימ הא דבעינן
 עדים לקיומי מילתא הוא גס משום לתא דידה, אבל לא
 משוס לתא דבעל לתור, וציע בזה. אלא דאס גימא כן הרי
 ממילא נסתר הוכחתנו דתליצה א״צ עדים מהא דאיכא מיר
 דחליצת הרש וקטן כשרה ואעיג דאין מעידו על הקטן,
 ומעתה הרי ייל דכיון דלא בטינן רק כוונת חליצה ולא דעת,
 ע״כ מועיל זאת לענין זה דמעידן טל הקטן, אבל אהינ
 דמימ בעינן עדים לקיומי מילתא. אכן מ״מ לא דמיא
 חליצה ליעוד, משום דביעוד הוי מעשה קנין, משאיכ בחליצה
 דהפטור ממילא בא, ועל כן שפיר י״ל דבחליצה לא בעינן
 מדים לקיומי מילתארק לברורי לחוד, ומדלא הוזכר ברטבים
 כל הך דינא רעדים בתליצה, שימ הכי דקיוס המליצה לא
 בעי עדים, וכן מדלא הוזכר עדים ביבום, ואע״ג דאית בי׳
 גם מעשה קנין, שימ דגם בקניןמ״מ כל שלא בעינן דעתם
 גתקיים הדבר גם בלא עדים, ולא צריכיגן בי׳ סהד רק
 לברורי בלבד, ומיושבים היטב דברינו בדעת הרמב״ם, וכש״נ.

V הייט אשה שזנתה תחת בעלה ברצון ובעדים ומת D 
 קודם שיגרשנה ונפלה לפני יבם הרי היא
 פטורה מן החליצה ומן היבום וכן צרתה כאילו היתה ערוה
 מל היבם מפני שטומאה כתובה בה כעריות שנאמר והיא
 נטמאה, אבל סוטה שמת בטלה קודם שישקנה מי המרים
 או שאיגה בת שתיה אלא בת גירושין ה״ז חולצת ולא מתיבמת,
 ואם היתה לה צרה הרי צרתה מותרת וחולצת או מתיבמת
 טכ״ל, והגה דברי הרמב״ם תמוהים, מה שפסק דבסוטה
 ספק צרתה תולצת או מתיבמת, דמאחר דבודאי זיגתה היא
 תשובה ערוה ופוטרת צרתה, איכ בספק זינתה הא הויא

 צרתה כדין ספק צרת ערוה דתולצת ולא מתיבמת, וצעיג.
 והנה ביבמות דף י״א אריי אמר רב צרת סוטה אסורה
 טומאה כתיב בה כעריות וכר, ועיין בתום׳ שם
, דפריך שם הגמ׳ על  שהביאו סוגית הגמ' בסוטה רף ה
 סוטה שגסתרה דתגן דחולצת ולא מתיבמת ותתיבם יבומי,
 והקשו דמאתר דבודאי זינתה חשובה כטרוה איכ בספק
 זינתה היה לה להתשב כספק מרוה ומאי פריך הגמ׳
 דתתיבם יבומי עיייש. והגה שם בםוגיא טוד, מתיב רב
 אשי גכגסה ממו לסתר ושהתה עמו כדי טומאה אסורה
 לביתה ואסורה לאכול בתרומה, ואס מת תולצת ולא מתיבמת,
 אמר לך רב אמיגא לך אגא סוטה ודאי ואמרת לי את
 סוטה ספק, ומ״ש סוטה ודאי משום דכתיב בה טומאה
 סוטה ספק גמי טומאה כתיבה בה דתגיא וכר אלא מה
 אגי מקיים אחרי אשר היטמאה לרבות סוטה שגסתרה מאי
 נסתרה נבטלה וכו׳ טיכ הסוגיא, וכבר הקשו הראשונים
 טיז דהרי קי״ל בסוטה דכית רטשה בה הכתוב ספק כודאי,
 וא״כ תהני זאת גם לפוטרה מחליצה כדין ודאי זינתה טיייש
 בדבריהם. ונראה לומר, דבאמת כל זנות דאיא וספקי
 זנות הרי אין בה הך דינא דספק כודאי, וכמבואר בכתובופ
, בסוגיא דפתת פתוח מצאתי דםפק םפיקא מועיל  דף ט
 בה להתירה, וכן הרי מבואר בתום׳ שס דמוטיל חזקה,
 מה שאץ מועיל זאת במקום שעשה הספק כודאי, ובעיכ דרק
 בקיטי הוא דהוי גזהיכ דםתירה אוסרתה וספיקה כודאה,
 וא״כ ייל דבהך דינא דטומאה כתיב בה כעריות אין קינוי
 מועיל לזה, וכל דאיסורו משוס קיטי נהי דחשבינן לה לודאי
 זיגתה, אבל מכיון דהוא מגזהיכ דקינוי מ״כ אין בה מש\ם

 טומאה

 *מפרש שם בגמ׳ הטעם משום דדמי לאומר לאשה התקדשי
 לי מעכשיו, וקשה דהרי אכתי לא געשית אשת איש למפרע,
 ואמאי לא תפסי בה קידושץ, ואין זה דומה למעכשיו מעשית
 איא למפרע, אלא ודאי דהא מיהא דביעוד שוב אין
 הקידושין גומרין אלא מדעת האדון לחוד, ועל כן למיד ממות
 הראשונות לקידושין ניתנו מעשה מעשה הקידושין לענין זה
 שאין ׳היעוד תלוי שוב בדעתה, מל כן אהכיא זאת גם לענין
 זה שאיגה יכולה לקבל עוד קידושין מאחר, לא עיי עצמה
 יולא מיי אביה, ודמיא זאת למעכשיו בחרא מילתא, דלעגין
 זה שאין הקידושין תלויין עוד אלא בדעת האדון מהגי היעוד
 שאתיכ למפרע, והוי כתנאי דמעכשיו דדינה לעגין זה
 כמקודשת למפרע, ואפילו למיד מעות הראשונות לאו לקידושין
 גיתנו, ולדידי׳ הא אינו חוזר ומיעד אס נתקדשה לאחר,
 אבל מ״מ הרי זהו מיהא משום דכיון דלאו לקידושין ניתנו
 יא״כ הרי אין כאן עוד מעשה קידושין כלל, ועל כן תפסי בה
 קידושי שני, אבל הא מיהא דלענין קידושי היעוד הקידושין
 חלויים וגגמרים רק בדעת האדון, ודעתה לא בעינן רק
 למעשה הקידושין, אבל עיקר דעת המתקדשת כבר נעשה
 עיי האב בשעת מכירה, וכדילפינן מינה דאומר אדם לבתו
 קמגה צאי וקבלי קידושיך, דגם שם לא מהניא דעתה רק
 למעשה הקידושין, ועיקר הקידושין הם מדעת האב, והיג
 ביעוד דכוותה. והכי מוכח, דהלא הא דדרשיגן מאשר לו
 *עדה דבעינן דעתה, הא לא בעינן רק דעתה ולא דעת
 האב, ואף דקטנה היא והיא ברשית אב", אלא ודאי דעיקר
 הקידושין תלוי רק בדעת האדון, ודעתה לא בעינן רק
 למעשה הקידושין, או דהוי גזהיכ ביעוד דבעינן דעתה, וע״כ
 פקע מיגה זכות אבי/ורעה אבי׳ כבר היה בשעת מכירה.
 ולפ״ז הרי מיושב היטב דעת הרמב״ם דאין מעידין על
 הקטן, דלא תקשי עליו מהך דמהט עדים ביעוד אף שהיא
 קמגה, אכן לפמשיג הרי י״ל, דהא דבעיגן טדים לקיומי
 מילתא הייגו רק היכא שמתקיים הדבר מדעתו, וכמו גו״ק
 שבדעתו עושה הקדשין והגירושין והשילות, וכן הוא הכא
 הא דבעיגן עדים הוא משום האדון שבדעתו תליא מילתא
 אם לקדשה אם לא, ועל כן בעיגן עדים לקיום מעשיו,
 משא״כ משים דידה, דבאמת לא בדעתה הדבר תלוי שתהיה
 מקודשת, אלא דבעיגן דעתה ומחשבתה משום דבלאיה ליכא
 למעשה היעוד והקידושין וכש״ג, בזה לא בעיגן עדים כלל לקיומי
 מילתא, ונמצא דאין כאן עדות על הקטנה לקיומי מילתא,
 ואף דםוד היעוד הא הוי דהיא נעשית אשתו, והוי עיקר
 העדות עליה, אבל לא באו לקיים רק מעשיו של האדון,
 ומיכ שפיר מהגיא עדותן וכמו בגירושין של קטנה. ולפ״ז
 ה״ה בתליצה מתבאר ללא בעיגן לא דעת החולץ ולא דעת
 החולצת, ורק דבעיגן מיושבתן למעשה החליצה שלהן, וממילא
 לגפטרה היבמה, א״כ דומה למעשה הקטגה בהיעוד, דגתבאר
 דכיון דלא בעינן דעתה ממש,ט*כ לא צריכיגן טרים לקיומי
 מילתא, והרי גם התם בלא מעשה הקטנה ודעתה ליתא
 ליעוד וקידושין כלל, ומ״מ מעשיו קיימין בלא עדים, וה״ג
 בחליצה, כיון דלא בעיגן דעת, רק מחשבה הוא דבעיגן,
 זהפטור ממילא בא, על כן מעשיהם קיימים גם בלא עדים,
 ושפיר קייל דחליצה בלא טדם הויא חליצה, ולא צריכיגן
 עדים רק לברורי מילתא, והיינו כמשיכ בדעת הרמב׳ם,
 זכםוגית הגמ׳ דפריך ביט לבינה מי ידענא, דהיינו רק

 לברורי מילתא, וכשיג.
 אלא דבטיקר הך טממא שכתבגו, דהא דבעיגן עדים ביעוד
 לקיומי מילתא הוא רק משום לתא לאלון, אבל לא
 משום לתא דידה, ומשום דכיון דלא בעיגן דמתה והקגאתה,
 עיכ לא בעיגן גם מדם לקיומי מילתא משום דירה, זה
 •איגו מוכרח, דיל דכל שדין קידושין בי׳ ויש בו דין קנין,
 וגן כל דין פטור, צריך עדם לקיומא דמילתא, ולא תקשי



 m והליגה חיים הלר

 ללאיש י אחרי ולא ליבם, אכן זלפיר •הרי ניחא, להן קרא
 לונעמאה לכתיב בפרשת קינוי אתי ׳לאורויי על הך דנא
 ללאיש אתר ולא ליבם לקאי על ולאי זינתה ׳וכלהבאנו
 מהתוס/ ואתי הקרא דנטמאה ללמד לעל הך איסורא לליבם
 מהני דן קינוי, וממילא לגם סועה שנסתרה נכללת בהאי
אחר ולא ליבם ואינה מתיבמת. ועכ״פ נתבאר  קרא ללאיש :
 דהא דמשני הגמ׳ דסוטה ספק אין בה טומאה הביאור הוא
 ראן* ספק טומאה אין בה לענין ימם, והא דחולצת ולא
 מתיבמת הוא משום הקרא דהיתה לאיש אחר דדרשינן ולא
 ליבם, וכמבואר בהםוגיא דסוטה שהבאנו, ולפ״ז הרי מיושב
 היטב פסק הרמב״ס דצרת סימה מתיבמת גיכ, כיון דטומאה
 לית בה, והך ללאיש אתר הרי הוי דוגמת מתזיר גרושתו
 וחייבי לאוין ועשין דצרותיהן מתיבמות, וע״כ גס בסוטה

 דיגא הכי דצרתה מתיבמת.
 והנה בפ״א מה, איסורי ביאה הכיב פסק הרמב״ם דל
 המקנא לאשתו ונסתרה ובא ער אחל והעיד שגטמאה
 והיה בעלה כהן ובא עליה אח״כ הרי זה לוקה מליה משוס
 זונה עכיל, והראב״ד חולק שם ע״ז וסיל דלוקה משום
 טומאה ולא משוס זונה, ולדעת ההמביס ליל דהא ראינו
 לוקה משום טומאה הוא משום דאין ע״א נאמן בדבר
 שבערוה, והא דהכא נאמן הוא משום דין. קינוי, וע״כ אינו
 לוקה, כמו שפסק בפי״א מהל׳ גירושין רכל שנאסרה משום
 קיגוי אין בה רק מלקוח מרים, הרי להדיא דהרמבים מחלקן
 לתרתי, דבגאםרה משום זגות ודאי לוקה, ובגאסרה משום
 קינוי אף דחשבינן לה לודאי זיכתה י עיי הע״א שמעיר
 שנטמאה אין בה מלקות, והיינו משום דחשוב ולאי רק
 מדין קינוי ולא ודאי זינתה, ואיכ בודאי נכון מה שכתבנו
 דלענין טומאה כעריות לגבי יבום דלא מהני קינוי דיינינן
 לה כמו בלא קינוי, ואין אוסרין על היחוד, וכמשיב, •כיון
 דבאמת הויין תרי גווני איסורים. אלא מראה דאפילו לדעת
 הראב״ר שם דלוקה׳ משום טומאה ג״כ נכון כמש״כ,דכלזה
 לענין איסורה לבעלה דמהגי קיגוי אז שפיר מועיל הע״א
 גס למלקות, כיון ללינה לחשובה ודאי נטמאה, משא״כ לענין
 טומאה דכעריות האמור לענין ימם ללא מהני בזה קינוי
 כלל, טיכ שפיר דיינינן לה כמו בלא קינוי, וכרחזינן דס״ל
 דאינו לוקה משום זונה, והיינו משוס דס״ל דלאיסורה משום
 זונה לא מהני בזה הקינוי שיהא עיא נאמן בזה, וא״כ
 היה הכא למגין יביס ייל ג״כ דכוותה דלא מהני ע״ז
 קיגוי כלל, ודייגיגן לה כמו בלא קיטי, ומיושב היטב רמת

 הרמב״ם, וכמש״כ.

 הלכות נערה בתולה
 פ״א הטיו בא טלי׳ ומתה היז פטור מן הקגס שגאמר
 וגתן האיש וגו׳ לאבי הגערה לא לאבי המתה,
 והוא שתמות קודם שתעמוד בדין מכיל, והוא מימרא דאבי>
 בכתובות דף ל״ת מיייש, אלא לקשה בהא דכתב הרמבים
 דדין זה אינו רק בקגס מהא לאיתא שם בסוגיא מילתא
 דפשיטא לי׳ לאביי מיבעיא לי׳ לרבא רבעי רבא יש בגר
 בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ולבנה הוי או אין
 בגר בקבר ולאבי׳ הוי, ומי מעברה וכו׳ אלא הכי קמיבעיא
 לי׳ יש בגר בקבר ופקע אב או דלמא אין בגר בקבר
 ולא פקע אב, מר בר רב אשי בעי לה הכי מיתה עושה
 בגרות או אין מושה בגרות תיקו, הרי דמבואר בםוגיא רהך
 ררשא דלאבי הגערה ולא לאבי מתה הוא מדתה מושה
 בגרות דהוי דין הפקעה מרשות אב לכל מילי, ולמה פסק
 הרמב״ם דלא מיפטר רק מקנם, והרי בהא רתנן לקמן
 בריפ נמרה שנתפתתה לא הספיקה לממוד בדן מר שבגרה
 הרי הן שלה הא פסק הרמבים דגם בושתה ופגמה לעצמה,

 ומ״ש
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 טומאה כעריות, ואיכ הרי גיחא הא לחולצת ולא מתיבמת
 ודגה כספיקא, דכיון דצריכינן למידיינה למגין זה ככל ספקי
 זנות, ודליק י מינה איסורא דקיגוי, איכ ממילא דלא הויא
 רק ספיקא ואין ספקה כודאי, ועל כן חולצת ולא מתיבמת.
 ונראה רכן הוא מבואר בםוגיא שס, דפריך מיש סיטה
 ודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי טומאה כתיבה בה,
 ר״ל דבאיםורה שעיי קינוי הא כתיב בה ונטמאה, ומשני
 מאי נסתרה נבעלה, ר״ל ועיכ לא נאמר טומאה רק על
 עיקר הזנות ולא על האיסור שבא עיי קינוי, ואס נימא
 דחייל דין קיגוי גם לגבי יבם איכ אין נימ כלל בזה סוף
 סוף אכתי דין טומאה בה, אלא ודאי דלפי המסקגא כל
 שהוא משוס קיגוי אין בה משום טומאה כתיב בה כעריות,
 ולטנין טומאה דכעריות דיינינן לה כמו בלא קיגוי, וטל כן
 לא הויא רק ספיקא, וניחא הא דתוללת ולא מתיבמת.
 ולפיז נראה למתישבא גם הםוגיא דסוטה, דפריך הגיר
 ותתיבם יבומי, ולא חייש גם לספיקא שמא זינתה, דהרי
 באמת איתא בקידושין דפ״א דמלקין טל היתוד ואין אוסרין
 על היחוד, ואיכ הרי חזיגן דבאמת כל סתירה אין בה גס
 משוס ספק זגות, ובעיכ דהגזהיכ של קיגוי הוא בתרתי,
 בין לשוי׳ ספיקא, ובין לעשות ספקה כודאה, אבל בלא״ה
 הרי היא בחזקתה ואין כאן שום םפיקא דזגות כלל, וממילא
 דהדר דינא, דלענין טומאה כתיב בה כעריות לעגין חליצה
 ויכום, דלא מועיל בזה הדין קינוי, ודינינן לה כמו בלא
 קינוי, איכ הויא בכלל הך דינא דאין אוסרין על היחוד,
 דלא הויא גם םפיקא. ועיין בסוטה דף כיה דפליגי ריא
 ורבינא אי מהניא מחילה גס לאחר סתירה להתירה לבעלה,
 והרי מהילה אינה מפקיעה את הקינוי רק מכאן ולהבא
 ומימ ניתרת, הרי להליא דעיקר איסורה הוא רק עיי הקינוי,
 וכשפקע הקינוי ניתרת, וא״כ מכש״כ דלמה דלא מהני
 קינוי לכתתלה דהיא בהיתרה ודאי, וע״כ זהו דפריך הגמ׳
 לתתיבם יבומי, כיון ללענין טומאה כעריות לא מהני קינוי,
 איכ ממילא דהרי היא בהיתרה ולאי, ואין כאן ספק ערוה,

 והרי היא ראויה גס ליבום, וכש״נ.
 והנה בתוס׳ בסוטה דף ה׳ שם הקשו על הא דדרשיגן
 שם בסוטה שנסתרה שאיגה מתיבמת משום דכתיב
 לאיש אחר ולא ליבם, להא האי קרא בסוטה ודאי עיי
 מדם כתיב דילפיגן דבר דבר מממון בסוף גיטין טיי״ש,
 ולפמשינ י״ל, דשאני הך איםורא ללאיש אחר ולא ליבם
 דמועיל בי׳ דין קינוי, וע״כ שפיר אחרינן כיון דזינתה אסורה
 ליבם, איכ היה בקינא לה ונסתרה דמיתשבא לזינתה אסורה
 ג״כ ליבם משום לין קינוי, משאיכ בהך לטומאה כתיב בה
 כעריות ללא מועיל בזה דין קיגוי, מיכ ליתא רק בזינתה
 ודאי, ולא בקינא לה ונסתרה, ונשיג. ויש להוסיף עוד טעם
 בזה, דשאני הך דינא דטומאה כתיב בה כעריות דהוא דין
 מסוייס ביבום שתהא משובה כטרוה, דמלבד דין האיסור
 שבה עול יש בה לין נוסף מםויים לענין ימם שתהא חשובה
 כערוה, ־וכלחזינן דמועיל זאת גם לענין פטורא לתליצה וגם
 לענין לפטור צרותיה, ועל כן אין זה שייך למנינא דקינוי,
 משאיכ הך איםורא דלאיש אחר ולא ליבם, כל עיקרו הוא
 מאיםורא לזנוח, דכשם 1שאסורה לבעל כך אסורה ליבם,
 וכדחזינן דדרשינן לאיסורא דיבס בקיו מאיסורא דבעל,
 וכראיתא בסוטה שם במוהר לה נאסרה באסור לה לא
 כיש,. ונראה עוד מזה, דאיסורה לגבי בעל זהו גופא האוסרה
 ליבם, ועיכ שפיר מועיל הקיגוי גם לגבי היבם, ומשרה
 אסורה להתיבם ותולצת ולא מתיבמח. ובהכי מחישבא הא
 דאיתא בירושלמי פ״א דסוטה הל״ב תגי רבי אומר שלש
 טמאות אמורוח בפרשה וכו׳ אחת לבטל ואתת לבומל ואתת
 ליבם אמר ר׳ יוסי בי ר׳ בון מתני׳ אמרה כן ואם מת
 חולצת ולא מתיבמת, ובגמ׳ הרי מבואר דילפינן זאת מקרא



 חרושי רבנו הלכות נערה בתולה דדם חלד כה
 אלא דלפיז הרי תקשי עוד יותר הםוגיא, דאיך שייך
 לומר מילתא דפשיטא לי׳ לאביי מינעיא לי׳ לרבא,
 והא הויין שני דינים נפרדים, דמילתא דאניי הוא דין פטורא
 או דין ניטול זכית ממון של האב, ושאינו שייך רק נקנס,
 ואינטיא דרנא הוא נדין הפקמה ויציאה מרשות אב, וששייך
 גם נטשת ופגם, ועוד צ״ע למה השמיט הימנים הך
 אינעיא אי מיתה עושה כגרות או לא. כיון דלפי״ד הרמבים
 אינו פטור כמתה רק מקנס ואכתי ג״מ נזה לעגין טשת
 ופגם וצ״מ. ואשר- יראה לומר כדעת הרמבים, דהנה בהך
 דיכא דלאבי הגערה ולא לאבי מתה צ״ע אס הפטור הזה
 גאמר בין לגבי אבי׳ ובין לגכי עצמה, וגם כיתומה גערה
 שאיגה ברשות אבי׳ ג״כ דינא הכי דבא עלי׳ ומתה פטור,
 או דנימא דפטור זה לא גאמר רק לגבי זכות אבי׳ ולא
 לגבי זכות הבת עצמה, ורק בקנס של אבי׳ הוא דמיפטר,
 ולא היכא שהקנס הוא של עצמה. והגה אם גימא כאופן
 השני שכתבנו דהוא דין ביטול זכית אב, איכ הא פשיטא
 רכל הדין הוא רק היכא שהקנס הוא של אב, ולא היכא
 שהקנס של עצמה, כיון רכל עיקר הפטור של לאבי מתה
 הוא רק ביטול זכית ממון של האב, אלא דגם לפי אופן
 הראשון דהגזהיכ של לאבי הגערה הוא דין פטור, ג״כ י״ל
 רכ״ז הוא רק לגבי האב, וכדרשת הכתוב דלאבי הגערה.
 ולפ״ז הא גמצא ראם אך מיתה עושה בגרות לא מציגו כלל
 להך פעורא דבא עלי׳ ומתה, דכיון דמיתה עושה בגרות
 והופקעה מרשות האב וחוזר החיוב להבת, איכ הרי ליכא
 פטורא דמיתה שגאמר רק לגבי האב, ובע״כ דמיתה אינה
 עושה בגרות והרי היא עדיין ברשות אבי׳, ועל כן שפיר
 איתא הכא להך פטורא דולא לאבי מתה, וזהו דקאמר
 הגמ׳ מילתא דפשיטא לי׳ לאביי מיבעיא לי׳ לרבא, ריל
 דלאביי הא פשיטא לי׳ דמיתה אין טושה בגרות ולרבא
 מיבעיא לי/ וניחא גמי הא להשמיט הרחבים האיבעיא אי
 מיתה עושה בגרות לנימ מזה לענין בושת ופנס, דלפמשינ
 הרי בהא לפסק הרמבים דבא טלי׳ ימתה פטור איכלל גם
 הא דאין מיתה עושה בגרות, והרי היא ברשות אבי/ וכשינ
 דרק משום זה דהיא ברשות אבי׳ הוא דחייל בזה פעורא

 למיתה, וכש״נ.

 פיב הי״ג אמרה לו אנסת אותי והוא אומר לא כי אלא
 פתיתי היז נשבע שבועת המורה על דמי
 הצער ומשלם בושת ופגם שהרי הודה במקצת הטענה עכ״ל,
 ובהשגות זיל אין כאן תובע שהתשלומין אינן שלה וכמו מנה
 לאבי בידך הוא ואם טען אביה אפשר שיהיה זה הדין וכו׳
 מכיל, ובכ״מ הביא עול נוסחא בהשגת הראב״ד וזיל אני
 אומר שהצער לעצמה כעין שאר חבלות דצער לגופה לא
 זכי לי׳ רחמגא הילכך אין כאן מודה מקצת דהגך ג׳ דברים
 דאביה כינהו מה שהודה לאביה הודה ומה שכפר לה כפר
 וכו׳ מכיל, והכימ כתב עיז חיל ואני אומר שאמ״פ שהתשלומין
 אינן שלה מאתר שמה שזוכה בהן האב הוא על ידה שפיר
 מיקריא תובע מכיל, והנה בדין זה אם יסוד הדין דתביעה
 ומודה כמקצת הוא דאזלינן כתר דבר המתייב, ועל כן כיון
 חכות האב הוא מכח הבת להכי תייל על תביעת הבת דץ
 תביעה, או דנימא דאזלינן בחר החיוב של תשלומין, וחיוב
 התשלומין הלא הוא בעיקרו להאנ, דהאב הוא זוכה בחיוב
 זה מעיקרו, לפי הפשיט זהו יסוד פלוגתת הרמב״ס והראביד,
 דהרמב״ס הרי סובר להואיל שזכות האב הוא עיי הבת ע״כ
 הוי מולה במקצת, והראב״ד הרי סובר דאין כאן דין תביעה
 ולא דין מודה במקצת הואיל והם בעלים מחולקים האב
 והבת, ומשום דאזליגן רק בתר חלות תובת התשלומין, ולא
 איכפת לכו בזה שבעיקר המחייב חרא הוא וכים זכית האב

 הוא רק עיי הבת.
 והנה

 ומיש הכא דכתב הך דינא רק בקנס, וצ״ע.
 ונראה לרמת הימנים היא, דהך דלאבי הנערה ולא
 לאני מתה אין זה דין ניטול זכות אנ, כי אם
 דהוי גזהיכ לפטוי מקנם, ואהינ והיא בישות אט׳, ורק
 לבמתה הגעיה מיפטי הבועל, ועל כן לא שייך למילף טשת
 *פגם• מינה, דדוקא לעגין הפקמה מרשות אב הוא דהוי
 לינא דלמי שזה ניחן זה ניתן, ומשום דאיתקוש בושת ופגם
 לקגם, וגס דבאחת כל שבח נעורים חל לינא להו לעגין
 זכית האב, ובגרות וגשואין כשם שמוציאין אותה מרשות
 האב לענק קנס כמו כן לענין בישת ופגם ג״כ, משא״כ
 הכא בהך דלאבי הנערה ולא לאבי מתה דהוי דין פטור,
 בזה לא איתקש כלל בושת ופגם לקגם, וכיון להגזה״כ הוא
 לענין קנס ממילא דלא מיפטר רק מקנס, אבל לענין בושת
 יפגם הרי הוא בתיובו. והכי מתבאר מתוך הםוגיא, דאמר
 אביי בא מלי׳ ומתה פטור וכו/ ואס גימא להוא זה דין
 הפקעה, והגזה״כ הוא דמיתת הנמרה מפקיטה מרשות
 אבי/ ואיכ הא אין זה מועיל רק שתופקע זכות אבי׳
 ויחול תיובא לה בעלמה, וכדתנן לא הספיקה לעמוד בדין
 עד שבגרה הרי הן של עצמה, ומדמיפטר לגמרי ש״מ דאין
 זה מדין הפקעה ורק דהוי גזה״כ לפטור מקנם, ומשו״ה
 הוא רמיפטי לגחיי, ולפ״ז שפיי פסק הימנים להוא זה
 רק בקגס ולא בבושת ופגם, לבזה לא איתקשו טשת ופגם

 כלל לקגס, וכש״ג.
 עוד י״ל בדעת הרמבים, דבאמת הך דינא דלאבי הנערה
 ולא לאבי מתה אין זה דין פטור של קנם, כי אם
 דהוי לין ביטול זכית האב, ואי לקשה דא״כ אמאי מיפטר
 לגמרי והא צריך להיות תוזר תיוב הקנס להבת עצמה
 וכדתגן לא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה הרי הן של
 טצמה, י״ל בזה, דשאגי דין ביטול זה מדן בגרות, דדן
 בירות יסודו הוא הפקעה מרשות אב, משאיכ במתה הנמרה
 לא הופקעה מרשותו כלל, ורק רכך הוא גזה״כ דבמתהאין
 להאב דן זכית ממון של שבת נעורים שבה, אף דעדיין
 היא ברשותו, אבל אין דין זכית ממון במתה. אשר לפ״ז
 גיחא גיכ הא דפקט חיוב• קנס לגמרי הכא, משום דבאמת
 הרי בשעת ביאה שהיא שעת עיקר תיובא הלא היתה
 ברשות אבי׳ והוא חכה בהקגס ובושת ופגם שבה, ורק
 בבגרות ונישואין שמפקיעין מרשות אב הוא דהוי דיגא רכל
 הני זכיות של אב גס שלמפרע תוזריןלהבת, ואיכ כל זה
 היכא שיוצאת מרשות אבי/ משאיכ • במתה הבת דאכתי
 היא ברשות אבי׳ ורק דאין במתה דין זכית ממון בזה
 אזלינן רק בתר שעת תיובא, וכל שבשעת תיובא זכה בהן
 האב אין להבת בזה כלום, וכשבטל זכית האב מיפטר הבועל
 לגמרי ואין החיוב חוזר לבת כיון ללאו דידה נינהו. אכן
 גם לפ״ז גיתא דעת הרטבים שפסק דהפטור הוא רק
 מקגס ולא מטשת ופגם, דדוקא קגם דמתוסר גמ״ד הוא
 דמהגי הא דמתה הבת להפקיע תיוט, משאיכ נטשת
 ופגם דלא מיחסר גמ״ד ונגמר חיובם תיכף בשעת ביאה,
 איכ לא איכפת לן כלל מה שמתה הבת כיון דכבר גגמר
 חיובם וזכה בהן האב, ולא דמי לבגרות ונישואין דהכל שלה
 גם טשת יפים, ולא אמריגן כבר זכה בהן האב, דשאני
 דין הפקעה מרשות אב שמועיל גם על שבח געורי׳ שלמפרע
 להחזירם לרשות הבת, ועל כן שפיר מועיל זאת גס נטשת
 ופגם, משא״כ במתה ללא מהניא על שלמפרע, וכדחזיגן
 דאין חיובו חוזר להבת, ורק דמיפטר מכאן ולהבא משום
 דנתבטל זכית ממון של האב, איכ כיז הוא רק בקגס דלא
 כגמר זכית האב עדיין ומשרה הוא דמתפקט החיוב במתה
 הבת, משא״כ בבושת ופגם רכבי גגמר זכית האב בעצם
 הממון, ואינו צריך עוד לדין זכות האב שבבת, עיכ ממילא
 אין עוד דבר הפוטר, ושפיר חייב בבושת ופגם, וכפסק הרמב״ם.



 ורה בחילה דדם הלר

 נפרה בחולה הי״ז זיל שלשה דברים של מפתה וארבעה
 של אונס הרי הן שלו שכל שבח נפורים לו מכיל, הרי־
 דהשוה גישת ופג© לקנס וכללן ברץ שבח נפורים שהוא
 מל התשלומין, וממילא דזכית האב תלוי בחיובא לאונכו
 ומפתה, ומשמש מת דפמור מקנס הרי הוא בכלל שאר
 חבלות דהבושת ופגם להבת. ולפיז נראה חהו פלוגממ הרמב״נ*
 והראביד גם הכא בהלכות נפרה בתולה שהבאט, דהנה זה
 שכתב הכימ להואיל שזכית האב הוא פל ירה פיכ הויא
 בת תבימה, כיז הוא אם זכייתו בהכישת ופגם הוא מליגא
 דשבח גמורים שזוכה הוא בזכות בתו וזכייתו הוא בהתשלומין
 פ״כ שפיר אמרינן דכיון שזכיחו הוא מכחה מיכ שפיר
 מיקריא הובע, משא״כ אם נימא להך לינא לאי בפי מסר
 לה וכו׳ גורם רהאב יש לו זכוה במיקר המחייב של הטשמ
 ופגם להרי הוא שייך להאב, וממילא הוא זוכה בחיוב זה
 מעצמו שלא מיי זכות בתו כלל, איכ הא אין החיוב בא
 כלל מכתה, וממילא ללא הויא בת תביעה, כיון לאינה שייכה־
 כלל להחיוב של האב שזוכה בו כעיקר המחייב, ועיכ־
 הראביל לםיל דזכייתו בהבושת ופגם הוא בהבת עצמה וכשינ
 למעלה מיכ זהו שהשיג דאין כאן תובע, והרמבים לס״צ
 דזכיית האב בבושת ופגם בא מכת זכות בתו עיכ שפיר
 פסק דגשבעין על תבימת הבת, ומיושב הימב פלוגתת הרמב״ם

 והראביד, וכשינ.

 הלכות סוטה
 פיג הכיג באו מדי מוחאה אחר ששתתה היז תצא בלא
 כחובה ואפילו לא אירע לה דבר מדברים
 אלו מפגי שאין המים בודקין אלא מי שאין לה עדים
 שמודימין זנותה וכו׳ אבל אם בא מיא והמיר שהיחה ממאה
 אינה אסורה ותשב תהה במלה שהרי שחחה מכיל, מיין
 במל״מ שכתב דמממא הוא משום רכל נאמנותו של הע״א
 בטומאה הוא רק למנין שלא תשתה וממילא דנשארת באיסורה
 שמקודם כיון דאין לה השקאה שתתירה, אבל לאחר שכבר
 שתתה הרי כבר הותרה טיי ההשקאה ושוב לא מהניא
 הערת העיא, ועיי״ש שהקשה דהרי הא דאמרינן בסוטה דף
 ה׳ רכל שיש לה עדים במדינת הים אין המים בורקיןאותה
 הא ילפינן זאת מקרא רועד אין בה ובהך קרא הא נכלל
 גם עיא, ואיכ אם יש לה מיא במהיי ג״כ לא יבדקוה
 המים ולא תהגי כלל ההשקאה שמקודם להתירה; עיייש

 בדברי המלימ.
 והנה עיקר דברי המלימ מבוארים להדיא בדברי הרמבים
 בפ״א שם היכ שכתב זיל כל סוטה שאמרנו שאינה
 שותה מפני טדי טומאה היז אסורה על בעלה לטולם וכו׳
 שהרי נאסרה בקינוי וםחירה והשהי׳ שתתירה נמנעה שהרי
 יש בה עד עכ'ל,הרי להדיא רכל עיקר דין נאמנות המיא
 בטומאה הוא רק למנוע ההשקאה, אלא דדברי הרמבים
 דהכא לכאורה אכתי אינן מיושבין, דנהי רכל עדותו של
 הע״א לא מהניא רק למנין למנוע ההשקאה, אבל מימ הרי
 הא ודאי דלא רק לענין שלא להשקותה לכתחילה, כי אם
 גם להפקיט מיקר דין ההשקאה, ומדין נאמנות העיא דחשביק
 לה לודאי זינתה למנין זה, ואין מועיל בה שוב השקאה
 להחירה, וא״כ מה לן בזה שבא לאחר ההשקאה, אבל מימ
 הרי עיי עדותו השתא הדר דינא דההשקאה לא מועלת בה
 ולא כלום. דמיז הא מהניא נאמנות העיא דהשקאה לאו
 כלום היא גבה כדין זינתה ודאי, והדר קשה טעמו של הרמבים
 דמיש קודם השקאה מלאחר השקאה, והלא גם בלאחר השקאה
 איגלאי מלתא למפרפ עיי המיא שאין מועלה בה השקאה
 כלל. והנראה לומר בדעת הרטבים, לטעמו הוא משום להנה
 באמת הרי קייל דאין דבר שבערוה פחוס משנים ואין פיא

 נאמן

 25. חרושי רבנו הלכיח

 והנה בפיל מה, חובל ומזיק הייל כתב הרמבים זיל וק
 החובל בבתו משלם צפר וריפוי ובושת מכיל, וכתב
 עיז הראביל וזיל לוקא בושה לחבלות אבל משת לאונס
 ופיתוי אינו חייב להא אי במי מסר לה למנוול ומוכה שחין
 מכיל, ומיין במימ שהקשה מיז לבאונס ומפתה הרי בלאיה
 פטור משוס לקם לי׳ בלרבה מיני׳ וכלתנן בכתובות לן* ליו
 הבא טל בתו פטור מפני שהוא מתחייב בנפשו, ופיכ הגיה
 בלשון הראביד דההשגה קאי על תחלת דברי הרמביים לאחרים
 שחבלו בה הוי הבושת והצער לעצמה ולא להאב, וזהו
 שהגיה דבאוגס ופיתוי גס הבושת והצער היין של האב.
 ואכתי יש לדקדק דבבישת וצער של אוגס ומפתה הרי כבר
 מבואר ברמבים הלכות גערה בתולה דהרי הן של אב
 והכא בהלכות תובל ומזיק איירי רק בדין שארי חבלות ואיכ
 הא שפיר גקט הרמביס בסתמא דהרי הן של הבת. יאשר
 יראה לומר ברמת הראביד, דבאמת בהלכות גטרה בתולה
 הא אייריגן בבושת ולמר של ביאה דאית בה תיובא דאוגס
 ומפתה, דהיה של אב מגזה״כ דוגתן לאבי הגערה, דאיתרבו
 שם גם שארי תיוביס מלבד קנס, וכדדרשיגן בכתובות דף
 מ׳ מקרא דחחת אשר עגה ומקרא דהשוכב עמה, אבל בושת
 ופגם וצער של אוגס ופיחוי בגווגא דליה בהו חיובא דאוגס
 ומפחה, רזה גכלל בחוך שארי חבלוח, אכחי לא גחבאר אם
 הן של אב או של בה, ומצאגו דכווחה במשמש מה, דגראה
 דכמו דפטור בטריוח ובחייבי לאוין היג פטור מחיובא דאוגס
 ומפתה, וה״ג מוכרת מהא דפריך הגמ׳ בכתובוח דליב טל
 הא דתנן אלו גערות שיש להן קגס הבא על הממזרת והא
 אין לוקה ומשלם, וכן שם דף ליה פרכא זו לרבה, ומסיק
 שס דמיכ כריי סיל, ואס נימא דמשמש מה חייב בקנס
 איכ הא מצינו לאוקמי במשמש מה דקנס איכא ומלקוח
 ליכא, אלא ודאי דפטור גם מקנס, וא״כ ציע בבושת ופגם
 זה אם דיגו כבישת ופגם של אונס ומפתה דהן של אב או
 דדינו כשארי תבלות דהן של הבת. ונראה ראם גימא דזכית
 האב בהבישת ופגם הוא כמו זכיתו בקנס שהאב זוכה בזכות
 בתו שהתורה זכתה לו בתשלומי בתו, איכ הוי זאת דין
 מסוייס במיובא דאוגס ומפתה, וטיכ איגו זוכה רק בגוונא
 דחיובא דאוגס ומפתה בי׳, אז הוא דהוי דיגא דהבושת ופגס
 של האב, אבל במשמש מת דלית בי׳ דיגא דאוגס ומפחה,
 וכדתזיגן דפטור מקגס, והבושת ופגם שלו הוא ככל חבלות
 דעלמא, איכ הדר דיגס להיות כשארי תבלות דהבושת ופגם
 הן של הבת, משאיכ אס גימא דהטמם דבירו למוסרה למגוול
 ומוכה שחין מועיל שיהא להאב זכות בהבת למגין בושת
 ופנס זה, וממילא דהחיוב והתשלומין הם שלו, איכ גם משמש
 מה כיון דמימ דין ביאה בזה, וכדחזינן דביאה זו פוסלה
 מן המרומה, איכ י״ל דהבושה ופגם שבזה הויין של האב,
 רכל שמהמה ביאה שייך בי׳ טעמא דאי בעי מסר לה למגוול
 ומוכה שחין, וכל שמהמה ביאה דהממשה הוי בכלל אוגם
 ומפתה ורק דחסר בי׳ חיובא דאוגס ומפחה, אבל מאחר
 דהזכות הוא של האב בעיקר המחייב, איכ ממילא דדיגו
 תלוי רק בעצם המעשה שדין אוגס ומפתה בי׳ והרי הוא
 של האב. ולפיז גראה דזהו ביאור דברי הראביד שכתב
 דבושת ופנס של אונס ופיתוי איגו מתתייב האב לבתו, ולא
-תקשי עליו דהא הוי קם לי׳ בדרכה מיני׳ דפטור לגמר/
 דהראב״ד איירי בגווגא דלית בי׳ חיוב מיתה וכגון במשמש
 מת, ותיוב בושת ופגם שלו הוא מדין שארי תבלות, וזהו
 שחידש הראביד דמשום הך טממא דאי במי מסר לה למגוול
 ומוכה שמין ממילא דכל שבושת ופגם שלו הוא טיי ביאה
 הרי הזכוח לאביה אף שהוא חיוב של חבלות וכש״ג. והרמבים
 דהשמיט זאת, ייל או משום דלא הוזכר זאת בגח׳, או דנימא
 דהרמבים םיל דזכית האב בבושת ופגם הוא רק בהחשלומין
 ולא בעיקר המחייב, וכמבואר כן בדברי הרמבים פיב מה׳



 חרושי רבנו הלבות סוסה חיים הלד כו
 מסמם בזה משום להרי בכימ אין לבר שבמרוה פחות
 משגים ואינו נאמן לומר כלל שזיכתה ונטמאה, ורק לכן הוא
 גזהיכ לבמקוס קינוי וסתירה מיא נאמן, ואיכ כל זה הוא
 לפנין איסור טומאה להוא איסורא של קינוי וסתירה, משא״כ
 למנין איסור זונה לא מהניא כלל קוים, וע״כ ממילא דלענין
 זונה הלר לינא לאין לבר שבעמה פחות משנים ואין ע״א
 נאמן לומר שזינתה, והא לפסק הרמבים הכא דלוקה משום
 זונה. הוא משום לכיון לאסירא ליי מיהא משום איסור
 טומאה שע״ז עיא נאמן, איכ ממילא לכשבא עליה נעשית
 זונה בביאתו זו גופה, וכמי שפסק הרמבים בפייח שם לכל
 שנבעלה למי שאסורה להנשא לו נעשית זונה, ועיכ שפיר
 לוקה משום זונה על ביאה זו, כיון מעשית בה זונה והויא

 ביאתו ביאה של זונה.
 ולפי? הרי גיחא גם הא לפסק הרמבים דלוקה רק
 משום זוגה ולא משוס טומאה, ומשום רגראה
 דהרמבים םיל דגם למנץ טומאה דמהגי לזה דין קיגוי
 וסתירה ומיא נאמן לומר שגעמאה, מימ כל זה הוא לענק
ן טומאה של ונממאה הנאמר בקינא לה ונסתרה ובזה  ד
 הוא דמהני דין קויס, אבל לא למנין שם מומאה הנאמר
 בזינתה ודאי, וכמו דלא מהניא דין קרס לענין דין זונה
 כמויכ •לא מהגיא גס למנין שס טומאה שנאמר בנממאה
 ודאי, רק לעגין שם טומאה שגאמר בקויס טצמה. ויסוד
 לזה מהא דפסק הרמב״ם בפ״ו מה׳ יבום וחליצה הי״ט
 דצרת סוטה שקנא לה וגסתרה מתיבמת, ובזיגתה ודאי פסק
 דצרתה פטורה חן החליצה ומן הימם, ובטיכ לקויס לא
 מועיל רק לטנין שם טומאה הנאמר בקרם, אבל לא על
 שם טומאה הנאמר בזיגתה, ולית בה גם דין ספק זינתה
 וצרתה מתיבמת. ולפ״ז גראה דס״ל להרמב״ם דגם דין
 נאמנותא דע״א הוא רק לטגין הך איסורא דוגטמאה הבא
 מכח דין קוים, משא״כ לטנין דין הלאו של טומאה שנאמר
 בזינתה, כיון דהקו״ס לא מועיל לאשמי׳ ספיקא, ממילא דאץ
 מועיל מיז גם נאמנותו של העיא, אשר ע״כ שפיר ם״ל
 להרמבים דאיגו לוקה רק משום זוגה ולא משום מומאה,
 כיון דלטגין הרין טומאה שגאמר בו הלאו אין עיא נאמן
 בי׳, ומשום זוגה הייגו טטמא דלוקה כמש״כ משום ממשית
 זוגה בביאה זו גופה, ללא שאגי איסור טומאה של קוים
 משארי איסורים דגמשית מל ידם זוגה לרמת הרטבים בפיית
 שם, משאיכ לעטן טומאה דלא שייך זאת, והאיסור טומאה
 צריך לתול בה רק מייז שנאמין להעיא על עיקר המעשה
 שינתה, בזה ס״ל להרמבים דליתא זאת בעיא וכש״נ, וע״כ
 אינו לוקה רק משום זונה ולא משום טומאה. ולפי המבואר
ט חלוק,  כל עיא בקויס המטיר שנטמאה, לדמת הראב״ד ד
 מאמן למנין הלאו של טומאה הנאמר בזינהה ודאי ולא
 לענין זוגה, ולדעת הרטבים גם לטנין הלאו של טומאה
 אינו נאמן וכל נאמנותו הוא רק לענין איסור טומאה של

 קינוי וסתירה.
 והנה דברי הראביד שכתב וזיל דכל אונס בעיא לא
 קרינן בי׳ זונה אלא משום טומאה והכי איתא
 ביבמות בלישנא בתרא דרבה טכ״ל, לכאורה תמוהין ואין
 להם שום מובן, למאי שיאטי׳ לדין אונם לע״א, ואם איכא
 פלוגתא ביבמות לן* ניו באשת כהן שנאנסה אם במלה
 לוקה טליה משום זוגה או רק משום טומאה מאי שייכות
 הוא לדין מיא לאחר קוים וצ״מ. והנראה לומר בדעת
 הראב״ד, דהגה כבר הקשו הראשוגים בסוגיא דיבמות דף
 ניו שם ללישגא בחרא דרבה דאשת כהן שגאגסה במלה
 לוקה עליה משוס טימאה, אבל משום זוגה לא דבאונס לא
 קרינן בי׳ זוגה, והרי להדיא תגן בכתובות דף ייד בתינוקת
 שירדה למלאות מים מן העין ונאנסה ראם רוב פסולין
 אסורה לכהונה, הרי להדיא דגם באונם נעשית זונה, ועיייש

 בבעהמ״א

 נאנק לומר כלל שזיכתה, ורק במקום פינוי וסתירה הוא
 דהר גזהיכ להאמץ גם מיא, ונראה ללאו בממשה קינוי
 וסתירה לחול הוא לתליא, כי אם לבמינן גם האיסור של
 קיטי וסתירה, לרק במקום לחייל פלה לץ סוטה ואית בה
 איסורא לסוטה ולין ספק זינתה אז הוא למופיל מלותו של
 המיא לשר׳ לולאי זינתה לאסרה בולאי, אבל במקום לבלא
 עלותו של הפיא ליכא פלה איסורא ואינה בדן סוטה כלל,
 אז שוב לא מהניא פלותו של העיא לאסרה. ולפ״ז נראה
 לאם בא העיא להעיל זה גופא שהוא במקום קינוי, עיז
 גיכ אינו נאמן כלין לבר שבערוה שלא במקום קיגוי, להרי
 בלא מדתו לית בה איםורא לקינוי. ולפיז הרי מיושב היטב
 לברי הרמבים שפסק לאם בא העיא לאחר השקאה אינו
 נאמן, דכיון דכבר פקע מינה בהשקאתה איסורא רקינוי,
 ולית בה טור דין סוטה וספיקא דזינתה כלל, ורק עיי
 עדותו הוא שבא לבטל ההשקאה ולאחולי בה דק סוטה
 ודין זינתה, מל כן שוב אין המיא נאמן בזה כדין דבר
 שבערוה שלא במקום קיגוי וכשיג. וגיחא השתא גם קישית
 המלימ דאמאי לא אמריגן רגם בהי׳ לה עיא במהיי אין
 המים בודקין אותה, אכן לפיז הרי ניחא. דכיון דבבא לאחר
 השקאה לא מהימנינן לי׳ כלל בעדותו, מיכ אינו נאמן גס

 לבטל ההשקאה.
 ולפי דברינו הרי ייל, דגם רמת הרטבים היא מאמנות
 העיא בטומאה היא מל מיקר המעשה, דנאמן לאסרה
 בתורת ודאי, והא דכתב הרטבים לעיל שהרי נאסרה בקינוי
 וסתירה, היינו משום דבזה הוא דתלוי יסור דין נאמנותו,
 משום שנאסרה בקינוי וסתירה, וכש״נ דהא דעיא נאמן
 בטומאה הוא רק בעת שאסורה מספיקא דקינוי וסתירה,
 וגיחא גם הא דהוסיף הרטבים טממא דהשתי׳ שתתירה
 נמנעה, דכיון דיסוד נאמנותו של הט״א הוא רק בצירוף
 מה דאסורה היא מחמת הקויס, איכ ממילא דגם לאחר
 הגדת העיא אם אך הוה פקע מיגה איסורא דקויס הוה
 פקע גם נאמנות העיא, והי׳ חוזר דינו כעיא ברבר
 שבמרוה בלא קינוי וסתירה דאיגו גאמן, ולהכי הוא דהוסיף
 טממא דההשקאה נמנעה עיי המיא, וממילא נשאר בדין
 נאמנותו שזינתה לאסרה, אבל אהינ מאמנות העיא הוא על
 פצם המטשה שזיגתה, מגזהיכ דנאמן לאסרה בתורת ודאי
 במקום קוים. אלא דמימ סתימת לשון הרמבים מורה
 דדמתו דכל נאמנות העיא היא רק למטע את ההשקאה.

 הלכות איסורי ביאה
 פיא הכ״ב המקנא לאשתו ונסתרה ובא פיא והמיר
 שנטמאה והי׳ בפלה כהן ובא מליה אחיכ
 היז לוקה עליה משום זונה אע״פ שעיקר העדות במד אחד
 כבר הוחזקה בו זוגה עכ״ל, ובהשגות זיל אינו כן דאינו
 לוקה משום זונה אלא משום טומאה רכל אוגס בעיא לא
 קרינן בי׳ זונה אלא משום טומאה וכר מכיל. ובאמת
 דמדברי הרמבים בפיית מהל׳ איסורי ביאה הייב מבואר
 כדעת הראביר שכתב שס וזיל כל אשה שקנא לה בעלה
 ונסתרה ולא שתת מי סוטה אסורה לכהן מפני שהיא ספק
 זונה, בין שלא רצת היא לשתות וכו׳ בין שהיתה שם מדות
 שמונעה מלשתות וכו׳ הואיל ולא שתת מכל מקום היז
 אסורה לכהונה מספק מכיל, הרי להדיא רגם היכא שאינה
 שותה מפגי עדות, דהייגו שיש טדות טומאה, גיכ איסורה
 לכהונה הוא רק מספיקא, וכדין כל הנשים שאינן שותות.
 אלא דציע סתירת דברי הרמביס, דהרי הכא פסק להדא

 דלוקה עלי׳ משום זונה, וציע.
 והנראה לומר, דבאמת גם רמת הרמבים כדעת הראביד,
 דאין עיא המעיר בטומאה מועיל למגין זוגה,
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 ורק באונס הוא דפליגי הנך תרי לישני אי הויא זונה אי
 לא, וסוגיא זו הא קיימא בקויס ומיא נכש״נ. אשר עיכ זהו
 שהשיג הראבידעלהרמב״ס מסוגיא ליבמות לנאמר שס מרא
 נאמן למנין מומאה למולם ולעגין זונה לוקא ברצון ולא באננס.
 ולרמת הרמבים ציל לס״ל נשימת יתר הראשונים להסוגיא
 קיימא בזינתה בשני מריס, אבל אהינ דעיא בקויס אינו
 נאמן רק למנין איסור משה של קויס ולא לענין לאו

 דטומאה, וכש״נ.

T הייב ואסור לו לאדם לבוא על אשתו סמוך לוסתה D 
 שמא תראה דס בשעת תשמיש שנאמר והזרתס
 את בני ישראל מעומאתם מכיל, עיין במימ שכתב דהקרא
 אסמכתא במלמא ואיסור זה הוא מדבריהם וכמו שפסק
 בפ״ת דוסתות דרבנן. והנה בשבועות דף יית קפריך הגמ׳
 בשאין סמוך לוסתה אנוס הוא ומבואר שם בסוגיא ,דאינו
 תייב תמאת רק על סמוך לוסתה וכנון דקאמר יכולני
 לבעול, וכן פסק הרטבים בפיה מה׳ שגגות הליו עיי״ש,
 וכבר הקשו דהרי וסתות דרבגן, ואיכ הא מדאורייתא אין

 תילוק כלל בין בשעת וסתה לשלא בשעת ׳,וסתה, וצ״ע.
 אכן נראה מבואר בדעת הרמבים, דס״ל דהא דאמרינן
 דוסתות דרבנן אין פירושו רכל יסוד הדין של קביעות
 וסת הוא רק מדבריהם, ומדאורייתא לא תל דין קביעות
 וסת כלל, דהנה ברמב״ם פיו שם היו זיל כל.ימי האשה
 מיום שיקבע לה וסת עד שממות או עד שיעקר הוסת
 ליום אתר תספור לעולם שבמה מתתלת יום הוסת ואחריהן אחד
 יעשר ואתריהן שבעה ואתריהן אהד עשר וכו׳ שכל ימיה של אשה
 כך הן שבעה ימי נדה וי״א ימי זיבה עכ״ל, והך וסת שהזכיר
 הרמבים אין פירושו כמו שעת וסתה המוזכר מתחלה
 ברמנים בה״ב שם, דהפירוש שם אלו הימים שהוקבעו
 להיות ימי נדה, אבל הכא ריל שעת וסתה ממש שקבעה
 לראיתה, והוא זה מבואר מהא דפסק הרמביס בפיח שם
 ה״מ ויי בדין שינתה וסתה וזיל ואם נקבע לה וסת בימי
 זיבחה ה״ז חוששת לוסתה וכו׳ כיצד תיששת לוסת אם
 ראתה דם בוסת זו אפילו יוס אחד חשב לנדחה מספק
 וכו/ והיינו משום דחיישינן שמא הוא זה קביעות וסת, וממילא
 דמשתגה גבה חשבון ימי נדה וזיבה והויא ראי׳ זו ראי׳
 של גדה, הרי להדיא דדין חשבון ימי גדה וזיבה. תלוי
 בקביעות וסת, וכן משממ מדנרי הרמנ״ם בהיג שם שהזכיר
 דין חשבון ימי גדה וזיבה גבי קביעת וסת, דשימ שכל
 חשבון וקבימות ימי גדה וזיבה תלוי בקביעות וסתה, וכן
 הוא מבואר להדיא במ״מ שם, והרי תשמן של ימי גלה
 וזיבה פשימא דהוי דאורייתא, דהלא זהו עיקר יסור הדין
 והחילוק שבין גדה לזבה, ובעיכ דגם דין קביעות וסת הוא
 גיכ מרית לכוימ. והא דאמרינן דוסתות דרבנן הוא רק
 למנין המומאה, רזה דתיישינן דראתה בשעת וסתה זה לא
 הוי רק מדרבנן, ומדאורייתא לא תלינן למימר שראתה, אבל
 אהינ ראם ראתה מיקרי זה שראתה בשעת וסתה גס מדית,
 דעצם החלות של קביעות וסת הוא מרית, והרי דין וסתות
 לשור המועד מדמינן לי/ ובשור המועד ליכא שוס דין שגחוש
 לגגיתה בזמן העדאתו, אלא דעיקר הדין הוא ראם עח
 מיקרי גגיתה של המדאה, וא״כ היג בוסתות דכוותה עיקר
 הדין מרית הוא רק דין קביעות וסת, שזו היא שעת
 וסתה. וזה לכויע דאורייתא, והפלוגתא אי וסתות דאורייתא
 או לרבגן הוא רק אי חיישיגן לראי׳ בשעת וסתה מדאורייתא
 או לא, אבל אהיג דעיקר החלות לין של וסתות הוא
 דאורייתא, וזהו דנאמרה ההלכה דימי נדה וימי זיבה תלויין
 מסח. ולפייז הרי ניחא הסוגיא דשבועות דחחלקת בין כשעת
 וסתה לשלא בשעת וסתה לענין החיוב חמאת, גם אם נימא
 דוםתומ דרבגן, דכיון דגם מרית חל דין קביעות וסת, שזו

 היא

 בבעהמיא שתיק דבכל העריות ונבעלה לפסול לה אהינ
 דגעשית זוגה אף באונם, אבל באיא שאגי דגלי בה רתמנא
 דגתפשה מותרת עיייש בדבריו, ולכאורה צימ דמאי שיאמי׳
 לאונס דשרי בעומאה לענין דין זוגה שבה, וצימ. והגראה
 לומר בזה, דבאמת בכל איא שזינתה שנעשית זונה ופסולה
 לכהוגה הוא מתרי דיגי, חרא משוס דלא גריעא איא משארי
 עריות וכל הגי דאםורה להגשא לו דגעשית זוגה, ועור איכא
 דין מםויים באיא מדין עומאה של איא דתל בה שם זוגה
 לכהוגה, ,וזה גילף מהא דדרשיגן וגטמאה וגממאה ונממאה
 אחד לבעל ואתר לבועל ואתר לתרומה, הרי* דאיכא דין
 שומאה בזנות דא״א לפסלה מן הכהונה, איכ ממילא דנששית
 גם זונה ואסורה לכהן משים זונה. ולפייז הרי ייל דגס
 לענין דין אונס דינה תלוק, ראם באנו לדון בה דין זונה
 משום דהרי היא כשארי עריות דנבעלה בעילת זנות בזה
 באמת דינה כשארי עריות מעשית זונה אף באונס ולא
 שייך מיז הדין דנתפשה מותרת כיון דאין זה מדיני טומאה
 לא״א ורק מרין ערוה וביאת איסור שבזה, משאיכ אם
 באנו לדון בה דין זונה מכת דין זנות דא״א, איכ הרי
 חלות דין זונה שבה הוא זה מדיני העומאה שנאמר בא״א
 שזינתה, בזה שפיר יש לתלק בין אונס לרצון, ואונס דרממנא
 שריי׳ להפקיע מיגה דין טומאה לית בה גס דין זונה הבאה
 מחמתה. ובזה יש מקום לומר, דהא דרב עמרם ביבמות דף
 כיו שם דאשת ישראל שגאגםה אסורה לכהוגה והא דאמר
 לבה דבאוגם לא הויא זוגה לא פליגי אהדדי, דבאמת איא
 שנאנסה גיכ הויא זוגה ופסולה לכהוגה, ומשום דלא שגיא
 איא משארי עריות ופסולין שנעשית זוגה מל ידם, וזהו
 מימרא לרב ממרס דאשת ישראל שנאנסה אסורה לכהונה
 זמשום זונה כיון מבעלה לפסול לה, ומימרא דרבה לבאונס
 לא הויא זונה קיימא על דין זונה הנאמר באיא במסרים
 משום דין טומאה שבה, בזה הוא דס״ל דבאונס לא מיקריא
 זונה, וכדילפינן לה מקרא דוהיא לא נתפשה הא נתפשה
 מותרת וכמבואר בסוגיא שם. אלא דבאמת הרי אין מקום
 לכל משיכ, דאיזו נ״מ יש לנו בזה אם דין זוגה הבא מכת
 טומאה דא״א איתי׳ גם באונס אם לא, כיון דמכיפ היא
 זונה למולם משום דין נבעלה לפסול לה וכשינ. אכן גראה,
 חהו שתירש הראביד דהנך תרי לישני דרבה קיימי במקום
 קוים ועיא, וסיל להראביד דעיא שנאמן במקום קוים
 נאמן לכל מילי, בין לטנין איסור טומאה ובין לענין איסור
 זונה, אלא דכ״ז לענין דין זונה הבא מכת דין טומאה של
 איא, משאיכ אם באנו לדון בה דין זונה משום דין בעילת
 זנות של כל העריות, איכ הוא דבר בפיע שאינו מענינא
 דקוים כלל, כיון דאין זה מדיני טומאה של איא, ישם אתר
 הוא דקגרים לה, ,דין נבעלה בעילת זנות של טרוה, טל כן
 ממילא דאין מועיל לזה קוים כלל, וממילא דאין עיא נאמן
 בזה, והסוגיא דקיימא במקום קוים ועיא הא גמצא דאין
 כאן כלל דין זוגה של גבעלה לפסול לה האמור בכל המריות
 כיון דאין העיא נאמן בה, ואין בה רק פסול זוגה הבא
, שבמקום קוים יהא עיא  מכח טומאה לאיא לרתמנא רבי,
אק בה, ועיכ זהו דקאמר רבה לכל באונס לא הויא  נ
 זונה, ומשום דכיון דיסוד דין זונה שבה בא מכח דין טומאה
 האחור באיא עיכ ליתי, באונס דרחמנא שריי׳ מקרא דוהיא
 לא נתפשה,.וזהו שכתב הראב״ד דכל אונם בעיא לא קרינן
 בי׳ זונה, כיון דכל הך דינא דבאונס לא מקריא זונה הוא
 זה רק בזינתה עפיי עיא דפקע מינה דץ זונה של נבעלה
 לפסול לה, אבל בנבעלה מפיי שני עדים כיון דהיא זונה
 מדין נבעלה לפסול לה איכ ממילא דהויא זונה גם באונס.
 ולפי המבואר הא נמצינו למדץ מהםוגיא דיבמות דעיא
 בקוים נאמן בין לענק לאו דטומאה ובץ לענין לאו רזונה,
 וכמבואר כסוגיין דלכו״ע לוקה משום זונה ומשום טומאה,
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 למכרות, ולא מיבמיא לרשב״א דסיל מבמות רף מיז רמפה
 ומטבילה לשם שפחות ואיצ לעתה וקבלת מצות, וכן בלוקת
 עבד מן הנכרי ג״כ כופהו ומטבילו וא״צ לקבל וכדאיתא
 בדף מיח שם, אלא אפילו לפימ דקי״ל כרבנן דאת ר זה
 ואחד זה צריך לקבל, וגם טבילת מבלות אינה אלא מדעת
 המבד, מ״מ כיז הוא בעיקר הדין גירות וקבלת מצות, אבל
 כל שגתגייר וקבל המצות מדעת, דעיקר גירותו קיימת,
 ממילא שוב הדר דינו לחייל בי׳ מה שראוי לתול בי/ וכיון
 שיש בו דין ממון של עברות ממילא הויא גירותו גירות של
 עבדות, ותייל בי׳ דין איסורא דעבד׳ וזהו דקאמרה הגמ׳
 דהיכא דקגי לי׳ האדון לגופי׳ לא קנה עצמו ביה, מהי
 דהקגין ממון מצמו לא מעכב מלחול בי׳ דין גירות, אבל
 הרי זהו גורס שיחול עליו דין גירות דעבדוח, וממילא דהוא

 עבד באיםורא וקדושת 1ופו, ולא בן חורין.
 ויסוד לדברינו נראה מדברי הרמב״ם עצמן שכתב זיל
 גכרי שקגה גכרי לעבדות לא קגה גופו וכו׳ אעפיכ
 אם מכרו לישראל הרי גופו קנוי לישראל, וכבר הקשה
 הכימ דהוא זה סותר להסוגיא דבלוקת מן הגכרי לא קט
 גופי׳ משום דמאי דקגי לי׳ הוא דמקגי לי׳ לישראל, אכן
 לפמש״ג גראה, דלהרמב״ם הסוגיא קשיתי/ דאמריגן דבלוקת
 מן הנכרי אם קדם וטבל לשם ביה קנה עצמו ב״ת משום
 דגכרי גופא לא קני לי׳ וכו׳ וכיון דקדם וטבל לשם בית
 אפקעי, לשמבודי׳ כדרבא דהקדש חמן ושיחרור מפקיעין
 מידי שממד, וקשה דלמה צריכיגן לטעמא דמפקיע מידי
 שעבוד, ותיפוק לן דכיון דכל דין עיכוב גירות שמיי קנין
 ממוגא הוא רק משוס דהקגין גורם שיחול עלי׳ דין עברית
 בטבילתו לשם ב״ח, וזו היא שמעכבתו שלא יחול בי: גירות
 דחירות, ואיכ הרי לא שייך זאת רק היכא דקגי גופי/ דאז
 שייך לומר שהקגין יגרום בי׳ דיגא שבמטשה גירות הוא
 נעשה טבד, אבל בלוקח מן הנכרי כיון דלא קני טפי/
 ורק קנין מעשה ידיו הוא דאיח לי׳ בי/ וא״כ הרי פשיטא
 דבטבילמו לשם ביח לא יחול מלי׳ דין מבדות ממילא, וא״כ
 ממילא דגירותו לשם בית קיימת, כיון דאין כאן דין טבחת
 שתעכב, ורק דין ממון במלמא, שזה לא שייך כלל לעכב
 דין גירות, ולמה תלי לה הגמ׳ בדינא דמפקיע מידי שעבוד,
 וצ״ע. וע״כ הוכיח מזה הרמב״ס דגם בלוקה מן הגכרי כיון
/ שבטבילתו י  שבא ליד ישראל גופו קנוי לישראל, וא״כ ראוי ה
 וגירוחו לשם ביה יחול בי׳ ממילא דין גירות דעבדות, משום
 הקגין שבגופו שמועיל לחול בי׳ דין עבדות ממילא, והי׳
 צריך להיות דיגו שגטשה טבד בטבילחו לשם ביח, וע״ז
 הוא למייתי הגמ׳ הך ליגא דהקדש ממן ושיתרור מפקיטין
 מידי שעבוד, דמשום זה הוא דמועיל זה שטובל ומגייר עצמו
 לשם ביח להפקיע מיגי׳ דין ממוגי׳, וממילא דפקע מיני,
 חלות דין של עבדות הראוי׳ לחול בי׳ בשעה טבילה,
 וטבילתו לשם ביה קיימת להיות ב״ח. ואשר גראה עול
 בדעת הרמב״ם, דהא גופא דקגי לי׳ להטבילו לשם טבחת
 משוי׳ לי׳ לקגין הגוף, דבאמת הא דדרשיגן אתם קוגים ולא
 הם קוגים, הא עיקר הדרשא היא דאין לגכרי בהברו קנין
 עבדוה שיחשב עבד כנמני שלו, ורק קגין מעשה ידיו הוא
 דאית לי/ משום דחשוב זה קגין ממונא לבד ולא קנין
 עבדות, והא דגם בקגין ממוגי׳ לא קגי לי׳ רק לממשה
 ידיו ולא לגופי׳ הרי לא מציגו מיז מיעוטא, אלא נראה
 חה ממילא נלמד, משוס דבאמת גם נכרי חשוב אין גופו
 ממון, ולא שייך גבי׳ קגין הגוף כלל, והא דיש לישראל בו
 קגין הגוף, הוא רק משום דינא דעבדות, ובנכרי דלית לי׳
 קנין מבדות, ממילא דכל קנין ממון שלו לא היי רק קנין
 ממשה ידיו בלבד, אשר על כן כשבא אחיכ לרשות הישראל
 כיון דקני לי׳ להטבילו לשם עבדות, איכ ממילא הדר קגין
 ממון שלו לקגין הגוף, טון דכל טיקר קגין הגוף תלו•

 כד!

 חרושי רבנו הלכות ו
 היא שמת וסתה, איכ ממילא חה לתוד מפקיע הדין אוגס,
 ולא איכפת לן מה שמדית איגו צריך לחוש שתראה, דמימ
 לפנין דין אונס, כיון שאם תראה מיקרי זה ראי׳ של שמת
 וסתה, וכל שרואה בזמן הראוי לה ממילא דאינה ככלל אונם,
 ורק שוגג הוא דחשוב כיון דםבר יכולני לבעול, ואתיא שפיר
 הגמ׳ גם למיד וסתות דרבנן, כיון דדין קרבן הלא תלוי באם
 היתה הראי׳ בזמגה אם לא, חה שייך לעיקר דין קבימות

 וסח, חה דית לטיפ, וכשיג.
 ומעתה הרי י״ל, דהדרשא דוהזרתם היא דרשא גמורה
 מרית, ואעיג דוסתזת דרבגן, דהרי עיקר הדין
 לוהזרחם הוא שצריך לפרוש במקום שיוכל לבוא לידי טומאה
 וגרה, וזו היא מצוח ההזרה ופרישה, וא״כ כיון דעיקר
 קביעות הוסת הוא דאורייתא, נהי דבמבר וסתה קי״ל
 חםתות דרבנן ולא חיישינן לראחה, אבל מ״מ בשעה וסתה
 עצמה הרי היא בכלל אפשר להיות רואה, ומייל מ״ז תובת
 הזרה ופרישה מד״ת, וכסתימת לשון הרמב״ם דהוא ר״ת.

 פי״ג הייא הלוקת עבד מן הנכרי וקדם העבד וטבל
 לשם בן תורין קנה עצמו עכיל, וכן פסק
 בפיח מה׳ עבדים הי״ט עיי״ש, וכבר הקשו עיז מהא דאיתא
 ביבמות דף מיה מ״ב אריח בר גוריא אמר רב הלוקח מבד
 מן הגכרי וקדם וטבל לשם בן חורין קגה עצמו ב״ח מ״ט
 נכרי גופא לא הגי לי׳ מאי דקגי לי׳ הוא דמקגי לי׳ לישראל
 וכיון דקדס וטבל לשם ביח אפקעי׳ לשטבודי׳ כדרבא דאמר
 רבא הקדש חמץ ושיחרור מפקימין מידי שיטבוד וכו׳ אריא
 ליש אלא בלוקח חן הגכרי אבל גכרי גופי׳ קגי דכחיב וגם
 מבגי התושבים וגו׳ מהם תקגו אחם קוגים מהם ולא הם
 קונים מכס וכר, הרי להדיא דהך דינא אס יכול הטבד
 להקדים ולטבול לשם בית הוא תלוי באם יש לובוקגיןהגוף
 אם לא, ואיכ לפימ דפםק הרמב״ם בפ״ט מה׳ טבדיס היה
 זיל נכרי שקנה גכרי למבדות לא קגה גופו ואין לו בו אלא
 ממשה ידיו אטפיכ אם מכרו לישראל הרי גופו קנוי לישראל
 מכיל, הרי דרמת הרמבים דאף בלוקת מן הגכרי קגי
 גופי/ וא״כ איך פסק הנא ראם קדס העבד וטבל לשם
 ביה קגה עצמו ביה, והא מכיון דיש להרב בו קגין הגוף

 איכ לא מהניא טבילתו לשם ביה וכמבואר בגמ/ וצימ.
 תראה לומר, דהגה בהא דקאמר הגמ׳ דבלוקח נכרי
 גופי׳ לא קנה טצמו ביח, ולא מהניא טבילחו
 שלשם חירות, משוס דקגי לי׳ גופו וכדילפיגן מקרא דמהם
 תקנו וגו׳ ראתם קונים, קשה דהרי כל זמן שלא טבל הא כל
 קניט הוא רק קנין ממוגא בלבד, ומאי שייכות הוא למטע
 דין גירות, וכי גירות בממונא תליא, ונהי דאם תהא תלה
 הגירות יופקע גס הקגין ממון שלו, הלא זהו רק מילתא
 מזמילא, אבל עצם דין הגירות וכגיסתו לקדושת ישראל הא
 לא שייך כלל לדין ממוני/ ואיכ מאי שייכות הוא הקנין
 ממון שבו למנוע הגירות שלא יוכל לגייר עצמו לשם ב״ח,
 וצימ. ואשר יראה מוכרח בביאור הסוגיא, דהא דקאמר
 הגמ׳ דבמקום דקני גופי׳ לא קנה עצמו ביח, אין פירושו
 דבטלה כל מעשה הטבילה והגדות שמשה, והרי הוא בנכריותו
 כמו שהי/ אלא דמיקר הדין בזה הוא, רכל שיש להאדץ
 בו קגין הגוף, והוא זה קגין של עבדות, אף דאיסורא
 דעבדות עדיין לית בי׳ קודם טבילה, משום דעדיין לאו עבד
 הוא בקדושת גופו, מימ כיון דקגי מיהא גופי׳ לדין עבדות,
 אית בי׳ דינא דכשטובל ומגייר עצמו הרא גירותו גירות של
 עבדות, וגם בטבל לשם ביח, מימ כיון דיש בו קנין הגוף
 של ממון הטרם שתתול מליו גירות דעבדות, עיכ ממילא
 דטבילתו וגירוחו לשם ב״ח מתחלקת, ומולה רק לגירות
 לעבדות כלבד, ואין זה תסרון ושינוי בהדין גירות, כיון
 לבאמת הגירות דחירות כוללת יותר, ושפיר מהניא לגירות
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 מובל, הלי רמטבילק אותו לשם מבלות בעיכ, ואי משים
 קכין מעשה יליו איך ימשוהו במיכ לטבל גמור, ואיל
 לאיירי בלוקח נכרי גופי/ דאיכ הרי אינו יכול להקליס ולומר
 לשם ביח אני מובל, וגם לתקשי לרב אחאי לסיל לגם
 בלוקח נכרי גופי׳ אין לו רק קנין ממשה יליו, אלא ולאי
 ללמולם יש לישראל בו קגין הגוף, ומשום זכותא דבירו
 להטבילו לשם מבלות, ופלוגתא לרב אחאי היא רק אס חייל
 בי׳ שם מבלות מעכשיו, ולעגין ליגא להפקעה מיד שעבוד.
 ולפ״ז הרי מבואר מתוך הםוגיא, לישראל הלוקח מבל מן
 הגכרי קגי גופו, ומימ יכול לטבול לשם ביח, משום טעמא
 דהקדש מפקיע מידי שעבוד, וזהו כפסק הרמבים, וכשיכ.
 והגה פסק הרמב״ם דשראל הלוקח עבד ק הנכרי קנה
 גופו בסתמא, ולא הזכיר דמכ״פ אין לו קגין עבדות דממוגא
 מעכשיו, משום דגכרי רק מאי דקגי לי׳ מקגי, משום דגראה
 דהרמבים פוסק כרב אחאי, וכמו שפסק בסתמא דקדם
 וטבל לשם ביח טבילתו קיימת, ולא חלק בין לוקח עבר
 מן הגכרי ללוקח גכרי גופי/ וא״כ הא גמצא דלעולם לית
 בי׳ קגין טבדות דממוגא קודם טבילה, ואין לו רק הך
 זכותא דבירו להטבילו, שזה איתא גם בלוקח טבד מן הגכרי,
 ונמצא דלוקח טבד מן הנכרי שוה דינו ללוקח נכרי גופי/
 ושפיר סתם הדברים דכשבא ליל ישראל גופו קנוי כדין
 כל עבד כנטני קודם טבילה, ומיושבים היטב דברי הרמבים,

 וכש״נ.
 והבה הכ״מ כתב דהא דכחב הרמב״ס אעפיכ אם מכרו
 לישראל הרי גופו קנוי לישראל, ריל לאחר טבילה,
 דאז ודאי גופו קגוי, אבל אה״ג דקודס טבילה איגו קונה
 אותו אלא לממשה ידיו, וכהסוגיא דיבמות דגכרי רק מאי
 דקגי לי׳ הוא דמקגי לי׳ לישראל, ולפיז הא דכתב הרמבים
 דלוקח טבד מן הנכרי וקדם וטבל לשם ביה קנה עצמו
 ב״ח איש בפשיטות, כהסוגיא דיבמות, כיון דגם דעת הרמב״ם
 היא דאינו קונהו אלא לממשה ידיו. אלא דיש לדקדק קצת,
 דהגה צ״ע בגכרי הבא להתגייר לשם עבד כנעני שיהא
 מבדו של פלוגי אם מהגיא אם לא, אס גימא דעבד כנעני
 לא יוכל להיות רק היכא שהדין ממון שבו כבר קגוי להאדון,
 אבל היכא דלית לי׳ בי׳ קגין ממון מקודם לא יוכל לחול
 כלל קגין עבדות עיי הטבילה, וממילא דעצם גירותו וטבילתו
 לשם מבד איגה קיימת, דאין גירות לחצאין, או דגימא
 דבזה עצמו שטבל וגייר עצמו לשם מבדו של פלוגי בהכי
 גופא חיילא בי׳ קנינא דעבדות לפלוני, ולא מיתסר שום קנין
 עיז, דבעצס הגירות וחלות הדין עבדוה הוא דבא גם
 קנינו, וממילא הוא עבדו של פלוני בלא שום קגין. ולפיז
 הרי ציע דברי הכימ במאי דמפרש דדברי הרמביס דגופו
 קגוי קיימי אלאתר טבילה, ראם גימא דגם בלא שום קנינא
 דממון חיילא קגין טבדות טיי טבילה לשם עבדוה, איכ
 מאי אעפ״כ וכו׳ דקאמר הרמבים דאע״פ שהגכרי לא קגהו
 אלא למעשה ידיו מימ הישראל קונה אותו לגופו עיי טבילה,
 כיון דגם בלא קגין ממון כלל גיכ הוא נעשה מבד בקנין
 הגיף לישראל טיי טבילה וגירות לשם מבדות, ואין זה משום
 גרמא דקגין מעשה ידיו כלל, ואם גימא דבלא קגין ממק
 מקודם אינו נעשה טבד בטבילה וגירות, וכדמשמע בסוגיא
 דיבמות שם דפריך רב אחאי אימא בכםפא ובטבילה דמשמע
 דבעיגן תרווייהו, ג״כ צימ דברי הרמבים, דכיון דמחמת עצם
 הטבילה והגירות לשם עבדות לא תלה בי׳ קנינא דעבדות,
 וצריכיגן דוקא שיהא קגוי בקגין ממוגי׳ מקודם, איכ אץ
 געשה באמת עבד עיי טבילה, כיון שאין להאדון בו רק
 קגין מעשה ידיו, ותשר בו קגין הגוף שהוא עיקר דין ממון
 דבעיגן לחלות שם עבדות, ומאי שיאט" דקגין מעשי ידיו
 לאשוויי דין עבדות, אם לא שנימא דקגין מעשה ידיו שבו
 אלים ודיני׳ שיחול מיני׳ קנין הגוף כל אימת למשכה רווחא,

 אשר
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 בדין עבדות, דאיתי׳ גם בישראל הלוקח מנכרי, וכדהבאנו
 מהםוגיא רטבילתו מולה לשם מבדות, אי לאו משוס דהקדש
 תמץ ושיתרור מפקיעין מירי שעבוד וכשיג. ועכיפ הא מיהא
 להדיא כמש״כ, רכל מיקר מנימת חלות גירות דחירות הוא
 החמה שחלה עליו גירות דטבדוח, וכשינ דכל עיקר טעמא
 דהקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שעבוד המבואר בסוגיא
 הוא כי היכי דלא תיתול עלי׳ גירות דעבדות, שזהו המונמהו

 מגירות דתירות.
 אלא דאכתי קשה מהא דאיתא בסוגיא מ״ט נכרי גופא
 לא קני לי׳ מאי דקני לי׳ הוא דמקני לי׳ לישראל
מז ושיתרור מפקיעין מידי שעבוד, דמבואר מזה  והקדש יז
 דגם כשבא לרשות ישראל אין גופו קנוי, וכדתלי טעמא
 בתלות דין הפקעת שמבור משום דלא קגאו לגופי/ וכן
 מדאיחא שם איר אויא ליש אלא בלוקח מן הנכרי אבל
 נכרי גופי׳ קגי, ריל וע״כ אין בו דין הפקעה ואין טבילתו לשם
 בית קיימת, הרי להדיא רכל עיקר יסוד הך דינא דמפקיע
 מילי שטבול ושטבילתו לשם בית קיימת הוא רק משוס
 גןממא ללא קגאו לגופי׳, וכלמחלקינן בין לוקמ מן הנכרי
 ללוקח גכרי גופי/ וקשה דעה הרמבים שפסק לגופו קגוי
 בכל גווגי. אכן נראה להא דישראל קוגה גכרי לגופי׳ יכול
 להיות בתרי גווגי, או משום זה שבידו להטבילו לשם עבדוה,
 וזהו דין קגין הגוף שלו, או משוס דגם בקגין כםפא להוד
 הרי הוא בבר מבדו, ויש להישראל בו קגין הגוף דטבדות
 לממוגא, וגימ בזה לעגין תלות הלין של הקלש חמץ ושיחרור
 מפקיעין מילי שעבול, לאי משוס זכותא שבילו להטבילו לשם
 עבדות, איכ הא כל קנין הגוף שלו יסודו מל שס מבלות
 העתידה להיות בו, ועל זכותא דאית לי׳ לעשותו עבד, וע״כ
ז ושימרור מפקיעין מידי מ  שפיר חייל בי׳ לינא להקלש ח
 שעבוד, כיון דאכתי לאו עבדו הוא, משא״כ אס טמא שכבר
 נשלם קנין עבדות דממונא בי׳, איכ הרי הדין עבדות שבו
 הוא קנין ולא שעבוד, ולא שייך בו כלל דין הפקעה של
 הקדש חמן ושיחרור, וזהו דמחלק הגמ׳ דבלוקת עבד מן
 הנכרי כיון מכרי רק מאי דקני לי׳ מקגי איכ אכתי אין
 לו בו קגין עבדות, ואעיג דקגין הגוף ממילא תייל בעיכ,
 בזכותא דאית לי׳ בי׳ להטבילו לשם עבדות, אבל אכתי
 אינו רק כשעבודא, וקנין ממש דעבדות אכתי לית בי/
 משום דמאי דקני לי׳ הוא דמקני, וכיון דקדס וטבל לשם
ז ושיחרור מ  ביה פקע שעבודא משום טעמא דהקדש ח
 מפקיעין מידי שעבוד, ותייל גירותו לשם חירוח ולא לשם
 עבדוה, משא״כ לוקח גכרי גופי׳ דכבר אית לי׳ בי׳ קנין
 ממש של מבדות דממוגא, איכ לא שייך בו הך דיגא
 דמפקיע מידי שעבוד, וע״כ ממילא עולה גירותו לשם עבדות
 ולא לשם בית, אבל אהינ דקגין הגוף אית לי׳ להישראל

 בו לעולם אף בלקחו מן הנכרי, וכמש״כ.
 ולפי דברינו נראה, דהא דפריך רב אחאי אימא בכםפא
 ובטבילה לא פליג רק על קנין עבדות שבו עכשיו,
 וס״ל דגם בלוקת נכרי גופי׳ לא חיילא בי׳ שם עבדות טד
 לאחר טבילה, אבל אה״נ דאית לי׳ קגין הגוף חחחתזכותא
 שבידו להטבילו לשם טבדות, ורק לחייל בי׳ דינא דהקדש
 מפקיע מידי שעבוד, וטבילתו לשם בית קיימת. ונראה
 להכי מסתברא, מהא דאיתא בםוגיא שם גבי גיורת שטבלה
 וטבלו טבדי׳ לאתרי׳ דבםתמא טבילתן טולה לשם טבדות, ואם
 טמא דלית לה בהו רק קגין טטשה ידיו איכ איך גטשין
 בסתמא מבדים, וכי קגין מעשה ידיו יוטיל להיות מבדים,
 והתם הא הוי דגם כישראל הלוקה מן הגכרי וכמבואר
 בסוגיא שם, וגם דקשה מזה מל רב אחאי דסיל דלעולם
 לית לי׳ רק קגין מעשה ידיו בלבד, וכן קשה מהא דאיתא
 שם דאמר רב אשי רמו לי׳ ארויםא בצוארי׳ ארפו לי׳
 וצמצמו לי׳ וכו׳ כי היכי דלא לקדים ולימא לשם ב״ח אגי



 חרושי רבנו הלכות איסורי ביאה חיים הלוי כח
י  גופו, ובשיחרור לבד צריך להיות נשאר בקדושת ישראל עי
 הגירות שמתתלה שהיתה כשעת טבילתו וגיריתי לשם עבדות,
 אלא דאמרינן דכיון דהגירות היתה לשם עברות עיכ בעיכ
 צריך עתה גירות לההוספה שיש לישראל על עבד, דלוה
 לא אהניא הגירות שמקודם, ואיכ כיז הוא בהדינים שחסר
 בהגירות דמעיקרא, משאיכ בהנך דינים דליתנייהו גם בנכרים,
 ורק דמשום עבדות אתוספו בי, הנך דינים, בזה אין הדבר
 תלוי כלל בגירות, כי אם בשיחרור לבד, שמועיל להפקיע
 מיני, דין עברות גם בקדושת גופו, בזה לבד פקעו מיני,
r הרי ניחא הא דמשוחרר קודם טבילה ^ i .כל הנך דיני 
 הוי בר קידושין, דהרי הא דעבד ושפחה אינן בקדושין מבואר
 בקידושין דם״ח דהוא מקרא רעם הדומה לחמור, והך דעס
 הדומה לחמור הוא דין מסויים ומתוםף בעבדים, מה דליחא
 גם בגכרי, דהא בזה גכלל גם הא דעבד אין לו חיים,
 וגכרי יש לו חיים וכמבואר בקידושין די״ז דגכרי יורש את
 .אביו דית, וכן מבואר להדיא ביבמות רסיב דהיו לו בנים
 בגיותו יצא ידי פויר משוס דיש לו חיים, משאיכ בעבד
 דאין לו חיים, וכיון דהוי דן מיתוסף מממת עבדות, מל כן
 ממילא אמריגן דלעגין זה בשיחרור לבד חוזר דגו להיות
 כישראל, והוי בר קידושין אף קודם טבילה. ואין לומר
 דאכתי לא יהא המשומרר בר קידושין משוס תםרון גירות,
 כיון דגכרי גיכ איגו בר קידושין, רלזה אהגי הא דילפינן
 למבד בלה לה מאשה דלכשישתתרר אין בזה משום תםרון
 גירות, וכדתזיגן דגם בטבד גופי, הא דלא תפסי בי, קידשין
 הוא רק משוס טעמא רעם הדומה לממור, אבל תסרון
 גירות אין כאן, ואין בחשוחרר דין תםרון גירות אלא לגבי
 הנך דינים היתרים מל אשה, דבזה אמרינן כיון רליתגייהו
 בעבדים ממילא הוי דינו דביציאתו מעבדות לישראל צריך
 טבילה וגירות, ולא זולת, וכמשינ. ונראה רכן מבואר בלשון
 הרמב״ם שס שכתב דהטבילה לשם טבדות הוי מקצת גרות,
 וקשה דבאמת. הא הוי זה גירות שלמה, דמבד הא הוי
 ישראל, ומה דצריך טבילה כשגשתתרר הא זהו רק להפקעת
 מבריתו, ומשוס דעבד הוי מיגא בפ״ע מסויים בדיניו,
 ואיזה מקצת גירות בטבילת עבדות שלו, אלא ודאי כמשיכ
 דדעת הרמב״ם היא רלהפקעת עבדותו סגי בשיתרור לבד
 גם לכל הגוגע לאיסורין וקדושת גופו, וטעמא לצריך
 גירות כשנשתחרר הוא משום דלהזספת דיניו לא אהגיא לי,
 הגירות דמעיקרא אף שהוא ישראל, ומשו״ה הוא דקוראו
 הרמבים מקצת גירות. ולפ״ז הרי מבואר היטב דלכל הנך
 דיגים דאתוספו בי׳ משום דין עבדות סגי בשיחרור לבד,
 ואיכ כל שגשתחרר שוב פקע מיגי׳ הך דיגא דמם הדומה
 לתמור, ושפיר הוי בר קידושין אף בלא טבילה, ואעיג שצריך

 טבילה מרית, וכמשיכ.
 ונראה שכן הוא מוכרת כמש״כ דריגי עבדותו בשיחרור
 פקע מיני/ ראם נימא דגם לאחר ה שיחדור אכתי
 דין עבד עליו בפני עצמו לעגין איסורא וקדושת גופו כל
 זמן שלא טבל והתגייר, איכ כל מבד משותרר קודם טבילה
 אמאי הוא אסור בשפחה, והרי מאחר דהוא באגפי גפשי,
 דין עבד עליו בקרישת גופו צריך להיות מותר בשפחה.
 ואין לומר דבעיגן לעגין היתר שפחה שיהא עבד ממש, דהרי
 בקידושין דסיט מבואר דממזר מותר בשפתה, ועיין בתום׳
 בביב דף ייג שפירשו הטעם בזה דהואיל דממזר בא מהנך
 דלא תפסי בהו קידושין הוי גיכ בכלל קדש דומיא דעבד
 ושפתה ועיכ מותר בהם, אבל הא מיהא חזיגן דלא תליא
 זאת בהיותו עבד ורק במה דגופו דין קדש עלי׳ וכמו
 ממזר, ואיכ כש״כ דאף דלא הוי עוד עבד ממש אבל מאתר
 רהוא כעבד בקדושת גופו לעגין איםורין, איכ הא הוי קרש
 וצריך להיות מותר בשפתה כמו ממזר, ובכמה דוכתי משמע
 דאסור בשפחה מיד כשנשתחרר אף קודם טבילה, וכן מוכח

 להדא

 אשל לפיז צ״ע דלמה לא יחול מיני, קנץ הגוף מיל כשבא
 לרשות ישראל אף קודם טבילה, כיון לישראל הרי קונה
 נכרי לגופי׳. אלא דלפמשיכ דהרמב״ם פוסק כרב אתאי,
 איכ הא גם ישראל אק קונה את הגכרי לגופי׳ כי אם
 כשבילה לנד, ואיכ מיושב היטב דברי הכ״מ, אכן יפויש
 בכימ בתירוצא קמא דהרמבים פוסלךללאכרב אחא/־וציע.

 £י״ג הייב כשישתחרר העבד צריך טבילה אחרת כפני
 שלשה כיזם, שכו תיגמר גרותו ויהי׳ כישראל,
 ואין צריך לקכל עליו מצות ולהודיעו מיקרי הדת שככר
 הודיעוהו כשמכל לשם מכרות מכיל, והוא כמםקגת הגמ׳
 ביכמות דמ״ח יעויש, אלא דהתוס׳ שם כדמיז עיכ הקשו
 מהא דאימא כגטין דף מ׳ ככותב לשפחתו שטר אירוסין
 ואמר לה צאי בו והתקדשי בו, דרימ סבר יש כלשון הזה
 לשון שיחרור ומשוחררת ומקודשת, ורבגן םברי אין בלשון
 הזה לשון שיחדור, ותיפוק לן דהא אכתי לא תפסי בה
 קידושין כל זמן שלא טבלה, ותירצו דהתם מיירי כשטבלה
 מקודם לשם טבילת שיחרור שאחיכ, ועיין בניי ביבמות שם
 שכתב רכל טיקר הך טבילה היא מדרבנן, ואיכ בלאיה
 ניחא הא דתפסי בה קידושין, כיון דמד״ת אינה צריכה
 כנבילה כלל. אלא דציע לדעת הרמב״ם דהטבילה היא מרית,
 וכמש״כ דהוא גמר הגירות, ואין לומר דהגמר גירות הוא
 מדבריהם, דהרי כתב בהלכה הקודמת דהטבילה הראשוגה
 שהיתה לשם מבדות היא רק מקצת גרות, ואיכ ש״מ
 דהגמר גירות הוא מרית, כיון דמחחלה לא הי׳ רק מקצת
 גירות, וכן הרי כתב דהטבילה היא כשישתתרר העבד,
 דמשמטו הוא דהטבילה צריכה להיות דוקא לאתר השיתרור
 ולא קודם השיתרור, וגם דגראה דכיון דלדטת הרמב״ם
 הטבילה היא מרית וחשובה מעשה גירות, איכ ממילא לא
 שייך דהטבילה יוקדם להשיחרור, דמאתר דבשטת טבילה
 הרי עוד לא תלה הגירות כיון דהוי עוד קודם שיחרור,
 ממילא דלא שייך שתהגי על לאתר השיתרור דאין גירות
 אלא בשעתה, ובטיכ להטבילה צריכה להיות דוקא לאחר
 השיתרור, וקשה אליבי׳ מהך לצאי בו והתקלשי בו, דאיך
 תפסי בה קידושין, והא אכתי לאו בת קידושין היא כל זמן
 שלא טבלה, וצ״ע. אס לא שגימא דאיירי באומר לה צאי
 בו והתקדשי בו לאתר טבילה דר״מ הא םיל אדם מקגה
 לבר שלא בא לעולם, וגם תכמים דהכא בטיכ סיל הכי,
 דאלאיה הא אין זה שטר קילושין כלל, כיין שגכתב בעולה
 שפחה דאיגה בת קידושין, וכדאיתא ביבמות דגיב דלאשה
 בעלמא איגו גט משום דאיגה ראוי׳ לגירושין, והיג בקידושין
 לכוותה, אלא ודאי דהך דצאי בו והתקדשי בו קיימא אם
 אדם מקגה דבר שלב״ל, [והא דמובא הך דיגא ברמבים
 פיו מה׳ עבדים ואף דאגן קי״ל אין אדם מקגה דשלב״ל,
 היינו משום דאי משום טעמא דדשלב״ל איכ אכתי מיהא
 משוחררת היא, ולזה הביא דאין בלשון הזה גם שיתרור],
 אכן זה גראה רתוק, ועוד דבאמת הרי מהא דררשיגן בגיטין
 למיג טיב כי לא חופשה הא תופשה ימותו, הרי מבואר
 להדיא דבתיפוש תליא מילתא, וכל שתופשה תפסי בה קידושין
 וחייבין מלי׳ משום אשת איש, ואעיפ שלא טבלה, אלא דנדעת
 התום׳ דטבילת שיחרור היא קודם השיחרור, איכ הא מיתוקם
 קרא בחיפוש שאחר טבילה, אבל לדעת הרמב״ס דטבילת
 משוחררין היא לאחר השיחרור,איכ הרי מבואר להדיאמהקרא
 לכי לא חופשה רכל שנשתחררה הויא בת קידושין, וקשה דהא

 אכתי מתוםרת טבילה מרית.
 והנראה לומר ברמת הרחבים, דם״ל מהי דיציאתו
 מעבדות לקדושת ישראל צריכה טור טבילה
 וגירות, מימ יש בזה דנים חלוקים, דבאממ עיקר דין עברות
 צריך להיות פקע בשיחרור לבד גם לענין איסורין וקדושת
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ר נתלקו בזה  לגר צריך לקבל מליו פול מצות אם לא מ
 הראשונים וכמבואר בחידושי הרמבץ יהרשביא בסוגיא שס
 יעויש בלבריהם]. וללמת התום׳ דסיל לקולם מבילה מור
 לא תפסי בי׳ קידושין, וא״כ הרי חזינן דסיל לקולם מנילה פור
 לא פקע מיני, שום לין פבלות כלל, ולפייז ציל לדלהו להא
 לא״צ קבלה הוא לינא בפיע במבילת עבל שחלה פליו
 גירות בפיכ, וכן הוא מוכרח בלאיה, לפי שיטתם להטבילה
 יכולה להיוח גם קודם שיחדור בפיכ, ואז הלא הוא פור
 מבד גמור, אלא ודאי שימ דשאגי טבילת גירות של שיחרור
 משארי גירות בזה דלא בעיגן דטתו, ואיכ היה לטבילה
 שאחר שיחרור דלא במינן דעתו. וכן הא דאסור בשפחה
 מיד כשגשחחרר, ציל אליבייהו טפי״מ דאיחא בגטין דף מ*
 בחום׳ דיה אותו העבד דמבואר שם דעה רש״י דגם
 במפקיר עבדו דפקע מיני׳ רשות רבו אסור גיכ בשפחה,
 והתם הא לכל השיטות לא פקע מיני׳ עוד דין מבדומו,
 ומ״מ סיל לרש״י דאםור בשפחה, ובט״כ דלהיתר שפחה
 בעיגן מבד ממש, ואט״ג דהתוס׳ פליגי התם מיז, היינו
 משום דס״ל דכיון דעוד לא גשתחרר ע״כ הוי עוד עבד
 ממש, אבל לאחר שגשחחרר דלא הוי עבד ממש שפיר אסור
 לכו״ע. אכן הרמב״ם הרי כחב דהא דא״צ קבלה הוא משום
 טממא דשכבר הודימוהו, וא״כ הרי מוכרח דלא הזי גזצ״כ
 בטבילה זו שא״צ דעהו בזה, ואיכ בעיכ מוכרח אליבי׳
 כחש״כ דדיגי־טבדותו בשיחרור פקט מיגי׳ לגמרי, ומשום

 הך טממא הוא דלא בטיק דטתו בזה, וכמשיכ.

 פטיו ה״ט גר שנשא בת ישראל או ישראל שנשא גיורת
 הולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת טכיל,
 והקשה עליו הרין בפ׳ עשרה יוהסין וזיל ולא ידעתי מנין
 לו דאע״ג דנכרי הבא על בת ישראל הולד ישראל גמור
 ואסור בממזרת התם הייכו טממא משום שא״א לו להתיתם
 אתר אביו דלמשפתותם לבית אבותם בישראל הוא דכתיב
 אבל זה שאביו ישראל גמור למה לא יחיחס אחר אביו
 ויהא נידון כגר דמוחר בממזרח והרי כאן יש קידושין ואין

 עבירה והולד הולך אחר הזכר וציע מכיל.
 ובאמת היא סוגיא מרוכה ביבמוה דן* נ״ז ע״א בעא
 מיני׳ ריי מריא פצוע דכא כהן שגשא בה גרים
 מהו שיאכילנה בתרומה וכו׳ כשרוח מיחוספא בה ואכלה
 או דילמא קדושה מיתוספא בה ולא אכלה, תיש כי אתא
 ראבימ מדרומא אתא ואייתי מתניתא בידי׳ מנין לפצוע דכא
 כהן שגשא בת גרים שמאכילה בתרומה שנאמר וכק כי
 יקגה גפש וגר יאכל בו וכר ושימ כשרות איתוםפא בה
 ואכלה שימ, ופירשיי שם בלשון ראשון דקאי מל בת גרים
 שאמה מישראל, ומסקגא דכשרות איתוספא בה ולאו קהל
 היא ומותרת לפציד ולא הויא משתמרת לביאה פסולה ואוכלת
 בתרומה, אכן בלשון שגי פירשיי שם דהא דכשרות איתוספא
 בה היינו לאיקרוי׳ קהל, אלא דהגמ, מוכיח דכיון דהא
 דאמה מישראל שריא לכהונה הוא משום דאיתוםפא בה
 כשרות לאיקרוי׳ קהל שימ דבלא אמה מישראל לאו קהל
 היא ומוחרח לפצ״ר ומאכילה בתרומה, הרי להדיא דללשוו
 ראשון של רשיי הסוגיא מבוארח כדמה הרין דבאמו מישראל
 לאו קהל הוא, וללשון אחרון של רשיי הסוגיא מבוארת
 כדמח הרמב״ם דבאמו מישראל חשוב קהל ואסור בפסולי
 קהל. ופל קישיח הרינ מהא דלמשפחוחם לביח אבוחם,,
 מיכ ציל דדן קהל יסוד דינו אינו דין משפחה, רה רהוא
 חלוח דין בגופו מדין קדושה ישראל, וכל שהוא הלוח דין
 פל הגון* בלא דין משפחה מהני מ״ז גם צד האם, ולא
 נאמר פיז הדין דמשפחח אם אינה קרויה משפחה כיון
 דלא חליא במשפחה כלל, ופל כן שפיר הוי קהל עיי האם״
 וכמסקנה הגמ, דכשרוח איחוספא בה, דהיינו לאיקרד׳ קהל.

 ואפיג
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 להדא מהא דסובר רימ בגטין דייא דשיחרור חשוב חובה
 לעבד ומבואר בדן} ייג שם טממו משום שאוסרו נשפחה,
 ואם גימא דקודם טנילה מותר נשפחה איכ אין כאן חונה
 כלל, אלא ודאי דאף קודם טנילה מיד כשנשהחרר אסור
 נשפחה, וקשה דצריך להיוח דינו דהוי קדש ומוהר כשפחה,
 כמן דאכחי דין עבד מליו לטגין קדושה גופו קודם טבילה.
 אכן לפמשיכ הרי ניחא, דהרי הך דינא דקדש הא הוי גיכ
 דין החוסןן בעבדים, שבא מכה עבדוהו, דהא הך דינא
 דקדש והך דלא חפסי בי׳ קידושין חד מילחא הויין וחלויים
 זביז, [וכדחזיגן דממזר חשוב גיכ קדש משום דבא מהנך
 דלא חפסי בהו קידושין], וכיון דמיי השיחרור גמשה בר
 קידשין פקמ מיגי׳ גם הא דחשוב קדש, ומ״כ גאסר בשפחה.
 ויסוד לדבריגו אלה גראה ממסקגת הסוגיא ביבמוח שם
 דעבד משוחרר צריך טבילה ואיצ הבלה, ואם הי׳
 דין עבד על גופו בהפקעת קדושתו, והי׳ הגוי זה בגירוח,
 הרי קשה דלמה א״צ קבלה ככל גירות דעלמא, כיון דגופו
 הוי כמבד לכל הלכותיו, איכ מיש עבד הבא להחגייר
 משארי גירוח דמלמא דצריך קבלהו ודמחו, וגס דהרי אין
 בו דבר המחייבו להשלים גירוחו, כיון דהוא בקדשה גופו
 עבד כדין האמור בחורה, והרי הוא מיגא בפיע המסויים
 כן בדיגיו, ואיכ הרי הי׳ צריך קבלה לגירוחו, אלא ודאי
 כמשיכ דפקמ מיגי׳ דין עבד בשיחרורו בכל קדשה גופו,
 ודינו חוזר שצריך להיות ישראל גמור, דהא ילפיגן לי׳ מקרא
 דלה לה מאשה, ויש חיוב בגופו שהחול מליו ממילא השלמה
 גירותו, ועל כן אע״ג דצריך טבילה דהוא מיקר מעשה השלמח
 הגירוח, מ״מ קבלה א״צ, כיון דגופו מחוייב בכל דיגי ישראל
 כאשה אשר בזה גכלל גם השלמה גירוחו, עיכ ממילא גמשה
 ישראל בהטבילה גם בלא קבלהו ורעהו, כיון דמחוייב ומומר
 הוא בזה, ומהגי דין ישראל שבו שאיצ טור קבלה טל
 השלמת גירוחו, וכמש״ג. [האומגם דבדברי הרמבים פייג
 שם שהבאט מבואר ז״ל ואיצ לקבל מליו מצות ולהודיטו
 עיקרי הדת שכבר הודיטוהו כשטבל לשם מבדות טכ״ל,
 הרי דתלי לה בטעמא דשכבר הודיעוהו, וכיה להדיא בר״ח
 וברייף, ואיכ הרי משממ מזה דבטיקר דין גירוחו באמת
 צריך קבלה חצוח, ורק משום דהרי כברהודיטוהו, וכןגראה
 ממה שפסק הרמב״ם דצריך שלשה לקבלו, משמע גיכ דאין
 הגירות באה ממילא, ראם היחה הגירוח ממילא חיילא איכ
 לא היו צריכין גס למעשה ביד. אכן גראה דבאמה גם בה ך
 מקצה הי׳ צריך דין קבלה מצוח ככל מעשה גירוח דמלמא,
 ואיכ אמיג דמועיל בו הך דיגא דכבר גחגייר דהגירות
 חיילא בי׳ במיכ, אבל מימ לא בטיל מיגי׳ דין קבלח
 מצוח שיהא כגירזח דממילא, ורק דדיגו כקבלה בטיכ,
 דאיגה מומלח זאח רק לגבי המחגייר בלבד דלא בעיגן דעחו,
 אבל מימ דין ביד בעיגן ככל גירוח דעלמא, דלא שני בין
 גירוח וקבלה מצוח שבעיכ משארי גירוח דעלמא, דבמיגן
 דוקא ביד לקבלו בהוספת גירותו שהחול מליו הגירוח.
 והכי מוכרח, ראם גימא דבאמת צריך קבלתו ודעתו ורק
 משום דהרי כבר הודיעוהו מהחלה כשטבל לשם עבדות,
 איכ הא ציע דכיז שייך רק במכר שגחגייר מהחלה לשם
 מבדח, אבל בנולד כשהוא עבד הא לא הודיעוהו מור
 מעולם, ואיכ הרי צריך להיוח דינו דצריך קבלה מצוח,
 וזה דוחק מאד, אלא ודאי מוכח כמשיכ דמיקר הדין הוי
 דאיצ דעתו בזה, והוי קבלה דבעיכ, ומשום דיש על גופו
 חיוב שיחול מליו השלמת גירותו בעיכ. והא דכתב שכבר
 הודיעוהו כשטבל לשם עבדוה, היינו דמחדש לן בזה דמשויה
 במינן בהך קבלה שהיתה בפת שנתגייר לשם עבדות שיודיעוהו
 גס הגך מצות הגוהגות רק בבן חורין, כיון דטבילה הראשונה
 מועלה גם לפנין הגירוח שאח״כ שתחול פליו במיכ, וכמשיג.
 וגס דנפיקר הך דינא דביד של גירות אם הוא תלוי בזה
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 גם צל אמו לאשוויי׳ לו/ והא ללוי מיפמר מחמש סלעים של
 פליון למבואר בהסוגיא לבכורות לבנכרי שבא על הלוי׳
 גיכ מיפמר בזה משום ללוי פסול מיקר; הוא משום להפמול
 של לויים בפליון אינו תלוי כלל בדין לוי׳ שלי משפחת לוי/
 כי אם לכל צל תלות לוי׳ שלו מועיל לפוכורו מפדיון, ועל כן
 מהגיא לזה גם תלות לוי׳ הבא מצל אמו כיון לאין זה כוגע
 ללין משפתה כלל, והא לקאמר שם בסוגיא לבכורות אן
 לאיעבר מישראל למשפתותם לבית אבותם אמר רממנא,
 הייגו היכא לאביו ישראל ואמו לוי׳ כיון למהניא משפחת
 האב למיתל עלי׳ שם משפחת ישראל, איכ ממילא פהע
 מיגי׳ לין לוי׳ לגמרי, והייב גם בפליון כיון שאינו לוי כלל,
 משאיכ בנכרי הבא מל בת ישראל ללית בי׳ שום חלות של
 שם משפתה בעולם, אז שפיר ליגו תלוק, לאעיג ללית בי׳
 דין משפחת לוי׳, אבל מ״מ שם לוי שאיגו תלוי במשפחה

 לא פקע מיני/ ומיפמר מדין פדיון של חמש סלעים.
 והאומנם דאכתי סברא זו טממא בעי, דאיך מועיל
 דין משפתת אב להפקיע מיני׳ דין לוי׳ הראוי׳ לו מצד אמו,
 וכי משוס דלאבוה מיתסר הלוי׳ נפקע הלוי׳ של הבן. אכן
 באמת ניתא, דהנה לכאורה קשה הא דאמרינן בסוגיא
 דבכורות דף מיז שם כהנת שילדה בנה מייב בחמשת
 סלמים משום דכיון דאיבעלה לנכרי הויא לה זרה ובנה לאו
 כהן הוא עיייש בסוגיא, וקשה מהי דנפקע מינה דין כהונה
 מ״מ הא אמריגן ביבמות דף פיו דכהגים הוו גמי לויים
 ואיכ להוי בנה לוי דמלוי׳ הרי לא איפקעה לה בהא דאיבעלה
 לנכרי כדאמר שם לעיל דלוי׳ שילדה פעור מה׳ סלעים וקשה
 אמאי בן הכהנת חייב בה׳ סלעים, ועיין בתום׳ שם שכתבו
 וז״ל ואפיל-י קדושת לוי׳ פקעה מינה וגרמה מלוי׳ וכו׳
 דאע״ג דמיפסלא בתרומה לא פקמה מינה קדושתה למנין
 חמש סלעיס, אבל כהגת לקדושתה מגופה אתיא כשמתחללת
 פקעה קדושתה לגמרי מכיל, אכן תירוצם זה לא שייך אלא
 מ״ז שמצד קרישת כהוגה גכלל בה גם קדושת לוי׳, וע״ז
 הוא שכתבו רכיון דקדושתה מגופה אתיא עיכ כשמתתללת
 פקעה קדושתה לגמרי, אבל הרי עדיין צ״ע, דהרי באמת כל
 כהן הוי גם לוי מלבד קדושת הכהונה דאית בי׳, דהרי הוא
 ממשפתת לוי׳. אלא ודאי גראה מוכה מזה, דאף דכהגים
 איקרו לוייס, מימ דין הכהונה מבטל ומפקיע דין לוי׳ מיני/
 דכהניס לוייס וישראלים שלשה שמוח וחלחא קהלי מיוחדים
 נינהו, וכל משפחה כהונה אינה בדין משפחה לוי/ והא
 דאיחא ביבמוח דף פיו דכהנים נמי איקרו לויים, לאו מרץ
 משפתת לוי׳ הוא דאתינן עלה, כי אם מדין כהונה שכוללת
 בה גם עניני לוי׳, וע״כ כשאיבמלה לנכרי דאיפםלה מן
 הכהונה, דמה גמי לאו כהן הוא, ממילא הוא זר גמור
 דאין בו גם דיני לוי׳ גיכ וחייב בתמש סלעים. וכיון שק
 נאמר מעתה דגם בישראל הדין כן, דשם קהל דישראל הוא
 חלות שם נפיע המפקיע וסותר דין כהונה ולוי', ועל כן אף
 אס יסוד דיט הוא חסרון כהונה ולוי׳, מימ חלות שם
 קהל דישראל שבו גורם .;שיהא בו דין הפקעה 5מכהונה
 ולוי/ ושפיר אהניא משפחת אב של ישראל לאפקועי מיני׳
 דין כהוגה ולוי׳ לגמרי הראוי׳ לו מצד אמו כיון דשם קהל

 ישראל בי׳, וכשינ.
 ולפי? מתישבא היטב הםוגיא דבכורות לדעת הרמבים
 וללישנא בתרא דרשיי דגר שנשא בת ישראל הולל
 קהל, ואדרבה להסוגיא מוכתת ומתבארת כוותייהו, דהא
 ודאי דדין קהל היילא ממילא עיי האם ואיגו טגע כלל לדן
 משפחה, וכדחזיגן דצד האם מועיל למיחל מלי׳ גם דין לוי׳,
 וממילא דהוא הדין גם לדין קהל, ורק דיש לדון דכיון דהולד
 מתיתס אתר האב, איכ יפקיע תלות משפתת האב את
 הדין קהל הבא חכח אמו, אבל בזה החילוק מטאר, דדוקא
 משפתת כהניס לויים וישראלים דכולהו דין תלות שס בהו,

 שם

 *אמיג דהםוגיא הא אזלא.שם אליבא דראביי דסיל דבת
 *ריס לא תנשא לכהונה מד שתהא אמה מישראל ואגן לא
 קייל כוומי׳ אלא כר׳ יוסי דלא מתלק בין אמה מישראל
 לבת גרים אלא בכל גווני שריא וכמבואר בקידושין דף מימ
 *ברטבים פייט מאיסורי ביאה הי״ב, אכן ייל דלעגין עיקר
 •הדן של קהל בזה כויע כראביי דכשרות איתוספא בה,
 יותלוק בין אמה מישראל לאין אמה מישראל, ויסוד פלוגתת
 יראביי ור׳ יוסי היא אם דין הכשר כהוגה מיתלא תלוי
 •בדין קהל שבה אם לא, דראביי סיל דלעולס לא מתכשרא
 לכהונה עד שיהא בה דין קהל, ועיכ סיל דאיגה כשרה
 לכהונה עד שתהא אמה מישראל, וריי סיל דכהונה וקהל
 לא שייכי להדדי וכשרה לכהונה אף שאינה בכלל קהל,
 •ולפ״ז שפיר פסק הרמבים דבאמו מישראל מיקרי קהל,
 משום דמפרש כלקנא בתרא דרש״י, ונמצא להוא זה כמסקנת
 הסוגיא דכשרות איתוספא בה. ועיין ברמנים פ״ז מהל׳
 ׳תרומות הייג שכתב וזיל פצוע דכא וכו׳ וכן אם נשא בת
 כריס היז אוכלת מכיל, וכתב בםממא בת גרים דהייגו בת

 גרים ממש, וזהו להריא כל״ב של רש״י, והיינו כמשיכ.
 TiltXf בבכורות דף מיז אמר ראב״א לוי׳ שילדה בנה
 פטור מה׳ סלעים, דאיעבר ממאן וכו׳ אלא דאיעבר
 •מישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב, אריפ דאיעבר
 מנכרי וכו׳ לוי פסול מיקרי עיייש, ולכאורה הרי מבואר מזה
 •כהרץ דכשאביו ישראל הולך אחר אביו משום למשפחותם
-לבית אבוחם, ובשאביו נכרי להכי שדינן לי׳ בחר דידה משום
 לאינו מתיחס אחר האב, ואיכ בגר להולל מהיחס אחריו
 הדין נותן דהולד יתיחס אחר אביו ויהא נידון כגר כקושית
 הרין. אלא דנאמת צ״ע בהך סוגיא דקאמרה דאיעבר
 מנכרי לוי פסול מיקרי, והא מלמשפתותם לבית אבותס
 גמרינן דמשפחת אכ קרוי׳ משפחה משפתת אם אינה קרוי׳
 משפתה, וא״כ אמאי הוי ננה לוי הא משפתת אם אינה
 קרוי׳ משפתה, ונהי דהכא שאני דאין הולד מתימם אחריו,
 אנל מ״מ תלות שם לוי׳ ג״כ ליתא כיון למשפחת אם אינה
 קרוי׳ משפתה, ונשלמא כהא מכרי וענד הנא על נת
 ישראל דהולד ישראל, התם היינו טעמא, דלענין למהוי הנן
 ־ישראל א״צ יחוס משפתה כלל, וכל שאמו ישראלית הנן
 ישראל ממילא, ולזרעי׳ דאנוה רחמנא אפקרי׳. משא״כ למהוי
 הולד לוי חה לא יוכל להיוח רק אס האם משוי׳ לי׳ לוי,
 וזה קשה הא משפחה אם אינה קרוי׳ משפחה. ולכאורה
 משמע מםוגיא זו, דעד כאן לא שמעינן מלמשפחוחם לכיח
 אנוחם דמשפחח אם אינה קרוי׳ משפחה אלא היכא דאיכא
 חשפתת אנ, אכל היכא דליתא למשפחה אנ איחא למשפחה
 אס, ולהכי נדאיעכרה מנכרי שפיר משוי׳ לי׳ לכרא דכוותה.
כ דף קייד דאיתא שם י נ  אולם נאמה שמעינן להיפוך נ
י בריש סונר דית אשה יורשת את ננה דכהינ ממוח ד  ל
 ואיתקש מטה האם למטה האב מה מטה האב האב יורש
 את ננו אף מטה האם אשה מרשת את בנה ואיתיבי׳
 ל״י וכו׳ מייש, ומסיק ראם לא ירתה, ועיין שם בתום׳
 שפירשו דקאי נגיורת דליכא משפחת אכ עיייש, אלמא לאף
 לליתא למשפחת אנ מימ משפחת אם גיכ ליתא, ואפילו
 ריניש לא קאמר אלא משום ללריש קרא דכתינ מטות
 ואיתקש מטה האם למטה האנ, אנל נלאיה לא, הרי להריא
 למממטינן מקרא דלמשפחותס לנית אנוחם דמשפחת אם
 לא הויא משפחה אף היכא דליכא משפחת אנ, וקשה הכא
 לאמרינן רכנה לוי. והנראה מוכרח מזה, דכחלות שם לוי,
 •תרי דיני כה, דמלכד דין משפחת לוי/ שהוא יסוד כל דני
 לוי׳, להכשרו לעכודת הלויים ולכל דין מתנות לוי׳, איכא טור
 חלות דין ליי׳ שאיט חלוי במשפחה, ובזה דנם חלוק, דנדין
 משפחת לוי׳ הכל הולך אחר האב, מקרא דלחשפחותם לבית
 אבותס, משאיכ לין ליי׳ שאינו חלוי במשפחה, בזה מהט
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 ומשום לא יחלל, ובגמר ביאה לוקה שלישית משום חילולי
 זרע, וביאה כלא קידושין לית בה משום לא יקח ולוקה
 רק משום ולא יחלל, אלא דהרמב״ם חידש דהא דלוקה גם
 בביאה בלא קידושין משום ולא יחלל הוא דוקא באלמנה,
 אבל לא בגרושה זונה וחללה לפי שהן מחוללות ועומדות,
 ובדידהו ליכא רק מלקות של לא יקח, האמור רק מל ממשה
 ביאה עלמה שהיתה בקידושין גיכ, משאיכ בביאה בלא
 קידושין, דהולא יחלל שבה איגה מל מעשה ביאה בלבד, כי
 אם בצירוף מה שמחלל את האשה והזרע, בזה מהגי טממא
 דמחוללות וטומדות למיפטר בגרושה זוגה וחללה שפסולות
 לכהוגה בלאיה, ולא מיחייב בזה רק באלמגה לבד שהיא
 כשרה לכהוגה ואיגה מחוללת, ובזה גם דעת הראביר כן,
 אלא שסובר דבגמר ביאה מיהא מיחייב בכולהו משום חילול
 זרמ, דלא הוי מחולל ועומד, וזהו שהשיג מל הרמב״ם שפסק
 דבגרושה זונה ותללה מיפמר לעולם, והא בגמר ביאתו ליכא
 טעמא דמחולל ומומר. ובאמת שקשה עוד מהא דאיתא
 בםוגיא שם מתיב רבא אלמגה וגרושה לוקה משום שני
 שמות מאי לאו שגי שמות ותו לא, לא שגי שמות מל זה ושני
 שמות על זה, הרי להדיא רגם בגרושה לוקה משום לא יחלל
 ולא מיפטר מטממא דהיא מחוללת ועומדת, ולדעת הראב״ד
 י״ל דהמשגה איירי בגמר ביאחו דלקי משום חילולי זרט,
 אבל לדעת הרמב״ם דמיפטר לעולם הרי קשה מסוגיין

 דמבואר דגם בגרושה לוקה שתים, וצ״מ.
 והנה בפי״ט מהל, איסורי ביאה הט״ו כתב הרמבים ז״ל
 כהגים לוייס וישראלים מותרין לבוא זב״ז והולד
 הולך אחר הזכר, לריס וישראלים ותלליס מותרין לבוא זב״ו
 והולד הולך אחר הזכר שגאמר ויחילדו טל משפחותם לבית
 אבותם בית אביו היא משפחתו ואין ביח אמו משפתתו
 מכיל, .והנה הך בבא דגקט גבי תללות דהולד הולך אתר
 הזכר הנן לה בקידושין דף ע״1 בת הלל זכר פסולה מן
 הכהונה למולם, ישראל שנשא חללה בהו כשרה לכהונה, חלל
 שנשא בה ישראל בהו פסולה לכהונה, והיינו משום דתלוי
 בזכר, ושם בםוגיא מנלן אריי משום ריש נאמר כאן לא
 יחלל זרטו בטמיו ונאמר להלן לא יטמא בעל בעמיו מה
 להלן זכרים ולא נקבוח אף כאן זכרים ולא נקבוח, הרי
 להדיא דהא דחלל זכר פיסל זרעו וחללה נקבה לא פסלה
 זרעה הוא מקרא דבעמיו, וקשה על הרמבים שכחב טממא
 אחרינא משום למשפחוחם לביח אבוחם, וציע. ואשר נראה
 מבואר חזה בדמה הרמב״ם, דבהך דינא דחלל פוסל זרעו
 לעולם איכא הרי דיני, דהא דדרשינן ולא יחלל זרעו מקיש
 זרעו לו מה הוא בהו פסולה אף בנו בהו פסולה, שזהו
 עיקר הדרשא שחלל פוסל לזרעו, נראה דיסודו הוא פסול
 ביאה שהחלל מחלל זרמו בביאתו, וכמו דדרשינן ביבמות רף
 סיט מקיש זרעו לו מה הוא פוסללאשה אף זרמו נמי פוסל
 לאשה, ובאשה הלא ודאי דפוםלה בביאחו ככהן כפסולה לו,.
 איכ הינ לעגין חילול דזרע דילפיגן ג״כ מהך דמקיש זרעו
 לו ג״כ הוי פסול ביאה. ולפ״ז הרי לא שייך הכא כלל הך
 דיגא דלמשפחוחס למה אבוחס, דהוא רק לעגין דין משפחה,
 ׳ולעגין אס גימא דהולד מהיחס אחריו בהפסול שלו, משא״כ
 בםוגיין דאייריגן לעגין פסול ביאה, שפוסל לזרעו בביאחו,
 בזה לא שייך כלל הך דלמשפחוחס לביח אבוחם, כיון דאינו
 דין משפחה, ובכהיג שפיר יש לחול הפסול גם מצר האם
 כמו מצד האב, דהרי גם באס יש לומר פסול ביאה, אם
 אך הוכלל בהיקשא דמקיש זרעו לו, וכיון דבזרעו הרי ככלל
 גם גקבוח וכמבואר בקידושין דף ע״ז שם דזרעו בין זכרים
 ובין גקבוח במשמע, עיכ זהו דפריך הגמ׳ דאיכ גס האם
 החללה הפסול לזרעה עיי חילול דביאה מגזהיכ דמקינן
 זרעו לו, ועיי משגי הגמ׳ דילפיגן מקרא דבממיו דאין הנקבות
 פוםלוה בחללוח, רק הזכרים, אלא דכ״ז הוא לעגין הך ררשא

 דמקיש

 שם כהונה, שם לוי׳, שם ישראל, ושמוה הסוחרים זאיז
 נינהו, ועיכ שייך בהו דין הפקעה ששם אחד מפקיע את
 חבירו, וממילא דאית בהו דינא דלמשפחותם לבית אבותם גם
 למנץ דין הפקעה דהכל הולך אחר האב, משאיכ בחסרון
 קהל דגרים דאין בזה שום תלות דין, ואין משפחה האב
 סוחר כלל לדין קהל הבא מכה אמו, ולא שייך הכא דין
 הפקעה כלל, וממילא רכל שאמו ישראליח הוי בכלל קהל

 אף דהולד מתיחס אחר האב.
 והנה ללשון ראשון של רשיי, אשר כן הוא גם רעת הרין,
 דגר שגשא בת ישראל הולד איגו בכלל קהל, והיינו
 מגזה״כ דלמשפחותם לבית אמתם, הרי אין לפרש דהטעם
 הוא משום דסיל דהדין דקהל הוא דין משפתה, ועיקר תלות שם
 קהל צריך דוקא משפתת אב, דאיכ הא לא הוה מהגיא משפחת
 אס בשום מקום, וקשה מגכרי הבא מל בת ישראל דהולד
 קהל לכוימ וכמבואר ברין שם, ואיך מהגיא משפחת אם,
 והרי להדיא מבואר בהסוגיא דבכורות דגכרי הבא מל בת
 ישראל הולד לוי, דמכשיכ דהוי בכלל קהל, אלא ודאי דהא
 לכו״ע דדין קהל תייל ממילא ואיגו תלוי בדין משפתה וגם
 צד האם מהני לאשוויי קהל, וכהסוגיא דבכורות שהבאגו,
 ובעיכ ציל בטעמייהו להוא זה משום דהכא מהיחס אתר
 אביו דלאו קהל הוא ומפקיע מיני׳ הדין קהל הראוי לחול
 עליו מכח אמו, וזה צ״ע איך שייך הכא דין הפקעה, כיון
 דגם באביו הא דלא איקרי קהל אין בזה שוס הלוח דין,
 ורק חסרון קדושת קהל בלבד הוא דאית בי׳, ואין זה סוחר
 כלל לדין קהל הראוי לחול מל הבן מחמת אמו, וצ״ע.
 ונראה דרמת רש״י והר״ן היא, דבהך דלחשפחוחם לביח
 אמתם איכלל דינא שלא תועיל בי׳ צד אמו כלל, וע״כ נהי
 רעל עצם החלות של קהל לא שייכא הפקמה׳י׳מצד אב, אבל
 מ״מ חייל מיהא הך דינא דמשפחה אב שלא הועיל לי׳
 צד האם וממילא דלא נעשה קהל, ובזה שפיר מחלק הרין,
 דבנכרי הבא על בה ישראל דאינו מהיחס אחר האב ובטל
 דבר המפקיע צד האם מיני/ אז שוב הדר דינא דהוי קהל
 ממילא עיי אמו, כיון דעצם החלוח של שם קהל אינו דין
 משפחה, משאיכ בגר שנשא בת ישראל דמועיל זה דמחיחס
 אחר אמו שלא יחול בי׳ צד האם כלל, ממילא לא חייל

 בי׳ גם דין קהל.

 פי״ז ה״ב כל כהן שגשא אחה מהשלש גשים אלו בין
 גדול בין הדיוט ובעל לוקה ואם בא עליה
 דרך זגוח איגו לוקה משום זוגה או גרושה או חללה שגאמר לא
 יקהו עד שיקח ויבעול אבל כיג שבא טל אלמגה לוקה
 אחה אמ״פ שלא קדש שגאמר לא יחלל כיון שבעלה חללה
 ופסלה לכהונה, אבל זוגה וחללה וגרושה הרי הן מחוללוח ועומדות
 קודם בעילתו, ולפיכך לוקה כיג לבדו על בעילת אלמנה
 לבדה מכיל, ובהשגות זיל אין השכל מודה בזה שהרי למדו
 כהן הדיוט מכ״ג לתילול הזרמ בגז״ש זוגה זוגה הלכך כי
 הדדי גיגהו באיסוריהו וכו׳ מה שראה בגמ׳ כ״ג באלמגה
 לוקה שחים אחת משום לא יקת ואתת משום לא יהלל והוא
 סבר דוקא כ״ג ולא היא אלא משוס דלא מתגי לי׳ בכהן הדיוט
 חלול דאשה כשלא גמר ביאתו קמיירי דליכא תלול זרע
 מכיל, והוא בסוגיא דקידושין דף מ״ח א״ר יהודה כ״ג
 באלמגה לוקה שחים אחה משוס לא יקח ואחה משום לא
 יחלל, ולילקי גמי משום לא יחלל זרעו בשלא גמר ביאחו,
 וכן שם עוד בסוגיא אמר אמי קידש לוקה בעל לוקה וכו׳
 רבא אומר בעל לוקה לא בעל איגו לוקה משום דכחיב לא
 יקח ולא יחלל מה טעם לא יקח משוס לא יחלל וכו׳ ומודה
 רבא בכ״ג באלמגה שאם במל ולא קידש שלוקה ולא יחלל
 זרעו בממיו אמר רחמגא והרי הוא חילל, והמבואר מחוך
 הסוגיא, דבביאה שע״י קידושין לקי חרחי, משום לא יקה
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 פסולן, כיון דאינו דן של פסול כי אם לין משפחה ככהונה
 לוי, וישראל דהולכין בזה אחר האב, וע״כ זהו שכללן

 הרמב״ם יחד מקרא דלמשפחוחם לבית אבוהם.
 והנה בפי״ח מהל, איסורי ביאה כתב הרמב״ם דל מפי
 השמומה למדנו שהזונה האמורה בתורה וכי׳ או שנבמלה
 לתלל אע״פ שהיא מותרת להנשא לו וכו/ מבואר בדבריו
 דהנבעלח לחלל נעשית זונה, אכן התום׳ בקידושין דף סיז
 והרשביא שם חולקין ע״ז, וס״ל דהויא חללה ולא זונה, וכמש״כ
 שם דאי לאו דבחללוח הולד הולך אחר הזכר הי׳ ולד חלל
 חלל גס מצד האם הואיל ונפסלה בתתילת ביאה, והלא דין
 זה דמשפחח חללות ליתא בזונה כי אס בחללה, וע״כ דסיל
 דהא דתלל פוסל בביאתו חללה הוא דמשוי לה ולא זונה,
 והאומנם דעממו של הרמב״ם מבואר דהוא זה משום לאין
 תללות אלא מביאת איסור ודוקא איסור כהונה וכמבואר
 בקידושין דף ע״ז, משא״כ זונה דלא תליא כלל בביאת איסור
 כי אם כפגימה, וממילא דביאת תלל דהויא היתרא משוי לה
 רק זוגה ולא תללה, וכמבואר כן בדברי הרמב״ם בפי״ח
 שם, אבל אכתי דברי הרמבים צ״ע דהרי הך כללא דאין
 תללה אלא מאיסורי כהוגה הוא בין אאשה ובין על הזרע,
 ואיכ תלל דפוםל לזרעו שנעשים חללים בע״כ דמופקע מהך
 כללא, מגזהיכ דמקיש זרעו לו דאיתקש ביאת חלל לביאת
 איסורי כהוגה, וא״כ הוא הדין והוא הטעם גם להאשה
 שהמשה תללה, ולמה פסק הרמב״ם שהיא זוגה. וגראה
 מוכרת מכאן, דרמת הרמב״ם היא דהא דתלל פוסל לזרעו
 איגו משום פסול ביאה, ורק משום פסול משפתה, דהולד
 מהיחס אחר האב, וממילא דלא אשכחינן כלל שביאה חלל
 הגרום חללות, דפסול זרעו הא ליה בה דין פסלוה כלל, ולא
 משום דפוסלן הויין חללים, כי אם דין יחוס משפחה הוא
 דאיה בהו, דהויין חללים ממילא, וההיקש דמה הוא פוסל
 אף זרעו פוסל הוא רק בעיקר הדין דחלל פוסל בביאה/
 אבל אה״ג דלא משוי רק זוגה ולא חללה, ומשום דאין חללה
 אלא מאיסורי כהוגה, וממילא מובן גמי דעת הרשביא והחוס,
 דסיל דהויא חללה ולא זוגה, ואע״ג דאין תללות אלא מאיסורי
 כהוגה, אלא דהרשביא והחום, ס״ל דהא דמקיש זרעו לו
 הוא שחלל פוסל לזרעו בביאחו, ומשים פסול ביאה הוא
 דגעשין זרעו חללים, ובע״כ דהגזה״כ הוא דביאח חלל איתקש
 לאיסורי כהוגה בחלוח שם חללות, וע״כ גס הגבעלת היא
 חללה ולא זוגה. אשר לפ״ז גסחר מש״כ בחירוץ הראשון
 לרמת הרמב״ם דהסוגיא דקידשין דילפינן מבעמיו דאין האם
 פוסלת קיימא לענין פסול ביאה, כיון דנתבאר דלדעת הרמביס
 ליכא בזרמו של חלל כלל פסול חללות הבא מתמה ביאה, ובמיכ
 ציל כתירוץ השט שכתבגו דהסוגיא קיימא למנין פסול תללות של

 משפתה. אלא דאין זה מוכרת כ״כ.
 ולפי המבואר דתרידיגיםהס, פסלות של תללומ, ומשפחת
 חללוח, טחא דעת הרמבים במה שפסק דבגרושה
 זונה וחללה אינו לוקה אף משום חילול זרע, דגראה דהלאו
 דולא יחלל האחור בחילול זרע הוא רק על חילול של תלות
ן  דין פסלות דחללוח, אבל הלוח דין משפחת חללות בלא ד
 פסלות לא שייך להלאו, דהלא יסוד הלאו של ולא יחלל הא
 קאי גם על חילול דאשה, דהוא גס בזרה, דלא חללה רק
 בדין חלול של פסול ואיסור כהוגה, ואיכ הוא הדין גם
 בחלול זרמ הלאו דולא יחלל הוא ג״כ מה שמחלל זרעו
 בפסול ואיסור כהוגה, אבל החילול של הפקעה משפחה כהונה
 לית בי, אזהרה ולא יחלל, ואע״ג רכל יסוד הדן חילול של
 הפקעת משפחת כהוגה הוא ג״כ מקרא דולא יחלל, הייט
 משוס דבעצם חלוח החילול חרווייהו חד מילתא וחד חלות
 כינהו, חילול של כהוגה הגורם הפקעה משפחת כהוגה ופסלות
 ואיסור כהונה, אבל מימ אזהרח ולא יחלל לא נאמרה רק
 על הפסלוח ואיסור כהונה, ולא על הפקעה משפחחו, והיינו

 מעמא

 דמקיש זרעו לו ולענין פסולא שפוסל זרעו בביאחו, אבל
 מלבד זה צריך להיוה חלל פוסל גם משום פסול משפחה,
 וכדאיחא בקידושין דף סיז דפריך שם הגמ, והרי חלל שגשא
 בה ישראל דיש קילושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר,
 ר״ל וא״כ ליחגי׳ בהדי הגך דהולד הולך אחר הזכר, והרי
 הא דהולד הולך אחר הזכר לא שייך רק בדין יחוס ומשפחה,
 וא״כ מה שייך הא דחלל פוסל להך דיגא דהולד הולך אחר
 הזכר, אלא ודאי דזרע חלל פסול גם משוס דיגא דהולד מתיהם
 אחריו, וכמו שהוא חלל גם זרעו חלל, ובזה הרי ג״כ רק
 הזכר פוסל ולא האם, וזהו הך דיגא דהולד הולך אחר הזכר
 המבואר בהסוגיא דקידשין שהבאנו, ועיז הוא דגקמהרמב״ם
 מממא דלמשפתותם לבית אבוחם משפחת אב קרוי, משפחה
 ולא משפחת האם. ונמצא דהא דגקמ הרמב״ס עעמא
 דלמשפחותם לבית אבותם והגמ, נקמה טממא דבממיו, שני
 דיטם הם, דהגמ, מיירי למגין פסול ביאה, שפוסל זרעו
 בביאתו, ובזה הוא דשייך טממא דבממיו, והרמבים איירי
 למטן פסול משפחה, שהולד הולך אחר הזכר, ובזה הוי הטמם

 משום למשפחותם לבית אבוחס.
 עוד ייל, דבאמת הא דיל£יגן מקרא דבעמיו דאין האם
 פוסלת לזרעה הוא גם על דין תללות שבא ע״י יתום
 שהולד מהיחס אחר אביו בהפסול שלו, וע״ז בא הך קרא
 דבעמיו לאשמעינן דאין האם פוסלה לזרעה ואינו מהיחס
 אחריה בהפםול חללות שלה, והא דהוצרך הרמבים לטממא
 דלמשפתותם לבית אבוחם,הוא משוס דביםוד הדין שלחללוח
 חרחי בי/ דין משפחה של תללות, דתשיבא משפתת כהנים
 שנחחללו, וטנינו הוא דין חילול והפקטה של כהונה, וכמש״כ
 הרמב״ם בפ״ז מה, חרומוח שהחלל כזר לכל דבר, וכיה
 ביבמוח דף עיר עיב חללה לאו זרעו דאהרן היא, ושטח
 דק פגס ופסלות של חללוח, הפוגם ואוסר אח הבה מלהנשא
 לכהן, וכמו לר, דוסתאי דםיל בקידושין דף מ״ז דבגות ישראל
 מקוה טהרה לחללין וחלל שגשא בת ישראל בתו כשרה
 לכהוגה, ומימ הרי ודאי דהבח אסורה לאכול בחרומה, וכן
 הבן הגולד איגו מובד ומוהר בטומאה, והייגו משום דגחחללו
 מכהוגחן, דלא מדיפי בדין כהוגה מאביהן דגחחללה כהוגחו,
 וכיון ראיה בהאב דין הפקטח כהוגה איכ ממילא הריליכא
 מה למשוי׳ לברא כהן, וגם פשיטא דטבודחו כשרה בדטבד
 כדין חלל שעבד, ובע״כ דדין משפחה חללוח לא פקמ מהולד
 גם לד דסחאי, ואך דדין פסלוה של חללוח הוא דליה
 בהולד ומוחרח לכהן, ואיכ היג לרבגן הא דולר חלל חלל
 תרחי בי/ דין משפחה של חללוח מכהונה, ודין פסלוה של
 חללוח. וכן הוא פשוט דשני דינים חלוקין הן, דהרי דין
 משפחה של חלול והפקטח כהונה לא שייך רק במשפחה
 כהוגה, משא״כ דין פסלוה של חללוח הא גוהג גם בזרים,
 וכדחזיגן רכל הגבמלח באיסור כהוגה משוי לה חללה, ואף
 דהיא זרה ולא שייך בה כלל דין חליל של משפחה כהוגה,
 אלא משום דהפסול חללוח הוא דין בפיט שנוהג גס בזרים,
 וממילא דגם בזרטו של חלל הדין פסלוה של חללוח והדין
 חלול של משפחת כהוגה שגי דיגים הס, ואמ״ג דגבטלת
 שאגי דאית בה חילול של איסורי ביאה, אבל מימ הא מיהא
 חזינן דבעיקר הדין חלל שני דינים חלוקים הם וכשיג. ולפ״ז
 הרי ניחא הא מקט הרמב״ם טממא דלמשפחוחם לביח אבוחם,
 אף אם גימא דהסוגיא דבעמיו קיימא לטנין פסול חללוח
 הבא מחמה משפחה, דמ״מ הא תרתי בי, בהדן חללוח, והקרא
 דבעמיו קאי לענין הדין פסול של חללוח דהוא הלוח
 שם פסלוה, והי׳ הדין גוחן בי׳ להולך אחר הפגום שבשגיהס,
 ככל פסולי דמלמא דהלך אחר פסולן, ועיז הוא דצריכיגן
 לקרא דבממיו דאין האס פוסלה, אבל הרמב״ם לא איירי
 הכא כלל מדין הפסול של חללוח, כי אם לעגין דין חילול
 של הפקעה כהוגה, לבזה לא שייך כלל הלין להלך אחר
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 הולך אחר הפגום שבשניהם, וכדתגן דאלחגה לכיג גרושה
 וחלולה לכהן הדיוט הויין בכלל ריגא דהולד הולך אחר
 הפגום שבשניהם, ומשום רכל דהדין חללות שבו בא מכת
 הפסול בכהוגה שיש באמו הוי בכלל פגום שבשגיהם, וממילא
 דבישראל שגשא חללה וחלל שנשא כשרה דרק האב פוסל
 לזרעו בביאתו ולא האם מיכ הוי בכלל דיגא דהולד הולך
 אחר הזכר, אבל אהינ דתלמודין לא פליג על הירושלמי,
 משום דתרי גווגי נינהו, דתלמודין איירי בדין פסול חללות
 הבא מחמת ביאה, והירושלמי איירי בדין חללות הבאה מחמת

 משפחה.
 ולפייז הרי מיושב היטב הא רפסק הרמב״ם דבגרושה
 זוגה וחללה אינו חייב מלקות מלאו דולא יחלל
 משום דהן מחוללות ועומדות, וכבר הבאגו עיז השגת הראביל
 דלילקי משום חילול זרע, דהרי גראה פשוט דהלאו של ולא
 יחלל זרעו איגו אלא כשזרעו מיפסל משום פסול ביאה,
 ועצם הביאה היא שפוסלתו, אבל היכא שמיפסל מצד יחוס
 משפחה בודאי דלא שייך כלל מיז הך לאו דולא יחלל זרעו,
 וא״כ לפמשינ דבכל כהן שנשא חללה הולד מיפסל גם מצד
 יחוס משפחה של חללות האם, וכן בשארי איסורי כהונה
 לפיימ דקייל דהיא עצמה מתחללת ונמצא דבשעה שהיא
 מתעברת כבר היא חללה מתחלת ביאה, איכ ממילא דלעולם
 יש בהולד גם פסול חללות מצד האם נוסף על הפסול
 חללות שיש בו מחמת ביאה, ולפיז הא נמצא דהלאו של ולא
 יחלל זרעו הוא לעולם במחולל ועומד, כיון דלעולם כל אימת
 שחל בהולד הפסול חללות של ביאה יש בהולד גם דין חללות
 משפחה שמצד האם שזה אינו שייך כלל להלאו וכשיג, איכ
 ממילא דחלות הלאו של חילול זרע האמור רק על •החילול
 של ביאה הוא במחולל ומומר, ועיכ זהו שפסק הרמבים דאינו
 לוקה משום חילול זרע, משום לסילילגם לענין חילול זרע
 איכא הך דינא דמחולל ועומד, ועיכ אינו לוקה. ובדעת
 הראביר כבר נתבאר דסיל רעל חילול זרע לא שייך כלל
 טעמא דמחולל ועומד, ומיכ ס״ל דבגמר ביאתו לוקה בכל

 גווגי משום חילול זרע.*]

 הלכות מאכלות אסורות
 פ״א הטיז מי שאינו מכירן ואיגו יודע שמותיהן בודק
 בםימנין אלו שנתנו חכמים, כל כגון* שהוא
 דורס ואוכל בידוע שהוא מאלו המינין וטמא, ושאינו דורס
 ואוכל אם יש בו אחד משלשה םימנין אלו היז עוף טהור,
 ואלו הן אצבע יתירה או זפק והיא המוראה או שהי׳
 קרקבנו נקלף ביד, לפי שאין בכל אלו המינין האםורין מין
 שאינו דורס ויש בו אחד משלשה סימנין אלו חוץ מפרס
 ועזני׳ ופרס ומזני׳ אינן מצויץ בישוב וכו׳, הי׳ הקרקבן נקלף
 בסכין ואינו נקלף ביד ואין בו סימן אחר אעיפ שאינו

 דורס היז ספק מכיל.
 והנה בחולין דף םיא תני ריח עוף הבא בסימן אחד
 טהור לפי שאין דומה לגשר וכו׳, וגיגמר מפרס
 ועזגי׳, איכ גשר דכתב רחמגא ליל השתא דאית לי׳ חד לא
 אכליגן דלית לי׳ כלל מיבעיא, אלא גשר דלית לי׳ כלל הוא
דאית לי׳ תר אכול, ואלא טעמא דכתב רחמגא  דלא תיכול הא:
 גשר הא לאיה הויא לילף מפרס ועזגי׳ הרל פויט שגי
 כחובין הבאין כאחד ושגי כתובין הבאין כאחד אין מלמדין,
 גחירי דאיכא בהאי ליכא בהאי ודאיכא בהאי ליכא בהאי,
 מכדי עשריס וארבעה עופות טמאין הוו אי אפשר דחד דאיכא
 בהגך ליכא בהגי והויל שגי כתובין הבאין כאחד, גמירי
 עשרים וארבעה עופות טמאים הוו וארבעה סימגין תלתא
 הדרי בכולהו עשרים מהן שלשה שלשה ותרי בעורב חד
 בפרס וחד בעזגי׳ דאיתי׳ בהא ליתי׳ בהא מהו דתימא לילף
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 טעמא של הרמבים שהוסיף על הדרשא דבעמיו קרא
 דלמשפחותס לבית אבותס על דין חילול של הפקעת משפחת
 כהונה שהולד הולך אחר הזכר, משום דמקרא דבעמיו לא
 ילפינן רק למנין דין פסלות של תללות, דאיתי׳ באזהרת ולא
 יחלל, ולא על דין חילול של משפחת הפקעת כהונה דליתי׳
 באזהרת ולא יהלל, והוא באמת מקרא דלמשפחוחס לבית
 אבותם. אשר לפיז הא נמצא להלאו של חילול זרע הוא
 לעולם במחולל ועומד, כיון דבכל מקום שחל החילול של פסלות
 ואיסור כהונה דאיחי׳ בלא יחלל חלה נמי בהזרע החילול
 של הפקמח משפחה כהונה דאינו באזהרה ולא יחלל, ואדרבה
 גורם להיוח מחולל ועומד, ושחלות החילול של פסול כהונה
 יהי׳ גיכ במחולל ומומר ולא ילקה עלי׳ משום לא יחלל,
 ואעיג דשגי החילולים באין כאחח, מ״מ כיון ראיה ביי מיהא
 גם חלות של חללוח ללא שייך להלאו, ע״כ שפיר י״ל דחלוח
 הלאו האמור מל חלול של פסלוה כהוגה דין מחולל ועומד
 בי׳, וגמצא דלא מציגו חילול שאיגו במחולל ועומד רק באלמגה
 לכ״ג ובחילול דידה לבד, וע״כ זהו שפסק הרמבים דלעולם
 לא לקי על חילול כי אם באלמגה לכ״ג, כיון דבשארא לעולם
 הוי מחולל ועומד בין בחילול ראשה ובין בחילול דזרע. ובזה
 הראביד חולק וסיל לבחילול זרע לא שייך בה כלל הך טעמא

 דמחולל ומומר, ועיכ בגמר ביאתו לוקה אכולהו.
 והנה בהא דחגן בפיג דקידושין כל מקום שיש קידושין
 ואין מבירה הולד הולך אחר הזכר וכו׳ וכל מקום שיש
 קידושין ויש מבירה הולד הולך אחר הפגום שבשגיהם, פריך
 ע״ז בירושלמי שם ויחביגי׳ הרי חלל שגשא לבת ישראל הרי
 קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הפגום שבשגיהם, ובעיכ
 ציל דהירושלמי פליג אחלמודין, דבחלמודין הרי מבואר בקידושין
 דף סיז דהא דבחלל שגשא בה ישראל הולד חלל הוא משום
 להולד הולך אחר הזכר, והירושלמי סובר דבחללוח הולד
 הולך אחר הפגום שבשגיהם . אכן אכחי צ״ע, דהרי להדיא
 תגן בקידושין דף עיז רבת חללי זכר פסולה מן הכהוגה
 לעולם וישראל שגשא חללה בתו כשרה לכהוגה, הרי להדיא
 במשנחגו דבחללוח הולד הולך אחר הזכר, ואיך סיל להימשלמי
 דהולד הולך אחר הפגום שנשניהם. ונראה לומר, דבאמח
 בהא דכחב הרמבים דבחללוח הולד הולך אחר הזכר מקרא
 ללמשפחותם לניח אנוהם י״ל כהרי גווני, או דמצס הפסול
 של חללוח מופקע מכלל דיגא דלהם הלך אחר פסולן, ודין
 שם חללוח הוא ככל דיגי משפחוח דהולד הולך אחר הזכר
 ומשפחת אנ, או דגימא דנאמת גם נפסול חללות הי׳ נוהג
 הך דיגא דלהם הלך אחר פסולן, כיון 'להוא זה שם פסלות,
 וכל שם פסלוה הולד הולך אחר הפגום שבשניהם; והא דנחללוח
 הולד הולך אחר הזכר הוא משום דחללות הנאה מחמה
 משפחה אינה גוהגת רק כמשפחת כהונה וכעיקר דגה להוא
 זה תילול כהוגה ע״כ אינו שייך רק כמשפתת כהוגה, ועיכ
 ממילא דהולד הולך אתר הזכר, כיון דכעיגן לתלות הפסול
 שיהא גם ממשפחת כהוגה, וחלל עצמו שהולד מתיחס אחריו
 הוא ג״כ משום דדין משפתת כהוגה כי׳, וממילא דהולד הולך
 אתר הזכר כדן משפחת כהוגה. אשר לפ״ז גמצא דככהן
 או חלל שנשא חללה, מלכד החללות דאית כי׳ משום איסור
 כהונה ומשום משפחת אכ, אית כי׳ גם פסול תללות מחמה
 האס, דכיון דהולד הוא ממשפחת כהונה איכ ממילא נוהג
 בי׳ הך דינא דלהס הלך אחר פםולן דהולד הולך אחר הפגום
 שבשניהם, וזהו דקאמר הירושלמי דבחלל שנשא בת ישראל
 הולד הולך אחר הפגום שבשניהם, ולא קשה עלי׳ ממתניתין
 לישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה, דשאני ישראל שכשא
 חללה דאין להם משפחה כהונה מחלל שנשא כשרה דהוא
 זה משפחה כהוגה, וכשיג. והםוגיא לקידשין לחלל שנשא
 בת ישראל הולד הולך אחר הזכר גימא דאיירי לעגין
 דין חללוח הבא מחמה ביאה, דבזה ג״כ שייך דינא דהולד
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 חרושי רבנו הלכות מאכלות אסורות חיים הלוי לא
 הא מיהא ולאי לבאינו לורם לגל מהול, אי משום טעמא
 להרמביי למפרש מממא לאמימר להםימן שאינו לורס הוא
 הסימן המיוחל דליתי׳ בכל הממאיס רק בפו״ע לבל׳ אי
 משום גירסת הגאונים לכל העופות ממאין הויין בני ג׳
 סימגין או בגי שגיס וליתא בממאים בגי חד סימגא כלל
 רק פו״ע דלא שכיח׳ בישוב, והרמב״ם הרי פסק דבאיגו
 דורס לבד טמא,וצ'ע, וגס דלשימת הריח הרי כל שיש לו
 שגי סימגים בגופו ואיגו דורס יוכל להיות מהעשריס עופות
 טמאין והרמביס הרי פסק דטהור, וגם דלשימת הרמביי
 והדת התנן במשנתנו רכל שיש לו ג׳ סימני מהרה בגופו
 מהור אף בלא ידעינן אי דרים אילא,והרמב״ם הרי השמינו
 זאת, שמבואר מזה דס״ל דאף בשיש לו שלשה םימנין שבגופו
 טמא כי אם בידעינן בודאי דלא דרים, והסוגיא כולה קשה
 לדעת הרמב״ס, דכיון דבשלשה סימגין שבגופו הרי הוא טמא,
 ובתד סימגא מהגך שלשה או בשגי סימגים הוא גיכ כימא,
 ולפויע הרי לא חיישיגן דלא שכיחי בישוב, ובע״כ דהרמביס
 מפרש דבהגך ייט מיגים ממאין איכא בגי תלתא סימני
 ובגי הד סימגא מהגך תלתא שבגופו, וקשה לפ״ז הא רפםק
 הרמב״ם דבדלא דרים לחוד ג״כ ממא, איכ הא גמצא דכולהו
 ד׳ סימנים איחנהו בשארי עופוח ממאיס גס מלבד פו״ע,
 ובסוגיין הרי מבואר דאיכא חד סימנא בפו״ע מה דליחא
 בהנך דאלאיה הא הוי שני כחובין הבא ין כאחר, וגם דבסוגיין
 הרי מבואר להליא דרק הלהא הדרי בכולהו. אכן נראה
 להגה בסוגיא שם ולילף מעורב מה החם הרי לא אף
 כל תרי לא איכ פו״ע רכחב רחמגא ליל, ומבואר שם
 בסוגיא רזה מהגי רק דלא לילף מעורב אבל מפו״ע שפיר
 ילפיגן אי לאו הקרא דגשר, הרי דפויע ועורב לא חשיבי
 שגי כחובין רק לגבי עורב שיש לו הרי סימני אבל לא לגבי
 פוימ דלית להו רק חד סימנא, וא״כ פרכה הגיר דפויע
 ליהוד שגי כתובק משארי עופות ממאיס בעיכ היא מהגך
 דהויין בני תר םימגא, אשר לפיז הרי ייל דגם הא דמשני
 הגמ׳ דחלחא הדרי בכולהו ובפו״מ איכא חד סימנא מה
 דליכא בהגי קאי גיכ מל בגי חד סימגא וממילא דלא הוי
 שונ שני כתובין, אבל בהנך מופות טמאים דהויין בני תלתא
 סימני שפיר יוכל להיות גם הך שבפויע גיכ, ושפיר תיישיגן
 לכל הד׳ םימנין לטמאים, זולת בהצטרף סימן טהרה עם

 לא דרים ביחד, שזה אינו רק בפוימ דלא שטחי בישוב.
 אולם הא קשה לדמה הרמבים, דאיכ הא נמצא רמוף
 הבא בשני םימנין ואינו דורס הרי הוא טהור וראי
 לדעת הרמבים דלא מצינו דכוותי׳ בכל המופות הטמאים,
 ואיכ משנתינו דתנן רכל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבט
 נקלף טהור, דלדמת הרמבים פירושו הוא שיבורר לזה גיז
 שאינו דורס, קשה דאיכ ליל תלת בתרי מיגייהו סגי ונשיג,
 וציע. והיותר קשה דלדעת הרמבים הא נמצא דפו״ע יש
 להם שגי םימגי טהרה חד בגופו וחד דלא דרים, ובכולא
 סוגיא מבואר דפויט ליה להו רק חד סימן טהרה, וציע.
ח חלוק ד  והגראה לומר בלטה הרמביס, דסיל דבטיקר ה
 הך סימנא דאינו דורס מאידך שלשה סימני טהרה שבגופו,
 דהרי דין סימני מופות הוי הלכה למשה מסיני, והם הלוח
 דין של סימני טהרה, וילפינן להו מנשר בבנין אב, והוא זה
ת ולא אכמכחא, וכדמוכח בכל הםוגיא ד  דרשא גמורה מ
 דפריך שם להוי שגי כהובין הבאין כאחר וכן פריך שם
 עורב דכחב רחמגא ל״ל, דש״מ מכ״ז דהוא זה דרשא גמורה
 מדת, ואעיג דפסק הרמב״ם ראם הי׳ בקי בהן ובשמותיהן כל
 טוף שאינו מהכ״ד טופות טהור ומותר באכילה ואיכ הא
 נמצא רכל איסורא דעופוה טמאין הוא רק אלו המינין
 בלבד הכחובין בהורה, וליכא שום נ״מ בהסימני טהרה, אבל
 מימ כך היא ההלכה דאלו הסימנים הן סימני טהרה וכדמוכח
 חהםוגיא שהבאנו, ועוד דבאמת כל הך דנא דכל עוף שאינו

 מהכיד

 מיני׳ כתב רתמנא נשר, נשר דלית לי׳ כלל הוא דלא תיכול
ל ואיתא תר סימן טהרה דאיתי׳  הא איכא דאית לי׳ חד אכול, ד
 בפרס או בעזני׳ ואותו הסימן ליתי׳ בכולהו טופות טמאים
 ושפיר הוה מצינן לומר מיהא דעוף הבא בסימן זה טמא, וע״ז
 באה הילפוחא מנשר רעוף הבא בכל סימן אחד של טהרה
 טהור, זו היא גירסח הגאוגים ורש״י ורגמיה, ולפ״ז ליכא בכולהו
 מופוח טמאים בני חד סימנא אלא פויע. והגה שם בסוגיא
 אמר אמימר טוף הבא בסימן אחד טהור והוא דלא דרים
 וכו׳ מאי איכא משוס פו״ט ליהנהו בישוב, ופירשיי דהך
 דלא דריס הוא מלבד הסימן אחד, והחום׳ הקשו ט״ז דאיכ
 ניחוש שמא הוא מורב שיש לו שני סימני טהרה, וטור
 הקשו דא״כ ל״ל טעחא דפו״ע ליחנהו בישוב ותפיל דהא
 פו״מ אין להם רק חד סימן של טהרה ועוף זה יש לו שני
 סימנין בהדי הך דלא דרים, וט״כ פירשו דהא דאמרינןוהוא
 דלא דריס ריל דזהו נופא הוא הסימן אחד שהעיף טהור
 בו. ולדעה רשיי צ״ל דבמורב ליכא לםפוקי משום דמורב הוי
 מרם, והא דחיישינן לפו״ע משום דרש״י פי׳ דהך דלא דרים
 ריל דלא חזינן לי׳ דדריס, ואיכ אכחי לא נחברר לן אס
 הוא דורם אם לא, ישפיר יש לספקו בפו״ע כיין שיוכל להיוח
 שהוא דורס ושהוא רק בר חד םימנא, ורק משום דלא
 שכיחי בישוב הוא דמחזקינן לי׳ בחזקה שאינו דורס וטהור,
 ועיין במהרשיא. ולשיטה החוס׳ קשה דבכל חד סימן הי׳
 לט לטהר כיון דפו״ע לא שכיחי בישוב והו ליכא גבן ממאין
 שיהיו בני חד םימנא, וציל דרק זה המין שאינו לורס הוא
 דלא שכיח בישוב אבל השני שבפויט שכיח בישוב ולהכי
 הוא דלא מטהרינן רק בדלא דרים, וזה דחוק. אכן הרמב״י
 חולק עיז ולא גרים משרים מהן שלשה שלשה, ושימחו היא דכולהו
 עשרים הויין בגי חד סימגא, ורק דכולהו עופוח טמאים
 דזרסין הן לבד מפוימ דחד מיגייהו הוא דלא דרים, וזהו
 דקאמר אמימר דעוף הבא בסימן זה שאיגו דורס הוא דטהור
 משום דפויע לא שכיחי בישוב, משאיכ בשארי בגי חד סימגא
 הרי יוכל להיוח דהוא משארי מיגים הטמאים דשכיחי בישוב
 ועיכ לא מטהריגן בהו, ויסור שימח הרמביי הוא מהא דחגן
 דכל שיש לו אצבע יחרה וזפק וקורקבט נקלף טהור, יקשה
 דילמא הוא דורס וטמא, אלא וראי דאין בכל העופוח טמאין
 רק חד סימן טהרה או שטם אבל ג׳ ליח בהו ועיכ כל
 שיש לו ג׳ סימנין ודאי דהוא עוף טהור ואינו דורס. והריח
 קיים גירסח רשיי והגאונים דכולהו עשרים הוו בגי חלהא
 סימני טהרה, והא דחנן דכל שיש לו אצבע יחרה וזפק
 וקורקבנו נקלף טהור הוא משום דבכלל השלשה סימנים של
 העשרים עופוח טמאים איכא גס הך סימן שאינו דורס
 וממילא דכל שיש לו הג׳ סימנים שבגופו שבמשנחגו אינו
 מהם והוא טהור, אלא דברגמיה מבואר להדיא דהסימן
 המיוחד שבפויע הוא זה שאינו דורס וחולק על ריח, וכן
 ברשיי בסוגיין שם איחא דלא נחברר החלחא דהדרי בכולהו
 מה הם, וממילא דציל דהא דחנן במשנחנו דבג׳ סימנין טהור
 קאי ארישא באינו דורם וכפירשיי שם. אכן בדברי הרמבים
 הרי מבואר דטוף הבא בסימן אחד טהור דוקא מם הסימן
 שאינו דורס ביחד דהוא זה שני סימנין, וכן מבואר בדבריו
 דעוף הבא גם בשני סימנין טהור אם אינו דורם, וכמש״כ
 גבי קרקבנו נקלף בסכין ואינו נקלף ביד דדוקא באין בו
 סימן אחר הוי ספק טמא, הא יש בו סימן אחר טהור, אעיפ
 שאם זה לעקרי קרקבגו גקלף הא גמצא רזה יש לו
 שני סימנין ואינו דורם ומימ הרי הוא טהור, וכן באיגו
 דורס לבד הרי גיכ מבואר בדעה הרמב״ם דטמא, וכמשיכ
 גבי גקלף בסכין ואיט גקלף ביד דאעיפ שאיגו דורס היז
 ספק, הרי דבהך םימנא דאינו דורס לבד טמא, אשל מכיז
 נראה דלעת הרמבים היא דבעינן אינו דורם ועוד סימן
 טהרה, וכיז הוא שלא ככל הנך שיטות שהזכרט, ללכל השיטות
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 אעפיי שחלב בהמה טמאה וביצי מון* כומא אסורץ מן
 התורה אץ לוקיןטליהן שנאמר מבשרם לא תאכלו מל הבשר
 הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל התלב והרי האוכל
 אותן כאוכל חצי שיטור שהוא אסור מן התורה ואינו לוקה
 מכיל, והרי בטהור הנולד מן הטמאה ודאי דלוקין עליו
 ואעיג דתרווייהו איסורייהו משום יוצא מן הטמא נינה/
 אלא ודאי כמשיכ, דטהור הנולד מן הטמאה איסורו הוא
 מממת עצמו, והרי הוא נכלל באיסורא דטמאים האמור בתורה,
 וממילא דיש בו גס מלקות ככל הטמאים, משאיכ חלב וביצים
 של טמאים איסורן אינו מממת עצמן כיון דאינן מין בשר
 ואין בהן איסורא דטמאים האמור בתורה, ורק דאסורין הן
 מאיסורא דיוצא.מן הטמא, וע״כ אין בהם מלקות, ומשום
 דאע״ג 1אםור^ה״ת מ״מ דין איסור זה של יוצא מן הטמא
 כאיסורא דתצי שיטור שאין בו רק איםורא ולא מלקות,
 וזהו שכתב הרטבים טעמא משום שנאמר מבשרם על הבשר
 הוא לוקה ואינו לוקה טל הביצה ועל התלב, ריל דהך קרא
 דמבשרם אתי לאורויי על איסורא דטמאים דאינו רק בבשר,
 ולא טל ביצה ותלב, ולא תייל בהם איסורא דטמאים מצד
 עצמן, ואיכ ממילא דדץ יוצא שלהן תייל רק לענץ זה שיהיו
 אסולין מאיסורא של יוצא מן הטמא, ובהך איסורא לית 3י׳
 מלקות כחצי שיעור. ולפיז נראה דתלוק בזה ולד טמאה
 מולד טריפה, דהנה זה שכתבנו דבכל היכא דהוי מין בשר
 מהני לי׳ הך דיוצא מן הטמא טמא לענץ שיהא תייל בהולד
 איסורא מצד טצמו, כיז לא שייך אלא בטמאים, דאיסורו במינו
 תלוי, ומעצמו הוא שבא לו איסורו, טיכ שפיר שייך דבר זה
 גם בהולד שהוא כאמו וחד איסורא להו, משאיכ בטריפה,
 שאיסורה דבר אחר גרם לה ואין איסורה בא לה מטצמה, איכ
 ממילא לא שייך בזה שיהא גם הולד כמוה שיהא גם הוא
 חשוב טריפה, ובעיכ לאיסורו של הולד הוא רק מאיםורא
 דיוצא מן הטמא, שזה שהוא יוצא מן הטמא גורם לו איסורא,
 ועיכ שייך דבר זה גם בטריפה, כיון דיוצא הוא מן האסור
 טיכ גס הולד אסור. ולפיז יתבאר היטב החילוק שבין הך
 דיגא דחמשין לזרע האב ובין הרין חויז גורם מותר, דהנה
 יסוד הפלוגתא אם תוששין לזרע האב איתא לקמן דעיט
 לעגין ארבעה מילי, אם תייל בי׳ איסורא ראותו ואת בגו,
 ולעגין תלבו אם הוא אסור או מותר, ולעגין דמו אם
 טטון כיסוי אם לא, ולטגין אס חייב במתגות כהוגה, אשר
 בכל אלה לא שייך כלל הך דיוצא מן הטמא, דהוא רק טל
 יוצא מן האסור, אבל לא על תיוב מצוה כמתגות וכיסוי, בזה
 לא שייך כלל דין יוצא, וכן לעגין חלב גיכ לא שייך לומר
 דין יוצא, דאטו משום דאביו חלבו אסור יהיה דין יוצא גם
 טל חלבו של הולד, הרי החלב והבשר שוין הן דיוצאין הן
 מחלב האב והבשר דמבלבל זרעי, וכמבואר בםוגיא לחולין
 דסיט, ולא שייך בזה כלל דין יוצא מן האסור, וגם בדין
 אותו ואת בגו כיון דאיגו מאיסורי מאכלות והכאות ואין בזה
 איסור חפצא שהחפץ מקרי דבר האסור ממילא לית בי׳ דין
 יוצא מן הטמא, אלא פשוט דהדץ דחוששין לזרע האב הוא
 לטגין אם הוא חשוב מיגא דאבוה אם בהמה אם חיה, וכן
 אם טמא אם טהור, וממילא אית בי׳ כל הגך ריגים דאבוה
 מעצמו, שהוא בעצמו כאביו או חיה או בהמה או טהור או
 טמא. ולפיז הרי גיחא הא דחוששין לזרע האב ולא שריגן
 לי׳ מטעמא דזו״ז גורם, דהא דזויז גורם מותר לא גאמר אלא
 היכא דלית בי׳ איסורא מעצמו, ואיסורו הוא רק מתמת
 שיוצא מן האסור והאיסור שיצא ממגו הוא דהוי גורס לאיסורו,
 בזה הוא דהוי הילכתא דזויז גורם מותר, משאיכ בהך דחוששין
 לזרע האב דמייל בי׳ דין איסורו מממת מצמו, ואין כאן גורם,
 כ״א גופו של איסור עצמו הוא דאית בי׳ מתמת אבוהי׳, ופיכ
 שפיר נוהג בו דינא דאבוהי׳ אם לאיסור אם להיתר ומףכ.
ק ניחא גמי למיד רזה הה גורם אסור דאתיגן עלי׳ גם  ו

 בטריפה

 מהכ״ד מיגים טהור גיכ יסורו הוא מרץ סימנים, דהרי
 מסקגת הסוגיא שם דילפינן מהבנין אב דטוף הבא בסימן
 אחד טהור, ואין טמא אלא דומיא דגשר דלית לי׳ שום סימן
 טהרה, וזה באמת ליתא בעולם זולת המינים האמורים
 בתורה, ולפ״ז הרי ודאי רכל הבנץ אב ודין סימני טהרה
 הם מדית, כיון דרק בזה הוא תלוי כל דין טופות טמאים
 וטהורים. אשר לפ״ז נראה דהנך ד׳ סימנים תרי דיני בהו,
 דהשלשה סימגיס שבגופו אצבע יתירה וזפק וקורקבנו גקלף
 יסודם תלות דין סימן טהרה, והםרון הנך סימנים הוא דין
 חסרון סימני טהרה, וסימנא דדריסה הוא אדרבה סימן
 טומאה, ובאינו דורם הוא רק חםרק דין סימן טומאה, אבל
 דין סימן של טהרה לית בזה, וזהו לתכן אבל אמרו חכמים
 כל טוף הדורס טמא וכל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקרקבנו
 נקלף טהור, וחלקחן המשנה לשנים, משוס רכך הוא יסוד
 ההלכה שבהן דדורס הוי סימן טומאה ואידך תלתא הויין
 סימני טהרה, והא דתני רית טוף הבא בסימן אתר טהור,
 כיון דקאי על סימני טהרה בעיכ דקאי רק על השלשה
 שבגופו, ואינו דורס לא איכלל בזה כיון דאין בו דין סימן
 טהרה כלל. ולפיז הרי מיושב היטב הא דפסק הרמבים
 דפויע אית בהו חד סימן שבגופו וגם איגם דורסים, וכבר
 הקשינו ע״ז דהרי בכולא סוגיא מבואר דפויע לית בהו רק
 סימן אחד של טהרה, ומעתה הרי ניתא, כיון דהא דאינו
 דורם הרי לא שייך כלל לסימני טהרה, ורק חסרון סימן
 טומאה הוא דאית בי׳, וניחא נמי הא דהקשינו למה הצריכה
 המשנה דוקא הנך תלתא, כיון דלדטת הרטבים איירי בידטינן
 בולאי דאינו דורם, וא״כ הרי בתרי סימנים לבד גיכ םגי,
 דהא אינו דורם טס שני סימני טהרה ביתל ליתא בכל
 העופות הטמאים לדעת הרמב״ם, אבל לפי המבואר הרי
 משנתינו הילכתא קתני דאלו השלשה סימנין הן הן סימני
 טהרה, וגם דכיון דהני ריח דעוף הבא בסימן אחד טהור
 איכ הרי משגתיגו או או קתגי רכל אחר מהשלשה סימגים

 אלו מועיל לטהר, ומיושב היטב דעת הרמב״ם, וכשיג.

 פיג הי״א אפרוח שנולד מביצת טריפה מותר שאין מיט
 טמא עכיל, ובהשגות זיל מה ראה לשנות
 הטעמים שפירשו בו הכמים שהם מתוקגים יותר מכלם כי
 ביצת טריפה איגה ממין טמא ואסורה והטעם שפירשו בו
 לאימת קא גביל לכי קא מםרתא וכי מסרת עפרא בעלמא הוא
 עכ״ל, והשגתו היא מהא דאיתא בתמורה דף ל״א דלהכי מותר
 אפרומ שנולד מביצת טריפה משום דכי גביל עפרא בעלמא
 הוא, וקשה על הרמב״ם שכתב טעמא שאין מינו טמא, וציע.
 והנה בחולין דף נ״ת אמר אמימר הני ביעי דטריפה
 שיחלא קמא אסירא מכאן ואילך הויל זה וזה גורם
 ומותר, ובתום׳ שם זיל אע״ג דבסוף כתובות פסקיגן כר׳
 יהודה בפרדות דמספקא לי׳ בפ׳ אותו ואת בגו אי חוששין
 לזרע האב או לא וכו׳ עכ״ל, וקישיתם יש לפרש בתרי גווני,
 או דהקישיא היא דהרי אף אם תוששין לזרע האב מימ להוי
 כזה וזה גורם דמותר, או דריל דאס אין חוששין לזרע האב
 איכ הא לא הוי זו״ז גורם כלל ואיכ גם הכא תהוי םפיקא.
 ונראה לומר, דבאמת הך דיגא דיוצא מן הטמא טמא מתדש
 לן תרתי, דטהור הנולד מן הטמאה איסורו הוא מממתעצמו
 ואהני לי׳ הך דינא דיוצא מן הטמא טמא שיהא איהו מצד
 טצמו חייל בי׳ איסורא דאמו, ובדין אמו קאי, דהרי הוא
 כאמו, ועוד נכלל בי׳ דין איסור בפיע של יוצא מן הטמא,
 דמשום זה לחור שהוא יוצא מן הטמא חייל בי׳ איסורא, ואף
 דאינו קאי בדן אמו ולא חייל עליו איסור מצד עצמו, מימ
 אסור הוא מאיסורא דיוצא מן הטמא, ואיסורו אינו מחמת
 עצמו כ״א משום שיוצא מן הטמא זהו איסורו. ומתבאר זאת
 מדברי הרמבים בפיג מה׳ מאכלות אסורות הליו שכתב!׳ל
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 לף ציו למבואר שם דגיד הכשה שאכלו כולו לוקה אעיפ
 שאין בו כזית משוס לברי׳ הוא, הרי להדא לגם בברי׳ ללא
 הויא ברית נשמה גיכ לא כמיא שימורא. אכן התם שאני
 כמבואר שם בגמ׳ לאכילה לכתיב בי׳ אתי לאורויי לאי אית
 בי׳ ארבעה וחמשה זיתים ואכל חל כזית מיחייב, והיינו
 משום לבקרא כתיב לא יאכלו את גיל הנשה להוה משמע
 כולו, וממילא לליכא קרא לאכילה להצריך כזית דקא,משאיכ
 בנבלה ללזה שיתחייב על כל כזית אף בלא אכלה כולה לא
 צריך קרא לגוף האזהרה ללא תאכלו כל נבלה משמע בין
 כולה בין מקצתה, ובעיכ להא לאכילה כתיב בה הוא לאף
 נאכלה כולה בעינן לוקא כזית, ומיין בתום׳ בחולין שם שהקשו
 מהא לנאנר מן החי נעינן לוקא כזית משום לאכילה כתיב
 ני׳, ואמאי לא נימא להא לכתינ ני׳ אכילה הוא לחיינ
 נאכל כזית ממנו אף נלא אכל כל האנר, ותירצו לכיון
 לחלקו פקע מיני׳ איסור אכר מן החי וכמנואר נתולין רף
 קיג, ואכתי קשה ללעת הרמב״ס שפסק בפיה מהל׳ מאכלות
 אסורות דאף על מקצת אבר גיכ חייבין משום אבמיה, ואיכ
 הא תשאר ללילי׳ קושית התום׳, ובעיכ צ״ל כמשיכ דהתם
 שאגי משום רלתייב על כזית של מקצת אבר לא צריך קרא
 לקרא סתמא כתיב לא תאכל הנפש עם הבשר, ואיכ הינ
 בנבלה דכוותה]. ועיין במכות דף ייז דאיתא שם דרבנן סיל
 ברית נשמה תשובה תעה לא תשובה, והיינו משום דלענין
 להתתייב עליו בכל שהוא בעינן דוקא ברית נשמה, וכש״נ.
 אלא דיסוד הדברים דנבילה חשיבא ברי׳ צ״ע, מיש נבילה
 משארי איםורין כגון חלב ועריפה וערלה וכלאי הכרם,
 וכבר הקשו כל הראשוגים גם על גיד הגשה ואבר מן התי
 אמאי תשיבי ברי׳ ומיש משארי איםורין, והעלו דתלוי בהא
 רכל שאם יחלק אין שמו עליו כגון גיד הגשה דדוקא כשהוא
 כברייתו הוא דמיקרי גיד אבל תתיכת גיר לאו גיר חיקריא
 וכן אבר מן החי דתתיכה לאו אבר מיקריא ועיכ חשיבי
 ברי׳, משאיכ מה דכשיחלק גיכ שמו עליו אז אין זה בכלל
 ברי׳ עיייש בדבריהם, אכן אס גימא דגבילה ג״כ חשיבא
 ברי׳ כשהיא שלמה איכ הרי ציע מיש גבלה משארי איםורץ
 דלא חשיבי ברי׳ והלא גבלה גיכ שמה עליה אף לאחר
 שתתלק וציע. והגה ברמב״ס בפיה מהל׳ מאכלות אסורות
 זיל תתך מן האבר בשר כברייתו וגידין ועצמות כזית ואכלו
 לוקה אעיפ שאין בו בשר אלא כל שהוא, אבל אם הפריד
 האבר אתר שתלשו מן החי והפריד הבשר מן הגידין ומן
 העצמות אינו לוקה מד שיאכל כזית מן הבשר לבדו ואין
 העצמות והגירין מצמרפין בו לכזית מאמר ששנה ברייתו,
 תלקו לאבר זה ואכלו מממ מטט אס יש במה שאכל כזית
 בשר חייב ואם לאו פעור מכיל, והוא מהסוגיא בחולין דף
 קיג דאיתא שם במא מיגי׳ רשב״ל מריי חלקו מבחוץ מהו
 איל פטור, וכל הראשוגים פירשו דהוא משוס דכיון רחלקו
 פקע שם אבר מיגי׳ ופקע איסורי׳, ומשום דאיסורא דאבמ״ה
 הוא רק באבר שלם, ובזה הרמביס חולק ום״ל דבעיקר
 איםורא דאבמיה כיון דבשעה שגתלש דין אבר בי׳ וחלה
 5י׳ איםורא ראבמיה איכ שוב לא פקע מיגי׳ דין אבמיה
 והרי הוא באיסורו לעולם, והםוגיא דחלקו.פטור מפרש לה
 הרמבים דקיימא לעגין דין גידין ועצמות דמצטרפי באבמיה
 להשלים לכזית, עיז הוא דקיימא הםוגיא לומר דכ״ז הוא רק
 כשהוא כברייתו כל הכזית יתד הבשר והגידין והעצמות יחדיו
 מחוברין אז הוא דמצטרפי הגירין והעצמות להשלים שיעורא,
 משאיכ בחלקו והפריד הבשר מהגידין והעצמות אז הדר דין
 אבמיה להיות שוה לשארי איסורין דאין אסור רק בשר
 דהוא עיקר איסורו ולא גירין ועצמות, ובעיגן דוקא כזית
 בשר ואין הגירץ והעצמות מצטרפין לשיעורא. והגה בעיקר
 הדין דגידין ועצמות מצטרפי לשיעורא באבמיה ציע, אם ״סיד
 לין זה הוא רהבשר והגידן והעצמות יחד הם גוףיהאיסול

 דאמרה

 חרושי רבנו הלכות ם:
 *טריפה מצד אביו אפילו למיד אין חוששין לזרע האב, משום
 לנהי דלא חשיב מינא דאבוהי׳ לענין למיחל בי׳ דיגי אביו
 מחמת עצמו משום דאין חוששין לזרע האב מימ איםורא
 ליוצא מן הטמא מימ אית בי׳, ושפיר חייל בי׳ הך דינא
 לזויז גולם. ומעתה מיושבים היטב דבלי הלטבים שכתב
 כןעמא דמותר אפרוח שכולל מביצת טריפה משום דאין מינו
 יטמא, ולא תקשי עלי׳ מהא דבתמורה אמרינן דטעמא הוא
 משום דכמה דלא מסרח לא גביל וכי מסרח עפרא בעלמא
 הוא, דהרמבים סובר דהך טממא דכי מסרח מפרא בעלמא
 הוא לא מהגי רק אם באגו לדון איסורו מדין יוצא, וזהו
 עיקר איסורי׳ משום שבא מן הטמא, ובזה הוא דמהגיא הא
 לכיון דבשעתא דקא גביל עפרא בעלמא הוא עיכ שוב לא הוי
 יוצא מן הטמא, אבל אם אמריגן דאיהו מצר עצמו חייל בי׳
 איסורא איכ לא שייך כלל טעמא דגביל מעפרא דמימ שפיר
 ׳חייל עלי׳ אחיכ איםורא מחמת טצמו, וזהו שהוסיף הרטבים
 ׳הא דאין מינו טמא, ריל דמשויה ליח בי׳ איסורא מממת
 עצמו, וכל איסורו הוא רק משום יוצא מן הטמא, ועיז מהני
 <טעמא דקא גביל מעפרא, ונמצא דהנך חרי טעמים חרווייהו

 צריכין להדדי, וכש״ג.

 יפיל היג האוכל עוף טהור חי כל שהוא לוקה משום
 אוכל גבלה ואעיפ שאין בו כזיח הואיל ואכלו
 •כולו, ואם אכלו אחר שמח עד שיהי׳ בו כזיח ואע״פ שאין
 בכולו בשר כזיח הואיל ויש בכולו כזיח חייב מליו משום
 נבלה עכיל, והגה דברי הרמבים חמוהין דמאי שיאטי׳ דעוף
 חי להחחייב מליו משום נבלה, וכבר ממד עיי הלחימ שם.
 דהנראה לומר, דבאמח הרמבים מיירי- הכא בגוונא דהוי
 נבלה מחיים, וכגון בנקובה הוושט ופסוהח
 הגרגרת דפסק קרמבים בפיג מהל׳ שחיטה הייט דהיא נבלה
 מחיים עיייש, ולהכי הוא שפסק דלוקה משום גבלה, וכל
 עיקר מה לבא הכא להשמיענו הוא רק דין שיפורא, דהיכא
ו דין ברי/ וכדקי״ל דשחט בה שנים  להוא חי עדיין דיש נ
 או לונ שנים הלי היא כחיה לכל לנליה, ואיכ הלי הוא
 חשונ עול נרי/ ועיכ לוקה גם נכיש ולא נעינן נו כזיח,
 משא״כ נאכלו אחר שמח דלא הוי עוד נריח נשמה עיכ
 בעינן נו כזית, וזהו יסוד דנרי הרמכים הכא לאורויי שיעורא
 לננלה, אנל אהינ דלאו נכל עוף טהור תי קאמר דלוקה
 משום נבלה כי אם׳ נגוונא דהוי ננלה, דכל הפרק הכא
ן חיונא מנילה, ובדין מה מיקרי נבלה סומך ד  איירי רק נ
 מל מה שכחנ נהל׳ שחיטה דשם מנואר כל דיני גבלה
 וכמשיכ. והנה לקמן נהייח פסק הרמנים דהאוכל מננלה
 מן העצמות ומן הגידין היז פטור ואינן מצטרפין עם
 הנשר לכזיח, והכא הרי פסק דאפילו אם אכלה אחר שמתה
 לא במינן כזית מן הנשר לנד כי אם שיהא ככולה כזית
 להייט עם העצמות והגילין ביחד, ובעיכ ציל דהכא שאני
 לשלמה הויא ברי׳ ובברי׳ מצרפינן כולה לשיעולא אף הגידין
 והעצמות גיכ, אשר לפיז הרי צימ למה במינן כזיח והלא
 בברי׳ חיינין עליה בכיש, וגם מיש אכלה בחיי׳ לאכלה אחר
/ וציל דסיל להרמבים  שמחה כיון לבין כך ונין כך הדא נרי
 לחלק דבחיי* להרי היא ברית נשמה לית בה דין שימורא
 כלל וחייב עלה בנ״ש, משאיכ באכלה אחר שמתה דלא
ן ברי׳ שלה הוא רק משום דין  הויא בריח נשמה וכל ד
 איסורה דהוי כברייחה נרכ במינן בה כזיח משום ראכילה
 כתיב בה, ורק דהעצמוח והגידן מצטרפין להשלים שיעורא,
 וכמבואר כן בחולין דף קיב למגין אבר מן החי דהוי גיכ
 ברי׳ דמימ שיפורו בכזיח ורק דהמצמוח והגידין מצטרפץ,
 וםיל להרמבים דהוא הדק בכל ברי׳ שהיא משום טממא
 לאיסורו כברייחו דצריך בי׳ כזיח משום טעמא דאכילה כחיב
 בי׳ ורק בבריח נשמה הוא רשיעורו בכיש. [ועיין בחולין
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 א״כ הרי נטשה היתר כשחלקו, ואז צריך להיות פטור גס
 בחלקו מבפנים, כיון דםוף כל סוף נשעת בליטתו ליכא

 איסורא.
 ולפ״ז הרי מיושב היטב הא דפםק הרמב״ם לחלק בנבילה,
 דבאכלה כולה גם העצמות והגידין מלטרפץ לכזיח,
 משאיכ באכלה מקצתה דאין הגידין והעצמות מצטרפין, וכבר
 הקשיגו מיז מרש כולה ממקצתה, ולפמש״ג דרמת הרמב״ם
 היא, דהא דבאבמ״ה העצמות והגידין מצטרפין בו לכזית,
 אין זה משום דעצם הטצמות והגידין תייל בהו איסורא
 דאבמ״ה, כי אם דהוי דין צירוף, ומשום דכל שחלות איסורי'
 הוא דוקא כברייתו עם הגידין והעצמות יחד, טיכ מצטרפי
 הגירין והעצמות גם לשיעורא, א״כ הרי ייל דהך דגא לא
 לבד באנמיה גאמר, כי אם בכל חקוס דחלות איסורי׳ הוא
 דוקא כברייתו עם הגידין והעצמות ביחד, אז מצטרף כולו
 להשלים שיעורא, ולהכי הוא דפסק הרמבים דבאכלה
 כולה מצטרפין הגידין והעלמות להשלים שיעורא דכזית, דגראה
 דחלות דין גבלה הוא דוקא בהברי׳ כולה, אם בכל הבהמה
 אם בכל העוף, הא לאיה לא הויא רק טריפה, ובשר מן
 החי יוכיח שפסק הרמבים בפידשס דאין זה איסור בפיע,
 כ״א דהוי איסור טריפה ממש משום דאינה חיה, ומשויה
 פסק שם רחצי זיח בשר מן החי וחצי זית נבלה מצטרפין
 משום דהויין חרא איסורא, ומימ הרי איסור נבלה לית בה
 ואע״ג דאינה חיה כלל, ובעיכ צ״ל דהוא משום דחלות שם
 נבלה צריך להיות דוקא נכל הכרי׳ כולה, ובמקצתה לא הויא
 רק טריפה. ולפ״ז הא שפיר ניחא הא דנאכלה כולה מצרפינן
 גס הגידין והמצמות לשימורא, ונאכל רק מקצתה צריך דוקא
 כזית מהנשר לנד, וטצמות וגידין לא מצטרפי, דכיון דמיקר
 תלות איםורא דגבילה הוא כנרייתה כשהיא שלמה, ע״כ
 שפיר יש בה דין צירוף גידין ועצמות כמו באבמ״ה, וכמש״כ
 דלאו מדין האיסור דאבמ״ה דשאגי בזה משארי איםורין הוא
 דמצטרפי בי׳ גידין ועצמות, כי אם דהוא דין בכל מה דהוי
 כברייתו, ותלות איסורו הוא על זה שהוא כברייתו, הוי בי׳
 דיגא דהגידין והעצמות מצטרפין, ועיכ גם בנבלה מכיון
 דחלזת דגה ואיסורה הוא דוקא כשהיא שלמה כברייתה,
 שפיר מצטרפי בה גם גידן ועצמות, משאיכ במקצחה רלא
 הויא שוב כברייתה כמו דבטינן לטגין חלות איסורה, מ״כ
 בעינן דוקא כזית מהבשר לבד ואין הגידין והטצמומ מצטרפין.
 וממתה באמת גימא גם לרמת הרמב״ם דנבילה לא הויא
 ברי׳ כיון דגם כשתתלק שמה עלי׳, ורק דלמגין צירופא
 דגידין ועצמות לא צריכינן כלל לדין ברי׳, ורק רכל שחלות
 איסורי׳ הוא דקא כמו שהוא בחיטר בשר גידק ועצמות,
 אית בי׳ דין צירופא דגידין ומצמות, כמו אבמיה לרמת הרמבים
 רסיל דגם במקצת אבר כל שהבשר גידין ועצמות יחדו
 מחוברין מצטרפי הגירין והעצמות לכזית, דגראה דגם שם
 לא הוי ברי׳ כיון דהוא רק מקצח אבר, אלא ודאי דדין
 צירופן הוא לאו משום דין ברי׳, ורק דהוא דין בפיט התלוי בחלות
 איסורי׳, ואיכ הוא הדן בגבילה כן אמיג דלא הויא ברי׳ מ״מ
 כל שהיא כתלות איסורה שהיא שלמה שפיר מצטרפי הגידין
 והטצחוח, ורק בגחלקה דאז איגה כחלות איסורה אז הוא
 דבעיגן כזית רק מהבשר לבד, ואין הגידין והעצמות מצטרפין,

 ומיושב היטב דעת הרמביס, וכשיג.
 אלא דיסוד דברינו דלחלות איסורא מבלה צריכינן דוקא
 שתהא כולה כברייתה, והבאנו זאח מהא דבשר מן
 החי חשיבא רק טריפה ולא נבילה, אינו מוכרח, דייל דהא
 דבשר חן החי לא חשיבא נבלה הוא משוס דדין נבלה במיתה
 תליא, ובשר מן החי נהי דפםק תיותה אבל מימ לין מתה
 לית בה, ועיכ י/שיבא רק טריפה, וכאשר כן משמע טעם זה
 מדברי הרמב״ם עצמן שכתב שם זיל שהרי בשר זה מבהמה
 שלא נשתטה ולא מתה וכו׳ רהוא טעם על מה רחשיבא

 עריפה

 דאבמיה, וכדין הבשר כן גם דין הגידין והעצמות דהן בעצמן
 אית בהו איסורא דאבמ״ה היכא דהויין כברייתן עם הבשר
 ביחד, רכך אסרתו תורה להאבר, הבשר גידין ועצמות ביתד,
 ומשרה הוא דמצטרפי הגידין והעצמות לשיעורא, או דגימא
 דבאמת אבמ״ה שיה לשארי איסורין, דאיסורו נוהג רק בבשר,
 ודן גידין ועצמות נאנמ״ה הוא רק דין צירוף להבשר, והוא
 דין בפיע דכל דהוי כברייתו ואיסורא מייל על נרייתו
 מצטרפי בי׳ גם גידין ועצמות לשיעורא, אבל לא דעצם
 איסורא דאבמ׳ה איתי׳ בגירין ועצמות. ונראה דזה מבואר
 מהא דפסק הרמב״ס ראם תלקו להאבר לשנים ואין בכל חלק
 ממנו כזית אינו תיינ עד שיהא בהבשר עצמו כזית משניהם
 בלא הגידין והעצמות, והיינו משום דהגידין והעצמות של
 האי תמיכה לא מצטרפי להנשר שבתתיכה השני, כיון ללא
 הויין יחד כנרייתם, ואס גימא להא דגידין וטצמות מצטרפי
 הוא משום דגם הגידין והעצמות הם ככלל גוף האיסור של
 אכמיה, איכ הא גמצא רכל דין ככרייתו דצריכיגן לזה הוא
 כי היכי דתהוויין הגידין והעצמות ככלל האיסור, והוי זה דין
 כעצם החפצא דכעינן שיהיו עם כשר יחדיו כי היכי דליחול
 עלייהו שם אכר, וא״כ הא צ״ע דמאי איכפח לן כמה דלא
 הויין הגידין והעצמות ככרייתן מס הכשר שכמקצת אנר
 השגי, והלא מ״מ כל מקצת אבר כפיע הוא ככרייתו, וכדין
 הגידין והעצמות עצמן אם הן בכלל האיסור אם לא הרי
 צריכין אגו לדון על כל מקצת אבר בפ״ע אם הוא כברייתו
 ואם מייל על הגידין ויגמצמות שלו איסורא דאבמ״ה אם
 לא, ומאמר רכל מקצת אבר בפ״ע הוא כברייתו בבשר גידין
 ועצמות ביתד א״כ הא נמצא דתייל עלהגידן והעצמות שלו
 איסורא דאבמיה, כיון דשם אבמ״ה בי׳ בכל מקצת אבר,
 וכדתזיגן ראם יש בהתתיכה האחת כזית מם הגידין והעצמות
 ביחד הייבין עלי׳ משום אבמ״ה, ואיכ אחאי לא יצטרפו
 גס עם הבשר שבמקצת אבר השגי, כיון דיש כאן כזית שלם
 של איסור, ואיך מחלקיגן בדין איסורא דהגידין והעצמות עצמן
 דביש באותו מקצת אבר עצמו כזית חייבין גם משום איםורא
 דהגידין והטצמות ולטגין להצטרף מם מור מקצת אבר
 הדר דיגא דהעצמות והגידין לאו בכלל איסורא דאבמ״ה
 כינהו. אלא ודאי דגידן ועצמות לאו בכלל גוף האיסור דאבמ״ה
 כינהו, ורק דהוא דין רכל שהוא כברייתו מלטרפי בי׳ גם
 גידן ועצמות לשיעורא, ובדין צירוף שיטורא שפיר מתלקינן
 דלמאי דהוי כברייתו מצטרף ולמאי דאיגו כברייתו לא מצטרף,
 ועיכ שפיר םיל להרמבים דבאין בכל חלק בפיט כזית
 וצריכיגן לצרף שיעורא משתי החתיכות ביחד אמריגן דכיון
 דהגידין והעצמות לא הויין כברייתן עם הבשר שנחתיכה
 השגי, טיכ לא מצטרפי יתד וצריכיגן שיהא כזית מהבשר
 לבד. ויסוד דברי הרמב״ם גראה דהוא מהםוגיא דחולין שם
 כי אתא רבין אמר חלקו מבחוץ פטור, מבפגים ר״י אמר
 חייב ור״ל אמר פטור, ר״י אמר תייב הרי נהנה גרוגו בכזית,
 וריל אמר פטור אכילה במעיו בעינן וליכא, ואם נימא
 דבחלקו פקע איסור אבמיה מעצם החפצא, איכ הרי גם
 בחלקו מבפגיס פקע איסורי׳ ואמאי חייב, וגס דהרי הגמ׳
 תלי לה בדין שיעורא דכזית ובדין הנאת גרוגו או הנאת
 מעיו, ואם גימא דבתלקו פקע עיקר איסורי׳ א״כ הא אין
 כאן דין חסרון כזית, וגס דאין זה שייך כלל לדין הגאת
 גרונו ומעיו, כיון רעצם האיסור פקע, אלא ודאי דבעיקר
 החפצא לא פקע כלל איסור אבמיה, והבשר הוא באיסורי׳,
 ורק דאגו דגין על הגידין והעצמות לענין דין צירופן להשלמת
 כזית, וזה שייך שפיר לטעמא דהנאת גרונו או הנאת מעיו,
 ומשום דכיון דכבר בא האבר קודם שנחלק למקום שמצטרף
 להשלים שיעורא לאכילה, וכמבואר בםוגיא שם לשל בין
 החניכים מצטרף, עיכ שוב חלה דין צירוף על העלמות ולא
 איכפת לן במה שחלקו, אבל אם ניחא דהוי הפקעת איסורא,



 לות אסורות חייט חלד לג

 כברייחו בכשר גילץ ועצמות •יחדו. אלא לעדין קשה מהא
 לממאה בין בתיי׳ בין במיחחה בכ״ש להוא מעעס ברי/
 ובעיכ למיירי כשהיא כולה כברייתה, ומימ במהירה כה״נ
 בעינן במיתתה כזית. ואשר נראה בעיכ לומר בזה, להנה
 לפמשינ הרי באמת חלוק לין ממאיס מלין נבלה, לעמאה
 חשיבא ברי׳ וחייבין עלה בכיש מלין ברי׳ משא״כ בנבלה
 ללאו ברי׳ היא, וכל לין צירוף גילין ועצמות שבה הוא מלץ
 בפיע לכשהיא כולה כברייתה העצמות והגילין מצמרפי בה
 לשיעורא, ולפיז נראה לבאמת לא תליין בהללי, ויוכל להיות
 גוונא לתהא נחשבת ברי׳ לענין איסורא לטמאים, ומימלא
 יהא בה לין כברייתה למנין צירופא מילין ומצמות בנבלה,
 והוא, לבדן ברי׳ הרי צריכינן רק שתהא צורת הבריה עליה,
 ואף אם מחוברין זל״ז באיזו חיבור שיהיה, כל שהרי היא
 בצורתה הרי היא נלין ברי׳ שלה, משאיכ לענין לין כברייתו
 בשר גילץ ועצמות, לא סני בהא לצורת ברייתה עליה לבל,
 כי אם לבעינן לזה לין חיבור, שיהיו עפ״י לין חשיבי מחוברין
 הבשר נידן ועצמות יחליו בליני תיבור, אז הוא לאית בהו
 לין כברייתו לענין צירופא מילין ועצמות, אבל אם יהיו
 מתוברץ זליז באיזו תיבור ללית בי׳ דן חיבור מלינא, אז
 שוב העצמות והגילין לא מצמרפי, ואיכ הא ניתא הםוגיא
 לחולין גם ללעת הרמבים, לנהי להםוגיא מיירי באכלה כולה
 וכשהיא שלמה שכולה מחוברת לאלא״ה הא לא הויא ברי/
 אבל מימ ייל לאיירי בכהיג לאין בה לין חיבור, ומשרה
 פעור משום נבלה, לאין העצמות שבמקצתה מצמרפין לבשר
 שבמקצת השני, כיון דלית בהו לין תיבור, ושפיר מיפמר
 משום נבלה גם ללעת הרמב״ם, ומ״מ בממאה חייבין עליה

 בכיש משום לצורת ברייתה עליה, וכשיג.
 והבה כיז כתבנו ללעת הרמבים, אבל לעת הרבה ראשונים
 אשר כן היא גם לעת רשיי ותום׳ בלף קיב שם
 לבגבלה אין העצמות והגילין מצמרפין אף באכלה כולה,
 ונראה דיל לבאמת גם איגהו םיל בעיקר הלין כמש״כ ללעת
 הרמבים, לחלות לין נבלה לא שייך רק בברי, שלמה, אלא
 לםיל דמימ לא מהגיא זאת לעגין צירופא לגילין ועצמות,
 ולא למי לאנמיה, לרעת התום׳ הרי כבר הבאנו דםיל
 ראיסורא דאבמיה הוא רק בכל האבר כולו וכשתלקו פקע
 איסורי׳, וא״כ הא נמצא רכל עיקר איסורי׳ הוא רק בהכשר
 גירין ועצמות יתדיו, וממילא רלא שייך למילף נבלה מיני׳,
 ואפילו לרעת רשיי דם״ל ברף קיג ע״ב שם דאבמיה שחלקו
 לא פקמ איסורא מיני/ וכל הך ריגא רחלקו פעור הוא
 לענין צירופא לגילין ועצמות, מימ לא דמי לנבלה, דבאבמיה
 נהי דאחרי שהייל בי׳ דין אבמיה תו לא פקמ מיני׳ בתלוקתו,
 אבל מימ בעיקר דין איסורי׳ הוי דיגא דהבשר גידין ועצמות
 דוקא כולהו ביחד הם גוף איסיורא דאבמיה, והבשר בלא
 צירוף הגידין והעצמות אין בו שם אבמ״ה, משאיכ בנבלה,
 הא דבמיגן בה כולה הוא רק משום דבלא כולה לא תייל
 בה דין גבלה, וחסר במה שיחול מלה דין גבלה, אבל מימ
 כשהיא כולה אז חייל על כל מקצת בפ״ע איסורא דגבלה,
 והבשר בלא הגידין והעצמות הוא גוף איסורא לנבלה, ואיכ
 לא שייך זאת כלל לדין צירוף גידין ועצמות. ובזה הוא שחולק
 הרמב״ס וס״ל דזה לחוד מה דלחלות דין נבלה בעיגן דוקא
 כולי;, גיכ מועיל שיצטרפו בה גידין ועלמות, אבל אהינ
 דייל דבעיקר הדין גם דעת רשיי והתום׳ כהרמבים, דחלות

 דין נבלי; הוא רק בכולה ולא במקצתה, יכש״נ.

 פ״ט הל״ט נפל חלב לתוך קדרה של בשר טועמין את
 החתיכה שנפל עליה חלב וכו׳ ואם יש
 בחתיכה מעם חלב וכו׳ נאסרה אותה החתיכה ומשערין בכולה
 אס היה בכל שיש בקדרה וכו׳ כד שתהיי חתיכה זו אחד
 מששים חן הכל החתיכה אסורה והשאר חותר עכיל,

 ובהשגות

ת«  חרושי רבנו הלכו
 *וריפה ולא נבלה, ואיכ הרי ייל דאהינ לבעיקר תלות דין
 •ואיסור נבלה כולה ומקצתה תדא נינהו, ורק דלא משכתת
 יגוונא דמתה אלא בכולה. אכן נראה רכל זאת הפרכא היא
 רק לענין זה שכתבנו להגידין והעצמות מצמרפי אף בלא
 מממא דברי׳, דבזה הלא דינו תלוי בעיקר איסורו אם הוא
 *גל הבשר והגידין והעצמות יתדו אם לא, ובזה שפיר יש
 לחלק בין שס מיתה לדין איסורו, משאיכ אם גימא כמשיכ
 ־בראשית דבריגו, דמעמו של הרמבים הוא משום דסיל
 מבלה חשיבא ברי/ א״כ תתישב היטב רמת הרמביס, דגראה
 ז־שם נבלה ושם מיתה חרא מילתא היא, דשם מיתה זהו
 *ניקר דין נבלה, וממילא דכמו דשם מיתה לא שייך רק
 בכולה ונא במקצתה, כמו כן מיקר שם נבלה הוא מדברים
 השייכים רק בכולה, ואיכ י״ל דבדין ברי׳ לא איכפת לן כלל
 בדין איסורו אם הוא דוקא בכולו או גם במקצתו, כיא
 דהעיקר תלוי רק במיקר השם אם הוא מילתא דתליא
 בהברי׳ כולה אם לא, ואיכ שפיר ייל דכיון דשם גבלה
-הוא מהדברים ללא שייכי רק בברי' שפיר תייל בה דין
 •ברי׳ משום זה ושפיר מצמרפי בה גם גידין ועצמות לשיעורא.
 זהא דהקשיגו לעיל דאיך חשיבא גבלה ברי׳ מאתר דגם
 לאחר שתחלק שמה עליה, ייל דסיל להרמבים והעיקר תלוי
 ירק ביסוד חלות שמו ואיסורו, רכל שחלות שמו ואיסורו
 מתחלה הוא דוקא כשהוא כולו כברייתו אז שוב חייל בי׳
 דין ברי/ ולא איכפת לן במה דלא פקע שמו ממגו גם לאחר
 שיחלק, דמימ כיון דלחלות שמו בעיגן דוקא כולו כברייתו
ו שמו תלוי בברייחו עיכ שפיר חשוב  איכ הא גמצא דםי
 ברי׳. ואם גימא כאופן הראשון שכתבגו בועת הרמבים ום״ל
 דגם עיקר איסורא וגבלה לא חייל רק על שלמה, איכ
 בודאי יתישב גם הך מעמא דברי/ וזה וחלות איסורה הוא
 רק כשלמה בודאי יש להועיל להחשיבה עייז ברי׳. ולפיז
 הרי מיושב היטב דעת הרמכים הא דפסק דכאכלה כולה
 הגידין והעצמות מצטרפין, משים דחשיבא ברי/ ורק דבעיגן
 בה כזית משום דאכילה כתיב בה, אשר בזה הלא עצמות

 וגירין מצטרפין, וכשיג.
 והנה דברי הרמבים תמוהץ מהםוגיא דחולין דף קיב שם
 דאמר רב אכל צפור טהורה בחייה בכל שהוא
 במיתתה בכזית וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכיש, ומוקי
 לה שם בגמ׳ דהא דבחייה בכ״ש ריל במשהו בשר גידין
 ועצמות, הרי להדיא דבמיתתה בעיגן כזית מלבד הנידן
 *העצמות, והרי הכא באכלה כולה איירינן וכדאמרינן דטמאה
 ־גם במיתתה בכיש, והיינו משוס דטמאה הויא ברי׳ דהוא
 באכלה כולה, הרי להדיא דבנבלה אף באכלה כולה• אין
 העצמות והגידין מצטרפין, וכן שם בםוגיא עוד נטל צפור שאין בו
 ־כזיח ואכלו רכי פיטר וראכ״ש מחייב וכו׳ חגקה ואכלה דברי
 הכל בכזית, עד כאן לא פליגי אלא דמים בחייה לאברים
 עומדת ומיס בחייה לאו לאברים עומדת דכויע מיהא לא
 במיגן כזית, אריג במשהו בשר גידין ועצמות, ומי איכא מידי
 דבכולי׳ לית בי׳ כזית בשר ובחד אבר אית כזית במשהו
 בשר גידין ועצמות, אר״שאין בקלניתא, הרי להדאדבחגקה
 *אכלה בעינן כזית מהבשר לבד אף שאכלה כולה, וזה
 להדיא היפך דברי הרמבים דבאכלה כולה מצטרפי בה
 •הגירין והעצמות לשיעורא אף באכלה אחר שמתה לחיובי
 •מלה משום נבלה, וציע. והנראה לומר לדעת הרמב״ם, דהנה
 הלא מהא לחלוק בחייה מבמיתתה יש לישב בפשיטות, דבחייה
 דאיסורה משום אבמיה א״כ הלא הוא מתחייב בלירופא
 ־דגידן ועצמית גם אם רק אבר אחד הוא כברייתו בחיבור
 בשר גידין ועצמות יחדיו, משאיכ במיתתה הלא אין העצמות
 •והגילין מצטרפין כיא כשהיא כולה בחיבור בשר גידין ועצמות
 יתדו, וא״כ הא מציגו לאוקמי מילתא דרב לבחיי׳ בכ״ש
 במיתתה בכזית דקאי בגוונא דרק אבר אחד מינה הוא
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 הרי פקע פצם האיסור מיני/ ורק משום דכבר נאסר אינו
 חחר להיות ניתר, א״כ לא שייך זאת אלא על הנאסר
 כשהוא בפיע, משא״כ לענין למילן ני׳ לין טכעיק להוא
 גזה״כ של איסור כשהוא נתערובתו ונימולו אין נזה כלל
 לין אפשר לסותמו, ולא שייך לומר כי׳ להיה כאיסורי׳
 שמקולם, לכיון לה״ה בביטולו הרי הוא תשוכ כהיתר למטן
 תערוכתו, חשאיכ במין במינו למ״ל ללא בטל לפקט מיני׳
 טיקר דין ביטול, א״כ הרי הוא כמו שאינו בתערובת כלל״
 וע״כ שפיר הוי באיסורו שכבר נאסר ונוהג בי׳ איסורא
 דאפשר לםותטו, וכש״נ. וע״כ זהו ביאור דברי הראביד,
 שכתב להוכית מהא דאין טעם הבשר בלא התלב אוסר
 תערוכתו דש״מ דלא אמרינן חתיכה נעשית נבילה לטולם,
 אלא דאיסורו הוא רק כל זמן שהוא בב״ח, ולפ״ז הא נמצא
 דגם באפשר לסוחטו כיון דאין בו כדי נתינת טעם דלא
 הוי דרך בישול גיכ פקמ מיגי׳ דין חג״ג, ואיסורא דאפשר
 לסוחטו הוא רק משום שכבר גאסר, דשייך זאת רק לגבי
 גפשי׳ ולא לגבי תערוכתו, וט״כ ממילא דאיגה אוסרת תערוכתה
 רק לר״י דמין במיט לא בטל, משא״כ לדידן דקייל מץ
 במיגו בטל אין התטרובת גאסרת כלל, וכמש״כ דבכה״ג
 לא שייך איסורא דטכע״ק, וע״כ ממילא דיתר התמרוב^

 כל שאין בה טטם תלב מותרת, וכש״ג.
 ויסוד לדברי הראב״ד גראה דהוא מסוגיה הגמ׳ בחולין
 שם דחטא שם טפח חלב שגפלה טל החחיכה כיון
 שגחגה טעם בחתיכה החתיכה מצמה געשת גבלה ואוסרת
 כל התתיכות כולן מפגי שהן מיגה דר״י וחכיא עד שחחן טטם
 ברוטב ובחחיכוח ומוקים לה בגח׳ דפליגי באפשר לסוחטו א©
 אסור אם לא, ופריך שם הגמ׳ ממאי דילמא אפשר לסוחטו ד״ה
 אסור והכא במין במיגו קא מיפלגי, וקשה דהא ג״מ מובא ראם
 טטמא דחכמים הוא משום דאפשר לסוחטו מוהר איכ האי על
 שחחן טמם פירושו שיחן החלב טטם בקדרה, ואם אפשר
 לסוחטו אסור ורק רמץ במיט בטל איכ האי עד שחחן טעם
 פירושו שחחן כל החחיכה טטם, וצ״ל דזהו גופא דפריך
 הגמ׳ דמאן לימא לן דהאי טד שחחן טטם אחלב קאי ובאפשר
 לסוחטו פליגי דילמא אחחיכה קאי ובמין במיגו פליגי, וזה
 גראה דחוק, וגם בסוף הסוגיא דמסיק דפליגי באפשר
 לסוחטו קאמר שם הגמ׳ דבמין כמיגו רבגן כר״י םיל,
 וקשה גם זה דהרי בברייחא לא הוזכר רק דרבגן סיל
 דאפשר לסוחטו מוהר ומגלן דבמין במיגו רבגן כריי ס״ל.
 אכן להראביד הרי גיחא, דאפילו אם גימא דאפשר לסוחטו
 אסור מימ הרי למיד מין במיגו בטל אין הקדרה גאסרת
 אס לא שיהיה בה טטם חלב, וא״כ כולהו אוקימחי שוין
 דעד שחחן טטם בקדרה אחלב קאי, ובלאיה שאר הקדרה
 חוהרח מלבד אוחה חחיכה טצמה שנשארה באיסורה, וניחא
 גיכ הא דקאמר הגמ׳ דרבנן כריי םיל במין במינו דלא
 בטל, דמדחלי היחר חטרובחן בדין אפשר לסוחטו מוהר
 שימ דבלאיה היה החטרובוח גאסר וזהו רק אם טמא

 דמין במיט לא בטל, וכמש״כ.

 פיי הט״ו יראה לי שאין דין גטע רבעי טהג בחויל
 אלא אוכל פירוח שגה רביטיח בלא פדיון
 כלל שלא אמרו אלא המרלה, וקיו הדברים ומה סוריא
 שחייבה במעשרוח ובשביטיח מדבריהם אינה חייבה בנטע
 רבטי וכו׳ חו״ל לא כש״כ שלא יהי׳ גט״ר נוהג בה וכר
 והורו מקצה גאונים שכרם רבעי לבדו פודין אוחו בחו״ל

 ואח״כ יהי׳ מוהר באכילה ואין לדבר זה עיקר טכ״ל.
 והנראה בביאור פלוגחח הרחבים והגאוטם, דהגה יש־
 לפרש ההלכה דערלה נוהגת בחויל בתרי גווני,
 דה לא הא ודאי רערלה חו״ל ומרלת איי תרי מילי טנהו
 וחלוקין בדיניהם, וכדחזינן דבמיקר ההלכה נאמר דערלמ

 חו״ל

 ובהשגוח זיל אנו אומרים שלא שמענו כל החתיכה נעשית
 נבילה אלא לדמח רבי יהודה דמחמיר מין במיגו אבל לרבגן
 לא, ולדברי הכל אם לא ניער כלל אין שאר החתיכות
 נאסרות וכו׳ ליל ניער את הקדרה והלא החתיכה קבלה
 טעם תלב ונעשית נבילה בלא ניעור הרי יוצאת מאותה
 חתיכה רוטב לשאר תתיכות והוא רוטב נבילה, אלא שימ
 דבטינן שיצא מן ההלב האסור לחתיכות וכו׳ ואם יש באותו
 חלב כדי ליחן טעם בכל החחיכוח אסורוה לרבנן וכו׳
 עכיל. וציע בדברי הראב״ד, דמאי שייכוה הך דמין במינו
 הכא, הרי כ״ז לא שייך אלא אם טמא דהחהיכה נעשיח
 נבילה וצריכה ששים לרבנן ואז אמרינן דלר״י לא בטלה
 כלל, אבל אם נימא דאין יתר הקדרה נאסרת אלא בנתינת
 טעם מהחלב אבל נתינת טעם מהבשר אינו אוסר כלל,
 וא״כ הרי ממילא לא שייך הכא גס הך דמין במינו לא בטל,
 כיון דאין איסורה רק מהחלב ולא מהבשר, וצ״מ. ואין לומר
 רזה גופא אם אמריגן גמשיח גבילה חלוי בדין מין במיגו
 אי בטיל או לא, דזה מובן דאין להם שייטה אהדדי״ וע״כ

 דברי הראב״ד צ״ט.
 תראה לומר, דהגה יסוד החחלוקח של הרטבים והראב״ד
 היא, בהא דמבואר בחולין דף קיח דאפשר
 לסוחטו אסור, דדעח הרמבים היא משום דמשגעשה בשר
 בחלב גאסר גוף הבשר וגוף החלב, וגעשין עצמו של איסור,
 ואף אם יפרד אח״כ הבשר והחלב זה מזה גיכ הן עצמן
 של איסור, ודעה הראב״ד היא דאיגן אסורין אלא כל זמן
 שהן ביחד בשר וחלב, אבל כשגחפרדו זמיז חוזרין להיתרן,
 ואעיג דכשהן ביחד כ״א בפ״מ הוי מצם האיסור, מימ
 כשגחפרדו פקע חיגייהו דין בשר בחלב וחוזרין להיחרן,
 וכדהוכיח זה הראביד מהא דבלא גיער אח״כ הקדרה שחר
 ההחיכוח מוחרין, והיינו־ משוס דבלא גיטר אין טעם החלב
 יוצא לשאר החחיכוח משום דאין בלוט יוצא בלא רוטב, הרי
 דבטינן דוקא טעם החלב לאסור החחיכוח, אבל מטטס
 הבשר במצמו מוהר, דאלא״ה אף בלא ניטר האסר מיהא
 הקדרה משום טעם הבשר בלבד שיוצא גם בלא רוטב, אלא
 ש״מ דכשיחפרדו הבשר מהחלב חוזרין להיחרן, ואין אסורין
 משום בשר בחלב אלא כ״ז שהן ביחד הבשר והחלב. ולפ״ז
 לפיד הראביד דבשר בתלב תוזר להיתרו, א״כ הא דאפשר
 לסותמו אסור אין זה משום דגעשה גבילה והוי טצם האיסור,
 דכיון דגחמטט בלוע החלב שבו מגתיגת טעם הרי גיכ
 פקט חיגי׳ שם בשר בחלב, וכמבואר בסוגיא דחולין דף קיח
 דכל שאין בו בטיט לא הוי דרך בישול, ואיכ הרי הוא
 שוה ממש לגחפרד לגמרי הבשר מהחלב דצריכין להיוח
 חוזרין להיחרן, ובטיכ ציל דהא דאפשר לסוחטו אסור הוא
 דין בפיט דהואיל וכבר נאסרה שוב אין אותה החתיכה
 ניחרח, וזהו הדין של אפשר לסוחטו שהוא אסור. ומעתה
 יבואר כוונה הראביד, דהנה חלוק דין טעם כטיקר מדין
 מין במינו דלא בטל, דהא דמין במינו לא בטל הוי הפקטה
 בטיקר דין ביטול דליחא במין במינו, והרי הוא כמו שהוא
 בעיט/ משאיכ הגזהיכ דטטם כטיקר אין זה דין הפקעת
 ביטול, כיא דהוי הלוח שם איסור, דאעיג דהוא בחערובתו
 ואיה בי׳ דין ביטול אבל טטם כטיקר אסור הוא, וכמבואר
 בסוגיא דפסחים דלענין למילף שאר איסורים מגזיר צריכיגן
 לדין קיו או בגין אב, ולא חשביגן לי׳ לגילוי מילחא בעלמא
 ללא בטיל, אלא ולאי להוא משים להוא זה דין חלות איסור
 של טכעיק. והכי מתבאר מהא דצריכיגן לקרא דמשרת
 דטעם כעיקר, ואעיג דכבר דרשיגן מקרא דהטמאים דצירן
 ורוטבן אסור לטכע״ק, אלא משום דהתם אייריגן כשהוא
 בפיע, דטעם היוצא מן האיסור אסור, והקרא דמשרת אתי
 לאיסורא דטכע״ק אף שהוא בתערוכתו וביטולו. ולפיז
 נראה, דדעת הראביד דבאיסורא דאפשר לסוחטו כיון דכאמת



 חרושי רבנו הלכות מאכלות אסורות חיים חלד לד
 מבכור איי רק למנין הקרבה, אבל מיקר וין בכור נוהג גס
 בחויל, וכמשיכ ללא יאכל אלא במומו, ולפיז גם ממיש
 לנלמל מיני׳ הוא גיכ רק למנין לין הבאת מקום, דמפ״ש
 של תויל אינו בר הבאת מקום, אבל לא להפקימ כל לין
 מט״ש בחו״ל, ופטורא למטיש שבסוריא ובחויל הוא רק
 משום מטמא לכל מצות התלויות בארץ אינן נוהגות אלא
 בארץ, ולפיז הך קיו שהביא הרמבים הכא מסוריא אין בו
 תוספת טטם לפטור חויל מנמ״ר, והביאו הרמביס רק להוכחה
 לאין גטיר גוהג בתו״ל. אכן בטור סי׳ שיו הביא ללעת
 הרמבים היא לבכור הויל אין בו לין בכור כלל והרי הוא
 כתולין לכל לבר, אשר לפיז גם מעיש לגלמל מיגי׳ הוא
 גיכ להפקיט כל שם מעיש מפירות תו״ל, וגם בלאו טממא
 למצות התלויות בארץ איגן גוהגות אלא בארץ גיכ אין מע״ש
 גוהג בחויל, והיה רבטי דיליף ממט״ש, ושני פטורים חלוקים
 בדיגם הם, דאי משום טטמא דמצות התלויות באק איגן
 גוהגות אלא בארץ הרי ליתא בחו״ל כל מיקר דין וחיוב
 של מטשר, והא דילפיגן מבכור הוא דליכא חלות שם של
 מפשר בפירות חויל, לפיז זהו שהוסיף הרמביס בהק״ו
 טור טטם שגי דאין נט״ר בחייל, ואע״ג דמרלה גוהגת בחויל
 לא ילפיגן מיגה לנטיר, דלא הוקשו זליז אלא בעיקר חיובן,
 אבל חלוקין הן בעיקר שמם ודיגם, ומהא דחייל שם ערלה
 בחויל אין ללמוד מיגה לרבעי ושם קדש שלה שטעון הבאת

 מקום, שזה ילפיגן מבכור דליתא בחויל, וכשיג.

 פייד היו יראה לי שכל התייב בתרומה ומעשרות מצטרף
 לכזית בטבל מפגי שהוא שם אתר וכו/ ובהשגות
 זיל בטיק טטמן שוה כדאמרינן בטלמא ג׳ שמות והם
 חין אחד שלשה מיגין והם שם אחד אסור ומצטרפין,
 ובירושלמי גיחא ג׳ שמות והן מין אחד, ג׳ מיגין והם שם
 אחד [ריל בחמי׳ וכי גם בזו מצטרפין] אמר חזקי׳ במיגי
 מתיקה, אלמא אפילו באיסור אחד דהיינו שם אחד בטיק
 טעם אהד, והכי שבעה מיני טבל לאו מד טטמא נינהו
 טכיל. והגה לכאורה הי׳ נראה לומר בפשיטות, דהנה בעיז
 דף סיו פריך הגמ׳ לרבא דסיל לעגין מין במיגו דאזליגן
 בתר שמא מהא דתגן דמצטרפי דמוקי לה חזקי׳ במיגי
 מתיקה אי אמרת בשלמא בתר טעמא אזליגן כולי תל
 טטמא הוא, אלא אי אמרת בתר שמא אזליגן האי שמא
 לחוד והאי שמא לחוד, ומשגי הא מגי רימ היא דתגיא ריי
 אומר משום ר״מ מגין לכל איסורין שבתורה שמצטרפין
 זמיז שגאמר לא תאכל כל תועבה כל שתיעבתי לך ה״ה
 בבל תאכל, וכתב רש״י ז״ל הא מגי ר״מ היא ואעיג דלא
 שוו לא בשמא ולא בטעמא קאמר דמצטרפין ודתזקי׳ ליתא,
 והתום׳ שם חלקו מ״ז וכתבו דהך דר״מ דמשגי הכא לא
 שייך אלא כשהן בעין, אבל כשהן באין לתבל פשיטא דבאץ
 טטמן שוה לא מצטרפין כיון שזה בא למתק וזה בא לחזק.
 והנה הרמב״ם לא הביא הך דחזקי/ ובע״כ דס״ל כשיטת
 רשיי דלרבא דמוקי לה כר״מ לא סיל כלל הך דחזקי׳ ואף
 באין מממן שוה מצטרפין, וטיכ שפיר פסק הכא דמצטרפ/
 דאטיג דלא קייל כר״מ, מימ כיון דאיירינן הכא בחד איםורא
 דטבל, איכ הא שוה ממש לדר״מ דאף בטעמים חלוקים
 מצטרפי, והראב״ד ס״ל כדעת התום׳ דהך דחזקי׳ אתי ככויע
 ואפילו לר״מ לא מצטרפי בטטמים חלוקים, וכדהוכיח כן
 מהירושלמי דקאי טל ג׳ מיגין משם אחד דהוי ג״כ חד
 איסורא ומימ אין מצטרפין בטעמים חלוקים, וכמבואר
 בדבריו שהבאגו. אלא דאכתי ציט בדברי הראביד, דאיך
 מוכיח מזה דטעמים חלוקים לא מצטרפי, והא י״ל דהא
 דלא מצטרפי גבי חבלין בטטמים חלוקים הוא משום דמי ירי
 בתערובות, דאין טעמן גרגש, וע״כ בעיגן שיהא טעמן שוס,
 וכמו שכתבו כן התום/ אבל בלאיה הרי לא מציגו שהטעמים

 יחלקו

 הרל ודאה אסור וספקה מותר, ובאיי בין ודאה ובין ספקה
 אסור, אלא דציפ אם היכא שטהגת פרלה בחו״ל אז גם
 היא בכלל פרלה הכתובה בתורה, דפיקר ההלכה באה לגלויי
 אקרא, דאעיג רכל מצות התלויות באק אינן נוהגות אלא
 באק אבל מרלה שאני ונוהגת בכימ, וא״כ גם מרלמ חויל
 נכללה בקרא דערלה, או דנימא דהא ודאי דמרלה האמורה
 בתורה אינה אלא בא״י וערלת חזיל אינה נכללה בה, ורק
 לאסורה מהלכה, וכל עיקר איסורה הוא רק מהלמימ ולא
 מקרא. ונ״מ לענין נטע רבעי, לאם ההלכה באה לגלות
 דגם ערלת תו״ל גכללת בפרשה, ממילא די״ל דגם נמיר כן
 דאיתקש למרלה, משאיכ אם הוא איסור תדש מהלמימ,
 איכ ממילא דאין איסור רבעי שייך כלל לזה, דעל מה
 דנאמרה ההלכה גאמרה ועל מה ללא גאמרה לא גאמרה.
 ונראה דרבר זה במתלוקת שנוי, דהנה הרמב״ם בהכיא שם
 פסק דהאוכל כזית ממרלת חויל מכין אותו מכת מרדות,
 ואם גימא דההלכה של ערלה באה לגלויי דערלת תויל נכללה
 באיסור ערלה שבקרא, איכ הרי היא בלאו של תורה ולוקין
 עלי׳ מלקות מדאורייתא כערלת איי, ומדפםק הרמבים דאין
 בה רק מכת מרדות ש״מ דערלת תויל עיקר איסורה הוא
 רק מהלכה, ואיגה גכללת כלל באיסור ערלה האמור בתורה,
 וכן הוא להדיא בהיט יי׳ שם וזיל הערלה וכו׳ וכל האוכל
 מהן כזית לוקה מהית בריא בגיטע באיי שגאמר כי תבאו
 אל הארץ וכר, הרי להליא דהקרא דכי תבאו ממעט לטרלת
 חויל שלא תוכלל באיסור מרלה האמור בפרשה. אשר ע״כ
 זהו שכתב הרחבים לאין גטיר בחייל שלא אמרו אלא
 המרלה, ר״ל דבההלכה הרי לא גאמרה רק ערלה, והיקשא
 הרי גיכ ליכא כיון דחויל הרי לא נכללה בהפרשה כלל,
 וממילא דאין רבעי בתויל. אכן ימויש בהלכות גדולות
 ושאלתות שכתבו וזיל וכי היכי מהגה ערלה בארץ הכי נהגה
 בחויל הילכתא גמירי לה וכו׳ אלא מאי וכי תבאו דכתיב
 גבי מרלה זמן ביאה מכיל, הרי להדיא דסיל דמכי חבאו
 לא ממטטיגן כלל מויל, וגם מרלת חויל גכללה בהפרשה
 ובדין ערלה האמורה בתורה, ועיכ זהו דסיל דגם רבעי

 גוהג בתו״ל, כיון דרבעי הוקש לערלה.
 והנה כתב עוד הרמב״ם וק״ו הדברים ומה םוריא שחייבת
 במעשרות ובשבימית מדבריהם איגה תייבת בגטע
 רבעי כמו שיתבאר בהלכות מעשר שגי מו״ל לא כש״כ שלא
 יהא גטע רבעי גוהג בה, ואע״ג דבאמת אייריגן הכא לענין
 חיובא דאורייתא ואיכ הרי לא שייך כלל לעשות ק״ו מתיובא
 דרבנן, אלא דעכ״פ היא היא, דפטורא דסיריא מגטיר הוא
 משום דהויא כחו״ל, וא״כ הא מיהא להדיא דאין נט״ר
 בחויל, ומה שהביא הרמב״ם מסוריא הוא משום דזה מבואר
 בירושלמי פיז רפאה ופיה דמע״ש דאין נט״ר נוהג בםוריא,
 חהו חקור הך דינא דאין נט״ר בחויל. והנה ברמבים פיא
 ממעשר שני הי״ד זיל מטשר שני הואיל וטעון הבאת מקום אין
 מביאין אותו מחויל כבכור בהמה לפיכך לא חייבו להפריש
 מעיש בסוריא מכיל, ויסוד דבר זה הוא מהא דאימא בתמורה
 דף כיא רימ אומר יכול יעלה אדם בכור מחויל לארץ
 בזמן שבהמיק קייס ויקריבגו תיל ואכלת וגו׳ ממשר דגנך
 וגו׳ ובכורות בקרך וצאגך ממקום שאתה ממלה מעשר דגן
 אתה מעלה בכור וממקום שאי אתה ממלה מעשר דגן
 אי אתה מעלה בכור, והוסיף הרמביס דמאתר דלמדנו בכור
 מממיש דאינו בא מחויל שוב חוזר ונלמד ממ״ש מבכור
 דאינו בא מחויל גם בלאו הך טעמא דמצות התלויות בארץ.
 וכבכור דאינו בא מחויל אף דהוי ממצות הגוף שאינן תלויין
 באת, אשר על כן חלוק מעיש משארי ממשרות בזה דאינו
 נוהג גם בסוריא. והנה בפיא מה׳ בכורות כחב הרמב״ם
 זיל ואין מביאין בכורות מתויל לארץ וכו׳ אלא הרי הוא כחולין
 ויאכל במומו מכיל, ולפי גירסא זו אין בכור חויל חלוק



 ןות אםותת חיים חלד

 הרי גהי דאין כיכר מעם של כל אחד בפיע, אבל מימ טעם
 מעורב משניהם ביחד ניכר, ומלאינו אוסר הך מעם המעורב
 בעיכ דשני מעמים חלוקים לא מצטרפי, וכש״נ דהויין חד
 דינא׳ אם מצמרפין אז העמם המעורב ג״כ אסור ואוסר,
 ואם אינו אסור ואינו אוסר בע״כ דלא מצמרפי. ומיץ
 בתולין דף קית דאיתא שם חצי זית בשר וחצי זיח חלב
 שבשלן זעיז לוקה על אכילתו, הרי להדיא דתד איסורא
 ומעמיס מלוקין מצמרפין למלקות, אכן לא תקשי מזה על
 הראב״ד, דהתם גבי בבית שאני דמעם המעורב בו זהו
 גופי, איסורי,. ועיכ שפיר מצטרפי גם לדעת הראביד, משאיכ

 בשאר איסורין, וכמשיכ.
 ובאמת הי׳ גראה, דבמיקר הך דיגא דשגי מעמיס אם
 מצמרפין למלקות, וכן אם מצערפין לאסור תערונתן
 עיי טעם המעורב שלהן, גם רמת רשיי והרמבים כהראביד
 דתלויין זביז וחד דיגא להו, דהרי רשיי כתב להדיא דלרבא
 דמוקי לה כרימ דכולהו תר איסורא הוא משוס לא תאכל
 כל הוטבה ליתא לדתזקי/ הרי להדיא דטעם ,המעורב של
 חד איםורא אוסר, והייגו משום דרשיי סיל כדטח הרמב״ם
 דמצטרפין למלקוח, וממילא דאוסר גס חערובחו משוס טעם
 המעורב שלו, אם לא שטמא דלר״מ שאגי, וכמבואר יכן
 בלשון רש״י שם, וכן הרטבים דהשמיט הך דחזקי׳ גיכ
 בטיכ דס״ל דבחד איסורא אוסר גם טעם המעורב שבו,
 וממילא ליתא לדחזקי׳, אלא דמלשון הרמבים שכחב החלה
 דתבלין של תרומה ושל כלאי הכרם מצטרפין ואמיכ כתב
 הך דתבלין ב׳ וג׳ שמות מצטרפין, א״כ ש״מ דקאי בכל
 גווגי בין בתר איסורא ובין בתרי איסורי, ובתרי איסורי
 הא ודאי קשה דלמה השמיט הך דתזקי׳, אלא ודאידהרמב״ם
 מפרש דפרכת הירושלמי גיתא ג׳ שמות ממין אתר ג׳ מיגין
 משם אתר לאו בדיגא דטעס כעיקר איירי, אלא הוא כעין
 פרכת הגמ׳ שלגו בט״ז דפריך אליבא דרבא דאמר בתר
 שמא אזליגן האי שמא לחוד והאי שמא לחוד, דהייט משום
 דאין שגי מיגים מצטרפין למטן דיגא דמחבל, ה״ג זהו
 דפריך הירושלמי דהלא אין שגי מיגים מצטרפין לדיגא רכל
 המחבל וכו׳, ומשגי ע״ז הך דחזקי׳, ר״ל וע״כ חשובין כמין
 אחד, ומשוס דס״ל כאביי דאזיל בחר טממא, ומיכ לדידן
 דקי״ל כרבא דאזליגן בהר שמא ממילא ליחא לדחזקי;

 ולהכי הוא שהשמיטו הרטבים.

 פט״ו הליא דבר אסור שנחערב בדבר מוחר מין בשאיט
 חינו בטחן טעם וכו׳ כיצד חלב הכליות
 שנפל לחוך הגריסין וגמוח הכל טוטמין אח הנריסין וכו׳
 ואס נמצא בהן טטם חלב והי׳ בהן ממשו הרי אלו
 אסורין מהיח, נמצא בהן טממו ולא הי׳ בהן ממשו הרי
 אלו אסורין מדים, כיצד הוא ממשו כגון שהי׳ מן החלב
 כזיח בכל שלש ביצים מן החערובח אם אכל מן הגריסץ
 האלו כשלש ביצים הואיל ויש בהן כזיח חן החלב לוקה
 שהרי טעם האסור וממשו קייס, אכל פחוח משלש ביצים
 מכין אותו מכת מרדוח מדבריהם, וכן אס לא הי׳ בתטרובת
 כזית בכל שלש ביצים אעיפ שיש בהן טעם חלב ואכל כל
 הקדרה איט לוקה אלא מכת מרדות מכיל, וכיה בפיה
 מה׳ גזירות הליה וזיל וכן אם שרה פתו ביין והי׳ הרביעית
 יין בכדי פרס מן הפת ואכל כדי פרס שגמצא שאכל רביעית
 יין היז לוקה וכר והוא שיהי, טעמו וממשו כשאר איסורי
 מאכלות וכו׳ הי׳ בו טעם יין ואין שם רביעית בכדי אכילת
 פרס היז אסור מריס וכו׳ ומכין אותו אם אכל מכת
 מרדות עכ״צ ובהשגות שס זיל בעל הלכות לא אמר ק
 אלא אסור מה״ת אבל אין לוקק עליו ומסתברא כוותי׳ וכו׳
 פכיל, והגה כיז הוא מהסוגיא דפיז דף סיז איר אבהו
 איר יותגן כל שטעמו וחמשו אסור ולוקק עליו וזהו םיי|

 בכאיפ

 34 חדושיי רבנו הלכות מז
 יחלקו בלאו אחד שלא יצטרפו זעיז, וציע. ואעיג דהא דתגן
 אסור ומצטרפין קיימא בין לעטן צירוף למלקות ובין
 לעטן לאסור תערוכתו וכמבואר בריש שם, אבל הך דחזקי
 הא שפיר נוכל לומר רקאי על דין התערובות לבד,

 וצ״ע.
 תראה לומר, דהנה האו״ה כחב [הובא בפמ״ג בפחיחתו
 להלכוח חערובוח] ז״ל זיה בשר וזיח חלב לחמשים
 וחשע של היחר אף דמצטרפין למלקוח וחשובין כמין אחד
 מ״מ הואיל ולא נאסרו מקודם לא נאסרו עכיל, ומבואר
 בחוך דבריו דדוקא בלא נאסרו מקורס הוא דאין נאסרין
 מחה, אבל אם היו אסורין מקורס כגון שבשלן יחד מקודם
 אז אוםרין אח הקדרה ובעינן ששים כנגד שגי הזיחים ביחד,
 וקשה לנהי דנחבשלו יחד ונעשו חד איסויא, אבל מימ הרי
 פשיטא דטעם החלב והבשר אינו שוה, ואיכ כשנפלו לקדרה
 שיש בה כדי לבטל אח הבשר לבד והחלב לבד, הרי אין
 בהקלדה לא טעם בשר ולא טעם חלב, ואיכ מהיכי חיחי
 גצטרך ששים גגד שניהס ביחד, והרי אנן קייל דבמין כשאינו
 מיגו לא צריכיגן כלל לששים, רק שלא יהא גרגש הטעם,
 וכמבואר בחולין דף ציז אמור רבגן כטטמא מין כשאינו
 מיט אמור רבגן בששים מין במיגו, וא״כ מאחר דטעמא
 ליכא למה יאסרו הקדרה, ואפילו אם גחשוב הבשר והחלב
 יחל כחל טעמא וחד איסורא וליכא ששים גגד האיסור, מ״מ
 מאחר דליכא טעמא הרי קייל במין בשאימ דשרי. אכן
 גראה פשוט, דהרי זה פשיטא אם גחטרבו ששים ואחד
 מיגים מכל מין בשוה יהא בהחטרובוח טעם מעורב מכולן,
 ולפיז בשגי מיגים חלוקין בטטמן שגפלו לחוך הקדרה ויש
 בה כדי לבטל כל אחד בפיט, נהי דטעם של כל אחד בפיע
 ליכא בקדרה, אבל טעם ממורב משניהם יחד פשיטא דאיכא
 בהקלדה, אלא דבמלמא לא ירעינן אם טעם מעורב משניהם
 יכול לאסור, דדילמא בעינן שיהא טעם של כל אחד בפיע
 ניכר, אבל כיז הוא בשאר איםורין, משאיכ בבשר בחלב
 דעיקר איסורן הוא מה שנחערבו ונחנו טמס זביז, איכ
 הרי פשיטא דהמעם המעורב מבביח יחד זהו גופו של
 איסור, וע״כ שפיר סיל להאויה דצריך ששים גגד שגיהם
 ביחד, משום דבלאיה הרי גיכר טעם המעורב של שניהם
 ביחד, שזהו עיקרו של איסורא דבביח. והנה בשאר איםורין
 היכא דהוי חד איסורא וטעמים נפרדים ונפלו לחוך הקדרה
 ליש גיכ טעם המעורב משניהם ביחד, ציע אס הטעם
 המעורב משגיהם ביחד אוסר אם לא, לבביח שאגי דטיקר
 איסורו הוא טל הטעם המעורב מבשר וחלב יחד, משאיכ
 כשאר איסורין, או דגימא דמ״מ מאחר דשגיהן חד איסורא
 הדין שפיר אוסר גם הטעם המעורב משגיהס. וגראה דזה
 חלוי באם מצטרפין למלקוח אם לא, ראם גימא דהיכא
 דהוי חד איסורא וטעמים חלוקים מצטרף למלקוח, ושגי
 הטעמים מצטרפין יחד למלקוח, ממילא גם הטעם המעורב
 משגיהם אוסר, והגע טצחך הרי שטירב חצי זית טבל מטגבים
 וחצי זיה טבל מחטים ביחד בלא הערובוח היחר, הרי אם
 אך גימא דטעמיס חלוקין מצטרפין למלקות הרי ודאי
 להחטרובוה בעצמו יחשב מין טבל כזה כמו שהוא בחערובחו,
 וממילא לטעם המעורב מיגי׳ אסור ואוסר חטרובחו, אכן
 אם גימא דטממים חלוקים אין מצטרפין למלקוח, הרי
 דהטטמים טחלקים שלא יצטרפו, איכ הוא הדין לטטן
 לאסור אח הקדרה גיכ לא מצטרפי, ולא משגחיגן כלל בהך
 וועם הממורב כיון דשגיהם יחד אין להם דין צירוף
 בהדדי, ואיגן אוסרין אח החערובח אלא א״כ יהא נרגש
 טפס של כל אחד בפיפ. ולפ״ז הרי שפיר הביא הראביד
 מהך דחזקי׳ דמוקי לה במיט מתיקה דחד איסורא שטעמן
 חלוק לא מצטרפי, ולא תקשי שוב מליו מה שהבאנו מהחוכר
 דהחם שאגי לפי שאין ניכר הטעם של כל חבלץ, דלפמשינ
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 שאני לכל שהוא לפגם אינו בכלל נותן טעם ושל/ והרי
 זה לא שייך אלא. אם נימא לטל טלם חלות לין טטם כטיקר
 הוא דבעיגן ראוי לנר, ובזה שפיר אמרינן לכל שהטעם
 פוגם ואיגו משביח הוי בכלל איגו ראוי לגר, ואיט טעם
 כעיקר כלל, משא״כ אם גיחא להיחרא לאיגו ראוי לגר
 קיימא על עצם האיסור המעורב, איכ הרי כל שראוי הוא
 לאכילה אכחי הוא באיסורי׳ ולא פקע שם איסור מיגי/
 והרי הוא עדיין בכלל גבילה הראוי׳ לגר, וא״כ הרי ממילא
 יחול בי׳ גם שם טכעיק לאסור גם חערובחו, אלא ודאי
 כמשיכ דטל תלות־ הדן של טכע״ק הוא דדייגיגן בי׳ דין
 אינו ראוי לגר, ומיישב היטב פסק הרמב״ס דגם בבב״ח
 וכלהיכ שאיסורן גס באיגו ראוי לגר מימ טיט לפגם שרי
 בהו, ומשום לכל שאיגו ראוי לגר פקמ מיגי׳ איסורא דטכעיק

 והתמרובת בהיתרו.
 ונראה עוד דמלבד דאיסורא דטכמיק הוא אזהרת אכילה
 ומיתלא תלי בדין אוכל, אלא דגם עצם תלות
 שם של טכעיק ג״כ מיתלא תלי בדין אוכל, ובלא״ה לא
 הוי טעם כעיקר כלל. ומבואר זה מהא דפסק הרטבים
 בפיר מהל׳ תמץ ומצה הית זיל תמרובת תמץ טוברין טלי׳ משום
 בל יראה ובל ימצא כגון המורייס וכותת הבבלי ושכר המרי
 שטישין אותו מן הקמת וכל כיוצא באלו מדברים הגאכלין,
 אבל דבר שיש בו תערובת תמץ ואינו ראוי לאכילה היז
 מוחר לקיימו בפסח, כיצד עריבת העבדנין שנתן לתוכן קמת
 ועורות אפילו נתנו שעה אחת קודם הביעור היז מותר
 לקיימו, ואם לא נתן העורות ונתן הקמת קודם שלשה
 ימים לשמת הבימור מוהר לקיימו שהרי נפסד והבאיש מוך
 שלשה ימים מייב לבמר וכו׳ הפת מצמה שמפשה ושנפםלה
 מלאכול הכלב ומלוגמא שנםרחה א״צ לבער מכיל, ול״ע
 מה שפסק הרמב״ם מהחלה בחמרובח חמץ דאם אינו ראוי
 לאכילה ה״ז מוהר לקיימו, וחלי דינא דבל יראה בשימורא
 דראוי לאכילה אדם, ומ״ש מפח מצמה שמפשה דחלוי בראוי
 לאכילה כלב, וכמבואר בסוגיא דפסחים דף מ״ה ובדברי
 הרמב״ם שהבאגו, ולימ. האומנם דבםוגיא דפסחים רף
 חיה שם חטא הפח שעיפשה חייב לבער מפגי שראויה לחמע
 בה מיסוח אחרוה, ולרמה הרמב״ס הא קאי זאח בנפםלה
 מאכילת ארס, כיון דבנפסלה מאכילה כלב באמה איט חייב
 לבמר, וכמבואר כיז במ״מ בפיא מהל׳ חוימ שם, הרי
 דממיקר הדין באמה גם בחמץ מצמו כל שאינו ראוי לאכילת
 אדם ליכא בי׳ משוס. בל יראה, ורק משום דראוי׳ לחמפ
 בה מיסוח אחרוה הוא שמוברין בב״י, ואיכ טחא הך
 דחמרובח חמץ, דייל דהך הערובה חמץ שהזכיר הרחבים
 איט ראוי לחמע בו מיסוח אחרוה, ולהכי הוא דקיימא
 אדיגא רכל שאיגו ראוי לאכילה אדם ליה בי׳ משום בי•
 וביי. אכן אכחי צימ, דמי לא משכחח לה גם תערובת
 חמץ שיהא ראוי לממע בו עיסות אחרות, והרמביס סחמא
 נקט רכל המרובה חמץ שאינו ראוי לאכילה מוהר לקיימו
 בפסח. וגם אין לומר בדעה הרמב״ם, דהוא משום רהט
 המרובה חמץ נמשין אינן ראויין לאכילה מור קורס שגחחמצו,
 ואיכ הוי נוקשה מ״י המרובה דאין מוברין מליו, וכמבואר
 ברין ריפ אלו מוברין, דמלבד דהרמב״ם נקט סחמא, דנכלל
 בזה גם חטרובוח חמץ כי האי שנחחמצו ואחיכ נסרח/
 דהוא זה חמץ גמור ולא טקשה, אלא דהרי טריבח העבדגין
 שגהן לחוכה קמח קודם ג׳ יחים דאיט טובר טליו הא
 כללי׳ הרמבים גיכ בהגך תערובות חמץ דלא חזו לאכילת
 אדם, ושיעור תימוץ הא הוי כדי הילוך מיל, וא״כ הא הוי
 גחחמץ ואח״כ נסרח דהוא זה חמץ גמור ולא גוקשה, וקשה
 דאמאי אינו עובר מליו, ומ״ש מפת שעיפשה דחייב לבמר.
 אלא ודאי דדעח הרמב״ס היא דחלוק תערובת חמץ מחמץ
 כמין, ובתערובות חמץ תלוי דין בל יראה שלו בראוי לאכילת

 אדם

 בכאיפ טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקק עליו, ועיין בתום׳
 שם שהביאו פי׳ רבנו אליהו רכל שיש בו כזית בכאיפ הוא
 בכלל טעמו וממשו וכל שאין בו כזית בכא״פ הוא בכלל
 טעמו ולא ממשו, וכיה גם רמת הרמב״ם והראב״ד הכא,
 אלא דדעת הרמביס היא דבטעמו ולא ממשו דאין לוקין
 מליו הוי גם עיקר איסורו מדים, ודעת הראביד היא דרק
 מלקות לית בי׳ אבל איסורא אית בי׳ מרית, וסיים הראביד
 להכי משתברא, משים דהא דכזית בכאיפ איט שייך רה
 לפטן דין שיעורין, אבל בעיקר הדין לטמס כעיקר הכל
 שוה, ואיכ ממילא דגם טממו ולא ממשו הוי בכלל חצי

 שיעור דאסור מדיח.
 והנה בפייר מה׳ מאכלות אםורוח היי זיל כל האוכלין האסורין
 איגו חייב עליהן מר שיאכל אוחן דרך הגאה חוץ
 מבשר בחלב וכלאי הכרם וכו׳ כיצד הרי שהמחה אח החלב
 וגמעו כשהוא חם וכו׳ או שעירב דברים מרים וכו׳ לחוך
 קדרה של נבלה ואכלן כשהן מרין, או שאכל אוכל האסור
 אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם ה״1 פטור, ואם
 עירב דבר מר בחוך קדרה של בשר בחלב או ביין כלאי
 הכרס ואכלו חייב עכיל, הרי דכחב הרמבים בהך דשלא
 כדרך אכילחן גם איט ראוי לגר, ומחבאר בדברי הרחבים
 דבבביח וכלהיכ דחייב בשלא כדרך אכילחן חייב גם באיגו
 ראוי לגר, ואמיג דהרי דיטם הם, דדן איגו ראוי לגר הוי
 היחר בעצם החפצא, וילפינן לה מקרא מבלה שאינה ראוי׳
 לנר אינה קרוי׳ נבילה, וצ״ל דרמה הרמבים היא דבאיסורי
 הנאה ליכא כל דין איגו ראוי לגר, וכל היחר דין אינו
 ראוי לגר הוא רק היכא דהוי חלוח דין של אכילה לבד,
 וגם ייל בלעה הלמבים, לאף דהך דיגא דאיגו ראוי לגר
 הוי היחר בגוף החפצא, מימ יסול דנו הוא לין היחר
 אכילה, דאיט אסור באכילה, ובבכיה וכלהיכ לחייב בשלא
 כדרך אכילחן ממילא לא שייך גבייהו כל הדין דאיגו ראוי
 לגר, אלא דצימ מהא דפסק הרמב״ם בפטיו שם היל דגויט
 למס מוהר גם בבביח וכלהיכ, והרי בעיז דף סיז מבואר
 לכל הך היחרא דנויט לפגם הוא משום דגבילה שאיר לגר
 אינה קרוי׳ נבילה, ומאחר דסיל להרמבים דבבביח וכלהיכ
 גם באיר לגר אסור איכ הרי לא שייך גם הך דינא דטיט
 לפגם מוחר, וציע. והגראה לומר בדמה הרטבים, דסיל
 דאעיג דעיקר האיסור של בב״ח וכלהיכ לא חלי בראוי
 לגר, מימ בהטמם כמיקר שלהן בעיגן שיהא ראוי לגר,
 ומשום דהך דינא דטטם כטיקר גהי דגכלל בזה דלא בטל,
 מ״מ אין עיקר דינו בדין ביטול, דבאיכא טממא פקע דין
 ביטול, כי אם שהוא זה דין מחודש מקרא דמשרח והלוח
 דן בפ״ע דטמם כמיקר, ומכח זה החלוח דן הוא דלא
 בטל גיכ, ואיכ ייל דהך דינא דטעם כעיקר יסוד דינו
 הוא לין אזהרת אכילה. ולא נאמר רק בדין אכילה ולא
 זולה, ובמקום דפקמ מההפצא דין ואיסור אכילה ממילא לא
 שייך בי׳ שוב גם הך דינא דטכעיק. אשר עיכ נראה, דגם
 בבב״ח וכלהיכ נהי דבטצם איסורן ליכא בהו דין דראוי
 לגר ומשום דלא כחיב בהו אכילה, מ״מ הך דינא דטעם
 כעיקר, כיון שהוא דין מחודש והלוח דין של אזהרה אכילה,
 וכתיב בי׳ אכילה בקרא רוכל משרח עגבים לא יאכל, ממילא
 דאיט גוהג רק בראוי לגר, ובאיגו ראוי לגר דגאמר גזהיכ
 דפקע איסור אכילה ממילא דלא שייך בי׳ שוב הך דיגא
 דטכעיק, ועיכ זהו שפסק הרחב״ם רגם בבב״ח וכלה״כ
 טיט לפגם מוהר, משוס דהוי בכלל דין דאיט ראוי לגר
 וליכא גבי׳ תלות הדין של טכמיק, וממילא דהרי הוא בדין
 ביטול, ולית בי׳ איסורא כלל. ונראה דכן הוא מוכרת
 מתוך הסוגיא כמש״כ, דהנה הרשביא והרין הקשו דאין*
 מותר טיט לפגם מטממא דבטיגן ראוי לגר והלא גייט
 לפגס ראוי לגר הוא אלא שפוגם קצת, ותירצו (דתערובות
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 לאכילה, וכשינ.
 ולפיז נראה, רהיט דהרמבים שפסק דהיכא דאין בתערובת
 כזית בכאיפ איסורו אינו אלא מריס, ואעיג רהוא
 זה מדין שיעורין, מימ אין זה שייך לרין חצי שיעור, דכוכפ״ק
 שאני דבפינן בי׳ דן אכילה לעצם חלות השם של מכע״ק,
 איכ גם אם חסר בי׳ שיעורא דאכילה גיכ לא חלה ביי
 עצם השם של מכפיק, וליד לחיש דכהית כולה, דשם איסור
 שמל החפץ ממילא הוא, והדין שיפורק הוא לעכין אזהרת
 אכילתו, משאיכ הכא דבלא דין אכילה אין זה מכעיק כלל,
 איכ ממילא דגם בחסרון שימורי׳ ג״כ לא חלה בי׳ שמא
 דמכעיק, וכל חלות שם מכעיק שלו הוא רק מריס. ומיין
 בפיר מה׳ חוימ דדעת המימ שם ברמת הרמבים דגם ביי
 וביי ליכא בתמרובת חמץ כיא בשיש שם כזית בכאיפ,
 ואעיג רגבי ביי לא שייך כלל לדין צירוף של אכילה פרס,
 אלא משום רזה שייך לחלוח שם של מכעיק מל עיקר
 החפצא, ועיכ שפיר שייך ה ך שיעורא גם לגבי ביי, וזהו
 להדיא כמשיכ. ולרמה הראב״ד אמיג דגחבאר דסובר גיכ
 דטכע״ק מיחלא הלי בדין אוכל, מימ לא הקשי אהא דסובר
 דטכעיק שאין בו כזיח בכא״פ הוי דאורייחא, משום דשאכי
 הכא דהוי אוכל גמור וחזי לאכילה ורק דחסר בי׳ שיעורא
 דאכילה, ועיכ סובר הראביד דאין זה שייך כלל לחלות דין

 מכעיק, ושפיר הוי מרית, ופשומ.
 והנה כבר הבאגו דברי הרמב״ם שכתב כיצד הוא ממשו
 של איסור כגון שהי׳ בתערובת כזית בכאיפ והוא
 אכל כרי פרם מן התערובת שנמצא שאכל כזית מן האיסור
 המעורב בה שהוא זה מעמו וממשו ולוקין עליו מהית,
 ואת״כ נקמ תרי גווני דאין לוקין עליו אנא מכת מרדות
 מדבריהם, תדא היכא שיש בתערובת כזית בכאיפ ורק שלא
 אכל כל הפרס שגמצא שלא אכל כזית איסור, ועור גוונא
 אחריגא כגון שעצם התערובת לא הי׳ בה כזית בכא״פ,
 והגה הבבא השלישית שעצם התערובת לא הי׳ בה טיח
 בכא״פ פשוט שהוא זה עממו ולא ממשו המבואר בסוגיא
 שאסור ואין לוקין עליו, והוא המוזכר בריש דברי הרמבים
 דאיסורו אינו אלא מריס, אכן הבבא השני׳ שהזכיר הרמב״ס
 ביש בה כזית בכאיפ ורק שלא אכל כשיעור כזית מן האיסור
 המעורב בה דאין לוקין עליו ציע למה הזכירה כאן הרמבים,
 דלכאורה הרי הוא בכלל טעמו וממשו ועצם החפצא באיסורו,
 וכדחזינן דמצטרף לענין שאם אכלו כולו לוקה עליו, וכל
 פטורו ממלקוח הוא רק מדין חיש שהוזכר בפייר מה׳
 מאכאיס שם, ולמה כפלה הרמבים גם הכא שאין לה שייכות
 כלל לדין טכעיק. אכן לפי המבואר, הרי כל התילוק שבק
 טטמו וממשו לטעמו ולא ממשו, יסור דגו הוא רק משום
 דין תסרון שיעורא דאכילה, ואעיג דממילא הוי דינא דעצם
 החערובח לא הל בה איסורא דטכעיק כלל, אבל אין בזה
 דין חילוק בין טחני טעמיס, כיא דעיקר היחרו הוא משום
 דבפחות מכד שיטור אכילה לא חייל שמא דטכע״ק, ולפיז
 אם היינו אומרים דהיתר מצטרף לאיסור אז הוה הדר דינא
 דגם טממו ולא ממשו דהיינו שאין בו כזית בכא״פ צריך
ט שיה לטממו וממשו דאסור מה״ת ולוקין עליו,  להיות ד
 לטון שיש בו מיהא תלות שם אכילה ושיעורו, איכ ממילא
 דחייל בי׳ דין טכמיק להיות אסור מה״ת וגם ללקות מליו.
 והכי נראה מבואר מהא דפסק הרמבים בפיו מה׳ חרמ
 דהעושה עיסה מן החטים ומן האורז אס יש בה טעם דגן
 ארס יוצא בה ייח בפסח, ועיייש במימ דזה אפילו כשאין
 שס כזית בכא״פ, וכיה להליא ברמבין בהלכות חלה, וקשה
 דהרי בזבחים דף עיח מבואר להא ריוצאין בה ייח בפסח
 הוא משום דט״ט ברוב דאורייתא, ואיכ באין בו כזיח בכאיפ
 דרמת הרמב״ם והרמבין שהובא דעתו בתה״ב ללא הוי דית
 ואינו אסור אלא מדים, א״כ איך יוצאין בו ידיח בפסח.

 אלא

 אדם, ובחמץ בעיני׳ הוי שיעורו בראוי לאכילת כלב, והטעם
 בזה הוא, דהרי הא דחמרובח חמץ ישנה בביי הוא משום
 דינא דטעם כעיקר, וכל שאינו ראוי לאכילה אדם פקע
 חיני׳ דן טכעיק, ועיכ אינו עובר עליו, ולא שייך הכא
 טעחא דראוי לחמע בו טיסוח אחרוה, דכיז לא נאמר אלא
 לענין עיקר שם אוכל האמור לאזהרה ביי, משאיכ לטנץ
 לינא דטכעיק לא מהניא כלל הא דראוי לחמע בו עיסוח
 אחרוה, דמימ כיז שאינו ראוי לאכילה אדם פקע מיני׳
 לין טכעיק, וממילא דאין כאן חמץ כלל ואינו עובר עליו,
 חשא״כ בחמץ בלא הערובה לאיחי׳ לחמץ בעיני/ שפיר
 מהניא בי׳ טממא דראוי לחמע בו עיסוח אחרוה, ועיכ
 עובר עליו טל שיפסל מאכילה כלב. והרי דין בל יראה
 איט שייך כלל לאזהרה אכילה של טכעיק, ומימ צריכינן
 בהטכע״ק שיהא ראוי לאכילה אדם, ומבואר מזה דמלבד
 דאזהרח טעם כעיקר היא אזהרה אכילה טוד גם עצם
 חלות הדין ושם של טכע״ק תלוי דוקא בראוי לאכילה,

 ובלאיה אין זה טעם כעיקר כלל.
 והנה ברמב״ם בפ״ר מה׳ חו״מ שם ה״י זיל וכן הקילור
 והרטי׳ והאספלנית והחריאיק שגחן להוכן חמץ מותר
 לקיימן בפסח שהרי נפסלה צורח חמץ וכו׳ בגדים שכבסו
 אוהן בחלב חטה וכן גיירוח שדבקו אוחן בחמץ וכל כיוצא
 בזה מוהר לקיימן בפסח ואין בהן משום לא יראה ולא
 ימצא שאין צורת החמץ עומרח עכיל, וביאור הך מילחא
 לאין צורת־ החמץ עומדת נראה דכיון שנתכנסו מהן בגדים
 ונתדנקו מהן ניירות ונעשה מהממץ מילי ללאו למיכלא וכן
 יתר הדברים שתשנ הרמכים דכולהו לאו מידי דמיכלא
 טנהו עיכ מיקרי דאין צורת התמץ מומרת, וסיל להרמבים
 דאף דכאמת החמץ ראוי לאכילה ולא נפסל מאכילת אדם,
 וכדחזינן דחשנ נכללם הריא״ק, ונהי״נ שם מכואר להדיא
 דחריאיק ראוי לאכילה, אלא שאינו מאכל כל אדם, מימ
 כיון שנעשה מהחמץ חפצא כי האי שאינו מידי דמיכלא שוב
 אינו בכלל אוכל למטן-בל יראה, כיון דאין צורת חמץ שלו
 קיימת. אשר לפיז הרי יש מקום לומר, דלהכי הוא דסיל
 להרמב״ם דתערובת תמץ שאינו ראוי לאכילה א״ע עליו
 בב״י וב״י, משום דם״ל רכל שהוא בתערובת שאינו ראוי
 לאכילה ממילא מיקרי אין צורת תמץ שלו קיימת, ותרי גווני
 •כינהו. בדין גפסדה צורח חמץ, או דהוי מיגא דלאו מיד
 דאוכלא כמו נגדים וגיירוח וכדומה, ואם הוא מידי דמיכלא
 אז אם גסרח מיהא וגפםל מאכילה אדם גיכ שוה לזה
 דהחערונח חמץ שבחוט מיקרי נפסדה צורת חמץ, כיון
 דככר כטל מתורת אוכל, וליד לפת עצמה שעפשה, דהחם
 כיין שהיא קיימת כפני מצמה כלי שום תטרוכת, טיכ לא
 שייך כה הך דינא דכטל צורת תמץ מינה ולהט אימה
 ככיי על שתפסל מאכילת כלכ. ולפיז הרי נסתרה הוכתתנו
 מדנרי הרמכים דלדן טכעיק כעינן ראוי לאכילה, כיון
 •דהכא טעמא אתרינא הוא משום דלענין כיי צריכינן שתהא
 צורה החמץ טליו. אכן מלכד דאין זה מוכרח כדטת הרמכים,
 דייל דלא שייך בישול צורח חמץ עיי הערוכה דכר שאינו
 ראוי• לאכילה משום םריחחו, כיא היכא שהוא דבר שאינו
 מין אוכלא כלל כמו גיירוח ובגדים ודוגמחם, אבל אוכל
 שגסרח כיון שהוא מיהא ממין אוכל שפיר מיקרי צורח
 החמץ עומדה, אלא דגם בליז שפיר יש הוכחה לדבריגו,
 מהראביד דפליג שם על הרמבים בהך ליגא דגפסדה צורח
 חמץ, וסובר שם דהכל תלוי רק בגפםל מאכילה כלב עיייש
 בדבריו, וגבי הך דתערובת חמן לא השיג, ומשמע דסיל גם
 הוא דכל תערובת חמץ שאיגו ראוי לאכילת אדם ליכא עלה
 משום ביי וביי, וציע להא דין ביי תלוי לדרי׳ רק בגפםל
 מאכילת כלב, ובע״כ ציל כמש״כ דשאני תערובת דדין ביי
 שלה הוא מדין טעם כעיקר עיכ לא חל זאת כ״א בראוי



 חרושי רבנו הלכות שחיטה חיים חלד לו
 שור ושה או חיה, וכדכחינ בקרא ושור או שה אותו ואפ
 בכו לא תשחטו ביום אחה ופיכ כיון לטף המי הרי הוא
ר יקי״ל לשה ואפילו מקצת ח י ה ב י ח ה ו מ ה  תערובות של ב
 שה עיכ שפיר פסק לחייבין עליו משום אותו ואת בכו,
 משום זה המקצת שה לאית בי/ וסט בזה המקצת שהוא
 שור ושה לחיובי עלי׳ משוס ארב, משאיכ גבי חלב לכתבאר
 להחצי בהמה שבו גורם למיחל איםורא על כל החלב כולו,
 והחצי חיה שבו גורם להפקעת שס חלב לאיסורא מכל החלב
 כולו, עיכ ממילא לאין בו רק איםורא ולא מלקות, כיון
 לאית בי׳ בהחלב תרתי, איםורא מצל החצי בהמה, והיתרא
 מצל החצי היה, איכ אין בו לאו גמור שיתחייב מליו, ולא
 שייך מיז כלל הא לשה ואפילו מקצת שה, לבהך גזהיכ
 לא כאמר שיהא לין מקצת שה מולו שה, כי אם להגזהיכ
 הוא לאותו מקצת שה לאית בי׳ יש עלי׳ לין שה, ואיכ
 אכתי אית בי, גם צל מי׳ למיתל גם צל היתרא על כל
 החלב, וממילא לאין תייבין עליו כיון לאין כאן לאו גמור,

 וכשיג.
 והנה בתולין דף עיט שם פריך הגמ׳ והא לתגן כוי אין
 שותטין אותו ביויט ואם ,שמעו אין מכסין את דמו
 במאי עסקינן אי בחייש הבא על הצבי׳ לשחוט וליכסי צבי
 ואפילו מקצת צבי, ובתוס׳ שם הקשו וזיל הא גבי מתכות
 כי אמריגן שה ואפילו מקצת שה לא תשיב משום הכי כולו שה
 להתתייב בכל המתנות א״כ הכא גמי לא תשיב כאלו הוא כולו
 דם צבי אלא הציו ובפיק רביצה אמריגן לא כוי בלבד אמרו
 אלא אפילו שחט בהמה וחי׳ ועוף ונחערבו דמם זב״ז אסור
 לכסוחביויט. ולפמש״נ בדעה הרמב״ם י״ל דהכא בכוי ליחא
 שוםתטרובת של דס פטור כלל, כי אם דכל הדם כולו הרי
 הוא מייב בכיסוי מתמה החצי חי׳ שבו, ומשום דיםוד דין
 חובת כיסוי הלוי רק בהדבר הנשחט, ועלי׳ הוא מאמר דין חי/
 דחי׳ הנשחטת דמה טמון כיסוי, ובהמה הגשחטת אין דמה
 טעון כיסוי, וכדכחיב בקרא אשר יצוד ציד חי׳ ועוף וגו/
 אבל בעצם הדם לא איכפה לן בי׳ מידי אם הוא דם חי׳
 או דס בהמה, אשר ע״כ שפיר אמריגן ראם אך צבי ואפילו
 מקצת צבי מועיל המקצה צבי שבו לחייב אה הדם כולו
 בכיסוי, אף אותו שגא מתלק הבהמה, ולא איכפת לן כלל
 מה להוא דם בהמה, דמימ כיון דגוף הדבר הגשתט יש בו
 גס צד חי/ עיכ ממילא דמחחייב כל הדם מתמתו בכיסוי,
 ואין זה דומה למתגות, דהתם תלוי בגוף המתנות אם הם
 חי׳ או בהמה, וע״כ אינו חייב רק במקצתן. ועיין ברמביס
 פי״ד מהל׳ שחיטה ה״ד שפסק דכלאים הבא מבהמה וחי׳
 דמו חייב בכיסוי ואין מברכין עליו, ואה נימא דרמת הרמב״ם
 היא דתשוב תערובות דם חיוב בדם פטור, איכ הא איכא
 כאן לס תיוב בולאי, ואמאי אינו מברך עליו, אלא ודאי
 כמש״כ לדן כיסוי משחט הוא לחלוי חיובו, וכל הלם יש
 בו צד חיוב משוס צר חיה שבו, וצד פטור משוס צל בהמה
 שלו, ולהכי הוא דפסק הרמב״ם דאין מברכין עליו, כיון
 דאין חיובו גמור, גאין המצוה שלמה, להא אית בי׳ גם צר
 פטורא, וכמו שפסק כן גם בדין טלד מהול וגר שגחגייר
 כשהוא מהול דאין מברכין על הטפת דם בריח, ואעיג
 דלדמת הרמבים שם תיובו הוא ודאי ולא מספק, אלא רכל
 שאין המצוה בשלימות אין מברכין עלי/ וה״ג הכא גבי
 כיסוי דכווחה, ומימ לגבי יו״ט שפיר מכםין אוהו גם ביו״ט

 כיון דחיובו בכל הדם הוא בחורה ודאי, ונשיג.

 הלכות שבועות
 פ״ח הי״ג וכן מי שהיהה עליו מלוה בשטר וכפר בה
 ונשבע פטור משבועה הפקדון שהרי בשטר
 נשתעבד הקרקע ונמצא ץה ככופר בקרקע וכבר בארנו

 שהכופר

 אלא ודאי כמשיכ, דכיון דהא דלאו דאורייתא הוא משום
 הסרק שימורא, ועיכ בחטים ואוח דרמת הרמבים והרמבין
 שם הוא דהאורז גיכ מצטרף לכזיח, ממילא דליח כאן חסרון
 שיעורא, והדר דינא דטכעיק דאורייחא אף דליח בי׳ כזיח
 בכאיפ. אשר לפיז נלאה, דהבבא השני׳ שהזכיר הרטבים
 דש בו כזיח בכאיפ ורק שלא אכל בכדי זיח מהאיסור
 המעורב בו דאין לוקין עליו זהו הדן המבואר בסוגיא דפסחיס
 רף מיג דכל איסורין שבחורה אין היחר מצטרף לאיסור,
 וממילא דהוי חצי שיעור דאין לוקין טליו, והבבא השלישיח
 היא טעמו ולא חמשו המבואר בסוגיא דאין לוקין עליו,
 ופסקן הכא הרמבים ביחד כיון רחרווייהו הא בהא הליין,
 דהרי הא דטממו ולא ממשו איסורו מדים ואין לוקין יסורו
 הוא מהך דיגא דאין היחר מצטרף לאיסור, דמשויה הוא
 דליכא בה שימור והלוח שם אכילה של איסור, ומשויה הוא
 רלא חייל בה דין טכע״ק, וכשיג. וכבר הבאט לשון הרמבים
 מפיה דגזירוה ושם לא הוזכר רק הבבא השלישיח בלבד
 דהיינו שאין בתערובח שיעור איסור בכאיפ, והייגו משוס
 רשם בפרקין הוזכר שם קודם ברמב״ם דאלן היתר מצטרף
 לאיסור ולהכי הוא שהשמיט שם הבבא שט׳ שהזכיר כאן,

 והיינו כחשיכ.

 הלכות שחיטה
 פי״ב ה״ט היתה בת הצבי׳ הזאת נקבה וילדה בן ושחט
 את הנקבה בת הצבי, ואח בנה לוקה טכיל,
 בדברי הרמבים האלו מבואר דאע״ג רכל חיובו הוא משום
 שה ואפילו מקצת שה, וכמבואר בחולין דף עיט ע״ב, מ״מ
 לוקין עליו, דמאחר דגכלל בכלל הלאו משול או שה אותו
 ואת בגו לא תשחטו ביום אחד ע״כ לוקין עליו, וקשה מהא
 דפסק הרמבים בפיא מהלי מאכלות אסורות הייג זיל כלאים
 הבא מבהמה טהורה טם חיה טהורה וכו׳ מלבו אסור ואין
 לוקין עליו מכיל, והרי החם גיכ איכא הך דיגא דשור
 ואפילו מקצה שור, וכמבואר בחולין דף עיט שם דכמו
 דאמריגן שה ואפילו מקצה שה היג אמריגן צבי ואפילו
 מקצח צבי, וא״כ ה״ה שור ואפילו מקצח שור, ואמאי פסק
 הרחבים דאין לוקין על חלבו, לילקי מל הך דגא דמקצח

 שור כמו מל הך דמקצח שה, ולכאורה הוא חמוה.
 והנראה לומר בזה דהגה הא דחלב בהמה אסור וחלב
 חי׳ מוהר, הרי גראה דאין הדבר חלד בגוף
 החלב עצמו אם דן בהמה בי׳ או דין חי/ אלא בכל הבהמי:
 והחיה כולה הדבל חלוי, דחלב שור ונשב כחיב, והוי הגזהיכ
 לתלוי באם כולו הוא שור וכשב חלבו אסור ואם הוא חיה
 חלבו מוחר, ולפ״ז ייל דבכל כלאים הבא מבהמה וחי׳ לית
 בחלבו שום חערובוח של איסור.והיחר כלל, לגהי לגוף החלב
 עצמו הרי הוא תערובוח של בהחה וחי׳ ביחד, אבל מכיון
 דאיסורא דחלב לא תלי כלל בדין בהמה שעל עצם החלב
 גופי/ ורק רעל גוף הבהמה והחי׳ הוא דגאמר בהן דיגא
 שחלבם אסור או מוחר, ודן איסורא והיהרא דהחלב חלוי
 בעצם הבהמה והחי׳ כולה, איכ ממילא דהחצ׳ בהמה שבו
 גורם לאסור אח כל החלב כולו אף אוחו שבא מחלק
 החי/ והחצי חי׳ שבו גורם להחיר אה כל החלב אף אוחו
 שבא מחלק הבהמה. והכי נראה מסחברא, דהרי יסור
 הך דינא שחלב חי׳ מוהר וחלב בהמה אסור, הלא הוא
 חלוח שם חלב ואיסור חלב בהחפצא, וממילא דהחצי בהמה
 שבו גורם למיחל שם חלב דאיסורא מל כל החלב כולו,
 והחצי חי׳ שבו גורם להפקמח שם חלב דאיסורא מכל החלב
 כולו, רכל הלוח שם שבהחפצא חליא בכולה אם היא בהמה
 או חיה. ולפיז הרי ניחא דעת הרחבים, דלעגין איםורא
 ראוהו ואח בגו הלא הכל חלוי בגוף דבר הנשחט אס הוא



 שבועות חיים הלוי

 משלם, לא צריכא דאיכא אחריות נכסים, וכי איכא אמריומ
 נכסים מאי הוי מלוה עיפ היא ומלוה ע״פ איגו גובה לא
 מן היורשים ולא מן הלקוחות, אמרי בשטמד בדין, אי בשממד
 בדין אפילו חומש נמי משלם, אריה ברי׳ דריי לפי שאין
 משנחין חומש על כפירת שע״ק, וקשה לפי המםקנא דהפמור
 הוא בגוונא דהוי שעיק א״כ ל״ל קרא דאשר גזל דאינו
 חייב על גזל אביו והא בלאיה מיפמר משום דהוי שע״ק,
 וציל דהקרא דאשר גזל הוא אסמכתא בעלמא, •ועיין בשימ
 שהביא מהסוגיא דלעיל דף םיז דאיתא שס מה ת״ל אשר
 גזל אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי;
 האי אשר גזל מיבעי למעוטי גזל אביו שאיגו מוסיף׳
 חומש א״כ וכו/ הרי להדיא דהויא דרשא גמורה ולא אסמכתא,
 וציל דאצטריך קרא לגשבע אביו והודה הוא דבשמת הודאה
 לא איכפת לן אם הוא שע״ק או מטלטלין. אכן ברחבים
 פיז מהל׳ גזלה ז״ל בד״א כשהי׳ מייב לשלם מתמת מצמד
 אבל אם הי׳ תייב לשלם מתמת אביו איגו משלם תומש כיצד
 כגון שגזל אביו או גנב או שהי׳ חייב לאחרים והבן יורכב
 וכפר הבן וגשבמ ואח״כ הודה משלם הקרן בלבד שנאמר
 אשר גזל על גזלו הוא מוסיף חומש ואינו מוסיף חומש על גזל
 אביו מכ״ל, הרי דפסק הרמב״ם דהויא דרשא גמורה ועיקר
 הדין הוא דהבן איגו מחוייב חומשי בשבועתו מל חוב וגזצ
 אביו, ולפיז הדר קשה דתיפוק לן דפטור משום דהוי שעיק.
 אכן לפמש״ג הרי גיתא, דבשבוטת הבן וכפירתו הלא תרתי
 איכללו בה, גזל הבן מצמו כיון דהנכסים הם תה״י, וגזלת
 האב, ודיגיהם חלוק, דלעגין גזל הבן מצמו הרי ליכא רפ
 כפירת שעבוד הגכסים בלבד, דשעבוד הגוף הרי ליכא על
 הבן, ואין עליו שום חיוב כלל לסלק חוב אביו, ורק הגכםיס
 המשומבדין מחמת תוב אביו הם תת״י בירושתו, רזה לא
 הוי רק כפירת שעבוד גכסים, וכיון דבגכםים שירש איכא
 גם קרקמות א״כ ממילא דדין כפירת שע״ק בהו דפטור
 מקרבן ותומש, משא״כ אס גבא לדון מל כפירתו בשעבוד
 אביו, בזה שפיר איכא שמבור הגוף ורק תובת תשלומין,
 דאע״ג דמיית לא פקע שמבודא מיגי/ ויורש כרמא דאבוה
 הוא דתייל טעגתו וכפירתו גס על שעבוד הגוף של אביו,
 וגם דיכול לסלקו בכל מה שירצה, ושפיר הוי זאת כפירת תוב
 של ממון ולא כפירת קרקע, דצריך להיות חייב מלי׳ קרמ
 וחומש, ומל זה הוא דבא הגזה״כ דאשר גזל דמל גזכ
 שלו מוסיף חומש ואיגו מוסיף חומש מל גזל אביו, דמשויה
 הוא דמיפטר לגמרי מקרבן וחומש, ומיושבת היטב הסוגיא
 דביק, דלעגין גזל הבן מצמו דאיירי בסוגיא שם שפיר קאמר
 הגמ׳ דהוי שעיק כיון דאין שם רק כפירת שעבוד הנכסים,
 משאיכ למגין כפירת שמבור אביו דאיכא גס שמטר הגון*
 ודין מטלטלין בו, איכ שפיר הי׳ מהחייב אי לאו משום
 דינא דעל גזל שלו מוסיף חומש ואיגו מוסיף חומש על גזל
 אביו, ואהינ דהך דרשא דאשר גזל הויא דרשא גמורה מרית
 וכדעת הרמבים שהבאנו, וכש״נ. ועכ״פ נמצינו למדין מחוך
 הסוגיא, דאפילו במקום ראיה לי׳ קרקע וחייל עלי, שעבודא
 מד״ח, מימ כפירה עצם החוב ושעבוד הגוף שלו חשוב
 כפירה מטלטלין למגין דין קריש, וא״כ הא גיהא הסוגיא
 דשבומוח דהכופר בממון שיש מליו מדים חייב דאיירי בכל
 גווגי ומשום כפירה שעבוד הגוף שבו, וכמשיכ בדעת

 הרמב״ס, וכש״ג.
 והנה אחגס דלכאורה הםוגיא דגזל אביו אכחי צמ״ק,
 די״ל דעל כפירה שעבוד הגוף של האב שמח לא
 שייך למיחייבי׳ קריש, ואע״ג • דשמבודא לא פקמ מהאב, אבל
 מימ דין כפירה ממון ליה בי׳ כיון דליחא להאב, וא״כ הא
 שוב צימ, קרא דאשר גזל דממטטיגן מיגי׳ גזל אביו ל״ל, דאי
 משום שעבוד הנכסים הא הדר דיגו להיוה חשוב שעיין
 דבלא״ה פטור מקר״ש. אכן גראה, דהרי באמה צ״ע גם בכל

 שעבוד
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 שהכופר בקרקע פטור משבועה הפקדון טכיל, והוא
 בשבומוה דף ל״ז ר׳ יוחגן אמר הכופר בממון שיש עליו
 עדים חייב בשטר פטור וכו׳ משוס דהוה שטר שעבוד
 קרקעוח ואין חביאין קרבן על כפירח שעבוד קרקעוח עיכ,
 והגה כבר הקשו הראשוגיס שם דאיכ גם בחלוה ע״פ יחשב
 כפירה שע״ק ויפטר דהא ר׳ יוחגן ס״ל שעבודא דאורייחא
 בביב דף קמיה, ועיין בחוס׳ שחירצז דאיירי במחל לו
 השעבוד או שאין לו קרקע, אכן הרמב״ם הרי סחם הדבר
 ולא חילק בין מחל ללא מחל, ישימ דסיל דבכל גווגי בממון
 שיש עליו עדים חייב, וציל דרמה הרחבים היא דהואיל
 והפקימו חכמים השעבוד ומלוה מיפ איגו גובה מן הלקוחות
 עיכ לא הויא הו שעבוד קרקעוח, ומימרא דר׳ יוחגן
 מוכחח כן דגאמרה בסחמא דממין שיש עליו עדים חייב,
 ואכחי צמ״ק דהרי בסוגיין לא גאמר מלוה שיש עלי׳ עדים
 כי אם ממון שיש עליו עדיים דכייל כולהו גווני, ומציגו ממון
 שיש עליו עדים שגובה מגכסים משועבדין, כדאיחא בב״ב
 דף מ״א דהמוכר שדה במדים גובה מנכסים משועבדים ושם
 הא הוי בודאי שעבוד קרקעות כיון דגובה ממשומבדים. וסחימח
 הסיגיא ולשון הרמבים הרי משמע דלא מיפטר רק בכפירת

 שטר, וצ״מ דמיש.
 ואשר יראה לומר ברמת הרמביס, דבאמת הרי בכל
 שעבודא תרתי איכללו בי/ שעבוד הגכסים מכל
 שיש לו בין קרקמות ובין מטלטלין, ושעבוד הגוף דהוא עלם
 החוב בחיוב גברא דרמי טלי׳ לשלם חובו, וזהו מיקר חיובו
 ועיקר שטבודא, ושטבוד הגכסים ממילא הוא דקאהי. וכמבואר
 בביב דף קעיד דשעבור הגכסים ליה בהו רק דין ערב,
 וכמבואר כיז ברין פ׳ הטחב בשם ריח. אשר עיכ לעניו
 דיגא דשעבוד קרקעוח, גהי דשמבוד הגכסים הוי בכלל
 הביעה קרקע ומשום דאיכלל בזה גס השעיק, אבל לעגין
 עצם החוב ושעבוד הגוף שלו בזה לא שייך כלל דין שע״ק,
 וגס דין גבית החוב מהנכסים הרי הוא מהחלק, ראם באגו
 לחן מחמת דין שעבודא דאורייתא, דהגכסים במצמן משועבדים
 לגביה החוב גם בלא דין גבי׳ של הלוה, וכדחזיגן דגובה
 גם מן הלקוחוה, בזה וראי דין הביעה קרקע בי/ כיון דהוי
 זטה ושמבודא דרמיא על עצם הגכסים דאיח בהו גם קרקמוח,
 משאיכ אם נדון ברין גבי׳ שמכסים הבא מחמה תיובא
 דלוה, שחחוייב לשלם מנכסיו, בזה לא איכפח לנו כלל אם
 הוא מקרקעי או מטלטלי, דמימ הכל הוא מחמה עיקר חובו
 שהרשוח בידו לשלם מכל מה שירצה, ואין בו דין קרקע
 כלל, ואיכ לענין קרבן שבועה, נהי דכפירת שמבור הנכסים
 הוי זאת כפירת קרקע, אבל הרי יש כאן גם כפירת עצם
 החוב וחיוב חשלומין שלו שזהו יסוד כפירתו דאין בה דין קרקע
 כלל, וע״ז שפיר מהחייב בקרבן שבועה, ורק בשטר הוא
 דחשוב כפירה שטיק, משוס דשמר יש בו דין הקגאח שעבוד,
 מיכ זהו דמשוי לי׳ גם לעלם החוב שיהא בכלל שטיק, וגם
 רהשטר מומיל דאינו נגמר כפירה וגזלח החוב כי אם בצירוף
 כפירה וגזלה השעבוד נכסים שבשטר, ולהכי הוא דיש בו
 רץ כפירה קרקטוח להפטר מקרבן שבומה. ולפ״ז גמצא, דגם
 מדיח דגובה מגכסים משוטבדין גם בלא שטר, מימ אין בו
 דק קרקמ ומחחייב בקרבן שבומה מחמה כפירה מצם החוב,
 וממילא דגם במוכר שדה בעדים חייב בקר״ש, ורק בשטר
 לבד הוא ראיה בי׳ דין כפירה שטיק, ומיושב היטב סהימה

 לשון הסוגיא ולשון הרטבים, ונשיג.
 והנה בביק דף קיד איחא עריק אגי אומר אימהי אימ
 משלם חומש מל גזל אביו בזמן שלא גשבע לא
 היא ולא אביו, הוא ולא אביו אביו ולא הוא הוא ואביו
 מנין חיל אשר גזל ואשר עשק והוא לא גזל ולא משק
 וכו׳ ופריו שם בגמ׳ וניחייב בט חומש אשבועה דירי/ אמרי
 ב;אץ גזלה קיימת, אי כשאין גזלה קיימת אפילו קרן נמי לא



 חרושי רבנו הלכות נדרים חיים חלף לן
 הקרקע, דמימ עצם החיונ של גברא לא שייך לדין קרקע,
 כי אס להוא •לין חיוכ ממון, וכיון ליכול לשלם לה גם ממטלטלי[
 אס ירצה ע״כ לא שייך זאת לדין כפירת שטיק, ושפיר סיל
 להרמב״ם לתיינ שנועת התורה על תניעה זו, וגם לעיין
 בהפלאה בה׳ כתובות סי׳ ציו שכתב לשעבול הגוף של גנרא
 שמתוייב לפרוע חוב הכתובה באמת איתא גם במעלמלין,
 שמחוייב הוא עכיפ לפרוע החוב מכל מה שיהי׳, ואיכ הא
 איכא כפירת שעבוד הגיף של כתובה דחשוב כפירת מעלמלין
 ולא כפירת שעיק, ושפיר מתחייב שבועת התורה על כפירה
 זו לדעת הרמב״ם, משאיכ בלין שבועת העדות, דאיירי
 באלמנה לעגין לגבות כתובתה מן היורשים, דעיקר תיובא
 ושעבוד הגוף הרי ליתא כלל אצל היורשים, ורק דין גבי׳
 בלבד שחל על הגכסים מדין שעבוד גכסיס, עיכ שפיר
 מצרכינן שיהא לה לגבות כתובתה גס מן המטלטלין, דשעבוד
 הגכסים הרי כיון דאין לה לגבות אלא מן הקרקע בלבד
 ודאי דהוי שעיק דלית בי׳ תיובא דשבועת העדות. והגה
 בשבועות דף ל״ב שם אמר אביי וכו׳ הכל מודים בעד סוטה
 שחייב בטד טומאה דרתמנא הימני/ ולקמן שם בסוגיא
 איר פפא הכל מודים בעד מיתה שהוא חייב וכר שימ
 משביע עדי קרקע חייב, דילמא דתפישא מטלטלי, ועיין
 בתוס׳ שם שכתבו דהך ש״מ משביע עדי קרקע חייב קאי
 נמי אהכל מורים בעד סוטה, אכן עיין ברמב״ס שפסק להך
 דינא דטד סוטה בהל״ת ולא כתב שם שום חילוקא בין אם
 הי׳ לה לגבות גם ממטלטלין אם לא, והך דינא דעד מיתה
 כתב בהי״א ושם הוא שכתב הך בריא וכו/ וציט טעמא
 בזה דהרי גס בעד טומאה שייך הך בריא, אלא ודאי
 כמש״כ דבבעל עצמו לא חשיבא שע״ק, מחמת עצם חוב
 הכתובה ושעבוד הגוף שלו, ולהט הוא שפסק בסתמא להך
 דעד סוטה דתייב בשבועת העדות כיון דבכל גווגי חייב

 מאחר דהבעל קייס, וכמש״כ.

 הלכות נדרים
 פי״ג הכ״ב אמר לה קיים ומופר ליך בבת אתת היז קיים
 עכיל, והיא איבעיא בגדריס דס״ט, ופשיט
 לה הגמ׳ מהא לרבה דכל שאיגו בזאחיז אפילו בב״א אינו,
 וא״כ הרי קשה על הרמבים שפסק לההקמה חיילא, והא
 משום הך טעחא דכל שאינו בזאחיז אפילו בביא אינו
 צריכה להיות גם ההקמה בטלה, דזהו יסוד הדין דאפילו
 בב״א אינו דשניהם בטלים, וכמבואר בקידושין דגיא ועוד

 בכמה לוכחי, וכבר ממד בזה הרין בנדרים שם.
 ונראה לזמר, דהנה הרי הא דלא חיילא הפרה אתר
 הקמה הא הוי משום דזהו עצם הדין דהקמה
 שאינו יטל להפר אח״כ, אכן מה שאינו יכול לקיים אחר
 שהפר הא אין זה משום דעצם מעשה ההפרה עושה זאת
 שלא יוכל לקיים אתיכ, אלא משום דכיון שהפר בטל הנדר
 ושוב ליתא לנדרא שיקיימנו. ולפיז הא נמצא דהקמה בעצמה
 סותרת להפרה, אבל הפרה אינה סותרת כלל להקמה, אלא
 דהפרה גייז לנדרא וממילא אין לו מה לקיים, ואס אך
 הוה מציגו שיהא הגדר קיים אחר הפרה אז שפיר הוה
 חיילא ההקמה. והגה גראה פשוט, דלא שייך הך דכל שאינו
 בזאחיז אפילו בב״א איגו, אלא היכא שמצד הדין איגו
 בזאחיז, אבל היכא הה שאיגו בזאחיז הוא רק משום דלא
 יצוייר שיהא בזאחיז, בזה לא שייך כלל שלא יהא נם
 בביא. ולפיז הכא בקיים ומופר ליט כאתת, רהא דלא
 חיילא הקמה אחר הפרה הוא רק משום דתסר לט הגלד
 שיקיימנו, איכ הא נמצא ללא שייך בזה כלל הך רכל שאיני
 בזאחיז אפילו בב״א איט לבגול ההקמה, כיון לאין וה מלינא
 מה שאינו בזאמיז, ורק משום ללא יצוייר בה שתהא טאמ״ו,

 א״צ

 שמנור נכסים אמאי חשונ שע״ק כיון דגם המטלטלין
 :משועבדים מרית למיגבא מיגייהו וא״כ הא איכיא גם כפירת
 ־מטלטלין, וצ״ל דלמנין שמבור הנכסים המטלטלין והמקרקעי
 ־יתד חרא כינהו ולא מישלים דין כפירתו כי אס בכפירת
 כל הנכסים, ולהט הוא.לחשוב שעיק כיון דגם כפירת השעבוד
 קרקע מצטרף להשלים כפירת שעבול הנכסים, ואיכ כיז
 הוא לענין דין כפירת שעבוד הנכסים, משאיכ לענין כפירת
 שעבוד הגוף בזה לא מצטרפי המטלטלין והקרקעות כלל יחדיו
 ובתדא סגי לזה שיתשב כפירת שעבוד הגוף לממון, וממילא
 לכפירת שעבוד הגוף תשוב למולם כפירת מטלטלין עיי
 צירוף כפירת השעבוד נכסים של המטלטלין המצטרף לו
 זגורמו להחשב כפירת ממון. ולפיז לענין דין קריש שפיר
 מיחשב כפירת שעבוד הגוף של האב שמת לכפירת ממון,
 כיון דמועיל לעטן שטבוד וגבית החטלטנין, ושפיר הי׳ מתחייב
 בקרבן ומומש, אס לא משום הגזהיכ דאשר גזל דמל גזל
 •אביו איגו מוסיף חומש, למשרה הוא דמיפטר, ומיושב

 היטב וכש״ג.
 1הנה בפט״ז מה׳ אישות הכ״ה פסק הרטבים זיל היא
 אומרת בתולה נשאתי ומיקר כתובתי מאתים והבטל
 או יורשיו אומרים בעילה נשאה ואין לה אלא מאה וכו׳
 זאם הי׳ הבעל קיים יש לה להשביעו שבועת התורה שהרי
 הורה במקצת הטענה עכיל, ובהשגות שם זיל שבועת התורה
 אין כאן שהרי כפירת שע״ק היא מכיל, וברמבים פיי מה׳
 שבועות הל׳ י״א זיל האשה שהשביעה ע״א שיעיד לה במיתת
 בעלה וכפר חייב בשבועת העדות שאילו העיד היתה נשאת
 וניטלת כתובתה, בריא כשהי׳ לה לגבות כתובתה מן המטלטלין,
 אבל אם אין לה לגבות כתובתה אלא מן הקרקע היז פטור
 משבועת העדות וכו׳ שהמשביע עדי קרקט פטורין מכיל,
 הרי להדיא דגם הרמב״ם סיל ראם אין לה לגבות כתובתה
 אלא מן הקרקע תשיבא כקרקט ופטור משבועת העדות, ואיכ
 ציע מיש הכא לעגין תיוב שבועה דפםק בסתמא דגשבע
 שבועת התורה, ולא הילק בין אם הי׳ לה לגבות גם ממטלטלין
 אם לא, ומ״ש דין שבועת העדות מתיוב שבועה. וייל פשוט,
 לפי״מ שפסק הרמב״ם בפטיז מה׳ אישית הל״ה זיל וכן
 התקיט שלא תגבה האלמנה כתובתה אלא מן הקרקע עכ״ל,
 הרי דרק אלמנה איגה גובה כתובתה מן המטלטלין אבל
 גרושה גובה גם מן המטלטלין, וע״כ שפיר פסק הכא
 בסתמא דגשבע שבועת התורה, כיון דאיירי הכא בשהבמל
 קיים, איכ הא מדיגא לעולם גובה כתובתה גם מן המטלטלין,
 משאיכ התם לענין שבועת העדות דאיירי בעדות מיתת
 הבמל דהייגו באלמגה, ואיכ הא מדיגא אינה גובה כתובתה
 אלא מן הקרקע, מ״כ זהו שמפרש הרמב״ם להדא הנאה
 שיהא לה לגבות גם מן המטלטלין, וכגון ששעבד לה אגיק
 מטלטלין לכתובתה, או כטן שתפסה מטלטלין וכמבואר
 בסוגיא דשבוטות דף ליב טיי״ש. אכן אכתי צ״מ, לפימ שמביא
 המימ שם בשם הרשב״א שגורס בדברי הרמביס וכן
 התקינו שלא תגבה האשה כתובתה וכר, והוא כולל אף
 הגרושה שאינה גובה כתובתה אלא מן הקרקע, וא״כ s הא
 ציע מיש הכא דפםק בסתמא דגשבע שבועת התורה ומיש
 משטמת המרות. אכן לפמשיג גראה דהייט טעמא דגשבע
 שבומת התורה, משום דכיון דאיירי שהבעל קיים ואיכ הא
 איתא גם לעיקר התיוב ושעבוד הגוף, ועיכ אמיג דאיכא
 הקיח שלא הגבה כתובתה אלא מן הקרקע והי׳ צריך להיות
 משום זה דינה ככפירה קרקמ, אבל כ*ז הי׳ שייך אם היינו
 באין לרון משום שעבוד הנכסים, דהוא מרץ תביעת הנכסים
 עצמן המשועבדים, כזה הוא דהי׳ הדק דטון דמשומבד לה
 לק קרקע א״כ הא עיקר תביעתה היא על הקרקע, משאיכ
 היכא לאט באץ לדון מדין תביעת עיקל החוב ממק ושמטל
ף שלו, איכ לזה לא שייך כלל מה דאינה נגבית אלא מן ט  ה



 נץ והרמץ חיים הלוי

 להקדישו לנהינ, ומ״ש ביכורים לאינו יכול להקדשן, עיייש
 נדנריו.

 ובראה לומר, לשאני בכור מביכורים, לבכור כיון לתליי׳
 רחמנא בנתינה, ע״כ כל זמן שלא נתן הרי הוא
 ברשות בעלים, ולא מיבמי למיד מוכת הנאה ממון, א״כ
 הרי יש לנמלים גם דין ממון בי/ אלא אפילו למ״ד טובת
 הנאה אינה ממון, מ״מ כיז שלא נתגו לכהן לא יצא מרשות
 בעלים, וכמבואר בתמורה דף ח׳ דבכור בכות במלים מושה תמורה,
 והרי בתמורה הא קייל דמתכפר מושה תמורה, ובבכור הרי
 הכפרה שלו היא למי שהוא בעליו, ובעיכ דכיז שהוא בבית
 ישראל במליו מיקרי, ומשום דרחמנא תליי׳ בנתינה ע״כ
 בעליו מיקרי עד שעת נתינה ועושה תמורה, וא״כ ה״נ
 לעגין הקלש לכוותה לין בעלים בו גס להקדיש לבהיב,
 משאיכ בביכורים דהם מדברים הניתנים לאנשי משמר, א״כ
 לית בהו דן נתינה ולא דין טובת הגאה, ואע״ג שבידו
 ליתנם לאיזה משמר שירצה, אבל מ״מ דין גתיגה לית בהו,
 והוי תתגות כהוגה שאין לבעלים בהן טובת הגאה כלל
 דהוי של כהגים, וע״כ אין הבעלים יכולין להקדישן משום
 דאין אדם מקדש דבר שאינו שלו. אלא דלפ״ז צ״ע טעמא
 מדק לס״ל להקלש הבעליס בביכורים קיים, ולפי דברינו
 הרי אין להבעלים בביכורים שוס זכות כלל. אכן נראה,
 להנה בתלה פיר ואלו ניתנין לכל כהן וכו׳ והביכורים וכר
 ר׳ יהודה אוסר בביכורים, וכ״ה בביכורים כפ״ג ר׳ יהולה
 אומר אין נותגין אומן אלא לחבר בטובה וחכ״א נותגין אותן
 לאנשי משמר והן מתלקין ביניהן כקדשי המקדש, וטעמא
 דר׳ יהודה משום סרך טומאה, וגראה דעיקר הפלוגתא הויא
 בדאורייתא, דלתכמים דס״ל דהביכורים גיתגין לאגשי משמר
 א״כ הא איכא גזהיכ דלכל בגי אהרן תהי׳ דאין חולקין זה
 כגגד זה ומכשיכ דאין ניתגין לאחד, ואך דר״י ס״ל דביכוריס
 ליה בהו זכות משמר ויש בהן טובת הגאה לבטלים ליתגם
 לכל כהן שירצה, וע״כ מועיל בהו גזירה טומאה דנותנם
 לכהן חבר. ולפ״ז גראה דח״ק דר״ש דסובר דהקדש חייל
 טל ביכורים הוא ר״י דס״ל דביכורים יש בהן טובח הגאה
 לבעלים, ור״ש הוא חכמים דהכא דביכורים גיחגין לאנשי
 משמר, וע״כ םיל הכא דאין הבעלים יכולין להקדישן. ועכ״פ
 זה לכו״ע רכל שהוא גיחן למשמרוח פקע זכוה בעלים
 מיגי׳ ואין יכולין להקדישו, וזהו שפסק כן הרמבים, ובכור
 שאני הואיל ואית בי׳ דין נהיגה וטובה הגאה לבעלים וע״כ
 יכולין להקדישו וכש״נ. ועיין בירושלמי פ״ד דתלה דהבכורות
 והביכורים לאנשי משמר, שזה היפוך דברינו, אכן עיין
 ברמב״ם בפ״א מה׳ בכורות הט״ו שכתב ז״ל ויראה לי
 שהבכור נותן לכל כהן שירצה, וכן מדוקדק מדברי הרמבים
 בפיא מהל׳ ביכורים היי דבכור לית בי׳ דין משמר, ומיושבים

 היטב דברינו ברמת הרמבים, וכמש״כ.

 הלכות תרומות
 פיא ה״י נכרי שקנה קרקע בא״י לא הפקיעה מן
 המצות אלא הרי היא בקדושתה, לפיכך אם
 חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יתיר אלא מפריש
 תרומות ומעשרות ומביא ביכורים והכל מן התורה וכר, ויש
 קנין לנכרי בסוריא להפקיע מן המעשרות וכו׳ עכ״ל, ובפיב
 מה׳ ביכורים הט״ו כתב הרמב״ם דל המוכר שדהו לנכרי
 וחזר ולקחה ממנו הרי זה מביא ממנה בכורים מן התורה למי
 שאינה נפקעת מן המצות בקנין הגכרי טכיל, ובהשגות שם
 זיל איא אעיפ שבכרו ברשות הנכרי עכיל, ואם נפרש
 ההשגה דבא להוסיף דאף הפירות שבכרו ברשות הנכרי
 חייבין בביכורים איכ הרי דעת הרמבים והראביד שוה,
 דלהדיא מבואר ברמבים בפ״א מה׳ תרומות הי״א ז״ל פירות

 הנכרי
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 א״כ הא לא גרע מה דמצינו זאת בביא מהיכא דהוה
 מציגו זאח נזאחיז דהיה הדין ג״כ דההקמה חיילא, משא״כ
 בזה דהפרה איגה חלה לאחר הקמה, חהו מדגא, דהקמה
 עושה זאח שלא יוכל להפר אחיכ, עיכ שפיר שייך בזה הך
 דכל שאיגו בזאחיז אפילו בב״א איגו, וממילא דבב״א
 ההפרה לא חיילא וההקמה חיילא, ועוד דלכה״פ הרי הקמה
 גופה סותרת להפרה והפרה בעצמותה אינה סותרה להקמה
 רק את״כ בביטול הגדר, ומ״כ כיון דבמצס הדין להקמה
 סותרת לההפרה, ולא ההפרה לההקמה, ט״כ ממילא דבטיקר
 החלוה מדגא ההקמה חיילא וההפרה בטלה. ולפיז זהו
 ביאור הםוגיא דגדריס,דכיון רכל שאיגו בזאח״ז אפילו בביא
 איגו, א״כ ממילא דההפרה בטלה שאיגה בזאח״ז, וההקמה
 שישגה בזאת״ז קיימת, וט״כ זהו שפסק כן הרמב״ס, וכש״ג.
 אלא דביסוד הך דיגא דכל שאיגו בזאח״ז אפילו בב״א
 איגו צ״ע, אם פירושו הוא דבעיגן דוקא דבזאח״ז
 יחולו שניהם כאתת, ואלא״ה אמריגן דגם בב״א איגו, וזה
 הכלל דכיון דאיגם יכולים להיות שגיהם כאחת והויין שני
 דברים הסותרים זא״ז ע״כ כשמשאן בביא שגיהס בטלים,
 או רזה נאמר רק היכא שהאחד בחלותו מוגע את השגי
 מלחול, אז הוא דאיתא להך כללא דאפילו בביא אינו, ושניהם
 בטלים משום דכל אחד מונע חבירו, אבל אם אין תלות
 האחד מונט את חלות השני, וכשבאין בזאח״ז חייל השני,
 לא איכפת לן מה דעלמן של הדברים סותרים הם זאיז,
 אלא כל שבאו בב״א חייל חד משניהן ויש בו חומר שניהם.
 אשר ע״כ גם-הכא לענין הקמה והפרה, הרי כל דברינו
 אינם אלא דהפרה אינה חשובה דבר המונעת את ההקמה
 מלחול, וגס כשחל ההפרה מ״מ יוכל עוד לחול גם הקמה
 כל שהגדר קיים, אבל מ״מ הרי עיקר מילתייהו של הקמה
 והפרה הא ה ויין שגי דברים הםותרין ולא יוכלו להיות תלים
 כאחת, ואס נימא לבעינן לוקא שיהיו יכולים להתקיים
 תרווייהו כאחת, אבל כל שעצמן של הדברים כותרים זא״ז
 שוב דיינינן בזה הך דינא דכל שאינו וכו׳ דבב״א תרווייהו
 לא חיילי, וא״כ הא גס הכאיבהקחה והפרה כיון דסותרות
 הן זאיז א״כ הא שוב אית בהו הך דיגא דגם בב״א איגו
 ושניהם בטלים גס ההקמה, כיון דההפרה םותרתה בעיקרה
 ותלותה. ולפיז גראה דזהו דפליגי הרמב״ם והר״ן, דהרמב״ם
 סובר דלא מיקרי אינו בזאח״ז רק היכא דאחד מוגמ את
 חבירו מלמול; וע״כ הכא כיון דאין ההפרה מונעת את
 ההקמה מלחול, ורק הקמה הוא דמונעת את ההפרה, ע״כ
 פסק דההקמה קיימת וההפרה בטלה, והר״ן ס״ל ראם אך
 סותרות• זא״ז אף שאין האתר מונע את חבירו מלחול, מ״מ
 כיון דשניהם אינם יכולין להיות כאחת שוב הוי בכלל כל
 שאינו בזאיז, ומ״כ גם הכא כיון דההקמה וההפרה סותרים

 מיהא זא״ז ממילא דשגיהס בטלים, וכש״נ.

 הלכות ערכין וחרמין
 פיו הט״ז המקדיש שקלו לבדק הבית ה״ז .קדש, הקדיש
 בכוריס לבדק הבית אינן קדש, אבל אס הקדישן
 הכהן אחר שבאו לידו הרי אלו קדש מכ״ל, והוא משנה
 בסוף שקלים המקדיש שקלים וביכורים היז קדש, ר׳ שמעון
 אומר האומר ביכורים קדש אינן קדש, ומפרש לה הרמבים
 דחיירי שהקדישם לבדק הבית, ופסק הרמב״ם כר״ש, והחילוק
 שבין שקלים לביכורים הוא משום דביכורים הויין ממון כהן
 ועיכ אינו יכול להקדישן, משא״כ שקלים דהס קדשי מזבח
 עיכ דין בעלים עליו להקדישן לנה״ב, וכדין הקדש עילוי,
 ועיין בהוספה יויט שהקשה מיז מהא דחק בערכין דף כ״ח
 ופסק גם• הרמביס כן דמחרים ארס את הבכור לשמים,
 והרי גם בכור הוי ממתגות כהוגה ומימ דין בעלים עליו



 תרומות חיים הלוי לח

 נכרי הוא מדין הפקעת קדושה שחייל על הקרקע, ועיכ
 כל שהקרקמ היא של נכרי מופקעים פירותי׳ מחיובא דתרו״מ.
 ולפיז הרי שפיר שייך הך דנא דקנץ נכרי להפקיע את
 הקרקע גם מקדושתה כולה ולאשורי׳ כחייל, כיון דיש דין
 הפקמתקדושה בקנינו. אכן מדצריכינן לקראי דדגנךואדמתך
 למעוטי של נכרי, חזינן דכל הך הפקפת קדושה הוא רק
 משום דיגא דדגגך ולא רגן נכרי ואדמתך ולא אדמת נכרי,
 דהוא זה דין המסרים בתררמ ובכורים וכדומה, אבל לא
 דין הפקעת עיקר קדושת ארץ ישראל שבה, וקשה על הרמב״ם
 שפסק דהא דהארץ נשארת בקדושתה ואינה חשובה ככיבוש
 יחיד כשחזר ישראל ולקחה ממנו הוא רק משום דאין קנין
 לגכרי באיי, והא היכן מציגו דשל גכרי הוי חויל, וגס דקשה
 מהסוגיא דגימין שהבאנו, וצימ. וגראה לומר, דהגה בסוגיא
 דגיטין דף מיז אמר רבה אמיפ שאין קגין לגכרי באיי
 להפקיע מידי מעשר שגאמרכי לי הארץ לי קדושת הארץ
 אבל יש קגין לגכרי באיי לחפור בה בורות שיחין ומערות,
 פי, דרבה סובר דהא דאין קגין לגכרי באיי הוא רקלמנין
 קדושת הארץ והפקעת המצות, אבל לעגין ממוגא יש קטן
 לנכרי באיי, וריא אומר אעיפ שיש קנין לנכרי באיי להפקיע
 מיד מעשר שגאמר דגנך ולא דגן נכרי אבל אין קנין לנכרי
 באיי לחפור בה בורות שיחין ומערות וכר, ולכאורה נראה
 דריא סובר להיפוך, דלענין קדושת האת יש קנין לנכרי,
 ולענץ ממונא אין קנין, אבל קשה לומר כן, שיהא קנין ממון
 באיי חמור מהפקעת קדושתה, אלא ודאי נראה רכך היא
 פלוגתחס, דרבה סובר דהקרא דכי לי הארץ אתי לאורלי
 לן דאין קנין לנכרי באיי להפקיע קדושתה בין לענק גוף
 הקרקע ובין לענין הפירות, ולענין ממונא יש קנין לנכרי
 אף לענין גוף הקרקע כמו לחפור בה בורות, וריא פליג
 וסובר דלעגין גוף הקרקע אין לנכרי בה קנין אף לענין
 ממונא וכמו לחפור בה בורות, ומכש״כ למגין הפקעת קרושה
 מגוף הקרקע, ולמנין פירות יש לנכרי בה קטן אפילו להפקעת
 קדושתה, ומיכ שפיר ממועט מקרא דדגגך, ופלוגתת רבה
 וריא היא בהא, דרבה מחלק בין קדושה לממיגא, וגוף ופירומ
 שרן הן, וריא מחלק בין גוף לפירות, וקדושה וממונא שרן
 הן. ולפיד הרי ניחא לדעת הרמב״ם הא דמבואר בהסוגיא
 דבלקחה מהנכרי קודם הבאת שליש חייבת בתרוימ אף
 לריא דסיל יש קנין, ולא אמרינן דהארץ עצמה הופקעה
 מקדושתה מיי קנין הנכרי, דכיון דאפילו לדיא אין למכר*
 קנץ גמור וחלוט המועיל לעגין גוף הקרקע, וכדחזינן ראיט
 יכול לחפור בה בורות, מיכ ממילא דלא מועיל קנין כי האי
 להפקיע קדושת האק, דלהפקיע עיקר הקרקע מקדושתה
 הרי פשיטא דבעינן לזה קנין גמור המועיל גם לענין טף
 הקרקע, וכיון חה ליתא אף לריא עיכ ממילא דהאק נשארת
 בקדושתה, אבל אהינ ראם אך היה קטן הנכרי באיי קנץ
 גמור וחלוט, היה מועיל זאת גם להפקיע את הארץ גם
 מעיקר קדושתה, ולאשוויי, כחויל, ורק דקושטא דמילתא דבזה
 לטיט אין קטן לנכרי באיי וכשיג. ולדידן דקייל כרבה
 דגם למטן הפקפת הפירומ גיכ אין קטן לנכרי באיי, וחד
 דנא להו להפירות וטצס הארץ, דכל לפטן הפקפת קדושה
 אץ קנין לנכרי באיי טקרא דכי לי הארץ, עיכ זהו דכיילינהו
 הרמבים ביתד הפקטת פצם קדושת הארץ והפקטת הפירומ
 מתרוימ, ותלינהו בדינא דאין קטן לנכרי באיי, כיון מהו
 טיקר הטעם בשגיהם, וכש״נ. ומעתה הרי טחא גם הא
 דצריכיגן לקראי דדגנך ואדמתך למעוטי של נכרי מתרוימ,
 ותיפוק לן דהא איגן גוהגות אלא בארץ, דכיון דלכו״ע לא
 מועיל הקגין גכרי להפקיע עיקר דין איי מיגה ולמיחשבה
 כתו״ל, ורק להפקיע מיגה קדושתה למטן תרוימ ובכורים
 וכדומה, טיכ ממילא דהוי דין פטור בפיע, וגם דין הפקעת
 קדושה שיש בזה הוא עיי הגזהיכ לשל גכרי פטור, וצריך

 קראי

 חרושי רבנו הלכות
 הנכרי שגדלו נקלקמ שקנה באיי וכר ואם לקחן ישראל
 אחר שנתלשו פודם שמגמר מלאכתן וגמרן ישראל חייבין
 בכל מהית מכיל, הרי להדיא דגם דעת הרמבים דאף הפילות
 פצמן לא הופקמו מן המצות, ומשום דהא דאין קנין לנכרי
 באיי מועיל בין לענין הקרקע ובין לפנין הפירות, ותרוימ
 ובכורים שזין וכמבואר בנימין דף מיז עיייש, ואיכ אין זה
 השגה רק שמוסיף הדין דגם הפירות חייבין. אלא דייל עוד
 בביאור ההשגה, דהיא מל מה שכתב הרמב״ם לפי שאינה
 נפקפת מן המצות בקנין הנכרי, דמבואר בזה דאם אך היה
 הדין דיש קנין לנכרי באיי פצם הקרקפ היתה נפקעת
 מקדושתה, אף לאחר שחזר ישראל ולקחה הימט, וכאשר כן
 מבואר להדיא בדבליו בהל׳ תלומוה שהבאנו, להא דאינה
 חשובה ככיבוש יחיד אחיכ כשחזר ישראל ולקחה ממנו הוא
 משום דאין קנין לנכרי באיי, ומיז הוא שהשיג דלענין
 הפקעת הקרקע גופה מן המצות שתהא ככיכוש יחיד אין
 זה שייך כלל למנין קטן נכרי, ולא נאמר קטן נכרי אלא
 למנין תרוימ דאיכא מימוטא דדגנך ולא דגן נכרי, וכן למטן
 בכורים דאיכא מיטוטא דאדמתך ולא אדמת נכרי בביכ דף
 פיא, והדין בהו לשל נכרי פטור, ומיכ תלוי זאת בדין אם יש
 קטן לנכרי באיי, ראם יש קנין מקרי של נכלי ופטולין
 מהנך מימוטי, ואם אין קנין דינם כשל ישראל וחייבין בכל
 מהית, אכל למטן לאשורי להארץ חויל לא איכפת לן גם
 אם יש קטן, דאף אם היא של נכרי:מימ היא א״י לכל
, כל שנתקדשה בקדושת הארץ. ולפיז פליט הרמב״ם ט  ד
 והראביד בהא, דלדמת הרמבים גם זה שהאק נשארת
 בקדושתה הוא גיכ מטממא דאין קנין לנכרי באיי, ולדפת
ק קטן נכרי,  הראביד קדושת האק טצמה אינה נוגפת כלל ל
 וכל הך דינא דאין קטן לנכרי באיי צריכינןרק למניןהפירות

 שגדלו ברשות הנכרי שיהיו חייבין בתרוימ ובכורים.
 והנה קשה לדעת הרמבים דהא דהאק גשארת בקדושתה
 הוא משום דאץ קטן לנכרי באיי, מהא דאיתא
 בגיטין דף מיז דפריך הגמ׳ למיד אין קנץ לנכרי באיי מהא
 דתניא ישראל שלקת שדה מנכרי מד שלא הביאה שליש
 וחזר ומכרה לו משהביאה שליש חייבת בממשר שכבר נתחייבה
 נתחייבה אין לא נתחייבה לא ישימ יש קנין לנכרי באיי,
 הרי להדיא דאף למיד יש קנין לנכרי באיי מימ פירות
 שגדלו ברשות ישראל בהשדה שלקח חן הנכרי חייבין בתרוימ,
ק לא פקעה גם אם יש קנין לנכרי באיי, א  ובעיכ דקדושת ה
 וקשה מל הרמבים דתלי להו זביז. וכן קשה ראם גימא דאם
 יש קטן לנכרי באיי חשיבא הקרקפ מלמה חויל, וכשלקחה
 ישראל ממנו נשארת רק ככיבוש יחיד, איכ למה לנו לקראי
 דדגנך ואדמתך למטוטי של נכרי, כיון דבלאיה פטורים דהא
 אינן נוהגות אלא באק, אלא ודאי דפצם קדושת האק אינו
 שייך כלל לדיו קנין נכרי, ומיכ צריכינן קראי לפטור בשל
 נכרי, וקשה מל הרטבים, וציע. וגם עיקר טעמו של הרמבים
 קשה להבין, דמאי שייכות הוא קנץ נכרי לאשורי להקרקע
 חויל, והרי לא מצינו לק לשל נכד פטור, אבל הא מהיכי
 תימי לן דשל נכלי הוי חויל, וכי יש קלא לשל נכרי הוי
 חזיל. האומנם דהא נראה ודאי, דיסוד הך דינא דדגנך
 ולא דגן נכרי הוא מדין הפקעה שמפקיע את הקרקע ממצותה
 בתרוימ, ואית בזה דין הפקעת קדושה, וכדחזיגן מהא דתנן
 בדמאי פיו החוכר שדה מן הנכרי מעשר ונותן לו ר״י אומר
 אף המקבל וכר ומבואר בבימ דף קיא דהוא משום דאין
 קטן לנכרי באיי, הרי דלמיד יש קנין לנכרי באיי פטורין
 הפירומ מתרוימ, משום הקנין שיש להנכרי בהקרקמ, אף
 דהפירות מצמן הן של ישראל, ואם גימא דהך דרגן נכרי
 הוא לק דין לשל נכרי פטור, איכ הא צריך להיות תלוי
 רק בהפירות מצמן אם הם של נכרי או של ישראל, ומאי
 שייכות הוא הקרקע בזה, אלא ודאי דעיקר הך פטורא דרגן



 תרומות חיים חלוי

 ואין מעשיהן מועילין אלא תחזור השדה לבעליה ביובל עכיל,
 ומלעוברים בלית על מעשה המכירה עצמה, א״כ שימ לגם
 עצם הלין שאינה גמכרת לצמיתות ואין מעשיהם מועילין
 לאיכללה גיכ בהך קרא גיכ לינה הכי שחיילא גם על עצם
 ממשה המכירה עצמה שאינה גמכרת לצמיתות והפקעת יובל.
 אשר לפיז נראה, לנהי לאם היה חל קנין נכרי של צמיתות
 ממילא להיה מועיל זאת להפקיע גם עצם קלושת הארץ ולין
 יובל, אבל מ״מ מאחר רהקגין ומכירה של צמיתות גמגמת
 היא מעיקרה, איכ ממילא דלא יוכל להיות כלל קנין נכרי
 להפקעת יובל, וזהו שהשיג הראב״ד דלהפקעת עצם קדושת
 הארץ לא צריכיגן כלל לדין אין קגין לגכרי, כיון לבלאיה
 לית בה קנין צמיתות משום דין יופל, אשר זה אינו שייך
 כלל לדין קגין גכרי וכשיג, והפלוגתא אם יש קגין לנכרי
 בא״י היא רק למגין תרו״מ ובכורים דתלוי בדין דגגך, ולא
 בעיגן קגין מלוע של צמיתות, אבל לא לעגין הפקעת קדושת

 הארץ דבעיגן קגין צמיתות, וכשיג.
 ולפ״ז ייל דהרמב״ם והראביד למעמייהו אזלי, דהגה הרי
 קייל דבירושה שגי׳ לא נהגו יובלות, ומבואר בערכין
 דן} ליב משום דלא היו כל יושבי׳ מלי/ והגה בפיא מהל,
 תרומות הכיו פשק הרמבים זיל התרומה בזמן הזה ואפילו
 במקום שהחזיקו מולי בבל ואפילו בימי עזרא איפה מן התורה
 אלא מדבריהם שאין לך תרומה של תורה אלא באיי בלבד
 ובזמן שכל ישראל שם שגאמר כי תבאו ביאת כולכם כשהיו
 בירושה ראשוגה וכמו שהם עתידים לחזור בירושה שלישית
 לא כשהיו בירושה שגי׳ שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת
 מקצתן ולפיכך לא תייבה אותן מהית מכיל, והגה באמת
 בתרומה הרי לא כתיב כלל כי מבאו, וציל עפי״מ שכתב
 רשיי בכתובות דף כ״ה דתרו״מ מיתלא תליין במכין שטת
 השמיטה, וממילא דקרא דכי תבאו האמור בשמיטה ויובל
 קאי גם לענין תרו״מ. ולפ״ז נראה דלענין שמיטה ויובל
 גיכ צריך ביאת כולכם, כיון דבהו כתיב עיקר הךקרא דכי
 תבאו דמיגי׳ ילפיגן ביאת כולכם לתרו״מ, וגמצא דבירישה
 שגי׳ דלא גהגו יובלות לרמת הרמב״ם הוא מתרי טעמי,
 תדא משום דלא היו כל יושבי׳ עליה, ועוד משום דלא היתה
 ביאת כולם. והגה הראב״ר מולק שם על הרמב״ם וסיל
 דאיצ ביאת כולכם רק בתלה לבד ולא בתרוימ, וא״כ ממילא
 לדידי׳ גם שמיטה ויובל א״צ ביאת כולכם, והא דלא נהגו
 יובלות בירושה שגי׳ הוא רק טשום טעמא דבעיגן כל יושבי,
 טליה. והרי חלוק הך דיגא דביאת כולכם טהך דיגא דכל
 רכל יישבי/ דהך רכל יושבי׳ אינו פטורא בטצם הקרקע
 שהיא מופקטת מדין יובל, ורק דהוי פטורא בקיום היובל,
 משאיכ הך דביאת כולכם הוא פטורא בעצם הקרקע, דהיא
 מופקעת מתיובא לשמיטה ויובל. ויסוד לזה, דהרי בדין ביאת
 כולכס הכל תלוי בתר שעת ביאה וירושה, וכמבואר בדברי
 הרמב״ם שהבאנו, וכן בכתובות דף כ״ה רתלה בזה״ז דרבנן
 משום דכי אםקינהו עזרא לאו כולהו סלוק, מה שאין הדק
 כן בדין כל יושבי׳, הלא מבואר בערכין דף י״ב ודף ל״ב דמשגלו
 שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו היובלות וכשחזרו
 תזרו היובלות, הרי דאין דיגם תלוי בירושה כלל, כי אם
 דתלוי בשעתו, דבעת כל יושבי׳ עלי׳ נוהג היובל, ובשעה
 שאין כל יושבי׳ עליה איגו גוהג היובל, אשר ע״כ הרי ממילא
 כמשיכ, דדן ביאת כולכם כיון דתלוי בירושת הארץ ממילא
 דהוי חלות פטור בעצם הקרקע, משא״כ דין כל יושבי׳
 דאינו שייך כלל לירושת האת, טיכ אין זה שייך כלל לעצם
 הקרקע, ורק דהוי דין בפיע בגיהוג היובל שלא יגהוג אלא
 בשעה שכל יושביה עליה. אשר לפ״ז הרי מתבאר היטב
 פלוגתת הרמב״ם והראב״ר בדין קנק נכרי, דהנה זה שכתבנו
 בדעת הראב״ד, דלא יוכל להיות קנין גכרי י להפקיע עצם
 קדושת הארץ, משום רכל זמן שהיא בקדושתה הרי אין בה
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 קראי לזה. ובעיקר טעמו של הרמב״ם דקנץ נכרי מועיל
 לאשוויי את הקרקע הויל, מה דלא טצינו זאת בשום טקום
 לשל נכרי הוי תויל, נראה דהוא משום, דהרי עיקר קדושת
 האת הא הויא ע״י ירושה וישיבה, וכלילפינן ביבמות דף פיב
 ובערכין דף ל״ב מקרא לאשר ירשו אבותיך וירשתה להיינו
 קדשה ראשונה ושני׳, והיינו משום דעיקר הקדישה נעשית
 עיי זה שירשוה ישראל, ואע״ג דהך ירושה דקרא פירושה
 קידוש מה שמקדשים אותה שתהא איי, אבל מימ גם זה
 הקידש הוא־ געשה עיי זה שהיא ירושת ישראל, ומשום דזהו
 עיקר דין א״י ומתנאי הקדישה שבה שדינה שהיא ירושת
 ישראל, וכדכתיב אשר ירשו אבותיך וירשתה, וע״כ סיל
 להרמב״ם ־שדין זה הוא דבר הגוהג בה לעולם, דלעולם
 בעינן שתהא בכלל ירושת ישראל, שזהו גס תלות קרישת
 א״י שבה. אשר עיכ ממילא דשייך דין קנין נכרי בא״י
 גם לענין הפקעת עצם קדשה האת למישוה כתו״ל, ומשום
 דהקנין נכרי מועיל להפקיע ממנה• לין ירושת ישראל, שזה
 שייך גם לחלות קדשתה, ולהכי הוא שתלה למניעת הפקעת
 קדשתה בטעמא לאין קגין לגכרי בא״י, ומיושבים היטב
 דברי הרטבים, וכמש״כ. ובדטת הראב״ד הרי כבר נתבאר
 להשגתו היא משום דסיל דדין קנין נכרי לא שייך כלל
 להפקיע עצם קדושת הארץ להחשב עייז תיל, ואם גס
 דתחלת הקדשה גצטרף לזה מה דהיא ירושת ישראל, אבל
 מימ אחרי שכברגתקדשה שוב אין הדבר תלוי בזה, והרי
 היא קיימת בקדשתה אף כשהיא של הגכרי. וגם דייל
 דאע״ג דצריכיגן בה לעולם שתהא ירושת ישראל, אבל מימ
 אין זה שייך כלל לדן קגין נכרי שיפקיע זאת, דלאו בקגין
 תליא מילתא, ורק רכל שהיא קדושה בקדושת ארץ ישראל
 ממילא הרי היא ירושת ישראל גם בעודה ברשות הנכרי.
 אלא לי״ל להראביל לא פליג כלל על הרמב״ם, ולא בא רק
 להוסיף דגם על הפירות אין קגין, ויש לדקדק כן מהא להשיג
 דק בהל׳ בכורים ולא בהל׳ תרומות, והייגו משום דשם בהל׳

 בכורים לא הוזכר ברמבים מדין הפירות כלל.
ל טור בדטת הראביד, דהשגתו היא מטעם אחר, והוא, ״ י  ו
 דגהי דדין קגין גכרי שייך גם להפקיע עצם קדושת
 הארץ ודין ירושת ישראל שבה, אבל לזה הרי בעיגן דוקא
 קנין חלוט לצמיתות, וכיון דאיכא דין יובל וגזהיכ דוהארן
 לא תמכר לצמיתות, א״כ ממילא אין להנכרי בה קנין של
 צמיתות, וממילא ללא משכחת לה כלל שקנין נכרי יפקיע
 קדושת הארץ, אף בלאו הך טעמא דאין קנין לנכרי בא״י.
 זאע״ג דיובל אפקעתא דמלכא היא בשעתה, ואם יבטלו
 היובלות תשאר ביד הקוגה־ אותה לצמיתות, ואיכ הרי עצם
 הקבין של הגכרי בשעתו באמת הוי קגין הלוט, וממילא
 לכשיחול קנין הנכרי הרי יופקע עי״ז גם דין יובל מיגה וגם
 עצם קדושת הארץ אם אך יש קניןלנכריבאיי. אולם בעיקר
ן מילתא דוהארץ לא תמכר לצמיתות ציע, אם הוא זה  ה
 דין חזרת יובל, וזהו פירושא דלא תמכר לצמיתות ר״ל שחחזור
 ביובל, או לנימא להוא דין על עצם המכירה, דלא חיילא
 מכירת צמיתות המופקעת מיובל, ונהי דמיקר תזרתה ביובל
 אפקעתא דמלכא היא ודין יובל בשעתו הוא הממרש חזרתה
 לבעלים, אבל מימ הרי בשעת המכירה אית בה הך דינא
 שהחזור ביובל, וכדחזינן משדה אחוזה לחשבון הדמים לפי
 שטה היובל, הרי להדיא דלעולם איה בה דין. זה שחחזור
 ביובל באפקעתא דמלכא, ועיכ זהו שבא להוסיף הקרא
 ליהאת לא המכר לצמיהוח, דמלבד דין החזרה ביובל דאית
 בה השתא, איכא עור דין על עצם המכירה ללא חייל קנין
 של צמיתות המופקע מיובל. ונראה דדבר זה מתבאר מהא
 דפםק הרמבים ברפי״א מהל׳ שמיטה ויובל זיל ארן ישראל
 המתחלקת לשבטים אינה נמכרת לצמיתות שנאמר והארץ לא
 תמכר לצמיתות, ואם חכר לצמיתות שניהם עוברין בלא העשה,
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 גדולה וכותנה לכהן ותרומה מעשר ומוכרה לכהן ומעשר
 ראשון הוא שלו מפני שהוא אומר ללוי במעשר ולכהן בחרוימ
 אני באחי מכה איש שאין אתם יכולין ליכויל ממנו כלום,
 ומפני מה אמרו לא יחן חרוימ לכהן כחרויג לפי שנאמר
 בחררמ כי הקהו מאח בני ישראל אח המעשר מבל •שאתה
 לוקח מישראל אחה מפריש ממנו חרו״מ ונוחנה לכהן אבל
 מבל שאחה לוקח מן הנכרי אין אחה טחן לכהן החרו״מ
 וכר מכיל, דין זה הוא בבכורוח דף ייא דאיחא שם איר
 שמואל בר נחן אריח הלוקח טבלים ממורחים מן הנכרי
 מעשרן והן שלו וכר דמרחינהו ישראל מרשיח נכרי וכר
 והן שלו דאיל קאחינא מכה נברא דלא מציה אישהעי׳ דינא
 בהדי/ ולקמן שם דילמא כאן בחרויג כאן בחרו״מ וכר
 דאריביל מנין ללוקח טבלים מחורחים מן הנכרי שהוא פעור
 מחרוימ שנאחר וכו׳ כי חקחו מאח בני ישראל טבלים שאחה
 לוקח מבניי אחה מפריש מהן חרו״מ וטחנה לכהן טבלים שאחה
 לוקת מן הנכרי אי אתה מפריש מהן תרו״מ וכותנה לכהן
 ע״כ, והוא כדברי הרמביס. אלא דלכאורה הי׳ נראה, דלפי
 מסקנת הסוגיא דחלוק חרויג מתרוימ, ומשוס דהפטור הוא
 מקרא לכי תקחו וגו/ איכ שוב ליתא כלל לטעמא דקאתינא
 מכת גברא דלא מצית אישתעי דינא בהדי/ דאי משום
 טטמא דקאתיגא וכר הי׳ לו להפטר גם מגתיגת ההרו״ג,
 וגם דליל כלל קרא דכי חקחו וגו׳ והלא בלאיה פטור הוא
 מטעמא דקאחיגא וכר, אכן בדברי הרמב״ם הרי מבואר
 דשגי הטעמים אמח ולחרווייהו צריכיגן, וכמבואר בדבריו,
 וצ״ט בטעמא דמילחא, ולמה לא סגי בטעמא דקאחיגא וכר
 או בקרא דכי חקחו לבד, ועוד דלפ״מ שפסק הרטבים הך
 דקאתיגא וכו׳ א״כ הא שוב קשה דאמאי לא יפטר גס מגתיגת
 התרו״ג, וציע. ונראה דרמת הרמבים היא, דאע״ג דילפיגן
 מקרא דכי חקחו מאת בגי ישראל דהגיקה מן הגכרי לית
 בי׳ תובת גתיגה, אבל מ״מ עיקר פטורו הוא מה דקאחי
 מכת גכרי הפטור דלא מצי לאשתעי׳ דיגא בהדי/ והקרא
 דכי חקחו הוא בא לחדש דלא חל טלי׳ חיוב נהיגה מחדש,
 ואינו חוזר ומחחייב בהיוחו ברשוח ישראל, אשר לפ״ז זהו
 דחלוק דין חרויג מדין מעשיר וחרו״מ, דבחרו״ג אמ״ג דפטור
 בהיוחו ברשוח גכרי מימ חוזר ומתתייב בהיותו ברשות ישראל,
 משא״כ במעשר וחרו״מ לא חל עלי׳ חיוב גתיגה בהיוחו
 ברשוח ישראל, וכדילפינן מקרא דכי חקחו מאת בניי, דדוקא
 טבלים הבאים מבני/ ולא טבלים הבאין מרשות נכרי, דלית
 בהו חובח נחינה, ומיושבים שפיר שני הטעמים ביחד, דטיקר
 דינם הוא דקאחי מכח הנכרי שהוא פטור ולא מצי לאישחעי׳
 דיגא בהד/ ומ״מ שפיל חלוק חלויג מחרו״מ לטנין חלות
 חובה נחינה מחדש, וכדילפינן לה מקרא דכי חקחו וגו/ וכשיג.
 והבה בעיקר הדבר מכרי טצמו לאו בר נחינה דהרומות
 ומעשרוח הוא, צ״מ, אם הוא זה משום מכרי ליחי׳
 במצוח, ומשרה הוא דליהי׳ גם בהך חיובא דנחינה לכהן,
 או דנימא דהוי דין מסויים בדין גחיגה, דבשל גכרי פקע
 חובה נחינה דחרוימ. ונראה דנימ למנין ישראל הבא מכהו,
 ראם נימא דכל פטור הנכרי הוא רק משום דלאו בר מצית
 הוא, א״כ ממילא דכל פטורי שייך רק לגבי הנכרי בעצמו,
 אבל להישראל הבא מכחו לא שייך זאח, והישראל שפיר
 מהחייב בזה, ולא שייך לומר דקאחי מכח פטור, כיון דגם
 בשעה שהם בעיקר פטורן בשעה שהם אצל גכרי גיכ לא
 חלה טלייהו שום פטורא רק לגבי גכרי ולא לגבי ישראל,
 א״כ ממילא דישראל הבא מכהו צריך להיוה חייב בגהיגחן,
 משאיכ אם טמא דבגכרי איכא דין פטור והפקטה מסויימח
 מדן גחיגה לכהן, א״כ ממילא לשייך לפטור טי״ז גם הישראל
 שבא מכהו, מדין דקאחי מכה פטור, כיון דמקודם אצל הנכרי
 פקמ כל דין גהיגה לגמרי. ונראה להוסיף מוד בזה, ראם
 גימא דהוי דין פטור מםויים ־והפקעה גבי גכרי מדין נהיגה,
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 קטן של צמיחוח, הרי לכאורה יש להקשיח מיז דהרי בירושה
 שט׳ קדושת האק קיימת ושמיטה ויובל לא נהגו בה, וממילא
 דש כאן קנין של צמיתות, ושפיר הי׳ מוטיל קטן הנכרי גם
 להפקיע עצם קדושת האק, אי לאו משום טעמא דאין קטן
 לגכרי באיי, אלא דבאמת זה פשוט דהא דלא גהגו שמויי
 בירושה שגי׳ איגו גוגמ כלל להך דיגא של והארץ לא המכר
 לצמיהוח, ומשוס דרין כל יושבי׳ אינו שייך רק למצס גיהוג
 וקיום היובל, אבל מ״מ קטן של צמיתות לית בה, והרי היא
 בדינה דאימתי שיהיה היובל תחזור לבעליה, איכ כ״ז הוא
 לשיטת הראב״ר דהא דלא גהגו יובלות הוא רק משום טעמא
 רכל יושביה, ועצם הארץ איגה מופקעת מדין שמויי, וע״כ
א דוהארץ לא תמכר לצמיתות, משא״כ ג  שפיר אית בההךד
 לדעת הרמב״ם דבעיגן ביאת כולכם בשמו״י, וא״כ הא נמצא
 דבירושה שגי׳ הופקעה גם מצס הארץ מדין שמו״י, וא״כ גם
 הך דיגא דוהארץ לא תמכר לצמיתות אין בה, וגמצא דבירושה
 שגי׳ שפיר איכא קטן של צמיתות, וא״כ הרי הי׳ מועיל
 קטן גכרי להפקיע גם עצם הקרקע מקדושתה, ולהכי הוא
 דהוצרך לטעמא דאין קגין לגכרי בא״י, דאיגה גפקעת מקדושתה
 אף בירושה שגי/ ורק דהראב״ד לטעמי׳ דם״ל דלא בטיגן
 ביאת כולכם, וגמצא דכל זמן שהארץ בקדושתה לית בה קטן
 הלוט, ט״כ זהו.שהשיג מל הרמב״ס דלהפקטת טצם קדושת
 האק לא צריכיגן לטממא דאין קגין לגכרי בא״י, כיון דבלאיה
 ליקא בא״י קטן חלוט של צמיחוח, וממילא דליכא קגין

 המפקיע קדשה הארץ, וכש״ג.
 ובעיקר הך דיגא אם שייך קטן גכרי להפקיע מדין
 יובל, שכבר כהבגו דכיון דהיובל גורם שעצם
 המכירה והקטן לא יהא לצמיחוח, מ״כ ממילא דליחא בזה
 קגין גכרי כלל, הגה גסהר זאח מהא דאיחא בירושלמי
 פיה דדמאי מל הא דתגן מעשרין משל גנרי מל של ישראל,
 מתניתין דרימ דר״מ אמר אין קנין לגכרי באיי וכו׳ ודא
 מסיימא לרימ והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ לתולטנית,
 א״ל כל גרמא אמרה דהיא מסיימא לר״ש לא המכר הא אם
 נמכרה חלוטה היא, הרי להדיא דלמיד יש קטן לנכרי בא״י
 מועיל זאח גם להפקימ מידי יובל, וזהו להדא דלא כמש״כ.
 אכן באמה דיש לפרש דברי הירושלמי דכווגחו גיכ כמשיכ,
 וזהו דקאמר לא המכר הא אם גמכרה חליטה היא, ריל
 דרק משום הדין דאיגה גמכרח כלל לצחיחוח, וגמצא דאין
 להנכרי קנין כלל בהנוגמ לדין יובל, ומשו״ה הוא דאיגה
 נפקטח מן היובל, אבל אהינ ראם היה לו קטן חלוט היה
 מועיל להפקימ גם דין יובל, ואיכ ממילא דבחרוימ דלא
 שייכי כלל לקטן של למיחוח, דמועיל בהו קנין הנכרי להפקימ
 חיובן, וכבר שמעחי פי׳ הירושלמי מידידי הרש״ז שי׳. ונראה
 דהכי מוכרח בביאור הירושלמי, דהרי כבר הבאנו מהסוגיא
 דגיטין דכל לעגין גוף הקרקע כמו לחפור בה בורוח לכו״מ
 אין קטן לנכרי באיי, ומאחר דאין לו בה קטן לחפור בה
 בורוח, איכ מכשיכ דלא אלימא קנינו להפקיע דין יובל
 מיגה שחשאר אצלו הקרקע למולם, ומה גם מראה דהא
 דאין לו קטן לחפור בה בורוה שיחין ומערומ זהו גופי׳
 משום דיגא דיובל, ראם אך היחה השדה חלוטה לו לצמיחוח,
 איכ הי׳ גיחר טיי זה גם בחפירה בורוח שיחין ומערוח,
 אשר לפיז הא גמצא דבהסוגיא דגיטין מבואר דלכוימ אין
 קגין לגכרי באיי להפקיע מיובלוח, וגצטרך לומר דהש״ם
 שלט חולק מל הירושלמי שהבאגו, אלא ודאי כמשיכ דגם
 דברי הירושלמי סובבים דאין קגין הגכרי מועיל להפקיע

 מיובל, ומיושבים היטב דבריגו כמשיכ.

 פ״א הי״א פירוח הנכרי שגדלו בקרקע שקגה באיי וכו׳
 ואם לקחן ישראל אחר שגחלש> קודם שחגמר
 מלאכחן וגמרן ישראל חייבין בכל מהיח ומפריש חרומה
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 חיובא דפימת איי, אבל מימ הרי לא גריעי פירות איי
 מפירות של מקומות הסמוכים שחייבין גם בלא דין איי, ולית
 כהו כל הגזהיכ דשמה, ועיכ ממילא דגם פירות איי שיצאו

 לחויל תייכין מיהא מדרבנן.
 והנה כרעת הרמכים הרי מוכת דסוכר דכיצאו לתויל
 פעורין לגמרי, וגם מדבריהם לית כהו תיוכא, וכמו
 שכתב דביצאו לםוריא חייבין מדבריהם, וביצאו לחויל נקע
 בסתמא פעורין, איכ שימ דאף תיובא מדבריהם לית בהו.
 אכן לפמשינ הרי ייל, דהרמב״ם סובר גיכ כדעת הראביד,
 ומשוס דתיובא דאיי אף במקום שהוא מדבריהם ותיובא דתויל
 תרי מיני ותרי שמי נינהו, דמבל תויל הרי אוכל והולך
 ואתיכ מפריש, מה דלא שייך זאת בעבל איי שיאכל הפירות
 במבלן, וכן תרומת תויל הרי מותר לטמאותה ומותר לממאי
 מגע לאכלה בימי עומאתן ובמלה ברוב וכמבואר כיז בבכורות
 דף כיז, ואיכ הרי ייל דזהו שתלק הרמבים, דביצאו לסוריא
 תייבין מדבריהם משום פימת א״י, משאיכ ביצאו לתו״ל
 גפערו מדין פימת א״י לגמרי, אבלאה״ג למלין• פילות חויל
 תייבין מדבריהם. וקצת יש לדקדק כן מהא דכתב הרמבים
 ראם יצאו לסוריא תייבין מדבריהם, ולא הזכיר דגם ביצאו
 לשגער ולשאר מקומות הסמוכים גיכ מייבין מדבריהם, אלא
 ודאי דבחיובא דפירות תו״ל לא שייך כלל הך דיגא דיצאו
 למקום הפעור, וכל הך דיגא הוא י רק בתיוב תרו״מ הבא
 מרין א״י, ועיכ לא שייך ה ך מדבריהם שהזכיר הרמב״ם רק
 בסוריא דתיובה מדין איי ולא בהנך דתיובם מדין חו״ל. אלא
 דבכ״מ וברדביז שם מבואר להדיא דלדעת הרמביס פירות
 איי שיצאו לתויל גריעי מפירות שגער ופעורים לגמרי, וצ״ל
 לפיז דגם פימת שגער שיצאו למקומות הפעורים ג״כ הופקעו

 מתרוימ, ועיכ גם בפירות איי דכוותייהו.

 פ״א הכיב פירות ארץ ישראל שיצאו מוצה לארץ פעורין
 מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות שגאמר
 אשר אגי מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבין בחו״ל פטורין
 וכו/ וכן פירות תויל שגכגםו לארץ תייבין בהלה שגאמר
 שמה, שמה אתם תייבין בין כפירות הארץ ובין בפדות
 חויל, ואם גקבעו למעשר ביד ישראל אחר שגכגסו לארץ
 חייבין במעשרוח מדבריהם מכיל, והוא משגה בחלה פיב
 מ״א גבי חלה, וכחב הרמב״ם הדין גם גבי חרוימ, והיינו
 או משום דילפיגן חרוימ מחלה, או משום דדרשיגן בספרי
 חרימו חרומה דכחיב גבי חלה דקאי על חממה גדולה,
 ועיכ קאי הדין רשמה ג״כ מל חרומה גדולה, וילפיגן מעשר
 מחרומה. אלא דהכ״מ הקשה דכיון דמקרא דשמה ילפיגן
 לפעור מחרוימ בפירוח איי שיצאו לחויל, א״כ הא הויל
 למילף גם לחיובא בפירוח חו״ל שגכגםו לארץ, ולמה כחב
 דחיובן במעשר הוא רק מדבריהם, ומ״ש דבחיובא דפירות
 חוילשגכגסו לארץ חלק בין תרוימ לחלה דבחלה חייב מרית

 ובתמיח אינו חייב אלא מדבריהם, וציע.
 ונראה לומר, דהנה הרי תלוק תרו״מ מתלה, דבתרוימ
 בעינן שני דברים לתייבן בתרוימ, תדא הבאת
 שליש, והב׳ מירוח, וכדתנן בפיר רפאה הקדישן עד שלא
 נגמרו וגמרן הגזבר ואתיכ פדאן פמורין שבשעת חובתן
 היו פעורין, וכיה בפיג דחלה, ובירושלמי שם ולמה תניתה
 תרין זימנין וכו׳ אתת למירוח ואחת לשליש, והיינו משום
 דלחייב בתרוימ תרווייהו במינן הבאת שליש ומירוח, ועיכ
 בהיו פעורין בשעת חרא מינייהו מיפמרי לעולם מעעמא
 דבשעת חובתן היו פעורין, וכן הוא מבואר חהא דדרשינן
 דגגך ולא דגן גכרי ודיגוגך ולא דיגון נכרי, דהייט הבאת
 שליש ומירוח, דבתמוייהו אם היו של גכרי מיפטרי מהרוימ,
 וכמבואר כן להריא בגיטין דף מ״ז דהפטור דרגן גכרי תלוי
 בהבאת שליש, ומשום דבחיובא דתרוימ תרתי בעיגן הבאת

 איכ ממילא דעצם הפירות כל זמן שהן ביד הנכרי הרי הן
 מופקעים מדין נתיגה, ועיכ שפיר שייך זאת גם לגבי הישראל
 שלקחן הימנו דקאתי מכת הפקעה זו כיון דהוי חלות דין
 הפקעה על הפירות. אשר ע״כ נראה, דהא דילפינן מקרא
 דכי תקחו מאת בני ישראל וגו, דטבליס של נכרי אינן בדין
 נתינה, עיקר הדין לא נאמר על ישראל הלוקמן ממנו, כ״א
 דעיקר המיעוט בזה על של נכרי עצמו, ובשעה שהוא של
 הנכרי, דלית בי׳ דין נתינה, ונלמד מזה דין פטור והפקעה
 בשל נכרי טדין נתינה, ואילולי הך קרא הי׳ כל פטומ של
 הנכרי רק משום דלאו בר מצות הוא, אבל לא דין הפקעה
 בשל נכרי, וממילא דהישראל שבא מכחו שהוא בר מצות הי׳
 מתתייב בזה וכש״ג, וזהו דמייתי הגמ׳ הך קרא דכי תקחו
 וגו׳ דיש פעור מסויים והפקעה בשל נכרי, ומייל מיגי׳ הך
 דינא דקאתיגא וכו׳ לפטור גם ישראל הבא מכחו, ובתרו״ג
 דליכא הך מיטוטא דכי תקחו מאת בנ״י, ממילא דליכא בה
 בנתינתה שום דין פטור והפקעה בשל נכרי, רק דהנכרי
 עצמו פטור משום דלאו בר מצות הוא, וע״כ הישראל שהוא
 בר מצות שפיר מתחייב בגתיגתה. ולפ״ז גמצא דגם לפי
 המסקגא דמייתי קרא דכי תקחו, מ״מ הא לישראל הבא מכת
 נכרי פטור הוא מטטמא דקאתינא וכו/ ומהקרא ילפיגן רק דיש
 פטור נתינה בשל נכרי, ותייל עלי׳ הך דינא דקאתינא וכו/
 זתרווייהו מדא מילתא נינהו, וזהו שפסק כן הרטבים וכשינ.

 פ״א הכיב פירות ארץ ישראל שיצאו חוצה לאק פטורין
 מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות וכו/
 ובהשגות זיל ולי נראה שלא נחלקו ריא וריע בזה אלא בחיוב
 תורה ובפטור תורה וכו׳ אבל מדרבגן מיהא אעיפ שיצאו תו״ל
 וגמרחו שם חייבין מדרבגן משום דלא גריעי מפירות שגער
 ומצרים ועמון ומואב ועוד שלא יאמרו ראיגו פימת הארץ
 שגאכלין בטבלן עכיל, וציע ביאור דברי ההשגה, דמאי שייכות
 הוא פימת שגער דהוא תקגת תכמים להכא שיצאו לתויל
 למקומות הפטורים לגמרי, ואס גאמר דסיל דפירות שגתגדלו
 כאיי אף כשיצאו לתויל למקומות הפטורים מ״מ יש לתייבן
 יותר מפירות חויל מצמן הקרובים, א״כ למה לא הזכיר גם
 סוריא, דמד״ת היא גיכ תויל, ופירות הארץ שגתגדלו כארץ
 דקדושתה דית הלא עדיפי מיגה, אלא ודאי רזהו דין כפ״ע
 לכשיצאו למהום הפטור גפטרין מגזהיכ רשמה, ואין לגו כשל

 דכריהם אלא מה שתקנו, איכ גם כפירות שגטר דכוותה.
 ונראה דכאמת חלוק פימת שנטר מפירות סוריא כטיקר
 יסוד תקנתן ותיובן כתרוימ, דכסוריא הוי טיקר
 התקנה שתהא בכלל איי ותתתייב מדבריהם בתרומות ומטשרות
 מדין איי, משאיכ בארץ שנטר ויתר מקומות הסמוכים, לא עשאום
 כאיי, ואין בתקנת חיובם בתרוימ שום דין א״י, כי אם
 לעיקר התקנה היתה דאעיפ שהן חו״ל והפירות הם פירות
 חו״ל מ״מ יהיו תייבין בתמימ,וזהו עיקר התקנה במקומות
 אלו, שגם תו״ל יתתייבו פירותי׳ בתרוימ מדבריהם. אשר
 טיכ זהו יסוד ההשגה, דהראב״ד סיל דהך פטורא דיצאו
 לחויל ולמקום הפטור לא שייך אלא היכא שהפירות תיונן
 משום פימת הארץ, אז הוא דמועיל מה דגגמרו כחויל ובמקום
 הפטור להפקימם חחוכתן, משאיכ חיוכא דחייל גם נמויל
 ופירותי׳ לא שייך כי׳ כל תלות דין פעור והפקעה שעיי
 מימת תו״ל, וגם ללא שייך בהו כלל הך דיגא דיצאו למקומות
 הפטורים, כיון דבמצם החיוב אין המקום גורם מיובא כלל,
 ורק דהוי דיגא דממילא שחייבין פירות אלו בתרוימ, והרי
 הן לאחר יציאה כקודם יציאה, וממילא דפירות שגער ומצרים
 ועמון ומואב אם יצאו למקומות אחרים וגתמרחו שם הרי
 הפירות חייבין בתרוימ. אשר עיכ זהו שהשיג הראביד,
 דפירות איי שיצאו לחויל גהי דאית בהו הגזהיכ דשמה שלא
 יהיו חייבין אאיכ גגמר מירוחם באיי, אכן כיז הוא למנין
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 בשעת הבאת שליש, אלא דבלאיה ניחא. לכל שיניקתןטתו״ל
 שפיר פעורין הן מתרוימ, ומשום דשאני תרוימ בעיקר דנם
 מחלה, לחיובן בגידלן, שהוא זה תלוי רק ביניקה, אס מאיי

 אם מחויל, וכשינ.
 והנה בנימין לף כיב נקבו בארץ ונופו בחייל אביי אמר
 בתר נקבו אזלינן רבא אמר בתר נופו אזלינן,
 כלאשרוש כו״ע לא פליגי כי פליגי בדלא אשרוש וכו׳ ואכתי
 בדאשרוש לא פליגי והא תניא אילן מקצתו בארץ ומקצתו
 בחייל טבל וחולין מעורבין זביז וכו׳ מאי לאו מקצת נופו
 בארץ ומקצת טפו בחייל, לא מקצת שלשין בארץ ומקצת
 שרשין בחרל, יקשה לפימ דפסק הרמב״ס דגם בתחימ איכא
 הדין רשמה לפעורא, איכ כל שגופו בתויל הויל להיות פעור
 מהימ, דגהי דבדין גידולם אזליגן בתר השרשין, אבל מימ
 הפירות עצמן בשעת הבאת שליש הם בחויל, א״כ הא צריכין
 להיות פעורין מתרוימ לעולם, כיון דבשעת חובתן של הבאת
 שליש היו פעורין, ומה גס באילן דלאו בגי גורן טנהו ואינם
 בני חירוח, וכל שעת תובתן הוא רק הבאת שליש, ואיכ
 הרי בודאי צריכין להיות פעורין משום דהיו בחו״ל בשעת
 תובתן, ואמאי אמריגן דבראשרוש כו״ע לא פליגי דבתר נקבו
 אזלינן, וכן אמאי טבל וחולין מעורבין זב״ז והא אותן שטפן
 בתו״ל צריכין להיות פעורין בודאי מתרו״מ, ודוחק לומר רכל
 הסוגיא קיימא אליבא דריא דאזיל בתר מקום גידולן בפיב
 רמלה שם, וגם דהרי הרמב״ם בפיא מה׳ תרומות הכ״ר
 כתב זיל אילן שעומד בתו״ל וגופו טעה לארץ או עומד
 בארץ ונופו גועה לתו״ל הכל הולך אתר העיקר, היו מקצת
 שרשיו בארץ ומקצתן חויל וכו׳ הרי טבל וחולין מעורבין
 זב״ז עכיל, הרי להדיא גם לרעת הרמב״ס כל שעיקרו בארץ
 תייב בתרו״מ אף אם גופו בתו״ל, וקשה מ״ש מפירות א״י
 שיצאו למויל דפעורין מתרו״מ, והא הכא ג״כ הם בתו״ל
 בשעת תובתן של הבאת שליש, וצ״ע. והגראה מוכרח מזה
 אתת משתי אלה, או דגימא דהא דאית גם בתרו״מ הדין
 רשמה לפעורא היכא שגגמר חיובן בחויל, כיז הוא על דין
 מירות דהוא מעשה בפיע המתייבתן בתרו״מ, ודמי לדין
 גילגול דתלה, בזה הוא לשייך למילף תרוימ מתלה רבעינן
 גם שיהא מקום היותן באיי מקרא רשמה, משא״כ דין הבאת
 שליש, שדגו הוא דין דממילא, אין לדמותו לדין גילגול דחלה,
 ואין למילפינהו זמיז, וממילא דבהבאת שליש איגו טהג כל
 הך דיגא רשמה, וגס פעורא רשמה ג״כ לא שייך בי׳, ואין
 מקום היותן של הפירות שייך כלל בזה, כי אם דהכל תלוי
 בתר גידולן, וזהו דתלי לה הגמ׳ בתר מקום השרשין, דהוא
 מקום גידולן ויניקתן. או דגימא דאע״ג דפעורא רשמה גוהג
 גם בשעת הבאת שליש, והוי דין בפ״ע דתובת תרו״מ איגה
 גוהגת אלא כשהשירות בארץ, אבל מ״מ למגין למיחל הך
 ליגא לשמה על גוף החפצא של הפירות, בזה דיגו תלוק,
 דבמירות הייל הך דיגא על עצם מעשה המירות שגעשה
 בתויל, והוי הפקעה בגוף הפירות, דמיפמרי עייז למולם,
 משאיכ בהבאת שליש דלא תשיב הך דיגא דשמה רק פעורא
 בשעתו. אבל לא שיהא תייל עייז דין הפקעה מל עצם
 הפירות, וכשגכגסין לאיי מוזרין ומתחייבין, ודין חי״ל שיהא
 בתורת הפקעה בעצם הפירותיזעל עצם דין הבאת שליש
 שלהן תלוי רק ביניקתן, ולהכי הוא דמבואר בהסוגיא דגיטין
 דאזליגן בתר השרשיס, כיון דלפוטרן לגמרי הכל הולך
 אחר היגיקה. ועכיפ מבואר מתוך הסוגיא דגיטין, להלין
 רשמה לא מהני בתרו״מ למיחל פטורא בשעת הבאת שליש
 שלהן, ומכש״כ דלא חייל עיי גידולן והבאת שליש שלהן תיובא
 דתרו״מ, •וכיה מבואר בםוגיא שם גבי אילן דמקצתו שבאק
 ג״כ הוי טבל וחולין מעורבין זב״ז, ואעיג דאיירי בפירות
 האילן דנגמר כל חיובן בעת גידולן באיי, וע״כ זהו שפסק
 הרמב״ם דבתרו״מ נאמר זה רק לענין פטורא ולא לחיובא,

 וכמש״כ

 חרושי רבנו הלכו
 שליש ומירוח, משא״כ בחלה לית בה רק חד מילתא המהייבה
 כחלה רהייגו גילגול לרבנן וקרימת פני, בתנור לריע. ולפ״ז
 הרי ניחא היטב דברי הרמבים, דהגה בירושלמי פיב דחלה
 מבואר להך לינא לשמה תלוי בתר השמת חובה אם היו
 אז באיי או בתויל, וכדאיתא שם רעל דעתי׳ דר׳ עקיבא
 הכל הולך אחר הקרימה בתנור, וכיה בתוספתא שם, והיינו
 משום דר״ע סובר דהכל הולך אחר הקרימה בתנור לענין
 כל חיובי ופטורי דחלה, הרי להדיא דהך דינא דשמה תלוי
 לה בתר שעת תובתה, ולפיז שפיר מבואר ההבדל שבין
 תלה לחרוימ בפירוח חו״ל שנכנסו לארץ, דבאמת בעיקר
 הדין תלה ותרו״מ שיין הם דתרווייהו ילפינן להו מקרא רשמה
 לתלוי רק במקום היותם בין לתיובא וכין לפטורא, אלא דמימ
 לא נוכל לתייב פירות חוינ שנכנסו לארץ בתרוימ מד״ת
 משום הך קרא לשמה, דכיון דלחייבן בתרו״מ בעינן גם
 הבאת שליש, וא״כ כל פירות חייל שנכנסו לארץ, נהי לבשעת
 חובה דמירוח הס באיי ומייל בהו אז הדין רשמה שצריכין
 לההחייב בחרו״מ, אבל מ״מ אכתי הרי אין די בהמירוח
 לבד לחייבן, כי אם דצריכיגן גם להבאה שליש המחייבן,
 ומאחר רגדלו בחויל איכ הא גמצא רבשעח הבאה שליש היו
 הפירוח עצמן בחויל, והיה בהן אז הדין רשמה לפטורא ולא
 לחיובא, איכ ממילא ליה בהו חיובא דחרו״מ, והרי זה כמו
 שהיו הקרש אי של גכרי בשעת הבאה שליש, דהבאגו לעיל
 מהירושלמי דמיפטרי לעולם מחרוימ משום דבשעח חובתן היו
 פטורין, וה״ג הכא שהיו בתויל בשעת הבאת שליש דכווחייהו,
 זממילא דלא מציגו הדין דשמה בתרוימ רק לפטורא משוס
 השעה חובה דמירוח ולא לחיובא, משא״כ בחלה רכל השטת
 חובה שלה הוא רק גילגול או קרימה בחגור, ואיכ שפיר
 משכחח לה הדין רשמה גם לחיובא, כגון שבשעה גילגולהיחה
 כאיי דלא הי׳ לה עוד שעה חובה בפטור, ומיושבים היטב

 דברי הרמב״ם, וכשיג.
 עוד גראה לומר בדמה הרמבים, דבאמח לא דמי עיקר
 חיובא דחרוימ לחיובא דחלה, דחלה עיקר חיובה הוא
 עיי מעשה הגילגול, וכל דין חלה חלוי בשם' עיסה וכדכחיב
 כקרא עריסוהיכם, משא״כ בחרוימ עיקר חיובם הוא בא רק
 מכת דין גידולם, וכדכתיב בקרא דגגך, ומעשה המירוח הוא
 לה דבר המעכב בתיובא דתרו״מ, רזה הוי דין בפיע רכל
 שלא גגמר מלאכתו ליה בי׳ עדיין חיובא דחרוימ, ומילות גמר
 חלאנהו הוא, אבל לא דעיקר החיוב געשה עיי המירות,
 וזיחים וענבים יוכיחו, דכשחשב עליהן לעשות מהן יין ושמן
 איגן חייבין בחרויח עד שחגמר מלאכחן, ואם חשב עליהן
 לאכלן כמו שהן חייבין בחרוימ מיד משום דלאו בגי גורן
 כינהו וכמבואר בבימ דף פיח מיי״ש, הרי להדיא דגמר
 מלאכה הוא רק דבר המעכב בחיובא דחרו״מ, רכל שלא
 גגמר מלאכהו ליה בי׳ חיובא, אבל לא דמעשה החירוח הוא
 עיקר דין המחייב בתרו״מ, וכדחזיגן דהיכא דלאו בגי גורן
 כינהו חייבין בחרו״מ מיד. אשר ע״כ זהו שמחלק הרמבים,
 לדוקא בחנה דהגידול אינו שייך כלל לדין חלה, ורק הדין
 עיסה ומעשה הגילגזל הוא עיקר דינה, וע״כ שפיר שייך בה
 הדין רשמה גם לחיובא, דהכל חלוי בחר מקום שהם בשעה
 טלטל שהוא מקום שנעשיח מיסה, משאיכ בחרוימ דיסור
 דגם הוא הגידול, א״כ הא ודאי דדן גידולם הכל הולך
-בחר היגיקה אם היא מא״י או מחו״ל, וע״כ אע״ג דהקרא
 דשמה קאי גם על תרו״מ, דתיובם תלוי במקום היותם, אבל
 מימ הא דאזליגן בהו בתר יגיקה וגידול לא פקע בהו,
 וממילא להלין דשמה לא מועיל בתרו״מ רק לפטורא ולא
 לחיובא, וזהו שפסק כן הרמבים דרק בחלה הוא למועיל
 הדין דשמה גם לחיובא, ולא בחרוימ. ולפ״ז לא צריכיגן
 להא שכתבגו בתירוץ הראשון, דלהכימיפטרי מתרוימ משום
 ־דה יו בשעת הבאת שליש בחויל, ואף לא לטעמא דכבר נפטרו



 תרומות חיים הלד

 אם קרמו פני, מן החומ ולפנים חייבת מן החוט ולחון
 פטורה, הרי רנקמ הך דקרימה בתנור למנין פירות חויל
 שיתחייבו בכניסתן לאק, ולהכי הוא לכתב הרמבים גיכ
 הכי, ללענין חיובם בתרוימ הזכיר תנאה לנגמר חיובם באיי,
 ולענין פמורא נקמ סתמא, משום ללטולס מיפטרי, וכמשיכ.
 אלא ללפמש״כ בהסוגיא לגיטין, למטמא לאזלינן בתר השרשין
 ולא בתר נופו, הוא משום לעל לין הבאת שליש לא נאמר
 כל מיקר הך דיכא לשמה, אף לפטורא, איכ הרי כל הך
 דיכא לשמה לא נאמר רק בנתמרחו בחרל, ושוב קשה טל
 הרטבים לטה נקט בסתמא רפירות איי שיצאו לתו״ל פטורין,
 ולא הזכיר תנאה דמירוח. ובע״כ נראה מוכרת מכאן כחדק
 השני שכתבנו, רפטורא לשמה נוהג גם שלא בשעת מימת,
 ואך דלטיחל על הפירות דין הפקעה שלעולם זהו דחלוי
 בחירות שבחו״ל, ולהכי הוא שלא הזכיר הרמביס תנאה
 דמירוח, כיון דטיקר הפטור אינו תלוי במירוח. אכן אין זה
 מוכרת, דייל דגם לרמת הרמב״ס הפטור רשמה הוא רק
 בשעת מימת, והא דגקט לה בםהמא הוא משום דהרמביס
 לשון המשנה נקט, ובנכרי והקדש שהוזכר הגאה דמירוח
 והבאה שליש במשגחגו מ״כ הזכירם גם הרמביס, משאיכ
 ביצאו לחייל דחנן לה במחגי, סחמא, ט״כ סחמיגהו גה

 הרמב״ם, מלבד לטנין חיובא שמוזכר בירושלמי.
 והבה בגיטין דף מיז פליגירבה ור״א אם יש קנין לנכמ
 באיי להפקיט מחרוימ אם לא, ולהך מיד דיש קנין
 לנכרי באיי פטורין הפירוח מחרוימ אם חזר ישראל ולקחה
 ממגו משום דכחיב רגגך ולא דגן נכרי, והנה הך דינא
 דדגגך ולא דגן גכרי, אף דהוי זאת גזה״כ לפטור דגן גכמ
 מחרוימ, אבל מ״מ כ״ז לא שייך אלא בדבר שחיובו תלוי
 בקדושה הארץ, וכמבואר בחשובות הראיש כלל ב/ וכן מהא
 דקאמר הגמ׳ בגיטין דף מיז שם דהך מיד דס״ל אין קגין
 לגכרי יליף מדכחיב כי לי הארץ לי קדושה הארץ, הרי דהך
 דקגין גכרי חליא באם יש בו קדושה האק, איכ ממילא
 רזה לא שייך אלא בדברים דליחגייהו בחויל, ולא בדברים
 דאיחגהו גם בחויל, ואיכ הרי קשה רבכל קגין גכרי למיד
 יש קגין מימ כשלקחה ישראל ממגו להוי כפירוח חויל
 שגכגסו לארץ, ולעגין חיובא דחייבין גם פימה חו״ל הא לא
 מהני כלל פטורא דקנין נכר/ ובע״כ משום דההבאחשליש
 שהי, ברשוח נכרי פוטרחן מחרו״מ מטממא דבשטח הובחן
 היו פטורין. אלא דעדיין ציט, דהרי הא דקנין נכרי מפקיע
 מהפירוח דין חרוימ הלא זהו רק בטיקר דין הפירוח וברין
 גידולם אם יש מל הפירוח דין פירוח א״י אם לא, אבל
 בזה שחיובן מצד היוחן באיי בזה הרי גראה דלא שייך
 כלל דקגין גכרי יפקיע זאח, ואיכ הרי אכחי ציע דהרי הא
 מיהא דהקרקע יש עלי, דין איי, וא״כ הא הפירוח בשעת
 הבאה שליש הויין באיי, ואיכ להוו כפיריה חויל שנכנסו
 לארץ בשטת הבאת שליש, ואיך נפטרו כלל מחרו״מ. ועיכ
 מוכרח מזה כמשיכ בדטת הרמב״ס, דהא ודאי דדין הבאת
 שליש דחיובו תלוי בגידולו מיקרו תלוי ביניקתו אס יונק מא״י
 או מחויל, וטיכ שפיר שייך בי׳ גם הך דיגא דקגין גכר/

 וזהו להדיא כמשיכ בדעה הרמביס, וכש״ג.

 פיח היד בה ישראל שגשאח לכהן ומה והגיחה מעוברת
 לא יאכלו מבדה בהרומה בשביל העומ/
 שהילוד הוא שמאכיל שאינו ילוד אינו מאכיל, לפיכך אם הי׳
 העיבר חלל איגו פוסל העבדים אלא אוכלין בגלל אחיו
 הכשרים עד שיולד זה החלל ויאסרו העבדים מלאכול עכיל,
 ובהשגות זיל איא מאי לפיכך ואם איגו מאכיל אפיה פוסל
 דקייל עובר אית לי׳ זכי, ואפילו במתגת אביו הואיל ודעתו
 של אדם קרובה אצל בגו וכיש בירושה הבאה מאלי׳ הילכך
 העבדים איגן אוכלין מפגי חלקו של חלל מכיל, ובאמת רגם

 מדברי

 40 חרושי רבנו הלכי!

 וכמשיכ למעלה, דכיון דבגידולן אזלינן בתר מקום יניקה,
 ממילא אין המימח לבד מועיל לחייבן, או משום טעמא
 דכבר נפטרו בשמת הבאח שליש, כמשיכ כחדק הראשון,
 או משוס דאין החימח מושה טיקר החיוב, ורק בתלה הוא
 דמועיל הגילגול לאשוויי תיובא וכש״נ. ואך שזה שכתבנו בחירוץ
 הראשון דטעמא דהרמב״ם הוא משום שהפירות בשמת הבאת
 שליש היו בתו״ל, זה גסתר מהסוגיא דגיטין דמבואר שם
 דאף אס היו בשמת גידולן באיי מ״מ הכל הולך אתר השרשין

 ויגיקתן, וכש״ג.
 והבה בטיקר הפטור רשמה, עיין בדברי הראב״ד שם
 דמהבאר מחוך דבריו דהא דביצאו לחו״ל פטורין הוא
 בגחמרחו בחויל, ומשוס חהו הגזהיכ רשמה דאזליגן בתר
 גמר חיובם אם הוא באיי או בחו״ל, וכן מבואר בדברי
 הירושלמי שהבאנו דהדין דשמה בחלה חלוי בקרימה בחגור
 אליבא דר״מ, דהוא גמר חיובא דחלה, וצ״ע על מה שפסק
 הרמב״ם בסחמא דפירוח א״י שיצאו לחו״ל פטורין מחרוימ
 ומחלה, ולא הזכיר דהוא רק אם היו בחו״ל בשמח גמר חיובם,
 ועיין בפיא מהל׳ חרומוח ובפ״ב ופיג מהל׳ מעשר גבי פטורי
 דגכרי והקדש דביאר הרמביס דהכל חלוי בחר מירוחוגילגול
 והכא סחם הדברים, וצ״ע. וגראה דדעח הרמבים היא,
 דחלוק דין פטורא להקדש ושל גכרי מדין פירוח איי שיצאו
 לחויל, דבהקדש ונכרי עיקר הפטור חלוי במירוח וגילגול,
 דבזה שגחמרחואו גחגלגלהברשוח נכרי והקדש הוא שנפטרו
 מחרו״מ ומחלה, ומשום דכיון דטיקר פטורם בדין דגגך ובדין
 טריסותיכם תלוי, מיכ ממילא דחלוח דן זה הוא רק עיי
 מימה וגילגול, שעייז הוא דחייל שם דגן ועיסה, ובהם תלוי
 דין דגגך ודין עריסוחיכם, משאיכ הך דפירוח א״י שיצאו
 לחויל דהוי פטור דמחילא, דאין חובה מצוח אלו גוהגח רק
 באיי ולא בחויל, ט״כ גוהג הך פטורא למולם, ואין יסוד
 דיגו תלוי כלל לא בהבאה שליש ולא במירוח, אלא לטולס
 כל שהוא בחו״ל מיפטר, ואט״ג דגם הכא הוי דיכא ראם
 יצאו לחו״ל אחר מימח או אחר גילגול איגם גפטרים, וכן
 אם יצאו לחו״ל קודם מדוח וגילגול ובשטח מימח וגילגול
 חזרו לא״י חייבין בחרו״מ ובחלה, הרי דהכל הלוי במירוח
 וגילגול, היינו משוס טעמא אחריגא, דכל שגגמר חיובם מקודם
 באיי וכבר איטבלו הפירוח לחרו״מ וחלה שוב לא חייל בהו
 שום פטורא, ואיגו מועיל בהו שוב יציאחן לחו״ל לפיטרם,
 וכן בחזרו לאיי קודם מימח הדר בהו דיגא דגהי דבעוק
 בחו״ל פטורין הן מקרא דשמה מימ כשחזרו לאיי חוזר להיוח
 בהו חיובא דחמ״מ וחלה, דשפד קריגןיבהו אז שחה, ורק
 בגחחרחו בחו״ל דהיו פטורים בשמח גמר חיובם עיכ ממילא
 גפטרו טי״ז לטולם כיון דבשטת הובחן היו פטורין, אבל לא
 דטיקר פטורן תלוי במידות וגילגול. וג״מ בזה, דבגכרי והקדש
 גם בעודן ברשות הנכרי וההקדש אם קרא טליהן שם או
 שהפריש טליהן ממקום אחר קודם שנפטרו עיי מימת הפרשתן
 קיימת, כיון דאכתי לית בהו פטורא כלל, משא״כ בפירוח
 איי שיצאו לחויל, כל שהם בחויל חייל בהו פטורא רשמה,
 אף קודם מדוח, ואם קרא טליהן שם אין הפרשחו קיימה
 כלל, כיון דפטוריס ועומדים. ולפ״ז בהקדש ונכרי דמיקר
 הלוח דגם הוא בהמירוח והגילגול, ע״כ זהו שביאר הרמבים
 זאת להדיא, כיון דזהו יסוד דין הנך פטורי, משאיכ בפירוח
 א״י שיצאו לחו״ל, דעיקר פטור זה לעולם חייל, מיכ לא
 הזכיר הרמביס הנא חימח, וםחס הדברים כעיקר דינם.
 אכן הרי כיז לא שייך רק לענין פדות איי שיצאו לחו״ל,
 בזה הוא דאמרינן דפטורן ממילא חייל מקרא רשמה, משא״כ
 לענין פימה חייל שנכגסו לאק, אעיג דחיובן הוא ג״כ מקרא
 דשמה, מימ הרי חיובא בכדי לא חייל, ובעינן דבר המחייבן,
 ובעיכ דדנן חלוי בגמר מלאכה, וכן הוא בירושלמי מה
ת א ת בספינה שנכנסה ל א  מקיים ר״ע טעמא דריא לחם ה
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 רהנגבלים שייכים להמובר, ושאר הקרובים אינן יורשין ואינן
 זוכין בהן כלל, ואכילתן בתרומה צריכה להיות דוקא מחמת
 המוכר, בזה הוא להוי לינא לאינו ילוד אינו מאכיל, ועיכ המבלים
 אינן אוכלץ כתרומה, משאיכ כשיפא ליש עור כנים, לנמצא
 דכיון דהעובר אין לו זכי, כחלק ירושתו א״כ ממילא זכו
 לעיע יתר הבנים נם בחלקו, ע״כ זהו שפסק הרמבים לאף
 אם הי, העובר חלל אינו פוסל, והעברים אוכלין בגלל אחיו
 הכשרים על שיולד. ואפילו אם נימא, דכ״ז שלא נולד העובר
 זכו לע״ע בהירושה יתר הקרובים, כיון דלית להעובר בה
 זכית ממון, מימ כיין שנגמר כח ירושת העובר לזכות בכל
 הירושה לאחר שיולד, ולבכול ירושת יתר הקרובים וזכייתן,
 עיכ שוב אינן מאכילין את המבלים, חכות ירושה של
 העובר רכיב עלייהו לבעל לין קנין כספו שלהן, משא״כ
 באיכא עול אתין, חכות ירושה שלהן לא יופקע לעולם, ורק
 זכייתן הוא שתופקע לאחר שיולל, עפ״י לין חלוקה שלהן,
 בזה הוי דיכא לכיז שלא נולר העובר ונכסים קיימי בתזקתייהו
 תשוב זאת קנין כספו, ומועיל להאכיל את העבדים תרומה.
 ולפיז ניחא דברי הרמבים שכתב דלפיכך הואיל ואינו
 ילוד איגו מאכיל עיכ איגופוסל גיכ, וכבר הקשינו
 דמאי שייכות הוא הך דיגא דאיגו ילוד איגו מאכיל לענין
 שלא יפסול, והלא אדרבה יסוד דיגו הוא דין פסול של
 אכילת תרומה, ועוד דאיך שייך כלל דיגא דאיגו פוסל, והלא
 הפסול ממילא הוא, כיון דחלקו של עובר אין לו מי שיאכילגו,
 ואיזה תלות לין של פוסל צריכיגן הכא דגימא עלי, הדין
 דעובר איגו פוסל. אכן לפמש״ג גיתא, דגראה דהרמבים
 םיל, דאע״ג דעובר אין לו זכי, ולא זכה בחלק ירושתו עד
 שיילל, מימ לענין הלין של קנין כספו הנאמר לענק תרומה,
 הי, מועיל זה שיש מיהא להעובר בהם לין זכות ירושה
 שיזכה בהם לאחר שיולל, לבזה לחוד הי, חל בהם שם
 קגין כספו, והי, םגי בזה להאכיל ולפסול מן התרומה מלין
 קטן כספו, וכמבואר כן בדברי הרמביס שכתב דמעמא
 דעובר איגו מאכיל הוא משום דאיגו ילוד איט מאכיל, הרי
 להדיא דבלאיה הי, מאכיל, ואע״ג דאין לו זכית ממון בהעבדים
 כלל, אלא ודאי דבזכות ירושה שבו נעשין העבדים קנין
 כספו, אשר עיכ שפיר כתב הרמבים דה ואיל ואינו ילוד
 אינו מאכיל עיכ אין העובר פוסל, דבאמת הרי כיון דאין
 זכי, לעובר והעבדים הם לע״ע של יתר הבנים שזוכין לעיע
 בחלקו וכשיג, איכ הא גמצא דגם על חלקי של עובר אין
 כאן חסרון מאכיל כלל, כיון דהעבדים כולם הם לעיע קטן
 גמור של יתר הבגים, ויוכלו לאכול עיין בתרומה, וממילא
 דאין כאן חסרון מאכיל כלל, אלא דיש לדון הכא, דכיון דיש
 בהן גם שם קגין כספו של העובר החלל, מחמת הדין ירושה
 שיש לו בהן, איכ יתול בהן עייז דין הפוסל בתרומה מתמת
 תלות הדין קטן כספו של זר, ועיז שפיר כתב דעובר אינו
 פוסל ותלי לה בדינא דאינו ילוד אינו מאכיל, ומשום מראה
 דהרמבים םיל דהך דינא דאינו ילוד אינו מאכיל המבואר
 בגמ, לענין קנין כספו, יסור דינו אינו רק דין הפקעה של
 האכלת תרומה, דאינו ילוד לאו בר האכלה בתרומה הוא,
 כי אם דמופקע גם מעצם דין קנין כספי, ואינו ילוד ליכא
 בי, כל תלות הלין של קגין כספו, ומשום דבאמת גם עצם
 תלות שם של קטן כספו הוא דין מםוייס בתרומה, ואינו
 ילוד דהופקע מכל דין האכלת תרומה הופקע גם לענין זה
 שאין בו שום חלות שם של קטן כספו האמור בתרומה,
 וע״כ ממילא רהדין דמאכיל והדין דפיםל חד דיגא להו בזה,
 כיון דתרווייהו תלויין בדין חלות שם של קגין כספו, ורק
 משום מעמא דבאיגו ילוד פקע מהעבדים שם קטן כספו
 משויה הוא דאיט מאכיל כשהוא כשר ואיט פוסל כשהוא

 הלל, ומיישב היעב הא דתלאן הרמבים בהדדי וכשינ.
 אלא מרקר הך מילתא שכתבנו בדעת הרמבים, דעיבר

 איתי׳

 חרושי רבנו הלמ
 מלכרי הרמכים טצמו נראה לסובר דעובר יש לו זכי,
 בירושה, וכמשיכ למעמא לאין המבלים אוכלין בשביל העוכר
 הוא משום דיליד מאכיל שאינו ילול אינו מאכיל, הרי ליש
 לו מיהא בהם זכי/ אלא לקשה לברי הרמבים שכתב דלפיכך
 הואיל ואינו ילול אינו מאכיל ע״כ אינו פוסל, למאי שייכות
 הוא הך לינא לאינו ילול אינו מאכיל לענין שלא יפסול,
 והלא אלרבה הד ליגא גופא לאינו מאכיל הוא עמם לפסול
 את העברים מלאכול בתרומה, כיון לחלקו של עובר אין
 לו מי שיאכילגו, ואם טמא דעובר אין לו זכי, גיתא עצם
ק דאינו מאכיל ואינו פוסל, כיון דאין לו זכי׳ בהם כלל,  ה
 אבל קשה הא דנקמ הרמבים, הממם דילוד מאכיל שאינו

 ילוד אינו מאכיל, ואיכ דברי הרמבים ממינ ציע.
 ובעיקר דברי הרמבים שתלק בין רישא לסיפא, דברישא
 נקע דהעבדיס אינן אוכלין משום דאינו ילוד
 אינו מאכיל, ובסיפא נקע דאפילו אם הי׳ העובר חלל העבדים
 אוכלין משום דמובר אינו פוסל, צריך ביאור מהו החילוק
 שבין רישא לסיפא, ואימתי אמרינן דאינו מאכיל ואימתי
 אמרינן דאינו פוסל. ובפשיטות נראה מבואר בדברי הרמבים,
 דעיקר החילוק הוא, דברישא מיירי דאין לו עוד בנים,
 וצריכינן דוקא שהעובר יאכילם, ועיז הוא דהוי הדין דעובר
 אינו מאכיל, ובסיפא מיירי דיש לו עור בנים, דהעבדים
 יטלין לאטל בשביל השאר, ועיז הוא דהוי דינא דעובר
 אינו פוסל, וכמשיכ הרמבים בלשונו אינו פוסל העבדים אלא
 אוכלין בגלל אתיו הכשרים, הרי להדיא דהא דאינו פוסל את
 העבדים קיימא כשיש להעובר אחין, וממילא דרישא דאינו
 מאכיל קיימא כשאין להעובר אחין שיאכלו בגללם. אלא דציע
 מיש בין בנים לשאר יורשין, וממיג, אם אמריגן דעובר יש
 לו זכי/ ומשויה אין העבדים אוכלין בשביל יתר היורשין
 משום לאין לשאר יורשין במקום הבן כלום, איכ הרי גם
 במקום בנים אין להבנים כלום בחלקי של עובר, ואיכ אמאי
 אינו פוסל, כיון דחלקו של עובר אין לו מי שיאכילנו בתרומה,
 ואם טמא דעובר אין לו זכי/ ושפיר ניתא הא דהעבדים
 אוכלין בגלל יתר האמין, משום דהם יורשים גם מלקו של
 עובר, איכ גם באין לו בגיס אמאי לא יאכלו העבדים
 כתרומה כשביל שאר היורשין, כיון דעובר אין לו זכי׳ א״כ
 הרי יש מן ירושה לשאר היורשין, וציע דברי הרמבים מיש

 בין רישא דאיט מאכיל לסיפא דאיט פוסל.
 והנראה לומר, דדעת הרמב״ם היא, דדין עובר בירושה
 תלוק, דאע״ג דגם בירושה מובר אין לו זכי׳,
 מימ מיקר דין זה הוא ברין זכית ממון, דעובר לאו בר
 קגץ וזכית ממון הוא, אבל בהלכות גמלות ודין ירושה ליכא
 שום דין דעובר לא יהא בר ירושה, ומובר וילוד שוין הן
 בעיקר הדין של ירושה, אלא דמופקע הוא מרץ זכית ממון,
 וע״כ אכתי אין לו בנכסי הירושה עד שיולד, ודינו מתתלק,
 דשם יורש לא פקמ מיני׳, ולא בטל עיקר כת ירושתי שיש
 לו על הנכסים, וזכית ממון אין לו, כי אם שיורש את הנכסים
 שיהיו שלו לאתר שיולד. אשר לפיז נראה, דזהו שמתלק
 הרמב״ם בין יש עוד בנים לשאר קרובים, דשאר קרובים
 הרי היכא דאיכא קרוב קודם לא הוו יורשין כלל, ואיכ
 אף להעובר׳ אין לו זכי׳ בהנכםים, אבל מימ כיון לדין יורש
 עלי׳ ודין ירושתו לא פקע, איכ הרי איכא קרוב קולם ולא
 הוו שאר הקרובים יורשין כלל, וממילא דתלות הדין ירושה
 זו היא רק להעובר לבד, ולא ליתר הקרובים, משא״כ היכא
 לאיכא בנים אתרים, נראה דאף דהעובר הוא יורש, מימ
 הרי מדין דישה יש לכל אחד זכות ירישה על כל הנכסים,
 אלא דכל אחד זוכה בהנכםים ומעכבים זאיז שלא יזכה כל
 אחד בכל הנכסים, ועיכ בעובר דאין לו זכי׳ שפיר זכו
 היורשים האחרים לע״ע בכל הנכסים עד שיולד העובר.
 זלפיז זהו שפסק הרמב״ם, דבאין להעובר אחין, דנמצא
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 פסלה והא חכרים יאכלו, ומאי פריך הגמ/ אלא וראי
 דליכא שום חילוקא בין בגיס לשאר יורשין, וקשה על
 הרמב״ם שחילק בזה. אכן נראה, למקור לברי הרמנים
 הוא מהםוגיא לנלה לן* מ״ל מל הא לחנן שם רחיטק בן
 יום א׳ פוסל מן התרומה ופריך הגמ׳ מאי איריא בן יום
 א״ אפילו עובר נמי אמר רב ששת הב״ע בכהן שיש לו
 שתי נשים אחת גרושה ואחת שאינה נמשה ויש לו בנים
 משאינה גרושה ויש לו בו יום א׳ מן הגרושה לפוסל בעבלי
 אביו מלאכול בתרומה ולאפוקי מדד יוסי לאמר עובר נמי
 פוסל קמיל בן יום א' אין עובר לא, וקשה רלמה הוצרך
 רנ ששת לאוקמי דיש לו שתי נשים אחת גרושה ואמת שאינם
 גרושה ויש לו בנים משאינה גרושה ותיפוק לי, דלרבנן
 דעובר אין לו זכי׳ אוכלין גם משום משפחה כולה וכמבואר
 בהסוגיא דיבמות, והתום׳ שם הוכיחו מזה דרב ששח סובר
 דלרבנן דר׳ יוסי נמי עובר יש לו זכי׳, ומעמא דעובר איט
 פוסל משום סמוך מיעומא דמפילות למחצה דנקבות והו״ל
 זכרים מיעומא ולמיעומא לא חיישינן, וכרשביי ביבמות שם,
 וזהו דוקא ביש לו מור בנים משאינה גרושה, אכן יעויש
 בפהימ להרמבים שם שכחב לאוקיחחא דרב ששת, וכתב
 דמממא דאינו פוסל משום דאין קנין לפובר, ואיכ הא קשה
 לפייז דלמה מוקי לה דוקא כיש לו בנים משאינה גרושה
 וחיפוק לי׳ דאוכלין משום משפחה כולה כיון דהמוכר אץ
 לו זכי/ ומיכ מוכרח מזה דרכ ששח פליג מלי׳ דשמואל בהא
 דקאמר אין לו כנים אוכלין משום משפחה כולה, וסיל לרב
 ששח דהדין דמובר אין לו זכי׳ לא מהט רק למטן שלא
 יפסול במקום שיש מור בנים, אבל במקום שאר קרובים
 פיסל, ומשרה מוקי לה דוקא ביש לו בנים משאינה גרושה,
 דרק בזה הוא דסיל לחכמים דמהני מעמא רמובר אין לו
 זכי' שלא יפסול. ובטממא דמילחאהרי כבר נחבארלמעלה,
 משים דאפ״ג דאין זכי׳ למובר מ״מ דין יורש לא פקע
 מיני׳ ויש לו מיהא זטח ירושה בהנכסים, ועיכ מהט לדחות
 אח שאר הקרובים מדין ירושה. ונראה דכן הוא מחבאר
 לרמח הרמבים מהסוגיא דב״ב דף קמ״ב דפייך שם לרב
 ששח דקאמר המזכה לעובר קנה מהא דחנן חיגוק בן יום
 אחד נוחל ומנחיל בן יום א׳ אין עובר לא, ומשני הא א״ר
 ששח נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן
 יום א׳ אבל עובר לא מימ דהוא מייח ברישא, וכר מר
 בד׳ דר״י משמי׳ דרבא אמר לומר שממעט בחלק בכורה
, אבל עובר לא מ״מ וילדו לו אמר רחמנא,  ודוקא בן יום א
 ודיל אבל באמח נם עובר נוחל ומנחיל, וקשה דאיך נוכל
 לומר כן בהמשכה, והלא רכ ששח בעצמו מוקי למחט׳
, דאחיא כרמן דד יוסי דמוכר איט פוסל,  דחינוק בן יום א
 ולפיד הרטבים שהבאנו הוי הטמס משים דפובר אין לו
 זכי/ ואיך יחכן לומר בהמשנה דמובר נוחל ומנחיל, אלא
 ודאי כמשיכ כדמה הרמכים, דלדכ ששח אליבא דחכמים
 דין עוכר כירושה חלוק, דאין לו זכי׳ וקנין כהנכסים, ויש
 לו בהם חלוח דין ירושה, ומיכ כאמח גם עוכר טחל ומנחיל
 פיי חלוח דק ירושה שלו, ורק דאינו פוסל במקום בנים,
 משום דאין לו קנין וזכיח ממון בהגכסים, ומדנוחל ומנחיל
 איכ ממילה דאידחו שאר קרובים מדין ירושה, והיינו כרב
 ששח דפליג אדשמואל ומוקי למחני׳ דעוכר אינו פוסל דוקא
 כמקום שיש כנים, אכל משום שאר המשפחה אין אוכלץ,

 והכי הוא פסק הרמכיס.
 והנה יעויש בחיס׳ כנדה שם שכחכו דהא דעובר אינו
 ממעט בחלק בכורה קיימא אליבא דמיד המזכה
 לטובר קגה, וזה קשה דהא רבא בעצמו םיל בםוגיא רביב
 שם דעובר לא קט אפילו בירושה הבאה מאלי/ וכן קשה
 על הא דאיחא בסוגיא שם דהילכחא ככל הגי לישגי ררבא,
 וחיפוק לן דהא כבר איפסקא הילכחא דהמזכה לעובר לא

 קנה

 איחי׳ בירושה וליחי׳ בזכיח ממון, אכחי צריך בירור אם
 הוא זה דבר שיוכל להיוח כלל, דייל דלא שייכא זכוה ירושה
 על הנכסים בלא זכיח ממון, ואיכ אמיג דמחמח טצם דין
 שם יורש הי׳ צריך להיוח דמובר יהא בר ירושה, ושם יורש
 בי/ אבל מ״מ כיון דמכיפ אין לו זכיח ממון, איכ ממילא
 דלא שייכא גבי׳ הלוח ירושה שעל הנכסים, ונסחר כל משיכ
 בדעה הרמב״ם. אכן נראה, דהנה ברמבים פיא מהל׳
 נחלוח הייג זיל וכן אין הבן יורש אח אמו בקבר כדי
 להנחיל לאחיו מאביו וכו׳ אבל אם מחה האם החלה ואחיכ
 מה הבן אפילו הי׳ קטן בן יומו ולא כלו לו חדשיו הואיל
 וחיה אחר אמו שמה אחח ומח היז נוחל אח אמו ומנחיל
 הנחלה ליורשיו ממשפחה אביו מכיל, והראביד שם חולק
 עיז וזיל אינו כן אלא בכלו לו חדשיו מכיל, ויש לפרש
 השגה זו בשני אופנים, או דםובר מפל אינו נוחל ואינו
 מנחיל, ומשום דלאו בכלל נפש הוא, ואינו בדין ירושה כלל,
 או דחולק רק מל הא מוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן
 האב, ואהיג דגם לדעה הראביד אינו מופקמ מעיקר דין
 ירישה ואיתי׳ ברין ירושח משמיש, ורק דלעגין להסב נחלה
 מיורשי האם ליורשיו מן האב רבמיגן לזה דחיקום הירושה
 ברשיח הבן בעצמו, מיז הוא דחולק הראביד וסיל דבגפל
 לא קיימא הירושה ברשותו, וממילא דהדר דגו דאיגו יורש
 אח האם להנחיל לאחין מן האב, אכן גראה, דגם לדעת
 הרמבים דס״ל דנפל יורש, ובעת חיותו קיימא הירושה
 ברשותו, וכמשיכ זיל הואיל וחי׳ אחר אמו שעה אחת, ריל
 רעל כן נתקיימה הירושה ברשותו בעת חיותו, וגם הנפל חשוב
 כחי לזה, אבל מימ כיז הוא לעטן דין ירושה, אבל לענין
 דן ממון וראי דגם לרמת הרמב״ם נפל אינו בכלל נפש,
 והוא כמת לכל דבריו. ואינו בר זכי׳ והוי׳ של ממון, ומדקיימא
 הירושה ברשוחו ומועלה להסב נחלה מיורשי האם ליורשיו
 מן האב, שימ דהרמבים סיל דיש הלוח דין של ירושה
 הנכסים גם בלא זכיח ממון, וגם זה שפיר מועיל לענק
 הסבה נחלה, כיק דעכיפ דין ירושה שמכסים נחקיימה
 ברשוחו בעח חיוחו, מיכ ממילא דכשמח אחיכ יורשיו מן
 האב מיגר דדי׳ קירשו, וליח כאן הסבה נחלה. ולפייז
 ניחא שפיר דעח הרמבים כמשיכ, דמובר איחי׳ בדין ירושה
 הנכסים, ואינו בדין זכיח הממון, כיון דכבר מצאנו כזאח
 דאיחא לירושה אף במי שאינו בר הוי, וזכיח נכסים, איכ
 הינ בעובר דכווחי׳, ומיושבים היטב דברי הרמבים, וכמשיכ.
 אמנם אמיג דדברי הרמבים מיושבים היטב בטעמם
 וכשינ, אבל אכחי מיקר דגו של הרמבים דחלוק
 בין בנים לשארי קרובים קשה מהסוגיא דיבמוח דף סיז
 רתק שם בת ישראל שניסת לכהן ומח והניחה מעוברה לא
 יאכלו עבדיה בתרומה מפני חלקו של.עובר שהעובר פוסל
 ואיט מאכיל דברי ד יוסי וכר ובגמ׳ שם איר יהודה אמר
 שמואל זו דברי ריי אבל חכיא יש לו בנים אוכלין משוס
 בנים אין לו בנים אוכלין משום אחין אין לו אחין אוכלין
 משום משפחה כולה, ועוד שם מיר וכר הניח בנים והניחה
 מעוברה וכר מבדי צאן ברזל לא יאכלו מפני חלקו של עובר
, יוסי וכו,, הרי להדיא  שהעובר פוסל ואינו מאכיל דברי ר
 דלריי דסיל עובר יש לו זכי, גם בהניח בנים אין אוכלין
 משום חלקו של עובר, ולרבגן דמובר אין לו זכי, אוכלין
 גם משום משפחה כולה, ובטס ושאר קרובים שוין, דבחרווייהו
 חליא בהך דיגא אם עובר יש לו זכי׳ אם לא, ועוד שם
 רשביי אומר זכרים יאכלו כולן גקבוח לא יאכלו שמא ימצא
 עובר זכר ואין לנגוח במקום הבן כלום, מאי איריא שמא
 ימצא עובר זכר חיפוק לי׳ דנקבה גמי פסלה, חרא ומור
 קאמר וכו׳, זכרים יאכלו והאיכא מובר קםבר אין חוששין
 למיטוטא, ולפיד הרמב״ם דהא דמובר פוסל היינו רומא
 בבן לגבי שאר יורשין, איכ הא שפיר ניחא הא דנקבה נא



 !תמות חיים הלוי מב

 מותר לזרים ואס לאו אסור שכבר ביארנו שאין המיס
 ממלין את היין מכיל, ובהשגות בפי״ג שם זיל שהרי דבר
 ידוע שהמים מבמלין את היין אם אין בו בגוימ אלא לפי
 שהמים גפלו לתוך היין יאין בהן כדי לבטל התרומה בטעם
 אמיפ שיש שם מאה תולין אין מצטרפין לפי שהן שגי שיטורין
 שהמים ביין בטיט ויין ביין שימורו במאה וכיון שאין
 שיטוריהן שרן לביטול התרומה אין מצטרפין וכו׳ מכיל.
 מקור הדין הוא בתוספתא תרומות פ״ו לוג מים שנפל
 לתוך תשעים ותשטה יין ואח״כ גפל לוג שמן [עיין
 בכימ שצ״ל יין] ממלין זאיז דברי ר׳ גחמי׳ וחכ״א אין
 ממלין זאיז, ופסק הרמב״ם כחכמים, והדין דשגי כוסות הוא
 במיז דף ע״ג ב׳ כוסות אחד של חולין ואחד של תרומה
 ומזגן ועירבן זב״ז רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים
 רבין עליו ומבטלין אותו, וזהו שפסק הרמב״ס דצריך שיהא
 בהמים לבטל טעם יין התרומה, ואע״ג דבצירוף המים והיין
 איכא מאה לגבי יין התרומה מימ הרי לא מצטרפי וכמבואר
 בהתוספתא, אלא דבטעמא דמילתא דלא טצטרפי גחלקו
 הראביד והרמב״ם, דהראביד סיל דהוא משוס דאין שיטוריהן
 שרן רזה בגויט וזה במאה וע״כ לא מצטרפי בהדדי, וגראה
 דהרמב״ם לטעמי׳ שפסק בפטיו ממאכאיס הכ״ג והיל
 דהיכא דאיא למיקם אטעמא גם באיגו מיגו איכא שיעורא
 דמאה בתרומה, והיכא דיש בההערובת מיגו ואיגו מיגו של
 היתר דאיא למיקס אטעמא גס מדין ביטול דאיגו מיגו
 דתלר בטעמא גיכ שיעורו במאה בתרומה, ואיכ הא הוי
 כיטוריהן שיין כיון דהכא בין המיגו ובין האיגו מיגו
 שיעורם במאה, וע״כ הרמב״ס לטעמי׳ כתב טעמא משוס
 שאין המים מטלה את היין, וביאור טעם זה יש לפרשו
 בתרי גווני, או דדין זה הוא משום דבדין שיטור מאה שנאמר
 בממרובת של מין במיגו צריך להיות כל השיעור מהמיגו
 לתור ואין האיגו מיגו מצטקן לזה, או דהוא דין בפיע
 בשיטורא דמאה דבטינן שכל המאה יהא ממין אחד ואין
 שני מינים טצטרפין לזה, והכי נראה טבואר מהתוספתא
 דתגיא שם ברישא פלוגתא דר׳ נחמי׳ ורבנן בקמחין וסלתות
 אם ממלין זאיז, ומשמע דחדא פלוגתא היא עם הך דיגא
 דמים ויין אס ממלין זא״ז, וכן פסק הרמבים גיכ בפייד
 שס דקמח וסלת אין טלטרפין להמלות את התרומה, והינ

 במים ויין דכוותה.
 אלא דאכתי הםוגיא דע״ז ציט בין לרמת הרמבים ובין
 לדעת הראביד, דהרי הא מיהא דהא דאין המים
 והיין מצטרפין הוא רק לטגין דין ביטול, אבל למטן הפקעת
 שם טטם כטיקר הלא מבואר ברטבים פטיו ממאכלות אסורות
 הכיב דמיגו ואיגו מיגו מצטרפין בזה וזיל מין במיגו ודבר
 אחר שגתערבו כגון קדרה שהי׳ בה חלב אלי׳ וגריסין וגפל
 לתוכה תלב הכליות וכו׳ רואין את תלב האלי׳ ואת הגריסין
 כאילו הן גוף אחד ומשערין חלב הכליות כגריסין וכאלי׳
 וכו׳ עכ״ל, והטעם בזה פשוט דכיון דהאיסור גחפשט בהמיגו
 ושאיגו מיגו איכ ממילא דלית בהאיסור כדי גתינת טעם
 ואין כאן הרגשת טטס האיסור ופקט כאן דין טעם כעיקר,
 ואיכ גס בתרומה גהי דתלוקה היא בדין ביטולה משאר
 איסורין, אבל לענין הפקעת שמא דטכעיק הרי דינס שוה,
 והמיט ואינו מינו מצטרפין יחד להפקיט מיני׳ שם טכעיק דהרי
 לא גרגש טטס התרומה, וקשה דלמה רואין את היין כאילו
 אינו ובעיגן בהמים שיהא בו כדי לבטל טעם היין של תרומה
 והרי ברובא בלבד סגי, כיון דתרי דינים נינהו, דלענין
 הפקעת טעם הרי גם היין צריך להיות מצטרף להמיס
 להפקיע מיגי׳ שם טכעיק, ולעגין ביטול עצם האיסור באיגו
 מיגו הרי ברובא םגי וכדקייל רכל שגתערב בשאיגו מינו
 וטעימגי׳ וליכא טעמא בהאיסור מתבטל ברוב בין בתרומה
 ובין בשאר איסורים, ומ״ש הכא רבעיגן במים לתור שיהא

 בהן
 יא

 חמשי רבנן הלכות
 קגה, וכבר הקשה זאת הריי אבן מיגש, וכן קשה על הרמבים
 שפסק דהמזכה לעובר לא קגה בפכיב ממכירה היי מיייש,
 וגס בירושה הבאה מאלי׳ פסק דאין לו זכי/ וכמשיכ בפיב
 מזכיה ומתגה היית וזיל גר שמת ובזבזו ישראל את גכםיו
 ושמעו שעדיין לא מת או שיש לו בן או שאשתו מעוברת
 כולן חייבין להחזיר, החזירו כולן ואחיכ שמעו שמת ששמועה
 ראשוגה אמת היתה ובראשוגה מת או מח בגו מקודם או
 הפילה אשתו כל המחזיק בשני׳ קנה ובראשונה לא קגה
 מכיל, וטעמא דלא קנה מבואר בביב דף קמיב דהוא משום
 דרפויי מרפיא בידייהו, ומשויה היא שכתב הרמבים שמת
 בגו מקודם כי היכי דתיקום בגוונא שחזקתם הראשונה הייל
 להיות קיימת מדינא, ובהפילה אשתו הרי גקט הרמבים
 סתמא בלא תגאי דמקודם, והייגו משום דבכל גווני חזקתם
 הראשוגה היתה קיימת משום דאין זכי׳ לעובר גם בירושה
 הבאה מאלי׳ וכרבא, והייגו כמו שפסק הכא דעובר איגו
 פוסל, ולפיז הא קשה דלמה הביא הך פםקא דעובר איגו
 ממעט בחלק בכורה בפ״ב מגתלות היה עיייש, אלא ודאי
 כמש״כ ברמת הרמבים, דאמיג דגם בירושה הבאה מאליה
 עובר אין לו זכי׳, מימ דין ירושתו חלה בהגכסיס, ושפיר
 הוה מחטט בחלק בכורה, אם לא משום טעמא דוילדו לו,

 והייגו כמשיכ.
 תראה דגם דטת הראב״ד כן לתלק בין תלות דין
 ירושתו לדין זכית ממון שלו, וכדחזיגן דלא השיג
 על הרמב״ם רק מטטטא דאגן קייל דטובר יש לו זכי/
 הרי ראם הי׳ הדין דעובר אין לו זכי׳ אף בירושה הי׳
 גיחא דברי הרמב״ם אף בטעמא שכתב דאיגו ילוד איגו
 מאכיל, אשר כיז לא יתכן רק אם גחלק בין תלות דין
 ירושתו לתלות דין זכייתו, אלא ודאי דגם דעת הראביר
 כדעת הרמבים בזה, ורק דסיל דמעיקר הדין עובר יש לו
 גס זכית ממון בירושה הבאה מאליה, וכמו שהוכית כן מהא
 דהמזכה לבנו קגה, אשר זה לא יתכן רק אם עובר יש לו
 גם זכית ממון, דבלא זכית ממון הרי לית כאן ממשה זכי,
 כלל, ולהכי הוא שפוסק דמובר פוסל מפגי חלקו שיש לו
 בהעבדים. ובדעת הרמבים נראה שסובר דגם במתגת אביו
 ג״כ עובר אין לו זכי/ והא דדעתו של אדם קרובה אצל
 בגו מהגי רק שיזכה בהם לאחר שיולד, וכמשיכ הרמבים
 בפכיב ממכירה היי זיל כשם שאין אדם מקגה דבר שלא
 בא למולם כך אין אדם מקגה למי שלא בא לעולם
 ואפילו מובר הרי הוא כמי שלא בא למולם והמזכה לעובר
 לא קנה ואם הי׳ בגו הואיל ורמתו של אדם קרובה אצל
 בנו קנה מכיל, הרי דהרמב״ם מיירי לענין התסרון דאין
 אדם מקנה לדבר שלא בא למולם, דהיינו למטן שיזכה
 בהם לאתר שיולד, וע״ז הוא דנקע הדין רבנו שאני הואיל
 ודעתו של אדם קרובה אצל בנו, וריל רעל כן מתקיימת
 זטיתו כשיולד אף שהוא עתה דבר שלא בא לעולם, אבל
 אהינ דבעודו עובר לית לי׳ זכי׳ כלל, ואין חילוק בין מתנה
 למתגה, ומיכ סיל להרמב״ם דגם בירושה עובר אין לו
 זכי/ ובזה הוא שחולק הראביד וסיל דהטעס דדעתו של
 אדם קרובה אצל בגו הוא דמשו״ה הוי בר זכי׳ במתגה זו
 גס בעודו עובר, ועיכ זהו שהשיג דאיכ מכש״כ בירושה

 הבאה מאליה יש לו זכי׳.

 פי'1 היט לוג מים שנפל לתשעים ותשעה לוגין יין
 ואתיכ גפל לתוך הכל לוג יין של תרומה
 נדמע הכל שאין המים מטלה את היין טכיל, ובפטיו שם
 הייז זיל שני כוסות של יין אחד תרומה ואחד תולין מזג
 כל אחד במים ואח״כ עירבן רואין את יין התולין כאילו
 אינו וכאילו יין התרומה שנתערב במים שהרי אינו מינו
 אם ראוי אותו המים לבטל טעם יין התרומה הרי הכל



 תרומות דרים הלוי

 להועיל שלא יורגש הנועם צריך סיחול בי׳ לין ביטול, איכ
 הא קשה איך מצערפין הכא החלב והלם להפקעת טכעיק,
 כיון דלענין לאשוויי היתרא הא חסר בהו לין ביעול מזעיז,
 וציע. ונראה לומר, להכא שאני, כיון לבאמת הרי איסורין
 מבעלין זאיז, וכדתזינן דמבעלין זאיז לענין מלקות, והא
 דלא משר לי׳ היתר, היינו משום דלא מצינו בהו גווכא
 דביעול, אבל לא דפקע מיני׳ שם ביעול, והרי זהו יסור
 החילוק שבין מלקות להיתר, דלמלקות בעינן שס הלאו
 במםויים, ומיכ כל איסור מבעל שם מברו, משאיכ לענין
 היתרא כיון דעכיפ כולהו איסורא נינהו, איכ הרי ליכא
 שום צד ביעול לעשותו היחר. ולפיז שפיר ניחא דברי
 הראיש שכתב להואיל ומלב ודם שני עממים נפרדים נינהו
 עיכ ליכא בהו דין טכמ״ק, גם אס נימא דהוא זה מדין
 ביעול, ומשוס דגהי דדין ביעול איסור ליכא כאן, אבל מימ
 הא איכא דין ביטול על מלות שם עכעיק של דם ושל
 מלב, דכיון דאין טעם הדס והמלב טצטרפין יהד, איכ כל
 טעם בפ״ע יש טליו דין ביטול המועיל לטשוה שאין כאן
 טכעיק לא של חלב ולא של דם, וכיון דפקע מיגי׳ דין
 טכעיק ממילא גוף האיסור מהבטל ברוב היחר, ואדרבה
 מדברי הרא״ש שהביא שם בחוך דבריו מהא דקי״ל איסורין
 מבטלין זאיז הרי מוכרח כמשיכ, דלכאורה ציט למה הביא
 כלל הך דאיסורין מבטלין זאיז, וחיפוק לי׳ דבלא״ה אין
 כאן טכעיק, כיון דלא גיכר הטטס ואין הטטם גרגש בו,
 אלא ודאי כמש״כ, דגם הפקעה טכע״ק עי״ז שאיגו גרגש
 ג״כ מדין ביטול הוא דקאתינן עלה, וע״כ למיד אין איסורין
 מבטלין זא״ז דפקע טיגייהו עיקר דין ביטול, איכ ממילא
 דלית בהו גם הדין ביטול של טכט״ק, ומיכ לא פקע
 מיגייהו גם דין טכעיק, וכמש״כ דגם הפקעת טכעיק בזה
 שאיגו כרגש היא גיכ טדין ביטול, וממילא דאין איסורין
 מבטלין זאיז בשום דבר, ואך דכיון דאיסורין מבטלין זאיז
 ותלה בהן תורת ביטול, אלא דלא שייך בהו הביטול לאשורי
 היתרא כיון דהן עצמן איסור, בזה שפיר אמרינן דמימ
 הביטול של טכעיק מאחד לחברו איתי׳ גם באיסורין להפקיע
 מיגי׳ דין טכעיק, וממילא דעצם האיסור בטל ברוב. ולפ״ז
 מיושבת היטב הסוגיא הא דבעיגן בהמים כדי לבטל טעם
 היין כמשיכ, כיק דהתם הא דאין המים והיין מצטרפין הוא
 טשוס תסרון דין ביטול, איכ ממילא דליכא בהו גם דין
 ביטול של הפקעת דין טכעיק, ולהט בעיגן דוקא שיהא

 בהמיס טצמן כדי לבטל טעם היין, וכשיג.

 הלכות מעשר
 פ״ב ה״א איגו תייב להפריש מן התורה אלא הגומר
 פירותיו לאכלן לעצמו אבל הגומרן למכרן פטור
 מה״ת וחייב מדבריהם שגאמר עשר תעשר וגו׳ ואכלת אינו
 חייב אלא הגומר תבואתו לאכלה, וכן הלוקמ פטור מה״ת
 שכאמר חבואח זרמך וחייב מדבריהם, בד״א בשלקחן אחר
 שגגמרהמלאכחן ביד מוכר אבל אם גגמרו ביד לוקח חייב
 לעשר חה״ח מכיל, ובהשגוח זיל איא איגו כן אח תבואת
 זרעך ולא לוקח והלא עשר תעשר משגמרה הוא ועל זה
 אמר תבואת זרעך ולא לוקח והרי הפקר פטור ואפילו
 גהמרח משזכה בי פטור מה״מ כדאמריגן בלקט שכחה
 ופאה שעשאן גורן בעיר שהם פטורים שימ בשדה חייבין
 מדרבגן, ושמעחא דהשוכר אה הפועלים גמי קשיא לי׳ דוק
 ותשכח עכ״ל, וצריך ביאור דברי הראב״ד שכחב והלא עשר
 העשר משגמרח הוא, והלא אדרבה אם היה קאי הקרא על
 קורם מדוח אז היה יוחר קשה על הרמב״ס, דהרי היה
 מוכרח דפטורא דלקוח הוא גם על קודם מדוח, וציע.
 תראה לומר, ללעח הראביל היא, דליכא למימר דהנימ
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 בהן כדי לבטל כל הנחינה טעם של חרומה, וציע. וכן
 למנין יין נסך מבואר ברמב״ם בפטיז ממאכאים הליא זיל בד
 של יין שנפל לתוכו קיתון של מים תחלה ואחיכ נפל לחוכו ייינ
 רואין את יין ההיתר כאילו אינו והמיס שנפלו משמרין בהן עם
 יי״נ אם רארין לבטל טעם אותו יי״נ הרי המים רבץ עליו
 ומבטלין אותו עכ״ל, והוא בסוגיא דע״ז שם, וגם בזה קשה
 דליצטרף מיהא היין של היתר להפקעת דין טכעיק, והאיסור
 מצמו יבטל ברוב של אינו מינו, ולמה צריכינן דוקא שיהא
 בהמים לחוד כדי לבטל טעם היין, יציע. ואשר נראה
 מוכרח מזה, דאעיג דהיין והמים דהיחרא מועילין לטשוח
 שלא יהא כרגש טעם יין החרומה והיי״ג, מימ אכחי לא
 פקע בזה דין טעם כעיקר כי אם בצירוף דין ביטול, ומשום
 דבאמת אף בתערובת של מץ בשאיכו מיט ויש בתערובת
 ס׳ גגד האיסור דליכא הרגשת טעם כלל, מ״מ מכדי טעם
 טעורב עם טטם ההיחר ביחד לא גפיק, ולא בטל טעמו
 לגמרי, רק שהוא מעורב עם טעם ההיהר ביחד, והגע
 עצמך הרי שעירב ס״א מיגים מטעמים גפרדים מכל מין
 בשוה הרי יהא בהחטרובח טעם מעורב מכולן, א״כ גס
 בשכל הס׳ הוא ממין אחד וטעם אחד מימ יש בו טעם
 מעורב במקצה ולא בטל טעמו לגמרי, וא״כ הרי ייל רזה
 שלא חל על הטעם המעורב דין טכע״ק הוא מחורה
 ביטול, ומשום רכך הוא דיגו דריבוי הטעמים המועילים שלא
 יורגש טעם האיסור במסויים מבטלין שלא יחול בי׳ דין
 טכט״ק ולא כחוש לטעם המעורב שבו. או דגימא דבאמח
 כל טעם מעורב לא חשיב טעמא כלל ופקע מיגי׳ הך דיכא
 דטכע״ק גם בלא דין ביטול, ורק דהכא שאגי דהא איכא
 היחר שטטמי שוה לטעם האיסור, א״כ הא גמצא שגרגש
 טעמם בהחטרובח, אלא דהוא בצירוף ההיחר, וא״כ הרי
 י״ל דכ״ז הוא טדין ביטול, דריבוי הטעמים העושים שלא
 יורגש טעם האיסור במסרים מבטלין לטעם האיסור שאף
 שגרגש בצירוף ההיחר לא כחוש לו. אשר לפיז הרי שפד
 כיחא הא דצריכיגן שיהא בהמיס לחור כדי לבטל טעם
 היין של חרומה אי של יייכ, דכיון דדן הפקטח טכטיק
 הוא זה מדין ביטול, איכ ביייכ הא קייל דמין במיכו לא
 בטל, ומ״כ אין היין מצטרף להפקטח דין טכמ״ק, כיון דהוא
 מדין ביטול, וכן בחלומה ג״כ הדר דיכא דהמים והיין אין
 מצטרפין, אי משוס דאין המים מועילין להעלוה אח היין,
 אי משום דאין שיעדיהם שיין, וממילא דלא פקט מיגה דין
 טכעיק כי אם בשיש בהמים לחוד לבטל טעם היין, כיון
 דדין הפקעה טכעיק הוא מדין ביטול, וכשיג. ועיין בפירש״י
 בחולין דף קיט עיא שכחב דלריי דמין במיגו לא בטל כל
 שגחערב במיגו ואיגו מינו ביחד צריך ששים מהאיגו טיגו
 לבד ואין המיט מצטרף לזה, ואמ״ג דהא דמין במיגו לא
 בטל הוא דין מסרים דוקא בביטול לבד, אלא ודאי כמש״כ
 דגס הפקעת טכע״ק הוא ג״כ טדן ביטול, וע״כ אין המיט

 מצטרף.
 והנה בשויע יו״ד סי׳ צ״ח םטיף ט׳ קדירה שיש בה
 ג״ע זיתים היתר וגפלו בה שגי זיחים אחד של
 דם ואחד של חלב כל אחד מצטרף טס הגיט של היתר
 לבטל חבירו, וצ״ע דהרי אף אם איםורין מבטלין זא״ז הרי
 זהו רק לעגין לפטור על אכילתו ממלקות, אבל לעטן להעשות
 היחר הלא מפורש להדא בטור ובביי סוף סי׳ צ״ח שם
 דאין איסורץ מבטלין זאיז, ואיך חצטרפי הכא החלב והדם
 טס ההיתר לבטל כיא את חברו לעשוחו היחר. אכן הלא
 מקור הך דיגא הוא בתשובות הראיש כלל כ׳, ושם מבואר
 להדיא דטטמא דהך דיגא דכיון דחלב ודם אין טעמיהן
 שרן איכ ממילא אין טעם כל אחד נרגש בחוך החערובח,
 וממילא שפד מהני הרוב היחר לבטל, עיייש בדברי הראיש,
 ולפי דברינו דהפקעח טכעיק היא מדין ביטול, וכל המצטרף



 מעשי חיים הלוי מג

 היכא שהמוכר גמר פירותיו עימ למכרן, וצריכינן לדין
 לקוח משום דבלאיה הגומר פירותיו מימ למכרן כל שיגמור
 אחיכ בדעתו שיהיו הפירות לאכילה שוב חוזר גמר ידרוחן
 לחייבן בתרוימ, אבל מאחר דלקוח פעור ממילא לא מהגיא
 שוב מתשבת אכילה של הלוקח לחייבן בתרו״מ. אלא דאכתי
 צ״ע, כיון דע״כ דין לקות הוא דין בפ״ע שפעור, איכ למה
 הוצרך הרמב״ם לה ך גווכא שיגמור המוכר מ״מ למכרן
 דוקא. וי״ל דהגה בתום׳ בב״מ דף פיח הקשה הריבים
 לשיטת הר״ת דפטדא דלקיח הוא בלקחן אחר מדוח,
 דאיך חייל הך פטורא דלקוח אחרי שכבר גגמר תיובן
 במירוח, ולדעת רית ייל דאיירי קודם ראית פגי הבית
 דחשוב עוד לא גגמר חיובן, וכמבואר בתום, שבח דף קכ״ז
 מיב דמעשר ראשון שהקדימו קודם ראית פגי הבית פטור
 מחרימה גדולה משום דחשוב עוד לא גגמר חיובן, ואיכ
 היג דכוותה לעגין פטורא דלקוח כל זמן שלא ראו פגי
 הבית חשוב לא נגמר חיובן וחייל עלייהו פטורא דלקוח,
 ולרמת הריבים ציל דסיל כמו שכתבו התום׳ בביצה דף
 ייג דכל שגגמר מירוחן חשוב גגמר ץחיובן, אף בהקדיס מעשיר
 קורס ראית פגי הבית, וע״כ סיל דהיה הכא ג״כ כל שגהמרחו
 חשוב גגמר חיובן ולא חייל עוד בהו פטורא דלקוח. ולפיז ציע
 לרמת הרמב״ם דפסק בפיג מהל׳ תרומות לעגין הך דיגא דמעשיר
 שהקדימו בשבולים דהכל תלוי במירוח, וכל שגחמרחו חשוב
 נגמר חיובן, ומ״מ פסק דגם לאחר מירוח חייל מלייהו
 פטורא דלקוח, יציל דהרמבים סיל דלאו כולהו פטורי שיין
 בזה. אכן גראה יותר, דבאמת גם דעת הרחבים כדעת
 הריבים רכל שגגמר חיובן במירוח שוב לא תייל עלייהו
 פטורא דלקוח, וא״כ הא נמצא דלא מצאגו כלל פטורא
 דלקות לדעת הרמב״ם, דבלקחן קודם מירוח הרי המירוח
 שאחיכ חוזר ומחייבן, ובלקחן אחר מירוח הרי שוב לא
 מיפטרי מאחר שכבר גגמר חיובן, ובמיכ דדין לקוח הוא
 רק היכא שגמר הפירות עימ למכרן, דאכתי לא גגמר חיובן
 לתרו״מ כיון דהי׳ עימ למכרן, ומירוח אתיכ ברשות לוקח
 לחזור ולתייבן גיכ ליכא דהרי כבר הן ממורתין, ואז הוא
 דחייל פטורא דלקוח. ואשר עיכ ניחא דעת הרחבים בהא
 דכייל לפטור דלקוח בהדי גומר פירוחיו יע'מ למכרן, טשום
 דאפילו אס לקוח הוי פטור בפימ, מימ ליתא לפטור זה
 רק בגמרן עימ למכרן וכשינ. ואין בזה דוחק לאוקמי כל
 הך פטורא דלקוח רק בגמרן מימ למכרן, דגראה דלכל
 השיטות מימ כל שראה פגי הבית שוב לא מיפטר בלקוח,
 דכיון דכבר הוא אסור משוס טבל איכ לא מציגו איסור
 שחוזר להיות היתר, ויסוד דין לקוח אינו רק בחיוב הפרשתו
 לטגין לאקבוטי׳ בטבל, אבל לא אחרי שכבר הוקבע וגאסר,
 ואיכ הא קשה לפ״מ דאיתא בבימ דף פיח ואבעיא כי
 קאמר ר׳ יגאי בזיתים ועגבים דלאו בגי גורן גיגהו, ואיכ
 איך מציגו כלל לפטורא ללקוח ?הנך דבגי מרן, דקודם
 מירוח הא לא מהגי לקוח לדעת הרמב״ם והרית, ולאחר
 מירוח הא גם כן לא מהגי לקוח, כיון דכבר חל בהו
 איסור טבל, כיון דלא בעיגן בהו ראית פגי הבית, ואם גימא
 דהפטיר דתבואת זרעך קאי רק על הנך דלאו בגי גורן,
 זה נראה דחוק, ובע״כ ציל להך לישנא דהפטור דלקוח
 הוא בגומר פירותיו ע״מ למכרן דאכתי לא איטבלו הפירות,
 ואיכ שפיר גוכל לומר גס לדידן כן, דאיירי בע״מ למכרן
 וכלשון הרמב״ם וכשינ. ועכ״פ נתבאר בדעת הרמב״ם
 להפטור דלקוח הוא רק קודם שגגמר חיובן של הפירות
 בתרו״מ, א״כ הרי בט״כ דהא דלא מיפטרי בלקחן קודם
 מירוח הוא רק משזס טעמא דהמירוח שברכות לוקח חוזר
 ומתייבן, וע״כ שפיר הוצרך הראב״ד לזה דעשר תעשר הוא
 משגמרת להורות דהחירוח של לוקח איגו מועיל לחייבן,

 וכש״ג.

 פ״א

 חרושי רבנו הלכית
 בין קודם טירות לאתר טירות לשיטת הרמב״ם היא משוס
 דלאחר מירוח גופל עליו דין לקוח וחייל עליו הפטור של
 לקוח ובלקחן קודם מירוח אין בו דין לקוח, או דלא חייל
 עליו הפטור ללקוח, זיא דמיש, ואדרבה לאחר מירוח הרי
 כבר חייל מליו חיובא דמעשר ומימ לקוח פוטרו, קיו בקודם
 מירוח דלא חייל עליו חיובא דטטשר דפשיטא דמיפער לקוח,
 ועיכ ציל בדעת הרטבים דהייגו טממא משום דאמריגן
 דגהי רחל עליו פטור דלקוח בלקחן קודם מירות מימ
 כשגתמרח ברשותו מוזר ומתחייב במעשר ותזר להיות עליו
 דין תבואת זרעך ומיפקע בהמירות ה ך פטורא דלקות, וכלשון
 הרמבים שכתב אבל אם גגמרו ביד לוקת תייב לעשר מהית,
 דהייגו שהמירוח שביד לוקח חוזר ומחייבן, משאיכ בלקתן
 אחר מירוח דגשארו בפטורא דלקוח ופטורין, וע״ז כחב
 הראביד והלא עשר תעשר משגמרח הוא, דהרי קודם מירוח
 מדיין איגו מתויב לעשר מן התורה, ובעיכ דאיירי בממורתין,
 ומיז אמר תבואת זרעך, ר״ל שיהא שלו משעת זריעה, הרי
 דהמירות שברשותו אחר שלקחן איגו חוזר ומחייבן, ואשר
 עיכ זהו שהביא הראביד הא דהקרא איירי בממורחין, כיון
 דבאמת קודם מירוח הוה חייל גס לדעה הרמבים פטורא
 דלקוח, ורק דסובר דהמירוח חוזר ומתייבן, ואיכ הא צריך
 להביא מהקרא דאיירי בממורחין, דשימ מזה שאין החירוח
 חוזר ומחייבן. וכן מוכיח לשון הראביד שהביא מהפקר
 לאיגן חוזרין ומתחייבין מיי מירוח שאחיכ, דשימ רכל
 שגפטרו שוב איגן חוזרין ומתחייבין מיי מירוח, והייגו כמשיכ
 בכווגת הראביד. ולא חקשי מיז, דאיכ הא גמצא רכל
 לקוח קורס מירוח מיהא מיפקע מתרוימ משמת לקיתה עד
 שמת מירוחו, אשר זה לא הוזכר ברמבים כלל ולא משמע
 כן בדבריו, אכן ייל דדין לקוח איגו דין פטור והפקעה
 לגמרי מתרוימ, כי אם דדיגו הוא דבשטה שיש בו שם לקוח
 לית בי׳ חלות חיובא דממשר, וכדחזיגן דחוזר ומתתייב אחיכ
 מיי המירוח, דשימ דמעיקרא לא הי׳ בו דין פטור לגמרי,
 ולפיז קודם מדוח דבלאיה לית בי׳ חיובא דמעשר ועדיין
 איט טבל כלל, ורק ראם קרא שם הוא דהפרשתו קיימת,
 אבל תיוב תרוימ מוד לית בי׳, איכ ממילא דהדין לקוח
 איגו מוסיף פטור כלל קודם מירוח, וכל פטורו של לקוח
 הוא רק לענין להפטר מתרוימ לאחר מדוחו, וכיון דהמירוח
 חחר ומתייבו, ממילא דליתא לדין לקוח כי אם בלקתו אחר
 מירוח, ומיושבים היטב דבריגו בדברי הראביד, וכש״ג.
 ובהכי ממישבא לרמת הרמבים קושית הראביד מהפקר
 דמהגי קודם מירוח להפטר למולם, דשאגי הפקר דהוא דין
 פטור והפקעה, ומיכ כל שגפטר שוב איגו חוזר ומתחייב,
 וגם דפטורו שייך גם קודם מדוח, דגם אז הא הויין הפדות
 מיהא בגי תרוימ, שזה תייל טליהן טיי הבאת שליש, וחייל
 ט״ז פטורא והפקטה דהפקר דלא להוו בגי תרוימ כלל, ומיכ
 שפיר מיפטרי לטולס כיון דהוי פטור והפקטה שחייל גם טל
 חובתן שהיתה ט״י הבאת שליש, דלא שייך ט״ז שהמירוח
 יחזור ויחייבן, משא״כ בפטורא דלקוח דאיגו דין הפקטה
 ורק חסרון תלות חיובא בלבד, ט״כ לא חל כלל טל חובחו
 שבא לו עיי הבאת שליש, וכל פטורו הוא טל גמר חיובו
 כלבד, ומועיל בי׳ שפיר המירות לתזור ולהתתייב, משום
 טממא דכיון שגתחייב כרשותו עיי המירות שאתיכ תבואת
 זרטך קריגן בי׳, וכמבואר בתום׳ בימ דף פית יטו״ש, וכשיג.
 ובעיקר דין לקוח שכתב הרמבים דהגומר פירותיו עימ
 למכרן פטור וכן הלוקח פטור, אשר לכאורה
 הס שגי דגים מתולקים הך דהגומר פירותיו מימ למכרן
 ודין לקוח ומתרי קראי גפקי, וצ״מ מה שכללן הרמביס יחד
 בלשון וכן, דמשממו הוא שהמוכר והלוקח שניהם פטורין
 ותרווייהו חד דינא הויין וזה צ״ע מובא.' ואשר נראה מזה
 מוכרח, דהרמבים סובר דכל הך פטדא דלקות הוא דוקא



 עשר שני חיים הלוי
 לבר שאינו להלא אין מע״ש נוהג בחויל, ועיקר ההיקש
 הוא רק ללמול בכור ממעיש וכמבואר בסוגיא לתמורה דף
 כ״א, ורק לאנו באין ללון ולומר למאתר לאיתקשו מיהא
 בכור ומעיש להלל; א״כ ממילא לכשם שאין בכור של מויל
 קרב כך אין בממיש של חו״ל לין הבאת מקום, וכל כי
 האי גוונא ולאי הלין נועה לכיון להויין שני לינים שונים
 אין זה שייך כלל להיקשא לבכור ומטיש להלל/ ופשימא
 לההבאת מקום מועיל לו כיון להוא תלות היתרא הבא
 מאליו ולא יהא של תו״ל תמור משל א״/ ואין זה שייך כלל
 למנין הקרבה של בכור. אכן אם הי׳ הלין בבכור חו״ל
 לאין בו לין בכור כלל, אז שפיר הוה שייך למילף מיני׳ גם
 למעיש שלא יהא לין מעיש נוהג בחויל, כיון לבזה הרי
 בכור ומעיש איתקשו להללי. אשר ע״כ זהו שכתב הראביל
 לאפילו ר״מ לא קאמר אלא ליקרב אבל ליקלש מיהא
 קלוש, ר״ל לכיון לגם בחו״ל גוהג עיקר לין בכור, וכל לינו
 הוא רק לאיגו קרב, א״כ ממילא לאין זה עגין כלל ללין
 הבאת מקום של ממיש שהוא היתרא דממילא, וממילא
 דמע״ש של תו״ל צריך להיות בר הבאת מקום להיות גאכל
 בירושלים אס אך הי׳ גוהג מעיש בחו״ל, וממילא רמע״ש

 דומה לשאר תרוימ דגוהגות בסוריא.
 והבה בפ״א מה׳ בכורות פסק הרמב״ם ז״ל מצות בכור
 בהמה מהורה גוהגת בארץ ובחויל ואין מביאין
 בכורות מתו״ל וכו׳ אלא הרי הוא כחולין ויאכל במומו
 עכיל, ובהשגות שס זיל עעות הוא זה ואפילו לריע דאית
 לי׳ האי סברא לא אמר אלא ליקרב אבל קדושת בכור
 יש בו ואיגו גגזז וגעבד ואיגו גאכל אלא במומו מכיל,
 ולכאורה צ״ע ביאור ההשגה, דהרי גם בדברי הרמב״ם מבואר
 להריא דקדושת בכור יש בו וכמש״כ להדיא דיאכל במומו,
 הרי דבלא מום איגו גיתר באכילה, ומל מה זה באה
 ההשגה. ונראה, דהגה ביסוד הדין דבכור איגו בא מתו״ל
 צ״ע, אם הוא זה דין בפ״ע של מגימת הקרבה, דבכור
 תו״ל אינו קרב, אבל בעצם לין קדושת בכור ליכא שום
 נפקותא בין בכור חו״ל לבכור איי, או דנימא דהא דבכור
 חויל אינו קרב הוא זה בעצם קדושתו, רכל דין קדושת
 בכור שלו הוא רק לענין איסורי בכור ואיסורי קדש, אבל
 לענין דין הקרבה הרי הוא מופקע מעצם דין בכורה, וכל
 לעגין הקרבה אמריגן דאין בכור גוהג בתויל. ונראה דזה
 מבואר בדברי הרמב״ם שכתב דהרי הוא כתולין, וריל
 דלעגין הקרבה הרי הוא כחולץ ואץ בו דין בכור כלל.
 אשר עיכ זהו שהשיג הראביד במש״כ לא אמר אלא ליקרב
 אבל קדושת בכור יש בו, ר״ל דגם זה שאיגו קרב הוא גיכ
 גזה״כ של מגיעת הקרבה, אבל לא משום תסרון קלושה,
 ולא משוס חסרון תלות דין בכור. אשר לפיז ניחא שפיר
 דעת הרמב״ם דדן הבאת מקום של מע״ש נלמד מדין
 הקרבה דבכור שאינו בתויל, ואעיג דהויין שני עניניס שונים,
 כיון דלדעת הרמביס יסוד הדין של בכור תו״ל דאינו קרב
 אין זה דין מניעת הקרבה, כי אם דהוי דין הפקעת בכורה,
 דלענין הקרבה אץ בו דין בכור כלל, איכ שפיר ילפינן
 מיגי׳ גם למעיש, דלמנין הבאת מקום פקע מיני׳ שם
 מעשר, דבזה הרי איתקשו בכור ומעיש להדדי דאיגן באין
 מחויל, וממילא דחסר לו כל הדן של הבאת מקום. אכן
 כיז לרעת הרמבים דחסרון דין הקרבה שכבכור חו״ל הוא
 זה דין בעצם קדושתו, אבל הראב״ד לעעמי׳ דס״ל דבכור
 חו״ל היא שוה בקדושתו לבכור א״י, וכל ריגו הוא רק
 חלות דין בפיע של מגיעת הקרבה, ע״כ זהו שהשיג דאין
 לדמות דין מגימת הקרבה לדין הבאת מקום שהוא היתרא

 דממילא, וכשיג.
 והנה כיז לפי הגירםות שברמב״ם שלפגיגו דבכור
 תוץ לארץ יאכל במומו, ואיכ הרי דעת הרמבים רכל

 איסורי
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 הלכות מעשר שני
 פיא הי״ד מעשר שגי הואיל וטעון הבאת מקום אין
 מביאין אותו מחויל כבכור בהמה לפיכך לא
 תייבו להפריש מע״ש בםוריא עכ״ל, וציע דהרי אדרבה
 בכור הוא דליף ממע״ש דאינו בא מחויל, וכמבואר בתמורה

 דף כיא, ולמה תלי הרמבים מע״ש בבכור, וציע.
 תראה דשני דינים הם, דאתרי דילפינן בכור ממע״ש
 דאינו בא מחויל, ונתתדש דין מסרים בבכור
 חו״ל דאיגו בר הבאה מתו״ל, שוב איתקש גם מע״ש
 לבכור דהמע״ש של חרל איגו בר הבאה, וגמצא דשגי
 דיגיס הם במע״ש, חדא דאיגו גוהג כלל מע״ש בחו״ל, דהרי
 הוא ממצות התלויות בארץ דאיגן כוהנות אלא בארץ, ועוד
 דאפילו אס הייגו מולאין מע״ש של חו״ל הוי הדין דאינו
 בר הבאה מחויל כבכור, ולא תקשי דאיך שייך למילף
 על זה מע״ש מבכור כיון דבאמת הרי ליכא מע״ש בחו״ל כלל
 ואיך נילף מילתא דליתא דטותי׳, אכן כיון דאיתקש מע״ש
 לבכור בשאר דברים לענין הבאת מקום, וכמבואר בתמורה
 דף כ״א, א״כ ממילא גכלל בההיקש גם הך דינא דהמע״ש
 בתו״ל אינו בר הבאה כלל. ולפיז זהו שכתב הרמבים,
 דהרי איתא בירושלמי פ״ז דפיאה דאין מעיש בסוריא, וקשה
 מיש מעיש משאר מלות התלויות בארץ דחייבין בםוריא
 מדבריהם, ולזה כתב הרמב״ם הטעם, דהא דסוריא דינה
 כאיי מדבריהם הוא רק לענין מצות התלויות בארץ דאינן
 גוהגות אלא בארץ, ובזה הוא רעשו סוריא כא״י למייבה
 מדבריהם, משא״כ לעגין הך דיגא דאיגו בא מתו״ל, לא
 גשתגית םוריא, והרי היא חו״ל כד״ת, ומשי״ה הוא דגשתגה
 מעיש משאר מצות התלויות בארץ דאיגו גוהג בםוריא,
 כיון דאית בי׳ הך גזה״כ דאיגו בא מחויל, דבזה הרי סוריא
 שוה לחו״ל, וכשיג. ועיין ברטבים פיט ממעיש הל״אשכתב
 זזיל וכשם שאין מע״ש בסוריא כך אץ גטע רבעי בסוריא
 עכ״ל, והוא מהירושלמי פיז רפאה מטע רבעי• איגו גוהג
 בסוריא משום דאיפקש למע״ש בגז״ש דקרש קרש, ולכאורה
 צ״ע לל״ל לגזיש לקרש קרש, והלא נטיר הוא ממצות
 התלויות בארץ כמו מע״ש, אכן לפי המבואר הרי גיחא,
 דכיון רכל הפטור של םוריא הוא רק משום היקשא דבכור
 דאיגו בא מחו״ל דבזה סוריא דיגה כחו״ל, וההיקש הרי
 ;אמר רק במעיש, וע״כ צריכיגן להגז״ש דקדש קרש, וילפיגן

 רבע• ממעיש.
 והנה בהשגות זיל אין הטמס הזה מספיק דריע הוא
 דם״ל הכי ולא אמר אלא לקרב אבל ליקדש מיהא
 קדיש וכו׳ טכיל, וציט דברי הראב״ד, דהרי גם בדברי
 הרמבים מבואר דההיקש מבכור הוא רק לענין שאיגו בר
 הבאת מקום ולא להפקיע דין מעשר ואיסורו, ורק חהו
 טעמא טל מה דלא גזרו בסוריא, וכמו שסיים בטעמא וזיל
 לפיכך לא חייבו להפריש מע״ש בסוריא עכ״ל, ואיכ מה זה
 שהשיג הראב״ר מהא דליקדש מיהא קדוש. ואשר יראה
 לומר בזה, דרמת הראב״ד היא, דבאמת מניעת דין הקרבה
 שכבכור ומניעת דין הבאת מקום שבמטיש שני דינים שונים
 הס, ולא שייך כלל למילפינהו בהיקשא זמ״ז, דלענין הקרבה
 איכא דין פסלות וכשרות, משא״כ לענין דן הבאת מקום
 של מע״ש, וממילא ללא שייך למילף מהא דבכור תו״ל נפסל
 מהקרבה לענין דין הבאת מקום של מעיש, דלא שייך בי׳
 דין פסלות כלל, ואפילו אם נימא דהא דבכור חויל אינו
 קרב הוא לאו משוס דין פסלות, כי אם דהוי גזהיכ של
 מגיעת דין הקרבה, ג״כ ייל דליכא למילף מינה דין הבאת
 מקום של מעיש, ושוגים הם זמיז, ללא תלה ע״ז מדת
 ההיקש כלל למילפיגהו מהדרי, ומכשיכ כיון דבאמת הרי
 עיקר ההיקש לא יוכל לחול כלל על מעיש של חויל, דהוי



 חרושי רבנו הלכות מעשר שני דדים חלד מד
 וכדדרשיגן בספרא בתוקותי פייא אין לי אלא שלמים מנין
 לרבות כל לבר המיטלטל תיל ופלה, והיינו משום דשויכ
 ככסף לגבי החילול, וכן הוא גס בעיקר הקנין, להרי
 בהקלשות הא מלבל לצריך להתחלל על הכסף, הרי עיקר
 חילולו לין קגין כסף ביי דהכםף קוגה את ההקדש להתחלל
 מליו, וכלתגן בקילושין לף כיח רשות הגבוה בכסף להיינו
, מה לכסף שכן פולין בו  קגין כסף, וכן בקילושין לף ה
 הקלש ומעשר שגי לאיירי ג״כ לעגין קגין כסף, ובעיכ לכל
 שויכ ככסף בין לעגין חילול ובין לעגין קגין החילול, ועיכ
 היה הכא גחשבץ הפירות ככסף לעשות הקגין והחילול של
 כסף המע״ש. ולא תקשי מהא למבואר בבימ בפ׳ הזהב
 לדן קגין כסף תלוי באם חשוב כספא או פירי, ומשוס להכל
 לפי הגישום אם הוא בתורת כסף או בתורת פירי, לכ״ז
 הוא רק בקגין הליומ, להתם הוא להוי ליגא להכל לפי
 הנישום והעבעא הוא כספא, משא״כ בקגין הקלש ומעיש,
 כיון לעקר לין חילולן הוא, לבזה לחייל על התולין לין
 הקלש ומעיש, בזה הוא שנעשה שיצא ההקלש לחולין, וזהו
 גופי, עצם הקגין גיכ, עיכ אמרינן ללעולם החולין הם
 לתשיבי כספא, שקוגין את ההקדש ומתללין אותו, וגוף הלבר
 המקולש מיקרי פירי וגוף הלבר הגקגה, ועיכ זהו שהביא
 הרמבים הקרא לוגהן הכסף, כיון ללין קגין כסף כאן לגבי
 החילול, מה רהפירות שהן שו״כ של תולין געשין כסף

 לקגין המעיש ותילולו, וכש״ג.
 ואכתי צ״ע דברי הרמבים, דהרי במתגי׳ דמשך הימנו
 פירות והוקרו הא תנן גותן סלמ ומשתכר בסלע
 ומעיש שלו, ופי׳ הרמב״ם בפה״מ שם דהפימש דמשתכר
 בסלע הוא מפני שמפריש שתי סלעים ממע״ש שיוצאין לחולין
 ולהמוכר אינו נותן רק סלע אחת והסלע השני׳ הוא משתכר,
 ואיך פסק הרמבים דהשכר למעשר ואינו מפריש ממעיש
 אלא־סלע כיון דמנז רמפריש ממעיש שתי סלעים. ועוד
 דבמתני׳ הא תנן ולא הספיק לפדותו, הרי להדיא דהתילול
 והפדיון לא נעשה מור במשיכת הפירות עד שעת נתינת
 הכםף,ובע'כ דבמשיכת הפירות אין בזה דין קנין כסף, ורק
 קגין משיכה הוא שיש בזה, שאיגו קוגה כגגד את הכסף
 מעיש, ורק דגתחייב שכגגד בתשלומי כסף המע״ש, ועיכ לא
 נעשה עוד במשיכת הפירות מעשה התילול והפדיון, ומשו״ה
 הוא דמשתכר בסלע ויצאו שני סלעיס של מעיש ־לתולין כיון
 לאכתי לא נעשה עול מעשה החילול, ולפמשיכ ליש במשיכת
 הפירות לין קגין כסף שקוגה את שכגגלו, איכ הא קנה
 במשיכת הפירות עצם הכסף של מעיש, וצריך להיות נעשה
 במשיכת הפירות גם עצם מעשה התילול. ונראה לומר,
 מפיימ דאיתא בקידושין דף גיד עיב תיש משך הימנו
 מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו עד שעמד בשתים נותן
 סלע ומשתכר בסלע ומעיש שלו, מני אילימא ר׳ מאיר
 אמאי משתכר בסלע ונתן הכסף וקס לו אמר רתמנא אלא
 לאו ריי ע״כ, ופירשיי דהקושיא הויא דאס מעיש ממון
 גבוה הוא א״כ אין המעיש נקנה במשיכה כי אם בנתינת
 הכסף, וכיז הוא אם נפרש המשנה דמשך הימנו מעשר
 שהפירות הם מעיש ואיכ הוי זה רק קנין משיכה, אבל
 לדעת הרמבים דהמשיכה היא כפירות תולין, וגס דהרי
 הוא קנין כסף, איכ הא קשה מאי פריך הגמ׳ מקרא דונתן
 הכסף, כיון דהכא באמת הוי קנין כסף, וכבר הקשה התויימ
 מםוגיא זו מל הרמבים. ואשר יראה לומר לדעת הרמבים,
 דהגה בפדיון מעיש הכא דהחילול געשה עיי המקת הרי
 איכא שגי דברים, עצם מעשה התילזל מה שמתחלל קדושת
 המעיש שבהכסף על הפירות תולין, ועוד איכא בזה דין
 קנין בפיע לבד החילול, מה שקונה את הפימת מחברו,
 ולפיז נראה מהי דלענין עצם התילול איכא גזה״כ דוגתן
 הכסף דגתיגת הכסף קינה, וגם דפירות הנישומין של חולין

 חשיבי

 •איסורי בכור איכא גם בבכור חויל ורק דאיגו קרב, אכן
 בעור סי׳ שיו הביא דרמת הרמב״ס היא דבכור חויל אין
 בו דין בכור כלל אלא הרי הוא הולין לכל, וכן נראה
 מדברי הרמבין והראיש שהי׳ להס כן הגירסא ברברי
 הרמבים, ולפיז דברי הרמב״ם והראביד מתפרשים כפשוטן,
 דהרמב״ם לטעמי, דבכור איגי בא מתויל עיכ ילפיגן מיגי׳
 דגם מע״ש אינו בא מתויל, והראביד לטטמי, דבכור בא
 מתויל ורק דאיגו קרב, עיכ זהו שהשיג דלפיז אין ללמוד
 ממגה לפטור תויל ממע״ש. אלא דלפי גירסתגו דהילפותא
 מבכור היא רק דאיגו בר הבאת מקום, ולא להפקיע כל
 •תיוכו, ואיכ הא נמצא דהא דפטורה לגמרי היא תקגת מכמים
/  מסוימת, דאעיג דבכל מצות התלויות כארץ סוריא כאי
 מימ לא תייבוה במעיש הואיל שאיגו בר הבאה, וזהו שסיים
 הרמביס לפיכך לא מייבו לי;פריש מעיש בסוריא, ר״ל הואיל
 שאינו בר הכאה, משא״כ לפי גירסת הטור, הרי הילפותא
 מבכור טוטיל להפקיע כל תיובא דטטיש, א״כ משיכ
 הרמב״ם לפיכך לא תייבו ריל דהואיל דהפטור תו״ל שבו
 הוא מהיקשא דבכור לפיכך אין זה בכלל תקנת מכמים
 דםוריא כאיי, וכשיג דלטנין היקשא דבכור םוריא כתו״ל.

ז הלוקח פירות בסלע של כסף מעשר ומשך ״  פיח ה
 הפירות ולא הספיק ליתן הסלע עד שהוקרו
 הפירות ועמדו בשתים היז מפריש עליהן סלע בלבד שגאמר
 ונתן הכסף וקם לו בגתיגת הכסף קיכה והשכר למעשר,
 משך פימת בשתי סלעים ולא הספיק ליתן המעות עד
 שהוזלו הפירות וממרו בסלע אינו מפריש עליהן ממעות
 מעיש אלא סלע אתת ומוסיף עליה סלע שני׳ מן החולין
 ונותן למוכר, נתן לו סלע של מעשר ולא הספיק למשוך
 הפירות מד שממד בשתים מה שפדה פדה והדין ביניהם,
 נתן לו סלמים שתים של מעשר ולא הספיק למשוך הפירות
 מד שחזרו להיות בסלמ מה שפדה פדה ומדת הדין ביניהם
 שהמע״ש פדייתו היא משיכתו מכיל, ובהשגות זיל אי אפשר
 וכי שהרי לא גתן לו כסף ובמשיכתו הוא קוגה כדי שלא
 יהא הדיוט תמור מהקדש, ועוד וט׳ שהלוקת פימת של
 •חולין להחליפם בכסף מעשר טה טשה הטטשר בכאן והלא
 הפירות שגמשכו חולין הם אטו אפוטרופוס של מעשר הוא
 שיהא ידו כיד הממשר, והמשגה לא דברה במגין זה, אבל
 הוא במשנה משך ממנו מעשר בסלע ולא הספיק לפדותו
 עד שעמד בשתים משמע שהפירות הם המעשר וכו׳ מכיל,
 ופליגי הרמבים והראביד, דהרמבים מפרש להמשנה דמשך
 הימגו פימת דריל שמשך פימת חולין שיחולל הכסף מע״ש
 עליהן, והראביד מפרש דאיירי במשך פימת מעיש עצמן,
 והשגת הראביד הרי מבוארת במשיכ הרמב״ם על משיכת
 הפירות הקרא דגתן הכסף וקם לו, והלא משיכת הפירות

 קגין משיכה היא דהויא ולא קגין כסף.
 ־ואשר יראה לומר בדעת הרמב״ם, דהגה יסוד דן קגין
 כסף הוא מה שקונה את הדבר שכגגדו, ויסוד דין
 קנין משיכה הוא מה שקונה את גוף הדבר וממילא מתחייב
 שכגגדו בתשלומיו, והרי גם שוה כסף מהני לקנות את
 הדבר שכגגדו, וכרתגן להדא בקידושין דף כ״ת כל הגמשה
 דמים באחר כיון שזכה זה גתחייב זה בחליפיו כיצד התליף
 שור בפרה וכו׳, ומבואר שם בסוגיא דהוא מדין קגין כסף, הרי
 להדיא דגם שו״כ תשוב כסף לעשות קנין כסף לקנות את
 שכנגד, ועיכ ם״ל להרמבים דבמשיכת פירות החולין תייל
 דין קגין כסף לקגות את הכסף מע״ש שכגגדם, וכן הריתנן
 להדיא בבכורות דף גיא אין פודין לא בעבדם ולא בשטרות
 ולא בקרקעות ולא בהקדשות ומפרש שם בגמ׳ ולא הקןשות
 בכל אלו, וכיה בב״מ דף גיד דהקדש איכו מתתלל / על
 הקרקע, הא כל מטלטלין ושויכ מתללין הקדשות לליו,



 מ 1שד שני חיים חלד
 ממיש הוא פושה מעשה הפדיון, ואיכ איך יוברר אחיכ
 בהפרשת הסלמ למפרפ שנפשה החילול במשיכת הפירוח,
 והלא זה שייך לדין ברירה, וכמבואר במירובין דף ליז
 דהאומר מעשר וכו׳ מחולל מל הסלפ שתמלה בידי תלוי
 בדן ברירה, ואנן הרי קי״ל דבדאורייחא אין ברירה, ןואמ״נ
 דהרמבים בפיר דממיש העיו פסק גם שם דמחולנ, אכן
 הרי שם בעירובין דף ל״ז איפלגי בזה תגאי והכא הוי סתם
 משגה בלא שום פלוגתא כלל], וצ״מ. ואשר יראה לומר
 בזה, דהגה בפדיון מעיש איכא שגי דברים, תדא עצם
 החילול מה שמתתלל קדושת המעיש על התולין, ועוד יש
 בזה דין קטן כסף, דמעשה זו גופה של חילול יסוד חלוח
 דיגה הוא מדין קגין כסף, שהחולין גמשין כסף קגין למשיח
 מעשה זו של חילול, וע״י דין קגין כסף הוא דמיקיימא
 וחלה מעשה זו של חילול, [ובהכי מחישבא קושיח החוס׳
 בב״ק דף ס״ח על הא דאחריגן החם דאין אדם יכול לחלל
 גמע רבעי שאיגו ברשותו דמוכח מזה דדן פדיון מעיש
 ונט״ר הוא דבר התלוי בבעלים ואין אדם יכול להצל מע״ש
 ונמיר של חבירו שלא מדעחו, ומ״ש מפער חמור דיכול
 לפדות של חברו אף שלא מדעתו וכדמוכת בבכורות דף
 י״א, עיי״ש בדברי התום/ ולפי דברינו ניחא, דבפט״ח כיון
 דאין השה נתפס תתת הפט״ת איכ אין בפדיונו שום מעשה
 קנין, ורק הפקעת איסורא בעלמא, וע״כ אין זה שייך
 לבעלים, משאיכ בפדיון מע״ש ונט״ר דדין חילולן דין קנין
 כסף בי׳ מ״כ הוי ככל מעשה קנין דמלמא דצריך דוקא
 דעת בעלים], ונמצא דנתינת הכסף של חולין תרתי בה,
 דין מעשה תילול, ודין מעשה קנין כסף לעשית התילול. אשר
 לפיז ניתא היטב דברי הרמבים דמשיכת פירות החולץ הויא
 כסף למנץ דין תילול וקונה מדין כסף, ולא תקשי מהסוגיא
 דמירובין רכל שאינו מבורר השתא בשמת תילול איזה סלע
 שנעשה בו התילול הוא תלוי בדין ברירה, דבאמת אהיכ
 גם לדעת הרחבים דתלות החילול הוא רק אחיכ בהפרשת
 הסלע של ממ״ש, והא דמשיכת הפירות קונה מדין כסף
 הוא רק למנין דין ממשה הקנין, דבמשיכת הפירות נפשה
 וגגמר דין קנין כסף של החילול שיחול אחיכ בשפה שהסלע
 של מעיש יופרש ויבורר, והוי כמו קגין כסף על לאחר זמן
 דמבואר בקידושין דף ס׳ דחהני, והיג הכא חייל במשיכת
 הפירוח דין קנין כסף של חילול, והשחא אין זה שייך עוד
 לברירה כיון דהפקמח קדושח המע״ש מהכסף יהי׳ לאחר
 זמן ברירחו, ורק מעשה הקנין כסף הוא שנעשה עכשיו
ן  דהוי כמו קנין לאחיז דמהני. אשר לפיז נראה, דלמנץ ד
 שומה שווייהן של הפירוח אזלינן בהכסף והפירוח חולין בכל
 חד בתר דירי׳, ולפנין הפירוח חולין אזלינן בדין יוקרא
 וזולא בתר שעת קנייחם של הפירוח, בשמה שנקנו מל
 הדין תילול, ולמנין הכסף מעשר אזלינן רק בתר שעת תילולו
 והפקמת קדושתו של הכסף מעשר. אשר מיכ שפיר מחלק
 הרמב״ם בין הוקרו להוזלו, דבהוקרו הרי אנו דנין למנין
 הדין דמעיש אינו תופס יותר מכדי דמיו, וא״כ הלא מיקר
 הדן הוא מל הפירות חולין אס יכולין הן לההפס בקדושת
 מעיש של הסלע אס לא, ועיכ כיון דהפירות הרי כבר
 נקנו במשיכתם למשית התילול של מע״ש בלמי סלמ, מיכ
 שפיר הותפסו הפירות כולן ונכנסו בלמי מעיש של םלמ,
 משא״כ בהוזלו דאיירינן לענין חילול והפקעת קדושת המע״מ
 של הכסף בפחות מדמיו, ע״כ אזלינן רק בתר שמת הפרכת
 הכסף, שאז הוא שעת חילולו והפקעת קדוכחו וכש״נ, וכיון
 דאז אין הפירות שוין אלא סלע עיכ אין מהחלל ממעות
 מעיש אלא סלע אחת. והשתא לא תקשי מהא דבמתני״
 מבואר דהוזלו והוקרו שוין הן בדינן, דלפמש״נ הרי הא
 דבהוקרו אינו נותן אלא סלמ הוא משום שכבר נגמר הדין
 קטן כסף של החילול במשיכת הפירות, ונקנו הפירות להיות

 נחפםין
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 חשיבי כספא לגבי הכסף מעיש, אבל למנין הקנין הדר
 דגו ככל קטן דעלמא של הדיוט, דדוקא משיכה היא דקונה
 ולא כסף, וגם דהפירוח הגישוחין חשובין פירי, ורק הקיץ
 הוא־דחשוב כספא. ולפיז הכא במעיש אם מועיל משיכה
 הפירוח לענין קניה הכסף מע״ש הדין חלוי, דאם מעיש
 ממון גבוה הוא איכ גס דין קנינו הוא בכלל הא דחנן
 רשוח הגבוה בכסף דכסף קוגה בי׳, וגס זה דהפירוח הנישומין
 השיבי כספא לגכי כסף המעיש שייך גס לעגין דין קגיגו,
 וכלין פליוגו כן דין קגיגו, כיון דהוא קגין של גבוה, משאיכ
 אם מע״ש הוי ממון הדיוט, איכ אז גחחלק לין קגיגו מלין
 פדיוגו, דגהי דהפירוה גחשבין כספא לגבי פליון, אבל לין
 קגיגו הוא ככל קגץ הדיוט, דממוח איגן קוגוח, וגם דפירוח
 הגישומין לא הויץ כספא כלל, ורק דמשיכחן היא קגין משיכה.
 אשר עיב זהו ביאור הסוגיא, דהגה במחגי׳ הא חגן דמשחכר
 בסלע, והייגו משום דגחחלק דין קגיגו מדין פדוגו, וכיון
 דלעגין הקטן הא הוי• זאח קטן משיכה ולא קגץ כסף, ולא
 נעשה עוד קגץ בכסף המע״ש שכגגדו, :א״כ ממילא דלא
 נעשה עוד מעשה החילול של מע״ש במשיכה הפירוח, ורק
 עיי נחינח הכסף שלאח״כ שנקנה בזה עצם כסף המע״ש
 בזה הוא שנעשה מעשה החילול, וכיון דהוקרו בינחים ועמדו
 בשעה נחינח הכסף דהוא שעה עשיח החילול בשחיס, ע״כ
 מהחלל מהכסף מעיש שחי סלעים, וזהו דחנן דהשכר לו
 ולא למעשר, דלהחוכר אינו נוחן רק סלע אחת, דהפירות
 עצמן הרי כבר קנאם בסלע עיי משיכתם, ואיכ כ״ז הוא
 אם מעיש ממון הדיוט, משאי כ אם מעיש מיג דאז הרי
 חשיכא משיכת הפירות קגין כסף ומועיל לקמת את הכסף
 מעיש על ידו, וגמצא דמשיכת הפירות גומרין גם החילול
 של המעיש שגעשה מיי קגית הכסןן, ואיכ הרי ממילא
 דהשכר למעיש, כיון דכבר געשה החילול והקגין, וזהו
 דקאמר הגמ׳ דלרימ דמעיש מיג הוא והוי זאח קצץ כסף,
 אמאי חשחכר בסלע וגחן הכסף וקם לו אמר רחמנא, ריל
 והכא הא הוי גיכ קגין כסף, וצריך להיוח השכר למעשר,
 אלא ודאי דריי היא דמעיש ממון הדיוט, ומשיכה הפירוח
 הויא קגין משיכה, וע״כ השכר לעצמו וכשיג. ולפיז הרי
 מיושב היטב הא דפסק הרמב״ם דהשכר למעיש והוי קטן
 כסף, ודלא כמשגחגו דחגן דהשכר לעצמו, דהא אגן קיינ
 דמע״ש מיג, וע״כ שפיר קייל דהשכר למעיש, וכדהבאנו
 מהםוגיא דקידושין, וכן לשון הרמביס שמביא הקרא דנחן
 הכסף מוכיח דכיון להביא הסוגיא דקידשין, והייגו כמשיכ.
 והבה ציע עוד בדברי הרחבים שם, שפסק דבמשך הפילוח
 בשחי סלמים והוזלו אינו מפריש מממוח מע״ש אלא
 סלע, ולדעה הרמב״ם דמשיכח הפירוח חשיבא קגין כסף
 שגומר החילול של כסף הממיש, איכ מאי מהניא מה שהוזלו
 אח״כ ואמאי איגו מפריש אלא סלע. ומור צימ דברי הרמב״ם
 שמחלק בין הוקרו להוזלו, והרי במחגי׳ מבואר להדא דהוזלו
 והוקרו שוין הן בדגן, דבחרווייהו אזליגן רק בחר הפרשה
 הכסף, וקשה על הרמביס שחילק ביגייהו. ומור יוחר קשה
 מהא דאיהא בירושלמי פ״ד דמע״ש ופסק כן הרמבים בפיה
 מממיש וזיל הפודה מעשר ביוחר מל דמיו לא גחפסה
 ההוספה למעשר, ואיכ הרי אין לחלק בין הוקרו להוזלו
 כיון דסיף סוף לא הוחפס רק כפי שוויו של שעה פדיונו,
 יממינ אם פדיונו הוא בשעה משיכה הפירוח איכ גס
 בהיזלו צריך להפריש שחי סלמים, ואם נימא דפדיונו הוא
 בשעת הפרשה הכסף איכ בהוקרו אין המעשר חופס יוחר
 מדמיו ואמאי אינו נוחן אלא סלע, ובימה חלוק הוקרו מהוזלו,
 יציע. והנראה לומר בזה, דהנה באמה ציע דברי הרמבים
 שכחב דאס משך הפירוח בסלע והוקרו אינו טחן אלא סלע
 משוס דקנה במשיכה הפירוח מדין ונחן הכסף וקם לו,
 קשה דהלא אכחי לא הוברר במסויים על איזה סלע של



 נשר שני דדים תלוי מה
 אס מציש ממון הדמו, ואיכ אם כימא להא להמקח דינו
 בכסף הוא משום דהמקה עצמו לין חילול בי/ איכ גם אם
 מע״ש ממון הליוע הוא גיכ יהא ליגו רק בכסף, כיון לבלין
 החילול ליכא שום נפקותא בין אם ממ״ש ממון גבוה או
 ממון הדיוט, אכן זיא, לאעיג להמקח עצמו לין חילול בי׳
 וליגו מחמת זה בכסף, אבל מימ מכיון למעיש ממון הליוע
 ותלה בו מכירה גס בלא לין תילול, איכ אכתי לא פקע
 גס דין הדיוט מיגי/ כיון דש בו גם דין קנין הדיוט ככל
 קגין הדיוט דעלמא, וממילא דכםף איגו קונה בו, ואדרבה
 דגידון ככל מקת דעלמא, משוס דעיקר מעשיו הוא מכירה,
 והחילול• הוא תלות לין שבו, ועיכ ממילא דגירון כהדיוט,
 משאיכ אם מעיש ממון גבוה הוא לליגו לאיגו גיתן ונקנה
 כלל, וכל דין מקח שבו הוא רק משוס להוא גיהו מעשה
 חילול, ומקח וחילול הרי גווגי חילול גיגהו, איכ שפיר הוי

 דגו כחילול דדיגו בכסף ומקרא דוגחן הכסף וגו׳.
 ובראה רכן הוא מהבאר מהא דפסק הרמבים בהיח
 שס וזיל גחן לו סלע של מעשר ולא הספיק
 למשוך הפירוח עד שעמדו בשחים מה שפדה פדה וכו/
 וציע דהרי בדין חילול החולין הם שעושין מעשה החילול,
 לבזה דהחולין גכגסין להתפס בקדושת מעיש בזה הוא
 שגעשה שיצא המע״ש לחולין, ואיך געשה הכא החילול
 בגחיגח כסף המע״ש, אלא ודאי כמש״כ דשגי דיגים הם,
 דין חילול שעיי מעשה חילול, ודין חילול שמיי מקח, שהמקח
 עצמו הוא מעשה החילול, ובזה הן חלוקין בריק, דדוקא
 גדין חילול שלא עיי מקח הוא דבעיגן שיהא קגין החילול
 עיי כסף של חולין, משא״כ בחילול הבא עיי חקח שפיר
 יוכל להיוח קגין החילול גם עיי המעיש אס אך דין קגין
 כסף בי/ ולהכי הוא דמהגיא גם בגחן הכסף של מע״ש,
 כיון דבתילול הבא עיי מקת הרי יוכל להיות קנין החילול
 גם עיי מעיש. ואין לומר דהכא הוי באמת תילולו אחיכ,
 דעייז דגקגו הפירוח חולין בעד הסלע של מעיש תזרו
 הפירות להיות כסף לעשות מעשה התילול, דהגה באמת ציע
 על עיקר דן זה דגתן לו סלע של מעשר, איך יוכל
 להקנות כלל את הסלע של מעיש, והלא מבואר ברמב״ם
 בפיז ממט״ש הייט דגם כסף מע״ש הוי בכלל ממון גבוה,
 וא״כ ממילא דאינו ניתן ונקנה כלל, וכמבואר בקידושין דף
 נ״ל, ובעיכ צ״ל להכא שאני דבנתינת הכסף כבר הוא
 מהחלל על הפיחה וקנינו וחילולו באין כאחת, אכן כיז הוא
 אם נימא דהחילול נעשה עיי עצם המקח עיכ שפיר שייך
 לומר למחנהו וחילולו באין כאחת, כיון לממשה הנתינה זהו
 גופא מעשה החילול, אבל אס נימא דהחילול נעשה רק
 אחיכ עיי פירוח החולין, ונהיגה הכסף מעיש הוא רק גורם
 שיהא אחיכ מעשה חילול, א״כ אכחי צ״ע איך יכול ליחן
 לו אח הסלע של מעיש והא הוי ממון גבוה שאינו ניחן
 ונקנה כלל, כיון דעצם גהיגח הכסף לא הויא מעשה חילול
 כלל, ובע״כ מוכרח כדברינו דבחילול שעיי מקח המקח

 עצמו הוא חילולו.

 הלכות בכורים
 פ״ב הי״ג הקונה אילן בחיך שדה חבירו אינו מביא
 לפי שאין לו קרקע, שלשה יש לו קרקע.
 ואמ״פ שאין לו אלא אילנוח בלבד הרי הוא כמי שקנה
 קרקע מכיל, ובהשגוח שם ז״ל לא כי אלא מפני שבסחם
 קגה עמהם קרקע, ואם פירש בלא קרקע איגו מביא וכו׳

 עכיל.
 וי״ל דרמה הרמב״ם היא, דבאמח בקנה שלשה אילניח
 עצם הקרקע איגה קגוי׳ לו בגופה, דגוף הקרקע
 לא בטיל לגבי האילנוח, ורק חכוח גטיעה וזריעה הוא

 שיש

 חרושי רבנו הלכות
 נחפסץ בדמי מעיש של סלע, ועיכ אינו מפריש אלא סלע,
 זאיכ כיז הוא לפימ דקייל מעיש ממון גטה הוא, משאיכ
 המשנה דאחיא כר״י דמפ״ש ממון הדיוט הוא וכדהבאנו
 מהםוגיא לקידושין, ואיכ הא נמצא דהכל נעשה רק אחיכ
 כהפרשה הכסף, ואז הוא להוי מעשה הקנין כסף מם גמר
 החילול ביחד וכש״נ, ומ״כ הכל חלוי רק בחר שיווי הפילוח
 >שעח נחינח הכסף ואץ חילוק בין הוקלו להוזלו, ומיושב

 היטב דעח הרמב״ם וכמש״כ.
 >הנה בדבלי הראב״ד שם עוד וז״ל ועור שהלוקח פירוח
 חולין להחליפן בכסף מעשר טה עשה החעשל בכאן
 והלא הפירוח שנמשכו חולין הן אטו אפוטרופוס של מעשר
 הוא שיהא ידו כיד הממשר וכו׳, וביאור דבריו הוא, דהראביד
 לטעמי׳ דסיל דמשיכח הפירוח חולין דין קנין משיכה הוא
 לאית בה ולא דין כסף, ואיכ הא נמצא לבמשיכח הפילות
 חולין עוד לא נעשה שום קנין בכסף המעיש, דהלי משיכה
 אינה קונה את הדבר שכנגד, ונמצא דכל הקנץ הכא נעשה
 לעיט רק בהפירוח חולין לבה שהלוקח קנה מהמוכר פירות
 חולין, וגם החיוב חשלומין שנעשה עיי המשיכה הוא גיכ
 לק בין המוכר והלוקח בלבד שהלוקח גחחייב לשלם לו
 מאיזה ממוח שילצה, וזהו שהשיג הראביל דמה עשה המעשר
 ככאן, וזה טעם דממילא לא שייך הכא לא הרין לוגחן
 הכסף וקם לו וגם לא הדין דלא יהא כה הדיוט חמור
 מכה הקדש כיון דהכא הוא קגין פשוט של הדיוט בלבד
 ואינו שייך כלל להמעיש, אכן הרמב״ס לטעמי׳ דס״ל דטשיכח
 הפירוח חולין דין קגין כסף בה, שקונה אח שכגגדו, ואיכ
 הא גמצא דבמשיכח פירוח החולין גקגה עצם הכסף של מעיש,
 ועיכ שפיר הוי זאח קגץ של מע״ש. אלא דבאמח קשה
 עוד לדעה הרמבים, דגראה דאף אם מעיש ממון גבוה
 מ״מ לא שייך על הקנין הך דינא דוגהן הכסף וקם לו,
 דהקנץ הוא מרשוה הדיוט, וליד להקדש דשם עצם הקנין
 הוא מרשוח הקדש, •ועיכ שייך גם לטנץ הקנץ הך דינא
 דוגחן הכסף, משאיכ במעיש דהקגין מה שזה לוקח מזה
 הוא זה מהדיוט להדיוט, א״כ לא שייך בי׳ הדין דוגחן הכסף
 רק טל קגין החילול להוא קגץ של גבוה, אבל לא טל הקגין
 שבין החוכר והלוקח, ואעיג דמע״ש מהחלל דרך טקח, מ״מ
 הרי המקח והחילול שגי דברים נפרדים הם, והמקח הוא רק
 גורם שיהא כאן חילול, אבל מצם המקח איט שייך כלל לדין
 המעיש, ואיכ קשה איך שייך על המקח הך דינא דנתן
 הכסף וגו/ ואולי גס זה נכלל בכוונה דברי הראב״ד שכחב
 לאין הבטלים אפוטרופוס של מעשר שיהא ידו כיד המעשר,
 וריל דהמוכר והלוקח הן עצמן אין ידן כיד מעשר ונידונין
 כדינן שהן הדיוט ואין כסף קונה. ואשר יראה לומר בדעה
 הרמביס, דס״ל דבמעיש דמחחלל דרך מקח הוי הגזהיכ
 להמקח גופי׳ הוי ממשה חילול, והוא זה דין מסויים בפיע
 במעיש, דהמקח בעצמו הוא חילולו של המעיש, ויסוד דבל
 זה גלמד מהא דפםק הרמבים בפיז ממעיש הייד וזיל
 הלוקח מים ומלח וכו׳ לא קגה המעשר אעפ״י שיצאו המעוח
 לחולין טכ״ל, והרי בדין חילול פשיטא רכל שלא גכגס החולין
 תחתיו בקדושה איכ אין כאן חילול כלל, ובע״כ דהוא דין
 מסויים במקח שמפקיע קדושת המעיש לגמרי אף אם אין
ר אחר גכגס כגגדו ואף בלא מעשה חילול, וא״כ היה נמי  לנ
 הא דמע״ש מהחלל דרך מקח הוא גיכ דכווחה דמצס מעשה
 המקח הוא חילולו. אשר לפ״ז שפיר פסק הרמנים דהקרא
 דוגחן הכסף שייך כמע״ש גם על מעשה המקח, כיון דמעשה
 המקח נעצמו הוא גיהו מעשה חילולו והפקעה קדשה מעשר
 שנו, וגמצא דעצם מעשה המקח הוא מרשות גבוה, דכםף
 קונה בי׳ מקרא דגתן הכסף. ואין להקשות לפ״ז, דאיכ
 למה תלי לה הגמ׳ בקידשין בדין מעיש ממון גבוה הוא
 או ממון הדיוט, והרי דין החילול לכרע הוא רק בכסף גם
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 הראשון, ולפגין ביכורים בכל גווגי חשוב קטן הטף והרי־

 כמי שקנה קרקע וחייב בביכורים, וכשינ.

 פ*1 הט״ו המוכר שרהו לנכרי וחזר ולקחה ממנו ה*1
 מביא ביכורים מה״ת שאינה נפקמת מן המצות
 בקנין הנכרי כמו שביארנו עכיל, ובהשגות זיל אנרפ שבכרו
 ברשות הנכרי מכיל, ובכ״מ בשם מהריי קורקוס שם זיל
 ונראה דרבינו לעעמי, אזיל שהוא מפרש מה שאמרו אין
 קנין לנכרי באיי להפקיע היינו אס חזר ישראל וקנה השדה
 כמשיכ בפיא מה׳ תרומות ולכך כתב כאן וחזר ולקחה
 ממט שסובר רבינו רמתניתין בהכי מיירי, ובשבכרו ברשות
 הנכרי אפשר דדמי לפירות שנתמרתו ברשות הנכרי שאיך
 ישראל הקונה תייב מכיל, וכוונתו הוא למש״כ הרמבים
 בפ״א מה׳ תרומות היי שס זיל נכרי שקנה קרקמ באיי
 לא הפקימה מן המצות אלא הרי היא בקרישתה לפיכך אם
 חזר ישראל ולקחה ממנו אינה ככיבוש יחיד אלא מפריש
 מרוימ ומביא ביכורים והכל מהית כאילו לא נמכרה לנכרים
 ממולם מכיל, ומפרש הכימ דרמת הרמב״ם היא, דהא
 דאין קטן לנכרי באיי, הוא רק להפקיע עצם הקרקע
 מקדושתה, אבל הפירות לכו״ע יש קנין לנכרי באיי להפקיען
 מתרוימ, ומ״כ גם הכא אינן חייבין בביכורים אלא הפירות
 שבכרו ברשות ישראל, ומשיכ את״כ דבכרו ברשות גכרי
 דיגס כנתמרחו ברשות נכרי הוא טעם שגי, דלהכי בכרו
 ברשות גכרי פטורין מביכורים, משום דהוי כגהמרחו ברשות
 נכרי דפשיטא דפטור לכויע אף למיד אין קטן לגכרי באיי״
 וכמבואר בסוגיא כס, או דנימא דשני הטעחים אחד הוא,
 דבאמת קשה טל טעם הראשון שכתב דלעת הרמבים היא
 דהפירות עצמן שגדלו ברשות גכרי פטורין, והלא בהייא שם
 מבואר להדיא דהפירות עצמן שגדלו ברשות גכרי ומרחן
 ישראל חייבין בהרוימ מהית, וציל רסיל דדוקא שם הוזרין
 ומתחייבין עיי מירוח, וכדמשממ כן בפיר מה, שויי הכיש
 בכימ שם, וזהו שסיים דהכא דאין חסר עוד מירוח עיכ
 דיגם כגתמרחו ברשות גכרי דאיגן חוזרין ומתחייבין, וממילא
 דפטורין הן עיי הקטן גכרי דתייל על הפדות עצמן לרמת
 הרטבים. והגה ציט בדברי הכ״מ, דהרי בסוגיא דגיטין למ״1
 מבואר להדיא, רכל הפלוגתא אס יש קטן לגכרי או אין קטן
 לגכרי, היא רק טל הפדות, ובאותן שגדלו ברשות הנכרי,
 אם גפטרו מהרוימ עיי קגין הגכרי או לא, וכדאיהא שם
 תיש ישראל שלקח שדה מנכרי טד שלא הביאה שליש וחזר
 ומכרה לו משהביאה שליש חייבת במטשר שכבר נחחייבה,
 גתחייבה אץ לא גחחייבה לא, ושימ יש קנין לנכרי באיי
 להפקיע מהרו״מ, הרי להדיא דגוף הקרקמ אינה גפקעמ
 מן המצות גם למיד יש קטן לנכרי באיי, וכדחגן דבלקחה
 קורס הבאת שליש חייבת בתרו״מ גם למיד יש קגץ לגכרי
 באיי, ורק הפדות שהביאו שליש ברשות הגכרי הוא
 שגפקעו ממרוימ למיד יש קגץ לגכרי באיי, ולמיד אין
 קגין לגכרי באיי גם הפירות לא הופקעו מהרוימ, וקשה
 על משיכ הכימ דהפירות עצמן שגדלו ברשות הגכרי לכויע
ח  פטורין, וצימ. וגס זה דגימא דתוזרין ומתחייבין עיי מדו

 ישראל, צ״ט דלאחר שהופקטו איך יחזרו ויתחייבו, וצ״ט.
 ונראה לומר בזה, דהנה הא מיהא נראה, דהדץ קטן
 נכרי לא דחייל רק טל הפדות לבד, כי אס דחייל
 על הקרקע, אלא דזה מיהא דאין הקרקע נפקעת מקדושתה,
 וכדהבאנו טהך דגיטין דהפטור דקנין נכרי תלוי בהבאת
ן  שליש, הרי דעצם הקרקע איגה גפקטת מן המלות, מ
 דהדין קגין גכרי חייל על הקרקט, ואך דהפטור הוא על
 הפירוח, ומשוס רכן הוא הדין דקגין גכרי, דההפקעה שחיילא
 על הקרקמ מהגיא שיופקעו הפדות מתרוימ, וכדהגן בדמאי
 פיו החוכר שדה מן הגכרי מעשר וטתן לו רייא אף המקבל

 וכו׳

 שיש לו בהקרקע לעולם, וזהו דבטיל אגב האילטת שמכר
 לו שיהא לו שדה אילן לעולם, ועיכ זהי שכתב הרמביס
 ואעפיי שאין לו אלא אילטת בלבד, ריל דהרי גוף הקרקע
 איגה קגוי׳ לו, מימ שפד מביא בכורים, והרי הוא כמי
 שיש לו קרקע, ומשוס דכיון דלענין זכות גטיעה וזרימה
 הרי הקרקע קנוי׳ לו לעולם, עיכ שפיר הויא בכלל האדמה
 אשר נתת לי, ומקריא שפיר אדמתך, כיון שיש לו הקרקע
 לאילנותי׳ ולפירותי׳ והרי היא לו שדה אילן לעולם. ולא
 תקשי דאיכ דגס בכהיג השיב קגין הגוף, איכ גס באילן
 אתר תחשב קטן פירות, כיון שיש לו מימ זנות שדה אילן
 לשעה, והרי בקגץ פדות הא מבואר בביב דקליו דמביא
 ורק דאיגו קורא, ואילו בקגה אילן אתר הא מבואר ברמבים
 שס וכיה בירושלמי פיא דביכוריס דפטד גם מהבאת
 ביכורים, דשאגי הך דקגה אילן אחד דגם לשטה אין לו
 בקרקע זכות וקגין כלל, ורק היגיקה במצמה הוא דאית
 לי׳, ועיכ לא תשוב גם קטן פדות, משא״כ בשלש אילגות
 דיש לו זכות גמיעה וזריעה, ע״כ הוי קגיט בזכות זה
 בגוף הקרקע, ואם אך יש לו זאת לעולם חשוב גם קגין
 הטף וחייב בביכורים. ועוד ייל דבקוגה אילן אחד אין לו
 קטן בקרקע כלל, ואף יטקת הקרקע ומקום האילן גיכ
 איגו קגוי לו, ואך שהאילן הוא שמכר לו, ובזה הוא קנינו,
 ורק דממילא מתוייבים הנמלים לתת לו מקום האילן ויגיקהו,
 כי היכי דליהוי לי׳ האילן שמכר לו, ומיכ אין זה קגין
 בקרקט כלום, ולא הוי גם קטן פדות, ולהכי מיפטר גם
 מהבאה, כקיגה פדות מן השוק, משאיכ בשלשה אילגות דיש
 לו זכות ליטע אתרים במקומם, איכ הרי קגיגו הוא בהקרקע
 לאילנותי׳ ולפדותי׳, ועיכ שפיר הוי כמו שקנה קרקט אם
 לשעה אס לעולם כפי קנינו, וכיה מבואר בתוס׳ ביב דכיז
 ובחי׳ הרשביא לגיטין דמיח לחלק בין קונה אילן אחד
 לקטן פדות כמשיכ. ואשר עיכ למטן ביכורים, כל שקגה
 לעולם לגטימה וזרימה הוי זאת קגין הגוף ותשוב אדמתך,
 ואף שלא קגה גוף הקרקמ, מימ כיון דלגבי הפדות והאילגות
 הוי קגיגו בעצם הקרקע למולם, שפיר הוי כמי שקגה קרקע
 וחייב בביכורים מדיה, ומיושב היטב כמשיכ בדעת הרמבים.
 ולפיז גיחא דברי הרמבים גס לפמשיכ הראביד לפרש דהא
 דכחב אטפיי שלא קנה קרקט פירושו הוא שההגה שאיט
 מקגה לו הקרקע, והראביר השיג עיז דבכהיג הרי פטור
 הוא מביכורים כמו אילן אחד, ולפמש״כ הרי ניחא, מפי״מ
 דאיחא בביב דליז מכר אילנוח ושייר קרקע לפניו פלוגחא
 דריע ורבנן, לרימ דאמר מוכר בעין יפה מוכר איה לי׳
 לרבנן ליה לי/ ופירשו ההוס׳ שם דקאי במכר שלש אילנוח
 דיש לו קרקע אם שייר בפירוש אח הקרקע דלריע איה
 לי׳ מקום האילנות מימ ליטמ אחרים במקומן, ולפייז הא
 נמצא, דלדידן דקייל כר״ע, אף דשיד בפירוש את הקרקט,
 מ״מ מקום האילן והיניקה באמת קנוי לו למולם, ואיכ
 ממילא הדר דיגו דחשוב קטן הגוף, כיון דיש לו זכות
 בהקרקמ באותו מקום האילן שיהא לו שדה אילן במקומו
 ועל יניקחו הצריך להאילן, וע״כ שפיר חיחשב קנין הגוף
 גם בשייר בפירוש אח הקרקע, ומביא בכורים. האומנם
 דברמבים משממ דמפרש להסוגיא באופן אחר, מדלא הביא
 בה׳ מכירה שם הך דינא דגם בשייר קרקע יש לו ליטמ
 אילגוח במקומן, מימ עיקר הדין ייל דגם אליבי׳ הוא כן
 דבשלשה יש לו ליטע אחרים במקומן אף בשייר אה הקרקע,
 ומשוס חכות האילנות מיהא מכר לו לעולם כיון שהם שלשה,
 וממילא דחשוב קגין הגוף ומביא בכורים, וכש״נ. ולפייז
 מחישבים היטב דברי הרמב״ס בכל גווגי, בין בסחמא ובין
 בשייר את הקרקע בפירוש, דבכולהו לא קנה את גוף
 הקרקע, ורק דבסתמא יש לו קגין גטיעה וזריעה בכל קרקע
 הראוי להם, וכשיד את הקרקע יש לו זכות נטיעה במקומם



 חרושי רבנו הלכות בכורים חיים הלוי מו
 אינו תלוי בקנין הנכר/ כי אם בממשה המירוה עצמו שעשה
 הנכר/ וכמשיכ שם זיל וכן הנכרי שגמר פירות ישראל הואיל
 ודיגונן ביד נכרי אינן תייבין בתרוימ אלא מדבריהם מכיל,
 והכא הלי לה בקגין גכרי שהי׳ בשמח מירוח, אלא ש״מ
 דהכא הוי פעורן משום קנין נכר/ ומשום דאט״ג דקייל
 דאין קנין לנכרי בא*/ מ״מ כיז הוא רק לענין דין הפקעה,
 אבל פעורא מיהא הוי קנין הנכר/ וע״כ מועיל קנין הנכרי
 שבשמה חירוח לפוטרן, הואיל דבשעח הובחן היו פטורין.
 ולפי״ז הרי מיישבים היטב דברי הכימ וכתירוץ מהרייק
 דהפדות שבכרו ברשות הנכרי פטורין מביכורים, דהרי
 בביכורים הא נגמר חיובן בשעה שבנר/ וע״כ שפיר מועיל
 הקנין נכרי לפוטרן, וכמש״נ דהקנין נכרי פטורא מיהא הד,
 וכל שהוא בשמח גמר חיובו מועיל לפטור הפירוח מחרוימ,
 וה״ה לבכורים, ומיושב היטב מש״כ הכ״מ דרמי לגהמרחו
 ברשוח הגכר/ אשר לכאורה צ״מ מה עגין קגין גכרי למירוח
 גכרי, אכן לפי המבואר הרי מירוח גכרי הוי היכא שמשה
 הנכרי מעשה המירוה, אבל הך דנחמרחו ברשוח גכרי הוא
 משום דין קנין נכרי דפוטר, ועיכ שפיר מייהי לה גם

 לענין ביכורים, וכמש״כ.
 והנה בפיא מהל׳ תרומות הי״ג כתב הרמב״ם ז״ל ישראל
 שמכר פירותיו לגכרי קודם שיבאו לעוגת המעשרות
 וגטרן הגכרי פטורין מן התרומה ומן המעשרות ואם אתר
 שבאו לעוגה המטשרוה אט״פ שגמרן הגכרי חייב בכל
 מדבריהם עכיל, ובהשגוח זיל לא ידעחי זה הגמר מהו אם
 רוצה לומר גמר הבישול וגמר המירוח ומשום מירוח קאמר
 אכחי אמאי פטור לגמרי והא אמריגן לעיל דאין קגין לגכרי
 בארן להפקימ מיד ממשר ויהא חייב מדבריהם ולא מיהוקמא
 מילחי׳ אלא בסוריא טכיל, ביאור הדברים, דשיטח הרמבים
 הא הויא, דאטיג דמירוח גכרי חייב בחרוימ מדבריהם משום
 גזירה במלי כיםין, כדאיחא במגחוח דף סיז, כ״ז במירוח
 לבד, משאיכ כשהי׳ גם קגין גכרי אז הם פטורים לגמרי,
 ומיז הוא שהשיג הראביד, דכיון דאגן קייל דאין קגין לנכרי
 באיי להפקימ מחרוימ, איכ הרי הקנין נכרי אינו מוםין*
 שום פטור, ואין כאן דבר הפוטר רק מירוח בלבד, דחייב
 מדבריהם. אכן לפמשינ בדעה הרטבים, דהא דאין קנין
 לנכרי באיי להפקיע מחרוימ, הוא רק למיחל עלי׳ דין
 הפקעה מולמיח, אבל מימ כיז שהם ברשוה הנכרי הרי הם
 פטורים מחרוימ, איכ הא ניחא דמה הרמבים, דסיל רהא
 דגזרו משום בטלי כיםין היינו רק היכא שהיו בטח הבאה
 שליש ביד ישראל, שהיה בהם הבאה שליש בחובה, וחייל
 בהו חיובא בהבאה שליש, אז הוא דגזרו שלא יועיל המירוח
 של נכרי לפוטרם, משאיכ היכא שהיו בעח הבאה שליש
 ביד נכרי, שהיה בהן הבאה שליש בפטור, ועוד לא נחחייבו
 ממולם, אז שוב לא גזרו בהו רבנן ונשארין בדינם כריה,
 דמומיל המירוה של גכרי להפקיעם לגמרי מתרזימ. והכי
 מהבאר מהא דפסק הרמבים בהליכ שם זיל ישראל ונכרי
 שלקחו שדה נשוחפוה אפילו חלקו שדה בקמהה ואין צריך
 לומר אס חלקו גדיש הרי טבל וחולין ממורבין בכל קלח
 וקלח מחלקו של גכרי אעיפ שמרחן הגכרי וחיובן מדבריהם עכיל,
 והא דהייבין מדבריהם הוא משום גזירה במלי כיסין, כמבואר
 בחנחוח דף סיז, ואך דחלק הנכרי פטור, וכפי שיטה הרמבים
 למיל דבקגין גכרי ומירוח גכרי פטורין לגמר/ וגס חיוב
 מדבריהם ליה בהו, וחלק היכראל חייב כולו מד״ח, כיון
 דהמירוח היה ברשוח ישראל, ואין קגין לגכרי באיי להפקיע
 מחרוימ, אלא דהא צימ דאמאי פסק הרמב״ם דאין ברירה,
 והא מאחר דהד״ח איגו מועיל קגין הגכרי כלל לפוטרן
 חחרו״מ, ורק למגין גזירה במלי כיסין לחוד הוא דמועיל
 הקגין גכרי להפקיעם מחרו״מ, א״כ הא גמצא דעיקר
 הלוח דין ברירה הכא היא בשל דבריהם, והרי קי״ל דבשל

 דבריהם

 וכו׳, ומבואר בב״מ דף קיא חה דהפירוח חייבין בהרוימ הוא
 משום דאין קגין לגכרי באיי, הרי דלמיד יש קגין לגכרי
 באיי פעורין הפירוח מחרוימ אף דמצם הפירוח הם של
 ישראל, והייט משוס דכיון דהקרקע היא של נכרי מפקטח
 אה הפירוח מחרוימ, עיי דין הפקעה שחיילא טל הקרקט
 מרץ קנין נכרי, ולפי״ז נמצא דהך דינא דדגגך ולא דגן
 נכרי, לא רק פטורא בטלמא דרגן נכרי פטור, דאיכ הרי הי׳
 צריך להיות חלוי רק בעצם הפירוח אס הם של נכרי או
 של ישראל, ולא הי׳ שייך כלל להקרקע, כיון דהוי דין רק
 בהפירוח, אלא ודאי דהוי דין הפקעה, שהקרקע מפקיעה אח
 הפירוח מחרו״מ, וע״כ הלוי זאח בהקרקע אס היא של
 נכרי או של ישראל. ולפייז הא שוב ייל שפיר כהכימ,
 דפטורא במלמא על הפירוח בעצמן לכויע איכא, וכל הפלוגחא
 דקטן גכרי היא רק על הקרקע אס חייל טלה דין הפקעה
 להפקיע אח הפירוח מחרוימ, אלא דמימ שפיר מביאה הגמ׳
 למיד יש קנין לנכרי באיי מהא דחגיא ראם היחה ביד
 הגכרי בשטת הבאת שליש דפטורים מתרו״מ, ואף דנם למיד
 אץ קגין לגכרי באיי פטורא בעלמא מיהא תייל טל הפירות,
 דגראה דה ך דיגא דתגן בפאה פ״ד ראם גפטרו בשטת
 חובחן שוב איגן חוזרוח ומחחייבוח, חלוק בזה השעת תובתן
 של הבאה שליש מהשמח הובחן של מירוח, דבאמח הרי
 הפירוח שהביאו שליש ולא נחמרחו הרי איגן חייבוה עוד
 בחרוימ, ורק דההבאח שליש מועיל למטן הכשר הפירוח
 לחרוימ, שאם קרא מליהן שם הקריאה שם שלהן קיימה,
 ופיכ נראה דבזה לא מהני פטורא במלמא למנין שיופטרו
 הפירוח למולם מחרוימ, כיון דפטורין הן ומומדין, ורק אס
 יחול אז פל הפירוח דין הפקטה, בזה הוא דמהיניא ההבאה
 שליש לטנין שיופקטו למולם, משאיכ שמח מירוח כיון דאז
 הוא גמר חיובן, וזהו המחייבן בחרוימ, איכ לא בטינן בזה
 רק שלא יחייבן המירוח, וממילא דפטורין הן ועומדין, ומ״כ
 סט בזה גם פטורא בעלמא. ולפי״ז נראה, חהו שמביאה
 הגמ׳ מהך דאם היו הפירוח בשפה הבאה שליש ביד גכרי
 פטורין לעולם מחרוימ למיד יש קגין לגכרי באיי, דהרי
 באמה הפיחה הם טחה ברשוח ישראל, ורק דכיון דבשעח
 חובתן הייגו בשמח הבאה שליש היו ביד גכרי, טיכ ממילא
 פטורין הן לעולם מטעמא דבשטח חובחן היו פטורין, וזה
 איגו רק למיד יש קנין לנכרי באיי, דיש כאן דין הפקטה
 על הפירוח מחרוימ, מיכ שפיר מוטיל מה דהיו ברשוח
 נכרי בשפה הבאה שליש שיופקעו לעולם מחרוימ, משאיכ
 למיד אין קנין לנכרי באיי, דאץ כאן דין הפקפה, ורק
 פטורא בעלמא הוא שחייל מל הפירוח במורן ברשוח נכרי,
 וזה לא מומיל רק בשמח מירוח, שאז גמר חיובן של הפירוח,
 אבל לא בשמח הבאה שליש, וממילא דלא אכפה לן כלל
 במה שהיו ברשוח נכרי בשעה הבאה שליש, כיון דמחה הם
 ברשות ישראל, ושפיר מוכח כמיד יש הנין לנכרי באיי,
 ומיושבת היטב דעת הכימ וכמשיכ. וזיל הרמבים בפיא
 מה׳ תרומות הייא פיחת הנכרי שגדלו בקרקע שקנה באיי
 אם נגמרה מלאכתן ביד נכרי ומרחן הנכרי פטורץ מכלום
 שנאמר דגנך ולא דגן נכרי, ואם לקחן ישראל אחר שנתלשו
 קודם שחגמר חלאכחן וגמרן ישראל חייבין בכל מהיח,
 ולפי המבואר נראה דהיינו טממא, דלפי״מ דקייל אין קנין
 לנכרי באיי, איכ גשאר הך דגנך רק לפטורא במלמא, ולא
 לדין הפקעה, וע״כ אס הי׳ הקנין נכרי בשמח מירוח, דהוא
 פיקד שטח הובחן, אז מוטיל גם פטורא בעלמא להפקיטם
 לעולם מחחימ, כיון דנשטח הובחן היו פטורין, חשאיכ
 בקגין גכרי של שטח הבאה שליש, לא חייל עלייהו הך דיגא
 דבשטח הובחן היו פטורין כי אס טיי דין הפקטה, ולא
 בפטורא בעלמא, ומל כן גשארו כחיובן. והכי משמע, דהרי
 הדין של מירוח גכרי דפיטר מבואר ברמב״ם בהייג שם, ושם
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 לעשותה פת, ותייבת עיסתו מלאורייתא בתלה, להרי לעתו
 היחה לכתתלה גם לעשותה פת, משאיכ באשה לעתה מבוררת
 לכחחלה רק לחלקה, ופעורה מתלה מלאורייתא כיז שלא
 נמלכה, רק לאתר שגמלכה ייל לתייבת בחלה, אולם קולם
 שנמלכה עדין פעורה, אך השיג הראביל על הרמביס מיש
 מאעריגא דמבואר בירושלמי רגזרינן שמא תמלך, ואיכ הויל
 גם הכא למיגור שמא תמלך ולחייבה מדרבגן. אכן נראה,
 עפיימ שפסק הרמב״ם בפיז מהל׳ ביכורים שם היע זיל
 אבל שני ישראלים שעשו כך וחזר כל אחר אחר שחלקו
 והוסיף על חלקו מל שהשלימו לשיעור היז פעורה שכבר
 היתה לה שעת תובה והן היו פעורין באותה שעה מפני
 שפשאוה לתלק עכ״ל, ובהשגות זיל ומה בין זה לעושה
 עיסתו קבין והשיק או שצרפן בסל שהן תייבין וכר עכיל,
 הרי דפליגי הרמב״ם והראביר באס עשה עיסה עימ לחלקה
 אם שייך בזה הך דכשטת תובתה הימה פטורה שתפטר
 לטולם אם לא, ולפיז הרי מבואר היטב פלוגתת הרטבים
 והראב״ד הכא, דלשיטת הרטבים רכל שבשעת תובתה הי״
 רמתו לתלקה היז מיפטרא למולם, איכ ממילא הרי לא
 שייך הכא למיגזר כלל שמא תמלך לעשותה אתיכ כשיעור,
 להרי גם אם תעשגה אתיכ כשימור גיכ תהיה פטורה
 מתלה, כיון דמתתלה הי׳ דעתה לתלקה איכ הרי היא פטורה
 לעולם טי״ז מתלה, ולא דמי לאטרינא, דהתס היינו שחשבה
 לעשותה םופגנין, ואיכ אם תמלך לעשותה פת תמזור
 ותתתייב, וכדתגן דתמלתה סופגגין• וסופה עיסה תייבת, ועיכ
 שפיר שייך למיגזר התם שמא תמלך. אכן הראביד דסיל,
 דאף דהי׳ דעתו מהחלה לחלקה, מימ לא תייל בה עייז
 הך דיגא דבשעת תובתה היתה פעולה, ומתתייבת אהיכ
 בתלה ביש בה אז כשיעול, ועיכ כדל• גם הכא דתייבת
 משוס דגזריגן שמא תמלך לעשותה כשיעור דמיינת אז מדית

 נמלה, ודמי ממש לאטריגא דגזריגן שמא ממלך:
 ובעיקר פלוגתת הרמנים והראכיד אם היכא שמשאה
 מתהילה עימ למלקה שייך נזה הדין דנשעת
 תונתה היתה פטורה אם לא, גראה לומר נטעם פלוגתתן,
 דהגה ציע נעיקר הך דיגא דעושה עיסה עימ לחלקה דפטורה
ן עיסה, דמחשבת ד  מן החלה, אם יסוד דין זה הוא נ
 חלוקה משיי לה כחלוקה מהשחא, וכל שדעחו לחלקה נטל
 טיגה השתא צירופא דשיעור טיסה, ומשרה פטורה מן החלה,
 כיון דהיא כשחי טיסוח גפרדוח שכל אחה מהן פחוחה
 מכשיעור, או דגימא דנאמח אץ נמחשכח חלוקה דן חלוקה
 כלל מהשחא, וכ״ז שלא גחחלקה עדיין הרי היא כצירופה
 ונדן שיעור עיסה שלה, ואך דהוא זה דין מסויים נחיוכא
 דחלה, רזה שסופה להיוח פחוחה מכשיעור ולהיוח פטורה
 מחיונ חלה כשעה אפי׳, שאז הוא שעה הלוח הדין לחם,
 זהו גופא פוטרחה השחא מחיונ חלה, ומשום דדין לחם
 הוא יסוד דין המחייב כחלה, וכדכחינ נקרא טלחם הארץ,
 ועיני חיוב חלה שמשעה עיסה מיחלא חלוי בדין לחם
 העתיד להיות בה אחיכ, ועיכ כל שעומדה מעיקרא בשעה
 טיסה להיות פטורה מתיוב תלה בשעת תלות הדין לחם
 הוי זה דבר הפוטרה מתיוב תלה, וכדתנן דעיסה שחחלתה
 סופגגין וסופה סופגנין פטורה חן החלה, דהיינו שעשה את
 העיסה מהחלה טימ לטשותה סופגגין, ופטורה מן החלה
 משוס דאיגה עיסה העומדת להיוח לחם, וזהו ג״כ הך דיגא
 דעושה עיסה ע״מ לחלקה דפטורה משום זה שלא יהא בה
 שיעור חיוב דלחס. וגראה דזהו פלוגחח הרמביס והראביד
 שהבאנו, דהראביר הרי הקשה דמה בין זה שעשה לחלק
 לעושה עיסהו קבין וכר, הרי דס״ל דגם מחשבה חלוקה
 משד לה כחלוקה ועיכ אין זה שעה חובתה כלל וחוזרת
 ומחחייבח כשהשלימה לשיעורא, ובדעה הרחבים נראה דסיל
 דמחשבת חלוקה לא משוי לה כחלוקה, והויא עיסה שלמה

 בשיעורה

 דבריהם יש ברירה. אלא ודאי כמשיכ, דהא דמועיל קנין
 גכרי להפקיע גזירת בעלי כיסין, הוא משוס דבעודם ברשות
 הנכרי מועיל קגיגו לפוטרם מתרוימ מרית, ואיכ הא גמצא
 דמיקר הברירה הכא הויא בשל חורה, אם חל בהם לשעתם
 פטורא דגכרי אם לא, ולהכי הוא דפסק דטבל וחולין
 מעורבין זב״ז, כיון דעיקרו הוא בשל תורה דקי״ל אין ברירה.
 וזהו להליא כמש״כ, דאפילו לפ״מ דקייל אין קנין לנכרי
 בא״י, מ״מ כל זמן שהפירות הם ברשות הנכרי, הרי הן פטורים

 מתרו״מ, וכש״נ.
 אכן אכתי זה שכתבגו דבבכורים םגי בפטורא בטלמא,
 גם בלא תלות דין הפקטה, משום דהוי אז גמר
 חיובן, איגו מוכרת, דייל דלא דמי למירומ, דבמירות מטשה
 המירוח בשעתו הוא דבר המחייב בתרו״ט, וטיכ סגי בזה
 בפטורא בעלמא, שמועיל שלא יחול בהן אז בשעתו חיובא
 דתרו״מ, וממילא דליה כאן מעשה מירוח המחייבן, משא״כ
 בביכורים לית בהו כלל מעשה המתייבתן בביכורים, וכל
 יסוד חיובא דביכורים הוא תיובא לממילא, ולין תובתן תלוי
 רק בגמר פרי, רכל שנתבכרו ונגמר פרי שלהן חייבים
 ממילא בביכורים, ואיכ הרי לא מהניא כלל מה דבשעת
 גמר חיובן פטורים הם, דמ״מ כל שאץ בהן דין הפקעה
 שיופקעו עי״ז לעולם שוב חוזרין ומחחייבין אח״כ, וכל שעחא
 שעה הובחן היא. וגראה רכן היא גם לעח הרמביס, והא
 דגקיט טעמא לפי שאיגה גפקעת מן המצות, אין זה משום
 דקאי על הקרקע, רק כמשיג דגם לענין פטורא דפירות
 צריכיגן ג״כ לדין הפקעה שחיילא על הקרקע, וזהו שכתב
 שאינה נפקעמ מן המצות, ריל ועיכ חייבין גם הפילות
 בביכורים ואפילו בכרו בלשות הנכרי. וכן נראה ממה שכלל
 הרמבים בפ׳א מהל׳ תרומות הליי בהא דאין קנץ לנכרי
 באיי ביכורים בהדי תרוימ, ומשמע לכולן שיין בדיניהן,
 וכמו דבחרו״מ חייבין הפירות שגדלו ברשות נכרי בתרוימ,
 אם חזר ישראל ולקח הימגו הפירוח, וכמבואר ברמב״ם
 בהייא שם, כמו כן בביכורים גמי הדין כן, דגם הפילות
 גופייהו לא גפקעו מרין ביכורים בזה שגדלו ברשוח הגכרי,
 ואם חזר ישראל ולקח הימגו חייב בביכורים, ומשוס דכיון
 דאין קנין לגכרי בא״י, עיכ ממילא ליח בהו דין הפקעה
 שיופקעו לעולם טניכורים, ורק פטורא לשעחו הוא דהוי,
 בעודן נרשוח הנכרי, מדינא דקנין נכרי, ושיה נזה ביכורים
 לחרו״מ, אכל לא דן הפקעה לעולם וכמשיכ. והכי מחבאל
 מםוגיא דגיטין דף מיז שם, דפריך הגיר למיד אין קנין
 לנכרי כא״י מהא דחק המוכר שדהו לגכרי לוקח ומכיא
 כיכוריס מפני חיקון העולם, מפני חיקון העולם אין
 מדאורייחא לא, ריל ושימ יש קנץ לנכרי כאיי, הרי להליא
 דלמיד אין קגין לגכרי באיי איגו מפקיעה גם מכיכורים,

 והיינו כמש״כ.

 הי״ט נחחום שעשה עיסה לעשוחה שאור לחלקה
 חייבה בחלה שאם לא חמכר יעשנה פח,
 אבל העושה עיסה לחלקה בצק פעורה מכיל, ובהשגות זיל
 נראה מן הגמ׳ שאף האשה שעשחה עיסחה לחלק חייבת בחלה
 שמא חמלך לעשוחה מיסה מההיא איחחא דאחח ושאלה לד
 מוגא בגין דאנא בטיא ממבל טיסחי אטרינא מהו וכו׳ איל
 אסור שמא חמלך לעשוח טיסה וכר מכיל, והגה הך
 דאטרינא מתפרשח בחרי גווני, או דהיא מימ לעשוחה
 סופגנין, או דהיא טימ לתלקה לטיסות פחותות מכשיטור,
 והשגת הראביל מתפרשת היטב לשני הפירושים, להא טכיפ
 מזיגן לגזריגן שמא תמלך, וקשה טל הרמבים שפסק לפטורה

 מן החלה.
 והנה באמה הרי לכרע לחלוק גחחום מאשה, לגחתום
 לעחו מעיקרא על ב׳ הרברים, או לחלקה, או



 חרושי רבנו הלכות בכורים חיים הלוי מז
 ומהחייבח בהשלמה שיעורה, כדין מיסה פחות מכשיפור.
 תראה ללעח הראב״ל, לגס אס נימא דחשיבא
 שעה חובחה ג״כ חוזרח ומחחייבח בהשלימה
 לשימור, ומשוס דלא גאמר הך דיגא דפעור של שעה
 חובחה פוערה למולם, אלא במידי דיש בו דין פעור בהחפצא,
 כמו נכרי והקדש וכדומה, משא״כ בחסרון שימורים, דעלם
 החפצא ליה בי׳ שום צד פעור, ורק חסרון שימור בלבד,
 בזה לא חייל בה שום דין הפקמה מחובה חלה, כיון דגם
 נשמתה• ובמת חסרון שיעורה לא הי׳ בה שום הלוה שם
 של פעור, ושפיר חוזרת ומתתייבת בהשלמת שימורה, וגס
 בעושה עיסחו קבין דחוזרת ומתתייבת בהשלמת שיעורא,
 דזה לכויע, וכדחגן בפי ב דחלה, ג״כ הוא משגי עממים,
 חדא משוס דלא הי׳ לה שעה חובה, ושטח משום דלא
 חל עלי׳ שם פטור, ולא גפטרה כלל, דאין בחסרון שיעורים
 שוס שם פעור. ובהכי מהבארים דברי הראביד שכחב וז״ל
 ומור דקי״ל אין דיחוי אצל מצוח ואחד זה ואחד זה כיון
 שהשלים עליו חייב מכיל, אשר לכאורה איט מובן, מאי
 שייטי׳ הכא בחלה הדין דאין דיחוי אצל מצוח, והלא בחלה
 תגן דאם הימה פעורה בשעת חובתה פטורה עולמית,
 וצ״ע. אכן לפ״ז הרי גיחא, דחלוק דין בשעת תובתה היתה
 פטורה מדין דיחוי, דלדין בשטת חובתה היתה פטורה צריכיגן
 רוקא שיחול בה אז דבר הפיטרה, ולא בחסרון שיעורא
 במלמא, דליה בזה שום הלוח דין של פטור, משא״כ בדין
 דיחוי, כל שלא חל בה מכ״פ החיוב של חלה, יהי׳ מאיזה
 טטם שיהי׳, חל בה דין דיחוי, אשר מיכ זהו שהקשה
 הראביד מהא דאין דיחוי אצל טצוח, ר״ל דהדין דבשעח
 חובחה היהה פטורה בלא״ה לא שייך בפטורא דחסרון שימור,
 כיון דליה בזה שום הלוה דין של פטור והפקטה בטצם
 החפצא, וכל מה שיש לדון בזה הוא רק מטטם דיחוי,
 וכיון דקייל אין דיחוי אצל מצוח ט״כ אחד זה ואחד זה
 כיון שהשלים טליו חייב. וגמצא דדברי הראב״ד שחי השטח
 הם, חרא דמה בין זה לטושה טיסחו קבין, ריל דלא חשיבא
 שעה חובחה כלל, וכמבואר ברמב״ס שם דכל פחוח מכשיטור
 ליח שטח חובה כלל לפטרה לעולם, ועוד דקי״ל אין דיחוי
 אצל מצות, ר״ל דאף אם היתה חשובה שטת חובתה טכ״פ
 לית בזה רק דין דיחוי בלבד, דקייל דאין דיחוי אצל מצות.
 ולדעת הרחבים גראה, דס״ל דהפטור בעושה עיסה
 טימ לחלקה אין יסוד דיגו מחמת מחשבתו שלא
 יהא בה שיעור בשמת לחם, דאי משום הא לא איכפת
 לן, דכיון דעכיפ איכא שיעור תלה בעודה עיסה שהוא
 שטת טיבולה שפיר מועיל •זאת להתהייב בהלה, ופטורא
 דע״מ לתלקה הוא משום, דאע״ג רשעת עיסתה גורמת לה
 להחחייב בחלה, אבל כיון דחשב עלי׳ שבשעת תלות דין לחם
 שבה ההא פטורה ממילא מיפטרא גם מהשחא, ולהכי הוא
 דאהט הא דטיקר חיוב חלה חלוי נשם לחם, רכל דחשב
 מלי׳ להיוח גפטרח במה לחם מיפטרא גס מהשחא, וגמצא
 דמחשבח לחלקה הוא רק גורם למיחל בה דין פטור טיי
 מחשבה פטור של שטח לחם, אבל לא דחסר בה מהשחא
 דין שיטורין המחייב בחלה, אשר טיכ שפיר מיקריא שטח
 חובחה ומחשבה פטור הפוטרה לעולם, כיון דבאמח חל בה
 עחה דין שיעור החחייב בחלה, ורק מפטרה משום מחשבה
 פטור של שעה לחם, משאיכ הראב״ד סיל דעצם מחשבת
 חילוק שבשמה לחם מיקרי חסרון והפקעה חובה שיעור גם
 מחה, ומשום דשיעור חלה שבעיסה בלא לחם איגו מועיל
 להחחייב בחלה, ועיכ שפיר סיל דלא מיקריא שמח חובחה
 וגס לא מחשבה פטור, כיון רכל הפקעה חובחה גם עחה
 הוא מדין חסרון שיעור המחייב בחלה. והגה חגן דעיסה
 שחחלחה סופגגין וסופה עיסה חייבה בחלה, ועיין ברטבים
 שפי׳ דהייכו שלשה החלה טיח לאפוהה בחמה והשלימה

 למשותה

 בשיעורה, ופטורא דע״מ לחלק הוא רק פטור מחשבה, מה
 שחשב עליה שלא יהא בה שיעור חיוב בשעה לחם, ועיכ
 שפיר מיקריא השחא בעודה בשיעורה שעה חובחה דמיפטרא

 למולם.
 אלא דבאמח הרי לא גוכל לומר כן, דמחשבח חלוקה
 משיי דין חלוקה מהשחא, דהרי בירושלמי מבואר
 דהעישה עיסה עימ לחלקה בצק פטורה, הרי דאס עשה
 לחלקה לאחר אפי׳ חייבה, ואם גימא דכל שחשב עליה
 לחלקה חשיבא מהשחא כחלוקה, א״כ גם בחשב לחלקה
 לאחר אפי׳ ג״כ הפטר מחיוב חלה, כיון דהיא כחלוקה,
 וליה בה שיעורא רמיסה, ובזה דמחשבח חלוקה עושה
 חלוקה הרי לא שייך כלל לחלק בין אם מחשבחו היא על
 לאחר אפי, או על קודם אפי/ אלא ודאי דאין במחשבה
 חלוקה דין חלוקה מהשחא כלל, ורק דהוא דין בחיוב חלה,
 רזה שסופה להיוח מחולקח ופטורה מחיוב חלה בשמה
 שחהא לחם, זהו הפוטרה טכשיו מחיוב חלה, וטיכ שפיר
 מחלקינן, דכ״ז הוא בחשב לחלקה בצק, אבל בחשב לחלקה
 לאחר אפי/ שכבר גגמר חובחה וכל דין לחם שבה, ט״כ
 לא איכפח לן טור במה שימשה בה אחיכ, ואין מחשבה
 סאה פוטרה מחיוב חלה. ועוד דמדברי הראביד בעצמו
 שכחב דהיכא רעשה ט״מ לחלקה צריך להפריש מדרבגן,
 משוס גזרה דשמא המלך, גראה מוכרח מזה דגם קודם שנמלכה
 אם קרא שם הקריאה שם חייל מדיח, דאליכ איך מחייביגן
 להפריש ממגה מחה משום גזירה דשמא המלך למשיחה
 כשיעור, והרי אם המלך וחעשגה אח״כ כשיעור חחחייב
 אז בחלה מד״ח, וא״כ הרי לא ההגי אז כלל ההפרשה
 שמקודם שהיחה רק מדרבגן, ומאי מהגיא ההפרשה מחה
 להחששא דשמא המלך, כיון דסוף סוף אם המלך ותעשגה
 כשיעור ההא צריכה הפרשה אחרה, אלא ודאי דגם קודם
 שגמלכה הקריאה שם חל מדיח, ומועילה שגם אם חעשגה
 אחיכ כשיעור ההא גפטרח בהפרשה זו, כיון דהויא קריאה
 שם גמור מדיח. ואס טמא דלדטח הראביד טחשבח חלוקה
 משוי לה כחלוקה ממש מהשחא, איכ איך חיילא בה הפרשה
 מדיח, והרי בעיסה פחוחה מכשיעור חגן בחלה פיר מ״ר
 דלא חיילא הפרשה כלל, אלא ודאי דאין מהשבח חלוקה
 מושה אוחה כחלוקה, ורק דמחשבחו לחלקה הוא זה דבר
 הפוטרה, ועיכ לא מהניא זאח רק לפטרה מחיובה, אבל
 לא שחהא מופקטח גם מהלוח קריאה שם דחלה. אשר לפיז
 צימ דברי הראביד שהקשה מעושה מיסהו קבין, כיון דהכא
 בעושה ע״מ לחלק היא עיסה גמורה כשיעור, ורק פטורא
 בעלמא הוא דרמי עלה, ושפיר צריך להיות דיגא דגפטרח

 לעולם, מטעמא דבשעח חובחה היחה פטורה.
 ועיכ צראה מוכרח מזה, דגם לדעה הראביד ע״מ לחלק
 לא מיחשב כחלוק, וכל הפטור של מושה מיסה
 עימ לחלק הוא כמשיכ לדעה הרמבים, משום דכיון דחשב
 עליה שלא יהא בה כשיעור בשמח הלוח שם לחם שהוא
 מיקר המחייב בחלה מיכ מיפטרא בהכי. והא דמדמה לה
 הראביד לעושה עיסחו קבין, הוא משום דהראביד סיל,
 דיסוד דין פטור זה של טימ לחלק הוא, דשיטור חלה
 שבעיסה בלא לחם איגו מוטיל להחחייב בחלה, וגמצא דעיסה
 זו דיגה חלוק, דהעיסה עצמה בגופה הרי היא עיסה שלמה
 כשיעור, ואך דהמחשבח חילוק גורס לחול בה פטורא דחסרון
 שיעור, אשר עיכ שפיר חלוק דין החיוב של חלה מדין
 הלוח הקריאה שם של חלה, דלענין הלוח קריאה שם, כיון
 דדינה דאינו מועיל לה מחשבח חילוק שאחיכ, עיכ ממילא
 דליה בה לענין זה שום דין חסרון שיעור כלל, משאיכ
 לפנין החיוב של חלה, שמועיל לה המחשבה חילוק לפטרה,
 והפטור שלה הוא מדין שיעורין, איכ ממילא היא שיה בזה
 לחסרון שיעור ממש, דלא חשיבא שעת חובתה כלל, וחוזרת
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 מעולם בחלה,,ואז הוא למשפחת לה שפיר גבה הדן פטור
 של הפקר. ולפ״ז גמצא לאעיג לבחלה הפקר שוה להקדש ללא
 תייל פעורו כי אם בשמת גלגול, מ״מ חלוקין הן בעיקר
 ליגן ומממן, לבהקלש הוא זה מעיקר הלין לאין ההקלש
 פוער רק בשעת תובתה, משא״כ בהפקר באמת הוי דגא
 רפוער לעולם בין בשעת תובתה ובין שלא בשעת תובתה,
 ורק לכיון רהפעור לא מצי להול כי אם בשעה שראוי,
 לגהוג בה דין הלה, עיכ ממילא רתלות פעורו הוא רק
 בשעה גלגול, וכש״נ. ולפ״ז מדויק היעב לשון הרמבים,
 דלפי המבואר הרי פעור הפקר של חלה, גהי דהוא רק
 בשעת גלגול, אבל אין זה משום דיגא רשעת חובחה, אשר
 מיכ בסיפא דהקדישה קודם גלגול ומשגלגלה פדאה פעורה
 השמיע הדין הפקר, לשם הא גקע מיקר הדין דבשעת
 תובתה היתה פעורה, ובזה הא גשתגה הפקר דהדין פעור
 שלו הוא גם שלא בשעת תובתה, משאיכ ברישא בפדאה
 קורם גלגול או הקדישה לאחר גלגול דחייבת שפיר כלל גם
 הפקר, כיון דעכיפ הרי שוה מיהא הפקר להקדש בזה רכל

 פעורו הוא רק בשעת גלגול ובלאיה תייבת.
 אלא דצ״ע על דבריגו, דהגה בפיג דתלה הגן אוכלין
 עראי מן העיסה עד שתתגלגל וכו׳, גלגלה וכו,
 האוכל ממגה מייב מיתה, כיון שהיא נותגת את המים
 מגבהת חלתה, ולכאורה מבואר מזה דמשעת גתיגת המים
 הויא בכלל עיסה הראוי׳ לדין חלה, ונדחזיגן דחייל בה
 קריאה שם של חלה, ורק דלא גגמר חובחה רק בגלגול,
 והויא דוגמה חבואה שהביאה שליש ולא גחמרחה, דחל בה
 קריאה שם של חרו״מ, אלא דחיובא דחרוימ אכחי ליה בה,
 והייגו משוס דכבר גגמר בה שם חבואה הראוי׳ לדין חרו״מ,
 וכל דין המירוה הוא רק לאשורי חיובא, וא״כ ה״ג בחלה
 דכווחה, כל דין גלגול הוא רק לאשורי חיובא דחלה, אבל
 דין מיסה הראוי׳ לדין חלה כבר יש בה משמח גחיגח המים,
 וזהו דחגן דמגבהח הלחה. ולפיז גס לעגין דין פעור הפקר,
 דגתבאר דאין עיקר תלות פעורו חלוי בהשמה חובה, ורק
 אם העיסה הרא בת הכי של תלות דין פעור של תלה, א״כ
 הלא צריך להיות דגו, דמשעת גתינת המים ואילך, דכבר
 הרא עיסה השייכה לדין תלה, א״כ ממילא דשייך בה גם
 תלות הדין פעור של הפקר, וצריכה היא גם להפער לעולם
 מי״ז, וכמו דקייל גבי תרו״מ דמשעת הבאת שליש חייל
 בהתבואה פעורא דהפקר וגפערת לעולם מתרוימ, וא״כ
 ה״ג גבי חלה משעה גחיגח המיס, כיון דחרווייהו חד דיגא
 להו, רהויין בכלל דין חרו״מ וחלה, ורק דמיחםר בהו חיובא.
 ולפיז ציע דברי הרמבים שכחב ראם הפקיר עיםחו עד
 שלא גלגלה וזכה בה ואח״כ גלגלה חייבה, דמבואר מזה דהכל
 חלוי רק בגלגול, וגס אם הפקירה לאחר גחיגח המיס אם
 אך זכה בה קודם גלגול חייבה, וציע דמ״ש מחבואה שלפגי
 מירוח דהפקר פוטר בה. ולכאורה מוכרח מדברי הרמב״ם
 אלה, דפטורא דהפקר מחלה אין זה כלל מקרא דובא
 הלוי וגו׳ הגאמר בחרו״ט, אלא דהוא פטור מסוייס לטגין
 דין חלה מקרא דטריסוחיכם, והוי ככל פטורי דחלה דאזליגן
 רק בחר השעה חובה, וע״כ ממילא דחלוי רק בגלגול דהוא
 שעה חובה דחלה. ואפילו אם גימא דהפטור מחלה ילין*
 חחרו״ט, ג״כ יוכל להיוח דפעורא דהפקר מחלה חלוי רק
 בשעה חובחה, עפי״מ דאיהא בירושלמי פ״ק דמעשרוח איר
 אילא מה גן קיימין אס בשגחמרח הכרי ברשוח ההבקר
 וברשוח ההקרש אמרה חורה ראשיה דגגך ולא של הבקר
 ראשית דגגך ולא של הקדש אלא כי גן קיימין בשהבקיר
 שיבלין ותזר וזכה בהן בהפקר פעור בהקדש תייב בהבקר
 פטור מן ההיא דאר״י בשם ר״י ובא הלוי כי אין לו תלק
 1גחלה טמך וכו׳ יצא הבקר שירך וידו שרן בו, הרי דבתרו״מ
 גופא איכא הרי מוגי פטורי להפקר, חרא דילפיגן מקרא

 דדגנך

 לעשותה מעשה פת, הרי דכשנפטרה מחמה מחשבה של שעה
 לחם חוזרח ומחחייבח, משום דלא חשיבא שעת חובתה,
 אשר לכאורה ציע מיש מעימ לחלקה לדעה הרמבים
 דגפערח לעולם, אכן לפי המבואר גיהא, דשאגי החם דבלא
 שם לחם אין מעשה עיסה גורם שום צד חיוב של חלה,
 וגמצא דחסר בה מהשתא עיקר מעשה עיסה המחייבה
 בחלה, וע״כ אין זה שעת חובתה, וחוזרת ומתחייבת בהשלימה
 למשוח מעשה פח, משאיכ בעימ לחלקה דשם לחם לא
 פקע מיגה, ושיעור של שעת עיסחה ראוי לחייבה בחלה, ורק
 דגפטרח משום מחשבה פעור של שעה לחם שבה, עיכ שפיר

 מיקריא שעת תובתה וגפטרת לעולם.

 פיח היו וכן המקדיש עיסתו או המפקיר אותה קודם
 שגתגלגלה ופדאה או זכה בה ואח״כ גלגלה,
 או הקדישה או הפקיר אותה אחר שנתגלגלה ופדאה או זכה
 בה ה״ז חייבה בחלה, הקדישה קודם שתתגלגל וגתגלגלה
 ביד ההקדש ואת״כ פדאה פטורה שבשעת חובחה היחה
 פטורה עכ״ל, והגה מהא דהזכיר הרחב״ס ברישא גם הפקר
 הרי מבואר ראם היתה הפקר בשעת גלגול פטורה, ורק
 בהפקר שלא בשמח גלגול הוא דחייבת בתלה, וכ״ה להדיא
 בשויע מיד סי׳ שיל שאם היהה הפקר בשעה גלגול פעורה
 מן התלה, וא״כ צ״ע מיש דבסיפא דבשעת חובחה היחה
 פטורה גקט הרמב״ס רק הקדש והשמיט דין הפקר, והלא

 חרווייהו חד דיגא להו, וציט.
 ונראה לומר, דהגה טיקר דין זה דהפקר פטור מחלה
 לא גחבאר מהיכן יליף, דהרי מקרא דטריסוחיכם
 לא ממעטיגן רק עיסה הקדש וטיסה גכרי, אבל טיסה
 הפקר לא מציגו שחהא ממועטח מקרא דעריםוחיכם, וציל
 דילפא בזה חלה מחרוימ דהפקר פעור בהו מקרא דובא
 הליי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא הפקר שיש לו חלק
 ונחלה עמך, והיג ילפינן חלה דיש בה גיכ הך פטורא. והן
 חלוקין בחרו״מ הקדש מהפקר ביסוד דין פטורם, לבדן
 הקלש העיקר תלוי בהקלש של שמת הובחן, ראם היו הקדש
 בשעה הובחן דהיינו שעה הבאה שליש ומימת נפערץ
 מתרוימ, משאיכ בדין הפקר כל שתל בהפירות שם הפקר
 שעה אתת, לעולם אית בהו פעורא דהפקר, ואין דינו תלוי
 כלל בשעת תובה, וכדתנן בפיק רפאה לעולם הוא נותן
 משום פאה ופעור מן המעשרוח על שימרח ונותן משום
 הפקר ופעור מן המעשרוח עד שימרח וכו׳ המקדש ופודה
 חייב במעשרוח על שימרח הגזבר, הרי לבהקלש בעינן
 דקא שיהא המירוה ברשוח הקדש וזהו הפוערן מחרוימ,
 משאיכ בהפקר לעולם כל שהיו הפקר שטה אחה הרי הן
 פטורין למולם מחרו״מ, ובלבד שיהא קודם מימח דלאחר
 חירוח כיון שכבר גגמר חיוב הפימח בחרוימ שוב לא חייל
 בהו שום פטורא, אבל טיקר פעורו לא הלי במירוח ושמח
 חובה. ולפיז גראה, דגם בחלה כיון דפטור הפקר שבה
 נלמד מחרוימ ומקרא דובא הלוי וגו׳, איכ הוא שוה בדיגו
 לפטור הפקר של חרו״מ דאינו חלוי כלל בשעה חובה, וכל
 שחל בה שם הפקר שטה אחה הרי היא לטולם בפטור הפקר
 שבה. אלא דבאמח הך דיגא לא יוכל להחקיים כלל גבי
 חלה, דאם בהפקיר אוחה קורס שגעשיח עיסה, הרי אינה
 עוד מעניגא דדן חלה כלל, והרי היא כמו חבואה קורם
 הגידול, ואינה שייכה עוד לשום דן חיוב ופטור של חלה,
 ואם הפקיר אוחה לאחר שגעשיח עיסה דהייגו לאחר גלגול,
 הרי כבר גתחייבה בחלה, ושוב לא מיפטרא, והרי היא כהבואה
 לאחר מירות דתגן דאין ההפקר פיטר בה, וגמצא ללא
 משכחח לה פטורא דהפקר מחלה רק בהיתה הפקר בשעת
 גלגול, דהוא שעת התתלת הדין עיסה, דאז הוא דהויא בת
 הכי של תלות דין פעור של חלה, והעיסה עוד לא נתחייבה
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 הפקר האמור בחלה ילפינן לי, מתרו״מ, ושוה הוא ממש
 לפמור הפקר האמור בתרוימ לכל מיל/ ללעולם הפקר פוטר
 בה, ולא תלי כלל נלין שעת חובתה, ומימ כל שלא גלגלה
 כיון שאינה בת מיגה של עיסה האמורה בחובת חלה אין
 ההפקר פוער בה, וממילא ללין פעור הפקר שבחלה הוא רק
 בשהפקירה בשעת גלגולה, ומימ אינו תלוי בדן שעת
 תובתה, ומיושב היעב לשון הרמבים שכלל לין הפקר ברישא,
 להשמיענו שפעורו הוא רק בהפקר של שעת גלגול, ומ״מ
 בסיפא השמיעה משום לאין דנו תלוי בשעת תובתה, וכשינ.

 פיי הייד השותפין תייבין בראשית הגז והוא שיהי׳
 בתלק כל אהל מהן כשיעור, אבל תמש צאן
 בלבל של שגי שותפין פעורין, מכיל, והוא מסוגיא לחולין
 דקליה לתגיא שם בהמת השותפים תייבת בראהיג ולי אלעאי
 פוער, ופסק כחכמים, וכיה להדא ברדביז ובביאור הגריא
 על יויל סי, של״ג יעויש * אכן מיין במנחה חיגוך שהוכיח
 להרמבים פוסק כריא, מהא לפסק הרמבים בפיו מה׳
 ביכורים שס לעגין חלה לעיסה השוחפין חייבה בחלה אןן
 אם אין בחלק כיא מהן כשיעור, ורק בשוחפוח גכרי הוא
 דבעיגן שיהא בחלק כיא מהן כשיעור, וקשה דמיש בראהיג
 לבעינן דקא שיהא בחלק כיא מהן כשיעור, ובעיכ רהא
 רמצריך הרמביס שיהא בחלק כ״א כשיעור הוא משום
 דפוםק כריא לשוחפין פמורין, ועל כן בחלה הא מבואר
 בחולין רקל״ה שם דגם ריא מורה דשוחפין חייבין, ועיכ
 פסק רחייב גם אם אין בחלק כיא מהן כשיעור מכיר,
 ומבואר מחוך דברי המגחת חיגוך להיכא ריש בחלק כיא
 כשיעור אז ליכא גם לריא פטורא דשוחפוח, וזה צ״ע דהרי
 הא מבואר בחולין שם דריא ורבנן פליגי גם בחרומה,
 ובחרומה הא בודאי ראיה בחלק כיא מהן כשיעור, דבתרומה
 הא ליכא שיעורא כלל, רכל מקצה בפ״ע חייב בחרומה,
 אלא ודאי דהך דינא דשוחפים פעורים לר״א הוא בין ביש
 בחלק כיא כשיעור ובין באין בחלק כיא כשיעור, ומשום
 דשותפות הוי־ דבר הפוער, ואפילו היכא ראיה בחלק כ״א כשיעור
 ויש ד בכל חלק לבד לחייבו מימ כל דחייל שם שותפות

 מפער מדין שותפות.
 והא דמחלק הרמבים בין חלה לראה״ג, דבחלה מצמרן*
 של שגיהם לשיעורא, ובראה״ג בעיגן דוקא שיהא
 בחלק כיא כשיעור, נראה דהייגו משום דחלוקה חלה
 מראהיג, דבחלה עיקר חיובא ושיעורא הוי רק על גון*
 החפצא של העיסה, רכל דהויא עיסה שהיא כשיעור געבלת
 ומתחייבח בחלה, ועיכ מצערפי לזה גם משגי בעלים מיוחדים,
 כיון דיש כאן מימ מיסה שימור הנטבלח לחלה, משאיכ
 בראהיג, אחרי דילפינן מקרא דאינה טובלח, הדר דינא
 דאין כאן חיונא כלל על גון} החפצא של הגיזוח, ורק על
 הנעלים הוא דחייל חיונא, וכן צירוף שיעורא דחמשה צאן
 גיכ לא הוי כהחפצא של הגיזוח, וכדחזיגן דגם נגזז השני׳
 לאחר מכירח גיזוח הראשוגה גיכ פסק הרמבים כהעיו
 שם דחייב בראה״ג, ואעיג דליכא גבי׳ כלל חפצא גיזות של
 חמשה צאן כיון דמכר אתת קודם גיזת תברתה, ומימ
 חזיגן דחייב בראהיג, ובעיכ שימ דעיקר צירוף שיעורא
 בעיגן רק לגבי הבעלים, דבגיזח חמשה צאן מהחייב בראהיג,
 ועיכ מצטרפי גם בזאחיז, ולפייז לא מצטרפי רק בחד בעלים
 אבל בחרי בעלים לא יוכלו להצטרף כלל בשיעורם, כיון
 דאין כאן דין צירוף בהחפצא של הגיזוח כלל, וגם דכיון
 דהחיוב חייל רק על הבעלים איכ מאחר דכיא בפיע ליכא
 גבי׳ שיעורא שחחייבגו, ממילא לא שייך שיהא אחד מסייע
 לחבירו בחיובו, ולא מצטרפי יחד, וזהו שפסק דבעינן שיהא בחלק
 כ״א מהן כשיעור, משום דבלאיה חסר שיעורא, אבל אה״ג דבעיקר
 הדין דשותפוח פיסק כחכמים דשוהפיח לא מפערא, וגמשיכ.

 פיט

 ״מגנך ולא של הפקר, דבזה הפקר שוה להקדש, רכל פעורו
 הוא רק בשעת תובתן, ועוד איכא בהפקר פטור נוסף מקרא
 דובא הלוי וגו׳, דמיני״ ילפיגן דהפקר פוטר לעולם, גם אם
 הפקיר שבלים וחזר וזכה בהן, ולא חלי כלל בדין שעה חובתן,
 ולפ׳ז הרי ייל דהא דחלה ילפא מחרוימ לטגין הפטור של
 הפקר, הוא רק לטגין הפטור דדגגך ולא רגן הפקר, אבל
 הפטור השני שיש בהפקר מקרא דובא הלוי וגו׳, בזה לא
 •לפא כלל חלה מחרוימ, ואיכ ממילא דהדר דינא דהפטור
 של הפקר שבחלה הוא רק בשעה חובחה, כיון דעיקרו הוא
 מקרא דדגנך, וניחא היטב הא דפםק הרמב״ם דהפקיר
 קודם שחהגלגל וחזר וזכה בה חייבה בחלה, ולא חלק בין
 קודם גחיגח מיס לאחר גחיגח טיס, כיון דשאגי פטור הפקר
 שבחלה דהוי רק בשעה חובחה דהוא זה שעח גלגול. אלא
 דלפיז שוב קשה סוף דברי הרמבים שפסק דהקדיש קודם
 גלגול ופדה לאחר גלגול פטורה, ולמה השמיט הפקר, כיון
 לגם הפקר דינו כן ראם היחה הפקר בשטח הוכחה

 פעולה, וציע.
 £לא דנראה, דבאמח לא דמי כלל דין נחינח הטיס לדין
 הבאה שליש, וחלוקין הן ביסוד דינם מהדרי, דאעיג
 לבתרווייהו הוי דינא דתל בהו קריאת שם דתרוימ וחלה
 ותיובא לית בהו, מימ ביסוד ועיקר דינם שני מנינים
 נפרדים הם, דהבאת שליש יסוד דינה הוא בדין תיובא דתרו״מ,
 וביאור דין זה הוא, דהנה בתיובא• דתרו״מ במינן שני
 לבלים, דגגך, שזהו עצם המתוייב בתרוימ, ודיגונך, דנלא
 מירות לא מתתייבי, ועיז הוא דגאמר דין הבאת שליש,
 לבהכי הוא דחשוב דגגך, וזהו כל יסוד דגה של תבואה
 שהביאה שליש, משלם בה הדין של דגגך האמול בחיובא
 דתרוימ, וזהו ג״כ טממא דתל בה קריאת שם דתלוימ, משום
 לגשלם בה דין דגנך לענין החיוב, וגמצא ליסוד דגה של
 הבאה שליש שמועיל שיחול הפרשה דחרוימ הוא זה מדיגי
 החיוב של חרוימ, משאיכ בדין חלה כל דין חיוב חלה
 חלוי רק בשם עיסה, והלוח שם מיסה מלוי רק בגלגול לבד,
 וגחיגח המים איגה שייכה כלל לדין החיוב של חלה, ויסוד
 הדן לנחינח המים נלאה להוא זה דין הנאמר במסויים
 לענין דין הפרשה לחלה, למשמח נחינח המים חל בה
 קריאה שם דחלה, אעיג דלענין החיוב לא חייל בה עוד
 מירי, ואין נחיגח המים מומלח כלל לזה, מימ חל בה
 קריאח שם, וכדאיחא, בירושלמי שם והובא ברמב״ם בפיח
 מבכורים שס דהא דכיון שנותנת המים מגבהת הלחה הוא
 זה מקרא דראשית עריסותיכם, ופירושו דאעיג דלענין ההיוב
 לא חשיבא אכחי שום שעה חובה כלל, מימ זהו גזה״כ
 לראשיה עריסוחיכם רחל בה מימ הפרשה דחלה. אשר
 לפיז נראה, דלפגין הדין דהפקר שפיל חלוקין הן גחיגח
 המים והבאח שליש זמיז, דגראה דגם' בחרוימ דהפקר פוטר
 בהם למולם גם שלא בשמח הובחן, וכל חבואה שהביאה
 שליש כיון דשייך בה דין חרוימ חילל בה פטורא דהפקר,
 מימ אין זה טשום טטמא דחלוח קריאה ־שם של חרוימ,
 דאין דין חלוח קריאה שם שייך כלל לחלוח דין הפקטה
 ופעור, וכל דין הפקעה ופטור שייך רק לחלוח הובחן של
 חרזימ, והא דמועיל שיעורא דהבאח שליש לענין הלוח
 פטור הפקר, הוא משום לכל שהביאה שליש הרי נשלם בה
 דין דגנך ההמור למנין חיובא, ומשו״ה הוא רחל בה פטורא
 דהפקר, ואיכ כ״ז לעגין הבאת שליש שהוא שיטור האמור
 לעגין חוכת תרוימ, משאיכ בשימורא דגתיגת מים דחלה,
 רכל דיגו הוא רק לעגין חלות קריאת שם של חלה, אבל
 אין זה שייך לדין חובה חלה, ולענין חובה חלה דגה כקמח
 לאיגה בכלל מיסה כלל, א״כ ממילא דלא חייל בה גם פטורא
 דהפקר, כיון דאינה בה מינה של עיסה האמורה לענין חובח
 חלה. אשר לפיז שוב נוכל לומר כמש״כ מקורם, דדין פעור
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 כופר בכל בשעת התחלת חיובו, ואז בודאי פטור כופר בכל,
 ומיישבים היטב דברי הרין. והנה לפי דברינו קשה, דלמה
 לו להר״ן לטעמא דכופר בכל, תיפוק לי׳ דהרי לענין חיוב
 הדש הרי קדמה הודאה לתביעה, ובקדמה הודאה לתביטה
 הא ליכא שבועה. אכן נראה רזה אינו, דהרי הא דשביעימ
 משמעת הוא רק החיובים שיש למלוה על הלוה אבל העענות
 והתביעות לא בטילי, ונמלא דהתביעה קיימת ועומדת,
 וכשהודה אחר שביעית הוי הודאה על תביעתו שלפני שביעית,
 ועיכ שפיר הי׳ חייב אם לא משוס הך עעמא דכופר
 בכל, ועל כן הוסיף הרין הך טעמא דכופר בכל, וזה
 תלוי בחיובא, ולא בעענה, ובעינן שבשעת החחלת חיובו
 יהא מודה במקצת, וכיון דהחיוב הא הוי מחדש, דחיוב הראשון
 הרי כבר נשמט, טיכ שפיר הוי כופר בכל ופטור], הא
 חזינן מדברי הרין אלו, דהא דשביעית משמטת, הוא רק
 חיוב השבועה, אבל עצם החוב אינו נשמע, והיינו כדעת

 הרמב״ם שהבאנו.
 ואשר יראה בדעת הראביד, דס״ל דאעיג דמרבינן לה
 מקרא דשביעית משמעת את השבועה, וכמבואר
 בשבועות דמיט ע״א, מ״מ הרי פשוט דאין שמטה שייכה
 אלא בממונא, ותו לא מצינו במנין שמטה כלל שתשמע דברים
 אחרים מלבד ממונא, והגט טצמך, הרי שיש לארס תיובא
 טל חבית שישבט בדבר שאיגו גוגמ לממונא, האס חשמט
 את השבועה הלזו, הרי פשיטא דלא, ומשום דאין שמטה אלא
 בממוגות לחוד, א״כ הרי גם בשבועת ממוגא, אם גימא
 דאיגה משמטת את מצם החוב, איכ גמצא דהשמטת השבועה
 הויא רק שמיטת שבוטה למוד, בלא שום סרך שמיטת ממון,
 ובשבועה למוד ס״ל להראביד דלא שייכא כלל שמיטה, דאין
 שמיטה אלא במצס החיוב ממון בלבד, ועדיפא מיגה מצאגו דגם
 ממון איגו משמט אלא א״כ זקפו במלוה, ושאר תובות כגון
 נזקין והקפת חגות איגו משמט, ואיזה זקיפת מלוה שייך
 גבי שבימה להשמט, ואשר טיכ פירש הראביד, דהגזהיכ
 דשביטיח משמעח אח השממה בא להשמיעגו דבמקום שהלוה
 גתחייב שבועה אז גם עצם החוב גשמע, אעיפ שטטד
 בכפירת תונו, והא דכפרנית אינה משמעת היינו דוקא היכא
 דלא נתתייב שבועה, דאז אינו יכול לתובעו כלום, ועיכ

 לא חל עלי׳ שמיעה.
 ואשר יראה לומר בישוב דעת הרמב״ם, דהנה בהך
 דינא דשמטה מצינו טשה דשמוט כל בעל משה
 ידו, ולאו דלא יגוש, וצריך ביאור אם הך לינא לשממה
 ליכא כ״א בשמיטת טצס החוב שיבטל לגמרי, אבל אם עצם
 התונ לא שייך בדין שמיטה שיבטל אז איגו גוהג בו דין
 שמיטה כלל, או אולי אפשר כיון דאיכא לאו דלא יגיש איכ
 אף אם עצם המוב איגגו מתבטל מ״מ גוהג בו דין שמיטה
 לעגין זה שאיגו יכול לגוגשו, ואם אך יצוייר רעל עצם
 השמטת המוב לא יוכל למול מליו דין שמטה, ומל הגגישה
 תוכל לתול מלי׳ דין שמטה, אפשר דיוטיל הדן שמטה
 לטגין הך גגישה שתתבטל. וגראה דזהו דטת הרמבים
 להשמיטה מועלת לעגין השבועה ולא לעגין עצם החוב,
 והבאגו טל זה השגת הראב״ד דהרי שמטה לא שייכא אלא
 מל חיוב ממוגא, וכיון דטצס החוב איגו משתמט הרי קשה
 איך תחול השטיטה טל השבוטה לחוד, ולפי״ז גיחא, דהרי
 השבועה היא אתת מגגישות של תביטת התוב, וא״כ שפיר
 אמריגן, גהי דטצם החוב איגו משתמט, מ״מ לאו דלא יגוש
 איכא, ושפיר משתמטת הך נגישה דשבומה. ובזה יבואר
 היטב לשון הרמבים שכתב הך דיגא דשביעית משמטת את
 השמטה וסיים הטעס משוס שגאמר לא יגוש מכל מקום
 לא לשלם ולא להשבע, וקשה דאמאי שגה הרטבים והביא
 הך קרא דלא יגוש, והרי כשבועות דמ״ט ילפיגן לה מקרא
 דדבר השמעה דאפילו דיבור משמעת, אכן לפי דבריגו הרי

 גיחא

 הלכות שמיטה ויובל
 פיס ה״ו והשממית משמעת את השבועה וכו׳ בריא
 כשבועת הדייגין וכל כיוצא בה מדברים שאם
 יודה בהן שביעית משמעתן אבל שבועת השומרין והשותפין
 וכיוצא בהן משבועות שאם יודה בהן ישלם היז ישבע אחר
 השמעה מכיל, ובהשגות זיל כמדומה לי דבר זה הוציאו מן
 הירושלמי במס׳ שביעית האונס והמפתה והמוציא שיר וכו׳
 אמר ריי בשם רב דרבי מאיר היא דאמר במלוה הדבר
 תלוי וכו׳ מכיל, והנה הך דינא דהרמביס הוא תוספתא
 ערוכה בשביעית פיח דבר שהשביעית משמטתו משמעת
 שבועתו ודבר שאין השביעית משמעתו אין משמעת שבועתו,
 והובאה התוספתא הלזו בירושלמי שבועות פ״ז, והראב״ד
 הוסיף רזה דחיוב שומרין וכדומה אין שביעית משמעתן הוא
 מהמשנה שביעית פ״י מ״ב דהאונס והמפתה והמוציא ש״ר
 וכל ממשה ב״ד אין משמעין וקאמר ע״ז בירושלמי דרימ
 היא דאמר במלוה הדבר תלוי, וא״כ צ״ע איזה השגה יש
 כאן, אם לא שגימא דבא להראות מקור דברי הרמב״ם,
 אשר לזה הי׳ צריך לציין גם דברי התוספתא גיכ, וצ״ע.
 ונראה לומר, דהגה הרמבים שם בהית כתב זיל הלוהו
 ותבעו וכפר בו והגיע השמטה והוא בכפירתו
 והודה אתר שעברה שביעית או שבאו עליו עדים אחר
 השביעית אין השביעית משמעת, וכתב עיז הראביד שדין
 זה איגו אלא כשפטרוהו ביד בשבועתו אבל בלאיה משמע
 לאניכ קשיא מתניתין לשבועות דתגן השביעית משמטת את
 השבועה והרי זה עומד בכפירתו, ריל מזינן מזה לאעפיי
 שעומד ככפירתו מימ כל זמן שתייכ לישבע ויש להמלוה זכות
 לתובעו עדיין משמעת, וקשה מל הרמבים שסתם הדכרים
 ולא מלק בין כפירה שתייבין עלי׳ שבועה ובין כפירה שאין
 חייבין עלי׳ שבועה. והנה בהך דינא דשביעית משמעת
 את השממה, הרי לא מצאנו אלא דמשמטת את השבועה,
 אבל אם משמטת את טצם ההוב זה לא מלאנו, והנה העעם
 של הך דינא דמלוה שכפרוה אינה משמטת הא הוי משום דכיון
 דאיגו יכול לתובעו עיכ לא קריגן בי׳ לא יגיש ואינו משמט,
 וא״כ לכאורה צריך להחלק, דהחיוב שבועה דאית לי׳ למלוה
 עליי שפיר משמעת, אבל עצם החוב שכפרו ואין לו לתובעו
 אינו משמט, ולפייז צריך ביאור מה זה שהוכיח הראביד
 מהא דשביעית משמטת אח השמטה דמשמטח גם אח
 החוב, ועיין בבעהית שער מיה הייב שכתב כן דמשמטת
 את השבועה ואיגה משמעת את החוב. ועיין ברין פרק
 כל הנשבעין שכתב על הא דתנן דהשביעית משמעת את
 השבועה, דאעיג דהמלוה טצמה אינה משתמטת הואיל והיא
 כפרגית, מימ מאתר שמה שהודה משתמט איכ געשה
 כופר הכל דפטור מן השמטה, [וכבר הקשה מיז הגאון בטל
 מנחת חינוך, דהרי הא דכופר הכל פטור מן השבועה הוא
 רק אם בשעת תביעה הי׳ כופר בכל, אבל אס בשעת
 הביעה הי, מודה במקצת לא אכפת לן אם אחיכ נעשה
 כופר הכל, כמו בהילך דפעור משום דהוי כופר בכל, ומימ
 אם לא אמר הילך ואחיכ פרע המקצה חייב בשבועה
 הקודמח, והינ דכווחה. ונראה דהרין קושיא אחריחא
 קשיח,׳, לבאמח הא דהשבוטה נשמטה לא קשה כלל, להוי
 גזה״כ, כדילפינן במס׳ שביטוח דמיט מיא מקרא לוזה דבר
 השמטה, ואיכ יהא דמלוה כפרניח אינה משמטח, הוא רק
 בעצם החוב, אבל השבועה נשמעה, אלא דקשה עדיין דמאי
 איכפת לן במאי משמעה השבועה, מימ הרי החוב לא
 נשמט עדיין. איכ הרי יתזור ויתבענו ויתתייב בשבועה שנית,
 וטיז משני, דמאתר דמה שהודה כבר נשמט, איכ לענין
 חיוב חדש הו לא יחול מליו משום דהוי כופר בכל, ולפיז
 יחישמ היטב דברי הרין, דלטנין חיוב חדש הא נמצא דהוי
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 פ״י הל״ה אבל כל הגאונים אמרו שמסורת היא בידיהם
 איש מפי איש שלא מנו באותן השבמים
 שנה שבין חורבן בית ראשון ובנין בית שני אלא שממות
 בלבד בלא יובל, וכן משחרב באחרונה לא מנו שנת החמשים
 אלא שבע שבע בלבד מחחלת שנת החורבן וכן עולה
 בגמרא וכו, מכיל, ובהשגות דל איא הגאונים שאמרו שאץ
 מונץ משגת החורבן אלא שבע אולי גיכ קודם החורבן כי
 יש מפרשים דםבירא לה ו כרבי יהודה דאמר שנת תמשים
 עולה לכאן ולכאן וכו׳ מכיל, וביאור הדברים של השגת
 הראב״ד הוא, דבאמת הרי מבואר בערכין דף ל״ב דבבית
 שגי גהגה רק שביעית ולא יובל מ״מ מגו יובלות לקדש
 שמימין, וכן פסק הרמבים בהל״ג שם, הרי דאעיג דאין
 יובל גוהג, מ״מ תשבון השגיס של שביעית היה מתחיל לאחר
 שגת התמשים, ועיכ מגו יובלות בכדי להתתיל אתיכ חשבון
 שנות השביעית, ואיכ מיש דלאחר תורנן לא מנו יובלות,
 הלא הרין של חשבון השנים לא נשתנה גם לאתר החורבן,
 ומיכ סובר הראביד דמה שאמרו הגאונים דלא מנו יובלות
 לאחר חורבן, הוא רק לר׳ יהודה, דלדיד׳ גם בבית שגי
 לא מנו יובלות, מאחר שעולה לכאן ולכאן, אבל הרחבים
 דפםק כרבנן דבבית שני מנו יובלות לקדש שמימין, קשה

 מ״ש דלאחר חורבן לא מנו יובלות.
ר יראה לומר בזה, עפי״מ שפסק הרמב״ס בהליא שם ש א  ו
 ז״ל מצוח עשה לספיר שבע שבע שנים ולקדש
 שנת החמשים שנאחר וספרת לך שבע שבתות שנים וגו׳
 וקדשתם את שנת החמשים, ושתי מצות אלו מסורין לב״ד
 הגדול בלבד מכיל, ואיכ י״ל דאין היובל נוהג אלא איכ
 הוקבע עיי ספירה וקידוש ביד, ואם לא הוקבע עיי ספירה
 או שלא קדשוהו איגו יוכל, וכן הוא בר״ה דף ת׳ ודף כיד
 וקדשתם את שגת התמשים שגים אתה מקדש ואי אתה
 מקדש תרשים, הרי דהוי קידוש גמור כמו קידוש ריח,
 וכמו דנקידש ר״ח אם לא קדשוהו ב״ד לא הוי ר״ח כלל,
 כמו כן בקידוש שנת החמשים אם לא קדשוהו ב״ד אין דין
 יובל על השני; כלל. והנה הא דמנו יובלות לקדש שמימין,
 הא הוי משום רכן הוא הדין דאעיג דאין יובל נוהנ מ״מ
 אינו עולה במגין השמיעין, וצריך למגות השמיעין אתר
 שיעבור שנת היובל. ולפ״ז נוכל לומר בדעת הגאונים לדעת
 הרמביס, דכ״ז הוא בזמן הבית שהיתה ספירת ביד וקדשו
 את היובלות, וחיילא בהו קביעותא דשנות יובל, אלא דלא
 היה היובל גוהג משום דלא היו כל יושביה עליה, והך
 דיגא רכל יושבי׳ איגו מעכב אלא שלא יגהגו בה דיגי יובל,
 כמו התזרת שדות וכדומה, אבל עצם השגה דין יובל עליה
 מרית, וע״כ הוי בה דינא שאיגה עולה לחשבון השמיעין,
 ועיכ מנו יובלות לקדש שמימין, משאיכ לאתר החורבן,
 דחסר אז ספירה וקידוש ביד, עצם השנה ליה בה דין
 יובל, דבלא קביעת הספירה והקידוש כל השנים אין נקבעים
 ועולין בחשבון היובל, ובעל כל מספר היובל, ושנה זו אץ
 בה דין שנה החמשים ואינה שנת היובל כלל, ועיכ באמת
 הדין רעולה היא למנין השמיעין, ולא שייך למנוח יובלות
 לקדש שמימין כיון דמצד הדין השנה עולה במנץ השביעית
 הבא, ושפיר פסק הרמב״ם לדעה הגאונים דלאחר החורבן

 אין מוגץ רק שמימין לבד וחשבון היובלות בעל.
 ונראה דיםוד דברי הרמביס עפיי הספרא פ׳ בהר וזיל
 מנין עשה שביעיח אעיפ שאין יובל חיל והיו
 לך שבע שבתות שנים, ומנין עשה יובל אעיפ שאין שביעיח
 תיל תשע וארבעים שנה דברי ר״י וחכ״א שביעית נוהגת
 אעיפ שאין יובל והיובל איגו נוהג אלא איכ יש עמו
 שביעית, והנה הא דקאמר עשה יובל אעיפ שאין שביעית,
 היכן מצינו שהיובל יהיה נוהג והשביעית לא תהיה גוהגת,
 בעיכ רק באופן זה שבשנת השביעית לא היו כל יושבי'

 עליה

 כיתא, דאתרי דילפינן לה מקרא דדנר השמעה דמשמעת את
 השבועה, אכתי צריך לדעת איזה דין שמעה תל על השבועה
 בלא שמיעת ממוגא, ובמיכ דהייגו משום דחשיבא גגישה,
 ונכלל זאת בכלל לאו דלא יגוש, ועיכ שפיר הביא הרמבים
 הך קרא רלא יגיש, כיון דכל עיקר שמיעת השבועה היא
 אך מקרא דלא יגיש. והאומגה דגראה רעל גגישה לבד
 לא תייל כלל דין שמעה, וראי׳ לזה מכפרגית היכא דגתחייב
 שבועה לדעה הרחבים דהחוב איגו מתבעל ומותר לכובשו
 גיכ, הרי דלא חל על הגגישה דין שמעה ולא אמריגן דע״י
 השבועה תשתמעגה כל הגגישוח, וא״כ הרי קשה דאיך חלה
 שמעה על השביעה לבד. אכן גראה, רכל עיקר דין שמעה
ש למלוה על הלוה, אבל גגישה י  לא שייך רק על תיובא ש
 הא לא הויא כלל תיובא, אכן שבועה דהויא גגישה שהיא
 תיובא על הלוה, ע״כ שפיר מועיל מה דהויא גגישה על
 החוב שיהא תל על השבועה הדין דלא יגיש, וגם דהרי
ש לו י ש  מיקרה של שבועה הא הויא בצירוף התיוב תשלומין י
 מליו, דהרי איגו מתוייב כלל לישבע ורק דאם לא ישבע יהא
 תייב לשלם, ואשר ע״כ הרי ס״ל להראביד דגשמע גם החוב,
 אכן דעה הרמב״ם דהחוב אינו גשמע, אבל הא מיהא מועיל
 זאח, דחייל על השבועה דין גגישח חוב, ויש בה הלאו דלא
 יגוש, ואעיג דלא שייך בה דין זקיפת מלוה, והויא כשאר
 חיובי חורה, דאין בהם דין שמעה, אבל מאחר דדן שמעה
 שלה משום דהויא גגישה בעצם החוב, ומצם החוב הא יש
 בו זקיפת מלוה, ממילא נשמעה שבועשו גיכ משום לא

 יגוש, וכמשינ.
 והנה בגיעין דף יית אוגס וקגם ופיתוי וכתובת אשה שזקפן
 במלוה משמעין ואם לאו אינם משמעין מאימתי
 גזקפין במלוה משעת העמדה בדין, אשר לפייז הא צ״ע
 הך רכל שאין השביעית משמעת את הממון איגה משמעת
 את השבועה, דגקעה הרמבים על הגך ממוגות דאיגם משמעין
 משום דתסר זקיפת מלוה, והרי זה לא יתכן אלא בשלא
 ממד בדין, אבל כיון דנתתייב שבועה איכ הא כבר עמד
 בדין, ושוב הויא זקיפת מלוה ומשמעת את הממון, ותשמע גם את
 השבועה. וצ״ל דהא דהעמדה בדין חשובה זקיפת מלוה
 הייגו היכא שגחחייב או שהודה לו ואז הוא דהויא זקיפה
 מלוה, משאיכ היכא דלא גחחייב רק שבועה, עיכ עדיין
 לא גזקף חיוב הממון במלוה, ושפיר אינו נשמע. והרי הא
 דבעיגן זקיפה מלוה׳ הוא מקרא דמשה ידו דלא הוי חשה
 ידו כיא היכא דזקפו בחלוה, וכן הא דכפרגיח איגה משמעה
 הוא ג״כ משום דכיון דאיגו יכול לחובעו איגו בכלל משה
 ידו, ועיכ איגו משמע, ואיכ לדעה הראביד דםיל דהיכא
 דגחחייב שבועה חשוב משה ידו גם עצם המלוה וחיוב
 ההשלומין, וראי׳ לזה מדמשמע גם עצם החוב היכא דגהחייב
 שבועה, עיכ הוא הדין לעגין זקפו במלוה גיכ מהגיא הא
 דגחחייב שבועה שיהא גזקף גם מצם החוב במלוה. ולפייז
 זהו שהשיג הראביד על הרחבים שכחב דבכל הגי שאין
 שביעיח משממח אח הממון כגון חיוב שומרין וכדומה איגה
 משמעת גם את השבועה, וע״ז הקשה דכיון דהעעם דאיגה
 משמעת את הממון הוא משום דלא הוי זקפו במלוה, ואיכ
 כיז הוא בלא גתתייב שבועה בב״ד, אבל בשגתתיינ שבועה
 בביר אז הרי גם תיוב הממון גזקף במלוה, ואיכ שוב הדר
 דיגא להיות גשמע בין הממון ובין השבועה. והרמב״ם לעעמי׳
 אזיל דס״ל דבזה שגתחייב שבועה עוד לא גכלל מצם חיוב
 הממון בכלל משה ידו, וא״כ הוא הדין לענץ זקיפת מלוה
 גיכ אמרינן דלא הוי בכלל משה ידו ולא נזקף עוד הממון
 במלוה, וע״כ שפיר פסק דהשבועה גיכ אינה נשמעת,
 כיון רכל עיקר שמיעת השבועה הוא משום דהויא גגישה
 בהחוב, ואיכ כיון דליתא לשמעה בהחוב משוס דלא גזקף
 במלוה, עיכ גם השבועה אינה נשמעת כמו שנתבאר, ודוק.
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 הוא דחליא סמיטה ביובל, להיכא לפטורים מיובל פטורים גם
 משבימיח, משאיכ היכא לחסר הקידוש וספירה הא אין
 בזה לין פטור מיובל, להרי רחמנא אזהר וספרה וקלשתם,
 אלא ראם לא ספרו ממילא אין כאן יובל, אבל לא לפטורים
 הם, וגם היכא שאין ביד כלל לספור ולקדש, גיכ לא פטירי
 מיובל, ורק דאגוסים הס, ובכהיג דאין גפטריס טהיובל לא
 מצאגו רחלי רחמגא שביפיח ביובל, וטיכ שביטיח נוהגה
 אפילו היכא דחסר הספירה וקידוש. וגראה דהכי מוכרח
 מסיפא דספרא רטשה יובל אטיפ שאין שבימיח, דהייגו כגון
 שלא היו בשגח השביטיח כל יושבי׳ עליה, ואיכ הרי מוכח
 מזה להדיא דגם היכא דבאמלע היובל לא היו כל יושבי׳,
 מימ כל שבשגח היובל בשעחו היו כל יושביה עליה, נוהג
 בי׳ דין יובל, וקשה לפיז דאיך אמריגן דבזמן שאין כל
 יושביה עליה דליכא יובל ליחא גס לשביעיח, והא אכחי יוכל
 להיוח שבשנה היובל יהיו כל יושביה עליה ויגהוג היובל,
 ומה שאין עחה כל יושביה אין זה גוגע לדין יובל, אלא
 ודאי דהפירוש הוא דכיון דטחה הוא שטח פטור מיובל,
 טיכ פטורים גם משמיטה. ולפיז כיון דטיקר הדרשא, לא
 דחלוי בזה אס יהיה היובל נוהג בשטחו אם לא, אלא
 דהעיקר אם עחה בשמח שמיטה היא שטח פטור מיובל
 אם לא, ונמצא דאין השביעיח חלוי׳ בעצם הקיום של יובל,
 ורק בדין יובל היא דחליא שביעיח, ועיכ שפיר נוכל לחלק
 כחשיכ, דדוקא באין כל יושביה עלי׳ דפטורים הם מיובל
 טיכ לא גהגה גם שחיטה, טשאיכ היכא דחסר הספירה
 וקידוש, דאין בזה צד פטור מיובל, ורק דחסר עצם הקיום
 של יובל, טיכ אין שמיטה שלוי׳ בזה ביובל כלל, ואין זה
 כוגצג להך דיגא דרבי דשחי השמיטוח חלויוח זביז, והספרא
 דקאמר עשה יובל אע״פ שאין שביעיח ועשה שביעיח אמ״פ
 שאין יובל קאי על הא דכחיב וספרה לך שבע שבחוה שנים
 וקדשחם אח שנח החמשים אס דין שבע השבחוח וקידוש
 דשנה החמשים הם מעכבים זאיז אם לא, אבל• אין זה טגמ

 לדינא דרבי דשחי שמיטוח.
 והנה בערכין דף ייב הנך שט דאגלינהו םנחריב מד דאהא
 ירמיה אהדרינהו לא קחשיב להו, ועיין ברשיי שם
 דהמנין הראשון של יובל גחבטל אחר שגלו וכשהחזירן ירמי'
 החחילו למנוח שנוח היובל מחדש, וקשה לרבנן דרבי רסיל
 דשניעיח נוהגה אף באין כל יושביה מלי׳ מדיח, איכ הא נמצא
 לדידהו דגם לאחר שגלו עשרה השבטים מימ חשבון השביעימ
 היה קיים מדיח, ואיכ איך נחבטל לאחר שהחזירן ירמי״
 החשבון שמקודם שהיה קייס מהיח לענין שבימיח, וגם לרבי
 דסיל דבזמן שאץ כל יושביה מליה אין גם שביפיח, מימ
 הרי איכא מור כמה דברים שהם ריח החלויץ במטן שטח
 השבימיח, וטהגין גם בזמן דליכא כל יושביה, וכגון חרומוח
 וממשיות דחלויין בשטח השבימיח, וכמבואר נרשיי כחובוח
 דף כיה מיייש, וגהגו אז מדיח, ואיך בטל לגבייהו אחיכ
 כשהחזיין יימי׳ החשבון של שבימיח שמקודם שהיה קיים
 מדיח. והגיאה בזה, מיון רכל מיקי מה שקובמ למגין
 היובל היא הספייה, ופיכ כיון שהחחילו אחיכ לםפוי השנים
 של יובל מהחלה, מיכ ספייה זו היא שמבטלה להחשבון
 שמקודם, וקבמחן להשנים שאחיכ בכלל מנץ שנוח היובל
 שמחדש, והיא שהפקימה חשבון השבימיח שמקודם, וחייילא
 בהו קבימוחא דשנוח יובל שאחיכ. אכן היי כ״ז לא שייך
 אלא אם טמא דהספירה היא דין של פיכובא בפיקי
 קביעוחא דיובל, ומיכ שפיר אמרינ דהשניס שלא ספרו
 לא מלו למנץ היובל, ואחיכ כשההחילו לספור נעשה קביעות
 חדשה, אבל אם טמא רכל מיקרה של ספירה היא רק
 למצוה, ולא היא שקובמח להמגץ של יובל, וגם אינה
 מטכבח ביובל כלל, איכ הרי ודאי דלא שייך כלל שהבטל
 חשבון השביעיח שמקודם. אלא ודאי מוכרח כמשיכ דהספירה

 מעכבח

 עליה ובשגח היובל היו כל יושבי׳ מלי׳, ואיכ מיכ סיל לריי
 והכעיס דהכא דבשביעיח בעיגן כל יושבי׳, כרבי בריש
 מויק דמקיש שביעיח ליובל, ואיכ קשה רישא דספרא דאמר
 מגין עשה שביעיח אע״פ שאין יובל, הרי בזמן שאין יובל
 הא אז אין גם שביעיח, כדמוכח מסיפא דלמגין כל יושבי׳
 שוה שביעיח ליובל. ועיכ ציל דהך דרשא עשה שביעיח
 אע״פ שאין יובל איירי היכא דחסר ספירה ביד בינחים,
 דאז הרי בטל החשבון של יובל, וכמו שהבאנו לעיל לשון
 הרמבים דמצוח עשה לספור שבע שבע שנים ולקדש שנח
 החמשים, והיינו כדכחיב בקרא וספרה, והנך שנים דליה
 בהו ספירה אין טולין לחשבון שנוח היובל, ומבטלין אח
 החשבון שצריך לחזור ולספור טחדש שטח היובל, ונטצא
 דהנך שנים דליה בהו ספירה ליה בהו יובל, כיון דלעולם
 לא יצורפו לשני היובל. והנה כל הך דינא דוספרת וקדשחם
 לא קאי רק על יובל, דליובל הוא דבעינן ספירה וקידוש,
 אבל בשביעית לא הוזכר כלל ספירה גבה, דהספירה דכתיב
 בה היא רק משום יובל, אבל שביעית עצמה טטילא תיילא
 גם בלא ספירה וקידוש, ועיז קאי הספרא מגין משה שביעית
 אעיפ שאין יובל, דהייגו אם לא ספרו ביד איזה שטם,
 וגמצא דאלו השגיס ושביעית זו דלא ספרו בה איגם עולים
 לחשבון היובל, והיא שביעית בלא יובל, ובשביל שביעית
 הרי לא איכפת לן בהספירה, ועיז בא הספרא ללמד רעשה
 שביעית אמ״פ שאין יובל. הרי נמצינו למדין מתוך הספרא,
 דספירה וקידוש ביד הם לעיכובא ביובל, ואם אין ספירה
 והימש ליכא יובל, ואין השנים עולין בחשבון היובל כלל, וגם
 נלמד מזה דבלא ספירה וקידוש ביד עצם השנה אינה בכלל
 שגה היובל כלל, וכדחזינן דגם ספירה שאינה כלל בשנה
 היובל עצמה כיא בשגיס הקודמוח גיכ חעכבח ביובל,
 וספירה הלא ודאי רכל עיקרה היא לקבומ אח שגה החמשים
 שיהא דן שגה היובל עלה, ועיכוב הספירה בעיכ דהוא
 טל קביעוחא דיובל, וכיון דגם הקביטוח בטלה איכ ודאי
 דאינה בכלל שנח החמשים כלל, וכן מבואר מהספרא דבאין
 כל יושביה עליה מ״מ השנים מולין למטן היובל, ואם בשנה
 החמשים היו כל יושבי׳ עלי׳ היובל טהג, וכדחזינן דלא
 איפלגו ריי ורבגן אלא בלא היו כל יושבי׳ בשגח השביעיח
 עצמה, ומשום דחסרין שביעיח הוא דחעכב ליובל, אבל
 אם באמצע השבוע לא היו כל יושבי׳ שפיר השגים עולץ
 למגין היובל. אשר עיכ זהו שחלקו הגאונים, דבאין כל
 יושבי׳ עלי׳ דמנין היובל נוהג עיכ מגו יובלות לקדש שמימין,
 כיון דדן שנח המשים בה, ודינה דאינה מולה למטן השביעית,
 משאיכ בחסר ספירה וקידוש, דבמל כל המנץ של יובל, ע׳כ
 אץ מונק רק שמיטוח, כיון דבטל כל מנינא דיובל, וכל בלא
 יובל ליח בה דן שנח המשים ואין לנו למנוח רק שבע

 שבע בלבד, וכשינ.
 והנה לפייז הא נמצא נלמד מחוך דברי הספרא אלו דעשה
 שביעיח ואמיפ שאין יובל, דכחו דמיקר קביעה שנח
 השביעית לא במי ספירה וקידוש, כמויכ גיהוג דין שביעית
 הוא גיכ גוהג אף בלא ספירה וקידוש, ולכאורה קשה מאחר
 דהספרא קאי הכא אליבא דרבי דשחי השטיטוח חלויוח
 זב״ז, וכדהוכחט למעלה מהך דעשה יובל ואעיפ שאין שביעיח
 דהיינו שלא היו בשגח השביעיח כל יושבי׳ עליה, הרי דגם
 שביעיח בעיא כל יושבי/ והיינו כרבי דסובר דשביעיח חלוי׳
 ביובל, ואיכ אמאי לא חליא שביעיח ביובל גם בדין ספירה
 וקידוש. אכן גראה חה ודאי דלעגין ספירה וקידוש אין
 שביעיח חלוי׳ ביובל, [ועיין בראשוגים שהביאו דעח במהמיא
 דסובר באמה דבזמן דליכא קידוש ביד ליחא גס לשביעיח
 משום הך דרבי, והראשונים חלקו מליו מיין ברין פיר
 דגיטין], והסברא לזה גראה, דדוקא למנין כל יושבי/ ראם
 לא היו כל יושביה פלי, הרי הם פטורין מדין יובל, בזה



 חרושי רבנו הלכות שמיטה ויובל חיים חלד ג
 עולה למגין השמיעין, או לסיל, לאמיג לקידוש מעכב ואינו
 נוהג יובל בלא קידוש, מימ אינו מולה למנין השמיטין,
 דכיון רקביטות השנים הוא דין בפיע קיים גם ממילא, ורק
 דחסר בי, דין קידוש, ע״כ איגו גוגע רק לקיום דיני יובל,
 אבל מימ שנת החמשים מיקריא ואינה מולה למגין השביעית.
 ולדעת הגאונים והכרפת הרמביס דלאתר חורבן אין מונין
 יובלות ועולין כולם למגין השמיטות, יש לפרש ג״כ בתרי
 גווני, או דס״ל דגם ספירה מעכבת, וממילא דאיגה שגת
 החמשים כלל, או דגימא דס״ל דאע״ג דספירה אינה מעכבת,
 מימ כיון לקידוש ב״ד מיהא מעכב, ולא חייל עלה דין
 קדושת יובל, ממילא היא מולה למגין השמיטין, ומשום לס״ל
 דזה דשנת היובל אינה מולה למנין השמיטין אינו דין בפימ,
 ורק דהכל תלוי בקדושת היובל, וכל שאינה קדושה בקדושת
 יובל מולה היא למגין השמיטין. ואטיג לספירה וקידוש
 תרווייהו מד מילתא הוא, מימ אין בזה רותק לתלק כמשיכ
 לקיליש מעכב וספירה איגה מעכבת, כיון דשגי דיגים
 הלוקים הס, ספירה נוגעת לדין קביעת השנים, וקילוש
 גוגע לקלישח היובל שחל על שנה זו, וכל אחד כפי דינו
 זה לעיכובא וזו למצוה. ועול ייל, להגה בליה לן* ע'
 איפלגי הגאי בשילוח עבדים וקריאה דרור וחקיעח שופר
 איזו מהן מעכב ביובל, ומסקיגן שם דחכמים אוחרים לשלשחן
 מעכבוח, ומפרש שם בגמ׳ דילפי לה מקרא דיובל היא
 לעיכובא, ומשום דסיל מקרא גדרש לפגיו ולפגי פגיו, וקאי
 הך יובל היא לעיכובא בין על קריאה דרור שלפגיו ובין
 על חקיעח שופר שלפני פניו, והגה הך קרא דוקדשהם
 כחיב בין קרא דחקיעח שופר ובין קרא דקריאח דרור,
 וכיון דקאי הך יובל היא גם על תקיעה שופר שלפני פניו,
 ממילא דקאי גס על וקדשתס שלפגיו, וממילא מוכרח
 דקידוש ביד גיכ ממכב ביובל. אלא דאס גימא דמיכובא
 דקידוש שגה היובל ילפיגן מקרא, א״כ הא מוכרה מהא דכמב
 הרמב״ם פיי משמיטה ויובל הי״ג ז״ל שלשה דברים מעכבין
 ביובל הקימה ושילוח מבדים והחזרה שדוח, ולא הזכיר כלל
 קידוש ביד, א״כ ש״מ דטפי מהגי חלחא לא ילפיגן מקראי,
 ואס ספירה וקידוש או קידוש לבד מטכב הוא רק משום
 דלא בעינן קרא לזה, דדוקא בהגך ג, דמדינא לרין לנהוג
 יובל והיובל בקדושהו ורק שחטאו ולא קיימו חדא מצוה
 מהנך חלה או שילוח טבדים או הקיטה שופר או קריאה
 דרור איכ מהיכי חיחי נימא דלא ינהגו בה שאר הדברים,
 וטיכ שפיר מצרכינן קרא למיכובא דאם לא קיימו חרא
 מהנך הלח בטל דין יובל, טשאיכ בספירה וקידוש ביד,
 דזהו עיקר קבימח ומשיח היובל דצריכינן לקדש אח השנה
 ולקובעה לשנה היובל, בזה לא צריכינן שום קרא למיכובא,
 וממילא דליכא מקום לחלק בין ספירה לקידוש, דהרי הרמביס
 כיילינהו בהדדי לספירה וקידוש ולא חלק ביניהם, וממילא
 דציל או דשניהם מעכבין או דשניהם אין ממכבין. אלא
 דצימ לדמה הראב״ד מהסוגיא דמרכין שהבאנו דהנך שני
 לאגלינהו סנחריב לא קחשיב, דשימ מזה דבלא קידוש
 וספירה ליחא למגיגא ליובל כלל, מלהוחחל אחיכ מגין
 חדש. ובאמח דגם הרמבים סיל שם מהחלה דגם האידגא
 מוגין יובלוח, ורק שאחיכ כחב שקבלה הגאוגים מכרמח
 דאין מוגין, וציע. וע״כ גראה, דרמה הראביד היא, דגהי
 דהספירה וקידוש הם לעיכובא ביובל, אבל הא דשגח
 החמשים איגה מולה הוא גם היכא דליכא מגיגא דיובל כלל,
 דגם בחשבון שביעיח דממילא הוי דיגא הכי דםגח החמשיס
 אינה מולה למטן השמיעין, אבל אהינ דמגיגא דיובלוח הוא
 רק בספירה וקידוש, וע״כ כשהוחזרו כל ישראל וחייל
 טלייהו דין יובל וחייל אז דין ספירה וקירוש נחבטל החש בון
 שמקולם, אף שגהג אז מליח, כיון לפחה הוחחל בהן דין
 קביעוחא ליובלוח. או לטמא דהראביד סיל דספירה וקילוש

 לא

 מעכבת ביובל, והיא עיקר קביעתה של מגין היובל, ולהכי
 הוא שהוחחל מגין חלש מיי הספירה, וזהו להדיא כמש״כ
 בדעח הגאונים לדעח הרמבים, רלאחר החורבן ללא היו
 ספירה וקידוש לא מגו רק שמיעין ולא יובלוח, והמסורה
 שהזכירו הוא בעצם המעשה דאחר החורבן לא היו עוד
 ספירה וקידוש ביד, וממילא דלא מגו יובלוח. והן לכאורה
 יש לדחוח ראיה זו ולומר דהא, דהגך שט לא קחשיב ובטל
 כל המגין, הוא משום דכיון דגלו ולא היו כל יושבי, עלי,
 ובטל מהן דין יובל מדיח, מיכ אין שטם אלו מולוח למגין
 שגי יובל, וכשחזרו וגחחייבו ביובל טדאורייחא הוחחל מנין
 חלש, אבל אהיג למעשה הספירה והקידוש אין מטכבין
 ביובל, כיא להוי מצוה לספור ולקלש. אכן לפיז הרי קשה,
 לאידך ברייחא לרבגן דריי לשנה היובל אינה טולה למנין השטיטין,
 דחגיא שם דשבטה משר יובלוח מט ישראל, שבזה טולה גם
 הנך שגי שגלו ולא היו כל יושביה, דמבואר מזה דגם באין
 כל יושביה גיכ לא מיבטיל חשבון המנין של יובל, וכדהבאנו
 כן למיל גם מהספרא, אלא ודאי דעיקר המטן חדש שהוחחל
 הוא רק משום חסרון הספירה, ועיכ בזה הוא דפליגי הגך
 הרי ברייחוח אם בשמה שגלו היחה ספירה ביד אם לא.
 ולהדיא מבואר כן בחום, שם שהקשו הגך הרי ברייחוח
 אהדדי, ותירצו דלריי דסיל דשגח היובל עולה למטן שביעיח,
 וליכא גפקותא ממגין היובלות למגין השמיעין, עיכ גתבטל
 מגין היובלות בשעה שגלו, משאיכ לרבגן דשגת היובל איגה עולה
 למטן השבימית, והוצרכו למטת יובלות גם בשעה שגלו כדי
 לקדש שמיטין בזמגס, מל כן לא הופסק מגין היובלות,
 וכדבריהם מבואר להדיא בדף ל״ג שם, אלא דאכתי צ״מ,
 דגהי דלריי אין מגין היובל משגה את מגין השמיטין, אבל
 מימ במה הופסק מנינו לשגות שטת השביטיה אחיכ כשתזרו,
 אלא ודאי דכוונת התום, כמש״כ, דהמיקר תלוי בספירת ביד,
 ומ״כ לריי דלא הוצרכו לספירת ב״ד ממילא נתבטל מנין
 היובלות משוס הסרון ספירה, משאיכ לרבנן דמנו יובלות
 כדי לקדש שמימין בזמגם, והיתה ספירת ב״ד גם בשטה
 שגלו, טיכ נחקייס המנין גם אלו״כ כשחזרו, והוא כמשיכ
 דקביעוח מגין היובל הוא עיי ספירה וקידוש ביד, וכשיג.
 והנה הראביד הרי חולק זסיל דגם לאחר החורבן ובזהיז
 מוטן יובלוח לקדש שמימין, ומבואר מזה דסיל
 להספידה וקידוש איגן למיכובא ביובל, או דגימא דגם
 הראביד םיל דםפירה וקידוש מפכבין ביובל, ורק דםיל דכל זה
 הוא למגין גהיגח דין היובל, אבל זה ששגה היובל איגה
 טולה למגין השמיטין, הוא דין בפיע בקביעוח השגים, ואף
 אס אין השגה קדושה בקדושה יובל מימ איגה עולה למטן
 השביפיח, וצ״מ בזה. אכן גראה, דכ״ז לא שייך אלא אס
 גימא דספירה איגה מפכבח, וליכא דין שצריך קביפח
 השגים ביובל, כי אם דממילא שגה החמשים היא גקבמח
 להיות שגה היובל, ואיכ ממילא דמיכוב הקידוש גיכ איגו
 במיקר הקבימות דיובל, ורק מדין קידוש הוא דממכב, ואיכ
 שפיר ייל, דאמיג דהקידוש מפכב, מימ כל שהוקבמה פפ״י
 חשבון להיות שגה היובל שוב איגה מולה במגין השביפית,
 אבל אם גימא דגם ספירה ממכבח, ואיכא דין קביפוח
 השגים ביובל, דצריך ספירה לקובעה בשגח היובל, ואיכ
 הרי ממילא דבין עיכוב הקידוש ובין עיכוב הספירה חרווייהו
 בעיקר קביעוחא דיובל הויין, דבלא קידוש וספירה אין
 השגה גקבעת להיות שגה היובל כלל, וממילא רעולה היא
 גם במגין השביעית, כיון דלאו שגת היובל היא כלל. אלא
 במיכ נראה מוכרת בלעת הראביל, לסיל לספירה איגה
 מעכבח כלל ביובל, וכל שעפיי חשבון היא שנת החמשים
 הרי היא חשינא שגה היובל מדינא, ומשויה םיל דאינה
 פולה לחשבון השביפית. אלא דבזה יש להםחפק, אס םיל
 לגם קידוש שגת היובל איגו מעכב, ומשרה הוא דאיגה



 *יטה ויובל חיים חלד

 קידוש האק, אכן מסתימת דברי הרמב״ם בפייב שם נראה
 דבעית אין להם כלל דין קידוש בפיע, ורק דמיי קידוש
 הארץ הם מתקדשים ממילא בקדושת בעיה, דכן הוא
 הגזהיכ דהמוקפות חומה בשעת קידוש הארץ ימול עליהן
 קדושת בעיח, ואפילו לדעת רשיי דסובר דש להן דין
 קידש בפיע, מ״מ הלא הא ודאי דהקידש שלהם צריך
 להיות יחד עם קידוש הארץ, וכמבואר בערכין דף ליב
 דאין סומכין אלא על הומה שהיתה בשעת קידש הארץ,
 ואיכ אס נימא רכל בעיח צריכין קידש מחדש לעחיד לבא,
 הרי ציע דבמה יתקדשו אז אחרי דקדשה שני, קדשה
 לשעתה וקדשה לעיל, וליתא אז לעיל לקידוש הארץ כלל,
 איכ איך יחקדשו הבעיח אז. אלא ודאי מוכרח דלא בעינן
 כלל קידוש בעיח לעיל, ומשוס דאעיג דבירושה שני׳ לא
 נהגו יובלוח מד״ח, מ״מ הלא זהו רק משום דלא היו כל
 יושביה עליה, דהוי זה דין מסויים בנהיגה דין יובל דצריך
 דקא שיהיו כל יושבי׳ עלי׳, אבל בעיקר קדשה הארץ
 לענין יובל לא חסר בה ולא מידי בירושה שני׳, וכן מבואר
 להדא בערכין דף ליב שם דמשגלו שבע ראובן ושבע גד
 ומצי שבע מנשה בעלו היובלות וכשחזרו חזרו היובלוח, הרי
 להדיא דהך רכל יושבי׳ אינו תלויי כלל בשעת קידוש הארץ
 אם היו אז כל יושביה עלי׳ אס לא, ורק דכל יובל בשעתו
 הדבר תלוי, וא״כ ממילא דלעיל כיון שיתישבו אז כל יושבי,
 ממילא ימזור אז להיות היובל גוהג, ולא תםר תו שוס קידוש,
 כיון דעצם קדושת הארץ לעגין יובל קיימת גס באין כל
 יושביה עליה, וממילא דיחזור אז לגהוג גס דין בע״ח ממילא,
 וא״כ הרי הדרא הקושיא לדוכחה דאמאי פסק הרמב״ם
 בסחמא דיקדשו בעיח לעיל, והלא כבר מקודשים הם עוד
 מימוח עזרא שקידש הארץ. והנראה לומר בזה, עפיימ שפסק
 הרמבים בפ״א מה׳ תרומות הכ״ו זיל ההרומה בזמן הזה
 ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה
 מן התורה אלא מדבריהם שאין לך חרומה של חורה אלא
 באיי בלבד ובזמן שכל ישראל שם שנאמר כי תבאו ביאת
 כולכם וכו׳ מכיל, והנה הרי באמת בתרומה לא כתיב כלל
 כי תבאו, וציל דילפא מכי תבאו האמור בשמיעה ויובל,
 ומשום דתרומות ומעשרות תליין בשנות השמיעה, וכמבואר
 ברשיי כתובות דף כיה עיייש, ולפייז נראה ודאי דשמיעה
 ויובל ג״כ צריך ביאת כולכם לדעת הרמב״ס, כמו תרומה
 ומעשר, כיון דעלייהו הוא דכתיב הך קרא דכי תבאו
 דילפינן מיגי׳ דצריך דוקא ביאת כולכם. והגה הך דיגא
 דביאת כולכם לא דמי להך דינא דכל יושבי, עליה דמבואר
 בהםוגיא דערכין דף ל״ב שהבאנו למעלה דתלי רק בשנת
 היובל עצמו בשעתו אס היו אז כל יושביה עליה אס לא,
 אבל לא כן הך דיגא דביאת כולכם, עיקרו הוא על שעת
 ביאה וירושה, דאז הוא לצריך שיהא ביאת כולכם, והכי
 מבואר בכתובות דף כיה דקאמר דלהכי תלה בזה״ז דרבגן
 משום דכי אסקיגהו עזרא לאו כולהו סלוק, ולא קאמר
 בפשיעות משום דעתה אין עליה כל ישראל, הרי להדיא
 דהעיקר חליי רק נשמח ביאה וירושה, וכן מוכיח לשון
 הרמבים בפיא מהל׳ הרומוח שם שכחב זיל שגאמר כי
 חבאו ביאה כולכם כשהיו בירושה ראשוגה וכמו שהם
 מחירים לחזור בירושה שלישיה לא כשהיו בירושה שגיה
 שהיחה בימי עזרא שהיחה ביאה מקצחן ולפיכך לא חייבה
 אותן מן ההורה מכיל, הרי מבואר בדבריו דחלוי רק
 בביאת כולכם של שעה ירושה. וגראה עוד מזה, דבאמת
 הך דיגא דביאח כולכם הוא זה דין שחייל בעיקר הירושה
 והקידוש, דרק בירושה כי האי שיש בה ביאה כולם הוא
 דמחחייבים בחרוימ ושמיעה ויובל, ובחסר ביאה כולם
 מיקרי עוד לא גגמר עצם הירושה והקידוש לענין חיובא
 דחרוימ ושמויי, והוי זה חסרון בעצם הארץ דליה בה עול

 חיובא

 50 חרושי רבנו הלכות
 לא מעכבי כלל, והא דלא קחשיב הנך שגי דגלו הוא משום
 דלא היו כל יושבי׳ עליה, וס״ל להראב״ד דגם בזה דאין
 כל יושבי׳ עלי׳ ג״כ הוי דיגא דאין עולין בחשבון לגיהוג
 דין יובל, וע״כ כשחזרו הוחחל המנין מחדש בשביל חיובא
 דיובל, והא דהקשינו לעיל מהך ברייחא דשבעה עשר יובלוח
 מגו ג״כ ניחא, דהרי להדא מבואר לקמן בדף ל״ב דבאין
 כל יושבי׳ גיכ מונין יובלות לקדש שמימין, ואך דאח״כ
 כשהוחזרו וחלה חובה יובל הוחחל מגין חדש מדיגא משום
 חיובא דיובל. אכן גם לפיז הא גמצא, דהראביד סיל דהא
 דשנת החמשים אינה עולה למגין השביעיח, הוא גם היכא
 דהשנים אינם נחשבים במנין היובל כלל, וכדחזינן הכא דגם
 באין כל יושבי׳ עלי׳ הוצרכו למנין חדש ואינם עולים לדין
 יובל, ומימ הא מבואר בסוגיין דף ליב דמונין *ובלוח
 לקדש שמימין, ואיכ עכיפ הא מיהא דעעמו של הראביד
 שסובר דמונין יובלות גס עחה הוא משום דם״ל דגם בלא
 מנינא ״יובלות גיכ שנת החמשים אינה עולה למנין השביעית.
 ובזה היא שתולקין הגאונים וסיל רכל היכא דאין השנים
 עולים במנין לענין יובלות אין זה יובל, ושנת החמשים
 עולה למנין השביעית, ומרכין רק שמימין ולא יובלות, והא
 דמגו יובלות לקדש שמימין הוא משוס דגם באין כל
 יושבי׳ עליה גיכ עולים למניגא דיובל, ובחסר קידש וספירה
 דבעל עיקר הקביעוח של שני יובל אין מוגין שגה חמשים
 כ״א שבע שבע לבד, וכשינ. והנה זיל הראב״ד שם הגאונים
 שאמרו שאין מוגין משגת החורבן אלא שבע אולי גיכ קודם
 החורבן כי יש מפרשים דס״ל כריי וכו׳ כי אמרו אלו
 המפרשים לא יחכן לחשוב אחר החורבן זכר לבגין משבון
 אחר וכי, וקשה דלדעח הראב״ד הלא חרומוח ומעשרוח
 בזהיז מדיה, וא״כ איך הלי זאח בזכר לחורבן, כיין שגוגע
 לחשבון של מעשר שגי ומעשר עגי שהם מד״ח, וגם בשביעית
 הארץ משממ דס״ל להראביד דהויא ד״ח, ואיך הלי כ״ז בזכר
 לבגין, אלא ודאי דס״ל דעממא דהגאוגיס הוא משום חסרון
 ספירה וקידוש, וע״כ הלי לה בזכר לבגין, אמיג דהוי ד״ח,
 כיון דהכא דיינינן לעגין אס יעשו ספירה וקידוש אם לא,
 ובזה שפיר חלוי מגין השגיס גם בדיה, וזהו להדא כמשיכ
 בדעה הגאוגים, אלא דלבסוף חלק עליהם וכבר גחבאר

 מעמו.

H וכן לעתיד לבוא בביאה שלישיה בעח שיכנסו 3 H פי״ב 
 לארץ יחחילו למנות שמימין ויובלות ויקדשו
 בחי ערי חומה ויחחייב כל מקום שיכבשוהו במעשרות וכו׳
 עכיל, ובהשגוח זיל איא הא דלא כר׳ יוסי אלא במקומוח
 שלא קידש עזרא מכיל, וההשגה מבוארח, דבאמח הרי קייל
 דקדשה שגי׳ קדשה לשעחה וקדשה לעחיד לבא, ואיכ הא
 נמצא דהבחי ערי חומה כבר מקודשים הס עוד מימוח עזרא
 שקידש הארץ, ובעיכ דהא דלעהיד לבוא יקדשו בחי ערי
 חומה היינו במקומוה שלא קידש עזרא/ וקשה על הרמבים
 דמשמע משחימה דבריו דלעיל יקדשו כל בעיה. אלא דייל
 דגם כוונה הרמבים״היא על מקומוח שיחוםפו, ודברי הראב״ד

 הם הוספה ביאור ולא השגה.
 ולכאורה היה גראה לומר בדעח הרמבים, עפיימ דקייל
 דאין בעיה גוהג אלא בזמן שהיובל גוהג,
 והנה הא מבואר בערכין דף ליב דבירושה שני׳ לא גהגו
 יובלוח מד״ח, ואיכ הא נמצא דלא נהגו אז גם בע״ח,
 ולפיז הרי ניחא שפיר הא דלע״ל יקדשו בעיח, כיון דבירושה
 שגי׳ הי׳ חסר זאח לגמרי ע״כ שפיר צריך לקדשם ע״ז
 לעיל. אלא דעדיין צ״ע, דהגה ביסוד הקידוש של בע״ח
 אינו מבואר כלל בגמ׳ האיך הם מהקדשים, ועיין ברשיי
 בערכין דף ל״ב שכחב דהקידש של בעיה הוא בשחי חודה,
 ומבואר מזה דסיל רבעיה הם בדין קידוש בפיע מלבד



 חרושי רבנו הלכות שמיטה ויובל חיים הלר גא
 ללא היו כל יושביה טליה, ופוד משוס דלא הימה ביאת כולם,
 איכ נראה לנהי למשוס הך לינא לכל יושביה הרי ולאי
 לאין זה שייך אלא לדין נהוג שנת היובל עצמו, אבל הך
 דיכא למנין השנים להוא בשנים הקולמות איכ ממילא
 לקיים גס באין כל יושביה עלי׳ מלית, מימ כל זה
 הוא בהך ליגא לכל יושבי׳ עלי׳, משאיכ משוס ה ך
 לינא לביאת כולכם, דנהבאר להוי זה לין בעצם הארץ
 לענין עיקר חיובה בכמו״י, דבלא ביאת כולכם ליתא לכל
 עיקר מילתא דשמו״י כלל, איכ נראה דממילא ליתא גס
 למנין השנים של יובל, דלענין עיקר דין תלייתן בארץ הרי
 פשיטא דגהיגת שנת היובל עצמו ודין מנין השנים הרווייהו
 חד דינא הרין. דכולהו מדיני יובל גיגהו, ומאחר דחסר
 בהארץ עיקר הך מילתא דשמו״י, איכ פשיטא דליתא גם
 למנין השנים של יובל. אלא דאי משוס דיגא דביאת כולכם
 איכ הא הויין גס תרוימ ושביעית דרבנן, וא״כ שוב לא
 איכפת לן גס אס הא דמגו יובלות לקדש שמימין הוא רק
 מדרבגן להוד, כיון דאין מזה גימ לשוס דית. אשר לפיז
 גמצא, דהא דמגו יובלות לקדש שמימין בביח שגי, אם היה
 זה מרית או מדבריהם, פליגי בזה הרמבים והראביד,
 דלדעת הראב״ד דבשמו״י ותרוימ לא בעינן ביאת כולכם,
 ונהגו תרו״מ בירושה שני׳ מלית, א״כ בעיכ להא דמנו יובלות
 הוא ג״כ מד״ת, וכדחזינן דמשגיגן מייז תשבון ה ממשרות
 של מעשר שגי ומעשר עגי, וטעמא דהוי מד״ת הוא, מכיון
 דגגמרה קדושת הארץ, ורק דחסר דיגא רכל יושביה עלי/
 איכ אין זה שייך רק לעגין קיום דיגי יובל, אבל מימ לא
 נפקע שם יובל מהשנה, וחייל בה דיגא דשגח החמשים,
 דאינה עולה למנין השביעיה, משא״כ לדמה הרמב״ס דסובר
 לבעינן בשמויי ביאה כולכם, ועדיין לא נשלמה דין ירושה
 האק לענין שויי, ואיכ ממילא לליח בה כל לין מנינא
 דיובלוח כלל, וכדילפינן מקרא דמקיש ירושה שניה לירושה
 ראשונה דהיא בחידוש כל הדברים האלו, דש״מ דבלא ירושה
 ליכא מנינא דשו״י כלל, והא דמנו יובלות לקדש כמיטין
 בעיכ דהוא רק מדרבנן. והנה לעיל בפיי פסק הרמביס
 כרבנן דשנה החמשיס אינה מולה למנין כשמימין, ומונין
 יובלוח לקדש שמימין בין בביח שני ובין לאחר החורבן,
 ושוב כחב בשם הגאונים שמסורה בידם דלאחר החורבן אין
 מונין אלא שמיטוח בלבד, וכחב שעליהם יש לסמוך, והראביד
 חולק שם וסיל דלטולס מונין יובלוח לקדש שמימין, ולפי המבואר
 נראה דלטטמייהו אזלי, דהראביד דסיל דקמשה שניה נגמרה
 קדושהה גם לטגין שמויי, ומגיגא דיובלוח גוה ג מדיה גם
 בירושה שגי/ עיכ סיל דלעולם מוגין יובלוח לקדש שמיטיץ,
 כיון דקודם החורבן ואחר החורבן שוין הם בדין ירושה
 הארץ, והרמבים לטממי׳ דסיל דבעיגן ביאה כולכם, ומגיגא
 דיובלית הוא רק מדבריהם, טיכ שפיר ייל מסברא דלאחר
 החורבן לא הקנו מנינא דיובלוח. ולפמשינ נמצא, דהא
 דפסק הרמביס הכא דבביאה שלישית יתמילו למכות שמויי,
 מקרא דמקיש ביאה זו לביאה ראשונה, הוא להרמב״ם
 לעעמי׳ לסיל דהשלמת הירושה שני׳ היא בירושה שלישית
 למנין מנינא לשו'/ ועיכ הוי אז זמן ביאה וההחלת מנין
 של יובלוח, אבל לדעה הראב״ד דכבר נשלמה הביאה בירושה
 שכי/ והמכין קייס לעולם מדיח, איכ הרי צריך להיוח קייס
 גס בירושה שלישיה המכין שהוחחל מביאה שכי/ יציע למה
 לא השיג גם מיז שכחב הרמב״ס דבביאה שלישיה יתחילו
 למטח שמויי. אשר מזה גראה מוכרח, דהא פשיטא לכו״ע,
 דמד״ח דלאחר החורבן וישראל מלין מעל אדמחן אין המכין
 מועיל ליובלוח, והא דחולק הראביד על הגאוכיס ום״ל
 דמונין יובלוח לעולם, היינו רק דהמכין קיים לעכין דיכא
 דמונין יובלוח לקדש שמיטין, אבל לא למנין קיימא ליובלות,
 ועיכ למתיד לבוא כשיחול דין קיום היובלות יתחילו למנוח

 מחדש

 חיובא דתרוימ ושמויי. ונמצא דבירושה שניה דלא גהגו
 יובלוח הוא מהרי טעמי, חדא משום דלא היו כל יושביה
 עליה, וזה הוי רק חסרון בגהיגח וקיום היובל, וטור משום
 דלא היחה ביאה כולם, רזה הוי חסרון בעצם האק בטיקר
 דין ירושתה וקדושהה, דמיחסר בה עוד חיובא דיובלוח.
 ולפיז גראה, דמשוס הך דיגא דביאח כולכם, כיון דהוי זאת
 חסרון בעיקר הירושה למטן שמוי/ איכ ממילא דבירושה
 שלישיה שיבאו אז כל ישראל ויהי׳ נשלם אז חיוב הארץ
 בחרוימ ושמויי יהי׳ אז גם גמר הירושה לענין זה, ואיכ
 ייל שזה הגמר יהיה צריך גם ביד כמו מצם ירושה הארץ.
 ולפיז מיושב היטב דברי הרמב״ם דלעיל יקדשו בחי ערי
 חומה, אן* אם גפרש דקאי גם טל מקומוח שקידש עזרא,
 דכיון דהדין דביאח כולכם הוא שייך לטצם ירושה הארץ
 לטגין שמרי וחרוימ, ואיכ הא גמצא דירושח הארץ לטגין
 שויי וחרוימ גשלמח עיי שגי הירושוח יחד, דרושה שגי׳
 אהטא למצם קרישה הארץ, וירושה שלישיה חהני להשלים
 קדישחה ודין ירושה שלה בביאה כל ישראל שהוא זה ביאה
 כולכם האמור בחורה, ואיכ ייל דהיה לענין קידוש בעיח,
 כיון להם חלויין ביובל, ועצם דינה של קדשה בעיח הוא
 עיי קדושה הארץ, והוא זה מדברים החלויין בארץ, איכ
 ממילא דטהג בהם דין ביאה כולכם בעצם קדושחס כמו
 קדישח הארץ לעגין יובל, וגשלמח קדושה הבעיה ג״כ עיי
 שחי הירושיח יחד בקדושה הארץ המיעילה לייבלוח, אשר
 מ״כ שפיר מיירי הרמבים גם במקימוח שקדש עזרא בירושה
 שגי/ ומימ שפיר פסק דלעיל יקדשו אח הארץ ויחחייבו
 בחרוימ ויחחילו למכות שי״י ויקדשו בעיח, ואעיג דבהלכה
 דלעיל מיגה פסק שככר משו כן בימי עזרא שקדשה לעיל,
 כיון דכל הגי דקחשיב געשה חיובן עיי כחי הימשוח ביחד,
 דמשגיהם ביחד גשלמה ירושה הארץ וקדושחה בביאח כולם,
 וכש״ג. והגה הראביד בפ״א מה׳ חרומוח שם חולק מל
 הרמב״ם וס״ל דאין צריך ביאה כולכם אלא בחלה לבד ולא
 בהרו״מ, ולדידי׳ הא ודאי דגם שרי א״צ ביאה כולכם,
 וחלויין רק כקדושה הארץ לחוד, ואיכ הרי ממילא להא דלא
 נהגו יובלוח בירושה שגי/ הוא רק משוס טעמא דכל יושביה
 לחוד, דאין זה שייך כלל לטצם ירושה וקדשח הארץ, וקדושה
 הארץ גגמרה עוד בימי עזרא גם לטגץ חרוימ וגם לטנין
 שחו״י ובעיה, ועיכ לטעמי' שפיר השיג הכא וכחב דהא
 דיקדשו בע״ח למ״ל הייגו דוקא במקומוח שלא קידש עזרא,
 דבמקומוח שקידש עזרא הרי כבר גגמר קדשה הבעיח
 לגחלי, ולא חסל בהו תו שום קידש כלל, כיון לקדושה שניה
 קלשה לשעתה וקלשה לעיל, ולא שייך עול קידש בעיח

 כיון דכבר נגמרה קדושת הארץ, ומיושב היטב וכש״ג.
 והנה בערכין דן* ליב מקיש ביאחם בימי מזרא לביאתם
 בימי יהושע מה ביאחם בימי יהושע מנו שמו״• וכו׳
 אן* ביאחם בימי עזרא מנו שמו״י וכר ומי מנו שמויי
 השחא משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בעלו
 יובלוח עזרא דכחיב בי׳ כל הקהל כאחד ארבט ריבוא
 אלפים שלש מאוח וששים הוה מני וכו׳ איר נחטן בר יצחק
 מנו יובלות לקדש שמימין. ויש להסחפק אס הא דמנו יובלוח
 לקרש שמימין הוא מדיה או רק מדבריהם, ולכאורה לפימ
 דאיחא לרבגן דפליגי מלי׳ דרבי בריש מויק וסיל לשביעיח
 נו6גמ גם באין כל יושביה מד״ח, איכ הרי יש מהמגין גימ
 למנין דיה, ובפיכ רזה המנץ של יובלוח לקדש שמימין הוא
 מד״ח, ואפילו לרבי דסיל דשביעיח בעיא גיכ כל יושביה
 מדיח, מימ הלי יש נימ מזה לחרו״מ דחלויין בשטח השמיטה,
 שזהו יסוד דיגא דמעשר שגי ומעשר טגי, וגוהגין לכויט גם
 בזמן דליכא כל יושביה עלי/ ואיכ הא גהגו בירושה שגי׳
 מד״ח, ובמיכ דהמגין הוא דיה. ולפי מה שגהבאר, די;א דלא
 נהגו יובלוח בירושה שגי׳ הוא טהרי עממי, חדא משום
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 לעולם פשיעא לי, לער ארעית תהומא קדש והכי
 קמיבעיא לי׳ דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך,
 ריל ולהכי לא איבעי בכל העזרה, דאז ודאי דהוי דרך
 שירות, כיון דכולה נשוה, ורק בניעלה אבן אתת הוא
 דקמיבעיא לי׳ אי הוי דרך שירות או לא, ולפיז קשה לדעת
 הרמבים דאיירי בהותזרה האבן למקומה, והאיבעיא הויא אם
 תליש תשוב רצפה, איכ הרי אכתי כל העזרה ואבן אתת
 שוק, וציע. ונראה דהרמבים סיל, ראם נימא דרצפה
 עליונה לבד הוא דקדיש, איכ בנעקרה האבן נפסלה כל
 העזרה, דכיון ראותו מקום שנעקרה האבן הסר בי׳ קדושת
 מקדש, איכ ממילא חסר בה מדת המקדש, והכל בכתב
 נאמר במקדש, דכולו כמו שהוא נתקדש, וכן צריך להיות
 כולו בקדושתו, ואלאיה מיפםיל. ועיכ מפרש הרמבים, דהא
 דפריך הגמ׳ ותיבעי לי׳ כל העזרה כולה, אין ביאורו בנעקרה
 כל העזרה, דזה ודאי דעקירת כל הרצפה ועקירת מקצתה
 באבן אחה הכל אחד, ודין אתר להם, ורק דפרכת הגמ׳
 היא, ראם נימא דרק רצפה העליונה הוא דקדש, איכ
 בנעקרה אבן אחה, כיון דחסר שם קדושה מקדש, איכ
 מיפסלא בזה כל העזרה, ואמאי לא מיפםיל רק מקום
 האבן לבד, ועיז הוא דמסיק אלא דכויע דעד ארעיח חהומא
 קדש, והאיבעיא היא רק אם דרך שירוח בכך אם לא,
 דבזה שפיר לא מיפםיל רק מקום העקירה, ושאר העזרה
 בהכשרה קיימא, דבזה דחד מקום לא הוי דרך שירוח לא
 מיפסלא יתר העזרה, ומיושבת הסוגיא שפיר גם לדעת
 הרמבים. וגראה דדבריגו מוכרתים, דהרי מסתימת לשון
 הרמביס דגעקרה האבן פסולה, הרי משמע דה״ה בנעקרה
 כל הרצפה, אשר הוא זה גגד הסוגיא דמחלקת בין כל
 העזרה לאבן אתת, ולמה לא חלק דבנעקרה רצפת כל העזרה
 כולה כשרה וכמבואר בסוגיין, וכן הראביד שהביא השמעת
 הדין מעקרה האבן ועמד הכהן במקומה, והיינו משום
 דסיל כדעת רשיי בפירושא מעקרה האבן וכו/ ומימ לא
 הביא הך רכל המזרה שאני, אלא ודאי דמפרשי כמשיכ,
 דפרכת הגמ׳ ותיבעי לי׳ כל העזרה כולה, היינו דגם בנעקרה
 אבן אחת תפסל כל העזרה כולה, ולפימ דמסקיגן רעד
 ארעית תהומא קדש באמת לא מיפסיל רק מקום האבן
 בלבד, והא. ודאי דליכא שום הילוקא בין נעקרה אבן אחת

 לכל העזרה כולה, ולהכי הוא שסחמו הדברים.
 והבה לפי פירשיי דמפרש להך דועמד במקומה, דריל
 שהכהן עמד במקום האבן, וגם מפרש דהא דקפריך
 הגמ׳ וחיבעי לי׳ כל העזרה כולה, ר״ל דחיבעי לי׳ בגעקרה
 כל רצפה העזרה, איכ הלא מבואר דהא ודאי דגם בגעקרה
 אבן אחה לא מיפסלא כל שאר העזרה, אף אס גימא
 דלא קדיש רק רצפה עליונה, וכדחזינן דלא קמיבעיא לי׳ רק
 אם עמד במקומה, או נם מעקרה כל הרצפה, אבל הא
 פשיעא דהיכא דלא נעקרה רק אבן אחה כל שאר העזרה
 בהכשרה, ולכאורה הלא מבואר מזה דעה רש״י, דאף בחסר
 קדשה חד מקום בעזרה לא מיפסלא יחר העזרה, ואעיג
 דהכל בכתב וגו׳. אכן גראה לומר בדעת רש״י, דהגה
 בהא דקבעי למימר דלא קדיש רק רצפה עליוגה, גראה
 דאין לפרש רכל עיקר חלות הקדשת עזרה היא רק׳ על
 הרצפה העליוגה בלבד, ואס חסרה הרצפה העליוגה פקעה
 קדושה המקום לגמרי, ואין כאן קדושה כלל, דלפיז הרי
 יהא גמצא, דכשיחזירו אח האבן למקומה יהא צריך אחיכ
 קידש ביד מחדש, כיון דכבר פקעה קדשה המקום הכא,
 וזה לא שמעט, אלא ודאי דהאיפשיעא דכל שגחקדש בקדושה
 עזרה איכ כל המקום עד הההום הרי הוא מקודש ועומד
 בקדושת עזרה, וגם כשחסרה הרצפה העליוגה מימ עיקר
 קדושת המקום לא פקעה, והא דרצפה עליוגה קדיש, הוא
 דן בקדושתה לעטן הכשרה לדין עזרה, דכן הוא דין קדושת

 המקום

 מתדש. ולפיז הרי ייל, דהגאוגים דסיל דלאתר התורבן אין
 מוטן יובלות כלל, הוא גם אם קדשה לעיל, והמגין קיים
 מרית, ורק דעממא דידהו הוא משום דסיל דהואיל ואין
 המגין עולה ליובלות עיכ אין מוגין אותו גם לקידוש שמימין,
 ודלא כמש״כ דעעם הגאוגים הוא משוס רכל המכין הוא
 רק מדבריהם. אכן לדעת הרמבים שפיר ייל כמשיכ,
 דבעיקר הדית סיל כהראביד דמוגין יובלות לקדש שמימין
 גם היכא דאין המכין מולה לקיומא דיובלות, וכמו שפסק
 כן מתתלה, והא דהסכים לדעת הגאוגים הוא משום עעמא
 דתסר ביאת כולכם וכשיג. וגם דייל, דהראביד סיל דכיון
 דיתוספו בביאה שלישית השלש ארצות של קיני קנזי וקדמוט
 ומקומות שלא קדש עזרא, ועי״ז ישתגה גס ירושת שאר
 הארץ בחילוק יושביה, ע״כ שפיר הוי אז דין ירושה מחדש,
 דחיילא גס לענין זה דחחילו למגוח שמו״י. ועיין משיכ
 לעיל דייל דספירה וקידוש ביד מעכבין ביובל, אשר גם
 משום זה יצערכו להחחיל למנוח השויי מחדש, וא״כ בלאיה

 ניחא דעה הראביד, וכשינ שם.

 הלכות בית הבחירה
 פ״א ה״י ואם נעקרה אבן אעיפ שהיא עומדח במקומה
 הואיל ונחקלקלה פסולה ואסור לכהן העובד
 לעמוד עליה בשעה העבודה עד שהקבע בארץ עכיל,
 ובהשגות זיל עוד אמרו שאם נעקרה האבן ועמד הכהן
 ועבד במקומה [בגומא] אין דרך שירות בכך עכיל, ביאור
 הדברים, דהגה בזבחים דף כיד איבעיא געקרה האבן ועמד
 במקומה מהו, מאי קמיבעיא לי׳ כי קדיש דוד רצפה עליוגה
 קדיש או דילמא עד לארעיח דחהומא קדיש, והך עעמא
 אי קדיש עד ארעית תהומא או רצפה עליונה לבד הלא
 לא שייך רק אם ליתא לאבן ועמד הכהן בארץ שתחת
 הרצפה, משא״כ אם נפרש שהאבן עמדה במקומה והכהן
 עמד עלי/ ואיכ עיקר האיבעיא הא הויא אס האבן חשיב
 רצפה או מפסל, איכ הא ליכא בזה שוס נימ אס עד
 ארעיח חהומא קדיש או רצפה העליונה לבד הוא דקדיש,
 ובעיכ ציל דהרמבים כחב הכא האיבעיא הראשונה דנידלדלה
 האבן ועמד עלי׳ מהו, וזהו שהוסיף בהשגות דבגמ׳ שם
 עוד איבעיא בגעקרה האבן ועמד במקומה ר״ל שהכהן
 עמד במקום האבן מהו, וכן פירשיי כדעת הראביד. ודעת
 הרמבים ציע דהאיבעיא דנידלדלה האבן כבר הביאה בפיה
 מביאת מקדש, ובעיכ הכא היא האיבעיא דנעקרה האבן
 ועמד במקומה, והרמבים מפרש להך וממד במקומה שבסוגיא
 דקאי על האבן, ור״ל שהאבן עמדה במקומה, ומיבעיא אם
 האבן חשוב רצפה או לא, וא״כ קשה דמאי שייכות הכא
 עעמא דרצפה עליוגה קדיש או ער ארעית תהומא קדיש,וצ'ע.
 ובראה לומר, דהרמב״ם מפרש להסוגיא, דזה ודאי דלא
 חיילא קדושה מקדש רק במחובר לארץ, ומשום
 דקדישת מקדש היא קדשת מקום, וכדכתיב המקום אשר
 יבתר, שאינו רק בארץ ולא במעולעל, ועיכ אם לא קדיש
 רק רצפה עליונה, איכ ממילא דליתא לקדושת מקדש כי אם
 כשהרצפה מתוברת, דהייל בה דין מקום, משאיכ אם נימא
 דעד ארעית תהומא קדיש, וא״כ הרי קדושת מקדש לא
 פקעה, ורק דבעינן שיחול בה דן רצפת הבית כי היכי דלא
 תהוי חציצה, בזה שפיר מועיל במה שהיא מסודרת בארץ
 אעיפ שאינה מתוברת, וזהו דתלי לה הגמ׳ לדין כשרות
 האבן בעעמא דעד ארעית תהומא קדיש, כיון רזה בזה
 תלוי, דכיון דעד ארעית תהומא קדיש ואית בה קדושת
 מקדש, איכ ממילא דמתכשרה האבן להיות רצפת עזרה

 אעפיי שהיא תלושה, ולא חייצא.
 והבה שם פריך הגמ׳ ותיבעי לי׳ כל העזרה כולה, ומשני



 חדושי רבגו הלכות ביאת המקדש חיים הלוי גב
 שכרות בהיכל ובמזבח מיתה כמי איכא בשחויי יין, הרי
 דחלק דין המזבח מדין ההיכל דבמזבה איכא גם מיתה,
 והייגו משום דמזבמ קיימא על שפת מבודה, דבזה איכא גם
 תיוב מיתה, ובהיכל שהזכיר קיימא על ביאה בלא מבודה,
 דלית בה מיוב מיתה רק אזהרה בלבד. וכן הוא מוכח
 בהשגתו הראשוגה שכתב זיל אבל לפגים מן המזבת מעלות
 דרבגן הם, דזהו להדיא דלא פליג רק מל בין האולם ולמזבח,
 אבל בהיכל דתלוקת קדושתו הוא מרית, בזה םיל כהרמבים
 דיש אזהרה בשתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים על ביאה
 וכניסה לבד, גם בלא מבודה. ולפיז הא גמצא דבעיקר
 הדין שוה דעת הראב״ד לדעת הרמב״ם, דיש אזהרת ביאה
 וכניסה בשתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים, והשגתו היא
 רק בזה דסיל דכין האולם ולמזכח שיה לשאר כל העזרה,
 ומדשרי לשתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים בכניסה
 לשאר כל העזרה, איכ שימ דאיסור ביאתן הוא רק בהיכל
 מרית, ובין האולם ולמזבת אין איסור כגיםתן רק מדבריהם,
 ומממלות דרבגן. אשר לפ״ז צימ למה לא השיג הראביד
 גם בבע״מ, כיון דבין האולם ולמזבח שוה לשאר כל העזרה.
 איכ הרי בעיכ דגם בעימ אין איסור כגיםתו שם רק
 ממעלות דרבנן, וצ״ל דסמך על מה שהשיג בפיא גבי שתויי
 יין, כיון דחרווייהו חד מילתא הויין, ותדא השגה היא ביסודה,
 דבין האולם ולמזבח קדושתו מרית שוה לקדושת שאר כל
 העזרה, וציע. והגה טעמו של הרמבים שפסק דגם מן
 המזבת ולפגים הוי איסור כגיסה דאורייתא ולוקין עליו,
 הוא משום דפםק כרב אתא בר אהבה דאמר ביומא דף
 מיד ש״מ מעלות דאורייתא והכי גמירי להו, ואמ״ג דהרמבין
 בסהימ שם פי, דהך מעלות דאורייתא ריל מעלות קדושת
 המקומות, אבל איסור כגיםתן לכו״ע מדבריהם, אבל הרמבים
 מפרש דהך מעלות דאורייתא קאי על איסור כגיסתן לשם,
 ומשום דזהו גופא מעלת קדושתן רכל אלו אסורין ליכגס
 לשם כמתגיתין דכלים, האומגס דציע דהרי בהיקשא רעשה
 מזבת כאהל מועד הא אתרבי איסור מבודה של שתויי יין
 וכל אידך בכל העזרה כולה, וא״כ מה״ת גחלק בדין איסור
 כגיםתן בין המזבח ולפגים לשאר כל העזרה, וציל דזהו
 דמסייס בגמ׳ שם והכי גמירי להו, ריל דמעלה זו של מן
 המזבח ולפנים היא הלמימ, בין מל מעלות קדושתן ובין על
 איסור כניסתן, וזהו דכתב הרמבים דין זה דלוקה על מן
 המזבת ולפנים בלשון יראה לי, ואעיג דלדעת הרמב״ס הוא
 זה מתגי׳ דכלים והםוגיא דיומא דמעלות דאורייתא, אלא
 דהויא דאיסורן הוא מהלכה דאין בזה מלקות, לזה כתב
 יראה לי דיש בה גס מלקות, ומשום דההלכה באה לכללה

 באזהרה האמורה בתורה־ גבי היכל.
 והנה בעירובין דן! ק״ה איתא מתוך שגאמר אך אל
 הפרוכת לא יבא יכול לא יהו כהגים בעלי מומין
 גכגסין בין האולם ולמזבח לעשות ריקועי פחים ת״ל אך
 חלק, הרי להדיא דיש איסור בבעימ מל כגיסה לחוד גם
 בלא טבורה, מדאצטריך קרא לשרויי היכא דבא לתקן,
 וממילא דהיה גם לשתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים
 דאיסורן דית, דכולהו חד דיגא להו, וחד מעלה הן במשנתיגו
 דכליס. ולדעת הראב״ד ציל, לעקר קרא ראך דבא לשרויי
 לתקן או להוציא את הטומאה קאי על היכל, דשם בודאי
 איכא אזהרת כניסה לבעימ מרית גם לדעת הראביד
 וכמשיכ, והא דהוזכר בגמ׳ בין האולם ולמזבח, הוא משוס
 דמדבריהם מיהא איכלל גם בין האולם למזבח בהך אזהרה
 משום מעלות דרבנן וכשיג. אכן לדעת הרמב״ן דסובר
 דליכא איסור כגיסה כלל בבעימ והגך תלתא, וגם בהיכל
 ליכא בהו שים איסורא על הכגיסה, זולת איסורא דביאה
 ריקגית הגוהגת בכל, א״כ הרי לכאורה ציע דליל מיעועא
 דאך להתיר כגיסת בעימ לתקן, כיון דליכא איסור כניסה

 המקום שהרצפה העליונה שלו תשמש ברין עזרה, ובה תהא
 נגמרת קרישת עזרה בהכשרה לעבודה, אבל אהינ דעיקר
 חלות הקדושת עזרה הוא מל כל המקום מר התהום, ולפיז
 כשחסרה הרצפה העליונה נהי דחסר בה דין עזרה בהכשר
 עבודה, אבל מ״מ עיקר הקדישת מקום לא פקעה. אשר ע׳כ
 גראה, דמשויה הוא דסיל לרשיי דגם בנמקרה אבן אתת
 שאר העזרה בהכשרה, אף אם לא קדיש רק רצפה עליונה
 בלבד, משום דכיון ללא פקעה עיקר קדושת עזרה מהמקום,
 *דין עזרה בו, א״כ שוב אין כאן מסמן מדת המקדש,
 זשפיר מתכשרא כל שאר העזרה לעבודה. ובזה הרמבים
 חולק, וסיל דמימ כל שיש בה מסרון קדושה למנין הכשרה
 לעזרה, שפיר מייל עלה דין הכל בכחב דכשנפסלה מקצחה
 גפסלה כולה. וכבר נחבאר דבזה גם הראביד ם״ל כהרמב״ם,

 וכמשיב.

 הלכות ביאת המקדש
 פ״א הט״ו יראה לי שכל כהן הכשר לעבודה אם נכנס
 מן המזבח ולפנים והוא שתוי וכו׳ או פרוע
 ראש או קרוע בגדים וכו׳ אעיפ שלא עבד עבודה היז
 לוקה וכר, ובהשגות זיל זה לא מצאתיו אלא כשהוא קרב
 למזבת שכך שגו בתויכ בבאכס אל אוהל מועד וכו׳ מגין לעשות
 מזבת כאהל מועד תיל אתה ובגיך אתך וגו׳ וכן יציאה כביאה
 מאתך מימ מזבת קאמר אבל לפגים מן המזבת מעלות
 דרבגן הם וכו׳, ובהע״ז שם כתב הרמבים זיל ודין הנכגס
 ככה מן המזבח ולפגים ודין היוצא משם אחד הוא כיצד
 כגון ששתה רביעית יין בין האולם ולמזבח או קרט בגדיו
 שם ויצא לוקה וכר, ובהשגות שס ז״ל אס לדבריו אין צורך
 שישתה היין בין האולם למזבח ומה שאמרו בתויכ מגין אן!
 ביציאה לומר שאף אם שתה בחוץ וגכגש להיכל תייב וכו׳

 מכיל.
 והנה הרמב״ן בםה״מ מל״ת ע״ג חולק גיכ על הרמב״ם,
 וסובר רכל הך דיגא ואזהרה דשתויי יין ופרועי
 ראש וקרועי בגדים הוא רק על עבודה ולא על ביאה
 זכגיסה, וגם בהיכל לית בהו שוס איסורא על ביאה וכניסה,
 זולת האיסור של ביאה ריקנית שנוהג בכל אדם, אבל
 אזהרת שתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים ליתא על ביאה
 זכגיסה, כי אם על עבודה לבד, ועיין ברמבים בפיו מה׳
 ביאת המקדש שכתב גס בבעימ כן וזיל כל כהן שיש בו
 מום וכו׳ לא יכגס למקדש מן המזבת ולפגים וכו׳ ואם עבר
 זגכגס לוקה אע״פ שלא עבד עכיל, וגם ע״ז גחלק הרמבין
 במצוה ס״ע שם וכתב דליכא איסור מיוחד בבמימ על ביאה
 וכניסה אלא על מבודה בלבד, והא דתגן בפ״א דכלים דבין
 האולם ולמזבת מקודש ממנו שאין בע״מ ופרועי ראש נכנסין
 לשם, לדעת הרמב״ן הוא זה מעלות דרבנן, אכן הראב״ד
 לא נחלק על בעימ, וכנראה מזה דבבע״מ גם דעת הראפיד
 כהרמבים ללקות על הביאה וכניסה, כדחזיגן דלא השיג רק
 בפיא גבי שתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים, ובפיו גבי
 במימ ליתא שם שום השגה כלל, וצ״ע. אלא דציע בדעת
 הראי״ד גם בהגך תלתי שתויי יין ופרועי ראש וקרועי בגדים,
 אם דעתו כדעת הרמבין דליכא איסור כלל בכניסה וביאה,
 וכל אזהרתן לא נאמרה רק על עבודה, או דבאמת גם
 דעת הראביד שוה לרמת הרמביס, דרק חיוב מיתה הוא
 דגאמר על עבודה, אבל אזהרה איכא גס בביאה וכניסה,
 זכל ההשגה היא רק מל משיכ הרמבים לאזהרה זו גאמרה
 על המזבח ולפגים, בזה הוא לחולק וסיל דהא דדרשיגן
 דעשה מזכח כאהל מועד זהו רק על עבודה, דמזבח היינו
 מבודה. והכי משמע לשון הראביד שכתב שאף אם שתה
 בחון ונכנס להיכל חייב דה״ק רחמנא בזמן ביאה לא ההא



 את המקדש חיים הלר

 והכי מוכרח מתוך הסוגיא דמירובין, לאיתא שם רב כהנא
 מסייע כהני דחני וכו/ ימויש בפירשיי שפי׳ דכהנים ממאיס
 מדיפי מישראלים מהורים, והרי הא וראי דכהנים לריס
 וישראלים ליכא שום איסורא בכניסתן זולת איסורא דביאה
 ריקנית, וכולהו תר דינא להו, ואיכ איך שרינן ודתינן לאיסור
 ביאה בעומאה בשביל הקדמת כהנים ללוייס וישראלים,
 דכולהו איסורן שוה בהך אזהרה דביאה ריקנית, אלא ודאי
 מוכח מזה, דגם באזהרת ביאה ריקנית הלכתא גמירי דכניסת
 לויים וישראלים תמורה מכניסת כהגים, וחומר זה הוא
 שמועיל לדחות איסור עומאה, ולהקדים כניסת כהניס עמאים
 לכגיסת לוייס וישראלים עהוריס, וא״כ גס בבע״מ דכוותה,
 דחמירא איסור כגיסתו מכגיסת תמים באיסורא דביאה
 ריקגית, ומיכ חומר זה מועיל להקדים כגיסת מחא לכניסהו,
 להך מ״ר דס״ל דעמא קודם לבע״מ, אבל אי\ג רכל איסורא
 דכגיסת בעימ להיכל הוא רק מדין ביאה ריקגית לבד, ומיישבים
 היטב דברי הרמבין רכל הך סוגיא קיימא רק על איסורא
 דביאה ריקגית. אלא דבאמת דהחילוק שיש בדין ביאה
 ריקנית בין כהניס ללויים וישראלים הא ילפינן לי׳ בעירובין
 שם מקרא דדהיי, ואיכ הא ידעינן הלכה זו מפי קבלה
 דביאת לויים וישראלים חמורה מביאת כהנים, ולהכי הוא
 דפליגי שם אם חומר זה מועיל לדתות גס איסור ביאה
 דעומאה או לא, משאיכ בבמימ לא מציגו שום ילפותא
 דביאה ריקנית דירי׳ תהא חמורה מביאה ריקגית של תמימין,
 ועיכ מפרש הרמבים דהפלוגתא אם בע״מ קודם או טמא
 קודם היא משום אזהרת ביאה המסויימת בבמימ, ולא משום
 אזהרת ביאה ריקגית, דבזה תמימין ובעימ שוין, ולדעת הרמבין
 מ״כ ציל דגם זה הלכחא גמירי לה, דחמירא דין ביאה

 ריקגית של במימ מביאת תמימין, ונשיג.
 והנה בתויכ שמיגי פיא יין ושכר אל תשת וגו׳ גאמר כאן
 בבואכם וגאמר להלן בבואם אל אהל מועד מה
 בביאס אל אהימ עשה את היציאה כביאה ואת המזבח
 כאהל מועד ואיגו תייב אלא בשעת עבודה אף בבואכם אל
 אהימ האמור כאן וכוי, והובאו הדברים ברמבים שם,
 והרמב״ן מפרש דהא דאין תייבין עליו אלא בשמת עבורה
 ריל רכל איסורו הוא רק על מבודה, אלא דקשה לפייז
 מאי גימ איכא בין יציאה לביאה, כיון דאין איסורו תלד
 רק במנודה, אכן לרמת הרמבים דאיםורו תלוי בכניסה וביאה
 שפיר איצטריך לרבות גם יציאה דהיא בכלל ביאה, והנה
 כבר הבאנו דברי הרמבים שכתב זיל ודין הנכנס ככה מן
 המזבח ולפגים ודין היוצא משם אתר הוא כיצד כגון ששתה
ד  רביעית יין בין האולם ולמזבח וכו׳ ויצא לוקה מכיל, ה
 דמפרש להך דרשא דםפרא רעשה יציאה כביאה דריל דאף
 אם שתה בפגים ויצא גיכ תייב, וגראה הביאור בזה, משום
 דהגה בכל ביאות דעלמא הרי קייל דלא מיתשבא ביאה רק
 אס גכגס כדרך ביאה, וכמבואר כן בכמה דוכתי, והכא
 הרי ג״כ כתיב בבאכם, ואיכ הרי צריך להיות גיכ חיובו
 רק על כדרך ביאה, והגה בשבועות דן* י״ז איתא הנכנס
 לבית המגוגמ דרך אתוריו ואפילו כולו תוץ מתועמו טהור
 דכתיב והבא אל הבית דרך ביאה אסרה הורה וכו׳ איה
 אפילו כולו גמי אמר רבא י כולו לא גרע מכלים שבבית,
 ופירשיי מכלים שבבית שהיו בו מהחלתו ולא קריגא בהו
 והבא, הרי דשלא כדרך ביאה והיכא שהוא שם מהחלה
 חרווייהו שוין, דאיגם בכלל ביאה, ואחמעטו כל היכא דכחיב
 שם לשון ביאה, וא״כ ממילא דגם בשחויי יין דכחיב שם
 לשון ביאה ג״כ צריך להיוח כן, דאיגו חייב רק על כדרך
 ביאה, ודוקא אס שחה בחוץ ונכנס, דיש כאן מעשה ביאה
 לפנים כשהוא שהוי, אבל אס שחה כפנים דאין כאן ממשה
 ביאה לפנים כשהוא שהוי, איכ הו״א דפעור וליה בי׳ חיובא
 רשחויי יין, תהו דילפינן יעשה יציאה כביאה דבכהיג גיכ
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 כלל בבעימ. אלא דהרמב״ן בעצמו ממד עיז, וכחב דהקרא
 דאך קאי על אזהרה ביאה ריקניח דאיחה בכל, ועיז בא
 למעע דלחקן או להוציא אח העומאה שרי ואין בו משוס
 ביאה ריקניח. וקשה לדעה הרמב״ן מהא דאיחא בעירובין
 שס איבטיא להו טמא ובע״מ איזו מהן נכנס רחב״א אחר
 רב טמא נכנס דהא אשחרי במבודח צבור ריא אמר בע״מ
 נכנס דהא אשחרי באכילה קדשים, והרי זה לא שייך אלא
 אם נימא דיש איסור ביאה נוסף על בעימ כמו על טטא,
 אז שפיר שייך למיבעי איזו מהן נכנס, אס איסור טומאה
 חמיר אם איסור בעימ חמיר, אבל לדמה הרמב״ן דבעימ
 איסור ביאהו שוה לכל אדם, דהוא רק חאיסורא דביאה
 ריקניח לבד, א״כ הרי ודאי דהוא צריך להיוח קודם לעמא
 שיש בו איסור נוסף של עומאה על הכניסה. ועוד קשה
 לדמה הרמב״ן, דמנלן כלל היחרא דכניסה בעומאה לחקן,
 דמבעימ הרי ליכא למילף כיון דבעימ ליה בי׳ שום איםורא
 כלל, יציל דילפינן לה מהיחרא דביאה ריקניח, אכן לכאורה
 ליד היחרא דביאה ריקניח להיחרא דטימאה, דבביאה ריקניח
 הא דלחקן מוהר אין זה טדין דהוחר איסורא דביאה ריקניח,
 אלא דאין זה בכלל איסור כלל, דעיקר איסורה הא הוי
 מה דהיא ריקניח, ומאחר דילפינן דלהקן מוהר ליכנס ממילא
 דאינה בכלל דין ביאה ריקניח כלל, משאיכ בטומאה, רכל
 הך דינא דלחקן מוהר הוא מדין היחר, דלחקן הוחר איסור
 טימאה, אבל הלא גם לחקן הוא בכלל דין ביאה בטומאה,
 ואיכ הא ציע דאיך גיכל למילף מאיסורא דכיאה ריקגיח
 לאיסור טומאה, כיון דדן זה דלחקן ולהוציא אח הטומאה
 מוהר הוא טעצם הדין של ביאה ריקגיח, דלחקן מוהר
 ליכגס, מה דלא שייך זאח באיסור טומאה, דצריכיגן גבי׳
 לדין היחר, שזה שהוא לחקן יהא דבר המחיר על איסור
 טומאה, וציע. וגראה רמזה הוכיח הרמביס דיש איסור
 מסיייס בבעימ על כגיסחו גם בלא עבודה, ומחגי׳ דכלים
 מעלה דאורייחא היא, וממילא דהיה לשחויי יין ופרועי ראש
 והרומי בגדים, דכולהו כחדא חשיב להו, וחד דיגא להו.
 ולדעת הרמבין ציל דס״ל דגם לחקן ולהוציא אח הטומאה
 הויא ג״כ בכלל ביאה ריקגיח, כיון שאיגה לצורך
 עבודה, והא דהכל גכגסין להיכל לחקן ולהוציא אח הטומאה,
 היינו משום רזה חשוב דבר המחיר לאיסורא דביאה ריקגיח,
 וכדילפינן לה מקרא דאך, אבל מימ שם ביאה ריקניח לא
 פקע מיגה, ועיכ שפיר ילפיגן מיגי׳ דגם איסור טומאה
 גדחה כל שהוא לחקן ולהוציא אח הטומאה, דכמו דדבר
 זה מועיל להחיר איסורא דביאה ריקגיח, כמויכ מומיל זה
 להחיר איסורא דביאה בעומאה. ובלאיה חוכרח כן, מהא
 דכהגיס קודמין ללויים ולויים לישראלים, ואס גימא דכל
 לתקן ולהוציא אח העוחאה לא חשיבא ביאה ריקגיח כלל,
 איכ כולהו שוין ואין בזה דין הקדמה, כיון דגם לויים
 וישראלים כל איסור כגיסתן להיכל הוא רק משום דין ביאה
 ריקנית, וזו הרי אינה ריקגית, ואיכה בכלל איסור כלל,
 ואי כ הא צריכין להיות כולהו שרן, אלא ודאי דזה שבא
 לתקן ולהוציא את הטומאה הוא רק דבר המתיר לאיסורא
 דניאה ריקנית, אבל שם ביאה ריקנית לא פקט טינה,
 ועיכ שפיר מקדמינן נהנים ללויים וישראלים, וכמו בכ״מ
 דשרינן הקל הקל החלה. ומה שהקשינו עור לדעת הרמבין,
 מהא דאיפלגו בטמא ובע״מ איזו מהן קודם, ולדעה הרמב״ן
 דבבעימ ליכא שוס איסורא אחריגא זולה איםורא דביאה
 ריקגיח, איכ מהיכי חיחי יוקדם טמא לו, כיון דגס בטמא איכא
 הך איסורא לביאה ריקגיח ועוד יש בו איסור ביאה דטומאה,
 נראה לומר לדעה הרמבין, דדין זה הוא מהלכה, והכי
 גמירי להו באזהרה ביאה ריקניח, דבעימ חמור איסור
 ביאתו מביאת חמים, ואעיג דחרווייהו חד איסורא גיגהו, מ״מ
 הכי גמירי מהלכה דביאח בעיח חמורה יותר מביאת ממים.



 חרושי רבנו הלכות ביאת המקדש חיים הלוי ננ
 כהנים, ומיכ דין כהוגה גדולה היא שגורמת לו להנך דינים,
 משאיכ הכא בין הנך כהנים שנמשהו ובין הנך כהניס שלא
 נמשחו שיין בגופן בכל דיני כהונה, ורק דדין יציאה מן
 המקדש אינו תלוי אלא אם נתרבו הם עצמם ונעשית מעשה
 הריבוי או המשיחה בהן, ואף אם יהיה כהן הדיוע בכל
 דיניו, מימ כל שנעשה בו הריבוי או המשיחה של כהונה
 שוב איתי, באזהרה דיציאת מקדש, ועיכ סיל להראביד
 דמוזהרין הן על איסור יציאה, אבל בעצם דין כהונה שוין
 הם לכל כהגים, ועיכ לא תשיב לה בין הגך תילוקי דכיג לכהן
 הדיוע. ובאמת שכן מוכרת מדברי הראביד בעצמו שכתב
 דלהכי הוזהרו בגי אהרן בשביל שגמשחו, וקשה וכי גמשחו
 מאי הוי, וכי היו כיג, והלא שמשו בד, בגדים, ואפילו
 בשעת מילואים מבואר בפרשה דשמשו בד, בגדים, והלא
 כתיב וזה הדבר אשר תעשה להם וגו׳ וקחשיב שם ארבעה
 בגדים, ופליגי מיז ביומא דף ה׳ כיצד הלבישם, והרי הך
 דיגא הא לא היה רק בשעת מילואים, אבל לדורות כל
 כהן לובש איע בשעה שיעבוד, ובעיכ דקאי על שעת
 מילואים, ומ״מ קחשיב שם הקרא רק ארבעה בגדים, הרי
 להדיא דלא היו כ״ג אף בשעת מילואים, וכן מבואר להדיא
 בזבחים דף ק״א דהיו אסורין לעבוד באותו היום משוס
 אנינות, הרי להדיא דלא היו כ״ג, דכ״ג הרי הוא עובד
 כשהוא אוגן, וא״כ מה תירץ הראב״ד דבגי אהרן שאני
 דנמשחו, אלא ודאי כדברינו, דאין זה תלוי כלל בכ״ג, אלא
 העיקר תלוי אם נעשה בו מעשה הריבוי או המשיחה של
 כהונה, ועיכ זהו שכתב הראב״ד רבני אהרן שנמשחו ונעשה
 בהן ריבוי כהונה שפיר מוזהרין מיז, משאיכ האידנא דליכא
 משיתה וריבוי כהוגה אלא בכ״ג, ממילא ליתא להך אזהרה
 דיציאת מקדש רק בכיג לחוד. ועכיפ גתבאר דהך אזהרה
 דיציאה מן המקדש אינו תלוי בכיג, כ״א בכהן שגתרבה
 לכהונה, ולפיז הרי גראה פשוע דגם כהן משוח מלחמה
 מוזהר על יציאה מן המקדש, ואע״ג דבכמה דברים שוה
 לכהן הדיוט, אבל מ״מ הרי יש בו דברים שוה לכיג,
 כמבואר ביומא דעיג דבחמשה דברים הוא שוה לכ״ג, ואיכ
 הא נמלא מעשה בו ריכוי של כהוגה, וממילא אף אם הוא
 ככהן הדיוע הרי ג״כ מוזהר הוא על יציאת מקדש. ולפיז
 הרי מיושבים היטב דברי הראב״ד, דהגה בהוריות די״ב
 דרשינן עליו למעועי כהן משוח מלחמה דאינו עובד כשהוא
 אונן, והרי הך מיעוטא דעליו הא קאי על כל הקרא דומן
 המקדש לא יצא, ואיכ הא נמצא דאזהרה זו לא נאמרה רק
 בכיג ולא במשוח חלחמה, וזהו דקשה גם להראביד למה
 נכפלה אזהרה זו בכיג, והלא גם משוח מלחמה מוזהר עליה,
 ועיז משני הראביד דאזהרה זו של יציאת מקדש לא נאמרה
 אלא בראו• לעבודה, ומ״כ הך אזהרה דומן המקדש לא יצא
 דאיירי בכהן אוגן ע״כ איגה גוהגת רק בכיג דעובד גם
 כשהוא אונן, ולא במשוח מלחמה דבשעת אנינותו אינו
 ראוי לעבודה, ושפיר איחא להך דינא דראוי לעבודה גס

 לדעת הראב״ד במשוח מלחמה, זכמש״נ.

 פ״ג הכ״א אחד עמא שנכנס למקדש וכו׳ נכנס למקדש
 ונטמא שם אחר שנכנס אפילו טימא עצמו
 שם במזיד ימהר ויבהל ויצא בדרך קצרה וכו׳ ואם שהה וכו,
 תייב כרת ואם היה שוגג מביא קרבן וכו׳ אינו חייב אלא
 איכ שהה כשיעור וכו׳ עכיל, ובשבועות דף י״ז בעי רב אשי
 עימא עצמו במזיד מהו באוגם גמירי שהיה במזיד לא
 גמירי שהיה או דלמא בפנים גמירי שהיה ל״ש באונס וליש
 במזיד, ולא אפשיעא האיבעיא, וע״כ פסק הרמב״ם דמספק
 איגו מביא קרבן, ואעיג דהכא פסק הרמב״ם בסתמא
 דפעור ולא הזכיר דהוי ספיקא, אכן לקמן בפייר מהל׳
 שעות מבואר ברמבים להדיא דהפעור הוי מספק. והגה

 התוס׳

 חייב. ולפיז הרי ודאי רלא שייך זאת אלא אם גימא
 דחיובו הוא על ביאה, ושפיר שייך בזה הך דיגא דכדרך
 כיאה, אבל לדעת הרמבין דאיםורו הוא איסור עבודה, אבל
 איסור ביאה ליכא כלל בשתויי יין, א״כ הא לא שייך גם
 הך דיגא דכדרך ביאה, כיון דאין איסורו תלוי כלל בביאה
 ירק בעבודה, וקשה למה לןריבויא דיציאה כביאה. וצ״ל דהרמבין
 מפרש להספרא כפירוש הראב״ד בהשגות, דהריבוי דיציאה
 כביאה הוא, דלא גימא דעיקר האיסור הוא מעשה השתי׳
 •עצמה בשעת ביאה, ועיז בא לרבות דגם בשתה בתון
 ונכנס תייב, משוס דהאזהרה היא דבשמת ביאה לא תהא
 שכרות, וזה שייך גם בעבודה, דבא להשמיעגו דלא תהא
 איסורו בשתי׳ בשעת עבודה, כיא דבשעת עבודה לא תהא
 שכרות. א״ג ייל דהרמבין מפרש רזה גופא אתא לאשמעיגן
 בהך דיציאה כביאה, דאין איסורו בביאה כיא בעבודה, ומשו״ה

 הוא דהויא יציאה כביאה.

 פ״ב הל״ה כהן שיצא מן המקדש בשעת העבודה בלבד
 תייב מיתה בין כיג בין כהן הדיוט שגאמר
 זמפתת אהל מוטד לא תצאו פן תמותו וכו׳ וכן זה שגאמר
 בכיג ומן המקדש לא יצא איגו אלא בשעת העבודה בלבד
 זכו׳ אם כן מפגי מה גשגית אזהרה זו בכיג שכהן הדיוט
 זכו, אמיפ שאינו יוצא מן המקדש אינו עובד מפני שהוא
 אוגן וכו׳ אבל כ״ג עובד כשהוא אונן וכו׳, ובהשגות זיל
 שלא גאמר אותו פסוק אלא לאותה שעה בשביל שנמשתו
 בניו ומה שאמרו בתורת כהגים מגין לכהגים שבכל הדורות
 לכהגיס הגדולים שבכל הדורות קאמר שהרי שמן משחת
 קדש הוא מרבה אותם עכיל, ועוד שם בהשגות מל הא
 דכהן הדיוע אוגן איגו יוצא זיל וכיון שהוא תייב להתאבל
 עליו למה אינו יוצא ודאי יוצא ומטמא בעיכ עכיל, וביאור
 הדברים שבהשגה שני׳, משום דסיל להראב״ד דאזהרת ומן
 המקדש לא יצא אינו אלא בראוי לעבודה, ועיכ כהן
 הדיוט שאינו ראוי לעבודה כשהוא אונן מותר לו לצאת מן
 המקדש בשטת טבורה, וזהו שהשינ טל הרטבים שפסק
 דכהן הדיוט אוגן ג״כ אסור לצאת בשטת הטבודה. אבל
 ציע, דלהראב״ד בטצמו דס״ל ראזהרה זו לא גאמרה אלא
 בכ״ג, איכ הא לא משכחח אליבי׳ החילוק שבין אוגן לשאר
 כהנים, דבכ״ג הא ליכא אניגות דכיג הא עובד כשהוא
 אונן, ושאר כהנים הא מותרים לעולם לצאת, ואיך כתב
 הראביד הך תילוקא, וציל דכתב זאת לרמת הרמב״ם דס״ל

 דגם כהן הדיוט מוזהר שלא לצאת, וצעיק בזה.
 לנראה לומר בזה, דהגה קשה לפיד הראביד דליתא
 להך אזהרה דיציאת מקדש אלא בכ״ג, איכ למה
 לא תשבו זאת בין הגך דגים שבין כיג לכהן הדיוט בהוריות
 דייב וביומא דטיג דתניא שם דברים שבין כיג לכהן הדיוט
 אלו הן ומדוע לא תשיב גיכ שכיג מוזהר מל יציאה מן
 המקדש וכהן הדיוע איגו מוזהר עיז. וגראה מוכרת מזה,
 דבאמת לדעת הראביד איגו תלוי כלל בכיג וכהן הדיוט,
 אלא העיקר תלוי אם נתרבה הוא בעצמו בריבוי של כהוגה
 או לא, ואשר עיכ בני אהרן שנתרבו אז עיי משיחה ובגדים
 שפיר מוזהרים עיז, וכן גם כ״ג שבכל הדורות מתרבה עתה
 בשעה שגעשה כיג לכמה דברים שבכהוגה מיכ שפיר הוא
 מוזהר עיז, משאיכ כהן הדיוט דאין עליו שום ריבוי ומשימה
 של כהונה עיכ אינו מוזהר ע״ז. ולפיז הרי גיהא מה דלא
 חשיב לה בברייחא בהנך דברים שבין כיג לכהן הדיוט, כיון
 דהכא אינו חלוי כלל בכהונה גדולה, ואך בריבוי או במשיחה
 אס נחרכה לכהונה או לא. ואעיג דחשיב שם בברייחא גם
 הגך דגים דאיחגייהו גם במשוח מלחמה, אכן אינו דומה,
 דמשוח מלחמה דומה בכמה דברים לכיג וחייל על גופי׳
 דין משוח, ודין הוספה כהוגה מליו, וחלוק בזה משאר
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 בדברי הגמ, שהבאט דשלא כדרך ביאה לא גרמ מכלים
 שבבית שהיו שם מקורס. ולפ״ז לפי המבואר בשבומות דן*
 ייז מיב שם דממא שנכנס דרך גגין להיכל פמור שנאמר
 ואל המקדש לא תבא דרך ביאה אסרה תורה, איכ שילד
 מזה דמיקר ביאה האמורה בו חיובה הוא מל מצם ממשה
 הכניסה, ועיכ ממילא דנעמא בפנים לא הוי בכלל אזהרה
 זו, דהרי חסר בו מעשה הכניסה, והוי כשלא כדרך ביאה,
 ולהכי צריכינן לקרא מיוחד מיז לחייבו גם בפנים, ולאורויי
 דבעומאת מקדש איחגהו לפרי גווני ביאוח, ובשניהם חייב.
 ולפיז הרי מיושבת היעב סתירת דברי הרמב״ם, דלעגץ
 ביאת מקדש בעומאה פסק דעימא עצמו במזיד ספיקא הוי
 אם בעינן שיעור שהייה אם לא, ולענין נזיר פסק דאס התרו
 בו שלא יזיר חייב גם בלא שיעור שהיי׳, דנראה דדוקא
 בביאת מקדש דחלקיגהו רחמגא לתרתי, געמא בפגים וגעמא
 בחון, דבגעחא בחון תיובו הוא על עצם מעשה הביאה,
 ובגעמא בפגים דליכא לעצם מעשה הביאה עיקר חיובו
 הוא רק משוס שהיי׳ מיז ששוהה שם בעומאה, ומיז הוא
 דבאה ההלכחא דשהיי׳ דבעיגן גבי׳ שיעורא דכדי השחחואה,
 משא״כ בגזיר, דמבואר בגזיר דן* מיג רכל עיקר ביאה
 האמורה. בו היא בשנכנם לשם בשידה תיבה ומגדל, דהוי
 שלא כדרך ביאה, וכמבואר ברמב״ם פיג מה׳ ביאת מקדש
 דבמקדש כה״ג פעור דחשוב שלא כדרך ביאה, או באופן
 שגכגס לבית ושהה שם עד שמת המת, דחשיבא גיכ כשלא
 כדרך ביאה, וכדהבאגו למעלה מהסוגיא דשבועות, הרי
 להדיא דכל עיקר דין ביאה האמורה בו הוא על היותו שם
 בעומאה להוד, אף בלא עצם מעשה הביאה, איכ ממילא
 לא שייך בי׳ גם דין שיעור שהייה, כיון דזהו עיקר דין
 ביאה שלו, ולא צריכיגן לחיובו כלל לדין שהייה, ולהכי הוא

 שפסק הרחבים דחייב בכל גווגי אף בלא שהה.
ן הרי מהסוגיות דגזיר ושבועות מבואר להדיא דלא כ  א
 כמשיכ, וכדהבאגו למעלה דהויא איבמיא אי גמירי
 שהיי׳ בגזיר אם לא, ולפי דבריגו הא גמצא דלמולם לא במינן
 שהייה גבי גזיר, דחייב לעולם משום ביאה. יאשר יראה
 לומר בזה, לפי המבואר בגזיר דף מ״ב דמחולל ועומד כשהוא
 בחיבורין להעומאה פעור גבי גזיר, וכבר הקשו החום׳ בשבומות
 שם דהרי כל שהיי׳ הא הוי מחולל ומומר בחיבורין להעומאה דהרי
 געמא מיד ומימ מהחייב, וחירצו דאיגו פעור חחולל ומומר
 אלא בשאין בידו לפרוש מטומאה הראשוגה אבל הכא בשהיי'
 הרי בידו לפרוש ממגה, ומ״כ אין בו דין מחולל ועומד, אכן
 קשה מהא דמבואר בגזיר דף מיג דלא משכחח לה ביאה
 בגזיר משום דכי מייל מקצהו איטמי וכי עייל רובו הוי
 מחולל וטומד, והחם הא בידו לפרוש ולצאח מאהל טומאה,
 ואפילו אם גימא דבשעח כגיסח רובו הלא אין בידו לפרוש
 ולצאח מאהל של עומאה, אבל מימ כשעבר הזמן מד שהיה
 בידו לפרוש כולו טהטומאה ליחחייב אז משום ביאה, וחהוי
 כביאה אריכחא, וציל דהחוס׳ מפרשים להסוגיא דקאי למיד
 דטחולל ועוטר פטור אף כשאינו בחיבורין להעומאה, ומיכ
 לא מהני הך עעמא דהיה בידו לפרוש מהטומאה לחייבו,
 כיון דגם לאחר הפרישה טיפטר משום מחולל ועומד, אכן
 קשה להרמבים שפסק בפיה מה׳ גזירוח דאיגו פטור מחולל
 וטומד כ״א בחיבורין להטומאה, ומימ פסק בפ׳ הגיל דחיובא
 דגזיר מל הביאה הוא בהגך גווגי המבוארים בגמ׳ שטוחאחו
 וביאחו באין• כאחח, והייגו משום דבלא״ה הוי מחולל ועומד
 דפטור, ואיכ הרי לדידי׳ צ״מ מכל שהיי׳ דהוי חחולל ועומד.
 ובמ״כ גראה מבואר מזה, דדעח הרמבים היא, דחלוק דין
 ביאה מדין טומאה במחולל ועומד, דבביאה כיון דאיח בה
 הדין דשהיי׳ שמחחייב טל שהייחו שם בטומאה, ומעשה
 השהייה הויא מגופו של איסור, איכ ממילא לא שייך בי׳
 דין מחולל ועומד, כיון דזהו עיקר חיובו טל ששוהה בטומאחו

 וחילולו
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 החוס׳ שס הקשו מהא דאיחא בגזיר דף ייז בעי, רבא גזיר והוא
 בביח הקברוח מהו בעי שהיי׳ למלקוח או לא, היד אילימא
 דאחרי לי׳ לא הגזור ליל שהיי׳ גזיר מיט לא בעי שהיי׳ משוס
 דקמחרי בי׳ הינ קחחרי בי׳, הרי להדיא דבמזיד לא בטי
 שהיי׳, ומ״ש הכא דהוי ספיקא, וטי״ש בחום׳ שחירצו דאיירי
 שהחרו בו אחר הטומאה ובזה הוא דהוי ספיקא, וקשה טל
 הרחבים שפסק דאף לענין כרח בטי שיטור שהי•׳, והחם
 הא לא מיחסרא החראה, וצריך להחחייב אף בלא שיעור
 שהיי׳ וכהסוגיא מזיר, וצ״ע. ועיין ברמבים בפיו מהל׳
 גזירות הלית שכתב וזיל מי שגדר והוא בבית הקברות נזיריה
 חלה עליו ואפילו שהה שם כמה ימים אין עולין לו ולוקה
 על שהייתו שם ואס התרו בו שלא יזיר שם וכו׳ עכיל,
 הרי דפסק גם גבי גזיר דגם בהתרו בו שלא יזיר צריך
 שהיי׳, וממילא גיהא גם הכא הא דפסק דצריך שהיי׳, אלא
 דלפ״ז הרי הקשי על הרמב״ם גם בגזיר דסוחר להסוגיא
 דגזיר שהבאגו דבאחרו בי׳ שלא יזיר איצ שהיי׳, ועיין בהשגות
 שם שכתב זיל ואם התרו בו שלא יזיר איצ שהיי׳ עכיל,
 וגראה דהרמב״ם גקט שם תרי גווגי שילקה, תדא דלוקה על
 שהייתו שם, ומיירי בהתרו בו אחר שקבל הגזירות, ועוד
 דלוקה באם התרו בו שלא יזיר שם, ומיירי בלא שיעור
 שהיי׳, והוי ממש כהסוגיא דגזיר, ודברי הראביד מתפרשים
 שאיגם בתורת השגה כי אם שפי׳ כן בדברי הרמבים כמו
 שכתבגו. אשר לפיז הא גמצא מבואר בדעת הרמבים
 דמחלק בין גזיר לביאת מקדש, דבגזיר לוקה מיד ובביאת
 מקדש צריך שהיי,, וצ״ע דמ״ש, כיון דההילכתא דשהייה הרי
 גאמרה על שגיהם, ואיכ הרי צריכין להיות שיין בדיגיהם,
 וציע. וציל לדעת הרמבים, דהאיבעיא בשבועות הא הויא
 באוגס גמירי שהיי׳ במזיד לא גמירי שהיי׳ או דילמא בפגים
 גמירי שהיי׳ ליש באוגס וליש במזיד, וא״כ הרי הא פשיעא
 דההילכתא דשהיי׳ לא גאמרה בכל גווגי, ורק או על פגים
 לבד גאמרה או על אוגס גאמרה, וא״כ הרי הא מיהא
 דבחיץ ומזיד בהתראה פשיעא דלא גאמרה ההילכתא דשהיי׳,
 וכסוגיח הגמ׳ בגזיר דבגזיר באחרו בי׳ חייב מיד, ועיכ
 זהו שפסק הרמבים דבמקדש פעור מספיקא אף במזיד.
 ורק בגזיי במזיד הוא דחייב, וכש״ג דחלוק גזיר ממקדש.
 והבה בשבוטוח דף טיז טיב טומאה בעזרה מגלן אריא
 כחוב אחד אומר אח טשכן ד׳ טטא וכחוב אחד
 אומר כי אח מקדש ד׳ טמא אם איגו טגין לטומאה שבחוץ
 חגהו טגין לטומאה שבפגיס, הרי דגטמא בחוץ וגטמא
 בפגים צריכין הרי קראי ולא ילפי מהדדי, וגראה דהייגו
 משום, דבאמח טיקר דין ביאה האמור בכימ יש לפרשו
 בחרי מוגי, או דפירושו הוא עצם מעשה הכגיסה, או דזה
 שהוא שס ממילא גיכ הוי בכלל ביאה, דהיוחו שם מיקרי
 ביאה. וגראה דדבר זה מבואר מהא דאמריגן בשבימוח דף
 ייז מיב הגכגס לביח המגוגע דרך אחוריו ואפילו כולו חוץ
 מחוטמו עהור דכחיב והבא אל הביח דרך ביאה אסרה
 חורה וכו׳ איה כולו גמי אמר רבא כולו לא גרע מכלים
 שבביה דכחיב ולא יטמא כל אשר בביח, ריל מכלים שבביח
 שהם שם ממילא מיד מקודם שגטמא הביח דטמאים ושלא
 כדרך ביאה לא גרע מיגייהו, הרי מבואר דהגך הרי גווגי
 ביאוח חרווייהו איחגייהו בדין ביאה, ושגי שמוח ודיגים
 מחולקים הם, וכמו שהם חלוקים בדין ביאה ביה המגוגע,
 דכדרך ביאה דאיכא שם גם מעשה הכגיסה חייל עלי׳
 דין ביאה בכניסה רובו, ושלא כדרך ביאה זכליס שבביח
 לא חיילא עלייהו עומאח ביאה כ״א בכניסה כולו, וגם
 מבואר דהך דינא אם בעינן מעשה כניסה אם לא הוי חד
 מילחא עם דינא דכדרך ביאה, ומשום רכל הדין של דרך
 ביאה עיקרו הוא על מעשה הכניסה והביאה, והיכא דלא
 במינן מעשה הכניסה לא בעינן גס דרך ביאה, וכמבואר
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 שיעורא דכדי השחחואה, וצימ מרש, אכן לדברינו איש,
 דבהנך תרתי גווני כיון דלא הוי מחולל ועומד עיכ ממילא
 דתייב גם בלא דין שהיי/ וממילא דלא צריכינן בי׳ גם
 לשיעורא דכדי השחחואה, משא״כ בנכגם לשם בשגגה דהוי
 מחולל ועומד, וצריכינן בי׳ לדין שהיי/ עיכ ממילא צריכיגן
 לשיעורא דכדי השתתואה, וכשינ. ועכ״פ נתבאר מדעת
 הרמכ״ס, דבגזיר גופא מחלקינן דהיכא דצריכינן לדין שהיי׳
 בעיגן גם שיעורא דכדי השתחואה, ולא חיחייב עלה לאלתר
 כיא היכא דתיובו הוא משום ביאה בלא דין שהיי/ ועיכ
 בדין עומאת מקדש דבעיגן שס דרך ביאה, ועומאהו בפגים
 הוא רק משוס דין שהיי/ ע״כ שפיר פסק דלעולם לא מיתייב
 כ״א בשיעור כדי השתתואה, ומשום דהויא איבעיא דלא

 אפשיעא, וכשינ.
 והנה עיקר הדין דמבואר בהסוגיא ראם נכנס למקדש
 בטומאה דרך גגין פעור צימ, לפימ דמרביגן מקרא
 גס גטטא בפגים דחייב, איכ הרי לא גרט שלא כדרך ביאה
 מגטמא בפגים דחייב, והרי זה דמי ממש לבית המגוגע,
 דכל היכא דטמא כלים שבבית שהם שם ממילא טור מקודם
 שגטמא הבית טמא גס הנכנס שלא כדרך ביאה, ואיכ הינ
 בביאת מקדש, כיון דגם גטמא בפגים חייב איכ הרי צריך
 להיות תייב גם שלא נדרך ביאה. ואיל דנימ לטנין שימור
 שהייה, דבגעמא בפגים הרי צריך שיעור שהייה, משא״כ בנטמא
 בחוץ, ז״א דהרי זה הוי איבטיא דלא איפשיטא אס בעיגן
 במזיד שיטור שהיי׳ אם לא, ומיעיטא דשלא כדרך ביאה
 הרי קאי מל הלאו דהיינו במזיד. וידידי הרש״ז תירץ דגימ
 לענין אם נכנס רק רובו, דמשוס הך דינא דכלים שבפנים
 הרי בעינן דיקא שיכנס כולו, וכמו בבית המגוגע. ודבריו
 ברורים, דבאמת הא דמחלקיגן שם בגמ׳ בין כדרך ביאה
 אם לא, דבכדרך ביאה סגי ברובו, ושלא כדרך ביאה
 צריכיגן דוקא כולו, גראה דלאו דין מיוחד בבית המנוגע
 הוא דהוי זה, כי אם דהוי דין בכל ביאות האמורות
 בתורה, ובמצם דין ביאה, דכל שכדרך ביאה חשיבא ביאה
 בביאת רובו, וכשלא כדרך ביאה או שלא היה שם מעשה
 ביאה לא חשיבא ביאה כי אס בכגיסת כולו, ועיכ גם הכא
 בביאת מקדש ודאי דבדרך ביאה סגי ברובו, ובגטמא בפנים
 או שלא כדרך ביאה איגו תייב כיא כשכולו בעזרה. והכי
 מוכת מדברי התום׳ בגזיר דף מיג שכתבו דבגזיר בגכגם
 דרך אחוריו לא מיחייב משוס דהוי שלא כדרך ביאה, ולכאורה
 הוא תמוה דהרי להדיא מבואר בסוגיא שם דבגכגס בשידה
 תנה ומגדל חייב, ואף דהוי שלא כדרך ביאה, אלא דמכיון
 דהתוס׳ איירי שם בלא גכגס כולו, עיכ ממילא דלא חשיבא
 ביאה כלל כל שהוא שלא כדרך ביאה, ואעיג דבגזיר לא
 בעיגן דרך ביאה, אבל מימ זהו דין בפ״ע רבשלא כדרך
 ניאה לא חשינ בא כיא בכניסת כולו. והכי מתבאר מתוך
 דברי הגמ׳ בזנחים דף כיו נמא מיני׳ ר׳ ירמיה מר׳ זירא
 הוא בפגים וציציתו במוץ מהו, איל לאו אמרת והביאום לה׳
 עד שתבא כולה לפנים ה״נ בבואם אל אהל מועד עד שיבא
 כולו לאהל מועד, ולכאורה הוא סותר להא דתניא בספרא
 פ׳ מצורע והבא אל הבית כשיכנס ראשו ורובו, הרי להדיא
 רכל היכא דכתיב ביאה ברובו סגי, ומ״ש הכא דילפינן
 מקרא דבבואס וגו׳ דבעינן דוקא כולו. ולפמשינ הרי ניחא,
 דשאגי הך דיגא דבמיגן שיהא מקבל בפגים, דלא שייך בי׳
 כלל דין ביאה שמיי מעשה ביאה וכדרך ביאה, וכל עיקר
 דין ביאה שלו הוא רק זה שיהא שם באהל מועד, ואיכ
 ממילא דבכל גווני צריכיגן בי׳ דוקא שיבא כולו ולא סגי
 ברובו, וכמו כשלא כדרך כיאה, וכשיג. ולפי המבואר ציע
 בכל ביאה האמורה בתורה, היכא דחיובה הוא דוקא כדרר
 ביאה, אם נימא להוא רק בביאת רובו, אבל בביאת כולו
 כיון דדין ביאה בה אף כשלא כדרך ביאה, מ״כ ממילא

 מיחייב

 זחילולו, ועיכ כל ששהה כשיעור מתחייב אף במחולל ועומד,
 ורק נעומאה דלית נה דיכא שיהא מתחייב על השהיי/ בה
 הוא דשייך דין מחולל ומומר נכל גווני אף נשהה נשיעור.
 וגראה רכן הוא מוכרח מהא דפסק הרמנים נפיה מה׳
 נזירות הי״ע זיל גנגס לאהל המת או לכית הקברות כשגגה
 ואתר שגורע לו התרו נו ולא קפץ ויצא אלא עמד שס היז
 לוקה והוא שישהה שם כדי השתתויה כמו עמא שגנגם
 למקדש עכיל, ולעיל בהייז פסק הרמביס זיל אבל אם היה
 גוגע במת ומדיין המת בידו וגגמ במת אחר איגו תייב אלא
 אחת אעיפ שהתרו בו על כל גגיעה וגגיעה שהרי ממולל
 ועומד מכיל, וכן בפיג מהל׳ אבל היד שפסק זיל כהן
 שגכגס לאהל המת או לבית הקברות בשגגה ואחר שירע
 התרו בו אם קפץ ויצא פעור ואס ישב שס כדי השתחוי׳
 כמו שביארגו בטגין טומאת מקדש היז לוקה וכו׳ היה גוגע
 ולא פירש או שהיה טומל בבית הקברות וגגט במתים אתרים
 אעיפ שהתרו בו כמה פעמים איגו לוקה אלא אתת שהרי
 מחולל ומומר כיז שלא פירש עכ״ל, הרי דפסק רגבי טומאה
 איט לוקה משום דהוי מחולל ועומד, דלא כמו שפסק גבי
 גכגס בשגגה דחייב, ואעיג דגם שם הוא מחולל ועומד,
 אלא ודאי חוכח מזה כמשיכ, דבשהייה חייב בכל גווגי אף
 במחולל ועומל ומשום לשהייתו זהו איסורי/ ורק דהלאו
 לטומאה פקע מיני׳ כשהוא ממולל ועומל, כיון ללית בי׳
 לין שהייה, וטיכ פטור גם אם שהה כלי השתהואה, וכש״נ.
 [ואין להקשות מל דבריגו, דהרי ברמב״ם לא הוזכר כלל
 איסורא דביאה בכהן הדיוט, ורק בכהן גדול הוא דפסק
 דלוקה שתים, דמוכת מזה דרמת הרמב״ם היא דכהן הדיוט
 איגו מוזהר טל הביאה, ואיכ הא גסתרו דבריגו. אכן הרי
 שיעורא דשהיי׳ כדי השתהואה ודאי דלא שייך זאת רק בלאו
 דביאה ולא בלאו דעומאה, ומדפסק דלוקה בשיעורא דכדי
 השתתואה גם בהדיוט, שיט דסיל דגם כהן הדיוט מוזהר
 טל הביאה, וכדאיתא כן להריא בתורת כהגיס פ׳ אמור אין
 לי אלא כיג שהוא מייב בלא יבא ותייב בלא יטמא מגין לכהן
 הדיוט שהוא בלא יבא ושהוא בלא יטמא תיל לא יטמא לא
 יטמא לגזיש מה לא יטמא האמור בכיג חייב בלא יבא
 וחייב בלא יטמא אף לא יטמא האמור בכהן הדיוט חייב
 בלא יבא וחייב בלא יטמא, הרי להדיא דגם כהן הדיוט
 מוזהר מל הביאה, והא דפסק הרמבים דאיגו לוקה שתים
 רק בכיג, הייגו משום דטפרש דהגך תרתי טומאה וביאה
 תרווייהו איכללו בלאו דלא יטמא האמור בכהן הדיוט, ועיכ
 אין בו חילוק לאוין ומלקות, אבל הא ודאי דאיסורא לשהיי׳
 שפסק הרטבים בכהן הדיוט הוא משום ביאה מכלל בה
 גם שהיי/ ומיושבים דברינו כמשיכ.] מכיפ נתבאר דהיכא
 דהוי ממולל ומומר אז היובו הוא רק מדין שהיי/ ולפיז
 מיושבים היטב דברינו, דבאמת בנזיר לא צריכינן כלל לדין
 שהיי/ ולעולם חייב משום ביאה, כיון לאין בו לין מעשה
 ביאה, ומימ ניחא האיבעיא אם גמירישהיי׳ בנזיר אם לא,
 מראה למימ נוהג בי׳ לין שהיי/ אף ללא צריכינן לה,
 משום חהו ממילא לכל לין ואיסור ביאה איכלל בה לין
 שהיי׳ שהיא בכלל האיסור, ולפ״ז במחולל ומומל למשום לין
 ביאה לחול לית בה איסורא, מימ נוהג בה חיובא דשה*/
 ועיכ מיז היא האיבעיא אם בעינן בנזיר שיעור שהיי׳ אס
 לא, כיון דחיובו משום שהיי׳ הוא, משאיכ הסוגיא מזיר דקיימא
 בהתרו בו שלא יזיר, דאז הרי ביאתו ונזירוחו וחילולו באין
 כאמת, ולא הוי ממולל ומומר, וממילא דתייב משום דין ביאה
 להוד בלא דין שהייה, מיכ ממילא דלא צריכינן בי׳ גם
 לשיעורא דכדי השחחואה. והכי מהבאר מדברי הרמביס
 מצמו, דבגכגס לשם בשידה חיבה ומגדל ובנכנס לביח ושהה
 שם עד שמח שם המה פסק דחייב מיד, אף בלא שיעורא
 דכדי השחחואה, ובגכגס לאהל המח בשגגה פסק דבעיגן



 r המקדש חיים הלר
 מקדש בנוומאה גיכ דין ביאה בי׳ בכניסת כולו, ושיה לנזיר
 להתחייב מדין ביאה, ובע״כ דהא דאיבעיא לן אם גמירי
 שהיי׳ במזיד, הוא משוס דכך היא ההילכתא דשיעור השתחואה,
 גם אס דין ביאה בי׳, וממילא דקשה גס בגזיר אמאי חיחייב
 מלה לאלתר כקושית התום׳, ובע״כ צ״ל דהא דצריך שהיי׳
 במקדש הוא גיכ בהתרו בו אתיכ וכמבואר בתום׳ שם,
 משאיכ אס גיטא דכל היכא דבעיגן דרך ביאה אימעיט שלא
 כדרך ביאה גם בכגיסת כולו, איכ שפיר י״ל כמשיכ, דבגזיר
 דעיקר ביאתו האמורה בהורה היא בשלא כדרך ביאה,
 טיכ מיחייב עלה לאלתר בהתרו בו שלא יזיר, משאיכ
 במקדש דבעיגן בי׳ דרך ביאה, טיכ גם בגטמא בפגים אין
 זה מיקר ביאה האמורה בחורה, וייל דחיובו הוא משום
 שהייה ואית בי׳ ההילכתא דשיעור השחחואה, וזהו דאיבעיא
 בגמ׳ אי גמירי שהיי׳ גם במזיד אם לא וכשיג. ועיכ גראה
 דזהו פלוגחח הרמבים והחום׳ הכא, דהתוס׳ סיל דבכגיסת
 כולו לעולם חשוב ביאה, ועיכ השוו הכא מקדש לגזיר,
 והרמב״ם סיל כאידך שיגויא דגם בכגיסח כולו מיפער משום
 טממא דשלא כדרך ביאה, ועיכ חילק הכא דבגזיר מיחייב
 מלה לאלחר בהחרו בו שלא יזיר, ובמקדש צריך שיעורא
 דכדי השחחואה גם בהחרו בו שלא יטמא, משום דהויא
 איבעיא דלא אפשיטא דמיפטר מספיקא. ועיין בחידושי
 הריי ן׳ מיגש שכחב גבי ביח המגוגע דהא דטמא כגכגס כולו
 אף שלא כדרך ביאה אין זה מקרא דוהבא אל הביח כ״א
 מקרא דולא יעמא כל אשר בביח, וזהו להדיא כמשיכ

 לדעה הרמב״ם.

V היו כהן שעבד ואח״כ גורע שהי׳ עמא וכו׳ ואם היא D 
 טומאה החהום הציץ חרצה וכל הקרבגוח שהקריב
 גרצו ואפילו גודט לו שהוא טמא קודם שיזרוק הדס וזרק
 הורצה שהציץ מרצה על עומאח החהום אעיפ שהוא מזיר
 עכ״ל, והוא בפסחים דף פיא ע״ב אמר מר בר רב אשי
 ליש אלא שגודע לו לאחר זריקה דכי איזדריק דם שפיר
 איזדריק אבל גורע לו לפגי זריקה לא מרצה מיחיבי המוצא
 מה מושכב לרוחנו של דרך לחרומה טמא לגזיר ועושה פסח
 טהור וכל טמא וטהור להבא הוא אלא אי איחמר הכי
 איחמר אמר מר בריא לא חימא גורע לו לאחר זריקה
 הוא דמרצה אבל גורע לו לפגי זריקה לא מרצה אלא אפילו
 גורע לו לפגי זריקה מרצה, ופירשיי שם דקאי על טומאה
 בעלים שגעמאו בעומאח החהום, והרמבים מפרש דקאי על
 טומאח כהן המקריב. אכן קשה עיז מהא דפסק הרמבים
 בפיו מקרבן פסח הייב זיל מי שעשה פסח בחזקה שהוא
 טהור ואחיכ נודע לו שהי׳ טטא בטומאה החהום אינו חייב
 בפסח שני ודבר זה הלכה מפי הקבלה עכיל, ולעיל בהייא
 שם זיל מי שעבר בדרך ומצא מח מושכב לרוחבה של דרך
 אם הי׳ המה טוטאח החהום אעיפ שהוא טמא לחרומה
 היז טהור לפסח ושוחט ואוכל פסחו ואעיפ שאפשר שנגע
 הואיל והיא טומאח החהום טהור לפסה וכו׳ עד שידע
 בודאי שנעמא בו עכיל, הרי דפסק לענין טומאת בעלים,
 דרק בעומאח ספק הוא דעושה פסחו, אבל בעומאח ודאי
 לא מהכשר הפסח אלא בנודע לו לאחר עשייחו, דהוא לאחר
 זריקה, אבל בנודע לו קודם זריקה נדחה לפסח שני, וקשה
 מיש בעלים מכהן, דבכהן אם זרק הורצה אף בנודע לו
 קודם זריקה, ובבעלים לא מהכשר אלא בנודע לו לאחר
 זריקה, והא חרווייהו חד הילכחא נינהו דטומאח החהום
 עהור לנזיר ועושה פסח, וכמבואר בסוגיא דפםחים דף פ׳
 עיב שם דטהרח עומאח החהום בזבחא גמירי ליש בכהן
 וליש בבעלים, ואיכ מיש כהן מבעלים, ולא עוד אלא דהיחרא
 דכהן בנודע לו לפני זריקה הא מייחי לה הגמ׳ מהמוצא
 מה מושכב לרחבה של דרך רניהור לעושה פסח, ושם הא

 מיירי
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 מיחייב מילה משוס ביאה, או דגימא דגם בביאה כולו אעיג
 דמיחשבא ביאה מ״מ מיחסר בה דין מעשה ביאה, וע״כ כל
 היכא דבעיגן דרך ביאה דצריכיגן בי׳ גם עצם מעשה הביאה,
 ממילא גחחעע שלא כדרך ביאה אף בכגיסח כולו, אם לא
 היכא דאיכא ריבויא לרבוח אף שלא כדרך ביאה, דאז הוא
 דמתחלק ממילא, דבדרך ביאה םגי בכגיסח רובו, ובשלא
 כדרך ביאה בעיגן דוקא כולו, משום דלא משיב בא כלל
 אלא בכניסת כולו, אבל אה״ג דבלא ריבויא מימעטא שלא
 כדרך ביאה אף בכניסת כולו, ומשום דמימסר עצם מעשה
 הביאה. והנה טפשטות הסוגיא בשבועות שהבאנו דפריך
 אי הכי אפילו כולו נמי ומשני כולו לא גרט מכלים שבבית
 דכתיב ולא יטמא כל אשר בבית, נראה מדמייתי הקרא
 דולא יטמא וגו׳ ש״מ דצריכיגן ריבויא, ובלא״ה גם בכניסת
 כולו מ״מ כל שלא כדרך ביאה או כלים שבבית שהם שם
 מקודם היו טהורין, ומשום דמיתםר מטשה הביאה. והכי
 מתבאר מתוך הסוגיא דזבמיס דף פ״ב דאיתא שם אלא אמר
 אביי לא גצרכא אלא לדרך משופש איל רבא והא הבאה
 כתיב בי׳, והרי שם הא איירי בכניסת כולו ומימ ממעטיגן
 שלא כדרך ביאה, אלא ודאי ש״מ דכל דליכא ריבויא ממטטינן
 שלא כדרך ביאה אף בכניסת כולו. אולם נראה דדין זה
 במתלוקת שנוי, דהנה במנתות דף כיז ע״ב ממעטינן מקרא
 דאל פני הכפורת דבנכנס דרך משופש אין בו מיובא דביאה
 דיקגית, ועיין בתום׳ שם שהקשו מהך סוגיא דזבתים שהבאנו,
 דקיימא לעגין הך דיגא רוכל תעאת אשר יובא מדמה אל
 אהל מועד וגו׳, דממעעיגן דרך משופש משים דהוי שלא
 כדרך ביאה, ואיכ הינ ליל קרא דאל פגי הכפורת ותיפוק
 לן מדכתיב ואל יבא דהיינו דוקא בכדרך ביאה, ותירצו עיז
 וזיל ויש לחלק בין הבאת דם להבאת גוף אדם מכיל,
 ודבריהם ציט דהרי בכל טקום ממטטיגן גס בביאת אדם
 שלא כדרך ביאה. וגראה דעיקר הביאור בזה הוא, משום
 דבאמת אי משום טעמא דכתיב ואל יבא ובעיגן כדרך ביאה איכ
 הרי יתתייב בכולו אף בדרך משופש, דבכולו הרי תייל בי׳
 דין ביאה אף כשלא כדרך ביאה, והא דממטטיגן בהבאת
 הדם להיכל דרך משופש משום דהבאה כתיב בי׳, היינו
 משום דברם לא שייך כלל למידן בי׳ דין ביאה עייז שהוא
 כולו שם, דאין בו כלל דין ביאה דממילא שעיי עצמו, ועיקר
 דינו הוא דין הבאה, וזהו רק מיי מעשה ביאה, ועוד דהרי
 בפרכםה ונכנסה מעצמה לא מיפסל הדם, כיא בהבאת
 אדם, וכמבואר בזבתים דציב, ועיכ כל שאין בו דין הבאה
 לא מיחשב מעשה ארס כלל, והוי כנכנס מאליו דלא
 מיפסיל, ועיכ שפיר אימעיט שס דרך משופש דהוא שלא
 כדרך ביאה בכל גווגי אף בכגיסת כולו, משא״כ הסוגיא
 דמגתות דאיירי בביאת אדם, דמהגיא בי׳ כגיסת כולו לאחולי
 בי׳ דין ביאה אף בשלא כדרך ביאה, א״כ שפיר צריכיגן
 לקרא דאל פגי הכפורת למעועי דרך משופש שיהא פעור
 גם בכניסת כולו, דהוא זה דין בפיע דבמינן בביאתו אל
 פגי הכפורת, וממילא דפטור משום הך טעמא גם בגכגס
 כולו. אשר לפ״ז גמציגו למדין מדברי התוס׳, דבכגיסת כולו
 תייל בי׳ דין ביאה לכל מילי, וגם היכא דצריכיגן למעשה
 ביאה וכדרך ביאה, מימ בכגיסת כולו תייל בי׳ דין ביאה
 בכל גווני אף שלא כדרך ביאה. אכן לאידך שיגויא בתום׳
 שם, דהא דממעטיגן דרך משופש מקרא דאל פגי הכפורת
 הוא במוגא דהוי דרך ביאה, א״כ הרי מבואר מזה להדיא,
 דכל שלא כדרך ביאה מיפער בכל גווני אף בכגיסת כולו,
 אם לא היכא דאיכא ריבויא, ומשום דאעיג דתשוב בא מימ
 מיחסר מעשה ביאה וכשיג. ולפיז זה שכתבגו למעלה לתלק
 בין נזיר לטומאת מקלש, לענין הך לינא לשהייה כדי
 השתחואה תלוי ג״כ בזה, ראם נימא דבכניסת כולו אית בי׳
 דין ביאה גם כשלא כדרך ביאה, איכ הא נמצא דגם בביאת



 חחשי רבנו הלכות ביאת המקדש חיים הלוי נח
 השלמת נזירותו. ועיין ברמנים בפיו מנזירות שפסק כהירושלמי
 לנעינן לא נולע טל לאחר זריקה, והיינו נשינ לבנזיר ולאי
 להכל תלוי נזריקה. אשר לפ״ז יתנאר ־היטנ טעמו של
 הרמבים שחלק נלין טומאת התהום לפסח נין טומאת נטלים
 לטומאת כהן, וכבר הקשינו ט״ז דמיש כהן מבטלים, והא
 הרווייהו בתלא הילכתא נאמרו, ומעתה מהבאר טעטו היטב,
 להנה בפסת הבא בטומאת במלים הלא צריכינן בי, להיתרא
 לטומאת התהום לענין תרי דני, תלא על עצם הלין עשיית
 פסח לאינו קרב בטומאה וצריכינן בזה להיתרא לטומאת
 התהום, ושנית טל לין אכילת/ להרי אנן קי״ל לאכילת
 פסחים מטכבא, וכיון להבטלים טמאים א״כ הא מיתסרא
 אכילה, וגם עיז טהניא ההילכתא לטומאת התהום, או שתותר
 אכילתו גם בעומאה, או להקרבן יוכשר עם תםרון אכילתו,
 אשר לפיז כל קרבן פסח הבא בעומאת התהום, גהיללעגין
 הכשר עשייתו והקרבחו מהגי עיז ריצוי ציץ, שיחול בי, היהרא
 לטומאת התהום אן* בגולעה עומאתו, אבל אכתי אית בי,
 פסולא לתסרון הכשר אכילתו, לבזה לא שייך כלל לין:ריצוי
 צץ, וכל הכשרו הוא רק מההילכתא לטומאת התהום שבלא
 ריצוי ציץ, לבזה בעיגן לוקא לא גולטה טומאתו על לאחר
 גמר טשייתו, משאיכ בטוטאת כהן, רכל פסולו הוא רק
 משום עבודה בטומאה, למהני בזה ריצוי ציץ, ע״כ שפיר
 תייל ביי היתרא לעומאת התהום אן* בנולעה עומאהו לפני
 זריקה. וזהו שמחלק הרמב״ס, דהסוגיא דפםחים דמכשרת
 גם בגודט טומאתו לפגי זריקה הוא רק בעומאת כהן דאית
 בה ריצוי ציץ, משאי״כ בטומאת בטלים, כיון דקי״ל אכילת
 פסחים מעכבא, והיתרה הוא משום טומאת התהום שבלא
 ריצוי ציץ, עיכ ממילא דלא מהכשר כי אס בלא נודע

 טוחאחו עד לאחר,גמר עשייתו.
 תראה דגם בעלם דין הבאה הפסח גיכ חלוק דין
 טומאה החהוס דכהן מדין טוטאח הההום דבעלים.
 דבאטח הרי דיגי איכללו בפסח הבא בטוטאח בטלים, חרא
 בטיקר הכשר הקרבחו דאין פסח קרב בטומאה, ושגיח חלות
 דין על הבעלים שטומאחן דוחה אוהן לפסח שני. ויסוד לזה
 מהא לפסק הרמבים בפיה מקרבן פסח ה״ב זיל מי ששגג
 או נאנס ולא הקרב בראשון אם הזיד ולא הקריב בשני
 חייב כרת וכו׳ אבל מי שהי, טמא או בדרך רחוקה ולא
 עשה אח הראשון אע״פ שהזיר בשני אינו חייב כרת שכבר
 נפטר בפסח ראשון מן הכרח מכיל, ואי משום דינא רפסה
 אינו בא בטומאה, הרי זה אינו. לגבי בעלים רק כשאר
 אונסין דעלמא שאינו יכול למשוח אח פסחו, שאם הזיד ולא
 הקריב בשני חייב כרה, ומדפטר הרמביס בטמא בפסח
 ראשון אף נהזיד נשנ/ שימ דהוי דין מסוייס כבמלים
 שטומאחן דוחאחן לפסח שני ופוטרחן מפסח ראשון. ואפילו
 לדעח הראב״ד שם דפוסק דטמא ואונס שוין, נראה דכ״ז
 לענץ חיובא דכרח, ומשום דס״ל דדן דחייה בעלים ודין
 אונס שיין לענין דין פטורא דכרח של פסח, אבל מ״מ הא
 לכו״ע דבטומאח בעלים בפסח חלה דין דחי׳ על הבעלים
 לפסח שני, מלבד דין הכשר הקרבהו שאינו בא בטומאה,
 ודרך רחוקה יוכיח, שאין בו שוס צד פסלוה בהכשר הקרבחו,
 וכל יסוד דינו הוא רק דין דחייה בעלים למיחשבינהו לאינן
 ראויין לפסח, והינ טמא דכווחי/ דחרווייהו חד דינא להו.
 אשר לפ״ז נראה, דאעיג דפסח הרי הוא בכלל כל הקרבנוח
 שהצץ מרצה על דיני טומאה שבו, אבל כיז הוא לענין
 דין הקרבן והכשר הקרבחו בעומאה, משא״כ לענין הדין
 דחייה בטלים, שבטומאחן הן נדחין ונפטרין מפסח, בזה
 לא שייך כלל דין ריצוי ציץ, דאין זה מדיני הקדשים, ואין
 זה נכלל בטון הקדשים האמור בריצוי ציץ. ועיכ בטומאה
 החהום שבפסח בנודט לפני זריקה, נהי דמשום טעמא דאין
 פסח בא בטומאה הי, מוטיל ריצוי צץ להחיר טימאה

 החהום

 מיורי נטומאח נמלים, ואינ הרי להדיא דגם בטומאה בעלים
 טהור אף ננודע לו קודם זריקה, ואטיג דהרמנ״ם מוקים
 לה נטומאח ספק, אנל אכחי קשה איך מפסקינן ההילנחא
 למילף מינה לכהן אף נעומאח ודאי ולחלק ננעלים נין
 ודאי לספק, וצ״מ. האומנם דדנרי הרמנים הם דנרי
 החוספחא פסחים פיו, הונאה נרשיי שם, אנל אמרו לו קנר
 המהום הי, עמך נניח שנכנסה נו או החח אנן שישנה
 מלי׳ ונודע לו עד שלא עשה אח פסחו צריך לעשוח פסח
 שני, דכפשיטוח נראה דקודם משי, היינו קודם זריקה, וכי
 היכי דלא הקשי הסוגיא בפסחים דגם בנודע לו קודם זריקה
 הצץ מרצה בעיכ דחלוק טומאת התהום לכהן מטומאה
 התהום דבעלים, אבל יעויש בפירשיי שכתב להא דגודע לו
 לפגי זריקה טרצה הייגו דוקא לאתר שתיטה והכל תלוי בשעת
 שחיטה, וממילא דכהן ובטלים שוין, והסוגיא דמייתי מהמוצא
 מה מושכב דאיירי בטומאה בטלים טוכחת כדעת רשיי,

 וקשה טל הרמב״ם שחלק בין כהן לבעלים.
 ובעיקר טעמו של הרמב״ם שמחלק בץ כהן לבטלים,
 נראה לומר, להגה קשה מל הא דאמר מר בר
 לב אשי לאפילו נודמ לו קודם זריקה מרצה, דמבואר. מזה
 לטומאה החהום טהור בפסח אף למשוח פסחו לאחל שנולע
 טומאחו, וקשה מהא דחגן בגזיר דף ס״ג גזיר שגלה ונולע
 לי שהוא טמא אם טומאה ידוטה סוחר ואם טומאח חהום
 אינו סוחר אם עד שלא גלח בין כך ובין כך סוחר, הרי
 להדיא דלא הוחרה טומאה החהוס בגזיר רק בלא גודעה
 טומאחו מד לאחר השלמה גזירוחו, אבל בגודע לו קודם
 השלמת נזירותו סותר, ומשום רכל היחרא דטומאח החהום
 הוא רק בלא נודטה הטומאה, ומ״ש גבי פסת דהותרה
 טומאת התהום גס בגודטה טומאתו. וטיק בתום, שם שהקשו
 מהך מתני, מל הא דמר בר רב אשי, ותירצו דמתגי, דגזיר
 קיימא אליבא דליא דאמר חגלחח מעכבא, וכדמחלק שם
 בין גודע לו •עד שלא גלח או משגלח, אבל ללבגן דסיל
 דהכל הולך אחר הבאה קרבגוחיו, אהיג דהכל אזיל בחר
 שחיטה, וכל לאחר שחיטה זורק אח הדס בגזיר ועושה פסח
 אף בגודע לו קודם זריקה, וכמסקגח הסוגיא דמר בריא
 בפסחים שם, אכן קשה מיז מהא דאיחא בירושלמי דגזיר
 שם איר יוחגן מאן הגא אס גלח ואם לא גלח ריא ברם
 כרבנין עד שלא גזרק הדם עליו, הרי •להדיא דבגזיר בעיגן
 דוקא לא נודע עד לאחר זריקה. והנראה מוכרח מזה, דהרי
 דני איכללו בהלכה דמומאח המהום, הלוח שם טומאה
 התהום דחלה על הטומאה, שיוצאה מכלל שאל טומאוח מח
 ודן טומאה החהום עלה, ושנית היתרה של טומאת התהום,
 שהוחרה בגזיר ועושה פסח, והא ודאי דגם בנודט לו שנטמא,
 מ״מ כל שלא נודט לו בשטח גגיטחו וטומאחו בהטומאה
 דן טומאה החהום עלה, ואין הידיעה מומלח למפרמ להפקימ
 שם טומאה החהום שבה, ורק דההיחר של טומאה החהום
 שטהור לנזיר ומושה פסח זהו רק בלא גודט, ומשום דכך
 היא מיקר ההלכה, דהיחר טומאה החהום וטהרחה חלוי
 רק בלא נודמ. אשר לפיז שפיר חלוק נזיר מעושה פסח,
 לאעיג דטיקר היחרא דטומאח החהום הוא בלא נודע, אבל
 מימ מהני עיז ריצוי צץ, ועיכ בפסח דהיחרו הוא מיי
 ריצוי ציץ, וכדחנן בפסחים דף פ׳ שם נטמא עומאח החהום
 הציץ מרצה, עיכ שפיר הוחרה טומאה החהום שבו גם
 בנולע, משא״כ בנזיר ללא שייך בי, כלל דין ריצוי ציץ,
 להרי םחירח העומאה אינה על קרבנוחיו רק על עצם נזירוח
 טהרה שלו, ללא שייך עיז כלל ריצוי ציץ,ע״כ אינה ניחרח
 רק בלא נודט, ומשום דהיחרא לטומאה הההום שלא ט״י
 ריצוי צץ הוא רק בלא נודע, וזהו דקאמר הירושלמי דלרבנן
 חליא בזריקה הדם, כיון דבעינן שיהא לא נודע עד לאחר
 השלמה נזירוחו, איכ הלא הוא חלוי בזריקה דהיא גמר
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 נודטה, וזהו דתניא דבטעון או רכוב טמא ואץ טומאת התהום
 ניתרת בי/ כיון רנטמא וראי א״כ הויא טומאת התהום
 שנורטה טומאתו דלא הותרה בנזיר ועושה פסח, ולא משכחת
 לה היתרא דטומאת התהום בטומאה ודאית כי אם בלא
 טלע לו על שעשה פסחו והשלים נזירותו, משא״כ במהלך
 ברגליו להויא ספק טומאה, ואין כאן יליעה ולאית של
 טומאה, והויא טומאת התהום שלא נודעה דעהור לנזיר
 ועושה פםח, ועיכ שוחע ועושה פסתו גס לכתתלה, ונמצא
 דספק טומאה וודאי טומאה באמת שוין כינהו בעיקר הדין
 היתר של טומאת התהום, דתרווייהו היתרן תלוי רק בלא
 כודט, ורק רכל טומאת ספק מיחשבא לטולם בכלל לא כורע,
 כיון דידיטת ספק לא שמה ידיטה. וכראה דהכי טתבאר
 ממתכי׳ דכזיר דן* ס״ג רתק שם גזיר שגלת וכורע לו שהוא
 טמא אם עומאה ידועה סותר ואם עומאת תהום אינו
 סותר אם טד שלא גלת בין כך ובין כך סותר כיצד ירד
 לטבול במערה וגמצא מת צף על פי המערה טמא נמצא
 משוקע בקרקט המטרה ירד להקר טהור ליטהר מטומאת
 טת טמא שתזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור שרגלים
 לדבר, ובתום, שם פירשו לכולא מתני׳ לינה כודאי טומאה,
 משום דמערה הויא רהיי וספקה טמא, והך דירד להקל
 קיימא כשגודט לו אחר שגלח, וטהור כדין טומאת התהום
 שהותרה לגזיר, משאיכ בצף וירד ליטהר דאיגה בכלל טומאת
 התהום המותרת בגזיר ועושה פסמ, וט״כ טמא, אכן הרמבים
 בפ״ו מנזירות ה״כ כתב וז״ל ירד להקר ה״ז עהור עד שידע
 שגגע עכיל, הרי דטפרש לה דטהרתו הוא משוס דהוי םפיקא,
 וכמשיכ לאם ירע שנגע טטא, ובמיכ דאיירי בגודע לו בתוך
 גזירותו, ומימ בספיקא טהור, והוא כשיטתו הכא גבי קרבן
 פסח דבטומאת התהום שגורמה תלוק ודאי מספק, אכן צ״ע
 דהרי הך דירד להקל קיימא לפרושי רישא דמתני, דאם
 טומאת תהום אינו סותר, וע״ז מפרש כיצד, ונקט הך דירד
 להקל, וברישא דמתני׳ הא לא נקט כלל הדין דספק טומאת
 התהום טהול, רק הדין דבטומאת התהום שלא נודעה אינו
 סותר, ואיכ למה נקטה מתני, הך דירד להקל מהול, דהוא
 דין אתר דספק טומאת התהום טהור, אלא ודאי כמשיכ
 רליכא כלל הילכתא בספק טומאת התהום שתהא טהור,
 כי אם דהיתרה הוא משום דהויא טומאת התהום שלא
 טלמה, ומשום ליליעת ספק הויא בכלל לא נודע, ושפיר
 נקטה ממני, הך לינא לירל להקר טהור לפרושי מילתא
 לרישא לטומאת התהום שלא טלמ מותרת בנזיר, כיון לספק
 טומאת התהום היא היא טומאת התהום שלא נולעה, לטהור

 לנזיר ועושה פסמ.
 ולפ״ז מיושבת היטב הםוגיא גם ללעת הרמב״ם, לבאמת
 מלוק לין טומאת התהום שהותר בהקרבה והיתרו
 תלוי בריצוי צץ מדין טומאת התהום שבלא ריצוי צץ, מלבל
 מה שכתבנו, דבלא ריצוי צץ בעינן דוקא לא נודעה הטומאה,
 ובריצוי ציץ הותרה טומאת התהום אף לאחר שנודעה הטומאה,
 אלא דגם בלא נודטה טומאתו לא הותרה טומאת התהום
 בהקרבה אלא מיי ריצוי ציץ, או משום דכך הוא הגזהיכ
 של עון הקדשים שכל היתרו תלוי בריצוי צץ, או רכן הוא
 מעיקר ההלכה של טומאת התהום דבהקרבה היתרה תלוי
 בריצוי צץ, וכדתנן במתני, הנזיל ועושה פסח הצץ מרצה
 על טומאת הדס ואין הצץ מרצה על טומאת הגוף נטמא
 טומאת התהום הצץ מרצה, והרי משנתנו קיימא בין בטדע
 ובין בלא טדמ ומימ צריכינן דוקא לריצוי צץ, וקשה דמיש
 טטצם הנזירות דהותרה טומאת התהום אף בלא ריצוי צץ,
 אלא ודאי דדן הקדשים שאט, והכשר הקרבנות שבטומאה
 הוא דוקא טיי ריצוי ציץ. אשר לפיז נמצא, דטומאת התהום
 של בעלים שבנזיר ועושה פםת תרתי בה, טצס חלות
 הנזירות טהרה ומה שלא נסתרה עיי טומאת התהום וכן

 הכשירא

 התהום אף בנודעה טומאתו, אבל מימ אינו בטשייה פסח
 משוס דינא דדחיית בעלים דלית בזה דינא דריצוי ציץ,
 וכל היתרו הוא רק משום היתרא דעומאת התהום בלבד,
 וממילא דההיתר הוא רק בלא נודע ולא בנודע, ישוה בזה
 פסת לנזיר, כיון דאין כאן ריצוי ציץ. האומנם נראה לגם
 דין דתי, האמור בפסת בטומאת בעלים יסוד דינו הוא דין
 תסרון הכשר הקרבתו בטומאה, ואיכ ממילא דכשיש ריצוי
 ציץ ולית בי, חסרון הכשר הקרבתו פקע מיט, גם דין
 דתיית בעלים, וממילא דגם מודעה עומאתו לפגי זריקה תהגי
 בי, היתרא דעומאת התהום, כיון דיש כאן ריצוי ציץ המועיל
 להכשר הקרבתו. אכן נראה, דכיון דהא ודאי דגם בריצוי
 צץ הרי לא פקע חיני׳ חלות דין טומאה שיש בעשייתו,
 והקרבתו היא בטומאה, ורק מדין היתר וריצוי הוא דמתכשר,
 עיכ ממילא דלענין דין דחיית בעלים תוזר בי, דין פסול
 טומאה מתמת תלות שם טומאה שיש בהקרבתו, ונדחה
 מעשיית הפסת, אם לא משוס היתרא דטומאת התהום
 האמור בפסה גם בלא ריצוי ציץ, דבעינן בזה דוקא לא
 טדע עד לאתר גמר עשייתו. אשר עיכ זהו דמתלק הרמבים
 בין כהן לבעלים, דבכהן הרי כל עיקר דגו הוא משום
 פסול טומאה הפוסל בהקרנתו, ועיכ מועיל ריצוי צץ
 בטומאת התהום להתיר אף בגודע קודם זריקה שאם זרק
 הורצה, משאיכ בעומאת בעלים, לחלה דין דחיית בטלים, רלא שייך
 בזה ריצוי צץ, עיכ לא הותרה בה טומאת התהום כי אם
 בלא גורע עד לאחל זליקה שהוא עיקל וגמל עשיית הפסת,
 וכעיקר היתרא דעומאת התהום בלא ריצוי ציץ דהוא רק

 בלא גורע.
ן הסוגיא דפםחיס דמוכיתה להך דמר בריא מהברייתא כ  א
 להמוצא מת מושכב, דמבואר מזה דטומאת בעלים
 שוה לטומאת כהן, וגם בטומאת בעלים הותרה טומאת
 התהום לנזיל ועושה פסת אף לאתל שנודע, טדיץ קשה על
 הרמבים שפסק דבעומאת בעלים בעינן דוקא לא נודע עד
 לאתר זריקה. ומור קשה בהא דמתלק הרמבים במוצא מת
 מושכב בין טומאת ודאי לעומאת ספק, והיינו משום דמפרש
 להברייתא להא לממון או רכוב טמא הייט גם לנזיר ומושה
 פםמ, ומשום דלא הותרה בהו טומאת התהום שנודעה
 טומאתו לפט זריקה רק בטומאת ספק ולא בטומאת ודאי,
 והרי בסוגיא יליף מיגה דגם בטוטאת וראי הותרה טומאת
 התהום בנזיר ומושה פסת אף בנודט לפני זריקה. ובאמת
 דעיקר דינו של הרמבים שממלק בין טומאת ספק לטומאת
 ודאי ציע דמיש, והרי לא מצינו הילכתא דספק טומאת
 התהום טהור, ולפי״ד הרמבים הא נמצא דתרי הילכתי נינהו
 בטומאת התהום, טומאת התהום ודאית שלא נורמה, שהוא
 דין טהרה מל טצם הטומאה שלא יעכב בנזיר ועושה פסח,
 ושנית לטהר אף בנודע משום טעמא דספקו טהור, מה
 דבסוגיא לא מצינו רק הלכה אחת דטומאת התהום טהור
 לנזיר ועושה פסח, וציע. אלא דבזה ייל, רבאמת הלא מהא
, נטמא טומאת התהום הצץ מרצה,  דתנן בפסחים דף פ
 הלא מבואר מזה דההלכה דטומאת התהום היא דין טהרה
 על העומאה לענק נזיר ועושה פסח גם בטומאת ודאי,
 דאס כל ההלכה של טומאת התהום היא דספקה טהור,
 איכ מאי עטן ריצוי ציץ הכא, ולא שייך ריצוי צץ רק היכא
 דאיתא לטומאה, ומדמחלק בברייתא דהמוצא מת מושכב בץ
 טומאת ודאי לטומאת ספק, איכ טבואר טזה דהוא זה הלכה
 שני׳ בעומאת התהום דספקה עהור, ובעיכ דתרי הלכות
 נינהו. ואשר נראה עוד יותר בזה הוא, דבאמת. רק חרא
 הילכתא היא שנאמרה בטומאת התהום, דטומאת התהום
 שלא נודעה מותרת בנזיר ועושה פסח, והחילוק שבין ספק
 לודאי הוא משום דכל ידיעת ספק אינה בכלל ידיעה, וע״כ
 כל שהטומאה ספק אכתי היא בכלל טומאת התהום שלא



 ו המקדש חיים חלד נו

 והנה לשימה רשיי ותוס׳ דהך דהמוצא מה מושכב• בדרך
 הויא טומאה ודאית, ועיז קאי הסוגיא דטמא וטהור
 להבא הוא, דגם מודעה טומאתו קודם זריקה זורק ועושה
 פסחו גם לכהחלה, ולפיז ודאי קשה טהא דתגן בגזיר דאס
 גודט לו טד שלא גילח בין כך ובין כך סוחר, דבזה מבואר
 דבנודטה טומאחו פקע היחרא דטימאח החהוס, ואיכ מיש
 גבי פסח דעישה פסחו גם בנודע. והנראה מוכרח מזה,
 דגם לדעה רשיי הא דטהור לפסח גם בגודע הוא רק משום
 עעמא דריצוי ציץ, וזהו דחלוק נזיר מפסח, דבפסח דאיכא
 ריצוי צץ, ע״כ חלה בו טהרה טומאה החהום גם בנודעה
 טומאתו, משא״כ בגזיר דהםתירה היא על עצם הגזימה,
 דלא שייך בה כלל דין ריצוי ציץ, מ״כ אין גזימתו טולה לו
 כי אם רק בלא גודע עוחאחו עד לאחר גמר כל הגזירות.
 ולפיז צ״ל לדעת רשיי, דגם לעגץ דין דחיית בעלים וגם
 למגין דין אכילת פםתים דמעכבא ג״כ מהגי דין ריצוי צץ,
 ומשום דכיון דהא דטמא איה בי, דין דחי, הוא משום תסמן
 הכשר הקרבתו, ודין דחייתו מיתלא תלי בדין הכשר קרבנו,
 אשר עיכ אם אך מציגו גוונא דהפםת שלו כשר ומרצה
 ועולה לו אן* שהוא ע״י ריצוי צץ מ״מ מועיל זאת לאפקועי
 מיני, גם דין דחית בעלים. וסוגיא דזבתים דן* כיב מסייע
 לזה, דאיחא שם טמא פסול אמרו זקני דרום ליש אלא
 טמא שק אבל טמא מה מחוך שמרצה בצבור מרצה נמי
 ביחיד איה טמא שרץ נמי ליחי בקיו וכר קסברי זקני
 דרוס מכפרין כמחכפרין מה מחכפרין טמא מח אין טיש לא
 אן* מכפרין טימ אין עיש לא וכו׳ אמר עולא חקע להו
 ריל לדרומאי וכי איזה כח מרובה כה מכפרין או כה
 מחכפרין וכו, ומה במקום שנטמאו בטלים בשרץ משלחץ
 קרבנוחיהן כהן שנטמא בשרץ אינו מרצה מקום שנטמאו
 בטלים במח שאין משלחין קרבנוחיהן כהן שנטמא במה אינו
 דין שאינו מרצה, קסברי זקני דרום טימ נמי משלח קרבנותיו,
 והרי כל הך פגוגתא של זקני דרום היא רק לענץ
 הכשר הקרבן של טימ בפסח, וככהן כן בעלים, אבל דין
 דתיית בעלים הרי זה לא שייך כלל לפלוגתא חקגי דרום,
 וכל טממייהו חקגי דמם הוא משום רצץ מרצה על טימ
 גם בטומאה הגון*, ואיכ אכהי קשה דאיך טימ משלח
 קרמוחיו, והא איה בי, דין דחייה בטלים שנידחץ לפיש,
 דמיז לא מהני ריצוי צץ, אלא ודאי דדין דחייה בעלים
 מיחלא חלי וקאי בדין הכשר הקרבחו, וכל שמהני ריצוי צין
 להכשר הקרבחו ממילא פקע דין דחייה בעלים, ואיכ גם
 לעומאח החהום לדידן רכווחה, הואיל דמהגי ריצוי ציץ להכשר
 הקרבחו נם מורט, ממילא ליח בה דין דחייה בעלים. וכן
 הא דמהני ריצוי לץ לענין דין עיכוב אכילחו גיכ נראה
 דלהדיא מבואר כן בירושלמי פסחים פיז הליו, וזיל הירושלמי,
 צבור שנטמא בספק החהום מהו שירצה עליו אח הצין
 קיו מה אם היחיד שהורעח כהו בטומאה ידועה ייפיחה
 כהו בספק קבר החהום צבור שייפיחה כחו בטומאה ידועה
 אינו לץ שייפיחה כהו בספק קבר החהום קל שאח מיקיל
 ביחיד אח מחמיר בצבור קל שאח מיקיל ביחיד שאם נחודע
 לו לפני זריקה יעשה כמי שנטמא לאחר זריקה בשביל שלא
 ידחה לפסח שני אח מחמיר עליו בצבור שאם נחודע לו
 לאחר זריקה יטשה כמי שנטמא לפני זריקה כשביל שלא
 יאכל הבשר, וביאור הדברים, דהאיבעיא הויא בפסח הבא
 בצבור בטומאה החהום אם הוא נאכל מודעה טוחאהו
 אחיכ אם לא, ומייחי לה בקיו מטומאה ידועה, וכחי
 דדילמא שאני עוחאח החהום הואיל דהוחרה ביחיד ע׳כ לא
 חייל עלי, דין פסח הבא בטומאה בצבור, וממילא דאינו
 נאכל. הרי להדיא מבואר בירושלמי, דבנודטה עומאחו הימר
 אכילתו הוא רק בצבור, ומשום דהוי פסח הבא בטומאה,
 ולא משום היתרא דעומאת התהום, ומימ הוא קרב גם

 ביחיד

 חרושי רבנו הלכות בין
 הכשירא דגברא שמהחייב בפסח ראשון ואינו גדחה לפסח
 שגי וכן מה דחשיב חזי לאכילה פסחים כיז הוא רק מדין
 היחרא שבטומאח החהום בלא 4 ריצוי ציץ, ושגיח הוא דין
 הכשר ההקרבה של הפסח וקרבגוח גזיר שהוא עיי ריצוי
 זציץ. ולפיז הרי ייל דהא שגחבאר דידיעח ספק לא הויא
 ידיעה והוי בכלל לא נורט שהוחר בטומאה המהום, כ״ז
 הוא רק בהיחרא דטומאח החהום מצמה שבאה בלי ריצוי
 >ציץ, משאיכ בדין היחרא דעומאח החהום הבאה ע״י ריצוי
 צץ גם ידיעה ספק חשוב גורע, ומשום רכל לגבי דינא
 לריצוי צץ לא שגיא יליעח ספק מידעה ולאי. ויסול לזה
 יממה שכחב הרמבים בפיל מביאי; מקלש שם וזיל ואפילו
 :נודע לו שהוא טמא קודם שיזרוק הדם וזרק הורצה שהציץ
 מרצה על טומאה המהום אעפיי שהוא מזיד עכיל, והיינו
 כלישגא בחרא דמר בריא דגם בנודע טומאה החהום
 זורק אח הדם, אלא שקשה סיום דברי הרמבים שכחב
 שהציץ מרצה על המזיד, וחלה הדבר בדין שוגג ומזיד, ובאמח
 שיסוד דין זה בידיעה חליא מילחא, וידיעה ספק הוכיח,
 ללא הויא בכלל ידיעה, ואעיג דהוא מזיר, אלא דבאמח
 חרי דיני ניגהו, דבטומאח החהום שבלא ריצוי ציץ, דהיחמ
 בא חכה טומאה החהום עצטה, אז איכא דין חסויים של
 •ידעה שחלה על טצם הטומאה, דאין הטומאה ניחרח כשהיא
 ־ידועה, ואץ זה גוגט כלל לדין טזיד ושוגג, טשאיכ הנך
 *חרי לישגי דמר בריא, דקיימי מל חשגחגו דמיירי במקום
 שיש ריצוי ציץ, בזה ודאי, דאי משום עצם הטומאה מועיל
 ריצוי צץ להמירה בגזיר ועושה פסח גם כשהטומאה ידומה,
 יועיקל הגך תלי לישגי הוא רק בדין ריצוי צץ אם איחי,
 כשגודע הטומאה לכעלים או לכהן, ומשום דין מזיר ושוגג
 הוא דאתיגן עלה, וזהו שסיים הרמבים שהציץ מרצה גם
 •על המזיד, דבזה הוא דאיירי הנך תרי לישגי דמר בריא.
 אשר לפיז גם ירימה ספק מיחשבא ידיעה לחשבו מזיר,
 לבדן מזיר ליכא שום נימ בין אם הוא מזיר מל הודאי
 כץ שהיא מזיר על הספק. ולפמשינ הרי הא דמחלקח
 הכרייחא, דלא הוחרה עומאח החהום הידועה כנזיר ועושה
 פסח רק כספק טומאה, דהרי היא אכחי ככלל לא נודע,
 ולא כודאי טומאה, כיז הוא רק לטנין דין דחוי בעלים
 •והכשר אכילה שכפםח, וכן לענין דין חלוח עצם הגזימה
 כוהלית שהיחרן חלוי כהלכה דעומאח המהום שבלא ריצוי
 צץ, דבזה כעינן שמצם הטומאה יהא כה דין אינה ידועה,
 ־ובזה הוא דידימח ספק לא שמה ירימה, משאיכ בטומאה
 התהום שבאה עיי ריצוי צץ, בזה לא איכפח לנו כלל בין
 םפק לודאי, כיון דעיקר ההלכה היא שהצץ ירצה בה אן*
 כשנודעה הטומאה, וכל שהיתה טומאת התהום בשעה שנטמא,
 למולם לא פקמ מינה דין טומאת התהום, וניתרת עיי ריצוי
 צץ, והנך מרי לישני דמר כריא דפליגי אם הותרה טומאת
 התהום שטיי ליצר צץ גם בנודע או דוקא בלא נודע, לא
 איירי כלל מדין נודע האמול בעצם הטומאה, כי אם דאיילי
 בדין ידיעת בעלים, ופליגי אם הצץ מרצה במזיד או לא.
 אשר לפיז שפיר מייתי הסוגיא מהד ברייתא דהותרה טומאת
 החהום גם בנודע, וליכא לחלק כלל בין ספק לודאי, דלמגין
 מזיר גם ספק חשוב בכלל מזיר, ומדהוחרה בידיעה ספק
 שימ דהצץ מרצה בטומאה החהום גס במזיד, וממילא דגם
 בודאי הדין כן. וזהו שמפרש הרמבים להגך הרי לישני
 למר בריא, דקיימי דוקא אכהן, דכל פסולי הוא לק משום
 הקלבה בטומאה, ומועיל ביי ליצוי ציץ להחילו, משאיכ
 בטומאה בעלים של גזיל ומושה פסח, דצליכיגן בהו גם
 להיתרא דטוחאת התהום שבלא ליצוי ציץ, א״כ הלי בעיגן
 שמצם הטומאה תהא איגה ידועה, שזה לא משכתת לה רק
 ביריעת ספק ולא בידיעת ודאי, ומברייתא דמוצא מת מושכב,

 ומיושבת היעב דמת הרמבים וביאור הסוגיא, וכשיג.
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 לו קודם תגלחת סותר, ומשום דבתנלחת לא שייך ריצוי צק,
 משא״כ לרבגן דאין מעכב רק הבאת קרבטחיו, איכ ממילא
 דגם בגודמ לו קורס הבאת קרבגותיו גיכ איגו סותר, כיון
 דכל הסתירה היא רק בהבאת הקרבגות דבזה שפיר מהני
 ריצוי ציץ, וגיתא הא דעהור לכהחלה גס בגזיר, וכרבנן דגם
 בגזיר מביא קרבגותיו בעומאת התהום גם בגודעה הטומאה,

 וכש״ג.
 ולפיז יתישב היעב הא לקשה לשימת התוס׳ דלדידן דקייל
 תגלחת לא מעכבא והכל הולך אתר הבאת קרבגותיו
 גם בנודע לו קודם זריקת קרבגותיו גזירותו מולה לו, והרי
 בירושלמי דנזיר איתא להדיא דבגודע לו קודם זריקה סותר
 גזירותו, וכדאיתא בירושלמי שם זיל אר״י מאן תגא אם גלח
 ואס לא גלח ר׳ אליעזר ברם כרבגין עד שלא גזרק הדם
 עליו, שזהו להדיא דלא כמש״כ התוס׳ דגם בטדע לפגי
 זריקה זורק את הדם, דהגה בגזיר דן* ה׳ תגן סתם נזירות
 ל׳ יום מגהימ ארימ איק קדוש יהי, יהי׳ בגימטריא תלתין
 בר פרא אמר כגגד גזיר גזרו האמור בתורה ל׳ חסר אחת,
 ושם בםוגיין ולרימ קשיא סיפא, ריל דחק אס גלח ביום
 שלשים יצא, קסבר מקצת היום ככולו, ועוד שם חגן מי
 שאמר הריגי נזיר נטמא ביום שלשים סותר את הכלבשלמא
 לרימ גיחא וכו/ ועיייש בחום׳ שכתבו דאע״ג דלר״מ מגלח
 ביום שלשים משום דמקצת היום ככולו מ״מ סותר את הכל
 משוס דכי גטמא חלה בו דין סתירה ובעל ממט גם דין
 מקצת היום של טהרה. אשר לפ״ז גמצא דתרי גווט דיני
 סתירה בגזיר, דכשהביא קרבגוחיו ביום שלאחר מלאת שהוא
 יום ליא הואיל וכבר שלמה גזירותו עיכ שוב לית בי,
 סתירת עצם הגזירות כיא סתירת הבאת קרבגוהיו, משאיכ
 בגלח ביום שלשים, אז דין סתירת גזירותו תלוי בהבאת
 קרבגותיו, דקודס הבאת קרבגותיו הרי סותר כל נזירותו
 ותלה בו דין סתירה על עצם הגזירות, ואם הביא קרבגותיו
 ודאי דלא שייך בו כלל שוב דין סתירה כיון דכבר כלתה
 גזירותו טס קרבגותיו והותר בטומאה, וכן הדין חלוק בטומאת
ן  התהום שגורע לפגי זריקה, דביום שלאחר טלאת שכל ד
 סתירה שלו הוא רק בהבאת קרבטתיו דשייך בהו ריצוי ציץ
 מ״כ זורק את הדם לכתחלה דהצין מרצה, משאיכ כיום
 מלאת דהסתירה חלה על עצם הגזירות דלא שייכה כלל
 לדין ריצוי צץ, א״כ ממילא דבעיגן דוקא לא גורע מד לאחר
 השלמת הנזירות והקרבגות, ובלא״ה סותרת כל הגזירות.
 אשר לפ״ז מתישבת היעב הסוגיא דפסתים חורק את הלם
 לכתתלה, מם הירושלמי דהכל הולך אתר הזריקה, דהסוגיא
 דפסהים מיירי בהביא קרבגותיו לאחר מלאת, דאז הצץ
 מרצה שיזרק הדם גס לכתחלה, והירושלמי מיירי בהביא
 קרבגותיו ביום מלאת, דבעיגן דוקא שיהא לא גורע מד
 לאחר השלמת הגזירות והקרבגות, ובזה ודאי דהכל תלוי

 בזריקה, דהיא מיקר הקרבן והשלמת הגזירות.
 והנה ברמבים בפ״ו מגזירות ז״ל גזיר שגלח חגלחת טהרה
 ואתיכ נודע לו שטמא הי׳ בתוך ימי גזרו אם
 בטומאה ידוטה נטמא סהר הכל ומביא קרבנות טומאה וכו׳
 ואם בטומאה החהום נטמא אינו סוחר וכו׳ ואס עד שלא
 נזרק מליו אחד מן הדמים נודט שהוא טמא בין בטומאה
 ידומה ובין בטומאה החהום סוחר הכל טכ״ל, הרי דפסק
 דאזליגן בחר טומאה ולא בחר ידיטה, והסוגיא מזיר דקפשימ
 מדקחגי בין כך ובין כך סוחר ולא קמיפלגי, חפרש הרמב״ם
 דזהו מדקחגי בין כך ובין כך דהייגו בין בטומאה ידועה
 ובין בטומאה החהום ולא קמפליג ביגייהו שימ דבחר טומאה
 אזליגן, וגס בטומאה החהוס סוחר הכל כמו בטומאה
 ידועה. אשר לפ״ז הא גמצא, דליכא שום ג״ט בין גודמ
 לו ביום הבאה קרבגוחיו או ביום שלאחריו, כיון לבחר
 טומאה אזליגן איכ הא לעולם אייריגן בדין סחירה עצם

 הגזירוח

 בילדד בלא היהר אכילה, ובעיכ דהצץ מרצה שלא יחול בי׳
ן עיכוב אכילה. ובאמת שמזה קשה על הרמב״ס דסיל  ד
 לבעומאת התהום של בעלים שגורמה לפגי זריקה עמא גם
 בפסח, ומשום לאכילה פסחים ממכבא, ללגבי זה לא שייך
 ריצוי צץ, והרי להדא מבואר הכא בירושלמי לגם בגולע
 לפגי זריקה הפסח קרב בטומאה, ומשום למה גי ריצוי צץ
 גם לעטן דין עיכוב אכילחו. אלא דבאמח הרי הירושלמי
 גקט ספק קבר החהום, ואיכ באמח הוא זה בכלל דין טומאה
 התהום שלא גודעה, וכשיג דכל ידיטח ספק ליש ידיעה,
 והויא בכלל לא גורע לדעת הרטבים, ואע״ג דהירושלטי
 הא איירי בספק טומאה ברהיי דספקו טמא, מדאסורין
 באכילה ומדהוי בכלל פסח הבא בטומאה דהותרה בי, טומאה,
 דהיינו רק בספק טומאה ברהיי, וכמבואר ברמבים בפיז
 מקיפ היז יעו״ש, מימ כיז הוא לענין דין טומאה, אבל
 לענין דין ידיעה הרי היא בכלל לא נודע, כיון דמכ״פ
 הרי היא רק ידיעה ספק, וכדמוכרח כן גם מהמשנה מזיר
 שהבאנו דירד להקר טהור, דהוא זה במערה דהויא רה״י,
 ימימ הויא בכלל טומאה החהום שלא נודט, משום דהוי
 רק ידעה ספק, ובע״כ דלענין דין ידיעה אינו מוטיל הך

 דספקו טמא, והינ הכא דכווחה.
 אלא דזה ציע לדעה רשיי, דהרי הא דטהור להבא קאי
 גם אגזיר, וא״כ בע״כ דגם בנזיר לא סחרה טומאה
 המהום אף בטדטה טומאחו, וזהו גגד מה ששנינו ראם עד
 שלא גלת גודט לו בין כך ובין כך סותר. וציל לדעת
 רשיי, דהא דחטא טהור להבא הוא משום פסח, ואה״ג
 דבגזיר אין טומאה החהום עולה לו רק בלא גורע טומאחו
 מד לאתר גמר כל מעשה נזירותו. אכן טיין בחום׳ פסחים
 שם שהקשו זאח וזיל וקשה לריי דבפרק בחרא דגזיר תגן
 אס עד שלא גלת טדט לו אפילו טומאת התהום סוחר
 ומוקי לה ריי בגמ׳ כריא דאמר תגלתת מעכבת ואיכ גורע
 לו לפגי זריקה גמי כיק דמעכבת אמאי איגו סותר ותירץ
 ריי דהכא כיין שגשתע יש לו להשלים ומרצה ציץ על טומאת
 התהום ואינו סותר כאילו לאתר זריקה נטמא ולא דמי לקודם
 גילוח, ודברי התום׳ צ״ט טובא, דאתה ריצוי ציץ שייך בנזיר
 ובמגין גזירותו. וגראה מפיימ דאיתא בגזיר דף ס״ג בעי
 רמביח געמא בחוך מלאה וגורע לו לאחר מלאת מהו
 בחר ידיעה אזלינן וידיעה אחר מלאח היא או לא ולמאי
 למיסחר אמר רבא חיש אם עד שלא גלח בין כך ובין כך
 סוחר היד אי דאחידע לי׳ בחוך מלאה צריכא למימר אלא
 לאו לאחר מלאח שימ, ועדיין חיבעי לך כולו סוחר או שבעה
 סוחר למאן אילימא לרבגן פשיעא דכולו סוחר ואי לריא
 כל אחר מלאח שבמה סוחר אמר לך הימ כי געמא אחר
 מלאה והאי לפגי מלאה הוא איד שאגי הכא דידיעה אחר
 מלאה היא, ומיגה קחגי בין כך ובין כך סוחר ולא קמיפלגי,
 יטויש בחום׳ שפירשו דהאיבטיא איפשיטא דבחר ידמה
 אזליגן ודיט כגעמא אחר מלאה, והגה יעויש לטיל בדף
 מיז מ׳ שגזרק מליו אחד מן הדמים וגטמא ריא אומר
 סוחר אח הכל וחכיא יביא שאר קרבנוחיו ויטהר, ובירושלמי
 שם כן היא מחני׳ יטהר ויביא שאר קרבנו, והיינו טשום
 לכך היא הלכה בנזיר דאף במקום שאינו סוחר נזירוחו
 מימ הרי הוא סוחר הבאה קרבנוחיו שאינו מביאן רק
 בטהרה, וכיה להדיא בסוגיין שם דהא דאמר ריא כל טומאה
 שלאחר מלאה סוחרח ז׳ הייגו סחירה הבאה קרבגוחיו.
 אשר לפיז הרי שפיר שייך הכא ריצוי ציץ, דכיון דאזליגן
 בחר ידיעה ודינו כנטמא אחר מלאח, וגמצא דאין כאן רק
 סחירה הבאה קרבנוחיו ולא סחירה נזירוח, ולענין סחירה
 הבאה קרבנוחיו הרי שפיר מועיל ריצוי ציץ להכשירן ככל
 קרבטת הבאין בעומאה. אשר מיכ זהו שמחלקי התום/
 דדוקא לריא דסיל הגלחת ממכבא הוא דאמרינן דבנודע
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 מכיל, וציע רברי הרמבים מה שכתב דהדלקת הגרות היא
 הטבתם, והרי להדיא מבואר ביומא דף כיד דהמבת הגרות
 עבודה והדלקה לאו מבודה היא, וכן הלא פסק גם הרמב״ם
 בפימ מהל, ביאת מקדש שם דהמבת הגרות פסולה בזר
 והדלקה כשרה בזר, הרי להדיא מבואר דהדלקה לאו הטבה
 היא, וצ״מ. והגראה מוכרח ברמת הרמבים, דסיל דכל
 עיקר הך מילתא דהדלקת הגרות אין המצוה בעצם .ממשה
 ההדלקה, כי אם דעיקר מלותה הוא שיהיו הגרות דולקים
 תמיד, ובזה שהגרות דולקים הוא דהוי יסוד קיום מצוה זו,
 ועלה הוא דקאמר ג״כ הרמבים דהדלקת הגרות היא העבתן,
 ר״ל דבמה שהגרות דולקים כהלכתן בהכי הוא דמיקיימא
 מצוה זו דהעבה, משא״כ עצם מעשה ההדלקה איגה שייכה
 לעיקר קיום מצוה זו. ועיכ לעגין דין עבודה דיגן חלוק,
 דהדישון וגתיגת השמן דיגם הוא דעצם מעשיהם הוא שייך
 לקיום מצוה זו, עיכ הרי הן חשובין מבודה, משאיכ הדלקה
 דלאו בעצם מעשה ההדלקה היא שמיקיימא המצוה ע״כ
 איגה בכלל עבודה, דדין עבודה תלותה רק על עצם המעשה,
 ובמקום שעצם הממשה הוא הכשר דין קיומה, משאיכ בהדלקה
 דמעשה ההדלקה איגו מוסיף כלל בהכשר דין קיומה, עיכ
 לאו עבודה היא. והכי מתבאר גם מהא דפסק הרמבים
 דהדלקת הנרות דותה את השבת ואת הטומאה כקרבגות
 שקבוע להם זמן משוס שנאמר בה תמיד, דמבואר מזה
 דהדלקה עצמה לאו קבוע לה זמן היא, דאלאיה הרי לא
 הוה צריכינן לקרא דתמיד לאורויי שדותה את השבת ואת
 העומאה, ותיפוק לן דכל דבר שקבוע לו זמן דוחה שבת
 ועומאה, והרי פסק הרמבים דמצוה זו דדישון המנורה והעבת
 הנרות היא בכל בקר ובין הערבים, ואיכ הרי קבוע לה
 זמן, אלא ודאי כמשיכ דמעשה ההדלקה אינה מעכבת כלל,
 ועיקר דינם רק שיהיו עומדים דלוקין במקומן, וממילא
 דאין זמן להדלקתן, וכמבואר כן גם בלשון הרמבים שכתב
 ומדליק גר שכבה וכו, וגר שמצאו שלא כבה מתקגו, וכל
 זמן של בקר ובין הערבים הוא רק להעבתה בגתיגת השמן,
 ואיכ הא גמצא דעצם מעשה ההדלקה אין זמגה קבוע,
 ולהכי הוא דהוצרך הרמבים לעממא דלהעלות נר תמיר.
 ולפיז הרי ניחא הא דכשר בהדליקן זר וכחוץ, דכיון דעצם מעשה
 ההדלקה אינה מעיקר קיום דינה והכשרה של הדלקת
 הנרות, עיכ ממילא דלא שייך בה פסול זרות ותוץ, ואפילו
 לדעת הראביר דלכתתלה מצוה בכהן, מימ פסולא ליכא
 בזר, כיון דאין מעשה ההדלקה מעיקר דינה, וכמו שנמבאר.

 הלכות איסורי מזבח
 פ״ג ה״י המקדיש עומעום ואנדרוגינוס ועדיפה וכלאים
 ויוצא דופן למזבח היז כמקדיש עצים ואבנים
 לפי שאין קדושה חלה על גופן והרי הן חילץ לכל דבר
 וימכרו ויביא בדמיהן כל קרכן שירצה ואיגן כבעל מום
 שבעל מום יש במיגו קרבן מכיל, ובהשגות זיל איא מדקאמר
 ויביא בדמיהן כל קרבן שירצה ולא אמר שיעשה מהן כל
 מה שירצה אלמא בשאמר הרי אלו למזבת מיירי ולא בשאמר
 הרי אלו קרבן דאילו אמר הכי לא קרישי כלל ואיכ בעל
 מום נמי כה״ג הוי דתגן בתמורה אמר על בהמה עמאה
 ועל בעלת מום הרי אלו עולה לא אמר כלום הרי אלו
 לעולה ימכרו ויביא בדמיהן עולות עכיל, ולכאורה דברי
 הרמבים תמוהים עוד מהא דתנן במשנה תולין דף קיל
 ובכורות דף י״ר דמקדיש בעל מום אין חלה עליו שום
 קדושת הגוף, והרמבים בעצמו פסקה כן, ואיך כתב הכא
 שאיגן כבעל מום, וציל דהך בעל מום שהזכיר הרמבים
 כווגתו על מום עובר, דוגמת מה שסיים אחיכ בדבריו
 עיייש, אלא דציע מה שיאעי׳ דבעל מום עיבר הכא שהוא

 יק

 חרושי רבנו הלכות בי;
 הגזירות. ולפיז לפימ דתגן דאם עד שלא גלח גודע לו
 סותר, ואיתא בירושלמי דלרבנן עד שלא נזרק עליו הדם
 סותר, קאי דיגא, דגם בנודמ לו בימים רבים לאתר ששלמה
 גזירותו כל שלא גזרק עליו אתר מן הדמים סותר הכל,
 ולפיז הא קשה הםוגיא דפסתים דתגיא דלגזיר ועושה פםת
 מהור ומפרש שם בסוגיא דעהור להבא משמע, דשימ דגם
 בנודמ לו קודם זריקה זורק את הדם, והרי במשגתגו דנזיר
 מבואר דכל ידיעה דקודם תנלתת לריא או קודם זריקה
 לרבנן סותר הכל, אלא בע״כ מוכת מזה דהך דהמוצא מת
 מושכב לא הויא רק ספק עומאה וידיעת ספק לא הויא
 ידיעה, והוי בכלל לא נודע דעהור לנזיר ועושה פסת, וכשיעת
 הרמב״ם שהבאנו. ועיין בפירשיי בנזיר שם שהביא הגירסא
 בברייתא דהמוצא מת מושכב דמסיימת אבל עמון או רכוב
 אף לנזיר ועושה פסה עמא, דמבואר מזה דבעומאה ודאית
 הידיעה סותרת, ובעיכ דהא דעהור במהלך ברגליו הוא
 משום דלא הויא רק ספק עומאה, והיא כשיעת הרמביס,
 ורשיי מתקה משום דסיל דגם במהלך ברגליו הויא עומאה
 ודאית, ובעיכ דהך דעעון או רכוב עמא קאי על משובר

 ומפורק ולעגין תרומה, ולהט לא גרים לה.

 פיט ה״ז וכן הדלקת הגרות כשרה בזרים לפיכך אם
 העיב הכהן את הגרות והוציאן לתץ מותר
 לזר להדליקן מכיל, ובהשגות זיל א״א הפליג כשאמר מותר
 לזר להדליקן אלא שאם הדליקן כשרות מכיל, וביאור ההשגה
 נראה, דריל דגהי דהדלקה לאו עבודה היא ולא מיפסל בה
 זר, אבל מימ מצותה בכהן, וכרכתיב בקרא בהעלותך את
 הנרות וגו/ ומיכ אסור לזר להדליק לכתתלה, ורק דכיון
 דפסולא דזר ליתא גבה עיכ אם הדליקן כשרות בדיעבד.
 ואשר יראה לומר בזה, דבאמת גם הרמב״ם סיל כן
 דיסוד הך מצוה דהדלקת הגרות היא דוקא בכהן
 לכתחלה, אכן כיז הוא במדליק בפנים, משאיכ בהוציאן
 לתוץ, דעצם מעשה ההדלקה בשעתה לא הויא עוד ממשה
 המצוה כלל, דמצותה דוקא בהיכל, וכיון דרק אתיכ כשהיא
 עומדת דלוקה בהיכל במקומה אז הוא דהוי קיום מצותה
 ודיני/ עיכ ממילא דלא שייך מצות כהונה האמור בהדלקה
 רק כשמדליקה במקומה, אבל כשהוציאן לתץ והדליקן בזה
 סיל להרמבים דמותר גם לזר להדליקן לכתתלה, כיון דאינה
 עוד בכלל הדלקת המנורה כלל. אמנם כן דאם היה הדין
 רזרות פסולה בהדלקת הנרות אז לא הוה מחלקינן כלל בין
 הדליקן בפנים להדליקן במץ, ומשוס דאתיכ כשהיא בפנים
 חסר בהכשרה דין מעשה כהונה האמור בה, אבל מכיון
 רכל דין כהונה שבה אינה מעכבת ואינה רק למצוה, עיכ
 שפיר סיל להרמבים דכיז הוא רק בשעתה בעת קיום

 מצותה, ולא בהדליקה בתץ.
 אלא דבאמת צימ לכוימ, אמאי כשר. בהדליקן זר ובהדליקן
 בחץ, והא מאתר דתלינהו רתמנא בכהונה שזהו
 דוקא בהדליקן בפנים, איכ ממילא דהדלקת המנורה נאמרה
 דוקא בפנים ועיי כהן, ומהית לאכשורה בזר ובחץ, ואעיג
 דבסוגיא דיומא מבואר דהדלקה לאו עבודה היא, הלא
 כיז רק למגין תיוב מיתה חרות, דגאמרה רק בעבודה,
 משא״כ לעגין עיכוב הכשרה, כיק דכתיב בה כהוגה, איכ
 הרי לא מציט דכשרה בזר. והגה ברמנים פיג מהל,
 תמידין ומוספץ היי זיל דישון המגורה והטבת הגרות בבקר
 ובין הערבים מצות משה שגאמר יערוך אותו אהרן ובגיו,
 והדלקת הגרות דותה את השבת ואת העומאה כקרבטת
 שקבוע להם זמן שגאמר להעלות גר תמיר וכו, מהו דישון
 המגורה כל גר שכבה מסיר הפסילה וכל השמן שבגר ומקגחו
 מומן בו פתילה אחרת ושמן אחר וכו, ומדליק גר שכבה,
 והדלקת הגרות היא העבתם, וגר שמצאו שלא כבה מתקנו
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 ממירין בו, משא״כ בטריפה עיקר דינה הוי בעיקר דין
 קרבן, דאין בה דין קרבן. כלל, ובדין קרבן לא איכפת לן
 כלל אם כבר תיילא עלי׳ קדושה אם לא, דמימ כיון דעצס
 הדבר לאו מידי דקרבן הוא עיכ גם עתה לית בי׳ דין
 קרבן, ואין ממירין בו. ולפיז אף אם גימא דלא כמשיכ,
 אלא דהא דבע״מ לא חיילא עלי׳ קדושה הוא מצד פסולו,
 והא דבעימ עובר שאגי דתיילא עלי׳ הקדש הוא משום
 שיהא חזי להקרבה לאח״/ מ״מ לא הקשי הא דכתב הרמביס
 טעמא שאיגן כבעימ, דהרי הא דבעימ לא חיילא עלי׳
 הקדש הא הוי זה דין טסויים בבעיט, דשאגי טכל הפסולים
 בהא, וכדחזיגן דרובע וגרבע וכדומה חיילא עלייהו קדושה,
 ובעיכ דבמ״מ דגו מםויים בזה דלא חיילא עלי׳ קדושה,.
 ואיכ הא שפיר הוצרך הרמבים בעריפה לומר שאינו כבעימ
 שבע״מ יש במיגו קרבן, משום ראם אך גם עריפה וטומטום
 ואגדרוגיגוס היה במיגן קרבן הא שפיר הוה חיילא מלייהו
 הקדש כמו רובע ונרבע וכדומה, דדין מגיעה הלוח הקדושה
 שבבמ״מ הא ליכא גבייהו, ואך משום עממא דאין במינן
 קרבן הוא דלא חיילא עלייהו קדושה, וע״כ זהו שכחב כן

 הרחבים, וכש״ג.

TD1 ה״ז הגוגב או הגוזל והקריב הרי הקרבן פסול 
 וכו׳ ואם נתייאשו הבמלים הקרבן כשר ואפילו
 הי׳ חטאה שהכהגיס אוכלין אח בשרה, ומפגי תקנת המזבח־
 אמרו שהחמאה הגזולה אס גורמה לרבים איגה מכפרה
 אעפיי שנתייאשו הבעלים כדי שלא יאמרו מזבח אוכל גזלוח
 וכן העולה עכיל, והוא בגיעין דף ניה דתנן שם ועל חטאין
 הגזולה שלא טדמה לרבים שהיא מכפרת מפגי תיקון המזבח,
 ובסוגיא שס אמר מולא דבר תורה בין גורמה בין לא
 נודעה איגה מכפרת מיע יאוש כדי לא קגי ומיע אמרר
 לא נודעה מכפרת שלא יהיו כהנים עצבין וכוי, וריי אמר
 דיה בין נודעה בין לא נודעה מכפרה טיט יאוש כדיי
 קני ומיט אמרו נודעה אינה מכפרה שלא יאמרו מזבח
 אוכל גזלוח, והרמבים פוסק כר״י, וכמו שמבואר בדבריר
 דהא דגודטה איגה מכפרה הוא מפגי חקגח המזבח שלא
 יאמרו מזבח אוכל גזלוח, אלא דקשה דהרמבים הרי פסק
 דיאיש כדי לא קגי, וכמבואר בדבריו בפיא מהל׳ גגיבה
 הייב והטיז, ואיכ הלא הא דאינה מכפרה בגורמה הוא מדיח,
 ורק הא דמכפרח בלא נודעה הוא מפני החקנה, ואיך פסק
 הכא כריי דהא דאינה מכפרה הוא מפני החקנה, וכבר

 ממדו המפרשים מיז, וציע.
 והנה בפייה מממשה הקרבנוח הייד פסק הרמבים זיל
 גנב והקדיש ואחיכ שחע בחק חייב, ומאימחי
 העמידוה ברשוחו כדי לחייבו עליה כרח משעה שהקדישה,
 והוא ששחטה אחר יאוש אבל לפני יאוש איגה קדושה עכיל,
 והוא בסוגיא דגיטין שם מחיב רבא גנב והקדיש ואחיכ
 טבח ומכר משלם משלומי כפל ואיגו משלם משלומי דרה
ד לא  וחגי עלה בהק כהיג מגוש כרח, ואי אמרח יאוש כ
 קני כרח מאי עבידחיה, אריש וכו׳ כרח שעיי דבריהם
 באחה לו, אוקמוה רבנן ברשוחי׳ כי היכי דליחייב עלה,
 אמר רבא הא ודאי קא מיבעיא לי כי אוקמוה רבנן ברשוחי׳
 משמח גגיבה או משעה הקדישה, למאי גימ לגיזוחי׳ וולדוחי׳
 מאי, הדר אמר רבא מםחברא משמח הקדשה וכו/ וזהו
 דברי הרמבים. אולם הרי כל הך סוגיא היא רק לעולא דאיגה
 מכפרה מדיח, אבל למיד דמכפרח מדיח הרי מדגא חייב
 כרה, כיון דהוא קרבן כשר מדיח, ואיכ צימ למה פסק
 הרמביס דהכרח הוא משום שהעמידוה ברשוחו דהיינו כרה
 שמיי דבריהן, כיון דפסק למיל דהחקנה היא זה מורמה
 אינה מכפרח, דמבואר דמדיה הרי היא מכפרה למולם, ואיכ
 הא הוי הכרת מרית ולא משום עעמא דהעמידוה ברשותו, וציע.

 ונראה

 רק פסול לשעה והכא הוי פסול קבוע, וציע. ובאמת דרברי
 הרמבים הס סוגיא מפורשת בתמורה דף ייז דהנך פסולים
 שניין מבעימ שבמימ יש במינו קרבן והנך אין במיגן קרבן,
 אכן הרי הך עעמא לא צריכינן אלא לענק שלא למשות
 תמורה, דחלוקין הן נזה מנעימ, אנל לענין דלא תמול
מ לא צריכינן עי נ  בהן קדושת הגוף חה הדין איתי׳ גם נ
 בלל להך עעמא, וקשה על הרמב״ם שנתנו גם לעגין דלא

 חל בי׳ הקדש.
 ונראה לומר, למה בהא דאין קדשה חלה על במימ
 יש לומר שגי עממים, האחד משוס שאיגו ראוי
 למזבח, ועיכ לא חיילא קדשה טלי/ וטור ייל טמם אחר,
 משום דהא קי״ל דכל קדשי הגוף גפדין עיי מוס, ואיכ
 הא גמצא דכשמקדישו הוי דבר שיש לו פדיה, ועיכ לא
 מיקריא קדשה הגוף, דיסוד קדשה הגוף הויא דבר שאין
 לו פדיה, והכא כיון דיש לו פדיה לא מיקריא קדושה
 הגוף. וגראה להביא ראיה לזה, מהא דמבואר במשגה
 חולין ובכורוח שהבאנו דבמימ עובר חיילא קדושה מלי/
 ואס נימא דהעעם דאין קדושה חיילא על בעימ הוא מצד
 פסולו שאינו ראוי למזבח, וא״כ הרי בעימ עובר גיכ פסול
 למזבח כמו בע״מ קבוע, וכמבואר בחמורה פ״ק, ואיך חיילא
 עלי׳ קדשה, ואי דנימא דחיילא מלי׳ קדושה משוס שיהא
 ראוי לאחר שיעבור מומו, ז״א דמאחר דעחה לא חזי
 למיחל עלי׳ קדושה, איכ מאי מהניא לן מה שיהא לאוי
 לאחיז, וגם לאחר שימכור מומו איך הוא קלוש והא הויל
 מחה דבר שלא בא לעולם דלא מהגיא מה שמקדישו מחה,
 אלא ודאי דמצד עצם הפסול שפיר הוה חיילא קדושה עלי/
 אלא דהדין פדיה מפקיע להקדושח הגוף, ואיכ מקרי דבר
 שיכול להקדישו בקדושה הגוף, אלא דאיכא דין פדיה החוגעחו,
 וכיון דלעגין דין פדיה הא מהגי הך עעמא דהא ראוי
 לאחר שימבור מומו ומיכ אין לו פדיה, ומלבד דין פדיה
 הא שפיר חיילא עלי׳ קדושה הגוף, ומ״כ שפיר קייל דבעימ
 עובר היילא עלי׳ קדשה הגוף. ובזה יחבאר היעב סיום
 דברי הרמב״ם בפיג מהל׳ איסורי מזבח הליי שםשכחבזיל
 אבל המקדיש רובע וגרבע וכו׳ היז כמקדש בע״מ עובר
 וירעו ער שיפול בהן מום קבוע ויפדו עליו מכיל, ולכאורה
 צימ מה עגין הגך פסולים למום עובר, והרי הגך פסולים
 אינן עוברין למולם, אכן לפי דברינו הרי גיהא, דבאמח
 בעיקר הפסול הרי מום קבוע ומום עובר שיין, וכדהבאנו
 מהך דריש חמורה, אלא דבזה חלוק מוס עובר ממום קבוע
 דמום עובר ליה לי׳ פדיה ובמום קבומ איח בי׳ פדיה,
 זאיכ שאר פסולים דליה בהו דין פדיה, וכדקייל דאין
 פדיה אלא במום, איכ שדן הם למום עובר, ריל דפסול
 ואין בו דין פדיה. ומכיפ הא מיהא דמצד פםולא דמום
 שפיר חיילא עלי׳ קדשה הגוף, אלא דהדן פדיה שבו הוא
 שמוגעחו מקדשה הגוף,ולפיז בהגך פסולים דטריפה וכדומה
 שאין בהם דין פדיה, ממילא אם היו שיין למום הוה חיילא
 קדושה עלייהו, ומדלא חלה קדשה עלייהו במיכ דפסולן
 שאגי מפסולא דמום, וזהו שכחב הרמבים ואיגן כבעימ
 מפגי שאין במיגן קרבן, ריל ועיכ לא חלה קדשה עלייהו
 מצר עצמוחן דלא חזיין לקרבן, ואעיג דאיגן בגי פדיה.
 והנה חלוק טריפה מבעימ, דבבמימ עיקר דיגו הוא רק
 בחלוח הקדשה ללא חיילא טלי׳ קדושה הגוף,
 משא״כ בטריפה וכדומה טיקר דינם איגו בחלוח הקדשה,
 כ״א דעצם הדבר חשיב לאו מידי דקרבן כלל, ואך דממילא
 דזה גורם שלא החול בהו קדשח הגוף כלל, וכמבואר בחמורה
 דף י״ז דטריפה לאחר הקדש אין ממירין בה, ובבעימ כהיג
 ממירין בו, והייגו משום דבבמימ טיקר החסרון הוא רק
 בחלוח הקדשה, אבל לאחר שכבר חיילא טלי׳ קדשה, ליה
 בי׳ שים דינים, ולא שאני משאר קדשים שנפסלו, ועיכ



 חרושי רבנו הלכות איסורי מזבח חיים הלוי נח
 נשכר וכל ולדחי׳ וגיזוחי׳ משעת גנבה עד שעת הקדש של
 בעלים מכיל, ובהשגות זיל קכףר קא תזינא הכא דהא
 אסיקגא רכל שבת שלאחר יאוש אפילו שעל גב גזלה הוא
 של גזלן וכר ואיכא למימר כיון דהקדישה הגגב ליכא תקגתא
 וכר עכיל, ולדעת הרמב״ס ציל׳ דאיירי בהקדשה ואת״כ נחיאשו,
 דהקדשו חייל, וכמו שפסק בפיה מה׳ גגבה ה״ג דמכרה
 קורס יאוש גיכ מכירתו קיימת לאחר יאוש, וגס הקדש
 דכווחה, ולפיז גיזותי׳ וולדותי׳ שמשעת הקדישה עד שעת
 יאוש הריין חולין, ומדין גזלה היה של כגזל, רהוא זה שכת
 שלפגי יאוש דהיה של בעלים, וכמבואר ברמב״ס פ״א מהל׳
 גגבה ופיב מה׳ גזלה יעויש, אלא דהכא כיון שהקדשה
 הרי אוקמוה רבגן ברשותו שיהא שלו משעת הקדישה כדי
 שיהא הקרב! כשר ומכפר בלא גורמה, ושיהא הייב עליו
 משום חוץ לעולם, ולא יהא בו פסול גזול, וכמבואר בסוגיא
 דאוקמוה רבגן ברשותו משעת הקדישה, וזהו שפסק הרמב״ם
 הכא כן. וכחב דכיז בטבח, והיינו משום דדוקא בעבת
 בתוץ הוא דאוקמוה רבנן ברשותו, ואז הוא דהויין הגתות
 וולדות שלו משעת הקדשה, משאיכ בלא עבח, דליתא להא
 דאוקמוה רבגן ברשותי׳, איכ ממילא דגם הגיזות וולדות
 שעד שעת יאוש היה של בעלים. אבל עכיפ חזיגן מבואר
 מדברי הרמביס, דדוקא בכעבח בחוץ הוא דאוקמוה רבגן
 ברשותו, אבל בלא זה לא אוקמוה רבגן ברשותו, ואיכ הא
 גסתר זה שכתבגו בדעת הרמב״ם, דטעמא שלא יהא מזבת
 אוכל גזלות צריכינן לכויע, ומשוס דהא דאוקמוה ברשותו
 הוא למולם, והוכחגו זאת מהא דמייבין עלי׳ משום חוץ
 לעולם אן* בגורמה, ולפי המבואר הרי כל זה הוא רק בשחעה
 בחוץ, אבל בלאיה ליכא כלל להך תקגתא דאוקמוה ברשותו,
 וא״כ שוב ציע מה שפסק הרמבים לעעמא דשלא יאמרו
 וכו׳ כיון דלדעת הרמבים מדית איגה מכפרת, וכמו שפסק
 דיאוש לא קגי. ובאמת דבהא גתלקו רשיי ותום׳, דרשיי
 פי׳ בהא דאוקמוה רבנן ברשותו כיה דליחייב עלה משום
 שיח, דקגס הוא דקגסוהו רבגן לגזלן, וא״כ הלא זה לא
 שייך רק בשחעה בחוץ, ובעיכ דהא דלא גודעה מכפרת
 היא תקגתא בפימ ואין למדין זמיז, והתום׳ חולקין שם
 וכתבו דהא דהייב מלה במוץ הוא משום דכיון דלא גודעה
 אוקמוה ברשותו ומכפרת עיכ ממילא מיהייב השוממה בתק,
 ומדא תקגה הויא, ולדעת התוס׳ אין שתיטהה בתוץ גורמת
 כלל לתלות התקגה דאוקמוה ברשותו, והרמביס שפסק דרק
 בטבח במוץ הוא דאוקמוה ברשותו, בעיכ דסיל כדעת רשיי
 דשתי תקגות הן ואין למדין זמיז, והשתיטת חוץ היא שגורמת
 להא דאוקמוה ברשותו, ואיכ שוב קשה ל״ל לטממא דשלא
 יאמרו מזבת אוכל גזלות, כיון דהא דבגודמה איגה מכפרת

 הוא מרית, וציט.
 אכן גראה בדעת הרמבים, דבאמת כולה תדא תקגהא
 היא, בין בהקריבה בפגים ובין בשחטה בחוץ, דאוקמוה
 ברשותו משמת הקדשה, ורק דמשוס הך טעמא דשלא יאמרו
 מזבח אוכל גזלות דמשויה הוא שתקנו דבנודעה אינה
 מכפרת בזה הוא דאשתגי דיגא, ומשוס דהא דגודעה איגה
 מכפרת הוא עייז שהפקיעו חכמים להא דאוקמוה ברשותו,
 וקיימא בפסול גזול, ומיכ ממילא דבלא שחטה בחוץ שעומדת
 להתכפר בפגים דגה תלוי ועומד, ראם יהא גורע אז הרי
 תיקום ברשות במלים למפרמ, ומשויה הוא שפסק הרמבים
 דאין הגזלן קונה בשבחיה רק בשחטה בחוץ, דאז הוא
 דהוחלטה תקנתא דאוקמוה רבגן ברשותו, אבל אהינ דכולה
 חרא תקנתא היא, ומיושבים היטב דברינו בדעת הרטבים
 כמש״כ. והנה התום׳ שם הקשו איך יש כח ביד חכמים
 לעקור דבר מהית בקוס ועשה דמהית איצ להביא קרבן
 אחר, ותירצו ע״ז דדוקא נודעה קודם זריקה אינה מכפרת
 אכל לאחר זריקה שכבר נתכפר איצ להביא קרבן אחר עכיד,

 ובאמת

 תראה לומר, דהגה פסק הרמבים בסתמא דגנב והקדיש
 ואחיכ שחע בחוץ חייב כרת, ולא תלק בין
 נודעה ובין לא גורמה, דשימ מזה דגם בגודעה שבפגים
 הקרבן פסול ואינו מכפר, מימ חייב על שחיטחו בחון,
 והייגו משום דהסוגיא מוכתת כן, דפריך לעילא דהכשרו הוא
 מפני התקנה אמאי מגוש כרת, וקשה דהרי הא ודאי רעיי
 התקנה נתכשר הקרבן מרית, דבלאיה הרי לא הי׳ קרב,
 וגם דהא נכלל בזה קרבנות מחוסרי כפרה דהקרבן מטהרן,
 ומגתרין בכגיסת מקדש, ובמ״כ דמהית גתכפרו, ואיכ הא
 קשה איך סיד דלעולא לא יהא חייב כרה, כיון דהוא קרבן
 גמור מהיח, ובעיכ מוכרח מזה, דגם בגודעה שהקרבן פסול
 בפגים חייב כרה טל שחיטחו בחוץ, וזהו דפריך הגמ׳
 לטולא דמהיח הקרבן פסול א״כ איך חייבין טל שחיטחו
 בחוץ, ואעיג דבלא גורמה הרי היא מכפרה ובעיכ דהוי
 קרבן גמור מדיח, אבל בגודעה דהקרבן בפסולו הרי חזר
 להיוח דיגו כדין חורה, ולעולא גס פסולי מהיח, ואמאי
 חייבין על שחיעחו בחוץ, ועיז הוא דמשני הגמ׳ דגם
 בנורמה אוקמוה רבנן ברשוחו כי היכי דליחייב עלה כרה,
 הרי דחיובו משוס שחועי חוץ הוא לעולם, וכפסק הרמביס

 שהבאנו.
 ואשר יראה עוד בזה, דהרי עיקר הדין דלא נודעה מכפרה
 ונורמה אינה מכפרה, יסודו חלוי בשעה זריקה,
 שהיא שעה כפרחו ועיקר קיום הקרבן, ואם היחה אז לא
 נודעה הקרבן כשר ומכפר, ואם היחה אז נודעה הקרבן פסול,
 אשר עיכ כל עיקר תלות התקנה דאוקמוה ברשותו ־ תלוי׳
 ועומדת על שעת זריקתו בפנים, ובזריקת הדס בפנים ולא
 גודעה הגזלה הוא דנתקיימה התקנה למפרע דאוקמוה רבנן
 ברשותו כי היכי דלהוי הקרבן כשר ומכפר, משאיכ בשחעו
 בתוץ, דלא היתה לו זריקת פגים, ואיכ ממילא דפקע מיגי׳
 כל עיקר הך דיגא דלא גודעה, וזהו דפריך הגמ׳ למולא
ת הקרבן פסול ד  אמאי חייבין עליו בחוץ, כיון דבאמת מ
 ורק מפגי החקגה הוא שהוכשר בלא גורמה, ואיכ בשחטו
 בחוץ דלא חל בי׳ הכשירא דלא גורמה הרי הוא בפסולי מדיח
 ואיגו ראוי לפחה אהל מומר, וכרה מאי עבידחי/ ועיז הוא
 דמשגי הגמ׳ דלמולם אוקמוה רבגן ברשוחו בין בגורמה ובין
 בלא גודעה כי היכי דליחייב עלה כרה. והמבואר מזה
 לבחוץ לא שייך כלל לחלק בין גודעה ללא גודעה, ולעולם
 חייבין עליו משום שחיטה חוץ, וכפסק הרמבים שהבאגו.
 ולפ״ז הרי גיהא הא דכחב הרטבים טממא דבגודעה
 איגה מכפרה כדי שלא יאמרו מזבח אוכל גזלוח,
 דמשמעו דאלאיה היחה מכפרה, דמוכח מזה דמדיח חטאה
 הגזולה מכפרה, והכא גבי חיוב חוץ כחב דהעמידוה ברשוחו
 כי היכי דליחייב מלה, דמשמפ דמדיח אין הקרבן כשר,
 אבל לפי המבואר, הרי חהא דחייב מלה משוס חוץ גם
 בגודעה, הרי חזיגן דגם למולא דמדיח איגה מכפרה, מימ
 הא דאוקמוה רבגן ברשוחו שיהא הקרבן כשר הוא בכל
 גווני, ואיכ ממילא דהא דבגודעה איגה מכפרה צריך טעמא,
 ואי משום טממא דיאוש כדי לא קגי איגו מספיק, כיון דעכיפ
 רבגן אוקחוה ברשוחו, ובעיכ צריכינן לטטמא דשלא יאמרו
 מזבח אוכל גזלוח, גם לעילא דמדיח איגה מכפרה, וזהו
 שהביא הרמב״ם לעעמא לשלא יאמרו וכר, כיון דזה לכויע,
 ואהיג דרמה הרמבים היא דמד״ח איגה מכפרה משום
 דיאוש לא קני, וכדהבאגו מהך דפיא מגנבה דרמה הרמבים
 דיאיש לא קגי, וזהו שפסק הרחבים גבי חוץ דחיובו הוא
ת יאיש לא ד  משוס דאוקמוה רבגן ברשותו, כיון דבאמת מ

 קגי וכעולא, וכש״ג.
 והנה בפיב מהל׳ גזלה ה״ח כתב הרמבים זיל גגב או
 גזל והקדיש ועבח אחר שנתייאשו הבעלים הרי היא
 ברשוח הגזלן משעה שהקדישה בלבד כדי שלא יהא חועא



 וה הקרבנרת חיים הלר

 ושל כלה״כ מצמרפץ זע״ז ביש בץ שניהם כד לחמץ ולתבל
 לענין שלא יבטלו משוס לינא דכל המחמץ ומתבל לא במיל,
 ומבואר לס׳ל להנך שתי פלוגתית אינן תלויות כלל זביז.
 ואשר ט״כ נראה טוכרת מזה, ללוקא לטנין צירוף כזית
 משני איםורין ללקות טליו הוא רהוי דינא דאין שני איסורין
 מצערפין, ומשום דכיון דלא אכל מכל איסור בפ״מ שיעורא
 כדי לחייבו, איכ הא נמצא דצריכינן דוקא שיחול כאן דין
 צירוף של שני איסורין יחד לאשוויי חיובא, ואין שני איסורין
 מצערפין, אס לא לר״מ משום איסורא דלית כל הוטבה
 דחשיבי כולהו בזה חד איסורא, אבל בלאיה לא מצערפי,
 משא״כ לענין צירופא שלא יחבטלו לא צריכינן בזה כלל
 לחלוח דין צירוף של שני איםורין שיהיו מצורפין יחד, ואך
 דממילא הוא דכיון דאין כאן כדי לבטל אח שחיה ן א״כ
 ממילא אינן בטלים ובאיסורן הן טומדין, אבל לא דצריך
 לחול כאן דין צירוף שיהא חייל איסורא מתרווייהו, וע״כ
 אין זה מגע כלל לפלוגתא דר״מ וחכמים אם מצטרפין שני
 איסורין יחד משום הך לאו דלא תאכל כל תועבה, כיון
 דזה שלא יתבעלו אץ זה גוגע כלל לדין צירוף איסורין
 ושפיר מצטרפי בזה גם לחכמים דרימ, ועיכ שפיר פסק
 הרמב״ם כן, ומשוס דאין הגך שתי פלוגתית תלויות זבי/

 ולהכי הוא שפסק הרמבים כתיק.
 והנה ביסוד הך דינא דעעס כעיקר, צ״ע אם הוא זה
 דאמרינן דעיי העעם תשוב ניכר האיסור ולית בי׳
 דין ביטול כלל, או רבאמח חייל על האיסור דין ביעול,
 ורק דגם טעם האיסור יש בו דין איסור, וכדילפינן לה
 מקראי רוכל משרה וגיעולי גכרים, וכלשון הגמ׳ בכל דוכחי
 דטעם כעיקר. ונראה רזה מבואר מהא דתגן בחלה פיג
 העושה עיסה מן החטים ומן האורז אס יש בה עעם דגן
 חייבת בהלה ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח, ומבואר
 בזבחים דף טיח דהוא משום דמין כשאינו מינו בטעמא, ואם
 נימא דבאמת יש טל הדבר דין ביטול וחשיב נחבטל, אלא
 דאםור משוס דינא דטכעיק, א״כ הרי לא שייך זאת אלא
 באיסורין, דילפיגן לה מקרא דמשרת וגיעולי נכרים, דאעיג
 דעצמו של דבר גתבטל מימ יש בו איסור טעמו, אבל
 לעגין לצאת בו ייח מצה הרי פשיטא רכל שיש בעיקרו דין
 בישול שוב איגו יוצא בו ידי מצה, דלא מציגו דבדיגא
 דטכע״ק לחוד יהא םגי לצאת בו מצות/ אלא ודאי דיםוד
 דינא דטכע״ק הוא דאמרינן דכיון דגיכר הטעם פקע דין
 ביטול גם בעיקרו, ולהכי שפיר יוצא בו י״ח מצה, כיון
 דיש כאן גם עיקרו ממש לכל מילי. אלא דמהא דמבואר
 בםוגיא דפםחים דמ״ד דילפינן מנזיר לכה״ח בק״ו, וכן מהא
 דאיתא שם דחולין מקדשים לא ילפיגן, וכן מהא דאיחא
 בגזיר דל״ז דגם מגזיר לא ילפיגן משוס דחמיר איסורי׳ דאפילו
 חרצן אסור לי׳, ולא חשביגן לי׳ לגילוי מילחא בעלמא דחשוב
 ניכר האיסור, ובודאי שימ דדינא דטכע״ק לא לענין ביטול
 גאמר, כיא דהוי דין בפ״ע וגזה״כ וחלוח דין דעכע״ק, וקשיין
 הגך סוגיין אהדדי. אלא ודאי דהך דיגא דטכע״ק, בעיקרו
 הוא דין חסויים בפ״ט וחלוח איסור של טכטיק, וכדילפיגן
 לה מקרא דמשרח דהוי לאו ואיסורא, ואך דדן איסור זה
 הוא זהו גופא דלא בטיל, ושפיר גיחא הא דמועיל הך דיגא
 דעכעיק גם לעגין מצוח לצאח בו י״ח מצה, כיון דהוא
 כעיקרו ממש, להא פקע מיגי׳ דין ביעול, וגס גיחא הא
 דלא חשוב גילוי מילחא, כיון דגם זה דליה בי׳ דין ביטול
 הוא גיכ עיי הלוח הדין איסור של טכעיק. והכי מוכח
 מהא דקי״ל גו״ע לפגם מוהר, ומבואר בעיז דף סיז דהוא
 משום דדרשיגן דגבילה שאיגה ראויה לגר אין בה איסור
 גבילה, וה״ה לכל האיסורין, וכבר הקשו הראשוגים דהא
 גו״ע לפגם ראוי לגר היא אלא שפוגם עעמו מאשר בהחלה,
 וחירצו לכיון לאיסורו הוא משום טעמא, מיכ אמריגן דבכל

 שבעיקר

 58 חרושי רבנו הלכית מ;
 ובאמח דהוא זה סוגיא ערוכה ביבחוח דף צ׳ חיש דם
 שגטמא וזרקו בשוגג הורצה במזיד לא הורצה, והא הכא
 דמדאורייחא ארצויי מרצה וכו׳ ואמרי רבגן לא הורצה וכו׳
 אריב״ח מאי לא הורצה דקאמר להחיר בשר באכילה אבל
 בעלים גתכפרו, הרי להדיא דפסולא דרבגן איגו מועיל רק
 שלא להתיר הבשר באכילה אבל עצם הכפרה איגה מתעכבת,
 וקשה מאד הא דבגודעה איגה מכפרת, דאיך מועיל זאת
 כיון דמד״ת הקרבן כשר ומרצה, ובע״כ צ״ל כדעת התום׳
 דהא דבגודעה איגה מכפרת ר״ל שאין זורקין את הדם,
 אבל אהיג דאס זרק הורצה ובעלים גתכפרו, אכן הרמב״ם
 הרי כתב בסתמא שמפגי תקגת המזבת אמרו שהתעאת הגזולה
 שגורמה לרבים אינה מכפרת, דמשמעו שאיגה מכפרת כלל,
 ואיכ הא הדרא אליבי׳ קושית התום׳, אלא ודאי ציל דפםולו
 הכא הוא מרית, והיינו משום דהתקנה היתה דכל שנודעה
 לרבים איגלאי מלתא למפרע דלא אוקמוה ברשותו, וחייל
 עלה פסול גזול מרית, ועיכ שפיר איגה מכפרת כלל, וזהו

 להדא כמשיכ.

 הלכות מעשה הקדמות
 פ״י הייב תתיכה של קדשי קדשים או של פיגול או
 נותר שגתבשלה מם חתיכות אחרות אותן
 התתיכות אסורות לזרים ומותרות לכהנים מכיל, והוא ממתני׳
 פ״ב דערלה מעיז לתכן שם חתיכה של קדשי קדשים של
 פיגול ושל נותר שנתבשלו עם התתיכות אסור לזרים ומותר
 לכהגים, ריש מתיר לזרים ולכהגים, ומפרש הרמב״ם דאו
 או קחגי, ופליגי ריש וחכמים אם מהגי דין ביטול באיסור
 קודש שאסור לזרים אס לא, וקשה דהרי מעיקרא תגן החם
 שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך עיסה לא
 בזה כדי לחמץ ולא בזה כד לחמץ ונצערפו וחמצו אסור
 לזרים ומוחר לכהניס ריש מחיר לזרים ולכהניס, חבלין של
 תרומה ושל כלאי הכרם וכו׳ לא באלו כדי לתבל ולא באלו
 כרי לתבל ונצערפו ותבלו אסור לזרים ומותר לכהניס, וריש
 מתיר לזרים ולכהגים עיכ, הרי דבמשגיות אלו איפלגו ריש
 ורבגן בשגי איסורין שאין בכל אחד כשיעור אם מצערפין
 יחד לאסור אס לא, וכמי שפי׳ גס הרחבים שם כן, וכן
 פסק בפטיז מה׳ מאכלוח אםורוח, ולמה חלק הך מתגיתין
 לפרשה בטנץ אחר דאו או קחני, ולא בהפלוגתא אם שגי
 איסורים מצטרפין, וככל הנך משגיות, והא גבי הדדי תניין,
 ואס כי באמת יש לדייק מלישנא דמתניתין דאיירי באופן
 אחר, מדנקיט שם ברישא וכן באידך בבא אין בזה כדי וכו׳
 ואין בזה כדי וכו׳ ואילו הכא בחתיכה של קיק לא נקיט
 הכי, ולהכי י״ל דפירשה הרחבים באופן אחר, אבל מ״מ

 הא אין בזה הכרח לפרש בענץ אחר.
 והנה בהא דפליגי חיק וריש ברפיב דערלה שם דחנן
 הערלה וכלאי הכרם עולץ באחד ומאחים ומצטרפין
 זה עם זה וכו׳ ריש אומר איגן מצערפין, מבואר בירושלמי שם
 דחיק הוא ר״מ דאמר רכל איםורין שבחורה מצערפין ללקוח
 עליהן בכזיח משום לא האכל כל חועבה, ואם נימא דזהו
 ג״כ טעמא לתיק בהך לשאור ותבלין שהבאנו, א״כ הא
 נמצא דבכל גווני אין שגי איסורין טצטרפין לאסור תערובתן,
 ורק דטעמא דרבנן הוא משום דכולהו חשובין מד איסורא
 ללא תאכל כל תועבה, ולפ״ז לפימ דקי״ל דאין שני איםורין
 מצטרפין לענין מלקות וכמו שפסק הרמב״ס בפיר ובפי״ל
 מה׳ מאכלות אסורות, וא״כ צריך להיות הכא הלכה כריש
 דאיגן מצערפין גם לאסור תערובתן, כיון דלא קייל כרימ
 בהך דלא תאכל כל תועבה, אלא דברמבים פעיו מה׳
 מאכלות אסורות הי״ד פסק להדיא דערלה וכה״כ מצערפין
 זע״ז, וכן בפעיז שם פסק ג״כ לשאור ותבלין של תרומה



 ה הקרבנות חיים הלוי נט

 להדיא דלא כמשיכ בדעת הרמביס.
 והנה בספיב שם תכן עוד בשר קדשי קדשים ובשר
 קדשים קלים שנתבשלו עם בשר התאוה אסור
 לטמאים ומותר לטהורים, ובירושלמי על הך מתניתין רשביל
 אמר במחלוקת, [פי׳ דמוקי למתניתין דאיירי שהבשר קדשים
 קלים הוא טמא, ונמצא דגם לטהורים איכא איסורא טל ב׳
 החתיכות חרא משום איסור טומאה וחרא משוס איסור זרות,
 ואיכ הא דתנן דחותר לטהורים הוא רק לריש דאין שני איסורים
 מצטרפין,] ריי אמר דברי הכל [פי׳ דלא מוקי למתני׳
 בכהיג, אלא בשניהם טהורין, וא״כ שפיר מותר לטהורין
 לכו״ט, כיון דגבייהו ליכא איםורא רק טל הבשר קדשי
 קדשים לחור משום זרות] וקשיא טל דרשביל לא כן סברגן
 מימר כולהון לשון טומאה חצטרפין וכא יצטרפו כולן לשון
 טומאה ולשון זרות, [פי׳ שיצטרפו יחד איסור טומאה ואיסור
 זרות משוס דתרווייהו איסורי קדש גיגהו ויהא אסור גם
 לטהורים גם לריש] סבר רשב״ל כהדא דתגי בר קפרא
 חתיכה של קדש ושל פיגול ושל נותר שגתבשלו עם החתיכות
 ריש מתיר וחכמים אוסרין, [פי׳ למבואר בזה דאף דכולן
 הן איסורי קדש מימ איכן מצטרפין זע״ז], ולכאורה דברי
 הירושלמי תמוהין במה שהביא להא דחגי בר קפרא, והא
 דברי בר קפרא הן דברי המשגה ומאי אלימא הך דבר
 קפרא להוכיח מינה יושר ממשנתנו בעצמה, ובע״כ מוכת
 כמו שפירש הרמב״ם, דהמשנה לא מיירי כלל בדין צירוף
 איםורין, ורק בדין הגותר והפיגול עצמן היאך דין ביטולם
 הוא, ואיכ הרי אין ראיה כלל ממשנתנו להך דיכא שבירושלמי,
 כיון דבמשנתנו לא הוזכר ענין צירוף כלל, ועיכ מביא מהך
 דבר קפרא דאיירי לענין צירוף איסורים, וניחא היעב דברי
 הירושלמי. ולא תקשי לפ״ז, דאיכ הא מבואר בדברי בר
 קפרא דלחכמים דפליגי אר״ש מצטרפין שגי איסורין יחד גם
 להך דיגא דטכעיק, וכמבואר להדיא בדברי בר קפרא
 דגם בהא חכמים אוסרין, ואע״ג דקיימא לענין צירוף איסורים
 בעכעיק, ודלא כמשיכ דלהך דיגא דטכעיק אין שגי איסורין
 מצטרפין, דייל לחכמים דהכא קיימי בשיטת רימ רכל
 איסורץ שבשורה מצטרפין זעיז משום הך דלית כל הוטבה,
 וטיכ כפיר מצטרפי לדידי׳ שגי איסורין גס בה ך דיגא
 דטכעיק וכשיג למטלה, אבל לפ״מ דקייל דאין מצטרפין
 למלקוח דחשיבי תרי איסורים גפרדיס ע״כ אין מצטרפין

 גם בהך דטכע״ק, ונשיג.

 פי״ג הי״ב סדר הבאה המנחה כיצד וכו׳ וקומץ שחלקו
 בשני כלים אינו קדוש וחוזר ומקדש מכיל,
 ולעיל בפיר כתב זיל וכל הזבחים שקבל מדמם פחוח מכדי
 הזייה לא נתקדש הדם עכ״ל, ולא הזכיר שיחזור ויקדש,
 וייל דסמך על מה שכחב הכא בפי״נ שיחזור ויקדש, אכן
 מפשעוח הלשון משמע דבדס לא מהני מה שיחזירם אחיכ לכלי
 אחד, ומשום דלקבלה שני׳ חשוב הכלי שרה הראשון כנשפך
 הדם דליה לי׳ חקנחא, כיון דלא נחקדש הדם בו, וקשה מיש
 קומץ מדם, והלא קומץ מדם יליף בין לענין נשפך ובין לענין
 שצריך לקבלו כשיעור, וכמבואר כן במנחוח דף ז׳ ודף כיו,
 ומיש דבקומץ מהניא חזרחן לכלי אחד ובדם לא מהניא,

 וכבר ממד מיז המלימ בפייג שם.
 והנה יסוד הדין מה דגשפך פסול ולא מהגיא מה שיחזור
 ויקבל אחיכ בכלי שרה מבואר בזבחים דף כיה
 דילפיגן לה מקרא דולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו וכיון
 דגשפך הו לא הויא הקבלה מהפר, ואיכ צ״ע במאי דילפיגן
 מיגי׳ למגחות דגשפך הקומץ פסול והלא בקומץ ליכא מקוס
 מסויים מאין שיקבלגו, וציל דהא מיהא ילפיגן שלא
 יהי׳ הקומץ במקים אחר קודם הבלה ורה שיסובל תיכף
 בכלי המקבלו והמקדשו, ואע״ג דבקומץ ליכא דיגא מאין

 שתהא

 חרושי רבנו הלכות «
 שבעיקר טעמו הוא פוגם הרי הוא כאיגו ראוי לגר ולית
 בי׳ איסורא, וכיז לא שייך אלא אם גימא דהוי דין מסויים
 דעכעיק, ואז האיסור תלוי בתר טעמא, משאיכ אם גימא
 דדין עכעיק הוא דחשוב גיכר האיסור, איכ הא יש כאן
 ממשו של איסור הניכר, וצריך להיות באיסורו כיז שהוא
 ראוי לאכילת אדם, והרי גס עיי עמם פגום איכא היכרא
 והאיסור גיכר, אלא ודאי כמשיכ דהוי דין מסוייס דעעם
 כעיקר, ועיקר איסורי׳ הוא משום עעמא, והא דלא במיל
 הוא ממילא טיי הדין של טכע״ק, וע״כ בטיט לפגם דלית
 בי׳ איסורא דעעמא, ממילא הדר גבי׳ דין ביטול ושרי. ולפיז
 צ״ט, אם שני איסורין טצטרפין לאסור בטיט במין כשאינו
 מינו, דנהי דלענין ביטול שפיר מצערפין, וכדחנן במחמץ
 ומחבל דאיסורין מצטרפין, אבל מאחר דדן ביעולס הלא
 חיחלא הלי באיסורא דעכעיק, ובעיקר חלוח האיסור דטכט״ק
 ייל דליחא בשני איסורין, רכל לאשוויי איסורא והלוח שם
 איסור דין צירוף בו, דהדר דיני׳ דאין שני איסורין נפרדים
 מצטרפין, ולא למי למחמץ ומתבל לחנן דשני איסורין מצטרפין
 זע״ז, דהתס טיקר דינם הוא זהו גופי׳ דאינם בטלים, ולמטן
 שלא ליבטל שפיר מצערפין גם שני איםורין נפרדים, דצירופן
 הוא ממילא וכשינ, משא״כ לעגין גויע דבעיגן למיחל טלי׳
 איסורא דטכעיק, דצריכינן דוקא לדין צירוף דאין שני
 איםורין מלטרפין. אשר לפיז הרי מבואר היטב דעת הרמבים
 וטעמו, במה שפירש למתני׳ לחתיכה של קלשי קלשים ושל
 פיגול דלא איירי בצירוף איסורים, דהרי הכא הוי איסורן
 משום דינא דטכעיק דאין שגי איסורין מצטרפין בזה, ובטיכ
 דפירושא דמתגיתין הוא או של קיק או של פיגול, וכמו
 שפירש הרמבים, וממילא דמיושב היעב דיוקא דמתגיתין
 דלא תני אין בזה כדי ליתן טעם וכוי, כיון דלא מיירי

 הכא כלל בדן צירוף איסורין, וכמשינ.
 והנה תכן ברפ״ב דערלה שם הערלה וכלאי הכרם טולין
 באחד ומאתים ומצטרפין זע״ז וכו׳, רשיא איכן מצערפין,
 רא״א מצטרפין בטיט אבל לא לאסור, הרי להדא דשכי
 איסורין מצטרפין גם לעכין טיט, ודלא כמשיכ דאין שט
 איסורין מצטרפין באיסורא דטכט״ק. אכן טיין בריש שם
 דמפרש להך דר״א בתרי גווגי, או דמצטרפין לאסור תטרובתן
 אבל לגוף האיסור ריל לעגין מלקות לא מצטרפי, והפירוש
 השט הוא דמצטרפין לאסור תערובתן בגויע ולא לאסור
 לטכין שיטורא דמאחים, ולפי פירוש השגי דמחלק בין תערובות
 דט״ט לתטרובות דמאתים, הא הוי משום דחמיר איםורא
 דכויט דהוא מרית מאיסורא דמאתיס דהוא מדרבכן, ואיכ
 הא ייל, דבאמת ר״א ס״ל כרימ בעיקר הדין רכל איסורין
 שבתורה מצערפין זעיז משום לא תאכל כל תועבה, וכתיק
 דמתגי׳ דהוא ג״כ כר״מ, וע״כ שפיר מצערפין גם שני
 איםורין גם בדין טעכעיק, כיון דהם תר איסורא משום הך
 דלא תאכל כל תועבה. [ומימ אינן מצטרפין לאסור במאתים,
 אעיג דהויין חד איסורא, הואיל דהוא מדבריהם אזלינן
 בחר עיקר איסורן דהויין שגי איםורין גפרדים, או דגימא
 דהא דערלה וכלאי הכרם הם במאחים הוא רק על עצם
 דין ערלה ועצם דין כה״כ, ולא בהדין חועבה שלהם, וגמצא
 לשיעור זה דמאחים חלוי רק בשם ערלה ובשם כלהיכ,
 וטיכ הויין כשני איסורין נפרדים ואינן מצטרפין.] ואה״ג
 דלפימ דקייל דאין מצטרפין למלקוח, דחשיבי הרי איסורין
 גפרדים, א״כ אין מצטרפין גס באיסורא דטכמיק, ומיושבים
 היטב דברינו שכחבנו בדעח הרמב״ם כמשיכ. אולם לפי
 פי׳ הראשון שהזכיר הריש דהך דאבל לא לאסור ר״ל
 למטן מלקוח, איכ הא פליג ר״א ארימ, וסיל דאין שני
 איםורין מצערפין למלקוח, ולא סיל הך דליה כל חועבה,
 ואיכ מדמצטרפין בטיט ש״מ דלא חשיבא זאח דין צירוף,
 וגם שגי איסורין גפרדים מצטרפין לאיסורא רטכטיק, וזהו
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 והתוספתא אתיא כר״מ דלא בעי קביעותא לאיםורא ולא
 קי״יל כוותי׳ אלא כחכמים, זהו תמוה מאד, דהרי השגת
 הראביד איגה אלא מהאי דיכא ראשם תלו/ דבחעאת העוף
 אה״נ דלדידן דבעיכן קביעותא לאיסורא פעור השוחעה בחון,
 אבל באשם תלוי כיון דהתורה צופה להביא קרבן זה על
 םפיקו הרי הוא קרבן ודא/ ומה שיאעי׳ דקביעותא לאיםורא
 הכא, והדרא השגת הראביד לדוכתה, דבתוספתא הא מבואר
 דחייב חמאה השוחעו בהון, והעעם בזה משום דהקרבן
 הוא קרבן ודאי, ואיסור שחיעחו בחון הוא ג״כ ודא/ ועיכ
 חייב חעאה השוחעו בחון, כמו על כל חייבי כריחוח בשגגה,
 ולא שייך הכא הך דקביעוחא לאיסורא כיון דהוי קרבן
 ודאי ואיסור ודאי. ובאמח רמזה מוכח דהסוגיא דמבואר
 דרבגן פערי משוס דבעינן קביעוחא לאיםורא הוא משום
 דאחיא כר״מ דלא אמריגן דגמר ומקדיש, וכדהבאגו מהחום׳
 שם, וקשה על הרמביס שפסק דפעור על שחיעתו בחון,

 וציע.
 ואשר יראה לומר ברמת הרמב״ם, דגם הוא סובר ראשם
 תלוי הוא קרבן ודא/ אלא דסיל דאמפיי שהוא
 קרבן ודאי, מימ איסור שתיטתו לא קאי בחטאת, דהגה זה
 פשוט דבכל תטאת בעינן שגי דברים לתייבו ולקובעו בקרבן,
 מעשה החטא בשגגה, כגון אכילת איסור וכדוטה, דעיז הוא
 עיקר חיוב קרבן, על שעבר מל חייבי כריתות בשגגה,
 ועוד בעיגן שיהא לו ידיעה לבסוף, דהוי גזהיכ דבלא ידיעה
 לא מיתייב בקרבן, וכיה באשם תלוי איכא שגי הדברים,
 זה שעבר על ספק תייבי כריתות בשגגה, דזהו מיקר חטא
 המחייבו באשם תלוי, וגס בעיגן ידיעת ספק לבסוף, והרי
 יכול להיות שבאמת תעא ויכול להיות שבאמת לא היה כאן
 איסור כלל במעשיו ולא חעא כלל, אלא רכך הוא גזהיכ
 דמל ספיקו קאי באשם תלוי, אולם כיון דמיקר חיובו שחייב
 אשית הוא משום הספק דשמא מטא, איכ גמצא דאס באמת
 תעא אז איכא שגגת המעשה במה שעבר על תייבי כריתות
 בשגגה, ועם הידעת ספק אקבע תיובו באשית, משאיכ
 אם באמת לא חעא, אז םפיקו אם עבר על חייבי כריתות
 הוא העומד במקום שגגת המעשה ובמקום ידיעה לתייבו
 באשית, ומגזהיכ דעל ספק תייבי כריתות חייב אשית. ואשר
 עיכ גראה, דאיכא גפקותא בקביעת הכשר הקרבן וחיובו,
 ראם באמת תטא, א״כ מעשה העבירה שלו דהייגו שגגת
 המעשה ותתלת הידיעת ספק בשעה שגורע לו כבר תייבוהו
 בקרבן אשם תלוי, והוכשר ליקרב, ומשום דכן הוא מיקר
 דיגו דידיעת ספק מתייבו אשית, משא״כ אם באמת לא חעא,
 וכל תיובו והכשרו של הקרבן הוא משוס ספיקו של תטא,
 וספיקו זה עומד במקום החטא והידיעה, איכ גראה, דאעיג
 דכבר גגמר חיובו והכשרו של קרבן מתחלת הידיעה, מימ
 בעיגן מצורף לזה גם מה שהספק קיים ועומד בשעת הבאח
 הקרבן והקרבתו, דכיון חהו עיקר חטאו המהייבו בהקרבן,
 איכ ודאי דצריך להיות קייס גם בשעת הבאת הקרבן
 והקרבתו. ולפיז נראה דאעיג ראשית הוי קרבן ודאי, מימ
 לענק אם תייבין על שתיעתו בחוץ ספיקא הוי, דאם האמת
 הוא שתעא, איכ הרי כבר ננמר הכשרו של קרבן זה משעת
 ידיעת ספק שהיה לו, ופשיעא דחייב על שתיטתו בתוץ,
 משאיכ אם באמת לא תעא, מהבאר דהספק שבשעת
 הקרבחו וםליחחו הוא שגומר חיובו והכשרו, ואיכ היכא
 משחט בחוץ ולא געשה עוד הקרבה וסליחה כלל, איכ
 ממילא דלא גגמר טור גס דין קרבן שלו, וחסר טור הכשר
 הקרבחו, ועיכ ליכא עוד חיובא על שחיטחו בחוץ, וכיון דהוי
 ספק אם חטא אם לא, גמצא דהוי םפיקא אם חייבין על
 שחיטחו בחוץ אם לא, והוי ככל ספק חייבי כריחוח דחיובי׳
 באשיח ולא בחטאה, ועיכ זהו דאפלגי רימ ורבגן, דרימ
 סבר דלא בעיגן איקבע איסורא, ועיכ חייבין על שחיטהו

 בחוץ

ת מ׳ ו כ ל  59 חרושי רבנו ה
 שתהא געשית הקבלה, מימ הא מיהא ילפיגן קומץ מדם
 שתהא תיכף אחר קמיצה קבלה ולא יהי׳ הקומץ במקים
 אחר בינתיס, וע״כ כשנתפזר נפסל. ולפיז נראה דשפיר
 חלוק קומץ מדם, דהרי הא מיהא רביד של כהן הוא מקום
 הכשרו של קומץ להיות, ביון דבעיכ הוא שם משעת קמיצה,
 ואיכ ייל דכיש דינו כיד של כהן ומשלים לידו של כהן, וכל
 שהוא בכ״ש הרי הוא כמו בידו של כהן, ועיכ אם קבל
 מקצת קומץ בכיש, נהי דעדיין ליכא מעשה קבלה, מימ נשפך
 לא הוי, כיון דחשוב הכיש כידו של כהן, דבזה לא בעינן
 שיעורא דקומץ שלם, משא״כ בדם, דאיכא דינא דדם מהפר
 יקבלנו, ובזה אין כיש משלים כלל שיהא חשוב מהפר, וא״כ
 הא צריכינן דוקא להקבלה הראשונה שנחקבלה בהכ״ש
 שחהא חשובה קבלה, ובזה הא כיון דהוי פחוח מכשימור

 לא חשיבא מעשה קבלה, ועיכ הוי נשפך ומיפסל.
 גם ייל, לפמשינ דבקומץ ליכא דינא בסדר הקבלה מאין
 שחהא נעשיח, ועיקר הדין דנשפך בקומץ הוא רק שלא
 יהא הקומץ במקום אחר קורס קבלה, ואיכ ייל דבקבל
 מקצה קומץ בכיש, דכיש הא הוי מקום הראוי לקבלה,
 וכשיוסיפו עליו החצי קומץ השני הלא חהי׳ אז קבלה על
 כל הקומץ, גם על החצי קומץ הראשון למפרע, ואיכ ייל
 דגם עחה לא חשוב גשפך, ואעיג דלא גחקדש הקומץ בו
 משוס דהוי רק מקצה קומץ, מימ זהו רק חסרון שיעור,
 אבל גשפך לא הוי, כיון דהוי מקום הראוי לקבלה, ולא
 פסליגן רק היכא שהי׳ הקומץ במקום אחר שאיגו ראוי
 לקבלה, אבל בכיש דהוי מקום הראוי לקבלה לא חשוב
 נשפך. אכן כיז הוא רק בקומץ, דליח בי׳ דיגא מאין שחהא
 נמשיה הקבלה, ורק דין נשפך הוא דאיח בי׳, משאיכ בדם,
 דאיח בי׳ דינא דדם מהפר יקבלנו בסדר עבודה הקבלה
 שחהא דוקא מהפר ולא ממקום אחר, איכ כיון דהרי הא
 מיהא דהקבלה נעשיח בהכיש השני, עיכ ממילא שוב לא
 הוי מהפר, וממילא מפסל כנשפך. ולפיז זהי שפסק הרמבים
 בקומץ שחלקו בשני כלים דחוזר ומקדש, והיינו משום רכל
 שהוא בכיש לא חשוב נשפך, ובדם פסק בסחמא דלא נחקדש
 הדם ולא הזכיר שיחזור ויקדש, והיינו משוס דברם הוי דינא
 דגם מכיש חשוב נשפך, משום דינא דדם מהפר יקבלנו,

 וכמשיכ.

 פייה היי אשם חלוי וחעאח העוף הבאה על הספק
 שהקריבן בחוץ פעור שהרי לא גקבע האיסור
 עכיל, ובהשגוח שם זיל איא לא ידעחי מאין הוציא זה,
 ואגי טצאחי בחוספחא דזבחיס חטאח העוף הבאה על הספק
 והקריבה בתוץ תייבין טליה אשם תלוי, אשם תלוי הבא טל
 הספק והקריבו בחוץ חייב טליו חטאה, ובחיי ראשי אטפיי
 שגראיח זרה בטיגי היא חחוקגח, בחטאה העוף הבאה על
 הספק אינה ראויה למזבח אלא דמה אבל בשרה לא שאם
 עלחה נמי חרד הילכך אשם חלוי הוא דמיחייב שמא לא
 ילדה אבל אשם חלו׳ יש ממנו למזבח דמו ואימוריו ובשרו
 נאכל ככל אשמוח שבחורה הילכך הוי ככל הקרבנוח הראויים
 בפנים ואס הקריב דמו או אימוריו בהק חייב חעאח מכיל.
 והכ״מ כחב מל דברי הראביד זיל ויש לחמוה עליו שכחב
 שלא ידע מאק הוציא זה דהא הניא בפיר דכריחוח
 (דף ייח.) השוחט אשם חלוי בחון רימ מחייב וחכמים
 פוערין, ופירשיי שם משום דלא אקבע איםורא וכו׳. והנה
 שלא תקשי על הראביד זיל מסוגיא זו כבר חירצו האחרונים
 דהראביד סובר כשיטה החום׳ שס דיה וחכמים דסוגיא זו
 אזלא לשיעה רימ לקמן דיסיל אם גודע ספיקו יצא לחולין,
 אבל לדידן דפםקינן דאף אם גורע לו היה בקדושתו וירעה
 עד שיםחאב אהיג ראם שחעו בחוץ קודם שגורע לו תייב
 חעאת, אולם מה שתירץ הכימ שם דעת הרחבים דםיל
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 למליין רמיא עלייהו מצות זריקה משאר מתנות, מימ חייל
 על הלם שם שירים גיכ, ואית בהו גם לין שפיכה ליסול
 גיכ, ומשום דכיון לשלמה זריקה המעכבת היילא עלייהו שם
 שירים גיכ, אכן כ״ז הוא בשירים להוי תלות לין ושם על
 הדם, ועיכ שפיר תייל הך דיגא גם קודם שגתן שאר
 המתגות, משא״כ בדין דחוי, דעיקר עעמא הוא משום דכבר
 שלמה עבודת הקרבן וגשארו בלא דבר ממילא געשין דתויין,
 איכ כל זמן שיש מדיין תובת זריקה מור לא גדתו, ואין עליהן
 שום דין דהוי בשום צד. והגה בזבתים דלית ע״ב שם אריי
 שלש מתנות שבתעאות וכו׳ והמעלה מהן בחוץ תייב, והיינו
 משום דעדיין ראויין הן לפנים, ולפמשינ דבהדס הנשאר
 לאתר חתנה הראשונה חייל מלייהו שני הדינים, דין שירים
 ודין זריקה, אפשר דמאחר דחייל על גון* הדם דין שירים,
 ואיכא עלייהו חלות לין שפיכה ליסוד, ממילא איגו חייב על
 זריקתן בחוץ, דחלות שם שירים שבהלם זהו גופא מפקיע
 מהם תיוב תוץ, והא דקאמר הגמ׳ דהמתגות האחרוגות הן
 כתחלתן ותייב על זריקתן בחוץ, הוא דוקא בשגי כוסות או
 בלם שבצואר דלית בהו דין שירים, ומעשה הזריקה לא
 חלה עליהן, ורק לין לחויין הוא דאית בהו, במה לגלחין
 ממילא, בזה הוא דאמרינן דכיון דיש עדיין עליהן תובת
 ודין מתנות האתרונות עיכ תייב על זריקתן בחוץ. ולפייז
 הרי מתישבים היעב דברי הרמבים, דהרמבים קאי על
 מה שהקדים מתחלה דהזורק מקצת מתנות בחוץ חייב,
 ונזה הוא דמחלק שפיר, דבשני כוסות דהויין דחויין,
 ועיכ כל זמן שלא נשלמו כל המתנות כולן עוד לא נדחו, וחייב
 על זריקתן בחוץ, משאיכ בכוס אחד, דחייל על גוף הדם
 שם שירים ודין שפיכה ליסוד, ע״כ פעור על מתגות האתרונות
 בחון, וכשיג. ולפייז הרי לא קשה מהסוגיא חבחים לדעת
 הרמבים, לשם הא מיירי בגמר כל המתנות בפנים, ופשיעא
 דפעור בשגי כוסות, כיון להויין לחויין ואין בהם עור דין
 זריקה כלל. ועיין ברמבים פיב מה׳ פסוהמיק שפסק
 בסתמא דחייב מל יתר המתגות בחוץ, ולא הזכיר לפעור
 בכוס אחד, וגראה דזהו משום דשם פסק עיקר הדין דמתגות
 האחרוגות יש בהן דין זריקה להתחייב עליהן בחוץ, משאיכ
 הכא דמיירי בדין הדם, בזה הוא שחילק דהדם שבכוס אחר

 פעור על זריקתו בחוץ, משוס דין שירים שבו.
 והנה בזבתים דליב תגן גתגו עיג הכבש וכו׳ אם יש
 דם הגפש יתזור הכשר ויקבל, משום דפסול איגו
 מושה דתוי, וכן במעילה דף ה׳ מבואר דכל הפםולין חוץ
 מעמא שזרקו יתזור הכשר ויקבל דאין פסול עישה שירים,
 ובעמא גופי׳ אם אך גתט גם במחשבת פסול או שלא במקומו,
 אף למיד דכמקומו דמי, מבואר בזבתים דכיו דאיגו עישה
 שירים, וכיה ברמבים פייר מה׳ פסוהמיק היב עיייש,
 ובזבהים דליד מבואר עור דגם כוס פסול דיגו כזריקת
 פסול ואינו עושה שירים, ועיין ברמבים פייד מה׳
 פסוהמיק שם דמבואר דדתוי הוא דאינן עושין אבל דם
 שבכוס זה מיהא פסול, ובעיכ הוא משום דסיל לחלק, מהי
 דאינן עושין דחוי, אבל מימ עושין שירים, ולפייז הרי
 משכתיגן גוונא דבכום אתר פעור בנתן בפנים וחזר ונתן
 בתוץ ובשגי כוסות תייב, והוא בזריקת פסולים, דדם שבכוס
 זה אידחי מזריקה, ופעורין על זריקתו נחוץ, ושבטס השני
 חייבין עליו, כיון דאין בו דין שירים א״כ הרי הוא כרם
 שבצואר דיחזור הכשר ויקבלנו, וכן בכוס פסול, דג״כ דינו
 כמו זריקת פסולין, דהטם השני הכשר אינו דחוי, ובכיס
 אחד גם הכשר נדחה משום שירים, ומשכחת בכוס אחר
 מקצתו יכשר ומקצתו פשול, כגון שגתקבל בכוס אהד ואח״כ
 נחחלק בשני כוסות, ויצא האחד, דלעגין דין שירים דינו
 ככוס אחד, כיון לנחקבל בכלי אחל, דהכל הולך אחר הקבלה
 והקידוש, ולפייז אולי יש לדחוק בדעת הרמב״ם דכוונתו על

 הנך

 בחוץ אשיח, משוס רשמא חעא והוי כבר קרבן גמור, ורבנן
 סיל דבעיגן איקבע איסורא, וע״כ סיל דפעור מאשיח,
 משום םפיקא דשמא לא חעא, ואינו עוד קרבן גמור, וליכא
 חיובא על שחיעחו בחוץ. ולפ״ז החוספחא וחלמודין לא
 פליגי, דבחוםפחא הא הניא והקריבו, דהיינו הקערה איחורים,
 דהיא לאחר זריקה, ובזה הרי חגן במחגיהין ראם משגזרק
 הדם גורע לי שלא חעא הבשר יאכל, ובזה ודאי דחייב
 חעאח על הקערהו בחוץ, ללא שאגי משאר קרבגוח, כיון
 לכבר הוכשר בכל גווגי, משא״כ הסוגיא דכריחוח, דקייחא
 בשחעו בהק, ובזה שפיר הוי ספיקא, ומשום ללא נגמר
 מור הכשרו, ילא אכפה לן מה דהוי קרבן ודאי, כיון דמ״מ
 מור לא גגמר הכשר הקרבחו, וכשינ,. האומנם דאכחי יש
 לדקדק, דבחוספחא הא הגיא דחעאח העוף שהקריבה בהק
 חייב אשית, ואיה שהקריבו בחוץ חייב חעאח, והרי בחעאח
 המוף ליכא הקערה כלל, ובעיכ דקיימא אזריקה, ודומיא
 להכי חגיא דבאיח חייב חעאח, הרי דגם אזריקה חייב חעאח
 ואעיג דעוד לא גגמר הכשירא דקרבן. אכן הרי נחלקו בכריחוח
 לף כיג במשנה שם, בנודע לו שלא חעא לפני זריקה, דחכמים
 סברי הדס ישפך, ור״י סבר דאם נחקבל הדם בכוס יזרק, ואיכ
 לריי נבר נגמר הכשרו ליקרב מקבלה ואילך, ורק לרבנן דסיל
 להדם ישפך הוא דגגמר הכשירא דקרנן רק מזריקה ואילך,
 ואיכ נימא דהחוספחא אחיא כריי, ועיכ חייב חעאח גם
 מל זריקה בחוץ, ולרבגן כאמה לא חייב על זריקה בהק,
 כי אם מזריקה ואילך. ולפיז הרי מחישב פסק הרמבים
 שפסק דהמקריב איה וחעאח העוף הבאה מל הספק בחוץ
 פעור, דהרי ודאי דקאי על שחיעה וזריקה ולא מל הקערה,
 [לבהקטרה הרי אף אם טלע לו שלא חטא הרי דיגו גיכ
 שיקרב וליכא הכא ספיקא כלל], ובשחיטה וזריקה הרי טול
 לא נגמר הכשירא לקרבן וקביעוחי׳ להקרב, משום םפיקא
 רשמא לא חעא ונשיג, ועיכ פטור מחטאח, וגם מאשיח

 פטור משום ללא איקנע איסורא, וכמשינ.

 פייט הי״ג הזורק מקצה מחטח בחוץ חייב, המקבל לס
 חטאה בכוס אחל גחן ממט בחוץ וחזר וגחן
 בפטם חייב טל הגיחן בחוץ שהרי כולו ראוי ליקרב בפטם,
 ואם גחן ממט בפגים וחזר וגחן בחק פטור טפט שהן
 שירים, אבל אם קבל בשגי כוסוח בין שכחן שכיהן בהק
 או אחד בחץ ואחד בפגים או אחד בפגים ואחד בחוץ
 היז חייב מכיל, ובהשטח זיל איא זה איגו כלום דאחר
 בפגים ואחל בהק בין למיל עושה אח חבירו דחוי ובין
 למיד עושה אוחו שירים שגי לא חזי בפגים מכיל, ומיין
 בזבחים דקייא עיב דחגן שם חעאח שקבל דמה בכוס אחד
 נחן וכו׳ בפגים וחזר וגחן בחוץ חייב וכו׳ קבל דמה בשחי
 כוםוח נחן וכו׳ אחד בפנים ואחד בחוץ פעור, ושם בםוטא
 לרישא רכוס אחד רבי נחמי׳ היא דאמר שירי הדס שהקריבן
 בחון חייב, וסיפא דבשתי כוסות פטור אחיא לחיק דראביש
 לאמר כוס עושה את חבירו דיחוי, הרי להדיא כדעת
 הראביל לבלתוי לכויע פעור על זריקתו בחוץ, וצימ דברי

 הרמבים.
 והנראה לומר בדעת הרמבים, דהך נימ יש בין שירים
 ובין דתויין, דבשירים הא איכא דין שירים שתלה
 עליהן, והזריקה היא שעושה אותן לשירים, דהרי יש עליהן
 לין שפיכה ליסוד, מה שמתחלה לא היו ראויין ליסוד, ורק
 הזריקה היא שהכשירתן ליסול, אכן בלחויין אין שום לין
 תל עליהן, אלא מכיון שנעשה כל דין הדם שבקרבן מבלעדן
 ממילא נעשין דחויין, אבל אין בהם שום חלות דין דנימא
 מןזריקה רמיא עליהו דין זה. ונימ בזה, דהנה קייל בפ׳
 בית שמאי רכל הזבחים שנתן מהם מתנה אחת כיפר והשאר
 אינן אלא למצוה, ולפייז נראה דהיכא דנתן מתנה אחת נהי
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 ועיכ כשרה בכל רבר ואפילו בהמיינו, דלא במינן עצמו של
 כהן, רק שהכהן יעשה את מעשה ההולכה וההקערה, וממילא
 ללא שייך בזה ענין תציצה כלל, לעכיפ הלא הוא עושה
 מעשה ההולכה או ההקערה, וע״כ כשרה אפילו בהמייגו.
 והנה צ״מ בהולכת קטורת, אף אם נימא דחשיבא עבודת
 הולכה, אי בעיא ימין או לא, דהנה בקעורת ליוה״כ הלא
 תנן נעל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו, וציע א0
 הוא זה דין מסויים דוקא בקעורת דלפני ולפנים, דאתכשרא
 בה שמאל בהולכתה, אבל קעורת דהיכל דינה כמו כל
 עכודת הולכה דעלמא, דקי״ל דהולכה בשמאל פסולה, או
 דנימא דדין זה נאמר על שם קעורת, דאין בהולכתה דין
 ימין, וכולהו קעורת שיין בזה. ונראה רזה מבואר להדיא
 מהא דתנן בתמיד פיו מי שזכה בקעורת וכו׳ נתפזר ממנו
 לתוכו נותנו לו בחפניו וכו׳ התחיל מרדדן ויוצא, והרי במנתוי!
 דף י״ג איכא מאן דס״ל להולכה שלא במל שמה הולכה,
 ולפיז הא נמצא דבשעת הקערתו בשעה> שהי׳ מרדד ינז
 כאן גס עבודת הולכה, ומדתנן במתני׳ דההקערה הימה
 בחפגיו מבואר להדיא דגם הולכת קטורת זו לא פסלה בה
 שמאל. ולפ״ז הרי ניחא קושית הרא״ש דאיך נותן •את הבזך
 בתוך הכף והא הוי חציצה, דכיון דאין בהולכה זו דין ימין,
 א״כ ממילא דפקט מינה כל עיקר הדין דטצמו של כהן,
 ולא איכפת לן גם בחציצה שבין ירו לעבודה, וכמבואר
 בהםוגיא למנחות שהבאנו דכל דכשר בשמאל כשר בכל דבר
 ואפילו בהמיינו, ושפיר הי׳ מוליך את הבזך בתוך הכף, אן*

 אם נימא דמזרק בתוך מזרק חוצץ, וכש״נ.
 והנה במנחות דף כ״ה מתקיף. לה רבי אילעא אימא מון
 שמאל שהומר מכללו ביוהיכ, ולפי מה שהבאנו
 מהמשנה דתמיד דבכל קטורת לא פסלה שמאל בהולכתה,
 א״כ לכאורה צ״ע הא מקניה הגמ׳ דוקא ״ביוהיכ. ובע״כ
 גראה מוכרח מזה, דקטורת דהיכל לא הויא הולכתה עבודה
 כלל, ואין הכשר שמאל דידה בכלל הוחרה מכללה, ורק
 בקטורת דלפני ולפנים, מאמרה בה הבאה, בה הוא דהויא
 הבאתה עבודה, והכשר שמאל דידה הוי בכלל הותר מכללו.
 ולפ״ז הרי ניחא בפשיעות קישית הרא״ש מהך דהניח מזרק
 בתוך מזרק, דכאני הכא ללא בעינן הולכה כלל, ובהונאה

 מאליה ג״כ כשרה, וכמש״כ כן בראשית דברינו.

 הלכות פסולי המוקדשין
 פ״1 הטי? דם חטאת שהכניסו לכפר בו בפנים ולא
 כיפר אלא הוציאו ולא הזה ממנו בפנים
 כלום אם הכגיסו בשוגג ה״ז כשר ומזה ממנו כחיץ שהד
 לא כיפר בקרש ואם הכגיסו במזיד פסול טכיל, מבואר
 נדנרי הרמב״ם דהא דמחלקיגן בין שוגג למזיד הוא רק
 בנכנס לכפר אבל בכיפר בין בשוגג בין במזיד פסול, וצ״מ
 דהרי כל הך דיגא דבשוגג כשר הוא דברי ר׳ יהודה, ור״י
 הא סונר דבהבאה לכפר אם לא כיפר איגו פסול כלל,
 כמבואר בזבחים דף פיג, וא״כ הרי מוכרח דנשוגג כשל
 אפילו בכיפר, וכן בזבחים דף ליו מבואר להדיא דדברי ריי
 דבשוגג כשר במזיד פסול קאי בכיפר, וצ״ע דעת הרמביס
 שפסק דבכיפר אפילו בשוגג פסול, וציע. והיה גראה לומר,
 דבאמת גס הרמבים סובל דבשוגג כשר אפילו בכיפר, והא
דהוי עעמא מל  דכתב הרמבים שהרי לא כיפר וכו׳, לא ;
 הא דכשר בשוגג, כי אם דקאי מל מה דסמיך לי׳ רמזה
 ממט בחוץ, מיז הוא דקאמר הרמבים דהייגו דוקא בלא
 כיפר, אבל בכיפר הרי קייל למיל בדף כיו לאם גחן את
 הגיתגין בחוץ בפגים גתכפרו בעלים, דשלא במקומו כמקומו
 דמי, ואיכ הא גמצא דבזריקתו בפגיס כבר גתקיימה עבודת
 זריקה, ישוב אינו חוזר ומזה ממגו בחוץ, וגימ בזה, ראם

 חוזר

 60 חרושי רבנו חלמת תנ
 הגך גווני שהזכרנו, דהקרבן מור יש בו דין זריקה, ורק
 דבכוס אחד מיהא .מיפטר, משום דגרחה מזריקה כיון דהוי

 שירים, ודינו דישפך לאמה.

 הלכות תמידין ומוספין
 פיג ה״ל כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום וכו׳ ומי
 שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש
/ שמו וגותן הסך בתוך כלי אחר י  וכסוי הי׳ לו ובזך ה
 וכף הי׳ שמו וכו׳ ואוחז הכף בידו מכיל, והוא זה במשגה
 תמיד פיה, והגה בפי׳ הרא״ש שם הקשה דאיך מוליך את
 הבזך בתוך הכף והא איבעיא לן ביומא דף נ״ח בהטח מזרק
 בתוך מזרק אי חוצץ אי לא, ותירץ דהא דאיכפת לן בהנית
 מזרק בתיך מזרק משום חציצה הייגו רק בגוונא דלא מיחשבא
 לקיחה עיי דבר אחר, ועיכ שפיר יש כאן דין חציצה, משא״כ
 הכא גבי קטורת, הי׳ אוחז את הכף בגוונא דהי׳ מיחשב
 לגבי הבזך לקיחה עיי דבר אחר, יק״ל לשמה לקיחה,
 ועיכ אין כאן דין חציצה כלל, עיייש בדברי ׳הראיש. ובאמת
 שבהך ליגא אם שייך הך ללקיחה עיי דבר אחר שימה
 לקיחה לענין הך דינא דבעיגן שלא יהא דבר חוצץ בין ידו
 לעבודה, כבר נחלקו בזה הראשונים בתום׳ יומא דף ניח
 ובזבחים דף כיד יעויש, ומדברי הרמב״ם שסחס הדברים
 וכתב סתמא ראם הי׳ דבר חוצץ בין ידו לכלי שרת דפםול,
 ולא חלק בזה מאומה, מוכח דדעתו כדעת הראשונים דלא
 אהני הכא הך לינא ללקיחה עיי ליא שמה לקיחה, ובכל
 גווני פסול, ולפ״ז הרי קשה קישית הראיש, לאיך מוליך את
 הבזך בתוך הכף, והא הוי חציצה בין ילו לכלי שרת, לפי
 האיבעיא בהניח מזרק בתוך מזרק • ויעו״ש בדברי הראיש שתירץ
 עוד דכיון דצורך עבודה הוא לא הוה חציצה, וזה צ״ע, דכיון
 דאין זה צורך מדינא הכלי שרח השני, איכ הא נמצא
 דלית בי׳ מדינא שוס דין צורך עבודה כלל, ולחה לא יחשב
 חציצה, וציע. האומנם דבאמת לא מצינו בשום דוכתא דהולכת
 קטורת חשובי; עבודה, דאעיג דביומא דף מיח מייתי הגמ׳
 לעגין הולכה בשמאל מהא דתגן גטל את המחתה בימינו
 ואת הכף בשמאלו, הרי דחשיבא עבודת הולכה. מימ י״ל
 דכ״ז הוא דוקא בקעורת דלפגי ולפגיס, דגאמר בה דין
 הכאה לפנים, וכדכתיב בקרא והביא מבית לפרוכת, וע״כ
 הבאתה תשובה מבולת הולכה, משאיכ בקעורת להיכל, לא
 מציט כלל שיהא בה דין הולכה, וא״כ ייל דאין הולכתה
 טבורה כלל. אכן מדברי הראיש הרי מבואר דגם בקטורת
 להיכל הויא הולכתה טבורה, וא״כ הרי קשה קושית הראיש
 דאיך נותן את הבזך בתוך הכף והא הוי חציצה בין ילו

 לעבודה דפוסלת לפי האיבטיא ביוטא שהבאנו.
 והנראה לומר בזה, להנה יסול הלין לחציצה בין ידו
 לכלי פוסלת, הלא הוא משום דבעינן שתהא
 עבודה בעצמו של כהן, וכיון דחוצן א״כ אין זה בעצמו של
 כהן, אבל בלאו הך דינא דבעינן עצמו של כהן פשיעא דלא
 שייך כלל מנין חציצה הכא, דמ״מ הרי עשה אח העבודה
 ואיזה •חסרון יש כאן מהחציצה, אלא דעצמו של כהן ליתא
 הנא כיון דיש חציצה בין ידו לעבודה. והן נראה רכל הך
 דינא דבעינן שחהא עבודה בעצמו של כהן הוא רק במקום
 שגאמר דין ימין, משא״כ בעבודה שכשרה גם בשמאל, א״כ
 ליתא גבה לכל הדין דמצמו של כהן כלל, וכל דיגה הוא
 רק שהכהן יעשה את מעשה העבודה, אבל הך דיגא שהעבודה
 תהא דוקא בעצמו של כהן ליהא גבה, ורק במקום דנאמר
 דין ימין שם הוא כל הך דיגא דבעינן עצמו של כהן: וכן
 הוא מבואר להדיא במנחות דף כ״ו ורבי ינאי •אמר כיון
 שקמצו מכלי שרת מעלהו ומקטירו אפילו בהמי׳ינו ואפילו
 במקילה של •חרש, ומשום דר׳ ינאי ס״ל דלא בעינן ימין



 המוקדשץ חיים חלוי סא

 והרמבים דאיירי בסתמא בכל כפרות של פנים, מ״כ הוסיף
 מטמא שהרי לא כיפר בקודש, משום מזבח ראית בי, רינא
 דכמקומו דמי ומכפר, שבזה פסול גם בשוגג, כיון דנתקיימה
 מחשבתו בזריקה המועלת לכפר, אי לאו משום הך פסולא
 רוכל חעאת אשר יובא מדמה וגו׳, דממילא לית בי, דין

 עעות, וכשינ.

 פ״ג לול״ח כל שפיסולו בקדש הקדש מקבלו, וכשם שאם
 עלו לא ירדו כך אם ירדו לא יעלו שגי׳
 שהרי פםולין הם ואם משלה בהן האור. אעיפ שירדו יעלו
 שגי׳ וישלים הקערתן׳ קומץ שגתפגל ומקצתו כארץ ומקצתו
 משלה בו האור יעלה כולו עכיל, והוא בזבחים דף מיג
 אמר מולא קומץ פיגול שהעלו על גבי המזבח פקע פיגולו
 ממנו אם אחרים מביא לידי פיגול הוא עצמו לא כיש, מאי
 קאמר היק אם אינו מתקבל היאך מביא אחרים לידי פגול, מאי
 קמיל וכו׳ אלא ראם עלו לא ירדו תנינא הלן וכו׳ אס עלו
 לא ירדו, ואלא ראם ירדו יעלו הא נמי תנינא כשם שאם
 עלו לא ירדו כך אס ירדו לא יעלו, לא צריכא שמשלה בהן
 האור, הא נמי אמרה מולא תדא זימנא דאמר עולא ליש
 אלא שלא משלה בהן האור אבל משלה בהן האור יעלו
 מהו דתימא ה״מ אבר דמחבר אבל קומץ דמיפרת אימא
 לא קמ״ל, א״ר אתאי הלכך האי קומץ פיגול דפלגי׳ מחית
 אארעא ופלגא אסקי׳ אמערכה ומשלה בו האור מסיקגא לי׳
 לכולי׳ לכתחלה ע״כ, וזהו דברי הרמב״ס. אכן קשה מהא
 דאיתא בכריתות דף ייר רתק שס יש אוכל אכילה אחת
 וחייבין עלי׳ ד׳ חעאות ואשם אחד עחא שאכל תלב והיה
 ניתר מן המוקדשין ביוהיכ, ובגמ׳ שם וגתגי ה׳ חעאות
 וגוקמה כגון ראכל כזית פיגול, בחרא בהמה קמיירי בשתי
 בהמות לא קמיירי וגותר ופיגול בחרא בהמה לא משכחת
 לה, אלמה לא משכחת לה כגון שהמלה אבר פיגול לגבי
 מזבח דפקע פיגולי׳ מיני׳ והרה לי׳ נותר וכדאמר מולא קומץ
 פיגול שהעלה לגבי מזבח פקע פיגולו ממט והו״ל. נותר,
 באבר אחד קמיירי בשני אברים לא קמיירי וגותר ופ:גול
 בחר אבר לא משכחת לה, הרי דהך דינא דעולא לתרתי
 נאמר, בין למטן שאם ירדו יעלו ובין לענין דלית בי׳ איסור
 פיגול באכילתו, ותרווייהו חד דינא להו, דכיון דפקע פיגולו
 עיכ לא מיחייב על אכילתו .ואם ירדו יעלו, והרי לקחן
 בפייח הכיא פסק הרמביס זיל ופיגול או גוהר או טמא
 שהעלן לראש המזבח משמשלה האור ברובן פקע איסורן
 מהן, הרי דלא פקע איסורן כיא במשילת האור ברובן, ומיש
 הכא דפסק בסתמא דבמשילת האור לבד אם ירדו יעלו
 ולא בעיגן משילת האור ברובו, וציע, וכבר עמד מיז המלימ

 בפ״ג שם.

 ואשר יראה לומר בזה, דהנה לקמן דף פיה עיב איפלגי
 תרי לישט בגמ׳ בעצמות שמשלה בהן האור אם
 ירדו מה דיגן אם יעלו אם לא, והגה בעצמות הרי פשיטא
 דליכא בהו שום פסול, ומימ אמרינן ראם ירדו יעלו, והתם
 הרי לא שייך לומר כלל דפקע מהם דינא שאינן
 בכלל בשר הנקרב ומימ אמרינן דיעלו, ובעיכ דזה הוי דין
 בפיע דמשמשלה בהן האור נעשו לחמי של מזבח ודינן
 שיעלו ליקרב, ולפ״ז צריך ביאור בהך דינא דכל הפסולים
 שמשלה בהן האור אם ירדו יעלו, אם הטעם הוא משום
 דפקע פסילן מהן ועיכ יעלו אבל בלא״ה לא יעלו, או דטמא
 דאפילו אם לא פקע פםילן מהן ניכ הוי הדין דאס ירדו
 יעלו משום מעשו לחמו כל מזבח. ובאמת שפשעות דברי הגמ׳
 דאמריגן ראם משלה בהן האור אם ירדו יעלו בין על כל
 הפסולין ובין על עצמות מוכח להדיא דהטעס הוי משום
 מעשו לחמי של מזבח, דהרי הנך תרתי חד דינא הויין וחד
 טעמא להו, ובעצמות הרי לא שייך עעמא דפקע פםולן

 מהן

 חרושי רבנו הלכות פסול׳
 חוזר ומזה ממגו בתון איכ הרי גם הבשר כשר, משא״כ
 בכיפר, מחקיימה בו זריקה בפנים, משום הך דיכא דכמקומו
 דמי, א״כ הרי הבשר פסול, כמבואר בדף כיו שם דאף
 לכמקומו דמי מימ הבשר פסול. ומיין בחום׳ בדף כיו שם
 שכחבו דהך דינא דכמקומו דמי ליחא בניחנין בחוץ שנחנן
 בפנים עיייש בדבריהם, אכן טיין ברמב״ם פיב מהל׳
 פסוהמיק הליי שכחב להדיא דגם בניחנין בחיץ שנחנן
 בפגים גחכפרו בעלים, ושפיר טכל לומר כמש״כ, אבל אהיג
 לגם הרמבים סיל דבשוגג כשר אפילו בכיפר. אלא דלשון
 הרמב״ם שכתב שהרי לא כיפר בקולש, משמע לקאי על
 הדין דלכפר בקודש האמור בקרא רוכל תטאת אשר יובא
 מדמה וגר, דאי משום הך דיגא דכמקומו דמי הא אין הדבר
 תלוי בקולש כלל, איו להוא זה טממא טל הא דכשר בשוגג,
 ואיכ הרי מבואר מזה להדיא דבכיפר פסול אפילו בשוגג
 מפסולא דחטאת שהובא דמה לפגים, וזה ציע מהסוגיות

 שהבאגו.
 לנראה לומר, דהגה הטעם של הך דיגא דמחלקיגן בין
 שוגג למזיר, גראה דהוא משוס, דבאמת הבאה
 לתור אינה פוסלת כלל, ורק בהכגיםו עימ לכפר הוא
 דמיפסלא, וכדכתיב בקרא אשר יובא וגו׳ לכפר בקודש, וכן
 הוא להדיא בזבחים דף פיב כל מידי דחשיב מלי׳ לפני
 ולפנים לא מיפסל בהיכל, והיינו משום רעל היכל ליכא
 מחשכה לכפר, הרי להדיא דבעינן דוקא שההכאה חהא
 מימ לכפר כפנים, וע״כ אמריגן דכשהכטסו בשוגג לא מיקריא
 מחשבת כפרה, כיון דהויא מחשבה בעעוח, והוי כנכגס
 בלא מחשבת כפרה דלא מיפסלא. ולפיז נראה, דהא דפסק
 הרמב״ם דבכיפר פסול גם בשוגג, טעמו הוא משוס דסובר
 להא דבשוגג בטלה מחשבתו היינו רק היכא דלא גתקיימה
 מחשבתו ולא כיפר, ואין כאן רק מחשבת כפרה לבל, בזה
 אמריגן דבשוגג בטלה מחשבתו, ואין כאן הובא לכפר, משא״כ
 היכא דבאמת כיפר, וגתקיימה מחשבתו שחשב לכפר, גם
 בשוגג לא בטלה מחשבחו, ומצטרפים שגיהס מה דחשב לכפר
 וכיפר למטן שיהא בכלל הובא לכפר, וזהו יסוד טעמו של
 הרמבים דבכיפר פסול אפילו אם הביא בשוגג. והנה בזבחים
 רף כיו תנן נתט טיג הכבש וכו׳, ואת הטתגין בחוץ בפנים
 פסול ואין בו כרת, ובגמ׳ שם אמר שמואל פסול בשר אבל
 בעלים גתכפרו דשלא במקומו כמקומו דמי, והגה גראה רזה
 אינו רק בזריקת מזבח, וכדילפיגן לה שם מקרא רואני
 גתתיו לכס על המזבח לכפר כיון שהגיע דם למזבח נתכפרו
 בעלים, אבל בזריקת פרוכת ובין הבדים לא הוי כלל דיגא
 דכמקומו דמי. אשר לפיז גראה דגם בכיפר איכא חילוקא,
 והוא, להלא לעגין הלין של הובא לכפר דפסול הא איכלל
 בין שכיפר על מזבח הפנימי ובין שכיפר על הפרוכת ובין
 הבדים, וכרדרשינן בזבחים דף פיב שם דאל הקודש זה היכל
 פנימה זו לפני ולפנים, וכל הני מיקרו לכפר לענין דינא
 רהובא לכפר, ומשוס דבמינן בזה רק מעשה כפרה, אכן למטן
 1ה דבכיפר לא חייל עלי׳ הך דיגא דשוגג, נראה דדוקא
 במזבח דכיפר כאמת ע״כ שוב לא שייך בי׳ דין שוגי, ומשוס
 דאעיג דהויא בעעות אבל עכיפ הא כיפר באמת, משאיכ
 בפרוכת ובין הבדים, כיון דלא אתרבו שלא במקומו לכפר,
 ואין שם כפרה באמת כלל, רק מעשה זריקה במחשבתו
 שחשב לכפר, עיכ שוב הדר חייל בהו דין שוגג גם בכיפר,
 יאמריגן דכיון דהיה בטעות שוב אין זה לכפר? ולפיז הרי
 מיושבים היטב דברי הרמביס שפסק דבכיפר לא בעיגן
 מזיר, ולא תקשי מליו מהא דמבואר בגמ, ה ך דיגא דבשוגג
 כשר גם לריי, ואע״ג דלדידי׳ הא בעיכ איירי בכיפר, דנימא
 להא לבעינן לוקא מזיל לפסול היינו רק בזריקות שעל
 הפרוכת ובין הבלים, ללית בהו לינא לכמקומו למי, ואין
 כאן כפרה, וע״כ שוב חייל בזה דין עעות לבטל מחשבתו,
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 החרצית, וממילא דגם בקומץ יעלה לכהחלה, לשפיר חשיבא
 משילת האור, לאשוויי׳ כולי׳ לחמו של מזבח.

 ולפ״ז הרי מיושבת היטב דעת הרמבים שפסק דלמגין
 אם ירדו יעלו סגי במשילת האור לבר ולענין
 הפקעת הפיגול לעגין איסור אכילה בעינן דוקא שתמשול
 האור ברובו, כיון דשגי דיגים גפרדים הם, דהך ראם ירדו
 יעלו תלוי בדן לחמו של מזבת, ובזה סגי במשילת האור
 לכד, משא״כ לעגין היתר אכילתו סובר הרחבים דהקערת
 כולו הוא שמפקיעו מידי איסורו, ועיכ בעיגן דוקא משלה
 האור ברובו, דרובו ככולו, והא דתלי לה הגמ׳ זביז הרי
 גתבאר דהוא רק לעגין עיקר מעשה ההקטרה אס חשיבא
 הקטרה והרצאה או לא, אבל לאחר שגעשה בהן מעשה
 הקטרה גידון כל אחד כדיגו, דלמגין לחמו של מזבח סגי
 במשילת האור במקצתו, ולעגין היתר אכילתו בעיגן דוקא
 רובו שהוא ככולו, ואעיג דלפ״ז הא גמצא דהדין דיעלו הוא
 כשהם עוד בפיגולם לא איכפת לן בזה, וכשינ רכל שגעשו

 לחמו של מזבח בכל גווגי יעלו אף כשהם בפיגולם.
 והנה בתום׳ שם הקשו על הא דקאמר הגמ׳ האי קוחן
 פיגול דפלגי׳ מחית אארעא ופלגא אסקי׳ אמערכה
 ומשלה בו האור מסיקגא לי׳ לכולי׳ לכחחלה משוס דקומן
 כמאן דמחבר דמי, והקשו גרז מהא דבכריתות אמרינן
 לבמיגן לוקא שיהא רובא אמזבח וגם זה תלוי באס הלכו
 באברים אחר הרוב, ואיכ מאי מועיל הא לקומץ כמאן
 דמחבר דמי, אבל אכתי הא ליתא רובא אחזבח. ולפמשינ
 נראה לומר, דהא דמבואר בכריתות דצריכינן לוקא שיהא
 כולו או רובו מל המזבח, הוא רק לענין הפקעת פיגולו
 לענין היתרו באכילה, דהיתרו הוא משום עממא דרובו
 ככולו, ומשים דלא גיתר רק בהקטרת• כולו, ואיכ הא בעיגן
 שימול על כולו דין טצם מטשה ההקטרה ישיהא דגו כהוקטר
 כולו, ועיכ ודאי דלא מלה עלי׳ דין הקטרה כי אם כשהוא
 מל המזבה, טשא״כ לעגין דיגא דאס ירד יעלה, דסגי במשלה
 האור במקצתו אעיג ללא הוקטר כולו, ולא צריכיגן בי׳ רק
 חלות דין לחמו של מזבת הבא ע״י הקטרת מקצתו המחובר
 בי׳, עיכ לא איכפת לן כלל אם הוא בראשו של מזבח או
 מגת אארעא, ורק רכל שעצם ההקטרה גמשית בראשו של
 מזבח ממילא חל מל כל המחובר בי׳ דין לחמו של מזבח,
 ושפיר מהגי טעמא דקומץ כמאן דמחבר דמי דעלה אן*

 דפלגי׳ מחית אארעא.

 פייג הליט והמהלך במקום שאינו צריך הרי זו הולכה
 והמחשבה פוסלת בה מכיל, ובהשגות זיל
 לא נהיר דסוגיין כולה כריא דאמר לא שמה הולכה מכיל,
 ביאור הדברים, לבזבחים לף מיו קאמר שם הגמ׳ להולכה
 שלא ברגל לא שמה הולכה, ופליגי שם אמוראי אם אפשר
 לתקוגי או לא אפשר למקוגי, ומייתי הגמ׳ מהא דמגן לקמן
 בדף ליב גשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשר ומהא
 דתנן שם קבל הכשר וגחן לפסול יחזיר לכשר, הרי דאפשר למקור,
 ומשגי הגמ׳ דמיירי כגון שנתן כלפי חון, הרי להדיא דכלפי
 חוץ לא תשיבא הולכה, ואיך פסק הרמכ״ם דהויא הולכה.
 ונראה לומר, למה הרי מסקיגן התם דאפשר לתקוני
 היכא דעביד הולכה שלא ברגל, וכן פסק הרמבים
 בפ״א מהל׳ פסוהמיק דקבל הכשר וגתן לפסול יתזיר לכשר,
 ופסק זאח בסחמא, ולא חלק בין אם גתן לצד חוץ או לצר
 פגים, והייגו משום דקייל דאפשר לתקוגי, וכדמסיק הגמ׳
 להך מיד דאי אפשר לתקוגי בתיובתא, וגבי זר פסק הרמבים
 בפ״א שס הל׳ כיז דאי' אפשר לתקוגי, ובאמת שכן הוא
 מוכרח מהגמ׳ דלא מייתי על דין זר שוס תיובתא מהגך
 משגיות דמייתי מעיקרא על הולכה שלא ברגל, ובע״כ
 דחלוקין הם דזר יוכל להיות דא״א לתקוגי, והולכה שלא

 ברגל

 מהן, ובע״כ דעיקר העעם הוא משום דגעשו לחמו של מזבח,
 וכן גם בהגך פסולים הא איכא גיכ הך פסולא דגשפך דמה
 אליבא דריש ופסולא דקבלו פסולין וזרקו את דמו, ובהגך
 פסולין הרי ליכא שים פסולא בגופן ואיזה לין שיחול על
 האימורים, ורק דפסולן הוא משום דחסר בהו זריקה המכשרתו
 לכך, ובזה הרי פשיעא רעיי שמשלה בהן האור לא יחול
 מלייהו הך דיגא דהכשר זריקה, ומימ הוי הדין ראם ירדו
 יעלו, ובעיכ דטיקר הטעם הוי משום דגעשו לחמו של
 מזבח, וא״כ הרי לכאורה פשוע דהוא הדין והוא העעם
 לכל הפסולין הא ראם משלה בהן האור ימלו הוא משום
 דגעשו לחמו של מזכח, ואיכ הרי קשה סוגית הגמ׳ שהבאגו
 לתלי לה להך ליגא לאם ירלו יעלו בליגא לפקע פיגולו
 ממגו, וצ״ע. אם לא שגימא לפשולא לפיגול שאגי לבי׳ הוי
 דיגא דלא מהגי לחמו של מזבח, וע״כ אם ירל לא יעלה אף
 שמשלה בו האור, אם לא משום דפקע פיגולו ממנו, אשר זה
 גראה דחוק טובא. ומיכ גראה מוכרח, דבאמת כל שגעשה
 לחמו של מזבח לא איכפת לן אס פקט פיגולו אם לא,
 כיא דבכל גווגא גם אס ירד ימלה, והא רחלי לה הגמ׳
 הך ראם ירדו יעלו בדין הפקטת פיגול, הייגו בטיקר דינם
 לעגין להעשות לחמו של מזבח, ומשוס להא דבחשילת האור
 געשה לחמו של מזבח עיקרו בהרצאה תליא מילתא, לכל
 חשילת האור שיש בה דין הקערה והרצאה עושה לחמו של
 מזבח, ואלאיה איגו געשה לחמו של מזבח כלל, ולהכי הוא
 דהוי דין הפקעת פיגול לעגין איסור אכילה ודיגא דאם ירדו
 יעלו חד מילתא וחד דיגא, משום דתרווייהו תליין בהדדי,
 דאם הקערה זו דין הקערה והרצאה בה ממילא דפקע
 פיגולו לעגין איסור אכילה וממילא גיכ דגעשה לחמו של
 מזבח ראם ירד יעלה, ואס אין בה דין הרצאה לעגין הפקעת

 פיגול ממילא ללא געשה לחמו של מזבח כלל.
 עוד ייל, דגם טיקר דין הקטרה לנעשה לחמו של מזבח
 גיכ לא תליא כלל בדין הפקעת פיגול, ומשום דלטגין
 לתמי של מזבת אם אך עצם ממשה של משילת האור דין
 הקטרה בה סגי בזה למיחל עלי׳ דין לחמו של מזבת,
 ולעגין להפקיע מידי פיגול בעיגן דוקא הקטרה המרצה,
 וכעיקר הילפותא דעולא ראם איגו מתקבל היאך מביא
 אחרים לידי פיגול, דקאי על דין ההרצאה שבפיגול דכהרצאת
 כשר כך הרצאת פסול, והא דתלי לה הגמ׳ להך דיגא ראם
 ירדו יעלו בדין הפקעת פיגול, הוא משום דהך דיגא דקומץ
 כמאן דמחבר דמי לא גאמר רק בהקטרה המרצית, ומשום
 דדן זה גאמר טל הקטרה המיותרת בקומץ שמרצה את כל
 הקרבן, עיז הוא דגאמרה הילכתא זו דקומץ כמאן דמתבר
 דמי, משאיכ בהקטרה שאינה מרצה, בזה קומץ שוה לשאר
 מוקטרין ללא הויק כמאן למחבר, ועיכ זהו דתלי לה הגמ׳
 להך ראם ירדו יעלו בדין הפקטת פיגול, כיון דבאמת הא
 לא שייך כלל בקומץ דין משילת האור, כיון דמיפרת ואין זה
 המוקער מתובר להמותר, ורק משוס ליגא לקומץ כמאן
 דמחבר דמי הוא דחייל בי׳ דין משילת האור בכולו, ולזה נעיגן
 דוקא הקטרה המפקעת מידי פיגול, שיש בה דין הרצאה
 ומרצית בעיקר הקרבן. וכדפריך הגמ׳ והא אמרה עולא תדא
 זימנא לאו אדן הפקעת פיגול הוא דפריך זאת, להא התם
 הא איירינן בדין לחמו של מזבת דלא צריכינן בי׳ כלל לדין
 הפקעת פיגול, ואך דלפ״מ דמסיק הגמ׳ דכל דינא דמולא
 האמור בקומץ עיקרו גאמר לענין אם ירד יעלה, עיז הוא
 דפריך המר דהא אמרה מולא חרא זימגא דמשמשלה בהן
 האור אם ירדו יעלו גם לכתחלה משוס טעמא דנעשה לחמו
 של מזבח, ומיז הוא דמשני דאי מהתם הוה אמיגא דוקא
 אבר דמחבר אבל קומץ דמיפרת אימא לא קמיל, והוא כמו
 שכתבנו, דלענין הקערה המועילה רק לאשוויי לחמו של מזבח
 אין הקומץ כמאן דמחבר, קמיל דפקע פיגולו והויא הקטרה
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 ואיכ לפימ דאמרינן והמהלך במקום שאיצ הויא הולכה
 והמחשבה פוסלת בה, איכ הא נמצא דגם הכאה זו של
 הלם להיכל דן הולכה בה לפסול במחשבה, ומ״כ זהו לפריך
 הגמ׳ לנהי לחצל פסולא לחטאת שהוכא למה לפנים במינן
 לוקא כיפר, אבל מימ כיון לחשב מיהא בהבאתו מחשבה
 לכפר, איכ יהא הזבח פסול מפסולא למחשבה לריי, אס נימא
 לסיל למחשבה להכניס למה לפנים פוסלת, ובפיכ לבעינן
 שיהא מקום משולש בלם ובבשר ובאימורין, ולא הויא מחשבה
 הפוסלת כלל בכהיג. והא לקאמר מיז הגמ׳ השתא ומה
 התם טיילי עיילא הכא לחשיב חשובי לא כשיכ, היינו משום
 דהרי בפסולא לחטאת שהובא למה לכפר בקלש הרי תרתי
 במינן, שיכפר בקדש, וגס שתהא הבאה לכפר, ולפ״ז אם
 באנו לדון פסול מחשבה בזה שחשב טל הך פסולא .דהובא
 דמה לפנים הרי צריכינן שתהא במחשבתו תרתי, מחבבת
 כפרה, וגס מחשבת הבאה לכפר, ואף דעצס הפוסל הוא
 רק הכפרה, וההבאה גהי דצריכיגן לה אבל לא זהו עיקר
 הפוסל, ומימ חיילא מחשבה גם ע״ז ההבאה לכפר, דבמחשבתו
 לכפר לחוד הא מדיין אין כאן מחשבת פסול, ואך בצירוף
 ההבאה לכפר, ובעיכ דגם זה חיילא במחשבתו שחהא
 הכפרה באופן הפוסל, דהיינו שתהא מתחלה הבאה, וא״כ
 קיו היכא דטיילי עיילא, דלא חכר חו מחשבה מיז ההבאה
 לכפר, ורק דבמחשבתו לכפר יש בה די לפסול, איכ קיו
 דצריכה להיות פסלה בו מחשבה, ימדחזינן דבהכניסו טימ
 לכפר בפנים לא חייל בי׳ פסול מחשבה דטימ לכפר בשטת
 ההולכה של מטשה ההבאה, א״כ שימ דבמינן מקום משולש,
 ומיושבת היטב הסוגיא וכמש״כ. והתום׳ שהקשו מכל פיגול,
 ומיאגו בפי׳ שכתבגו, הוא משום דסיל כדטת הראביד דכל
 במקום שאיצ לא הויא הולכה אף במהלך ברגל, וכאשר כן
 סיל לרש״י בסוף פיק שם דרבגן לא פליגי כלל עלי׳ דר״א
 שם, ואיכ ממילא דהה כנסה לפגים אין בה דין הולכה כלל,
 ולא נוכל לפרש כמשיכ, אכן לדעת הרמב״ס מיושב היעב

 כמשיכ.

 פי״ד ה״ב אחד מן הפסולים לעבודה שקבל הדס או
 הוליך או זרק וחשב בשעת העבודה מחשבת
 מקום או מחשבת הזמן לא פסל במחשבתו לפי שאינו ראוי
 לעבודה, ואותו הדם שקבל או שזרק מקצתו ישפך לאמה,
 ואס נשאר דם הנפש יחזור הראוי לעבודה ויקבל במחשבה
 נכונה עכיל. וציע במה כפסק ראותו הדם שזרק ממנו
 מקצתו ישפך לאמה, ואם נשאר דם הנפש יחזור הכשר
 ויקבל, דממינ אם הויא זריקה לענין שיהא נעשה הדם
 הגשאר שירים או דחוי איכ גם בנשאר דס הנפש אמאי
 יחזור ויקבל, ואם לא הויא זריקה איכ גם אותו הדם
 שבכוס למה איגו ראוי לזריקה. ובאמת דסיום דברי הרמב״ם
 ראם נשאר דם הנפש יחזור הכשר ויקבל, היא גמ׳ מפורשת
 בזבחים דליד ובמעילה דף ה׳ רכל הפסולין חוץ מטחא אינן
 עושין שירים, וגס בטמא אם הזריקה היא גם במחשבת פסול,
 או שהיתה הזריקה גם שלא במקומו הא מבואר בזבחים
 דכיו דיחזור הכשר ויקבל, והייגו משום דלא חשיבא זריקה
 כלל, אבל הא מיהא ציע אמאי אוחו הדם שזרק ממגו
 מקצת ישפך לאמה, כיון דלא חשיבא זריקה כלל, א״כ הא
 זה הדם עצמו עוד ראוי לזריקה. והנראה לומר בדעת
 הרטבים, דחלוק דין שירים מדין דחוי, דשיריס עיקר דינם
 הוא דהזריקה היא שעישה את הדס הנשאר שירים, וחל על
 החפצא כס שירים, וכדחזינן דחייל עלייהו דין שפיכת יסוד,
 ודחויין עיקר דינם הוא דכיון דנחקייס זריקה בהקרבן ואין
 צורך בהן ממילא נעשין דחויין, ולא חל עליהן שום דין,
 וזהו טממא דדם שבצואר דהוי דחוי, דחשוב לא נעשה בו
 זריקה, ורק לנטשה דחוי ממילא משום דאין בהקרבן עוד

 עבודת
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 ברגל אפשר לתקוני. ובאמת* שכן היא הסברא פשוטה, דהולכה
 ברגל בזר דהויא הולכה, איכ הא געשית עבודה בפסול,
 משאיכ הולכה שלא ברגל, כיון ללא שמה הולכה, איכ הא
 עדיין לא געשית שום עבודה כלל, אלא דגרם שתבטל
 ההולכה, כיון דהקריבו אצל המזבת, וע״כ שפיר מתלקינן,
 להיכא להוליך זר הרי נעשית עבודת ההולכה בפסלות, ונעשה
 בה דבר הפוסלה, וכדקי״ל חר מתלל עבולה, ועיכ אי אפשר
 לתקוגי, משא״כ בהולכה שלא ברגל, דלא חשיבא הולכה
 כלל, ואיכ הא לית בה עדיין שום דבר הפוסלה, אלא דגרם
 שלא יוכל לעשות בה עבודת הולכה, ומיכ מאתר שתזר
 והרחיקה, דהשתא תוכל להעשות בה עבודת ההולכה, שפיר
 מהגי החיקון. ובהדיא מבואר כן בירושלמי יומא פ׳ הוציאו
 לו הליא דמייתי שם הך פלוגתא דהולכה בזר אס פסול או
 כשר, ומייתי מהא דתנן נשפך מן הכלי על הרצפה ומהא
 דנתן לשמאל דמהניא הא דמחזיר לימין דלא מיפסל בזה,
 ומשני דשניא הילוך בזר מהיכא מעשה מאליו, ומסיים בה
 א״ר זעירא פשיטת יל לא משו אותה כהילוך, הרי להדיא
 דזהו גופא דלא הויא הולכה כלל הוא הטעם דאינה נפסלת
 בזה, וממילא שפיר מחלקינן, דבהולכת זר דהוי דבר הפוסלה
 א״א לתקוגי, משאיכ הולכה שלא ברגל דלא הויא הולכה
 וליכא בה דבר הפוסלה טיכ אפשר לתקוגי, וזהו להריא
 כדבריגו. ולפיז הרי מיושבת היטב שיטת הרמב״ס דהולכה
 לצד חוץ חשיבא הולכה, ולא תקשי עלי׳ מהא דמשגי הגמ׳
 דאיירי שנתן כלפי חוץ, דהתם יהא אייריגן בהולכה שלא
 ברגל, דלא חשיבא הולכה כלל, ובמיכ צ״ל דמאן דסיל דגם
 הולכה שלא ברגל איא לתקוגי הוא משום דכיון דבא הדס
 למזבח גתבטלה עבודת הולכה, וכן מוכח מהא דמקשה שם
 הגמ׳ על מיד דהולכה שלא ברגל איא לתקוגי מהא דתגן
 גשפך מן הכלי על הרצפה ואספו כשר, וקשה דהתם הא בא
 הדס מאליו אל המזבח, ואין כאן מעשה מבודה כלל, אלא
 ודאי מוכת דמאן דסיל הולכה שלא ברגל איא לתקוגי סיל
 דגם כשבא הדם מאליו אל המזבח גיכ איא לתקוגי, וא״כ
 הרי לא שייך זאת רק בהוליכו כלפי פגים, דגתקרב הדם
 אל המזבח, ומיעט בהולכתו, משאיכ בהוליכו כלפי חץ,
 דלא גתקרב הדם להמזבח, ואדרבה רחקו מהמזבח, ואין
 כאן ביטול עבודת הולכה, איכ ממילא דליכא בזה שום
 תסרון כלל מההולכה שלא ברגל שטשה, וזהו דמשגי הגמ׳
 דאיירי שהחזיר הדם כלפי הון, משא״כ הרמבים דאיירי
 בהולכה ברגל, ולעגין לפסול במחשבה, וא״כ הא הויא עבודת
 הולכה ממש, ובזה לא מחלקיגן כלל בין לצד חוץ בין לצד
 פגיס, סוף סוף דין מעשה הולכה בה, והמחשבה פוסלת בה,

 ושפיר פסק הרחבים דהולכה לצד חוץ חשיבא הולכה.
 והנה בזבתים דף ליה טיב תכן שחטו עיח להניח את
 דמו או אימוריו למחר או להוציאן לחוץ רבי יהודה
 פוסל ומכמים מכשירין, ע״מ ליתנן וכו׳ ואת הניחנין בפנים
 בחוץ ואת הגיתגין בחוץ בפגים וכו׳ כשר, ובגמ׳ שם פריך
 וליפלוג בניתנין בפנים שגתגן בחוץ והגיתגין בחץ שנתנן
 בפגים קםבר ריי בעיגן מקום שיהא משולש בדם בבשר
 ובאימורין, ומי אית לי׳ לריי האי סברא והתגיא ריי אומר
 דבר רע ריבה כאן חטאת ששחטה בדרום וחטאת שגכגם
 דמה לפנים פסולה, ולית לי׳ לריי שלישי והחגן אמר ריי
 הכגיס בשוגג כשר הא במזיד פםול וקייל בשכיפר השתא
 ומה התם עיילי עיילא אי כיפר אין אי לא כיפר לא הכא
 דחשיב חשובי לא כש״כ, ועיין שם בתום׳ שתמהו דאיכ
 בעלה תורת פיגול, דזרק מקצת דם בחוץ או אוכל כזית
 בחוץ לא מיפסיל, ומחשב מחשבה פוסל, ה״ג גהי דמכגיס
 בלא מכפר לא מיפסיל מחשב להכגיס ולכפר פוסל״ מיייש
 בדבריהם. ואשר יראה לומר, דהגה בכל חעאת שהובא דמה
 לפגים הרי לא מיפסלא רק כשההבאה היתה עימ לכפר,
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 לא מועיל זריקתו להתירן והוי משפך דמו דירדו, ומשום
 דאעיג דהדס לא ירה מימ אין זה זריקה רק בהדס בעצמו
 ולא בעיקר הקרבן, ועיכ לא מהני הך דלא ירדו להיתר
 האימורין וכש״ג, ולפייז שפיר חייב על הזריקה בחוץ, כיון
 דהדס עצמו לא ירד בפנים והוי ראוי לפתח אהימ. ולפי
 המבואר נראה, דהיינו עעמא רכל הפסולין שזרקו דתשיבא
 זריקה על הדס בעצמו, משום דאית בהו דינא דאם עלה
 לא ירד, ומ״כ חשוב זה הדם מיהא נזרק, וממילא דהר
 הדם חייל בי׳ דין שירים, ועל הקרבן הא נתבאר דלא מועיל
 הך דלא ירדו, ועיכ אינן עושין דחויין וכשינ. ועיין בזבחים
 דף ליד דאיבעיא כוס פסול מהו שיעשה שירים, ופירשיי דהיינו
 יצא דמה, ופשיעדכום פסול דומה לזרקו פסול, הרי דכולהו
 פסולי שיין בזה, והיינו כמשיכ דיסוד הך דינא הוא משום

 עממא דלא ירדו, ועיכ כולהו שיין בזה, וכש״נ.

 פייה הי״ב אדם עהור שאכל כזית מקדשים שנעמאו
 לוקה שנאמר והבשר אשר יגע בכל
 •ומא לא יאכל, והיה לשאר הקרבנות שאס אכל כזית מלבונת

 המנתה שנעמאת אחר שנתקדשה בכלי לוקה מכיל.
 והבה דין זה שעל לבוכה לוקה באכלה בעומאה וגם זה
 שהלבוגה מקבלת עומאה, ילפיגן לה מקרא בפסחים
 דף כיד והבשר לרבות עצים ולבונה דאעיג דלאו אוכלין גיגהו
 מימ תייבין עליהן משום עומאת מצמן. אלא דקשה למה
 השמיע הרמביס להך דעצים ולא נקע רק לבונה. ולכאורה
 ייל, דהרי בתולין דליו יליף מיגה הגמ, דהיה לכל אוכלין
 רחבת הקדש מכשרתן לקבל עומאה אף בלא הכשר מים,
 וילפיגן מיגה דתבת הקדש דאורייחא, והרמבים הרי פסק
 בפיי מה׳ עויא הייז דמד״ת בעיגן הכשר, וחבת הקדש
 איגה מכשרת אלא מדבריהם, ובסוגיית הגמ׳ בפסתים דליה
 רחבת הקדש איגה אלא מעלה, וכהגך אמוראי דפליגי
 בחולין שם אריל, ולפיו הא גמצא לדעת הרחבים דהקרא
 דוהבשר לא בא רק לרבויי במיקר החיוב דחייבין גס בדברים
 שאיגן גאכלים, אבל לעגין קבלת עומאה חבת הקדש לאו
 דאורייתא, ומיכ זהו שהשמיע להך דעצים כיון דלאו בגי
 קטלי עומאה גיגהו, ולא משכתיגן בהו כלל עומאת עצמן
 שילקה עליהן. אלא דאיא לומר כן, דהרי גס לבונה איגה
 בת קבולי עומאה, וכדאיתא בפסחים דף ליה דעצים ולבוגה
 לאו בגי אעמויי גיגהו, וכיה להדיא ברמבים פיו מהל׳
 איסורי מזבת הלית זיל וכן העצים והלבונה אעיפ שאינן
 אוכלין הרי הן מתעמאין כאוכל לעגין הקרבגות ויפסלו העצים
 והלבונה בטומאה זו למזבח ואין מקריבין אותן מכיל, הרי
 להדיא דגם לבונה אינה בת קבולי טומאה, וחבת הקדש
 הויא דאורייתא גם לטגין קבלת טומאה, ובעיכ דדוקא בבשר
 ומגתות, ורק לעגין הכשר הוא דסובר הרמב״ם דלא טהגיא
 תבת הקדש מרית, משא״כ בעציס ולבונה לעגין לעשותן
 אוכלין בזה ודאי דמהניא חבת הקדש מדית גם לענין קבלת
 עומאה, ומשוס דעיקר ריבויא דוהבשר מליהו קאי, ואיכ
 שוב קשה למה השמיט הרמבים להך דעצים. ועיין בזבחים
 דף מיו דגס בזה איכא פלוגתא אם והבשר קאי לעגין מלקות
 או לפוסלו לבד, אכן הפלוגתא הא הויא שם בתרווייהו בין
 בעצים ובין בלבוגה, ומאחר דפסק הרמבים דבלבוגה לוקה

 גס בעצים ילקה, וקשה למה השמיע להך דעציס, וצ״ע.
 ונלאה לומר, מפי״מ דאיתא בזבחים דליד אמר אביי
 מתלוקת בעומאה הגוף אבל בעומאת בשר דיה
 לוקה דאמר קרא והבשר לרבות עצים ולבונה דלאו בגי אכילה
 גינהו ואפיה רבינהו קרא, ורבא אמר מתלוקת בטומאת
 הגוף אבל בטומאת גשר דיה איגו לוקה מיט כיון דלא
 קריגא בי׳ וטומאתו עליו וגכרתה לא קריגא בי׳ והבשר
 אשר יגע בכל טמא לא יאכל, ופריך הגמ׳ והאמר מר והכשר
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 עבודת זריקה. אשר עיכ אם מציגו גיונא שתהא זריקה
 בהדס עצמו, ולא גתקיימה זריקה בהקרבן, ובגוף הקרבן
 תוכל לחול עוד זריקה, הדר דיגא דלעגין שירים דעצס
 הזריקה עושה אותן שירים, די במה דאיכא זריקה בהדס,
 דהדס הנשאר הוי שירי זריקה וחייל עלי׳ שם שירים,
 וממילא דאינו ראוי לזריקה מפני תלות שם שירים שעליו,
 משאיכ בדם שבצואר דאין בו זריקה העישה אותו שירים,
 ורק דהוי דחוי ממילא משוס דנתקיימה הזריקה בהקרבן,
 ואין צירך בהם, וא״כ היכא דלא נתקיימה זריקה בגוף
 הקרבן, ויוכל לחול בו עוד זריקה, ע״כ לא איכפת לן מה
 מעשה זריקה בהדס, דמימ כל שהקרבן יש בו עוד דין
 זריקה, הרי הדס הנשאר ראוי הוא לזריקה ואין בו דין
 דיחוי. ועל כן סובר הרמבים רכן הוא הדין בכל הפסולין
 שזרקו ובעמא שזרק שלא במקומו או במחשבת פסול, דאע״ג
 דלא הויא זריקה בעצם הקרבן ואינה עושה דיחוי, אבל
 מימ בהדס עצמו יש בו דין זריקה, וממילא דהדם הנשאר
 בכוס זה יש בו דין שירים, ולא חזי עוד לזריקה, ועל כן'
 שפיר מחלק הרחבים, דרס הנשאר בכוס זה ישפך לאמה,
 ושבצואר בהמה יחזור הכשר וקבלנו, וכשינ. ונראה דהכי
 הוא גם דוקיא דמתניתין דל״ב שם דתנן נתן את הניתנין
 למטה למעלן וכו׳ אם יש דם הגפש יתזור הכשר ויקבל,
 שימ דדם שבכוס זה מיהא לא תזי לזריקה, והרי שם
 איירי בזרקוהו פסולים, הרי להדיא כרעת הרמבים דלגבי
 הדם שבכוס זה מהגיא זריקת הפסולין לאשורי׳ שירים, וישפך

 לאמה, הואיל שנעשה עיי פסולין למטרה,
 והנה בריפ המזבח מקרש תנן ריי אומר כל הראוי לאשים
 אם עלה לא ירד וכו׳ ריג אומר כל הראוי למזבח
 אס עלה לא ירד וכו׳ אין בין דברי ריג לדברי ר״י אלא
 הדס והגסכים שרבן גמליאל אומר לא ירדו וריי אומר ירדו,
 ומיין ברמבים פיג מה׳ פסוהמיק הייע שפסק דכיש מקדשין
 דם הפסול ליקרב לכתחלה, והיינו כריג דגם בדם אם עלה
 לא ירד. ולפי״ז גראה דגם בזריקת פסולים אם עלתה
 לא תרד, וכמבואר בזבתים דף סיע דבמליקת זר אם עלתה
 לא תרד, ופסק הכי הרמב״ם בפיג מה׳ פסוהמיק שם,
 והיג בזריקה דכוותה. וציע מהא דפסק הרמביס בפיג מה׳
 פסוהמיק היז זיל או שקבלו הממאיס וזרקו את דמו הואיל
 וראויין בעבודת קרבן הבא בטומאה וכו׳ אעפיי שכל אלו
 פםוליס אס מלו לראש המזבח לא ירדו עכיל, הרי מבואר
 בלשון הרחבים דבכל הפסולים חוץ מעמא אס מלו ירדו.
 אכן גראה פשוט, דעל הדם בעצמו באמת חל' דין אם מלה
 לא ירד גם בכל הפסולים, וכדהבאכו מהא דבמליקת זר
 אם עלתה לא הרד, ודברי הרמב״ם שבהיז שם קאי לפגין
 האימורין, דהרי קייל דבגשפך דמה אם עלתה תרד, ואיכ
 היכא חרקו פסול, אף רעל הדם בעצמו חל דין לחמו של
 מזבח להחשב זריקה ולא ירד, מימ כיז הוא לעגין הדם
 עצמו, חשאיכ לעגין הקרבן חשוב דלא גהקיימה בו זריקה
 כלל, ועיכ לעגין האימורין הוי דגם כמו גשפך הדם דירדו,
 דדן גשפך חלוי אם הוי גשפך לעגין הקרבן, ואם בהקרבן
 לא הי׳ זריקה לא אכפה לן מה רחל על הדם בעצמו דין
 לחמו של מזבח וקידש מזבח, דמ״מ לגביהקרבן הויגשפך,
 ועיכ אם טלו האימורין ירדו, ורק בטמא דמקרי דגחקיימה
 זריקה בהקרבן, וכמו דחזינן דהדם הנשאר הוי דחוי, ועיכ
 הוי דינא ראם עלו האימורין לא ירדו, אבל הא מיהא
 דהדם בעצמו שנזרק לא ירד בכל הפםולין. ובהכימחישבא
 קושיה החום׳ בזבחים דף קיח זיל וצריך לדקדק לריי דאמר
 ביצא דמה אם עלה ירד הרי זורק מקצה דמים בחוץ דחייב
 אמיג דאין קדש מקבלו, ולפי דברינו הרי ניחא, דהדם
 עצמו גם לריי אס מלה לא ירד, ומשום דהוי פסול בקדש,
 ורק לעגין האימורין הוא דסובר דכיון דיצא הדם עיכ
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 ללאו בח אכילה היא, ש״מ דבנוומאח מצמן לא במינן ניחר
 למהורים, וחייבין מליה גם בלא חזי לאכילה, וכלמשני הגמ׳
 הביע כגון שקלשו בכלי, ריל בכיש השני. ואיכ שוב
 מחקלשא להקרבה, וחייבין מלי׳ משום ליגא לאשר יקרב,
 ככל הגקרבין לבאין לו מחירין חייבץ עליו משקלש בכלי,

 וממילא לאין זה שייך כלל נלין גיחר לעהורין, וכשינ.
 והנה אכחי יש ללקלק על לברינו, מהא לאיחא במנחוח
מ ורבגן אם מפגלין בחצי מחיר ״  לע״ז בפלוגחא מ
 או לא, וחגיא שם בריא בקמיצה ובמחן כלי ובהילוך אבל
 בא לו להקטרה גחן אח הקומץ בשחיקה ואח הלבונה
 במחשבה אח הקומץ במחשבה ואח הלבוגה בשחיקה רימ
 אומר פיגול וחייבץ טליו כרת וחכמים אומרים אין בוכרח
 מל שיפגל בכל המתיר, ופירש״י שם משום לקמיצה ומחן
 כלי ליתנהו רק בקומץ ולא בלבונה, ולפ״ז הלבונה
 איצ כלל כיש שני, ואיכ הרי לפירש״י לא יתכן משיכ לפרש
 הסוניא לזבחים לקאי טל כיש השני, כיק דלבונה איצכלל
 כיש שני. אכן נראה, לכל זה הוא לענין לינא לאין מפגלין
 במצי מתיר, ובזה אמרינן דנתינת הקוק לכיש השני חשיבא
 מתיר שלם, ומשום דעבודת קבלה שבקומץ בכיש השני
 מתקיימא רק בהקומץ לבד, ונתינת הלבונה בכ״ש השני אין
 בה דין קבלה, ועיכ שפיר תשיבא קבלת הקומץ למתיר שלם,
 אבל מימ גם לדעת רשיי צריך מיהא שתתקדש הלבונה
 גם בכיש השני, וכדהבאגו מהסוגיא דסוטה דילפיגן לה שם
 מקרא רואת כל הלכוגה אשר על המגחה, דהוי גזהיכ דגם
 הלבוגה צריכה להתקדש בכ״ש השגי יחד עם הקומץ, [דאין
 לומר דהוי דין בהקטרה דצריך שיעלה הקומץ עם הלבונה
 ביחד, דהרי להדיא מבואר במגחות דייג בקומץ ולבונה דאי
 בעי האי מקטר ברישא ואי בעי האי מקטר ברישא, אלא
 ודאי דהוי גזה״כ בפ״ע דצריך שתחקדש הלבונה בכיש השני
 יתד עם הקומץ], ולענין הך דיכא דאשר יקרב דבעינן הזי
 להקרבה לא איכפת לן אם הוא משום עבודת קבלה אי
 גזהיכ בפימ, דמימ כל שחסר בגופה קדושת הכיש השני,
 עדיין איגה בכלל אשר יקרב, ומתפרשא היטב הםוגיא כמשיכ,

 גם לפי פירשיי, וכשיג.
 אלא דקשה מיז, דהתיגח בלבוגה שפיר טכל לומר כמש״כ,
 אבל הגמ׳ הא פריך שם ממצים גיכ, וכחבואר
 בםוגיא שם דקאמר עצים ולבוגה דלאו בגי אכילה נינהו,
 ובעצים הרי ליכא לא קמיצה ולא כיש שני, ומאי פריך
 הגמ׳ שם מעצים. והגה במביא קרבן עצים איפלגי רבי
 ורבגן אס הוא קרבן וטמון קמיצה וכלי שרת כשאר קרבן
 מנחה, או דדינם כשאר עצים שהולכין על המזבח, ולפיז
 בקרבן עצים אליבא דרבי שפיר היתה מתישבח הסוגיא בעצים
 כמו בלבוגה וכמשיכ, אלא דקשה דמאן לימא לן דרבי היא
 ודבקרבן עצים איירי דגפריך מיגי׳. וגראה רמזה מוכרת,
 דבמציס ההולכים לאש המזבח ליכא כלל להך דוהנשר, דהך
 דינא לא נאמר אלא בקרבנות ולא בשאר קדשי הגוף.
 ובלאיה מסתבר כן, מדמתלקינן בין ניתר לעהורים וניתר
 למצותו או לא, וכיז לא שייך אלא בקרבנות ולא בשאר
 קדשי הגוף, דהרי לא גרע אינו ניתר לעהורים משאר קדשי
 הגוף, אלא ודאי דבשאר קדשי הגוף ליכא להך דיגא מהבשר,
 ורק בקרבנות הוא דאיכא, וט״כ צריכינן גם גיהר לטהורים.
 ולפיז גמצא, דהא דקתגי הכא לרבות גם טצים מקרא
 דוהבשר, לא יתכן זאת אלא אליבא דרבי, דדין קרבן על
 עצים לכל דבר, ומ״כ שפיר מקשה הגמ׳ מהא דחסר מוד
 הכיש שגי, דמצים שהן אש המזבח בלאיה ליכא בהו הך
 דיגא דוהבשר, כיון דהויין רק קדשי הגוף ואש המזבח ולא
 קרבן, ובמיכ דמיירי אליבא דרבי ואליבא דרבי הא
 טעוגין קמיצה וכיש שגי, ושפיר פריך הגמ׳ דאכתי איגן
 גיתרין למצותן, וכמשיג. מכ״פ גתבאר מתוך הסוגיא, דה ך

 דיגא
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 לרבות עצים ולנוגה, ומשגי הביע כגון שקרשו בכלי מעשה
 כמי שקרכו כל מתיריו. והגה קשה בביאור הסוגיא, דהרי
 הא דאיפלגו הכא היינו משום דקייל במנחות דף כיה דאין
 חייבין כרת בטומאת הגוף כי אם בניתר לטהורין, וילפינן
 לה התם מקרא דכל טהור יאכל נשר והגפש אשר תאכל וגר
 וטימאתו מליו וגו׳, ודרשיגן מזה הגיתר לטהורים תייכים
 מליו משום טומאה, משאיכ לפני זריקה דאסור גם לטהורים
 אין תייבין עלץ משום טומאה, ופליגי אביי ורבא אם ילפיגן
 בזה טומאת בשר מטומאת הגוף אם לא, ואיכ מאי מייתי
 מהך דעצים ולמגה דלאו בגי אכילה גיגהו ומאי אכפת לן
 בזה הרי אכתי איגן מתוםרין היתר, ואיכ הא שיין לבשר
 שלאחר זריקה. וכפי הנראה מפירשיי דהגמ׳ מדמה הא
 דאין ראוי לאכילה ללא ניתר לאכילה, ותרווייהו שויןבזה.
 ואכתי צ״ע דמאי משגי הגח׳ הביע כגון שקרשו בכלי ממשה
 כמי שקרבו מתיריו, והא אכתי סוף סוף אין ראויין לאכילה,
 וציע. והגראה מבואר בזה, דבאמת אי משום הך דיגא
 מהבשר כל עהור יאכל בשר, דבעיגןדוקא הגיתר לעהוריס,
 באמת כל דלאו בר אכילה הוא אין תייבין עליו משום
 טומאה, ורק בגקרבין הוא דהוי דיגא הכי דתייבין גם על
 דברים שאינן גאכלים, משום דיגא דאשר יקרב בראוי ליקרב,
 ומיכ מעיקרא דהוי סיד דאיירי בלא קדשו בכלי שרת,
 דליכא לחייביגהו מקרא לאשר יקרב, איכ שפיר פריך הגמ׳
 דעצים ולבונה לאו בני אכילה נינהו, ובעיכ דבעומאתעצמן
 חייבין עליהן אף בלא חזו לטהורין, ומיז משגי הגמ׳ דהב״ע
 כגון שקרשו בכלי, ריל ואיכ חייבין עליהן משום דיגא דאשר
 יקרכ, וע״כ שוכ ליכא למילף לבשר לפגי זריקה מיגייהו.
 אלא דהא קשה, דאיך הוה סיד דמיירי קודם שגתקדשו
 בכלי שרת, והרי להדיא תגן במעילה דף י׳ דהקומץ והלבוגה
 והקטרת מומלץ בהן משהוקדשו, קדשו בכלי הוכשרו ליפסל
 בטבול יום ובמחוסר כפורים ובליגה וחייבין טליו משום
 גותר ומשום טמא, והוא טשום דקודם שקרשו בכלי אין בהן
 רק קדושת דמים ולא קדושת הגוף, ואיגם בכלל והבשר
 דקרא, ולא תייל בהו דיגא דפסול טומאה דקדשים, וגם
 אין בהם תיוב טומאה, ולפיז הרי גם בלאו הך טעמא
 דגיתר לטהורים גיכ בעיכ דקרא דוהבשר הוא רק בעצים
 ולבונה שגתקדשו בכיש, ואיך הוה סיד לאוקמיגהו קודם
 שנתקדשו בכיש. ונראה לומר, טפי״מ דאיתא בסוטה דף
 ייר סדר מנתות כיצד אדם מביא מנחה וכו׳ ונותנה לתוך כיש
 ומקדשה בכ״ש וכו׳ וכהן מוליכה וכו׳ וקומץ וכר ונותנולתוך
 כיש ומקדשו בכיש ומלקט את לבונתה ונוהנה טיג, ובגמ׳
 שם ונותנו לתוך כיש ומקדשו בכיש ליל הא קדשה מדא
 זימגא, מידי דהוה אדם דם אעיג דקדישתי׳ סכין בצואר
 בהמה הדר מקדיש לי׳ בכיש היג ליש, הרי דקומן ולנוגה
 גס לאחר שגתקדשו בכיש עם יתר המגחה צריכין כיש
 שגי לקדושי, ועיין בזבחים דפיג ראוי לו אין שאין ראוי לו
 לא למעוטי מאי, אריפ למעועי קמצין שלא קדשו בכלי,
 והתם בכ״ש שגי איירי כמבואר בחום׳ שם, הרי דקודם
 שנתקדשו בכיש השני לא תזו להקרבה, ואף אס מלו ירדו,
 ועיין ברטבים פטיז מפםוהמיק הליז שכתב זיל ואינה פיגול
 מד שיחשב מתשבת הזמן בכל המתיר שהוא הקומץ עם
 הלבונה וכר או בשעת נתינת שניהם בכלי, הרי דלבונה
 וקומץ שוין, ובשניהן קודם קידוש כיש השני עור לא חזו
 להקרבה וגם אם מלו ירדו. ולפיז הרי מחבארת היטב
 הסוגיא, דבאמח גס לפי הסיד מיירי בלבונה לאחר שגחקדשה
 בכיש עם המגחה ביחד, דשפיר הויא קדושח הגוף טיי
 כיש הראשון, ורק דכיון רכל זמן שלא נחקדשהבכיש השני
 עם הקוק, הרי עדיין אינה ראויה ליקרב, ועיכ אינה בכלל
 אשר יקרב, כיון דאכחי לא חזיא להקרבה, ולהכי הוא
 דמוכיח הגמ׳ דמדחייבין עלה משום טומאח עצמן אעיג
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 נמי מטומאת בשר. ונראה רזה מבואר בסוגיא דפסחיס
 דף עיט ת״ר הרי שהיו ישראל טמאין וכו׳ ואפילו ישראל
 וכהנים טהורים וכלי שרת טמאיס יעשו בעומאה שאין קרבן
 צבור חלוק, אריח ליש אלא שנטמא הסכין בטמא טת וכו׳
 דמעיקרא כי מתטביד בטומאת הגוף דכרח קא מתעביר
 אבל גטמא הסכין בעומאת שרן דבשר הוא דמעמיא לי׳
 לגברא לא מטמיא לי׳ טהורין טביד טמאין לא עביר מוטב
 יאכל בטומאת בשר בלאו ואל יאכל בשר בטומאת הגוף
 שהוא בכרת וכו׳ ורבא אמר אפילו טמאים נמי טבדי מיט
 דכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף
 והבשר כל טהור יאכל בשרכלהיכא דלא קריגן בי׳ והבשר
 אשר יגע בכל טמא לא יאכל לא קריגן בי׳ והבשר כל
 טהור יאכל בשר, והתם הרי ליכא שום דבר שצריכיגן למילף
 מהדד/ וגם דשניהם שיין בדיניהם, דטומאת שגיהם דחוי׳
 בצבור ולא ביחיד, אלא דבטומאת בשר איכא צבור ובטומאת
 הגוף ליכא צבור, ומדקאמר רבא שם דבזמן דליכא טומאת
 בשר ליכא טומאת הגוף, שימ דאין זה מדין ילפותא, אלא
 דזהו גופי׳ הגורס, והא דאין בו טומאת בשר זהו גופי,
 המתיר לטגין טומאת הגוף, ועל כן הצבור של טומאת בשר
 מתיר שיעשו כלם בטומאה ושיאכל גס בטומאת הגוף.
 ולפיז היה הכא בכל שאין בהם משום טומאת הגוף אין
 בהם גם משוס טומאת בשר, גיכ הוי הכי, דזהו גופי׳
 שאין בהם משום טומאת הגוף גורם שלא יהא בהם גם
 משום טוחאת בשר, דגראה דהסוגיא דפסחים דתליא לטומאת
 הגוף בטומאת בשר והסוגיא דהכא דתליא לטומאת בשר
 בטומאת הגוף תרווייהו חד דינא הוא, דשניהם תלויין זביז
 טומאת הגוף וטומאת בשר, וממילא הוי דיגא דכל שפטור
 מאתר זהו גופי׳ גורם שיהא פטור גם מהשני, וכרהבאגו

 מהםוגיא דפסחים, וכמשיג.
 והנה אם נימא דיש דין ילפותא בטומאת בשר וטומאת
 הגוף דלפי מהדדי, איכ הרי שייך זאת בין להקל
 ובין להחמיר, וילפי מהדדי גס לעגין תיוב, משאיכ בזה
 דתלויים בהדדי, דאמריגן שזה שפעור מעומאת הגוף גורס
 שיהא פטור גם מטומאת בשר, זזה שפטור מטומאת בשר
 גורם שיהא פטור גם משום טומאת הגוף, איכ הרי לא
 שייך זאת רק לעגין פטורא ולא לטגין חיובא, וזה שחייב
 על עומאת הגוף לא יגרום חיוב לעומאת בשר, וכן חיובו
 על טומאת בשר לא יגרום תיוב לטומאת הגוף, דמקרא לא
 ילפיגן רק שפיטרים זה את זה ולא להיפוך שמתייבין זאיז.
 ולפייז צ״ל דה א דקאמר בליק וחיא כמתלוקת בזו כך
 מחלוקת בזו, מיע כיון דקריגא בי׳ והבשר אשר יגע בכל
 טמא קריגן בי׳ וטומאתו עליו, הרי דילפי מהדדי גס לחיובא,
 ואףדהך דיגא דתלויים זביז לא שייך לעגין חיובא, בטיכ
 מוכח מזה דאין זה כלל חד דיגא עם הך דרבא, כי אם
 דשגי דברים הם, דהך דרבא הוא שתלויים זביז, וזה אינו
 שייך רק לעגין פטורא ולא לחיובא, והך דליק הוא דילפי
 טומאת הגוף וטומאת בשר זמיז, ומחילא רזה הוי בין לחיובא
 ובין לפטורא. ולפייז הרי טיושב היטב הא דקאמר רבא
 מםתברא בין בזו ובין בזו מחלוקת רק לל״ב ולא ללישגא
 קמא, דלליק הא פליגי לרבגן דמחייבי בטומאת בשר ומקרא
 דוהבשר לרבות מצים ולבונה, ורק דפליגי אם גילף לחייבם
 גם בטומאת הגוף, ואיכ לא שייך כלל התם הך דרבא,
 דדיגא דרבא הוא דטומאת הטף וטומאת בשר תלויים זביז
 לגרום פטור כל אחד להבירו, והכא פליגי אס טימאת הנוף
 וטומאת בשר ילפי מהדרי לחיובא, משאיכ לליב דפליגי
 אליבא דריש דפוטר משים טומאת הגוף, אם פטור גם
 משוס טומאת בשר או לא, בזה שפיר שייך הך דרבא.
 ולפייז הרי מיושב היטב הא דפסק הרמביס דפטור משים
 טומאת הטף בדברים שאינן נאכלים, ואעיג דחייב בהו

 משום

 דנא דוהבשר לא נאמר רק על קרבנות ולא בעצים שהן
 לאש המזבח, ולפ״ז הרמביס דפסק דלא כרבי, וסיל דליכא
 קרבן עצים שטעון קמיצה, כ״א דכולהו לאש המזבח קיימי,
 א״כ נמצא דלא אתרבו כלל עצים בהך דוהבשר, ורק לבונה
 לחוד הוא דנתרבה, וע״כ הביא להך דלבונה והשמיט להך

 דעצים, וכמשיכ.

 פי״ח הכ״ד וכן הלבונה והקערת והעצים אין חייבין
 עליהם כרת לא משים פגול ולא משום
 גותר ולא משום טומאת הגיף מכיל, ובהשגות זיל זה לדעת
 ריש אבל לרבגן חייבין עליהם כרת עכיל, והוא בזבחים
 דמיה עיב במשגה שם דברים שאין חייבין עליהם משום
 פיגול חייבין טליהם משום נותר ומשוס טמא, וכו׳ ריש
 מחייב בדבר שדרכו לאכול אבל העצים והלבונה והקטרת
 אין חייבין עליו משום טומאה, ובגמ׳ דמיו עיב שם איתמר
 ר״י וריל ריא וריב״ח חד מהאי זוזא וחד חהאי זוזא, חד
 אמר מחלוקת בטומאת בשר אבל בטומאת הגוף דיה איגו
 לוקה, וחד אמר כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו מיט כיון
 דקריגא בי׳ והבשר אשר יגע בכל טמא קריגן בי׳ וטומאתו
 עליו, רב עביומימתני הכי, רב כהנא מתגי הכי תד מהאי
 זוזא וחד מהאי זוזא אסיפא, תיא מתלוקמ בעומאת הגוף
 אבל בעומאת בשר דיה לוקה, וחיא כמחלוקת בזו כך
 מחלוקת בזו אמר רבא מםתברא כמיד כמתלוקת בזו כך
 מחלוקת בזו מיט כיון דלא קריגא בי׳ וטומאתו עליו ונכרתה
 לא קריגןבי׳ והבשר אשר יגט בכל טמא לא יאכל, טיכ
 הםוגיא, וזהו שהשיג הראביר דהויל למיפסק כרבגן דחייב
 גם בכרת דטומאת הגוף, ולמה פשק כריש דפוער. ועיין
 בכימ שדקדק דמדכתב הרטבים אין תייבין טליהם משום
 טומאת הגוף משמע רמשים טומאת טצמן מייבין מליהס,
 והקשה דהויל למיפסק כרבא דזביז מלוי, ובאמת שכן
 מבואר להדיא בדברי הרמבים בפיית מה׳ פסוהמ״קהייב
 שכתב וזיל שאם אכל כזית מלבונת המנתה שנטמאת אחר
 שנתקדשה בכלי לוקה, הרי להדא רעל טומאת טצמן תייבין
 עליהם, יקשה קישית הכ״מ דהויל למיפםק כרבא. ועיין
 בזבתים לעיל דף ליד דפליגי אביי ורבא בטמא שאכל בשר
 קדש לפני זריקה דאיט לוקה ופליט שם אביי ורבאדקאטר
 אביי דדוקא בטומאת הטף אבל בטומאת בשר לוקה אפילו
 לפני זריקה ורבא אמר דכיון דאין בו משום וטומאתו טליו
 אין תייבין עליו משום טומאת בשר דזביז תלוי, ופסק שם
 הרמב״ס בפיית מה׳ פסוהמיק הייב כרבא דזביז תלוי
 ומדפעור בעומאת הגוף פעור נמי מעומאת בשר, וקשה

 אמאי פסק הכא דלא כוותי׳.
 והנה שם בסוגיא בהא דאמר רבא מסתברא בין בזו
 ובין בזו מחלוקת, לא גתבאר אם הוא רק ללישגא
 בתרא או דקאי על הנך תרי לישגי, אלא דהרי רב כהגא
 ורב טביומי תרווייהו בתר רבא הויין, וכדאיתא בב״ק דמיא
 דתרווייהו אמרי שם משחי׳ דרבא, ואיכ מדלא הוזכר הכא
 מילתא דרבא רק בלישנא בתרא, ש״מ דלל״ק דרב טביומי
 לא אמר רבא מםתברא דבק בזו ובין בזו מתלוקת, וקשה
 דמיש ליק מליב הרי בתרווייהו שייך מילתא דרבא דבין בזו
 ובין בזו מחלוקת, ומשום דטומאת הגיף וטומאת בשר תרווייהו
 תלויין בהדדי, וציע. ונראה לומר, דהגה בהא דדריש רבא
 דכל שאינו בכלל וטומאתו מליו של טומאת הגוף אינו בכלל
 והבשר של טומאת בשר, יש להסתפק, אם הוא בגדר
 ילפותא, דהטהיכ הוי דשגיהם שוין בדיגיהם, ועל כן ילפי
 הנך תרי דגים מהדד, או דזהו גופי׳ דן בפיע דזביז
 תלוי, והוי כמו דבר הגורס, דזה גופא שאין בו עומאת
 הגוף גורם שלא יהיו מייבין עליו משום טומאת בשר, ומשום
 דכן הוא הגזהיכ דכיון דפעור משום טומאת הגוף פעור



 יי המוקדשין חיים הלוי סד

 ופטור מעיקר הלין לטומאת הגוף, מל כן ממילא פעור גם
 על טומאת עצמן, משום לרבא חביז חלויין, משאיכ לתיק,
 לליכא מיטוטא לפוטרו מעיקר הלין לעומאת הגוף, ורק
 דפטור משוס להויין לברים שאיגם גאכליס ולא חשיבא
 אכילה, ע״כ לא שייך בזה הך דרבא, ובעומאת עצמן דרבי
 קרא מהבשר חייב, ובטומאת הגוף דליכא ריבויא פעור.
 ולפייז זהו דקאמרה הסוגיא, דגה י דעיקר הפלוגתא של ריש
 ורבגן היא בטומאת הגוף אם איכא טיעוטא לפעור בדברים
 שאיגן נאכלים, מ״מ ליכא שום גימ בטומאת הגוף עצמה,
 כיון דבלא״ה מיפער משום דאין בהם דין אכילה, ורק דגימ
 בעומאת בשר דרביי, קרא, ועיכ לרבגן חייב משוס טומאת
 בשר, ולריש מיפער משים דרבא רכל שאין בו טומאת הגוף
 אין בו גם טומאת בשר. ואין זה דוחק במשגתיגו, דהרי
 לא הוזכר להדיא בדברי התיק לחייב בדברים שאינן נאכלים,
 ורק מכללו בכללא דדברים שאין חייבין עליהן חשום פיגול
 תייבין עליהם משום גותר ועמא, אשר בזה גכללו גם דברים
 הגאכלים, ואיכ שפיר י״ל דדברים שאיגן גאכלים פעורין גם
 להיק, משום עעמא דלא חשיבא אכילה. ומזה מוכה להדיא
 כמש״כ בחירוץ השני, דלל״ק אליבא דרבגן פעורא דעומאח
 הגוף הוא רק משום דאין בהם דין אכילה, ולא דהוי פטורא
 בעצם הדין דטומאה הגוף, ומשויה הוא דלא שייך ט״ז הך
 דרבא, וחייב טשום טומאה עצמן, ועיכ זהו שפסק כן

 הרטבים כליק וכרבנן, וכמשינ.
 והנה בתום׳ שם הקשו טל הא דקאמר בליק דבטומאת
 הגוף לטיט פטור, והרי להדיא טבואר בםוגיא שם
 דשלש כריתות גאמרו בשלמים אתת לטומאת דברים שאיגן
 גאכלים, הרי להדיא דתייב גם טשום טומאת הגוף אליבא
 דרבגן, ותירצו במוס׳ דאפילו למיד דמתלוקת בטומאת בשר
 אבל בטומאת הגוף דיה אינו לוקה היינו רק לעגין מלקות
 אבל כרת פשיטא דאיכא לרבנן, ולפייז הרי נםתר מה
 שהוכתנו דמדלא הוזכר הך דרבא בליק שיט דשני דינים
 הם והך דרבא אינו מועיל לחיובא כיא לפעורא, דהרי
 בדליד שם מבואר דהא דטומאח הגוף ועומאח בשר חלויין
 זב״ז הייגו דחלוי כרח דטומאח הגוף כמלקוח דטומאח בשת
 אבל מלקוח דטומאה הגוף איגו חלוי כלל בטומאה בשר,
 ואיכ הרי לא שייך כלל הך דרבא לל״ק, דגימא דכיון דיש
 בו משום טומאה בשר יש בו גם משוס טומאה הגוף,
 דהרי כל הפלוגחא היא רק לעגין מלקוח דטומאח הגוף,
 אבל כרה הרי הבאגו מהחום׳ דאיכא לכו״ע, ומלקוח דטומאה
 הגוף הרי לא חליא כלל בעומאח בשר, ולא הקשי גיכ
 לליק דקאמר דבעומאח הגוף לכויע פטור, מהא דבמשנחיגו
 מבואר דפליגי בטומאה הגוף, ולפייז הרי גיהא, דבמשגחיגו
 פליגי לעגין כרה והכא קיימא לעגין מלקוח, ואיכ הרי מובן
 השגה הראביד על מה שפסק הרמבים כריש ולא כרבגן,
 כיון דהא לכולהו לישגי דכרח חייבין לרבגן גם על דברים
 שאיגן גאכלים. ולרמה הרמביס ציל, דר׳ אבהו דקאמר חד
 כרה לדברים שאיגם גאכלים םיל כמיד בין בזו ובין בזו
 מחלוקה, וכדהוכיחו כן החום׳ מהא דקאמר הגמ׳ דעעמא
 דמ״ד בין בזו ובין בזו מחלוקה דכיון דקריגא בי׳ והבשר
 אשר יגע בכל עמא קריגן בי׳ ועומאהו עליו, והרי בהך
 קרא דעוחאחו עליו לא הוזכר רק כרה ולא מלקוח, וקשה
 דלמה לן היקשא וחיפוק לן דהא איכא כרה מיוחד על
 דברים שאיגן גאכלים, אלא ודאי דגם בכרה פליגי, ומאן
 דפוטרו פוטרו לגמרי בעומאח הגוף בין מכרה ובין ממלקוח,
 וכרת ומלקות בעומאח הגוף לעגין דברים שאיגן גאכלים
 תד דיגא להו, וע״כ זהו שמייתי היקישא לחייבו כרת וממילא
 דחייב גם מלקית, ולפי״ז הרי מתישב היטב דעת הרמבים

 דפסק כרבגן וכל״ק, וכשינ.

 פיה

 חרושי רבנו הלכות פם!
 משום טומאת עצמן, דהרמבים פוסק כליק וכרבגן וכמיד
 ־הפליגי בטומאת בשר אבל בטומאת הגוף פעור גס לרבגן,

 ואין זה שייך להך דרבא, וכמש״ג.
 אלא לקשה ללישנא קמא אליבא לרבנן למאן שפוטר
 משום טומאת הגוף אמאי לא פטר גם משום טומאת
 יבשר משוס דרבא. אכן י״ל לבזה הוא דפליגי הגך תרי
 לישגי דרב טביומי ורב כהגא אם אמריגן מהבשר הוא
 רק לפסולא במלמא אם לא, וטיכ לל״ק דס״ל מהבשר קאי
 גם למלקות, בע״כ דחייב משים טומאת בשר מריבויא
 •לקרא, ולא תליין בזה טומאת הגוף וטומאת בשר בהדדי
 גם לרבא משום דגלי קרא, וזהו דלא מייתי הך דרבא לליק.
 •גם ייל דעעמא דפטור משום טומאת הגוף לל״ק אליבא
 לרבגן, הוא משום דדברים שאין דרכן לאכול לית בהו דין
 איסור אכילה, וכמו שלא כדרך אכילתן דמיפער, ועל כן לא
 שייך עיז ה ך דרבא, להא דתליין טומאת הגוף ועומאת
 בשר בהדדי, הוא רק בעיקר הדין טומאה, דהיכא דמיפער
 מטומאת הגוף מיפטר גמי מטומאת בשר והיכא דמיפטר
 מטומאת בשר טיפטר גם מטומאת הגוף, משאיכ הכא
 להפטיר אינו מטיקר הדין טומאה, ורק משום דלא חשיבא
 אכילה, בזה אינם תלויים כלל בהדדי, ובטומאת בשר
 לרביגהו קרא מיחייב, ובטומאת הגוף דליכא ריבויא פטור.
 זאשרעיכ בלישגא בתרא לקאי אליבא דריש, דפיטר בהו
 מטיקר הדין טומאה, וכדאיתא בספרא דעעמא דר״ש דפיטר
 הוא משוס דלא הוו דומיא דשלמים, עיכ קאמר בזה רבא
 לכל שאין בו טשום טומאת הגוף אין בו גם משום עומאת
 כשר, משאיכ לליק דאיירי אליבא דרבגן, דלדידהו ליכא
 ־קרא לפטורא, וכל הפטור משום טומאת הגוף הוא רק משום
 ללאו בגי אכילה גיגהו, ט״כ לא שייך בזה הך דרבא.
 ׳וטכיפ דלליק דקיימא אליבא דרבגן טומאת בשר וטומאת
 הגוף איגם תלויים זביז גס לרבא, וע״כ זהו שפסק כן
 הרחבים לחייב משום עומאת בשר, ואע״ג דפטור משום

 טומאת הגוף, וכליק אליבא לרבנן, וכמשיג.
 ^נלאה דלהדיא מוכת כן טן הסוגיא דלל״ק כו״ט ם׳ל
 כרבא, דהגה קשה סוגיית הגמ׳ בליק, להך מיד
 למפרש דריש ורבגןפליגי רק בעומאת עצמן אבל בטומאת
 הגוף כויע מורים דפעור, וקשה דהרי מפורש במשגתיגו
 לברים שאין תייבין מליהן משוס פיגול תייבין עליהם משום
 נותר ומשום טמא,י והייגו על דברים שאין להן מתילין, והך
 גומא פשיטא דמיירי בטומאת הגוף, וכמבואר בברייתא שם
 לילפיגן לה מקרא דאשר יקדישו, דמיירי בטומאת הגוף, וגם
 להרי הקרא אצטריך דלא גילף מפיגול דכיז מיילי בטומאת
 הגוף, וכרתגיא להדיא שם עומאה שהיא בעולה ויורד, והרי
 עולה ויורד ליכא אלא בטומאת הגוף, וכ״ז פשוע ומבואר
 בהםוגיא דהך טמא טיירי בטומאת הגוף, וטיז פליג ריש
 ׳וקאמר דאין תייבין אלא בדברים הגאכלים, הרי להדיא
 מבואר במשגתיגו דהפלוגתא היא בטומאת הגוף, ואיך קאמר
 הגמ׳ דפליגי ריש ורבגן רק בעומאת עצמן ולא בטומאת
 הגוף, ובספרא פ׳ צו תגיא גבי טומאת הגוף ומגין הקומץ
 •והלבונה והקטרת וכוי תיל אל הקדשים אשר יקדישו לרבות את
 גולם, ד ישמעאל אומר מה שלמים מיוחדים שהם ראויים
 לאכילה אף כל שראויים לאכילה יצאו עצים ולבונה
 וקערה שאיגן ראויים לאכילה, והרי הך פלוגחא דחיק וריי
 היא הפלוגחא של ריש ורבנן שבמשגה, הרי להדיא מבואר
 •להפלוגתא הויא בטומאה הגוף, וקשה על הך מיד דקאמר
 דפליגי רק בעומאח עצמן ולא בטומאה הגוף. אלא ודאי
 ־•ללל״ק כויע םיל כרבא, ומיכ באמה עיקר הפלוגחא של
 ריש ורבנן היא אי איכא מיעוטא בעומאח הגוף דבעיגן
 ־לוקא קרשים הגאכלים אי לא, ועיז קאמר הגמ׳ דלריש
 לאיכא מיעועא דבעומאח הגוף בעינן דוקא דברים הנאכלים,
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ט רהוא  היג הכא לאתיגן למיפםל הזאת הפר בהיכל גיכ ד
 מדברים הגעשין בבגד לבן בחוץ, ואיכ קשה הסוגיא
 דפריך תוקה כתיב בהו, והא כיק דמוקמיק לה כר״י איכ
,  הא אין כאן חוקה כלל, [ומיין בתום׳ ישגים יומא דף מ
 שם]. אכן לפי המבואר בדעת הרחבים דהיכל טפי׳ דגו
 חלוק, ומתגות שבפרוכת מתחשבים מדברים הגעשק בבגדי
 לבן בפגים, ומתגות שבמזבח הם בכלל דברים הנעשץ בבגדי
 לבן בחוץ, איכ מתישכת הסוגיא כפכעה, דממיקרא דאוקמה
 דאקדים פר לשעיר במתגות שבהיכל, ריל מל הפרוכח,
 שפיר פריך הגמ׳ תוקה כתיב בהו, כיון דהן בכלל פגים
 דכתיב בהו תוקה אף לר׳ יהודה, ועיז הוא דמשגי לא דאקדים
 חתגות דפר דחזבח, ובזה שפיר ליתא עיכובא לריי, כיון
 דהם בכלל דברים הגעשין בבגדי לבן בחץ, וביאור דברי
 הרמבים שכתב בפגים בהיכל, ריל בהיכל במקום שהוא
 פגים, דהיינו מל הפרוכת, וכמשיכ בהל׳ ד׳ שם הקדים דם
 השעיר לדם הפר במתגות שכהיכל על הפרוכת יחזור ותה
 וכו׳, והייגו משום דרק מתטת שעל הפרוכת הם בכלל
 דברים הגעשין בפטם, אבל מתטת שעל המזבח הם בכלל
 דברים הנעשין בחוץ, ולית בהו עכובא. ולפיז הרי טחא
 היטב קושית הלחימ מל הרמבים מהסוגיא חבחים דסדר
 הזאות דהיכל לא מעככ לריי, הרי דהיכל חשוב בכלל תוץ,
 ולפי המבואר גוקמה במתטת דמזבח,' דזה הר בכלל חוץ

 גם לדעת הרמבים, וכשיג.

 הלכות מעילה
 פי! הליה וכן פרה אדומה מומלין בה משהוקדשה עד
 שתעשה אפר אעיפ שהיא כקדשי בדק הבית
 הרי גאמר בה חמאת היא עכיל, עיין בכימ שהקשה עיז
 דהרי קדשי בדק הכית גיכ מועלין כהן ואיכ מאי איכפת

 לן במאי דהויא קדשי בדהיב מיייש.
 ונלאה לומר, דהגה במגחות דף גיא דרשיגן מחטאת
 היא דדוקא קודם שריפה מומלץ בה ולא לאחר
 שריפה, והגה התום׳ שם הקשו דלמה לן הך מיעועא דהיא
 היפוק לן דקייל בכל הקדשים דלאחר שגמשו אפר אץ מופלץ
 בהן, ותירצו דעמם דהתם משום דאין לך דבר שגמשית
 מצותו ומומלץ בו אבל הכא אכתי לא איתעביד, ריל משום
 דעיקרה להזאה קיימא. והגה בפרה ארומה הרי קייל דמנואת
 קריי׳ רתמגא, ולכאורה נראה דגהי דמדיין עומדת לאחר
 שריפה להזאה, חהו עיקר הדין של פרה אדומה שיהא
 האפר שלה מטהר, אבל מ״מ הך דינא דתעאת קריי׳ רחמנא
 הרי לא שייך אלא בחמשה ההקרבה, אבל לאחר שנמשימ
 בכל מציתי׳ תו ליכא בה דינא דתטאת, אלא דאפר שלה
 יש לו דין טהרה דהוא מילתא באנפי נפשי׳ ואץ זה גוגמ
 כלל לדין תטאתשלה, ולפיז צ״ע במה שכתבו המוס׳ דהכא לא
 תשיבא נעשית מצותה כיון דעומדת עוד להזאה, והרי מימ
 הך דינא דתעאת כבר פקע מינה, ואיכ הרי שוב לאו בת
 מעילה היא. אכן נראה דכיז הוא אם באגו לדק בה דין
 קדושת הגוף, אז בודאי הוי דינא דכיון דכלו מעשיה ודין
 מטשה חטאת שבה שוב לית בה דין קדושה כלל, אבנ
 מאתר דעיקר קדשת פרה הויא קרישת דמים, איכ אעיג
 דבטל דין חעאת מיגה, מימ קדושת דמים שבה לא פקעה, תהו
 שכתבו התום׳ דכיץ דקיימא להזאה לא מיחשב עדיין געשית
 מצוהה, ריל וצריכה להיות בקדושת דמים שלה, ושפיר הויא
 בת מעילה, אי לאו משום הקרא דחעאת היא, דילפינן מיט׳
 דכשגעשית אפר פקע גם דין קדושת דמים שלה. ולפיז
 זהו ביאור דברי הרמבים שכתב אע״פ שהיא כקדשי בדה״ב,
 ריל ואיכ הרי הי׳ צריך להיות בה מעילה גם לאתר שנעשית
 אפר, וטיז מסיק שהרי גאמר בה חטאת היא, ריל דרק

 בזמן

 הלכות עבודת יום הכפורים
 פיה הליא כל עבודות שעובד בבגדי לבן בפגים בהיכל
 צריך לעשותן על הסדר שביארגו ואס הקדים
 בהן מעשה לתבירו לא עשה כלום עכיל, ובהיר שם הקדים
 דם השעיר לדם הפר במתגות שבהיכל מל הפרוכת יחזור
 ויזה חרם השעיר פעם שגי׳ לאחר דם הפר עכיל, והוא
 ביומא דף ס׳ תיר כל ממשה יוהיכ האמור על הסדר אם
 הקדים מעשה לחבירו לא משה כלום איר יהודה אימתי
 בדברים הגעשין בבגדי לבן מבפנים אבל דברים הנמשין
 בבגדי לבן מבחוץ אס הקדים חמשה לחבירו מה שעשה
 עשוי ר׳ גחמי׳ אומר בריא בדברים הגעשין בבגדי לבן בין
 מבפגים ובין מבחוץ אבל בדברים הגעשין בבגדי זהב מבחוץ
 מה שעשה עשוי, ועיין לעיל בדף ליט דמבואר שם דלריג
 גם דברים הגעשין בבגדי לבן בעזרה סדרן מעכב, וכן
 מבואר גם הכאבסוגיין דהטעס דצורךפניס האמור בקטורת
 שחפגה קודם שחיעת הפר ובשעיר ששחטו קודם מתן דמו
 של פר דמעכבין הוא רק לר״י, ומשום דלר״ג בלאיה מעכב,
 כיון דגעשין בבגדי לבן, ואף דעשייתן היא בעזרה, והרמב״ס
 שפסק דדוקא עבודות שבהיכל סדרן מעכב, וגם הביאטעמא
 דצורך פגים, הייגו משום דפסק כריי דאיגו מעכב רק
 בדברים הנעשין בבגד לבן מבפנים, ומפרש דלריי גם היכל
 בכלל פנים דכל האמור בהן מעכב, וזה דלא כפירש״י שפי׳
 דפנים פירושו לפט ולפנים, והיכל בכלל חוץ הוא בזה. ומיין
 בלחימ שהביא מהא דאיתא בזבחים דף מ׳ על הא דתניא
 ועשה כאשר עשה וכו׳ שאם תיסר אתת מכל המתנות לא
 עשה ולא כלום, ופריך שם פשיטא תוקה כתיב׳ בי׳ וכו׳ לא
 גצרכא אלא לריי דאמר וכו׳ דברים הגעשין בבגדי לבן בחץ
 הקדים חמשה לחבירו מה שמשה עשוי אימא מדכסדרן לא
 מעכבי הזאות גמי לא מעכבי קמיל, הרי להדיא דלריי
 היכל בכלל תץ הוא וסדר הזאתן לא מעכב, יקשה מל
 הרמבים שפסק דהיכל בכלל פנים וסדר הזייתן מעכב, וציע.
 ונראה דרמת הרמבים דהיכל גופי׳ דינו תלוק, והזאות
 שעל הפרוכת שהוא מן המזבת הפגימי ולפגים
 ליגן כפטס דחוקה כתיב בהו וסדרן מעכב אף לריי, והזאות
 החזבח עצמו דגן כחץ דלר״י לא גאמר בהן חוקה ואין
 סדרן מעכב. ודבר זה גלמד מהםוגיא דיומא דף ח׳ דאיתא
 שם תיש פר מעכב את השעיר ושעיר אין מעככ את הפר
 במתגית שבפגים וכי׳ שעיר אץ מעכב את הפר מאי גיהו
 אילימא דאי אקדם מתגות הפר בהיכל מקמי מתגות דשעיר
 בפגים תוקה כתיב בהו וכו׳ לא דאקדים מתגות דפר במזבת
 מקמי מתגות דשעיר בהיכל וריי הוא דאמר דברים הגעשין
 בבגד לבן בחץ לא מעכבי וכו׳, וקשה כיון דמוקמיגן לה
 כר״י איכ אמאי גדי הגמ׳ מאוקימתא קחייתא דאקדים
 מתגות דפר דהיכל מקמי מתגות דשעיר דלפגי ולפגים, דשעיר
 איט מעכב בזה את מתטת הפר בהיכל לפסלן, משוס דהן
 דברים הגעשין בבגדי לבן בתץ דלית בהו הוקה אליבא
 דריי. ועיין בפירשיי שם שתיק דכיון דההקדמה היא למתגות
 דשעיר דלפגי ולפגים עיכ שפיר יש בהן צד פגים ומועיל
 זאת לפסול את המתנות שבהיכל אף דהם דברים הגעשין
 בבגדי לבן בחץ. אכן הרמבים הרי חולק בזה, וכמשיכ
 בהל׳ ב׳ שם זיל וכן שעיר ששחעו קודם מחן דמו של פר
 לא עשה כלום אעיפ שהשחיעה בעזרה הרי דחו גכגס
 לפטם עכיל, הרי להדא דאעיג דההקדמה היא למתן דחו
 של פר לפגי ולפגים מימ חשיב לה הרמב״ס לדברים הנעשין
 בבגדי לבן בחיץ, אי לאו משום טעמא דצורך פנים כפנים
 דמי, יהיינו משום דכיון דדיינינן לפםול את השעיר מחמת
 הקדם שחיטתו על כן אזלינן בתר שחיעת השמיר שהיא
 בעזרה דהוא זה מדברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ, ואיכ
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 ונפייב מהל׳ שכירות הליה זיל אץ הפועלים אוכלין נשל
 הקיש שנאמר ככרם רעך מכיל,. והדרשה הזו מפורשת
 ככימ דף פיז עיייש, אכן עיייש כתום׳ שהקשו דלמה לנו
 לקרא דרעך למעועי הקדש ותיפוק לן מקרא דדישו, דהא
 מקשינן חוסם לנתסם בדף פיט שם לענץ גמר מלאכה,
 ואיכ הינ נילף פועל משור לענץ הקדש, ולמה לן קרא

 דרעך למעוטי הקדש, עיי״ש בדבריהם.
 לנראה לומר, דהנה אע״ג דחוסם ונחסם שיין בדינייהו,
 מימ הרי חלוקין בעיקר חיובם, דפועל עיקר
 חיובו מקרי דבר שבממון וזכות, ואעיג דמשל שמיס הוא
 אוכל, הייגו דאין לו התחייבות על הבעהיב, וכדקאחר הגמ׳
 הנימ לענין לישן לאשתו ובניו, אבל הא מיהא דיש לו רשות
 לאכול, וזה הוי דין זכות ממון, וראי׳ לזה מהא דממאר
 נסנהדרין דף ניז יעו״ש נפירשיי וברמביס פיע מהל׳
 מלכים רבן נח אצל כינ אוכל, ואס נימא דלא הוי רק
 מצוה על הבעהיב, איכ מהיכי תיתי יגהוג זאת בב״נ, אלא
 ודאי דהוי דין ממון, ולהכי הוא שנוהג בב״נ דהרי הוא
 בכלל דינים וגזל, אכן בשור הרי לא הוי הך לא תחסום
 רק איסור לאו ולא דין ממון וכדחזינן דגוהג גם בבהמתו,
 ובבהמת עצמו לא שייך דין ממון להבהמה על הבעלים, וכן
 חזינן דבינ אינו מוזהר על תםימת בהמה, וכמבואר בבימ
 דף ל׳ נכרי הדש בפרתו של ישראל אינו עובר משום בל
 תחסום, והיינו משום דלא הוי רק איסורא על הבעלים,
 ועיכ לא שייך זאת גבי בינ. והנה ימויש בתום׳ שהקשו
 דלמה לנו קרא דרעך למטוטי הקדש ותיפוק לן דאםור
 משום איסור מעילה. ותירצו דםיד דשרי כמו איסור גזל,
 וקשה לפיז מהא דאיתא לקמן בדף ציב דפועל גזיר אינו
 אוכל בגפן, הרי דלא ילפיגן למשרי איסורא מהא דאוכל
 משל בעלים, ומיש הקדש דצריך מיעועא, וכן עיין לקמן
 דף צ׳ דמבואר שס בםוגיא דפועל איגו אוכל במעשר שגי
 חץ .לחומה, וכבר הקשו בתום׳ שם דאמאי לא יהא גיתר
 כמו הקדש אי לאו קרא דרעך. ועיכ גראה לומר, דבאמת
 לא שייך למילף כלל שאר איסורין מגזל, מלבד דאיםירא
 מממונא לא ילפיגן, אלא דבפועל לא דהותר איסור גזל, כי
 אס דעייז דהתירה התורה לפועל לאכול בקמת תבירו ממילא
 אין זה גזל כלל, משאיכ בנזיר ומעשר שני חץ לחומה ושאר
 איםורין דהרי הן באיסורן א״כ מהיכי תיתי יהא מותר
 הפועל באסור לו, ולא צריך קרא למעוטי כלל. והא דאצטריך
 קרא דרעך למעוטי הקדש, גראה דהוא משום דהך איסורא
 דמעילה דרשיגן במעילה דף ייח כי תמעל מעל אין מעל
 אלא שינוי, דמבואר בזה רכל יסוד איסור מעילה הוא משוס
 דין גזל הקדש, וכן מוכח מהא דמעילה שיעורו בפרוטה
 וצירף את המעילה לזמן מרובה ואכילתו ואכילת חבירו
 מצערפין, אשר כיז הוא משום דדן גזלה בי׳, ולהכי הוא
 דמצערף בכל גווני, ושיעורו בפריעה כדין גזל. אשר לפ״ז
 יש לומר, דבפועל דגתגה לו התורה רשות לאכול, ויש לו
 זכות אכילה, א״כ ממילא דאין כאן מעילה כלל, כיון דבזכייתו
 קאכיל, ומופקע גם מגזל הקדש כמו מגזל הדמע, והיה
 צריך להיות דגם בהקדש גוהג דין היתר פועל כמו בהדיוע,
 וע״ז הוא דבא הקרא דרעך למעוטי הקדש. אשר כיז לא
 שייך רק בהקדש, דאיסורי׳ דומה לדן ממון בזה דיש לומר
 גבי׳ רעיי זכות פועל יהא מיפקע איסורא דבי׳, משא״כ
 בגזיר ומעיש חץ לתומה ושאר איסורין דאין איסורן תלוי
 בדין זכייתו באכילתו, איכ ודאי דפועל ושאר אגשים שוין,
 והרי הוא באיסורי׳ ולא צריך קרא לחעועי. והגה כיז לא
 שייך אלא בפועל, דהוי דין ממון, שיש לו רשות לאכול, ועיכ
 לא הוי גזל, משא״כ בשור דלא הוי דין ממון, ורק איסורא
 איכא על בעה״ב מלאו דלא תחסום, וא״כ הא ליכא מידי
 דלישרי לאיסורא דהקדש. ולפ״ז הא גיחא הא דצריכיגן לקרא

 דרעך

 חרושי רבנו הלמ
 טמן שחטאת היא היא דקדישה בקדושת דמים, אבל לאחר
 שריפה דפקט מיגה $ר\ דחטאת היא, אז ממילא פקע מיגה
 גם קדושת דמים שבה, יאין מועלץ בה עוד, וכסוגית הגמ׳

 דמגתות, וכמשיג.
 להנה באמת גראה, דלא שייך דין געשית מצותו רק
 בקדשי מזבמ, או גם בקדושת דמים של מזבמ,דעיקר
 קדושתן למצותן, משא״כ בקדשי בדק הבית, דנעשה עיי
 ההקדש קנין גבוה בעצם הדבר המוקדש, ולא איכפת לן
 גלל אם חזי למצותו אם לא, וא״כ הרי לא שייך בו לומר
 שוב נעשית מצותו, כיון דאין קדושתו תלוי׳ במצותו. וקדשים
 שמתו יוכיחו, דמבואר במעילה דף טיו דרק קדשי מזבת
 שמתו יצאי ־מידי מעילה אבל קדשי בדהיב אף לאחר שמתו
 אית בהו מעילה, משום דלא יהא אלא דאקדיש אשפה
 לבדהיב דמועלין בה, ועיין בתום׳ שם שהקשו דמאי דמיון
 הוא קדשים שמתי לאשפה הא אשפה ראוי׳ לפדות אבל
 קרשים שחתו לא חזיין לפדי׳ כיון דאינם בני העמדה והערכה,
 ותירצו דאתיא כמיד קרשי בדהיב איצ העמדה והערכה,
 אכן ציע על הרמביס שפסק בפיה מהל׳ ערכין דגם קדשי
-בדה״ב צריכין העמדה והערכה, ומימ פסק בפיג מהל׳
 מעילה דקדשימזבת שמתו יצאו מידי מעילה, ומשמע דקדשי
 בדהיב אית בהו מעילה אף לאחר שמתו, וצריך טעם למה,
 אלא וראי משום דרק קדשי מזבח שקדושתן למצותן להכי
 כשמתו ולא תזיין תו למצותן פקע מיגייהו דן קדשי ד׳ולית
 בהו מעילה, משאיכ קדשי בדהיב, דהן של הקדש בקגיגס,
 איכ לא שייך בהו כלל דין מתו, ולא איכפת לן כלל מה
 דלא חזיין תו למצותן, כיון דעכיפ הרי הן קגין גבוה, שפיר
 מועלין בהן. אשר לפיז, גם לענין הך דינא מעשית חצותן,
 נראה דהייגו רק בקדשי מזבח, דקדשתן היא למצותן, ועיכ
 כשנעשית מצותן פקעה קדושתן, משאיכ בקדשי בדה״ב, דאין
 הקדשן תלוי במצותן, לא שייך בהו כלל דן נעשית מצותן,
 כמו דלא שייך בהו דין מתו. האומנם דהך דיכא מעשה
 מצותו והך דינא דקדשים שמתו שני דינים נפרדים הס,
 דבקדשים שמתו הלא רק מעילה הוא דלית בהו, האמיקדש
 קדשי, משאיכ בנעשה מצותן, דעיקר קדושתן פקעה מינייהו
 טי״ז. אכן נראה, דמימ חד עעמא להו, דמדחזינן דלא חייל
 בקדשי בדה״ב דין מתו, מעעמא שכתבנו שקדושתן אינה
 למצותן, איכ ממילא דהוא הדין דלא שייך בהו דין נעשית
 מצותן גיכ, כיון דקדשתן אינה שייכה כלל למצותן, וכשינ.
 אשר לפיו הרי מתישבא קושית התום׳ שהקשו דלמה לן
 מיטוטא דחטאת היא, ותיפוק לן דבלאיה אין מעילה באפרה,
 דהרי כבר נטשית מצותה, אכן לפי המבואר הרי גיחא,
 דכיון דפרה קדשי בדק הבית היא, איכ הרי לא שייך בה
 כלל הך דינא דגעשית מציתו, וגם בלאו הך טעמא דקיימא
 להזאה, ג״כ צריכינן למיעוטא דחעאת היא להוציאה מידי
 מעילה, רכל קדשי בדהיב מועלין בה לעולם אף שאיגה
 ראוי׳ לכלום. ומובן היטב גם דברי הרמב״ם, כיון דתרי
 דגי בקדושתה, שם תטאת שהוא מיקר דיגא דפרה אדומה,
 ושם קדושת בדהיב, ומשום דין בדה״ב הלא הי׳ צריך
 להיות בה מעילה לעולם, ואך דהגזהיכ דחטאת היא הוא
 דבא לאורויי דגם קדשת בהיב שבה תלוי׳ בדין חעאת,
 ולהכי הוא דפקע מינה דין מעילה כשנעשית אפר, וזהו
 שהוסיף הרמב״ם טעמא שהרי נאמר בה חעאת היא, ודברי

 הרמבים הן טצמן הסוגיא דמנחות, וכשינ.

 פיח ה ל״א הפועלים שהם עישין בהקדש אעיפ שפסקו
 ממהן מזונות לא יאכלו מגרוגרות של הקדש
 ואם אכלו מעלו אלא ההקדש נותן להם דמי מזונות, הדש
 כרשיני הקדש היז תוסס את הפרה שנאמר לא תחסום שור
 בדישו דש הראוי לו מכיל, והוא במעילה דף ייג עיייש,
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 לנמל השליחומ לעגין איסורא למפילה, זרק בדבר מבירה
 הוא להוי לינא רכל שיש בהשליחות דבר מבירה ממילא
 במלה השליתות לגמרי, משא״ כ בזה נהנה וזה מתחייב. נהי
 לטל חיובא לבשר פולה שהוא משום הגאה לא חיילא לץ
 שליתות, אבל מל חיובא לממילה שהוא מלץ גזלה שפיר
 חיילא לין שליתות, וע״כ זהו שהוצרך הרטבים לטפמא לאין
 שליח ללבר מבירה, ומיושבת היטב קושית התום׳, וכשינ.
 אלא דצ״ע מל דברינו, דלפי״ז הא נמלא רכל הקרא ללישו
 צריכינן רק לממט הקדש שלא יהא בכלל הלאו דלא
 תחסום, אבל איסורא דהקדש פשיטא דאיכא ולא צריכינן כלצ
 קרא לזה, כיון דליכא מידי למשרי לאיסורי׳, ואיכ למה כתב
 הרמבים הך דינא דילפינן מקרא דדישו בהל׳ מטילה, והא
 מאחר דהילפותא מקרא דדישו אינה שייכה כלל לדין איסורא
 דהקדש, ורק לדין הלאו דלא תחסום, איכ הא הויל לכתוב
 זאת בהל׳ שכירות, דהתם הוא מקום הדין דחסימה, ומדכתב
 זאת בהל׳ ממילה ש״מ דבלאו הקרא דדישו הו״א דמותד
 גם בשל הקדש, ורק משום הקרא דדישו הוא דאיכא איסורא
 דמעילה, והדר קשה דלמה לגו לקרא דרפך, ותיפוק לן־
 מקרא דדישו, כיון דפועל ושור תרווייהו שוין הן בדגן.
 אכן גראה, דאפילו אם גימא כן, דגם בשור אי לאו הקרא
 דדישו דממטט הקדש מדין חסימה הי׳ הדן דמוהר גס בשל
 הקדש, מימ הא ודאי דאין בהיתרו דין הפקפת הקדש,
 כיון דאין בו דין זכות אכילה, והא דהי׳ גיתר באכילת־
 הקדש גראה דהוא משום דבאמת הרי השור לאו בר ממילה
 ואיסורא הוא כלל, ורק דפצם ההקדש אית בי׳ דין בהחפצא
 דאיגו גאכל לבהמה, וע״כ מיז הוא דהוה מהגי הלאו דלא
 תחסום, דכיון דברשות קאכיל עיכ ממילא דההקדש נאכל
 לו אף כשהוא בהקדשו ואיסור הקדש שבו. ולפיז הרי ממילא
 דשור ופוטל שגי דיגים הם, כמש״כ למעלה, דהא ודאי
 דבפועל דהוא בר מעילה א״כ בע״כ דלא משתרי בהקדגן
 רק עיי דין הפקעת האיסור, שזהו רק עיי דץ זכות אכילה
 שיש לו, משא״כ בשור, דהפקעת איסורא לית בי׳, והיתרו
 הוא כמו שהוא בהקדשו ואיסורי׳. וממילא דצריכיק להתרי
 קראי דרמך ולישו, כיון דשני דינים הם, ואין למילפינהו

 זמיז, וכש״נ.
 והנה כיז לא שייך אלא לדעת הרמב״ם, דהמיעוט דדישד
 הוא דבמינן דיש הראוי לו, והיתר חסימתו הוא
 משוםאיםורא להקדש, אשר מיכ שפיר נוכל לתלק, דבפועל
 דדץ זכות אכילתו מפקיע לאיסורא דהקדש, על ק לא נוכל
 למילפי׳ מהך דינא דדישו, משאיכ לפירשיי דהא דממטמיט
 הקדש מקרא דדישו הוא משום דדרשינן דישו שלך ולא שנ
 הקדש, ואיכ אין זה שייך כלל לאיסורא דהקדש, כי אם
 רכל י המיעוט על הקדש נאמר, והוי הך מיעוטא כמוהמיפו?
 דרעך האמור בפומל, ואיכ הלא קושית התום׳ במקומה״
 דלמה לנו תרי קראי, כיון דאתקשו פועל ושור להדדי, ומה
 שכתבנו דפומל שאני משום חכות אכילתו מפקיע איסור
 הקלש, גיכ לא שייך כלל, דאדרבה הרי ילפיק מקרא רדישל
 לבהקלש ליכא זכות אכילה, וע״כ זהו שהקשו התוס׳ ללמה
 לגו תרי קראי, ואך דלדעת הרמביס שמפרש לישו הראויה

 לו שפיר גיחא כמשיכ.

 הלכות קרבן פסח
 פיב היו שחעו למולים וזרק הדם לשם מילים וערלים
 פסול שהזריקה חמורה שהיא עיקר הקרבן,
 שחעו לחולים שיתכפרו בו ערלים פסול שהרי יש מחשבמ
 ערלים בזריקה, שחעו לאוכליו לזרוק דחו שלא לאוהליו הפסח
 כשר ואין אדם יוצא בו ידי חובחו לפי שאין מחשבת אוכלין
 בזריקה עכיל, מקור דין זה הוא בפסחים דף םיא שחטו

 למולים

 לרעך למעוטי הקדש, ולא ילפיגן זאת מקלא דדישו, דהגה
 בדבלי הרמבים הרי מבואר דהא דממעטיגן הקדש מקרא
 דדישו היינו משוס דבעיגן דיש הראוי לו, והקדש לא הוי
 ראוי לו, דאסור להאכילו דבר הקדש, ואיכ הא לא שייך
 זאת אלא גבי שור, דליכא מידי למשר״י איסורי׳, משא״כ
 בפועל דהוי דין ממון, ואיכ הא גפקע איסורא דהקדש,
 וא״כ שפיר מקרי ראוי לו, ולא גוכל למילף כלל פועל משור,
 ושפיר אצעריך למיעועא דרעך. ולהיפוך גיכ לא קשה,
 דליכתוב רעך ולא ליבעידישו, דגילף שור מפועל, דלפמשיג
 גראה דכל הך מיעועא דרעך דממעעיגן הקדש לא בא
 למעועי הקדש מעצם דין אכילת פועל, כי אם דהמיעוע
 הוא להפקעת זכותא, דבהקדש אין לו להפומל זכות אכילה,
 והכי גראה מהא דגוהג דין אכילת פועל גם בשל גכרי, ואס
 גימא דהמיעוע דרעך הוא בעיקר הדין אכילה שאין דין זה
 נוהג אלא ברעך, א״כ מ״ש גכרי מהקדש, והרי בכימ
 נכרי לאו רמך הוא, אלא ודאי דכל המיעוט דרעך הוא
 רק על הפקעת הזנות, דבהקדש פקע זכותו, ובזה שפיר
 מלוק הקדש מגכרי, ועוד דבנכרי איכא ק״ו אם הותר לפועל
 לאכול בישראל בגכרי לא כש״כ, ולהכי הוא דממעעיגן רק
 הקדש ולא גכרי, וא״כ ממילא לא שייך לומר שיהא הך
 דיגא גוהג גם בשור, כיון דבשור אץ זה כלל מדין זכות
 שיש לו על הבמליס והתבואה, וכל דיגו הוא רק שלא יחוסס
 בשעת מלאכה, אשר זה לא שייך כלל למילפי׳ מהפקעת
 זכות פועל, ולהכי הוא דצריכינן למיעועא דדשו, רכל דיש
 שאינו ראוי לו לית בי׳ דין חסימה כלל. ולפיז שפיר צריכינן

 להתרי קראי דרעך ודשו כיון דלא ילפי מהדדי, וכשינ.
 ובאמת נראה, דאפילו אם נימא דמעילת הנאה אינה
 מדין גזל הקדש, ג״כ ניחא כמשיכ, דמימ הא
 ודאי דהפקעת דין מעילה שייכא לדין ממון, ושעייז שיש
 להפועל זכות אכילה שפיר גוכל לומר דעי׳ ז יופקע איסור
 הקדש מיגי׳, כיון דברשות קאכיל, ויש לו זכות על אכילתו.
 אלא דגם זה ודאי דאיסורו הוא משוס גזלה, ומחוור היטב
 כמשיכ. ועיין בקידושין דף מיג דאמריגן שם דמודה שמאי
 באומר לשלוחו צא בעול את הערוה ואכול את החלב שהוא
 חייב ושולחיו פעור שלא מציגו בכה״ת כולה זה גהגה וזה
 מתחייכ, וכתום׳ שם זיל ואית והא איכא מעילה שאס אמר
 הגזבר לשליח אכול ככר זה של הקדש והשליח לא ידע שהוא
 של הקדש דחייב המשלח ואמאי זה נהגה וזה מהחייב הוא,
 זייל דמעילה לא מהחייב המשלח עיי הנאה השליח וכו׳ דמיד
 דאגבהי׳ שליח קניי/וההיא שעחא חייב משלח עכיל,
 אכן עיין ברמבים בפ״ז מהל׳ מעילה הל״א שכחב זיל אחר
 לשלוחו חן לאורחים חחיכה חחיכה של בשר וכו׳ אמר להם
 השליח טילו שתים שתים מדעתי שגיהם מעלו וכו׳ בחה דברים
 אמורים כשהיו החתיכות מקדשי בדק הבית אבל אם היו
 בשר עולה וכיוצא בו לא מעל אלא האוכל בלבד שהרי
 הוא חייב באיסור אחר יתר על המעילה ובכהית כולה אין
 שליח לדבר עבירה אלא במעילה לבדה שלא יתערב עמה
 איסור אחר עכ״ל, והכא הרי בעיכ קאי כשהחעילה היא
 על האכילה ולא על ההגבהה, דאי על ההגבהה הא ליכא
 איסורא דבשר עולה, ובע״כ דקאי כשהמעילה היא על
 האכילה, וא״כ הא קשה למה הוצרך הרמב״ם לטממא דאין
 שליח לדבר עבירה ותיפוק לי׳ דלא מצינו זה נהנה וזה
 מהחייב וכקושית התום׳. אכן לפמשיכ הרי ניחא, דכיון
 רכל עיקר איסורא דגהנה דמעילה הוא רק מדין גזלה הקדש,
 איכ ממילא שוב לא שייך ע״ז הדין דלימ זה נהנה וזה
 מתחייב, כיון דאין עיקר חיובו מדן הנאה ורק מדין גזלה,
 א״כ הרי היא ככל נזילות דעלמא שלא ע״י הנאה, ואף
 דהך איסורא דבשר עילה הוא איסור אכילה, ושייך בי׳
 הדין דזה נהנה וזה מתחייב, אבל הרי זה אכתי לא מהניא



 קרבן פםח חיים הלוי סו

 מיקר הקרבן מכיל, ומשום דפוסק כריח. אלא דציע במש״כ
 אחיכ זיל שחטו למוליס שיתכפרו בו פרלים פסול שהרי
 יש מחשבת טרלים בזריקה, וסתם הדברים בכולה ערלה,
 ולא נקט גווגא דמקצת ערלים גיכ פסלה, וליל שסמך על
 הדברים שמקודם, והכא לא בא ללמדנו רק דמחשבין טטבודה
 לטבורה. אכן ייל טוד, דהרמב״ם ם״ל דהא חריקה חמורה
 דגם מקצת טרלה פסלה בה והא דבשחיטה לא פסלה רק
 כולה ערלה עיקר דינו תלוי בחלות הפסול, ובטיקר הדין
 הוא מאמר דבזריקה פסלה גם מקצת ערלה ובשחיעה לא
 פסלה רק כולה ערלה, וע״כ הדבר תלוי בהעבודה שהיתה
 בשעה שחשב, ולא איכפת לן כלל אם היא מחשבת ערלים
 של זריקה או של שתיטה, וגם מתשבת ערלים של זריקה
 אם רק תשב עלי׳ בשטת שחיטה תזר דגה דמקצת ערלה
 לא פסלה בה. ולפיז לשון הרמבים מכוון, דהא רחקצת
 ערלה פסלה בזריקה הוא רק בחשב עלי׳ בשעת מעשה
 זריקה •עצמה, אבל בשחע למוליס עימ שיחכפרו בו ערלים
 בעינן דוקא כולה ערלה, וכסתימת לשון הרמבים, וכשיג.
 אשר לפיז הרי שיעת הרמב״ם מוכרחת מתוך הסוגיא עצמה
 דמחשבת ערלים פוסלת גם בשעת זריקה, כיון דאדרבה
 בזה הוא דנאמר דזריקה חמורה דפסלה בה גם מקצת
 ערלה, ובלא״ה לא משכחיגן לדן מקצת ערלות כלל, וכשינ.
 אלא ריש להוכיח בדעת הרחבים, דגם בשחטו למילין מ״מ
 שיתכפרו בו ערלים ג״כ פסלה מקצת ערלה, והוא מחה
 שהשמיע הדין המבואר בסוגיא שם במחשבת ערלים אם
 חל בי׳ פםולא דשיגוי בעלים, וצ״ל הטעם בזה, דהגה
 בפירש״י שם הקשה דמאי ג״מ בזה וחיפוק לן דבלאיה
 הפסח פסול משוס חחשבת ערלים, ותירץ דגימ בזה, דמחשבת
 ערלים לא פסלה רק במגויין ושיגוי במלים הוא באיגן
 מגויין, ואיכ ייל דהרמבים חולק בזה וסיל דמחשבת ערלים
 פוסל גס באיגן מגויין, והא דפליגי אס יש שינוי בעלים
 במתשבת ערלים, ייל דהרי הסוגיא שם קיימא אס גימא
 דמקצת ערלה לא פסלה גם בזריקה, ואיכ הא שפיר משכחיגן
 פסול לשינוי במלים במקצת ערלים דלית בה פסול דחחשבת
 ערלים, ורק משום פסול לשינוי בעליס הוא דאתינן עלה,
 אשר לפ״ז הרי ניחא הא דהשמיט זאת הרמבים, דכיון דפיסק
 כל״ק דמקצת טרלים ג״כ פוסלת בזריקה, א״כ הרי ממילא
 דלא משכחיגן כלל פםולא דשיגוי במלים בכה״ג, כיון דלעולם
 הוא פסול מחמת פסול דמחשבת ערלים. ולפ״ז הרי מוכח
 דהרמבים סיל דגם בחשב בשחיטה מימ שיתכפרו בו ערלים
 בזריקה גיכ הוי דיגא דפסלה מקצת מרלה, דאלאיה הא
 שפיר צריכיגן לפסולא דשיגוי בטלים בכהיג, ולמה השמיט
 זאת הרמבים, אלא ודאי דכל כחשב על זריקה פסלה גם
 מקצת ערלה, ולא צריכינן לפסולא לשינוי בעלים כלל, כיון
 לשיכוי בעלים הוא ג״כ רק במחשבת זריקה דפםלה בה
 גם מקצת ערלה, ולהכי הוא שהשמיעה הרמב״ם, וכשיג.

ב ה״ו שחטו לאוכליו לזרוק דמו שלא לאוכליו הפסח ״  פ
 כשר ואין אדם יוצא בו ידי חובתו לפי שאין
 חחשבת אוכלין בזריקה עכיל, ובפסחים דף טיח ת״ר שחטו
 לאוכליו וזרקו דמו שלא לאוכליו הפסח עצמו כשר ואדם
 יוצא בו ידי חובתו, וגירסת הריח לזרוק דמו שלא לאוכליו,
 ולגירסא זו הרי מבואר להדא דלא כהרמב״ם דבשחעו
 לאוכליו לזרוק דמו שלא לאוכליו אדם יוצא בו יד״ח, אם
 לא שנימא דהרמב״ס הי׳ גורס דאין אדם יוצא בו יד״ח,
 וזה ציע דהרי הגמ׳ בעיא לאוקמי שם כר״נ דאכילת פסחים
 לא מעכבא ולר״ג הלא צריך להיות אדם יוצא בו ידית
 גיכ, או דגימא דגירסת הרמב״ס היא כגירסא שלפגיגו וזרקו
 דמו שלא לאוכליו, ובחשב בשעת זריקה הוא דאדס יוצא
 בו ידיח, משאיכ באם חשב בשחיטה עימ לזרוק דמו שלא

 לאוכליו

 חרושי רבנו הלכות
 לחולים מ״מ שיתכפרו בו מרלים בזריקה ריח אמר פסול
 רבה אמר כשר, רית אמר פסול יש מתשבת מרלים בזריקה
 רבה אמר כשר אין מתשבת מרלים בזריקה, ופסקהרמבים
 כר״מ דש מתשבת מרלים בזריקה, אלא דמיין בתוס׳ שם
 שכתבו זיל ודוקא בשתע למולים עימ שיתכפרו מרלים פםיל
 רב תסדא אבל נזרק לשם ערלים אפילו ר״ת מודה דכשר
 דאין מחשבת אוכלק בזריקה מכ״ל, ומשום דדעת התוס׳
 דמחשבת אוכלין ומחשבת ערלים תרווייהו חד דינא להו,
 ופלוגתת רבה וריח היא רק בחשב בשעת שחיעה, דרבה
 ס״ל דכיון דאין מחשבת אוכלין בזריקה מיכ מועיל זאת
 דלא חשיבא מחשבה הפוסלת כלל, וכל שחשב על
 הזריקה איגה פוסלת גם בשטת שחיטה, ור״ח סיל כיון
 דבשטת שתיטה מיהא יש טתשבת אוכלין ט״כ פסול, אכן
 הרמב״ס תולק בזה ום״ל דפלוגתת רבה ור״ת היא גם בתשב
 בשעה זריקה, ופליגי אם יש מחשבת מרלים בזריקה, ושאני

 בזה מחשבה ערלים ממחשבה שלא לאוכלין.
ן נראה דהרמבים לטעמי׳ אזיל שכחב בפטיו מה׳ כ  א
 פסולי הטוקדשין היי זיל שחטה לשמה וחשב בשטח
 השחיטה לזרוק דמה שלא לשמה היז פסולה לפי שמחשבין
 מטבורה לטבורה וזאח הטחשבה שחשב בשעה השחיטה
 כאילו חשבה בשטח זריקה ולפיכך פסולה טכיל, הרי שחלה
 להך דינא דמחשבין משחיטה לזריקה בעעמא דהוי כאילו
 חשבה בשעה זריקה, ולא כתב להיפוך דנימא דהא דחשב
 על הזריקה הוי כאילו חשב על השמיעה עצמה, אלא ודאי
 דיסוד הך דינא הוא דבעינן דבר הפוסל באומה עבודה
 שחשב עלי׳, וזהו עיקר פסולה, והא דמהשבין מעבודה
 לעבודה חיעיל על הלוח הפסול דבעינן שיהא דוקא בשעה
 מבודה, ואמרינן בזה רמחשבח פסול חריקה חלה בשעה
 טבורה שחיטה, אבל הא ודאי דבמינן דבר הפוסל בעבודה
 זריקה, ובלאיה לא חל בה דינא דמחשבין מעבודה לעבודה
 כלל. אשר לפיז הרי איא לפרש כלל, דהא דפוסל רב
 חסדא בשחט למולים מימ שיחכפרו בו ערלים, הוא משום
 דיש מחשבה אוכלין בשחיטה, כיון דביסוד הדין דמחשבין
 מעמלה לעמלה בעינן לוקא שיהא דבר הפוסל בזריקה,
 אלא ודאי דטעמא דריח הוא משום ליש מחשבה ערלים
 גם בזריקה טצמה, וחלוקה מחשבה טרליס ממחשבה שלא
 לאוכלין, וגם בחשב בשעה זריקה עצמה שזרק לשם ערלים
 םיל לריח דמיפסל, ומשויה הוא דפוסל בשחע לחולים
 עימ שיחכפרו בו ערלים, משום דמחשבין העבודה לעבודה.
 ועיין בחוס׳ שם שהקשו לריח מהאדחגיא לקמן בדף עיח
 שחעו לאוכליו לזרוק דמי שלא לאוכליו פסח עצמו כשר,
 ומפורש שם בסוגיא דהוא משום דאין מחשבה אוכלין בזריקה,
 הרי להדיא דמחשבח אוכלין של זריקה איגה פוסלה גם
 בשעה שחיטה, והירצו דליג לזרוק דמו אלא וגזרק דמו,
 ולפי הגרסא שלגו צ״ל דטעמא דאין מחשבה אוכלין בזריקה
 קיימא אליבא דרבה, ולריח גימא דהברייחא ר׳ גחן היא
 ולא רבגן, וכדמשגי שם הגמ׳ מקודם, וכן עיין בירושלמי
 ריביא בשם ר״י שחטו לאוכליו לזרוק דמו שלא לא וכליו
 כשר, אשר לפיד החום׳ ציל דר׳ יוחגן ס״ל כרבה, אכן
 לדעה הרטבים הרי גיהא בפשיטוח, דשאגי מהשבח ערלים
 דפסלה גס בזריקה לריח, ובמחשבה שלא לאוכליו דאין טחשבח
 אוכלין בזריקה איכ ממילא דבשחט לאוכליו לזרוק דמו שלא
 לאוכליו כשר גם לריח, ואחיא הברייחא והך דירושלמי לכויט.
 והנה שם בסוגיא הגיא יכול יפסול בגי חבורה הבאין
 עמו וכו׳ חיל זאח, ובגמ׳ שם אליבא דרב חסדא
 דה״ק חיל וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצחה לא פסלה
 וכי חימא הוא הדין לזריקה חיל זאח דאפילו מקצחה
 גמי פסלה, וכן הוא ברמביס זיל שחטו למולים וזרק
 הדם לשם מולים וערלים פסול שהזריקה חמורה שהיא



 דבן פסח חיים הלוי
 דהר שיכר בעלים, ורק דלא הר חבירו דומיא רירי/ עיכ
 נהי דהפשח כשר אבל אק אדם יוצא בו יד״ח, וכמו שפסק
 הרמביס דאף באין חבירו דומיא דירי׳ לא עלה לבעלים

 לשם חובה וצריך קרבן אחר.
 ולפ״ז יתישב גיכ מה שהקשינו דמיש שוחע טימ לזרוק מחשב
 בזריקה עצמה דתגיא דאדם יוצא בו ידיח, ולפיז
 ניחא, דנימא דהא דמי שאינו יכול לאכול אין מיגויו מיגוי הוא
 רק קורס סחיטה, אבל לאחר שכבר נשחע עליו הפסח
 ואחיכ אינו יכול לאכול שוב לא פקע מינויו מיני/ ונהי
 דאין הפסח עולה לו, וכדתניא בפסחים דף עיח שס דהי׳ חולה
 בשעת זריקה אין הפסח עולה לו, אכן זהו רק משום
 פסולא דאינו יכול לאכול ממנו, והרי הא דאלו שאינן ראויין
 לאכילה אין יכולין להמנות ואין שוחטין עליהן הרי ילפינן
 מקרא דאיש לפי אכלו תכוסו, והך תכוסו הא הוי שחיטה,
 ומהיע הא הוי דינא דאין מחשבת אוכלין בזריקה משום
 דהך תכוסו הוי שחיטה, ואיכ הינ לענק לבטל מינויו הוי
 גיכ רק טד שחיטה, וכהי דלעגין גברא דתזי לאכילה בעינן
 גיכ בשעח זריקה, וכמבואר בפסחים דטיח שם, וילפיגן לה
 גיכ מקרא דאיש לפי אכלו, אבל מימ הא חזיגן דלעגין
 מחשבה אמריגן דחלוי בשטח שחיטה ומשום הך טעמא
 דחכוסו הוי שחיטה, ואיכ היג גוכל לומר לעכין ביטול
 המיגוי רזה תלוי רק בשחיטה. ובלאיה גראה כן, דקודם
 שחיטה הרי תנן דנמנין ומושכין את ידיהם ממגו טד
 שישחע, משאיכ לאחר שחיעה, דאינו יכול עוד להמשך ממנו,
 וגם דכבר הוקבע הקרבן לבעליו בשחיטה, ולא שייך עוד
 כלל שיופקע דין מיגר ובעלים שלו מהקרבן. אשר עיכ ממילא
 דגם באיגו יכול לאכול בשעת זריקה, נהי דאין הפסח יכול
 להקרב עליו, אבל מימ איגו פיסל עוד משום שיגר בעלים,
 כיון דבעליו של הקרבן מיקרי. ולפיז הרי גיחא הסוגיא
 דזרק דמו שלא לאוכליו דאדס יוצא בו ידיח בפסח, דגימא
 דאיירי במי שהי׳ בריא בשעת שחיעה וחולה בשעת זריקה,
 לשינוי בעלים לית כאן כיון דכבר הוקבע להיות בעלים
 בשעת שחיטה, ורק משוס חחשבת שלא לאוכליו לחוד הוא
 דאית בזה, ושפיר אמרינן דכיון דאין מחשבת אוכלין בזריקה
 על כן אדם יוצא בו ידיח גיכ, משא׳כ הרמבים דאיירי
 בשחטו מימ לזרוק דמו שלא לאוכליו, ואינ הא איגו ראוי
 לאכול גם בשטת שחיטה, ונמצא דבטל מינויו, ואיתא במחשבתו
 גם דין שיגוי בעלים, טיכ שפיר פסק דאין אדם יוצא בו
 ידית, וכשינ לשינוי במלים ממי שאיגו ראוי לעשות הפסח

 הפסח כשר ואין אדם יוצא בו ידיח, וכשינ.
 והבה כבר הבאנו שיטת הריח דגריס שחטו לאוכליו
 לזרוק דמו שלא לאוכליו הפסח כשר וארס יוצא בו
 ידיח, דמבואר מזה דגם בחולה שאינו ראוי לאכול בשעת
 שחיטה גיכ לית בי׳ חשוס שיטי בעלים. והעעס בזה גראה,
 דהרי באמת דין מגויין ודין בעלים שגי דיגים הם, ומגויים
 הוי גזהיכ בפסח, והרי בפסחים דף עיח מצרכיק קראי
 דמינוי מעכב לפי אכלו תכוסו ומכסת גפשות, ואם גימא
 דמינוי הוא משום בעלים הרי לא צרינינן קראי לזה, דדין
 בעלים נוהג גס בכל הקרבנות, והרי מחשבת מנויין איכא
 בשחיטה, וכדתנן בדף ס׳א שחעו שלא למנוייו פסול, ושיטי
 בעלים הוא רק בזריקה, וכדאיחא בדף סיא שם, אלא ודאי
 דדין מנויין הוי גזהיכ בפסח, מלבד דין בעלים הנוהג בכל
 הקרבנות, אלא דזה אמת ראם לא יוכל להתמנות על
 הפסח ממילא לא הוי בעלים, דהרי נמנין ומושכין את
 ידיהם מפסח לפסח, הרי רעיי המינוי הוא מעשה בעלים,
 ועיכ שפיר קם דינא ראם אין חל מינויו שוב לא הוי
 בעלים, אבל הא מיהא דבעצס הדינים שלהם שני דינים
 הם, דין מינוי של פסח ודין בעלים של קרבן. אשר עיכ
 גראה, דאעיג ראם אין מינוי ממילא אינו בעלים כלל, מימ כיז
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 לאוכליו אין אדם יוצא בו ידיח. אבל קשה מאי נימ בזה,
 הלא תרווייהו חד דינא להו דאין מתשבת אוכלין בזריקה,
 וכדחזינן דהפסח עצמו כשר מטטם זה, ואיכ מיש דבשחטו
 עימ לזרוק אין אדם יוצא בו ידיח ובחשב בזריקה עצמה
 יוצא בו ידיח, ובתום׳ דף סיא כתבו דלהך גירסא דגרסינן וזרק
 אמריגן דבחשב בשחיטה עימ לזרוק דחו שלא לאוכליו
 מיקרי מחשבת שלא לאוכליו בשחיטה, אלא דלפיז הרי צריך
 להיות גם פסול, אבל הרמבים דפסק דכשר, ואיכ סיל דלא
 חשיבא כחשב בשחיטה, וכדמסיים הרמב״ם לפי שאין מחשבת
 אונלין בזריקה, ואיכ אמאי אינו יוצא בו ידיח, והלא בזרק
 שלא לאוכליו אדם יוצא בו ידיח, ובאמת דאף אם טמא
 דגירסת הרמב״ס היתה דאין אדם יוצא בו ידיח בפסח גיכ
 טעמא בעי, כיון דאין מחשבת אוכלין בזריקה אמאי איגו

 יוצא בו ידי תובתו.
 והבה בהך דינא דשחעו עימ לזרוק דמו שלא לאוכליו
 דהפסח עצמו כשר משום דאין מתשבת אוכלין
 בזריקה ציע, דהרי בדף עיח שם תניא נמנו עליו חבורה אתת
 וחזרו ונמנו עליו חבורה אחרת ראשונים שיש להם כזית
 אוכלין ופעורין מלעשות פשח שני אחרונים שאין להם כזית
 אין אוכלין ותייכין לעשות פסח שט, והרי הא דאין אוכלין
 הוא משום דאין הפסח נאכל אלא למנוייו, הרי רכל שאינו
 ראוי לאכילה אין מינויו מינוי כלל, והיינו משוס דכל עיקר
 דין מינוי ילפינן לה בפסחים דףםיא ודףמיח מקרא דאיש
 לפי אכלו תכוסו הכחוב שנה עליו לעכב, ומיני׳ ילפינן גיכ
 הך דיגא דלאוכליו, וממילא הוי גזהיכ דהמינוי הוא רק על
 אוכליו, ושאיט ראוי לאכילה לא חל עלי׳ כלל מיטי של
 פסח, ועל כן האתרוגים שאין להם כזיתצריכין לעשות פיש
 ואסורין לאכול מהראשון משום דאיגו גאכל אלא למגוייו,
 ולפ״ז הרי גראה דהיה בכל שאיט ראוי לאכילה לא חייל
 עלי׳ מיגר של פסח, כמו מל פחות מכזית, דהרי כולהו חד
 דיגא להו מקרא דאיש לפי אכלו, ולפי זה קשה בשחעו
 עימ לזרוק דמו שלא לאוכליו אמאי הפסח כשר, גהי דאין
 מחשבת אוכלין בזריקה, אבל מכיון דלאו בר מיטי דפםח
 הוא, איכ הא לא הויין בעלים דהאי פסח כלל, וגמצא
 משחט בשינוי בעלים דתנן בריש זבחים דהפסח פסול, וקשה
 אמאי הפסח כשר ליפסל משוס שינוי בטלים. יציל טפיי
 המבואר בפסחים דף סיב דחחשבת ערלים לא היי שינוי
 בעלים לרבה משוס דדרשינן עליו ולא על חבירו חבירו דומיא
 דירי׳ לאפוקי ערל דלאו בר כפרה הוא, ואףריחדפליג הרי
 מבואר שם דהייגו משוס דסיל דמיקרי ראוי לקרבן זה
 הואיל דאי בעי מתקן נפשי׳, אבל בהא כו״ע לא פליגי
 דבעינן בשינוי בעלים ראוי לקרבן זה, וכמבואר בזבחים
 דף ז׳ חטאת ששחעה על מי שמחריב עולה כשרה משום
 דלא הוי חבירו דומיא דירי/ וע״כ בשחטו שלא לאוכליו,
 דאינו ראוי לפסח ואין בידו לתקן נפשי/ ואיכ לא הוי
 חבירו לומיא לילי/ ממילא לליכא הך פסילא לשינוי בעלים,
 ושפיר הפסח כשר, כיון דשינוי בעלים ליכא הכא, ורק
 דדיינינן מדין פסול דשלא לאוכליו, ובזה הרי קייל דאי
 מחשבת אוכלין בזריקה. ולפיז הרי מובן היטב טעמו של
 הרטבים שפםק דשחטו לאוכליו לזרוק דמו שלא לאוכליו
 הפסח כשר ואין אדם יוצא בו ידי חובתו, וכבר הקשינו
 דכיון דאין מתשבת אוכלין בזריקה אמאי אינו יוצא בו ידיח
 ג״כ, ומעתה הרי ניחא, דהנה הרטבים בפטיו מה׳ פסוהמיק
 היח פסק דחעאת ששחעה מל מי שמחריב עולה כשרה ולא
 עלתה לבעלים, וכן פסק בה״ט שם דחטאת ששחטה לשם
 מת כשרה ולא עלתה לבעלים, הרי דהא דבעינן תבירו דוטיא
 דירי׳ הוא רק לענין לפסול הקרבן, אבל מ״מ אינו עולה
 לבעלים לשם חובה אף באינו מחוייב כפרה כמותו, ואיכ
 הינ בפסח ששחטו מ״מ לזרוק דמו שלא לאוכליו, מתבאר



 רבן פסח דרים הלר סז
 מחשבת ערלים הוא דמיפסל, ראדרבה אי לאו ערלים הי׳
 פסול לכרע משום שינוי בעלים, ורק בערלים פליגי אי
 מיפסיל משום שינוי בעלים או לא, וזה ציע דפשעות הסוגיא
 משמע רמשים מחשבת הערלים הוא דפסול, וכמו שסברה
 הגמ׳ מתתלה. אכן לפמש״כ לעיל בדעת הרמבים הא נמצא
 דבאמח כל חחשבת ערלים יש לפסלו גם מדק שינוי בעלים,
 כיון דערל אינו בר הקרבת קיפ, וכמבואר ביבמות דף מיא לערל
 אימעיע בין מעשי׳ ובין מאכילה, איכ הרי ייל דגם הפסול
 ערלות מפקיע הדין מינוי שלו, וגס דהא ערל הוא בכלל
 הנך שאינן ראויין לאכילה, והוא זה פסול שלא לאוכליו
 דמפקיע המינוי לדעת הרמבים, ואעינ דערל שאני מחולה,
 דבערל לא שייך לומר שיופקע המינוי כיון דיש בידו למול,
 אכן ייל דמימ הערלות שהיא בשעת שידעה גורמת להפקיע
 מיגויו מפסח זה, כיון דעכיפ יש בו פסול ערלות, וממילא
 דמחשבת ערלים תשיבא שינוי בעלים לדעת הרמבים כמו
 מחשבת שלא לאוכליו. אשר לפ״ז נוכל לומר, דהרמב״ס
 מפרש דבאמת גם לפימ דמשגי רב אשי מיירי פלוגתת ריח
 ורבה בערלים ממיין, [והא דלא פסלה משום ערלות אף
 לרבה, ייל דאיירי במקצת ערלה דלא פסלה לר״א], ורק
 מכח מחשבת הערלות הוא דקפסיל לי׳ ריח, משום דהמרלות
 גורמת להפקיע מינויו מהפסח, והוי שיטי בעלים, ורק דר״א
 בא לומר דלא מיירי פלוגתייהו חכח פסולא דערלה ורק
 מכח פסולא דשיגוי בעלים כיש במחשבת ערלים, ומיושבת
 היעב הסוגיא כפשעה דהפסול בא מכח המחשבת ערליס,
 וזהו יסוד דיגו של הרמביס דאיגו ראוי לאכול מפקיע המיטי
 ויש בו משוס שינוי בעלים, כמו הפסול דערלות המבואר
 בסוגיא, ולהכי הוא שפסק דאין אדם יוצא בו ידיח, וכש״נ.

 פיה ה״ז וכן קטן שהגדיל בין שגי פסחים חייבין לעשות
 פסח שגי ואס שחטו עליו בראשון פעור עכיל,
 והכיח הקשה אטו קטן בר חיובא ופטורא הוא, וכווגחו
 היא מהא דמבואר בריה דכיח ראם אכל מצה כשהוא שוטה
 ונשתפה־ לא יצא ידי תובת מצה, כיון דהי׳ אז בר פטורא
 בשטת קיום המצוה, והיה בקטן אם אכל מצה דלא יצא
 ידי חובתו לכשהגדיל, ואיכ מ״ש בפסת דפטור לעשות פ״ש
 לכשהגדיל, ואיך מיפטר במה ששחטו טליו בראשון, כיון
 דהי׳ אז פטור מפסח, ותיק הכימ בשם הר״י קורקוס דכיון
 דרחמגא רביי׳ לקטן שישחטו מליו וממגין אותו גפטר הוא
 בכך מן השני עכיל, וקשה דהא מסקינן בנדרים דליו דשה

 לבית לאו דאורייתא, והדרה קושית הכימ ללוכהה.
 ואשר יראה לומר בדטת הרחבים, דשאני פסח ממצה,
 דבפסת הא מלבד מצות הפסח שעליו הא יש בזה
 מוד דין הקרבת קרבן, מה שהוא קרבנו וקרב מבורו
 ועולה לו, ככל הקרבנות שקרבים ועולים לבעליהן, ובחשויק
 הרי לא מציט רק דאינם בני מצות, ומשוס דלאו בני
 תיובא ואזהרה נינהו, אבל אינם מופקעים ממצם הדינים,
 ואם הם פטורים ממצות הפסח, אבל מ״מ בני קרבן פסח
 נינהו, ופםחס הרב עליהן ועולה להם לשם פסח ככל
 הקרבנות שפולין לבעליהן, וכדתנן יחוס ששחעו עליו אפוערופםין
 יאכל במקום שהוא רוצה, ומבואר בסוגיא שם דהיינו משום
 דאתה פסח שירצה הרי הוא מגוי עליו, הרי להדיא דחייל
 על הקרבן דין מינוי ובמלים של פסח, וכן תגיא ההם
 דאדס שוחט את פסחו עיי בנו ובתו הקטנים, והיינו משום
 דמדין הקרבת פסח לא הופקעו. ולפיז הרי שפיר פסק
 הרמבים לקטן שהקריבו עליו בראשון פעור מפיש, דאף
 אם ניחא לליכא בפסח שהקריבו טליו לין קיום מצוה כלל,
 אבל מ״מ מאחר שהקריב מיהא אה הפסח וקייס לין
 הקרבחו, שוב אין מליו מוד חובה פסח, *כיון דקייס מיהא
 דין עשייתו, משא״כ במצה דאין באכילתה שום הלוח דין

 מלבד
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 הוא אם לא חל מיגויו כלל, כגון שמשך אח ידו מהפסח,
 דכטל כל עצם מעשה המיגוי לגמרי, ואין כאן במה שיחשב
 בעלים, חשאיכ בגחמגה טל הפסח, ורק שבשטח שחיטה
 איגו ראוי לאכילה, דבאמח לא הופקע מצם מעשה המינוי,
 ואם הי׳ חוזר וגעשה ראוי לאכילה בשעה שחיטה באמה
 הי׳ הפסח קרב עבורו ועולה לו, משום דלא הופקע עצם
 המיטי שלו, ורק מגזהיכ האמור בפסח דבעיגן חזי לאכילה
 ואלאיה אינו בר הקרבה ק״פ משום זה הוא דהופקע מיגי׳
 דין מינוי של פסח, והרי הוא בכלל אינו מנוי מליו, איכ
 ייל דכ״ז הוא לענין דין מנויים האמור בפסח, אבל לענין
 דין בעלים של קרבנוח, בזה כל שעצם מעשה המינוי לא
 פקע ממילא לא פקע גם דין בעלים שלו, אף אס לא חזי
 לאכילה ואיגו בר הקרבה דפשח, מ״מ בעליו של הקרבן
 מיקרי, וממילא דאיגו בכלל שיטי בעלים. ובאמח דמדין
ק כלל למידן למטן דין  איסור אכילה דשלא למנוייו לא ש
 שינוי בעלים, דדין אכילה שאני, דאין דינה חלוי רק בעצם
 הלוח המינוי אם הוא מנוי על הקרבן אם לא, כי אם
 דבעינן עוד שהקרבן בדין הקרבחו יהא קרב מבורו ועולה
 לו בחורה קיפ לבעליו, ואם אך בדין הקרבהו הוי דינא
 שהפסח לא יוכל להקרב עבורו ולא עולה לו הרי הוא
 אסור באכילתו משום שלא למנוייו, וגם בחלים בשעה שחיטה
 וחולה בשעת זריקה דלא פקע שוב דין בעלים ומנויין
 מיט׳, מימ כיון דאין זורקין עליו גיכ הוא אסור באכילחו.
 ולפ״ז ייל, רכל שנחמנה עליו כדין, אף אס הי׳ חולה בשעת
 שחיטה, מימ שוב לא פקע מיניו מיני׳ לענין דין מחשבה
 שינוי בעלים, וגם מחשבת שלא למטייו גיכ ליה בי׳, ורק
 לענק דין איסור אכילה הוא דאית בי׳ דין שלא למנוייו,
 חבל לא למטן דין פסול מחשבה, וכדמנן במתני׳ מחשבת
 שלא לאוהליו ומתשבמ שלא למנוייו בתרתי, דמשחע מזה
 דבמחשבה שלא לאוכליו ליחא למחשבת שלא למנוייו, וממילא
 דלא הוי בכלל שיטי בעלים גיכ. אשר ע״כ מתישבת היטב
 גירסת הר״ת דשתעו לאוכליי עימ לזריק דמי שלא לאוהליו
 הפסח כשר ואדם יוצא בו ידיח, דגימא דאיירי דהי׳ חלים
 בשעה מינוי וחל מיטיו כרץ, ורק בשטח שחיטה הוא דגעשה
 אינו ראוי לאכילה, ועיכ ליה בי׳ עוד משום שינוי בעלים,
 ורק מחשבה שלא לאוהליו לחוד איה בי׳, וכיון דאין מחשבה
 אוכלין בזריקה שפיר יוצא בו ידיח, ומיישבח שפיר גירסח
 הריח. וכבר גחבאר דהרמביס פליג בזה וסיל רכל שהוא
 חולה בשטח שחיטה פקע מיגי׳ דין מיגויו לגמרי, ומועיל
 זאת גם להחשב טחשבח שיטי בעלים, ולהכי הוא שפסק דאין

 אדם יוצא בו ידיח, וכשיג.
 ונראה דמקור דברי הרמבים הוא מהסוגיא דפסחיס דף
 סיא דאיחא שם שחטו למולין טימ שיחכפרו בו
 מרלים בזריקה וכו׳ ריח אמר פסול יש מחשבה טרלים
 בזריקה רכה אמר כשר אין מחשבה טרלים בזריקה, אמר
 רבה מגא אמינא לה דחניא וכו׳ אלא לאו הכי קחני חיל
 וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצהה לא פסלה וכיח היה
 לזריקה דכולה ערלה מיהא פסלה תיל זאת וכו׳ וריח אדרבה
 לאידך גיסא תיל וכל ערל כולה ערלה פסלה וכו׳ אבל
 זריקה אפילו מקצתה גמי פסלה וכו׳ מתקיף לה רב אשי וכו׳
 דילמא האי וכל ערל משמע כל דהוא ערלה כתב רתמגא
 זאח רעד דאיכא כולה ערלה לא פסלה ליש בשחיטה וליש
 בזריקה, אלא א״ר אשי ריח ורבה בהאי קרא קחיפלגי
 וגרצה לו לכפר עליו עליו ולא על חבירו רבה סבר חבירו
 דוחיא דירי׳ וכו׳ לאפיקי האי ערל דלאו בר כפרה הוא
 וריח סבר האי ערל גמי וכו׳ בר כפרה הוא הואיל דאי
 בעי מהקן גפשי׳, והגה רש״י פי, שם דלפי הך אוקיחחא
 דרב אשי לא מיירי כלל בערלים מגויין, רק בערלים שאיגן
 מגויין, ומדין שיטי במלים הוא דפסול לר״ח, ולאו משום



 רבן פסח חיים חלוי
 מחוייב להקריב פסחס עליהם, ונשארו בדינם וקנון לאו
 בר תיובא הוא, אבל הא מימ דלענין עיקר דין מינוי
 אמרבו גם קעניס מקרא דשה לבית דהאב יכול למנותן
 שלא מדעתן, וזהו דמשגי ר״ז שה לבית מ״מ, כיון דבעיקר
 דין המיגוי אתרבו גם קעניס בהך קרא. וביאור הסוגיא
 דנדריס שהבאנו דלהכי לא מציגן למילף דאדס מביא קיפ
 מ״מ שלימ מהא דמביא אדם קיפ על בויב הקעניס, משום
 דשה לבית אבות לאו דאורייתא, ואע״ג דלפמשינ הרי עיקר
 דין המינוי והבאת הק״פ שמביא על בו״ב הקעגים באמת
 הוי מדאורייתא, נראה עפי״מ שפסק הרמב״ם בפיא מהל׳
 מחוסרי כפרה הל״ה ז״ל כבר ביארנו במעשה הקרבנות
 שכל מחוייבי קרבן אין מקריבין על ידן אלא מדעתן חוץ
 ממחוסרי כפרה שאין צריכין דעת בעלים מכיל, הרי דמבואר
 בדברי הרמב״ס רכל עיקר הך דינא דאין אדם מביא קרבן
 עיח שלימ הוא רק בקרבנות חובה, דלענין שיוקרב לחובתו
 צריכינן דוקא דעת בעלים, ולא בקרבנות נדבה, ולפ״ז הא
 דקאמר הגמ׳ בנדרים שם אלא מעתה יביא ארס פסח עיח
 שכן אדם מביא על בגיו ועל בגותיו הקעגיס, במיכ הוא
 משום דלפי הסיד דשה לבית מדאורייתא, הוה סיד דאתרבו
 קטגים בעיקר הדין פסח, שצריך שיוקרב הפסח עליהם,
 ובא בחובה טל הקטנים, ועיכ זהו דפריך הגמ׳ דנילף
 מיני׳ גם לגדולים דאדס מביא פסח טל חבירו שלימ, וזהו
 למשגי הגמ׳ לשה לבית לאו לאורייתא, ר״ל דאין פסחם
 קרב עליהם בתורת קרבן חובה, וטיכ ממילא שוב אין זה
 גוגמ להך דיגא דאין אדם מביא קרבן עיח שלימ, ולא
 מצינו למילף מינה לגדולים שקרבגם חובה שיהא אדם מביא

 קרבן פסח מל חבירו שלא מרמתו.
 האומנם דאכתי ציע, דייל דהכא בפסח כיון דעיקרו הוא
 קרבן חובה, שהוא חובת היום, איכ לא איכפת
 לן מה דקטן לאו בר חיובא הוא ואין הקיפ קרב לחובתו
 של הקטן, דמימ שייך בזה הך דאיא אדם מביא קרבן
 טיח שלימ, וכאשר כן מוכח מהא דצריכיגן לריבויא דשה
 לבית גבי קטנים שיהא האב מביא פםחס עליהם, הרי
 דבלאיה הוי דינא דאיגו יכול להביא קיפ טל בגיו ובגותיו
 הקטנים, והיינו משוס הך דינא דאין אדם מביא קרבן ע״ח
 של״מ, וכן נראה מבואר מהא דאיחא בפסחים דף פיח דאין
 שוחעין את הפסח על הנשים אלא מדעתן, ואף דאיכא
 למ״ד משים בראשון רשות, הרי דאף ק״פ שאינו בא בחובה
 מימ צריך דעת בעלים. אכן נראה, מהי משים בפסת
 רשות, אבל כיז הוא בעיקר הבאתו, שאינן מחוייבין להביאו,
 אבל כשקרב הוא קרב בדין חובתו של פסח, וכל דין קרבן
 חובה בו, משאיכ בקטנים דלאו בני חיובא נינהו, ולא
 חיילא עלייהו דין חובה כלל, איכ ממילא דפסחס חלוק
 גס בעיקר דין הקרבתו, דאין בו רק דין קיומא דפסח אבל
 איגו קרב בחובה, ואשר עיכ שפיר ייל דפסח הבא על
 הקטנים קרב גם שלא מדעתן, ואיגו בכלל קרבן חובה
 שצריך לעת בעלים. אלא לאפילו אם טמא להוא בכלל
 קרבן חובה שהיה צריך דעת בעלים, ורק מגזהיכ דשה
 לבית הוא דאתרבו דשוחטין על הקטגיס וממגין אותן שלא
 מדעתן, מ״מ ניחא הא דלא ילפיגן מזה שיוכל להביא פסח
 גם על הגדולים שלא מדעתן, דכיון דכל דין דעת בעלים
 תלוי בדין קרבן חובה, איכ הרי ודאי דכל צד דין קרבן
 חובה שבו גורס שיהא צריך דעת בעלים, ולפ״ז גם הא
 דקרב בתורת חובה גיכ גורס שיהא ליט שצריך דעת
 בעלים, וממילא דלא טציגו גילוי דפםח א״צ דעת רק בקטגים
 דאע״ג דמיקרו הוא קרבן חובה אבל מ״מ הרי איט קרב
 בחובה, משאיכ בגדולים דקרב בחובה בזה לא גלי קרא
 שיהא קרב שלא מלעת בעלים, וזהו למשני הגמ׳ דשה לבית
 לאו דאורייתא, ר״ל אינו חובה בקטנים, וממילא דליכא
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 מלבר קיום המצוה, איכ בחשי״ק דלאו בני מצות נינהו,
 ממילא לא קיימו שוס דבר, ועיכ כל שהגדיל או נתפתח
 ונשתפה חייב במצות מצה, כיון דאכתי לא קיימו דבר בדין
 אכילת מצה. ובאמת נראה, דגם בדין קיום המצוה חלוק מצה
 מפשח, דבפסח עיקר המצוה חלה על החפצא של מעשה
 המצוה, שהוא הקרבת הקרבן שעולה לו, לבזה שהקרבן
 עולה לשם בעליו הוי קיום המצוה שבו ממילא, ובכהיג
 דקיום המצוה נעשית ממילא, שוב הדר דיגא דחייל דין
 קיום המצוה גם בחשו״ק, כיון דמעיקר הדינים לא הופקעו,
 משאיכ במצות אכילת מצה, דבעצם מעשה המצוה דהוא
 אכילת המצה ליכא שים חלות דין על החפצא, ורק דחובמו
 בהמצוה היא דמשוי׳ לי׳ לקיום מצוה, ועיכ שפיר אמריגן
 דבחשויק דלאו בגי חיובא נינהו ממילא ליכא בהו גם דין
 קיום מציה כלל. ולפי״ז מיישב היעב הא דפסק הרמביס
 דלכשהגדיל פעור מפיש כיון דקיים גם חצות פסח, משאיכ
 במצה דליכא קיום מציה בחשו״ק, עיכ חתחייבין בה לכשגעשו

 בני חיובא, וכש״נ.
 אלא להא קשה בדברי הרמבים מהא דאיתא בנדרים
 דל״ו דפריך שם הגמ׳ אלא מעתה יביא אלם פסת
 על חבירו שכן אדם מביא על בניו ובנותיו הקטנים וכו׳
 אר״ז שה לבית אבות לאו דאורייתא, הרי דאינו יכול למנות
 כלל בויב הקטנים על הפסת מרית, ומשום דאין אדם
 מביא פסח על חבירו שלא מדעתו, ועיין ברטבים פיב מה׳
 קיפ ה״ח שפסק דאין שיחעין את הפסח מל הגדול שלא
 מדעתו, והיינו כמסקנת הםוגיא בנדרים שהבאנו דשה לבית
 לאו דאורייתא, ואיכ הא קשה דאיך נפער מפיש, כיון
 דחדית לא נמנה על הפסח ולא עשהו כלל. אלא דבעיקר
 הםוגיא דנדריס דשה לבית אבות לאו דאורייתא, ציע מהא
 דאיחא בפסחים רפיח על הא דתנן יתום ששחטו עליו
 אפיטרופםין יאכל במקום שהוא רוצה, דפריך שם הגמ׳
 שימ יש ברירה, ומשני רבי זירא שה לבית מימ, ופירשיי
 שם שה לבית מימ דלא בעינן דעתו כלל וע״כ לא שייך
 זאת לדין ברירה, וקשה דהרי רבי זירא במצמו הוא דסיל
 בנדרים דשה לבית לאו דאורייתא, ולא מהטא מינוי האב
 כלל לגבי הקטנים, ואיך קאמר הכא דשה לבית מימ, [ועיין
 בתום׳ שם דיה שה שפירשו משום זה להא דקאמר שם
 ד״ז שה לבית מימ ר״ל דשה לבית לאו דאורייתא וקטנים
 לאו בני מינוי כלל, ודברי התום׳ צע״ק ממשנתינו בעצמה
 דתנן יאכל במקום שהוא רוצה, ולפ״ד התום׳ הא יכול לאכול
 גם מפסחים אחרים, ולא עדיף פסח זה מפסח אחרים שאינו
 מטי עליו, ועוד דהא פרכת הגמ׳ דש״מ יש ברירה הא
 שייכה גם בעבדים, דתטא בפסחים שם דעבד של שני
 שותפין רצה מזה אוכל רצה מזה אוכל, בזמן שאינם מקפידין
 זעיז, וא״כ הא ש״מ יש ברירה, ובע״כ דשינויא דר״ז קאי
 גס על עבדים, והרי התם פשיטא דשה לבית דאורייתא,
 ובע״כ כפירשיי, ודברי התום׳ ציע]. ואשר עיכ נראה,דבאמת
 לענין עיקר דין המינוי והקרבת הקיפ שאדם שוחע את
 פסחו על בויב הקטנים, שפיר הוי שה לבית דאורייתא,
 ומינויו מינוי מדאורייתא, וכמו דאתרבו עבדים בהך דשה
 לבית שיכול הרב למנותן על פסחי שלא מדעתן, וכדאיתא
 בפסחים רפיח, ובעבדים הרי פשיעא דהוי דאורייתא לפימ
 דקי״ל נשים בראשון חובה, איכ הא הם חייבין בקיפ מרית,
 ואפילו למיד נשים בראשון רשות, מ״מ מהא דאוכל משל
 רבו הרי חזינן דהוי דאורייתא, דאלאיה הא הוי שלא
 למנוייו, ועיכ גס קענים דכוותייהו אתרבו בהך דשה לבית
 למטן שיכול האב למנותן על פסחו שלא מרמתן, ושיהא חל
 עליהן דין מינוי נבעלים של פסמ מרית. והא דשה לבית
 לאו דאורייתא הוא לענין חיובא, דלא איכללו קטנים בחיובא
 דקיפ שתהא חובה שיקרב קיפ על הקטנים ויהא האב



 רבן פסח חיים הלוי סח
 עליהן שוס קרבן. ודין זה הוא מדת, וכלילפינן לה מקרא
 דוביום באו, וכן הלא מבואר מרברי הרמב״ם בהי״א שם
 דגם בדיעבד לא הורצה, הרי דהוי מרית. ולפיז נראה,
 דהא דעימ אינו בר הבאת קיפ הוא מתרי עממי, חרא
 משום דלא נרע קיפ משאר קרבנות דע״מ אינו משלח
 קרבנותיו, שהוא זה דין המסוייס במת לבד, ועוד משום דין
 החסויים בפסח שאינו בא על הממאיס, שכולל כל הממאיס
 אן} אותן שמשלחין קרבנותיהן כמו טמא שרץ וכדומה, ונם
 עמא מת דכוותייהו. ולפיז הרי י״ל, דהא דפסק הרמבים
 דעבויי רמת אין שותעין עליו את הקיפ, לאו משום הך
 דינא דאין קיפ בא על הממאיס הוא דאין מקריבין עליו,
 דבאמת בזה שיה עימ לשאר ממאיס דעבויי דיני׳ כעהור
 בזה ואיתי׳ בפסח, אלא משום דע״מ הא אינו משלח שום
 קרבן, ובזה הוא דסובר הרמבים דגם עבויי דמת גיכ
 אין מקריבין עליו שום קרבן וכן גם פסח. אשר ע״כ הרי
 מיושב היטב השגת הראביד על הרמבים מהסוטא דפםחים
 שם דילפיגן טמא שרץ מע״מ, דש״מ דעימ שוה לשאר
 טמאים בזה, דבאמה אהיג דבמיקר הדין המסויים בפסח
 דאיגו בא בעומאה גם לדעת הרמביס שיה טימ לשאר
 טמאים, והא דשאני טימ טשאר טמאים לענין עבויי הוא
 משום דיגא רט״מ איגו משלח קרבגותיו דאיתי׳ גס בשאר
 קרבגוח, ואיכ לעגין דיגא האחור בפסח שאיגו בא בטומאה

 שפיר ילפי טהדד כיין לשרן הן בדיגן בזה, וכש״ג.
א לאכתי השגת הראביד במקומה טומדת,. דמיט תקשי ל  א
 דאיך ילפינן מטימ בשביטי שלו לטמא שרן לאין
 שוחטין וזורקין עליו, והרי אף לפמשיכ דבעיקר דין דחיית
 טמא לפיש החסויים בפסח טימ וטמא שין שוין, אבל
 הרי בטיכ הטמאי מתים נדחין לפיש משום דינא דטימ
 אינו משלת קרבנותיו, שזה שייך רק בטיט לבד ולא בשאר
 טמאים, וכדחזיגן דגם טבו״י נדתה לפיש, ואיך ילפינן טמא
 שרץ מיגיה, וציע. אכן גראה, טפיימ שכתב הרמביס שם
 זיל בריא בשגעמא בעומאות מן המת שהגזיר מגלת עליהן
 אבל אם הי׳ עמא בשאר עומאות מן המת שאין הגזיר
 מגלח עליהן שוחעין עליו בשביעי שלו אחר שיעבול ויזה
 עליו מכיל, ומקור דין זה הוא בגזיר דף ג״ג ביד שלאחריהם
 אמרו וכר רובע עצמות ורביעית דם לתרומה וקדשים אבל לא
 לנזיר ועושה פסח, [ועיין בתוספתא גזיר פיה שהגירסא
 שם היא לנזיר ולמקדש, ונראה רכן היתה גירסת הראביר
 גם בםוגיא, ולהכי הוא שכתב לא מצאתי לזה שורש וט׳],
 אלא דצ׳׳ע למה כתב הרחבים להוא זה רק אחר שיטבול
 ויזה מליו, והרי הלכה זו נאמרה על יסוד העומאה, דעומאה
 זו של רביעית דם ורובע עצמות לא השיבא עומאה לגבי
 עושה פסח, וא״כ הרי גם בלא עבילה והזאה ראויין הן
 להקריב הפסח בראשון. וגזיר יוכיח שאיגו סותר ימי גזירותו
 בשעה שנטמא, ובע״כ דלא חשיבא טומאה כלל לגבי גזיר,
 ואיכ ממילא דה״ה לעושה פסח, דתרווייהו חדא הילכתא
 נינהו, וכן חזיגן לגבי ביאת מקדש דתנן שם כל טומאה מן המת
 שאין הגזיר מגלח עלי׳ אין חייבין עלי׳ על ביאת מקדש,
 ושם גם בלא טבילה והזאה פעור, ומיש הכא גבי פסח
 דבטיגן דוקא טבילה והזאה. ואשר יראה לומר בזה, דדעת
 הרטבים היא, דהך הלכה דלא לנזיר ועושה פסח לא גאמרה
 רק על הא דטימ אינו משלח קרבטתיו, אבל בהדן השני
 שיש בפסח לבדו דעמא לאו בר פסחא הוא ע״ז לא נאמרה
 הלכה זו, ורובע עצמות ורביטית דס שוין לטומאת מת
 שלם ולשאר מיני טומאות דלאו בני פסחא נינהו. אשר
 לפיז הרי מיישב היטב דעת הרמב״ם הא דהצריך טבילה
 והזאה בטומאות שאין הגזיר מגלח עליהן, דבאמת אה״נ
 דמשום טעמא דעימ איגו משלח קרבגותיו כל שנטמא
 בעומאה שהנזיר איגו מגלח עלי׳ הוי בר הבאה דפםח, אלא

 דהרי

 חרושי רבנו הלכות
 למילף גדולים מיגייהו וכשיג, והא דיליף ריי במחוסרי כפרה
 לכשם שאדם מביא על הקעגים כך מביא על הגדולים שלא
 מדעתן, הוא משוס דקרבגות מחוסרי כפרה הויין קרבגות
 חובה וקרבים בתוכה גם בקעגים כמו בגדולים, ועיכ שפיר
 ילפיגן מיגי׳ גם לגדולים שמביא שלא מדעתן, משא״כ בפסח
 לאין קרבגם חובו:, ורק דקטגיס חשיבי בגי קיומא דפםת
 לבד, אין למילף מקרבן קטגים לקרבן גדולים, וכםיג. ועכיפ
 הא גתבאר, דגם לפיימ דמםקיגן דשה לבית לאו דאורייתא
 מימ איתרבו קטנים מהך קרא שממנים את הקטגיס שלא
 מרמתן והפסת מולה להם, ומשוס דבזה כו״ע ס״ל דשה
 לבית איות דאורייתא, ואיכ הא מיושב היעב הא דפסק
 הרמב״ם לקטן שהקריבו מליו בראשון פטור מפסח שני,
 כיון דכבר קיים הקרבת הפסת ומלוהו בראשון, וכשינ.

 פיו היא איזהו עמא שנדתה לפסת שני וכו׳ אבל הגוגע
 בנבילה ושרץ וכיוצא בהן ביום ארבעה עשר
 ה״ז טובל ושוחטין טליו אחר שיטבול וכו׳ טמא מה שחל
 שביעי שלו להיוח בארבעה עשר אעפיי.שטבל והוזה טליו
 והרי הוא ראוי לאכול קדשים לערב אץ שוחטין עליו אלא
 נדחה לפסח שני שנאמר ויהי אנשים אשר היו ממאיס לנפש
 אדם וכו׳ מפי השמועה למדו ששביעי שלהן הי׳ ומיז שאלו
 אם ישחט עליהן וכו׳ ופירש להן שאין שוחעין עליהן מכיל,
 ובהשגוח זיל אין דרך הלכה הולכה כן שהרי רב שאמר
 אין שוחטין וזורקין טל טמא שרץ מכאן למד ואיהו ס״ל
 שוחעין וזורקין על טבול יום וא״כ זה טבול יום ורחמנא
 לחיי׳, אלא האי קרא בשלא טבל ולא הזה דהיינו טמא
 שרץ ומעשה כי הוה הכי הוה ששחטו וזלקו טליהן קודם
 טבילה והזי׳ סברו שיעלה להן ולא שאלו אלא אחר זמן
 שחיטה וכו׳ מכיל, ביאור הדברים, דהרמבים מוכיח מהא
 לאחר להם חשה שידחו. לפיש, דקשה דהלא היו יכולין לטבול
 בו ביום ולעשות אחיכ הפסח, וכבר הקשו זאח החום׳
 בפסחים דף צ׳ מיייש, ומזה הוא שהוכיח הרחבים דעמא
 מה גם לאחר עבילה והזאה אינו ראוי למשוח קיפ,
 זהראביד כחב מיז שמכאן אין ראי׳ דמעשה שהי׳ כך הי׳ שלא
 הי׳ להם שהיה אז לטבול ולעשוח הפסח, ועל עיקר דגו של
 הרטבים דטבו״י דמה אין שוחטין עליו אח הפסח השיג
 הראביד חהא דרב יליף בפסחים דף צ׳ עיב טמא שרץ
 מטימ שחל שביעי שלו להיוח בעיפ דאין שוחעין עליו אה
 הפסח, ולרעה הרמבים דיש נפקוחא ביניהם בטבויי שלהן
 איכ איך ילפינן להו מהדדי בעוד עוחאחן עליהם, כיון דלא

 דמיין להדדי, וציע.
 לאשר יראה לומר בדעה הרמב״ס, דהנה בפ״ב מהל׳
 ביאה המקדש הי״ב כחבהרמב״ם זיל עמא שרץ
 וכיוצא בו והערל משלחין אח קרבנזחיהן ומקריבין עליהן
 חץ חפםח שאץ שיחטין אוחו על טמא שרץ וכו׳ אבל עמא
 מה אין חקריבין עליו קרבן כלל ער שיטהר עכיל, ומקור
 הדבר הוא מםוגיא דמו״ק דף עיז דדרשינן מקרא דוביום באו
 דבזמן שאיגו ראוי לביאה אין מקריבין עליו, ולשיטה רשיי
 שם קאי גם על טימ, ועיין בחום׳ שם שהקשו מהא דמרל
 וטמא חשלחין קרבטחיהן, אכן לדעה הרמבים הרי באמה
 טימ אינו משלח קרבנוחיו. וכן בנזיר דף מיז דחנן שם
 מי שנזרק עליו אחד מן הדמים ונטמא וכו׳ וחכיא יביא
 שאר קרבנוחיו ויטהר, ומבואר שם בירושלמי דיעהר החילה
 זאחיכ יביא שאר קרבנותיו, ועיין בתום׳ שם שכחבו דהוא
 משום דגם לרבנן סוחר חיהא אח הזבחים שהקריב משנעמא
 להא קפיר קרא שיביא קרבגוח גזיר בטהרה, אכן לדעה הרחבים
 הוא בפשיטוח משום דאין מקריבין על טימ, וטיין בכימ
 בהל׳ ביאה מקדש שם דהרמבים מפרש לכולא סוגיא דזקני
 דרוס בזבחים דף כיב דמתכפרין טמאי מה אין מקריבין
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 פסח גיכ ליה כאן, וא״כ ממילא לבר פסחא הוא, ורק
 לזה שאינו יכול להקריב שום קרבן אונסו ומוגפו מלהקריב
 את הפסח, ונמצא לפמור מחובמ ומצות פסח אץ כאן, ורק
 להוא אנוס מפסח עיי לץ חסרץ הקרבה שבו. אשר לפיז
 נראה, לוקא בטמא שמופקע הוא מעצם לץ פסח, ושם
 טומאה היא שמפקיעחו מלין פסח, בזה הוא לסיל להרמב״ם
 לאף אם הזיל בשני איט חייב כרח, מפני שכבר נפטר
 בפסח ראשון טגזהיכ רטמא ודרך רחוקה האמור בחורה
 לגבי פסח, משאיכ בעבויי ראינו נפקמ פלל מטצם רץ פסח,
 ורק דין חסרון הקרבה האמור בכל הקרבטח הוא דפגע
 בי/ והטומאה אינה רק טרמח למנוע ממנו דין הקרבה,
 וממילא דאינו בר פסחא, וגם דקלישא טימאהי/ על כן אץ
 זה בכלל עמא האמור בהורה, ורק דין אונס הוא לאית
 בי׳ לגבי פסח, ואם הזיד בשגי חייב כשאר שוגגין ואטםץ.
 וממחה הרי טיושבים היטב דברי הרחבים שכחב הטעם
 שהעמידו דבריהם במקום כרה מפגי שאיגו בזמן חיובא,
 ולא הקשי מעומאה שאין הגזיר מגלח עלי׳ דההזאה היא
 בייד, דבאמח כל היכא דחלה הזאהו בייד בשבח הרי עיי
 מגיעה ההזאה גשאר הוא בטומאחו ומיפער מכרה ומעיקר
 החיוב פסח לדעה הרחבים, וכדחזיגן דגם אם הזיז בשני
 גיכ פעור, ועיכ שפיר יכילין להעמיד דבריהם בכהיג גם
 במקום כרה, כיון דעכיפ לאחר החקגה ליה בי׳ שום חיובא,
 משאיכ היכא דחלה הזאה שלו בייג, דלמחר בייד שהוא
 חול הרי יזה ויעבול, ומגיעהו מפסח חהי׳ רק חדין אוגם
 כדין טבויי דחיובא לא פקע ואם הזיד בשט יהחייב, בזה
 הוא דקשיחי׳ להרמב״ם דאיך העמידו דבריהם במקום כרח,
 כיון שלא יופקע חיובו, וע״ז הוא שחיק דכל שאיט בזמן
 חיובו שפיר יכולין להעמיד דבריהם גס בכהיג. ועכ״פ נחציגו
 למדין בדעה הרטבים דגם טבויי דמה איגו בכלל טמא
 האמור בפסח, והא דאין שוחטין וזורקין עליו אח הפסח
 הוא משוס עעמא דטימ איגו משלח קרבגוחיו, וזהו להדיא

 כמשיכ למעלה.
 ולפי המבואר, הרי יש לישב דברי הרמביס שפסק דאין
 שוחטין וזורקין על טבויי רמה, וכבר הבאט מה
 דקשה דאיך ילפיגן עמא שרץ מע״מ בשביעי שלו, ודילמא
 דחייה טימ כשבימי שלו הוא משום הך דיגא דעימ אינו
 משלח קרבטחיו, וכדחזיגן דגם טבייי ישלו גדחה, מה דלא
 שייך זאח בטיש ובשאר טמאים, ומעחה הרי יש לישב
 זאח, דהרי לפמשינ הא נמצא דחלוק הך דיגא רטימ אינו
 משלח קרבנוחיו מהך דינא החסויים בפסח שאינו בא
 בטומאה, לענין הזיל בשני, דמשום הך דינא דטימ אינו
 משלח קרבנוחיו חייב אם הזיד בשני, ומשום דין טמא
 הגאמר בפסח מיפטר גם אם הזיד בשני, ולפיז שפיר
 ילפיגן עיש מעימ שחל שביעי שלו להיות בעיפ, דכיון
 דכייל לי׳ קרא דאיש איש וגוי לעימ בשביעי שלו בהדי דין
 טמא לדחוח לפיש, ואם הזיל בשגי פעור מן הכרח, ואיכ
 בעיכ דהוא מטמס דין חסויים שיש בפסח, וגלמד מזה
 דגם טימ בשביעי שלו הוא בכלל דין עמא הגאמר בפסח,
 ועיכ שפיר ילפיגן גם לטיש מיט׳, וכש״ג דבהך דיגא
 החסויים בפסח טימ ושאר טמאים שיין, ושפיר ילפיגן לעיש
 דהוא ככלל דין טמא לענין פסח, וכשינ. אלא דעיקר הך
 מילחא דמשום הך דינא דטימ אינו משלח קרבנוחיו צריך
 להיוח הלין לאס הזיל בשני חייב כרה אינו מוכרח, דייל
 רכל ששם טחא בי׳ הרי הוא נכלל בהך קרא לאיש איש וגוי
 מרחה לפיש, בין שמניעה ה קרבהו היא משום לין החסויים
 בפסח, בין שהיא מדין דע״מ אינו משלח קרבנוחיו, כיון
 דעכ״פ שם טמא בי׳ הרי הוא נכלל בהך קרא לאיש איש
 וגו׳ שגדחה לפיש, וגם אם הזיד בשגי ג״כ פעור, ודוקא
 בטבו״י הוה דהוי דיגח דחם הזיד בשגי חייב כרח, משום

 רקלישא

 להרי טמא בלאיה לאו בר הבאה רפסה הוא משום דץ
 המסרים שגאמר בפסח דטמאים גדחין לפיש, אשל בזה
 נכלל גס טמא בטוחאה שאין הגזיר חגלח עלי׳ וכשיג, ורק
 בטבויי דבדץ המסדים שנאמר בפסח הרי הוי דינא לטבויי
 דיני׳ כטהור והוי בר הבאה קיפ, וכדחזינן דטבויי בשאר
 טימאוה עושה פסח, ורק דבאנו למידן בי׳ משום הך דינא
 דטיח אינו משלח שים קרבן, ועיז הרי איחה לההלכה
 דרובע עצמוח ורביעיה דם לא חשיבא עומאה לעטן טושה
 פסח, וממילא דהוי בר הבאח קיפ ממינ, דמשוס הך דינא
 דטימ אינו חשלח קרבנוחיו הרי נאמרה ההלכה דלא למישה
 פסח, והך דינא החסויים בפסח שאינו בטמאים הרי ליחא
 בטבויי, וזהו שפסק הלטבים לבטבויי הוא לחלוק טומאה
 שהגזיר חגלה טלי׳ מטומאה שאין׳ הגזיל מגלח עלי׳, וכשינ.
 ולפיז הרי מחישבח היטב הסוגיא דילפא לטחא שרן מטימ
 בשביעי שלו, גם לדעח הרמבים, דהרי הך פרשה דאיש איש
 כי יהי׳ טמא לנפש הא הוא זה הדין החסויים בפסח דביחיד
 אינו בא בטומאה, דבזה לא נאמרה ההלכה לאבל לא לעושה
 פסח, ואיכ הא נכלל בהקרא בין טומאה שהנזיר טגלח
 עלי׳ ובין טומאה שאין הגזיר מגלח טלי/ ובטומאה שאין
 הגזיר מגלה עלי׳ הרי שוחעין וזורקין על טבויי, ורק על
 טמא הוא דאין שוחעין, ודין אחד לו עם שאר עמאים,
 ואיכ מדאין שוחטין על טמא זה גם בשבימי איכ שימ דאין
 שוחעין וזורקין על טמא שרץ, כיון דבדין זה המסוייס בפסח,

 כינהו עמאים חד דינא להו, וכשינ.
 והנה בפיו מה׳ קיפ היו כחב הרמבים זיל עימ שחל
 שביעי שלו להיוח בשבח אין מזין עליו אלא למחר
 ואפילו חל שביעי שלו להיוח בשלשה עשר בניסן והוא שבה
 ידחה ליום ארבעה משר ומזין עליו ואין שיחטין עליו כמו
 שביארנו אלא ידחה לפסח שני, והלא איסור הזייה בשבח
 משום שבוה והפסח בכרח והיאך יעמידו דבריהם במקום
 כרה מפני שביום שהוא אסור בהזייה משום שבוה אינו
 זמן הקרבן שחייבין עליו כרה וכו׳ עכיל, וצ״ע דהחינח
 טומאה שהגזיר מגלח טלי׳, דאין שוחטין וזורקין טל טבי״י שלה,
 ובטיכ דההזאה והטבילה הם בייג, אבל בטומאה שאין הנזיר
 מגלח עלי׳ דשוחעין וזורקין על טבו״י, איכ הא יכולה
 להיות ההזאה ועבילה שלו גם בייד דהוא זמן הכרח, וא״כ
 הא קשה בחל ייד בשבח אמאי איגה דוחה אח השבח,
 והיאך העמידו דבריהם במקים כרה, ועוד דלהדיא מבואר
 בפסחים דף סיט הזאה טימ הוכיח שחל שביעי שלו להיוח
 בשבח ובטרב הפסח וכו׳ ואיגה דוחה אח השבח, הרי להדיא
 רגם בהזאה ייר העמידו דבריהם במקום כרה, יקשה טל
 הרמבים שכחב העעם דהעמידו דבריהם מפגי שאיגו בזמן
 חיובא, וציע. ואשר יראה לומר בזה, עפיימ שפסק הרמבים
 בפיה שם הל״ב זיל מי ששגג או גאגס ולא הקריב בראשון אם
 הזיד ולא הקריב בשט חייב כרה וכו׳ אבל מי שהי׳ טמא
 או בדרך רחוקה ולא עשה אח הראשון אע״פ שהזיר בשגי
 איגו חייב כרה שכבר גפער בפסח ראשון מן הכרח עכיל,
 והנה גראה, דאעיג דלדעח. הרמביס עבו״י דמה גיכ איגו
 עושה אח הפסח, מ״מ לא דמי עבויי לעמא, דדוקא קודם
 טבילה דפעורו הוא משום הדין המםוייס שנאמר בפסח
 שאינו בא על הממאיס, דהוא זה דין הנאמר בדין פסח
 דטמא לאו בר פסח הוא, בזה הוא דאמרינן שכבר נפער
 בפסח ראשון חן הכרח, משא״כ בטבו״י, דבכל הטמאים
 שוחעין אח הפסח עליו, ואינו בכלל טמא האמור בפסח,
 ורק בעומאח מה הוא דאין שוחעין עליו משום טעמא דט״מ
 אינו משלח קרבנוחיו, והך דינא דע״ח אינו משלח קרבנותיו
 כיון דאין זה דין של פסח ורק דין של כל הקרבנוח דעמא
 לאו בר ההרבה הוא, איכ ממילא דהוא זה רק חסרון
 הקרבה, שאינו יכוצ צהקריב אח הפסח, אבצ הפקעה מדין



 חרושי רבנו הלכות בכורות חיים הלוי סט
 שותפות כ״א ירושה בלבל, ובעיקר הלין הא דישה חייבת
 בחעשיב, וכמש״ג. וגראה לגס לאחר חלוקה חלוק לין
 יורשים מדין כהגיס בגזהיג, דבימשה כיון רכל אחד זכה
 בחלקו הויא אח״כ חלוקתן זה כגגד זה ואחין שחלקו לקוחות
 הן דאין ברירה, משא״כ בגזה״ג דאיתא בב״ק דקיי דאין חולקין
 גזהיג כגגד גזה״ג, ואיכ כל אתר גועל תלקו בפ״ע משולחן
 גבוה, ואין כאן דין ברירה כלל. ועיין בתוס׳ זבחים דמ״ד
 שהביאו דעת רש״י דגזהיג משולחן גבוה קא זכו, והקשו מהא
 דדרשינן בזבחים שם לך שלך יהא לקדש בו את האשה, ולפי
 המבואר בםוגיא להכא לאין חולקין גזה״ג מגל גזה״ג, בע״כ
 מוכרחין אגו לאמר דהך קרא דלך יהא הוא דוקא לאחר
 שזכה הכהן בחלקו, אבל חתחלה פשיעא דאיגו יכול לעשות
 בו דבר, וכמו דאינו יכול לחלוק כגגדו, וכחבזאר בקידושין
 דניג רכל שאיגו יכול לחלוק כגגדו לא חשיב ממונו לשום
 דבר, ואעיג דבקידושין מייתי לה הגמ׳ להך דאין חולקין
 גם לעגין אתר שבאו לרשות כהן, הייגו המם דאיכא תרי
 קראי קרא דלך וקרא דמן האש וכמבואר בםוגיא שם, אבל
 הכא לרשינן לכרע מקרא ללך שלך יהא וכמבואר בסוגיא
 חבתים, וגם להתם כיון להויין קלשיס איכ גס לאתר
 חלוקה איגו זוכה בהן יותר מזכות המשמר בכלל, וע״כ שפיר
 מייתי לה הגיר דכיון דמעיקרא לאו ממוט הוא ממילא לא
 משיב ממוגו גס לאתר הלוקה, משא״כ בגזהיג דהוי ממון
 הדיוע, עיכ שפיר מהלקינן ואמרינן לנהי דמעיקרא אין לו
 בו זכי, כיון דיש לו דין משמר, מימ אחיכ כשבא למלקו
 ממילא געשה ממוט לכל דבר. ועיין ברמבים פיג מה׳
 בכורים הליא שכחב זיל הבכורים נוחנין אוחן לאנשי משמר והן
 מחלקיו אוחן ביניהם כקדשי המקדש, דמבואר מזה דשוין
 הן בחלוקתן לכל מילי לקרשי המקדש, ואין חולקין בכורים כנגד
 בכורים, והרי תנן בפיב דבכורים דהבכורים הן נכסי כהן, והיינו
 גיכ משום דבזכות משמר שוק הן לכל הקדשים, ורק בזכייתו
 בחלקו ממילא געשית שלו לכל דבר, ואיכ הא מיהא דמיקר
 זכייחו בחלקו עיי חלוקת המשמר אינו שייך לדין ברירה,
 כיון דמשולתן נמה קא זכו ואין לכהנים בק אכתי זכייה
 ממון, וכמשיג. ולפייז אם אך כהטם בגזהיג יורשים הם
 חשיבי יורשים גם לאחר חלוקה, כיון דכ״א גועל בפיע
 משולחן גבוה, [ואעיג רעיי זכייחו זכה יוחר דגעשה ממונו
 לכל דבר, מימ כיון דעיקר זכייחו בהחליקה היא מדין
 ירושה שפיר הוי דיגו כיורש, ולא איכפח לן במה שזכה
 יוחר כיון דהזכי׳ היא עיי ירושה], וא״כ שפיר חייבין
 במעשיב גם לדעה הרחבים דיורשין פעורין, דהרי גחבאר
 מעם פעורן משוס דגעשו לקוחוח, משא״כ הכא בגזהיג
 דלעולם הויין יורשים, בין קודם חלוקה בין לאחר חלוקה,
 עיכ ממילא חייבין לעולם במעש״ב, אם לא שניחא דכהגים
 בגזהיג מקבלי מחנוח הן, דאז חשוב לקוח בעיקר זכייה
 המשמר, ומיושבח הינוב הםוגיא גם לדמה הרמבים, וכמשיג.

 הלכות שגגות
 פי״ג ה״ן־ הורו ביד בחלב מן החלבים שהוא חוחר
 ואכל מיעוע הקהל על פיהם וגורע להם
 שחעאו וחזרו בהן, ואחיכ הורו שעיז פלוגית מותרה ועבד
 אוחה מיז מיעוט אחר על פיהם וכשיצערפו האוכלים לעיבדיכ
 יהיו רוב הרי אלו מצערפין אעיפ שהיתה להם ידיעה
 ביגתים טכיל, ובהשגות זיל בטיא ולא אפשיטא היא ולא
 ביד מייתו ולא צבור מייתו עכיל, ומשיג על הרמב״ם שפסק
 דמצערפין ומשמע דחייבין בקרבן צבור והרי איבעיא דלא
 אפשיטא היא ומםפיקא לא מייחו קרבן. צבור דאין חטאת
 באה בגדבה. ולכאורה ייל, להא דפסק הרמביס דמצטרפי
 הוא רק לעטן זה שלא יהא גחשב כיחיד שעשה בהוראת

 ביר

 דקלישא עומאחי/ ולא גכלל בהך קרא דאיש איש כי יהי׳
 גומא לגפש, וכמבואר בהום׳ פסחים דן* צ׳ עיייש, וכן הוא
 פשוט ממשגתיט דשוחטץ וזורקין טל טבויי ומחויכ, שזהו
 דק משום דקלישא טומאתן ולא איכללו בכלל טמא, אשר
 לפיז ייל דרוקא בטבויי הוא דאמריגן דאטיג דאיגו משלח
 קרבגותיו מימ דין דחייתו לפיש איגו בכלל טמא כיא בכלל
 אטם ואס הזיר בשט תייב, כיון דלא איכלל בקרא דטמא
 לגפש, משא״כ בטמא ממש, דשם טמא בי/ לא איכפת לן אם
 מטמחו מפסח היא רק מעטמא דאיגו משלחקרבגותיו, אבל מכיפ
 כיון דעמא הוא כבר הוא גכלל בהפרשה דעמא לגפש לפטור
 בפסה ראשון מן הכרת גם אם הזיד בשט, ולפ״ז שוב קשה
 הסוטא דליף עיש מע״מ בשביעי שלו, כיון דיוכל להיות
 דהא דעימ נדחה הוא מעעמא דאיגו משלח קרבגותיו, כיון
 דגם הא דאינו משלח קרבנוחיו מועיל לפעור מפסח ראשון
 כדין טמא, ושוב ליכא למילןז שאר עמאיס מיט/ ועיכ צ״ל

 כמשיכ לממלה.

 הלכות בכורות
 היי וכן האחים שירשו מלאים מאביהם הרי הם
 פטורים מן המעשר אבל הגולדיס להם בשוחפוח
 לאחר מכאן מאלו הבהמוח בין לשוחפין בין לאחין חייבין
 במעשר מכיל, והלח״מ הקשה מיז מהא דאיחא בב״ק דקיי
 עיב כי קמיבעיא לן כגון שנפלו לו עשר בהמוח בגזל הגר
 מיחייבי לאפרושי מיגייהו מעשר או לא יורשין הוו דאמר מר
 קנו בחפיסה המה חייבין או דילמא מקבלי מחנוח הוו וחנן
 הלוקח והניחן לו במחנה פטור ממעשיב עיכ, הרי להדיא
 ראם יורשין הויין חייבין במטשר בהמה טל מה שירשו ואיך
 פסק הרטבים דפטירי. ומיין ברמנים בהייג שם זיל כהן
 שנפלו לי עשר בהמוח בגזל הגר פעורין מן המעשר שמחגוח
 כהונה מתנות הן וכבר ביארנו שהנותן מתנה פטור מן
 המעשר מכיל, וזהו דברי הגמ׳ שבב״ק, הרי להדיא דגם
 הרחבים סובר כן דרישה חייבת במעשיב, וקשה על מה

 שפסק הכא דורשין פעורין.
 ונראה לומר, דבאמח גם הרמב״ם סיל דרושה חייבת
 במעשר בהמה, והא דפםק הכא דהאחין פעורין,
 הוא משום דס״ל, רכל אחין שירשו אי משום דין ירושה כל
 אחד זוכה בחלקו לעצמו, ואיגן געשין שוחפין יחד להיוח כחד
 בעלים, ועל כן הוי דיגן, או דבאמח איגן חשובין להיות
 שוחפין יחד, או לשוחפחן נעשה ממילא עיי חלקו של כל
 אחל שיש לו בהירושה, ועיכ זהו שפסק הרחבים דהיורשץ
 פעורין ממעשיב, לממינ, לאם באמה אינם שוחפין ויש לכל
 אחד חלק במקצחן הרי כיא בפימ ליה בי׳ חיובא דמעש״ב
 כלל, וגם דהרי דרשינן בבכורוח דנ״ו מ״ב יהי׳ לך ולא
 של שוחפוח יכול אפילו קנו בחפיסה הביח חיל יהי/ הרי
 דדוקא אם נעשים שוחפיס וכולן נעשק כחד בעליס אז הוא
 רחייבים, אבל אם כל אחד יש לו חלק בפיע ממעטינן חקרא
 דיהי׳ לך דפעורין ממעש״ב, ואם נימא דנעשין שוחפיס
 ממילא גיכ פעורין, דכיון דאין שוחפתן באה עיי ירושה מכח
 אביהם, ורק דהם בעצמן משחחפין ממילא, עיכ דגם
 כשטס שגשתתפו דחשוב לקוח דפטור ממעש״ב. ולפי״ז הרי
 נמצא, דבעיקר הדין דעת הרחבים דרושה תייבת בחעשיב,
 ובחד יורש גם לדעה הרמב״ס חייב במעש״ב, ורק בשנים
 שירשו הוא דפטורין, ומשוס דשוחפחן יש בה לקוח מוסיף
 על הירושה. ולפייז בגזל הגר, דהוא ממחטה כהונה הטחטס
 לאנשי משמר, דהוא לכל המשמר ביחד, וכולהו ביחד משולחן
 גבוה זכו, אם אך נימא דורשים הן שפיר חייבים במעשיב,
 כיון דכולהו ביחד חד בעלים הם, דהזכי׳ היא לכל המשמר
 יחד, וכיון דדין חורה ירושה בזה הא אין כאן מעשה



 *גגות חיים המי

 צירופן רק לענק שמיקר החמא שלהן יחול בי׳ דק המל©
 חמא של צבור המחייב בקרבן צבור, ושמומיל זאת לפטרן
 מקרבן ימיר, אבל מ״מ קרבן צטר לית כאן, ממממא דאין
 קרבן אחד בא מל שגי חטאים, ועיכ זהו שפסק הרמב״ם
 בםתמא דמצטרפין, כיק דגם אם מצטרפין פטורים ג״כ
 מקרבן צבור, וכל האיבטיא היא רק לעגין אם תייבים בקרבן
 יחיד, ובזה כיון דנשאר בספיקא פטורין גס מקרבן יחיד.
 ובזה הראב״ד חולק וסיל ראם אך מצטרפין חייבין גם
 בקרבן צבור, ועיכ זהו שהשיג דהו״ל למיפםק דדן צירופן
 הוא ספיקא, כי היכי דליפטרו בין חקרבן יחיד בין מקרבן

 צבור.

 הלכות טומאת מת
ם ? היד אין הקבר מטמא חכל סביביו טד שיהיה ש י  פ
 חלל טפח על טפח טל רום טפח אפילו הגביה
 ה בגין ע״ג חלל עפח עד לרקיע הכל טמא לפי שהכל
 כקבר, היחה טומאה רצוצה ולא הי׳ שם חלל עפח טומאה
 בוקעת ועולה בוקעת ויורדת וכו׳ זה כלל גדול בטומאיו
 מת שכל דבר המטמא באהל מן המת אם הי׳ רצוץ וכו׳
 הרי הטומאה בוקעת וכו׳ ואינה מטמאה מן הצדדין וכוי
 ואם הי׳ טקום הטומאה חלול טפח על טפח וכו׳ הוא
 כקכר סתום ומטמא מכל סביביו עכ״ל, ובהשטת זיל זה
 העגין שלש מדות יש בו שאם יש במקום הטומאה טפיו
 מרובט אט״פ שהטומאה ממעטח החלל והרי הוא כטומאה
 רצוצה ובוקעת ומולה ומטמאה באהל כמו״כ מטמא כל
 סביביו במגע וזהו קבר סתום, ואם יש שם עפח פנוי תלל
 איגו מעמא באהל אבל מעמא כל סביביו במגע, ואם אין
 במקום הטומאה טפח מרובע זו היא טומאה רצוצה שבוקעת
 ועולה ומטמאה באהל ואינה מטמאה במגט מצריה, וזו
 הרצוצה אם היא בכותל שבין שני בחיס או במעזיבה שבין
 בית לעלי׳ רואין לאיזה צד היא יותר קרובה ובוקעת לאותו
 צד ומטמא כל מה שיש באותו אהל, ודברים הללו מתבררים
 מן המכנה מארונות דראביצ דברכות ומבית כפרץ את פצימיו
 דביב דוק ותשכח עכיל, וכן פסק בפכיה שם דכל שיש בו
 חלל מפח פנוי אינו מעחא באהל. והנה חלק הראביד בין
 טומאת מגע של קבר לעוחאת אהלו, ביש בו חלל טפיו
 פנוי, משום דהכי מוכח מהך דבית שפרץ את פצימיו בביב
 דף ייב דמטמא כל סביביו, דקשה מזה על הסוגיא דברכות
 דייט דאר״א בר צדוק מדלגין היינו ע״ג ארוגות של מתים
 וכו/ דמפורש שם בסוגיא עעמא משוס דרוב ארוגות יש
 בהן חלל טפח, וקשה דהרי גם בבית איכא חלל טפמ, אלא
 ודאי דבמגט מטמא בכל גווגי, ובאהל איגו חטטא אלא
 כשאין שם חלל טפח פגוי, ועיין לקמן פייב ה״ו דהרמב״ם
 הוכית מהך דארונות דראביצ דארוטת של עץ אין כהן דיך
 קבר, ולעעטי׳ אזיל דסיל דאדרבה כל טומאתו של קבר
 היא רק ביש בו חלל עעיע פנוי, ובעיכ דארונות לא
ש בהן  הויין קבר, אבל להראב״ד זהו גופי׳ עהרתן חה ד
 חלל טעיע, ועיין בתוס׳ בביב דף ק׳ שתירצו דמיירי
 בארונות פחוחים, דאין מטמאין משום קבר כיון דאיגן
 םתומין, ודינן ככל אהל דעלמא, דביש בו חלל עעיט חוצן
 בפני העומאה, ובזה הרי דעת הרמב״ם והראביד שוה
 דמיירי בסתומין. והנה הראב״ד בפייב שם תירץ על הך
 דמדלגין היינו ע״ג ארונות, דטומאת קבר שוה לטומאת
 גולל ודופק, דתנן בהו בגזיר לף גיד דאין הגזיר מגלה עליהן
 וע״כ גם כהן איגו מוזהר עליו, וזה סותר לדברי הראביד
 דהכא בעיקר הדין שהוכיח הנא דאיגו מעמא כלל, וציע.
 ובעיקר דעה הראביד שכחב לחלק בעומאח קבר בין
 מגע לאהל צימ, דהרי מגע ואהל חרווייהו מחד
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 ביד דקייל דחייב, וכמו שפסק הרמביס כן בריש פייג שם,
 אבל אהיג דגם קרבן צבור לא מייתי גיכ מספיקא. אלא
 דמימ צ״ע לשון הרמבים שכתב בסתמא דמצערפין, דמשמע
 דחייבין גם בקרבן צבור, וזהו השגת הראב״ד אמאי דכתב

 הרמב״ם בסתמא דמצערפין.
 והבה המוס׳ הקשו על הא דמיעוט בתלב ומיעוע במיז
 דמיבעיא אם מצערפי, והלא אין קרבגן שוה, ואיזו
 קרבן יביאו אף אם יצערפו. ולכאורה ייל דגם האיבעיא
 דגמ׳ גיכ קאי לעגין אם היחידים תייבין, ראם יצערפו הויין
 צבור שעשו בהוראת ביד דפעורין, משאיכ אם לא מצערפי
 הוי יחיד שעשה בהוראת ביל לתייב. וייל דמשויה סתם
 הרמב״ם וכתב בסתמא דמצטרפין, משום דמקרבן צבור
 בלאיה פטורין אף אם גימא דמצטרפין דאיזו קרבן יביאו
 כקושית התום/ וכל האיבעיא היא רק לעגין קרבן יחיד,
 וע״כ פסק בסתמא דמצטרפין ופטורין גס מקרבן יחיד.
 אלא דצ״ע בחלב ודם דהתם קרבגן שוה וגם שם פסק
 הרמב״ם בסתמא דמצערפין, וציע. וי״ל להשגת הראב״ד
 היא רק על חלב ודם. ובדעת הרמב״ס ייל דס״ל דבאמת
 בחלב ודם איפשיטא האיבעיא, דהא האיבעיא דמיעוע בחלב
 וחיטוט בע״ז הוי באה״ל דחיעוע בחלב ומיעוט בדם
 מצערפין, ודעה הרמבים בכמה מקומוח דאחיל הוי פשיטותא,

 וציע.
 והבה בעיקר הך ריגא דצבור שעשו בהוראה ביד דפטורין
 מקרבן יחיד ציע, אם הטעם הוא משום שחייבין
 בקרבן צבור, ואיכ גמצא דהקרבן צבור הוא שפוערן מקרבן
 יחיד, או דגימא דהוי דין בפיע דצבור שעשו בלזוראח ב״ד•
 פעורין, ושני דינים נפרדים הם בהוראה ביד, חדא דפעורין
 מקרבן יחיד, והשניה דחייבין בקרבן צבור, ולא דהקרבן
 צבור הוא שפוטרן מקרבן יחיד. והנה לקמן בהוריוח דף
 ה׳ הניא ונודעה החטאה ולא שיודעו החועאין, ועיין ברמביס
 בפייל מהל׳ שגגות הליל שפסק דחייבין בקרבן יחיד, ואעיג
 דהויין צבור שעשו בהוראת ביד, הרי להליא ללאו בצבור
 חליא חילחא כי אם בחובת הקרבן צבור, וכיון לפטירי הכא
 מקרבן צבור ממילא דמחחייבים כל אחד בפגי טצמו בקרבן
 יחיד. והגה ההם דף ג׳ חגן דאפילו לאחר שגחכפרו הצבור
 היחיד שעשה טפיי ההוראה פטור, והרי קרבן איגו מכפר
 על להבא, והיחיד בפגי עצחו הא לא הוי בר הבאה קרבן
 צבור, ואיכ הא הוי צבור שעשו בהוראה ביד בלא קרבן,
 ומדפעור שימ דצבור שעשו בהוראה ביד פטורין גם בלא
 כפרח קרבן. אכן נראה, דיחיד שעשה לאחר שנתכפרו הצבור
 דינו חלוק, ראם באנו לדון לענק עצם החיוב של קרבן
 צביר, בזה ודאי דכל שחטא לאחר שהביאו הצבור כפרחן
 אינו מצטרף להצבור לענין טצם החובה קרבן, כיון דבשטח
 חעאו כבר פקע מהצבור דין חובה קרבן, אכן אם באנו
 לדון לענין עצם החעא ודין המחייב שבו, בזה אמרינן דגם
 בעשה לאחר כפרה מ״מ מצטרף מיהא להצבור לענין עצם
 מעשה החעא וההעלם, והוי בכלל דין העלם חעא של צבור
 שיש בו דין החחייב בקרבן צבור. אשר ע״כ שפיר פעור
 חקרבן יחיד, כיון דעצס החעא וההעלם דין קרבנו הוא
 של צבור אלא דמיפטר מקרבן, וע״כ שפיר מיפטר גם מקרבן
 יחיל, כיון לדינו הוא בקרבן צבור, משאיכ בהך דיגא
 דונודעה החטאה ולא שיולעו החוטאין, לאימעוט ממיקר
 החיוב של קרבן צבור, נמצא דעצם החטא והעלמו אימעוט
 מדין קרבן צבור, שפיר מחחייבי בקרבן יחיד, כשאר שגגוח
 חטא, כיון דאימעוט מגזהיכ של צבור. אשר לפיז ייל
 בדעה הרמב״ם, דסיל דאף אס מיעוע בחלב ומיעוט בדם
 מלטרפי, מימ כיז הוא לעגין עיקר הדין של קרבן צבור,
 אבל מימ איכא דין בפיע בדין קרבן דשני חטאים לא
 מצטרפי לחיוב קרבן אחד, אשר ע״כ ממילא דלא מועיל
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 בין טומאת מגט של קבר לטומאת אהלו, דבמגע ממלוא
 בכל מוגי אף בשיש שם חלל טע״ט פנו/ ובאהל איגו מטמא
 כי אם כשהטומאה ממעטת את החלל טעים, וכבר הקשינו
 דהלא תרווייהו חד דין טומאה כינהו, ומהית נחלק בינייהו,
 אכן לפמש״ג הרי גיחא, דבאמת גם לדעת הראב״ד לעולם
 שם קבר בי, בין שיש שם חלל מפח פנוי בין שהטומאה
 חטטטת את החלל עעיט, והא דמצריך הראביד שהטומאה
 תחטט את החלל טעיט ולא יהא שם חלל טעיט פנו; הוא
 משוס הםוגיא דנזיר דדין קבר שמטמא הוא משום ההילכתא
 דטומאה רצוצה בוקעת, וא״כ הא צריכיגן שתהא הטומאה
 שבתוכו רצוצה, דהוא דוקא בשאין שם חלל טעיט פנוי,
 וא״כ הרי לא שייך זאת אלא לענין לטמא באהל, דשייך
 בזה עממא דע״ר בוקעת, משאיכ לענין טומאת מגע, הרי
 לא שייך כלל טעמא דבקימה, וטומאתו היא בלא בקיעה,
 וע״כ שפיר מטמא במגע בכל מוגי, נס ביש שם חלל טעיט

 פנוי, כיון דלעולס שם קבר בי׳.
 והנה הרחב״ס הרי חולק בזה מל הראב״ד, וכמו שפסק
 רכל דין טומאת קבר הוא רק בשיש שפ חלל טעיט
 פנוי, והיינו משום דסיל דההילכתא דטיר בוקעת סותרת
 גם לדין טומאת קבר, ואעיג דטומאתו מחמת עצמו, אבל
 מימ כיון שהוא זה מחמת החת, עיכ חיילא גם עיז ההילכהא
 דטיר בוקעת רכל שהוא רצוץ אין בו רק בקיעת טומאה
 של המת טצמו ולא טומאות אחרות, וכמו שסיים בטעמא
 דבעיגן בקבר חלל עעיט פנוי וזיל זה כלל גדול בטומאת
 מת שכל דבר המטמא באהל מן המת אס הי׳ רצוץ וכו׳
 הרי הטומאה בוקעת וכו׳, וזהו להדיא כמשיכ. אכן קשה
 עיז מהסוגיא מזיר שהבאגו, דאיתא שם דהא דקבר מטמא
 •הוא משוס דאמר מר עיר בוקעת, הרי רכל טומאת קבר
 •היא ברצוצה, ולא בשיש שם חלל עעיע פגוי, וציל דהרמבים
 לא הי׳ גורס להך דאמר מר גבי קבר. ולפי הגירסא שלגו
 •צ״ל לדעת הרמבים דסיל דקבר שאגי, דאף ביש שם חלל
 טעיט פנוי, מ״מ חשיבא טומאתו לעולם רצוצה, ויש בה
 דין'בקיעה. ואין בזה חידוש, דכיון דמבואר בסוגיא דהא
 דקבר מטמא באהל הוא משוס דטיר בוקעת ועולה בוקעת
 ויורדת, איכ ממילא דזהו יסוד גזהיכ של קבר שטומאתו
 תהא בה דין רצוצה ודין בקיעה, עיכ ממילא דלעולם הויא
 טומאת קבר עומאה רצוצה, ואף ביש בו חלל עע״ע פגוי,
 ולעולם דין בקימה בי׳. אלא דהא מיהא קשה לדעת הרטבים
 שפסק דהיכא דהעומאה ממעטת את החלל עפת אינו מטמא
 כלל משום קבר, וכתב הטעם בזה משום רכל שהוא רצוץ
 הרי הטומאה בוקמת וכו׳ ואינה מטמאה מן הלדדין, דמבואר
 מזה לטומאה רצוצה שבוקטת סותרת ומבטלת לדין קבר,
 והא לפי הסוגיא דנזיר הא נמצא דאדרבה כל לין טומאת
 קבר הוא משום ההילכתא רטיר בוקעת, הרי דלא סתרי
 כלל אהדדי. אכן נראה, למרי דינים נינהו, דבאמת הא
 דמייתי הגמ׳ טממא דאמר מר טיר בוקעת ועולה בוקטת
 ויורדת גבי קבר, הרי זה לא גאמר רק מל דין שהקבר
 מטמא מכל סביביו וטיג, מיז הוא דקאמרה הסוגיא דהוא
 טרק בקיעה דרצוצה, אבל בעיקר דק קבר בטומאת טצמו
 שהוא בטצמו הוי אב הטומאה כל תוכו בין במקום המת
 בין שלא במקום המת וגגו וכתליו, הרי זה לא שייך כלל
 לההילכתא דעיר בוקעת, וטומאתו היא רק מגזהיכ דאו
 בקבר, ואיכ הרי שפיר ייל דבעיקר חלות שם ודין קבר
 אמריגן דההילכתא דעיר בוקמת סותרת לזה, ומשום דבההילכתא
 גאטר שלא תהא מהטומאה הרצוצה שום טומאה אחרת
 וטומאת צדדץ כלל, ורק שהמת טצמו מטמא מגלו, אשר
 בזה ככלל שלא תחול ברצוצה גם טומאת קבר, אבל אה״נ
 דלאחכ שחלה בי׳ דין טומאת קבר, וגעשה אב הטומאה של
 קבר, שפיר אמרינן להא דקבר מטמא מכל סביביו ועיג

 הוא

 קרא גפקי בגזיר דגיג, דדרשיגן שם וכל אשר יגע על פני
 השדה זה המאהיל, [ועיין בראביד פיב מה׳ עוימ שכתב
 דאשר יגע היא עומאת מגע טל פגי השדה היא טומאת אהל]
 או בקבר זה קבר סתום, הרי דתרווייהו טומאת מגע ואהל
 של קבר מתר קרא גפקי, ותר דיגא להו, דקבר הוי אב
 הטומאה לעמא במגע ובאהל, ואיך מחלקיגן ביגייהו דבמגע
 מטמא בכל גווגי ובאהל איגו מטמא אלא כשהטומאה טטעטת
 את החלל טפח. והנראה לומר בזה, דהגה מקור הך דינא
 דקבר דצריך שיהא בו פותח טפח הלא הוא באהלות פיז
 לחנן שם נפש אטומה הנוגע בה מן הצלרין טהור מפני
 שטומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורלת, אם היה מקום
 הטומאה עפח על טפח על רום עפח הנוגע בה מכל מקום
 טמא מפני שהיא כקבר סתום, הרי להליא דדן טומאת
 קבר שמטמא מכל סביביו הוא דוקא ביש בו עעיט, אכן
 קשה מיז מהא דאיתא בנזיר דניג או בקבר זה קבר סתום
 דאמר מר טומאה רצוצה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, הרי
 דיסוד דין טומאת קבר הוא משום ההילכתא דטיר בוקעת
 וכו׳, ואיכ הא לריכינן שתהא הטומאה שבתוכו רצוצה, דהיינו
 דוקא בפחות מפותח טפח, ואיך תנן הכא להיפוך רכל
 טומאתו של קבר היא דוקא ביש בו טעיט, דלא הויא
 הטומאה רצוצה. והנראה מוכרת מזה, דהא דבטינן עע״ט
 ושם אהל בדין טומאת קבר, אין זה כלל מדן ממיט ואהל
 של הבאת טומאה, כי אס דהוא דין בפ״ע מסויים בקבר
 דבעינן בו שם אהל טומאה, אבל לא אהל של הבאה. וכך
 הדין מתן מסברא, דהרי באמת ליכא בקבר שום צד הבאת
 טומאה, דאף שלא במקום המת גיכ טומאתו היא מעצמותו
 מדין קבר האמור בתורה, וכיון לאין בו דן הבאת טומאה
 איכ ממילא דגם דין אהל שבו גיכ לאו אהל של הבאה
 הוא. אשר לפיז משנתינו דתנן דבעיגן בקבר עעיט איגה
 סותרת כלל להסוגיא דנזיר דטומאת קבר היא מההילכתא
 דרצוצה, ומשוס דגראה, דאעיג דבמלמא קייל דכל שהטוטאה
 ממעטת את התלל טפת פקע דין אהל מיני/ ואיגו מביא
 ואינו תוצץ, משום דהויל טומאה רצוצה, מימ כיז הוא לענין
 לין אהל של הבאה וחציצה, בזה הוא דהוי דינא דרצוצה
 מבטלת דין אהל שבו, וממעטת שיטור טפח שבו, חשאיכ
 לטנק דין אהל טפט דבעינן בקבר, דטומאתו היא מעצמו,
 שהוא בטצמו הד אב הטומאה בפיע מגזהיכ, אבל אין בזה
 שום דין הבאה, וכן דין אהלו אין בו דין אהל הבאה, רק
 דין אהל טומאה לחוד, לתלות טצס השם של קבר, בזה לא
 מציגו שהטומאה תמעט את השיעור אהל טפח שבו. וכך
 הסברא מתגת, דכיון רכל עיקר הך דיכא שהטומאה ממטטת
 את השיעור טפת הוא משום ההילכתא דטיר בוקטת ועולה
 בוקעת ויורדת, וכמבואר בראביד פי״ב מטוימ שם, איכ לענין
 הבאה והציצה דעיז הוא דנאמרה ההילכתא דבוקעת שתופקע
 מינה דין הבאה וחציצה, עיכ ממילא הוי דינה שהטומאה
 הרצוצה מפקעח גם אח הדק אהל וממעעח אח השיעור עפח
 שבו, משאיכ לטגין טומאה קבר, דההילכחא דרצוצה בוקעח
 אינה סוחרח כלל לדין טומאה קבר, עיכ ממילא דאין
 הרצוצה סוחרח כלל אח שם האהל טומאה האמור בקבר,
 ואין הטומאה ממטטח אח השיטור טפח שבו. ולפי המבואר
 בסוגיא דנזיר דאדרבה טיקר טומאה קבר היא בצירוף
 ההילכחא דבוקעח, איכ מטילא דבעיגן דוקא בקבר שחהא
 הטומאה שבו רצוצה, כדי שיהא בו דין בקימה, ומימ אין
 זה סוחר כלל למשגחינו דבטינן בקבר דין אהל טפח, דאהינ
 דעצם האהל צריך שיהא בו טעיט, ורק דהויא רצוצה במיעוט
 הך שיעורא עיי הטומאה שבתוכו. והרי בדברי הראביר
 הא מבואר להדא דקבר המטמא באהל הוא ביש בו טעיט
 והטומאה ממעטתו, וכגראה מקור הדברים הס הסוגיא דגזיר
 מם המשנה, וכמשיכ. ולפ״ז הרי ניחא הא רמחלק הראביד

 יח



 ימאת מת חיים הלר

 רק הקבר בלבל, וגם בלא המת מטמא׳ או לנימא דזה שהוא
 הקבר טס המת ביתר זהו מיקר הטומאה של קבר, ומטמא
 כולו אף שלא כגגד המת מדין טומאת קבר, וכן הואהגזה״כ
 של קבר דכולי, מם המת ביתד הוא טיקר הטומאה והאב
 של קבר, אבל הקבר בלבדו בלא צירוף המת והטומאה שבו
 אין זה אב הטומאה של קבר ואין בו טומאת קבר. ונראה
 דהכי מוכח מהא דפםק הרמבים בפיג מה׳ אבל הליב זיל
 וכן אם גגע הכהן בקבר לוקה, אבל גוגט הוא בבגלים
 שנגעו במת אעיפ שמיטמא בהן טומאת שבעה טכיל, והיינו
 משום לאזהרת כהנים נאמרה רק על עומאות הפורשות מן
 המת טצמו, ומימ הרי פסק דבנטמא בקבר לוקה, ובעיכ
 להאג הטומאה של קבר הוא כמו שהוא עס המת ביחד,
 ועיכ כהן ליקה על טומאתו. והכי מבואר מדברי הרטבים
 בפיו מה׳ נזירות הליח זיל מי שנדר והוא בבית הקברות נזירות
 תלה עליו ואפילו שהה שם כמה ימים אין עולין לו ולוקה
 על שהייתו שם וכו׳ איגו מגלח שערו כשיצא משם ואם
 נטמא שם בביהיק באחת טן הטומאות שהנזיר מגלח עליהן
 איגו מגלח ואינו מביא קרבן טומאה עכ״ל, הרי דפסק
 דבקבר אעיפ שאינו מגלח עליו מימ לוקה על טומאה זו,
 וגם מעכבתו חלחול טליו גזירות טהרה, והוא כמו שפסק
 בפיה שם הטיו זיל גזיר שגטמא למת עומאת שבעה בין בטומאות
 שהוא מגלח עליהן כמו שיתבאר בין בטומאות שאיגו מגלח
 עליהן היז לוקה מכיל, וע״כ לוקה טל טומאת קבר ואעיפ
 שאיגו מגלח מלי׳, אבל הא מיהא גראה דגם לענין מלקות
 בעיגן טומאת המת עצמו, להא עיקר אזהרת גזיר היא מקרא
 דלא יטמא להם במותם ומקרא לעל גפשית מת לא יבא,
 הרי דעיקר אזהרת גזיר היא שלא יטמא במת טצמו, ומימ
 הרי פסק הרמב״ם דלקי על טומאת קבר, הרי דעיקר
 טומאת קבר היא כמו שהוא עם החת ביחד. וכן הוא מוכת
 גם מהא דמבואר בדברי הרמביס שהבא גו דבגטמא בקבר
 אף שאיגו מגלח אבל מימ אין אותן הימים עולין לו למגין
 הגזירות, ובגטמא בכלים שגגעו במת הלא מבואר בנזיר דף
 ג״ ד דמי טומאתו טולין גם למגין הגזירות, וכן פסק הרמבים
 בפיז שם היח, אלא ודאי דקבר שאגי דטומאתו היא כמו
 שהוא עם המת ביחד, ואעיג דקבר הוי אב הטומאה בפיע
 מגזהיכ דאו בקבר, אבל מימ זה שהוא עם המת ביחד
 זהו הקבר שבקרא, ועיכ גזיר וכהן לוקין עליו ואין ימי
 טומאתו עולין למנין הנזירות. ולפיז נראה, דזהו דמייתי הגמ,
 הכא הך לטומאה רצוצה בוקעת וכו׳, לנראה דאעיג דקבר
 הוי גוף הטומאה, אבל מימ כיון דעומאתו היא מה שהוא
 עם החת ביחד, ממילא שייך בי׳ חציצה לאשוויי׳ קבר בלא
 מת דאז יהי׳ טהור, וע״כ הקבר גופי׳ צריך להיות אהל
 החוצץ טל כל תוכו, ולא יטמא חבחוץ משים דהוי קבר
 בלא חת. וגראה עוד, דחלבד דחיילא חציצה על טומאת המת
 שבתוך הקבר, עוד חייל גם דין חציצה על טומאת הקבר
 טצמו כמו שהוא בגגו וכתליו, דכיון דטומאתו היא
 מה שעשוי לתוכו, וכדחזיגן דמצטרף המת וכל תוכו עם
 הבגין יתד להיות אב העומאה, וכל שעשוי לתוכו והטומאה
 שלו הויא בצירוף תוכו חשוב אהל גס על עצמו לתוץ בפני
 טומאתו הבאה לו מתוכו שלא יטמא מבחוץ. ועיכ זהו
 דמייתי הגמ׳ הך דטיר בוקעת, כיון דמצד הדין הי׳ הקבר
 חוצץ טל טומאתו והמת שבו, ורק משום ההילכתא דטיר
 בוקעת הוא דמטמא. והרי יסוד דברי הראביד הוא מהא
 דאיתא בברכות דארוגות שיש בהן חלל טפח אין בהן טומאה
 מבחוץ מרית, וכמבואר בדברי הראביד בעצחו, ושם הא
 מבואר להדיא טעמא דאהל טפח חוצץ, הרי להדיא דהקבר
 בעצמו הוי אהל לחוץ טל טומאתו, ומיושבת היטב הסוגיא
 דגזיר כמשיכ. [והגה לדעת הרמבים דקבר הוא ביש בו
ע פנוי, הרי מיושב היטב הא דצריכיגן לעעמא  מלל עעי

 דבקיעה

 י<ד חרושי רבנו הלכות י

 היא מדן בקיעה לרצוצה, אשר על כן ממילא קם דינא
 דהיכא להעומאה והמת ממעע את המלל טפמ אז היא טומאה
 רצוצה דפקע מיגה דין קבר לגמרי, וכש״נ לההילכתא דטיר
 בוקעת נאמרה רכל שהיא רצוצה לא יהא בה שום טומאה
 רק הבקיעה שמעצם המת, משאיכ בשיש שם מלל טעיט
 פנוי, דחייל בי׳ דין קבר, וזהו קבר האמור במורה שהוא
 אב הטומאה לעמא באהל, אז שפיר אמרינן דהגזהיכ הוא
 שיחול בטומאתו דין רצוצה ודין בקיטה לטמא באהל עיג ומכל
 שביביו, ומיישבים היטב דברי הרחבים והסוגיא דגזיר. ויסוד
 פלוגתת הרטבים והראביר היא, להראביל סובר להא דתגן
 דבקבר בעינן טעיט הוא דין בפיע דבעינן בי׳ שס אהל טומאה,
 אבל אהינ דאין דין רצוצה סותר לחלות דין קבר, ועיכ
 מפרש להםוגיא דנזיר כפשעה דלעולם אין קבר מטמא באהל
 דק כשהטומאה ממעטת את החלל טפח, ודעת הרמביס
 היא רכל יסוד דין שיעור טפח האמור בקבר הוא משום
 דבלא״ה הויא רצוצה דמבטלת שם קבר, ועיכ ממילא דחלל
 טפח פנוי בעינן בקבר, והסוגיא מזיר היא משום דלאתר
 שחייל בי׳ דין קבר הוי דינו לטומאתו חשיבא רצוצה, ומטמא

 באהל ע״ג ומכל סביביו מדין בקיעה דרצוצה, וכשינ.
ה התום׳ בנזיר שס הקשו על הא דמייתי הגמ׳ על נ ה  ו
 טומאת קבר הך דאמר מר טיר בוקעת ועולה בוקעת
 ויורדת, והא טומאת קבר לא הויא מדין רצוצה דהרי קבר
 מטמא אף שלא כגגד הטומאה. ונראה לומר בזה, דדן
 רצוצה אתרווייהו חיילא, בין על עומאת המת ובין על טומאת
 הקבר, ובתרווייהו איתא לדין בקיעה, וע״כ עמא כל מה
 שכנגד הקבר משום ההילכמא דעיר בוקעת שהיא בכל הקבר
 כולו. ואעיג ללא שייך דין רצוצה רק בטצס הטומאה ולא
 בטומאת הבאה, וכדכתב הרמב״ס בפייט מה׳ עוימ היא גבי
 כוורת וז״ל היתה הטומאה בתוכה הכל טמא וכו׳ וכל שתחתי׳
 כנגד הטומאה, הרי רתחתי׳ איגו טמא רק כנגד הטומאה
 לבד ולא כנגד שאר תוך הכוורת, והיינו משום לכגגל
 הטומאה להויא רצוצה עיכ בוקטת גם למטה שאין שםתלל
 טפח, משאיכ כגגד שאר תוך הכוורת דהויא רק טומאת
 הבאה ע״כ לא חייל בה דין רצוצה ואיגה בוקעת למטה,
 הרי מבואר בזה דבעומאה שבאה עיי הבאה לא שייך רצוצה,
 מ״מ גבי קבר שפיר חייל דין רצוצה על כל תוכו אף שלא
 כגגד הטומאה, משום דעומאת קבר חשיבא עצם הטומאה
 זלא טומאת הבאה, או דנימא דטומאת קבר הויא כולה תדא
 טומאה עם החת ביחד, ועיכ אלימא טומאת קבר למיתל
 על כולי׳ דין רצוצה שבוקעת, ומיושבת היטב קישית התום׳,
 וכש״ג. אלא דציע, דמימ הרי מהא דמטמא אף שלא כגגד
 הטומאה, הרי חזיגן דקבר יש בי לין טומאה בפיע גם בלא
 דיגא דרצוצה, דגהי דאחרי שחייל בי׳ דין קבר שוב הוי
 קבר רצוץ ומטמא, אבל טיקר טומאתו לכתתילה בתוכו גם
 בצלליושלא כגגד המת הא הויא מדין קבר בלא בקיעה,
 זבעיכ דטומאת קבר הוי גזהיכ בפיע אף בלא לין רצוצה,
 ואיכ הא קשה למה מביאה הגמ׳ להך דטומאה רצוצה בוקעת
 גבי קבר, ולמה לא םגי בטיקר דין קבר לבד שמטמא באהל,
 וגם ציט דאמאי לא תהא טומאת אהלו של קבר כטומאת
 מגמו, שמעמא מבחוץ אף בלא טעמא רבקיעה, וציע. וגראה
 לומר, דהגה בםגהדרין דף מיז איתא קבר הגמצא מוחר
 לפגותו פיגהו מקומו טהור ומותר בהגאה, וברמבים
 פיח מטו״מ הל״ה ז״ל וקבר הידוט אסור לפנותו ואם פנהו
 מקומו טהור מכיל, והיינו משוס דכיון דנפנה המת מתוכו
 שוב לא הוי קבר ופקע מיני׳ טומאת קבר שלו. אלא דיש
 להסתפק בעוד המת בתוכו ומעמא, ועומאת קבר הא הויא
 גזהיכ ואב הטומאה בפ״ע מקרא דאו בקבר, אם נימא
 דטומאתו הוא הקבר בלבד, והמת והטומאה שלו איגו מוטיל
 רק לענק שיחול עליו שם קבר. אבל הטומאה של קבר הוא
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 מממא כל הביטו אף במגע׳ מיון לחציצה זו של צד הפנימי
 חועלח לחצוץ בפני צד החיצון להפקימ מיני׳ עיקר דין קבר,
 איכ הרי ממילא שייכא חציצה זו גם לענין עומאח מגע
 שלא יעמא חבחוץ, כיון דחשוב איגו גוגע בקבר כלל, דהא
 פקע מיגי׳ דין קבר מבחוץ, וע״כ כחב להך שמעמא כל
 סביביו במגע רק בלשון וייל. והנה מסקגח דעח הראביד
 הרי היא, דבמגע מעמא בכל גווני אף ביש בו חלל עעיע
 פגוי, וםיל דלא שייך דין הפקעח קבר גם בצד חוץ, אבל
 מ״מ דן חציצה בפני הטומאה אית בי׳, ועיכ זהו מעמו
 של הראב״ד דסיל דביש בו חלל עעיע פנוי אינו מעמא
 באהל, וזהו גיכ עעמא דהסוגיא דצריכינן לההילכחא דע״ר
 בוקעת, ומיושבים היעב דבריגו בדעת הראביד, וכמשיכ.
 והנה לדעת הרמביס שסובר דקבר הוא ביש שם חלל
 עפת פגוי, אלא דגם בזה יש ההילכתא דבקיעה,
 משום דק הוא גזהיכ של קבר דעומאתו תשובה רצוצה,
 וכמבואר בהסוגיא מזיר שהבאנו, צ״מ אם זה הגזהיכ דחשוב
 טומאה רצוצה הוא משוס דין טומאת קבר, ולעגין עומאת
 קבר הוא דחשוב רצוצה, אבל אם באנו לדון על טומאת
 המת עצמו לא הויא רצוצה, ואין בה דין רצוצה כלל, כיון
 דש שם חלל עע״ט והויא תחת אהל, או דגימא דהגזהיכ
 הוא טל טומאת המת עצמו גיכ, דכל שהוא בקבר סתום
 הויא רצוצה, וממילא דכל שהוא כנגד המת עצמו אית בי׳
 טומאה רמת עצמו, כיון דחשיבה עומאתו רצוצה, ורק שלא
 כגגד המת שם הוא דעומאתו היא רק מחמת קבר ולא מחמת
 עצמו של מת. כיון דאין שם מת, אבל כגגד המת חשיבא
 עומאה הבאה ממת עצמו, כיון דדין רצוצה בה. אכן זה
 מבואר מהא דפםק הרמביס בפיו מה, נזירות דגזיר שגעמא
 בבית הקברות איגו מגלח מכוס דאין הגזיר מגלח על עומאת
 קבר, ואם גימא דכגגד המת יש בו דין רצוצה של עצמו של
 מת, איכ אמאי איגו מגלח, אלא ודאי דגם דין רצוצה שבו
 הוא גיכ רק מדין טומאת קבר, ולהכי הוא דאיןהגזיר
. ונראה דהראב״ד חולק גם בזה, וסיל דאם אך  מגלח טלי,
 הי, גזה״כ שיחול דין טומאה רצוצה בקבר סתום, איכ לא
 שייך כלל לומר לזה יהא מלין טומאת קבר, דההילכתא
 דרצולה על כל דבר ודבר כמי שהוא בעצמותו, והרצוצה
 שכגגד המת מקריא עומאת מת מצמו, והרצוצה שבצדדין
 שלא כנגד החת חשיבא טומאת קבר, אבל דגימא דגס
 רצוצה זו שהיא כנגד המת יהא דין בקיעתה ודין רצוצה
 שבה מדין טומאת קבר ולא מדק טומאת מת עצמו, סיל
 להראביד חה לא אמרינן, כיא ראם אך הלה שם רצוצה
 טל המה, ממילא השיבאעומאח מה עצמו ולא טומאת קבר,
 ואעיג דיש שם חלל טפח, מיט כל שהוא בכלל בקיעה
. ולפיז  דרצוצה חשוב טומאה מה עצמו, וגזיר מגלח עלי,
 הרי מיושב היטב סחירה דברי הראביד שהבאגו, דבפייב
 כהב דטטמא דמדלגין היו ט״ג ארוטח הוא משום דאין
 הנהנים מוזהרין על טומאה קבר, כיון דאין הגזיר מגלח
 עלי׳, וכבר הקשינו מיז דא״כ איך מוכיח בפיז שם מהך
 דמדלגין דביש בו חלל טטיט פנוי אינו מעמא באהל, והא
 אף אם יש בו טומאה אהל גיכ אין הכהן מוזהר מליו,
 אכן לפייז גיחא, דמ״מ הא זה מיהא שפיר מוכח דדן בקימת
 דרצוצה מיהא ליחא ביש בו חלל טפח, וכדחזיגן דאין הכהן
 מוזהר עליו, ואיכ ממילא דליה בי׳ טומאה אהל כלל, וכמבואר
 בהםוגיא דגזיר רכל טומאה אהל של קבר היא רק מההילכהא
 דבוקעח, ובטיכ דביש בו חלל טעיט איגו מטמא רק במגע
 ולא 'באהל. והא דהוצרך הראביר בפי״ב לעעמא דאין כהן
 מוזהר טל טומאה קבר, הוא משום דבהך דמדלגין היחה גם
 עומאח מגע של קבר, דזה איחא גם ביש בו חלל ממיט,
 וטיז הוא לכחב טממא לאין הכהן מוזהר עליו, לזה פשיטא
 דכיון דליה בי׳ ההילכחא לרצוצה, והאהל חוצץ בין המה

 למבחוץ
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 לבקיעה, כיון דבלאיה הא יש שם אהל חוצץ, אכן לדעה
 הראביד דדן קבר הוא כשהטומאה ממעטה אח החלל עפח,
 ואיכ הרי אכחי ציע למה מייחי הגמ׳טטמא לטירבקטח,
 והרי בלא״ה ליכא אהל החוצץ, דהרי הטומאה ממעטה אח
 השיעול טפח. אכן מלבד דגם בלא אהל כלל מ״מ כל
 טומאה טמונה צריכיגן לטעמא דבקימה, וכמבואל בחולין
 דף קכ״ה, אלא דאפילו אם נימא דבקבר באין שם אהל
 טפח לא מקריא טמונה כלל, כיון דהקבר טצמו מצטרף
 להיוח אב הטומאה, מימ ניחא דעה הראביד, לפי המבואר
 בדברי הראביד בפייב מטוימ הליא דהא דהטומאה ממטטח אח
 השיטור טפח הוא גיכ משום ההילכחא דבקיעה, איכ הרי
 טכ״פ צריכיגן לטממא דבקיעה, כיון דבלא״ה הא יש כאן
 אהל טפח גם לדטח הראב״ד]. ולפיז הא שפיר חלוקה טומאה
 מגע של קבר טטוטאח אהלו, כיון דכל הטעם דאינו מטמא
 באהל כשיש שם חלל טטיט פגוי הוא משום דהאהל של
 קבר חוצץ בפני טוטאחו שבחוט, וא״כ כיז הוא בטומאה
 אהל, משא״כ בטומאה טגע הלי לא שייך כלל ענק חציצה,
 ולא גאמר דן חציצה כלל בטומאה מגע, ועיכ זהו שמחלק
 הראביל, ללטומאח אהל בטיגן לוקא שהטומאה המעט אח
 החלל טע״ט, כי היכי דחהוי טומאה רצוצה, ולא יהא לין
 חציצה בפני הטומאה שבחוט, משאיכ בטומאה מגע, נהי
 דבטומאח מגע של גגו וכחליוטצטרף בזה נם טומאה המה
 שבחוט, אבל מימ כיון דדן חציצה מיהא ליח בה מיכ

 שפיר מטמא בכל גווגי.
 והנה לקמן בפכ״ה הליא כחכ הרמבים זיל עמוד העומד בהוך
 הביה וטומאה רצוצה חחחיו וכו׳ ואם יש במקום
 הטומאה טעיט טל רום טפח הרי הוא כקבר סחוס ומטמא
 מכל סביביו והביח כולו טמא שהרי האהיל על הקבר עכיל,
 ובהשגוה שם זיל זה אינו אלא כשאין שם חלל טפח פנוי אבל
 יש שם חלל טפח פנוי איגו מטמא באהל דיל שמטמא
 כל סביביו ויש דברים מסייעים לזה מימ בשיש שם
 טפח פנוי אינו מטמא באהל וכו׳ עכ״ל, והגה דברי הראביד
 שכחב וייל שמטמא כל סביביו יש לפרשם בחרי גווני, או
 דריל שמטמא כל סביביו כמגט, וכשיטתו הכא בפיז שהבאגו
 דבמגע מטמא אף ביש שם חלל טפח פנוי, או דריל דהביח
 כולו טמא משוס סוף טומאה לצאח, ורק דטומאח אהל ליה
 בי׳, וכאשר כן מבואר בחום׳ בביב דף ייב בהך רביח
 שפרן אח פלימיו, דהא דמטמא כל סביביו הוא משום סוף
 טומאה לצאת, וזהו גם כווגח הראב״ד. אלא דגראה מלשון
 הראביר שכחב זאח בלשק וייל, ואי משום סוף טוטאה
 ל5אח הא הדא זאח טומאה ודאיח, אלא ודאי נראה דכוונח
 הראביר היא שמטמא כל םביביו במגע, ועיכ כחב זאח
 בלשון ו״ל, ומשום דמהך דביח שפרץ אח פצימיו דמטמא
 כל סביביו אכחי לא מכרטא מילחא אם הוא משום דבמגע
 מטמא גם ביש בו חלל טעיט פנוי או משום סוף •טומאה
 לצאח וכמבואר בחום׳, ועיכ כחב זאח בלשון וייל. והרי
 זה סוחר לדבריגו שכחבגו בדעה הראביד, דטממא דבעיגן
 שלא יהי׳ שם חלל טעיט פטי הוא משום שלא יהא חשוב
 אהל החולץ, ולפום הך טעמא הרי לכאורה ודאי דהוא רק
 לענק לטמא באהל, דשייכא בי׳ חציצה אהל, ולא לענין חגע,
 ומדתזינן בדעת הראביר דייל דביש בו חלל טעיט פנוי גם
 במגע אינו מטמא, שימ דטממו הוא טעמא אמרינא ודלא
 כמשיכ. אכן נראה, דבקבר מלבד שמועיל בי׳ דין חציצת
 אהל על הוכו על טומאחו מלטמא בחוץ, עוד חייל בי׳ דין
 חציצה אהל גם להפקיע מהצל שלהק עצם דין קבל, דכיון
 דעיקר לין קבל שבגט וכתליו הוא עייז שעשר לתוכו, איכ
 ממילא דהצד הפגימי שבו חוצץ מל צד החיצון ומפקיעו מכלל
 חורה קבר. אשר לפייז הרי מיושבים היטב דברי הראביד,
 בהא דמבואר בדבריו דיוכל להיות דביש בו חלל טעיט איגו
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 הטומאה טע״ט, מימ כיון לבבית יש בו טעיט תהני גם
 לעגין קבר, כמו למהגיא לעגין אהלים, או לא, לי״ל ללא
 מהגיא הך הלכה דכתלים רק לעגין הבאת טומאה ולעגין
 דין אהלים, אבל לא לעגין קבר, וגם דיל דבקבר הוי דיגא
 דבעיגן טפח טל טפח במקום הטומאה טצמה והמת גופו,
 וממילא לא מהגי גבי׳ דינא דכתלים, כיון דםוף סוף במקום
 שהמת עצמו מוגח שם אין טעיט. והגה בהליד שם כתב
 הרמבים זיל אין הקבר מטמא מכל םביביו עד שיהא שם
 חלל עע״ט טל רום טפח וכו׳ זה כלל גדול בטומאת מת
 שכל דבר המטמא באהל מן המת אם היה יליז שאין לו
 חלל טפח העומאה בוקעת ועולה וכו׳ ואיגה מטמאה מן
 הצליין וכו׳, וקשה דמאי שייכות הוא דין רצוצה בוקעת לדין
 קבר, דהרי דין רצוצה הוי דין בהבאה טומאה, משאיכ
 בקבר דהוי אב הטומאה בפיט. אולם גראה, רכל דין טומאת
 קבר הוא בזה שיש בו דן אהל הבאת טומאה, ובזה שחייל
 מליו דין אהל זה גופא משר לי׳ לקבר, משאיכ אס לא
 הוי אהל איט שייך כלל להטומאה ולא הוי קבר כלל, וכמבואר
 ברטבים פיט מטומאת טת הליד זיל הגכרים אין להם
 טומאת קברות הואיל ואיגן מעמאין באהל הרי הגוגע בקברן
 טהור עד שיגע בעצמה של טומאה או ישאגה מכיל, וכן
 הוא בפיג מה, אבל טיייש, והייגו משוס דכשאין בתוכו דין
 טומאת אהל ממילא אין הקבר שייך להמת כ$ל, ואין בו
 דין טומאת קבר, ועיכ היג דכוותה כיון דהויא רצוצה ופקע
 טיגה דין אהל הבאת טומאה, ממילא שוב לא הוי קבר
 ואיגו מטמא גם במגע, וזהו דכייל הרטבים בהדדי חלל
 טפח האמור בקבר דהוי חד חילחא טס שיטורא דטפח של
 אהל הבאה טומאה, חה גופא דהוי אהל של הבאה טומאה
 זה גופא משר לי׳ לקבר כשהוא סחוס, [ואעיג דיש לחלק
 דמה גכרי שאני דפקע מיגי׳ דין טומאה אהל כלל, משאיכ
 בפחוח מטפח רכל ביטולו של האהל הוא רק מההלכה
 דרצוצה, ואיכ ייל דלא שייך זאה לעגין טומאה קבר, וכאשר
 כן מוכרח לדעה הראביד דסובר דגם ברצוצה הוי קבר,
 ובמה נכרי לא השיג, ומשמע דסיל כדמה הרמביס דאין
 קבריהן מעמאין אף במגע, וגס דייל, דהא דקברי נכרים
 איגם מעמאין במגע, לאו משום דקבר בעי אהל, רק דעעמא
 דכיון דחזיגן דליכא גבייהו עומאח אהל, והייגו משום דהגזהיכ
 הוא דבעיגן שיגע במצמו של מה, ממילא כמו כן לא שייך
 בהו עומאח קבר, מימ לפייד הרמבים דסובר דרצוצה אין
 בה עומאח קבר, שפיר הוי טעמא כמשיכ, דבעיגן אהל
 הבאה טומאה, וממילא דרצוצה וקברי גכריס חד טעמא
 להו], ומדכחב הרטבים רכל טיקר הטעם דבעיגן בקבר
 טעיט הוא רק משום דין רצוצה, מבואר מזה דדעח הרמבים
 דמלבד דין אהל של הבאה טומאה ליכא דין בפיט בקבר
 דבעי מקום טעיט, ושניהם שוק דכל מה דהוי אהל לעגין
 הבאה טומאה הר אהל לענין קבר. ולפיז בבלוע בכחלים,
 לדמה הרמבים דדן טעיט של אהל ודין טעיט של קבר
 חד דינא הוא, ואיכ בבלוט בכחלים דיש בו טט״ט של הבאה
 טומאה, ממילא חשוב קבר גיכ, כיון דדין אהל של הבאה
 טומאה וקבר חד דיגא הוא. ולפיז מבוארים היטב דברי
 הרמבים דסמך לה סוטה, דהרמבים מפרש דמיירי בשהסוכה
 םחומה, וטמאה משום מעשיה קבר עיי ההלכה של דין
 כחלים, ועומאח קבר עלי׳ לטמא באהל, ולכן איש מה דכחב
 הרחבים להך דיגא הכא בפיז, וגס לא הביא החילוק של
 חחצי׳ ולפנים ומחצי׳ ולחון, משום דרק עיקר הדן אחי
 לאשמעיגן דגם גבי קבר איכא להך דינא דכחלים כמו גבי
 אהל, ולכן כחבם הכא בפיז דאיירי בהלכוח קבר, ופשוט
 דגם הכא בעינן כל הדגים המבוארים באהל וא״צ להביאם

 בהדא.

 והנה הראביד בפיז שם הליד כחב וזיל שאם יש במקום
 העומאה
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 למבחוץ, איכ ודאי דטומאת מגטו שמבחוץ היא רק טומאה
 קבר ולא טומאת המת עצמו, ואעיג דטומאתו היא טס
 החת ביחד, מימ טומאתו מדין קבר היא דבאה, ואין הנזיר
 מגלח עלי׳, ועיכ אין הכהן מוזהר טלי׳, ומיושבים היטב

 דברי הראביד, וכשיג.

 פ״ז הל״ז טומאה שהיא רצוצה בכוהל וסמך סוכה לכוחל
 הסוכה טמאה שהרי נעשה הכוהל צד מצדי
 האהל ואע״פ שהצדדין טהורים לגוגע אילו לא הי׳ עליהן
 אהל אבל משגעשה טליהן אהל האהל כולו טמא שהרי הטומאה
 בתוכו עכ״ל, ובהשגוח זיל אין דרך המשנה כדבריו דחגן
 פיז נפש אטומה הנוגע מן הצללין טהור מפגי שטומאה
 בוקעת ועולה בוקעת ויורלח,אם היה מקום הטומאה טפח
 על טפח הנוגע בה מכל מקום טמא מפני שהוא כקבר
 סתום, סמך לה סוכות טמאות וריי מטהר, הגה שאין הסוכה
 טמאה אלא שיש במקום הטומאה טפח על טפח שנעשית
 הסוכה דופן הקבר ומטמאה במגע מכל סביביה ולא באהל
 אלא איכ הקבר פחוח אליה ונו׳ אבל בנפש אטומה כיון
 שהנוגע בנפש מן הצדדן טהור אף הסוכה הסמוכה לה
 טהורה במגעה ובאהלה מחוכה וכו׳ שאם אין קבר אין
 גולל ונפש .אטומה אינה קבר וכו׳ עכיל, והרמביס מפרש
 דה א דסמך לה סוטה טמאוה דחגן במחגי׳ קאי על גפש
 אטומה, ומשום דכיון דםמך לה סוכוח ונעשיה אהל ממילא
 פקע מינה דין רצוצה, והטומאה מחפשטח לכל האהל, וכדחנן
 בפיו דאהלוח כוחל שהוא לאויר והטומאה בחוכו חחציו
 ולפנים הביח טמא וכו׳, הרי לטומאה הבלועה בכוהל חשובה
 כמו בחוך האהל, והינ דכווחה בסמך לה סוכוה מעשה
 הנפש אחה מן הכהליס המשמשים אח הסוכה הטומאה
 מחפשטח בהוך הסוכה שהיא אהל שלה. ולא חלק הרחבים
 בין מחצי׳ ולפנים למחצי׳ ולחוץ, משום דדעח הרמבים דדוקא
ן בדין מחציו ולפנים ד  בסמך החקרה לצד הכוחלאז הוא מי
 זמחציו לחוץ, משאיכ אם החקרה מונחה על הכוהל אז כל
 הכוהל שייך להאהל, וכמבואר כן בלשון הרמב״ם בפכיד
 מטומאת מת שכתב שם זיל כותל שהוא לאוד וגג הביח
 סמוך לכוחל ואיגו מורכב טל הכוהל וכו׳ חחציו ולפגיס הבית
 טמא וכו׳ טכ׳ל, הרי מבואר להדיא דאם היה מורכב מל
 הכוהל אין בו דין דמחציו ולפגים וחחציו ולחוץ, אלא רכל
 הכוהל שייך להאהל, ומפרש הרמבים דהך דםמך להםוכוח
 איירי בשהחקרה מורכבח טל הכוהל, ולכן לא הזכיר החילוק
 דבק מחציו ולפגים למחציו ולחוץ. ודעה הראב״ד ציט,במשיכ
 לגפש אטומה שאין בה פוחח טפח כל הסוכה טהורה בין
 במגעה בין באהלה מחוכה, ומיש מטחל המשמש אה הביח
 וטומאה בחוט דהביח טמא. וציל דהראביל סיל להךרסמך
 לה סוטה איירי באהל עראי או באהל חלוש דאז אין הנפש
 בעל לגבי האהל ואין בו דין עומאח כחלים, ועיכ הסוכה
 טהורה. אלא דציע קצה למה םחם הרמבים הך דיגא דסמך
 לה סוטה ולא הזכיר להדיא דאיירי בשמורכב על הכוחל,
 וכן צ׳ע למה חלקן הרמביס וכהב הך דיגא דבלומ בכחלים
 בפכ״ד שם והך דסמך לה סוכות בפיז, ולא סמכן אהדדי,

 והלא תד דיגא הוא.
 והנה בהא דחגן בפיז שם דאם יש בהגפש טפח על
 טפח הטגע בה טמא טפט שהיא כקבר סחוס ואם
 לאו הטומאה בוקעח ועולה בוקעח ויורדח, והייגו טשום
 להא לקבר מטמא באהל הוא דוקא בשיש בו חלל טפח טל
 טפח, אבל בשאין בו חלל טעיט אין בו דין קבר כלל, ציע
 בבלוע בכחלים מחצי׳ ולפגים דהביח כולו טמא, ואעיג דאין
 במקום הטומאה טעיט מימ טמא משום דהכוחל שייך להביח
 וחשוב כאילו הטומאה מונחה בחוך הביח, אם מהטא הך
 הלכה גם לדינא דעעיט של קבר, שאע״פ שאין במקום



 מאת מת חיים הלוי עב
 משום משא, לא דכוימ משום משא מים אהל זרוק שמי׳
 אהל ומיס לא שמי׳ אהל, והך משום משא פירושו רוקא
 משום משא, דאי משים אוירא אין כאן חציצת אהל דהרי
 הן פתוחין למעלה, והנה בעירובין דף ל׳ ובחגיגה דף כיה
 איתא שם הך פלוגתא דרבי ורבי יוסי ברבי יהודה
 וכהך אוקימתא דפליגי באהל זרוק אם שמי׳ אהל אם לא,
 ואיכ הנך סוגיות מוכיחות דמשום גושא גזרו, ולמה
 פסק הרמב״ם רמשים אוירא. ועיין ברמב״ם בפי״א שם
 שכתב זיל הנכנס לארץ העמיס בשידה תבה ומגדל הפורחין
 באויר עמא שאהל זרוק אינו קרוי אהל עכ״ל, הרי דהרמבים
 גיכ פוסק כהך אוקימתא דפליגי באהל זרוק, דהוא זה רק
 אם גימא רמשים משא גזרו, וזה סותר למה שפסק הכא
 רמשים אוירא גזרו. ואם דייל דהרמבים איירי בסתומין
 גם לממלה דאיכא חציצת אהל גם בפני טומאת אוירא, אבל
 מאתר והסוגיות הא מיירו בפתוחין למעלה ומוכיחות דמשום
 משא גזרו, איכ אכתי צ״מ פסק הרמבים דמשום אוירא

 גזרו.
 והבה שס בםוגיא עוד והתגיא ריי בריי אומר תיבה
 שהיא מלאה כלים וזרקה על פני המת באהל עמאה
 ואס היתה מוגחת טהורה, אלא דכויע משוס אוירא ומיס
 כיון דלא שכימא לא גזרו בי׳ רבגן ומים אטיג דלא שכיחא
 גזרו בי׳ רבנן, [יעויש במפרש דהך והתגיא הויא פירכא,
 דמהך דתיבה שזרקה טל פני המת באהל טמאה שימ דריי
 בריי סבר דאהל זרוק לא שמי׳ אהל, וטיז מסיק דבמילתא
 דלא שכיתא פליגי, אכן גירםת הר״ת שם ואבעיא דכויע
 וכו׳, והך והתניא פירושו דהוי סיימתא, ומשום דהא דמוגחת
 טהורה הוא במינחת באויר, ושימ דאהל זרוק שמי׳ אהל,
 ותבה שזרקה לטמאה הוא משום דהויא כטלית המנפנפת
 דאינה אהל לכויע], והתניא הנכנס לארץ העמים בשידה
 תיבה ומגדל טהור בקרון ובספינה טמא ואבעיא הכא שמא
 יוציא ראשו ורובו לשם פליגי והתגיא ריי בריי אומר הנכגס
 לארץ הממים בשידה תבה ומגדל טהור טד שיוציא לשם או
 ראשו או רובו, ט״כ הסוגיא, והגה מהא דתגיא דטהור עד
 שיוציא או ראשו או רובו, הרי מבואר להדיא דריי בריי
 םיל משום נישא גזרו, דאי משום אוירא איכ הא בפתות
 כל שהוא ממילא הוי כולו בארץ העמים, ומדיהיב שיעורא
 דעד שיוציא ראשו או רובו שימ רמשים משא גזרו, ואיכ
 קשה הא דקאמר הגמ׳ דכויע משום אוירא •גזרו, וכן הא דתגיא
 דבקרון ובספיגה טמא, דעומאתו היא משוס אוירא, ומוקמיגן
 לה כר״י בריי, והא ריי בריי סיל דמשוס גושא גזרו, וצ״ע.
 ולכאורה היה נראה לומר, דהנה הא דקאמרה הגמ׳
 דמילתא דלא שכימא לא גזרו בי׳ רבנן הא
 קיימא שם טל טומאת אוירא, ואיכ הרי ייל לטומאת משא
 נוהגת בכל גווגי ואף במילתא ללא שכיתא, ולפיז הא שפיר
 גוכל לומר דבאמת ריי בריי סובר דמשום אוירא גזרו, והא
 רקאמר ריי בריי לטהור ער שיוציא ראשו או רובו רזה
 קייטא על טוטאת משא, הוא טשום דטומאת אוירא בלאיה
 ליכא, משום טעמא דמילתא ללא שכיהא לא גזרו בי׳ רבנן,
 ולא גשאר רק טומאת משא, וזהו דתלוי בהוצאת ראשו או
 רובו, ולפיז הרי גיתא הא דבקרון ובםפיגה טמא, כיון דבאמת
 סיל לריי בריי דמשוס אוירא גזרו. אכן זה איגו, דגראה
 דאם גימא דמשוס אוירא גזרו ליתא לטומאת משא כלל,
 וכמבואר בדברי הרטבים שפסק בסתמא דבטומאת אוירה
ק הממים רק  ליכא הזאה, ולא הזכיר הזאה בטומאת א
 במגע ומשא של משא, ואם נימא לטומאת משא לעולם
 איכא אף אם משום אוירא גזרו, איכ הא הויל להזכיר
 הזאה בהאהלת משא, והכי מוכחת גיכ הסוגיא דגזיר שם
 דפריך ואי משום אוירא הזאה ליל, ומאי פירכא, וגימא
 דההזאה קיימא על טומאת האהלת משא, דהא םתמא תנן

 טימאת

 חרושי רבנו הלכות
 הטומאה טפח מרובע אעיפ שהעומאה ממעטת את החלל
 והרי היא כטומאה רצוצה ובוקעת ועולה ומטמאה באהל כמו כן
 מטמא כל סביביו במגע וזהו קבר סתום וכו/ הרי דדעת
 הראביד דעיקר דין קיר האמור בתורה הואדוקא בעומאה
 לצוצה, ולקמן בפ״ב כתב וזיל דחלל טפח פכוי בעיגן להביא
 את הטומאה ולתוץ בפני הטומאה שאם לא כן הטומאה
 ממעטת את החלל טפת טומאה רצוצה היא ואינה מביאה
 ואינה תיצצת, הרי דדטת הראב״ד היא דבעומאה ממעעת
 את החלל טפח לא הוי אהל כלל, ומימ כתב כאן בפיז
 דבעומאה ממעטת יש בו דין קבר לכל דיני טימאת קבר,
 וחזינן דלדעת הראביד עעיע של קבר לא שייך כלל לדין
 מעיע של אהל הבאת עומאה, אלא דהוי דין בפיע בקבר
 רבעי מקום טעיע, ואיכ הך דינא דכתלים לא מצינו לרעת
 הראביד רק בדין אהל ולא בדין קבר, ושפיר ייל דבקבר
 בעיגן שיהא מקום הטומאה מצמה טע״ט וכמשיכ, וגם דכיוז
 דהויין שגי דגים העעיט של הבאת טומאה וטעיע של
 קבר, וגמצא דאין מועיל כלל עעיט של הבאת טומאה
 לאשוויי׳ קבר, א״כ ממילא בעיגן בהכותל גופא טע'ט,ולא
 מה גיא כלל מה שהטומאה מתפשטת בתוך האהל טעיט,
 דזה הא הוי מדין הבאת טומאה, וזה לא מהגי בקבר, לדעת
 הראביד דםיל דבקבר הוי דין בפיע דבעיגן מקום טעיט
 וכמש״כ. ולפ״ז הראביד שהשיג וכתב דהך דסמך לה סוכות
 קאי טל יש בהגפש פותח טפח, ובאין בה פותח טפח טהורה,
 לטעמי׳ אזיל, דהרי כל המשגה מיירי בדין טומאת קבר,
 ואיכ הך דסמך לה סוכות מיירי גיכ לעגין טומאת קבר,
 זלפמשיג דלהראביד ליכא בקבר דין כתלים, איכ באין בו
 פותח י טפח לא הוי קבר כלל, ולכן מפרש להמשגה דמיירי
 בשיש בה פייט דהוי קבר, וכמשיכ דבאין בה פותח טפח

 לא תשיב קבר אף בסמך לה סוכות.

 פי״א הליא ארץ העמים בתחלה גזרו על משה בלבד
 כבית הפרס ולא היו מעמאין אלא המהלך
 בה או מגע או משא מעפרה תזרו וגזרו על אוירה שיעמא
 ואעיפ שלא גגע ולא נשא אלא כיון שהכגיס ראשו ורובו
 לאויר ארץ העמיס נטמא וכו׳ טומאת אויר ארץ העמים
 לא עשו אותה כעומאת עפרה אלא קלה היא ממנה שעל
 טומאת עפרה שורפין תרומות וקדשים זהמתעמא במשה
 •טמא טומאת שיעה וצריך הזייה שלישי ושביעי אבל הנטמא
 באוירה איצ הזייה שלישי ושביעי וכו׳ טכיל, והוא בנזיר
 לף ניד עיב איבעיא להו ארץ העמים טשום אוירא גזרו
 עלי׳ או דילמא משום' משא גזרו עליה, תיש ומזה בשלישי
 ובשביעי ואי אמרת משום אוירא הזאה ל״ל וכו׳ למולם אימא
ך משוס אוירא וכי קתגי אשארא, ופסק הרמב״ם כשיגויא  ל
 לגמ׳ רבטומאת אויר ארן העמים איצ הזאה שלישי ושביעי.
 והגה בעעמו של הרמב״ם שפסק דמשום אוירא גזרו הי׳
 מקום לומר דהוא משום דהויא איבעיא דלא אפשיטא וספק
 דבריהם להקל, ואהיג דלהתמיר לא אמריגן דמשוס אוירא
 גזרו, אכן ממה שפסק הרמבים לקמן בהליה זיל המהלך
 בארץ העמים בהרים ובסלעים טמא עומאת שבעה, בים
 *ובמקום שהים עולה בזעפו טהור משום מגע בארץ העמים
 וטמא משום אוירה טכיל, והרי התם ליכא טומאת משא
, דכיון דטהור הוא מעומאת משא של מגע ומשא, א״כ ל ל  כ
 ממילא דכשיכ דלית בי, גם טומאת אויר משא, וכל טומאתו
 היא רק משום אררא, ומשום דהרמביס פוסק בודאי דמשום
 אוירא גזרו בין להקל ובץ להחמיר, וזה ציע דהא הויא
 איבעיא ללא אפשיטא והי׳ צריך להיות דין זה בספיקא,
ם בסיגיא לימא כתנאי הנכנס לארץ  ׳ויותר קשה דמה ש
 העמים בשידה תבה ומגדל רבי מטמא ור׳ יוסי בר׳ יהודה
 ימטהר מאי לאו רבי סבר משום אוירא וריי בריי סבר



 טומאת מת חיים הלוי

 אוירא גזרו/ משום רמילתא דלא שכיחא לא גזרו בי, רבנן,
 וכשיג. אלא רכיז לשימת הריח, משאיכ לפי גירסת המפרש,
 דלפי המשקגא ריי בר״י גיכ סיל לאהל זרוק ל״ש אהל,
 איכ הא ליכא הוכחה מהא דבקרון ובספיגה ממא דמשוס
 אוירא גזרו, דהרי גס אי משום משא גזרו גיכ ממא בקרון
 ובספינה, כיון דהוי אהל זרוק דל״ש אהל, ואין כאן חציצה
 גם בפני מומאת משא, ואיכ ממילא דנשאר באיבעיא אי
 משום משא גזרו אי משום אוירא גזרו, והוי ספיקא דדיגא.

 פי״א הליה הנכנס לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל
 הפורחין באייר טמא כאהל זרוק אינו קרוי
 אהל עכ״ל, ובנזיר דף ניד איבעיא לה ו ארץ העמיס משום
 אוירא גזרו עליה או דילמא משום מנא גזרו עליה וכו׳ לימא
 כתגאי הגכגס לארץ העמים בשידה הבה ומגדל רבי מעמא
 ור״י בריי מעהר, מאי לאו רבי סבר משום אוירא וריי
 בר״י סבר משום משא, לא דכויע משוס משא מיס אהל
 זרוק שמי׳ אהל ומר סבר לא שמי׳ אהל, והתגיא ר״י
 בריי אומר תיבה שהיא מלאה כלים וזרקה על פגי המת באהל
 טמאה ואם היתה חוגחת טהורה אלא דכויע וכו׳, וגירסת
 הר״ת שם ואס היתה מונחת טהורה ואבעיא וכו׳, ובתום׳
 שם פירשו שגי הגירסאוח, דלגירסח הריח הוי ה ך והתניא
 סייטתא, דהא דתניא ראם היתה מונחת טהורה פירושו
 שהיתה מוגחח עיג אדם או בהמה שמשאין אוהה, ואיכ
 הא הויא אהל זרוק, ומ״מ מצלת על הכלים שבתוכה שהם
 מהורים, שימ דר״י בריי סבר דאהל זרוק שמי׳ אהל, וזהו
 םייעתא דפליגי באהל זרוק, והא דבזרקה כלים שבתוכה
 טמאים, היינו משים לכשהיא נזרקה באויר הרי היא כטלית
 המנפנפח ועוף הפורח ובפינה שהיא שטה על פני המים לחנן
 בפיח דאהלוח דלא מביאין ולא חוצצין, וזה לכויע, אפילו
 אם אהל זרוק שמי׳ אהל, מימ הני לא הוו אהל כלל, ועיכ
 נם בזריקה דכווחה דאינה אהל לכרע, ולפי הגירםא דגרסינן
 אלא הוי הך והחגיא פירכא, דהגמ׳ מוכיח מהא דבזרקה
 כלים שבחוכה טמאים שימ לאהל זרוק לא שחי׳ אהל אפילו
 לריי בריי, ומוכה מזה דלא פליגי באהל זרוק, והא דבחוגחח
 כלים שבחוכה טהורים פירושו דמוגחח טל הארץ דאז לא
 הויא אהל זרוק כלל. והחום׳ הכריעו כגירסח הריח דהאוקימחא
 דפליגי באהל זרוק לא איהוהבא, והוכיחו זאת מהא דבעירובין
 דף ל׳ ובחגיגה דף כיה איחא דרבי יוסי ברבי יהודה
 ורבי פליגי באהל זרוק, ולפיז הא גמצא דכל הגך סוגיין
 איפרוך, אלא ודאי כגירסח הריח. ולהרמבים שכחב דהן
 שידה מיכה זחגדל דפליגי באהל זרוק איירי בפירחין באויר
 דהוי כמו חיבה שזרקה, איכ שימדגם היבה שזרקה הויא
 בכלל אהל זרוק, ומדמטמא גם ריי בריי בעיכ מוכרח כדעה
 המפרש דהך והחגיא הויא חיובחא ולא םייעחא, וקשה אליבי׳

.  גיכ מכל הנך םוגיוה שהביאו החום,
 והבה קשה מאד לפי שיטח הרחבים והמפרש דסיל חרקה
 ופורחין באויר חלוי בדין אהל זרוק, והא הרין ממש
 כמו עליה המנפנפח ועוף הפורח וספינה שהיא שעה על פגי
 המיס דחנן סהמא בפיח דאה לוה דלא מביאין ולא חוצצין,
 וכפי הנראה פשוט רזה לכוימ ולא שייך לדין אהל זרוק כלל,
 ואיך הלי הסוגיא הכא חיבה שזרקה בדין אהל זרוק. וציל
 לדעה הרמביס דמיירי בשידה חבה ומגדל בשעה שהן
 חהעכבין באויר ולא פורחין, ועיכ דיגן כספיגה שקשרה
 להגן באהלוח פיח שם דהויא האהלה, ורק אהל זרוק הוא
 להייין, כיון שהם באויר, והא מקט הרחבים לאיירי בפורחק
 באויר ולא אוקמה בנישאין, היינו משום לסיל לבלאיה לא
 מצינו אהל זרוק כלל, וכלחנן בפיו דאהלוח ארבעה משאין
 אח הגדבך עומאה חחחיו כלים שעל גביו טמאין וכו׳ נחון
 וכו׳ על דבר שיש בו רוח חיים עומאה חחהיו כלים שעיג
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 טימאה ארץ העמיס, מכלל בזה האהלה משא. וגם דהכי
 חםחברא, דהא חזיגן דטומאח אוירא היא מין טומאה בפיע
 שאין בה משום סרך האהלה כלל, וטומאה משא היא משום
 סרך האהלה, וכדקאמרה הגמ׳ להזאה איחא בנושא וליחא
 באוירא, והיינו משום דטומאת משא אית בה סרך טומאת
 אהל, ושייכא בה הזאה, משאיכ טומאת אוירא, דהויא מין
 טומאה בפיע, ואינה שייכה כלל לדין הזאה. ולפיז הרי ממילא
 מובן דאי משום אוירא גזרו ליתא לטומאת משא, דלא מצינו
 רק חרא גזירה ולא תרתי גזירות. ולפיז הרי לא נוכל לומר
 דריי בריי סיל דמשום אוירא גזרו והא דמצריך ראשו ורובו
 הוא משום טומאת נושא, כיון דליתנייהו כלל שני הטומאות
 ביחד, ולפיז שוב קשה הנך תרי ברייתות אהדדי, וציע.

 ואשר יראה לומר בזה, דהא דמילתא דלא שכיחא לא גזרו
 בי׳ רבנן לא מהגיא רק אם יש כאן הצלת אהל
 ובזה הוא דלא גזרו, אבל בלא הצלת אהל לא מהניא כלל
 מה דלא שכיחא. ולפיז שפיר גיחא, דבאמת סיל לריי בריי
 דמשוס אוירא גזרו, והא דמעהר בלא הוציא ראשו ורובו אף
 שפחוח לארץ העמיס, היינו משום טעמא דמילחא דלא שכיחא
 לא גזרו בי׳ רבנן, והא דמטמא בהוציא ראשו ורובו היינו
 משים דאז הרי ליכא הצלח אהל כלל, ובכהיג לא שייך הא
 דמילחא דלא שכיחא לא גזרו בי׳ רבנן, אבל אה״נ דמשום
 אוירא גזרו לריי בריי, וניחא הך דבקרון ובספינה טמא
 כיון דמשוס אוירא גזרו, ומיושבח היטב הםוגיא וכש״נ. אכן
 כיז הוא לשיטה הריח, דר״י בריי סיל דאהל זרוק שמי׳
 אהל, אבל לשיטה המפרש דבברייחא מבואר דריי בריי סיל
 אהל זרוק לא שמי׳ אהל,ומ'מ סובר להנכנס לארץ העמים
 בשידה תיבה ומגדל טהור משוס למילתא ללא שכיחא לא
 גזרו בי׳ רבגן, איכ הרי מבואר להדיא דאף במקום דליכא
 אהל גיכ לא גזרו בי׳ רבגן, והא דטמא בהוציא ראשו ורובו
 עיכ צ״ל דגם בלאו עעחא דאהל שאגי הך לא שכיחא דשידה
 תיבה ומגדל מהך דהוציא ראשו, ואולי בחציצה בעלמא הדבר
 תלוי. אלא דמימ לשיטה הריח שפיר ציל כמשיכ דבדין
 אהל חליא מילחא, וראי׳ לזה מכל הגי סוגיוה שהבאגו דרבי
 וריי בריי פליגי בדין אהל זרוק אי שמי׳ אהל אי לא, וקשה
 לפימ דאיבעיא לן דילמא משוס אוירא גזרו איכ הא לא
 שייך כלל דין אהל לטומאה ארץ העמיס, כיון דהוא פחוח
 למעלה ואיכא שם טומאת אוירא, ומאי איכפת לן אס אהל
 זרוק שמי׳ אהל או לא, וביוחר דלפי שיטח הריח הא מוכח
 מה א דבקרון וספינה טמא דריי בר״י גיכ סיל דמשים
 אוירא גזרו, א״כ הא בודאי לא שייך כלל חציצה אהל, וקשה
 כל הנך סוגיוח דאיחא שם דעעמא דריי בר״י הוא משום
 לאהל זרוק שמי׳ אהל. אלא ודאי כמשיכ, דלשיטח הר״ח
 הא למילחא ללא שכיחא לא גזרו בי׳ רבנן בחציצה אהל
 חליא, ועיכ שפיר הלי לה הגמ׳ בדין אהל זרוק גס אי
 משום אוירא גזרו, וכמש״כ ראם שמי׳ אהל ואיכא חציצה
 אהל אז הוא לשייך בי׳ הא למילחא ללא שכיחא לא גזרו
 בי׳ רבגן, אבל בלאיה לא שייך בי׳ גם הך למילהא ללא
 שכיחא, וכש״ג. והמבואר מכי/ דלשיטח הריח דר״י בר״י
 סיל אהל זרוק שמי׳ אהל, איכ ממילא מוכח מהא דבקרון
 ובספינה טמא דמשוס אוירא גזרו, דאי משוס גושא איכא
 שם חציצה אהל, וכל הגי םוגיוח דאיחא שם דפליגי באהל
 זרוק אם שמי׳ אהל אם לא מחישבים גס אם גימא דמשום
 אררא גזרו. אשר עיכ זהו שפסק כן הרחבים, כיון דלפי
 החסקנא הא חוכחא הך ברייחא דבקרון ובספינה טמא
 כהך שיגויא דכויע סיל משום אוירא גזרו, וממילא לקייל
 כן. וגיחא נמי הא דפסק הרמבים בסהמא דהגכגס לארץ
 העמיס בשידה חבה ומגלל עמא חשום לאהל זרוק ליש
 אהל, ולא הזכיר דאיירי בסחוחין, כיון דגם בפחוחין צריכיגן
 לה ך טעמא דליש אהל, דבלאיה הי׳ טהור גס אי משום
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 באהל המת, ואיכ הא אינה יכולה להציל אם לא בסתומה
 גם למעלה ומכל לדדיה, וכן השידה תיבה ומגדל לפימ
 דקייל משום אוירה גזרו וכמבואר ברמב״ם פייא מה׳ טו״מ
 יעו״ש, ג״כ בעיכ מיירי במכוסין גם למעלה ומכל הצדדים,
 ואיכ הא קשה דאמאי כלים שבתוכה ממאיס״ והא אף אם
 גימא דאהל זרוק לא שמי׳ אהל, ואפילו גם אם גימא דהויא
 גם כעלית המנפנפת, אכתי צריכה להציל גם מדין צמיר
 פתיל, דמציל בכל גווגי, וכדתגן בפ״י דכלים דכלי עץ
 העהורים מצילין בצ״פ, אשר בכלל זה גם שתו״מ, ובדין
 צ״פ הא לא שייך כלל לא דין זרוק ולא דין מנפנף, ולעולם
 הצ״פ מציל מל כל מה שבתוכו, ואיכ גם הנא הציל התיבה
 על כל מה שבתוכה מדין ציפ. וצ״ל דמיירי במכוסה למעלה
 בלא חיבור ומירוח, וע״כ לא מהגיא הצלתן רק מדין אהל,
 ולא מדין ציפ, ומשויה הוא דתלוי בדין ו אהל זרוק. ולפ״ז הא
 עיקר דין אהל דדייגיגן בהך תיבה אין זה על מה שחחתיה,
 ורק לעגין תוכה הוא דדייגיגן דין אהל, שהכיסוי יהא חשוב
 אהל לתצוץ על תוכו, ולעגין אהלו שעל תוכו הא לא הוי
 מנפנף כלל, כיון דמאהיל עליו בקביעות, ואינו מנפנף ממגו,
 וכמשינ דבכה״ג לא שייך דין מנפנף, אלא דהא מיהא דאהל
 זרוק מיהא הוי, וזה שייך גם לענין אהל הכיסוי שמאהיל
 על תוכו, וע״כ זהו דתלי לה הסוגיא בדין אהל זרוק,
 ומיושב היעבדעת המפרש בהך דתיבה שזרקה, וכן דברי
 הרמב״ם בהך דשתוימ הפורתין באויר,אףאם מיירי בשעה
 שהן פורתין, כיון דמיירי במכוסין ולמטן הצלת תוכן, עיכ
 לא שייך זאת רק לדין אהל זרוק, ולא לדין מנפנף, וכמש״נ.
 ובאמח שלפיז ציע שיעה הריח, ראיך תלי לה להבה שזרקה
 בדין עלית המנפנפת, כיון דאיירינן לענין דין אהל של הכיסוי
 מל תוכו דליתא בכה״ג לדן מנפנף, ובעיכ צ״ל לדעת הרית
 דמיירי בגווגא דליכא דין צ״פ מלמעה, וכגון שפתת התיבה
 מלמטה דמםר מירות טיט מלמטה, ואין הכלים גיצולין אם
 לא שנדון דין אהל גס טל הצלתה למטה, והרי אין אהל
 רק על מה שתתתיו ולא לצד מעלה, וכמבואר -ברטבים
 בפ״כ מעו״מ ה״ו, ובע״כ דההצלה הויא במה שמאהלת על
 העומאה שתתתיהותוצצת בפניה, ועיכ זהו שפי׳ הריח דלהכי
 טה שבתוכה טמא משום דהויא כטלית המנפנפת, דלענין
 חחתיה של תיבה יש בה דין מנפנפת, דלא הויא אהל כלל
 לכו״ע. ולפייז הרי שוב גוכל לומר בדעת הרמב״ם גם כפי
 גירםח הר״ח וישימהו, והא דתלי לשידה תיבה ומגדל הפורחין
 באויר בדין אהל זרוק, משום דאיירי בפהחן למעלה, דחצילין
 מלמעה מדין צ״פ, ואיירי רק לענק אהל הכיסוי על תוכו,
 דלית בי׳ דין מגפגף, ורק דין אהל זרוק, וזהו השתו״מ שיש
 בהן הפלוגתא דרבי וריי בריי, ופסק הרמב״ם כרבי דלא
 שמי׳ אהל, משאיכ הך חיבה שזרקה דאיירי בפהחה מלמטה,
 וטיכ הויא בכלל מגפגפח, וגיחא דברי הרמבים בין לפי

 גירםח הריח ובין לפי גירסח המפרש, וכשיג.
 והן חלוק דין הצלה דצמיד פחיל מהצלה אהל, דהצלח ציפ
 היא טל חוכו, וזהו מיקר דיגו של ציפ רכל אשר
 בחוכו טהור, משאיכ באהל עיקר דיגו הוא דין חציצה,
 שחוצץ ומציל מל מקומו, וכדחגן בפ׳ כוורח, כוורח שמוגחח
 בחוך הפחח וטומאה עיג או חחחיה חחחיה וגבה טמא
 היהה פחוחה או מחזקה ארבטים סאה וטומאה חחחיה
 כגגדה עד החהום טמא טומאה טיג כנגדה טד לרקיט טמא,
 הרי דבציפ טומאה עוברה דרך עליו, והיה דאיגו מציל גם
 על מקומו, כי אם דחוכו גיצל, ואהל מציל וחוצץ לטהר
 המקום ממט ואילך. אשר לפיז הרי מיושבח היעב שיטח
 הריח דחיבה שזרקה על פגי המה כלים שבחוכה טמאים
 משום דהויא כעליה המנפנפח, וכבר הקשיט עיז דאכחי
 חציל בחורה ציפ למטה, בצירוף דין אהל בכיסוי מלמעלה,
 דכליס הבאין במרה הרי מצילין בכיסוי לבד גם בלא

 מירוח

 טהורים, ואיכ הרי כל שנישא מיג. אדם לא הוי אהל לטיט,
 ואי בגישא מיג בהמה לכו״ע הוי אהל, וגם בשעה שהן
 מהלכים גיכ הזי אהל לכו״ע כרחגן בפיג. דפרה מיב
 ומביאין שוורים ועל גביהן דלתות ותינוקוח יושבין על גביהן,
 הרי דמהגי אהל הדלתות שע״ג בהמה להוליך התיגוקות
 ולהציל עליהן בפני עומאח החהום שמחחת, וש״מ דלא הוי
 אהל זרוק, וכבר הקשו זאת התום׳ בעירובין דף ל״א יעו״ש,
 ומשויה הוא שכחב הרמב״ם דמיירי בפורחין באויר דאז
 הוא דהוי דינא דחשיבי אהל זרוק, אבל אהינ דמיירי בשעה
 שהן מהעכבין ולא כשהןפורחין. ולפיזטחא שיטתהרמב״ם
 גם לפי גירשה הריח דחיבה שזרקה כלים שבחוכה עמאיס
 משוס דהויא כעליה המנפנפח, ואם היחה מוגחח ריל באויר
 כלים שבחוכה טהורים, ומשום דריי בריי סבר אהל זרוק
 שמי, אהל, והייט כפי הםוגיוח שהביאו החום׳. אולם לדטח
 המפרש הרי קשה כניל דמיש חיבה שזרקה מטליה המנפגפח.
 והנראה לומר בזה, דהנה מצאנו חלוקין הך דינא דטליח
 המנפנפה וספינה ששטה טל פני המים מדין אהל זרוק
 למיד אהל זרוק לא שמי׳ אהל, דבטליח המנפנפח וספינה
 ששטה הא חנן דלא חוצצין ולא מביאין גיכ, ואילו באהל
 זרוק הא חנן בפעיז דאהלוח דהאיכר עובר והמרדע על
 כחפו ראם יש במרדע פוחח טפח מביא אח העומאה,
 ומבואר בשבח דף ייז דזהו מדיח, ואעיג דבשעה שהוא עובר
 הוי אהל זרוק ומימ מביא אח הטומאה, והייגו משום רכל
 הך דינא דאהל זרוק לא שמי׳ אהל לא גאמר אלא לעגין
 חציצה, אבל לענק הבאה גס אהל זרוק מביא אח הטומאה,
 והטעם בזה נראה פשוע, רעליה המנפנפח וספינה ששטה
 הוי הדין בהו דלח השיבי האהלה כלל, ואינם מאהילים כלל
 על מה שהחחיהם, כיון דאינם קבועים, ועיכ ליה בהו גם
 דין הבאה טימאה, כיון דאין כאן האהלה טל הטומאה, משאיכ
 אהל זרוק, כיון דהוי טל הבהמה הטשאח אוחו שפיר הויא
 האהלה קבועה ומביא אח הטומאה, אלא דכיון שהוא זרוק
 הוי חסרון בנופו של האהל, דאין בהחפצא דין אהל, וכל
 דחשיבא האהלה אלא דהוי חסרון בטף האהל עיכ אין זה
 שייך אלא לרין חציצה, דאינו חוצץ אם לא שיהא בגופו דן
 אהל, אבל אין זה שייך לדין הבאה טומאה, דאף אם אינו
 חשוב אהל, מימ כל מידי דמאהיל טביא אח הטומאה. והן
 ־יש לעיין, בספינה ששטה טל פני המים ושידה חיבה ומגדל
 הפורחין באויר, דלענין אהלן על מה שחחחיהן הא לא
 הויין האהלה כלל, מה דינם היכא שמכוסין למעלה ויש כאן דין
 אהל גם טל מה שבחוק, אס טמא דבטל כל דן אהל שלהן
 ואינן אהל גם על הוכן, או דנימא דטל חוכן שפיר הרין
 אהל גמור. ולפי המבואר נראה, רמשים דין עליח המנפנפח
 דעיקר הדין הוי דהאהלה מוברח לא הויא האהלה, אבל
 לא דהוי חסרון בגוף האהל, איכ אין זה שייך רק להחחיהן,
 דעל חחחיהן הויין מנפגפין ועוברין ולא קבועין, משאיכ
 לענין אהל הוכן, כיון דהכיסוי לעולם קבוע בהםפינה והמגדל,
 איכ הא הוי אהילה קבועה, ומל מה שהוא קבוע שפיר
 חשוב האהלה, אלא ראם טמא דאהל זרוק לא שמי׳ אהל
 וזה הא הוי חסרון בגוף האהל, דבשעה שהוא זרוק אין בו
 דין אהל, ולא איכפח לן גם מה שהוא קבוע, אבל מימ כיון
 שהוא זרוק איט אהל, איכ ממילא גם הכא אהל של הספיגה
 והמגדל על חוק גיכ הוי אהל זרוק, ואין בו דין אהל ואינו
 חוצץ בפני הטומאה, אם גימא דאהל זרוק לא שמי׳ אהל.
 ולפיז הרי ניחא הא רחלי הגמ׳ הך דינא דחיבה שזרקה
 דכלים שבחוכה טמאים בדין אהל זרוק, וכן הא דמפרש
 הרמבים דשידה חיבה ומגדל הויין פורחין באויר, ומימ הלי
 לה לדין הצלחן בדין אהל זרוק, וכבר הקשינו טיז דהא
 הויין כטליח המנפנפח וספינה ששעה דלא הרין אהל לט״ע,
 אכן לפיז הרי ניחא, דהנה הך חיבה שזרקה הא הניא כשהיא
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 אינו מציל רק בתורת אהל, ועל כן שוב מועיל הא לסוף
 טומאה לצאת לעמא מה שבתוכו. ולפיז הרי נימא גם
 לברי הרמבים שכתב עעמא לתוכו עמא שהרי פתוח הוא
 בתוך הפתח, רלפמשינ הרי לעת הרמב״ם היא דבמחזיק
 ארבעים סאה מצטרף הכיסוי גם להצלת ציפ, וא״כ הא
 קשה לדידי׳ דאמאי תוכו טמא, דהא צריך להציל על תוכו
 בתורת ציפ, דליכא בי׳ סוף טומאה לצאת כלל, אשר להט
 הוסיף הרמב״ם דאיירי בגפתת תוך אהל הפתח, ואהל הפממ
 שחוץ למגדל הא פשיטא דטמא משום סוף טומאה לצאת״
 וממילא דהטומאה חוזרת משם להחגדל הפתוח שם, וע״כ
 עמא מה שבתוכו. ולפיז דדעת הרמביס דכיסוי האהל
 מצערף להצלת תוכו בתורת ציפ, ואיכ מיושב היעב משיכ
 ברמת הרמבים בהך דשידה תיבה ומגדל הפורחי; באיר״

 וכמשיכ.
 והבה כיז שכתבגו בדעת הרמבים דאיירי גס בשהשחוימ
 פורתין, וכסתימת לשון הרמביס, ואך להם סמומין גם
 למעלה, וכשיג למעלה ברבריגו, כיז הוא רק בדבריהרמבים,
 אבל הסוגיא דגזיר הא בעיכ מיירי בפחותה למעלה״
 וכדקאמר דכו״מ משום גישא, ואי בסתומה גם למעלה הא
 אין זה שייך כלל לדין גושא ואוירא, ובכל גווגי מצלש, ולפ*1
 הא בעיכ דהסוגיא מידי בשעה שהן גחין, ולא בשעה שהן
 פורחין, דבעת פריחתן הא הויין ממש כספינה שהיא שעה
 על פני המים דאינה חוצצת לכו״ע, אכן אין בזה דוחק
 מה דשיגה הרחבים הך דשחוימ באופן אחר מהסוגיא מזיר,
 דלפי כל הגך סוגיות שהבאגו דפלוגחייהו דרבי ור״י בריי
 הוא באהל זרוק אס שמי׳ אהל אס לא, והך דמשום אירא
 גזרו או משוס משא גזרו נשאר באיבעיא, איכ הא בעיכ
 ציל דאי משום אוירא גזרו מידי ה ך פלוגתא דרבי וריי
 ברי י בסתומה גם למעלה, .ועיכ הרמב״ם דפםק דמשום
 אוירא גזרו הרי גיכ בעיכ איירי בשתוימ הסתומק, וממילא
 דקיימא זאת בכל מוגי, אף בשעה שהן פורחין, וכשינ.
 ועיין בלחימ פיז מהל׳ גזירות שהקשה מל דברי הרמבים
 דהגכגס לארץ העמים בשתוימ לתלי לה בדין אהל זרוק,
 והא הך אוקיממא דפליגי באהל זרוק קיימא רק אם גימא
 דמשום משא גזרו, אכן לפיז הרי נימא, דכל הני סוגיות
 שהבאנו מוכיחין דהך פלוגתא קיימת גם אם גימא דמשום
 אודא גזרו, ואך דמיירי בסתומין למעלה. ועיין במלימבפייא

 מהל׳ עוימ שם שכתב בזה כמש״כ.

 פי״ב הליא טפת על עפת מרובע .על רום טפת מביא
 את הטומאה והוצץ בפני הטוטאה דית שאין
 קרוי אהל אלא טפת טל טפת ברום עפת. או יתר על זה
 טכיל, ובהשגות זיל איא לא בירר את דבריו דחלל טפל*
 פגוי בטיגן להביא את הטוטאה ולחוץ בפגי הטומאה שאליכ
 והטומאה מחטטת את החלל עפחעומאה רצוצה היא ואינה
 מביאה ואינה תוצצת עכיל, ועיין בכימ שהביא לשון הרמבים•
 בפייב הליו שם גבי ארונות של עץ שכתב אם יש בין
 כיסוי הארון והמת גובה עפת תוצץ, וכן לעיל בפיז גבי
 קבר היתה הטומאה רצוצה ולא היה שם חלל עפח טומאה
 בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, שזה מורה דגם דעת הרטבים

 כדטת הראבידדחלל טפח פגוי בעיגן, עכיד.
 והבה הזכיר הראביד טעמא משוס דהויא טומאה רצוצה,
 ולא כתב בפשיטות משום דכיון דהטומאה ממעטת
 את הטטיט איכ הרי אין כאן אהל טפח ואיגו טביא ואיגו
 תוצץ, אלא משום דבאמת אעיפ שהטומאה מחטטת את
 החלל טפח, טיט האהל איגו מתבטל, ודין אהל טפח עליו,
 וכדתגן פעיו דאהלות בית שחלאו עפר או צרורות ובטלו
 וכן כרי של תבואה או גל של צרורות אפילו כגלו של מכן
 ואפילו טומאה בצד הכלים טומאה בוקעת ועולה בוקעת

 ויורדת
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 טירוח טיט עיי דין אהל שלהן, ולפיז הרי גיחא, דגימא
 דדטת הריה היא, רכל שהצלתו היא מדין אהל הוא דוקא
 היכא שמציל על עצם המקום, אבל להצלת תוך לא מהגי
 כלל דין אהל, ולמגין הצלת מקומה הא שוב הדר דיגה כמו
 עלית המנפנפת דלא הוי אהל, ואעיג דלגבי התיבה בעצמה
 חשובה האהלה קבועה, אבל כיז הוא לענין הצלת תוכה,
 אבל לענין הצלת מקומה הא פשיטא לחשובה כעלית המנפנפת,
 וכיון דלענין הצלת תוכה לא שייך לין אהל אם כן
 ממילא לאינו מועיל כיסוי, דהכיסוי דהצלתו היא משום
 דין אהל לא ממי רק היכא מעשה אהל על מקומו, אבל
 לא על תוכו, כיון דלא תייל כלל דין אהל על הללת תוכו.
 ולפיז אין אנו צריכין למש״כ למעלה, לאוקמי דמיירי כשפתחה
 של תיבה למעה, כיון דגם אי פתחה מלמעלה גיכ אינה
 מצלת, וכדביארגו דאין הצלת אהל מועלת לדין הוכה. אלא
 דייל, דכיון דהך דינא דמנפגף איגו מפקיע רק דין אהילתו
 והצלתו שעל המקום, אבל מימ לא פקע מיני׳ דץ אהל
 בגיפי׳ ובהחפצא שלו, ואיכ שוב מועיל הא דהוי אהל, לענק
 שיהא סגי כיסויו להצלה ציפ, ושלא יהא בו דין חירוח וחיבור,
 לזה לאהל לא בעי מירוח וחיבור אין זה שייך לדין הצלח
 אהל, כ״א לעצס דין אהל, וכל שבגופו לין אהל עליו שפיר
 מועיל בי׳ כיסוי ומצטרף בין להצלה אהל ובין להצלה ציפ
 אם יש בו גס דין כלי. אשר ע״כ הרי מיושב היטב דעה
 הרחבים הא רחלי לה לשידה חיבה ומגדל הפורחין באוד
 בדין אהל זרוק, וכן דעה המפרש בה ך דחיבה שזרקה,
 לכיון דהכיסוי אינו מנפנף מחוך הכלי, שפיר מועיל הדין
 אהל שבגופי׳ שיציל גם בכיסוי לבד מל כל מה שבחוכו בחורה
 ציפ, ואך דכיון דאהל זרוק לא שמי׳ אהל, ופקע דין אהל
 גס מגופי/ להכי הוא דאינו מועיל בו כיסוי, ומיישבין
 היטב דבריגו כמש״כ. ועיין בריש פיר דאהלוח גבי מגדל
 ובפיט גבי כוורח שכחב דכיון דמחזיקין ארבעים סאה מצילין
 גם בכיסוי לבד, ואעיג דשם הויא הצלחן מדין ציפ ולא בחורה
 אהל, וכמבואר שם בריש דהעומאה עוברה על גביו וליכא
 שם רק הצלח חוך, הרי להדיא דכיון דמחזיקין ארבעים
 סאה ואיה בהו דין אהל עיכ מועיל גם לדין הצלח חוך,

 וזהו להדיא כמשיכ.
 והבה בפייה מהל׳ עוימ הליל כחב הרטבים זיל מגדל
 הבא במלה שהוא עימל בחיך הפחח וגפחח לחוץ
 טומאה בתוכו הבית טהור, עומאה בבית מה שבתוכו טמא
 שהרי הוא פחוח בהוך הפחח ודרך הטומאה לצאת ואין
 דרכה להכגס מכיל, וצ״מ דמה זה שכחב הרחבים טעמא
 שהרי הוא פחוח בחוך הפחח, ומה לן אם פחוח לחוך
 הפחח או לחוץ, והלא טכיפ סוף טומאה לצאח דרך המגדל,
 וצ״ט. אכן גראה, דהגה צריך טיון הך דיגא דטומאה
 בביח מה שבחוט טמא משום שסוף הטומאה לצאח דרך
 המגדל, והא הך דינא דסוף טומאה לצאח לא מצאנו רק
 בחציצה אהלים, דבסוף טומאה לצאח לא חייץ, משאיכ בציפ
 לא מציגו דגימא סוף טומאה לצאח שחהא הטומאה גכגסח
 חוך הציפ, וגם דהך דםוף טומאה לצאח לא שייך רק טל
 המקום לסוף טומאה לצאח בו, משא״כ בציפ, דהצלחו איגה
 מל המקום ורק על הוכו, ובחוכו לא שייך סוף טומאה
 לצאח, וקשה דאמאי טומאה בביח מה שבחוכו עמא, גהי
 דאיגו מועיל להציל מדין אהל, כיון דסוף טומאה לצאת,
 אבל אכחי חומיל הצלחו בחורה צמיד פחיל, וכדחגן בפיי
 דכליס דכלי טץ הטהורים מצילין בציפ. ועיין בריש שם
 שגורס באמה טומאה בביח מה שבחוט טהור, והייגו כמשיכ,
 אבל להגירםא דגרסיגן טמא צימ כגיל. אכן לפי המבואר
 בדעה הריח דכיםוי אינו מצטרף רק להצלה אהל ולא
 להצלת ציפ, עיכ מתישבא שפיר הגדםא דמה שבחוט
 טמא, דגימא דאיירי ראיה בי׳ כיסוי המחוסר מדוח, דאז
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 חוצצת ולא מבמלח את מצם האהל. וכן נראה מבואר מהא
 דפםק הראביר בפיז מהל, טוימ וזיל שאם יש במקום
 הטומאה טפח מרובט אעיפ שהטומאה ממטטת את החלל
 והרי היא כטומאה רצוצה ובוקעת ומולה ומטמאה באהל
 כמו כן מטמא כל סביביו במגט וזהו קבר סתום וכו,
 ואס אין במקום הטומאה טפח מרובע זו היא טומאה
 רצוצה שבוקעת ועולה ומטמאה באהל ואינה מטמאה במגע
 מצריה מכיל, הרי דסיל להראב״ד דקבר האמור בקרא
 שמטמא באהל הוא היכא שהטומאה ממעטת את החלל טפח,
 והרי בקבר בעינן דוקא שיהא שם אהל טפח, וכמבואר כן
 גם בדברי הראביד שהבאנו ראם אין בקבר אהל עפח
 איגה מעמאה במגע מצריה, והייגו חשוס דלא הוי קבר רק
 באהל טפח, ובע״כ ציל דהיכא דהטומאה ממעעת לא פקע
 טיגי׳ דין אהל טפח, ועל כן הוי קבר, והרי הגזה״כ של
 קבר הוא בכל טוני גם בביטלו, ומה גם לפמשיכ למעלה
 רכל קבר חשוב ביטלו, ומימ חשוב אהל בכהיג, ובעיכ
 דבטצם דין אהל של טומאה אמריגן לטומאה איגה ממעטת
 את האהל, וחשוב אהל טפח לגבי טומאה, והא דהטומאה
 ממטטת את האהל מלהביא ולחון בפגי הטומאה, הוא
 משום ההילכתא דרציצה דחפקעת דין הבאה וחציצה, ועיכ
 לעגין קבר דלית בי׳ דין הבאת טומאה כלל, והוא אב
 הטומאה מעצמו, ולא בעינן בי׳ רק שם אהל טפח, שפיר
 סיל להראביד דחשוב קבר כשהטומאה ממעטת את האהל,
 כיון לההילכתא דרצוצה בוקעת לא מפקעת דין קבר, וכס
 אהל טפח הא איכא הכא, כיון לטומאה אינה ממעעת את
 עצם האהל טפח, וכמשיכ. ואשר עיכ זהו שהוצרך הראב״ד
 לעעמא דהויא טומאה רצוצה, משום דבלאיה הא איכא אהל
 גמור להביא ולחון בפני הטומאה, כיון דאין הטומאה
 ממעעת את עצם דין האהל טומאה שיו וכמש״ג, וממילא
 נמצא לללעת הראביד ליכא שום נ״מ בין ביטלה ללא
 ביטלה, כיון דבכולהו גווני אין עצם האהל מהמעט, ורק
 דהדין רצוצה שבהטומאה הוא דמפקיע מינה דין הבאה
 וחציצה, אשר בזה לא שייך כלל הך נימ בין ביטלה ללא
 ביטלה. והנה הרחבים חולק שם בפיז על הראביד וזיל
 אין הקבר מטמא מכל סביביו טד שיהיה שם חלל טט״ט
 טל רום טפח וכו׳ היחה טומאה רצוצה ולא היה שס חלל
 טפח טומאה בוקעח ועולה בוקטח ויורדח וכו׳ זה כלל
 גדול בטומאה מה שכל דבר המטמא באהל מן המה אס
 היה רצון שאין לו חלל טפח הרי הטומאה בוקעח ועולה
 עד לרקיע בוקטח ויורדח טד החהום ואיגה מטמאה מן
 הצדדין מכיל, הרי דרמה הרטבים דרק בשיש בו חלל
 טפח פגוי הוא דיש בו דין קבר לעמא באהל, ולא בשהעומאה
 ממטטח אח החלל טפח. ולכאורה היה גראה לוחר, דטעמו
 של הרמבים הוא, משום דסובר דהטומאה ממטטח אח
 האהל, כיון דאיירי בביטלה להטומאה שם, ומשום לסובר
 דטומאה ושאר דברים שוין, וממילא דאין כאן אהל טעיט,
 ועיכ לא הוי קבר. אכן מדסייס הרמביס בזה הכלל דטומאה
 רצוצה בוקמח, שימ דבעיקר הדין אהל סיל להרמבים דאין
 הטומאה ממטטח אח האהל טע״ע אף בביעלה להעומאה
 שם, ורק משום ההילכחא דרצולה בוקטת הוא דפקט מיגי׳
 דין קבר. ופלוגחח הרמביס והראביד גראה דהיא, דהראביד
 סובר דהך דיגא דרצוצה בוקטח לא מבטל רק דין הבאה
 וחציצה, אבל טומאה קבר שהיא טומאה דממילא, וליח בה
 דין הבאה עוחאה כלל, זה איגו סוחר לדין בקיעה דרצוצה,
 וכיון דשם אהל טומאה עלה, עיכ שפיר הוי קבר, כשהטומאה
 ממעטח אח החלל טעיט, ודעה הרטבים היא דדין בקיעה
 מפקטח גם דין קבר. וייל בזה בחרי טעמי, או דסיל
 דהדין רצוצה מבטל גם אח טצם שם אהל טומאה, וממילא
 דלא הוי קבר כיון דאין כאן שם אהל טומאה, או דגימא
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 ויורדח, ומבואר בסוגיא לסוכה דף ד׳ דהכל תלוי בביטלו,
 הרי לבלא ביטלו המילוי שבו איגו ממטט את האהל, והוי
 אהל גמור להביא אח הטומאה ולחוץ בפני הטומאה, ולהדיא
 חגן שם ביח שהוא מלא חבן וכו׳ כלים שבפטס אם יש
 במקומם טפח על טפח על רום טפח טהורים ואס לאו
 טמאים, משום דאיגן ממעטין ואיגן חוצצין הואיל ולא ביטלן,
 ועיכ חשוב אהל גמור להביא אח הטומאה, והכא הא הטומאה
 מחעטח אח החלל טפח בכל גווני ואפילו בלא ביטלה
 להעומאה שם, אשר עיכ כחב הראב״ד דזהו משום דין
 לטומאה רצוצה, וריל דאע״ג דיש כאן דין אהל, מימ איגו
 מביא ואיגו חוצץ משום ההילכחא דטימאה רצוצה בוקטח,
 זלטגין לאשורי׳ רציצה אפילו בלא ביטלה מימ כיון דמלא
 טומאה שפיר הויא רצוצה, ובזה בודאי מחלקיגן, דבמלא
 טימאה הטומאה גופא נעשיח רציצה עייז שהאהל מלא
 טומאה, משאיכ בשאר דברים כגון טפר וצרורות וכדומה,
 ללא הוי האהל מלא טומאה, ט״כ בלא ביטלן ליש טליו
 דין אהל לא הויא רצוצה. ולפיז הא ייל, לבאמת לעת
 הרמב״ס דעעיט מביא את הטומאה ותוצץ בפגי הטומאה
 גם כשהעומאה ממעעח אח החלל עפח, והא דכתב הרמב״ס
 בפיז ובפייב שם דבטיגן חלל טפח מלבד הטומאה, היינו
 משום דהחם הא איירי למטן דין קבר, דגאחרה בו ההלכה
 דדוקא קבר םחום הוא שמעמא, וחטא בביב דף י״ב
 דאפילו בסחמו כולו כל שלא פרץ אח פלימיו איגו מטמא,
 הרי דבעיגן דוקא סחוס ומבוטל מחורה פחח, ואיכ הרי
 ממילא דגם העומאה חייל עלה דין ביעלה לגבי אהל זה,
 ובכהיג ודאי דהטומאה ממעטה, כיון דממעעח אח מיקר
 דין אהל, אבל הכא דמיירי בלא ביטלה להטומאה שם,
 דעצס האהל לא גחמטט, בזה ייל דרמה הרמב״ם כמו
 שכחב הכא בסחמא דאף אס הטומאה ממטטח מימ גיכ
 מביא אח הטומאה וחוצץ בפני הטומאה, כל שיש כאן אהל
 טעיט. וייל דהרטבים והראביד לטטמייהו אזלי, דהנה
 בפט״ז מהל׳ טו״מ הליו כחב הרטבים זיל לפי שכל טומאה
 שאינה החח פוחח טפח ברום טפח הרי היא כרצוצה
 עכיל, והראביד חולק שם מיז וסיל דאין רצוצה אלא
 טמונה, וכל שיש לה אויר טפח אף שאינה החח אהל לא
 הויא רצוצה, הרי דלדמח הרטבים כל דין רצוצה טיהלא
 הלי באהל, רכל שהיא החח אהל אינה רצוצה, ובליחא
 לאהל הויא רצוצה, ולרמה הראביד דין רצוצה חלוי רק בחלל
 טפח פנוי, ואין חלוי כלל באם היא החח אהל אם לא,
 ולפיז הא דכחב הראביד הכא, דאף אם טצם האהל לא
 נחמעט מחלל טעיט, מימ הדין רצוצה שיש בהטומאה
 מבטל אח הבאח האהל וחציצחו, הוא רק לפימ דסובר
 דעיקר דין רצוצה חלוי בחלל טע״ט פגר, ואיכ הכא אמיג
 דלעגין דין אהלו חשוב טט״ט, ויש בו דין אהל כל זמן
 שלא ביטלה, מימ לעגין דין רצוצה שפיר הויא לצוצה, לחלל
 טעיט הא ליכא הכא, זלעגין זה ליכא שום נימ בין ביטלה
 ללא ביטלה, ועיכ שפיר אחיא ההילכחא דרצוצה ומפקעח דין
 הבאה האהל וחציצחו, משאיכ לדעח הרמבים דםובר רכל
 דין רצוצה חלר בדין אהל, איכ הכא דלא ביטלה כיון
 ראיה בי׳ שיעורא דטמיט למטן דין אהל, איכ ממילא ליה
 בה דין רצוצה כלל, ועיכ שפיר סיל הכא דכל שיש בו
 טעיט מביא וחוצץ אף כשהטומאה מטעעח אח החלל, דהרי
 יש כאן אהל טפח כל זמן שלא ביטלה, ורצוצה אין כאן

 כיון שהיא החח אהל.
ל טור, דאפילו בביטלה להטומאה גיכ צריכינן לטעמא י י  ו
 דהויא רצוצה שכחב הראביד, משוס דבלא״ה אין
 האהל מחמטט כלל עיי העומאה, ואעיג דלכל מילי הלי
 פקמ דין אהל מיט׳, כיון דביטלה להטומאה שם, מימ
 לענין טומאה דין אהל טומאה עלה, משוס דטומאה לא

 הלכות טומאת מת
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 בדברי הראביד משוס דאהל שאני שאינו עשוי אלא לתוכו,
 אכן כל זה הוא אם נימא דלגבי עומאת האהל עצמו אין
 תלוק תוכו מאחוריו, ורק לענין חיבורין, ועיז הוא דמהני
 עעמא דלתוכו עשוי, רעל כןנגימתו מצד אחד אינו עושה
 חיטרין לעומאה שבצד השני, אבל לדעת הרחבים דעומאת
 הנוגע היא משוס הרב היה כחלל, איכ הרי אין למהר את
 הגוגע בו אלא איכ גימא דהאהל גופו בעומאתו נחלק הצד
 השני מהראשון להקל עומאחו דאיגו כחלל, וכאשר כן מבואר
 להדיא בדברי הרמבים דנעשה השיפוע מאחריו כאילו הוא
 כלי שגגע באהל, וציל דהעעם דאינו עשוי אלא לתוכו מהני
 לחלק האהל לשגיס אף לגבי טומאת האהל עצמו. ואם
 גימא דלזה לא מהגי כלל טעמא דלתוכו עשוי, דהרי אפילו
 אס לתוכו עשוי מימ נטמא כולו, ציל להא דחלוק הוכו
 מאחוריו לדעה הרמב״ם הוא משוס דין חציצה, לאהל צל
 הפנימי שבז חוצץ על טומאתו שבחוכו שלא יעמא צד החיצון,
 או שמציל על עצמו שלא יטמא טהטוחאה שבחוץ, ובזה
 הוא שנחלק האהל עצמו הוכו ואחוריו לשני כלים למנוח
 בהן ראשון ושני, וכמבואר להדיא הך טעמא בריש פיז
 דאהלוח עיייש. וזהו שמיאן הראביד בפירוש הרמבים,
 משוס דסיל דלגבי טומאה האהל עצמו לא שייך חילוק,
 כי אס לגבי דין חיבורין שלו. אלא להא להשיג הראב״ד
 דלמה גקט הרמבים הך חילוקא שבין גוגע חחוכו לגוגע
 מאחוריו בשיפיעי אהלים ולא באהל עצמו ציע, דהרי במשגהיגו
 חגן כן להדיא הך חילוקא דחוכו מאחוריו לגבי שיפועי
 אהלים, והרמבים גקיט כמחגיחין, וגס דחה גוגמ זה
 לפלוגחח הראביד והרמבים אס טומאחו היא משום דחרב
 היה כחלל או משום חיבורין. אכן גראה, דהגה אם גימא
 דאייריגן בדין חרב היה כחלל, והחילוק שבין הוכו לאחוריו
 הוא משום דין חציצה, א״כ לא מיקרי הוכו אלא מה שהיה
 בחוך האהל בעח שהאהיל טל הטומאה, אבל אוחו מקצה
 שגחהפך לחוץ ולא האהיל על הטומאה מעולם, האהל חוצץ
 עליו, ודינו כאחוריו, משא״כ אם ניחא דאייריגן בדין
 חיבורין ומשום עעמא דעשוי לחוכו, א״כ גם אוחו מקצה
 שנתהפך לחוץ ג״כ יש בו דין הוכו, כיון דעשוי מיהח להיות
 הוכו של אהל. והכי מוכרח, כיון דמיירי בגוגע בעוד שהמת
 באהל, איכ בחוכו ממש הרי הוא טמא בלאיה מהמה,
 ובע״כ דחיירי בגוגע בחקצת שנתהפך לחוץ, וגם בזה שייך
 דין תוכו. ועיכ זהו שהשיג הראב״ד, דבשלחא אי מיירי
 באותו מקצה שגחהפך, עיכ גיחא דגקיט זאת בהדי שיפועי
 אהלים, ראוהו מקצה שנחהפך הוא בשיפיעי האהל, משא״כ
 לדעה הרמבים דמיירי בגוגמ מחוכו ממש, איכ הרי קשה
 המשגה למה לא גקעה הך דגא באהל עצמו. ולדעה הרמב״ם
 צ״ל, דהרי שגי דיגיס באהל, חרא דאהל מביא אח הטומאה,
 שניה דאהל חוצן בפני העומאה, ואשחעינן הכא ברישא
 דחחניחין דשיפועי אהלים כאהלים לענין הבאה טומאה,
 ובסיפא דהגוגע טחוכו טמא שבעה ומאחוריו אינו טמא
 אלא טומאה ערב דשיפועי אהלים הויין כאהלים גם לענין
 חציצה, וכדחזינן דחוכו חוצץ בפגי אחוריו, וממילא להוא הדין
 באהל מצמו, דחלוק חיכו מאחוריו עיי חציצח האהל, וכש״ט.
 והבה קשה לדעת הרמביס, מסיפא דמהניחין דחנן כחצי
 זיח מהוכו וכחצי זיה מאחוריו הנוגע בו בין מתוכו
 בין מאחוריו טמא טומאה ערב, ולדעה הרמבים הרי צריך
 להיות עהור לגמרי, בין האהל בין הנוגע בו, כיון דכל צד
 מהאהל לא האהיל רק על חצי זית, וההצי זית שמתוכו
 הרי אינו מביא טומאה לצד אחוריו של אהל, והחצי זית
 של אתוריו הרי איגו מביא טומאה טל צד תוכו של אהל,
 וגמצא לאין כאן רק מאהיל טל חצי זית לטהור לגמרי,
 והיאך תנן במחניחין דהנוגע בו טמא, והרי מזה מבואר
 כלעת הראביד דלענין טומאת האהל עצמו אין תלוק כלל
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 דבאמת שס אהל טומאה לא פקע, ורק לסיל לכל טומאה
 שבאה מהמת הרצוצה מפקיעתה שלא תהא רק במקום המת
 וכנגדה ומתמת המת עצמו, ועיכ גם קבר שטומאתו היא
 ממילא, מ״מ ההילכתא דרצוצה בוקמת מפקיעה שלא ההא
 בה רק עומאת המת עצמה שבוקעת, ולא שם קבר שהוא
 שם עומאה בפ״ע, וגם שהוא בכל הקבר גם שלא כ גגד
 המת עצמו. ועכ״פ נתבאר דגם דעת הרמב״ם דבעיקר
 הדין אהל אין טומאה ממעעת את השיעור טעיט אף
 בביטלה להטומאה שם, ואך משוס ההילכתא דרצוצה הוא
 דחהבטל הרין אהל שבו, וא״כ הרי חזיגן דאע״ג דאהל מבטל את
 הרצוצה מ״מ היכא דהטומאה ממלאה אה החלל אז אדרבה
 הרצוצה מבטלת את האהל, וא״כ הרי ממילא ציל ברעה
 הרמביס כלעת הראב״ל להמעיט צריך להיות מלבד
 הטומאה, ולא שייך החילוק שכתבגו בין ביעלה ללא ביטלה,
 כיון דגם בביעלה הרי לא גתבעל הלין אהל, ורק להלין
 רצוצה הוא שמבעל את האהל, שזה הדין שייך גם בלא
 ביטלה. אלא דמיח אין זה חוכרח, דייל דגם לעגין רצוצה
 הדין חלוק, דבביטלה להטומאה, שמדין אהלים הרי צריך
 להיוח האהל בטל, בזה הוא דנשארח רצוצה, ומה דהוי אהל
 לטומאה לבד לא מהני לבטולי רצוצה, משאיכ בלא ביטלה,
 דהוי אהל לכל מילי, בזה שפיר נפקעח הרצוצה טיי האהל
 לדעה הרמב״ם. ולפ״ז שוב נוכל לומר, להא דכחב הרמביס
 בםחמא דטעיט מביא אח הטומאה וחוצץ בפני הטומאה,
 הוא גם כשהטומאה טחעטח אח החלל, משום דאיירי בלא
 ביטלה, ולא דמי לקבר דצריך שם עע״מ פגוי, משום דהחס

 הוי ביטלה להעומאה לגבי האהל, וכשיג.

 פי״ח ה״ז כל שיפועי אהלים וכו׳ הטומאה מחוך השיפוט
 הנוגע בו מתוכו טמא טומאת שבעה והגוגע
 בשיפוע חאחריו טמא טומאת ערב נעשה השיפוע מאחריו
 כאילו הוא כלי שגגע באהל, היתה הטומאה על אחורי
 השיפוע הגוגע בו מאתוריו עמא עומאת שבעה, והגוגע
 בשיפוט בחוכו טמא טומאה מרב, כחצי זית מתוכו וכתצי זית
 מאחוריו הגוגט בו בין מחוכו בין מאחוריו טמא טומאה טרב
 והאהל מצמו טמא טומאה שבעה, עכיל, ובהשגוח זיל איא איגי
 יודע מה ראה לפרש מחוכו מחוך השיפוט, ולפי דבריו
 שיחשוב אחוריו ככלי שגי לגבי חוכו ואיכ באהל עצמו אמר כן
 אבל לא, בשיפוע ולא באהל, אין גחח בפירושו, שיחשבו
 כשני כלים למנוח בהן ראשון ושני, ואני אומר שאין שגיס
 טמאים עומאח שבמה בשום דבר אלא או בחרב או בחיבורין,
 או חיבור אדם בארס או חיבור אדם במה, וחיבור לאדם
 במה הוא המיקר מן ההורה, ועיז הדרך אני מפרש אח
 המשגה, כשהטומאה בחוך האהל הגוגע בו מחוכו טמא
 אפילו יהפך מן האהל מחוט להק טמא שבטה מפגי שהוא
 בחיבורין, אבל גגע מבחוץ טמא טומאה טרב שאינה חיבורין,
 ואעיפ שאין אוחרים כן בשאר כלים שאין הצדדים גחלקים,
 גבי אהל שאינו עשוי אלא לחוכו וכשהטומאה מבחוץ עמא
 שבעה שזה חיבור אבל גגט מבפגים טמא עומאח ערב
 שאינה חיבורים, וכשהעומאה כחצי זיה בפגים וכחצי זיה
 מבחוץ אין הגוגע באהל חיבור לטומאה לא בשנים ולא
 בחוץ אבל האהל מימ טמא שבעה, זה הדרך ערב לי והוא

 הישר לכל טבין, מכיל.
 והבה יסוד מחלקוחן מבואר, דהרמביס מפרש דהא דהגוגע
 באהל טמא שבמה הוא משום להאהל געשה כחלל
 מדיגא דחרב הרי הוא כחלל, והראביד מפרש להא להגוגע
 טמא שבעה הוא משום דין חיבורין, ולעעמייהו אזלי דגחלקו
 לעיל בפיה הל״ג ובפיז מהל׳ נזיריה אס אחריגן חרב הרי
 הוא כחלל בכל כלי שעף או דוקא בכלי מחכוח עיייש.
 והנה הממם דחלוק גוגע מחוכו לגוגע מאחוריו, מבואר



 •מאת מת חיים הלוי עה
 לא אחריכן ביי חרב היה כחלל, וכמשיכ למעלה דדין
 עוחאתו ודין זה דהיה כחלל שני דיכים נפרדיס הס, אלא
 ראם נפרש בדעת הרחבים כפי המבואר בריש, דעעמא
 הוא משוס חצילת אהל, ומשום דהצד השני אין בו דין
 האהלה, רק דין עומאה לחוד, וכמשיכ, מחישב יותר הא

 דלא אמרינן בהצד השני חרב היה כחלל/ וכש״נ.
 אמנם אם נפרש כן בדעת הרמביס כאופן הראשון
 שכתבנו, דהאהל חוצץ בפני ההאהלה של צד החיצון,
 שלא יהא בו דין מגע והאהלה וקבלת טומאה עיי עצמו,
 ורק עיי מגע והאהלת צד הפנימי הוא שמהעמא, ציע לפ״ז
 אם שייך בזה הך דיגא דגוגע וחוזר וגוגע מצטרפין, מאחר
 דמאי דגוגע בהאי איגו מגע בהאי, א״כ הא אין כאן מגע
 והאהלה של כזיח שחטמא, ולא דחי לכל מגע וחוזר וגוגע
 דעלמא, דהתס מצטרפין בעצם דין מגען והאהלתן, וחשוב
 גוגע ומאהיל כולו טל כל הכזית טומאה, אבל הכא דעצס
 המגמות וההאהלות לא מצטרפי, אף דקבלת טומאתן אחת
 היא, ומתטמא אחד במגע והאהלת חבירו, מימ כל שבדין
 מגען והאהלתן תלוקיס הם, ולא מצערפי עצם המגעות
 וההאהלות להחשב נוגע ומאהיל כולו בכזית טומאה, איכ
 ייל דלא שייך שוב ע׳ז הך דינא דנוגע וחוזר ונוגע, כיון
 דאין כאן מגט והאהלה של כזית שלם טומאה, ומדתנן
 דכחצי זית מתוכו וכחצי זית מאחוריו האהל עצמו טמא,
 דהיינו משום הך דינא דגוגע וחוזר וניגע, לכאורה גראה
 מוכרח מזה כאופן השני שכתבנו, דגם לדעת הרמב״ם עיקר
 טעמא הוא משוס דהאהל עשוי לתוכו, וע״כ לית בהצד
 האחר דין חרב ה״ה כחלל, דחשובין כשני כלים, ונסתרו
 דברינו שכחבנו מהחלה. אולם נראה, דנהי דעצס המגעות
 וההאהלות לא מצטרפי, מ״מ מאחר רכל מגע והאהלה של
 לד אחד יש בה דין מטמא על טלו, כיון דחדא ניגהו
 בקבלת טומאתן, א״כ ממילא הא נמצא דיש כאן על כולו
 מטמא של כזית, ע״כ שפיר גם בכהיג שייך הך דינא דגוגט
 וחוזר וגוגט, דכל שבין שגיהם יש כאן מטמא של כזית שלם
 שוב מצטרפין לטמא. ולפ״ז מיישבים היטב גס דברינו שכחבגו

 מהחלה, דהוא משום חציצת אהל, וכש״ג.
 והבה בנגעים פי״ג הגן טהור שהכניס ראשו ורובו לבית
 טמא נטמא וכו, עליה עהורה שהכניס ממגה
 שלש על שלש לביח טמא נטמאה, והטעם בזה כמבואר
 בספרא מצורע פ״ה רכל ביאה היינו ראשו ורובו, וכן הוא
 בגזיר דף מ״ג עיא, ור״ל דביאה הויא כולו וראשו ורובו
 הוי ככולו ועיכ אינו טמא עד שיכגוס ראשו ורובו, אלא
 בטליח כיון שיכול לקוצצה טל כן טה שהכניס שפיר טיחשב
 ביאה כולה [וכן הוא מבואר בחום׳ בזבחים דף ציה ע*א
 ד״ה מכניסו] ועיכ טמאה, ודוקא בשהכניס שיעור קבלת
 טומאה, אבל אם הכניס פחות משיעור קבלת טומאה הרי
 זה שהכניס בפני עצמו אינו יכול לקבל טומאה אם לא
 בצירוף מה שלא הכניס, ולענין מה שלא הכניס חשיב
 המקצת שהכניס ביאה במקצת, דלא הויא ביאה בדין בית
 המגוגט, וטיכ טהורה. אלא דהא מיהא קשה, בהכנים שלש
 על שלש אמאי נטמאת כוצה, והלא בהשאר שלא הכגים
 ליכא ביאה, ולעמא כולה עייז שהכניס מקצתה הא הויא
 ביאה במקצת דלא הויא ביאה, ואיך טמא השאר מן הבגד
 אף מה שלא הכגים. והגראה מזה מבואר, דהא דביאה
 במקצה לא השיבא ביאה, אינו שייך רק כל זמן שאגו דגין
 על עצם מעשה הביאה, אס חשיבא ביאה לטמא אס לא,
 ובזה הוא דנאמר דלא שמה ביאה ואינה מטמאה, אבל
 בהכגיס שיעור טומאה דהביאה בודאי מטמאה להבגד, אלא
 שאגו דגין בדין קבלה טומאחו אם יעמא כולו אם לא,
 בזה לא גאמר הך דיגא דביאה במקצה לא שמה ביאה,
 ואך דהדר דיגי, ככל דיגי קבלה טומאה דסגי במקצחו,

 דאס

 חרושי רבנו הלכות
 תוכו חאחוריו, ועיכ הוי חאהיל טל שגי חצאי זיחים דטמא,
 לפימ דקי״ל דמאהיל וחוזר ומאהיל, ואולי לזה כיון הראב״ד
 במה שהביא ביאור סוף המשגה בהשגחו שם, והייגו להוכיח
 כמש״כ. וציל לדמה הרמבים, דבאמח בהך דיגא דהגוגע
 באהל טמא שבעה חרהי איכללו בזה, חדא הא דהגוגע במה
 דטמא, ועוד דאמריגן חרב היה כחלל, וע״כ י״ל דהא דחלוק
 באהל הוכו מאחוריו להיוח כשגי כלים, הוא רק לגבי הך
 דיגא דחרב היה כחלל, דה צד שלגבי העומאה געשה כחלל,
 והצר השני נחלק כאהל שני, דאינו געשה כחלל, אבל לעגין
 עיקר עומאחו כל האהל כולו חד הוא, ואין חלוק הוכו
 מאחוריו, וכולו נטמא מהמה, וע״כ ממילא דבחצי זיה
 מהוט וחצי זיה מאחוריו האהל עצמו טמא, משום דלטנין
 עיקר עומאחו לא חלוק כלל הוכו מאחוריו, וע״כ טמא,
 דהא קייל דגוגע וחוזר וגוגט טמא, וה״ג הרי כולו גוגע
 בשניהם, חשאיכ לענין המגע בו, דצריכיגן לדיגא דחרב
 היה כחלל, דבזה חלוקין הוכו ואחוריו לשנים, עיכ ממילא
 דליכא טיח שלם בחצי זיה מחוט וחצי זיה מאחוריו, ועיכ
 הגיגע בו אינו טמא אלא טומאת ערב. ואין זה חימה,
 דמיש דין חרב היה כחלל דתלוק בו תוכו מאחוריו, מעיקר
 טימאחו דאין חלוק הוכו מאחוריו, כיון דשגי דיגים הס
 ולא חליין זה בזה. והגראה טור בזה, דהגה הך דיגא
 דהאהל חוצן טל צדו השגי, יש לפרשו בחרי גווגי, או
 דחציצח האהל היא טל ההאהלה, דאהל צד הפגימי חוצץ
 בפני צר החילון שלא יהא חשוב מאהיל על הטומאה כלל,
 וממילא דאינו נעמא מהמה עצמו שבתוך האהל, ורק עיי
 נגיעתו בצד הפגימי הוא שמחטמא, ככלים שגגעו בכלים,
 או דנימא דחציצח האהל היא על עצם הטומאה שלא חחפשט
 לצד החיצון או שלא חמס לצד הפנימי. ועל שני האופנים
 קשה טובא, דלטעמא דחצילה בפני עצם הטומאה ציע דאיזה
 חציצה אהל שייך ע״ז שלא יחטמא כולו, אחרי שיש כאן
 האהלה טומאה הראויה לעמא, ולא שייך חציצה אהל רק
 על עצם הטומאה שבחוכו שלא חצא לחוץ, או טל ההאהלה,
 אבל הכא דמצד האהלח טצם הטומאה יש כאן האהלה
 הראויה לטמא, היכן מצינו שחציצה אהל חמנט מלהחטמא,
 ועל אופן הראשון שכחבנו דהחציצה היא בפני ההאהלה
 ג״כ צ״ע, דמאי איכפח לן כלל במה שהצד השני אינו
 מאהיל טל הטומאה, והלא מימ יש כאן האהלה טומאה
 טל הצד שכלפי טומאה, וסגי בזה לטמא אח כולו, וכי
 צריכינן שיאה יל על כולו, ואיכ הרי לכל האופגיס קשה
 דאמאי חלוק אחוריו מחוכו. והנראה לומר בביאור הך
 דינא לרמה הרמבים, דכיון דהא מיהא הרי מומיל חציצה
 האהל, שהצד החיצון ליה בי׳ מדינא האהלה טומאה, וליח
 בי׳ קבלת עומאה מחמה עצמו, ורק דמחטמא הוא רק
 עיי צד השני, ועיכ םיל להרמבים רכל כי האי לא חייל
 בי׳ עי״ז דין חרב היה כחלל, דלמנין למיחשב כחלל
 צריכיגן שיהא בו בפ״ע מגע או האהלה, אבל כל שעומאחו
 באה לו עיי האהלה וקבלה טומאה של דבר אחר ליה
 בי׳ דין חרב ה״ה כחלל. ולפ״ז הא גיהא הא דבחצי
 זיח מחוט וחצי זיה מאחוריו האהל מלמו טמא, כיון דבאמח
 לענק טצם קבלה טומאה הוי כל האהל חד קבלח טומאה,
 ורק דדין חרב ה״ה כחלל הוא דחםר בהצד השגי, משום
 דחסר מעשה ההאהלה, וע״כ זהו דחק דהאהל עצמו עמא
 שבעה והטגט בו אינו טמא אלא טומאה מרב. והגה
 לפמשיכ הראב״ד דהואיל והאהל עשוי לחוכו עיכ אין זה
 חיבורק, דביאורו הוא דלהכי השיבי חוט ואחוריו כשגי
 כלים, ומחלקינן בעצם דין אהלו וטגטו, דלטגין טומאה עצמו
 הוי הוכו ואחוריו חד, ולמנין חיבורין הוא דחלוק הוכו
 מאחוריו, גיהא גיכ דמה הרחבים, די״ל רכל כי האי שיש
 לו צד חילוק במגעו, ואין בצד השגי דין מגט טטצמו, שוב
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 והראביד, דלעיל בפמ״ז הליו הרי נחלקו בטומאה שבאויר,
 דרמת הרחבים דחשיבא רצוצה ואית בה דין בקיעה, ודעת
 הראב״ד דאין בה דין בקיעה, וכן נחלקו בפ׳ זה בהיתה
 גבוהה מן הארץ ומונחת תחת אהל כלים, דלדעת הרמב״ם
 הויא רצוצה, דדמיא למוגחת באויר, ולדעת הראביר לא הויא
 רצוצה, כיון דגם באויר לא חשיבא רצוצה, ועל כן הרמבים
 לעעמי׳ דם״ל דעומאה שבתוכה חשיבא רצוצה, ולהכי מוקיס
 לה גם בכוורת מהורה שאיגה מקבלת עומאה, והא דתגן
 רתחתי׳ עמא בעומאה בתוכה, מוקיס לה בכנגד העומאה,
 ריש בה דין בקיעה, וע״כ בוקעת גם לפחות חעע״ע,
 משאיכ לדעת הראביד רסיבר דעומאה שבאויר ועומאה
 שבתוכה לא הויא רצוצה, ואין בה דין בקיעה, ואיכ הלא
 צריך להיות תחתי׳ טהור לגמרי אף כגגד העומאה בעומאה
 בתוכה, כיון דאין הטומאה נכנסת בפחות מטע״ט, יקשה
 הא דתנן בטומאה בתוכה הכל טחא, והרי תחתי׳ טהור,
 ועיכ מפרש הראביד דאיירי בכוורת של חרס, דבטומאה
 בתוכה הרי היא כלי טמא, דאינה ממעעת את החלל כלל,
 וממילא דגם תחתי׳ חשיב יש בו חלל עעיט, וממילא רכל
 תחתי׳ טמא וכמבואר בדברי הראב״ד שם. אלא דנראה,
 דכל דברינו יתכנו לענין הדין בקיעה, אבל באמת הרי גם
 מלבד הדין רצוצה דבוקעת, צריך להיות טמא גס משום
 מאהיל כגגדה, דגכגסת ג״כ למקום פחות מטעיע, והואיל
 דכלים אינם חוצצין בפגי הטומאה, איכ כל טומאה שעוברת
 תחתיהן אינה צריכה לדין בקיעה, ומשום מאהיל כנגדה
 לבד ג״כ הטומאה נכנסת לשם, וכדתנן דטימאה על גבה
 כל שתחתי׳ כנגד הטומאה עמא, והרי לדעת הראב״ד טומאה
 שעיג לא הויא רצוצה, ובע״כ דמה שתחתי׳ טמא הוא משום
 דין מאהיל כנגדה, ואיכ גם בטומאה בתוכה ג״כ כנגר
 הטומאה עמא משום מאהיל כנגדה, וזה גס לדעת הראביד,
 וממילא דלא יתכן לאמר כמש״כ בדעת הראביד. אלא
 מראה פשוט, דהראב״ד מדייק מהא דתנן דטומאה בתוכה
 הכל טמא, וא״כ הרי צריך להיות כל תחתי׳ טמא, וכל
 שלא כגגד הטומאה הא הויא טומאת המשכה, דאינה נכנסת
 במקום פחות מטעיט, ומשו״ה הא פי׳ הרמבים דאעיג
 רתגן דהכל טמא מ״מ תחתי׳ איכר טמא אלא כגגד הטומאה,
 והראביד מפרש כפשוטו דכל תחתי׳ טמא, ורק דמוקי לה
 בכוורת של חרס דלא מיטמאה מגבה, ובטומאה בתוכה
 הויא כלי טמא דאיגה חוצצת כלל, ומצערפת עם תוכה יחד
 לדין עעיט, וכדהבאגו מהך דחבית רתק שם ראם היו
 טמאות הכל טמא, ועיכ גם הכא הכל עמא, ונמצא רמזה
 דתנן טומאה בתוכה הכל טמא הוכיח הראביד דאיירי

 בכוורת של חרס, וכשינ.
 והנה בפייג מה׳ כלים הליה כתב הרמבים זיל אחד
 כלי חרם שנכנסה טומאה לאוירו או שכפהו טל
 העומאה המונחת על הארץ ונעשה אהל עלי׳ שהרי הטומאה
 בתוכו מפי השמועה למדו שזה שנאמר אל תוכו לרבות את
 האהלים מכיל. ובהשגות שם זיל אבל האהלים שהוצרכו
 לרבות הן השידה ההבה והמגדל הבאין במרה שהם כאהלים
 שאיגן צריכין צמיד פתיל באהל המת שאפילו בכסוי בעלמא הן
 מצילין באהל ואפילו הכי לענק אויר כלי חרס מיטמאין
 ככלים ולא גחשוב אוירן כאויר בית וכו׳ מכיל, והגה הא
 רכתב הראביד דלענין הצלה דיגס כאהלים, גראה דחקורו
 הוא מהא דתנן הכא בכוורת דבזמן שהיא באה במרה דינה
 כאהלים וחוצצת, ולדעת הראב״ד דמוקי לה בשל חרס, שימ
 דגם בכלי חרס איכא ה ך דינא דבאים במרה להעשות אהל,
 אכן לרעת הרמב״ם הרי י״ל דבכלי חרם ליתא כלל להך
 דיגא דבאים במרה. ואין בזה דוחק לומר כן, דהרי תגן
 גבי תנור נסר שהוא נתון על פי תגור חדש טומאה תחחיו
 כלים שע״ג טהורים וכו׳ ובישן טמא, ובעיכ דתגור חשוב אהל

 גמור

 דאם געשה דבר המטמא במקצתו גטמא כולו, והוא הדין
 בטומאת ביאה דכוותי׳, וע״כ געמא כל הבגד. וחזיגן מזה,
 דאעיג דמעשה הביאה בעצמה לא מיילא על כל הבגד
 משום דהויא ביאה במקצת דלא שמה ביאה, מימ געמא כל
 הבגד עיי ביאת המקצת, משוס להואיל ויש כאן ביאה
 המטמאה, עיכ הדר דינא גבה לעמא את כל הבגד, והוא
 זה כמו שכתבנו לענין אהל, דאף דחוצץ על צד החיצון
 שלא יהא בו דין האהלה, מימ נעמא כולו, ואך דמדין
 ביאה הא חזינן, דהא דטמא כולו הא אינו משום מעשה
 ביאה של מקצתו, כי אם דמצורף לזה מה דחיילא בי׳ דין
 מעמא על מקצתו, יעיי זה הוא דחייל בי׳ דינא דנעמא
 כולו, ומשום דדן כיאה במקצת לא נאמר רק על מעשה
 הביאה, ולא על דין טומאתו, וכל ששם מעמא בי׳ הרי
 הוא מטמא את כולו, והיג גבי אהל גיכ הא מטמא צר
 השני הוא משום דין קבלת טימאה שחייל בצדו השגי. אשר
 על כן להכי הוא דלא אמרינן בי׳ חרב הרי הוא כחלל, הואיל
 וטומאת כולו לא באה עייאהילת מקצתו לבד, כיא בדין
 קבלת טומאה שחיילא בי/ וכל כה״ג לא אמרינן בי׳ הך

 דינא דהרי הוא כחלל.

 פי״ט הל״א כוורת שהיא מועלת בארן והיא בתיך פתח
 הבית ופיה לחיץ וכזית מן המת נתון
 תחתי׳ או על גנה מבחוץ כל שהוא כנגד הזית בתחתי׳
 או בגבה טמא וכו׳ עכיל. ובהשגות זיל אין הענק מתפרש
 אלא בכוורת של חרס שאינה מעמאה מגבה עכיל, ועיין
 בכימ שכתב דהרמב״ם מעמידה במחזקת מ׳ סאה, וכפירושו
 במשנה שם. אלא דציע דהרי לקמן בהל״ד כתב זיל היתה
 טומאה בתוכה הכל טמא וכו׳ שהכלים מביאין ואינן חוצצין
 וכי׳ לפיכך אם היתה כוורת זו המוטלת על הארץ פחותה
 ופקוקה בקש או שהיתה באה במרה וכזית מן המת נתון
 תחתי׳ כנגדו עד התהום טמא, עיג כנגדו עד לרקיע טמא
 וכו/ הרי להדיא מבואר בדעת הרמב״ם דהא דהכא בוקעת
 מתחתי׳ לע״ג הוא דוקא באיגה מחזקת ארבעים סאה. ועיין
 באלי׳ רבא שפירש דאיירי באיגה מחזקת ארבעים סאה
 ומ״מ היא טהורה מחמת הנקבים שבה, אשר כזה יש לפרש
 גם דעת הרמב״ם כן, אלא דצריך להבין יסוד פלוגתת הרמב״ם

 והראב״ד בזה.
 והנה בטומאה בתוכה דתנן שם הכל טמא, פסק הרמב״ם
 דבתחתי׳ אינו טמא אלא כנגד הטומאה, והטעם
 בזה הוא עפיימ דתנן בפט״ו חביות שהן יושבות על שוליהן
 או מועלות על צדיהן באויר והן גוגעות זו בזו בפויט טומאה תחת
 אחת מהן עומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת בריא
 בטהורות אבל אם היי טמאות וכו׳ טומאה תחת אחת מהם תחת
 כולם טמא, הרי דכלי טהור שיש בו דין ציפ שאין הטומאה
 בוקעת לתוכו ממעט את החלל טפח לאשוויי רצוצה, ולפיז
 גם בטומאה בתוכה, נהי דכלים אינם חוצצין בפני הטומאה,
 והטומאה צריכה להיות יורדת גם לתחתי/ מ״מ כיון דמתחתי׳
 לתוכה איגה יכולה לחזור ולהתפשט, א״כ הא חשוב לעולם
 תחתי׳ אין בו חלל טעיט, דהכוורת ממעטת את החלל,
 ועיכ תחתי׳ טהור, ואף דכלים איגס חוצצין בפגי הטומאה,
 אבל גם בלא חציצה הרי קי״ל דאין העומאה גכגסת למקום
 שפחות מטע״ט, וגם תחתי׳ דאין בו חלל עע״ט אין הטומאה
 נכגסת בו, ולהכי מפרש הרמב״ם דהא רתק הכל טמא
 הוא רק כנגדה בלבד, או משום דטומאה בוקטת ועולה
 בוקעת ויורדת, או משום מאהיל כנגדה, דשם לא בעיגן
 חלל עפח, משאיכ כנגד שאר תוך הכוורת דהיא טימאה
 המתפשטת, ואין בה דין בקיעה, ורק דין הבאת טומאה
 שעיי אהל, דבעיק בה חלל טפח, עיכ תחתי׳ שאין בו
 חלל טפח טהור. ולפ״ז הרי מובן היטב פלוגתת הרטבים



 חרושי רבנו הלכות טומאת מת חיים הלוי עי
 הרי הטומאה בוקעת כגגרה לתוכה, וצריך להיות גם הכוורת
 טמאה, וא״כ הא בעיל מיגה כל דין צמיפ, לכלי עמא הא
 אינו מציל, וכדתגן בעדיות פיא מייד, וממילא דליכא שום
 גימ בין עומאה בתוכה לעומאה ע״ג, וגם קשה סיום דברי
 הראב״ד שכתב שאיגה מעמאה מגבה, והא כיון דהעומאה
 רצוצה בקעה לתוכה, איכ הרי יש כאן גם עומאת תוך,
 דעמא גם בכית, וצ״ע. והגראה לומר בדעת הראב״ד,
 דםיל דבעומאה רצוצה מלבד דעצם העומאה גכנסת לכנגדה,
 מוד איכא בה דין דמעמאה כנגדה גם למרחוק, ואף במקום
 שאין עצם העומאה גכגסת לו, מ״מ כל שהוא כגגד העומאה
 טמא, משום דיגא דרצוצה ומאהיל כגגד העומאה, דגאמרה
 בהו ההלכה דמעמאה כל שכנגדה גם בלא דין הבאת עצם
 הטומאה, וסובר הראביד דבאמת צמיפ מציל שלא תכנם
 עצם הטומאה לתוכו גם ברצוצה, והא דתוכו גגד העומאה
 טמא, הוא משום דהציפ איגו מציל רק מרין הבאת וכגיסת
 טומאה לתוכו, אבל מ״מ גטמא כל מה שבתוכו משים הך
 דיגא דמטמא גם מרחוק גם כשאין טצם הטומאה עוברת
 לשם, ולעגין זה לא שייך כלל הצלת הצ״פ. ויסוד לזה
 מהא דבתוכה אין טמא אלא כגגד הטומאה לבד, וכבר
 הקשה הכ״מ דמאתר דהעומאה בוקעת לתוכה, א״כ ממילא
 תביא הכוורת טומאה לצדדי!/ כמו בטומאה בתוכה דתגן
 הכל טמא, אלא ודאי דבאמת אין כאן טומאה כלל בתוכה
 אף כגגד הטומאה, וא״כ הרי ליכא כאן האהלת טומאה
 כלל, ולא שייך בזה הבאת טומאה לצדדין, ועיכ איגו טמא
 אלא כגגדה. ולפייז הרי גיחא הא דהכוורת טצמה טהורה
 ולא מתטמאת, דכל בכלי חרס דטומאתו היא. טומאת תוך,
 בעינן דוקא שהטומאה תהא בתוכו, אבל הכא דאיגה בוקעת
 לחוכה, ורק דהוא נוגע ומאהיל מרחוק, א״כ אין בו רק
 שם מאהיל ונוגע, אבל שם טומאת תוך אין בו, וע״כ בכלי
 חרס טהור. והאומנס דיםוד דין טומאת תוך נראה דהוא
 רק על קבלת הטומאה של הכלי שיהא דרך הוכו, ולא
 בעינן שעצם העומאה ההא בחוט, וכדחזינן דמיטמאה
 בהיסט דרך הוכה, ואעיג דלא שייך שם כלל שהעומאה
 בחוכה. אכן כיז הוא רק בטומאה מעשה׳ שעיי מעשה
 ההיסט הוא דגטמאח, בזה הוא דהוי גזהיכ דחייל שם
 היסע גס על הוכו, משאיכ בעומאח מגע ואהל שעצם
 הדבר מטמאחו, בזה ייל דכל דליחא לטומאה בחופה לא
 תייל בה גם טל קבלת טומאתה שם תוך, וטהור בכיח.
 והנה הרי כבר ה באגו גירםת הריש והרא״ש דתחתיה
 כגגד הטומאה טמא, אבל תוכה טהור טצו אף
 כגגד הטומאה, ולפי המבואר י״ל בזה תרי עעמי, או משום
 דסיל דגם כנגד הטומאה וגס ברצוצה מ״מ כל שלא בא
 לו עצם הטומאה לא מתטמא, ולהכי תוכה טהור, כיון
 דלא יוכל להתעמא כל מה שבתוכה כי אס בכגיסת הטומאה
 לתוך הכוורת, ועיז הא מועיל צ״פ שמציל ומיגע כגיסת
 הטומאה לתוכה, או דגימא רזה וראי לכו״ע כל כגגד
 הטומאה הרי הוא טמא גס בלא הבאת עצם הטומאה אליו,
 והא דתוכה טהור הוא משום דצ״פ המועיל להציל בפגי
 כגיםת הטומאה לתוכו, הוא תוצץ טל כל תוכו שלא יהא
 גם בכלל מאהיל כגגד הטומאה, ואינו חשוב כנגד הטומאה
 כלל, וע״כ הוכו טהור. וגראה רכן היא גם שיטח הרמבים
 דגרים הוכו כגגד הטומאה טמא, דמ״מ ס״ל דצ״פ כשם
 שמציל טל כגיםח טצם הטומאה לחוכו, כמו כן הוא חוצץ
 טל כל שבתוכו שלא יהא גם בכלל מאהיל כגגדה, ואף
 כגגד הרצוצה גיכ חוצץ, והא דתוכו כגגד הטומאה טמא,
 הוא משום דהרי דיני בצמיפ, חרא דהכלי חוצץ ומציל,
 ושגיח דאף כשהכלי מגוקב גיכ מציל, כל שאין בנקביו
 כשיטור, וכדחגן בפ״ט דכלים וברמבים פכיב מטוימ, וס״ל
 להרמבים, דנהי דבין מקום הגקב ובין מקום הסחוס שוין

 יין

 גמור, דאל״ה הרי גם כלי אדמה אינם תוצצין, ומימ בישן
 מקע מיגי׳ דין אהל, ובעיכ רכל שגטשה כלי חרם שוב
 אין בו דין אהל. ולפי״ז הרי גיחא הא דלא מוקים לה
 הרחבים בטורה של חרם, דחקשי סיפא דמהגיחין דחגן
 דאם באה במרה חוצצח, והרי בחרם ליחא כלל להך דינא
 דבאין במרה, ובע״כ דאיירי בטורח של שאר מינים, וע״כ
 ממילא מוכח דהא דחנן בחוכה הכל עמא חחחי,
 •אינו טמא אלא כגגד הטומאה, משא״כ הראביד לטעמי׳
 דם״ל דגם בכלי חרס איכא הך דיגא דבאין במדי:, טיכ
 שפיר חוקי לה בכוורת של חרם, ולפיז מהפרש הא דהגן
 דבחוכה הכל טמא כפשטה, רכל חחתי׳ טמא בין כגגד
 הטומאה ובין שלא כגגד הטומאה, דאין כלי טמא חוצץ,

 כיון דמיירי בכוורת של חרס, וכש״ג.

 פי״ט הליא כוורת שהיא מיטלת בארץ והיא בתוך פתמ
 הביח ופיה לחוץ וכזית מן המת גתון חחתי׳
 או על גבה מבחוץ כל שהוא כנגד הזיה בחחחי׳ או בגבה
 שמא וכל מה שבאויר חיכה עהור חוץ מכלי שהוא כגגד
 הטומאה עכ״ל, והוא ברפ״ע דאהלוח דחנן שם טורח וכו׳
 כזית מן המת נתון תחתי׳ או מיג מבחק כל שהוא כנגד
/ וגבה טמא,  הזית הוכה וגבה טמא, ועור גירםא שם חחתי
 והגימ בין שגי הגירסאות הוא, דלפ״מ דגרסיגן תוכה, א״כ
 הא תנן דכנגד הטומאה עמא גם בתוכה, ובעיכ דטומאה
 רצוצה בוקעת גס לתוך צ״פ, ואין הצלת צמיד פתיל מועלת
 בפני בקיעה דרצוצה, ולפימ דלא גרםיגן תיכה, ותוכה טהור
 לגמרי אף כגגד הטומאה, א״כ צמיד פתיל מציל גם מעומאה
 רצוצה, וכבר נחלקו הראשונים בזה, דדעת הרמבים והראב״ד
 לגרוס הוכה, וכגגד הטומאה טמא אף בתוכה, ודעת הריש
 והרא״ש היא דלא גרסיגן הוכה. אכן קשה עיז מהא להניא
 בחוםפתא דאהלוח פ״י, והביאה הר״ש בפיט דאהלות, חבית
 זכו׳ היתה מלאה אוכלין ומשקין ומוקפת צמיר פתיל וגחוגה
 פ״ג המת באייר כלים שלמעלה ושלמטה הימנה טמאין
 יהאוכלין והמשקין שבתוכה עהורין, וכן פסק ג״כ הרמב״ם
 בפי״ז מה׳ טומאת מת •הליו, והרי כל באויר לדעת הרמב״ם
 הא הויא רצוצה, וכמבואר ברמב״ם פטיז מה׳ טוימ הליו,
 ומ״מ אוכלין ומשקין שבתוכה טהורין, הרי להליא דצמיפ
 מציל גם מרצוצה, וקשה דמיש בכוורת דטמא גם בתוכה.
 והנה בסיפא דמחניחין דכוורח שם דחגן הימה גבוהה מן
 הארץ טפח טומאה חחחי׳ וכו׳ הכל טמא אלא הוכה, נחלקו
 בזה הרמב״ם והראביד בפייט שם, דהראביד כחב לבגבוהה
 מן הארץ טפח חוכה טהור אף כגגד הטומאה, משום דאינה
 רצוצה, ולפיז הרי ניחא גבי חביח הא דאוכלין ומשקין
 שבחוכה טהורין, דגוקמה בגבוהה טן הארץ טפח, דאז הכל
 טהור, אכן דעח הרטבים שם דכגגד הטומאה טמא גם
 בגבוהה מן הארץ טפח אף בחוכה, משום דבאויר חשוב
 כרצוצה, ולפיז הא קשה מהא דאוכלין ומשקין שבחוכה
 מהירק, אמאי איגו טמא כגגד הטומאה, וכהך דכוורח, וציע.
 והנה ברפייט שם כחב הראביד זיל איא אין המגין
 טחפרש אלא בטורה של חרם שאיגה מטמאה
 מגבה עכ״ל, וביאור הדברים, משום דבכולא פרקין שם
 מחלקיגן דבטומאה בחוכה הכל טמא ובטומאה חחחי׳ או
 ט״ג הוכה טהור, מלבד כגג ד הטומאה לדעה הרמב״ס
 והראביר, והייגו משום דהכוורח דין צמיפ עליה שמצלח
 טל הטהרה ואינה חוצצח בפני הטומאה, ולפי המבואר בדברי
 הרמב״ם שם דמיירי בטורח של עץ, בעיכ דאיירי בכלי טץ
 הטהורין שאינן מקבלין טימאה, דמצילין בציפ, וכדחנן בפ״י
 דכלים, ועיז באה ההשגה רזה המנץ אינו מהפרש אלא
 בטורה של חרס דאיגה מטמאה מגבה ומצלה בציפ. אכן
 קשה עיז, דכיון דכלים שבתוכה כנגד הטומאה טמאין, איכ
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 והבה תכן בפ׳ כוורת שס בריא בזמן שהיא כלי מחולחלח
 היתה פחותה ופקוקה בקש או אפיצה וכו׳ כזית
 מן המת גתון תחתי׳ מגלו טל התהום טמא, והראביד
 בפייט שם הקשה ע״ז לאמאי איגה בוקעת הטומאה גם
 למעלה לתוך הכוורת, כיון למוגחת על האת ואין שם
 פויט, איכ הא אין שם הצלת אהל למעה, ואמאי לא מבקע
 הטומאה לתוך הכוורת, כיון לטומאה רצוצה בוקעת גס
 למוך ציפ. ולפמש״נ ייל, עפיימ לתגן בפיי ראהלות ארובות
 זו ע״ג זו וכו׳ אין בארובות פרט וכו׳ הטומאה כגגל
 ארובות גהן דבר וכו׳ שאיגו מקבל טומאה בין מלמעלן בין מלמטן
 אין עמא אלא תחתון, ופי׳ הרמבים בפע״ז מהל׳ עוימ
 דבגתן דבר ע״ג ארובת העלי׳ ה טימאה מתפשטת בכל
 הבית והטליה כולה אף כגגד הטומאה טהורה משום דאין
 טוחאה שתחת אהל יוצאת דרך הארובה שהיא פחות מפרט,
 והרי הך שיעורא דפויע לא שייך אלא לעגין כגיסח הטומאה
 עצמה, אבל לעגין דין טומאת האהלה מרחוק ודאי דלא
 שייך הך שיעורא, וכל שהוא כגגדה חשוב מאהיל כגגדה
 להיות טמא, וא״כ הא קשה דלמה אין טמא אלא תחתון,
 ולהוי טמא כל שכנגד הטומאה אף בעליה, משוס הך דיגא
 דמאהיל מרחוק. אלא ודאי מוכרח חזה, דכל תחת אהל
 ליחא להך טומאה דמאהיל מרחוק, ולהט הוא דאינו טמא
 אלא תחתון, כיון דהויא טומאה שהחת אהל דפקע מינה דין
 מאהיל מרחוק. ולפיז גיחא גם הכא הא דאין הטומאה בוקעת
 למעלה לתוך הכוורת, ואע״ג שאין תחתי׳ פייט, דחאחר דעצם
 העומאה איגה בוקעת לתוך הכוורת משוס הצלת צ״פ, וטומאת
 כלים שבתוכה כגגד הטומאה היא רק משום דין מגע
 ומאהיל מרחוק, ואיכ בפחותה ואפוצה, לתוכה דין אהל
 בי׳, דליכא שם הך הבאת טומאה דמגע ומאהיל מרחוק,
 א״כ ממילא דליכא שוס צד הבאת טומאה' לתוכה, וע״כ

 הוכה עהור לגמרי, וכש״ג.

 פי״ט הל״א בל״א בזמן שהיא כלי ומחולחלמ, אבל אם
 היתה פחותה וכו׳ או שהיהה אפוצה על
 שלא יהיה בה חלל טפח וכו׳ היהה מונחת על הארץ ופיה
 לחוץ וכזיח מן המה כמון תחתי׳ כגגדו עד התהום טחא,
 היה ע״ג כנגדו מד הרקיט טמא וכו׳ היחה טומאה בחוכה
 אין עמא אלא הוכה עכיל, ובהשגוח ז״ל איא כאן צריך
 טעם מפגי מה איגה בוקמח למעלה כלמטה שהרי היא
 רצוצה, ואגי מפרש כל שאין לה טפח ממקום אחד שהיא
 אפוצה כגון שגשברו דפגוה הכוורת עד שלא נשאר שום
 דופן [שלם] שאיגו כלי שיהא ראוי להשהמש כוורח, אלא
 שיש פויע בין עובי השולים והדפנוח כדי להביא אח העומאה,
 והקושיא במקומה, עכ״ל. וביאור הדברים, דהרי עיקר
 דברי המשנה שמחלקה בין כוורח שלמה לפתוחה ואפוצה,
 הוא משוס דשלמה הויא כלי ואינה מוצצה בפני הטומאה,
 משא״כ בפחוחה ואפוצה דלא הויין כלי, מיכ נפשק אהלים
 לחוץ בפני הטומאה, וזהו דפריך הראביד, דלפי׳ הרחבים
 דאפוצה היא שאין בה חלל טפח, ואיכ הא אינה אהל,
 כיון דהויא פחוח מטעיט, ואיכ הא קשה דאיך חוצצח הכא,
 ואמאי לא חבקט הטומאה פיג למטלה כלמניה, כיון לליכא
 אהל החוצץ, וזהו שסיים פירושו דאפולה היינו שבורה ואין
 לה דופן שלם, אבל אהינ דיש כס חלל כיע״ט, וממילא
 ניחא הא דאינה בוקעח, כיון דיש כאן אהל טפח החוצץ,
 וסיים עוד והקושיא במקומה, וריל לטון דאין בם דופן
 שלם של טפח, א״כ הרי ממילא ג״כ דלינא אהל, וחזרה
 הקושיא דאין כאן אהל לחוץ בפגי הטומאה. ובדעה הרמב״ם
 י״ל, עפיימ שפסק לעיל בפי״ב הליח זיל סאה שהיא מוטה
 מל צדה באויר אינה מביאה אח הטומאה החח כולה עד
 שיהיה בהיקפה ד׳ טפחים ומחצה בקרוב, כדי שיהיה גובס
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 הן בדיגן, והכלי כולי׳ חציל על כל הוכו ביחד בחורה צמיפ,
 אבל כיז הוא לעגין כגיםח עומאה לחוכו, אבל לעגין שלא
 יהא חשוב טאהיל כגגדה להטמא גם חרחוק, דיסודו דין
 חציצה, בזה הדין חלוק, דבחקום שהכלי חפסיק שפיר איכא
 חציצה, ואיגו חשיב כגגד הטומאה, משא״כ כנגד גקביו,
 כיון דאין שם חציצה, איכ הרי הוא כנגד הטומאה, ומהטמא
 מדין מאהיל כגגד הטומאה, שטמא גם בלא הבאה עצם
 הטומאה אליו, דבזה ליכא דין הצלח צמיפ היכא להוא בלא
 חציצה, ועיכ משנחיגו דאיירי בטורח שיש בה גקבים,
 וכדהנן שהיא חחולחלח, זהו דחגן בה דחוכה כגגד העומאה
 עמא, ריל דמקום הפחוח שהוא כגגד העומאה הוכה טמא
 וכחש״ג. ולפיז הרי גיחא הא דחביח המוקפה צמ״פ וכהונה
 עיג המת באויר אוכלין ומשקין שבתוכה עהורין. גם כנגד
 הטומאה, ואף דלדעת הרמבים הא הויא כס רצוצה, דבחביה
 שהיא מוקפת וסתומה מכל צדדיה, עיכ ממילא מהגי הציפ
 לחוץ טל תוכה גם כגגד הטומאה וטהורה כולה, וכמש״כ
 דגם בכוורת אין טמא בתוכה אלא במקום הפתוח ולא

 במקום הסתום.
 והבה בהא דתגן היתה גבוהה מן הארץ טפח הכל טמא
 אלא תוכה. כתב הראב״ד בפי״ט שם דכגגד הטומאה
 ג״כ הוכה טהור, משום דכיון דגבוהה טפח הרי אינה
 רצוצה, וציע אס דעה הראביד היא רכל עיקר הך דיגא
 דכנגד הטומאה טמא אף בלא הבאת עצם הטומאה הוא
 רק ברצוצה, וכל עיקרה של טומאה זו הוא משום ההילכהא
 דרצוצה, וכל שאינה רצוצה אינה מטמאה אף כנגדה רק
 משום דין הבאת עצם הטומאה, ולפיז יהא הדין פשוט,
 דבאמת צ״פ מועיל גס בפני רצוצה, ורק דלא שייך צ״פ
 רק על כגיםת טומאה לתוכו, משאיכ למטן שיהא חשוב
 כגגד העומאה, בזה ליכא דין צ״פכלל, ועל כן זהו שחלוק,
 דברצוצה דמעמאה גם חרחוק משוס האהלה מגדה אף בלא
 כגיסת הטומאה לתיך הצ״פ,משויהמה שבתוכה עמא, ללא
 שייך זאח להצלה ציפ כלל, משאיכ בגבוהה טפח דאיגה
 רצוצה, ואין בה טומאה מרחוק, כי אם בכגיסח הטומאה
 להוך הציפ, איכ יש כאן דין ציפ שמציל על הוכו, ועיכ
 טהור כולו אף כגגד הטומאה. או דנימא דבאמח גם באינה
 רצוצה כל שכגגד הטומאה מטמאה אף בלא הבאה טצם
 הטומאה אליו, ובזה הוא דחלוק דין מאהיל כנגד הטומאה
 מדין הבאה טומאה לצדדין, דכל הבאה טומאה לצדדין לא
 חיילא רק עיי הבאה עצם הטומאה, משאיכ מאהיל כגגדה
 טמא אף בלא הבאה טומאה אצלו, והא דהולרך הראב״ד
 הכא לעעמא דרצוצה, הוא משום דבאמח ציפ מהגיא
 חציצחו גם לזה שלא יהא חשוב כגגד הטומאה כלל, ולזה
 הוא למוטיל ההילכחא דרצוצה דבוקטח ומבטלה חציצה הציפ
 ומטמאה כגגלה, והא לעצם הטומאה אינה נכנסה לתוך
 הכוורח, ציל דדוקא לעטן מאהיל כנגדה מרחוק בזה הוא
 דמועלח הבקיעה של רצוצה לבטל דין הצלח ציפ שבו שלא
 יחיץ כנגדה, משא״כ לענין כניסה הטומאה עצמה להוכה,
 בזה אינו מועיל הדין בקיעה דרצוצה, והציפ מציל, וע״כ
 בגבוהה מן הארץ טפח דאינה רצוצה וליה בה בקיעה,
 הציפ חוצץ שלא יהא גם בכלל טומאה מגדה, ולהכי חוט
 טהור כולי אף כגגד הטומאה. ולפי אופן השט שכחבגו בדעה
 הראביל, להא דצריכיגן לדין רצוצה הוא משוס לבלאיה הצ״פ
 חוצץ גס בפגי האהלה שכגגדה, איכ בטיכ דאיירי כגגד הסחוס,
 דכגגד הפחוח הא ליכא חציצה, ובע״כ מבואר מזה דהראביד
 חילק על הרמב״ם וסיל דרצוצה בוקעת גס בפגי הסחוס
 שיהא טמא כגגדה, ותקשי אליבי׳ בחבית המוקפת צחיפ
 ומונחת ע״ג המת באויר אמאי אוכלין ומשקין שבתוכה
 טהורין, וציל דמיירי בגבוהה טפת דתוכה טהור כולה לדעת

 הראביד, ומשום דלא הויא רצוצה, וכמשינ.



 מאת מת חיים הלוי עז
 דגם כנגדה גיכ ליכא טומאת אהל כלל בתוך הצ״פ, ורק
 טומאה מגע הוא דאית בה, דלית בה דין הבאת טומאה
 לצדדין, וע״כ איגו טמא אלא כנגדה. והגה פסק הרחבים
 בפייט שם דגם בגבוהה מן הארץ טפח כלים שבחוכה כגגד
 הטומאה טמא, הרי יאף שאינה רצוצה טמוגה ג״כ ביקעת
 לתוך הצ״פ ואינה מתפשטת שם לצדדין, אכן אין זה סתירה
 לדברינו, דבחולין דקכיה שם איתא טור אמר אביי למטה
 מעפח אהל נגיעה למעלה מטפח אהל נרירא, רבא אמר
 אפילו למעלה מטפח נמי אהל נגיעה הוא וה״ר אהל גרידא
 בהמשכה, הרי דלרבא כל כנגד הטומאה יש בה גם דין
 טומאה מגע ואף באינה טמינה, ואיכ שפיר נוכל לומר
 כמש״כ, דלעולס אינה בוקעת לתוך הצ״פ רק טומאה מגע
 בלבד, ומעומאת אהל הציפ מציל, והא דפסק הרמייה דגם
 בגבוהה מן הארץ טפח ג״כ בוקעת העומאה לתוך הכוורת
 כגגדה, היינו משוס דקייל כרבא דכל כגגד הטומאה לעילם
 אית בה גם דין עומאת מגע, וזהי שבוקע לתוך הכוורת.
 ועיין בראב״ד שם שהשיג ע״ז ופסק לטהור לפי שאין כאן
 רצוצה, ובפטיז מטו״מ הל״ו גתלקו הרמב״ם והראב״ד בדין
 טומאה שבאויר, דהרמבים סובר דהויא רצוצה ובוקעת,
 והראב״ד סובר דלא הויא רציצה ואיגה בוקעת, וי״ל דזהו
 פלוגחחם גם הכא, דלהרמב״ם דבאויר חשיבא רצוצה עיכ
 בוקעת לתוך הכוורח, ולהראביד דאיגה רצוצה ע״כ אינה
 בוקעת. והן נראה דמקור פלוגתת הרמב״ם והראביד בטומאה
 שבאדר הוא חדברי רבא בחולין שהבאנו דכנגד הטומאה
 הוי אהל גגיעה, אשר זהו מקור דברי הרחבים דלעולם כל
 שכגגד הטומאה באויר חשיבא רצוצה ואיה בה דין בקיעה
 לכגגדה טשום ההלכה דטיר בוקעח, ובדעה הראביד גראה,
 דס״ל דגהי דבעיקר דין טומאה מגע שלהן טמוגה ואינה
 טמונה שיין הן, דכל שכגגד העומאה חייל עלי׳ דין טומאה
 מגע, אבל מימ דין בקיעה של רצוצה אינו רק בממונה,
 דאז הוא דהויא הלכה דחייל עלה דין בקיעה, ולא בטומאה
 שבאויר, אבל עכ״פ הא מיהא דהרמביס פוסק כרבא, ועיכ
 שפיר מיושב פסק הרמבים גם הכא, דעומאה מגע היא
 שבוקעת לתוך הציפ, ולא טומאה אהל המחפשטח, ועיכ
 איגו טמא בתוכה אלא כגגד הטומאה לבד, ומשום דפוסק
 כרבא וכמש״כ. ומתגיתין אתיא שפיר גס לר״ז, דבמתגיהין
 הרי אינו מבואר כלל דבגבוהה עפת תוכה כנגד הטומאה
 טמא, אלא דהרמב״ם דפסק כרבא, מיכ זהו שפסק דכגגד
 הטומאה טמא תוכה אף בגבוהה מפת, ובאמת דלריז אינה
 גכגסת הטומאה כלל לתוך הכוורת בגבוהה טפת, וכש״ג.
 והנה באהלות פ״י תגן מקצת טומאה בבית מקצתה
 כגגד ארובה וכו׳ ר׳ יוסי אומר אם יש בטומאה
 כדי שתמלק ותטמא את הבית ותטמא כגגד הטומאה טמא,
 ואם לאו הבית טמא כגגד הטומאה טהור, וקשה בהא ראם
 אין בטומאה כדי שתתלק כגגד הטומאה טהור, והלא טאהיל
 הוא טל כל הטומאה מ״י האהלתו טל אומו מקצת שכנגד
 הארובה, והרי בכל מאהיל כננד הטומאה לא צריכיגן
 שיאהיל מל כל הכזית, אלא דםגי בהאהלת מקצתו, ואמאי
 הכא טהור העומד כגגד הטומאה, וציט. ואשר יראה לומר
 בזה, מפיימ שפסק הרטבים בפע״ז מהל׳ טוימ הליו זיל
 לפי שכל טוטאה שאיגה החח פוחח טפח ברום עפת הרי
 היא כרצוצה עכיל, הרי רכל עיקר דין רצוצה טיחלא חלי
 באהל, ואם היא החח אהל האהל מפקיע מיגה דין רצוצה,
 ועיכ גם זה רכל מאהיל כגגד העומאה חשוב מגע, וגם זה
 רכל מאהיל כגגד הטומאה איצ פויט, והעומאה נכגסח
 גם בפחוח טפויט, כולהו מיחלא הליין בדין אהל, דכשם
 שהאהל מפקיט דין רצוצה, כמו״כ מפקיט גם דין מאהיל
 כגגד הטומאה, וכל טומאה שהיא החח אהל אין בה הך
 הבאה טומאה שמדין מאהיל כגגד הטומאה. ומעחה הרי

 מבואר

 חרושי רבנו הלכות
 הצד העליון טפח ומחצה ויהיה הטפח טל טפח ממגה גכהו
 מעל הארץ טפח עכ״ל, הרי דדעח הרמב״ם רצי החחחון
 של הכלי אינו ממעט אח השיעור טפח טל טפח שמצד
 העליון, וא״כ ה״נ באפילה שהיא שאין בחללה טע״ע מימ
 שפיר חשיב זאח אהל טפח, דמיירי בגוונא רעד הקרקע
 איח בה טע״ט, ואיכ שפיר איכא אהל טעיט, כיון דהצד
 שלמעלה יש ממנו עד לקרקע עע״ט, והראביד בזה לטעמי׳
 אזיל לםיל שם גבי םאה להצל שלמטה של הכלי ממעט
 אח השיעור טעיט מהצל שלמעלה, וע״כ השיג גם הכא על
 הרטבים דבאפוצה הא ליכא אהל עפח. אלא דהראביד הרי
 מפרש הכא דאפוצה היינו דליכא דופן שלם של טעיע,
 אבל תלל עעיט איכא, ומה דקשה להראב״ד דאכתי הא
 ליכא אהל טפח כיון דליכא דופן טפת, י״ל דאיירי בהניח
 דבר טל מקום הפחח, ונמלא דיש כאן אהל טפח, וכלי
 לא הויא הואיל והטורח בעצמה אין לה דופן שלם שראוי
 להשחמש. אלא דקשה בין על פחוהה ובין על אפוצה
 ואפילו היכא מעשה אהל גמור, מימ למה לא הבקע
 הטומאה לתוכה, והלא כל עיקר דין אהל לא שייך אלא על מה
 שחחחיו לצד מעה, שחוצץ על מה שהחתיו אם על העימאה
 או טל הטהרה, וכיון דמונחח על הארץ ואין שם עעיע
 יאיכ הא אין שם אהל כלל, ואמאי לא הבקע הטומאה
 לחיך הכוורח כיון שאין שם דין אהל להציל. ואין לומר
 דמצלח מלמעה בצמיד פחיל, וכדהנן בכלים פיי דכלים
 הבאין במרה מצילין בציפ, וכן בפחוחה הא מבואר בשבח
 דף ציו דבצ״פ עד שיפחח רובו, דה א הכא איירינן ברצוצה
 דבוקעח גם לחוך ציפ, וצ״ע. ואולי זהו כיונה הראב״ר גיכ.
 והנה חנן שם טורח שהיא בחוך הפתח ופיה לחוץ כזיח
 מן המח גחון חחחי׳ או עיג מבחוץ כל שהוא
 כנגד הזיה הוכה וגבה טמא, וכל שאיגו כגגד הזיח הוכה
 והביח טהור, כן היא גירסח הרטבים והראביד בפי״ט
 מהל׳ טימאת מח שם, וגירסא השניה כל שכגגד הזיה
 חחתי׳ וגבה טמא. ולגירסא השניה הא דמתלקיגן בין כגגד
 הטומאה לשלא כגגד הטומאה, הוא רק בתחתי׳ וגבה, אבל
 בתוכה הכל טהור משום דגיצל בצמיד פתיל, ואע״ג דיש
 כאן עומאה רצוצה, מ״מ איגה בוקעת לתוך צ״פ, ולגירםת
 הרמב״ם והראי״ד רכל שכגגד הטומאה טמא אף בתוכה,
 היינו משום דס״ל דטומאה רצוצה בוקעת גם לתוך ציפ,
 ועיכ כנגד הטומאה טמא הכל אף בתוכה, וכן פסק
 הרמייה דבתיכה כנגד הטומאה טמא. אלא דכבר הקשה
 הכ״מ שם דאמאי באמת אינו טמא בתוכה הכל, דכיון
 דהטומאה בוקטת לתוכה וכלים נטשין אהלים להביא את
 הטומאה, איכ יהא טמא כל שבתוכה טיי אהל הכלי, עייש
 בכימ פייט מטוימ שם. ואשר נראה טבואר בדעת הרמב״ם
 והראביד בזה, דסיל דהנה באמת הרי ציפ מציל על הוכו
 שלא תכנס בו טומאה, אלא דטיר שאני דהוי דינא גבה
 דבוקעת ועולה, ועיכ בוקעת גס לתוך ציפ, והנה בתולין
 דקכיה איתא אריא ואיתימא ריביא אף אגן גמי תגיגא
 הגוגע בכחצי זיה ומאהיל מל חצי זיה או חצי זית מאהיל
 עליו טמא, אאיב חד שמא הוא משויה מצטרף, אאיא הרי
 שמי כיכהו מי מצטרף והחגן זה הכלל כל שהוא משם אחד
 מצטרף וטמא משגי שמוח טהור, אלא מאי חד שמא הוא
 אימא סיפא אבל הגוגע בכחצי זיה ודבר אחר מאהיל מליו
 ועל כחצי זיה טהור, ואי חד שמא הוא אמאי טהור, אלא קשיא
 רישא, אריז בטומאה רצוצה בין שני טגדלים עסקיגן ואין
 ביגיהן פויט דכולה גגיטה היא, הרי דטומאה רצוצה שבוקעח
 דין עומאח מגע גיכ איה בה בכקיעחה, וא״כ הרי י״ל,
 דבטיר שבוקעח לחוך ציפ, מדין אהל של טיר הציפ מציל,
 ורק הדין מגע של טיר הוא שבוקט לחיך הציפ, ובזה
 לא שייך כלל שאהל יביא אח״כ אח הטומאה לצדדין, כיון



 טומאת פת חיים הלוי

 מגע, הרי דרמה הרטבים היא ומאהיל כנגד הטומאה
 הויא עומאת אהל ולא טומאת מגע, והוא פריז בחולין שם
 ולא כרבא, וזהו דלא כמש״כ דלהכי איגה מתפשטת בתוך
 הכוורת משוס דפוסק כרבא דהויא טומאה מגע, והרי דעת.
 הרטבים היא דהיא טומאת אהל. אלא דבאמת אכתי צ״ע
 דברי הרמבים בפיר שם שפסק בסתמא למאהיל כגגד
 הטומאה מצטרף רק בהדי אהל ולא בהדי מגע, ולא חילק,
 דברצוצה מצטרף בהדי מגע, ולמה השמיט משגתיגו דהמגע
 והמאהיל כגגדה חצטרפין ברצוצה. והגראה חוכרח מזה,,
 דעעמא דהרמבים הוא משום דפוםק כריש דאמר מלא
 תרווד רקב איגו מעמא במגע, וחולק ארבי יוסי וכמבואר
 בםוגיא דחולין שם, וסובר הרמבים דלר״ש גם רצוצה ממפ־
 ג״כ מצערפת רק בהדי אהל ולא בהדי מגע, דאלא״ה הרי
 מציגו מגע בתרווד רקב היכא דהיא רצוצה, ועיכ זהו שפסק
 בסתמא דמאהיל כגגדה איגו מצטרף בהדי מגע, ביון דגנ4
 רצוצה איגה מצטרפת רק בהדי אהל ולא בהדי מגע, אבצ
 בפלוגהא דריז ורבא באמת פוסק הרמבים כרבא דטומאת
 מאהיל כנגדה הויא בכלל מגע לריי, דהרי פסק רכל טומאה
 שבאויר חשיבא רצוצה, שזהו יסוד הדין דחשוב מגע. ולפ״ז־
 מחישבים היטב דברינו, מראה דטומאה רצוצה בין אם שס
 מגע בה או שם אהל, מ״מ הא מיהא ודאי לכויע דאיכא
 צד הבאת טומאה בבקיעתה לכנגדה, אף אם לא יהא בה
 דין הבאת טומאה לצדרין, וכעיקר ההלכה שגאמרה בה
 בוקעת ועולה בוקעת ויורדת, וא״כ הכא דהצ״פ מציל מטומאה
 המתפשטת לצדדין שלא תבקע לתוכה, א״כ ממילא דבתוך
 הכוורת לית בה רק בקיעת טומאה דכגגדה לבד, וזהו דחנן
 דאין טמא אלא כגגדה, וגיחא הא דתגן דבפחותה ואפוצה
 גם כגגדה טהור גם לריש דשם טומאת אהל בה, וכמש״כ
 רתחת אהל דליכא שם דין בקיעה איכ ממילא דלית בה
 טומאה זו שאין בה דין הבאת טומאה לצדדין, כיון שכל
 הבאת טומאה זו היא רק טיי בקיטה דליתא זאת באהל,

 וכשיג.

ט הלי! היחה גבוהה מן הארץ טפח וטומאה תחתי* י י  פ
 או בתוכה או על גבה או בבית הכל.
 .טמא וכר וכל שעיג וכל שבתוכה עמא שהכלי מביא ארו
 העומאה ואיגו חוצץ כמו שגתבאר עכיל, ובהשטת זיל
 דברים אלו כבדים הן וכו, כי מעל גבה והטומאה מבחון
 איך תבא לתחתי׳ אמפיי שגבוהה חן הארץ עפח והיא כלי
 והלא היא של חרס, ומצאתי וכר שהרי אמרו המאהיל על
 העומאה של שרצים עהור פי׳ ספק גגע וספק לא גגע עהור
 דהויל כגזרק והגזרקין ספיקן עהור שאין לך דבר שמטמא
 מלמעלה ומלמעה אלא כזית מת וכו׳ ואולי על זה הדרך
 הלכו ואמרו אם הטומאה מל גבה והכוורת חחתי, וכלים
 תחת הכוורת וכו׳ הכל תחת אויר הטומאה וכיון שהוא כלי איג1
 טפסיק וכו׳ טכיל, וכיכ לטיל בהליא בהשגות שם וזיל
 אין כאן טעם שהרי בכוורת של תרם עםקיגן שהוא חוצן
 ולא גתחוור אצלי טעם המשגה טעם ברור עכיל, אבל ציננ
 מה שהביא טהסוגיא דגזיר, והלא הכא הא הויא הקושיא
 משוס דהצ״פ מפסיק כיגיהם, ומזה לא הוזכר כלל בהסוגיא
 דגזיר שם, וגם ציט דמאי אלימותא להוכיח מהםוגיא מזיר,
 אחרי שדבר זה מפורש במשגיות בכל פרק כוורת, וציע.
 והן יסוד קושיית הראביד מה דלא גיהא לי׳ בחירון
 הרמבים שכתב דלהכי העומאה עוברת על גביהן
 משום דאדס וכלים איגן געשין אהלים למהר אשר בזה
 הרי מפורש דכלים איגן תוצצין בפגי הטומאה, ציל דהוא
 משום לם״ל, לנהי דליכא כאן אהל החוצץ, אבל מימ הרי
 חוצצח טל הוכה מלין צ״פ שלא יהא שם טומאה מוברח,
 וממילא לחסר כאן טיקר הבאח טומאה, כיון לבין הטומאה

 והטהרה
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 מבואר היטב הא דבאין בהטוחאה כדי שהחלק לכאן ולכאן
 כגגד הטומאה טהור, דכיון דהחצי זיה שחחח אהל הביח פקע
 מגוף החפצא שלו הבאה הטומאה של מאהיל כגגדה, על כן
 שוב לא םגי בהאהלח מקצחה שכגגד הארובה, דאין החצי
 זיח שחחח אהל הביח טצטרף לטומאה זו, ואיגה יוצאה מן
 האהל רק בפויט, וגמצא דאין כאן האהלה טומאה של זיה
 שלם, ומיכ העומד מלמעלה טהור. ולפ״ז הרי מיושב היטב
 הא דבפחוחה או אפוצה או מחזקה ארבעים סאה וטומאה
 חחהי׳ כגגדה עד המהום עמא, אבל הוכה עהור לגמרי,
 ואף דמוגחח על הארץ, ומ״מ איגה בוקעח לחעלה לחוך
 הכוורת, ואע״ג דאין שם דין אהל החוצץ, אכן לפ״ז הרי
 גיחא, דהרי הא חיהא דדין ציפ שבה הרי חועיל דליכא
 בקיעה רק על דין חגע והאהלה כנגדה שבה, אבל עומאח
 אהל לא בקעה לחוכה, ואיכ חאחר רכל אהל מבטל דין
 בקיעה והאהלה כגגדה, א״כ הא גמלא דעכיפ הא ליכא
 שום צר הבאת טומאה בתוכה, דחעומאת אהל הרי היא
 ניצלת בצ״פ, ומאהיל כנגדה ובקיעה הרי ג״כ ליכא בתוכה,
 דחחת אהל הא ליכא לא בקיעה ולא האהלה כגגדה, וממילא
 הא ליכא שום צד הבאת טומאה בתוכה. ולא דמי לכל
 ט״ר שבוקעת אף למקום שאינו רצוץ, דהתס עיי הרצוצה
 שבגופה הוי דינה שבוקעת והולכת בכימ, וממילא דאית
 בה דין בקיעה והאהלה כגגדה, ואם בקעה לתוך אהל אית
 בה גם הבאת טומאה של אהל, אבל הא מיהא דגם ברציצה
 בעיגן צר הבאת עומאה לעמא, אס עיי בקיעה או עיי
 אהל, אבל הכא בכוורת כיון דהציפ מציל שאף אס תבקע
 הטומאה לחוכה לא יחול בה שם אהל, איכ הא גמצא דבתוך
 הטורח שהיא אהל וציפ יחד ליכא שוס צד הבאת טומאה,
 דהציפ מפקיע מדין אהל, והאהל שעיג מפקיע מינה הדין
 בקיעה ומגע כגגדה, ואין כאן הבאה טומאה כלל, וע״כ

 חיכה טהור ואיגה ביקעח למעלה.
 האומנם דיש לחלק, דהא דאהל מפקיע דין רצוצה היינו
 אהל שחל אהילחו על הטוחאה, אבל הכא כיון
 דאין הטומאה מחפשטח בהאהל אין זה אהל של טומאה
 כלל, ובכה״ג י״ל דאיגו מפקיע אח הרצוצה. וגם דלא מציגו
 רק שהאהל מפקיט מהטומאה דין רצוצה. וממילא דאין כאן
 רצוצה, אבל היכא דהיא טכ״פ רצוצה, זה לא מצינו שלא
 תבקע לתוך אהל, ואיכ הרי גסחר משיכ. אכן גראה
 דזהו הנלמד ממשגה זו דכוורח דלא גחלק בהכי, ורק דככולהו
 גווגי אין שום בקיעה של רצוצה ומגע החח אהל, וכולהו
 מילי דרצוצה האהל מבטלן, ואין שם טימאה מגע כלל החח
 אהל, וזהו לחגן דבפחוהה או אפוצה וטומאה חחתי׳ איגו
 טחא אלא חחחי׳ כגגד הטומאה, אבל למעלה טהור, ואף
 באינה גבוהה טפח מהארץ, ומשום דהציפ מציל מטומאה
 אהל, ועומאח מגע של הבקיטה לא שייכה החח אהל, וכשינ.
 ובזה יובן מקור דברי הרמבים שפסק דגם בגבוהה מן
 הארץ טפח חשובה הטומאה שתחהי׳ רצוצה, והיינו משוס
 לאהל כלים איגו מפקיט דין רצוצה, וגם הראביד לא פליג
 אלא משוס רסיבר דטומאה שבאדר לא הויא רצוצה, וכלכחב
 בפט״ז מהל׳ טוימ הליו בהשגחו שם, אבל בדין הפקטח
 רציצה שע״י אהל לא מציגו דחולק על הרטבים, ולפי דברינו
 הרי הדבר מפורש במשנחיט, שמחלקה בין שלמה לפחוחה
 ואפוצה ובאה במרה, דבשלמה דהויא כלי אינה מפקמח דין
 בקיעה וע״כ הוכה טמא מפני שהטומאה בוקעח לחוכה,
 משא״כ בבאה במדה או פחוחה או אפוצה דלא הויא כלי
 והויא אהל גמור, ומפקיע בחוכו דין בקיעה, ע״כ הוכה
 מהיר, והייגו להדיא כפסק הרמב״ם דאהל של כלים איגו
 מפקיע לא דין בקימה ולא דין מאהיל כגגד הטומאה, וכש״ג.
 והנה קשה על דברינו מהא דפםק הרמב״ס בפיר שם
 דמאהיל כגגד הטומאה מצערף בהדי אהל ולא בהדי



 מאת מת חיים הלוי עח
 תצא והממא כמי שביארנו מכיל, וריניס אלו הס במשנה
 פטיו דאהלות מ״ר, אלא דהראביד מפרש רכולהו משוס
 דינא דסיןש מומאה לצאת, ורמת הרמב״ס רכולהו משוס
 דאין האהל מציל מל הטומאה, ועיין 5כ*מ שהביא מהתוספתא
 פיו דכלים דתניא שם להדיא והצמיד פתיל ואהלין מצילין
 טל הטהורין מליטמא ואין טצילין טל הטמאין מלטמא, וזהו

 דברי הרמב״ס.
 והנה לרמת הראביד לא מקשי מהך תוספתא, דתרי גווני
 אהלים ניגהו בדין הצלה מטומאה, וכדתגן בכלים
 פיי אלו הכלים מצילין בצמיד פתיל כלי גללים כלי אבנים
 כלי אדמה כלי חרס וכו׳ היו כפויין על פיהן מצילין כל
 שתתתיהן מד התהום, והיינו מדין אהל, והרי באמת מנן
 בפיו דאהלות דאדס וכלים נעשין אהלים לטמא אבל לא
 לטהר, אכן פשוט דתרי עניניס נפרדים הס, דהמשנה-
 דאהלות קיימא מל דין אהל האמור בתורה בקרא רכל אשר
 באהל וגו/ שמביא וחוצץ ודינו דין חציצה, ובזה הוא רהנן
 דאדם וכלים אינן חוצצין בפני הטומאה, משא״כ המשגה
 דכליס מיירי בדין הצלת אהל, ולא בדין חציצת אהל, ודינה
 כדין צמ״פ שמציל על הטהרה ולא על הטומאה, ובזה שפיר
 מועיל אהל כלים, דכל הגי כלים דמצילין בצמ״פ מצילין גם
 באהלן על מה שתחתיהן, כיון דדין טהרת והצלת צמ״פ בהו.
 ומיין ברמביס פכיא הליא שכתב ז״ל אס הדברים שבתוך הכלי
 המוקף נצלו קיו לבלועין ולכלים שתחת האהלים, ועל אהל
 גמור האמור בחורה הלא לא צריכינן לקיו, דהא מקרא מפורש
 הוא כל אשר באהל יטמא הא מה שחוץ לאהל טהור, ומשוס
 שהאהל חוצץ, אלא משוס דקאי על אהלי כלים שהצלתן היא
 מדן צמ״פ, וזהו דצריכינן בהו לקיו, כיון דאינן בכלל אהל
 האמור בתורה, מכוס דינא דהאדם וכלים אינן נעשין אהלים.
 ועיכ מפרש הראביד דהא דתניא בתוספתא דהאהלין מצילין
 טל הטהרה ולא על הטומאה, קאי על אהלי הכלים שהזכרנו,
 דבהו ודאי דאינן מצילין על הטומאה, כיון דמדן צמ״ס
 קאתו, חבל אהל גמור האמור בתורה מציל גם על הטומאה,
 אבל הרמביס הרי פסק דגם אהל גמור של נסרים איני
 חוצץ בפגי הטומאה, וזהו שהשיג הראב״ד, דאהל של גסריס
 דהוא אהל גמור האמור בתורה, עיכ הוי דיגו דין חציצה שחוצץ

 גס בפגי הטומאה.
 האומנם דבעיקר הך דינא דכליס כפויין מלילין, גחלקי
 הרמביס והראב״ד בפכיא שם, דדעת הרמב״ם
 היא, דאמ״ג דדין הצלתן נלמד מצמיפ, מימ הואיל שהן
 אהלים ובתורת אהל הוא שמצילין לא צריכינן בהו מירומ
 טיט, והראב״ד חילק שם וס״ל דצריכין מירוח טיע ככל
 צמיפ, וא״כ הרי לדעת הראב״ד הצלת כלים כפרין לאו חשוס
 אהל היא כלל, כי אס מדין צמיפ ממש, ואיכ הרי לא
 נוכל לפרש לשיטת הראב״ד דהתוםפתא קאי על הצלת כלים
 כפרים, כיון דאין זה בכלל אהל. אכן נראה מוכרת מהא
 דתזינן דמצילין כל מה שתחתיהן עד התהום, ואס נימא
 דהצלתן היא רק בתורת צמ״פ, א״כ הרי צמ״פ אינו מציל
 רק על תוכו לתור, אלא ודאי נראה דגם לדעת הראביר
 הצלתן היא בתורת אהל, והא דס״ל דבעינן מירות טיט,
 נראה להוא משום, דהנה באמת צ״ע עיקר הדין דהנן
 בהחשנה דמצילין כל מה שתחתיהן עד התהום, ומ״ש
 דלענין הצלה על הטומאה אמרינן דאינן מצילין, ומשום דכיון
 דילפינן להו מצמ״פ ע״כ הן שוק בזה לצמ״פ שאינו מציל
 רק על הטהרה לבד, א״כ ה״נ נימא דכי היכי דצמיפ אינו
 מציל רק על תוכו גם אהל לא יציל רק על הוכו, ומיש
 דמצילין עד התהום. והפשוט בזה, דהרי הא לאהל מציל
 עד התהום וצמ״פ אינו מציל רק על תוכו, הא אין זה משוס
 דדין הצלה דצמיפ שאני מהצלה דאהל, אלא דהוא דין בעצמן
 של אהל וצמ״פ, דכך הוא ריט של עצם האהל שעד התהום

 מקרי
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 והעסרה הרי יש כאן מקום שאין בו הבאת טומאה, ולא
 מציט הבאת טומאה אלא כשהטומאה הולכת מהמת עד
 הטהרות, משא״כ כשתסר הבאת טומאה באמצט, א״כ הלא
 אין כאן הבאת טומאה כלל, ולא שייך כאן ההילכתא דכלים
 אין תוצצין בפני הטומאה לטהר, דהתס איירי בכלים טהורין
 אבל אין מוקפין ציפ, וא״כ הטומאה מוכרת דרך הכלים,
 הואיל ואין חוצלין, ושפיר יש כאן הבאת טומאה, משא״כ
 בציפ, כיון דאין הטומאה עוברת דרך הציפ, איכ אף אם
 אינן נמשין אהלים, אבל מימ הרי יש כאן הפסק בהבאת
 *ומאה, וממילא רעל גבן טהור. ולפי״ז טתא דברי הראביד
 מה שהביא מהסוגיא מזיר לף סיל, דהנה שם תניא והנזרקין
 ספיקן טהור, מוץ מן כזית המת והמאהיל מל פט טומאה
 וכל דבר שמטמא מלממלה כלמטה לאתויי זב הבה, וסובר
 הראביד דאס אך הוה צריכינן שההבאמ טומאה תהא נמשכת
 מהטומאה להטהרות בלי הפסק אין זה בכלל מטמא מלמעלה
 כלמטה, ודוקא אס הטומאה עוברת מרמוק גס בהפסק
 בינתיס מעצס הטומאה, אז הוא דגתשב מטמא מלמעלה
 כלמעה, ובמ״כ מוכרת מזה דגם בהופסקה ההבאת טומאה
 ביניהן מימ כל שהוא כגגד הטומאה מלמעלה ומלמטה יש
 במת דן העברת טומאה גס מרמוק וטמא, וזהו שהביא
 הראביד, דכיון דאיכא במת הבאת טומאה גם מרחוק, שוב
 מועיל הא דכליס אינן נעשק אהלים לחוץ בפגי הטומאה
 דאין ציפ מועיל להפסיק ביניהן, מהי דתוכו אין הטומאה
 עוברה בו, אבל מ״מ מאחר דאין דן ציפ מועיל לענין
 חוצה לו, א״כ אכתי איכא הבאת טומאה מרחוק, ולגבי הך
 הבאה טומאה הרי הוא ככל הכלים דגאמרה בהן ההלכה
 דאין כלים חוצצין בפני הטומאה והנה בהך דהנזרקין ספיקן
 טהור מבואר בתום׳ בנזיר שם וכמפרש שם משוס להוי
 בכלל דינא דספק טומאה צפה, דילפינן לי׳ מקרא שם, אכן
 ברמבים פייד מה׳ אבות הטומאות הליג כתב זיל ולא אמרו
 ספק טומאה צפה טהור אלא לשרץ בלבד מכיל, ולפי״ז
 םפק הגזרקין דלא מפיק מיגי׳ רק מת וזב, במיכ דהוי לין
 בפ״ע, ואין זה שייך כלל לדין צפה, דבצפה הלא לא נאמר
 לספיקה טהור רק בטומאת שרץ, משאיכ נזרקין דספיקן
 טהור בכל הטומאות, וציל דספק נזרקין הוא הלכה למשה
 מסיני, וכך נאמרה כלשון הברייתא דספק הנזרקין טהור
 חוץ ממת וכל דבר שמטמא מלממלה כלמטה, ונמלא דבהלכה
 זו נכלל דש דין הבאת טומאה במת גם מרתוק ובהפסק
 המשכה בינתיים, וזהו שהביא הראב״ד הכא את שתי ההלכות,
 חלא הא לכמת איכא הבאת טומאה גם מרתוק, וטור ההלכה
 לאין כלים חוצצין בפגי הטומאה, רמשמיהן ביחל הוא לגלחל
 הך דכא לאין ציפ מוטיל להפסיק מלמטלה ומלמטה, ומשחי

 ההלכוח אלו הוא משנה פרק זה דכוורח.

 פ״כ הל״א שלשה דברים מצילין באהל המה צמד פחיל
 ואהלין ובלועין יכו׳ צמד פתיל ואהלין מצילין
 על הטהורים שלא ימטמאו ואינן מונעין את הטומאה שלא
 תצא וכו׳ וכן אהל בתוך אהל וכזית מן המת באהל הפנימי
 כל הכלים שבאהל החיצון טמאים מכיל, ובהשגות זיל דוקא
 באהל שהוא מקבל טומאה איג באהל הפגימי שאין לו דרך
 לצאח אלא על החיצון מכיל, ובהל״ו שם זיל וכן אס חלק
 הביח בחחיצה מכלפי ארצו והיהה הטומאה בין המחיצה
 והארץ כלים שבביח למעלה מן המחיצה טמאים שאין,
 האהלים מונטין הטומאה כמו שביארנו מכיל, ובהשגוח
 זיל והלא דבר ידוע הוא שהאהל חוצץ וכו׳ אבל טעס
 המשנה מפני שדרך הטומאה לצאח עכיל, ועוד בפכיד הליב
 זיל ביח שחלקו בנסרים וכו׳ מן הצדדין או מכלפי הקורוח
 וכו׳ היחה הטומאה בין מחיצה לכותל או בין מחיצה לקורוח
 כלים שבביח טמאים שאין המחיצה מונטח הטומאה שלא



 טומאת מת חץם הלך

 אהל עראי ואהל קבע שוין לדין אהל בהו זחוצצין בפני
 הטומאה. ועל כן נראה דזהו שחלק הרמב״ם •בין־ טומאה
 לטהרות, משום • לסיל רכל הללת אהל היא מדין חלוקת
 האהלה, ולא שחוצץ בפני עצם הטומאה, אלא דכ״ז באהל
 שעל, הטומאה, משא״כ באהל שמל הטהרות,'הרי מלבד דין
 אהל הנלמד, מקרא רוכל אשר באהל וגו/ עוד נוכל למילפי׳
 בקיו מצמ״פ,.אשל מזה נלמד שיש בו גס דין הצלה כמו
 צמיפ, ונימא דהרמב״ם איירי הכא באהל עראי שהוא בתוך
 אהל קבע, דחלוקת אהלים לא מהניא משוס •ללא״ אתי אהל
 מראי ומבטל אהל,קבע, וכל הצלתו תוכל להיות רק מדין
 הצלה בפני עצם הטומאה, ולהכי הוא שפסק דמציל רק על
 הטהרות ולא על הטומאה. ולפ״ז הרי ניחא מכל הני
 דוכתי שהבאנו דחוצץ גם בפני הטומאה, דבכל הני מכתי
 הא איירי או כששניהם קבועים אי דליכא אהל קבע כלל,
 יבכה״ג שפיר מציל גם על הטומאה, מדין חלוקת האהלה

 האמור באהל, וכשיג.
ן אכתי קשה דעת הרמב״ם, מהא דתגן בפ״ד דאהלות כ  א
 גבי מגדל, היה עומד בתוך הבית טומאה בתוכו
 הבית טמא טומאה בבית מה שבתוכו טהור שדרך הטומאה
 לצאת ואין דרכה להכנם וכו׳ ר׳ יוסי מטהר מפגי שהוא
 יכול להוציאה חציים או לשרפה במקומה, היה עומד בתוך
 הפתח ונפתח לחוץ.טומאה בתוכו הבית טהור טומאה בבית
 מה שבתוכו טמא שדרך הטומאה לצאת ואין דרכה להכנס,
 והרי הא דעומד בתוך הפתח ונפתח לחוץ לא מהני רק
 לענין דלא הוי סוף טימאה לצאת דרך הבית, אבל לדעת
 הרמב״ם דס״ל דאהל אינו מציל כלל על הטומאה, איכ הרי
 אכתי צריך להיות הבית טמא בהיתה טומאה בתוך המגדל,
 כיון דאין כאן אהל התוצץ, וכן מהא דמטהר ר׳ יוסי מפני
 שיכול להוציאה חציים וכו/ רהוא ג״כ רק טעמא בדין סוף
 טימאה לצאת, מבואר מזה להדיא דהיכא דלא הוי סוף
 טומאה לצאת אהל מליל גם על הטומאה, והרי המגדל הוא
 אהל עראי והבית הוא אהל קבע ומימ מציל על הטומאה
 שבתוכו שלא תכנם לבית, וכן בפ״ט שם גבי כוורת תגן
 גיכ דכשהיא בתוך הפתח אם היתה פחותה או אפוצה
 וטומאה. בתוכה אין טמא אלא תוכה והבית טהור משום
 דאהל הכוורת חוצץ, ואעיג דהכוורת היא אהל עראי והבית
 הוא אהל קבע, הרי להדיא דגם אהל עראי שהוא בתוך
 אהל קבע גיכ מציל על הטומאה שבתוכי, וקשה על הרחבים
 שפסק דאהל איגו מציל כלל על הטומאה, וצ״ע. ואולי ייל,
 דכל שהטומאה בתוכו וכשיגטל המגדל והכוורת תגטל גם
 הטומאה משם, איכ מיתשבא זאת האהלה קבועי; לגבי
 הטומאה שבתוכו, ושפיר מועיל אהל זה גם לתלוקת אהליס,
 ומשוס דזה דלא אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע, אין
 דיגו תלוי בעצם האהל, כי אם בההאהלה שבו, ועיכ שפיר
 תוצץ בין בפגי הטהרות ובין בפגי הטומאה, משאיכ היכא
 דהוי אהל עראי גם לגבי ההאהלה שעל הטומאה, אז הוא
 דחלוק רעל הטהרות מציל ועל הטומאה איגו מציל וכש״כ,

 וציע בזה.
 והנה בפכ״ד שם זיל בית שחלקו בגםרים או ביריעות אם
 תלקו מן הצדדין או מכלפי הקורות והיתה הטומאה
 בבית כלים שבין המחיצה ובין הכותל אי שבין המתיצה
 והקורות טהורין, היתה טומאה בין מתיצה לכותל או בין
 מחילה לקורות כלים שבבית טמאין שאין המתיצה מונטת
 הטומאה שלא תצא ותטמא כמו שביארנו באהל שבתוך
 הבית עכ״ל, וצ״ע מהא דפסק לעיל בפ״כ הליו זיל וכן אם חלק
 הבית במתיצה מכלפי ארצו והיתה הטומאה בין המתיצה
 והארץ כלים שבבית למעלה מן המהיצה טמאין שאין האהלים
 מונעין הטומאה כמו שביארנו הימה הטומאה למעלה מן
 המחיצה כלים שבין המחיצה והארץ טהורין שהאהל מציל

 מכיל
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 מקרי הכל תתת האהל, ודין צמיפ ליכא רק על תוכו וע״כ
 איגו מציל רק על תוכו, ולהט גס כלים הכפויין נהי דדין
 הצלתן בקיו מצמ״פ הוא דילפינן לי/ אבל מימ מכיון דמיקר
 הילפותא בזה הא הויא שגס אהל יציל בקיו מצמ״פ, ומכח
 דין אהל שעליהן היא שמצילין, ע״כ ממילא דמצילין עד התהום
 כדין אהל, ולא שייך כלל לדמותן לענין זה לצמיפ, כיון
 דאין זה שייך כלל לדין הצלתן, וכל תילוקן זמ״ז הוא רק
 בעיקר חלות שם צמ״פ ישם אהל, אשר בזה אין אהל נלמד
 מצמ״פ, ופשיטא דכל אחד חל כרינו, ואהל לחוד וצמ״פ
 לחוד, משא״כ הא דצמיפ מציל רק על העהרות ולא על
 .הטומאה, הלא אין זה שייך כלל לחלות דין צמ״פ, כי אם
 דכן הוא עיקר דין הצלתו דטועיל רק על הטהרות לבד,
 וע״כ גם אהל כלים דילפינן לי׳ מצמ״פ, ג״כ אינו מציל רק
 על העהרות ולא על הטומאה, דלא שייך לחדש דין הצלה
 על הטומאה באהלים, כיון דליתא זאת בצמ״יפ. ולפ״ז הא
 דפליגי הרמב״ם והראב״ד אס צריכין מירוח טיט אם לא,
 הוא משום, דהרמב״ס ס״ל דגם מירוח טיט היא שייך לעצם
 מעשה הצמ״פ, וממילא דלא שייך למילף אהל כלים מיני/
 לאהל שאני דחייל שם אהלו גס בכיסוי לבד, והראב״ד ס״ל
 דדין מירוח טיט הוא שייך לדין הצלתו, לכל שלא נתמרח
 בכרכי איני ניצל, והטומאה נכנסת בו, וממילא דגם אהל
 דכוותי׳ דצריך ג״כ מירוח טיט, אבל אה״נ דגם לדעת
 הראביד הצלת כלים כפויין היא מדין אהל, וכדחזינן מהא
 דמלילין כל מה שתחתיהם עד התהום, ושפיר מתפרשא
 התוספתא דאהליס אינן מצילין על הטומאה, דקיימא על אהלי

 כלים הכפויין, ומבוארת היטב ההשגה כמשיכ למעלה.
 והנה דברי הרמב״ס לכאורה תמוהין מאד, דהרי משניות
 מפורשות הן באהלות דאהל מציל על הטומאה, וכדתגן
 בפיני שם גבי כוורת דכשהיא פחותה או מחזקת ארבעים
 סאה טומאה תחתי׳ ע״ג טהור, וכן בכל הפרק דארובה
 פ״י שם דטומאה בבית העלי׳ טהורה, וכן בפיז שם ראם בנה
 עלי׳ עיג כל העליות שע״ג טהורות, הרי להדיא דאהל מציל
 גס על הטומאה שלא תצא ותטמא, וכן הוא מבואר להליא
 גס ברמבים פי״ב הל״א זיל הנה למדת שכשם שהאהל
 מטמא כל שתחתיו מציל כל שחוצה לו וחוצץ בין הטומאה
 יבין כלים שעל גביו וכו/ ואיך פסק הכא הרמבים דאהל
 אינו מציל על הטומאה. יאשר יראה לומר בדעת הרמבים,
 להגה בעיקר הדין מה דאין טומאה עוברת מאהל לאהל יש
 לפרשו בתרי גווגי, או להוי חלין חילוק אהלים וחציצת האהלה,
 דכל אהל חולק מקומו לאהל בפ״ע ואין הטומאה והטהרות
 .בתר אהל, וגם דהאהל תוצץ בין האהלת הטהרומ והטומאה
 שלא תהויין חרא האהלה, ועיכ טהורין כיון דאין כאן האהלה
 מהטומאה להטהרות, ובקרא כתיב כל אשר באהל יטמא ולא
 מה שחוץ לאהל, או דנימא דהוי דין תציצה בפגי עצם
 הטומאה, שהאהל חוצץ בפני הטומאה שלא תצא ממנו ולא
 תכנס אליו. ונ״מ בזה, להגה בסוכה דף כ״א אמרינן דלא
 אתי אהל עראי ומבטל אהל קבע, וא״כ גם בטומאה כהיג
 באהל עראי שהוא בתוך אהל קבע, אם גימא דטעמא דאין
 טומאה עוברת מאהל לאהל הוא משום דין תלוקת אהלים
 שבכ״מ, שהאהל תולק את מקומו שלא יהא בכלל אהל השני,
 א״כ באהל עראי דלא אתי ומבטל אהל קבע, ותוך האהל
 עראי בכלל תוך האהל קבע תשיב, א״כ שפיר יש כאן
 הבאת טומאה מזליז, כיין להטומאה והטהרות תרווייהו בתר
 אהל נינהו, ותדא האהלה להו, והרי הוא בכלל כל אשר
 באהל יטמא, משא״כ אס גימא דתציצת האהל היא בפני
 עצם הטומאה, א״כ גם באהל עראי שהוא בתוך אהל קבע,
 כיון דאיהו בפיע דין אהל עליי, שפיר אית בי׳ דין הציצה
 בפגי הטומאה שלא תצא ממגי ולא תכגס אליו, וממילא
 דאין הטומאה• מובלת מזל״ז, דלענין דין האהל עצמו הרי



 ומאת ממ חיים הלר עט

 להמיט בעצמו הוי צמ״פ ומציל על הכלים השקועים בחוט,
 י וזהו שהשיג למאחר רהטיט הוא ,רק על חצי, א״כ הרי
 החבית בעצמה טמאה, להרי היא מיטמאת לרך חצי׳ הפתוח,
 וא״כ הא הויא כלי טמא שאיגו מציל בצמיפ, ואיך מצלת
 על הכלים השקופים בה. ויטויש בכימ שכתב לרברי הרמ־בים
 והתוספתא קיימי שהכיח מוקף צמיפ מלמעלה, וקסבר ר״י
 לאיגו מציל משוס לביטלו מתורת כלי, ואין בו לין הצלת
 צמיפ, ותכמים ס״ל דלא נתבטל מתורת כלי ויש בו לין
 הצלת צמ״פ, עכיד הכ״מ, וקשה דאיך אפשר שיבטל מתורת
 כלי, כיון משאר בו מלמעלה שיעור כלי שאינו אטום, ומאחר
 דמצם הכ״ח שם כלי מליו מחמת חציו הפנוי, א״כ הרי
 ממילא דגם מה שבתוך הטיט גיכ ניצל, דלא גרע מבלזע
 בדופגי הכלי המוקף צמיפ דגיכ ניצל, וכדתגן בכלים פיני,

 ומיט דריי דאינה מצלת, וצימ.
 והנראה לומר בזה, עפי״מ דאיתא בתוספתא, הובאה
 בריש פיט מכלים, אין במשמע אלא בזמן שהוא
 בתוך התבית ומנין אפילו בתוך המגופה למעלה מאויר של
 הבית תיל כלי, וביאור הדבר, דאי לאו ריבויא דכלי הויא
 דרק תוכו של הכלי המוקף צמ״פ הוא דניצל, אבל לא מה
 שבתוך המגופה, ת״ל כלי״ ר״ל דמה שבעצם הכלי ג״כ
 ניצל, ובזה נכללה גם המגופה, כיון שהיא עצם הכלי. אלא
 דציע בזה, אם נימא דלאחר הילפותא מקרא דכלי שוב אין דין
 הצלת צמ״פ תלוי כלל בדין תוך, ולא בעינן תוך רק למנין
 שיחול בו דין מוקף צמ״פ, אבל כל שחל בו דין צמ״פ שוב
 מציל על כל הנמצא בכלי בין בתוכו ובין בדפניו, ואין דין
 הצלתו תלוי כלל בשם תוך, או דנימא להא ודאי דדין
 צמ״פ נאמר רק על תוכו, ויסוד דין הצלתו תלוי בדין תוך,
 וכך הוא עיקר דין הצלת צמיפ דכל מה שבתוכו טהור,
 ולא זולת, והריבוי מקרא דכלי הוא זה דין חחודש, רכל
 הבלוע בגופו של הכלי הרי הוא שייך לתוכו בדין הצלה,
 ותלה עלי׳ הצלת הוכו, אבל הא ודאי דרק התוך של הכיח
 הוא שמציל, וזהו יסוד דינה של הצלת צמיפ האמור בכ״ח
 דהתוך מציל על מה שבו מדין צמ״פ. ונראה רזה מתבאר
 מהסוגיא דתולין דף ע״א אשכחן טומאה בלועה טהרה
 בלועה מגלן ק״ו ומה כ״ת המוקף צמיפ שאיגו מציל על
 טומאה שבתוכו מלטמא וכו׳ מציל על טהרה שבתוכו מליטמא
 ארס שמציל על טומאה שבתוכו מלטמא אינו דין שמציל על
 טהרה שבחוט מליטמא חה לכ״ח שכן אין מעמא מגבו וכו׳
 אטו אגן מגבו קאמרינן חחוכו קאמרינן אדרבה כלי חרם
 חמור שכן מטמא מאוירו, יביאור פרכה הגמ׳ הוא דלא
 גוכל למילף בלוע באדם מצמיפ דשאגי הצלח צח״פ דאינו
 מקבל טומאה מגבו ועי״ז הוא שגיצל כל מה שבו, וע״ז
 משני אמו אנן מגבו קאמריגן מתוכו קאמריגן, ר״ל דהצלת
 צמ״פ אינה ע״י הכלי בעצמו כי אס תוכו הוא שמציל על
 כל מה שבו, ועצם הכלי הוא כטפל לתוכו וגורס שיהא כאן
 תוך הכלי המציל, וכיון דעיקר המציל הוא מוט שפיר ילפינן
 מיני׳ מק״ו דגם בלוע מציל, ולא איכפת לן מה שהאדם
 מקבל טומאה, כיון דעכיפ מה שבתוכו דין בלוע בי/

 דהצלמו היא קיו מהצלת צמ״פ שמציל.
 אשר לפייז נראה, בכית שמלאו טיט עד מציו, נהי לעצם
 הכלי תורמ כלי עליו עיי מציו הפנוי, אבל הרי יש
 לדון ולומר, דמקום הטיט מפיון שהוא אטום פקע מיני׳
 שם תוך, וממילא דאין בו דין הצלה, יכשינ דכל דין הצלת
 צמ״פ הוא רק עיי התוך, וכל שאינו בכלל התוך אינו ניצל,
 ולא דמי לבלוע בתוך הדופן ובתוך המגופה שניצל, דלפמש״נ
 דין הצלח צמיפ מהחלק בשנים, תוך הכלי שהוא יסוד דין
 ההצלה, וגם מה שבלוע בדופגי הכלי, דהוי גיכ בכלל חזך
 הכלי מגזהיכ רוכל כלי, אשר באה ההלכה דגם מגופה
 הכלי בכלל זה, ודין חוך עלה, אכן במלאהו טיע מד חציו,

 אם

 חרושי רבנו הלבית
 מכיל, הרי להליא לאם הכלים למטה מן המחיצה והטומאה
 למעלה הכלים טהורים דהוא בכלל אהל מציל טל הטהרוח,
 ומ״ש הכא בפכיד דפםק דהכלים טמאים. האומגם דדברי
 הרמביס הם מפורשים במשנה פטיו לאהלוח, אכן שם גיחא,
 דהחילוק שביניהם הוא, דבחצצו מכלפי ארצו הפחח הוא
 למפלה בביח, ובחצצו חכלפי הקורוח הפחח הוא למטה
 בבית, וטומאתן היא משוס דיכא דסוף טומאה לצאח, ועיכ
 לעולם כלים שלמטלה או שלמטה מן המהילה טהורין, ואם
 'הטומאה למעלה או למטה מן המחיצה כלים שבביח טמאים,
 משאיכ לדמה הרמב״ס שמפרש דטממא הוא משום דאין
 האהל מציל רק על הטהרוח ולא על הטומאה, א״כ הא
 לאו בפחחא תליא מילחא, וקשה מיש חצצו מכלפי ארצו
 מחצצו מכלפי הקורות, ועול להלא כל עיקר דין אהל והצלחו
 הוא מל מה שחחתיו לצד מטה אם על הטומאה אם על
 הטהרות, ואיכ בהיתה טומאה למעלה מן המחיצה והטהרוח
 למעה הא חשיבא המחיצה לעולם אהל שעל הטהרות דדינו
 דמציל, ואם הטומאה למטה והטהרוח למעלה חשיבא המחיצה
 אהל שעל הטומאה דדינו דאינו מציל, וקשה בהך דחצצו
 חכלפי הקורות למחלקינן להיפוך, וציע. ואשר נראה מבואר
 בדעת הרמב״ס, דסיל דהא דאמרינן סוף עומאה לצאת הוא
 גיכ רק בצירוף הך טעמא לאהל אינו מציל על הטומאה,
 אבל אס אך היה הדין דאיכא הצלת אהל גם על הטומאה
 שמונע את עצם הטומאה שלא תצא ותטמא, אז שוב לא
 הוה מהגי גם הך דינא דסוף טומאה לצאת. ויסוד הטעם
 בזה נראה, משום דגם הך דינא רסוף טומאה לצאת עיקר
 דינו הוא דין הבאת טומאה. ועיכ אס אך היה הדין דאהל
 חוצץ בפני עצם הטומאה ומונע אותה שלא תלך ותטמא,
 א״כ ממילא דהיתה מועלת חציצה זו גם בפני הך הבאת
 טומאה של סוף טומאה לצאת, ורק דמאחר דדין הצלה
 בפני עצם הטומאה ליכא באהל, ורק דחסר לגו הבאת
 טומאה מטעחא לחלוקת אהלים, אבל דבר המונע את
 הטומאה ג״כ ליכא, ורק חסרון הבאת טומאה, ע״ז הוא
 דחהני הדין דסוף טומאה לצאת להביא טומאה. ונמלא דשני
 הטעמים צריכן, דטעמא דסוף טומאה לצאת צריכינן, דאי
 משום טעמא דאהל אינו מציל על הטומאה לחוד הא אכתי
 צריך להיוח טהור מטעמא דחלוקת אהלים, וטעמא דאהל
 אינו מציל טל הטומאה צריכינן ג״כ, משום דבלא״ה לא
 הי׳ מועיל גס הך דינא דסוף טומאה לצאח וכש״נ. ולא
 תקשי על דברינו, דא״כ גס באהל שעל הטהרוח לא יהיה
 בזה הדין דסוף טומאה לצאת, כיון דאהל חציל על הטהרוח
 שלא תכנם בו הטומאה. אכן נראה, דלא גאמר כ״ז אלא
 אם היה האהל מציל מל הטומאה, דזה הוי דין חציצה בפני
 טצם הטוטאה, וטיכ הי׳ מבטל גם הבאת טומאה שבאה
 עיי הלין לסוף טומאה לצאת, משא״כ לפימ למסקינן לאהל
 אינו מציל על העומאה, רק על הטהרות, א״כ הצלה זו שעל
 הטהרות אינה תציצה בפני עצם הטומאה, רק שמליל על
 המקום שלא תכנס בו טומאה, עיכ אין זה שייך כלל לדין
 טומאה שבאה עיי דין סוף טומאה לצאת, כי אם רכל

 שסוף הטומאה לצאת דרך עליה בטלה הצלתה.

 פכ1# הל״ב כלי תרס שנתן בו עיע עד תציו לא
 ביטלו ואם השקיע בו את הכלים מציל
 עכיל, והוא בתוספתא כלים פ״ז כפישה שנתן בה טיט עד
 תצי׳ והשקיע בה את הכלים ריי אומר אינה מצלת ותכיא
 מצלת, ומפרש הרטבים דפליגי אם ביטלה או לא, ופסק
 כחכמים דלא ביטלה ומצלת. ובהשגות שם זיל לשון התוספתא
 אינו כן וכו, שהחביח אטומה עד חצי׳ טמאה היא־ אינה
 מצלח, ואפילו אטומה כולה טמאה היא והכי איחא בחוספחא
 מכיל. וביאור הדבר, דהראביד מפרש לדברי הרמב״ם, דס״ל
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 פכיד הל״ ד כותל שבק שט בתים וסימאה בתוך הכותל
 בית הקרוב לטומאה טמא והקרוב לטהרה
 טהור, היתה ממצה למתצה שניהם טמאים וכו/ וכן מטזיבה שבץ
 הבית והטלייה והטומאה בתוך משיבה מחציו ולמטה הבית
 טמא והעלייה טהורה, מתציה ולמעלה הטלייה טמאה והבימ
 טהור, מחצה למחצה שניהם טמאין וכו/ היחה המעזיבה
 לאויר וטומאה בחוכה מחציה ולמטה הביח טמא והעומד
 מלמעלה אפילו כנגד הטומאה טהור שהרי פשטה הטומאה
 בכל הבית, היתה העומאה מהציה ולמעלה הבית טהור
 והעומד מלמעלה כגגד הטומאה טמא, מחצה למחצה הבית
 טמא והעימד מלמעלה כנגד הטומאה טמא שהרי אי אפשר
 לצמצם וכי, כותל שהוא לאויר וכו׳ וטומאה רצוצה בתוך
 הכותל היתה מחציו ולפנים הבית עמא והעומד מלמעלה
 על ראש הכותל טהור כעומד על גג הבית, היתה מחציו
 ולחוץ הבית טהור והעומד מלמעלה כנגד הטומאה טמא
 שהרי לא פשטה הטומאה בתוך הבית, היתה הטוחאה מחצה
 למחצה הבית ממא והעומד מלמעלה טהור שהרי פשטה
 הטומאה בבית עכיל. והגה באהלות פיו גבי כותל שהוא
 לאויר חגן מחצה על מחצה הבית טמא והעומד מלמעלה
 ר״מ מטמא וחכמים מטהרין, ובתוספתא שם נענק, מעזיבה
 תניא מחצה על מחצה הבית טמא והעימד מלמעלה רימ
 מטמא וריש מטהר, והרי נראה מבואר בזה דבהך דיגא
 למחצה על מתצה מעזיבה וכותל שרן, דרימ מטמא להעומר
 מלמעלה בין בכותל ובין במעזיבה, וריש דמטהר במעזיבה
 הייגו משוס דסובר כחכמים דמטהרין גס בכותל, וכן
 מבואר בריש שם, יקשה על הרמב״ס שפסק במעזיבה
 דהעומד מלמעלה טמא ובכותל פסק דהעומד מלמעלה
 טהור, והא חרווייהו חד דיגא צהו. ואס כי ייל דמאחר
 דבתוספתא תניא ריש מטהר ובמתניתין גבי כותל תנן
 וחכמים מעהרין, ש״מ דלאו חד דיגא הוא, וע״כ גבי כותל
 דפליגי חכמים אר״מ פשק כחכמים דהלכה כרבים גס להקל,
 משא״כ במעזיבה דלא פליט חכמים ורק ר״ש הוא דפליג
 והוי יחיד ויחיד ועיכ פסק להחמיר דהעומד מלמעלה גיכ
 עמא, אכן עצם הסברא קשה, דמהיכי חיחי גחלק בין כוחל
 למעזיבה, כיון דחזיגן דבדין קרוב שדן הם, א״כ גס במעימ
 ג״כ צריכין להיות שרן, ובע״כ דר״ש היינו חכמים, וחר״מ
 אין ראיה דהא ר״מ גס בכותל פליג, ומהיכי חיתי נחלק

 ונאמר דבמעזיבה במע״מ שניהם טמאיס, וציע.
 והנה בהא להגן מחצה על מחצה הבית טמא, והעומד
 מלמעלה ר״מ מטמא וחכמים מטהרין, כתב הריש
 דפלוגחייהו הוא דר״מ סבר דלהחמיר שדינן לה בתר בית
 ובחר אויר ורבנן סברי דלגמרי שדינן לה בחר ביח, ובאלי׳
 רבא כחב זיל חכמים דהכא כסברא דריי דארובה פיי
 מחגי׳ ג/ והיינו משוס דהאלי׳ רבא סיל דהא פשיטא
 דהמקצח טומאה שקרוב לביח שייך לביח, והמקצח שמחציו
 ולחוץ שייך לאדר ולא לבית, ועיכ הוי כטומאה שמקצחה
 תחת הבית ומקצתה כגגד ארובה, דפליגי ר״מ ור״י לקמן,
 וכמויכ פליט גס הכא ר״מ וחכמים. וגראה דכן הוא מוכח
 גס מדברי הרמב״ס, שכחב טעמא במע״מ דהעומד מלמעלה
 טהור בכותל, משום שהרי פשטה הטומאה בבית, ואס נימא
 כשיטת הריש דטעמא דמעימ דשניהן טמאין הוא משום
 דשדינן לה כולה לצד חוץ וכולה לצד פנים והכל להחמיר,
 וא״כ מה מועיל הטטם דפשכיה הטומאה בביח, כיון לעל
 זה גופא אנו דגין דמ״מ נישדה כולה לצד חוץ ג״כ, אלא
 ודאי דרמת הרמבים כרמת האלי׳ רבא, דהא ודאי דהחצי
 זיה שמחציו ולפנים הוא שייך בדינו לבית, והחצי זית שמחציו
 ולחוץ הוא שייך לאויר, וא״כ הא קשה הכא בממימ אמאי
 הטומד ט״ג טהור, והלא מאהיל הוא על כל הזיה דרך
 אוחו מקצה שמחציו ולחוץ, ואמאי אינו מצטרף בהדי החצי

 זית

 אם נימא להמילוי מבטל אח החוך שבמקומו, נראה דהכלים
 שבחוך הטיט אינן ניצולין, כיון להחוך נחבטל בזה המקום,
 וגס דהטיט איגו בכלל גוף הכלי, ואינו בכלל הריבוי רוכל
 כליי, וגמצא דאין כאן דין חוך כלל, וממילא דאין כאן דין
 הצלה, ואע״ג שהוא בפגים הכיח, מימ הרי כבר נחבאר
 דאין הכלי מציל מל מה שבו כי אס בדין תוך, ולא זולת.
 אשר לפייז זהו שכתב הרמב״ם דאם מלאהו טיע עד הציו
 לא ביטלו, ריל דגם החוך של מקום הטיט לא בטל, ולהט
 הוא להכלים שבתוכו ניצולין, ואה״נ דמיירי במוקף צמ״פ
 מלמעלה, ואך דגם במוקף צמ״פ מ״מ צריכינן לעממא דלא
 ביטלו להתיך וכש״נ. ומעתה ניחא מה שהקשינו, דאיך
 אפשר שהכ״ח יבעל מתורת כלי כיון דעכיפ נשאר חחציתו
 פנוי, דלפמש״נ בדעת הרמבים הרי לא דיינינן הכא כלל
 מדין ביטול כלי, כי אם מדין ביטול תוך, ולמטן דין תוך
 אין חחציחו האחד שייך לחבירו, כי אס רכל מקצת נידון
 בפיע אם שם תיך בי׳ או לא, וזהו דפליגי ר״י וחכמים
 כתיםפתא אם מקום הטיט בטל מתורת תוך או לא, ופסק

 הרמב״ס כחכמים דהוי בכלל תוך ומציל, וכש״ג.
 והנה מדברי הרמב״ם שכתב כ״ח שמלאו טיע עד חציו
 לא ביטלו, הרי מבואר דבמלאו כולו באמת בטל
 ואיני מציל, ולפמשיכ הביטול הוא טל התוך, דבטל ממגו
 תירת תיך, ומשויה הוא דאיט מליל, ולפי״ז גם לעטן
 קבלת טומאה בכיח, דתלוי׳ גיכ בדין תוך, צריך להיות
 הדין טתן דכל שמלאו כולי שוב לית בי׳ קבלת טומאה,
 כיון דפקע שם תוך ממנו, ודין זה מבואר להיפוך בדברי
 הראביל שהבאנו, שכתב להדיא דאפילו אטומה כולה טמאה
 היא, והביא זאת מפורש מתוספתא, הרי להדיא לאפילו
 באטומה כונה ג״כ לא פקע מינה שם תוך, וצ״ע הא דנקט
 הרמבים דוקא מילאו טיט עד חציו. אכן נראה, דאין ללמוד
 קבלת טומאה מהצלת צמ״פ, אעיג דגם קבלת טומאה תלוי
 בדין תוך, אבל עיקר דינו הוא בהכלי שהכלי יהי׳ לו
 תוך, וכן לענין עצם הקבלת טומאה הרי עיקר המתטמא
 הוא הכלי, ואך שקבלת טומאתו צריכה להיות מתוכו, ואיכ
 עיקר הדין תוך שבזה הוא תנאי בהכלי, אבל לא חלות שם
 תוך בפ״ע, משאיכ לענין דין הצלה דצמ״פ, עיקר דינו תלוי
 לק בשם תוך, והתוך בפיע הוא המציל. אשר ע״כ לענין
 דין ביעיל שפיר חלוקים הם מהדדי, דרוקא לענין הצלת
 צמ״פ, דדינה הוא חלות שם תוך בפ״ע, שם הוא מאמר דינא
 רכל שהוא אטום בעל מיני׳ דין תוך המציל, משא״כ לענין
 לין קבלת טומאה, דטיקר דינה הוא הכלי, והתוך הוא ג״כ
 מדיני הכלי, בזה הוא לתניא בתוספתא לאף באטומה כולה
 מימ לא הופקע ממנה דין תוכי של כלי והכלי מקבל טומאה,
 זכמשיכ לקבלת טומאה וצמיפ שני עניני תוך חלוקים הס,

 וכל אחד נידון כדינו.
 אולם באמת נראה דשיעת הרחבים דכיח שמלאו כולו
 פקע מיני׳ דין תוך גם לעטן קבלת טומאה, דהנה
 ברמב״ם פ״א מהל׳ מקואות הליג זיל יכל הכלים שנטמאו
 יש להם מהרה במקוה חוץ מכיח וכו׳ כ״ת נאמר בו ואותו
 חשיורו ואין לו טהרה אלא שבירה אפילו חיברו בקרקע
 ואפילו קבעו במסמר ואפילו מלאהו סיד או גפסיס הרי
 הוא כמי שהי׳ עד שישבר מכיל, הרי דהא דבמלאהו סיד
 זגפסיס גשאר בעומאחו, הוא זה משום גזהיכ דואוחו
 חשבורו שאין לכ״ח טהרה אלא שבירחו, שהוא זה דוקא
 בגטמא מקודם ואח״כ גחמלא סיר וגפסיס, ושימ מיהא
 דבשעה שהוא מלא סיד וגפסיס לאו בר קיבולי טומאה
 הוא, והיינו כמשיכ דבנחמלא כולו פקע מיני׳ חורה חוך,
 ולהכי אין בו גס דין קבלה טומאה, ומטמא מקודם הוא
 בטומאחו משוס להפקעה טומאחו היא דין טהרה, דזהו
 הדין האמור בקרא דואוחו חשבורו דכ״ח אין לו דין טהרה.



 חדושי רבנו הלכות םומאת מת חיים הלד
 ולא מל הטומאה והכלים, דהא יסוד הילכתא וו הוא בעיקר
 דין הבית והאהל, חה המקום מד חציו שייך לאהל הסמוך
ן  לו, ובעיכ דהםפק להיכא שדינן לה דנאמר במעימ הוא מ
 על הבאת עומאתו, אבל עיקר המומאה פשימא דמקצתה
 היא בפנים, ומקצתה היא בחוץ, כמי שהיא מונתת בכותל,
 ואיכ במעזיבה היכא דמקצת הטומאה מונחת למעלה, ודאי
 דמונמת את האהל חלחוץ בפני הטומאה כולה, ועיי מקצתה
 שמחצי׳ ולמעלה תשוב מאהיל כנגדה על כל הטומאה, וממילא
 דהעומד ע״ג טמא, וליכא הכא הך טעמא דשדינן לה כולה
 לצר הבית, כיון דכולה פתוחה לחוץ, ולא הוי מעימ כלל
 לגבי המומר מלמעלה, משאיכ בממ״ח דכותל, דעל תצי׳ של
 צד פנים הרי אהל הבית מציל, ובזה הוא דשייך דיגא דמעימ
 דשדיגן לה לבית, והעומד ע״ג טהור, ומיושב היטב דעת

 הרמב״ם וכשיכ.
 אלא דהרי אכתי קשה, דהרי להדיא תגיא בתוספתא
 דפליגי ר״מ ור״ש במעזיבה, הרי להדיא דגס במעזיבה
 איכא הך דיכא דמעימ, ורלא כמש״כ דבמעזיבה תשוב
 מאהיל על כולו לכו״ע. וגראה דהך מעימ אין פירושו
 שהטומאה באמצע, ורק דדיגא קתגי, דהרי יכול להיות
 שהעומאה מונחת במחצה שהיא לאויר וגנמרת עד מתצה
 ממש, ואז נקרא זה לענין הצד של אויר מחציו ולחוץ, דעצם
 הטומאה הא הויא בחציו שלחוץ, ולגבי האהל נקרא מעימ,
 דהעומאה היא עד מחציתו ממש, והיכא שהטומאה מונחת
 בחציו שלפגים וגגמרת עד חחציתו גקראת לגבי האהל קרוב
 לאהל, כיון דעצס העומאה מוגחת בהחצי שלפגיס, ולגבי
 הצד שלאויר גקראת ממימ, וזהו דין מעימ דפליגי ר״מ
 וריש, דרימ ס״ל א״א לצמצם, וע״כ הבית והעומד ע״ג טמא,
 דדילמא מקצתו יוצא למעלה מתצי׳ וממילא דהוי מאהיל על
 כולו וטמא, וריש סובר אפשר לצמצם, ועיכ העומד למעלה
 טהור, כיון דהטומאה כולה בהמצי שלפנים. ולפ״ז נמצא
 דהפלוגתא דר״מ ותכמים במע״מ דכותל שבמתני׳ והפלוגהא
 דרימ וריש במע״מ דמעזיבה שבתוספתא תרי פלוגתית
 בתרי 'דיני מיותרים גיגהו, דמתגי׳ קיימא לפי״מ דקי״ל
 א״א לצמצם, והוי דינה כמו מקצתה בחציו שלפנים ומקצתה
 בחציו שלחוץ, ומימ תכמיס מעהרין את העומד ע״ג כנגדה,
 חשוס דליכא כולא שיעורא בחצי שלתוץ, והתוספתא דקיימא
 לעגין מעזיבה, נזה לכויע גם במקצתה למעלה העומד עיג
 טמא משוס לחשוב מאהיל על כולו, ואך דפליגי בדין אם
 אפשר לצמצם. וגראה רכן הוא מבואר ברמב״ס להדיא,
 שכתב עעמא דבמעימ במעזיבה העומד מלמעלה טמא משום
 שא״א לצמצם, ואס גימא דפירושא דמעימ הוא שמקצת
 העומאה למעלה ומקצתה למעה, ואיכ איזה שייכות הוא
 לדין אם אפשר לצמצם, וגם אם איא לצמצם הרי מימ
 יכול לצמצם שתהא מקצת העומאה למעה ומקצתה למעלה,
 אלא ודאי דבמעימ איכללו בי׳ תרתי, תדא היכא דמקצת
 העומאה במצי זה ומקצתה בתצי השגי, ועוד גווגא היכא
 דמונתת בתציו האמד ונשלמת בצמצום במתצית הכותל, ומשים
 דכיון דאיא לצמצם מיה היא תשובה מקצתה במצי׳ השני,
 והוי בכלל ממצה על מתצה דשניהם טמאין, ולהכי הוא
 שהוסיף הרמביס עעמא דאיא לצמצם, כיון דבלאיה הרי
 היא טלה במצי׳ האמד והשני טהור. ולפיז הא שפיר נוכל
 לומר דפלוגתא דרימ וריש בתוספתא במעזיבה שהיא לאייר
 הוא רק במעימ הזה שהטומאה גשלמת במתצית הכותל,
 ופליגי בדיגא דאפשר לצמצם, ואהיג דהיכא דהעומאה נכנסת
 בחצי השני שגיהס טמאין לכו״ע במעזיבה וכש״ג למעלה.
 ולפ״ז הרי גיחא הא דפסק הכא הרמב״ם כרימ דשניהם
 טמאים ודלא כר״ש משום דהכי קי״ל בכל דוכתי דא״א לצמצם.
 אלא ללפיז הא נמצא ללר״ש דפליג וסיבר דהעומד מלמעלה

 טהור ומשום דאפשר לצמצם, איכ גס הבית צריך
 להיות

 זית שמחציו ולחוץ נם החצי זית שחחציו ולפגיס לטמא
 העומד מיג מלמעלה, כיון דבדין האהלחו הרי סנ׳ בהאהלח
 מקצהו. ובאמח רזה קשה גם במקצה טומאה בביח וחקצחה
 כגגד ארובה, לאמאי לא מצטרף החצי זיה שנביח עם החצי
 זית שכגגד ארובה לטמא כגגד ארובה משום מאהיל כגגד
 הטומאה. אכן נראה, דהוא משוס דהמקצח טומאה שחחח
 הביח דהויא החח אהל, פקע מינה דין רצוצה ודין טומאה
 מאהיל כגגד הטומאה, ועיכ לא חצטרפא העוחאה שבביח
 לטמא דרך הארובה שהיא פתוח מפייט, והינ הכא במע״מ
 אינו מצעיף החצי זיה ששייך לביח לעחא עיי בקיעה,
 כיון דאין בה דין רצוצה, ועיכ זהו שכחב הרמבים שהרי
 פשטה העומאה בביח, ריל דהחצי זיה שמחציו ולפנים פשטה
 טומאחו בביח והויא טוטאה שחחח אהל, ולהט אינה מצטרפח
 לבקיעה דרצוצה. ולפיז הרי מיושב היטב מה דמחלק הרמב״ם
 בין מעזיבה לכוחל, דבכוחל במע״מ הרי אינו מאהיל רק
 מל מקצה העומאה שמחציו ולחוץ, ולא על העומאה שהחציו
 ולפנים, שהאהל מפסיק ביניהן, ועיכ הדבר חחחלק, דהמחצה
 שלפנים שהיא החח האהל אינה מצטרפח, משא״כ בחחצה על
 מחצה דמעזיבה, הרי בזה שמאהיל על חצי׳ מבחוץ הרי
 הוא חשוב מאהיל מל טלה, כיון דאין כאן אהל המפסיק,
 *כל הטומאה כגגד המאהיל בלא הפסק אהל, ועיכ הרי הוא
 מאהיל כגגד כולה, ולהכי הוא דפסק הרמביס דבמחצה
 טימ במעזיבה העומר מלמעלה עמא, רזה לכויע כיון דהוא
 מאהיל מל כולה. ונהכי מדייק לשון הרמב״ם רגבי מעזיבה
 כחב דמחצי׳ ולמטה הביח טמא והעומד. מלמעלה טהור
 שהרי פשטה הטומאה בכל הביח, מה שלא הזכיר זה העעם
 כבי טחל, אלא משום רגבי כוחל הרי העומד מלמעלה
 טהור מפני שהאהל מפסיק וחוצץ בפני הטומאה, ומחציו
 ולפנים דינו כמו תחת האהל, בין לענק הבאה ובין לענין
 חציצה, משא״כ במעזיבה, נהי דהעומאה היא מחציה ולפנים,
 אבל מימ היכא דפתוחה גם להחצי של מעלה איכ הא אין
 כאן אהל המפסיק, ועוד דהרי העומאה בוקעת למעלה
 כגגדה בתוך המעזיבה במקום הפתוח, וממילא דאיתה
 לטוחאה גם בחצי׳ שלמעלה, דהוי דינא בזה דהעימד עיג
 טמא, אלא דמ״מ הוי דיגא הכא דטהור, משום דדיגו הוא
 כהא רתק בפ״י שם, גתן רגלו טל הארובה אם רגלו קדמה
 את הטומאה טהור, ואעיג דליכא אהל החוצץ בין הטומאה
 לרגלו, אלא משום דטומאה שהחת אהל איגה גכגסת לפחות
 מפויע, וה״נ דכווחה אע״ג דפתוחה היא לחצי׳ שלמעלה, אבל
 מימ הרי אין בהפתוח פו״ט, [דאס היה בו פייט, הרי
 ליה בי׳ כלל דינא דבלוע בכחלים, דהא הוי אהל בפיע,
 וכמבואר בראביד פכיד מטויח גבי קורות שם], והעומאה
 הא הויא טומאה שהחת אהל ואיכה נכגסת בפתוה מפייט,
 זעיכ זהו שכחב הרטבים טעמא דפשטה הטומאה בכל
 הבית, וריל דמשויה הויא עומאה שתחח אהל ואינה נכנסת
 בפחות מפי״ע. ועכיפ מבואר מדברי הרמב״ם דגם מתצי׳
 ולמטה במעזיבה הא דהעומד ט״ג טהור, הוא משוס דאין
 שומאה שהחת אהל גכגסת לפתות מפו״ט, ואיכ הרי כיז
 הוא רק בשכל הטומאה מחצי׳ ולמטה, שהיא בחוך האהל,
 דאז כל אהל הבית מציל טליה וחוצץ בפניה, משאיכ במעימ,
 דעצם הטומאה בולטת למעלה ויוצאת חיץ לאהל הבית,
 ואין אהל הבית מציל בפגיה כלל, א״כ הרי העומד מלמעלה
 טמא לכויע, כיון דמאהיל על כל הטומאה כנגדה ואין שם
 דבר החוצץ בפניה, וזהי שפסק הרמבים דמעימ בממזיבה
 העומד מלמעלה טמא וכשינ. ונראה דגם לדעה הריש
 שנהב דהא דבמעימ העומד ט״ג טהור, הוא משוס דשדינן
 לה לגמרי בחר ביה, ג״כ גיהא דעה הרמב״ס כמשיכ,
 ללא לחי פיתל למעזיבה, ומשים דהרי עיקר ההילכחא של
 מחציו ולפנים ומחציו ולחוץ, הא נאמרה מל הכותל והמקוס,
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 האחר, ופליגי רימ וריש אם שדינן לה גם לבית אם לא.
 אכן קשה לדמת הראביד, דמיש כותל ממעזיבה, והרי
 בכותל שהוא לאויר הא ג״כ אם שדיגן לה לחוץ ליכא
 טומאה, וכדתגן דאם מחציו ולחוץ עוחאה בוקעת כמו
 במעזיבה, ומ״מ הא תנן דבמע״מ הבית בודאי טמא, והמומר
 מלמעלה פליגי ר״מ ורבנן, והילכתא כחכמים דטהור, הרי דשדיק
 לה בתר בית, ומ״ש במעזיבה דה בית עהור לר״ש, וצ״ע״
 ואשר יראה לומר בזה, דהנה בהך דינא דמע״מ הרי הא
 ודאי דהחצי שלצד פנים דינו כמחציו ולפנים והחצי שלחון
 דינו כמחציו ולחוץ, והגע מצחך, אם היה תצי זית מת
 בבית שיצורף להחלי של ממיח שבצד פנים הרי פשיטא
 דהבית טמא לכויע, וכן אם היה עוד חצי זית בחוץ שיצורף
 להחצי שבמעימ בצד תוץ ג״כ ודאי דה עומר ע״ג טמא לטיט,
 ורק ראם באנו לדון לשדי׳ כולה או לצר פגים או לצד חון
 בזה הוא דפליגי ר״מ וחכמים בכותל וריח וריש. בחמזיבה,
 ולפיז הא נמצא רכל ממ״מ מיתדן בתרי דיני, ותרי גווני
 טומאה איהנהו ביי, החצי שבכל צד שייך לקרוב לו לעני!
 להצטרף שם עם עוחאה אחרת, וזה לכו״ע, וגם אית בי׳
 גם הך דינא דשדינן לה כולה אם לצד פגים או לצר חון
 דפליגי בזה תגאי. ולפיו הרי מיישב היטב דעח הראב״ד,
 דהגה חלוק דין הללת אהל של מעזיבה מרין הצלת כותל,
 דבטתל לא מצינו שיהא בו דין הצלה מטומאה, ורק רכשה כותל
 מפסיק ממילא אין מקום להטומאה להתפשט, כיון דאין
 פס פויט, וגס דחשיבי שני אהלים בפימ, ואין הטומאה
 יוצאת מאהל זה לאהל הפגי, ועכ״פ כל הצלת טתל היא
 מעיקר מעשה האהילה, שהטחל חוצץ שצד הפני אין בו
 אהילת טימאה כלל, משא״כ בהצלת אהל הוי עיקר דינה
 דהאהל מציל וחוצץ בפני הטומאה עצמה, ותציצתו והצלתו
 באהילת הטומאה הוא ג״כ בטצם הטומאה מצמה, והוא
 ג״כ משום דין מניטת הטומאה, פמונפה שלא יהא חשוב
 מאהיל עלי׳. ויסוד לזה מה א דתגן בפ׳ ארובה מקצת טומאה
 בבית מקצתה כגגד ארובה וכו׳ ר׳ יוסי אומר אם יש בטומאה
 כדי שחחלק ותטמא את הבית ותטמא כגגד המומאה טמא
 ואם לאו הבית טמא כנגד הטומאה טהור, והרי שם ליכא
 חציצה בממשה ההאהלה, דכיון דמאהיל על מקצתה איכ
 ממילא הא הוי מאהיל גם מל כולה, וכמו בכל מאהיל
 כנגד הטומאה דסגי כמאהיל על מקצתה, ובמיכ צ״ל דהא
 דכנגד הטומאה טהור הוא משוס דהאהל מציל וחוצץ כפני
 הטוחאה שתחחיו שלא חחול בה כלל מעשה האהלה
 שעיי מקצתה שתחת ארובה, משא״כ בכותל, אם הוה מצאט
 כהיג שהאהיל מל מקצתו של כזית טומאה, לא שייך כלל
 לוחר שהכותל יחון שלא תחול ההאהלה על כל הכזית, רכיון
 דאין בכותל דין הצלה בפגי הטומאה איכ ממילא דלית ביי
 גם הך דיגא דמגיעת תלות האהלה, וכל שהאהיל מל מקצתו
 מחילא חשוב מאהיל על כולו ועמא. אשר לפי״ז נמצינו
 למדין, דדן מעימ דתנן לגבי כותל ודין ממ״מ רתק גבי
 מעזיבה תרי דינים הם, דבמע״מ גבי כותל דתנן דשניהם
 טמאים, כל אתר מתטמא ע״י האהלת מקצתה, וכשינ דבכומל
 כיון שחאהיל על תקצתה חשוב מאהיל על כולה וטמא,
 משאיכ בחעזיבה, דיש בה דין הצלת אהל, א״כ האהל של
 מטה חוצץ בפני החלי שלחוץ שלא חחול בי׳ דן האהלה
 כלל, ואין אהילתו מל החלי שבפנים מוטיל כלל לטמא אמ
 הביח, כיון דהאהל חוצץ בפני החצי שלחוץ, וכן הוא חוצץ
 ומציל בפני התלי שבפנים שלא תצא טומאתו לממלה לחון
 ולא תתול בי׳ ההאהלה שלממלה, והיה צריך להיות מרינא
 דבין הביח ובין הטליה שניהם טהורים כיון רכל אחד לימ
 בי׳ שיעורא דכזית עומאה, וכל מיקר טוחאתן היא משום
 דשדינן לי׳ כולי׳ לצד בית וכולי׳ לצד עלי׳, ואשר מל כן
 זהו שכתב הראביד דמעזיבה שהיא לאויר דאי שרינן

 לה
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 להיות אליבי׳ טהור במעימ, כיון דאפשר לצמצם והטומאה
 טלה חונחת בתצי מעזיבה שלחון, ובתוספתא שהבאנו הרי
 תניא מעזיבה שהיא לאויר המולס וכו׳ וטומאה בתוכה וכו׳
 מחצה על מתצה הבית טמא, והעומד מלמעלה כננד הטומאה
 ר״מ מטמא וריש מטהר, הרי דבריפא דהבית טמא גם
 ריש מודה, וא״כ הרי נסתרים דברינו פכתבגו בביאור
 התוספתא. והנה בראב״ד פכ״ד מטויח שם מל הך דמעימ
 זיל מחלוקת רימ ור״ש בתוספתא ורימ מטמא והוא פסק
 כרימ וכו׳ הילכך הבית טהור כריש וכו׳ עכיל, הרי דמבואר
 בדברי הראביד דלריש הבית טהור, שזהו להדיא כנגד
 המבואר בהתוספתא דה בית טמא גם לריש, ועיכ נראה
 מזה דגירםא אתרת היה לו להראב״ד בהמוספהא דהך דר״מ
 מטמא אתרווייהו קאי ולא על העוחד ע״ג לחוד, וגרים
 בסיפא והמומר מלמעלה טמא דברי ר״מ, והך דברי ר״מ
 קאי אתרווייהו בין על הבית ובין על העומד מלמעלה,
 וממילא מפרש דריש דמטהר קאי על דין הבית שברישא.
 ולפיז הרי מיושב היטב משיכ, דדעת הרמב״ס דפלוגתא דר״מ
 וריש היא בדין אס אפשר לצמצם, ומפרש דה ך דר״ש מטהר
 קאי בין אריפא ובין אסיפא ומטהר גם את הבית ומשום
 דס״ל אפשר לצמצם וכש״נ, והנה בתוספתא דאהלות פיז
 כותל שבין שני בתים וטומאה בתוכו הבית הקרוב לטומאה
 טמא והקרוב לטהרה טהור מע״מ שניהן טמאין ר״א אומר
 שורפין עליהן את התרומה ואין תייבין עליהן על טומאת
 מקדש וקדשיו, וכן בתוספתא פיט פם ופיה דנזיר ר״א
 אומר וכו׳ טומאה שהיא נתונה בכותל מחצה על מחצה
 וכן עדר וכו׳ אין הנזיר מגלת עליהן ואין חייבין טליהן על
 טומאת מקרפ וקדשיו, ומבואר בירושלמי נזיר משום דאעיג
 דהן אהל דית וגם לחצוץ בפני הטומאה מימ לא הויין אהל
 גמור לטנין נזיר וטומאת מקדש וקדפיו, וכן הוא ברמבים פייט
 מה׳ טומאת מת דהואיל שדין אהלן הוא מדברי קבלה
 מל כן אין הנזיר מגלת עליהן ואין תייבין עליהן על טומאת
 מקרש וקדשיו, מאמרה בהן ההלכה דבעינן בהו דוקא
 טומאה המפורשת בקרא. אלא דצ״ע בדברי הרמביס פס
 רתשיב כל הנך שבתוספתא והשמיט הך דטומאה שנתונה
 בכותל ממימ, ואשר ע״כ נראה מוכרת מזה, דדעת הרטבים
 דעומאת אהל שבכתלים מיקריא מפורש בקרא, ומן הדין נזיר
 מגלח עליה, וחייבין עליה על טומאת מקדש וקדשיו, והא
 דתניא בתוספתא דאין הנזיר מגלח עליה, מפרש הרמב״ס
 דמיירי באופן השני שהזכרנו, היכא שהטומאה נשלמת עד
 מחצית הכותל בצמצום, דטומאתה מספק משום טטמא דאיא
 לצמצס, ולהט הוא שהשמיטה הרמביס, משוס דסחך בזה
 על דין ספק טומאה שפסק הרמביס בפיט מנזירות וכפי״א
 חשגגות, והכא לא קחשיב רק הנך דאהלן הוא רק מדברי
 קבלה. ולפ״ז שפיר נוכל לפרש גם הך דמעימ דחעזיבה
 דכל דינו הוא רק משוס טממא דא״א לצמצם, וכמש״כ.
 והנה בהשגות שס ז״ל מתלוקת ר״מ ור״ש בתוספתא
 ורימ מטמא והוא פסק כר״מ משום דחזא מתגיתין
 במעזיבה שבין בית לעלי׳ מחצה למחצה הרי הן טמאין
 ואולי איגו דומה דהתס טומאה היכא שדית לה אי להכא
 טמא אי להכא טמא הלכך פגיהס טמאים אבל מעזיבה
 שהיא לאויר אי שדית לה לחוץ ליכא טומאה הלכך הבית
 טהור כריש דרימ וריש הלכה כריש וטור דספיקא לקולא
 עכיל, ומבואר מדברי ההשגות דהך מעימ פירושו שמקצת
 הטומאה למטה ומקצתה למטלה, וכמש״כ טומאה היכא שדית
 לה, דלפ״מ שכתבנו דהתוספתא מיירי כשהטומאה בהתצי
 האחד ופליגי רק בדין אפשר לצמצם, איכ הרי ליכא ספיקא
 להיכא נשרי/ כיון דהצד שהטומאה בתוכו הא אית בי׳
 דינא דקרוב לטומאה טמא, אלא ודאי דהראביד מפרש
 דהך מע״מ הוא שהטומאה מקצתה בחצי זה ומקצתה במצי
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 מהור אף כנגדה, ומשום להאהל חוצץ מגדה אף שהיא
, שפיר בוקמת כיון דאין שם דבר שיציל,  רצוצה, ולתוך הטל,
 ואהינ דניון דבוקעת שם ממילא מתפשטת בכל העלי׳ אם
 יש שם אהל מל גבה. ונראה דכן הוא מוכרח מהא דתניא
 בתוספתא פיז במעזיבה שהיא לאויר העולם דעומאה מחצי׳
 ולמעלה הבית טהור וכגגדה למעלה טמא, הרי להדיא
 דטומאה רצוצה אינה בוקעת לתוך אהל וכדתנן דהבית
 טהור, ומשום דאהל הבית חוצץ, והינ דטותה אהל הבית
 הבית תוצץ לגבי הקורות ואין העומאה בוקעת לבית והבית
 טהור, וש״מ כפירוש השני שכתבנו בקורות, דהא דאינו
 עמא אלא כגגדה ר״ל למעלה, ולמטה תחת הקורות הבית
 טהור לגמרי, וממילא דגם למעלה חחלקיגן ראם יש אהל
 על גבה הטומאה מתפשטת בכל האהל ואם אין אהל כנגדה
 אינו טמא אלא כנגדה, וכל החילוק דתגן גבי קורות ראם
 יש שם פו״ט הכל טמא ואם אין שם פייט רואין אותה
 כאילו היא אוטם, הוי רק לגבי הבית, ראם יש שם פרט
 הוי קבר וגם הבית טמא, ואם אין שם פרט הבית טהור.
 והכי מוכרח ממתגיתין דגקטה ותחתיהן כקליפת השום וכן
 בסיפא היתה גראית בין כך ובין כך הבית טמא, ולא
 נזכר לגבי עלי׳ אם היא מחצי׳ ולמעלה וכן אם היתה
 גראית, אלא משום דלגבי עלי׳ ליכא נימ כלל, דטומאה
 רצוצה שבוקעת לתוכה תוזרת ומתפשטת בכל העלי/ ורק
 רכל הגימ היא בהבית אם האהל חוצץ ועהור או לא,

 והייגו כמש״כ.
 והנה לעיל בפ״ז גחלקו הרמב״ס והראביד בקבר שיש
 בו חלל עע״ט פנוי״ דדעת הרחבים דחשוב קבר
 גם לענין טומאת אהל, ודעת הראביד דכיון דיש בו חלל
 עפח על טפח שוב אינו מעמא באהל, ולפי״ז הרי לדעת
 הראב״ד כל שיש אהל החוצץ בין המת שוב לא הוי קבר,
 ואהל הקבר גופי׳ מועיל לזה שיחון בפני עומאת המת שבו,
 ושיהא גפקט טייז טומאת אהל של קבר. ולפי״ז הרי גם
 הכא בקורות, כיון דהויין אהל טפח על שלמטן לגבי הבית,
 ומועילין לחצוץ על הבית לבין טומאת המת שבתוכן, אם כן
 הרי ממילא פקט טומאת אהלו של קבר מלמעה בהבית,
 ונמצא דלדעת הראב״ד לא נוכל לפרש משנתיגו ראם יש בו
 פויט הכל עמא להוא משוס קבר, כיון דלדעת הראביד
 אין כאן טומאת אהל של קבר כלל טל שלמטה בהבית,
 והקורות עצמן נעשק אהל התוצץ על שלמטן, כיון דיש בהן
 פויע. האומנם דדברי הראביד דביש בהקבר חלל טעיע
 פגוי איגו מעמא באהל יש לפרשן בתרי גווני, או משים
 דביש בהקבר תלל טע״ט פגוי תשוב אהל הקבר גופי׳ אהל
 התוצץ על הטומאה של תוכו, וע״כ שוב איט מטמא באהל,
 או דגימא דלאו מדין הציצה על הטומאה אתיגן עלה, אלא
 דבגוף הקבר הוא דהוי דין בפיע דבעיגן דוקא שתהא
 העומאה בתוכו רצוצה, ובלא״ה אין זה קבר, ואס גימא כן
 הא גוכל לאוקמי מתגיתין היכא שהעומאה ממעעת את
 החלל עפח, ואז מעמא גם למעה באהל כדין קבר, ולא
 אמריגן שהאהל שלמטה חוצץ, כיון דלא מציגו כלל בדעה
 הראביד דחציצה אהל של הקבר הפקיע ממגו דין קבר. אכן
 נראה דיסוד הך דיכא של הראב״ד הוא מהסוגיא דנזיר דף
 גיג דמייחי שם הגמ׳ על טומאה קבר הא דאמר מר טיר
 בוקעח ועולה בוקעח ויורדח, ואיכ הא מבואר בהך סוגיא
 לדעה הראביד דעיקר דין עומאח אהל של קבר הוא רק
 עיי ההילכחא דטיר בוקעח, הרי להדיא דלא םגי במה
 שגוף הטומאה רצוצה היא, כיא דצריכיגן לעצם הדין בקיעה
 של רצוצה, וע״כ כל דאיכא אהל החוצץ למטה ואין בו דין
 בקיעה שמה שוב איגו מטמא משום טומאה אהל של קבר.
 אלא דמיין בראביד פכיד שם דמפרש להמשגה דקירות
 באופן אחר דלא איירי כלל בדין קבר, יאיכ גימא דעח

 הראביד
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 לה לחוץ ליכא טומאה הילכך לא שדינן לה לפנים, וזהו
 שהקשה רק חביח ועליה ולא מכוהל, כיון דהא דטמא
 בכוהל הוא לא משום דש דינן לה כולה לפניס, כיא דטמא
 גם באהילה מקצחה לבד, משא״כ במטזיבה שבין ביה לעליה,
 ללא םגי באהילח חקצחה לחוד כיון דיש שם אהל החוצץ,
 זהא דטמא החם הוא רק משום דשדיגן לה כולה לכאן
 ולכאן, עיכ זהי שהקשה משם על מעזיבה שהיא לאויר משדי
 >יכ כל העומאה לצד פנים, וזהו שחירץ ע״ז דהחס טומאה
 היכא שדיח לה אי להכא עמא אילהכא טמא על כן
 שניהם טמאים אבל מעזיבה שהיא לאויר אי שדיה לה לחוץ

 ליכא טומאה הילכך הביח טהור.
 והנה כבר כחבנו למעלה, דעעמו של הרמב״ם שפסק
 דבמעימ של מעזיבה שניהם עמאים, הוא משום
 לסיל דכיון דעצם העומאה בולעה מקצחה למעלה מחוץ
 לאהל עיכ שוב ליכא חציצה אהל על כל העומאה, והיה
 גם למעה כל שנכנסת מקצחה בחוך האהל חחילא ליכא
 חציצה גם למעה בפני כל העומאה, וע״כ שניהם טמאים
 לכו״ע, והא דפליגי בחוספחא במע״מ של מעזיבה. הוא רק
 בשהטומאה כולה בצד אחד והיא גגמרח עד חצי המעזיבה
 בצמצום, והפלוגהא היא בדין אס אפשר לצמצם. ולפמשיג
 הרי הראב״ר תולק בזה וס״ל דגם היכא שהטומאה בולטת
 למטה לתוך האהל מ״מ האהל חוצץ בפני יתר הטומאה
 שממצי׳ ולמין שלא תכגם בו הטומאה, והיה גס בבילטת
 למוץ האהל מוצץ בפני מצי׳ שלפנים שלא תצא ותטמא, ועיכ כל
 •טומאתו היא רק משום לשלינן לה כולה לצד אחד, ודטמ
 הריש שוה בזה לדעת הראב״ד, אלא דהר״ש סובר דרק לגבי
 למעלה האהל חוצץ בהחצי שלפגים שלא תצא, אבל לענין
 החצי שלחוץ כיון דבולעת מקצתה לצד פגים ממילא אין
 כאן תצילת אהל שלא תכנם בו העומאה, ועיכ גורס דהבית
 גומא לכו״ע במעימ של מעזיבה, והראב״ד סובר דהאהל
 חוצץ גם למטה שלא תכנם בו הטומאה, והילכך הבית
 גיהור. אלא די״ל דגם בזה דעת הר״ש כהראביד דהאהל
 תוצץ גם מלמטה, והא דהבית טמא הוא משוס דסיל דלגבי
 הבית כויע מודים דשדינן לה כולה לפנים, וכמבואר כן

 בדברי הריש שם.

T ה ליה טומאה שהיתה בין קורות הבית אפילו D D 
 אין תחתי׳ אלא כקליפת השום הבית טהור,
 ורואין את הטומאה כאילו היא רצוצה בארן ומטמאה כנגדה
 בלבד, ואם יש במקומה. טפח טל טפח הכל טמא, וכן אס
 היתה נראית בתוך הבית בין כך ובין כך הבית טמא
 מכיל, והוא משנה באהלות פיו מיה טומאה בין הקורות
 וחחחיהן כקליפה השום אם יש שם פוחח טפח הכל טמא,
 ליל משום קבר, אם אין שם פוחח טפח רואין אח הטומאה
 כאילו היא אוטם, ריל דהויא רצוצה ואינה מטמאה אלא
ך להביח, י  כגגדה, ומשוס רגבי קורוח ליהא לדינא דמט״מ ששי
 היתה נראית בתוך הבית בין כך ובין כך הביח טמא,
 וזהו דברי הרמב״ס, והראביד פירש המשנה באופן אחר

 וכמבואר בהשגה שם.
 דהנה צריך טיון בהא דתגן דרואין את הטומאה כאילו
 היא אוטם, דכתב על זה הרטבים דהייגו דרואין
 אותה כאילו היא רצוצה בארץ ומטמאה כגגדה בלבד, אס
 פירושו הוא דכגגדה מיהא מעמאה בין בבית ובין בעלי/
 זרק דאין הטומאה מתפשטת שם, ואם כן יהא מבואר
 בזה דעיר בוקעת גם לתוך אהל, ואין האהל מציל מטומאה
 רצוצה, דהרי החת הקורות הא הוי אהל, ומימ העומאה
 שבין הקורוח בוקעחלביח מחחח הקורוח, איכ הא שימ
 לטומאה רצוצה בוקעח גם לחוך אהל, או דגימא דהכא
 כללא נקט דדינה כרצוצה דבוקמח כנגדה, וממילא דבביח



 **תצרעת חיים הלר

 אושפי׳ וכר הנככס לביח המנוגפ ררך אחוריו ואפילו כולו
 תק מחוממו כוהור לכחיב והבא אל הכיח לרך ביאה
 אסרה חורה, והנה לכאורה נראה לאינו טהור רק האלם
 אבל הכלים שטליו נטמאו, חרא רהא דררך אחוריו לא הויא ביאה
 הוא רק לגבי הארס, אבל לגבי הכלים הרי לא איכפח לן
 כלל מה שהאדם גכגס דרך אחוריו, ועוד דהרי גם בארם
 גופי׳ אם נכנס כולו עמא אף דרך אחוריו וכמבואר שם
 בהסוטא, א״כ הכלים שכבר הביאן כולן הרי צריכין להיוח
 טמאין, וקשה מל הרמבים שפסק בסתמא בפכרז מהל׳
 טומאח צרעח שם דטהור שנכנס לביח המנוגע דרך אחוריו
 אפילו נכנס כולו חק מחוטמו טהור, ונקיט לה בסחמא,
 ואמאי לא פירש דהכלים מיהא טמאים, ושוב ראיחי בחזם׳
 שבומוח שם דיה אפילו וכו׳ שמבואר כם דבנכנס כולו דרך
 אחוריו חוץ מחועמו באמח הכלים מהורים, וקשה דהרי
 הכלים הי׳ להם להיוח טמאין וכמו שביארנו. ואין לומר
 דכיון דעוחאח הכלים הויא עיי האדם ולהכי כיון שהאדם
 טהור ממילא גם הכלים טהורין, זיא, דהרי להדיא מבואר
 בהמשנה שהבאנו דאפילו הכגיס רק ידיו הכלים טמאים, והרי
 החם ג״כ האדם טהור מדאורייתא, ואפיה הכלים טמאין,
 ואיכ הינ דכווחה בביאה דרך אחוריו הו״ל להיוח גיכ
 הכלים טמאין. ונראה לומר, דהנה נראה להך דיגא דשהה
 בבית כדי שיעור אכילה הכלים טמאין, בעיכ מוכרחים אט
 לומר דלא דהדין הוי דהבגדם נעמאו עיי האדם כדק
 טומאת בגדים, וכמבואר בהמשגה שהבאט דהיכא דהיה
 עומד בחוץ והכנים ידיו לפנים הכלים עמאין, הרי להדיא
 דאף דהאדס טהור מימ הכלים עמאין, אלא ודאי דהא
 דתלויין בביאת האדם הוא רק לענין הדין ביאה, רעיי
 ששהה הארס שם בהבית המטגע תשיבי הכלים גיכ כבאק
 להאהל המגוגע, אבל טומאתם באמת הויא מחמת מצמם,
 דכיון דחשיבי כבאים להאהל המנוגט נטמאו חחמת הבית.
 ולפיז הרי אתי שפיר הא דבנכנס דרך אחוריו הכלים טהורים
 ובהכניס ידיו הכלים טמאים, דהנה התום׳ בשבועות הקשו
 דלפ״מ דמסיק הגמ׳ דבנכנס כולו דרך אהוריו טמא משום
 דלא גרע מכלים שבבית וא״כ אמאי לא טמא רובו ככולו
 ויהי׳ טמא גס בגכגס רובו דרך אתוריו, והרי גס בבא
 כדרך ביאה צריך ג״כ ביאת כולו, אלא דטמא הוא נגכגם
 רובו משוס דין רובו ככולו, יאיכ גס בבא דרך אתוריו גימא גיכ
 רובו ככולו. ונראה לומר, דלא שייך לומר ה ך דיגא דרובו
 ככולו, רק היכא מכנס כדרך ביאה. רכל מקצח ומקצח
 ביאה מיקריא והבא, אלא דלא נטמא מד שיכנס כולו, ועיז
 שפיר אמרינן דרובו ככולו, משאיכ בנכנס דרך אמוריי
 דכל זמן שלא נכנס כולו לא הויא ביאה כלל, ואיכ הא
 דצריכיגן לביאת כולו הוא מלבד מה שלא גרע מכדרך ביאה
 דקייל דלא גטמא עד שיכגס כולו, עוד הוא טהור משוס
 דכ״ז דלא גכגס כולו עוד לא הויא אפילו ביאה במקצת, ולפיו
 הרי לא שייך הכא כלל הך דינא דרובו ככולו, דרובו ככולי
 לא שייך אלא לענין הך דינא דבעינן כמה שיכנס, ועיכ
 שפיר אמרינן דהרוב שחשוב כבר בא הוי ככולו, משאיכ
 היכא דבלא כניסת כולו לא הויא ביאה כלל. ואיכ לא שייך
 לומר רובו ככולו כיון דגם הרוב עדיין אין עליו דין ביאה. ולפיז
 הרי מבואר היטב החילוק שבין נכנס דרך אתוריו לבין הן
 דינא דהכניס ידו, דבדרך אחוריו דקי״ל דאפילו מה שנכנס
 גיכ לא חשיבא ביאה כלל ט״כ שפיר טהורין גם הכלים,
 דכיון דהגזהיכ דוהאוכל בביח דילפינן מיני׳ הך דיכא דשהיי׳
 למטן לטמאות בגדים הא הוי דביאת הכלים צריכה להיות
 דוקא מיי ביאת האדם, איכ מאחר דבהאדם לא הי׳ עוד
 דין ביאה כלל, ממילא הרי ליכא דין ביאה גם מל הכלים,
 משאיכ בהכגיס ידו, דהוי דרך ביאה, ותשיב האי מקצת
 ככבר בא, אלא דהאדם טהור משום דלא נטמא עד שיכנס

 כולו
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 הראביד. ולדעת הרמביס ציל דלטעמי״ אזיל דפסק בפיז
 שם דההלכה דקבר נאמרה ביש בו חלל טפח על טפח
 פנוי, הרי דםיל דהקבר בעצחו אינו נעשה אהל החוצץ מל
 .עוחאתו, כיון דאיהו גופי׳ הוי חעצם הטוחאת קבר, והינ
 לפנין למטה גיכ לא שייך לומר דהקבר יהי׳ אהל החוצץ,
 כיון דאיהו גופי׳ טצם הטומאה, ואין כאן דבר החוצץ בפני

 הטומאה.
 האומנם דאכתי יש לחלק, דמהא דפסק הרמב״ם דביש
 בו חלל טט״ט הוי קבר ומטמא באהל הרי
 לא שמעיגן רק דאהל הקבר לא הוי חציצה, משאיכ הכא
 גבי קורות, דאהלן של הקורות שהוא על הבית למטה הא
 הוי אהל בפיע, ובכה״ג לא מצאט שלא יחיץ האהל. וכן במשיכ
 דלדעת הראב״ד אין טומאת הקבר יורדת למטה לתוך אהל
 הבית, ג״כ צ״ע מהא דתגן בפ״ט דאהלות בארון שהוא תקוק
 בסלע ראם רתבהמלמעלן וצרה מלמטן הטגע למטה טמא,
 הרי דהטומאה יורדת למטה, ולא אמרינן דהאהל שלמטה
 חוצץ בפני טומאת הקבר שבו . אלא דכפי הנראה בדברי
 הרמב״ם והראביד בפיז שס הוי יסוד פלוגתתן, דדעת
 הרמב״ם דכיומאת אהל של קבר נאמרה בין מל תוכו ובין
 על גגו וכתליו, וע״כ מטמא באהל גס ביש בו חלל טפח
 פגוי, ואין כאן אהל החוצץ כיון דגם גגו וכתליו הם בכלל
 הקבר ומטמאין באהל, ולגבייהו הא ליכא אהל החוצץ כלל,
 ודעת הראביד היא דתלוק דין טומאת מגע של קבר מטומאת
 אהלו, דעומאת מגעו נאמרה גם על גגו וכתליו, וע״כ מטמא
 במגע בכל גווגי, גם ביש בו חלל טפח פנוי, וטומאת
 אהלו ליכא רק על תוכו לא על גגו וכתליו, וע״כ ביש בו
 חלל טע״ט איכא על תוכו דין חציצת אהל, ושוב אין בו
 טומאת אהל של קבר. ולפי״ז הרי ניחא הא דתנן כארון
 שהוא חקוק בסלע דהגוגע בו מלמטה טמא, ואפ״ג דאיכא
 אהל החוצץ, כגון דיזתם מיירי בטומאת מגע, וטומאת מנע
 הא איתא בכל גווני, וכן ניחא דעת הרמב״ם הכא בקורות
 דטמא הבית משום טומאת אהל של קבר, ואעיג דאיכא
 אהל התוצץ בהבית, כיון דסיל דגם גט וכתליו הס בכלל
 קבר ומטמאין באהל, ואיכ הא ליכא אהל החוצץ כלל מהקבר,
 כיון דגם הצד שלמטה של הקורה הוא בכלל קבר ומטמא
 באהל, ועיכ שפיר ס״ל דטמא הבית משוס קבר, ומיושב

 היטב דעת הרמב״ם והראביד כמשיכ.

 הלכות טומאת צרעת
 פט*? הל״ח מי שהי׳ עומד בבית מנוגע ופשט ידיו חוץ
 לבית וטבעותיו בידיו אס שהה כדי אכילת
 השיעור נטמאו הטבעות אעפיי שהם בחוץ, וכן העומד
 בהק ופשע ידיו לבית מנוגע וכו׳ ואם נשתהו שם כדי
 אכילת השיעור נטמאו טבעותיו ואס לאו טהורות עכ״ל.דין
 זה מבואר במשגה גגעים פי״ג מ״י היה עומד בפנים ופשט
 ידו לחוץ ועבעותיו בידיו אם שהה כדי אכילת פרס טמאין,
 היה עומד בחוץ ופשט ידו לפגים וטבעותיו בידיו ריי
 מטמא מיד וחכיא עד שישהה כדי אכילת פרס, אלא דקשה
 ״ממינ אם ברישא להיה רובו בפגים אמריגן דשדי מיעוטו
 בהר רובו והוי ככולו בפנים, א״כ בסיפא שהיה בחוץ ופשט
 ידו לפנים אמאי סיל לרבנן ראם שהה כדי אכילת פרם
 טמאין ואמאי לא אמרינן שדי מיטוטו בתר רובו ויהי׳ דינו
 ככולו בחוץ, ובשלמא לריי דמטמא מיד איכ סיל דטימאחן
 היא רק מהכלים בעצמן, ולא שייך כלל להרישא דהתס טמאין
 מחמת האדם, אבל לרבנן דס^ל דבסיפא נמי טמאין מחמת
 האדם, איכ קשה ממינ אמאי ברישא אמרינן שדי מיעוטו

 בתר רובו ובסיפא לא אמרינן הכי.
 תראה׳ לומר, דהנה בשבועות דף י״ז עיב איתא איר



 חרושי רבנו הלכות מממ*י עשכב ומושב חיים הלוי פב
 טומאה, וכל צד קבלת טומאה שיש בהכלי צריך להיוח מיי
 מוט, אבל דנימא ׳חלות p תוך למנין המטמא, שצריך שיהא
 המסמא בתוך הכיח זה ליתא כלל, ואשר מיכ םיל להראביד
 דבאמת לא משכחת לה כלל הך דינא דאינה מממאה לאברים
 גם באויר כיח, דכיון רבדק קבלת מומאה הרי יש ממקצת
 הנדה קבלת טומאה מכולה, א״כ נם במקצת נדה בתוך
 כיח, מיחשב בהתוך קבלת טומאה ממדה כולה, וטמא
 משום דיש כאן מטמא שלם על התוך, ולא איכפת לן מה
 דאין המטחא כולו בתוך הכ״ח, כיון דבאמת לא נאמר כלל
 תלות דין תוך בהמטמא, רק בקבלת טומאת הכלי שהיא
י מקצתו ״  מתוכו, ע״כ כל שיש צד קבלת טומאה מהמטמא מ
 שבפנים מצטרף גם השאר שתוץ לכ״ת לטמא את הכ״ח,
 והרי יש כאן בהתוך קבלת טומאה מהנדה כולה ע״י מקצתה
 שבפגים יטמא, וזהו שכתב דמאתר לאייר מטמא במגט ע״כ
 הכ״ח טמא, ומשו״ה הוכית טזה דליכא כלל דיגא דאינה
 לאברים בעלם הטומאה, כיון דלא מציגו אופן שיחקיים דין
 זה, והרמב״ם כדל דהגזה״כ של טומאת תוך בכ״ח נאמר
 למגין המטמא, שהמטמא יחול טליו דין חוך של כ״ח, ורה
 עי״ז שהחטחא בהוך הכ״ח נטמא הכ״ח, וע״כ שפיר ם״ל
 דהחקצח שחק לכ״ח אין בו דין מטמא על הכ״ח, ושפיר
 חשכחח לה הך דינא דאינה מטמאה לאברים בטומאה אויר
 כ׳׳ח, דהשאר שחוץ לכ״ח אינו מצטרף לטמא אח הכ״ח,

 והרי היא רק טומאה אברים וטהור.
 והנה בב״ק דף כ״ה מפץ במה מנין ודין הוא ומה פכין
ז שמטמא בזב פ ת מ מ  קטנים שטהורים בזב מטמא ב
 אינו דין שיטמא במה, וימי״ש בחום׳ שהקשו דאמאי פכין
 קטנים טהורים בזב והא יכולין להטמא ע״י שמרו, ולפי
 דברי הרמב״ם הרי גיהא, כיון דגם מקצה גופו אינו מטמא,
 משוס טעמא דאינה לאברים, א״כ כ״ש שערו דאינו גופו,
 ובע״כ דהחוס׳ ם״ל כדעה הראב״ר. והנה יעו״ש בפירש״י
 וחוס׳ שהקשו עוד דהא פכין קטניס טמאין בזב ע״י היסט,
 והוכיחו מזה דפכין קטנים אינם מהטמאין גם בהיסט משום
 דאיגן באין לכלל מגמ, ימו״ש בדבריהם, ונראה דלא ניחא
 להו לפרש דהילפוחא היא מטומאה מגמ של אויר, משום
 דטהרחן איגה מדיגא רק משום שאי אפשר ליגע בחוק,
 וזהו שחירצו דגם בהיסט אינן מטמאין, וא״כ טהרחן היא
 מדינא. והנה ברמב״ם לא הוזכר בשוס טקום שפכין קטגים
 אינם מיטמאין בהיסט, וכפה״נ דעהו דבהיכט גס פכין
 קטניס מיטמאין, והוא משוס דהרמב״ם מפרש דהא דפכין
 קטנים טהורין בזב הוא זה משום דנדה אינה מטמאה לאבריס,
 א״כ טהרה הפכין קעניס במנע היא מדינא, ושפיר טפרש
 דהילפוחא מפכין קטגיס היא מעומאח מגט, אבל אה״כ

 לטומאה היסט איה בהו, וזהו שלא הביא זאח הרמב״ם.
 והנה בזביס פ״ה מ״ר מקלח טמא על הטהור ומקצח
 טהור טל הטמא וט׳ טמא, וזה לכאורה סוחר לדברינו,
 דהרי במשא מקצהו ליכא משא כולו, וא״כ טאחר דאינה
 לאבריס אמאי במקצה טמא טל הטהור טמא משום משא,
 והא אינה לאברים, ומאחר דהמפא היא רק במקצה הזב
 הו״ל להיוח טהור הנושא. אכן נראה, דכ״ז הוא דוקא
 במשא דמלמא, דבעינן דוקא לעצם מעשה המשא, שהחפץ
 יהא ניםט או נישא חחמחו ומכהו, ובזה ודאי דהמקצח שלא
 הוסט ולא נישא אין בו דין משא, משא״כ בזב וחכיריו
 דקי״ל דמטמאין באבן מסמא, ויש בו דין משא אף שלא
̂ש בו חורח משא,  נישא הזכ מכהו כלל, רק כל שהזב ע״ג 
 א״כ ממילא דגם בשמקצח הזב על העהור מקרי ג״כ משא
 על כל הזב, דעי׳יז שהוא החח מקצח הזב הרי הוא החת
 כולו, ושפיר חגן דמקצח טמא על הטהור טמא, כיון דאין
 זה בכלל אברים, כי אס דיש כאן משא כל הזב מדין אבן
 מסמא. ובאחח דגם מלבד הדין דנדה אינה מטמאה לאברים

 ג״כ

 מלו, איכ שפיר אמרינן לגבי הכלים, כיון דלא צריכינן רק
 שתהא ביאחן עיי האדם ולא טומאחן, איכ שפיר יש בהן
 p ביאה עיי ביאת מקצת האדם, וממילא גטמאו מחמת
 עצמן. וממחה הרי מיושב היטב מה שהקשינו בראשית
 דברינו, דכמו רמהניא ביאת רובו שלאדם לטמאות הכלים
 כמו ק תמי מה שרובו בחוץ לטהרן, דלפמשינ הרי המקצת
 »ל האדם גופי׳ גיכ דינו כבא, ואיכ שפיר ממי הךמקצת
 לפנק הכלים דלהוו תשובין כבאין לתוך הבית עיי אותו
 מקצת אדם. וטור יותר נראה, דהרי תנן שס דטלית טהורה
 שהכניס ממנה ג׳ מל ג׳ לבית המגוגע נטמאת, ובשאר כלים
 תניא בתוספתא פיז שם דעד שיכניס רובן, והיינו משוס
 מטמאו באתת משתי אלה, או שיכניס רוב, או שיכניס
 שיעור הראוי לקבל עומאה, וע״כ בטלית דאית בה ג׳ על
 ג׳ דהיינו שיעור הראוי לקבל טומאה געמאת, משא״כ בשאר
 כלים דבמקצת כלי ליכא שיטור הראוי לקבל טומאה, ע״כ
 בעינן שיכניס רובן, ולפ״ז הא נמצא דבעומד רובו בפנים
 צריך להיות עמא משום דינאדרובו ככולו, ובהכנים ידו עם
 הכלים לפגים ג״כ צריך להיות טמא משום הך דינא דהכניס
 שיטור טומאה, דהרי הכלים יש בהן שיעור טומאה, ושפיר

 מנן במתניתין דתרווייהו טמאין, וכשינ.

 הלכות מטמאי משכב ומושב
 Tl'S הל״ד זב שהכניס ידו או רגלו לאויר כלי חרס
 הואיל ולא נגט בי מתוכו ולא הנידו הרי זה
 טהור שאין הנדה וכיוצא בה מטמאין לאברים עכ״ל, ובהשגות
 זיל זה אימ מחוור אצלי כי מאתר שאויר מטמא במגט למה
 אק התטר טמא ומה שאמר שאין הנדה מטמאה לאברים לא
 על זו הדרך נאמר אלא שהמשכב והמושב שפשטה הנדה

 ידה או רגלה עלי׳ אינו טמא וכי׳ עכ״ל.
 וביאור הדברים, דהגה בשבת דף פ״ג איתא ורבנן למאי
 הלכתא איתקש לשרץ דלא מטמא במשא לנדה
 דאינה לאברים למת ללא מעמא בכעדשה וכו׳, הרי דגתתלקה
 נדה משאר טמאים בזה דאינה מטמאה לאברים, ומפרש לה
 הראביד דקיימא לטנין דן טומאת משכב ומושב, שהיא
 טומאה מםויימת בנדה ישאר מטמאי מו״מ, וקייל בזה דאינו
 נפשה משכב ומושב רק בכולו או רובו, אבל בלא״ה נדה
 ושאר טמאין שוק, אכן הרמביס מפרש דהוא זה דין מסרים
 מופן ויסוד טומאתן של הנדה וכיוצא בה שאינן מטמאין
 לאברים, וכל הטומאות שלהן הם דוקא בכולן או רובן, מה
 שאין הדין כן בשאר טטאין דכהית כולה, זהו יסודהמתלוקת
 של הרמביס והראב״ד, אלא דלשיטת הרטבים הרי צריך
 ביאור באיזה אופן שייך דין זה דאינה מטמאה לאברים,
 דבכל מגמ הרי מגמ מקצתה הוא מגע כולה, ומיכ זהו
 מקט הרחבים דהך דינא ליכא אלא באויר כיח, דמיקר
 טוחאחו איגה טומאה מגמ רק להוא דין חוך, ובזה הוא
 לשייך הך לינא לאינה לאברים, דבכגיסח אברים הרי ליכא
 דן מוך רק על האברים שגכגסו ולא מל יחר גופן, וטיכ
 שייך שפיר הך דינא דאינה לאברים לטהר הכיח שהכניס
 בו יד, משום דאין באברים דין טומאה לטמאוח. והנה
 הלאביד הרי השיג מיש אויר משאר מגפוח, ולפי דברינו
 הרי דפח הרמבים חחבארח היטב, דשאל מגפוח הויין בכל
 גופן, וטמאין דאין כאן מגמ אברים רק מגמ כולו, משאיכ
 באדר כיח, דדן חוך ליכא רק מל האברים מכגסין, וכיון
 דאינה לאברים ממילא הכיח טהור, דאק כאן מטמא, דכולה

 הרי היא חק לחוכה.
 מראה דהרמבים והראביד פליגי ביסוד הדן של טומאה
 הוך האמור בכיה, דהראביד סיל דהא דבמינן
 הוך בכיה הוא דן בקבלה טומאחו, דהחוך הוא המקבל

 כא
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 ההלכה, אכל גומל נדה טומאה משאו היא דוקא במשא
 ממש שנישא מחמתו ומכהו, כמו כל טומאת משא של כהימ
 כולה. ולפ״ז הדר דינא בבועל נדה, דבנישא מקצתו חשוכ
 באמת רק משא מקצתו, ולא משא כולו, דהשאר שלא נישא
 לית בי׳ תורת משא, וכמו ככהיח כולה דבנישא מקצתו לא
 נישא כולו, אשר עיכ ממילא לבבוטל כלה מיחשבא משא
 מקצתו באמת טומאת אברים ולא טומאת כולו, והרמב״ס
 לטפמי׳ דם״ל לנלה אינה מטמאה לאברים, ע״כ זהו שכתב
 לבוטל נלה צריך לוקא שישאנו כולו, ומשום לגם בוטל גדה
 מלה לאינו מטמא רק כולו ולא מקצתו מלה. ומיין ברמב״פ
 פיג מביאת מקלש הל״ב שכתב וזיל שומע־אני שהמצורע והזב
 וטמא מת שלשתן במקום אתר תיל במצורע בלל ישב מתון
 למחגה מושבו וכו׳ מה טלורע שטומאתו חמורה חמור שילוחו
 טשילות תבירו אן* כל שטומאתו חמורה חמור שילוחו משילויו
 חבירו לפיכך משלחין אח המצורע חוץ לשלש חחגות וכוי
 מפגי שהוא מטמא בביאה מה שאין הזב מעמא, ומשלחין
 זבין וזבות גדות ויולדות חק לשחי מחגות וכו׳ מפגי שהן מטמאין
 המשכב והמושב אפילו מתתת האבן מה שאין המת מטמא עכיל,
 וקשה דהרי במת ליכא שום טומאת משכבות ולמה נקט הרמבים
 דוקא משכב ומושב שתתת האבן דהוא זה דין אבן מסמא.
 והנה דברי הרמבים הס מהספרי נשא דאיחא שם חמור הזב
 שהוא מטחא תחת אבן מסמא מה שאין כן במת, אכן הספרי
 הי׳ אפשר לפרש על טומאת אבן מסמא של טומאת משא*
 דעצם טומאת משא איתא גם במת, וכל תומרתו של זב בזה:
 היא מה שמטמא בתבן מסמא, אבל הרמביס דמפרש לה על
 טימאה אבן מסמא של מו״מ ציע כגיל. ובלאיה ציע דברי
 הספרי, דהרי בזב איכא כמה חומריה ממה, שמטמא בהיסט
 ומטמא מוימ, ולמה גקט הספרי דוקא לחומרא דאבן מסמא..
 אכן לפמשיכ דברי הספרי והרמב״ס מיושבים היטב, דמה
 הרי גס בועל נדה שוה בשילוחו לט״מ, וכדחגן בזבים פיה
מ י  טייא דבועל גדה כטמא חח, וטפרש לה בפסחים דף ס
 דלמחגוחם קאמר יעויש, והרי בועל גדה כזב לטמא מוינו
 ולטמא בהיסט, אכן עומאח אבן מסחא לפחשיכ ליחא בבומל
 נדה, וזהו דגקט הספרי לחומרא זו של אבן מסמא שהיא
 שישנה בזב גס לגבי בועל נדה ששוה בשילוחו לטימ. וחזה
 סייג לדברינו, דלטגין טומאה אבן מסמא שהיא מהלכה למשה
 מסיגי, בועל גדה שוה לכל הטמאים, ואין דיגו כגדה בזה,

 וכמשיכ.
 והבה בחויכ פ׳ מצורמ מרבינן לטמא אבן מסמא במשכבומ
 ומושבוח, וצימ הך אבן מסמא במאי קאי, אם כשאין
 הזב גיפא כלל על המוימ, רק שהוא ט״ג אבל אינו נישא
 עליו, א״כ הרי טהור, וכדקייל דבעיגן שיגשא רוט על
 המשכב, ואם בגישא ׳רובו מליו, איכ הרי הוי משכב ומושב
 חחש, ובחאי גחחלק משאר משכבוח והושטה דצריך ריבויא,
 הלא זהו מצם משכב ומושב, מה שהזב גיכא מליהס, ואיזה
 הוספה דין יש באבן מסמא, וצימ. והנה חרי דיני יש
 במשכבוח, חרא דאינו נמשה מוימ אלא בנשיאה רובו, והוא
 זה מעצם שם חשכב דאינו נחשב משכב אלא כשנישא רובו,
 ומור דאפילו אם הוה חשכחינן שיחול בי׳ שם משכב, אבל
 הרי קי״ל מרה אינה לאברים, ואיכ אין בו טומאה משכב
 כי אם כשכל הזב נישא טליו, דיש כאן טומאה משכב מהזב
 כולו, אבל כל שנישא רק מקצהו איכ הרי אק כאן טממא
 שלם לענק הטשכב, וטהור משום הדין מרה אינה מטמאה
 לאברים. ונימ בין הנך הרי דיני, דאי משים דין שם משכב
 שאינו אלא בגשיאח רובו, איכ ברובו סגי, רכל שנישא רוב1
 שם משכב בי׳, משא״כ משום הדין דאינה מטמאה לאברים,
 איכ בטינן לטומאה המשכב דוקא לכולי׳ זב, דכל שאינו כולו
 הרי הוי בכלל אברים דאינם חטחאין. ולפיז הרי ניחא הא
מ לענק מטמא בנשיאה י  דמרבינן אבן מסמא במוימ, מ

 רובו

 גיכ מוכרח הדבר כמשיכ, מסיפא דמחניחק דמקצח טהור
 מל הטמא טמא, להוא זה מטעם היסט, והרי בדין היסט
 פשיטא דבמינן שיחול ההיסט על כל החפץ, וכדאמרינן מגע
 שהוא ככולו זה היסט, ואיך חגן דמקצח טהור טל הטטא
 טמא, אלא ודאי כמשיכ, דכיון מהרבה אבן מסמא לטמא,
 מיכ כל שנישא מקצהו עיג הזב מקרי היסט כולו. והנה במחני׳
 שם ריש אומר מקצה טמא טל הטהור טמא ומקצה טהור
 על הטמא טהור, ונראה דריש סובר דבהיםט ליחא לדין
 אבן מסמא כיא רבעינן היםעו ממש, ועיכ ממילא דבהיסט
 חקצחו חשיב זה היסט רק על זה המקצה שהוסט ולא
 על כולו ועיכ טהור, וכמשיכ דליחא לדין היסט רק בכולו,
 .וחיק דפליג ומטמא הוא משום דסובר דגם על היסע נאמר
 דין אבן מסמא, והוי בכלל היסט כולו. ועכיפ הא מיהא
 לכוימ, דבמשא דגאמר דין אבן מסמא הוי זה משא כולו
 ולא משא מקצהו, וטל כן שפיר טמא אף דגדה אינה

 לאברים.
 ובדבריבו אלה יבוארו דברי הרמבים בפה״מ בפיא
 דכלים מיג על הא דחגן שם למעלה מהן
 בוטל גדה שהוא מטמא משכב חחחון כעליון למעלה מהן זוכו
 של זב וכו׳ שהן מעמאין במגע ובמשא, ועיייש בריש שפי׳
 דהחומרא דזובו של זב מבימל גדה היא דגם במגע מעמא
 אדם לטמא.בגלים, משאיכ בומל נדה דאינו מעמא אלם
 לטמא בגדים רק במשא, אכן בפי׳ הרמב״ם שם טבואר
 דהחומרא דזובו של זב היא שמטמא במשא בכל שהוא,
 משא״כ בועל נדה דבעיגן שישאגו כולו, והייגו משים דדעח
 הרמבים דגם בועל גדה מטמא אדם לטמא בגדים אף
 בטומאה מגע, וכמבואר בדבריו בפיו מאהיט הייב זיל וכל
 אב טומאה שמטמא במגע ובמשא וכו׳ אדם הגוגט בו או
 הנישאו מטמא בגדים בשמח מגעו ובשעה גשיאחו וכו׳ בריא
 בשאר כל האטה חוץ מן הנבילוח והמרכב אבל הנבילה
 והמרכב אעפ״י שמעמאין במגע ובחשא הגוגע בהן אינו
 מטמא בנדים בשעה מנעו וכו׳ והנושא מטמא בגדים וכו׳
 עכיל, הרי להדיא דלא הוציא מן הכלל רק נבילה ומרכב,
 אבל בועל נדה דיגו שוה לאידך שגם בשמח מגעו מעמא
 בגדים, ומשום דבועל נדה דינו כנדה לענין זה, ומשויה
 הוכרח לפרש דהחומרא שיש בזובו של זב היא לעגין טימאה
 משא, דבבועל גדה בעיגן כולו, חובו של זב מעמא בטש.
 אבל צ״ע עיקר יסוד דין זה, מה״ה שהבועל גדה דיט משונה
 מכל הטמאים שבחורה, דצריך משא כולו, מה שאין הדין
 כן לא בזב וחביריו ולא בשאר טחאיס, ואיזה חידוש הלכה
 מסויימח יש בזה בבוטל גדה, ולכאורה הוא חמוה. ולפי
 דבריגו הדבר מבואר היטב, דהגה זיל הרמבים בפ״ג ממטמאי
 מוימ הל״א בועל גדה כגדה שהוא אב חאבוח הטומאה
 של חורה מעמא כלים במגע ומטמא אדם במשא ובמגע
 ומטמא בהיסט ומעמא משכב ומרכב כנדה מכיל. הרי
 דביעל נדה לכל טומאוחיו יליף מנדה ושוה אלי׳, רכל שמרה
 מטמאה הוא מטמא, ומשים דבקרא כחיב וחהי נדחה עליו
 ויליף מנדה לכל דבר, אשר טיכ סיל להרמבים, דהיה
 בהך דיגא דגדה איגה מטמאה לאברים, אטיג דהוא חידיש
 דין מסויים בגוף המטמא של הגדה וכיוצא בה, מימ ס״ל
 להרמביס דלא חמיר בועל גדה מגדה עצמה, וכיון דגדה
 אינה מטמאה לאברים ממילא גם בועל נדה אינו טטמא
 רק כולו ולא חקצחו. אכן לענק הדין של אבן מסמא, סיל
 להרמבים, לטון להוא זה טומאה חחודשח מהלכה לירח בזב
 וחביריו, ואינו בכלל דין משא שנאחר בקרא וככהיח כולה,
 להוא רק במשא ממש, עיכ לענק זה לא־יליף בועל נדה
 מנדה, דהקרא דוחהי נדחה עליו קאי רק על הטומאוה
 שנאמרו בפרשה, ולא עלעומאה ודין מסרים שנאמר מהלכה,
 ואין דין אבן מסמא גוהג רק בזכ ומכיריו, שנאמרה בהן



 ת הטומאות חיי• הלוי פנ

 תד לשיעור אכילה בכזית וחד לשיעור אכילה בכד אכילת
 פרס, ולפייז הרי קשה על הרמבים שהשמיע להך דכא

 דמצערף בכדי אכילת פרם וכמבואר בגמ/ וציע.
 לנראה לומר מה, דהנה מבואר הכא בדברי הרמבים
 דעומאת גבילת עוף עהור היא במקוס בית
 הבליעה, והרי בכל אכילות דמלמא בכהית הרי ליכא כלל
 מקום מסרים היכן שנעשית האכילה, כי אם דעיקר דינו הוי
 רק דין מעשה אכילה, במה שעושה את הדבר שיהא בלוע
 ונאכל, והכא הרי תלי לה הרמבים בדין מקוס בית הבליעה,
 וגם דהרי בכל אכילות דמלמא הרי לאחר הבליעה היא
 שנעשית האכילה, וכל זמן שהוא בבית הבליעה אין מליו עוד
 שוס דין אכילה, וכמבואר בכתובות דף ל׳ עיב גבי תרומה
 דכשהיא בבית הבליעה עוד אינו תייב מלי׳ משום אכילה
 דזרות, ולאתר מקום בית הבליעה הלא כבר נחשב לאתר
 האכילה, ואיכ הא ממילא נמצא דבאמת אין כאן כלל
 מקום שנעשה בו האכילה, כי אם דיש רק מעשה אכילה
 במה שעושה את הדבר בלוע ונאכל, וא״כ היה בנבלת
 עוף עהור אם אך היתה עומאתה עומאת אכילה א״כ הרי
 לא הי׳ בזה ג״כ מקום מסויים בעומאתה, כי אם דהוה
 חשיבא עומאת מעשה,. ומדפםק הרמבים דעומאת גבלת עוף
 מהיר היא במקום בית הבליעה, בעיכ ש״מ דדעת הרחבים
 דעומאתה איגה עומאת אכילה, ורק עומאת מקום, רכן הוא
 הגזהיכ בגבילת עוף עהור, שאם היתה במקום בית הבליעה
 שהוא מקום מעשה האכילה מעמאה, אבל לא דעצס מעפה
 האכילה הוא המעמאו. ובהכי מתבאר היעב לשון הרמבים
 שכתב זיל וזה שנאמר תאכל, ריל דהויא פרכא על מה
 שפסק מתחלה דעומאתה אין בה דין מוחאת אכילה, רק
 במקום אכילה, מיז הוא דפריך דהלא נאמר תאכל, ומתרץ
 זאת בדרפת הגמ׳ דהקרא דתאכל בא להורות דפיעורה
 בכזית. ולפייז הא גיחא מה שהשמיע הרמביס להך דיגא
 דמעמאה בכדי אכילת פרם, משוס דההילכתא דבכא״פ לא
 נאמרה רק על עצם דין אכילה, משאיכ הכא דעומאתה אינו
 תלוי׳ בדין אכילה עלמה, כי אם במקום אכילה, דבזה פהיא
 במקום אכילה היא מטמאה, עיכ לית בה ה ך דינא דבכא״פ,
 ודינה ככל עומאות דעלמא דבעינן שיעורא בב״א. אלא דהא
 גופא קשיא, דמאתר דבסוגיא חבמיס הרי מבואר דמצטרף בכדי
 אכילת פרס, ש״מ דטומאה זו הויא טומאת אכילה, ולמה פסק
 הרמב״ס דאינה רק טומאת מקום בית הבליעה ולא טומאת
 אכילה. אכן בזה ייל, דסמך על הא דדרשינן בספרא מקרא
 דנפש דאינה מעמאה אלא כשהיא בבית הנפש, הרי דפיום
 מקומה ועיקר דין בית הבליעה לא ילפינן כלל מקרא דתאכל
 ורק מקרא דנפש, וש״מ דאינה טומאת אכילה. וכן מהא
 דצריך קרא בספרא שם דאינה מטמאה דרך יציאתה, גיכ
 שימ דעומאתה אינה עומאת אכילה, רעל דין אכילה פשיטא
 דיציאה אינה בכלל אכילה. אלא ודאי דהרא רק טומאת
 מקום של בית הבליעה ולא טומאת אכילה, ועיכ שפיר
 צריך קרא דנפש לסיים מקומה זה, וכן שפיר צריך קרא
 על זה שהיא במקום בית הבליעה דרך יציאתה דאינה מעמאה.
 והרי בסוגיא הבתים איתא להך דרשא דבכאיפ לרימ,
 ומפרש הרמבים דאירך תנאי פליגי וםיל דאינה טומאת
 אכילה, וכדמוכת כן מהספרא שהבאנו. ויסוד לזה מהא
 דאיתא בכדה דף מיב אותו מקום של נבלת עוף טהור
 אביי אמר בלוע הוי ורבא אמר בית הסתרים הוי, הרי
 להריא דמקום בית הבליעה עצמו דהוי מקום בית הסתרים
 לרבא זהו מקים טומאתה של נבלת טוף טהור, ושימ דלא
 הויא טומאת אכילה, דבמקום בית הסתרים הרי ודאי דאכתי
 לא נמשיה האכילה, ומדמטמאה מוכח כמו שכתבט דאידך
 תנאי פליט ארבי מאיר, ופסק הרמב״ס כוותייהו וכהך

 סוטא, וכיד שנתבאר.

 חרושי רבנו הלבות»
 קרובו של הזב, דאלא״ה הרי בעינן דוקא כולו משום דינא
 דנדה אינה לאברים. אלא דצ״מ מה מועיל הדק דאבן
 מסמא לענק הדין מרה אינה מטמאה לאברים, בשלמא
 ׳כטומאת משא מועיל הדין דאבן מסמא דאיצ עצם נשיאת
 החפץ רק שיהא עיג, וממילא דכשהוא תתת מקצתו ה״ה תתת
 גולו, ויש כאן דין משא מל הזב כולו, אבל במוימ, דאף
 דמרבינן לדין אבן מסמא, אבל הרי עכ״פ בעינן דוקא לעצם
 מעשה המשא, ואיכ המקצת שאין בו מעשה המשא לית בי׳
 חורת מו״מ, דוגמת משא של כה״ת דנישא מקלתו לא נישא
 גולו, איכ סוף סוף דין אברים בי׳, ומאי מהגי דין אכן
 •מסמא להדק דגדה איגה מעמאה לאברים, וציע. אכן גראה,
 דמלבד הסברא דכשהוא תתת מקצתו הרי הוא ממילא תתת
 כולו מייז המקצת, אלא דגם בעצם הדין של אכן מסמא
 גאמר דמקצת הזב מועיל ככולו, ויסודו הוא מל דינא דנדה
 אינה מעמאה לאברים, ועיז אמרינן דכימ דאיתרבי טומאת
 אבן מסמא ישנה לאברים, וגם מקצתה מטמאה. אשר עיכ
 מו״מ ומשא והיסט דאיתרבו בהו אבן מסמא בבנק אב לכל
 יהנישאין איתגהו לאברים, משא״כ מגט ותוך כית דלא
 אתרבו לאבן מסמא אית בהו הך דינא דאינה לאברים,
 ־וכיון דבמגע הרי מגע מקצתו הוי מגע כולי, א״כ ממילא דהך
 דיגא דאיגה מטמאה לאברים ליתי׳ רק בטומאת תוך של כ״ת,
 והן הן דברי הרמב״ס דגקט להך דיגא דגדה איגה מטמאה

 לאברים רק בטומאת תוך של כית ולא זולת, וכשיג.
 !נראה דהכי מתבאר גם מהא דתנן בזבים פיר מיז הי׳
 יושב עיג הטעה וד׳ עליות תחת ארבע רגלי
 ־המטה טמאות מפני שאינה יכולה לעמוד על שלש ריש
 מטהר, ועעמא דתיק מבואר בשבת דף ציב משוס דזהו דין
 דין בכהית רכל שזה אינו יכול וזה אינו יכול כולי מעשה קעביד,
 זעיכ גם הכא נתשב שהזב נישא על כולם, וריש לעעמי׳ דסיל
 זגבי שבת דבזה איגו יכול וזה איגו יכול כולם פטורים, ועיכ
 ׳גס הכא אין הזב גישא על כל אחד בפיע. ולכאורה ציע,
 נהי דחועיל הא רזה אינו יכול וזה אינו יכול להחשב גישא
 על כאויא, אבל למנין הדין תרה אינה מעמאה לאברים
 הרי קשה מה מומיל הא רזה אינו יכול וזה אינו יכול, הלא
 זהו דין בפיע בהזב טפי׳ דבעינן לכולי׳ זב לענק הטומאה,
 ולזה לא שייך כלל צירופא רזה אינו יכול וזה אינו יכול, וא״כ
 אכתי איך מחטמאין הלא אין הזכ מעמא לאברים, וציע.
 אלא ודאי מוכרח הדבר כמש״כ, דלעטן הדן דנדה אינה
 מטמאה לאברים מועיל דין אבן מסמא דאחרבו במו״מ דבמקצח
 ׳הזב םגי, וכל הדן דבעינן רובו הוא רק משום עצם שם
 משכב דנעינן שינשא רובו מליו, ונמצא דאנו דנין הכא רק
 לענק שם משכב ולא לענק הטומאה, ושפיר חנן דכל שזה
 אינו יכול וזה אינו יכול מצטרפי שיחול על כולהו דין משכטת,
 ׳וממילא דכולן טמאין, ומיושב היעב דעת הרמבים דהדן
 דנדה איכה מטמא לאברים הוא רק באויר כלי חרס,

 וכש״נ.

 הלכות אבות הטומאות
 &*ג הליא נבלת העוף הטהור מטמא מן התורה, מפי
 השמועה למדו שזה שנאמר וכל נפש אשר תאכל
 ?בלה וכו׳ אינו מדבר אלא באוכל נבילת העוף הטהור בלבד
 וכו׳ וכיצד היא טומאתה אינה מטמאה לא במגע ולא במשא
 ולא כשהיא בתוך הפה אלא בתוך בית הבליעה שנאמר
 וכל נפש אשר תאכל אינה מטמאה אלא כשהיא בבית הנפש
 וזה שנאמר חאכל לחח שיעור לטומאתה כשיעור אכילה שהוא
 ?זית מכיל, דן זה דבעינן טימ מטאר בזבתים דף ע׳
 *־איתא שם ורימ האי נבילה מאי עביד לי׳ לשיעור אכילה
 *כזית ותיפוק לי מקרא קמא מדאפקי׳ רחמנא בלשק אכילה



 m *וכלץ חיים חלוי
 ברצון הכשיר, נפל שלא ברצוט איט הכשיר, ובהשגות שם
 זיל לא הימא שנפל ננל האוכל בהחלה ברצון אלא שאם
 רצה בו החלה לשום רבר חלוש אמיפ שנפל מל האוכל
 שלא לרצון ואין בו רצון לא בהחלה ולא בסוף הרי הוא
 מכשיר מכיל, ומעם מחלקוחן מבואר, דרמה הרמבים היא
 דהויק שט ליטס, הלא חלישח המשקין, דבפינן שיחלשו
 לרצון, וכדדרשינן בספרא שמיני מקרא לוכל משקה אשר
 ישחה בכל כלי, דבעינן הקא שיחלשו לצורך חלוש, להיינו
 לרצון של צורך חלוש, וילפינן מיני׳ רכל מים שנחלשו שלא
 לרצון אינם בכלל משקה המכשיר כלל, ועוד בעיקר ההכשר
 בעינן שיהיו המיס על הפירוח גיכ דוקא לרצון, וכרדרשינן
 וכי יוחן דומיא דכי יחן דילפיגן מיט׳ שיהא עיקר הכשר
 הפירוח דוקא לרצון. ועיכ סיל להרמב׳ס לחרתי בעינן,
 חלישח המים לרצון, ונחינחן על הפירוח לרצון, והמשגה
 דחחלחו אעיפ שאין סופו וסופו אמיפ שאין החלחו מפרש
 הרמבים לקא׳ על נהיגה המים על הפירוח, דסגי או שהיה
 לרצון בשעה נחינה או אחיכ בשעה שהיה משקה מופה
 עליהן, והראביד מפרש דחחלחו האמור במשנה היא חלישת
 המים, וסופו הוא נחינחן על הפירוח, דבחדא מינייהו םגי,
 ואע״ג דילפינן להומחרי קראי, חיח חהטא חרא מיטיהו,
 משום דדעח הראביד היא דהא דדרשיגן וכי יוחן דומיא
 דכי יחן הוא גיכ בחלישח המים, אלא דהרי גווני חלישה
 הן, או חלישחן מקרקע רילפינן מקרא דוכל משקה אשר
 ישחה בכל כלי, או חלישחן אחיכ בנחינחן על האוכלץ,
 וזהו דילפינן מקרא דוכי יוחן דומיא דכי יחן דבעינן שחהא
 הלישה זו לרצון, וכיון דהרי גווגי הלישה הן מ״כ סגי בחרא
 מיגייהו. והכי מבואר לקמן בהליג שכחב הרמבים זיל
 משקין שגחלשו מן הקרקע שלא ברצון איגן מכשירין לפיכך
 אדם או כלים או פירוח שגבללו במשקין וגחלשו שלא ברצון
 אע״פ שנגעו אוכלין באוחן משקין ברצון לא הוכשרו שהרי
 אוחן המיס שלא לרצון נחלשו וכאילו הן עדיין בקרקע
 שאינן מכשירין מכיל, ובהשגות שם זיל ואילו היו בקרקע
 ונחלשו משם לרצון וניחזו על האוכלין הלא הן מוכשרין וגם
 אלו כמו כן מוכשרין מכיל, וריל דגם אלו הרי בשעה
 שגגעו בהן האוכלין הוחלשו ממקומן על האוכלין, וממילא
 דהוו חלושין לרצון דמכשירין. ולדעה הרמבים ניל, דנימ
 להיכא שגגעו בהן אוכלין כשהן בחחובר והיחה אז מחשבה
 לרצון ואחיכ כשגחלשו לא היחה בהן מהשבח רצון, דלפגץ
 דין נחינחס על האוכלים דילפינן חכי יחן נראה דמהניא
 חחשבחו שמקודם שהיחה בשעה חיבורם, לענין זה דכשנחלשו
 והיה משקה מופה עליהן הוכשרו, דהמחשבה הראשונה הועילה
 שהמשקים הס לעולם על הפירוח ברצון, משאיכ לפנק דין
 חלישח המים דילפינן מקרא רוכל משקה, הרי בעינן שיהא
 לרצון בשעה הלישה, ולא מהניא חחשבחו הראשונה, וגם
 דבחחשבחו הראשונה לא היחה כוונה הלישה כלל, ואיכהרי
 שפיר יכול להיות שנחיגח המים על האוכלין יהיה לרצון
 ורק חלישחן יחשב שלא לרצון. וגם דיוכל להיוח באופן
 שגחיגח המיס הימה רק סופה לרצון, דחשיבא גחיגה לרצון,
 והלישה אין בהם לרצון, כיון דכבר הם על האוכלים מהחלה
 עוד קודם מחשבחו. וגם דהרי י״ל דבגגיעח האוכלין להמים
 כ״ז שהמיס במקוחן לא חיחשבא הלישה כלל, ואיכ אם
 אחיכ היחה חלישחן שלא לרצון אינן מכשירין משוס דהויין
 חלישין שלא לרצון. אשר עיכ שפיר פסק הרחבים דאפיפ
 שניחנו המים על האוכלין לרצון אם אך נחלשו שלא לרצון
 אינם מכשירין, כיון דמצינו הרבה גווני דיוכל להיוח שאעיפ
 שניחנו מל הפירוח לרצון מימ לא נחלשו לרצון. והראביר
 חולק וסיל דלא מציגו גווכא שחהא נחינה לרצון בלא הלישה
 לרצון, וכל מחשבה נחינה הויא גם מהשבח הלישה, יזהו
 שהשיג דכיון שניחנו מל האוכלין לרצון, ממילא הויא גם

 הלישה
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 הלכות טומאת אוכלץ
 D*1 הל״ד וכן אם יבש האילן ובו פירוח הרי הן
 כחלושין חאגים שיבשו באיביהן מטמאוח
 טומאת אוכלין במקומן מכיל, ובהשגות זיל אין דבר זה
 לא במשגה ולא בתוספתא ולא בגמ׳ דתולין אבל אם יבשו
 בו פירוח במחובר הרי הן כמחוברין מכיל, ובכימ שם זיל
 דהא בפ׳ העור והרוטב אמרינן אליבא דשמואל דכי חניא הרי
 הן כמחוברין לאו לענין טומאה וממילא משמע דלענין
 טוחאה השיבי חלושין וכו׳ מכיל, וכן מבואר להדיא בחולין
 דף קכיז דחאנים שצמקו באיביהן מקבלין טומאה משום

 דחשיבי כחלושק, וציע.
 תראה דהראב״ד גיכ לא משיג על חאנים שיבשו ורק
 על יבש האילן, והייט משום דהראביד סובר לחלק
 בין יבש האילן ליבשו הפירוח, ובמקום אבל אס יבשו בו
 פירוח המהכר בהראביד שלפנינו צ״ל אבל אם יבש ובו
 פירוח, אשר לפיז הרי מבואר בדברי הראביד גופי׳ הך
 חילוקא, דכשיבשו הפדות מקבלין עומאה, וכשיבש האילן
 והפדות לא יבשו הרי הן כמתוברין ואינן מקבלין טומאה,
 וההשגה היא על מה שכתב הרמביס דגם ביבש האילן
 מקבלין טומאה, וע״ז הוא שכתב רזה לא גזכר בגמ׳, וכבר
 הדבר מבואר כן במלימ שם. והרי הא דכשיבשו הפדות
 הרי הן כתלושין, הא זה לא שייך רק לגבי פדות וטומאת
 אוכלין, אבל לעגין דין חחובר בכל התורה הלא לא שייך
 כלל הך דיגא דיבשו, אלא דיש לפרש בתרי גווט, או לטמא
 דפירות שאגי משאר דברים, דשאר דבריס לא בעל תיבורן,
 זפירות משיבשו גתבעל תיבורן, או דגימא דגם פדות לאתר
 שיבשו הרי הן אז כשאר דברים החחוברין, אלא דלעניןדין
 מחובר האמור בטומאה אוכלין לא מועיל דין מחובר שבכל
 החורה, ורק דין חיבור פירוח ודין זרעים בעינן, וכדילפינן
 לה בספרא שמיני מקרא רזרע זרומ, והוי דין חסויים של
 חיבור פירוח, ועיכ כשיבשו נהי דעדיין הם כמחוברין אבל
 דין זרעים ודין חיבור פירוח דבעיגן בעומאח אוכלין שוב
 ליה בהו, וע״כ מקבלין טומאה אוכלין. ונראה דהראביד
 סיל רכל זמן שיש להן דק חיבור של כה״ח עדיין אינן
 מקבלין טומאה, ובעיכ דצ״ל דפירוח שאט, דכשיבשו בעל
 מהן דין טחובר לגחרי, ועיכ טחלק דכל זה לא שייך אלא
 היכא שהפירוח עצמן יבשו ואז בטל מהן חבורן, משאיכ
 היכא שהפירוח עצמן לא יבשו, והן מחוברין באילן, ורק
 שהאילן יכש, איכ הרי הן עדיין מחובר לכהיח כולה, ועיכ
 אין מטמאין טומאה אוכלין גיכ, דבעצם הדין דין חחזבר
 של טומאה אוכלין שיה לדין מחובר של כהיח, וכן מבואר
 להריא בלשונו שכחב אבל אם יבש ובו פירוח במחובר, ר״ל
 דכיון שהפירוח להאילן עדיין מחוברין הן, איכ הא נשארו
 בדין מחובר של כהיח ואינן מקבלין טומאה אוכלין גיכ.
 זלדעח הרמבים ציל, או רםיל דגם פירוח שיבשו עדיין הן
 נשארין בדין חחובר של כהיה כולה, אלא לשאט דין מחובר
 האמור בטומאה אוכלין, לבעינן שיהא בו לין זרע, וכשיבשו
 בטל מהן דין זרע, וע״כ ליכא חילוקא בין יבשו הפירוח
 או שיבש האילן, ובשניהם ליכא בהו דין חחובר של זרע,
 זמ״כ מקבלין עומאה, או דגימא דס״ל דגם ביבש האילן
 בטל מהן דין מחובר לכהיח כולה, ומשוס דפירוח שאני
 משאר דברים, ולא סיל לחלק בין יבש האילן ליבשו הפדוח,
 אלא דבכל גוונא ליה בהו דין מחובר, וטיכ מקבלק טומאה.
 והבה חגן בפיא דמכשירין כל משקה •שמחלתו לרצון אעיפ
 שאין סופו לרצון או שסופו לרצון אמ״פ שאין
 חחלחו לרצון היז בכי יותז, וברמבים בפי'ב מהל׳ טומאח
 אוכלין זיל כל משקה שנפל על האוכל בהחלה ברצון בעלים
 אע״פ שאין סופו ברצון או שהיה סופו ברצון ואץ חחלחו



 חרושי רבנו הלכות טומאת אוכלץ חיים הלד פד
 ולמה לא נקע הרחבים הך דכא דקטפרס היכא דאיכא
 מופח להמפיח. אכן נראה רגם הך מופת שהזכיר הרמבים
 גיכ כוונתו טל מופח להטפיח, וכאשר כן נמצא לשון זה
 בהרמבים לעיל בפיב מהל׳ טומאת אוכלץ הכיח, ושם
 מבואר דהן* טופח שהזכיר שם הוא טופח להטפיח יעויש,
 ועיכ גם הכא יתפרש כן. אלא דהא צ״ע למה השמיט
 הא דתנן דמשקה טופח לא הוי חיבור, דהוי דין בפיע
 בלאו הך טעמא מלוק וקטפרס, וכמבואר בנימין דף מיז
 יעויש, וצ״ע. האומנם דבפי״א מהל׳ מקואות פסק שם
 הרמב״ם דמשקה טופח לא הוי תיבור לענין נטילת ידים,
 אכן אכתי ציט דבטיקר דין טימאה וטהרה משנית במשנתינו

 השמיטו הרמב״ם, וציע.
 והנה בגיטין דף ט״ו בעי אילפא ידים טהורות לחצאין
 או אין טהורות לחצאין וכו׳ והאחרי דבי ר׳ ינאי
 ידים אין טהורות לתלאין. ליצ דאיכא חשקה טופת וכו׳
 והתנן הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינו תיבור וכו׳ ליצ
 דאיכא טופח להעפיח, הא נמי תנינא טופת להטפית תיבור
 דילמא לענין מקואות ור׳ יהודה היא דתנן מקוה שיש בו
 ארבעים סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו בזאמיז ראשון
 טהור והשגי טמא, ריי אומר אם היו רגליו של ראשון
 גוגעות במים אף השני טהור, וקשה דהיכן מציגו פלוגתא
 דר״י ורבגן לעגין תיבורא דטופת להטפיח, והרי פלוגתייהו
 הא הויא לעגין אם אמריגן גור אתית וכגון בגצוק וקטפרם,
 אבל הכא דאיירינן לטגין תיבורא דטופת להעפית מאי
 שייכות הוא הך דריי לכאן. והנראה מוכרה מזה, דבאמת
 כל דהוי באשבורן לא צריכינן כלל לדין תיבור, ורק רכל
 שהמים הם ביתד הרי הן ממילא מתוברין ועומדין, ועיכ
 ממילא לא בעיגן באשבורן טופח להטפית גיכ, דזה הא
 היי שיעורא הגאמר בדין חיבור, ובמקום שמחוסר חיבור,
 ולא באשבורן, ולא שייך שיעורא דטופח להטפיח לעגין חיבור,
 כי אם בנצוק וקטפרס, דאינן חחוברק ממילא, וצריכינןבהו
 לרין חיבור, בזה הוא דכעינן השיעור של טופח להטפיח,
 וכיון דקייל מלוק וקטפרס אינן חיבור ולא טהניא להו שום
 חיבור, איכ לא משכחינן הך שיטורא דטופח להטפיח, אלא
 או בנט״י דשם מהגי גס חיבור של קעפרס, ובעינן בזה
 טופח להטפיח, או לריי לענין מקואוח, דסיל ראם היו רגליו
 של ראשון נוגעוח במים אף השגי טהור, ומבואר בחגיגה דף
 ייט טעמא משום דאמרינן גור אחיה, ומועיל זאח שיחול
 דק חיבור גם בקטפרם, דשם כיון דאינו באשבורן צריכינן
 בי׳ לדין חיבור, ושפיר בעיגן בי׳ שיעורא דטופח להטפיח.
 ולפיז זהו דמייחי הגמ׳ מהחלה חהא דחניא טופח להטפיח
 חיבור, והך ברייחא קיימא אמחגי׳ דהנצוק והקטפרס ומשקה
 טופח אינן חיבור, וא״כ בעיכ דקיימא בנטיי דחהני בי׳
 תיבור של קטפרם, דבענין אתר לא יוכל להיות כלל הך
 שיטורא דטופת להעפית האמור לענין קטפרם, כיון דקטפרס
 אינו תיבור, ושימ דירים טהורות לתצאין, ודתי דילמא לענק
 מקואות וריי היא, ואיכ אע״ג דקטפרס אינו תיבור מימ
 במקום גור אחית שפיר הוי חיבור, ובזה הוא דצריכינן שיעורא
 דטופח להטפיח, כיון דהוי חיבור של קטפרס, אבל אהינ
 דירים אין טהורוח לחצאין. ועכיפ הא מבואר מהסוגיא
 דגיטין דמוקי לה כר״י, דשיעורא דטופח להטפיח הוא רק
 בחיבור של קטפרס, אבל באשבורן הוי חיבור ממילא, וגס
 בכיש בלא טופח להטפיח סגי, ועיכ זהו שהשמיט הרטבים
 הך דינא דמשקה טופח אינו חיבור, כיון דפסק כחכמים
 דלא סיל הך דגוד אחיה, ולטולס קטפרס אינו חיבור,
 וכמבואר ברחבים פיח ממקואוח הליח והייב, ועיכ ממילא
 דליחא כלל אליבי׳ לכל הך דנא דבעינן טופח להטפיח, ואך
 לגבי ידים דחיבורן הוי חיבור של קטפרס ואיה כהו דין
 חיבור, בזה הוא שהביא הרחבים להך שיעורא דטופח להעפיח.

 והנה

 תלישה לרצון ומכשרי. ולפיז הא במיכ מוכרח לדעחהראניד,
 דהף דינא מחינה לרצון והלישה לרצון חד מילחא הוא, דהרי
 הראב״ד הא סובר דכל שנחלש לרצון מכשיר גם בלא
 גחינה לרצון, וגם סובר רכל נחינה לרצון חשיבא גם הלישה
 לרצון, וממילא דלא צריכיגן כלל להגהיגה לרצון שבו, דהא
 מכשיר גם משום הלישה לרצון, ואיכ הך דיגא מחינה
 לרצון היכא משכחיגן לי׳, כיון דלמולם הוא מכשיר משוס
 חלישה לרצון. אלא ודאי מוכרח דדעח הראביד דהך דיכא
 דתלישה לרצון ונתינה לרצין חרווייהו חד דינא הויין, דבעיגן
 רצון בהכשר מים, והיינו כמש״כ למעלה בדעת הראביר.

 **הנה הא קי״ל דרק תלוש מקבל הכשר ולא מתובר,
 ולרעת הראייד הרי מבואר דדן מתובר זה הוא
 חד דינא עם דין חחובר של כה״ת כולה, דהרי לדעת הראביד
 נאמר בקרא דוכי יוחן דכשחשב שיותן המים על דבר המקבל
 הכשר חשיב זה מחשבה חלישה מל המשקין, ומשום דבעינן
 בחלישח משקין שיחשב לצורך חליש, ובהך קרא הא נכלל
 •גם הך דינא של דבר המקבל הכשר, דרק חלוש הוא מקבל
 הכשר ולא מחובר, וכדאיחא בחורה כהניס פ׳ שמיני וכי יפול
 מכבלחס על כל זרע זרוע וגו׳ וכי יוחן מים על זרע וגו׳
 יש לי בענין הזה זרעים טמאים וזרטיס טהורים מחוברין לקרקע
 *חלושין מן הקרקע וכו׳, ואיכ הא נמצא מאמר בזה דכשחשב
 לצורך דבר המקבל הכשר הויא הלישה משים דהויא מחשבה
 לצורך חלוש, אשר להדיא מבואר מזה דדין מחובר וחלוש
 של קבלח הכשר ודין מחובר וחלוש של הלישה משקין חד
 דיגא להו, והרי גבי חלישח משקין הא חנן להדא דבשביל
 •שיודח הכוחל איכו בכי יוחן ובשביל שהודח הקמרה היז
 בכי יוחן, הרי דלגבי חלישח משקין דבמיגן לצורך חלוש הוא
 תלוש הנאמר בכל מקים, ומחובר שבו היינו מחובר שבכ״מ,
 וממילא דגם בדין קבלה הכשר חלוי גיכ בדין חחובר וחלוש
 שבכימ. אשר על כן,להכי הוא שסובר הראביד דגם לעגין
 קבלה טומאה הא דמחובר אינו מקבל טומאה חלזי גיכ
 ברין מחובר של כהיח, דאחרי שמצינו דדן זה רמחובר
 ׳וחלוש נוהג בין בקבלה טימאה ובין בהכשר, ממילא הדין
 גוחן דשוין הן להדדי, וכדאיחא בחולין דף קייח טיב דהכשר
 מחלת טומאה היא, ולהכי הוא שחילק דכשיבש האילן והפירוח
 עדיין לתין אין מקבלין טומאה, כיון דאכתי הפירות מחוברין
 להאילן, ואיה בהו דין מחובר של כהית כולה, דטהור בקבלת
 טומאה, משאיכ לדעה הרמב״ם הרי נהבאר דלא נאמר
 בהקרא דוכי יוחן כלל מדין חלישח משקין, ורק דין קבלה
 הכשר לחוד הוא דכחיב בי׳, ואיכ לא מליט כלל שיהא
 שייך דין מחובר של קבלה הכשר לדן מחיבר של הלישה
 משקין, ולא לדן מחובר של כהיש, ושפיר נוכל לומר אליבי׳
 דדין מחובר האמור בקבלח טימאה וקבלה הכשר חלוי רק
 בדין זרוע, כיון דהוי דין מםויים בטומאה איכלין, וילפינן לה
 מקרא דאשר יזרע, וכמבואר בחירה כהנים, ושפיר נוכל
 לומר אליבי׳ כמשיכ למעלה, דלהכי לא מחלק בין יבש
 האילן ליבשו הפירוח, כיון רגם ביבש האילן פסקה יניקחו
 ושוב איט בכלל זרוע. אלא דרעח הרמב״ם בלאיה ניחא,
 דייל דסיל דפירוח שאני משארי דברים, ובפירוח כל שפסקה
 •ניקחן שוב אין בהם דין מחובר, והשיבי כחלושין בכימ,

 וכשינ.

 T'D הל״ה הניצוק אינו חיבור וכו׳, וכן הקטפרס שיש
 מליו משקה טופח אינו מחברן לשאר המשקין
 שבמדרון לא לטומאה ולא לטהרה, אבל המשקין שבאשבורן
 כולן חיבור לטומאה ולטהרה מכיל, והוא מהא דחנן כטהרוח
 פיח מצוק והקטפרס ומשקה טופח אינן חיבור לא למומאה
 ולא לטהרה. וקצה יש לדקדק, דכקעפרס הא נם כלאו טעמא
 למשקה טופח גיכ לא הוי חיבור, וכדהנן כהמשנה שהבאנו,



 ות *ונלין חיים הלוי

 דלדן חיבור לא במינן כשפופרת הגאה אבל כיש מיהא
 במינן, ראלאיה לא הרין חחוברק כלל, וזהו דתנן דמטבילין
 בה אשר לפיז נראה חהו ביאור הסוגיא מימין
 דמוקי להך רמופח להמפיח חיבור למנין מקואות וכריידאית
 לי, נוד אחיה, משום רבאמח הרי לא משכחח לה כלל
 השיעור דמופח להמפיח לענין צירוף מקואוח, כיון דלפולם
 הרי צריכינן לדין עירוב, ואיכ הא לעולם בעינן כשפוהינ,
 וכקישיח התום/ וזהו דקאמרה הגמ׳ וריי היא ומשוס דינא
 לגיד אתית, מראה דהדין מור אתיח לא מהני רק לענין
 דין עירוב, דבעינן שיהיו נחשבין כחד, ובזה הוא דמועיל
 גור אתית, משאיכ למנין דין תיבור לא מהניא כלל הך
 דגוד אחית וכמובן, אלא דבהיו רגליו של ראשון גוגעות
 במים הרי באמת איכא חיבור, כיון דהמים גוגעין זביז,
 ולא תסר שם רק דין עירוב לבד, וע״ז הוא דנאמר דין
 גור אחית, וזהו דקאמרה הגרר דהך שיעורא דעופח להעפית
 לעגין צירוף מקואות לא משכתה לה רק לריי ובאופן
 דאמריגן גור אתית, דמועיל זאת לעגין דין עירוב, ומימ
 חיבור מיהא בעיגן, ושם הוא דגאמר שיעורא דעופח להעפית
 חיבור, וגיחא קישית התום׳ מהא דעירוב מקואות כשפוהיג,
 וכש״נ. ולפ״ז הרי נסחרה הוכתתינו מהסוגיא מהא דמוקי
 לה דוקא כריי ובגווגא דגוד אתית דבאשמרן לא צריכינן
 לדין היבור, כיון דהא דמוקי לה כר״י הוא מעעמא דעירוב
 מקואות כשפוהיג וכש״ג. וגם עצם החילוק שכתבכו דגוד
 אתית מועיל שיחול דין חיבור גס בקטפרס, אבל מימ
 תיבור בעינן, גיכ לפייז אינו, דבאמת גוד אתית מועיל
 בקעפרם למשוי׳ לכל מילי כאשבורן, ורק דתיבור בעינן גם
 באשבורן, ונסתרים כל דברינו שכתבנו בדעת הרמביס.
 אכן גראה דאפילו אם גפרש כן גיכ מוכרחים דברינו
 דבאשבורן לא צריכיגן לדין חיבור, דאכתי קשה הסוגיא
 למה מוקים לה כר״י ובקעפרס, והלא גם לרבנן שפיר
 משכחת לה במקואות שיעורא דתיבור, בעוקת המערה
 שהבאנו דםגי בחיבור לבד, ולמה צריך הגמ' לאוקמי דוקא
 כרי/ ומיכ מוכרח לומר גם לפי פירוש זה כמש״כ דבאשבורו
 לא צריכינן לדין חיבור ולשיעורא דעופח להעפיח כלל, וכל
 דין חיבור של עופח להעפיח הוא רק בנצוק וקעפרם ובגוונא

 דגוד אחית וכמשיכ למעלה, ובעיכ דאתיא רק כריי.
א לקשה על דבריגו, דבמתגי׳ הא תגן דמשקה עופח ל  א
 איגו תיבור לא לעומאה ולא לטהרה, ולפי דברינו
 הרי לא משכתת לה כלל הך דינא לטגין טומאה, דבאשמרן
 הרי גם חשקה טופח חימר, דהרי הן מתוברין. ועומדק ממילא,
 ולית בהו דיגא דטופח להטפיח, ובגלוק ובקטפרס הרי גם
 בטופח להטפית לא הוי תיבור, והך ליגא לגול אתית לריי
 הלא לא מציגו רק לענק מקואות, אבל לטגין טומאה לא
 מצינו כלל דנימא גוד אתית, וא״כ איך משכתת לה כל הך
 דינא דמשקה טופח אינו תיבור לטנק טומאה, ובעיכ מוכרת
 חזה דגם באשבורן צריכינן לרין חיבור ולשימורא דטופח
 להעפיח. ועודציע מל דברינו, דגראה דהך שיעוראדטופח
 להעפית הוא הלכה למשה מסיני, ואיך תהא מיתוקמא הלכה
 זו לפימ דקייל מצוק וקטפרס אינו הימר. אכן זה יש
 לישב, מראה דהך שיעורא דטופח להטפית מיקרו נאמר
 לענין דק שם חשקה, דבפחוח חטופח להטפיח לא חל בי׳
 שם משקה כלל לשום דבר, וכיה מבואר להדיא מהא לתכן
 בטהרוח פיג הרועב והגריסין והחלב בזמן שהן משקה
 טופח הרי אלו חחלה, ועיין בריש שם דפירישא ומשקה
 טופח שבמחני, הוא טופח להטפיח, הרי להדיא דלענין שיהא
 בו טומאח משקין צריכינן לוקא טופח להטפיח, ובפחות
 מטופח להטפיח ליח בי, שם משקה כלל, וכן לפנק הכשר
 חנן בפיג דמכשירק המסכן בטיט הנגוב אם יש בו
 משקה טופח בכי יומן ואם לאו אינו בכי יומן, וכן

 בחולין
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 והנה ייל מור בביאור הסוגיא, דהנה הרי הקשו בחום׳
 שם דאיך קאמר הגמ, דהך דטופח להטפיח חיבור
 הוא לטנין מקואות, והלא קי״ל דמירוב חקואוח כשפופרח
 הגאד ולא סגי בטופח להטפיח לחוד עיייש. והנה במקואות
 פיו תנן מטהרין את המקוה העליון מן התחתון וכר כיצד
 מביא סילון וכר ומושכו ומשיקו אפילו כשערה דיו, ועיין
 בליש שם שהקשה דהלא מירוב מקואות כשפוהינ ואיך תכן
 הכא דאפילו כשערה דיו, ותירץ דלטנין טהלת שאיבה שהיא
 מדרבנן הקילו, אכן ציע דהרי דין השקה נאמר גם לענין
 טהלת מים טמאין, לזה הא הוי דאורייתא, ואיכ אמאי לא
 בעינן בזה כשפוה״נ, וציע. ואין לומר, רכל הך לינא
 דכשפוהינ לא נאמר רק לענין דין מקוה, אבל לענין דין
 טהרת מים טמאין עיי השקה לא שייך כל הך דינא דכשפוה׳נ,
 ז״א, דהרי גם זה דמים טמאים נעהרין עיי זריעה יסור
 דגו הוא משוס דגעשו מקוה, וכדילפיגן לה מקרא למקוה
 מים יהי׳ טהור, וכן מבואר להדיא בפסתים דף י״ז דרבימית
 מים בקרקע טהורים משום דחזו להטביל בהו טתעין וציגורות,
 הרי להדיא דדן מהרת מים שבקרקע הוא רק ברביעית
 להוא שיעור מקוה, וזהו הלין מה דגטהרין מיי השקה, משום
 דהן עצמן נעשו מקוה, וא״כ הלא עיקר דינו הוא דין
 מקוה, וא״כ הא צריך להיות בזה דינא דעירוב מקואות
 כשפוה״ג. וגם דבאמת ה ך דינא דכשפוהינ אינו דין מסויים
 בדן מקיה, דהרי גם גבי קידש טי תטאת איכא הך שיעורא,
 ־וכדתנן בפיה דפרה מית שתי שקתות שבאבן אחת קדש
 אחת מהן המים שבשני׳ איגן מקודשין, היו גקומת זו לזו
 כשפוהינ וכו׳ וקדש את אחת מהן המים שבשני׳ מקו־שין,
 הרי להדיא דהך שיעורא דכשפוה״נ הוא דין בכהית, ראם
 ייש כשפוה״נ חשיבי מעורבין יחד, וא״כ הא ציע דמיש דלענין
 השקה לא בעינן כשפוהינ, וצ״ע. והנראה לומר בזה, דבאמת
 תרי שיעורי ודינים נפרדים נינהו מרית בכהית, דין עירוב,
 ודין תיבור, ודין טופת להטפית הוא שיעור בדין תיבור,
 זהיכא דצריכינן לדין עירוב הוי שיעורו כשפוהינ, וזהו הדין
 דמירוב מקואות כשפופרת הנאד משום דלצרף שני מקואות
 ייחד שיהיו תשובין תר מקוה ויהא בהם שיעורא דמ׳ סאה
 לא סגי בדין תיבור לבד מה שהמים מתוברין זליז, כי אם
 דצריכיגן לרין עירוב, ומיז הוא דגאמר הדין דעירוב מקואות
 כשפופרת הנאד, וכן לענין קידוש מי תעאת דבעינן שיחול
 הקיליש חאחד לתבירו גיכ צריכינן לדין עירוב, ולא סגי
 בחיבור לבד, ועיכ צריכינן כשפוה״נ, לזהי שיעור עירוב,
 משא״כ לענק דין השקה של שאומן ועהרת מים טמאים,
 דלא צריכינן כלל לצרפן ליתר המקוה, ועיקר דין טהרתן
 והפקעת שם שאיבה שבהן הוא רק במה שתל עליהן בעצמן
 שם מקוה, בזה לא לריכינן לרין עירוב, ורק דין חיבור לבד,
 דכל החחובר למקוה חל בי׳ שם מקוה, וממילא דפקע מיני׳
 דין שאיבה וגטהר מהגזהיכ דמקוה מים יהי׳ טהור, ומ״כ
 שפיר םגי בזה בטופח להטפיח, לזהו שיעורא דחיבור.
 ונראה דכדברינו מבואר במשגה רמקואות פיו עוקת המערה
 אין מעמלק בה אלא איכ היתה נקובה כשפוהינ, אריי
 אימתי בזמן שהיא מעמדת עצמה אבל אם אינה מעמדת
 טצמה מטבילין בה כמה שהיא, ולכאורה צימ, ממינ אם היא
 חשובה הפסק הך מתיצה שאינה יכולה לעמוד א״כ ליבעי
 כשפוהינ, ואם לא חשיבא הפסק א״כ אפילו כ״ש לא ניבעי,
 אכן לפי דברינו הרי ניתא, דבאמת הפסק מחיצה ליכא,
 אלא דאפילו בלא הפסק מתיצה מימ במינן שיהיו המים
 נוגעין זביז ושיהיו תשובי! מחוברק זל״ז, דהרי גס אם
 חלוקק הן בלא הפסק מחיצה גיכ לא מצטרפי, וכל דין
 הפסק מחילה לא שייך רק לעגין דין עירוב, דבליכא מחיצה
 המפסקת איכ כל שהמים מחוברין יחד הרי הן חד מקוה,
 ובעינן רק שיהיו מחוברין יחד, ועיכ שפד סגי בכיש, וכשינ



 אוכלין חיים הלר פה

 כןוסח אינו חינור לא לטומאה ולא לסהרה, דנימא דלטומאם
 ולטהרה תרווייהו בחר גוונא מיירי, וכדמוקי לה בסומא
 דגיטין דמיירי בקטפרס ובגוונא דגוד אחית וכד יהודה,
 דהגוד אחית מועיל שיחול בו דין חיבור גם לעכין מגע
 טומאה, ובזה הוא דבעינן שיעורא דמופח להכופיח, לרין
 חיבור טכ״פ במינן בי/ אבל אהינ דבאשבורן לא במינן
 טופח להטפיח, ומשום דהויין מחוברין ועומדין ממילא, וע״כ
 לדידן דקייל דלא אמרינן גור אחית וקטפרס לעולם אינו
 חיבור, וליחא לחיבור משקין כי אם באשבורן, א״כ ממילא
 דליתא להך שיטורא דטופח להטפיח לטנין חיבור משקין, ולהט
 הוא שהשמיטו הרחבים, ולא הביאו רק בנטילת ידים ששם

 גם קטפרס שיבור, ומיושב רמת הרמב״ם כמש״כ.
 והנה בטהרות פ״ת תגן טריבה שהיא קטפרס והבצק
 מלמעלן ומשקה מופת מלמטן שלש תתיכות בכבילה
 איגן מצטרפות וכו׳ ואם הי׳ משקה עומד אפילו כעין
 התרדל טצטרף, ועיין בריש שם שפי׳ דהך כעין התרדל קאי
 מל האוכלין, אכן ברמנים בפיז מטומאת אוכלין כתב זיל
 ואם הי׳ תתתיהן משקה עומד אפילו כעין התרדל היז מצרף
 את כולן, ושינה לכתוב לשון מצרף במקום מצטרף האמור
 במשנתינו, והיינו משום דהרמבים מפרש רהך כעין החרדל
, ולפיז הוי שימור ס  קאי מל משקה המצרף, וכיה בכימ ש
 משנתינו דבקטפרס אפילו טשקה עופת אינו מצרף, ובאשבורן
 אפילו כעין התרדל שהוא פתות מטופת להטפית גיכ מצרף,
 והרי זה פשוט דאין המשקה מצרף את האוכלין כי אס
 כשהמשקה עצמו משוב כולו כמתובר, ובמיכ מבואר טזה
 דכל באשבורן הוי מתובר גם בלית בי׳ שיעורא דטופת
 להעפית, וכדתנן דגם כעין התרדל מצרף. ולדעת הגך רבוותא
 דסיל דבטיגן דוקא טופת להטפית גס באשבורן, ציל דמפרשי
 הך כעין החרדל דקאי על האוכלין, ואהינ דהמשקה אית
 בי, שיעורא רטופת להטפיח המוזכר בתתלת המשנה, אבל
 ברמת הרמבים הרי מבואר להדיא דבאשבורן לעולס הויין
 מתוברין, ולא בטינן בהו טופה להטפימ, וכמשיכ. האומנם
 דייל, דבאמת גם בתיבור אשבוק איתא לשיעורא דטופמ
 להטפית, והא דתגן הכא דכטין החרדל מצטרף, הוא משוס
 דהגה ציע בעיקר השיעור של טופת להטפית, אם בטיגן
 דקא שבכימ בפיע יהא בו טופח להטפית, או דנימא
 דמצטרף מכל המשקה ביחד, ראם יש בכולו יחד טופח
 להטפיח יש בו שם משקה. ולכאורה נראה, דכיון דהך דטופח
 להעפיח הוא מדין שיעורין, רכך הוא שיטורא בדין משקה,
 א״כ ממילא דכל שיש מיהא בכולו טופח להטפיח, א״כ הרי
 יש בהמשקה שיטורא דבמינן לחלות שם משקה. אשר לפיז
 הרי ייל, דהא דמנן במתני׳ דאפילו כעין החרדל מצטרף,
 הוא קאי מל מלמטן האמור במשנה, וזהו דקאמר דאפילו
 אם המשקה שתתת התתיכות הוא רק כעין התרדל מימ
 טצטרף, ומשום דבאמת מיירי דאס נצרף לכל המשקה
 שבהמריבה יש בו שיעורא דטופה להטפימ, וכדבעינן במיבור
 משקין וצירוף אוכלין, ואה״ג דגם באשבורן איתא לשיעורא
 דטופת להטפית. אלא דמהא דטבואר בהסוגיא דגיטין שהבאנו
 דהא דמשקה טופח אינו תיבור הוא לענין טקואות וכר׳
 יהודה, דהיינו לענין צירוף שני חקואות יחד, הרי לפי פי׳
 כל הראשונים דאיירי לעגין השקה דגיכ הוא חיבור למקוה,
 הרי חזינן להדיא דאף דיש בטלו ביחד שיעור מקוה מימ
 המקום שאין בו טופח להטפיח אין מועיל לחבר, ומבואר
 מזה דלא מצרפינן שיעור טופח להטפיח מכל המשקה ביחד,
 כי אם דבעינן שבכל חקום בפיע יהא בו טופח להטפיח.
 ובאמת גראה, דגם הך דינא אם השיעור טופח להטפיח
 מצטרף מכל המשקה ביתד אס לא, הוא מלוי בהך ־ דינא
 אם צריכינן באשבורן לדין תיבור, דאם נימא דגם באשבורן
 צריכינן לדין היבור, איכ הא נמצא רכל שאין בו טופת

 להעפית

 חרושי רבנו חלמת ט!
 כחולק דף ליו מבואר דפרת שלמים שהעבירה בנחל ושחטה
 ומדיין משקה טופח מלי׳ הוכשרה, ובחוספחא פיב דמכשירין
 המרק אח ביחו במים ונחן בו שבלים וטננו אם יש
 עליהן משקה טופח הרי זה בכי יותן ואם לאו אינו בכי
 יוחן, וכן בחוספחא עוקצין פיג בעולשין שלקטן לבהמה ואחיכ
 חשב עליהן לאדם אם יש עליהן משקה טופת הוכשרו, הרי
 דמבואר מכל הגך שהבאגו דגם בהכשר בעיגן טופח להטפית,
 דכל הנך משקה טופח בעיכ נראה דריל טופח להטפיח,
 דלא חצינו בשום דוכתא שימורא דטופח לבד, וכל דסגי
 בטופח סגי בכיש,ובע'כ רכל הנך טשקה טופח החבוארים
 גבי הכשר פירושן טופח להטפיח, והיינו טשוס דבפתות
 מטופח להטפיח לא חל מליו שם משקה כלל לשום דבר,
 ואיגו מכשיר ואיגו טקבל טומאה. ואשר עיכ גס לעגין דין
 חיבור מחלקיגן ואטריגן דדוקא בקטפרס דהרי הן מחולקין,
 וצריכיגן שיחול בה דין משקה המחבר, עיכ במיגן דוקא
 שיהא בו שיעורא דמשקה, להוא טופח להעפיח, משאיכ
 באשבורן דהרי הן חחוברין ומומדין ממילא, עייז שהן ביחד,
 טיכ לא צריכיגן בהו כלל לדין תלות שם משקה, וממילא
 דגם בפתות טשיעוראדטופח להטפיח סגי, והרי הן מתוברין
 ועומדין ממילא, וטיושב היטב כחשיכ. אבל חשגתיגו דתגן

 דאיגו חיבור לטומאה עדיין ציע.
 ונראה לומר בזה, עפ״ח דאיתא בתוספתא בפיר דאהלות,
 ר׳ יוסי אומר זקנים הראשוגים היו אומרים
 מקטפרס ולפנים הבית טמא מקעפרס ולתון הבית עהור,
 תזרו לומר קטפרס בין מבפנים בין מבתק הבית טהור,
 ועיין בראב״ד בפיר מטומאת מת שכתב וזיל טעמייהו חקנים
 לא ידענא מ״ש בפנים ומיש בחון והא מפוזר הוא ואולי נאמר
 דסיל דכולי בית כאשבורן דמי וזה הוא כשהמדרק כלפי
 פנים אבל כלפי חוץ לא טכיל, אלא דכיז כפי שיטתו שם
 דחיירי שכל הרביטית דם הוא בתוך אהל הבית, וטיכ
, לאשבורן, חשאיכ לדטת י  שטר תייל בי׳ דינא דבית חשוי ל
 הרמבים שם דאיירי כשהבית מאהיל מל מקצתו, איכ הא
 זה שבחוץ ודאי דלא הוי אשבוק, ושוב קשה מיש טקטפרס
 ולפנים למקטפרס ולתוץ. אכן נראה דלדמת הרמב״ם פירוש
 דברי התוספתא מפיימ דאיתא בחגינה דף ייט שלש גממיות
 בנתל העליונה התתתונה והאמצעית העליונה והתחתוגה של
 משרים משרים סאה והאמצעית של מ׳ סאה ותררלית של
 גשמים מוברת ביניהם ר׳ יהודה אומר מאיר הי, אומר מטביל
 בעליונה וכו׳ ואני אומר בתתתונה ולא במליוגה, ומבואר
 בסוגיא שם דהוא משום דריי גור אתית אית לי׳ גור אסיק
 לית לי׳, ועיכ מנטרפי יתד רק למגין להשלים שימורא
 בהתתתונה, אבל למנין השלמת שיעורא בהעליונה לא מצטרפי.
 אשר עיכ נראה דזהו גס טעמא דזקנים הראשונים, דסיל
 כריי דאמריגן גור אתית, ועל כן אם הקטפרס הוא כלפי
 פגים, דההאהלה היא על המקצת שלמטה, מועיל דין גור
 אחית להשלים אליו שימורא דרבימית ומועיל שיתשב כמאהיל
 על כולו, וטיכ הבית טמא, משאיכ כשהמדרון כלפי חק,
 דההאהלה היא מל המקצת שלמעלה, ואין כאן גור אתית
 להשלים שיעורא דהאהלת רביעית בפגים, ועיכ הבית טהור.
 אשר לפיז הרי נראה מוכרת, דגם לעגין דין מגע טומאה
 מועיל גיכ עעמא רגוד אחית, דהרי הכא בדין טומאת מת
 הא לא סגי בהשלמת שיעורא דרביעיח, כי אם דבעיגן
 שיאהיל על כל הרביעית, והא דטמא באהילת מקצת הוא
 משום דין חיבור דחשוב האהיל על כולו, ומדתגיא דמקטפרס
 ולפנים הביח טמא ולא חיישינן להא דקטפרס אינו חיבור,
 5ףמ דדין גור אחיה מוטיל גם לפנק דין חיבור של מגע
 טומאה, ולהכי הוא דהביח טמא, כיק דחשיב כמחובר,
 וההאהלה שעל ממצחו הויא האהלה על כולו, כיון לכולו
 חשוב כמחובר. ולפייז הרי מיושבח היטב המשגה דמשקה
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 זיל היה המם פשוי כמק אשכול ונפרק טהור מפכי שאק
 ט בית קיבול ואין לכל גרגיר ממט שם בפיפ והרי אימ
 ראוי לתכשיט משגפרק מכיל, ובהשגות שם זיל אני איני מולה
 אותם בשם אלא הטהורים מפני שאינם משמשים בפני מצמם
 כלום אלא מיי חבורם מם השאר והטמאים מפני שמשמשים
 בפיט מכיל, ולכאורה ציע להרי בקבלת טומאה בעינן לוקא
 כלי ממשה, ובלא״ה לא מקבל טומאה, וכלאיתא בשבת דף
 ניח עיב מנין למשמיט קול ככלי מתכות שהוא טמא שנאמר כל
 לבר וגי תפטרו באש אפילו לבור יבא באש, והייט משום לבעינן
 לוקא כלי ממשה, ועיכ ילפיגן למשמיע קול חשוב כלי מפשה,
 וכן הוא בדף סיג טיב שם לתכשיט כל שהוא טמא מכל
 כלי מטשה, והייגו לגם תכשיט חשוב ממשה, וכן טבטח
 בהמה וכלים לתגן בפייב לכלים לטהורה הוא גיכ משום
 לבעיגן לוקא כלי ממשה לאלם, ואין תשמיש ותכשיט בהמה
 בכלל, הרי מיהא פשוט לבטיגן לוקא כלי ממשה, ואיכ הא
 קשה לרמת הרמב״ם למאי מהגי מה שיש להן שם בפימ,
 אבל מאתר דאינן ראויין לתשמישן ולתכשיטן, איכ הא לא
 הויין שוב כלי ממשה ואיך טמאין. והנראה ברפת הרמבים,
 דסיל דשני דינים הם, דבעינן שיהא כלי, שזהו יסוד הדק
 שגאמר בזה הגזה״כ דטומאה, דכליס מקבלים טומאה ושאר
 לברים אין בהן דין קבלת טומאה, וטור בפיגן שיהא כלי
 ממשה, להיינו או לתשמיש או לתכשיט. ונימ ביגיהס,לבהך
 דינא דבעינן שיהא ראוי לתשמיש גם שני כלים נפרלים אם
 בין שניהם הרי הן ראויים לתשמיש הרי הן מקבלין טומאה,
 וכמבואר בהסוגיא דשבת דף נ״ח דנטלו פנבליהן מדיין
 טומאתן עליהן ופריך הגמ׳ לחאי חזו ומשגי הגמ׳ הואיל
 שההדיוט יכול להחזירו, והרי הא דהדיוט יכול להחזירו איט
 מועיל רק לענין שלא יהא חשוב נשברולעגין שיהיו חשובי;
 ראויין לתשמיש, אבל אכתי מאחר דנטלו ענבליהן איכ הרי
 הן כשני כלים נפרדים שיחדיו הן ראויין לתשמיש ותניא
 דטמא, הרי להדיא דלא בעינן שיהא ראוי לתשחיש בפיט,
 אלא כל שראוי לתשמיש מם שאר כלים שפיר חשוב כלי
 מעשה ומקבל עומאה. אכן כיז היא לענין הדין דכלי חעשה,
 אבל לענין הדין כלי, בזה בעינן שיהא כל אחד בפיע תשוב
 כלי, ובלאיה לא מקבל טומאה, דאין שני חצאי כלים חצטרפין,
 וע״כ זהו דתנן כל כלי מתכות שיש לו שם בפ״ע טמא,
 ור״ל דכל שיש לו שם בפיע אז הוי בפיע כלי שלם, וכיון
 דיש עליו דין כלי עיכהוא מקבל טומאה, משאיכ אם אין
 לו שם בפיע, אז אין לו דין כלי כלל ואינו בר קבולי טומאה,
 ואינו מועיל לו מה דחזי לתשמישי, בהדי אתריני, אבל מימ
 מאחר שהוא בפ״ע אינו כלי אינו בר קבולי טומאה בפיט
 וכשינ. וכן הוא להדיא ברמביס פיט שם הליא זיל וכל כלי
 מתכות שיש לו שם לווי אינו מתעמא בפ״ע מפני שהוא
 כמקצת כלי, וכן עיין בריש פייא דכלים שם שהביא מהספרי
 זוטא דילפינן לה מקרא דכלי מתכות תלויין בשם, והייט
 דזהו דילפינן לה דדין כלי שלהן תלוי בכם בפיט, והייט
 כמשיכ. ולפיז הרי ניתא דברי הרמבים בהך דתצוצרת,
 דהרמבים מפרש להמשגה דקרן עגולה טמאה ופשוטה טהורה
 דתלוי בהדיוע יכול להחזירה, משום דס״ל רכל שההדיומ
 יכול להחזירה איגו חשוב תיבור לעשותן יחד כלי אתר, וא״כ
 הרי בעינן שבאחד בפיע יהיה לו שם בפיע, דבלאיה לא
 הוי כלי, וכיון שאין להם שם בפיע ולא הוי כלי בפימ,
 ממילא אין בהן קבלת טומאה כלל, משאיכ בעגולה, דאינו
 יכול להחזירה אלא אומן, והיין חיבור זליז שיהיו יחד כלי
 אחד, וממילא לא איכפת לן בשם בפימ, כיון דמחוברין יחד
 להיות כלי אחד, ועיכ טמאה. וניחא מה דבזוג וענבל טמאק
 בהדיוט יכול להחזירה, דהתם הא טמאין גם בנטלו מנבליהן,
 ומרמקבל טומאה בפיע הרי בעיכ דחשוב כלי בפימ, או
 דיש לו שם בפיע, או משום דיש לו בימ קיבול, וכל שיש לו
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 להטפיח המשקה מצמז אין בו דק חיטר מזליז, ואיכ לא
 שיק־ לצרף השיטור של טופח להטפיח מכל המשקין ביחד,
 טון להמהום שאין נו טופח להטפיח אינו מחובר כללליחר
 המשקין ולא מצטרף להם, משאיכ אס טמא כמשיכ דבאשבורן
 לא לריכינן למגין חיבור המשקה טצמו לדק חיבור כלל, וגס
 בפחוח חטופח להעפית הרי הן חחוברין ומומדק ממילא,
 ואיכ שפיר ייל דהשיטור של טיפח להטפיח מצטרף מכל
 המשקה ביחד, כיון דהמשקה עצמו הרי הוא חחובר כולו,
 ושפיר מצטרף השימור מכולו. ולפיז הרי אין סחירה ימהא
 דמשקה עופח אינו חיבור למטן מקוה, ואע״ג דיש שם מ׳
 סאה בצירוף יחר המשקה, דהחם הרי צריכיכן לשיעוראדעופח
 להטפיח לענק חיבור עצם המיס להדדי, ומיכ שפיר צריכינן
 שבכל חקום בפיע יהא בו שיעורא דעופח להעפיח וכשינ,
 דאלא״ה הרי זה המקצח אינו מצטרף כלל ליחר החשקין,
 וממילא דלא שייך לצרופי שיטורא מכל החשקין ביחד, אבל
 אהינ דבאשבורן לפמשיכ דהמשקין בלאיה מחוברין ועומדין
 אז שפיר מצטרף השיעור עופח להעפיח מכל המשקין ביחד,
 כיון דהמשקה עצמו יש בו דין צירוף. אשר לפיז ייל דבצירוף
 אוכלין שעיי חשקין שפיר בעינן דין חיבור ושיעור שם משקה
 דעופח להעפיח, והא דחהני כעין החרדל הוא חשום דמיירי
 שיש ט לצרף טופח להטפיח, וכרישא דחחני׳ שם, אבל
 הא מיהא מוכרח דלמנין חיבור המשקין עצמן באשבורן ליכא
 שום שיעורא, ולעולם הוא חשוב חחובר ועוחד, וכדחזינן דהך
 כעין החרדל חשוב מחובר ליתר המשקין, וזהו דעת הרמב״ס,

 וכש״נ.

 הלכות כלים
 פ״י הט״ו החצוצרת שמפוצלת תליות תליות אס אין יודע
 להחזירה אלא אומן היז מקבלת עומאה כשהיא
 חחוברת, ואם יטלין הכל לפרקה ולהחזירה אינה מקבלת
 טומאה עכיל, ובהשגות זיל ומה שאמר שאם אין יכול להחזירה
 אלא אימן מקבלת טומאה כשהיא מתוברת אבל אם הדיוט
 יכול להחזירה איגה חקבלח טומאה אפילו מחוברת דיר זה
 רחוק מאד ובהפך נמצא במשנה פכיו סנדל עמקי וכיס של
 שנצות הרי אלו מטמאין ומטהרין שלא באומן, אמר ר׳ יוסי
 והלא כל הכלים חתטמאין ומתטהרין שלא באומן אבל אלו
 אעיפ שמותרין טמאין שההדיוט יכול להחזירם וכן בגמ׳
 דשבת לגבי טגבל וזוג אמריכן הואיל והדיוט יכול להחזירם
 אפילו געלו עכבליהם טומאתם עליהם אלמא כיון שיכול
 הדיוט להחזירו כיש שהוא כמחובר ואפילו כתפרק וכיש בשעת
 חיבורו עכ״ל, והגה שיטת הרמבים דזהו המשכה דפייא
 לכלים לתכן שם קרן טגולה טמאה ופשועה עהורה, והיינו
 משום דבמנולה אינו יכול להחזירה אלא אומן ופשוטה גם
 הדיוט יכול להתזירה, אבל אכתי תמוה דהרי מהסוגיא דשבת
 שהביא הראב״ד טבואר להדיא דבהדיוט יכול להתזירו גיכ
 מקבל טומאה, ובעיכ דלא גוכל לפרש כן המשגה, ומיין
 בריש שם שפירש פירוש אחר בהך דקרן מגולה, וזהו השגת
 הראביד דחהסיגיא דשבת הא חוכח ללא נוכל לפרש כן

 המשגה.
 והנה בכלים פייא תגן כל כלי מתכות שיש לו שם בפיע
 טמא וכו,, ומיין ברטבים פיט מהל, כלים דמפרש
 לכל הפרק שם דאיירי בכלי של פרקים שנפרק, ומיז תנן
 דהפלק שיש לו שם בפיע טמא כשנפרק וזה שאין לו שם
 בפימ טהור כשנפרק, ושם תנן עוד נזם שהוא עשוי כקדידה
 מלמטה וכעדשה מלמטלה ונפרק כקדירה טמא משום כלי
 בית קיבול וכעלשה טמא בפימ, וברמבים פיט שם הליג זיל
 והפלשה מקבלת טומאה בפני מצמה מפגי שיש לה שםבפיע,
 עוד תגן שם המשיי כמין אשכול ונפרק טהור, וברמבים שם
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 להליא דאמיג להדיוט יכול להחזירו מימ חשוב זוג וענבל
 חיבור/ לכי גתפרקו כגשבר למי והן טהורין, אם לא משום
 לראוי להקישו מיג חרס או לגממ בו מיס, וכן מומיל
 החבור לעשותן כלי אחל, מלמייתי הגמ׳ מהך לזוג וענבל
 חיבור למגין גשבר, שימ רחרווייהו חל ליגא להו, לביחר
 הויין תבור להיות כלי אחר וכשגחפרקו יהיו כגשברין,
 ומבואר מתוך הסוגיא דאעיג דההדיוט יכול להחזירו גיכ
 הוי תיבור להיות כלי אתל יתליו, וזהו להדיא דלא כמשיכ
 ברמת הרטבים רכל שהדיוט יכול להתזירו לא הוי תיבור.
 אם לא שגימא חהו גופא מייהי הגמ׳ דמדהוי תבור שימ
 דאין הדיוט יכול להחזירו, אשר זה רותק. אלא מראה,
 דהא דתלי הגה׳ דהואיל דהזוג והטגבל תיבור שיט דכי
 נתפרקו חשיבי מפורקין וגיטל מקצתו, ולא מהגיא הא
 דהדיוט יכול להחזירו, אם נימא דמל כן חשיבי נשברין ואיגן
 עוד כלי, או דניחא דעל כן כיא בפיע חשוב אינו ראוי
 לתשמיש, במתלוקת שנוי, דלדעח הראביד שסובר רכל דין
 כלי תלוי כתשמיש, איכ קאי הגמ׳ גם לענין דין כניין,
 דהזאיל דכי נתפרקו ואיגם חחוברין תשיבי איגס ראויין
 לתשמיש, ממילא שוב לא הוי כלי גיכ, לכל שאינו ראוי
 לתשמיש לא הוי גם כלי, משאיכ ללעת הרמב״ם ללק כלי
 בשל מתכות תלוי בשם, איכ צריך לפרש דהסיגיא קאי למגין
 אם חשיבי ראויין לתשמיש, אבל לא לעגין דין כלי, דהרי
 הגמ׳ משגי הואיל וראוי להקישו מיג חרס, א״כ הא הויא
 המסקגא דהכל תלוי בתשמיש, והרי לין כלי להרמבים הא
 תלוי בשם בפ״מ, אלא ודאי רהכא קיימא הםוגיא לענין
 אם חשובין ראויין לתשמיש כל פרק בפיע, ועיז הוא דקאמרה
 הגמ, דכיון רחשוב חיבור שימ דחשוב ניטל מקצתו כשנחפרק,
 ולא הויין ראויין לתשמיש אם לא משום דראוי להקישו עיצ
 תרם או לגמע בו מיס, וכדמשגי הגמ/ ולפיז הרי לא קשה
 מה דפסק הרמבים רכל דהדיוט יכול להתזירה לא הוי
 חיבור מהא דהזוג והעגבל חבור, ואעיג דהדיוט יכול
 להחזירו, דהך דהזוג והמנבל רקיימא למגין דין ראוי לתשמיש,
 ובזה מועיל -גם חבור של הדיוט יכול להחזירו, משאיכ
 לענין לעשותן כלי, וכמו בחצוצרת של פרקים דאיירי למגין
 לעשותן כלי ביתד, וכמשינ דההם אין להן שם בפימ וכל
 פרק בפימ לא הוי כלי כלל, בזה להרמבים תיבור של
 הדיוט יכול להחזירו לא חשוב היבור ועהורין לגמרי. ולרמת
 הראביר דסיל דהסוגיא קיימא גס לטגין דין כלי, איכ
 מוכרח מהסוגיא דחיבור של הדיוט יכול להחזירו חשוב
 תיבור נם לעשותן כלי. והנה סיים הראביר זיל אלמא כיון
 שיכול הדיוט לההזירו כיש שהוא כמתובר ואפילו נתפרק
 וכיש בשמת תיבורו, וכבר נתבאר דדטת הראביד דאפילו
 אם הן מפורקין גיכ הרין כלים המקבלין טומאה ומשוס רכן
 הוא תשמישו בחפזרק, אלא דזהו שהוסיף דגם מיבור שההדיוט
 יכול להחזירו גיכ חשוב חבור לאשורי, כלי, וכשינ דלדמת
 הראביד מבואר מסוגיא דשבת דגם היכא דהדיוט יכול

 להחזירו חשוב ניכ חבור לענק דיני כלים, וכשינ.

 פייד היה וה#ט כלי שהיחה הטומאה בחוכו והכנים
 הכלי לאויר כלי חרס ושפח הכלי
 הטמא חוץ לכלי חרם אעיפ שהטומאה מכוונה בחוך כלי
 חרס היז טהור שנאמר אל הוכו לא אל חוך הוכו, וכן
 אם הי׳ כלי חרס טמא והכניס לאוירו כלי אחר שיש בו
 אוכלין ומשקין ושפח הכלי האחר חוץ לכלי חרס וכו׳ הרי אלו
 טהורין שנאמר כל אשר בתוכו יטמא ולא שבחוך הוכו וכו/
 היחה הטורח או הקופה או החמח וכיוצא בהן נקובין אינן
 מצילק, אלא אם הי׳ השרץ לתוכן ושלשלן לאייר כלי חרם
 הטהור נטמא, ואם היו אוכלין או משקין לתוכן ושלשלן לאויר
 כיח הטמא נטמאו, וכמה יהי׳ בנקב אם הי׳ בכלי שטף

 במוציא

ח קיבול חשוב כלי, משום דלא גרע כלי מתכות משאר  ט
 כלים רכל שיש לו בית קיבול הוי כלי, וכדחגן גבי נזם
 דהקדירה טמאה משום שיש לה בית קיטל, אלא דפרכת
 הגמ׳ הויא גטלו מגבליהן למאי תזו, ריל ואיכ אף דהוו כלי
 אבל אכתי אינן כלי ממשה, כיון דאיגן ראויק לתשמישן,
 ופיז משגי הגמ׳ הואיל והדיוט יכול להחזירן מיכ מקבלין
 טומאה וטמאין, וכשיג דלמנין דין תשמיש וכלי ממשה גם
 שגי כלים גפרדים שראויין לחשמיש ביחד טמאין ומקבלין
 טומאה, משאיכ בחצוצרה שמפוצלח, דכל אחה בפיע אין בה
 דין כלי כלל, ע״כ כל שהדיוט יכול להחזירה אינן חיבור
 יחד, וכיון דלענין דין כלי בעינן שיהא בו בפיע דין כלי,
 מיכ טהורה בהדיוט יכול להחזירה. והרי הך דקרן מגולה
 חגן לה בהך פרקא דיש לה שם בפימ, והייגו משוס דזהו
 דין טהרחה, וכן פסקה הרמבים גיכ בהדי הנך דאין להן

 שם בפיט רטהורין, והיינו כמשיכ.
 ונראה דגם דעח הראביד דלענין דין כלי בעינן שיהא
 בו בפ״ע דין כלי, ולענין דיגא דכלי מעשה
 מצטרפין שני כלים נפרדים לחשחיש אחד, והא דכחב לעיל
 אני איני חולה אוחו בשם אלא ברארין לחשחיש, היינו
 משום דסיל דהדק כלי אינו חלד כלל בשם, אלא בראוי
 לתשמיש, וכל שראוי לחשמיש יש בו דין כלי, וכל שאינו
 ראוי לחשמיש אין בו דין כלי כלל, ולדעה הראביד כל
 הכלים שחשמישן יחדיו כשהם מפורדין, א״כ כל אחח מהן
 מקרי ראויה להשמיש כשהיא מפורדח, ועיכ דין כלי עליהן
 גם בפ״פ, וכל שחשמישן בחיבור דוקא אז כ״א בפימ אין
 בז דן כלי כלל, ועיכ זהו שכחב אני איני חולה אוחו בשם
 אלא בחשחיש, ריל דדין כלי שלהן חלד בחשמישן כמו
 שהוא. ולפיז גם הכא בחצוצרה, לפנק דינא דהדיוט יכול
 להחזירה, אף אם אין בה דין חיבור של כלים להיוח כלי
 אחד, אבל הלא ראוי, היא לחשמיש, וא״כ ממ״ג חשובה כלי,
 או דכולהו ביחד חד כלי מיקרו, או דגם כל אחד בפני
 עצמו חשוב כלי, כיון שראוי לחשמישו כמו שהוא בלא דין
 חיבור, ואיכ הוי כשני כלים נפרדים שראויין לחשמיש ביחד,
 דחשוב עייז כל אחד בפני מצמו כלי שלם, והינ דכווחה.
 וזהו שהביא חסוגיא דשבה גבי זוג ופנבל דהיכא דהדיוט
 יכול להחזירן מקרי גס כשהם בפיפ ראויק לחשמיש,
 וממילא רהויין כלי גם בפיע, וכשיטה הראביד רכל דחקרי
 ראוי לחשחיש חשוב כלי שלם, ולפיז כל רהדיוט יכול להחזירן
 בודאי דמקבלין טומאה וטמאין ממ״נ, משא״כ לדטח הרמבים
 דדק כליין של כלי מחטח אינו חלד בחשמיש, אלא בשם
 בפימ, מיכ מחלק דלענין ראוי לחשמיש לא במינן דין
 חיבור, וטמא גם בהדיוט יכול להחזירו, אבל לפנין דין כלי
 דבמיגן שיהא בפיע חשוב כלי, טיכ כל שאין לו שם בפימ
 ואינו חיבור ממילא לא הוי כלי ואינו מקבל טומאה וטהור,

 וכשינ.
 והנה בסוגיא דשבח דף ניה שם על נטלו ענבליהן למאי
 חזו, אמר אביי הואיל שההדיוט יכול להחזירו, מחיב
 רבא הזוג והעיגבל חיבור, [עיייש בפירשיי דהפרכא היא
 דמדהוי חיבור שימ דכי נחפרדו הר כלי שניטל מקצפו,
 ואמיג דהדיוט יכול להחזירו כל כמה דלא אהדרי׳ לאו
 שלם הוא], וכיח היק אעיג רלא מחבר כמחבר דמי,
 והמניא מספורח של פרקים ואיזמל של רהיטגי חיבור
 לטומאה ואין היבור להזאה וכו׳ ואמר רבה ריח בשמח
 מלאכה חיבור בין לטומאה בק להזאה שלא בשמח מלאכה אינו
 חיבור לא לטומאה ולא להזאה וגזרו וכוי אלא אמר רבא
 הואיל וראוי להקישו פיג חרם, איחמר נמי אמר ריביח
 הואיל וראוי להקישו מיג חרם, רי״א הואיל וראוי לגמע
 בו מים לפינוק, ומסקנא דפליגי אם במינן ממין מלאכחו
 הראשונה ואיפוך דריביח וריי, מיכ הםוגיא שם, הרי
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 דהכא שאני, דכיון שהוא בחוך כלי החיצק, וניקב בכדי
 חשמישו שהוא שימור פתח, דלית בי׳ דץ הצלה, איכ ממילא
 תם חוך כלי הפנימי הוי בכלל חוט של חיצון דרך אומו
 פחח ולא הוי חוך תוכו כלל, ושפיר מחישבא שימח ריח
 כמשיכ. ועיין ברמבים בפכ״ב מהל׳ טו״מ ובראב״ד שם
 דקיימי גיכ בשיעח ריח. אשר מל כן נראה, דזהו טממא
 דהראביד שסובר דלעגין צ״פ גם בכ״ש אזליגן בחר מה
 שהוא מיוחד לו, חשוס דסיל דהא דחלוק כיש מכיח הוא
 רק בדין תורח כלי, ובזה הוא דאמרינן דכיש כיון דיכול
 לחקגו לא פקע עדיין שס כלי מיגי/ חשאיכ הנא לענק
 ציפ, דלא אייריגן כלל ברין חורה כלי שלו, דהא פ״ז שימורו
 ברובו או כמוציא רמון גס בכיה, והכא הרי פסק הרמבים
 רבניה שיעורו בכדי חשמישו ובכ״ש כמוציא זיחיס, אלא
 ודאי דאייריגן הכא לעגין שימוךא דפחח, וכמו שסיים הרמבים
 דמהניא םחימה, בזה סובר הראביד דכיש שוה לכיח, רבכד
 חשמישו המיוחד לו חשוכ פחח, ולא שייך מיז כלל הא
 דיכול לחקגו, ואינו מציל אלא איכ סחמו כדין ציפ, וזהו
 שהשיג מל הרמב״ם שפסק דגם בלא סחימה בכיש מציל

 עד כמוציא זיחים.
 והנה שם ברחבים סחס נקב כיח בזפח אם הי׳ השרן
 בכלי זה ושלשלו לאויר החנור הטהור נטחא שאץ
 הצמיד מציל על הטומאה מלטמא כמו שביארנו, אבל אם
 הי׳ בכלי זה אוכלין או משקין ושלשלו לאויר החנור הטמא
 הרי הן טהורין שהרי הנקב סחוס, ושאר כל הכלים שסחמן
 בזפח וכיוצא בו אינו חציל חיד כיח עכ״ל, וצימ אם
 הפירוש בדברי הרחבים הוא, דאין סחיחח הזפח מומלח
 כלל לענין דין הצלה דחוך חוכו, אלא דבעינן דוקא שיהא
 הכלי מצחו שלם, ורק למנין הצלה דציפ הוא דמומיל סתימת
 זפח, והצלחו על הטהרוח שבחוט היא רק מדין הצלת
 ציפ ולא בחורה חוך הוכו, וזהו שכחב שאין הצמיד מציל
 על העומאה כמו שביארנו, דקאי מל מה שפסק בפ״כ
 טהל׳ טוימ דציפ אינו מציל רק על הטהרוח ולא על
 הטומאה, והינ הכא דהללחו היא בחורה ציפ, או דנימא
 דכדין הצלה חוך חוכו גופי׳ הדין חחחלק, דצמיד מועיל
 לחורה חוך תוכו רק על הטהרוח ולא על הטומאה, וכדין
 הצלח ציפ כן גס דין הצלח חוך הוכו דצמיד מועיל גבה
 רק על הטהרוה ולא על הטומאה, דמל כל הצלח צמיד
 הוא דגאמר הדין דאינו מועיל רק טל הטהרוח בלבד, בין
 על דין תוך תוכו ובין מל דין ציפ. וגראה חה גלמד
 מהא דאיחא בחוםפחא הסל והקופה והחמה שהיו גחוגין
 בחנור ופיהן למעלה חן החנור השרץ בחונן החגור טהור,
 שרן בהנור אוכלין שבחוכן טהורין, ניקבו ועשאן כטיט
 שק בחוכן חנור טמא שאין ציפ לטומאה שרץ בחטר
 אוכלין שבחוק טהורין, חביח שהיא משוקעח בחנור ובו׳
 ניקבה ומשאה בטיט שרץ בחוכה החנור טחא שאין ציפ
 לטומאה שרץ בחנור אוכלין שבחוכה טהורין, ואס משאה
 בזפח החנור טהור שהזפח חיבור לה ושאר כל הכלים
 שעשאן בזפח אין הזפח חיבור להן עיכ, הרי דהחוםפחא
 נקעה הרי גווני, סל וקופה וחמה, או חביח, והיינו דסל וקופה
 וחמה הס כיש וחביח היא כיח, וכסיום החוספחא דרק
 בחביח הוא שהזפח חיבור ולא בשאר כל הכלים, והיינו חשו©
 דקיימא מל סל וקופה וחמה שהם כיש, ועכיפ הא תניא
 בהו דכשניקבו ועשאן בטיע שרץ בחנור אוכלין שבהוכן
 טהורין, ובעיכ דהצלתן היא מדין חוך חוט, דהא כיש
 אינן מצילין בציפ אף מטומאה אויר כיח, כדאיתא בספרא
 שמיני פיט יעויש, ואיכ הרי מבואר להדיא דגם בחוך
 הוכו איחא להך דינא דהצמיד מציל על הטהרוח ולא מל
 העומאה. האומנם די״ל,. דהכא שאני דכיון דניקבו איכ
 הא געהרו מקבלת טומאה ובכה״ג גם כיש מצילין בציפ,

 יכדתגן

 במוציא זיתים, ואם הי׳ בכית העשוי לאוכלק שיפורו כזיתים
 והעשוי למשקין שימורו בכוגס משקה, והעשוי לכך ולכך
 מטילין אותו לחומרי עכיל, ובהשגות זיל אם הי׳ בכלי
 שטף וכו׳ זה ההפרש לא נמצא בשום מקום לעגין צמיד
 פתיל, וההפרש שביניהם לענין קבולי טומאה הוא דבכית
 אזלינן למה שהוא מיוחד ובכלי עץ במוציא רמון מפני
 שהוא ראוי לתקנו ואין אדם פורש ממנו מד שינקב במוציא
 דמון וכו׳ אבל לענין הצלה מאויר העומאה כולן שיין כלומר
 למה שהוא מיוחד אזלינן, ומשנה שלחה היא פיח עיין
 והמצא עכ״ל. והנה• מה שציין שהיא משנה שלמה בפיה
 דכלים, י״ל שהוא מהא דתנן שם היחה שלמה וכן הקיפה
 וכן החמת השרץ בתוכה התנור טהור השרץ בתנור אוכלין
 שבתוכה טהורין נקבו העשוי לאוכלי! שיעורן כזיתים העשוי
 למשקין שיעורן כמשקין העשוי לכך ולכך תטילין אותו
 לתומרו בכונס משקה, הרי דתנן סתמא ולא תילקה בין כיח
 לכיש, וגם כי סחס קופה וחמת הס של עור, דהויין בכלל
 כיש, ושימ דלעגין הצלה גם בכיש אזליגן בחר המיוחד,
 וכרחנן דהעשוי למשקין כיעורו כמשקין, כן גראה פירוש
 דברי הראביד. ולדעת הרמבים צ״ל דסיל דמיירי בקופה
 וממת של תרם, דבכ״ש הא הוי שיעור נקיבתו בזיתים,
 ובע״כ ציל דהמשנה קיימא בשל תרס. ויסוד הדבר מבואר
 בספרא שמיני פרשה ז׳ הלכה ת׳ ט׳ תיל כל אשר בתוכו
 יטמא ולא מה שבתוך תוכו יכול אעפיי שניקבה תיל כל אשר
 בתוכו יטמא, וכמה היא שיעורו של נקב בכית בכונס משקה
 זבכ״ש במוציא זיתים, הרי להדיא דגם לענק הצלה לא
 אזלינן בכיש בתר המיותר, ושיעורו בזיתים, ובמיכ דהמשגה
 מיירי בכית דוקא. ובאמת שציע לרעת הראביד דסובר
 דלמנין הצלה גס בכ״ש אזלינן בתר המיותר, והלא בהספרא
 שהבאגו הא מבואר להדיא דגם לענין הצלה כיש שיעורו

 בזיתים.
 ואשר יראה לומר בדעת הראביר, דהגה עצם התילוק
 שמתלק הראביד בין קבלת טומאה להצלת צמיפ, משוס
 דלענין קבלת טומאה אמרינן דכיון דיטל לתקנו אינו פורש
 ממנו ולא פקע שם כלי מיני/ משאיכ לענין דין הצלה דציפ
 אזלינן רק בחר השמיש המיוחד לו, לכאורה צימ, דהרי גם
 לגבי הצלה הכל תלוי בחר דין כלי, וכדהנן בפיה דפרה
 דאין מצילין בציפ אלא כלים ואין מצילין מיד כיח אלא
 כלים, ואיכ הרי ציפ שוה לקבלת טומאה שדיגו תלוי בחורה
 כלי, ומדוע לא נחלק גם לעגין ציפ בין כיש לכ״ח. אכן
 נראה הטעם בזה, עפיימ דאישא בשבח דף ציה חמש מרוח
 בכ״ח וכו׳ ולענין צ״פ עד שיפחה רובו, או כמוציא רמון,
 וכבר הקשו בחום׳ שס מהא דחנן בפיט דכליס דמשניקבו
 בכרי חשמישן שוב אינן מצילין, וחירצו בשם הריח דהנך
 שיעורין דבכדי חשמישן הם לענין זה שצריך מירוח טיט
 וסתימה כהורה ציפ, ובפחוח מכדי חשמישן א״צ סחימה כלל,
 משאיכ הםוגיא דשבח מיירי לענין להפקיע מיני׳ כל תורת
 הצלה, שלא תהגי גם סתימה ומידות. ובזה הוי שיעורא ברובו
 או כמוציא רמון. והטעס בזה פשוט, משום דתרי דגים
 איתנהו בהצלה דציפ, חרא דבעיכן דוקא שיהא בו תורת
 כלי, וכדדרשינן בזבחים דף ג׳ דאוכלין שגבלן בטיט אינן
 מצילין, ובעינן דוקא כלי, ועוד הלא בעינן שיהא ציפ על
 פתחו, להציל מכניסת הטומאה, ולזה הוא שבאו שני השיעורים,
 דלענין דין כלי של ציפ שיעורו ברובו או כמוציא רמון,
 ולענין שיעורא דפתח הכל הולך בתר תשמישו, דבהכי הוא
 דהוי שיעור כניסת טומאה ולא פחות ממ, כדררשינן מקרא
 דפתוח דדרך פתח נכנסת ולא דרך נקב. האומנם דמשנתינו
 בפיח דכלים קיימא לענין תוך תוכו, בדן הצלתה מאויר
 כיח, דשם לא שייך כלל דין הבאת טומאה, ואין טומאת
 אויר כ״ח יוצאת לכלי השני אף דרך פתח, מ״מ נראה



 חרושי רבנו הלכות כלים חיים הלוי פז
 אינו מציל, ופ״ז הוא שהקשה הראב״ד דמי גרע זפת
 ממירות מימ שמבואר בכימ שמועיל להציל מל העהרות
 בציפ, ומזה הוא שהוכית הראביד, דבמיכ דאיירינן למנין
 שיהא חיבור להמשות כלי, ולהציל גם מל הטומאה, מדין
 תוך תוכו, וזהו שקשה לרמת הרחבים. ואפילו אס נאמר
 לרמת הרחבים היא חפת גרע שאינו מהחבר כלל ובעל
 מיני, גם דין תורת סתימה וצמיד, אכתי קשה מה דכייל
 הרמבים ראם סממן בזפת וכיוצא בו אינו מציל, והרי דין
 זה לא מצאנו רק בזפת לתור. ולא הזכיר הרמב״ם כלל
 איזו סתימה מצלת ואיזו סתימה אינה מצלת. אכן לפמשינ
 הרי ניתא, דעממא דהרמבים הוא, רכל שניקב וסתמו שוב
 פקע מיני׳ דין תוך תוכו וכל הצלתו היא רק מתורת ציפ,
 וממילא דליהא להצלה זו רק בכית ולא בשאר כלים,
 ושפיר כייל הרמב״ם דלא מהניא בהו שום סחימה, ולעולם
 אינן מצילין מאויר כיח, והראביד שפסק דסחימח זפח
 מומלח גם בשאר הכלים להציל מל העהרוח גם מדין חוך
 חוכו, ובמיכ דס״ל דסחימה מועלה להציל מל המהרוח גם
 מדין חוך הוכו, ומ״כ שפיר איחא להצלה זו גם בשאר
 כלים שאינן כיח. וגראה דאפילו אם גימא דברישא דחוספחא
 גבי סל וקופה וחמה שניקבו ומשאן בעיט, הגירסא דאוכלין
 שבחוכה טהורין היא לנויע, מימ זה שכהבגו בדמה
 הרחבים נראה גכון, וגוקמיגהו בסל וקופה של חרס או
 שאר כלים טהורים, וכאשר לדעה הרמב״ם כן גס בהך
 דקופה וחמה שבמשגחיט פיט שס דמיירי בשל חרס, מדנקטה
 בהו שיעורא דכדי השמיש ן, שהוא זה רק בכי ח לדעה
 הרמבים, ושפיר כופל לפרש ההוכפהא ג״כ דמיירי בכיח,
 אבל אהינ דבכיש לא מהניא םחימה וכש״נ. והכי מוכח
 מדהשמיט הרמבים כל הך בבא דסחם בטיט דמועיל להציל
 טל הטהרוח, אלא ודאי דמיירי רק בכיח, וממילא דנכלל
 זאח גם בהך דכיח שסחחו טפח שחציל על הטהרוח
 שבחוט, דטיט וזפח שוק הן למנין דין םחימה ומירוח,
 ובכיש הרי סייס הרמביס דלא מהניא סחימה כלל להצלה,
 משא״כ לדעה הראביד דסחם סל וקופה הם כיש, וכדהוכיח
 ממשגחיגו דקופה וחמה דגם כ״ש שיעורן בכדי חשמישן,
 מ״כ ס״ל דסתימה מועלת גם למגין הצלת תוך תוכו שישנה
 גס בכיש, וכגירםתו בהתוספהא בהך דםל וקופה וחמת

 דאוכלין שבתוכן טהורין, דהוא זה בכ״ש, וכש״ג.
 והנה סיום דברי התוספתא ושאר כל הכלים שטשאן
 בזפת אין הזפת חיבור להן, צ״ט לדטת הרחבים
 דטעמא דאין מצילין הוא משום דאין כיש טלילין בצ״פ,
 ולא בדין תיבור הוא דתליא מלתא. אכן הרי נטלם מאחנו
 גירסת הרמבים בתוספתא זו, ולפי המוכרת דגורם בהתוספתא
 רכ״ת מציל טל הטהרות לבד וכיש גם טל הטהרות אינו
 מציל, איכ מתישב היטב הטטם שהזפת איגו תיבור, דר״ל
 דהואיל ואינו חיבור להתשב כלי שלס, משרה הוא דפקע
 מיני, תורת תוך תוכו, וממילא דהלוק בזה כיש מכ״ת,

 וציע.
 והנה בהא דקאמרה הגמרא בשבת דף ליה דלענין ציש
 הוי כלי מד שיפחות רובו או כמוציא רמון, ציע
 אם זה השיעור הוי גם למגין תוך תוכו, וציפ ותוך תוכו
 שוק כינהו בזה, או דגימא דהך שיעורא דעד רובו או
 כמוציא רמון לא גאמר רק למגין ציפ, ותוך תוכו אית לי,
 שיעורא בפ״מ. והנה לפמשינ בדטת הרמבים דסתימה
 לא מועלת כלל למנין תוך תוכו, איכ הרי ליכא נפקותא
 כלל בדין כלי של תוך הוכו, כיון דמל כל האופנים כל שניקב
 בכדי שיחשב פחח שוב אינו מציל בחוך הוכו אף מיי סתימה,
 ואיכ הרי מחילא רכל שיעורא דחוך הוכו הוא כדי שימור
 פחחו. אכן לדמה הראביד שסובר דלמכין חוך הוכו גיכ
 מהגיא סחימה, איכ אכחי ציפ איך הוא שימור כלי שלו, ועד

 כמה

 וכדחכן בפיי דכליס דכלי p הטהורים מצילק בציפ, ואיכ
 הרי שוב ייל רהא דכיקבו ומשאן בטיט אוכלין שבחוכן
 מהורין הוא מדין ציפ, ואהינ דהצלח חוך הוכו ליחא בכלים
 נקובים. אכן איא לומר כן, דהרי חרי שיעורי נינהו, דשיעור
 נקב האמור למנק דין פחח שצריך סחימה הא הוי לדמה
 הרמבים בכיש כמוציא זיחיס ולרמה הראביד בכדי חשמישז,
 ואילו לענין קבלת טומאה הא חנן בפייז דכלים כל כלי
 בעלי בתיס שיעורן ברמונים, והתוספתא דניקבו ומשאן בטיט
 סתחא תגיא דאוכלין שבתוכן טהורין, דאיכלל בזה גס בגוונא
 דהכלים הם טור בגי קטלי טומאה דלית בהו הצלת ציפ,
 ובפיכ דהצלתן היא רק מדין תוך תוכו. ולא עוד אלא
 דלדעח הראביד במיכ מיירי בכיקבו פחות מכדי טהרתן,
 דהנה בסוגיא דשבח שם איר אסי שחעחי כיח שיעורו
 כמוציא רמון, איל רבא שמא לא שמעה אלא בחוקף ציפ,
 והא רבא הוא דאמר מוקף ליפ מד שיפחוח רובו ליק הא
 ברברבי הא בזוטרי, ופירשיי דברברבי ברובו ובזוערי סגי
 בכמוציא רמון להבטל מכלי, וכן פסק גם הרמב״ם בפכ״ב
 מהל, טוימ ה״ג טיייש, אכן בחום׳ שם פירשו בשם הריי
 דברברבי כמוציא רמון ובזוטרי שמוציא רמון הוא יוחר
 מרוב סגי ברוב, וכן פי׳ גם הראביד בהל׳ טוימ שם,
 ולפיז הרי הא דתניא דגקבו ועשאן בטיט אוכלי! שבתוכן
 טהורין, לרעת הראב״ד והתום׳ במ״כ דמיירי בנקבו פחות
 מכמוציא רמון, מדמהניא בהו סתימת טיט, ואיכ הרי בכיש
 עדיין בני קטלי טומאה נינהו, ובע״כ דהצלתן היא מתורת
 תוך תוכו, דדין צ״פ הא ליכא בכיש, ונמצינו למדין מזה
 דהדין דצמיר מועיל להציל על העהרות איתי, גם בהצלת
 תוך תוכו,וכש״נ. אכן בתוספתא שלנו הגירסא בהך דסל
 וקופה ותמת שניקבו ומשאן בטיט שרץ בתנור אוכלין
 שבתוכן טמאין, ורק בחבית הוא דתניא שס דאוכלין
 שבתוכה טהורין, ולפמשינ נראה רהיט דגירסא זו, משוס
 דכל שניקבו ומשאן בטיט פקמ מינייהו דין תוך תוכו
 לגמרי, דאין סתימה וצמיד מועיל לאשורי תוך תוכו, וגם
 דכיון דאינו מציל על הטומאה איכ ממילא דמשוב תוכו,
 ולא תוך תוכו, וכל דין הצלה של ניקבו ומשאן בטיט הוא
 רק מתורת ציפ, ומיכ זהו דתניא בתוספתא דרק בתבית
 שהיא של תרס הוא דאוכלין שבתוכה טהורין, משאיכ בסל
 וקופה ותמת שהן כיש אוכלין שבתוכן טמאין, דהרי אין
 כיש מצילין בצ״פ מאויר כית, וכמבואר בהספרא שהבאנו.
 והמבואר מזה, דבניקבו וסתמן אס מצילין על הטהרות
 מתורת תוך תוכו, הרי זה תליי בשתי הגירםות שבתוספתא,
 דלפי הגירסא שלנו דאוכלין שבתוכן טמאין במ״כ דפקמ
 מיגייהו דין תוך תוכו גם לענק הצלה על הטהרות, ולפי
 הגירסא דאוכלין שבתוכן טהורין שפיר מהגיא הסתימה

 להציל על הטהרות גם מדין תוך תוכו, וכש״ג.
 תראה דבזה פליגי הרטבים והראביד בהל״י שם שכתב
 הרמבים זיל ושאר כל הכליס שסתמן בזפת וכיוצא בו
 אינו מליל מיד כית מכיל, וכתב מיז הראביד דכ״ז איגו
 אלא בסתמו בטיט, אבל אם סתמו בזפת התנור טהור
 שהזפת תיבור לה וכסתום דמי ופיה לממלה והוי תוך תוכו
 אבל שאר הכלים אין הזפת תיבור להן והתנור טמא
 דכנקובים דמי וכיש אם סממן בטיט שאינו תיבור והכי
 איתא בתוספתא עכיל, והנה במיקר הדין דםמימת זפת
 בחביח של הרס אם מועיל להציל גם בפני הטומאה או שאינו
 מציל רק על הטהרוח, הרי בעיכ דהרי גירסוח הוו בחוספחא,
 וגירסת הרמבים דרק אוכלין שבחוכה טהורין אבל החגור
 טמא, וגירסת הראביד דגם התנור טהור, וכאשר כיז
 מבואר בפגים דבריהם, אלא דהראביד הרי הוסיף להוכימ
 מסיום דברי החוספחא דכשאר הכלים אין הזפח חיבור,
 דלרמח הרמבים הרי בפיכ הפירוש דלהכי גם מל הטהרוח
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 לין כלי של תוך תוכו, ושהוא זה למטן שלא יצילו גם עיי
 סתימה, ואעיג דבכיח הרי מצילין בתורת ציפ, אבל מימ
 תורת לין תוך הוכו פקע מינייהו, ואה'כ ללמגין שיעור
 פתח י״ל לגם כיש שיעורן בכלי תשמישן וכלפת הראביד,

 וכשיג.

 פי״ט הי״ג חבית שנהרעעה ועפלה בגללים אמפיי
 שהוא טטל את הגללים והחרסק נופלים
 היז מקבלת עומאה מפני שלא בעל שם כלי תעלי/ נשברה
 ורבק תרסי׳ אתר שפרשו וכו, היז מהורה מפני שבעל מעלי,
 שם כלי וכו/ תבית שניקבה וסתם הנקב בזפת ואידכ
 נשברה אם יש בחרס הסחוס בזפח כדי להחזיק רביעית
 היז מקבל עומאה מפני וכו׳ ולא בעל שם כלי מעלי/ אבל
 חרס שניקב אתר שפירש מן הכלי וסתם הנקב בזפת
 אעפיי שהוא חחזיק רביעיח טהור שהחרס שניקב בעל שם
 כלי מעליו ועהר וכל שמהר בכ״ח שעה אחה אין לו עומאה
 לעולם מכיל, והוא מבואר במשנה פיג דכלים, אלא דבמשנה
 חנן סחמא בשניהם עעמא דנעל שם כלי מעליו, והרמבים
 חלקן בחרחי, דבדין סחימח זפח הוסיף הרמבים הטעם
 דכיח שטהראין לו טוטאה לעולם,, ובחביח שטפלה בגללים
 לא הזכיר הך דכיח שטהר, וציע דמיש הטח שניקבה
 טחביח שנחרועעה, הלא חרווייהו חד דיגא הוא, וגם דהרי
 בעעמא דבטל שם כלי לחוד הרי סגי לטהר, משוס דאין
 מועיל םחימח זפח ועפילח גללים לאשורי כלי, ולמה הוסיף
 הרטבים הך טעמא דכיח שטהר שוב אין לו עומאה,וצ״ע.
 ונראה לומר, מפיימ שכחב הרטבים בפייח שם הל״י וזיל
 כל הכלים שנשברו וגפסדה צורתן אין שבריהן
 מקבלין טומאה אעפיי שאותן השברים ראויין לחשמיש חוץ
 משברי כימ וכו, שנאמר וכל כלי תרם מפי השמועה למדו
 שזה לא בא לרבוח אלא שברי כלי הרס מכיל, והוא גזהיכ
 דאעיג דלכחחלה בעשייה כלי כיח שוה לשאר כלים דבעינן
 צורח כלי, ובלאיה לא הוי כלי כלל, ואינו מקבל עוחאה,
 כיון דבלא צורח כלי אינו חשוב כלי שהחול עליו טומאה כלים,
 אבל בשברים הבאין מכלי שהי, כבר, בזה אחרבו כיח דגם
 שבריהן שאין בהן צורח כלי מימ דין כליין עליהן ומקבלין
 טומאה. ולפי״ז הרי ציע המשנה שהחלקה דבחביח שניקבה
 אף שנטהרה חוזרח לטומאחה בסחימח זפח טפט שלא בטל
 שם כלי מעלי, ובחרס שניקב לא מהניא לי, סחימח זפח
 מפני שבטל שם כלי מעליו, והרי לא חצינו כלל נכיח רץ
 הפקעה כלי, כיון דאין בהן דין צורח כלי, ובכל אופן שיהי׳
 דין כלי עליו, אם אך בא מכני שהי, כבר, ואחה ביטול כלי
 מצינו בו. ואשר יראה לומר בזה, דבימול כלי של שברי כלי
 חרס הוא רק עיי טהרחן, וחלוק בזה כלי שלם משברי כלים,
 דבכלי שלם הרי חנן רחביה שניקבה לא בטל שם כלי מעלי/
 ואף בטח שהיא נקובה שהיא טהורה מימ הרי דין כלי עלי/
 אכן שברי כיח, שאין להם צורח כלי, ורק מריבויא מכל
 כלי הוא דאיחרבו, דבהריבוי נאמר שחשובין כלי לקבל טומאה,
 מל כן לא אחרבי דק כליין רק בצירוף דן קכלח טומאה,
 אבל אם אך טהורין טלקבל טומאה אז ליכא בהו הך ריבויא
 ופקע מיטיהו גם דן כלי שעליהן, וגס דכיון דהך דנא
 לשברים איט טהג בכל הכלים רק בכלי חרס בלבד, איכ
 הרי ייל, דאין עליהן שם כיח אלא בזמן שיש בהן דק
 עוחאח כיח, אבל כי פקע מינייהו דין טומאה של כיח, הרי
 הן בכלל כל הכלים, דלא אחרבו בהו שברים, וממילא דפקע
ד ניחא היטב הא  חינייהו דין כלי בטהרחן. אשר לפייז ה
 דהוסיף הרמבים עעמא דכיח שטהר שוב אק לו טומאה
 לעולם, ומשום דכיון דאק בכיח דן ביטול כלי פ׳י שבירחן,
 ורק עיי טהרחן כשניקבו ונמשו אינן ראויין לחשמיש, משום
 זה הוא לבטלה חינייהו גם דין כלי שלהן, איכ הרי נמצא

 לאעיג

 כמה הוא חשוב טור כלי ומהגיא לי׳ סהימה ומירוח, ומאימחי
 פקט מיני׳ דין כלי ודין הצלה חוך חוט שלא חהניא לי׳ גם
 םחימה ומירוח. אשר לפ״ז הרי יש לישב דעה הראביר שסובר
 דלעגין הצלה גם כיש שיעורו כדי חשמישו ושוה לכיח, וכבר
 הקשינו ע״ז מהא דמבואר בספרא דבכיש שיעורו כמוציא
 זיחים, ורק בכיח הוא דהוי שיעורו בכדי חשמישו, ולפמש״נ
 ייל דהראביד מפרש דהםפרא איירי לעטן דין כלי של חוך
 תוכו, ולענין דין הצלת תוך הוכו שמיי סחימה, ובזה הוא
 דחלוק כיש מניח, דאף דניקב בכרי תשמישו מ״מ לא פקע
 שם כלי מיגי׳ עד כמוציא זיתים, והראב״ד בהשגות איירי על
 ענין שיעור פתח של תוך תוכו, ולמנין דין הצלתו בלא סתימה
 וחירוח, דבהכי הוא דקיימי שם דברי הרמבים, וע״כ זהו
 שהשיג דלעטן שיעור פחח כיש שיה לכיח דאזלינן רק בחר
 השמיש המיוחד לו, ועיז הוא שהביא ממשנחיגו מסל וקופה
 דהויין כיש ושיעורן הוי בכד חשמישן, ישם מיירי גיכ בלא
 םחימה, והיינו משום דלענין שיעור פחח כיש וכיח שיין
 דשימורן כדי חשמישן. ולפיז הרמבים לעעמי׳ דסיל רלענין
 חוך הוכו לא מהניא סחימה כלל, איכ הרי השימור דכמוציא
 זיחים האמור בספרא לענין חוך חוט בעיכ איירי למטן
 דין הצלתו בלא סחימה, ולענין דין שימור פחחו הוא
 מאמר זאח, ולהט הוא שפסק הרמביס דלמולם כיש חלוק
 מכיח ומציל עד שינקב כמוציא זיחיס, וכדברי הספרא

 שהבאנו.
 אלא דציע, ראם נפרש להספרא דאיירי לעטן שלא הועיל
 סחימה, ובהספרא הא הניא דבכיח ככונס משקה,
 ואיכ הא מטאר לפיז דכיח משניקב ככונס משקה אינו
 חציל עוד בתוך הוכו גם עיי סחימה, ואיכ הא נמלא
 דלא מציגו כית שתועיל לו סתימה לדין תוך תוכו, כיון
 דשיעור פחח שלי ושיטור ביטול תורת כלי שלו הכל שיעור
 אחד הוא ככוגס משקה, איכ הא לא טליט לעולם סחימה
 בכיה שחוטיל לדין חוך הוכו, ובחוםפחא הא חגיא להדיא
 דגם בחביח של חרס מהגיא םחימה להציל, והוא זה מדין
 חוך הוכו לדעה הראביד, וציע. אם לא שטמא, דגם לדעה
 הראביד הך סיפא רחביה שחצלח מיי סחימה הוא מדין
 צ״פ, כיון דהיא כיח, ורק רישא דחוספחא הך דםל וקופה
 וחמה שהם כיש הוא דמוכרח דהצלחן היא מדין חוך הוכו,
 דהא כיש איגן מצילין בציפ, ובהו שפיר מציגו םהימה לדעה
 הראביד חשגיקב בכדי פחחו עד כמוציא זיחים, וציע בזה.
 ועוד קשה על דבריגו דהספרא קאי לעטן שלא הועיל לו
 נם סחימה, דאיכ איך הניא ראם היו גקובין בכיה ככוגם
 משקה אין מצילין, והרי בכיה צריך להיוח דנן דמצילק
 מדין ציפ, דהוי שיעזרא עד רובו או כמוציא רמון. וציל
 דאהינ דמדין ציפ מציל, אלא דהספרא איירי הכא לענק
 דין חוך הוכו, ועיז הוא דקאמר דשיעורו בכיה ככונס
 חשקה, וחשכחח גווגא דליה בי, הצלה דצ״פ גס בכיה,
 זצריכיגן לדין חוך חיכו, כגון בכלי טמא דקייל דאיט מציל
 בציפ, אכן למנין דין חוך חוכו, ראינו כלל מדק הצלה כפגי
 הטומאה, אלא דעיקר דינו הוא דמה שבחוך הכלי הפנימי
 לא הוי בכלל הוכו של החיצון, והוא דין חילוק חוכוח, בזה
 ליכא נפקוחא אם הוא כלי טהור או טחא, ובכל גווני
 מציל. וכן הוא חוכרח חהא דחזינן דשק בחוך כיח והכניס
 הכיח לאויר התנור הטהור דהחנור טהור, וכמבואר בחוספחא
 ובספרא שס, והרי כיון דהטוטאה בהק־ הכיח איכ הא
 נטמא הכיח מאוירו, ומימ מציל שלא יחטמא החטר, וזה
 להדיא דגם כלי טמא מציל בחוך חוט. וכן הס הדברים
 מבוארים בחום, זבחים דף ג׳ עיייש. ולפיז הרי מציגו
 גוונא דצריכיגן דוקא להצלה חוך הוכו גם בכיח, וא״כ הרי
 מיושבים היטב דברי הספרא דחטא רכל שניקב בכיה ככונס
 משקה ובכיש כמוציא זיחים אינן מצילין, דאיירי לפנק עצם



 מקיאות דדים הלר פה

 אלא דהא מיהא קשיא, דאמאי לא חהגי בשירה ותיבה שבים
 גם הך שימורא דבכדי מהרתם לבמל מהן תורת כל/ רהא
 מותר לטבול בהן משום טעמא דביניול כל/ ולמה צריכינן
 בהו דוקא להך הכשירא דעירוב מקואות דרבה שיעורי׳
 והוא כשפופרת הגור. וגראה דהגה הך דיגא דאין טובלין
 ככלים איתא בספרא על הקרא דבור מקוה מים יכול אף
 בור שבספינה יהא טהור תיל ממין מה מעין שעיקרו
 בקרקע אף מקוה שעיקרו בקרקע, הרי דהא דאין עובלין
 בכלים לא תלי עיקר הפסול בדין כל/ אלא רכל שאינו
 בקרקע אין מטבילין ב/ וגס אם המיס אינם בכלי אלא
 בשבר כלי גיכ אין מעבילין בהן, כיון דבעיגן דוקא שיהיו
 המים בקרקע, ולפיז הרי ציע עיקר הך דיכא שפסק הרחבים
 דכשנשתברו ונתבטלו מתורת כלי מטבילין בהן, והרי זה לא
 תלי כלל בדין כלי, ומאי איכפת לן בין כלי לשבר כלי.
 והפשוט בזה, משום רכל שקבועין ומומדין בקרקע תשובץ
 המים שבתוכן כאלו הן בקרקע, ואך דבכליס הוי דיכא
 דאפילו אם הן קבועים בקרקע יש להן דין קבלה בפיע,
 והמים שבהן אינן בקרקע, ועיכ זהו שפסק הרמביס
 דכשנשתברו וקבען בקרקע מטבילין בהן, דכיון דגשתברו
 ופקע מהן תורת כלי ממילא אהניא קביעתן בקרקע לענין
 זה שהמיס שבתוכן הרי הן בקרקע וכשרים לעבילה. אשר
 כיז לא שייך אלא כשעומדין באק, משאיכ בשידה ותיבה
 שבים, דממידתן במים לא הויא כעומדין באק לגבי השידה
 והתיבה בעצמן, וממילא דהמים שבהן גיכ איגם בארץ,
 ולפיז גם משברו דפקמ מהן תורת כלי, מימ כיון שהמים
 שבתוכן לא הויין טור בארץ הרי הן פסולים לטבילה, ופיכ
 אין בהו רק הך הכשירא דעירוב מקואות, רהמים בעצמן
 הן מעורבין עם המיס שבים, ועי״ז הוא דהויין בקרקע,
 ואין מוגתין בהשירה והתיבה כלל, וכשרק לעבילה, ובזה הא
 הוי שיעורא כשפופרת הנוד וכשינ. ונראה דגם דעת הראביר
 כן כמשיכ, ולזה הוא שהביא דברי ריי דסובר דבגדול ד׳
 עפתים ובקען ברובו, אשר לכאורה ציע למה הביא זה,
 דהרי קייל כרבנן דשיעורא הוי כשפופרת הגור, אלא דבאמת
 הלא גם ריי סובר הך שיעורא דעירוב מקואות כשפופרת
 הטד לעיל בפרק זה גבי עוקת המערה, ורק דהכא בכלים
 סיל לריי למומרא דלא סגי בשיעורא דשפופרת הטד,
 שהוא רק דינא בעירוב מקואות, אלא דבמיגן גם שיבטלו
 מתורת כלי, ואפילו רבנן הרי לא פליגי רק דםיל דסגי
 במעמא דעירוב מקואות למוד, אבל בשיעורא דביטול כלי
/ וזהו שהשיג הראביד, ׳  הרי לא מציגו מי שחולק על ר
 דאם בא ט לדון ולהכשיר את המקוה, מטעם ביעול כלי,
 הא צריכא שיעורא רבה ד טפתים בגדול ובקטן ברובו,
 אלא דכיון דגפיש האי שיעורא משיעורא דעירוב טקואות
 שהוא כשפופרת הניד, איכ הא ממילא לעולם לא צריכינן
 להך עעמא דביעול כלי, לדידן דקייל כרבנן דעממא דעירוב
 מקואות לתור מהט, אבל עכ״פ הא מיהא דשיטורא לשפופרת
 הנול למולם בעינן, כיון לשיפורא דביטול כני נפיש טפי.
 והבה סיים הלאביל לאיך אפשר שלא יהא בקרקעיתו
 ורפט חרס הראוי לקבל טומאה עיי יחודו להשתמש
 בו ונמצאת טבילה זו בכלים, ובזה הראביד והרמבים לטפמייהו
 אזל/ ללקמן פיח הליז פסק הרמבים למטהרין את המקואות
 זמיז עיי סילון, והראביל כתב שם זיל בתוספתא ואס
 היה הסילון כפוף כל שהוא פוסל וקשיא לי שהרי אמרו
 כמשנה הכלים העהורים שבכלי תרם הסילונות אפיפ שהן
 כפופין ואעיפ שמקכלין, ואולי אע״פ שהן טהורים לעצמן
 מימ כיון שבט קבלה הן ומקבלין פסולין למקוה מידי דהוה
 אכלי גללים וכיוצא בהן משט שיש עליהן תורת כלי קיטל
 מכיל, והרחבים הרי לא הזכיר הך חילוקא דכפופין, ומשמע
 דםובר דאפילו כפופין כשרץ לחכר את החקואות. ועיין

 בכימ

 הרועד רבנו הלכו!
 דאעיג דתיקון הזפת איגו מועיל לאשוויי׳ כלי מימ כיון דמועיל
 מיהא זה להתשיבו ראוי לתשמיש ולהיותו ראוי לקבל טומאה
 סט בזה, דממילא הרי תוזר בו הך דיכא של וכל כלי דאית
 בי/ שהוא תשוב כלי גם כמו שהוא מתה בגקיבתו, דגהי
 דבלא סתימת הזפת הרי אית בי׳ גם התסרק של צורת כלי,
 אכל כיון דכיז הוא משום דין טהרמו, איכ ממילא דכל
 שחוזר בו לין טומאתו הדר בדיני/ ואית בי׳ גם הרץ של
 וכל כלי, שחשוב כלי ככל גווני גם כשהוא שבור, בלעדי
 התיקון, ולהכי הוא שהוסיף הרחבים טעחא רכל כיח שטהר
 שוב אין לו טוחאה לעולם, דיסוד הך דינא הוא רכל שהופקע
 ממנו תורת כלי שלו פעם אחת שוב אינו חוזר לו, ועיכ
 גם הכא כיון דבעת טהרתו מיהא בטל חיגי׳ גם שם כלי,
 מ״כ איגו חוזר עוד לדין כית ועהור מלקבל עומאה עוד.
 וניתא נמי מה דמתלק הרמב״ם בין תבית שטפלה בגללים
 ובין מרם שגיקב וסתמו בזפת, דהך דטפלה בגללים הא איירי
 באין בכל תרם בפ״ע כדי תשמיש, ורק רעיי תיבורן יתד
 הוא ממשו כלי וראויין לתשמיש, ואיכ אין זה שירים מכלי
 שהי׳ מקודם, ורק פנים תדשות של כלי תדש הוא דהוי
 כאן, וא״כ הרי םגי בטעמא דבטל מיני׳ תורה כלי לתור,
 לרינא רוכל כלי לא שייך הכא, הה נאמר על תורת
 כלי שמקודם ולא בפגים תדשות, וכיון דטפילת גללים לא
 משויא כלי תדש, ע״כ היה בטהרתה, ורק במרס שטקב וסתמו,
 לתוזר לתורת כלי שמקודם, ואית בי׳ דיגא דוכל כלי, בזה הוא
 שהוצרך הרטבים בדין טהרתו לטעמא דכית שטהל שוב אין

 לו טומאה לעולם, וכמשיג.

 הלכות מקואות
 פיו הל״ד הלוקח כלי גדול כגק חבית גדולה או טריבה
 גדולה ונקבו נקב החטהרו וקבעו באק
 ?משאהו מקוה היז כשר עכיל, ובהשגות זיל דבר זה אינו
 מחוור להטביל בתוכו אלא שאין המים היוצאין ממט פוסלין
 את המקוה אבל להטביל כתוכו מד שיהיו המים שבתוכו
 מעורבים מם המקוה כנקכ שהוא כשפופרת הנוד ריי אומר
 בכלי גדול ד טפתים ובקטן ברובו הרי ר״י שהוא מתמיר
 בהטבלה בתוך כלי ורבנן מיהא כשפופרת הגור בטו ואמיפ
 שהשירה והתיבה בכלי שניקב בכדי טהרתו הוא ועוד איך
 אפשל שלא יהא בקרקעיתו ודפנו תרם הראוי לקבל טומאה
 עיי יתורו להשתמש בו ונמצאת טבילה זו בכלים טכיל,
 ומיין לקק פרק זה הלית שפסק הרמבים כן דשידה ותיבה
 שבים אם היו נקובים כשפופרת הנוד מטבילין בהם, וכרבנן
 למשנתיט, ובמיכ דהרמבים מתלק בין שידה ותיבה שבים

 להך להכא לשימורו בכדי טהרתו,
 מראה התילוק בזה, דכאמת הויץ תרי דנים מחולקים,
 שיפולא לשפופלת הנול הוא לענין עירוב מקואות,
 וכלחנן פיו למקואות מוקת המטלה אין טטבילין בה אלא
 איכ היתה נקובה כשפופרת הטד, והתם לא איירינן בכלים
 כלל, אלא לענק היטל שני המקואות יתד, ומהני הך שיעורא
 גם בשידה ותיבה שבים, משום הך טעמא דעילוב מקואות,
 מפשק המים שבהן מעולבין עם המים שבים, והשיבי
 כמונחים בים ואינם ככלי כלל ומטנילק בהם, אכן הך
 שיעורא דככד טהלחו הלי לא מהני כלל לענק עילוב
 המים, אלא דמיקר הכשר זה הוא משום שנשברו ונחבטלו
 מהורה כל/ופ״כ אף שהמים שאובין כמונחים בחוכם,מימ
 כשרים לטבול בהן, כיין שאץ כאן עוד טבילה בכלי, דהא
 בטלו מהורה כלי, ובהך שימורא לביטול כלי הוא שפסק
 הרטבים דהוי בכדי טהרחו. אשר על כן לא קשיין אהדדי,
 כיק דהרי חיני הכשרי נינהו, חרא עיי עירוב המיס, ושניה
 עיי ביטול ההורה כלי, ובחדא מינייהו מחכשרא, וכשינ.



 מקיאות דדים הלר

 שכתב הנא למיידי במחלץ, ט היכי ללא ליהוי בהו די3
ק  חיבור להממץ, ומשרה הוא לחייל פלייהו לין שאיבה. א
 הרי זה דזוחלין לא הויין חיבור הוא רק במקוה, אבל במעין
 הרי קייל דגם הזוחלין חיבור, וכדחנן בפיה למקואות
 הזוחלין כמעין והנועפץ כמקוה, וברמבים בפימ הייג זיל
 המים הזוחליןמן החעק הרי הן כמעין לכל דבר והמנעפין
 מן הממין וכו׳ הרי הן כמקוה ואין מעהרין אלא בארבעים
 סאה מומדין מכיל, והייגו משום דהרתב״ם מפרש דהא
 דגועפין כמקוה הוא ממם דנפסקו מהמעין, וכמו שפםנן
 כן גם גבי גל שנחלש דדינו כמקוה, כיון דאינו חחובר
 לחמין, ורק הזוחלין שמחוברין למעין הוא דדיגס כמעין,,
 ובע״כ דבחמין גם זוחלין הויין חיבור. אכן נראה לימר בדעח
 הרמבים, דס״ל דבאמח מעיקר הדין הי׳ צריך להיות דהחים
 שבחוך השוקח איגם גפסלין לגמרי, ולא חייל עלייהו דין
 שאיבה, כיון שהן מחוברין להמעין, ורק ללק ממין פקע
 מינייהו, ואף דחחוברין להממין, מימ אהני להו זה שהם
 בחוך השוקח להפקיע מינייהו דין חמין, וצריך להיוח דינם
 כמקוה, ורק דכיון דפקמ דין מעין מינייהו שוב הדר דינא
 דאין הזוחלין מערכין ובעל מהן חיבורן להמעין לגמרי,
 וממילא רחל עלייהו דין שאיבה מיי השוקח ופסולין י לגמרי.
 ונמצא דהרי דינים בזה ולחרווייהו צריכיגן, חרא מה רעיי
 השוקח פקע מינייהו דין מעין אף שהן חחוברין לממין,
 ושניה מה דפקמ חינייהו חיבורן להמעין עי״ז שהן נזחלין,
 משום דבמקוה קי״ל דאין הזוחלין מערבין, וממילא דנפסלין
 לגמרי חשום דין שאיבה שחל עלייהו מיי השוקח, וזהו

 דברי הרמב״ם.
 אלא לציע בעיקר הך טעמא, מדוע נפקעו מדין מעין
 ע״ג השוקח, ושאיבה לא חלה עלייהו, וצ״ע ראם
 אך ליה בהו פסול שאיבה, א״כ הרי הן ממילא כמעין גמור,
 וכדחגן בחחגי׳ דהעכירו ע״ג שפה כל שהוא כשר חוצה
 לה שהמעין ממהר בכיש, הרי דמועיל חיבורן למעין גם
 להמשוה מעין, ואיכ גם בחוך השיקה יועיל חיבורן להיוח
 כמעין, אם לא דחשיבי כשאובץ, ול״ע. אכן גראה, דהנה
 שם בפ״ה חגן העבירו ע״ג כלים או ע״ג ספסל ר׳ יהודה
 אומר הרי הוא כמו שהי׳ ר׳ יוסי אומר ה״ה כמקוה, ר״ל
 דפקע מיני׳ דין ממין ונשאר בו רק דין מקוה. וביאור
 המשנה נראה, עפי״מ דחנן שם ונועפין שעשאן זוחלין סומך
 אפילו מקל אפילו קנך, אפילו זב וזבה יורד וטובל דיר
 יהודה ר׳ יוסי אומר כל דבר שהוא מקבל טומאה אין
 מזחיצין בו, והך נועפין שעשאן זוחלין פירושו לדמה הרמבים
 דהיינו שהעמיד דבר חחת הנועפין ונעשו זוחלין ומחוברין
 למעין, ופליגי בזה ר׳ יהודה ור׳ יוסי, דר׳ יהודה סובר
 דחזחילין בכל דבר, ור׳ יוסי סובר דכל דבר שמקבל עומאה
 אין חזחילין בו כדדרשינן בזבחים׳ דף כיה דבמינן הוייחן
 עיי מהרה. אשר עיכ זו היא פלוגחחן גסי הכא בהעבירו ע״ג
 כלים וספסל, דנחלא דזחילחו וחיבורו למעין הוא בדבר
 המקבל עומאה, וע״כ ר׳ יהודה לעעחי׳ ס״ל דהרי הוא
 כמעין, ור׳ יוסי לעממי׳ דכל דבר שמקבל עוחאה אץ
 חזחילין בו, ובעל מיני׳ דין חיבורו למעין, וע״כ הרי הוא
 רק כחקוה. ולפ״ז הרי גיחא גס הך דשוקה כמשיכ, דנימא
 דאיירי בשוקה החקבלח טוחאה, דפקע מהמים דין חיבור
 למעין, וחחילא דהדר דיגא דאין הזוחלין חערבין, ופקע
 מיגייהו דין חיבור לגמרי, וממילא מפסלו משום שאיבה,

 וכמש״כ.
 אכן עדיין ציע, דהרי חהא דחגן ברברי ר׳ יוסי דהרי׳
 הוא כמקוה, אין להוכיח דלעגין מקוה ליחא לכל הך
 דיגא דהוייחן טיי טהרה חהא, דייל דטעמא הוא משום
 דלעגין דין מקוה אין הכלים והספסל מםייטין כלל לזה,
 כיון דלא צריטגן לעגין זה לדין חיבור להמעיט ורק דהמים

 מצד

 88 חרושי רבנו הלכית

 בכימ שם שהביא הא דחגן פיר ממקואוח סילק שהוא צר
 מכאן ומכאן ורחב מן האמצמ אינו פוסל משום שלא געשה
 לקבלה, והקשה מזה מל הראביד שסובר דלמולם פוסל אף
 שלא נעשה לקבלה. ולדעה הראביד ציל, דסיל דהכא שאני,
 דטון דהםילון הוא המחבר אח שני החקואוח יחד להצערף
 למ׳ סאה, איכ הוי דינו כעובל בהסילון עצמו, כיון שהמים
 שהטבילה מולה בהן הוא בסילון, ומיכ סיל להראביד
 דהחשגה והחיספחא לא פליגי, דהחוספחא איירי לטנק
 לטבול בחוכו, בזה הוי דיגא דכפופין פסולים ואפיפ שלא
 נמשו לקבלה, משאיכ המשגה דמיירי לעגין לפסול אח
 המקוה במים היוצאין ממט, בזה כל שלא נעשה לקבלה
 אינו פוסל. ומכיפ הא מבואר בדברי הראביר, רכל כלי
 קיבול שלא נעשה לקבלה דין כלי קיבול עליו, ודוקא לענין
 טומאה הוא דבעינן מיוחד לקבלה, ומשוס דילפינן דומיא
 דשק שמיוחד לטלטל מלא וריקן, אבל בשאר דיני כלים
 לעולם תורה כלי קיבול עליו, ואפילו לא יחדו לקבלה, ואין
 מטבילין בחוט. אשר ע׳כ זהו שהשיג גם הכא, מהי משבר
 ואיגו ראוי לקבלה עוד, אכן הרי כל זה הוא לטגין חשמישו
 המיוחד לו, אבל כיון שיש בקרקעיחו זדפט חרס הראוי
 לקבל טומאה מיי יחוד, איכ הא גמצא דאף קודם יחודו
 הרי הוא ראוי לקבלה, אלא דאיגו מיוחד להשמיש קבלה
 זה, והוי דיגו ככל כלי קיבול שלא גחיחדו לקבלה, דפסולין
 לטבול בהן לרעח הראב״ד. והרי בהחלה דבריו כהב הראב״ד
 דמ״מ כלי זה שנשבר איגו פוסל אח החקוה ע״י מיס
 היוצאין ממנו, אשר מזה חוכח להדיא כמש״כ לחלק לדעה
 הראב״ד, דלמנין לפסול את • המקוה ע״י המים היוצאין ממנו
 בעינן דוקא שיהא הכלי עשוי ומיוחד לקבלה, וכשינ. אכן
 הרחבים הרי לא חלק כלל בהך דמטהרין אח המקואוח בין
 סילון כפוף, לאינו כפוף, וס״ל רכל שלא נחיחד לקבלה
 אין. עליו חורה כלי כלל וכשר גם לטבול בחוט, ולהכי
 כשר לטהר אח החקואוח ולחבק יחד גם בסילון כפוף,
 ועיכ פסק גס הכא בלוקח כלי גדול דכשר לטבול בחוכו,
 ולא איכפת לן במה שיש ט חרס הראוי לקבל טימאה ע״י
 יחוד, דכיון דהשתא מיהא לא גתיחד, הלא ,אין עליו תורת

 כלי לדעת הרמביס ומטבילין בו, וכש״נ.

 פיט הל״ט מעין שמימיו יוצאין ונמשכין לתוך השוקת,
 ואחיכ יוצאין מן השוקת ומחלץ, הרי כל
 המים שבשוקת ושחק לו פסולין עכ״ל, דין זה הוא במקואות
 פיה. אלא דצ״ע למה כחב הרמב״ם שהן נזחלין, כיון
 דהן פסולין לגמרי מחמה שאיבה, וא״כ הרי גם באשבורן
 הן פםולין, ולמה כחב שהן נזחלין, וציע. ולומר דלדעח
 הרמגיס הם באמה כשרין באשבורן, ורק דדין מעין פקע
 מיגייהו, ג״כ לא משמע, דלשק פכולין משמע דלגמרי פסולין,
 וכן מוכח מהמשנה, דבםיפא חנן דהיה כמקוה והכא חנן
 פםולין, איכ הא משמע דפסולין לגמרי, וכן מהא דפסק
 הרמביס בהל״י שם זיל מעין שמימיו נמשכין מיג כלים
 שאין להן ביה קיבול וכו׳ היז כמקוה וכו/ מבואר להדיא
 דביש להן ביה קיבול פסולין לגמרי ואינן אף כמקוה, יציע
 הא דכחב הרחבים וכזחלין, כיון דגם בלא זחילהיפסולין,

 וציע.
 והנראה לומר בזה, דהגה הדיש שס הקשה דאחאי כפסלי
 המים שבשוקח והלא הם. חחוברין למעין,
 וחירץ דפסילי מיהא מךרבכן עיייש, והכה יערם ברמבים
 בפיח הל״ת שכתב וזיל ג׳ גומות שבכחל החחחוכה והעליונה
 של כ׳ סאה והאמצעית של מ׳ ושטף של גשמים עובר בתוך
 הנחל אכרפ שהוא כככס לתוכן ויוצא מתוכן אין זה עירוב
 וכי׳ שאין המים הנזחלין מערכין אאיכ ממדו עכיל, הרי
 דזוחלין לא הויין חיבור כלל, ולפיז הרי י״ל דלהכי הוא



 מקיאות חיים הלוי פט

 תיותן בהמפץ, ואיכ הרי גם כשביאתן לתוך הכלי היא
 מהאויר, גיכ מיקר הכשר המילוי הוא פייז סהמים מחוברץ
 אז להמעץ, וכיון דהתיבור הוא עיי דבר המקנל טומאה,
 איכ הא נמצא דלעולם אית בהו ההיי' שע״י עומאה, בזה
 שחיבורן למעין הוא עיי דבר המקבל טומאה, ומשנה שלמה
 שנינו דכיד שהוא מקבל טומאה אין מזחילין בו, ואמיפ שהמים
 כבר נתרתקו מן הדבר המקבל טומאה מימ מקרי הוייתן
 עיי טומאה משום דתיבורן להמעין הוא עיי דבר המקבל
 טומאה, והיג דכוותה, וקשה דאיך מוכית הסוגיא חינה
 דאויר כלי ככלי דמי, והרי אף אס לאו ככלי דמי הויא
 גיכ הוייתן עיי טומאה בחיבורן להמעין. ועיכ הוכית מזי.
 הרמב״ם, דמיירי בגווגא שהמים מחוברין למעין גס בלא
 הדבר המקבל טומאה, ואך שהדבר המקבל טומאה גורם
 למעשה המילוי, וע״כ כל שהגיעו לאויר כלי, דלא צריכינן
 עוד לסיוע של דבר המקבל עומאה, פקע מינייהו דין הוי׳
 שעיי טומאה, וזהו דמוכיחה הגמ׳ דאויר כלי ככלי דמי,
 דאלאיה לא מיפסלי משום דכבר פקע מינייהו מעשה ההד׳

 שעיי טומאה.
 ובאמת דלפירשיי דמיירי בגוונא שהחיבור למעין הוא
 בדבר המקבל עומאה, איכ הא קשה דאיך
 מוכיהה הסוגיא דאויר כלי ככלי דמי כיון דלעולם הויא הוייתן
 עיי עומאה, וציע. אכן גראה, מפיימ דאיתא בתגיגה דף
 ייט מטבילין בראשין ואין מטבילין בכיפין, ועיין ברמבים
 פיט מה׳ מקואות היית שכתב זיל לפי שאין מטבילין בזוחלין
 קיו באויר, הרי דגל שנתלש איגו מטהר בזותלין, והייגו
 משוס דכיון דאיגו מתובר להמעין פקע מיגי׳ דין מעין,
 אכן ימויש בתורת הבית ריש הל׳ מקואות שהביא בשם
 רית להוכית דגם מטין צריך ארבטיס סאה לטבילת אדם,
 מהא דתגן בפיה דמקואות גל שנתלש ובו ארבעים סאה
 ונפל על האדם.ועל הכלים טהורק, הרי דסיל לריה דגם
 אחר שנתלש מן הים גיכ דינו כמעין. אשר לפיז נראה,
 דהא דתנן רכל דבר שמקבל עומאה אין חזחילין בו, שפירשה
 הרחבים דריל שכל שהזחילה והחיבור למעין הוא .עיי דבר
 המקבל-טומאה שוב אינו ממהר בזחילה, וכחבואר בדבריו
 בפיט שס, כ״ז הוא כפי שיטתו רכל שנפסק מהמעין פקע
 מיני׳ דין מעין, ונמצא דהתיבור להטעין הוא יסוד דין מעין
 שבו, וט״כ כשהוא בדבר המקבל טומאה איכ הא תלה בי׳
 פסולא דהוייתו עיי טומאה, כיון רכל הכשרו הא נפשה
 עיי הדבר המקבל עומאה, ואינו תוזר להיות מעין כי אם
 כשישוב ויתתבר להמעין בלא דבר המקבל טומאה, משאיכ
 לשיטת רית דגם בשגתלש מן המעין דיגו כמעין, איכ גם
 כשגתתבר למעין עיי דבר המקבל טומאה, אבל מימ כיון
 דאין אנו צריכין להחיבור כלל, ואין החיבור מוסיף בו שום
 הכשר, איכ ממילא דאין זה הוייתו טיי טומאה. ולפיו הרי
 ניתא שיטת רשיי, דהנה בזבתים שם בעי מיני׳ ר״א מר״י
 וכו׳ אויר שאין סופו לנות כמונת דמי וכו׳ איל תניתוה תבית
 שמונחת תתת הזינוק מים שבתוכה ושבחוצה לה פסולין
 וכו׳, ריל משום דפקע מינייהו דין חים חיים ע״י אויר
 החביח, ושימ דאויר כלי ככלי דמי, הרי דאם אויר כלי לאו
 ככלי דמי לא פקע מיגייהו דין חים חיים גם כשהם באויר
 הכלי, ולדעת הר״ת גם אם הס אז תלושין מהמעין גיכ דין
 מים תיים בהו, ולפיז שפיר מוכיתה הםוגיא דש״מ אויר כלי
 ככלי דמי, דאי לאו ככלי דמי אמאי פסולין בנתן ידו או
 רגלו והא אק כאן הוי׳ שעיי טומאה, לאי משוס תיבורן
 הלא זה איגו בכלל הוי׳ כלל, לפי שיעת הרית דגס בתלושין
 מהמעין דין מים חייס בהן, וכל עיקר פםולן משום הוי׳
 טיי טומאה בעיכ הוא רק במה שמסייע שיעברו המים
 לתוך הכלי, ולפיז הרי מפיון שהגיעו לאייר הכלי שוב אין
 צורך להסיוע, ואיכ הרי שפיר מוכיחה הגמ׳ דאויר כלי ככלי

 דמי

 חרושי רבנו הלכית
 מצד עצמן הרי הן ממילא מקוה במקומן, כיון דאיגן שאובין,
 איכ ממילא דאין כאן תםרון דין הוייתן עיי טהרה בזה
 שהכלים מקבלין טומאה, ודוקא לענין שיהא דין מעין על המים,
 שזה בא רק מחמת תיבורן להמעין, בזה הוא דאמרינן דכיון
 לחיבורן בא טיי הכלים מקרי אין הוייתן טיי טהרה, אבל
 אהינ דעצם הרין דה־וייתן מיי טהרה איתי׳ בין במעין ובין
 במקוה, וממילא דגם במקוה במקום דצריכינן תיבור צריך
 שיהא החיבור דוקא עיי דבר שאינו מקבל עומאה, אשר
 לפ״ז הרי אכתי צ״ע דברי הרחבים דשוקת, דהרי בשוקת
 ־אילולי דין תיבורה להמעין הא נעשק המים שבה שאובין,
 כיון שהיא כלי המקבלת, ורק מדין תיבורה להמעין הוא
 שאנו מין. להכשירה, שלא יתול על המים שבה דין שאיבה,
 •ואיכ הא גמצא דגם לעגין דין מקוה שבה גיכ צריכינן
 להתיבור שנעשה עיי השוקת, וכיון דאייריגן הכא בשוקת
 המקבלת טומאה הא הויא הוייתן עיי טומאה גם לענין מקוה,
 ־ושוב קשה ל״ל עעמא דזתילה, ותיפוק לן דבלאיה פםולין
 ־משום דאין הוייתן עיי טהרה, ומ״ש דין מקוה מדין מעין,
 ?זציע. ונראה דרמת הרמבים היא, רהדין של הוייתן עיי
 שהרה הוא רק במעין ולא במקוה, והטעם בזה, או משום
 דעיקר הלכה זו לא נאמרה רק במעין ולא במקוה, או
 משום רכל מעין מקרי חלות שם של ממין, והמתובר לו
 צריך נ״כ שיחול מליו שם ממין, משא״כ במקוה, דלית בה
 שום לין •של• תלות שם, ורק הוא מילי לממילא לדין מקוה
 בה, וכל המחובר לה שתל בו לין מקוה הוא גיכ לין
 דממילא, כיון רכל עיקרה של דין מקוה הוא דין דממילא,
 ואשר על כן לא שייך במקוה הך דיגא רהוייתן מיי טהרה,
 דרין הוי׳ לא שייך רק במידי דאית בי׳ תלות שם, ולפיז
 שפיר קם דיגא רכל מעין שפקע מיגי׳ שם ממין משום
 דהוייתו שלא עיי טהרה הרי הוא נשאר בדין מקוה, והוא

 כמשיכ ברמת הרמבים, וכש״נ.
 milt בזבתים דף כיה מנן התם נתן ידו או רגלו או
 עלי ירקות כדי שימכרו מים לתבית פסולק עלי
 קנים ועלי אגוזים כשרה, זה הכלל דכר המקכל טומאה
 פסולין דכר שאינו מקכל טומאה כשדין מנהימ ראר״י
 משום ריכיא אמר קרא אך מעין וכור מקוה .מיס יהי׳
 שהור הוייתן עיי עהרה תהא, ועיין כרשיי שפי׳ דקאי
 שהמים מקלתין למרתוק ואינן יורדין להתבית ועיי הדכר
 המקבל טומאה הוא שעוברין המים להתבית, ולפיז נמצא
 דמצם התיבור של המים היוררק להתבית להמעין הוא עיי
 הדבר המקבל טומאה. אכן ברמבים בפיו מה׳ פרה אדומה
 הלית זיל נתן את התבית במים ודתק המים בידיו או
 ברגליו או בעלי ירקות כדי שיעברו לתבית הרי אלו פסולין,
 וכן אם שקעו בחים כרי שינברו החים ויעלו וישפכו לחבית
 פסולין וכו׳ זה הכלל דבר שהוא מקבל עומאה אם סייע
 בו המים כדי שימלאו הכלי החים פסולין פכיל, הרי דמפרש
 לקיימא בנוונא שמצם ביאת המים הוא באמת מהמעין
 עצמו מיד לתוך הכלי, והדבר המקבל טומאה הוא לק גורס
 ומסייע לביאת המים מהמעין לכלי, וס״ל דגם בכהיג מקרי
 הוייתן טיי טומאה ומיפסלי, וציע למה לא פי׳ כפירש״י
 דמיירי דמצם ביאת המיס וחיבורן להטעין הוא טיי דבר
 המקבל טומאה, והרי לכאורה ייל דרק בכהיג הוא דמיתשבא
 הוייתן עיי עומאה, ולא בגרמא וסיומ בעלמא. אכן גראה
 מה מוכרה מהםוגיא שם, דאיתא ארית אר״י זאת אומרת
 אויר כלי ככלי דמי, וריל ראם נימא דלאו ככלי דמי, א״כ
 הא נמצא דהמים באין לחוך הכלי מהאויר כלי, ואז הרי
 ליחא לההוי׳ שע״י עומאה כלל, ואם נימא כפירשיי
 למיירי בגוונא שעצם החיבור של המים להמעין הוא עיי
 הדבר המקבל טומאה, והלא דרשינן מיס חיים אל כלי
 שתהא תיותן בכלי, דהיינו שהמים יתמלאו בכלי מעצם
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 זחילה, רלפגין זחילה לא מהני כלל מה שיחול עליו על©
 לין מעין, ומה למעין ממהר בזוחלין הוא רק משום דינא
 רמי ממינות חמהרין בזוחלין, וגס במורן מחוברין למעין
 חיבורן אינו חמלה להם כלל להכשר זוחלין, ורק ללינם
 כגתלשו דמטהרין ג״כ בזוחלין, וע״כ כשרבו מליהן מים
 אחרים, מועיל הרוב לבמל מהן הך דיגא דחי חעיגות, רכצ
 דין מעין שיש מל המים גם בלא חיבורן במעין הרי פשיעא
 דמומיל בהן רוב לבטלן, משא״כ לעגין כיש, דתלוי במה שיש
 עליהן מלם דין מעין, וכדתזינן דבעינן שיהיו מתוברין למעין
 דוקא, בזה לא שייך כלל רוב לבטל דין ממין מהם, ואף
 לאחר שרבו עליהן מיס אתרים מ״מ דין מעין לא נתבטל
 חהן, רכל שהכשרו ודין חעין שלו בא ע״י חיבור, הרי הוא
 בהכשרו גם לאחר שרבו מליו מים שאוכין, כיון דאכמי
 הוא מחובר לחעין, עיכ הרי הוא בחיבורו והכשרו ודין
 מעין עליו, ומיכ זהו דתגן דמעין שרבו עליו מים שאובין
 שוה למקוה לטהר באשבורן, דהרוב מועיל לבעל ממט
 הכשרו של חעין וחי תעינזת לעטן זחילה, ושוה למעין
 שמעהר בכיש, וכש״נ רזה שיש על החיס עלם דין מעין
 עיי חיבורן למעין אינו מהבעל ע״י רוב, ולמולם דמיירי

 בחד גוונא, וכש״נ.
 אלא דאכחי קשה לדעה הרחבים, דהגה בחגיגה דף י״כו
 הגיא מטבילין בראשין ואין מעבילין בכיפין לפי שאין
 מטבילק באדר, והיינו משום דבעיגן דומיא דמעין שהיא
 בארץ, וכדאיחא בספרא פ׳ שמיני דדרשינן מה מעין שמיקרו
 בקרקע אף מקוה שעיקרו בקרקט, אכן ברטבים פיט מהי
 חקואוה הייה זיל אין מעבילין בגל כשהוא באויר קורם שיפול
 על הארץ ואע״פ שיש בו מ׳ סאה לפי שאין מעבילין בזוחלין
 ק״ו באויר, הרי דלדעח הרמב״ס כל שנחלש איגו מטהר
 עוד בזחילה, ולפיז הרי הדר שוה דין זחילה לדין כיש,
 דבחרווייהו בעינן דוקא שיחול מל המים דין עלם המעין,
 ולפ״ז הרי הדר קשה הא דחק שוה לחקוה לטהר באשבורן
 ולחעין לטהר בכיש, כיון דלדעח הרחבים הרי דין זחילה
 ודין כיש שוה. ואם כי ייל דגם לדעה הרחבים חלוק דין
 זחילה דחלוי במי חעיגוח חדק כיש דחלוי בעצם המעין
 וכמשיכ, והא דבגחלש איגו מטהר בזוחלין לדמח הרחבים
 הוא משוס דס״ל דכל שנחלשו המים מהמעין פקע מינייהו
 כל דין חורה חעינוח, אבל אה״נ לבמולן חחוברין למעין
 חלוקין הן בזה, דהכשר זחילה הוא משום דין מי מעינוח,
 והכשר כיש הוא משום דין מעין מצמו. אלא דכיון דאין
 לגו ראי׳ מהך דגל שנחלש, כיון דשם הא אינו מטהר
 בזחילה גיכ, איכ הא אין לגו הכרח להך חילוקא, ואיכ
 לדמח הרמבים בעצמו אכחי ציע הך דמעין שרבו עליו מים
 שאובין וכמשיכ, וצימ. ומיין בראיש בהל׳ מקואות סימן
 י״ג שכתב להדיא דגל שנתלש מטהר בזותלין, אלא דייל
 דהראיש סיל דגם מעין צריך מ׳ סאה לטבילת אדם, ואיכ
 גל שנתלש דינו כממין לכל דבר, והרמביס דסיל דממין
 מטהר בכיש אף לאדם, ע״כ מוכית מהך משגה דכל שנחלש
 פקע מיגי׳ דין ממין לגמרי. ועכיפ הא מיהא דלדעת
 הרמבים אין הכרח לחלק בין דין זתילה לדין כיש, וכמשיכ.
 ועל כן נראה לומר ברמת הרמב״ם, דבאמת הרי הא
 למקוה אינו מעהר בכיש הא אין זה פסול במצג*
 המים, ורק דין חסרון שימור יש בו, רכך היא הלכה לבעינן
 מ׳ סאה, ולפיז מעין דמעהר בכיש, כמו שמועיל מל מצמו
 לטהר בכיש, הרי כמו כן חועיל גם להשלים חסרון השיעור
 של מי מקוה דבעיגן בהו מ׳ סאה דוקא, דכשהם מחוברי!
 למעין הרי יש כאן שימור שלם המשלימן. ולפיז הרי ניחא
 הא דריבה עליו מים שאובין דשוה למעין דמטהר בכיש,
 כיון דמיי המעין אין כאן חסרון שימור גם במי המקוה,
 וכולו חקוה שלם הוא, ולא איכפח לן גיכ במה דמי
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 ־דמי, דאלאיה הרי איכא מילוי מים חיים בלא הוי׳ מיי
 טומאה, כיון דהמים שבאויר הכלי הרי הן ממין, ודין מיס
 תיים בהן, והן מצד עצמן כשרק למלאות מהן, ואין כאן
 הוי׳ עיי טומאה כלל, אלא ודאי שימ דאויר כלי ככלי דמי.
 והרמבים לטעמי׳ דסיל דליכא לדין ממין ומים תיים רק
 במתובר למעין, ואיכ גם המים שבאויר הכלי כל עיקר
 הכשרן למי חטאה הוא רק משום תיבורן להממין, ואם אך
 תיבורן להמעין הוא עיי דבר המקבל טומאה לעולם הוי
 בכלל הוייתן עיי טומאה, וקשה אליבי׳ הא דתלי לה הגמ׳
 בדין אויר כלי ככלי דמי או לא, ולהכי מפרש דמיירי בגווגא
 שהסיוט מדבר המקבל טומאה הוא מצד אחר ולא בחיבור

 המים למעין, וכשיג.
 ועכיפ גמציגו למדין בין לפירשיי ובין לפי׳ הרמבים, רכל
 שיש בו סיוע בשום צד שיהי׳ מהדבר המקבל
 טומאה, הרי הוא בכלל אין הוייחן עיי עהרה, והרי חגן
 במקואוח פיה מיו ומודים שהוא גודר כלים וטובל בהן,
 הרי דאעיג דמצם המקוה והכשר אשבורן שלו מהקיים עיי
 הכלים המקבלין טומאה מימ טובל בו, ובע״כ חוכרח דבמקוה
 ליחא לכל הך דיגא דהוייחן עיי טהרה ההא, ולפיז שוב
 הדריגן למשיכ, דבמקוה גם במקום דצריכינן חיבור החיבור
 יוכל להעשות בין טיי טהרה ובין עיי טומאה, וממילא רכל
 שפקט מיגי׳ דין ממין משום שתיבורו לטעק הוא עיי דבר
 המקבל טומאה הרי הוא נשאר בדין מקוה, ומיושבים היטב

 דברינו בהך דמעין שהעבירו עיג השוקת, וכשינ.

 פיט הליו למעלה מזה המעין שמימיו מומעין והרבו
 עליו מים שאובק שוה למקוה שאין מעהרין
 במים הנמשכים ממנו אלא במים הנקיים ועומדים באשבורן
 ושיה למעין שהוא מטהר בכל שהוא שהממין אין למימיו שיעור
 אפילו כל שהן מטהרין מכיל, כן הוא במשנה פ״א דמקואות,
 אלא להרינ בנדרים דף מ׳ מיב הקשה דמיש דלענין זותלין
 דינו כמקוה ולמטן כיש הוי כמעין, ומיכ פירש דרישא
 וסיפא קיימי בתרי טוני, וברישא דקתני שיה למקוה למהר
 באשבורן ה״ה כמקוה גם למטן שצריך מ׳ סאה, ובסיפא
 דקתני שוה למעין לעהר בכיש היה כמעין גס לעגין זותלין,
 אכן בדברי הרמב״ם שהבאנו הרי מבואר דמוקי לה בחד
 גוונא, ורק דדין זוחלין חלוק מדין כיש, ולמטן זוחלין הוי
 כמקוה ולעגין כיש ה״ה כמעין, וצ״ע דמיש דין זחילה

 מרין כ״ש.
 והבה במקואוח פיה חגן גל שנחלש ובו מ׳ סאה וגפל
 על האדם ועל הכלים טהורין, ומיידי בגל שנחלש מן
 הים, ואליבא דר״י דסובר במקואוח פיה דים מטהר בזוחלין,
 וכדקייל כן, או בגחלש מן המטין ואליבא דכויט, ולכן
 מטהר בגפילחו ואמ״ג דהוי זוחל, והרי חנן בהמשנה דאינו
 מטהר אלא איכ יש בו מ׳ סאה, ואעיג דמעין לדעה הרבה
 מהראשונים אין צריך מ׳ סאה אף לאדם, וצ״ל משום דכיון
 דנחלש מן המעין שוב אינו מטהר בכיש. וכן הוא בש״ך
 יו״ד סי׳ ר״א ס״ק כ׳, וחלוק דין כיש דממהר במעין
 דבעינן לזה שיהא חחובר לממין אז הוא דחטהר בכ״ש
 ולא בנחלש מהמעין, חשא״כ לענין דין זחילה לעולם דינו
 כמעין, ואפילו אחר חלישחו ג״כ ממהר בזוחלין. ונראה מזה
 מוכרח, דהא דמטין מטהר בכיש גאמר דוקא על מלם הממין,
 דבמה שיש דין מטין מל המיס בזה הוא דמטהר בכיש,
 ועיכ בנחלש דאין על המים מור דץ ממין איגו מטהר
 אלא במ׳ סאה, משאיכ לענין זחילה לא בעינן עצם המעין,
 ורק דכיון דהמים באין ממעין ודין מי מעינוח מליהן היה
 מטהרין בזוחלין. ולפיז הרי ניחא הא דרבו מליו מים שאובין
 •לשוה למקוה לטהר באשבורן ולמעין לטהר בכיש, והוא,
 דנימא דגם בעיקר ויסוד דין מעין חלוק דין כיש מלין
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 דבמלים הוא, ואיכ הא קשה דמאי מהניא הודאת שומר,
 כיון דמיקר חיוב המגופו הוא של בעלים, וא״כ גם לאחר
 הודאתו הא הניזק גובה דמי נזקו מהשור, והשומר מתחייב
 לשלם להבמלים משום דין שמירמ גופו, ומאי פריך הגמ׳
 הוה מודינא ומיפמרינא, וצימ. ואשר יראה מוכרח בזה,
 דבאמת מל מיקר נפילת השור ליד הנתק לא שייך כלל
 למיחייבי, לשומר מדין שמירת גופו, כיון דהטזק טכהו
 בחובו של הבעלים, ומה שהבעלים פורעים בו חובם אינו
 שייך לדין התק שמתחייב עבורו השומר, ואם באנו לרון
 דין חיוב שומרין על זה טפי, שבפשיעתו וגרמתו הבעלים
 מהחייבים בחיוב זה, לא שייך כלל דין שמירה מיז, דלא
 מציגו דין שמירה רק על גוף הממון עצמו, ולא על גרם
 חיובא, והא דקאמר הגמ, סוף סוף אח לאו חורא במיה
 שלומי לדידי, דמבואר בזה דהשומר מהחייב לשלם לבעלים
 דמי השור, הוא משום דבאמה כיון דהשומרין נכנסו החח
 הנמלים איכ החיוב שייך להשומר, וגם בשור חם דמיובו
 מגופו גיכ.חייל חיובא מל השומר לשלם מגוף השור, ואף
 דהשור הוא של בעלים, מימ כיון שמסרו לשומר שהשומר
 יכגס חחהיו בחובה הגזקין, על כן שפיר חייל במסירהו הך
 דינא שהניזק יפרע מגופו של שור בשביל חיובו של השומר,
 אשר מ״כ שפיר הוי דינא דהשומר צריך לשלם דמי השור
 לניזק, דכיון דבחובו הוא שנפרע השור לניזק, ואיכ הא
 נמצא דמכחו היא שנפל השור ליד ניזק, על כן שפיר הוי
 זאח בכלל שמירח גופו שמחחייב מעמם שומר, כיון דעיקר
 הפסדו של שור בא מל ידו. אשר לפיז מבוארח היטב
 פרכה הגמ, דאי חם הוה מודינא ומיפטרינא, ולא איכפח
 לן מה שהקשינו דהא אכחי חייב דמי שור לבעליו משום
 דהודאחו לא מומלח למיפטר בעלים, והבעלים הס עדיין
 בחיובם, ואיכ הרי אפסדי, להשור מיד בעלים, דחייב מיז
 משום שמירח גופו, ולפי המבואר הרי ניחא, דנהי דהבעלים
 בחיובם, אבל הא מיהא דהודאחו מהטא לגבי עצמו שיופקע
 מיני, חובה הנזקין, וגבייה הנתק היא רק מחמה חיובא
 דבמלים בלבד, ולא מחמה חיוכא דשומר, ואיכ שוב הדר
 דינא דאין השומר מהחייב בתשלומיו לנמלים, וליכא בזה
 חיוב חשלומין דשמירח גופו, וכשינ רעל גרמחו בפשימהו
 שהחול חובה חשלומין על הבעלים ליה בזה חיוב שומלין,
 וממילא דבהודאחו נפטר משניהם מהנתק ומהבמלים, וזהו
 דפריך הגמ, אי חס הוה מודינא ומיפטרינא, כיון דבהוראמו
 נפטר לגמרי. ולפיז הרי מיושבים היטב דברי הרמבים שכלל
 להך דינא דהשומרץ חייבין להחזיר דמי השור לבעלים, דהוא
 זה מטעם שמירח גופו, בהדי הך דנכנסו החח הבעלים
 שהוא מטמם שמירח נזקיו, כיון דנחבאר דחובח חשלומין
 של שמירח גופו בחם שהזיק הוא גיכ מחמה חיובא דשומר
 שנחחייב בחשלומי נזקיו, ואיכ יסוד חיובו הוא רק מה
 שנחחייב בחשלומי נזקיו, וזהי הא דנכנסו החח הבעלים.
 והנה החוס' בביק דף מיה חולקים מיז, שכחבו דבחם
 אין השומר יכול לומר לבעלים הרי שלך לפניך
 משום דחשוב התק ניכר, ולפי המבואר הרי אין כאן מובמ
 חשלומין של שמירה כלל, רק מטעמא דהשומר בעצמו מהחייב
 מזקין לשלם מהשיר, ואיכ אין זה שייך כלל לדין הרי שלך
 לפגיך, ולפיז ציע מאי דפריך הגמ, אי הם הוה מודינא
 ומיפטריגא, כיון דאכחי מהחייב דמי שור לבמליו משוס דין
 שמירח גופו. וגראה דהחוס, סיל, דזה לא יהכן כלל לומר
 שהשומר מהחייב לשלם בהשור של הבעלים, כיון דהזרא
 לאו דידי, הוא, אלא דממילא כן הוא, כיון שהבעלים מסרוהו
 לשומרים מיכ ממילא חל חיובא לגבוה מגוף השור, כדין
 חס שגובה מ^ופו, ולא איכפח לן חה רחובה הגזקין היא
 מל השומרין ולא על הבעלים, כיון דמכיפ יש כאן גטחה
 של חיוב, פיכ ממילא חשחמבד השיר בחיובו של שומר,

 אבל

 מקוה הרין רוכא, חדא דאכחי הרי יש כאן שיעור שלם
 מהמעין, ועוד דנם מי המקוה שאיגן ממטק הרי גיכ מקוה
 שלמה הויק מיי המעין שמשלים שיעורן, ועיכ מטהר ככיש,
 משאיכ לענק לטהר בזוחלין, רזה הוי פסול במצם מי
 המקוה, שאק מטהרין בזוחלק, ואין הממין מומיל להכשירן
 לזחילה, ועיכ אזלינן בחר רובא, וכל שרבו מליו מי מקוה
 שונ אינו מטהר נזוחלין, וכמו דאזלינן בחר רובא בכימ,

 וכשינ.

 הלכות נזקי ממון
ד הליל המוסר כהממו לשומר חנם או לנושא שכר #9 
 או לשוכר או לשואל נכנסו החח הנעלים
 ואם הזיקה חיינ השומר, נדיא כזמן שלא שמרוה כלל, אכל
 אם שמרוה שמירה ממולה כראוי ויצאה והזיקה השומרים
 פטורים והנעלים חיינין וכוי, שמרוה שמירה פחוחה אם
 שומר חנם הוא פטור ואם שימר שכר או שוכר או שואל
 היא חייכין מכיל, ונהשגוח זיל לא מיחוקמא הא אלא ככדי
 שידע כענק שאמרו נכור של שני שוחפין וכו׳ מכיל, והמימ
 כחנ דאיירי כשור חם דלא מיפטר כשמירה. והאומנם דהא
 ודאי דמיירי כחם, וכדמוכח כן מסיום דנרי הרמנים שכחנ
 דאם. שמרוה שמירה פחוהה שיח פטור ושיש ושוכר ושואל
 חיינין, ונמועד הא ודאי דמיפטרי השומרין כשמירה פחזחה,
 וכמיכ דמיירי נשור חם, אלא דמימ כחנ הראניד דמיירי
 בכדי שידע, משום דהראכיד סיל דכשמירה מעולה גם חם
 פטור, ואיכ הא קשה רישא שכחב הרמביס דנשמירה
 מעולה הבעלים חיינין, ואמאי חייבין כיון דעיקר הגגיחה
 הרא נגיחה של פטור, ועיז הוא שתיק הראביד דאיירי
 בכדי שידע, ואיכ נמצא דלגבי בעלים אינו בכלל משומר,
 והמימ חידש דגם שמירה ממולה לא מהניא בחם, ולהכי
 הוא שכחב דלא צריכיגן להך דבכדי שידע כיון דאיירי
 בחחה. אלא דציע, דבחם הרי כל חיובו מגופו, והא דהשומרין

 חייבין ריל לשלם להבעלים משום דין שמירח גופו, ומשוס.
 דאפסידוהו לשורו שהנתק נוטלו, ואיכ הא אין זה שיץ
 להך דינא דהשומרין נכנסו החח הבעלים, דהוא זה בשמירה
 נזקין שהשומר מהחייב לגבי הנתק. וציל דדעח הרמבים
 היא, דגם בשמירה גופו שמחחייב להבמלים, מימ כל שההפסד
 בא מיי שהזיק לאחרים הוי בכלל שמירח גזקיו, וזה צימ.
, חיר שאלו בחזקה חם וגמצא מועד  והנה בביק דף מ
 במלים משלמים חצי נזק ושואל משלם חיג וכר,
 וטמא לי, אי הם הוה משחלם מנופו, משום דאיל סוף
 סוף אח לאו חורא במיה שלומי לדידי, ונימא לי׳ אם חם
 הוה מודינא ומיפטריגא וכר, אלא הבימ כגון דאקדים בי
 דינא וחפסי/ יקשה לפי השיטה המבוארח בראביד בהשגוח
 שם דהא דד שימרק נכנסו החח הבטלים הוא רק למטן
 שהשומרין מחחייכין גיכ נהנזקין, אנל הנמלים נשארים
 למולם נחיונס, וגם נמסרוהו לשומר חיינין מזקיו, ואיכ
 הרי הא דמודה ומיפטר אינו מועיל רק למיפטר נפשי׳
 מהונה הנזקק שעליו, אנל הנמלים אכחי נחיונן הם,
 ללגכייהו לא שייכא היראה, כיין דאין יורעין מהנזק כלל,
 וגם הודאה השומר לא מהניא למיפטרינהו, כיון דלא הויין
 מי״ז נכלל מרשיע אח עצמו, ואין הודאחו מועלה לחייכם
 כלל, ואיכ הא סוף סוף חורא נפי שלומי להו, ואיכ מאי
 פריך הגמ, ולימא ליי אי חם הוה מודינא ומיפטרינא, כיון
 דאכחי סוף סוף חורא נפי שלומי לנפלים. ונראה דאפילו
 לפי שיטה השט׳ שנראניד שם דהנעלים נפטרים נמסרו
 לשומרים, והנתק גונה רק מהשומר ולא מהנעלים, מימ
 כל זה הוא נמומד דחיונו מן הפליה, אנל נחם דמיקר חיונו
 מגופו של השור, שהיא של הנמלים, איכ פשיטא דחיונא
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 למשרה שומר לרועה, ופריך בגמ׳ לימא תהוי תיובמ*
 לרבא לאמר שומר שמסר לשומר חייב, ומשני אמר לך
 רבא מאי חסרו לרועה לבחילי׳ לאורחי׳ לרועה למימסר
 לברזילי/ וזהו רנרי הרמבים. ועיין בפירשיי שם מרירי
 לענין לשלם להבעלים, והרמב״ם מפרש דמיירי לענץ לשלם
 להניזק. אלא רקשה קושיית הראביד דאיך שייך הך דנא
 דשומר שמסר לשומר לגבי הניזק, כיון ללא שייך בזה הא
 דאין רצוני שיהא פקדוני ביר אתר, וביותר קשה דהתם
 הא פריך לרבא ורבא הא מפרש בבימ דף ליו טיב מעמא
 דשומר שמסר לשומר מייב משום דאת מהימנת לי בשבועה
 האיך לא מהימן לי בשבועה, ולגבי הנתק הא ליכא שבועה
 כלל, ואיך שייך הך ררבא לגבי נתק, וכיז הוא בכלל השגת
 הראביד, שסובר דלגבי הגתק באמת לא שייך הך דינא
 דשומר שמסר לשומר תייב, וםוגיא דהכונס קיימא לענק
 תיובם להבמלים וכפירשיי שס, ולפמשיכ המימ עצם הסוגיא
 מוכרתת דאיירי לענין תיוב נזקין, דמתיוב השומרין על דמי
 השור לא הוזכר כלל במשנה ומאי פריך לרבא, אלא דהסוגיא

 צ״ע כקושיית הראביד.
 והנה יש להסתפק, להך מיד דשומר שמסר לשומר פטור
 משוס טעמא רמסרה לבן דעת, אם פירושו הוא,
 רעל כן יכול בזה להסתלק מעיקר תיוב שמירה שלו •ובטל
 דין שומר שלו לנמרי, או דנימא רזה ודאי דכיון דנכש
 בשמירה שוב אינו יכול להסתלק מזה, ורק דכיון דיהיב
 לי׳ גברא בתריקי׳ מ״כ מיפטר בהכי, אבל לא דבטל
 טיקר דין שומר שלו. וכן הוי הך םפיקא גופי׳ להך ימיר
 דשומר שמסר לשומר חייב משום דאת מהימגת לי בשבועה
 האיך לא מהימן לי בשבועה, דבלאו הך טעמא דהאיך לא
 מהימן לי בשבועה הרי סובר דשומר שמסר לשומר פטור,
 גיכ ציט אליבי׳ אם טיפטר ומסולק משמירתו, או דמיפטר
 משוס דיהיב לי׳ גברא בתריקי׳. ונראה רזה מבואר מהא
 דפליגי בגרועי גרעי׳ לשמירתי אם בכהיג תייב אם לא,
 דלהך טיד רגם בגרועי גרעי׳ מיפטר, הרי דמיפער אעיג
 דלא יהיב לי׳ גברא בתריקי/ דהרי השומר השני אינו
 כראשון, ובמיכ דהוי מדין סילוק שמירה, ועל כן לא איכפת
 לן במאי דגרמי׳ לשמירתו, כיק דכבר גסתלק משמירתו
 וליכא עלי׳ מתה חיוב שמירה כלל על החפץ, ורק דצריך
 להתתייב משום זה גופי׳ שנסתלק בלא השבה לבעלים, ועיד
 שפיר מהני הך טממא דמסרה לבן דטת דמיפטר בהכי.
 ולפ״ז ייל דזהו יסוד המחלוקת של שומר שמסר לשומר אם
 תייב אם לא, דהך מיד דתייב סיל דאיגו יכול להסתלק מעיקר
 דין חיוב שמירתו, ופטורי הוא רק משום דיהיב לי׳ גברא
 בחריקי׳, ועיכ מועיל הך טעמא דהאיך לא מהימן לי בשבועה
 דלא יהיב לי׳ גברא בתריקי/ רכל זמן שלא נסתלק משחירתו איא
 לו לשגות מדעת הבעלים, וע״כ מועיל הך טעמא דהאיך
 לא מהימן לי בשבועה לתייבו, משאיכ למיד שומר שמסר
 לשומר פעור, היינו משום דסיל דיכול להסתלק עצמו
 משמירתו, ואין עליו רק תיוב מה שנסתלק בלא השבה
 לבעלים, וממילא דאינו יכול לטעון עוד דהאיך לא מהימן
 לי׳ בשבועה, דלענין תיוב השבה אין הדבר תלוי עוד בדעת
 בעלים, וכל שהוא מהימן שוב הויא השבה, ומהני הך
 טעמא דמסרה לבן דעת דמיפער בהט. והכי נראה
 מבואר, מהא דכייל בגמ׳ הך פליגתא דשומר שמסר לשומר
 כמותו עם ה ך פלוגתא בגרועי גרמי׳ לשמירתו ביתד, ואעיג
 דהויין שגי עעמים גפרדים ואין תלויין זביז כלל, אלא נראה
מ מודים דהיכא דלא גםתלק משמירתו ורק  משום דבזה טי
 דבא למיפטר גפשי׳ משום דיהיב לי׳ גברא בתריקי׳ שפיר
 מועיל הך עעמא דגרועי גרעי׳ לשמירתו לתייבו, משום דלא
 יהיב לי׳ גברא בתריקי׳ על המותר שמירה, וגס מועיל הך
 טעמא דהאיך לא מהימן לי בשבועה לתייבו, משים דהנאמנות

 תלוי׳

 אבל הא מיהא מביית הנתק היא מהבעלים ולא מהשומר,
 והשומר אף דרמיא מלי׳ תובת נזקין מימ חובת ממון ליתא
 עלי׳, כיון דתם אינו משתלם אלא מגופו. בשגם דייל עוד,
 לבתם לא מיקריא תובת תשלומין כלל, ורק תיובא דממילא
 דתייל על השיר בעצמו, אם מלין שותפין, או כלץ בעית,
 וממילא דלא שייך למימר כלל דהשומר מתתייב לפרוע
 בשור של הבעלים מאחר דלא חייל עלי׳ דין תובת תשלומין,
 כיון דהשור אינו שלו. ולפיז חיובא דשומר להבעלים הוא
 רק מממת מוכת שמירת גופו בלבד, ולא מתמת תובת
 נזקיו, ובעיכ דהא דהשור משתלם מגופו תשוב זאת נזק
 והפסד בהשיר להתחייב עיז מדין שמירה. ולפיז הא דפריך
 הגמ׳ הוה מורינא ומיפערינא, היינו משום דכיון דהשומריס
 נכגסו תתת הבעלים והבטלים גפטריס, וא״כ הא תלות
 החיוב הוא מחחת חיובא דשומר, והשם מזיק הוא דתייל
 רק על השומר ולא על הבעלים, עיכ לא איכפת לן כלל
 מה דתובת התשלומין היא מהבעלים, דמימ שפיר מהניא
 הודאת שומר להפקיע עיקר התובת נזקין, וממילא דנפטרין
 שניהן כיון דפקע עיקר התובה, דלמנין דין הודאה בקנס
 לא איכפת לן בתובת התשלומין על מי שהיא, וגם לא
 איכפת לן מאיזה ממון שמשתלם, כי אם רהכל תלוי במי
 שתשוב מזיק ומי שראוי להתתייב, וכיון דכ״ז הוא רק השומר
 ולא הבעלים, עיכ ממילא דבהודאת שומר פקע עיקר התיוב
 ונפטרין שניהן. אלא דכיז הוא לפי השיטה המבוארת
 בראכיר דהיכא דהשומרין נכנסו תתת הבעלים נפטרין
 הבעלים לגמרי, ועיכ שפיר ייל דהודאת השומר מהניא
 לפעור גם הבעלים, ומעעם שכתבנו רכל רץ הודאה בקנס
 שבזה מלוי רק במי שתל עליו שם מזיק, משאיכ לפי השיטה
 השני׳ שבראביד שם דהא דנכנסין תתת הבעלים הוא רק
 לטנין תיובא רשומרין, אבל הבטלים אין נפטרין בזה, ואיכ
 הא נמצא דהבעלים הם לעולם בתיובן, ושם מזיק טליהן
 ככל בעלים דעלמא, ואיכ הרי מכש״כ בשור תם, דהתיוב
 תשלומין שמגופו הוא גם מממת הבעלים עצמן, וודאי דלא
 מהניא הודאת השומר למיפטריגהו, כיון דתיובן לאו מתמתו
 הוא, ולפיז הא קשה מאי פריך הגמ׳ אי תם הוה מודינא
 ומיפעריגא, והא אנתי איהו תורא בעי שלומי לבעלים
 משוס דין שמירת גופו שהפסיק את השור, ובעיכ מוכרת
 כמשיכ למעלה, דאי משום הפסד השיר שבא מממת תיוב
 הבעלים מצד עצמן, ליכא דין תובת תשלומי שמירה כלל,
 וכל תיובא דשומר לבעלים הוא רק מתמת הפסד השור שבא
 מחיובא דשומר, וזהו דפריך הגמ׳ דלימא אי תם הוה
 מודינא ומיפערינא, וממילא דהוה מיפערינא עייז גם מבעלים,
 וכשינ כיז למעלה, ומיושבים היעב דברי הרמבים שכלל
 דין שמירת גופו בחיובם להבעלים בהדי הך דינא דהשומרים
 נכנסו תתת הבעלים, כיון דנתבאר דגס חובת תשלומין
 לבעלים שבשור תס הבא מחמת דין שמירת גופו יסוד

 הדבר הוא רק מתמת תיובם בשמירת גזקין, וכשינ.

T ה י״א מסר השומר לשומר אתר השומר הראשון D 
 תייב לשלס לגיזק שהשומר שמסר לשומר
 תייב, והרי הגיזק אומר לו למה לא שמרת אתה בעצמך
 ומסרת לאתר שלם לי אתה ולך ועשה דין עם השומר
 שמסרת לו אתה, מסרה השומר לבנו או לבן ביתו או
 למסעדו נכנסו תחת השומר ותייבים מכיל, ובהשגות זיל
 איא כ״ז אינו מתוור אלא הניזק גובה מן השני או מאיזה
 שירצה ועד שאומר לשומר יאמר לבעלים למה לא שמרת
 אתה את שורך וכו׳ דליכא למימר הכא אין רצוני שיהא
 פקדוני ביד אתר שהרי הבעלים אינם מפסידים כלום עכ״ל,
 והמימ הביא סוגיית הגמ׳ בביק דף ניו עיב על הא
 דתנן מסרה לרועה נכנס הרועה תתתיו, ומפרש שם בגמ׳



 קי ממת חיים הלוי צא
 אחר, להרי לא גרפ שומר מבעלים, כיון דליכא הכא לגבי
 הניזק טעמא דאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר, וכמו
 להבעלים נפטרין במםרוהו לשומרין כמויכ גם השומר הראשון
 מיפטר בהכי, ישוב קשה הסוגיא מאי לתליא לה בדן שומר
 שמסר לשומר אס חייב אם_לא, והרי הכא ליכא טממא
 דאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר. אכן נראה, דאפילו לפי
 שיטה זו, מימ יש גימ בזה, היכא שהשוחד השני אטם
 מלשמור, דאז ודאי דהבעליס חוזרק ומחחייבין, ובשומר
 שמסר לשומר בכהיג, אם מסתלק הראשון משמירתו לגמרי
 חוזר תיובא דנזקין רק לגבי בטלים, ואס אינו מסתלק
 משמירתו חתר גס שומר קמא להתחייב בנזקין. וזהו דתלי
ן שומר שמסר לשומר אס מייב אם לא, דהגמ׳  לה הגמ׳ מי
 מפרש דהא דתגן גכגס הרוטה תתתיו הוא דשומר קמא
 איפטר לי׳ לגמרי ואף בגאגס השגי חוזר חיובו רק להבטלים
 ולא.אליו, וזה שפיר תלוי לכוימ בדין שומר שמסר לשומר
 אם תייב אס לא, דיסוד הפלוגתא היא אס נסתלק הראשון
 משמירתו אס לא, ומיושבת היטב הסוגיא דאיירי למטן
 שמירת נזקין לשני האופנים שהזכיר הראביד, וכשינ. ובהכי
 מדייק הא דמשני הגמ׳ הביט כגון שמסרה לברזילי׳, ולא
 משגי שמסרו למי שהבעלים כל יומא גבי׳ הוו מפקד,
 ולפי דברינו הרי טתא, משום דהכא הרי בעינן שיסתלק
 הראשון משמירתו, וזה לא מצינו רק במסדה לברזילי׳, ולא
 היכא דכל יומא גבי׳ הוו מפקדי, וכמו שפסק הרמב״ם
 בפיר מה׳ שאלה ופקדון היט דהיכא דמסרו לברזילי׳ אף
 אם פשמ השני תייב רק השני ולא הראשון, והייגו משום
,  דגסתלק הראשון מכמירהו לגמרי. ועיין ברמביס בפיא מה
 שכירות שפסק דהיכא דגרועי גרמי׳ לשמירתו תייב גס היכא
 לכל יומא גבי׳ הוו מפקלי, למזה מוכח דלא גסתלק הראשון
 משמירחו, וכמשיכ למעלה דלמגין דין סילוק שמירה ליכא
 גפקותא בין אם גרועי גרמי׳ לשמירתו אס לא. ועיכ הכא
 לעגין נזקין דבמינן דוקא לדן סילוק שמירה, משויה משני
 הגמ׳ רק באופן שמסרו לברזילי׳, ומשוס דהא דכל יומא

 גבי׳ הוו מפקדי לא מהגי לדין סילוק שמירה, וכשיג.
 והנה אכתי יש לדקדק, דבאמת נס הך דיגא אם השומר
 יכול להסתלק משמירהו אס לא, גם בזה יש לתלק
 בין דין שמירת גזקין לדין שמירת החפץ, רגבי שמירת התפן
 הרי נתחייב השומר לבעלים, ועל כן אין בכחו להסתלק
 ממיוב שמירתו בזה שמוסר החפץ לאחרים. משאיכ ־לענק
 לין שמירת נזקין, לא נתחייב השומר להניזק מאומה, א״כ
 יכול להסתלק גם מעיקר שמירתו. אלא לעיז הלא הביא
 המימ הסוגיא דהכונס, דבפשוטה נראה לקיימא לענין שמירת
 נזקין, דמה מבואר דבדין סילוק שמירה שמירת תפץ ושמירת
 נזקין שוק. וכן נראה מבוארת דטה הראביד, שכתב דהניזק
 יכול לתבוע ממי שירצה, הרי דבעיקר הדין דעתו דגם
 הראשון תייכ, וכתב אתיכ שכל מה שכתב בזה שלא לצורך
 הוא דליכא למימר הכא אין רצוני שיהא פקדוני ביד אתר,
 וקשה מאתר דליכא למימר כאן אין רצוני שיהא פקדט
 ביד אתר למה הראשון תייב, אלא ודאי דדעת הראב״ד
 היא גיכ כמש״כ, דהשומר הראשון הוא שיה לבעלים, כיון
 דאינו יכול להסתלק משמירתו, ועל כן תייב אף בלאו הך
 טממא דאין רצוני שיהא פקדוני ביד אתר, אלא דהראביד
 הרי כתב לטיל דייל דהבטליס נפטרין מתובת הנזקק במסרו
 לשומרין, וי״ל דאין הבטלים נפטרין מתובת הנזקק, ועיכ
 כתב גם הכא דהגיזק גובה מהשומר השני, או מאיזה שירצה,
 ריל דתלוי בהתרי גווט דלעיל, דאס גימא דהבעליס גפטרין
 מתובת הגזקין, איכ גס הכא הוי דיגא דהגיזק גובה מהשומר
 השגי והשומר הראשון מיפטר, ואס גימא דאין הבעלים
 גפטרין אז גובה מאיזה מהן שירצה גס משומר ראשון גם
 מהבעלים. ולפ״ז גם לשיטת הראב״ד הסוגיאדהכוגס מהפרשא

 לעגין

 חרושי רבנו הלכות
 מלוי׳ בדעת במלים, ואם אך גסתלק משמירתו כוימ מודים
 ללא איכפת לן במאי דגרמי׳ לשמירתו ובמאי דהאיך לא
 מהימן לי׳ בשבועה, כיון דאיהו מיהא נסתלק מתיונ שמירתו,
 והשבה איכא שהרי מסרה לבן למת, ואיכ הרי נמצא לשני
 הדנים תלויין רק בהך דינא אם נסתלק משמירתו אם לא,
 וממילא דמאן דסיל שומר שמסר לשומר פטור משום דנסתלק
 משמירתו איכ השומר הראשון פטור גם בגרוטי גרעי׳
 לשמירחו, ומאן דס״ל דשומר שמסר לשוחר חייב ומשום דלא
 נסחלק משמירחו, ממילא חייב גס בלא גרעי׳ לשמירחו
 משום טממא דהאיך לא מהימן לי בשבועה, ולהכי כיילינהו
 בגמ׳ ביחד בין היכא דגרמי׳ לשמירתו ובין היכא דלא גרמי׳
 לשמירתו, כיון דבטיקר הדין הויא חדא פלוגתא, אם גסתלק

 משמירתו אם לא, וכשיג.
 והנה לעגין הך דיגא דמסרו לשומרין גכגסו תתת הבעלים
 למטן גזקין, אם יכולין השומרים להפטר עייז שיתן
 גברא בתריקי׳, אף אס איגו מסתלק משמירהו, גראה דלפימ
 שכתב הראביד בתתלת פיר בהשגה שם דייל דהבעלים
 למולם אין גפטרין, וגס במסרוהו לשומרין תייבין בתיוכ
 הגזקין, וא״כ היה בשומר קמא אעיג דמסרו לשומר שגי
 מימ כיון דלא נסתלק משמירתו הרי הוא כבעלים ומתתייב
 בגזקין, דהרי הא דשומר תייב בנזקין הרי מבואר בתוס׳
 בביק דף גיו מיב דזהו מדין במלים ולא מדין שומרים,
 וכן הוא מוכרת, דלא מציגו דין שומרים רק על גופו ממון,
 אבל לא על מיוב גזקין, וכיון דמדן במלים אתיגן עלה
 על כן השומר דגו כבעלים, ובמסר לשומר אתר גיכ חייב
 כהבעלים, ולא דמי לשומר שמסר לשומר בשמירת המפץ
 למיפטר, אס לא משים טעמא דאת מהימגת לי בשבועה
 וכו׳, דדוקא שומרין הוא דמיפטרי ביהיב גברא בתריקי׳,
 אבל הכא דתיובו הוא משוס מזיק ומשוס דתשוב כבטלים
 איכ הדר דגו כבמלים דלא מיפטר בהכי, וטור דהתם הא
 איירינן כשנעשה שמירה כראוי מיי השומר השגי, ועיכ שפיר
 צריך להיות פטור כיון דנתקיימה שמירתו, משאיכ הכא
 דאיכא מיהא תיוכ נזקין, טיכ כל זמן שלא נסתלק משטירתו
 לא פקע מיני׳ הך תיובא, וכמו שהבעלים תייכין כמויכ
 גם השומר הראשון תייב. אכן כיז הוא למיד דשימר שמסר
 לשומר לא מסתלק הראשון משמירתו לגמרי, אבל למיד
 לשומר שמסר לשומר פעור, ומשום דנסתלק הראשון משמירתו
 לגמרי, איכ הרי ודאי דהיה גס בנזקין מיפטל השומל
 הראשון, ולא דמי לבטליס שתייבין, דכיון דנסתלק מהשמירה
 לגמרי איכ הרי שוב אינו כבעלים, ואינו שייך כלל להיוב
 נזקק אלו, כיון דכבר נסתלק משמירתו. ולפיז הרי מתישבא
 היטב הסוגיא דהכונ-ס כפשטה, דמיירי לענין שמירת נזקין,
 ומימ שפיר תלי לה הגמ׳ בפלוגתא דשומר שמסר לשומר,
 להרי כבר נתבאר דיסוד הפלוגתא היא אם השומר הראשון
 יכול להסתלק משמירתו אם לא, ובזה תלוי גס הכא, לאם
 נסתלק משמירתו מיפער מהגזקין, ואם איגו מסתלק משמירתו
 חייב בנזקיו, ומה דלא שייך הכא טעמא לאין רצוגי שיהא
 פקדגי ביד אתר וטעמא דהאיך לא מהימן לי בשבועה,
 הרי נתבאר דהני טממי נאמרו כי היכי ללא ליפטר בזה
 דיהיב לי׳ נברא בתריקי׳, אשר כיז לא שייך הכא כלל,
 דהרי בגזקין ליתא כלל להך פטורא דיהיב לי׳ נברא בתריקי׳,
 וכדחזיגן דגם הבעלים תייבים, וכל טיקר דיגא דדייגיגן
 הכא הוא רק אם גסתלק השומר הראשון אם לא, ובזה
 שפיר שוה שמירת התפץ לשמירת גזקין, ומיושבת היטב
 הסוגיא וכמש״כ. והנה בדברי הראביד שהזכרגו כתב שם
 אופן שני, דייל דהבעלים נפטרין במסרו לשומרין, ולפיז
 הרי קשה הסוגיא במאי דתליא לה בדין שומר שמסר לשומר
 אס תייב אם לא, כיון דאפילו אם לא יסתלק השומר קמא
 משמירתו הרי גיכ צריך להיות פעור במה שמסרו לשומר
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 מהבעלים. אלא דבאמת הא דהשומרק פעורק במותר השמדה
 הוא חל דינא עם חיובא דהבעלים, דבלאיה השומרין חייבץ
 בכל, כיון להשור תחת ילם וברשותם, ששאלוהו להנאתם
 ומשמישם, והניזק יכול לתבעם למה לקתוהו מרשות בעליו,
 ורק בחיובא לבעלים הוא דמיפטרי שומרין, ונמצא לחוב*
 בעלים ופעור שומרק חל לינא הוא, ועיכ ליכא למילק
 הכא לענץ תובת ההשלומין אם יש על הבעלים אם לא,
 להכא דינא אתרינא נקע לתובת מותר השמירה היא ־רק
 מל הבעלים ולא על השומרין, וכן כל תובת הנזקק היא
 רק על הבעלים לבל, אבל אהינ ללגבי הניזק אין הבעלים
 נפערק לעולם גם ללעת הרמבים, וגם היכא להשומרץ
 נכנסו תתת הבעלים, מימ לגבי הנתק אין הבעלים נפערין/
 ורק לאז התרין הבעלים ועושק לין עם השומרין, לעיקר
 תיובא עלייהו רמיא, ומיושבים היטב לברינו בלעת הרמבים
 שפסק לאין השומר הראשון נפטר, לריל ללינו כלין הבעלים
 להתתייב לנבי הנתק, ומשוס ללא נסתלק משמירתו, וכמש״כ.
 עוד ייל בלעת הרמבים, להנה בהא להבעלים נפטרין
 במסרו לשומרין ומשום לינא להשומרין נכנסו תחת
 הבעלים יש לומר בזה תרי גווני, או לנימא להשומרין
 נכנסו תתת הבעלים לענין עיקר לין תובת נזקיו, והוא
 קאים מהשתא ברשותן לענק נזקין, והבעלים נסתלקו להו
 ואינם עול אתראין כלל על נזקי השור, ולאו ברשותן קאים
 עול לענין נזקין, או לנימא לגם לאתר שמסרוהו לשומר לא
 גסתלקי הבעלים מעיקר תובת גזקיו, ובאמת גם הם הרין
 בכלל לין מזיק מל מה שהזיק, וראוי לחול בהו תיובא למזיק,
 אלא לעיקר לין זה הוא, להשומרין גכגסו תתת הבעלים
 בתובת התשלוטין, וזהו שגורם לפטור את הבעלים מלשלם
 להניזק, משום רהשומר נכנס במקומן לענק התיוב תשלומין,
 אבל הפקעת דין מזיק באמת ליכא לגבי הבעלים במסרו
 לשומרין. והגה בראביד הביא שתי שיטות בהך דנכגםו
 תתת הבטלים, אס דניטא דאין הבעלים גפטרין כלל, ורצה
 הנתק גובה מן הבעלים ורצה הניזק גובה מהשוטר, או
 דהבעלים גפטרין לגמרי מכל תובת דין נזקין, וכמשיכ דאף
 אם ידעו הבעלים שהשור איגו משומר גיכ פעורין, והיינו
 משום דפקע מיגייהו כל תובת דין גזקין לגמרי, אבל שיהא
 דינם תלוק, שתורת נזקין לא תפקע מיגייהו, והשימרין יכנסו
 תתת הבעלים בתובת תשלומין, מזה לא הוזכר כלל. ולכאורה
 ייל דהוא זה דבר שא״א להיות כלל מצד הדין, ראם אך
 לא פקע מהבעלים תורת דין נזקין, ממילא אין מועיל
 מסירתן לשומרין לפוערן מחיוב תשלומין. אכן נראה״ דהנה
 בביק דף מ׳ תיר שאלו בתזקת תם ונמצא מועד בעלים
 משלמין תצי נזק ושואל משלם מצי נזק וכו׳, ונימא לי, תם
 שאילי מועד לא שאילי, משוס דאיל סוף סוף אי תם הוה
 פלגא נזקא בעית שלומי השתא גמי זיל שלים פלגא נזקא
 וכו׳, ואם גימא דיסוד הדין דגכגסו תחת הבעלים הוא
 מעשה איהו בעלים של השור לענין נזקין והבעלים איסתלקו
 להו, איכ מה לן בזה שלא קבל מליו התיוב השלומין של
 מועד, אבל מימ כיון שקבל מיהא שמירתו ונעשה איהו
 בעליו לענק הנזקק, איכ הרי ממילא מתתייב בתיוב מועד
 מדין בעלים. ועוד דגם בשאלי בתזקת תם הרי קבל עליו
 דין בעלים של גזקין כשלימות, וכל קולתו של תם היא רק
 בתובת התשלומין שאיגה רק מיג, ופלגא נזקא דידי׳ ככולא
 נזקא דמומד הוא, ואיכ ממילא דקבל עליו כל תובת נזקין,
ג. וגם דעיקר הדין חילוק דהכא  ואמאי אינו משלם רק חי
 שהבעלים מתחייבים בחינ והשואל בחינ, גיכ לא שייך לענק
 מיקר דין תובת נזקין, ורק בתונת תשלומין הוא דשייך
 לומר זאת דזה מתתייב בתצי וזה מתתייב בתצי, ואם גימא
 דתלות דין של נכנסו תתת הבעלים הוא בעיקר דין נזקק,
 ממילא לצריך להיות רכל אמד מתתייב בכולו ורק דין

 שותפין

 לעני! שמירת נזקין אם השומר הראשון יכול להסתלק לנמלי
 או לא וכמשיכ, והשגת הראביד היא על מה שכתב הרמביס
 דהגיזק אומר לשומר למה לא שמרת אתה בעצמך, דזהו
 מדין תביעת שמירה, ואיכ הרי הניזק גובה.דמי נזקו מהשומר
 הראשון ולא מהבעלים, עיז הוא שהשיג ללגבי הנתק לא
 שייך דין תביעת שמירה ולא טעמא דאין רצוני שיהא

 פקדוני ביד אתר, והשומר הראשון והבעלים שוק בזה.
 והנה ברמבים בפיר שס הליד זיל המוסר בהמתו לשומר
 וכו׳ נכנסו תתת הבעלים ואס הזיקה תייב השומר,
 במה דברים אמורים כזמן שלא שמרוה כלל אבל אם שמרוה
 שמירה מעולה כראוי ויצאת והזיקה השומרים פעורים
 והבעלים תייבין וכו/ הרי דדעת הרמבים דרק בזמן שהשומרין
 פעורין הוא דהבטלים תייבין, אבל בזמן שהשומרין תייבין
 ונגוונא דרישא שהזכיר הרטבים אז הבעלים פטורין, ולפיז
 הרי הדרא השגת הראביד, דמאי שייכות הוא דין שומר
 שמסר לשומר לדין תיוב גזקין, ומשיכ דכיון דלא נסתלק
 משמירתו איכ ממילא אינו נפטר מתיוב נזקין, הרי זה אינו,
 כיון דלדעת הרמביס גס הבעלים גפטרין במסירתן לשומרין,
 איכ היה לשומר הראשון. אכן גראה, דהרי הראביר כתב
 דדברי הרמבים לא מיתוקמי אלא בכדי שירע, ואיכ הרי
 יוכל להיות גוונא שלגבי השומר לא הי׳ בכדי שידע ולגבי
 הבעלים הי׳ בכדי שידע, ובזה הרי יש לדון, דאף אם נימא
 דהבעלים אין נפערין מתובת הנזקק של השור במסירתן
 לשומר, מימ הלא זה מיהא דנפערו מתונת השמירה והוא
 קאי נרשות שומר לענין תוכת שמירת נזקיו, ואיכ הרי כל
 דלגני השומר הוי השור משומר, ייל דתשינא נגיתה של
 פעור, רכל משומר הרי הוא פעור מגזהיכ מלא ישמרנו,
 דדרשינן מיגי׳ דעצם הגגיתה הויא של פעור היכא דהמזיק
 משומר, ואיכ אף דתונת נזקין לא פקעה מהנעלים, מימ
 לענין שם משומר שמסרוהו בזה לשומר הכל תלוי כדעת
 שומר, וכל שלגבי השומר הוא בכלל משומר ממילא אין
 כאן תיובא כלל, וגם הבטליס נפטרין, וזהו שהשמיענו הכא
 הרמבים, דכיון דיש כאן מיהא תסרק שמירה מצד הבעלים,
 עיכ תזר דיגו להיות בכלל איגו משומר לגבי הבעלים, ותייבין
 בנזקיו, וממילא דליכא למידק הכא כלל רהיכא דהשומרין
 מתתייבין הבעלים נפטרין, כיון דשם הוא נגיתה של תיוב,
 דיש תובת תשלומין ודאי, א״כ אין זה שייך לדהכא כלל,
 ושפיר י״ל ברמת הרמב״ס דאין הבטלים נפטרין לעולם
 מתובת התשלומין, ומיושבים היטב דברינו בדעת הרטבים
 כמשיכ. אלא דבאמת הא דכתב הראביד דדברי הרמבים
 מיתוקמי בכדי שידע, זה לא יתכן אלא לדעת הראב״ד
 במצמו שפסק בפי״ב שם דלא בעינן שידע ממש אלא בכדי
 שיעור הראוי לידע, אכן לדעת הרמבים שם רבעינן שידע
 ממש, א״כ לא שייך כלל לאוקמי דדברי הרמבים הכא
 קיימי בכרי שידמ, דאי ידמו ממש הבעלים ששורם אינו
 טשוטל איכ פשיטא דחייבין, ולא שייך עיז פטורא דמםרו
 לשומרין כלל, כיון שהם יודעים ששורם אינו משומר, ומאי
 א שמעינן בזה הרמבים. וע״כ ציל דדברי הרטבים קיימי
 בשור גגחן, שהוחזק דלא סגי לי׳ בשמירה מעולה זו, ומימ
 השוחרק נפערין כל חד כדיני/ שומר חגם בשחירה פתותה,
 ושומר שכר בשמירה מעולה, ויסוד דברי הרחבים הכא הם
 להשמיענו דמותר השמירה של נזקין היתירה מל הלכות
 שומרין אין השומרין נכנסין בזה תתת הבעלים, ודינם בזה
 כלא מסרי לשומרין כלל, שהבעלים מתתייבין בה ולא
 השומרין, ולפיז הרי לכאורה יש למידק ממקע הכא הרמבים
 הך דינא דהבמלים תייבין, שימ דרק היכא דאין השומרין
 נכנסין הוא דהבעלים מתתייבין, אבל היכא דהשומרין נכנסין
 תתת הבעלים הבעלים פעורק, והדרא השגת הראביר
 לדוכתה דאמאי תייב השומר הראשון, ומהית לתייבו יותר



 מקי ממון חיים הלוי צב

 לגנב דומיא מזלן והשכל מורה כן מכיל, ובמ״מ שם הביא
 מהירושלמי רררשינן חיים שנים ישלם תיים ולא מתים וזהו
ם בכפל  מקור הך לינא לאין שמין לגנב, הרי להליא מ
 אין שמין וצריך לשלם לוקא חיים ושלמים. וללעת הראביל
 ציל לפימ לאיתא בביק דף כרה לקרן כעין שגנב וילין*
 לה מלכתיב גנבה וחיים אמיי, לקרן כעין שגנב, ותשלומי
 כפל ומיה כשעת העמלה בלק, הרי להליא לתיים לקרא
 קאי רק אקרן, והיג בהך דאין שמין לגנב דהוא רק בקרן

. ה י מ  ולא בכפל ו
 והנה בהא דכתב הרמבים זיל אין שמין לו הפתת אלא
 רואין כמה היה שוה אותו הכלי ומשלם לבעלים
 שגים ברמיו והכלי השבור יהיה לגנב, יש לפרשו בשני
 אופנים, או דגימא דאשמעינן הכא דאינו יכול לומר מל
 הכלי השבור הרי שלך לפניך, אבל אהינ דבתורת תשלומין
 יכול לתת לו השברים, דגם בשברים יכול לשלם לו, וכדעת
 הרשבים והריבים בבימ דף ציו עיב בתום, דיה זיל דגם
 גנב וגזלן יכולין לשלם בשברים, דמעלעלין כל מילי מיעב
 הוא, או דנימא דפירושא של והכלי השבור יהיה לגנב דגם
 בתורת משלומין אינו יכול ליתן לו, וכדעת רשיי והראיש
 בביק דף ייא דגגכ וגזלן אינן יכולין לשלם בשברים, משוס
 גזהיכ רחיים ולא מתים. ואם גימא דרמת הרמבים כדעת
כ כל הגפקותא  הרשבים והריבים מכול לשלם בשברים, אי
 בין אם מתזיר לו השברים בתורת תשלומין או בתורת הרי
 שלך לפגיך היא לעגין פתת זולא, ראם גותן לו בתורת
 תשלומין הרי נותן לו כפי שיורים השתא, ואם יכול לומר
 לו הרי שלך לפניך הרי הפתת זולא הוא לגגזל, וכאשר כן
 מבואר להדיא בתום, בבימ שם דלדעת הרשבים והריבים
 יסוד הך דיגא דאין שמין לגנב ולגזלן הוא לענין הפתת
 שהוזל משעת השבירה עד שעת העמדה בדין, ואס נימא
 כן ברמת הרמבים הרי מתפרשא השגת הראביד בפשיעות,
ה דהס כשעת  דכפל ודויה הרי מבואר להדיא בביק דף סי
 העמדה בדין, ואיכ הא לא שייך הך דאין שמין רק בקרן
. אלא דאפילו אם גימא בדעת הרמבים ה י מ  ולא בכפל ו
 דהא דאין שמין הוא שצריך ליתן לו שלמים ולא שבורים,
 גיכ ניתא השגת הראביד, דמימ הרי גכלל בהך דאין שמין
 גם הך דיגא דפתת גבלה ושברים אס הוזלו הוי של גנב,
ה כשעת מי  ואיכ שפיר הוכית הראביד דכיון דתשלומי כפל ו
 העמדה בדק, שימ דהך דאין שמין קאי רק אקרן לתור,
 וממילא דהא דצריך לשלם שלמים ולא שבורים הוא גיכ
 רק בקרן ולא בכפל ודויה. אלא דהרי הא דצריך לשלם
 שלמים ולא שבורים והא דפחת זולא לגזלן הרי באמת שגי
 דינים נפרדים הם, והא מכללו שניהם בהך דאין שמין
 היינו רק דתלוייס תרווייהו בהך דאינו יכול לומר הרשיל,
 וממילא דאיגו יכול הגזלן להפער מתיובא דשלמים ומתיובא
 דפתת זולא בהרי שלך לפניך, אבל הא מיהא דאחרי דלא
 אמרינן הרשיל שוב הרין שני דינים נפרדים, ועל כן סיל
 להרמבים דאעיג דהך דיכא דפתת זולא לגזלן לא שייך
 רק בקרן ולא בכפל ודויה, מימ הך דיגא דצריך לשלם
 דוקא שלמים ולא שבורים איתא גם בכפל, כיון דהויין תרי
 דיגים גפררים ולא תליין כלל בהדדי, והראביד סיל דכיון
 דתרווייהו מתיים ילפיגן מיכ תרווייהו קיימי רק אקרן ולא
 אכפל, וגם דכיון דעיקר הך דיגא דשלמים ולא שבורים
 הא תלוי רק כחו שהיתה בשעת גגבה עיכ לא שייך זה רק
 בקרן ולא בכפל. ועיין בהגימ שכתב בדעת הלמבים
 כפירוש השני דגם בתורת משלומין צריך ליתן לו דוקא
 שלמים ולא שבורים, ושפיר נוכל לומר כמשיכ. ונראה דגם
 הראביד מפרש לה הכי, מדסיים והשכל מורה כן, ואם
 לעגין פחת זולא הרי סוגיא מפורשת היא דתשלומי כפל
 ומיה כשעת העמדה בדין. אלא דגראה דאפילו אם ניחא

 דהרמבים

 חדושי רבנו הלנית
 שזתפין הוא דאית בהו, ומדחזינן הכא דהבעלים חייבין
נ בפיע, שימ דהא דנכנםו תתת נ בפיע והשואל בחי  בחי
 הבעלים הוא בדין חובת תשלומין, דבזה שפיר שייך לומר
 להוא נכנס רק במוכת תשלומין של חינ, והבעלים נשארין
 בחייכן של חינ השני. ונהי דעיקל תיוט של השומל לגבי
 הניזק הוא ודאי מדין מזיק ומשוס דגם היא ככעלים משוס
 דשמירחו עליו, אכל מימ זה שהוא מחחייכ לשלם להניזק
ס חחח הכעלים לענין נ כ  ולא הבעלים הוא מעעמא מ
ח החשלומין, יזהו דהוי כפי דין חיוכ שומרין, וכיון כ ו  מ

. נ י  דהוא לא קכל עליו רק חיוכ חם עיכ משלם רק ח
 ולפיז יכואר היטכ מממא דהלמכים והראכיד כדין שומר
 שמסר לשומר, דדעח הרמבים היא דהא דשומר
 שמסר לשומר השומר הראשון חייכ שייך גם לענין חוכח
 גזקין, והראכיד הרי השיג מיז מהרי עממי, חרא דלגכי
 הנתק לא שייך זאח, ועור דלא אלים חיוכא דשומר מחיוכא
 לבעלים, ועד שאומר לשומר הראשון למה לא שמרח אחה
 בעצמך יאמר לבעלים, אכן הרי יש לחלק בזה ולומר, ראם
 באנו לדון על הא דהשומרין נכנסו חחח הבעלים להיוח
 כבמלים של שור לנזקין, וחובח חשלומין שמחחייבין להנתק
 ־ממילא באה, בזה לא אלים חיובא דשומר מחיובא דבפלים,
 יוגם לא שייך בזה כל הך דינא דשומר שמסר לשומר, כיון
 דאין עיקר חיובו מכח דין שמירה כלל, משאיכ אם באנו
 לדון על הא דנכנסו חחח הבעלים בחובח חשלומין, איכ
י דין שמירה, איכ י א עיקר חובה חשלומין דידהו באה ע  ה
 ממילא דשייך בה דין שומר שמסר לשומר, ואדרבה דחיובא
 לשומר אלים מחיובא דבעלים, ובמסירחו לשומר שני לא פקע
, חובח חשלומין של נזקין, כיון דאינו יכול להסחלק י נ  מי
 משמירחו למיד שומר שמסר לשומר חייב. אשר לפיז נימא
 דרעח הרמבים היא, דהא דהבמלים נפערין משום רהשומרין
 ככנסו חחח הבעלים, הוא רק בחובה החשלומין של נזקין,
 אבל עצם דין מזיק לא פקע מהבעלים, ולהכי הוא שפסק
 דהניזק גובה משומר הראשון, משום שאינו יכול להסחלק
ן שמירה, וגם דהרי דין י ד ׳ שבאה מי ד  מחובה חשלומין ד
 מזיק לא פקע לא מהשומר ולא מהבעלים כלל, וכל עיקר
 פעורו הוא רק עייז דהשומרין גכגסין חחחיהן בחובה
 חשלומין, ובזה שפיר איחא לרינא דשומר שמסר לשומר
 חייב, שמועיל זאח שלא הפקע מיני׳ שום חובח חשלומין,
 זהראביר לעעמי׳ דס״ל דבהא דנכנסו חחח הבעלים פקע
 מהבעלים עיקר דין מזיק, וזה דנכנסו חחח הבעלים בחובח
 חשלומין אינו מועיל כלל לפעור אח הבעלים, ואיכ הלא
 צריכין אנו לדון הכא דין שומר שמסר לשימר במסרו לשומר
 שני על עיקר דין בעלים שחלה עליו, וממילא הוא שיחחייב
 במשלוחי הנזקק, ועיכ םיל דלא שייך בזה כלל דין שומר
 שמסר לשומר, וגם דלא אלים חיובא דשומר מחיובא
 לבעלים, ומשום דלעגין עיקר דין בעלים שחל על השומר
 למנין נזקין לא שאני בזה שימר מבעלים, וגם הא דשומל
 שמסר לשומר חייב אין זה גוגע לענק הניזק. ולפיז הרי
 מיושבח היעב דמח הרמבים גם אם גימא דהרמבים סיל
 לבמסרו לשומר הבעלים גפערין, דמימ שפיר שייך בזה דין
 שומר שמסר לשומר, כיון רכל פעורן הוא רק מחובה
 החשלומין, ולא מהפקעח עיקר שם בעלים של נזקין, וכשיג.

 הלכות גניבה
 פיא הט״ו מי שגנב כלי ושברו או פחחו או נשבר או
 גפחח מאליו אין שמין לו הפחח אלא רואין
 כמה היה שיה אוחו הכלי ומשלם לבעלים שגים בדמיו
, מכיל, ובהשגוח זיל אעיפ ו נ  והכלי השבור יהיה לגגב ו
 שאמרו אין שמין לגנב הימ בקרגא אבל בכפילא שמין



 92 חרושי רבנו הלכות מנה חיים הלוי

ת; וגם העמדה ברץ רק ע1 נ נ  מיקריא, כיון דכבר נגמרה ג
 האי שעתא חיילא, ושפיר כיילינהו הרמבים בהדד ראזליגן
 רק כמו שהיה שוה בשמת שבירה, וכש״נ. ועיין בראיש
ק דף סיה שם שכהב כן להדיא דבשברה בידים משלם י  בנ
 גם כפל כיוקרא רשעה שבירה, וזהו כמו שכתבנו לרמת

 הרמב״ם.
 והנה הך דגזל כלי ושברו דפסק הרחבים דאין שמין לו
 הפתת אלא רואין כמה היה שיה אותו הכלי ומשלם
 לבעלים שנים בדמיו, ופסק עוד דאם רצו הבעלים ליטול
 הכלי השבור שומעיו להם, הא בעי כ איירי בגוונא דלא
 הוי שינוי ממשה, ולא קנאו עוד הגנ3, וכדפסק דהרשופ
 ביד בטלים ליטול את הכלי השבור, והיינו אפילו בעיכ של
י  הגנב, ובעיכ דלא קנאו טור הגנב, אלא רלהא טיהא מהנ
 הא דגשבר, דלא הוי עוד כמין שגגכ ואיגו יכול לומר הרי
 שלך לפניך. ולפיז צימ, מה דינו בפתת זולא לענין תשלומי
 כפל, אם נימא דכיון דאינו יכיל לומר הרשיל, איכ הא
 כבר גגמרה גנבתו וחיובו בתשלומין, ושוב לא שייך למידן
 בהגגבה דין יוקרא וזולא, וגם דכיון דכבר גגמר חיוב כפל
 שלו, מיכ שוב לא מהגיא בה הזולא שאתיכ לשגות חיובו,.
 ודיגה כליתא לגגבה רדייגיגן לה כשיר׳ שמקודם, או רנימא
 דכל זחן שלא קגאה הגגב בשיגוי והרי החפץ עדיין ברשות
 בעלים, עיכ עוד חיילא בה דין זולא. וגם דייל,ראם היתה
 תוזרת עדיין לבעלים הוה חייל בה דין חזרה קרן לבעלים
 להפטר מכפל, כיון דמדיין היא שלו, ואיכ מקרי עוד לא
 גגמר חיובא דכפל, ומוטלת בה טור זולא לשגות חיובו,
 ודייגיגן לה כשעת הממרה בדין. אכן הרי הדבר מבואר
ק ס  מדברי הרמבים והראביד שהבאנו, דהרמב״ם הרי פ
 הכא דרואין כמה היה שוה אותו הכלי ומשלם שנים בדמיו,
 ולא אכפת לן בהזולא שאחיכ, ואעיג דלא קני עוד בשינו/
 הרי להדיא דסובר דכיון דמהניא מיהת השבירה דאינו יכול
 לומר הרשיל, עיצ דינו כליתא לגנבה בעין, דלא איכפת
 לן עוד בזולא שאחיכ גם לענין כפל ודרה, ומה שהקשינו
 על הרמבים מהא דתשלומי כפל ודויה כשעת העמדה בדין
 הרי גיתא מעתה, כיון דחשוב כליתא לגגבה בעין. ובדעת
 הראביר אס גימא דקאי השגתו בהא דכתב דבכפל שמין
 גס למגין יוקרא וזולא, איכ הרי מבואר דס״ל דאעיג
מ הרי היא ברשות  דאיגו יכול לומר הרשיל למגין הקרן, מי
 בעלים למגין פתת זולא, ואזליגן בה למגין כפל ודרה כשמת
 העמדה בדין. וגיתא השתא הא דתלה לה הראביד בסברא,
 דזה דחשיב לגגבה בעין לא מציגו להדיא בסוגיא, וכשינ.
 ובאמת דמצד הסברא גראה, רזה שכתבגו דייל דכיז דלא
 קגי בשיגוי עדיין תלוי דין כפל שלו בכמת הממרה ברין
 לענין פתת זולא, לא יתכן אלא אם נימא דכפל יכול לשלם
 לו גם בשברים, ואז שפיר נוכל לומר דלענין תיובא דכפל
 תשניגן לי׳ כאילו איתי׳ בדיגי/ דיכול לומר הרשיל, ופחת זולא
 הוא של הבעלים, משאיכ אם נימא דגם למגין כפל איתא
 להך גזהיכ דכאשר גזל ותייס שנים ישלם, וצריך דוקא
ג ה גופי׳ גורם דאעי  לשלם שלמים ולא שבורים, איכ ודאי ח
מ כבר נשלם תיוב גנבתו גם לענין  דלא קני בשינוי מי
 כפל, ודומה כלימה לגנבה במין, כיון דאינו יכול לאהדורי
 לבעלים גם בתורת תשלומי כפל לא שייך למידן בה עוד
 דין פחת זולא, כיון דצריך לשלם דוקא תשלומין אחרים ולא
 הגגבה עצמה. ואשר עיכ לפי המבואר בהגימ דהרמביס
 איירי הכא לענין שצריך לשלם שלמים ולא שבורים, וכדמשממ
ה  כן פשטות דברי הרמבים והראביד, דגמצא דפליגי בדין ז
 לגבי כפל אם יכול ליתן השברים בתורת משלומין, אלא
 דכבר גתבאר דגכלל הכא גם דק פחת זולא לענין כפל,
/ ושפיר איכללו בהדדי, כיון בי  ולפמשיכ הגך תרתי הלויין ז

 דהויא חרא פלוגתא, וכשינ.

ג '  פ

 דהרמבים לא איירי הכא כלל בדין פחת זולא, אבל מימ
 מדכתב אלא רואין כמה היה שוה אותו הכלי ומשלם לבעלים
 שנים בדמיו, איכ הא חזיגן דגכלל בזה גס הך דיגא דפחת
 זולא של שברים לגזלן, וזה ציע דמשלומי כפל הא הוי כשמת
 הממדה בדין. אלא ראם נפרש השגה הראביד לפגין יוקרא
 וזולא, צימ לשון הראביד שכחב אבל בכפילא שמין, והא זה
 דכפל כשעה העמדה בדין לאו משום דשמין הוא, כי אם דהוי
 גזהיכ בפני עצמו דחשלומי כפל ודויה כשעה הטמדה בדין,
 וביוחר מזה לא חייל חיובא כלל, ומאי שייך זאת לדין שמין,

 וצמיק.
 תראה לומר, דהגה למיל בהייד כחב הרמבים זיל גנב
 בהמה או כלי וכיוצא בהן ובשמה הגנבה היה
 שוה ד׳ ועכשיו בשעה העמדה בדין שוה ב׳ משלם קרן
 כשמה הגגבה והשלימי כפל או דרה כשעה העמדה בדין,
 היה שוה בשעה הגגבה שגים ובשעה העמדה בדין ד אם
 שחט או מכר או שכר הכלי או אבדו משלם חשלומי כפל
 או דרה כשעה העמדה בדין ואס מחה הבהמה או אבד הכלי
 אאליו משלם תשלומי כפל כשעה הגגבה עכיל, וקשה על
 הך דיגא דהיה שיה בשעה הגגבה שגים ובשעה הממרה
 בדין ד׳ ראם שבר או טבח או מכר משלם חשלומי כפל
 ודרה כשעה העמדה בדין, והלא החילוק שבין איחבר חחילא
 לחברה בידים הא מבואר בבימ דף מיג דהוא משום דבשברה
 בידים השחא הוא דקא גגב לה, איכ הרי אכחי שמח
 גגבה היא דמקריא ולא שעח העמדה בדין. וגס דכל זהאיגו
 מועיל רק בקרן דחיובו כעין שגגב, אבל לעגין השלימי
 כפל ודויה הא אזלינן בחר שעה העמדה בדין ולא בחר
 טביחה ושבירה, ראם הוזל בין שבירה להעמדה בדין הרי
 אינו משלם רק כשעה העטדה בדין, ואיך כיילינהו הרמביס
 לכפל וקרן בהדדי כיון דחלוקין הן בדיגיהס. ואעיג דהרמבים
 איירי הכא בגווגא דבין בשעה העביחה ושבירה ובין בשעה
 העמדה בדין היה שוה ד׳, ובזה קרן וכפל שוק דעכיפ
 איגו משלם יוחר ממה שהיה שיה בשעה גגבה, ועיכ צריכיגן
 לטעמא דכיון דחברה בידם השחא הוא דקא גגב לה
 וגחצא דגם שטח הגגבה היה ביוקרא, בין לטגין קרן ובין
 לעגין כפל, מימ אכחי ציט, דהרי הא מיהא דהא דחברה
 בידים לא שייך רק לדיגא דכעין שגגב, ולמה כללה הרמבים
 בדיגא דשעח העמדה בדין. ואשר יראה לומר בדעה
 הרמביס, דסיל דהא דחשלומי כפל ודויה כשעה הממרה
 בדין, הייגו דוקא כשהגגבה בעין, ומשום דדין זולא הרי צריכין
 אגו לדון בגוף הגגבה, ולא שייך זאח רק כשהגגבה בעין,
 דאז אחרינן דכיון דהוזלה עיכ לא חהחייב רק כפי שיווי
 הגגבה בשעה הממדה בדין, משאיכ כשאין הגניבה בעין,
 לא שייך כלל למידן בה דין הוזלה, כיון דאין כאן דבר
 שהחול בי׳ זולא כלל, וממילא דקיימח בדגה שמקודם,
 ודיינינן לה כשווי, שמקודם. וגס דייל, דכל זמן שהגגבה
 במין, ויכול לומר לו הרשיל, ואי חזרה קרן לבעלים מיפער,
 וכמבואר בביק דף סיח ודף מיו שם, ואיכ הא לא נשלם
 עדיין חיובו בכפל ודיה, ורק בשעה העמדה כדין הוא
 שנגמר חיוכ כפל שלו, ועיכ ה ך זולא משנה אח דנו,
 משאיכ בליחא לננבה, דאין כאן עוד לומר הרשיל, וכבר
 נגמרה גנבחו וחיוב כפל שלו, איכ הך זולא אינה משנה
 אח דינו, ואזלינן רק בחר שווי׳ של שמח גמר החיוב, שהיא
 שמח שבירה. ולפיז הרי ניחא הא דכחב הרמבים דבטבח
 או מכר או שבר משלם כשעח העמדה בדין, ומטעמא
 דהשחא הוא דקא גנב לה, דכיון משברה הא ליחא לגניבה
 בעין, וכן בטבח דקני בשינוי, או מכר שהוציאה כבר
 מרשוחו, דכולהו כליחה לגגיבה דמי, וגם כבר נשלם חיוב
 >גבחו בכפל ודרה, עיכ לא שייך בה עוד דין פחח זולא,
 וההיא שפחא דחברה שטח גניבה ושעה הממדה בדין



 געה חיים הלר צג
 מוכרח מזה. להא דקאמר בגמ, שצירף ילו לממה משלשה
 וקבלו לא הוי קנינו משום יל, אלא משום הגבהה, ובהגבהה
 בעינן שיגביה את כל החפץ, ועל כן איסור שבת וגניבה
 באין כאחר, ומ״ז שפיר משני הגמ׳ להביע לאפקי, לרך
 שוליו, ללא מצי למישקל לי׳. אכן רשיי מפרש להוא מלין
 יל, והיינו משום ררשיי סיל בכתובות דף ליא ע״א בליה
 לאי בעי להגבהה צריכה להיות לוקא שלשה מפחים, והכא
 הרי קאמר שצירף ידו למפה משלשה, ובעיכ להוא משוס
 יל, אכן מהרמבים משמע לסיל ללא בעיא שלשה מפחים,

 ועיכ שפיר מפרש להגמ׳ משום הגבהה, וכשינ.

 הלכות גזילה ואבירה
 פיב הטיו גזל כלי ושברו אין שמין לו הפחת אלא
 משלם רמיו והכלי השבור של גזלן, ואם רצו
 הבעלים ליפול הכלי השבור טטלץ ומשלם הפחת שזו תקנה
 היא לבעלים ואם לא רצו הרשות בילם מכיל, ותמה ע״ז
 ההימ לאמאי פסק לאם רצו הבעלים ליטול השבור נועלין
 אפילו בעיכ של גזלן והא קני בשינוי מעשה, ומוקי לה
מ לאיירי בשבר קטן שעדין שמו עליו ללא תשיב שיטי  ההי
 מעשה עייז, אלא דלפ״ז קשה תחלת לברי הרמבים שפסק
 למחוייב הגזלן לשלם כל למיו והכלי השבור יהיה לגזלן,
 והא מבואר בביק לף ציל להא לאין שמין לגנב ולגזלן
 הוא משום לשינוי קונה, ואיכ הרמבים דאיירי בשבר כי
 האי דלא הוי שינוי מעשה, איכ הרי צריך להיות הכלי
 השבור של הנגזל, דהרי בלאו שינוי קונה הא שמין לגזלן.
 ועוד קשה מהא דאיתא בביק דף ציו ודף צית רפידות שהרקיבו
 מקצתם וכחשה הכחשה דהדרא אומר לו הרי שלך לפניך,
 וקשה מיש מקצתן ומיש הכתשה דהדרא הא כולהו היזקא
 דמינכרא נינהו, אלא פשוט דהטעם בשניהם משום דלא הוי
 שינוי מעשה, דבשיטי ממשה הוי דינא דבעינן דוקא דלא
 הדל, וכן בהרקיבו מקצתם צ״ל דהוי מקצת כי האי דלא
 תשוב שינוי מעשה, וכן מבואר בניי שם ובתום׳ ביק דף
 כיו טיב דהעעם הוא משום דלא הוי שינוי מעשה, הרי
 דהיכא דלא הוי שינוי מעשה אומר לו הרי שלך לפניך,
 ואיך פסק הלמבים דאף בשבר כי האי דלא הוי שינוי
 מעשה אינו יכול לומר הרשיל. וכן קשה מהא דקאמר
 בגמ׳ בביק דף ציה דמהא דגזל בהמה והזקינה אינו יכול
 לומר הרשיל מוכת דשיגוי קונה, הרי להדיא דבלאו שיטי
 קונה יכול לומר הרשיל, ואיך פשק הלמבים דאף דלא הר
 שינוי לקנות מימ אינו יכול לומר הרשיל ומשלם כשעת

 הגזילה.
 והבה בביק דף ציו הנן גזל בהמה והזקינה עבדים
 והזקיגו וכו׳ גזל מטבע ונסדק פירוח והרקיבו יק
 והחמיץ משלם'כשעה הנזילה, מטבע וגפסל חרומה ונטמאת
 חמץ ועבר מליו הפסח וכו׳ אומר לו הרי שלך לפניך, ובגמ'
 שם מייחי הברייחא דדריש לה מקרא דוהשיב אח הגזלה
 אשר גזל יחזיר כעין שגזל, ועיין לעיל בדף סיו דקאמר
 בגמ, שינוי קונה כהיבא והשיב אח הגזלה אשר גזל אס
 כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי, הרי
 להדיא דהך דינא דהרי שלך לפניך והך דינא דשינר קונה
 חרווייהו חד דינא טנהו מקרא דאשר גזל, ראם כעין שגזל
 לא קנה ויכול לומר הרשיל, ואם אינו כעין שגזל קנה ואיני
 יכול לומר הרשיל. אלא דציע, הם זה דאינו יכיל לומר
 הרשיל הוא משום דקני בהשינוי, ומשים דקניי׳ הוא דאינו
 יכול לומר הרשיל, או דגימא דמשום זה גופי, דאינו כעץ
 שגזל משויה אינו יכול לומר הרשיל, וכמו דמהגי זה דאיט
 כעץ שגזל לקנוחו כמויכ מועיל זה גופא דלא הוי כעץ
 שגזל לענק שלא יוכל לומר הרשיל. ונראה פשוט דשניהם

 אמת

 חרושי רבנו הלכ
 &#ג הל״ב או שגנב כיס בשבת והיה' מגררו עד שהוציאו
 מרשות הבעלים שהיא רשות היחיד לרהיר
 ואבדו שם היז פטור מן התשלומין שאיסור שבת ואיסור
 גנבה והיזק באין כאחר עכיל, וה״גה כבר הקשו על הרטבים
ב פריך הגמ׳ למיד אגד כלי שמי׳ י  מהא דבשבח דף ציא ע
 אגד מהך דהטנב כיס בשבח ראם היה מגרר ויוצא פטור, ואי
ד אגד כלי שמי, אגד קדים לי׳ איסור גנבה לאיסור שבח,  סי
 ריל באוחן המעוח שנגמרה משיכחן קורם שהוציא אח הכיס
 כולו, ולעטן שבח אינו חייב עליהן משום הוצאה הואיל
 ועריק אנודין עיי הכיס, ומשני הבימ דאפקי, דרך שוליו, ואיכ
 קשה לדידן דקייל כהך מיד שמי, אגד, וכמי שפסק כן
 הרמבים בפייב מה׳ שבח, איכ הויל להרמבים לחלק כמו

 שמחלק שם בגמ/ ואיך פסק דבכל גווני פטור.
 והבראה לומר בזה, דהגה הא דקאמר הגמ׳ הכא דלטנין
 איסור גנבה הוא חייב עוד קורם שיוציא אח
 כולו, הוא רק לפימ דקייל דמשיכה בכליו של מוכר מהניא,
ה מהםוגיא שם, לאלאיה  וכרהוכיחי כן החוס׳ בביב דף פי
 לא היה חייב באיסור גנבה קודם שגמר משיכה הכיס,
ב דצריך למשוך אח  דהרי לפי המבואר בביב דף עיה מי
 כולה. ואיכ משיכה המעוח היא עדיין בכליו של בעלים,
ן לא משך אח כל הכיס. והן נראה, ראם משך  כיון לעדי
 איזה לבר בחוך הכלי של הבעלים מזרח זו לזויח זו, ולאי
 ללא מהט, להרי כליו של בעלים הרי הן כחצרו, ואיכ כמו
נ לא מהניא בכליו  ללא מהטא משיכה ברשוח בעלים הי
 של בעלים, והא לקייל לבכליו של מוכר מהטא המשיכה,
 היינו לוקא היכא לעשה המשיכה גם בכליו של מוכר, לאיכ
 הרי עשה מעשה משילה על הכלי גיכ, להכי מהניא לקנוח
 מה שבחוט, משא״כ היכא להכלי עומל במקומו ולא משך
 בו כלל, ולאי לא מהטא משיכחו בהחפץ שבחוך הכלי,
 להויל כמו שמושך אה החפץ בחוך חצרו של בעלים ללא
. ולפיז הרי חקשי*כאן אהא דפריך והא איסור גנבה  מהטא
 קדים, והא כיז שלא משך אה הכיס כולו לחוץ איכ לא
 משה עדיין משיכה בהכיס, ואיכ אף אם המעוח שבחוך
 הכיס נמשכו כולן כמה שמשך אח הכיס קצח, מימ לא
 חהטא משיכחו, כיון דבהכיס לא מלחה לו משיכה הויל כמו
 שמושך אח המעוח בחוך חצרו של בעלים. אלא דציל
 דהגמ׳ קא׳ לאידך שינויא רבכחובוח דף ליא דמיירי שצירף
 ירו למטה משלשה וקבלו, דאז קט להו בכל טוגי אף שלא
, דאיםור גנבה  עשה קנין בהכים, ואיכ שפיר פריך הגמ
נ דלמנין׳ קטן משיכה לא קני עד שיוציא  קדים, אבל אהי
 אח כל הכיס, ועיכ זהו שפסק הרמבים דאיסור גנבה
 ואיסור שבח באין כאחד, והשמיט כל הםוגיא דשבח,
 דהרמבים קאי בקנץ משיכה, וכרבינא דמוקי לה גם במשיכה
 ובאפקה לרהיר, ומשום דגם לרהיר משיכה קניא בננבה,
 ובזה לא קגי טד שהוציא אח כל הכיס, דבלאיה הא הויא

 משיכה בישוח המוכל, וכשיג.
 אלא רקשה, דאי גימא דקאי להך חילוצא דצירף ידו למטה
, דמיירי בהוציאו  משלשה וקבלו, איכ מאי משני הגמ
 לרך שוליו דלא מצי למישקל לי׳, וכן משני שם בנסכא,
 מ״מ הא ידו כמאן דפסיק דמי וקגי בכל גווני, וכמבואר
 בבימ דף ז׳ האי סודרא דחפים בי׳ שלש על שלש כמאן
 דפסיק דמי וקני. אלא דבאמח ציע על גוף הגמ׳ דכחוטח
 שם דאיירי שצירף ידו למטה משלשה וקבלו, דהרי כיון
 דביר כל מה דנקיט בידי׳ כמאן דפסיק דמי וקני, איכ הא
 נמצא דכל משהו בפיע קנהו וחייב מליו משום גניבה ומשום
 שבח לא מהחייב עד שיוציא אח כל החפץ, אף אס אגד
 כלי לא שמי׳ אגד, וכמבואר בשבח דף ציא שם דמוקי
 שם לברייחא דבעיגן שיוציאנו כולו באורנסי, ואיכ הא
ם לי׳ איסור גנבה לאיסור שבח. אלא בעיכ נראה ד  ק
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 והשכר הוי חסרון ככל הכלי כולו, מ״כ ממילא הוי כולי'
 איגו כמין שגזל, ואינו יכול לומר הרשיל, ואפינ לאין
 השכר גלול כל כך למנין לקנומ מל ילו כלץ שינוי, הרי
 נהבאר לרק לטנין קנין הוא לאיכא שימורא, אם השיגו*
 גלול כל כך אם לא, אכל למנין לינא להלש״ל כל שינוי
 כל להוא סגי, לאינו כמין שגזל ממש, ואינו יכול לומר

 הרשיל.
 ובאמת שקשה מאל להגך פוסקים לסיל לגם כליתא
 לנזילה כלל ומשלם כלים אחרים לצריכין להיוח
 רוקא שלמים ולא שכורים, ומפרשים כן רזהו הך לינא
 דאין שמין לגגכ ולגזלן, ואיכ איך קאמר הגמ' לקמן להן
 דינא דאין שמין היינו כמ״ד שינוי קוגה, ומאי שייך כאן
 שינוי קוגה, כיון דגם כלים אחרים צריכים להיות רוקא
 שלמים ולא שבורים. וצ״ל דכאמת נכללו בזה תרי דיני,
 תדא דהתשלומין צריכין להיות דוקא שלמים ולא שבורים,
 וזה לכוימ אף למיד שינוי אינו קונה, אלא דכיז הוא אס
 ישלם משל אתרים, אבל במתזיר הגזילה מצמה, איכ הא
 נמצא דכפי שיווי הגזילה שמחזיר ליכא מליו שום חיובא
 כלל ואומר לו הרשיל, וממילא לית בזה חיוב תשלומין כלל,
 וליתא גם להך דינא דשלמים ולא שבורים, וזהו דמלי לה
 בגמ׳ בדין שינוי קוגה, דלמיד שיגוי קוגה איגו מומיל מה
 שמחזיר את הגזילה טצמה, כיון דכבר נשתנית, משאיכ למיל
 שינוי איגו קוגה, אז שפיר אמריגן דהגזילה מצמה יכול
 להשיב לבטליס, וליתא לחיוב תשלומין בכדי שווי׳ שאומר
 לו הרשיל. ולפיז הא נמצא, דבהך דאין שמין לגנב ולגזלן
 דהוי כמיד שינוי קונה, תרתי נכללו בי׳, חדא דאינו יכול
 לומר הרשיל בהשבריס, ומור דאינו יכול לשלם בשברים,
 ועיכ אינו יכול ליתן השברים בתורת תשלומין. וקשה כיון
 דתרי שיעורי כינהו, דלמנין שינוי הרי בעינן שבר כי האי
 דהוי שינוי, ולענין לשלם בשברים אחרים הרי פשיטא דכל
 שנשבר מעט שוב אינו יכיל לשלם בו, ואיך כיילינהו בחרא.
 אלא ודאי דלמנין חיובא דאינו יכול לומר הרש״ל, להוי
 חיובא דגזלן, במיגן כמו שגזל מחש, וכל שנשתנה או נשבר
 מעע שוב אינו יכול לומר הרשיל, ושפיר כייליגהו בחרא,
 דהוי חד דינא דצריך להיות כמין שגזל ממש בין לענק השבה
 ובין למגין תשלומין. ולפיז גם לאידך פוסקים דסיל דיכול
 לשלם גס בשברים, היינו לטגין משלומין, לכל מילי מיטב
 הוא, ולא שייך בתשלומין ללילהו הך לינא לכמץ שגזל, אבל
 לעגין הרשיל, לתלוי בכעין שגזל, כו״ט סיל לכל שיש בו
 היזק ניכר ושינוי ממט שוב אינו יכול לומר הרשיל, כיון
 דלא הוי כעין שגזל ממש, ואף אם עוד לא גשהנה לגמרי
 שיוכל לקנות עייז. והיינו כמשיכ בדעת הרמביס לחלוק
 דין קנין מדין הרשיל, ולענין קנין בעינן שיהא שינוי חשוב,
 ולמטן הרשיל כל דהוי מיהא שינוי שוב לא הוי כמק שגזל,

 ואינו יכול לומר הרשיל, וכמשיכ.
 והנה בביק דף ציז טיא איתמר התוקף ספינתו של
 הבירו וטשה בה מלאכה אמר רב רצה שכרה נוטל
 רצה פחחה ניטל ושמואל אחר אינו נוטל אלא פחתה, וכבר
 הקשו הראשונים דחחינ באיזה פחת מיירי הכא, אם בפחמ
 כי האי דהוי שינוי ממשה, איכ אמאי אינו משלם אלא
 פחתה, והא קייל דאין שמין לגזלן, וא״כ יהא חייב לשלם
 דמי .כל הספינה, ואי מיירי בפחת דלא הוי שינוי ממשה,
י ד  אמאי משלם פתתה, ולימא לי׳ הרשיל, ותירצו דבאמת מי
 בפחת כי האי דהשוב שינוי ממכה, ולהכי אינו יכול לומר
 לו הרשיל, והא דאינו חשלס אלא פחתה, הוא משוס דמיירי
 הכא שלא גזל את גוף הספינה ורק תשמישה, דהוי שואל
 שלא מדטת דתייב משום גזלן, ולהכי לא שייך בזה הך דיגא
 דאין שחין, כיון דאין כאן שינוי קונה, דהרי לא נחית לה
 אדעתא דגזלנותא לקנותה כולה. ולפחש״נ בדעת הרחבים

 דגם

 אמת, דמשום דקגיי׳ איגו יכול לומר הרשיל, וכמבואר לעיל
 בדף סיו דהיכא דקני ביאוש שוב אינו יכול לומר הרשיל,
נ קטן שיטי לא גרפ מיאוש, אלא דגם נלאו הך טממא  והי
 דקגיי׳ גיכ אינו יכול לומר הרשיל משום דלא הוי כעין שגזל,
נ טלה ונעשה ג ג ה נ דף סי  וראיה לזה מהא דפליגי ריא וריח נ
 איל עגל ונעשה שור אם קנאו נשיגוי אס לא, וקשה לריח דסיל
נ י  דלא הוי שינוי לקטת מל ידו מהא רתק נדף ציו ע
 דגזל נהמה והזקיגה משלם כשעת הגזילה, אלא ודאי ציל
 דריח סיל גיכ דהנהמה מיהת נשתנית ולא הויא כעין שמל
 זפיכ אינו יכול לומר הרשיל, אלא דסיל דלא מועיל השינוי
 כי האי לקנות על ידו, הרי להדיא דאף דלא קנאו נהשינוי
 מימ מועיל השינוי לזה דאינו יכול לומר הרשיל. ונאמת
 שכן הוא מוכרת גם מצד הסנרא, דנראה דכל מיקר הך
 דינא דנמינן כעין שגזל מל דין השנה נאמר, דדוקא אם
ה תונת השנה, ונאינה כעין  היא כמין שגזל מיקיימא נ
 שגזל לא מיקיימא בה שוב נהשנתה חובה השנה ומתתיינ
 בתשלומין, וממילא הוא דהדר דיגא דכיון דאיגה בדין השבה
 בזה הוא דגקגית לו הגזילה, ואיכ הרי הא ודאי דכל שאינו
 כמין שגזל איט יכול לומר הרשיל, כיון דלא מיקיימא ביי
 דין השבה. והא דהלי לה בגמ׳ הך דיגא דהרשיל בדין
 שינוי קונה, הייגו משוס דלמיד שיטי איגו קוגה לא צריכיגן
 כלל בהשבת גזילה שתהא כמין שגזל ושפיר מיקיימא מצות
 השבה ויכול לומר הרשיל גיכ. וגס דהרי עיקר הדין דשיטי
 אהד הוא דלא הוי כעין שגזל, ורק דמתתלק לתרי גימ,
 חדא לענק לקגוח אח הגזילה, ועוד שאיגו יכול לומר הרשיל,
 אבל סרווייהו הרי הויין חד דינא דשינוי, ועיכ אס שיטי
 אינו קונה איכ הא ליכא דין שיטי כלל בנזילה, וממילא
 דיכול לומר הרשיל גיכ, ולא איכפח לן כלל מה דגשחניח
 הנזילה כיון דליכא דין שינוי כלל בגזילה, משאיכ למיד שינוי
 קוגה ובעיגן בהשבה גזילה כמין שגזל, ואיכא דין שיטי
 בגזילה, ומיכ היכא דגשחגית איט יכול לומר הרשיל גם
 משום זה גופא דלא הויא כעין שגזל, ולא צריכיגן לטפמא
 דהואיל וכבר קגה. ואשר מל כן גראה, דבאמח הא כל שבר
 וכל התק ניכר הוי שינוי, אלא דלא חשוב שיטי בכל החפץ,
 והחפץ עוד חשוב כשהיה, ואיכ כיז הוא רק לענק קנין,
 דלמנין לקנוח אח הנזילה בעינן שיחול השינוי על כל החפץ,
 ולא מהני מה דהוי שינוי במקומו, משאיכ לענין הרש״ל,
 חהו דין בחיובא דגזלן, דכיון דאיגו כעין שגזל אינו יוצא
 בו ידי השבה ואינו יכול לוחר הרשיל, בזה לא צריכיגן
 כלל שיחול השינוי על כל החפץ, וכל דהוי שיטי במקומו
 שוב לא הוי כעין שגזל. ואף בשבר קען שוב אינו יכול
 לוחר הרשיל, וגם ללא שייך שיעורא רק למטן לקגוחו, דבזה
 חלוק דשבר קטן איגו חועיל לקכותו ושבר גדול מועיל
 לקנוחו, משאיכ לענין הרש״ל כל דלא הוי כמין שגזל שוב
 אינו יכול לומר הרשיל, ולא שייך בי׳ שימורא כלל, ובכל
 גווני אינו יכול לומר הרשיל. ולפיז הרי ניחא דעח הרמבים
 דהכל חלוי בבעלים אס רצו גומלין הכבדים וישלם הפחח
 ואס רצו צריך לשלם הכל כמו שגזל, דהרמביס איירי בגווגא
 דגשבר ועוד לא גשחגיח כל הגזילה לגמרי שיהא חשוב
 עייז שינוי לקנוח, וכמשיכ ההימ, ונמצא דהגזילה עדיין של
 הנגזל, ומימ אינו יכול לומר הרשיל, כיון דהוי חיהא שינוי
 במקומו, ועיכ הכל תלוי ביד הבעלים. ומעתה שוב לא
 קשה מפירות שהרקיבו מקצתם ומכחשה הכחשה דהדרא
 ליכול לומר הרשיל, דלפמשינ הא דאינו יכול לומר הרשיל
 הוא משום דהוי שינוי, ובפירות שהרקיבו מקצתם אין המקצת
 שנשתנה שייך כלל להנשאר, ולא הוי שינוי כלל, וכן בהכחשה
 דהדרא הוי דין חסויים בשינוי דכל דהדר לא הוי שינוי
 כלל, וגמלא דכפי שווי׳ שהחזיר הויא כמין שגזל לגמרי, ומיכ
 יכול לומר הרשיל גיכ, משאיכ בכלי, דכולו כלי אחד,
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 בתום׳ בביב דף מיל שהוכיחו מהא למועיל יאוש בטבלים
 לגס בקרקע מועיל יאוש, כיון לאיתקשו להללי, ולברי
 הראביל שמחלק ביניהם בין לעגץ יאוש ובין לענין חיובס

 בנאבלו ציב.
 והנה בלברי הראביר שהבאנו הרי מבואר עול, מה
 לקשה למיש קטן שינוי ללא מהני בעבדם, וכלתגן
ם והזקינו משלם ד ב  בב״ק לף ציו גזל בהמה והזקינה ע
 כשמת הגזילה רימ אומר בעבליס אומר לו הרי שלך לפניך,
ם נגזלים ד ב  ומבואר בסוגיא שם לפלוגתייהו היא אס ע
 אם לא, ומיש קנין יאוש למהגי גם בעברים, וכרמגן
 בגיעין לף ליז מכל שנשכה ופלאוהו וכו, אם לשוס בן
 תורין לא ישתעבד, ומוקי לה שם בסוגיא למיירי לאתר
 יאוש דקגה שבאי ועל כן מהגיא הפרי׳ של תירות, והרי עבדים
 איגן גגזלים, וא״כ היה צריך להיות דלא יועיל בי׳ יאוש
 כמו דלא מהני שינוי. והגראה לומר בזה, דשאגי הך קניגא
 ליאוש מהך קנינא לשינוי, לשינוי עיקר קגיגו הוא קנין
 של גזילה, ומדנים האמורים בגזילה, משאיכ יאוש עיקר
ו  קגיגו איגו דין קגין של גזילה, וכמבואר בביק דף סי
 לקניגא ליאוש בגזילה ילפינן לי׳ מאבידה, וכס הוא עיקר
 קרא ליאוש, ואם גס ילפיגן גזלה ללין יאוש אבל אין עיקרו
 מדין גזלה, ורק דאמריגן דגזילה היא גיכ כאבירה להשבה
 אינה ברשוה בעלים שיהא נוהג בה דין יאוש. וא״כ הר•
 ייל, דבעבדיס דאינן גגזליס, כל זה הוא רק לענין דינים
 המסויימים בגזילה, ולא חיילי בהו קנינים של נזילה, וממילא
 דליה בהו קנין שינוי, דהוא גיכ מדיגי מילה, חשא״כ יאוש,
 דדיגו גוהג גס כאבירה, ולא מחחשב מדיגי גזילה, ורק
ד שיהא גוהג בי׳ דין  מעשה גזילה בלבד הוא דבעיגן כ
 יאוש, מזה לא איממוע מבדים, ושפיר גקגין ביאוש. מור
 י״ל, דחלוק דין שינוי מדין יאוש, דבשיגוי הרי השיגוי מצל
 עצמו לא הוי ק נין כלל, ולאו השינוי הוא שגורס לו לקטה
 אח החפץ, רק מקטן נזילה הוא שקונה אוהו, וכך הוא
 הגזהיכ דהשבה דבגשחגיח ואיגה כמין שגזל דחים במלמא
 בעי שלומי, ועל כן במכרים דאינן נגזלים וליה בהו קנין
 גזילה, ממילא לא שייך בהו שינוי כלל, משאיכ ביאוש, הרי
י כמו הפקר, ועל כן ממ  עצם היאוש הוא דבר המועיל ו
 שפיר מועיל זה גם בעבדם דאינן גגזלים, דהיאוש הר•
 מועיל שיחול בהם דין קטן שלא בחורח גזילה, ואין זה
 שייך כלל עוד להא דאיגם גגזלים. אלא דגם לפי תירוץ
 זה מוכרחין אט לומר, דאעיג דאין עבדים גגזלים מימ
 חעשה גזילה איה בהו, דאלאיה הרי ליכא בהו הלוח דין
 של יאוש כלל, כיון דהרי הן ברשוח בעלים, ולגבי יאוש
 הא בעיגן או מעשה גזילה או חעשה אבירה. ולפיז הרי
 גיהא גיכ הא דחלוקין מבדם מקרקע, דבקרקע לא מהט
 יאיש משום דאיגה גגזלח, ובעבדים אמיג דאיגן גגזליז
מ יאוש מהני בהו, דבאמח הרי בקרקמ לא שייך כלל  מי
 לא מעשה נזילה ולא אבירה, דהרי היא עומדח ברשות
 בעליה כמו שהיחה, ורק אס היה בה דינא דנגזלח, והי׳
 חל בה קגין גזילה, עי״ז הוא דהיינו מוצאין בה מעשה
 גזילה ואבירה עיי קגין גזילה שבה, ומל כן לפי״מ דקייל
 דקרקע איגה גגזלח ולא חל בה קגין גזילה, איכ זה ממילא
 דאין כאן מעשה גזילה ואבירה כלל, ולהט הוא דקי״ל
 דכיון דקרקע איגה גגזלח מל כן לא חייל בה קגין יאיש גיכ,
 כיון דאין כאן גם מעשה גדלה ואבירה כלל, שבלא זה לא
 שייך מנין יאוש כלל, אבל מכיפ הא מיהא דעיקר הדין
 הנאמר בקרקע הוא לאיגה גגזלח, ולא חל בה קטן גזילה,
 וזה ממילא מצד הסברא, דכיון דליה בה קגין גזילה, ממילא
 דאין בה גם מעשה גזילה ואבירה, ואיכ בעבדים דההיקש
 שהוקשו לקרקעוח הרי לא שייך רק מל הדינים שנאמרו
 בקרקעוח, אבל לא במה שחלוקין הן בסברא, ועל כן ממילא

 דלענין

 חדושי רבנו הלכות ג
 לגם היכא שאינו קינה אוחה בשינוי מימ כל שנשחטה
 שוב לא הויא כמין שגזל ואינו יכול לומל הלשיל, איכ הא
י דהך דינא דשיגוי ה  הדרא קושיה הראשונים לדוכהה, מ
 קונה לא שייך בשואל שלא מדעה, כיון שלא עשה בה קטן
 גזילה עימ לקנוחה, אבל הך דינא דצעינן בהשבה גזילה
 כעין שגזל, הא הוי זה דין בעיקר חיובא דגזלן, דכשאינה
 כמין שגזל לא מיקיימא בה השבה בהרשיל, וחיילא עלי׳
 חיוב חשלומין של גזלן, ובעיקר חיובא דגזלן הא שואל שלא
 מדמה שיה בזה לגוזל גוף החפץ, והדרא קושיה הראשוטס
 לדוכהיה, וצימ. והגראה לומר לדמה הרחבים, דבאמח
 מיירי הכא בפחח כי האי דלא מיחשב שינוי כלל בהנשאר,
 והרי היא עדיין כמין שגזל ממש, והא דפחחה מיהא משלם,
 הוא משוס דהרמביס סובר דגם בלאו הך עממא דבעיגן
 בהשכח גזילה כעין שגזל, מימ הא מיהא ודאי, רכל מה
 שגפחחה משעה גזילה עד שעה השבה, כיון דהוי חסרון
 בגוף הנזילה, איכ ממילא דחסר זאח גס בהשבחה, דהך
 מקצה שיווי שחסר כמה בהטילה הא איגו משיב כמה, והך
 מקצה שיווי דיגו כליחא לנזילה בעין, דחייל מיז חיוב
 חשלומין. וראיה לזה מהא דאיחא למאן דסיל שיגוי איגו
 קונה, ולא בעינן בהשבה גזילה כלל כעין שגזל, אמו נימא
 לדידי׳ בגזל כלי ונשבר או בהמה ומחה שיוכל לפעור
 עצמו בהשברים או בהגבילה לחוד, ודאי דלא, אלא ודאי
 דנהי דלא בעיגן כעין שגזל, מימ אכחי מיחםרא השבה על
 הך חקצח שנפחחה משעה נזילה עד שעח השבה, וצריך
 להשלים דחי הפחח, והך דיגא דכעין שגזל הוא רק לענין
 שאיגו יכול לומר בהגשאר הרשיל ומחחייב בכולו בחשלוחין,
 אבל דמי הפחה באמה משלם גם בלאו עעמא דבעיגן
 כעין שגזל וטעמא דשינוי קונה. ולפיז הא ניחא הא דבחוקף
 ספינחו של חבירו משלם פחחה, ואינו גפער בהרשיל, ואף
 דבעיכ הא מיירי בפחח כי האי דלא חשיב שינוי ממשה,
 וחשוכה עיר כעין שגזל, מדלא משלם דמי כל הספינה, ומימ
 פחחה מיהא משלם, דכיון דמימ הפחח הוא ניכר וחשוב
 היזק גיכר בהטילה, א״כ ממילא דין פחח זה כליחא לגנבה
 וגזילה בעין, וחיילא עלי׳ חיוב חשלומין מל שיווי הפחח,

 וע״כ חשלם פחחה.

 פיט הל״א הגוזל קרקע חחבירו וכו׳ אבל אס גשחחה
 מאלי׳ כגון ששטפה גהר או גשרפה באש
 שירדה מן השמים אומר לו הרי שלך לפניך שהקרקע בחזקה
 בעליה קיימה ואין אחריוח הפסדה עליו אא״כ הפסיד בידו
 מה שאין הדין כן במטלעלין או בעבדים כמו׳ שביארנו
 מכיל, ובהשגוח זיל א״א הימה הוא זה שהוא לא ביאר כן
 שהרי עשה עבדים כקרקמוח למגין גזילה [ריל שפסק לעיל
 בפיג שנס מבדים אינן ננזלים] שהרי הזקינו אומר לו הרי
 שלך לפגיך [ריל וקשה דאיך פסק הכא דעבדים גגזלים]
 מיהו הימ לעגין כחושה אעיג ללא הדרא גזילה מיהא
 בעיגה איחא ואומר לו הרי שלך לפגיך אבל מימ גגזלים
 הם וגקגיס ביאוש דכחיב וישב ממט שבי ואמריגן העבר
 שגשבה ופדאוהו לשם בן חורין אחר יאוש לא ישחעבד
 לא לראשון ולא לשגי אלמא לאו כקרקע דחי דהא קגי
 נפשי׳ ביאוש הילכך בשמח המבד או גשרף משלם אח דמיו
 שהרי משמח אין שלו לפגיו וכשמה לגזלן מח מכיל, ועיין
ס בנאבדו לגמרי אמריגן  במימ שחולק מל הראביד וםיל מ
 גיכ דעבדים איגן גגזלים ופטור מאחריוחן, והך או בעבדים
ס עיייש. והגה  שהוזכר ברמבים כחב טיז המימ דהוא טי
 לכאורה דברי הראביר חמוהים, דאיזה חילוק יש בין גאבדו
י הכחשה, וגם זה שהביא מיאוש  לגמרי לנאבדו מקצחם עי
 דאלמא דעבדים לאו כקרקע דמי גיכ ציע, והא כיון
 לאיתקשו להדדי צריכין להיות שיין בדיניהם בכל, ועיין
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 והביאה בדין גנבה. ואשר נראה מוכרח ברנגת הרמבים,
 דס״ל דבגויג חיובן חלוק, דנהי דדין השבה הוא חיוב
 דרמיא אבמלים לבה ולא שייך בזה כלל דין שמירתן עליך,
מ תיוב תשלומין שבהן, כיון דהוא גם מדין מזיק,  אבל מי
ן שמירתן עליך, והא דמיפער  שפיר יש למיינן גם מד
 בעבד ואמה הוא רק משום עעמא רבני דעה נינהו ואין
 שמירתן על הבעלים. ולפיז גם גזק גנבה וגזילה גיכ איכלל
 בהך מתגי׳ דדים, וזהו דקבמה הרמב״ס בדין גנבה ולא
 בדין נזקין כדי להשמיענו זה גופא דגם בגנבה וגזילה אימ
 בהו דין נזקין. עכיפ מצאנו, דגם בלא תיובא דהשבה שבא
 עיי קניגא דגזילה, איכא עוד תיוב תשלומין בגזילה מה
 דמעשה הנזילה עצמה מתייבתו בתשלומין, וכדתזינן דמתתייב
 גם מל גנבת ממונו מדין שמירתן עליך, דהוא רק משום
 מעשה הגנבה וההיזק לתור. ולפיז שפיר נוכל לומר בדעת
 הראביד כמשיכ, דבעבדם גהי דאיגן גגזלים, מ״מ שפיר
מ איתעביד בעבדים,  מתחייב בתשלומין, משום דמעשה גזילה מי
 וקרקע שאני משום דבלא קנין ודין גזילה בגופה לא שייך
 בה כלל מעשה גזילה, וזהו שכתב הראביל לעבדם אינן

 כקרקע, וכשיג.

 הלכות חובל ומזיק
 פ״ז הל״ד וכן העושה מלאכה בפרת תעאמ ובמי תעאמ
 במזיד תייב לשלם בשוגג פעור מכיל, ובהשגומ
 שם זיל שאפילו עשה מעשה בגופן למ״ד היזק שאיכר ניכר
 לא שמי׳ היזק פעור מדיגי אדם אפילו במזיד וקייל כווהי'
 ועעמא דמילמא משום דאין מתכוין להזיק אלא להגאהו
 הוא מתכוין ומשום הכי לא קגסו בו מזיר עכיל, ובמימ
 שם הביא סוגית הגמ׳ בגיעין דף גיג דפריך למיד התק
 שאיגו גיכר שמי׳ היזק מהא דתגיא המושה מלאכה במי
 תעאת ובפרת תעאת פעור מדיני אדם ומייב בדיני שמים
 ואי שמי׳ התק בדיני אדם נמי ליתייב, והלא מבואר בסוגיא שם
מ פעור כדי שילך ויודיעו,  דבשוגג גם למיד שמי׳ היזק מי
 ובע״כ דקאי מל מזיר, ומימ למיד לא שמי׳ התק גיתא הא
י אדם, הרי להדיא דלמיד לא שמי׳ היזק פעור נ  דפעור מד
ג  בעושה מלאכה במי תעאת ובפרת תעאת גם במזיד, ואעי
 דבכל התק שאיגו גיכר מזיר תייב אף למ״ד לא שמי׳ התק
 משום קנסא, מיז תירץ הראביד דהכא שאגי דכיון דמתכוון
 להנאת עצמו ליכא קנסא, וקשה על הרמבים שפסק דבמזיד
 תייב, והרי קייל דלא שמי׳ היזק, וצריך להיות פעור בעושה

 מלאכה גם במזיד.
 ונלאה לומר בזה, דהנה הא דמתלקיגן בין שיגג למזיד,
 דבמזיד הייב בין למיד שמי׳ התק ובין למיד
ק,  לא שמי׳ היזק ובשוגג פעור לכויע, כ״ז הוא רק במז
 אבל בגזלן אם יכול לומר הרי שלך לפגיך הרי מבואר שם
 בסוגיא בגזל ממץ ועבר עליו הפסת דלמ״ר שמי׳ התק אינו
 יכול לומר הרי שלך לפניך ולמיד דלא שמי׳ התק יכול
 לומר הרי שלך לפניך, והתם ליכא תילוקא בין שוגג למזיד,
 דהרי גם היכא דהנזק בא ממילא ניכ איכא הילוקא ראם
 שמי׳ התק איגו יכול לומר הרי שלך לפגיך ולמיד לא שמיי
 היזק יכול לומר הרשיל, וגבי מושה מלאכה במי העאמ
 ובפרת תעאת הרי הוא מייב משגי עממים, הדא משום
 מזיק, דפסל לפרת התעאת או להמי תעאת, ועור משום
 גזלן, דעושה מלאכה הא הוי שואל שלא מרמת דמייב גם
 משום גזלן. ולפיז הרי גיהא הסוגיא בפשיעות, דבאמת
 נימא דגם עושה מלאכה דינו כמו כל מזיק דבשוגג פעור
 במזיד הייב, אכן כיז הוא לענין תיובו משוס מזיק, אבל
 אכתי צריך להיות חייב משום גזלן גם בשוגג, ועיכ זהו
 דפריך הגמ׳, דבשלמא למיד התק שאינו ניכר לא שמי״

 התק
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 דלענין שאין נגזלים גופם ושיתול בהן קנין נזילה ילפינן
 להו מקרקעות לדנם לאינם ננזלים, משאיכ בזה ללית
 בהו מעשה גזילה ואכילה, להוא מצל הסברא, בזה לא
 שייך כלל למילף מבלים מקרקעות, ושפיר אית בעבלים

 מעשה גזילה ואכילה, ולהכי מועיל בהו יאוש.
 והנה ברמביס פיא מהל׳ גזילה הליא זיל כל הגוזל את
 תבירו שוה פרועה עובר בלית שנאמר לא תגזול
 ואין לוקק על לאו זה שהרי הכתוב נתקו לעשה שאם גזל
 חייב להחזיר שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל זו מצות עשה
 ואפילו שרף הנזילה אינו לוקה שהרי הוא מייב לשלם דמיה
 וכל לאו שניתן לתשלומין אין לוקין עליו מכיל, הרי דמתלק
 הרמבים, דבאיתא לנזילה אינו לוקה משום דהוי לאו הניתק
 למשה ובליתא לנזילה לא לקי משום דהוי לאו שניתן לתשלומין,
 דמבואר בזה דסיל דתרי תיובי בפיע נינהו, תיוב השבת
 עצם הנזילה, דהוא מקרא דוהשיב את הגזלה, ותיוב תשלומי ן
 משלו, דהוא כשאין הנזילה קיימת, והוא מקרא דושלם,
 [וכמבואר כן להדא בספרא פ׳ ויקרא עיייש], ומקור הדברים הוא
 מהסוגיא דמכות דף עיז דפריך שס הגמ׳ ותו ליכא והאיכא
 גזל דרחמגא אמר לא תגזול והשיב את הגזלה וכו׳ ומשכתת
 לה בקיימו ולא קיימו וביעלו ולא ביעלו, התם כיון דחייב
 בתשלומין אין לוקה ומשלם, הרי להדיא דאית בגזילה גם
 דין תיוב תשלומין. ולפיז גראה לומר, דהראביד סיל,
מ כיון דחזיגן דאית בהו דין  דבעבדים דאיגן גגזלים, מי
 ממשה גזילה, וכדמזיגן דמועלת בהו הגזילה לחול בהו דין
 יאוש, ובעיכ דדין גזילה שלהם מתתלק, דגופם איגו נגזל,
 ומעשה גזילה מימ איתעביד בהו, ואיכ ממילא גם דיגם
י הנזילה דאיתגהו בעצם הגזילה, להם  זמיובם מתתלק, וכל דג
 מדין השבה, אימעוע עבדים מיגייהו, ומשום דלא מייל מל
 גופם דין גזילה, אבל תיוב תשלומין שפיר אית בהו, ומשום
 דעל ממשה גזילה בלמוד גיכ מתתייב הוא בתשלומין. ועל כן
 כשאיתנהו לעבדים אלא דנשתגו בזה שפיר אומר לו הרי
 שלך לפניך, ולא בעינן בהו כאשר גזל, ואין השינוי קונה
 בהן, כיון דהן גופן אינן נגזלים, משאיכ כשמתו ואינם עוד
 בעולם שפיר תייב בחשלומין משום מעשה גזילה דאיתעביר
 בהו. וגם דכיון דאמריגן דהא דעבדים איגן נגזלים הייגו
מ מעשה גזילה מיהא איתעביד בהו,  לגופן איגו כגזל אבל מי
 איכ ממילא ליש לחלק גם בתיוב תשלומין גופי׳ ובמעשה
 גזילה עצמה ולומר, להיכא לאיתגהו לעבלים בעין אז שפיר
כ ממילא לא תלה המעשה  אמריגן דהואיל וגופם אינו גגזל עי
 גזילה ותיובא דידה כלל, כיון דהרי הן ברשות בעליהם בכל
 מקום שהן, משאיכ בליתגייהו בעין אז תיילא המעשה
 גזילה ומתתייב מיז בתשלומין, וזהו דתלי הראביד הכא היוב
ן יאוש, כיון למלין יאוש הרי תזיגן דאעיג  חשלומין בד
מ איחעביל בהו מעשה  לאין בגופם תלוח לין גזילה מי
 גזילה, ועיז הוא לתייב בתשלומין כשאין הגזילה קיימת,

 וכשיג.

 והנה בפיא מהל׳ גגיבה הליע כתב הרמבים זיל העבד שגנב
 פעור מן הכפל ובעליו פעורין שאין אדם תייב מל
 נזקי עבדיו אעיפ שהן ממונו מפגי שיש בהם דעת ואיגו
 יכול לשמרן שאם יכעיסגו רבו ילך וילליק גדש באלף דינר
 וכיוצא בזה משאר גזקין מכיל, והוא מתגי' במס׳ ידים
 והובאה בשוגיא דריש ביק, אלא דקשה דשם הא מיירי
 לענק עבדו ואמתו אם תייב בנזקיהן,דשס הוי דינא רכל
 שהוא ממונו שמירתו עליו ותייב בנזקיו, וזהו דבאה המשנה
כ אין  להשמיענו דהואיל ועבדו ואמתו הויין בני דעה מי
 שמירתן עליו, אבל למה הביא זאת הרמבים לגבי גנבה,
 דתיובה הוא רק מממת עצמו, ואשר גם אם היו הבעלים
 מתחייבים בשמירת עבדם ואמתם הרי גיכ לא שייך זאת
 לחיובא דננבה ונזילה, וציע למה שינה הרמביס משנה זו



 חרושי רבנו הלמו! חובל ומזיק חיים הלר צה
ו לין מזיק, א ממילא ואין נ  מזיק נו, אנל היכא להנזק נ
 איכ ממילא לליכא לין גזלן גס נמצם הלקימה, ונמצא להא
 לנלקחה מימ להזיקה מקרי גזלן הוא רק נלקחה שיזיקה
א לה הפסל והיזקא  הוא, משאיכ נלקחה טימ שיהא נ
ק י כ  לממילא נזה אינו נמשה גזלן. והכי אימא נירושלמי נ
 פ׳ הכונס טל הא לתנן הוציאוה לסטים לסטים חייבין,
נ הושמי' כשהוציאוה לגוזלה  וקאמר מיז נירושלמי אמר ר
 אנל אם הוציאוה לאנלה הליסטים פטורין, והיינו משום
 לנתכוונו רק שתיאנל ממילא ולא שיזיקוה כילים, ועיכ אין
 זה חשוכ נזילה. ולפיז הא נמצא, להכא נטושה מלאכה
 נמי מטאח ונפרת חטאת חיונו משום גזלן מיחלא מלי
 נלין מזיק שלו, לאם לין מזיק מליו נהיזקו איכ ממילא
 לחייכ גס משום גזלן, וכשינ לנלקיחמו שמימ להזיק נצירון)
ו לין גזלן וחיוכא לגזלן. וטל כן  מעשה ההיזק שמשה חל נ
 זהו לפריך הגמ׳ מעיקרא, לאס איחא דהתק שאינו ניכר
 שמי׳ היזק, איכ ממילא לצריך להיוח חייב גם נשוגג משוס
 חיונא לגזלן, למל הך חיונא למשום גזלן ליכא הך חילוקא
ו א״כ  שנין שוגג למזיל, לכל שבמיקר ההיזק לין מזיק נ
 ממילא למיחשנ עייז גם גזלן נכל גווגי אף נשוגג, ועל כן
 מוכיח מיגה הגמ׳ להיזק שאינו גיכר לא שמי׳ היזק, ואין
ו נעיקר היזקו לין מזיק כלל, ועיכ, אינו חיינ גם משום  נ
מ י  גזלן, ועיז הוא דמשגי הגמ׳ פרה שהכניסה לרנקה ע
 שחיגק וחלוש מי חטאה ששקל בהן משקלוח, ר״ל דבכהיג
 אין בו דין מזיק כלל במיקרו גם במזיל אף למיל התק
 שאיגו גיכר שמי׳ התק, ועיכ ממילא דאין בו גס חיובא
 משוס גזלן. ולפייז הרי גיחא הא דפסק הרמבים להך
 דינא ל מנין מזיק, כיון דמיקרו נאמר לענין מזיק, ואך דממילא
 הוא דגלמד מזה גם לעגין גזלן, ומיכ זהו שפסקו כן

 הרמביס למגין חיובא דמזיק במזיד, וכשיג.

 הלכות רוצח ושמירת נפש
 פיא הל״ט אף זו מצוח לא חמשה שלא לחוס מל נפש
 הרודף, לפיכך הורו חכמים שהמוברהשהיא
סם נין כיד  מקשה לילד מוהר לחחוך המונר נממיה נין נ
 מפגי שהוא כרודף אחריה להורגה, ואם משהוציא ראשו
מו של ו שאין דוחין נפש מפני גפש וזהו טנ  אין נוגעין נ
 עולם מכיל, וכנר הקשו עיז מהא דאיחא בסנהדרין דף
נ אריה קטן הרודף ניחן להצילו כנפשו וכו׳, איחיני׳ ריח י  ע
ו לפי שאין דוחין נפש מפני  לריה יצא ראשו אין גוגטין נ
 נפש ואמאי רודף הוא, שאגי החס דמשמיא קא רדפי
 לה, הרי דלא הוי רודף, והרי כן הוא סיום דנרי הרמבים
 גיכ דלהכי ניצא ראשו אין דוחק נפש מפני נפש משום
עו של עולם, ריל ועיכ לא הוי רודף, ואיכ איך  דזהו מנ
ס דלהכי נלא יצא ראשו הורגין העונר מפגי י  כחנ הרמנ
 שהוא רודף, כיון דנאמח לא חשינ רודף. ונטמם המשגה
 ציל, דלהכי כלא יצא ראשו הורגין אוחו, משום דעליין לא
 הוי נפש, ונדחה מפני פקוח נפשה של האס, ככל הדכריס
 שנדחק מפני פקוח נפש, אנל משיכ הרמנים דלהכי הורגין
מ נין יצא י  אומו משום דין רודף ציט, דנרודף הרי ליכא נ

 ראשו ללא יצא ראשו, וצימ.
 וביאור דטח הרמנים נזה נראה, דהגה יסוד דין הריגח
 הרודף הלא הוא מדין הצלה הנרדף, ועיקרו
 הוא שנפש הרודף נדחה מפני פקוח נפשי של הנרדף,
 זכדחניא נסנהדרין דף מיד ריניש אומר רודף שהי׳ רודף
 אחר חנרו להרגו ויכול להצילו נאחד מאנריו ולא הציל
 נהרג עליו, הרי דכל ההריגה של רודף היא רק להציל אח
מ אין דוחין נפש מפני נפש והכא  הנרדף, אלא דהלא ככי
 כרודף הוי גזהיכ תפשו נדחה, והרי זהו הלאו שכחב

 הרמכ״ם

 התק, ואיכ משום גזלן פטור לגמרי, דיכול לומר הרשיל,
 ורק דצריך להיוח חייכ משום מזיק, ומיכ שפיר נוכל
 לאוקמה כשוגג דמזיק פטור כהתק שאינו ניכר, אכל למיד
 שמי׳ התק, איכ גהי דמשום מזיק פטור כשוגג, אכל אכחי
 צריך להיוח חייכ משום גזלן, דחייכ ככל גווני, כיון דאיגו
 יכול לומר הרשיל. ומכיפ הא נמצא לפיז, דגם למיד לא
 שמי׳ התק גיכ לא מצינו דעושה מלאכה כמי חטאה וכפרח
 חטאה יהא חלוק משאר התק שאיגו גיכר, והגמ׳ קאי לעגין שוגג,
 ומיכ שפיר פסק הרמנים נטושה טלאכה נטי חטאה וכפרח
 חטאה דנשוגג פטור נמזיד חיינ, וכשיג. אלא דצימ לפיז
 הא דמשגי הגמ׳ פרה שהכניסה לרנקה שחינק והדוש מי
 חטאה ששקל נהן משקלוח, ופירשיי דלא מניד רק גרמא
 כתן לשקל כנגדן ובגופן לא מניד ממשה, והרי כיז אס גימא
ד דפרכח הגמ׳ היא דליחייכ משוס מזיק, י  כשיטה הראנ
 ומיכ שפיר משני כיון דלא הוי רק גרמא עיכ שפיר פטור
 אפילו למיד שמי׳ התק, אכל אם גימא דפרכח הגמ׳ היא
ד נ  דליחייכ משום גזלן, הרי קשה דמאי אכפח לן דלא ט
 לק גרמא, אכל מכיפ כיון דלקחו לחשמיש גזלן הוא, גם
 כלא גזק כלל, משום שואל שלא מדעה, וגזלן הא חייכ גם
 בגפסדה מאליה ומכשיכ כגפסדה עיי גרמא. וגראה נזה,
י מהל׳ פרה אדומה  להרמניס לטעמי׳ פירש משויה נפי
 להא דקאמר כגמ׳ ששקל כגגדן היינו ששקל אוחן המי
 חטאה גופייהו, וגמצא דלא לקחן לשוס חשמיש, ולא הוי
דעה הרטכיס דפרכח  שואל שלא מדמה כלל, והיינו כמשיכ נ

 הגמ׳ הויא דליחיינ משום גזלן, וכשינ.
ז מהל׳ חונל יס נפי  אלא דלפיז הרי ציע דנרי הרמנ
 ומזיק שם הליה שכחנ זיל הכגיס פרה למרנק כדי
 שחיגק וחדיש והסיח דמהו מחי חטאה פעור מדיגי אדם
ח הרמכים דהגח׳ ע ד י שמיס מכיל, ולפמשיכ נ  וחיינ כדג
 קאי בשוגג ולמגין חיוכו משום גזלן, איכ הרי לא הוזכר
 בגמ׳ כלל דפטור בכהיג רק בשוגג ולמגין חיובו משום
 גזלן, דבכהיג איגו חשוב גזלן, כיון דלא לקחו לחשמיש,
 אבל במזיד לעגין חיובא דחזיק הרי לא הוזכר כלל בגמ׳
 לפעור בכהיג, ואיכ הרי יוכל להיוח דלעגין חיובא למזיק
 במזיד באמה נשאר בדיגו דחייב, ואיך פסק הלמבים דפטור
 בכל גווגי אף במזיד, אחרי דכגמ׳ לא הוזכר זאח, וציע.
 אכן גראה, לפמשיכ הרמבים בפיא מהל׳ גגיבה דבגגב כלי
 ושברו והיה שוה בשמח הגגבה שגים ובשעה השבירה
 ארבטה דמשלם כפל כשטח השבירה, ואי איחבר ממילא
 איגו משלם אלא כעין שגגב, הרי דבשברה חש יבא זאח
 גגבה, מדמחייכ כפל כשעה שבירה, והייגו משום לכל
 שהחפץ גגוב או גזול כל גזק שמישה בידים דין גגבה
 ונזילה בי׳. ואיכ אף אנו נלמד חזה, דכל שעשה קגין של
 גזילה, כגון משיכה או הגבהה, אף שלא משה זאח לשם
מ געשה בזה  גזילה ולא לשום השמיש, ורק כדי להזיקו, מי
כ  גזלן, דכיון דגם מעשה גזק מצערף להחשב גזילה, אי
. ז י  מצטרף הגזק למעשה המשיכה וההגבהה להמשומ גזלן מי
 ויסוד דבר זה נלמד ממגסך, דלא חשב לגוזלו, ולא להשהמש
 בו, ומימ הרי מבואר בסוגיא שם דמכי אגבהי׳ קניי׳
 להחחייב באונסין, דהיינו חיוב גזילה, ובעיכ רזה שחשב
 להזיקו ולאוסרו בהנאה זה גופי׳ מועיל להחשב נזילה,
 בקנין ההגבהה מם ממשה ההתק שמשה. ונראה דאף אם
 טמא דהחם בגזל כלי ושברו לא הוי גזלן על מעשה
 השבירה, ורק מזיק הוא דהוי, היינו רק דממשה השבירה
 איגה חשובה גזילה, אבל הא מיהא לכו״ע דההגבהה שעימ
 להזיק חשיבא ממשה גזילה, וכדהבאגו מהך דמגסך. אלא
מ י  להא מיהא גראה, דכיון רכל הדין נזילה שבלקח ע
 להזיק הוא מטממא דהרמבים שהבאגו משום לכל גזק
ן / איכ לא שייך זאח אלא היכא דד  שבגזילה דין גזילה בי
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 ושמירת נפש חיים תלוי

 כופמא שהרי הוא כרודף אחריה להרגה, וכשיג.
 אלא דלפיז גם עצם משנתנו ציע, דמאתר דמשמיא קא
 רדפי לה ולא הוי רודף כלל, ואשר משום זה ביצא ראשו
 אין נוגמין בו ולא אמריגן שתדתה נפשו בשביל גפש האם
 משום דלא הוי רודף כלל, ואיכ אמאי בלא יצא ראשו
 הורגין אותו משום דין הצלת הנרדף, כיון דאין כאן דין
 רודף כלל, וצימ. ואשר יראה מוכרת בזה, דבאמת אמיג
 דמשמיא קא רדפי לה, מימ לא פקע מהעובר עצם דין
/ אלא דבאמת גהי דעיקר  רודף בשביל זה, ודין רודף בי
 דין רודף הוא הצלתו של נרדף, מימ הא דלא דייניגן מלי׳
 הך דאין דותין נפש מפני נפש הא ודאי דהוי דין חיובא
 ברודף, אשר מל כן לזה הוא דמהניא הא דמשמיא קא רדפי
 לה להפקיע מיני׳ היוב זה, וממילא דדיינינן בי׳ הא דאין
 רותק נפש מפני נפש, אבל מימ עיקר דין רודף והצלת
ה ת ד  נרדף לא פקע בזה, וממילא דהדר דינא נבי עובר מ
 בפני האם, ומשום דבדין הצלת נרדף הוי דינא דעובר נדחה
 בפגי גפש הגמור, וזהו דתנן דמד שלא יצא ראשו תותכין
 אותו, ונפשו גדתה ממצם דין רודף גם בלא תיובא דרודף,
 משאיכ ביצא ראשו אין נוגעין בו, משום דאין דותין נפש
 מפני נפש כי אם בצירוף תיובא דרודף, והכא לימ בי׳

 הך תיובא, משום דמשמיא קא רדפי לה.

 פ״ט הי״ד באו שנים אתר שהעיד האתר והכתישוהו
 ואמרו לו לא ראית הרי הן כשני עדיות
 המכחישות זאיז ועורפין עכיל, והוא בסועה דף מיז עד אמד
 אומר ראיתי ושנים אומרים לא ראית היו עורפין, אלא
 דבפשיעות ציל דהוא משום דבעל עדות הראשון לגבי השנים
 שמכתישין אותו ועיכ עורפין בודאי, וכמבואר כן להדיא
 ביבמות דף קייז מיב דבכהיג אין דבריו של אתד במקום
 שגים, [ועיין בתום׳ שם דיה ליצ שכתבו דבאמת הוי תרי
 ותרי, וציע], וקשה על הרמביס שכתב דהוי כשתי עדיות
 המכחישות זאיז, דמשמע דחשוב ספיקא, וציע. אם לא
 שנפרש דברי הרמבים, דזהו גופא כאמת כווגת הרמבים,
 וריל דחזר דינו כב׳ מדיות המכחישות זאיז, וממילא דאין
 דבריו של אחד במקום שנים, וצעיק בלשון הרחבים שסחם

 הדברים.
 והנה בפייב מה׳ גירושין היית כתב הרמביס זיל שעיא
 גאמן בעדות אשה כשגי עדים בשאר עדויות, וכן
 כתב בפיא מה׳ סועה העיז זיל שעיא בעומאת סוטה
 כשגים, וכיכ בפיע מה׳ רוצת הייג זיל אבל אם אמר אתר אני
 ראיתי את ההורג היז גאמן כשגים לעגין זה, הרי מבואר
 בדברי הרמבים דדוקא בעומאת שועה ועגלה ערופה ועדות
 אשה הוא דהוי כשגים ולא בשאר איסורין, והוא כדממ
 הריעביא הובא בגיי יבמות פ׳ האשה רבה זיל נראץ
 דברים כדברי ריי זיל שאמר דדוקא בעדות דבר שבערוה
 דבעינן שגים והאמיגוהו לזה כשגים, אבל באיסור דעלמא
 דסגי בחד כיון שלא האמינוהו אלא כתר כי אתא אהרינא
 ואכחשי׳ הויא הכחשה כחד לגבי חד מכיל, אלא דבדברי
 הריעביא הרי מבואר דכל הך עממא דמחלקיגן בין דבר
 הצריך מדים כמו דבר שבערוה לשאר איסורין, הוא משום
 רכל עיקר הדין דהיה כשנים הוא מפגי דתזיגן דהאמיגתו
 התורה כשנים, ועל כן לא שייך זה בשאר איסורין. אכן לדעת
 הרמביס במצמו שפסק בפיע מה׳ רוצת הייד דבנשים ועבד
 ושפחה לא אמרינן דהיה כשנים, ומימ הא מזינן מאמנים,
 איכ הרי מוכת דאפילו היכא דלא הויין כשנים גיכ נאמנים,
 ואיך נוכל לומר דהמד הכשר הוי כשנים הואיל והאמינהו
 התורה כבי תרי, כיון דתזינן דלא במינן בזה נאמנות כבי
 תרי, ואפילו הני דלא הויין כתרי כגון אשה ומבד ושפחה
 גיכ נאמנים. והפשוע בזה, דהריי והרמביס תלוקין ביםור
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 הרמבים שלא לתום על נפש הרודף, ריל דלא נדון בזה
 לומר שאין מחין נפש מפני נפש, אלא כך הוא הגזהיכ
 שנפש הרודף נדתה. אלא דאכתי יש להסתפק, אם כל
 הגזהיכ דרודף הוא רק כעצמו של הרודף שידתה בפני
 פקות כפשו של הגרדף, אבל עיקר ההצלה של הגרדף היא
 משוס דין פקוינ של כהית כולה, או דנימא דגם עיקר
 ההצלה של הגרדף היא מהך גזהיכ של רודף, והוא דין
 הצלה בפיע של נרדף, מלבד דין פקויג של כהית, וציע.
 ונראה רכן הוא כאופן השני שכתבנו, דהרי בםוגיא שם
 מבואר דילפינן דין רודף מקרא דשופך דם האדם באדם
 דמו ישפך, הרי דיש דין זה גם בבני נת, דפרשה זו הלא
 נאמרה לנח, וכן הוא להדיא בסנהדרין דף גיז דחשיב להך
 מכול להציל באחד מאבריו בכיוצא בזה דנכרי בנכרי כמו
 ישראל, וכיה ברמבים בפיע מהל׳ מלכים עיייש, הרי
 להדיא ראם אינו יכול להציל באתר מאבריו מצילין אותו
 בגפשו של רודף גם בבני נת, והרי לא מצינו דין פקוינ
 בביג, אלא ודאי דהוי גזהיכ בפיע להציל הגרדף בגפשו
 של רודף, ואין זה שייך לפקויג דכהית כולה, ושייך זה גם
 בביג, להוא בכלל דיגין. והלא יסוד הך מגא של רודף אתר
 חבירו להרגו ילפינן לה בסנהדרין דף מיג מעריות ומקרא
 לאין מושיע לה, מה שאין זה שייך כלל לדין פקוינ של
 כהית כולה, אלא ודאי דהוי דין בפיע, דין הצלה של נרדף,
 אם להריגה אם לעריות. אשר לפיז נראה לומר בדעת
 הרמביס, דלהכי הוא שכתב עעמא דהעובר הוא כרודף
 אתריה להרגה, משום דסיל דברין פקויכ של כהית כולה
 באמת הוי דיגא דגם מובר הוא בכלל גפש ואיגו גדתה
 מפני נפש אתרים, ואם באנו להציל נפש בגפשו של העובר
 היכא דלא הוי רודף הוי דינא דאין מצילין, ועל כן גם הכא
 אס באנו לדון משוס דין פקו״נ של כהית לא היה העובר
 נדתה מפני נפשה של האם, ורק בדין הצלה האמורה בנרדף
 הוא דהוי דינא דעובר נדתה בהצלה זו, וזהו שכתב הרמבים

 עעמא דהרי הוא כרודף אתריה להרגה.
 ויסוד דבר זה גראה גלמד, משוס דהרי הא דפקוינ
 מתה כהית כולה הא ילפינן לה ביומא דף פיה
 מקרא דותי בהם ולא שימות בהם, ואיכ כל שנכלל בכלל
 ותי בהם ומתה את האיסורין הרי לא נכלל בכללהנידתין,
 זהנה כבר נתלקו הראשונים בהא דתנן ביומא דף פיב
 עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה, אם
 הוא מממת סכנת עובר או מממת סכנת האם, ולהנך דסיל
 דהוא מפני סכנת המובר הרי מבואר דמובר גיכ נכלל
 בכלל וחי בהם לדחות את האיסורין מפני פקוה נפשו, ואיכ
 ממילא הרי מוכרת ללא ניתן עובר לידתות מפני פקוינ
 של אתרים, כיון דגם הוא בכלל ותי בהם. ואפילו אם דעת
 הרמבים היא דפקויג דעובר איגו מתה את האיםורין,מימ
 גיכ ייל, דאע״ג דכל זמן שלא גולד ולא גגמר תיותו איגו
 מתה את האיסורין, אבל כל זה לענק לדחות את האיסורין,
 אבל לעגין להיות גדתה גם עובר בכלל נפש, והרי הוא
 נכלל בכלל ותי בהם לענק שלא להיות גדתה בפגי פקויג.
 ועוד דבישבה מל המשבר הרי מבואר בערכין רף ז׳ דהוי
 גופא אתריגא וגגמר תיותו באנפי נפשי/ ומבואר שם עוד
 דמתללין עליו את השבת, ובראיש פ׳ יוהיכ מבואר דאף
 באמו תיה מימ מתללין עליו את השבת, כיון דתי הוא
/ ואיכ הרי בישבה  באנפי נפשי׳ ודלת הוא דאתידא באפי
 על המשבר לכוימ דהוא בכלל ותי בהם ופקוח נפשו מתה
 כהית, וממילא דאינו נדתה מפני פקוינ דאתרים. ואיכ הא
 קשה הא דתנן דתותכין את העובר שבמעיה אם לא יצא ראשו.
 זעיכ מפרש הרמבים דהוא דין מסויים בדין הצלה האמורה
 בנרדף דעובר נדחה בפני גפש הגמור, ולהכי הוא שחותכין
 אותו בהצלת האם, ושאני מכל פקוינ דמלמא, וזהו שכתב
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 הוא רק לענין זה דאינו מתכחש מחבירו, אבל לא דממת
 תבירו בעלה, אלא דתבירו בלאיה לא מהימן בעדותו, משום
 דלא הוי רק עיא, ועל כן פוסק הרמבים דזהו דוקא בהנך
 תלתא דוכתי דאין עיא נאמן בהם, משאיכ בשאר איםורין
י דאינו מתכתש, אבל ה  דעיא נאמן בהם, מל כן אמרינן, מ
ה ג״כ דין ע״א עליו, ואיכ הא תבירו ג״כ נאמן,  מ״מ תבי
 דמיא גאמן באיסורין, וממילא דלא עדיף האי מחביר; כיון
 דאין חבירו צריך שיהא הראשון מוכחש, ורק דגם ערות
 תבירו קיימת, וע״ז הא לא מהני כלל הך דינא דכימ
 שהאמינה תורה ע״א ה״ה כשנים לענין שיהא תבירו מוכחש.
 ולפי המבואר הא נמצא, רכל הך דינא דה״ה כשנים לא
 מהני רק לענין שלא יהא הוא מתכחש מתבירו,
 אכל היכא דגם השני נאמן כזה לא מהני כלל הך דינא
 דה״ה כשגיס לבעל עדותו של השגי. ולפ״ז הא מיושב היעב
 פסק הרמבים דבבאו עדים אתיכ היה כשתי עדיות המכחישות
 זאיז, וכבר הקשינו ע״ז מהא דביבמות מבואר דהוי אתר
 במקום שנים, דהנה הא קייל בסנהדרין דף ל׳ דהודאה
 אתר הודאה והלואה אתר הלואה מצערפין, ואעיג רעל כל
 הלואה בפ״ע ליכא רק תר םהדא, מימ מועלת עדות שגיהם
 להוציא ממון, וכן הוא בכימ דבעיגן עדים, זולת בגפשות
 דילפיגן מקרא במכות דף ר דאין עדות מיותרת מועלת, וציע
 מה דין עדות זו לענין הכתשה לגבי מד, וייל דשפיר הויא
 הכתשה, כיון דעל כל דבר בפיע הרי באמת ליכא רק תר
 םהדא, איכ הא יכול ע״א להכתישו, ושקולה עדותן לענין
 הכתשה כעיא, אלא דהא מיהא מועלת עדות שניהם להצטרף
 ולהיות תשיבי שני עדים היכא דליכא עדות המכחישתן.
 ולפ״ז זהו דנקט הרמבים ואתיכ באו שנים ואמרו לא ראית,
 דאיירי בכל נווני אפילו במיותדת, דאז לטנין הכתשה דינן
 כתד, דאינן מועילין להכתיש את הראשון שאומר ראיתי, אבל
 מכיפ הרי הן גיכ אינן מתכחשים, וכמש״נ בדעת הרמבים
 דגם השני אינו מתכחש בעדותו, אלא דעדותו בלאיה לא
 מהניא, משום דאין עיא גאמן לומר לא ראית, וכיון דעיז
 הא שוב מהניא עדות שניהם המיותרת שיהיו נתשכין כשנים
 לעגין עדותן שלא ראה את ההורג, איכ הא איכא עדות
 הקיימת שלא ראה את ההורג, ותוזר דינם להיות כפלגא
 ופלגא, ואשר מיכ להכי הוא שכתב הרמבים בסתמא דהיה
 כשתי מדיות המכחישות זא״ז, משום דבהך שגי עדים שכתב
 הרמבים הא איכלל בזה גם עדות מיותרת גיכ, ובכהיג
 הרי הא דעורפין הוא רק מעעמא דהויין פלגא ופלגא,
 כיון דבעיקר דינם ה ויין כשתי עדיות המכתישות זאיז,

 ומיושבין היעב דברי הרמבים, וכמש״כ.

 פיס הט״ו בדיא כשהיו שלשתן כשרים או פסולים, אבל
 אם אמר עיא ראיתי ההורג ושתי נשים או
 שגי פסולים אומרים לו לא ראית אין מורפין, שתי גשים
 או שגי פסולים אומרים ראיגו ההורג ועיא מכמישם ואומר
 לא ראיתם מורפין שאפילו מאה נשים או מאה פסולים וע״א
 מכחיש את כולם הרי אלו כאיש אתר ועד אתר מכיל,
 וצריך להבין, כיון דהכשר והפסולים הם כפלגא ופלגא איכ
 מיש רישא בעיא אומר ראיתי דאין עורפין ומיש סיפא
 בפסולים אומרים ראינו דעורפין, כיון דשניהם שוק, ועיין
 בפיא מהל׳ סועה היית שכתב הרמבים זיל בא עיא כשר
 ונשים רבות או פסולים רבים כאתר העד אומר נטמאת
 והנשים או הפסולים אומרים לא נטמאת היז שותה שעיא
 ופסולים רבים כמחצה על מחצה הם עכיל, הרי דהפסולים
 מכתישים את העד הכשר בבאו בביא ושותה, ומיש הכא
 דלא מחלק כלל בין באו בביא לבזה אחר זה ובכל גווני
 פסק דהפםולים איגם מכתישים את העיא ואין עורפין,
 וציע. וייל דהכא שאגי, דכל עדותו של האומר לא ראית

 אינו

 הך דינא, דהר״י דסובר דהא דהוי כשנים הוא משום
 להאמינתו התורה גם בדבר שצריך עדים, איכ סיל רהויא
 גזהיכ באלימותא דהאי סהדא, דהתולה אלמה לעדותו שתהא
 נחשבת כעדות שנים, ועיכ אליבי׳ כל הנך דנאמנים בע״כ
 לפדוחן אלימא, כיון דנאמנים בדבר שצריך שני עדים, וממילא
 לבכולהו הוי דינא דאין השני יכול להכחישו משום דאין
 לבריו של אחד במקום שנים, והרמבים סיל דהא מאמנים
 לא הוי משום עדיפוחא דידהו שההורה האמינחן יוחל, אלא
 להויא גזהיכ דבנעמאה וראיתי ההורג ומת בעלה יהא עיא
 נאמן, אבל אהינ דעדותן לא שגיא משארי עדיות דעיא,
 ומיכ םיל דאעיג דלא הויין כשנים כמו באשה ועבד גיכ
 נאמגים. וא״כ הא צריך ביאור בעממו של הרמבים שסובר
 להא דהוי כשנים ואין אתר יכול להכתישו הוא רק בהגך
 תלתא בסועה ועגלה ערופה ועדות אשה, ומיש הגי משאר
 חכתי, כיון דגם בהגי לא האלימה תורה עדותו של זה.
 וציל בזה, דהגה באמת בכל הגך תלתא מכתי דאמריגן
א היה כשגים, הרי הראשון שאומר  כימ שהאמינה תורה עי
 מת או ראיתי את ההורג או נטמאה מעיד בדבר שנאמן,
 להאמינה תורה עיא לכך, והעיא שבא אתיכ ואומר לא ממ
 או לא ראית את ההורג או לא נעמאה הרי מעיד בדבל
 שאינו נאמן, דהרי הא דמעיד שלא מת או שלא נטמאה
 הוי דבר שבמרוה דאינו פתות משנים, ואס איכא גזהיכ
 להאמין העד שאמר נטמאה, וכן חקיח להאמין את העד
 שאמר מח בעלה, אבל טל טדוח שלא נטמאה ולא מח
 נשאר בדין דאין דבר שבערוה פחוה משנים, וכן בדין ראייח
 ההורג הרי כחב הרמביס בפיה מה׳ עדות זיל בשני מקומוח
א בסוטה שלא השחה מי מרים ובעגלה  האמינה חורה טי
 פרופה שלא חערף, הרי להדיא דעדוח זו של טגלה טרופה
 הויא גזהיכ שעיא גאמן בה, ובלאיה הוי זה מדברים הצריפים
 שני עדים, ואיכ הא לא נאמר הך גזהיכ אלא באומר
 ראיחי אח ההורג, אבל זה שאומר לא ראיח לא מצאנו בו
א נאמן בזה, ואין  שהאמינחו חורה, ונשאר כדינו דאין עי
 מדוח לא ראיח קיימח משום דלא הוי רק עיא. והכי מוכח
 מהא דםיל לעולא דגם בבאו בביא אמרינן מיז שאומר
 ראיחי דהיה כשגים, וקשה בבאו בביא מאי אלימוחי׳ דהאי
 מהאי, אלא ודאי דזה שאומר לא ראיח מעיד בדבר שאיגו
 נאמן, ומל כן אמריגן על האומר ראיחי שגאמן דהיה כשגים.
 ולפיז ציע, דלמה לגו כלל להך דיגא דכימ שהאמיגה חורה
ה כשנים ואין דבריו של אחד במקום שנים, וחיפוק א הי י  ס
 לן דבלאיה אין השני נאמן חשום דלא הוי רק עיא, וממילא
י ה  לנשאר הראשון בעדוחו. וכעיכ ליל, דהוא משום מ
 לאינו נאמן לומר לא געמאח ולא לאיח אח ההורג, אבל
א שאומל לא י מ עדוחו לא בעלה, ויש כאן עדוח ע י  מ
 נטמאה ולא ראית את ההורג ולא מת בעלה, ועל כן נהי
 להראשק שאמר גטמאה וראיתי את ההורג ומת בעלה הוא
 נאמן, אבל מימ הא טפי מעיא לא הוי, ואיכ כיון דאיכא
 עדות של עיא המכתישו, ולא מצינו שהאלימה אותן תולה
 למנין הכתשה שיהא זה נאמן מזה, איכ ממילא דהויא עדות
 מוכתשת, והוי ספק השקול, וכאשר באמת הדין כן לרית
 בסוטה דף מיז בבאי שניהם כאחד דהשגי יכול להכתישו,
 והיינו חשוס דלענין הכחשה שניהם שיין, משום רזה •עדותו
 לין ע״א עליו וזה עדותו דין עיא עליו, ועיז בא הך דינא
א היה כשנים לומר דאינו מתכתש  דכימ שהאמינה תורה עי
 מחבירו, וממילא רעמתו נשארת, לכל מיד כדאית לי׳ בסוטה
 רף מיז, למיד דאפילו באו בביא אמרינן דאין דבריו של
 השני כלום ולעולם אינו חתכחש חחבירו, ולמאן דמחלק
 בין באו בביא לבאו בזאתיז, הוי הך דינא בזאחיז, דכיון
 שנתקיימה עדותו שוב אינו מתכחש מחבירו. ולפיז הא
ה כשנים, א הי  נמצא, רכל הך דינא דכימ שהאמינה תורה עי
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 והויא מלוח מוכחשת, משאיכ היכא דהפד הכשר אומר
 ראיתי והפסולים אומרים לא ראית פסק לאין פורפת, ומשוס
י תורת מרות של הכשר דלית בזה  דיש כאן צד ירימה מי

 הכחשה, ולא דמי לסופה, וכשינ.
 אלא דמדיין ציפ, דהרי באמת מרוח סוטה ומגלה מרופה
 הא הויא באמת מדברים הצריכיס שני פדים, ומל
 טדות שלא נטמאת ולא ראית את ההורג הא באמת הוי
 דינא דצריך שני מדים, ואך דפל טדות שנטמאמ וראיתי
ם י  ההורג הויא גזהיכ להאמין בזה נם פ״א, וכמבואר ברמנ
 פיה מהל׳ מדות הליב זיל כשני מקומות האמינה הורה
א בסוטה שלא תשתה מי מרים ובמגלה מרופה שלא  טי
 תפרן* טכיל, הרי דבסיטה ופ״ט גזהיכ היא להאמין אח
 הטד שאומר נטמאת או ראיתי את ההורג, אבל בלאיה
 טצס הדבר הוא מדברים הצריכים שני טדיס, וא״כ הרי
 ייל, דהנזהיכ היא רק שיהא נאמן, אבל מ״מ הויא נאמנותו
 רק כפסולים, דהויא רק בתורת נאמנות בטלמא, אבל תורת
 עדות לית בי׳ בנאמנותו, ונסתרים כל דברינו שכתבנו ברפת
ים. אכן עיין ברמבים בפיע מהל׳ רוצת שם שפסק  הרמנ
 דהך דינא דכימ שהאמינה תורה ע״א ה״ה כשנים לא
א  אמריגן רק במד כשר ולא בפסולים, ואם גימא דגם בעי
 כשר גאמגוחו היא שלא בהורת עדות, ורק מדין נאמנות
 בעלמא, א״כ הא ליכא ג״מ בין כשר לפסול, ומיש דבכשר
 אמרינן דהיה כשנים וכפסול לא אמריגן, כיון דדין נאמנוחן
 שוה, אלא ודאי דהגזהיכ של סוטה ועיע דנאמן בהו עיא
 מועיל שבכשר חהגי זאח גס בחורה עדוח, ועיכ זהו דסיל
 להרמביס דהדין דהיה כשגיס לא חייל רק מל דין נאמנוח
 שבחורה עדוח ולא על דין גאמגוח במלמא, ועיכ לא שייך
 הדין דה״ה כשנים בפסולים, כיון דגאמגוחן איגה בחורח
ח. וכן מהא דאיחא בשבועוח לף ל״ב דעד סוטה  מדו
 שכפר עדוחו חייב בקרבן שבועה העדוח, ואם נימא דנאמנוחו
 היא כשאר פסולים אבל לא בחורה עדוח, איכ פשיטא
 דאינו בדין קרבן שבועה העדוח, דעדוח בעינן ולא נאמנומ
א  בעלמא. וכן מהא דפסק הרמבים בפכ״א מהל׳ עדוח דעי
 בטומאה שהוזם משלם כהוכחה, ודין הזמה הרי פשיטא
 דאינו רק בערוה ולא בשאר נאחנוח, ובע״כ דהמד הכשר
 גאמן בסועה ופ״פ גם בחורה עדוח, ודין פד עלי׳ לסכין
 זה, דבזה הרי סוטה וע״מ כוין. ולפייז שפיר מיושבים

 דכרינו שכחבנו בדעה הרטבים, וכשינ.

 פיט הטין אבל אם אמר עיא ראיחי ההורג ושהי נשים
 או שגי פסולין אומרים לו לא ראיה אין
 עורפין, שחי נשים אי שני פסולין אומרים ראינו ההורג
 ועיא מכחישם ואומר לא ראיחם עורפים שאפילו מאה נשים
 או מאה פסולים ועיא מכחיש אח כולן הרי אלו כאיש אחד
א י  ועד אחד מכ״ל, ובהשגוח זיל שלא אמרו אלא בדאחא ע
 כשר מעיקרא אבל אחא לבסוף הולכין אחר רוב דעומ
 ואפילו בעד אחד מכחישן עכיל, וצימ דברי הראביד שמחלק
 דבבא עד כשר לבסוף לא מיחשב כפלגא ופלגא, והרי
 בסוגיין לא מצ<נו החילוק שבין בא חחחילה לבא בסון*
א הרי הוא  אלא לענק דיגא דכל מקום שהאמיגה חורה עי
ר נחקבלה עדוחו אם לא,  כשנים, דבזה הדבר חלוי אם כנ
 אבל לענין הך דיגא דעד כשר ופסולין רבים כפלגא ופלגא
 דמיין, דדין זה הוא בעצם עדוחן, דשקולין הן, וא״כ אתו
מ יש בין בא מהחלה לבא בסוף. וניל בדעה הראביד, י  נ
 משוס דהרי דברי הרמבים שמחלק ראם המ״א הכשר אומר
 ראיחי ההורג והפסולין אומרים לא ראיה אין עורפין ואם
 הפסולק אומרים ראינו והכשר אומר לא ראיחם מורפק,
כ הוא משום דקאי נבאר  ואמיג דכפלגא ופלגא דמיין, נמי
 זה אחר זה, וכפי שיטהו שפסק למיל נהייד דלא אמרינן

 כימ
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 אינו כלל נמצם המעשה, אלא להכחיש אח הפל שאומר
 ראיהי, ואיכ הא נמצא להויין למולם נזה אחר זה, לזה
 שאומר לאיחי מוקדם להאומרים לא ראיה, ומיכ חזר לינו
 כמו שכחנ הרמנים לעיל, דנכשרים נזאחיז אמרינן כל
 מקום שהאמינה חורה מ״א היה כשנים ואין מורפין, ונפסולים
 ליהא להך דינא דהיה כשנים ועורפין, מכאיכ בסוטה,
 דהמד שאומר נטמאה והטד שאומר לא נטמאה שניהם
 מדוחם בגוף המטשה, והייין שחי טדיוח נפרדוח, ואיכ
א. ואעיג דהרמב״ס מחלק למיל  משכחח לה שהעידו בבי
 בעיא אומר ראיחי ועיא אומר לא ראיה בין בב״א לבזאח״ז,
 הרי דגם בעגלה ערופה איחא להך דינא דבביא, היינו
 משום דהחם איירי בשגיהם כשרים, דיש בהם דין קבלה
 מדוח בביר, דבזה שייך דין בביא בכל גוזגי, אף דמדוח
מ  השגיה היא רק להכחיש הראשוגה ואיגה עדוח בפ״ע, מי
 כל שקבלה שדוחן היא בביא שפיר חייל בה דין בביא, וגם
 דיש בהן דין חוכיד על קבלה עדוחן, ושפיר חקרי בביא,
 משאיכ בפסולי עליה, לליח בהו לין קבלה עדוח, ורק דין
 נאמגוח בלכד, ע״כ למולם המכחיש אח האומר ראיחי הוי
 בזאח״ז, ולא שייך בי׳ גם דין חכיד, כיון דהויין אמירוח
 נפרדוח, וחכש״כ בפסולים לגבי עד כשר, דהויין חרי גווגי
 הגדוח, איכ ממילא דהמכחיש לגבי הראשון חשוב לעולם
 בזאחיז. ומ״כ זהו שסחם הרמבים דבעד כשר אומר ראיחי
 אק עורפין, משוס עעמא דהיה כשנים, כיון דדיגו לעולם
 כבזאחיז, משאיכ בפסולים שאומרים ראינו עורפין, כיון
 דליה בהו הך דינא דהיה כשנים, והרי עד כשר מכחישן.
 והבה חלוק סוטה מעגלה ערופה, דבסועה הא דאין
 משקין אוחה כשיש טדיס שזיגהה איגו טשום שהטדים
 גורמים שלא השחה, דהעדים איגם מוסיפים כלום בדין
 סוטה והשקאחה, אלא דעיקר הך דיגא הוא, דלא גאמרה
 השקאה רק בספק זיגחה ולא בודאי זיגחה, [ואעיג דביש
 לה עדים במדיגח הים אין המיס בודקין אוחה, וכמבואר
 בסוטה דף ו׳, וילפיגן זאח מקרא דועד אין בה, אבל הרי
 גם שם הוא משום דכיון דאיכא עדים במהיי הויא גיכ
 *דאי זיגחה, דעיקר הך קרא דומד אין בה הוא בא להשמימגו
 דביש מדים הויא ודאי זיגחה], משאיכ בעגלה ערופה, הא
 אין כאן ספק לפגיגו כלל, ורק דהויא גזהיכ לא גודע מי
 הכהו הא נודע אין עורפין, והויא הגזהיכ דעצם הידיעה
 גופה גורחח שלא חערף. והנה הרי נראה, דחלוק עיא
 כשר מפסולים בדין גאמגוחן, דבפםוליס דגאמגים הרי איגם
 בחורח מדוח, ורק מדין גאמגוח בעלמא, משאיכ בעיא
 כשר הא דגאמן מלבד דלא גרע מפסולים דנאמניס גיכ
 הרי עוד איה בי׳ עדיפוחא דגאמן גס בחורה מדוח. ולפ״ז
 הא גמצא, רכל עיא כשר ופסולים רבים החכחישין זא״ז,
 איכא צד ידיעה עיי דברי הכשר דחשיבא ירימה, והיא
 הידיעה שיש בשד כשר לבד, עיי חורח עדוח, דבזה דברי
 הכשר קיימי בלא שום הכחשה. אשר ע״כ זהו שחלק
 הרטבים בין סוטה לעגלה עריפה, רגבי סועה דעצם הידיעה
 לא מועילה כלל, והעיקר חלוי רק בעצם המעשה, אס היא
 חשובה ודאי זיגחה אם לא, ועל כן אמיג דהפסולין בחורח
 מדוח לא מהימגי כלל, אבל מימ מאחר דבעיקר המעשה
 הם כפלנא ופלנא לנבי העד הכשר, והויא ספק זינחה, ממילא
 הרי היא בח השקאה, משאיכ בעגלה ערופה, דעצס הידיעה
 היא שגורמה הפטור, איכ צריכין אגו לדון על עצם הידיעה
 אס יש בה דין ירימה באתה צד שיהיה, ואיכ גהי דעצם
 הדבר אס יש כאן ידיעה הוי ספיקא, אבל מימ חאחר
 לאם גרון בהלכוח עדוח איה בה דין ידיעה בלא הכחשה,
 ממילא מועיל זה גופא לפטור מעגלה מרופה. ועל כן זהו
 שפסק הרמבים דהיכא דהפסולים אומרים ראיגו והע״א
 הכשר אומר לא ראיחם דעורפין, כיון דחשובין כפלגא ופלגא
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 רפד מיתה וער טומאה שכפרו פרותן חייבין בקרבן שכופמ
 העדות, ודין שבועת העדות הרי גיכ ודאי דליתא רק בפדות
 ולא בשאר נאמנות, ובעיכ דהעד הכשר נאמן בסועה ומיתה
 ועגלה ערופה גם בתורת עדות, ושאני מפסולין דגאמנותן
 בעדות מיתה ועומאה ועגלה ערופה היא רק דין נאמנות
 בעלמא, אבל דין תורת עדות לית בהו, משאיכ עד כשר
 אית בי׳ דין תורת עדות גיכ בגאמגותו. ולפיז גראה בהא
 דמבואר בירושלמי שהבאנו דהאשה מכתשת את האיש, והיינו
 משום דכיון דתכא גם פסולין נאמנים עיכ כשר ופסול שוק,
 אכן הרי העד כשר גאמגותו בתורת עדות והפסול רק בתורת
 נאמנות בעלמא, ובעיכ ליל דלא איכפת לן כלל בזה, דמימ
 כיון דתרווייהו מיהא נאמנים, עיכ ממילא הויין כפלגא
 ופלגא בהכחשה, ועדות ונאמנות שיין הכא, אמנם נראה,
 דכיז הוא בעיקר המעשה, בזה הוא דאמריגן דכיון דהכא
 גם פסולים מהימגי עיכ ממילא דכשר ופסול שוק בעיקר
 נאמנותם בבירור המעשה, אבל אם באנו לדון על שתי
 העריות מצמן, בזה לא שייך למיחשבינהו שקולות ולהשוותם
 זה לגבי זה, כיון דבמיקר דין הנדתם ונאמנותם הם חלוקין
 זמיז, רזה בתורת מדות וזה בתורת נאמנות, וכל אתר בפיע
. אשר עיכ ממילא דעיא לגבי פסולים דינו ׳ י ג  ניחן כד
 חלוק, ראם באגו לדן לאשוויי םפיקא עיי הכחשת הפסולין,
 דבזה הרי לא צריכיגן כלל למיחשביגהו חד לגבי חברי/
 ורק דדייגיגן עדותי של כל אחד בעיקר המעשה, וממילא
 נעשה ספיקא, ע״כ שפיר מועילין גם פסולין לגבי עד כשר
 לאשוויי ספיקא, כיון דנם הם יש להם נאמנות בעיקר
 המעשה, משאיכ לענין שיהיו הפסולין מהימני בתורת רוב
 דעות להכתישו בודאי, שיהא הוא מתכתש ומתבעל על ידם,
 שבזה הרי צריכינן שיחול דין הכחשה של הפסולים על עצס
 עדותו של העד כשר, בזה אמרינן דמאחר דדין עדות בי׳
י פסולים י עדות דכוותי/ ולא עי  עיכ אינו מתכתש רק עי
 דלית כהו דין עדות, דמצם מילתייהו של עדות ונאמנות
 לאו שקולות כינהו, ואין מרות מתבטלת כפני נאמנות. וכאמת
 דבעיקר דין טיא צריך להיות דינו תלוק כן, מראה דאף
 במקום שהאמינה תורה עיא, מימ כל זה הוא רק לעניו
 נאמנותו, אבל לענק לה כתיש את תבירו, או נם את הפסול
 שכננדו, בזה שוב הדרינן לדינא דעל פי שנים עדים יקום
 דבר, אכן הוא בעצמו בנאמנותו כיון דהאמינתו תורה ודין
 עדות בי׳ שוב הרי היא ככל עדיות דעלמא שאינה מתבעלת
 רק עפיי שנים עדים, אשר על כן שפיר הוי הכא דינא
 דעיא כשר ופסול תשיבי כפלנא ופלנא, ואין אתר מתבעל
 מממת תבירו, ומימ לגבי רוב פסולים גיכ הוי כפלגא ופלגא,
 ומשום רכל לענק ביעול דברי העד כשר הרי היא בכלל
 עדות שאינה מתבעלת מיי פסולים. וללישנא קמא בסועה
 שם רעשו שתי נשים באיש אתר כשני אנשים באיש אתר,
 היינו משום דסיל דנהי דרין תורת עדות בי׳ בהעיא הכשר,
מ נאמנותו לאו בדין מדות תליא, וכמשיכ הרמבים  אבל מי
ו זיל אפילו אשה וכו׳ ואפילו קרוב  בפיא מהל׳ סוטה העי
 נאמן לעדות סוטה להטיר טלי׳ שזינתה וכו׳ הואיל וכו׳ והתורה
 האמינה עיא בעומאה הרי כולן כשרים וכו׳ מכיל, הרי
 דהא דפסולים נאמנים בעדות עומאה ילפינן זאת מנאמנותא
 דעד כשר, ובעיכ דגם נאמנותא דעד כשר לאו בדין מדוח
 שבו תליא מילתא, ועיכ דינו בזה כגאמגות הפסולין, דמהגי
 כגגדו רוב דעות. ובזה הליב הולק וסיל דכיון דהוי מיהא
 מד כשר ממילא אית בנאמנותו דין עדות גס לענין זה

 דאינו מתבעל עיי פםולין, והוי לעולם כפויפ, ונשיג.
 ולפי? הרי ניאא דעת הראביד שמתלק דבאתא העד כשר
 מעיקרא הוי כפלגא ופלגא לגבי מאה נשים ובאתא
 לבסוף הולכין אתר רוב דעות, דהגה בהגך הכחשות דסועה
 ועגלה ערופה שזה אומר געמאת וזה אומר לא נעמאת

 5ה

m חרושי רבנו הלכות 
ה כשנים רק בעד כשר ולא מ שהאמינה תורה עיא הי י  כ
 בפםולק, ובפסולין גם בבאו זאמיז דינם כבאו בביא דמורפין,
 אשר להכי מתלק הרמבים הכא, דבעיא כשר אומר שראה
 ההורג אז אמרינן על עדותו דהיה כשנים, ואין הפסולין
 רבים יכולין להכחישו, כיון דכפלגא ופלגא דמיין, משאיכ
 כפסולין אומרים שראו ההורג, דלית בהו דיגא דהרי הם
 כשנים, מיכ ממילא שפיר מועיל הע״א שבא אתיכ להכחישם
ן באו בביא, ואיכ הראביד לעעמי׳ דסיל  יועורפין כד
ה  למיל דגם בפסולין אמרינן כימ שהאמינה הורה עיא הי
 גשגים, זהו שהשיג גס הכא, שלא אמרו דהרי הם כפלגא
 ופלגא אלא בדאחא עיא כשר מעיקרא, ריל דבאו בביא,
 אבל באתא לבסוף הולכין אתר רוב דמות, ריל משום
 דאמריגן על עדות הפסולין שבאו מתתלה דהרי הםכשגים
 ואין דבריו של המד כשר שבא את״כ כלום. אלא דלפיז
 הרי צימ למה תלה זאת הראביד ברוב דעות, כיון דמיקר
 כועמא הוא משום דהן נחשבין כשנים, איכ הרי תר פסול
 ותרי פסולין שיין, והרוב דעות לא מעלה ולא מוריד כלל,
ע. וייל עפיימ שכתב המימ בפייב מהל׳ גירושין הכ״א,  וצי
 דהא דע״א כשר ופסולין כפלגא ופלגא דמיין, ונבאו הפסולין
 מתתלה אמרינן על עדותם דהרי הן כשנים ואין העיא
 שכא אתיכ יכול להכתישם, הייגו רק כשני פסולין, אכל כלא
א חחחלה רק חד פסול חועיל העיא להכחישו אף שבא  כ
 לבסוף, משוס דעד כשר אלים עדוחו עפי מאשה ופסול,
 ולא הוי כפלגא ופלגא לגבי אשה ופסול אחד, ולפיז ייל
 דזהו רחלי לה הראביד ברוב דמוח, כיון דמיי חשיבוחא
 דרוב דעוח הוא דדיגיגן בהו הא דהרי הם כשגים לגבי
ד כשר, וכשינ. אלא דאכחי ציע, דהראביד הרי השיג  ע
-גם מל הך בבא דרישא שפסק הרמבים דכעיא אומר
 ראיחי ההורג והפםולין מכחישים אוחו ואומרים לא ראיח
 אין עורפין, והשיג עיז הראכיד שם דבכהיג עורפין עיייש,
 וטעמו הוא משום דכיון דכפלגא ופלגא דמיין איכ הרי
 ממילא דטורפין, הרי להדיא דהראביד מפרש לה דקאי
 •בבאו בביא, דאי בזאחיז הרי אמריגן על מדוח הכשר
 שבא מתחלה דהיה כשגים ואין דבריהם של הפסולין שבאו
 אחיכ כלום, כיון דחשיבי כפלגא ופלגא, ובודאי דאין פורפין.
 ולפיז הרי הדר ציע דברי הראביד, דחא׳ נפקיתא איכא
ן אם בא המיא כשר מעיקרא או לכסוף, כיון דםוף סוף י  נ
א איירי בבאו בביא, וציע. וציל דהראביד מפרש דברי  ה
 הרמבים דקיימי בין בבאו בביא ובין בבאו בזאחיז, ועיכ

 זהו שהשיג בתרתי. אבל זה נראה דחוק.
 זיהבה עיקר הך דינא דמאה נשים ועיא כפלגא ופלגא
 דמיין לכאורה ציע, לפיימ דמבואר בירושלמי םועה
 שם דכל מקום שהכשירו מדות אשה האיש מכחיש את האשה
 והאשה מכחשח את האיש, הרי רכשר ופסול תרווייהו שקולין
 כהדדי ושוק בנאמנוחן, ואיכ מיש דעיא ופסולין רבים הויין
 כפלגא ופלגא ולא אזליגן בהו בחר רוב דמוח, והא מכיון
 דליכא עדיפוחא בעדוח הכשר מבעדוח הפסול, איכ הרי
 ממילא דבפםולין רבים צריך להיוח בהו דגא דהולכין אחר
 רוב דעוח, וציע. ובאמח דגם מםוגיין גופה ציע, דמאחר
 דמאה גשים ומיא כפלגא ופלגא דמיין, איכ הא חזיגן דגם
 פסולין מועילין בפני עד כשר, ואיכ מיש דלא אזלינן בתר
 רוב דעות דידהו לגכי העד הכשר, כיון דבעיקר דין הכחשה
 >ם פסולין מועילין בפגי עד כשר. ואשר יראה לומר בזה,
מ שפסק הרמבים בפכיא מהל׳ עדות הליה זיל בא י  עפי
 מיא והעיד שזנתה אתר קיגוי וסתירה וגמצא אותו העד
 זומם משלם כתובתה מכיל, הרי מאמנות העיא בעומאה
 דיו תורת עדות בה, ולא רק דין נאמנות בעלמא, דהרי
 הא פשיעא דתיובא דהזמה ליכא רק בעדות ולא בשאר
 כאמנות, וכן נראה מבואר מהא דאיתא בשבועות דף ליב
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 וביל דבש״מ שלא תשמיעגי בשביעית לא איכפת לן כלל
 במה ללא ילפ אם תעבור שביעית על החוב אס
 לא, דמימ הרי לין החוב הוא שצריך להשמע בשביפימ
 ובהתנאתו תייל מל התוב ממתה הך דיכא שלא תשמטט
 שביעית, ואף דיוכל להיות דבלאיה לא תמכור השביפית
 על החוב, אבל מימ הרי בכל אופן דין התנאי מיהא חייל
 בהחוב נם השתא שלא תשמענו שביעית, וידע במאי דהתנה,
 משאיכ בעימ שאין לך עלי אונאה, אם אך אין בהמקח
 אונאה, איכ ממילא דלא שייך בי׳ כל הך דינא דאונאה,
 וכעל מיני׳ כל תלות תנאי זה שהתנה, ועיכ שפיר שייך
 בי, טעמא דלא ידע דממיל, משאיכ בעימ שלא תשמיעכי
 בשביעית, דהתנאי תל בתורת ודאי, על כן שפיר חשיב ידע
י מ  דחחיל ותנאו קיים. והא דבחכות דף ג׳ •תלי להו מ
 אונאה ושביעית בהדדי, ציל דהיינו משום דהתם הא קאי
 הגיר אליבא דשמואל דאית לי׳ בבימ דף ניא דהכל תלד
 רק אי ודאי קא עקר הדית, ובזה שפיר אונאה ושבימימ
 דמיין להדדי. דבתרווייהו לאו ודאי קא עקר, דלענין דין
 מתנה מל מה שכתוב בתורה העיקר תלוי רק במקירת הדימ
 בשעתה, שבזה נם בשביעית ליכא ודאי, דאף דחלומ התנאי
 הוא ודאי, מימ עקירת הדית היא ספק, משאיכ לענק הך
 דינא דלא ידע דמתיל, דהעיקר תלוי בתלות התנאי, ובזה
 שפיר חלוק שביעית מאונאה, דבשביעית תלות התנאי בהחוב
 הוא ודאי, ועיכ שפיר מקרי ידמ דמתיל, ורק באונאה
 דבאין בו אונאה ליתא לעיקר תנאו כלל, בזה הוא דמקרי
 לא ידע דחחיל, ומיושבים היטב דברי הרמבים, וכשינ.
 והנה בכתובות דף פיר איתא וסבר רב תנאו קיים והא
 איתמר האומר למברו מ״מ שאין לך עלי אונאה רב אחר
 יש לו עליו אוגאה, ובתוס׳ שס הקשו וז״ל ואע״ג דבפ'
 הזהב מוקי רב גפשי׳ אפילו כרבי יהודה דאמר בדבר
 שבממון תנאו קיים דעד כאן לא קאמר ריי ההם אלא
 דידעה וקחחלה הכא חי ידע דחחיל הכא ליכא לשגויי הכי
 דהיג לא ידע דמחיל שהרי איגו ברור לו שהיא המוח בחייו
 שמא הוא יחוח בחיי׳ לכך פריך שפיר עכיל, ולפי דברינו
 הא נמצא, דהכא בירושה לא שייך כלל הך עעמא דלא
 ידע דמחיל, דהרי הא מימ השחא בהנישואין מיהא חייל
 הך הנאה שלא יירשנה והפקעה דין ירושה שלו בתורת
 ולאי, ואיכ לפחש״כ הוי זה בכלל ילע לחחיל, והלרא קושיית
 החום׳ לדוכחה. אכן עיין בחלחחוח שם שחירץ על קושיית
 החוס׳, דהסוניא קאי אליבא דאביי ראיה לי׳ בבימ שם
 דמילתי׳ דרב אתיא כרימ דסיל ד מתנה על משיכ בתורה
 תנאו בטל אף בדבר שבממון, ולדידי׳ שפיר פריך הכא מדרב
 אדרב, ואיכ הרי ייל כן גם לדטת הרטבים, וניתא הסוגיא
 דכתובות גם לפמשיכ. ועיין ברמבים פייב מהל׳ אישות הליט
 שפסק זיל התנה עמה אחר שנשאה שלא יירשנה תנאו
 בטל וכו׳ ואעיפ שהוא ממון שנאמר בה לתוקת משפט עכיל,
 הרי דדעת הרמביס דבלאו הגזהיכ דתוקת משפט הי׳ תנאו
 קיים שלא יירשגה, ואעיג דלא גודע מי מיית קודם, ואיכ
 הא לא ידע דמתיל, וצריך להיות תגאו בעל. אלא ודאי
 כמשיכ, דכיון דעקר מיהא הדין ירושה משעת גשואין,
 מל כן ממילא דיש כאן מתילה ודאית, והוי בכלל ידע דמחיל,

 וזהו להדיא כמשיכ.
 והבה אמנם נראה, ללא דמי תנאי דשביעימ לתנאי
 דירושה, דכירישה כי מתנה עימ שלא יירשנה,
 ודאי דהויא עקירת דין ירושה מהשתא ובתורת ולאי, ומשום
 דירושת הבעל הויא חלות דין בעצם האישות, ובחלות
 האישות תייל בי׳ דין יורש, וכדאיתא בגיעין דף פיה לחון
 מירושתך חשוב שיורא בגירושין, והייגו חשוס דדין ירושתה
 באישות הוא דתליא, ומיי אישות שביגיהס הוא דיורשה,
 ועל כן שפיר סיל להרמביס דבמתגה עליה שלא יירשגה

 חשוב
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 זה אומר ראיתי את ההורג וזה אוחר לא ראית, הרי הך
 עדות שלא נטמאה ולא ראית את ההורג אינם מתרשים
 כלום בעצם המעשה מיי הגדתן, דהרי הא לאומר לא נטמאת
 פירושו הוא שלא ראו שגטמאה, וגם אם יאמר בפירוש שלא
י פדותו להתירה בלא  גטמאת הרי אין אגו באין לדון פי
 השקאה, דאין דבר שבמרוה פחות משגים, וכל עיקר פעולת
 הגדתן היא אך להכתיש את האוטר גטמאה ואת האומר
 ראיתי את ההורג, שתמי לה השקאה, ורק זו המרות
 שנטמאה וזה שאומר ראיתי את ההורג הם היא שהאמינתן
 תורה, והם המתדשים בטדותן ומונטים השקאת הסוטה
 והבאת הטנלה טרופה, ואיכ הא נמצא דהיכא דאיכא הכחשה
 בעדותן עיקר דין תלות ההכחשה היא רק על עדות שגטמאה
 וראיתי ההורג. ולפיז גראה דסיל להראביד, דהא דעיא
 כשר ופסולין רבים כפלגא ופלגא דמיין, הייגו רק דהעיא
 איגו מתכמש ומתבעל עיי הרוב דעות של הפסולין, דזהו
 עיקר דיגו דכיון דתורת עדות בי׳ מיכ לא מועיל לגבי׳
 רוב דעות של גאמגות לבעלי, חשאיכ לעגין שיחול דין
 הכחשה מהעיא על הפסולין הרבים, עיז הדר דיגא דהולנין
 אחר רוב דעות, ואין העיא חומיל אף לאשורי ספיקא,
 ומשום לכיון לבל אלימותא דעיא היא רק לענק שלא
 יתבטל, אבל לעגין לבעל דכרי שכגגלו לית בי׳ שוס אלימותא
 אף אס שכגגדו הוא אשה ופסול, איכ ממילא דהיכא דתלות
 ההכהשה היא טל דברי הפסולין אז כשארץ הפסולין גס
 בדין רוב שלהם אס הס רוב דעוה, והס בפ״ע תשיבי
 כודאי מחמה דין רוב שלהן. וזהו שחילק דדוקא בדאתא
 עיא כשר מטיקרא דאז הגדחו היא שגטמאה ושראה ההורג
 והפסולין באין להכחישו הרץ כפלגא ופלגא, משאיכ בבא
 מד כשד לבסוף, והוא בא להכחיש אח הפסולים רבים
 שאומרים נטמאה וראיגו ההורג, בזה אזליגן בחר רוב דעוה
 לחיחשביגהו כודאי שלא יחול עליהן דין הכחשה, ואין
 מורפין, וכש״ג. ובזה הוא שחולק הרמבים וסיל, דכיון דעד
 כשר מיהא אינו חחכחש עיי רוב פסולים, איכ גם בשהגדחו
 היא שלא נטמאה ושלא ראו אח ההורג, אמינ דהגדחו
 באה להכחיש אח הרוב פסולין שאומרים נטמאה וראינו
 ההורג, חיח הויא זאח גס עדוח בעיקר החעשה שמטיל
 שלא גטחאה ולא ראו אח ההורג, ועדוח זו שבעיקר המעשה
 דין עדוח עלה, ואיח בה דיגא דאיגה חחבעלח טיי פסולים,
 איכ ממילא דגשאר הדבר בספיקא, וחייל עייז גס הלוח
 דין הכחשה על הרוב פסולים למהוי כפלגא ופלגא, ולהכי
 הוא שפסק דגם בדאחא עד כשר לבסוף ואומר לא ראיחם
 עורפין. ולפיז מחישבים דברי הראביד גס אס גפרש דהרמביס
 קאי גם בבאו בב״א, וכדברי השגח הראביד שלמעלה.
 ועיין בדבריגו לעיל בדברי הרמביס גם שם גהבאר דהרמב״ם

 קאי גם על באו בביא, ומיושב היטב, וכשיג.

 הלכות מכירה
 פייג הל״ג האומר לחברו על מנח שאין לך עלי אוגאה
 יש לו עליו הונייה, במה דברים אמורים בסחם
 שאין יודע כמה הוניי׳ יש בו כדי שימחול, ואין צריך לומר
 אס אמר לו על מנח שאין בו הוניי׳ שהרי יש בו, אבל
 במפרש אין לו הוניי׳ שכל חנאי שבממון קייס עכיל. עיין
 בלחימ שהקשה מהא דפסק הרמביס בפ״ע מהל׳ שמיעה
 ויובל היי דהחלוה אח חברו והחנה עחו מיח שלא השמיעני
 בשביעיח דחנאו קיים משום דכל חנאי שבממון קייס, והרי
 גם החם לא ידע דקא מחיל, דהרי אפשר שיפרענו עוד
 קודם שתגיע השביעית, ומימ תנאו קיים, ומיש הכא בעימ
 שאין לך עלי הוגיי׳ דאין תגאו קיים משים דלא ידע דקא

 מתיל, וציע.



 מכירה חיים חלד צח

 פטיו הל״א המוכר לחברו במדה במשקל או במנץ
 ומעה בכל שהוא חוזר למולם שאץ הוני׳
 אלא בדמים אבל בחשבון חוזר, כיצד מכר לו מאה אגוזים
 בדינר ונמצאו מאה ואחד או תשעה ומשמים כקנה המקח
 וחחזיר את העמוח ואפילו לאחר כמה שנים, וכן אס נמצאו
 המעות חסר או יחר מן המנין שפסקו חוזר וכר מכיל,
 ובהשגות זיל אינו מתוור פעמים שאין המקת נקנה שאם
 רצה לחזור מד שלא השלים תוזר כגון שהי׳ תופס לפניו
 שק של אגוזים ואמר לו הילך שק זה שיש בו סאה של
 אגוזים בדיגר וגמלו והלך לו ומדדו ולא מצא מדתו היז
 תוזר ואעיפ שרצה זה להשלים וכו׳ מכיל. והגה הרשב״ם
 בביב דף ק*ג עיב הוכית דבעמה במרה ובמשקל עצם
 המקת בעל, מהא דאיתא בביב דף צ׳ אמר שמואל אין
 מוסיפין מל המרות יותר משתות וכו, אלא משום אונאה
 דלא ליהוי ביעול מקת והאמר רבא כל לבר שבמלה ושבמשקל
 ישבמנין אפילו פתות מכדי אונאה תוזר, הרי להדיא דפירושא
 דהוזר היינו ביעול מקת, ולפיז קשה על הרמבים שפסק
 דהמקח קייס אלא שצריך להחזיר המעות. [ועיין ברשביא
 קידושין דף מיב שסובר גיכ כדעת הרמבים, ומפרש להסוגיא
 דביב דפרכת הגמ׳ היא רק דהרי ליכא גימ בין פחות
 משתות ליתר משתות, ואם בפתומ משתות המקת קיים ומתזיר
 העעומ ממילא דהיה גס ליתר משתות דאין המקח מתבטל
 עייז, כיון דליכא הכא שימורא דכתות, וזהו דמייתי הגמ׳
 ע״ז מילתא דרבא דאפילו פחות מכדי אונאה תוזר ללמדנו
 דמעות של מדה ומשקל אינו בכלל דק אונאה, וממילא
 דפחות משתות ויתר משתות שוק הס בזה, אבל אהיג

 דבעמה במשקל ובמדה המקח קיים, עיי״ש.]
 והנראה לומר בזה, דעד כאן לא קאמר הרמבים דהמקח
 קיים, רק כשהיתה דעת שניהם שוה בפסיקת
 המרה, ורק דאתיכ תיסר לו מהמרה שפסק ממו, וכגון
 בגווגא שהזכיר הרמביס שמכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו
 תשעים ותשעה, ובזה הוא דסיל להרמב״ם דעצם המקח
 אינו מתבטל עיי ממותו במכין, אלא שיתזיר לו מה שפסק
 עמו, משאיכ ההם בביב, דאיירינן לענין הוספה על המרות,
 דהטפוח החם הוא בגוונא שהלוקח יהי׳ סבור על המרה
 הגדולה והמוכר חהי׳ דעחו על המרה הקטנה, ונמצא רהם
 מחולקין בעצם פסיקה המכר, איכ הרי לא שייך הכא לומר
 שיחזיר לו טמוחו ויחקיים המקח, דהרי אם יחזיר הטעוח
 הרי יהדר אז הדין עעוח אצל חברו שגחכוין על המרה
 האחרח, וממילא דהמקח בעל, כיון דעצם הפסיקה געשה
ן ה  בטעוח. אלא דעדיין ציע, דאיכ מאי מייחי הגמ׳ מיז מ
 דרבא רכל שבמדה ושבמשקל ושבמגין אפילו פחוח מכרי
 אוגאה חוזר, כיון דבהך דרבא ליכא ביטול מקח, והכא
 אייריגן לעגץ ביטול מקח, וגם דלחה צריכיגן הכא לדיגא
 דטעה בדבר שבחרה ושבחשקל חוזר, כיון דהכא הרי
 בלאיה אין כאן פסיקה, כיון דלא כוונו שניהם לדעה אהח,

 ומאי מייחי הגיר הכא הך דרבא, וציע.
 והנראה לומר, דהנה לכאורה יש לעיין בכל אונאת שחוח
 דמלמא דקייל דקנה ומתזיר אונאה, וימויש
 ברמבים בהל׳ מכירה שם שפסק דאפילו אס המאנה לא
 ידע שמאגהו גם כן הדין כן דקנה ומהזיר אונאה, וציע
 דכשחחזיר האונאה איכ הא הוי לנכי׳ טעוח כדבר שנמרה
, סכור שחכר לו  ושנמשקל ושנמנץ דחוזר, דהרי הוא הי
 החפץ ניוחר ונמצא שהמכר נטשה כפחוח, ואיכ המאנה
 ינטל אח המקח כמו כל עעוח שנמדה ושנמשקל דחוזר,
 ונהי דאונאה לא הויא דהא החפץ נמכר טחה נשויו, אבל
 טעוח מיהא הוי לגני החחזיר האונאה, ונמצא דלא נחקיים
 החקח כמו שעשו, וגס דגחנטלה הפסיקה, ואמאי אין המאנה
 יכול לחזור. ואשר יראה מוכרח נזה, משום דנכל אונאת

 שחוח
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 חשונ ידע דמתיל, כיון דהוי עקירת דין מהשחא, משאיכ
 נחנאי דשניעיח, דלא שייך כלל שום מלוח דינא לשניעיח
נ קורס שניעיח, ואיכ ממילא דגם החנאי דשלא  נהתו
עת נ ,  תשחטגו שניעית עיקר תלותו הוא גם כן רק נשעתו
 שראוי לתול עליו דין שביעית. וגראה דהייגו טעמא דנמתנה
מ שלא תשמיטני בשביעית הוי בכלל לאו ודאי קא עקר, י  מ
 כדמוכת מהסוגיא דמכות שהבאנו, משום דכיון דאכתי ליתא
 שום תלות דין של שביעית בהתוב, ממילא ללא הויא טקירה
 ודאית, ואהיג דבמהגה ממה שלא יירשגה תשוב ודאי קא
 עקר, כיון דעקר זכות הירושה שיש לבעל מהשתא, ובשעת
 החגאחו גופא חשוב כבר נתקיים מגאו שמתגה על משיכ
 בתורה, ואיכ היה גמי לעגין דין ידע דמתיל שפיר ייל
 דבשביעית חשוב לא ירע דמתיל, דהא הוי ספיקא אם תעבור
 שביעית על התוב ויבא תלות התגאי אם לא. אכן גראה,
 דמלבד דאין זה מוכרח, ייל עוד דלעגין דיגא דלא ידע
 דמחיל לא שייך הך חילוקא כלל, כיון דהא מיהא דעקירת
 דין השמיעה שתהא בשעתה הא מתקיימת מיהא מהשתא
 משעת הלואה, וחגאו בודאי חייל, וכל ספיקא שבו הוא רק
 אס יבא התגאי לידי קיום אם לא, אבל תלות התגאי הוי
 בתורת ודאי, איכ שפיר מקרי גם בכה׳ ג ידע דמחיל,
 ואמיג דחשוב לאו ודאי קא עקר, ורק באוגאה דאם אין
 בהמקת אונאה הא ליתא למיקרו של תגאי, ואין שם תלות
 חנאי כלל, אז הוא דחשוב לא ידע דממיל, ומיושבת היעב

 דעח הרחבים, וכמשיכ.
 והנה הרי כבר הבאגו חהחוס׳ דסיל דגם חנאי דירישה
 הרי הוא בכלל לא ידע דמחיל, ואעיג דבירושה הרי
 ודאי דהויא הפקעה זכוה ירושה מהשחא בחורה ודאי. וגראה
 דפלוגחח הרמבים והחום׳ חליא בהא, דהגה בעיקר הך
 טפמא דלא ירט דמחיל ציט, אס לפי הך טעמא שוב אין
 הדבר חלוי כלל במה שההגה עמשיכ בחורה, ורק דגס עיקר
 החגאחו בטלה משום דלא ידמ דמחיל, ואף אם חהא החגאחו
 שלא ממשיכ בחורה, מימ כל דלא ידע וחחיל הרי היא
 בטלה, או דגימא דהעעם דלא ידע דמחיל איגו מועיל כלל
 לבטל ההחגאה, ורק דכיון דחהגה טמשיכ בחורה, דחגאו
 בטל בכימ, ורק בממון הוא דהגאו קיים, ועיז הוא דמהניא
 הא דלא ידע דמחיל דשוב ליה בי׳ העדיפוחא דדבר שבממון,
 והדר דינו להיוח כדין מחנה ממשיכ בחורה שלא בדבר
 שבממון דחגאו בטל. וגראה דבזה הוא דפליגי הרמבים
, רהרמבים סיל דהטעם דלא ידע דמחיל גבי אוגאה  והחום,
 מומיל רק דחהוי בכלל מהגה טמשיכ בחורה, ואיכ הא
 נמצא דבאמח עצם מעשה ההחנאה עצמה שלא יהא מליו
 אונאה הרי היא ההנאה המועלה, והא דצריכינן לידמ ומחיל
 הוא רק משום דין קיומו של החנאי שלא יהא בכלל מחנה
 עמשיכ בחורה, והמחילה הנצרכח לקיומו של חנאי אם אך
 יש לו ידיעה בגוגע לעיקר הלוח ההגאי סגי בהכי, כיון
 דכאמח כבר יש כאן החגאה הקיימח על עיקר הדבר שמחנה
 עלי׳, ומל כן בירושה זשכיעיח דמיקר הלוח ההגאי הוא דבר
 ברור וודאי מהשתא, שתל ממכשיו להפקיע זכות ירושתו של
 הבעל ודין שמיטה מהתוב, מל כן ממילא דתגאו קיים, כיון
 דידמ זאח ומחיל שיחול התגאי ויקויים, ולא איכפת לן מה
 ללא ידמ במיקר הדין ממון אם יבא לכלל ירושה או לכלל
 שמיטה, כיון לזה ממילא קייס עיי החגאי שקיים מליגא.
 והחום, סיל, דלפימ דמסקיגן טממא ררב משום. ללא ילמ
 ומחיל, איכ שוב אין הדבר חלוי כלל במחנה ממשיכ בחורה,
 ורק דבלאיה אץ כאן מעשה ההנאה כלל משום דלא ידע
 אוחה ולא גמר בדמחו ההחנאה ומחילה הממון, ועל כן כל
 שלא ידמ בעיקר הדין ממון אס יבא לכלל ירושה או לכלל
 שמיטה, ממילא מקרי לא ידמ, ולא גמר ומחיל ולא גמר והחגה,
 ולהכי הוא דכייליגהו החום׳ בכלל לא ידע דמחיל דההחגאה בטלה.
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 הזאת מד״ס אבל מהית אין הראיות נקנות אלא טף הדבר
 בלבד קנוי עכיל, הרי דכתב עעמא רלא מועיל מהית מפני
 שאין הראיות נקנות, ומל ק אין קנינו שבהשטר מועיל לקנות
 את המוב, אבל בלאיה שפיר היתה מועלת מכירה בתוב גס
 מהית, הרי להדיא דעיקר דין מכירה והקנאה שפיר איתא
 גם בחוב מהית, ורק משום חסרון מעשה קנין הוא דאתינן
 עלה. וכן היא מבואר מדברי הרמביס בפכיב מהל, מכירה
 הל״ע שכתב זיל אבל המלוה הואיל ולהוצאה ניחנה איכה
 בעולם ואין אדם יכול להקנוחה וכו׳ ואס היתה מלוה בשמר
 מקנה אח השער בכחיבה ומסירה שהרי יש כאן דבר הנמסר
 לקנות שעבוד שבו עכיל, הרי דכתב עעמא דמועיל קנץ
 שערות משום שהרי יש כאן דבר הנמסר וכו/ הרי להדיא
 דעיקר דין מכירה והקגאה שפיר שייך גם בתוב, ורק משום
 דתסר לגו במה שיקגה את התוב משוס דלא שייך גבי,
 מעשה קנין, ולזה הוא דמועיל קנין השער שיקגה החוב על
 ידו, אבל אם נימא דעיקר דין הקנאה וזכי׳ לא שייך כלל
 בחוב, איכ מאי מהניא לן מאי דיש כאן דבר הנמסר וכו/
 סוף סוף הרי החוב לאו בר הקנאה הוא, ואיך תועיל
 מכירתו, אלא ודאי דבעיקר דין הקנאה וזכי, שפיר שייך
 זאת גם בתוב, ורק משוס תסרון קנין הוא דאתינן פלה,
 ולפ״ז הרי הדרא קישית הרייף למכתה, דאמאי לא יועיל

 הכא הך דבפיך זו צדקה שיזכו בו מגיים, וציע.
 ונראה לומר בזה, דהנה בעיקר הך דינא דבפיך זו
 צדקה בנדבה, דבדיבורו לחוד נעשה עצם הדבר
 של עניים, יש לעיין, אס נימא דבדיבורו נעשה החפץ של
 העניים בעיקר הדין ממון לנמרי, והרי הוא ממונם לכל
 דבר, ולא מיתסר להו הו שוס קנין, או דנימא דעיקר זכיית
 העניים בדימ לא שייך כלל לדין בפיך זו צדקה, כי אס
 לשוה לכל קנין ממון בעלמא דצריך דוקא קנין, ובדיבורא
 בעלמא לא קנו, ודיבורו לא מהני רק לענין דתייל על התפן
 תלות שס צדקה, ונתפס בדין מעות עניים, וזהו דינא דבפיך
 זו צדקה, אבל במיקר דין הזכי, בדימ בזה שוו עניים לכולי
 מלמא, וצריך דוקא קנין, ודיבורא בעלמא אינו מועיל. ונראה
 דנימ מזה בחשלומיו וחליפיו של החפצא שנדב לצדקה, ראם
 נימא דאין להעניים זכי, בד״מ, ורק דין החפסח צדקה על
 החפצא בלבד הוא דאיכא, איכ לחשלומיו לא שייך זאח,
 רעל תשלומיו ליכא החפסה, כיון דהוי חפץ אחר, דהא דחשלומי
 החפץ שייכים למי שהתפץ שייך הוא דין זכיית בעלים, והוא
 מהלכות זכותי ממון, אבל באופן דזכיית בעלים וזכיית דימ
 ליכא, ורק דין החפסה על החפצא, הוא רק תלות דין על
 החפצא שהוחפס, ולא שייך לחפץ אחר, דליכא במה שהחול
 התפסת שם צדקה על התפץ שלא היתה בו מעשה ההתפסה.
 אשר על כן פשוע, דאפילו אם נימא דתייל על שעבוד וחוב
 הך דינא דבפיך זו צדקה, אבל כיון דלית בי, שום זכיית
 ממון, עיכ ממילא לא שייך כלל לומר דעיי התפסת שם
 צדקה של השעבוד יותפס גס עצם התוב הגנבה בשם צדקה,
 וכמו שנתבאר ללא שייך חלות זה רק לחפץ שנעשה בו מעשה
 ההתפםה ולא יותר. ולפיז הרי מיושבת היטב דעת הרייף
 והתום׳ דבתוב לא מהני הך דינא דבפיך זו צדקה, משום
 דהוי דבר שלא בא לעולם או דבר שאינו ברשותו, ולא
 תקשי עלייהו מהא דתיילא עלי׳ הקנאה ומכירה, דבאמת הלא
 השעבוד בעצמו וראי דלאו ממונא הוא, וכל דין הקנין שבתוב
 הוא רק משוס עיקר הממון שבא מזה, ואיכ כ״ז לא שייך
 אלא בקטן לתבירו, דעיי זכייתו להשעבוד גם כסף הנגבה
 שלו, ועיכ שפיר תייל בי׳ משום זה דין מכירה, משאיכ
 בהך דבפיך זו צדקה, דגתבאר דה שעבוד ועצם תוב הנגבה
 תרי מילי טגהו, ותפיסת שם צדקה שתייל בשעבודא איט
 מועיל כלל לענק עצם תוב הנגבה, על כן ממילא שוב הדר
 דינא דהשעבוד עצמו לאו כלום הוא למימל עלי׳ שם צדקה״

 ולפיז

 שתות, אי משום דין טעות הלא שתות שוה לפתות משתות דהי׳
 צריך להיות המקת קיים כמו שפסקו זעיז, והא דבשתות
 מתזיר אונאה, הוא רק מגזהיכ בפיע הנאמר באונאה רשתות
 קנה ומחזיר אונאה, וא״כ הא נמצא דמשום עצם מעשה
 המקח לא הי׳ צריך להחזיר כלל אונאה, ורק דדיה הוא
 שיחזיר, מדין החזרה אוגאה שהוא זה דין וגזהיכ בפיע כמו
 החזרה גזילה. אשר עיכ שפיר המקח מהקיים ולא דייגיגן
 בי׳ דין עעוח לגבי המאנה וביעול הפסיקה, כיון דמדין
כ לא ' ע , ח ק מ  חורה הוא שמחזיר ולא משום מצס מעשה ה
 דיינינן בי׳ דין טעוה עייז כהמקת. אכן כיז הוא באונאה,
 דדין החזרחו הוא מיזהיכ, משאיכ בטטוח במרה ובמשקל
 ובמנין, דדן החזרחו לאו משוס דין אונאה קאחינן עלי/
 כי אס דהוי טעוח מעיקרא, איכ חחילא דכשחחזיר אה
 העעוח הא נמצא דבטלה הפסיקה לגבי המחזיר שנחכוין
 על המרה האחדה, ואיכ ממילא דבעל המקח, כיון דלא
 כהקיימה הפסיקה מעולם, וכשינ. ולפיז הרי ניחא הא דמייחי
 הגמ׳ לענין הוספה על המרוח הך דרבא דכל שבמדה
 ושבמשקל ושבמטן אפילו פחוח מכדי אונאה חוזר, דעיקרו
 בא לאשמעינן רכל שבמדה ושבמשקל אין בו משום דין
 אונאה כי אם דין חזרה הטעוח דמעיקרא, אשר עיכ ממילא,
 דהיכא דהמוכר והלוקח לא כוונו שניהם לדעה אחה בפסיקה
 המדה המקח בטל, טשוס דלגבי כל אחד הוי טעוח בדבר
 שבמדה דחוזר מעיקרא, וגמצא דאין כאן פסיקה השוה

 לשניהם, ואין כאן מקח כלל.

 פכ״ב הייז יש גאונים שחולקים מל דבר זה ואומרים
 שאין העטים זוכין אלא בדברים שהדיוע
 קוגה בהן ולפיכך לא יזכו בדבר שלא בא לעולם וכו׳ עכיל,
 והוא דעח הרייף בביק רפיד על הא דאיחא שם בגמ׳
 ההוא גברא דחקע לחברי, וכר איל וכו׳ גחבי׳ לעגייס
 הדר איל גחבי׳ גיהלי וכו׳ איל רב יוסף כבר זכו בי׳
 עגייס ואעיג דליכא עניים הכא אנן יד עניים אגן, והקשו
 מיז ברייף ובחום׳ שם מהא דאיחא כריה דף ו׳ בפיך זו
ד מטיס אגן גם כן כבר זכו  צדקה, ואיכ בלאו עעמא ד
 בי׳ מגיים, [והייגו משוס דהקרא דבפיך קאי על גדרה נדבה
 דלעיל, דאיכללו בי׳ חרחי, חרא באומר הרי עלי, דמחחייב
 לקיים דיבורו מדין גדר, ושטח באומר הרי זו, דכדיכורו לחוד
 זכו בי׳ עטים מדין גרבה בלא שוס קטן, וזהו שהקשו דלמה
ר עגייס כיון דבלאיה  לנו לקניגא למעמל שלשחןולטעמא ד
 כבר זכו בי׳ מטים]. ותירצו לשאני הכא לאין כאן ממון
 בעין ורק תיובא בעלמא דלאו בר קטן והקדש הוא, או
 משום דלא בא למולם, או משום דאינו ברשותו, ועל כן לא
 זכו בי׳ עניים, יעו״ש בדברי הרי״ף והתום׳. והנה צימ, נהי
מ הרי כבר י  דעצם הכסף המתוייב ליתי׳ בעיני/ אבל מ
 רמיא עלי׳ תיובא ושעבורא, וזה גופי׳ הוי דבר הנקנה,
 להגך ראשוגיס דסברי דאדס יכול להקטת מלוה עיפ לחבירו
 אגב קרקע או בתליפין, ואפילו להנך רבוותא דפליגי וסיל
תבה קנינא כלל, ניכ ייל דהוא זה רק משוס פלי  דמלוה עי
 חסרון מעשה קנין, דהתוב אינו נתפס בקטנים, אבל לא
 דעיקר דין הקנאה וזכי׳ ליחא בחוב, ואיכ בהך דינא דבפיך
 זו צדקה, דעיקר דין זה הא הוי דבדיבורו לחוד נעשק
 המעוח צדקה, ולא חסר שום מעשה קנין עיז, איכ הרי
 שפיר צריך להיוח מועיל גם בחוב. וקנין שערוה יוכיח,
 דהלא בעיקר דין מכירה וזכי׳ של חוב הרי מלוה בשער
 ומלוה עיפ שוק הן, ומדחזיגן דאיכא ראשוגים דסיל דקטן
 שערוה מועיל מהיח, א״כ שימ דבעיקר דין הקגאה וזכי׳
פ חשיבא דבר הנקנה. ואפילו להגך ראשונים  גם מלוה עי
 דםיל דמכירח שטרוח לא מהניא מדיח, הנה עיין ברמביס
 בפיו מהל׳ מכירה הייב שכתב זיל קנין השערות בדרך



 מכירה דדם הלד צמ

 הלוקח אם לא, שפיר פסק דהרי הוא של במלים הראשונים,
 כדק המוציא מחבירו מליו הראי/ משאיכ גבי כפילא, דבקנה
 הבהמה לכפילה,הוי מיקר חיובא להלוקח, איכ איןלהבמנים
 הראשונים דין מוחזק בחיוב זה יותר מהלוקח, ולהכי פסק
 דחולקין, כיון דהוי ממון המומל בספק ואינו תתת יד אחד

 מהם.
 אלא דלכאורה לא נוכל לומר כלל כמשיכ, דלוקח עבד
מ אין המזיק מהחייב  לקנסו אף אס קנייתו קיימת מי
 קנס זה רק להבעלים הראשונים, והלוקח הוא זוכה רק
 זכוחא דבעליס הראשונים, דאיכ הרי קשה עיקר סוגייה
 הגמ׳ דאמרינן היבעי לרימ חיבעי לרבנן וכר וחיבעי לרכנן
 מד כאן לא קאמרי רבנן אין אדם מקנה דבר שלא בא
 לעולם אלא כנון פירוח דקל דהשחא מיהא ליחנהו אבל
 הכא הא קאי שור והא קאי עבד, ריל והוי כדקל לפירוחיו,
 ולפי דברינו הרי לא אהני כלל עממא דהא קאי עבד, כיון
 לאין הקנס בא מחמה קנינו שבהמבד, והרי זה דומה כדקל
 לפירוח שאינן באין מחמה הדקל דפשיטא דאין זה כלום,,
 אלא ודאי שימ דבזה שקנה העבד לקנסו איה לי, זכוחא
 בנוף העבד שהקנס יהא שייך לו, וממילא דצריך להיוח
 דעיקר החיוב יהא ניכ ללוקח, דבלאיה אכחי אין קנינו
י דין  בהמבד מועיל כלום לענין קנייה הקנס שבא רק עי
 חיוב של המזיק, וזה סוהר למשיכ. אכן גראה, דגם לפי
 דברינו מחישבא הסוגיא היטב, ומשום דגהי דכופרא כפרה,
 ועיקר חיובא דמזיק הוא להבעליס שיש להם בהעבד קנין
 איסור של מבדוח וגופו, אבל מ״מ הרי הא ודאי רחובה זו
 של שלשים של מבד היא דין חשלומין בעבד, וזכייה רבו
 בזה היא זכי׳ בגוף המבד, וכך הוא הגזהיכ דהמזיק מהחייב
 על מיהה העבד בחשלומי קגס אלו, וכדחזיגן דמיפטר עי״ז
 מחשלומי דמיו, וכמבואר בסוגיא דב״ק דף מ״ג דבמקום
 דליכא חיוב קגסאיכא חיוב דמים, וחיוב קגס הוא שפוטרו
 מחיוב דמיס, ומדמהני קנס לפוטרו מדמיו דהוי חשלומין
 בגוף העכד, ש״מ דגם קנס דכווחי׳ הוי חשלומין בהטבד.
 והכי מהבאר מחוך הסוגיא דגיעק דף מיב דאיבעיא לן
 מעוכב גע שיחדור יש לו קגס או אין לו קגס ומייחי מהך
 דהפיל אח שינו וסימא אח מינו יוצא בשיגו וגוחן דמי
 מינו ואי אמרח יש לו קנס וקנס לרבו השחא חבלי בי׳
 אחריגי יהבי לי׳ לרבי׳ חבל בי׳ רבי׳ גופי׳ יהיב לי׳ לדידי/
 והרי חיוב חבלוח ודאי דהוי חשלומין של העבד, וזכוח האדון
 בזה הוא משום זכוה ממוט של האדון בהמבד, ומדמייחי
 מינה לקנס ש״מ דנם חיוב קנס הוא גיכ רק עיי זכוח
 ממונא שיש להאדון בהמבד, ומשום דאעיג דהחיוב בא מל
 הריגה העבד עצמו, מימ חובחו היא חובח חשלומין. ולפיז
 הרי ודאי, רחובה החשלומין של קגס זה היא רק למי שיש
 לו זכוה בהמבד לקנסו, כיון דהוי חשלומק הבאין על דין
 ממון שיש להבעלים בהעבד על ענין זה. אשר מל כן נראה,
 דבמבד שחכרו רבו לקנס, נהי דחיובא דקנס ודין אדון
 שבזה חלוי בקטן איסור וגופו של העבד, שזהו רק לאדון
 הראשון המוכר, אבל מ״מ כיון שדין חיוב זה הוא שיחול
 בהורה חשלומין, א״כ ממילא דחלוח החשלומין מהמזיק הוא
 רק להלוקח שבא מכח דין אדון של בעלים הראשונים
 שמכרו לו זכותם, וממילא שפיר גיחא הסוגיא דחשיב לי׳
 דקל לפירותיו, כיון דהוי זכות ממון בגופו של העבד שגורם
 שחובת התשלומין תהא לו, ולא איכפת לן מאי דדין אדון
 שלו הוא בא מחמת בעלים הראשונים, כיון דעכ״פ מ״מ
 חובת התשלומין היא להלוקח על כן שפיר הוי כדקל לפירותיו.
 וכראה דאדרבה מוכרח כן מהסוגיא כמשיכ דהלוקח חכת
 בעלים הראשונים הוא דבא, מדקאמר הגמ׳ דעד כאן לא
 קאמר רימ אלא כגון פירות דקל דעבידי דאתו אבל הכא
 חי יימר דמינגח וכו/ ואס נימא דקנין הלוקח הוא בגופו
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 ולפיז הלא אין לנו. לדון במה שאמר גחבי׳ לעגיים כי אם
 שיחול שם צדקה על פצם הכסף הנגבה, ופיז הוא שכחבו
, משוס דהוי דבר שלא בא לעולם י מ  הרייף והחום׳ דלא מ

 או דבר שאינו ברשוחו.

 פכיג הליג מכר עבדו לקגס שאס יוגה וימוח יהיה
 קגס של לוקח הרי זה ספק לפיכך לא קנה
 ואס הפס הקגס אין מוציאין מידו עכיל, והוא איבעיא דלא
 אפשיטא בגיטין דף מיכ, ולהכי פסק הרמבים דמספיקא
 לא קגה הלוקח ואם הפס אין מוציאין מידו, וקשה מהא
 דפםק הרחבים בפיח מהל׳ שאלה ופקחן הליה זיל אחר
 הריני חשלם וחזר ואמר איני משלם וכו׳ כל אלו ספק והרי
 הכפל מוטל בספק ואינו חחח יד אחד מהם לפיכך חולקים
 מכיל, הרי להדיא רכל דהוי ספק אם קנה אם לא, מכיון
 שאין האחד מוחזק יוחד חחבירו חולקים, ואמאי פסק הכא
 במכר פבדו לקנס דמספק לא קנה הלוקח והרי הוא של

 המוכר, ומיש דין קנס מדין כפל, וצימ.
 ואשר יראה לומר בדפח הרחבים, דהנה במיקר ה ך
 דינא דעבד שמכרו רבו לקנס או בהמה לכפילה,
 אם נימא דמכירחו קייחח, ציע, אם הדין הוא דהלוקח הוא
 נמשה בעלים ממש, ועיקר חיובא של שלשים שקלים וכפל
 הוא להלוקח בעצמו, ומשוס דלנבי קנס זה הרי העבד
 והבהמה קנויים לו ואיהו נופי׳ הוי הבעלים של זה הקנס,
ח מיקר חיובא כל י  או דנימא דאף אם מכירחו קיימה ח
 שלשים שקלים של עבד וכפל של גנבה הוא להבמליס
 המוכרים, כיון דהס הבעלים של העבד והבהמה לכל מילי,
 ורק חכוח זה שיש להבעלים בהמבד והבהמה לשלשים שקלים
 וכפל הוא רקעה הלוקח, ונחצא דחלוח החיוב של המחחייב
 הוא להבעליס המוכרים ואך שזה קנוי ללוקח, יציע בזה.
 ונראה דיש לחלק בזה בין חיובא רשלשיס שקלים של עבד
 לחיוכא דכפל, דחיוכא דכפל כיון רכל דין גנבה וחיוב כפילא
 הרי הוא מחמה דין בעלים וזכוח ממון שלהם בהחפן, והכפל
 הוא חשלומי הגגבה, איכ ממילא דבקטיחו אח החפץלכפילו,
 שגעשה איהו בעלים של החפץ לגבי גגבה, וזה שהגגב מהחייב
 בחיוב כפל מחמחו ומהמה דין בעלים שלו הוא, איכ הרי
 ממילא דהחיוב כפל בעיקרו לו ולא להבעלים הראשוגים,
 משאיכ הך חיובא דשלשים של מבד, דחיובו הוא כפרה,
 דוגחח חיובא דכופד שבכן חורין, וכמבואר ברמבים פייא
 מהל׳ גזקי ממון זיל כמה הוא הכופר וכו׳ וכופר העבדים
 וכו׳ הוא הקגס הקצוב בחורה שלשים סלע וכו׳, הרי דהשוה
 אוחם להדדי, ועיקר החיוב בא על הריגח העבד עצמו, ולא
 מחמה זכוה הבעלים שבהעבד, וזכוח הבעלים שבהעבד
 איגו מוסיף כלל למלם החיוב של שלשים שקלים, ורק רזה
 הוי דין בפיע רחובה הכפרה של שלשים שקלים שיש מל
 המזיק היא שייכה להבעלים, ואיכ הלא בלקיחחו אח העבד
 לקגסז לא געשה הוא הגורם לעיקר חיובא דקגס שיבא,
 ולא מהגיא כלל מכירחו לעגין זה שיהא עיקר החיוב לו
 ממילא, כיון דאין זכייהו שייכח כלל למיקר החיוב שבא על
 הריגה האדם מדין כופר, ולא מחמה זכוה ממוגו, ודין אדון
 האמור כשלשים של עבד נראה ניכ דחלוי כקנייה איסור
 עבדוה שבו ובקגייח גופו לכל דבר, לפמשינ דהויא רק כפרה
 שבאה על הריגחו, שזה שייך רק לעיקר קטן גופו ואיסורי/
 אשר לפיז בעבד שמכרו רבו לקנס עיקר חיוב הקנס הוא
 להבמלים המוכרים, שהם אדונו לכל מילי, וזכוח הלוקח
 בחיוב זה הוא רק חכח הבעלים. אשר מל כן זהו שמחלק
 הרחבים בין קנס דשלשים של עבד לקנס דכפל, דבשלשיס
 של עבד, כיון דנם אם קנייה הלוקח קיימה, הרי החיוב
 נשאר לבעלים הראשונים, ולוקח מכחם קזכי, על כן השיבי
 הבעלים הראשונים מוחזקים, וכיון דמספקא לן אם קנה



 מכירה חיים הלוי

 הוא חובת חשלומין, דכן הוא הגזהיכ דמתחייב בעד הגנבה
/ ורק  בתשלומין אלו, מימ דחי החפן מיהא לא מקר
 הקרן הוא דחשוב דמי הגנבה, אבל הכפל חיוב תדש הוא,
 ולא דמי הגנבה, משאיכ הך חיובא דשלשיס של עבד, כיון
 דתזינן דמיפער עייז מתשלומי דמיו, איכ הזיק דהגזהיכ של
 חיוב קנם הוא גם זה שהשלשים שקלים יהיו בתורת דמיו
 של העבד. ולפיז הרי ניתא דעת הרמבים, דבאמת הרי אם
 באנו לדון בגוף המפץ למי הוא שייך אס למוכר אה ללוקח
 הרי פשיעא דהבעלים הראשונים חשיבי חוחזקיס בו, והא
 דכתב הרמביס דהכפל מועל בספק וחולקין, היינו משום
 דבחיוב הכפל אין האחד מותזק יותר מתבירו, כיון דלא
 הי׳ עוד תחיי אחד מהם מקורס, ועיכ סיל להרמבים, דכיז
 הוא בחיוב כפל, רחיובו הוא תיוב תשלומין חדש, אבל לא
 בתורת דמים של התפן, ולהכי הוא דאין תזקתו בהחפן
 מועלת לענין התיוב כפל, משאיכ תיובא דשלשיס של עבד,
 דדינו הוא שיהא תשוב דמים של העבד, ע״כ מועיל ביי
 גם דין מוחזק של העבד, וכל שהעבד בחזקתו גם תשלומי
ה. ולפיז מתישב  דמיו דכוותי/ ולהכי דייגיגן בי׳ דין המעי

 פסק הרמבים גם לדעת התום׳ שהבאנו.

 הלכות זכי׳ ומתנה
T הל״ו אין אדם זוכה במתנה לתכרו מד שיהי׳ הזוכה D 
 גדול ובן רמת וכר, אבל הנוי אינו זוכה הואיל
 ואין ראוי לשליתות לעולם כך איגו זוכה לישראל וכו׳,
 קען שגותגין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה למלמו ואינו
 זוכה לאתרים וכו׳ עכיל, והוא בגיעין דף סיד אריי אריא
 צרור וזורקו אגוז וגועלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים,
 חפץ ומחזירו לאחר שעה זוכה בין לעצמו ובין לאחרים, כי
 אמריתה קמי׳ לשמואל אמר לי דא ודא אתת היא, מאי
 דא ודא אתת היא, ארית אתר זה ואתר זה זוכה לעצמו
 ואין זוכה לאתרים. ופסק הרמביס כשמואל רקמן למולם
 אינו זוכה לאתרים. והא דגכרי איגו זוכה לאתרים, דגקנו
 בי׳ הרמבים עעמא משום דאין לו שליתות למולם, הוא
ג א דקאמר שם רבינא מכרי אמי  מסוגיא דבימ דף עי
מ זכי׳ אית לי׳ מידי דהוי אקטן, ומסיק  דלית לי׳ שליתות מי
 שם מכרי ליה לי׳ זכי׳ ואינו ממה לקטן משום דקטן אתי
 לכלל שליתות נכרי לא אתי לכלל שליתות. אלא דציע, רזה
הא גקיט בסוגיא לענק שאין ישראל זוכה לנכר/  העעם,
 וכרי לתלק בין קטן לנכרי, אבל לעגין שאין הנכרי זוכה
 לישראל לא מצינו שנצטרך לטממא דלא אתי לכלל שליחות,
 וקטן יוכית דאתי לכלל שליחות ומימ אינו זוכה לאתרים,
 ולמה כתב הרמביס טטם זה דלא אתי לכלל שליתות לענק

 זה דאין הנכרי זוכה לישראל, וציע.
 והנה שם בסוגיא פירשיי דהא דחפץ ומחזירו לאחר שעה
 זוכה לאתרים הוא מדרבגן, והתום׳ שם כתבו למהא
 דמשני הגמ׳ שאני שימופי מבואות דרבנן משממ דהפלוגתא
 היא אם זוכה לאתרים מלאוריימא או לא, וריל למזה הרי
 מבואר דמדרבנן לכויע זוכה לאחרים, וכל מיקר הפלוגמא
 היא רק אם זוכה מרית או לא, והוכהה זו מצמה היא גם
 מהא דמשני התם בגמ׳ בעציץ שאינו נקוב דרבנן, הרי
 להדיא דמדרבנן לכרע. זוכה, ושוב הקשו מיז דאיך תכה
 לאחרים טדית והא אין שליתות לקטן, ותירצו דבמילמא
 לאיתי׳ בלנפשי׳ איתי׳ גם כשליחות וזוכה לאחרים. ולדעת
p ק  רשיי דהא חוכה לאחרים הוא רק מדרבנן, ציל לסיל ל
/ או  אק לו שליחות לעולם אף במילתא לאימי׳ במפשי
 לסיל רגם זכי׳ מקריא לימי׳ בלנפשי/ להא מציאת חרמ
 שוטה וקטן אין בה משום גזל אלא ,מדבריהם, ואם גם
 בדעת אתרת מקנה אותו אית לי׳ זכי׳ מדיה, אכן זהו

 משום
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 של עבד, והלוקח הוא מעשה אדון לנבי הקנס, והקנס ממילא
 הוא שלו מרית, איכ לא איכפת לן כלל אם עבידי דאתו
 אם לא, וגס דאין זה דבר שלא בא לעולם כלל, כיון דקנינו
 אינו בהקנם רק בהעבד, אלא ודאי דזכוה הלוקח בעצמו
 אכתי לא מועיל לזכות בהקנם, כי אם בצירוף זכוה בעלים
 הראשונים, ועיכ שפיר שייך בה טעמא דלא עבידי דאתו,

 וזהו כמשיכ לדעת הרמביס, וכשינ.
 תראה דדבריגו ברמת הרמבים מוכרתים מהסוגיא דבימ
פ המפקיד דפריך שם הגמ׳ דאיך קונה השומר  רי
 את הכפל והלא אין ארס מקגה דבר שלא בא לעולם ומשגי
 נעשה כאומר לו לכשתגנב ותרצה ותשלמני הרי פרתי קניי׳
 לך מעכשיו, ועיין בתום׳ שם שכתבו וזיל ואית והכא אפילו
 אי מבידי דאתו היאך יקנה הכפל במעות ששלם והלא מעות
 אינם קונות וכו/ וייל דהמקשה סבר דבשעת משיכה הקנה
 לו הפרה לקגות הכפל כשיבא וכר, ופרכת הגמ׳ הויא
 טשום דהא זה איבעיא דלא איפשיטא בגיטין במכר עבדו לקגס
 אם הוא דבר שלא בא לעולם או לא, וכדמשגי הגמ׳ געשה
 כאומר לו וכו׳ הרי פרתי קגוי׳ לך מעכשיו, ריל דאיכ הרי
 הקגה לו גוף הפרה לגמרי, ואיכ אין זה שייך כלל לדין
 הקגאת בהמה לכפילה. ועיין במימ שכתב דמשעת גנבה
 ואילך הוי גם שבתא דמגופה לגפקד, ומדמועיל קגין דמעכשיו
 לשבתא דמגופה שאתיכ, שימ דגוף הפרה קנוי׳ לגמרי להנפקד,
 ואך דשיורא שיירי שבתא דמגופה לעצמן עד שמת גגבה.
 אכן הרחבים בפיח מה׳ שאלה ופקדון פסק דפרה עצמה
 חוזרח לנמלים היא וגיזוחי׳ וולמחיה, ואיכ הא נמצא דלדעח
ם גם לפי המסקגא הנהמה עצמה היא של בעלים, י  הרמנ
 ולא הקגה לו רק הפרה לכפילה, ומשוס דמפרש דלפי הסיד
 בסוגיא לא הקגה לו רק הכפל בלבד, כדעה הריטביא שס,
 ובסוף הסוגיא טםיק דהקגה לו פרה לכפילה ולכל שבחא
 למעלמא. ולפיז הא קשה לדעה הרמבים, דמיש פרה לכפילה
 דמהני קנינה בודאי, ממוכר טבלו לקנס להויא איבעיא
 דלא איפשיטא אי קנה הלוקח או לא. ואין לומר דהכא
 שאני משום דקני לה לכל שבחא דמעלטא, מראה רכל שגוף
 הפרה נשארה להבעלים אין זכוח אחר מועיל לחבירו כלל,
 ואין קנין השבחדממלמאשל יוקרא מועיל כלל לקנין הכפל,
 ואיכ הא קשה דמיש מוכר בהמה לכפילה ממוכר עבדו
 לקנס. אלא ודאי מוכרח כמשיכ, דבמכר הפרה לכפילה הוי
 הלוקח גופי׳ הבעלים לענק זה, ועיקר חיוב הכפל ללוקח
 קאחי, ועיכ אין זה שייך כלל לדבר שלא בא לעולם, כיון
 דקנינו הוא רק בהבהמה והכלים, והכפל ממילא שלו הוא
 מדיח, ולא מחמה קנין הבעלים הראשונים, אבל לא כן
 במכר עבדו לקנס, דנהי דחלוח החשלומין הוא ללוקח, מימ
 בעיקר חיובא ודין אמן הוא בא מחמה זכוה בעלים הראשונים,
 ועל ק יש לו להחחשב בכלל דבר שלבלימ, כיון דזכייחו בהקנס
י הנעלים המוכרים, וזהו דאיבעיא לן אם מכר עבדו  הוא עי
 לקנס קנה אם לא. ולפיז הרי לרמח הרמנים נמצמו
ד לקנסא דכפל מנואר מחוך  החילוק שנין קנס של מנ
דעה  הםוגיא דהמפקיד, ומיושנים היטנ דכרינו שכחנט נ
ד  הרמכים, וכשינ. אכן לדעה החום׳ דמפרשי דלפי הסי
 איירי כמקגה לו פרה לכפילה, ופרכח הגמ׳ מדכר שלכליע
 היא משום דהויא איכמיא דלא איפשיטא כמכר ענדו לקנס,
 איכ הא שימ דקנס דשלשים של עכר וקנס דכפל שוק
 להדדי, ואיכ מוכח דלא כמשיכ לחלקכיניהם, וממילא רהא
 דפסק הרמכים לחלק דכספק מכירה קנס של שלשים של
 עבד המוציא מחכירו עליו הראיה וכספק כפל חולקין, החום׳
 חולקים עיז, כיק דלדעה החום׳ דין מכירה שניהם שוה

 וכשינ.

 והנה נראה עור לומר בדעה הרמבים באופן אחר,דחלוק
 דין חיובא דכפל מרין חיובארקנם, דכפל נהי דדינו
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 והנה תרי גווני בפדיון מעיש של אחרים״ אם שכל אחד
 ישאר בשלו, והפדיון מופיל רק שקדושת המפיש
 תחולל על כסף הפודה, או שהפדיון נפשה באופן שכפף
 הפדיון הנתפס בקדושת ממיש יהי׳ של הבעלים והמפ״ש
 שיוצא לחולין יהי, להפודה. ודין מופלא סמוך לאיש מהני
 בין לפצם הפדיון של קדושת מפשר, וגם דפדיונו מהני
 שישאר המעיש שלו ופדיונו ישאר להבפליס, וכדאיתא במחני׳
 דאומר אדם לשפחתו פדה לך מעשר זה, והך פדה לך ר״ל
 שהמעיש יהי׳ שייך לה, וכמבואר בירושלמי במעיש שם
. ואע״ג רקמן לאו בר  דהנך הרי גווני חילול איכללו במתני,
 קגין וחילוף הוא, ציל דהכא שאגי, דעיקר מעשיו הם רק
 בהפדיון, והקנין והחילוף ממילא חייל, ומיגרר גריר בהר
 פדיונו, ועל כן אין מעשה הקען בזה בחורה קנין וחילוף כי
 אם בחורח פדיון, רמהני לזה דין מופלא סמוך לאיש. אכן
 נראה דכ״ז הוא אס באנו לדון מחמח דין חסרון הקנאה,
 בזה הוא דשייך לומר כמשיכ, אבל אם באנו לדון מחמה
 גרימוחא דקען אינו זוכה לאחרים, בזה לא מהני כלל דין
 מופלא סמוך לאיש, דהרי זהו דין בפיע דכל לאחרים אין
 מעשה קען כלים, ואיכ גם בממשה הפלאה וחורה פדיון
 לא מהני מעשיו כזכי, לאחרים, וממילא דלא מהני מעשיו
 להקנין והחילוף, דפשימא דהקנאחו בפדיון לבעלים וכן זכייחו
 בהמעיש מרשופ הבמלים הוא זה בכלל זוכה לאחרים, דלא
 מהניא בקמן אף בחורח פדיון והפלאה. אשר לפיז, אס
 נפרש דפרכח הגמ׳ האי שפחה ה״ד קאי מל גוונא דפדה
 לך, הרי מחישבח הסוגיא כפשעה, דלמיד קטן אינו זוכה
 לאחרים אין מועילין מעשי, הכא גם בחורה פדיון, כיון
 דקמנה היא ואינה זוכה לאחרים. אלא רגראה, דגם אם
 נפרש דפרכח הגמ׳ קיימא על רישא דמחני, דהא לכם
 מעיה הללו, דמבואר בירושלמי דמיירי בנוונא דאומר להם
 פדו לי, ר״ל שהמעיש ישאר להבעלים ורק שקדישחו חחחלל
 מל כסף הפריון שלהם, גיכ ניחא הא רחלי לה בגמ, בדין
 זוכה לאחרים, כמשיכ דכיון דפדיון מעיש חלוי בבעלים וכל
 מעשה פדיחה הוא רק בשביל הבעלים ומכחם ומרעחם,
 מל כן שפיר מקרי זה זוכה לאחרים, ומיושב היעב הא רחלי
, דהא לכם מעוח בדין קנון זוכה לאחרים, , להך מחני  לה בנמ
 בין ארישא ובין אסיפא, כיון דשני האופנים הם בכלל זכי׳

 לאחרים, וכשינ.
 ולפי המבואר נמצינו למדין, דהא דפליגי בקען אם זוכה
 לאחרים אם לא, לאו משוס עעמא דשליחוה קאחינן
ס ממשה קען מומילין בזכי,  עלה, כי אם דהוא דין בפ״ע א
 לאחרים, וראי, לזה מהא דחשיבא פדייחו להמעיש בכלל זכי׳
 לאחרים, והחם ליכא שליחוח כלל, דלא מיבמיא לפמשינ
 דהזכי, לאחרים היא מה דזוכה בהמעיש מהבעלים ושכסף
 הפדיון נקנה להבמלים, איכ הלא כל מעשיו מעשה לקיחה
 וחילוף עיי פדיונו שעושה, דלא שייך כלל לומר שיהא עיז
 שליח של הבמלים, כיון דאדרבה הוא הזוכה והמוציא מרשות
 בעלים, אלא דנם זה שכחבנו באופן הראשון, דכיון דפדיון
 מעיש חלוי בדין בעלים ודעה בעלים, להכי הוא דהוי בכלל
 זוכה לאחרים, מימ נראה דדן שליחוח ליחא הכא, ואין
 הפודה חיחשב שלוחו של הבעלים, ואף אם מעשיו הם
 בשביל הבעלים ומכחם, אבל שליחוח מיהא לא בעינן הכא.
 ויסוד לזה מהא דחנן במעיש פיה כרם רבעי מציינין אוחו

 משום דעת האחרח של הגדול, וממילא דאין זה בכלל איחי,
, ורק מכה המקנה , כיון דאין זה משום להא דירי,  בדגפשי,
ב דעת . וגם דלפי הנראה בסוכה דף מיו עי  הוא שזוכה בה
 רשיי היא דקען ליח לי, זכי׳ מריח אף בדעה אחרה מקנה
 אוחו, וכמשיכ שם דהא דנוקא מיקנא קני הוא מדרבנן,
 וממילא דהוי מילחא דליחי, בדנ>£שי׳ גיכ, ואינו זוכה לאחרים
, וגם דקען אינו יכול  רק מדרבנן, כיון דאין שליחוח לקק
 לזכוח כלל. והא דקאמר בנח, שאני שיחופי מבואוח דרבנן
 יזכן הא דקאמר בגמ׳ בעציץ שאינו נקוב לרבנן, ציל לרעה
 רש״/ דריל רכן הקנו דלעגין דבר שהוא מדבריהם יהא
 קטן זוכה לאחרים, אעיג דלעגין דימ קטן אינו זוכה כלל
 ־לאחרים אף מדבריהם. וכאשר כן היא גם דעה הרמבים,
 דלענין דימ פסק בםחמא דקטן אינו זוכה לאחרים כלל,
, עירובין זיל שהקטן זוכה לאחרים  ומימ פסק בפיא מה
 בדבר שהוא מדברי סופרים עכיל, וזהו להריא כדעח רשיי
 וכמשיכ. אלא דקשה לרעה רשיי, מהא דאיחא בסוגיאשם
 ממיב ריא מערימין על מעשר שגי כיצד אומר אדם לבנו
 ובחו הגדולים לעבדו ושפחתו העברים הא לכם מעומ הללו
ד אי דאחיא שחי שמרוח  ופדו בהן מעיש זה, האי שפחה הי
ע במעשר י , אלא לאו דלא אחיא שיש, הב  מאי בעיא גבי,
 בזהיז דרבק, ואמה העברי׳ בזהיז מי איכא וכו, אלא בעציץ
 שאינו נקוב דרבנן, הרי דקבעיא הסוגיא לאוקמה במעיש
 דאורייחא, ולאוכוחי מינה דקען איה לי׳ זכי, גם לאחרים,
 וזהו להדא כדעה החום׳, דלמיד קען זוכה לאחרים הוא
ח, וכדמהגיא גם לענק מעיש של דיה, וקשה על משיכ  מדי

 רשיי דהא דזוכה לאחרים הוא רק מדרבנן, וציע.
 ונראה לומר, דבאמח מיקר הסוגיא צריכה ביאור, אתה
 זוכה לאחרים יש כאן בפדיח המעיש, ואם נפרש
 להא דאומר הא לכס מעוח, ריל שאינו נוחן להם המעוח
 מתנה ורק שמוסר להס הכסף שיפלו בו אח המעיש, איכ
 אין זה בכלל זוכה לאחרים, כי אם דהוי זאח ככל שליחוח
 דעלמא, דקי״ל אין שליחוח לקטן, דלהחפיס כסף חברו
 בקדושת המעיש הרי פשיטא רצריך לזה שליחוח דוקא ואין
 זה זכי' כלל, ובודאי דלא מהניא זאח בקטן, ובעיכ ציל
 דנוחן להם הכסף במחנה והס פודים משל טצמס, ואיכ
 אתה זכי׳ לאחרים יש כאן, וכל שפודה משלו צריך להיוח מומיל
 גם כקטן מדיח לכויע, אם אך הגיע לכלל מופלא סמוך
 לאיש, וכדאיחא בחויכ ואס גאל יגאל איש ממעשרו איש
ט לקמן, או יכיל שאני מוציא בן חשע שנים ויום אחד י  פ
ד יוסי בר,  תיל ואם גאל יגאל, והוא מופלא סמוך לאיש ל
 *הודה בנדה דף מיו, ואיכ צימ הסוגיא הכא רחלי לה
 בדין קטן זוכה לאחרים. ונראה לומר, מפיימ דאיחא בביק
ט דמעיש שאינו ברשוחו אינו יכול לחללו, משום  דף סי
 דבעינן דומיא דביתו שיהא שלו וברשותו, הרי דחילול מעיש
 הוא דבר הצריך בעלים, ונם כשאחר מחלל הוא רק טדטת
 הבעלים ורשוחן, אבל בלא דעת הבעלים אין חילולו חילול
 כלל. אשר על כן הוי דינא רכל פדייה חעיש של אחרים
 חשיבא זוכה להבעליס של המעשר, דחלוח מעשיו בפדיונו
 וחילולו במעיש של אחרים, שבאמח הוא חלוי בדין בעלים
 ודעת במלים, כל קיומו הוא רק מרין זוכה לאחרים. וזהו דמוכיח
 הגמ׳ מהא דשפחחו העברי׳ שהיא קענה ומימ מעשיה
 קייחין לפרוח ולחלל אח המעיש של הבעלים, ש״מ מזק

 דקען זוכה לאחרים. ואעיג דעיקר הלוח חילולו הוא מהא/ בקזוזוח אדמה וכו׳ אמר רשב״ג בריא בשביעיח, והצנועין
/ מגיחין אח המעוח ואומרים כל הגלקט מזה יהא מחולל על ק  דאתרבי מופלא סמוך לאיש להיות כגדול, אבל כיז הוא ר
ע ממעיש הליז זיל והצגועין היו ׳ המעות האלו, וברמבים פי ו ל  לענין עצם החיליל, משאיכ לענק דינא דדבר שאינו ש
 ־ומעשה פדיונו ותילולו במעיש שאינו שלו, כיון דתלוי בדין/ מניתין את הממות בשנת שמעה ואומרים כל הנלקט מפירות
/ רבעי אלו מחולל על המעות האלו שהרי אי אפשר לפדותו ן י  זוכה לאחרים, הוא דין בפיע שלא מענק הפלאה, ואין ד
 מופלא סמוך לאיש מועיל לזה כלל, ובעיכ שימ דקטןזוכה / במחובר עכיל, והרי שנת השביעית היא הפקר, ונמצא
דות רבעי אלו הס מופקרים, וגם לאחר לקימה הא ג״כ . /רפי ה י  לאחרים מד

 בהפקר!
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 דהא בר דעה גמורה הוא, ואיכ אמאי לא תקינו לי׳ רבנן
 שליחות בזכי׳ כמו בקטן, וכמו דפריךהגמ׳ כן לעגין לזכות
 עבורו, וזהו שמתרץ לה בשיגויא דגח׳ דשאגי גכרי הואיל

 ולא אתי לכלל כליתות לא הקיט לי׳ רבגן זכי׳.

 הלכות שכנים
 פיב הי״א האחין שחלקו ועשו ביגיהס גורל כיין שעלה
 גורל לאחד חהם קנו כולם בהגייה שנעשית
 להם ששמעו זחיז לדכר שהסכימו מליו גמר כל אחד מהם
 וחקגה להכירו מכיל, ובהשגוח זיל לא גהחמרו דבריו מכיל,
 ולכאורה דברי הראביד המוהים, דהרי דברי הרחבים הם
 סוגיא מפורשה בביב דף קיו דאיחא שם הגיא רייא האחין
 שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהם קגו כולם, ומסיק שם
 רב אשי בההיא הגאה דקא צייהי להדדי גמרי ומקגו להדדי,
 ואין בזה שוס פלוגחא בגמ׳, והרי זהו ממש דברי הרמביס,

 וכבר ממד עיז המימ שם.
 והנראה לומר בדעה הראביד, דהגה שם בםוגיא איהא
ע אריא כהחלה איי מה החלה בגורל  חי
 אף כאן בגורל, הרי חזיגן דהא דגורל מהכי הכא גזהיכ
 הוא וילפינן לי׳ מהחלה איי דקגו עיי הגורל, והיג בכל
 חלוקה כוחפין דכווחה. והגה באמה בחלוקה שוחפין, אם
 גימא דיש ברירה, אין בחלוקחן שוס מעשה קגין, כי אס מעשה
 חלוקה בעלמא, שטעל כל אחד חלקו, מכאיכ אם טמא
 דאין ברירה והוו לקוחות, אז מלבד החלוקה הרי בעיגן גם
 מעשה קטן, שקוגה כל אמד מיד חבירו את שלו. ולפיז
 לפימ שכחבו החום׳ בביק דף פיח דבחליקת איי כויע
 מודים דיש ברירה, ואיכ הרי לא מצאנו רק שהטרל עושה
 את החלוקה, אבל לא שהנורל מושה קנין, ואיכ לדידן דקייל
 אין ברירה ואחין שחלקו לקוחוח הם, וצריך כלאחד קטן
 מחבירו, ובודאי הדבר פשוע דעיז אין הגורל מועיל כלל.
 וזהו שהשינ הראביד דריי דיליף מתלוקת איי לשאר חלוקות
 בעיכ דקאי אס נימא דיש ברירה, ואיצ רק מעשה תלוקה
 גס כשאר תלוקוה, משא״כ לדידן דקייל אין ברירה, הרי
 ליכא דיגא דגורל כלל, דהרי׳ כל זמן שלא קנה אחדמתכירו
 לא גחקיימה מור חלוקה כלל. אלא דבב״ב דף קיו שם
 פריך הגמ׳ על הא דילפיגן מחלוקה הארץ דמועיל גורל אי
 מה להלן בקלפי ואויה אף כאן בקלפי ואורים וחומים אמר
 רב אשי בההיא הגאה דקא צייחי להדדי גמרי ומקט להדדי,
 ועיין •בראשונים שם דיש דגורסיס אלא אמר ריא, וריל
 דהדר בי׳ בגמ׳ מקמייהא ולא ילפינן לה חחחלח איי, וים
 גורסים אמר ר״א, והך טממא דגמרי ומקני מועיל להילפוהא
 מהחלה איי, וא״כ י״ל רזה ו פלוגחח הראביד והרמבים,
 דהרמביס סוכר כהך גירסא דגרסיגן אלא, ואיכ הא לא
 ילפיגן כלל דין גורל מחלוקה איי, ועיכ זהו שפסק דגורל
 מועיל לכו״ע גם אם אין ברירה, והראביד סובר כהך
 גירסא דלא גרסיגן אלא, ואיכ הא באמה גשארה הילפוהא
 מחלוקה איי, ומל כן זהו שהשיג דזהו רק אם. יש כרירה,
 משאיכ לדידן דקייל אין ברירה אין הגורל מועיל כלל, וכמשיכ.
 והנה קשה להגך ראשוגים דלא גרסי אלא, דמאי משט
 הגמ׳ בההיא הגאה דקא צייחי להדדי גמרי ומקנו
 להדדי, והלא מכיפ הא אין כאן גורל שוה לגורל של הלוקח
 הארץ כיון דחסר קלפי ואויה, ואיך יצערף לזה מה דגמרי
 ומקנו להדדי כיון דאין כאן טרל כדינו. ונראה דבאמח
 מוכרח מהך סוגיא, דאעיג דבחלוקח הארץ הי׳ גורל בקלפי
.דנים הוא דאיח בהו, י מ הגורל וקלפי ואויה שנ  ואויה, מי
 דעיקר דין חלוקה הי׳ עיי הגורל לבדו, ומשום דכך היה
 הגזהיכ רעיי הגורל יעשה ויחול הדין חלוקה, וקלפי ואויה
 היה לברר לכל אחד חלקו, ותרווייהו צריכין להדדי, דאעיגדקלפי

 ואייה

 בהפקרן קיימי, לפימ דקייל מעיש מחון גבוה הוא ואין
 בהם שום צד זכי׳, וכמבואר בקדושין דף גיד, ומימ היו
 מחללק אוחן, הרי דחהט חילול ופד׳ גם במעיש ורבעי
 של הפקר, וכמיכ דהא דמבואר בסוגיא דביק שהבאט דפדיון
 מעיש ורבעי שוה להקדש דבעיגן בהו דומיא דביחו שיהא שלו
 וברשוחו, כיז הוא דוקא בשיש להם בעלים. אבל היכא דליח
׳ וחילול, ולא בעיגן כלל ד  להו בעלים שפיר מהטא בהו פ
 דין בעלים לעצם מעשה החילול והפרי׳. והכי מוכרח גמי
 מדברי הרמביס אלו שכהב כל הכלקע מפירוח רבעי אלו
 מחולל וכו׳, וכבר הקשה מיז בחשובוח המיוחסוח להרמבין
ד לפימ דקייל גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם איכן ה  ד
 יכולין להקדש אין החילול חל על כל הגלקע משום דהוי
ט שם, ואיך  איגו ברשותו, וכמבואר בסוגיא דביק דף סי
 הביא זאת הרמבים כיון דלא קייל הכי. אכן גראה, דהרמבים
 םיל, דהא .לנוהג דין איכר ברשותו בחילול רבעי ופדיוגו,
 הוא דוקא ברבעי שיש לו בעלים, לחילולו תלוי בדין בעלים,
 ולא חייל כי אס חכח הבעלים ומלעתם, ואז הוא לנוהג גם דין
 אינו ברשותו, ומשום לכל לתלוי בבעלים בעינן לומיא לביהו
 שיהא שלו וברשותי, משאיכ ברבעי של הפקר, דאין לין
 במלים כלל בתילולו, ממילא דלא שייך שם ענין אינו ברשותו
 כלל. אשר עיכ ציל, להסוניא דתלי לה להך דצטעין בדין
 גזל ולא נתייאשו הבעלים, הוא משום דהך דצניעין קיימא גס
 אתיק, ואיירי גס בשנים שאינם של שביעית, דהוי רבעי
 שיש לו בעלים, ואז הוא דגוהג בי׳ הדין דאיגו ברשותו,
 משאיכ הרמביס דפסק כרשבינ והביא הך לצגועין על שגת
 השמיטה דהוי רבעי של הפקר, וגס לאחר שכבר נלקטו הס
 ג״כ בהפקרן, לפימ דקייל ממין גמה הוא, והוי רבעי שאין
 לו בעלים, דלית בחילולו כלל לין בעלים, ועל כן ממילא דלא
 שייך בי׳ כלל הך דאינו ברשותו, ושפיר חייל החילול גס על
 כל הנלקט. ועכיפ הא מיהא דחילול רבעי גוהג גם בשל
 הפקר, שאין שייך שם דין בעלים כלל. ולפיז נראה ממילא,
 דנם מעיש ורבעי שיש להם בעלים, מימ מיקר מעשה
 החילול והפרי׳ נעשה מכח הפירה אף שאינו הבעלים שלהם,
׳ נעשית ן בעלים, וצריכינן שההא הפד  ונהי דיש בזה עיכוב ד
 בשביל הבעלים ומכחם ומדעהם, אבל מימ שליחיה לא בעינן
׳ והחילול לא צריכינן לדין  בזה, כיון דלעצם מעשה הפד
 בעלים, ומדחלי לה בגמ׳ בדין זוכה לאחרים, שימ דהא דאין
 קען זוכה לאחרים, הוא דין בפיע, ולא משים להא לשליחוח
 קאחינן עלי׳. ולפיז הרי ניחא שיעה רשיי דהא דקטןזוכה
 לאחרים הוא רק מדרבנן, ולא הקשי מהא למועיל זכייחו
 לאחרים נם לענין מעיש דאורייחא, דבאמח עיקר הפלוגחא
 אם קטן זוכה לאחרים אם לא היא מד״ח, ועל כן לחיד קען
 זוכה לאחרים פדיונו במעיש קייס מד״ח, אלא דכל זה הוא
 סוכה לאחרים שלא במקום שליחיה, אבל סעייח הנמ׳ דפליגי
 רב יהודה בשם רב אסי ושמואל בקטן אס זוכה לאחרים,
 דמיירי בזונה דבר שצריך מעכה זכי׳ יקטן, שזהו רק
 בתורת שליחוח מהקונה, בזה הוא דכהב רשיי דזכייחו אינה
 רק מדרבנן, דמדאורייחא אין שליחות לקטן, וניחא היטב,

 וכשינ.

 ולפי? הרי ניחא דברי הרמביס שכתבעעמא דאין הנכרי
 זוכה לאתרים משום דלא אתי לכלל שליחות, והקשינו
 ע״ז דהיפוק לי׳ דהרי קטן נ״כ אינו זוכה לאחרים, אכן
 לפמשיצ הרי ניחא, דהרי זה טכ״פ נמציט למדין חסוטיח
 הגמ׳, חהא דסיל לריא דקטן זוכה לאחרים, דמדרכנן קטן
 הוי כר שליחוח של זכי׳, ושמואל לא פליג עליי׳ כלל בזה,
 אלא דס״ל דקטן בלאיה איגו זוכה לאחרים חשום דלאובר
ן שליחוח שיש בזכי׳הוה  דעה הוא לעטן זה, אבל משוס הד
 מהניא בקטן מדרבנן, וזיהו דקשיא לי׳ להרמב״ם, דהרי בנכרי
 הא דאינו זוכה לאחרים הוא רק מטעמא דליה לי׳ שליחוח,



א  שכנים חיים הלר ק
 בפייא מה׳ שמיטה ויובל שכתב זיל האחין שחלקו כלקוחות
 הן ומהזירין זה לזה תלקי ביובל ולא תבטל חלוקתן מכמות
 שהיתה מכיל, הרי דטצם התלוקה קיימת ואין היובל מבטלה,
 ואם נימא דכילהו רק בתורת לקיחה נטלו חלקיהן, אבל
. המעשה  תלוקת ירושה אין כאן כלל, איכ כשהיובל מבטל
 לקיתה ממילא בטלה ההלוקה כולה, אלא ודאי דיש כאן גם
 דין חלוקת ירושה, שזה לא מתבטל ביובל, ומשוס הכי אינה
 מתבטלת תלוקתן מכמות שהיתה. ובזה מיושב הא ךאפסיקא
 הלכתא בביב דף קיז דהאתין שתלקו ובא בעית ונטל
 חלקו של אחד מהן דבעלה מחלוקת, והוא משוס דיורשין
 הן וכמבואר בשוגיא שס, ונבר י הקשו התום׳ דלפי״מ דקייל
 אין ברירה הא הויין לקוחות, אכן אס גימא דש בחלוקת
 אחין גם דין מעשה חלוקה של ירושה, ומשוס דכל אחד
 בתלקו תרתי כי׳ יורש ולוקח, איכ טשויה בטלה מחלוקת
ן תלוקת ירושה שבה. ונראה לזה תלוי בשתי  משום ד
 הגירסות הכא, להנה בעירובין דף ליז מבואר דר׳ יוסי סיל
 אין ברירה, והכא ג״כ אליבא דר׳ יוסי קיימיגן, ולפיז לפימ
 דלא גרסיגן אלא, והילפותא מתלוקת א״י קיימא גם לפי
 המסקגא, איכ הרי הדבר מבואר להדיא דדן מעשה הלוקה
 שייך בכל גווגי אף אם לקוחוח הם, כיון לגורל מהגי לר׳
 יוסי חדינא, ואף דסיל אין ברירה, והגך דגרסי אלאאר״א
 והילפוהא מחלוקה איי איפרכא, י״ל דהוא משוס דס״ל דכיון
 דאין ברירה ולקיתות הן לא שייך כלל דין מעשה חלוקה,
 ועל כן אין גורל מועיל בזה. ולפיז נסחרו דברינו שכחבנו
 בדעה הראביל, דסיל דלדירן דקי״ל אין ברירה לא מהני
ל  גורל, דהא ר׳ יוסי בעצמו דסובר דקגו כלס בגורל הא סי
 גיכ אין ברירה, ואיכ הרי להדיא דגורל מהני גם לדידן
 דקייל אין ברירה. ועל כן גראה, דהשגח הראב״ד היא עמשיכ
 הרמבים בלשונו בהנאה שנעשיח להם ששמעו זמיז לדבר
ז הוא שהשיג הראביד, דגורל לא  שהסכימו •עליו וכו׳, מי
 מקרי דבר שהסכימו עליו לבד, כי אם דבר המועיל מדיגא,
 וכמשיג רמל מעשה החלוקה הרי ילפיגן מחחלח איי דגורל
 מהגי מדיגא, וזו היא כווגח ההשגה, אבל אהינ דבעיקר הדין
 גם הראביד ס״ל דגורל מהגי. ולדעה הרמבים ציל, או
 דס״ל ג״כ הכי דגורל מהני מדינא, והא דנקט בלשונו לדבר
 שהסכימו מליו, הוא משוס דהקגין דגמרי ומקנו להדדי געשה
 עי״ז שהסכימו למשוח החלוקה בגורל, או דהרמב״ס סובר
 כהנירסא דנרסינן אלא אמר ר״א, ולפיז לפי המסקנא באמה

 גורל לא מהני מדינא, ואינו רק דבר שהסכימו מליו.
 והנה לפימ דגרסיגן אלא אריא, הרי יש לפרש בפשיעוח,
 דהא דפריך הגמ׳ אי מה החם בקלפי ואורים וחומלם,
 פירושו הוא דבלא קלפי ואויה לא מיחשב גורל כלל, ומשויה
 הוא דגרסי אלא, ולא קיימא הילפוחא מחלוקה איי במסקנא.
 ולפיז י״ל דהראביד לטעמי׳ אזיל דמבואר בשימ בביב דף
 קכיא דעהו שם דבחלוקח איי גופה חלוקה נחלה של כל
 שבע בפיע למשפחוחיו היחה עפיי גורל לבד בלא או׳ח,
 ואיכ הרי מוכח דגם בלא אויה חשוב גיכ גורל, ועל כן
 מפרש דפרכח הגמ׳ אי מה להלן בקלפי ואויה אף כאן
 בקלפי ואויה; ריל דחסר עדיין קטן, אבל הגורל חשוב

 גורל כהלכחו, ועיכ לא גרס אלא אריא. וכמשינ,

 פי״א הליא מי שעשה גורן בהוך שלו וכו׳ צריך להרחיק
 וכו׳ כדי שלא יזיקו״ אפילו היחה, הרוח הוא
 שמסייע אוחו בעח שעושה מלאכחו ומוליכה אח העפר או
 נעורה הפשחן •וכו׳ היז חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא
י הרוח מצוי׳ שכל אלו כמי שהזיקו בחציו  יזיקו ואפילו עי
 הן, אעפיי־שהוא חייב להרחיק כל כך אם הוליכה הרוח
 המצוי׳ החוץ ואח העפר והזיקה •בהן פעור מלשלם שהרוח
 הוא שסייע אוחו ואין כזק זה בא מכה מזיק,עצמו עכיל,

 וקשה

 חרושי רבנו הלכות
 ואויה ביררו לכל אחד שזהו חלקו, אבל כל זה הוא אם הם
 מחולקים זה חזה, אבל קודם שנחחלקו זמיז היחה איי
 זכייה כולם ביחד, ואיכ הלא היו צריכין לנורל שעל ידו
 •גחחלקו זמיז, שיוכל לזכוח כל אחד בחלקו לבדו, וגורל לבדו
 >'כ לא מהני, דהרי אין בגורל דין קטן שיזכה על ידו כל
 אחד בחלקו, וממילא דלא חלה דין חלוקה כלל, דעצם
 החלוקה הא הויא מה שנשאר כל אחד בחלקו בלא זכוה חבירו,
 אלא דכיון דהיו קלפי ואויה שביררו לכל אחד שזהו חלקו
 ולא חלק חבירו אס יחחלקו, איכ ממילא אהגי הגורל. ונמצא
 להגורל וקלפי ואויה כולהו צריכין להדדי, דבין כולם ביחד
 חלה חלוקה וזכייחו של כל אחד בחלקו ביחד, כיון דהיה כאן
 חלוקת גורל ובירור החלקים לכיא מה שלו, איכ ממילא
 שאינו תסר עור קנין וזכיה ונתקיימה התלוקה. ולפיז הרי
 מתכארת שפיר הסוגיא, דכאמת אפילו אס נימא דיש ברירה
כ קשה הילפותא מתתלתה של איי, דהרי באמת באתין י  ג
 שתלקו, להך מיר דיש ברירה, הרי איא לומר דהוברר
 הדבר רכל אתר היה צריך לירש אותו תלק שנטל, דהרי
ה פשיטא דאינו, דהרי ברור דכל אחד יש לו כת ירושה  ז
 על כל מקצת ומקצת, ואיך נימא דכת ירושתו של זה היינו
ק טל אוחו חלק שנטל, וכן כחו של השני על תלק השני  ד
 לוקא, אלא ודאי דהיפ דיש ברירה רזה החלק שניטל יהיה
 שלו מדין ירושה, והוי הדין דכל אחד ואחר כל מה שנוטל
 •יהיה עליו דין יורש. ולפ״ז הרי לא שייך דינא דיש ברירה
 אלא אחר שזכה כל אחד בחלקו, דאז אמרינן דהוברר הדבר
 דהוא יורש מיז החלק, איל קודם שזכה כל אחד בחלקו הרי
ד שניהם שוה בכל הירושה. ובזה באמה חלוק  פשיטא ד
 כל יש ברירה דטלמא ליש ברירה של הלוקח איי, דכחלוקח
 איי־ היחה הברירה דגטל כל אחד חלק הטגיט לו, ולא היה
-יכיל להשחניח בשום אופן, דכיון דהיה על פי הדיבור ונביא
 ־ואורים וחיטים פשיטא דגעל כל אחד חלק המגיע לו, ופשיטא
 ללא הי׳ צריך כל אחד לשוס קכין, כיון דגחברר דזהו חלקו
 שלו, והשחא הוא לגמרה זכייה ירושחו של כל אחד בחלקו,
 משאיכ בכל יש ברירה דעלמא עיקר הברירה היא מיי
 זכייה כיא בחלקי וכמשיכ. אשר מל כן זהו דפריך הגמ׳ אי
 מה להלן בקלפי ואויה אף כאן בקלפי ואו״ח, ריל ואיכ
 איך ילפיגן כל חלוקה דעלמא מחלוקה איי לעגין גורל,
 והלא בחלוקה איי כיון דגחברר עיי הקלפי ואויה לכל אחד
 חלקו במסוייס, ואיכ הרי אין בהגורל רק מעשה חלוקה
, ובזה הוא דמהגי גורל, משאיכ בכל  בעלמא בלי שום קטן
 חלוקה דעלמא, דגחבאר דאפילו למיד יש ברירה מימ הרי
 בעיגן בחלוקחו גם דין מעשה קגין, ולזה הרי לא שייך כלל
ן גידל, וממילא דאיגה מחקיימח המעשה חלוקה. ועיז י  ענ
 הוא דמשגי הגמ׳ בההיא הנאה דקא צייחי להדדי גמרי
 •ומקנו להדדי, ריל וחשוב זאח כמו שגחבררו בחלקם, ואינו
 חסר עוד לכל אחד קגין וזכיה בחלקו, והכל חלוי רק
 במעשה חלוקה, ושוב ילפיגן מחחלהה של איי דגורל מהגי
 למשוח מעשה חלוקה, וכמש״כ דגם בחחלחה של איי הלוח
 לין מעשה חלוקה היה מיי הגורל לבדו, ומיושבח היטב

 הסוגיא גם לפי דעה הראשונים ללא גרסי אלא, וכשיג.
 ^הנה ציע בעיקר הך דיגא דחעשה חלוקה, אס שייך
 זאח לפימ דקייל אין ברירה, דייל דדוקא אס יש
 ברירה, וכל אחד גועל חלקו, אז דין חלוקה בזה, ושייך גבה
 יגורל שיעשה אח המעשה חלוקה, משאיכ לפימ דקי״ל אין
כ עיקר  ברירה, וכל אחד גועל חלק בחורה לקיחה, אי
 המעשה הוא הלקיחה והזכיה בחלק כל אחד מה שהוא
 נוטל, וממילא הן מחולקין זה מזה, ואין כאן מקום כלל
 לדין גורל/ שהוא רק מל מעשה חלוקה, או דגימא דגם אם
 אין ברירה ולקוחוח הם, מימ דין חלוקה ירושה לא פקע
 מינה, ועיכ שייך בזה גם דין מעשה חלוקה. ועיין ברמביס



 01! חרושי רבנו הלכות שכנים חיים חלף
 דינא דחייב משום חציו, כיון דהוי כעין גילוי מילחא דגם
 בכח אחר מעורב בו גיכ הוי כחו, משאיכ בכח שני,
 ובאסוימ שהגיח ן בראש גגו וגפלו ברוח מצוי/ דפסק כחי
 ואין שם כחו כלל, אז אין בהם חיובא דחציו, ורק משום ממוגו
 לבד הוא דחייב עלייהו, ראין חציו אלא בבא מכחו וכמש״כ,
 ובגפשות פשיעא דמיפער מלייהו כיון דגם במחוגוח לא הרין
 חציי, ועיכ זהו שפסק הרמביס רכל היכא דפסק כחו מיפמר
 בגפשוח, וממילא דפשוע בנפלה סכין מידו ושחעה דפסול,
 כיון דלא חשיבא חציו ואין כאן כח גברא כלל, וכמש״נ.
 וגראה דהסוגיא דסגהדרין מכרעח כן כמו שביארט, ררוחק
 לומר רכל הסוגיא אחיא כמיד אשו משום ממוגו, ולפיימ
 דקייל אשו משוס חציו היא דלא כהלכחא, אלא ודאי כמשיכ,
 דאין חציו אלא בבא מכחו, ובפסק כחו שוכ לא הוי חציו.
 ולפי המבואר הא גמצא, דהא דאמריגן בגמ׳ דאבנו סכינו
 ומשאו הויין חולדה ראש, קאי על הך דיגא דאש דכלו לו
קדף כיג שפ, ומזה  חציו דחייב משום ממוט, וכמבואר בבי
 שפיר ילפיגן גם אכנו סכינו ומשאו דחייב עליהם משום
 ממוגו, אבל לא למטן שיהיו חציו, דחציו לא הויין כיון
 דפסק כחו. ולפייז הרי מיושבים היטב דברי הרמביס
 שהבאנו דהיכא דהרוח מםיימתו פעור, וכבר הבאט קושיח
מ מהא דליבה ולבחה הרוח שהוא חייב משום דחשוב  המי
 גורס, ולפייז הרי ניחא, דלפייח שביארנו בדמח הרמביס
 דאסויח שהניחן בראש גגו הוי חיובן משום חחוגו, איכ
 הא נמצא דחיובו הוא על מה שמשה הדבר המזיק, וכמו
 שאר כל החזיקין כטן שור ובור דחייב משום עשייה המזיק,
 משאיכ היכא דהוי חציו, איכ הא הוי חיובו על עצם הגזק
 שמשה הוא, דהא הוי אדם המזיק גס בשעה הגזק, ואיפ
 הרי גיהא דברי הרמבים, דהרי הרמביס כהב דלהכי חייב
 בלבה ולבחה הרוח משום שהוא גרס, הרי דסיל להרמבים
 דחיובו הוא משוס גרמא, וגראה רזה לא שייך רק היכא
 דחיובו הוא על עשייה הגזק, דאמריגן דכיון דהוא גרם
 הגזק עיכ חייב, משאיכ בעשייה המזיק, בזה לא מציגו דין
 גרמא, שיהחייב אם משה אח המזיק עיי גרמא. ולפיז הרי
 שפיר חלוק דין ליבה ולבחה הרוח, דהויא חציו וחשיב ארם
 החזיק בעשייה הנזק, עיכ שפיר מהחייב מלי׳ משום גרמא,
 משאיכ ברקהא, דהויא דומיא דאבנו סכינו ומשאו דחיובי
 משום ממונו ולא חשום חציו, ואיכ הוי כל מיקר חיובו רק
 על עשייה המזיק, ולא על עשייה הנזק בעצמו, ובזה לא
 מציגו דין גרמא, ועיכ זהו שפסק הרמבים דבסיימחו הרוח

 דלא הוי רק גרמא פעור, וכשיג.

 הלכות עבדים
 פיז הל״ה הכוחב לשפחחו מעוברה הרי אח בה חורין
 וולדך מבד דבריו קיימין, הרי אח שפחה
 וולדך בן חורין לא אמר ולא כלום שזה כמי שמשחרר חצי, מכיל,
 ובהשגוח זיל איא קשיא רישא אסיפא סיפא קאמר דעובר
 ירך אמו הוא איכ רישא אמאי דבריו קיימין, אלא רישא דבריו
 קיימין דמובר לאו ירך אמו הוא, וסיפא לא אמר כלום
ע  או משום דאיגו בא למולם או משום דאין העבד מקבל ג
 לחברו מיד רכו שלו מכיל, והגה ביאור ההשגה יש לפרשו
כ  בשט פירושים, או דהשגחו היא כיון דמובר ירך אמו אי
 גם ברישא דהרי אח ביח וולדך עבד גיכ יחשב משחרר חצי ולא
 יחול שיחרורו כלל, או דההשגה היא דכיון דעובר ירך אמו
ח וולדך עבד צריך להיוח גם הולד משוחרר ,  איכ בהרי אח ב,
 ממילא, וכדאיחא בחמורה דף כיה ראם עובר ירך אמו
 שיירו איט חשוייר, וזהו שהשיג מל הרמבים שפסק דרבריז
 קיימין והולד מבד והא מאחר שסובר דמובר ירך אמו הרי׳

 צריך להיות גם הולד משוחרר, ומיין בלחימ שם.
 והגה

 וקשה עיז מהא דפסק בפייר מהלי גזקי ממון הליז זיל
 ליבה ולבהו הרוח חייב שהרי הוא גרס וכל הגורם להזיק
 משלם גזק שלס מן היפה שבגכסיו כשאר כל החזיקין
 עכ״ל, הרי להדיא דאעיג דהרוח סייע אוחו מימ חייב,
 וימויק במיח שם שהקשה זאח והגיח בצ״ע. ועוד יוחר קשה
 דהרי באמח כהך דיגא לא מציגו כלל שיהא גרמא, אלא
 דחדחה לה לליבה ולבתה הרוח דהוי גרמא ופעור, וגבי ליבה
 ולבחה הרוח כחב הרמביס דחייב ואיך כחב הכא דפעור,

 וכבר הקשה כיז המימ שם.
 והנה החום׳ בסנהדרין דף מיז הקשו למיד אשו משום
 חציו למה בנפלה סכין מידו ושחעה שחיעחו פסולה
 כיון דהוי חציו וכוונה לא בעי, וליכא למימר דאשו משום
 חציו אין זה רק גזהיכ בנזקין, דהרי חבואר להדיא בםוגיא
 דביק דף כיב שם גבי הי׳ עבד כפוח לו דגם בגפשוח
 חייב אשו משוס חציו, הרי דהא דאשו חשוס חציו הוא לכל
 מילי, ואיכ הרי קשה דמיש בגפלה סכין מידו דשחיעחו
 פסולה ימויש. וגראה לומר, דבאחח אף דאמריגן ראשו
 משום חציו, אבל זה הרי לא חידש לן רק דהוי כאילו הוא
 בעצמו עשה אח המעשה, וכמו שירה חץ, אבל זה הרי לא
 מצינו כלל בחציו שיהי, חשוב נעשה המעשה מכחו, אלא
 דחשוב שהוא עשה המעשה בידים, אבל לא שיהא נעשה
 מכחו. ולכן גבי חיובי ממון ונפשוח דבעינן רק שיעשה הוא
 אח המעשה, אבל כחו לא בעיגן כלל, ולהכי שפיר אמריגן
 דכיון דאשו משוס חציו גמצא דהוא עשה אח המעשה
 והחחייב בזה, משאיכ בשחיעה, דבמיגן כח גברא דוקא,
 איכ מה לן בכך דהוי חציו, והוי כאילו עשה אח המעשה,
 אבל עכיפ הרי לא געשחה מכהו, וגבי שחיעה הרי כחו
 בעיגן, ולהכי שפיר כי גפלה סכין ושחעה שחיכיחו פסולה,
 דאף דהוי חציו והוי כאילו עשה הוא אח המעשה, אבל מימ
 הרי אין כאן כח גברא ופסולה. והגה בחוס, שס הקשו
 עוד מל הא דאיחא בסגהדרין דף מיז שם זרק צרור למעלה
ע משוס דכחו  והלכה לצדדין והרגה חייב וקאמר בגמ, מי
 הוא אי כהו חיזיל למיל ואי לאו כהו הוא חיזיל לחחח אלא כח
 כחוש הוא, הרי להדיא דדוקא היכא דהרגו בכחו חייב, אבל
 בלאיה פעור, וקשה דגם בלא הלכה מכהו אכחי ההא כאבגו
 סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו דהויין חולדה ראש דקייל
 דהוי משום חציו דחייב גס בגפשוח, וחירצו דהך סוגיא קיימא
 להך מיד אשי משום ממוט, אלא רקשהעל הרמבים שפסק
 דאשו משום חציו ומימ כחב בפיג מהל׳ רוצח הייב זיל
 הזורק צרור בכוהל וחזר האבן לאחוריי והרגה חייב מיחח
 ביד שמכהו היא באה מכיל, הרי להדא דסיל להרמבים
 דבגפשוח בעיגן דוקא שיהרג מכהו, ואם נהרג שלא בכחו
 אלא מחמחו פעור, וקשה דליחייב בכל גווגי כאסוימ,
 וכקושיח החוס׳ שהבאט. וגם עיקר החילוק שכחבגו בין
 שיהא חשוב עשה החעשה לכח גברא גיכ איגו מוכרע
י דהחילוק גכון בין עשה המעשה לכה ה  לדמה הרחבים, מ
ה ייל לדמה הרמביס דהא מיהא דכל שלא  גברא, אבל מי
 געשה המעשה מכהו לא מקרי משה המעשה בידים ופעור
 בגפשוח, וציע כזה. ואשר עיכ גראה בדמה הרמבים, דסיל
 דהא ראשו משוס חציו לאו דגזהיכ הוא באש לחייבו משום
 חציו, ראם נימא כן הרי הי׳ צריך להיוח הדין כן רק בממון
 דהחס איכא ה ך גזהיכ, חשאיכ בנפשוח דליכא קרא מיז
 פשיעא דלא הוי חציו, אלא הא דהוי חציו, הייגו משום
 דבאמח הדכר כן דאשו הויא חציו ממש והולכה מכחו,
 ועל כן שפיר חייב גם בגפשוח כיון דהויא כחו ממש, והא
 דאצעריך למילפה מקרא, הוא משוס דכח אחר מעורב בה,
 והוי אמריגן דפטור, ובזה הוא דגלי לן קרא דגם היכא
 דכח אחר מעורב בו גיכ חייב והוי לי׳ נחו ממש, וזהו
 הגזהיכ ראשו משום חציו, אשר לפייז ייל גם בגפשוה הך



 חרושי רבנו הלכות עבדים חיים הלוי סב
 אחינן מלי/ כי אם דהוי מחוסר שיחרור מעיקרא, וודאי
 דדבריו קיימין והולד מבד. וכי מסקיגן לכרע שיירו משוייר
 ושאני הכא דאמר קרא האשה וילדיה תהיי לאדוני/ היינו
 משום דריל לפי המסקנא להגזהיכ הויאדאפילו אס מובר
 לאו ירך אמו גיכ איצ ממשה שיתרור בפיע, ורק דמשתתרר
 ממילא מהך גזהיכ דהאשה וילדי/ ומכיפ הא מיהא דאפילו
 אם מובר ירך אמו מימ הא דלא מהגי שיורא הוא רלן
 מגזהיכ דהאשה וילדי/ ולפיז הרי מיישב היטב הא דפסק
 הרמבים דדבריו קיימין, אעיג דעובר ירך אמו, כיון דלפ*
 מסקנת הסוגיא רבגן לא דרשי הך דהאשה וילדי/ וכמבואר
 כן גם בקידושין דף סיע, וממילא דדבריי ישיירו קיימין גם

 אם מובר ירך אמו, וכשיג.
 והנה בתמורה דף כיה שם מיתיבי האומר לשפחתו הר*
 את שפחה וולדך בית אם היתה עוברה זכתה לו,
 אאיב אם שיירו איגו משוייר עובר ירך אמו חשויה זכתה
 לו והויל כמשחרר חצי עבדו וכר אלא איא שיירו משוייר
 מובר לאו ירך אמו הוא אמאי זכתה לו והא תגיא גראין
 דברים שהעבד זוכה לקבל גע שיחרור של תברו מיד רבו
 שאינו שלו ולא חיד רבו שלו וכו/ וקשה דבלאיה תיפוק לן
 דהיאך יזכה העובר בהשטר שיחדור, והיאך ישחחרר עיי
 אחרים, כיון דאין זכי׳ לעובר ואין שליחות לעובר, יכדקי״צ
 דהמזכה לעובר לא קנה. ואשר יראה מוכרח חזה, דכאמת
 בין למיד עובר ירך אמו ובין למיד עובר לאו ירך אמו,
 מימ עיקר שיחרורו של המובר הוא רק אגב אמו, שמשחרר
 בהאם את העובר, ועל כן אין זה בכלל מזכה לעובר, כיון
 דהאם והעובר אחת הן יתדו בקבלת השטר שיחדור. והא
 דפריך הגמ׳ להך מיד דטובר לאו ירך אמו מהא דאין טבל
 טקבל גט לחברו מיד רבו שלו, הרי דאם לאו ירך אמו
 הוא חשוב חקבל גט לחברו, גראה עפיימ דאיתא בגיטין
 דף עיז רבא יד עבד קא קשיא לי׳ למיד בשער עיי עצמו
 יד מבד כיד רבו דמיא אלא גיטו וידו באין כאחד וכר, הרי
 מבואר בזה דהא דהעבד מקבל גט לטצמו הוא רק מטעמא
 דגיטו וידו באין כאחד, אבל בלאיה הוה אמריגן דיר עבד
 כיד רבו ואיגו יכול לקבל גט שיחדור אף לעצמו מיד רבו
 שלו, ואשר זהו גיכ יסוד הדין מה דאיגו יכול לקבל גט
 שיחדור של חברו מיד רבו שלו, משום דלא שייך בזה עעמא
 דגיטו וידו באין כאתר. ולפיז גם בעובר המשתחרר אגב
 האם טיי קבלת שטר שיחדור של האס הדין תלוי, ראם יד
 השפחה השיבא גם יד של המובר, איכ ממילא דאמריגן גם
 לגבי העובר הך דינא דגיטו וידו באין כאתר, כיון דאית בה
 דין יד גם לגבי העובר בעצמו, אבל אם אמריגן דיד השפחה
 לא חשיבא יד כלל לגבי העובר, ורק דבקבלת השפחה הוא
 דמשתחרר העובר, איכ ממילא דלא שייך בזה טממא דגיטו
 וידו באין כאהד, כיון דהשפתה גופה הרי לא גשתחררה,
 ולא מהגי גם זה דשיחרורו אגב אמו שיהא חשוב בכלל
 מקבל גט לעצמו דמהגי, כיון דגם בעבד גופי׳ החשחחרר
 בקבלה עצמו גיכ לא היחה מוטלה קבלהו אם לא משום טעמא
 דגימו וידו באין כאחד, מה דליחא זאח גבי עובר. ועל כן זהיו
 רחלי לה הגח׳ לעגין הך דיגא דאין העבד חקבל גע לחברו
 מיד רבו שלו בדין עובר ירך אמו, ולא חהגיא לזה הא
 דחשחחרר אגב אמו, דכיון דבעיגן שחהא יד השפחה ידו
 של עובר, וזה חלוי רק בדין עובר ירך אמו הוא, ראם הוא
 ירך אמו אז הויא יד האם יד גם לגבי העובר, ואלאיה
 לא, אבל מהא דאין זכי׳ לעובר לא פריך הגיר, דלזה מועיל
 הא דשיחרורו אגב אמו דמחילא זוכה בשטר שיחדור אגב
 אחו, ושיחרורו קיים אף אם טובר לאו ירך אחו הוא וכשיג.
 והנה בחום׳ בנימין דף כיג שם הקשו דמאי מהגיא הך
 דמובר ירך אמו, והלא מימ היד היא של האדון, כיון דלא
 שיחרר רק אח העובר ולא שייך הכא טטמא דגיטו וידו

 באין

 דהנה הא דחשוב חשחרר חצי הרי לא הוזכר בגמ׳ רק
 לגבי העובר ולא לגבי האס, ואיכ הרי ייל דחלוק
 בזה דין האם מדין העובר, דמובר במעי אמו כיון דאכחי
 לא גגמר חיוחי׳ וחיוחי׳ חלוי בחר אמו ולא היי איש בפיע,
 משויה הוא דהוי משחרר חצי, או חשום דחשוב חצי איש, או
 משום דלא הוי כריחוח, וגם דגם בדין הלוח דין מבדוח
 שבו הוא גיכ אגב אמו ולהכי הוא דחשוב חצי עבד, משאיכ
 האם, אעיג דעובר ירך אמו הוא, אבל מימ האס איגה
 צריכה להעובר כלל, ויש עלי׳ דין עבדוה גם בלא העובר,
 על כן הוי בכלל משחרר כולה, גם אם גימא דעובר ירך
 אמו הוא. וגראה דגם יסוד הך דיגא דמובר ירך אמו
 שבכימ, אינו רק לענין העובר, דאיגו חשוב בלא אמו, ורק
 ירך אמו הוא דהוי, משא״כ למנין האם, לא שייך כלל לנבי
ה זה דעובר ירך אמו הוא, ואיכ וראי דשיחרור האם ד  ד
 חשיב משחרר כולה. וגראה רכן הוא מבואר להדיא בסוגיא
 דחמורה דף כיה דאפלגי שם ריהיג ורבגן בהרי אח ביח
 וולדך מבד דסיל לריהיג דגם הולד משוחרר ממילא, ומבואר
 שם בגמ׳ הרי לישגי, או משום דעובר ירך אמו, או מגזה״כ
 דהאשה וילדיה חהיה לאדוגיה דבזמן שאין אחו שפחה אין
 הולד עבד, וקשה דכיון דעובר ירך אחי איכ הא היי שיחדור
 האס שיחדור חצי דלא מהגי, וא״כ הא גחצא דגם האם
 עצמה אינה משוחררח, וממילא הרי לא שייך כאן לא טעמא
 דמוכר ירך אמו ולא עעמא דהאשה וילדיה, ואיך סיל לריהיג
 דולדה כמוה ושגיהם משוחררים, אלא' ודאי דשיחרור האס
 למולם חשוב שיחדור כולו, ומועיל גם בלא שיחדור העובר,
 אף אם עובר ירך אמו, וזהו להדיא כפסק הרמב״ם דחלוק
ן האם מדין העובר. ועל כן גראה דבאחח גס דעה הראביד  ד
 כדעה הרחבים דשיחרור האם לא חשיב שיחדור חצי אף
 אם עובר ירך אחו הוא, וכווגח השגחו היא שישוחרר גם
 הולד אם עובר ירך אמו, וכמבואר בהסוגיא דחמורה

 שהבאנו.

 וליישב דמה הרמביס גראה, דבאמח הרי ריהיג קאמר
 עעמא משום דדרשיגן האשה וילדיה חהי׳ לאדוגי׳
, והגמ׳ מוסיף  דבזמן שאין האשה לאדוני, אין ילדיה לאלוני,
 טעמא משום דעובר ירך אמו הוא, ובע״כ ציל דחרווייהו
 צריכן, ומשום דבאמח הרי שייר העובר בשיחרורה, וטל כן
 אף אם עובר ירך אמו הוא, מימ הואיל והוא מבד בפימ,
 וכל דין מבדוח שלו מחה חד הילחא הוא עם דין עבדוה
 שיהי׳ בו לאחר שיולד, דהוי דין עבדוה בפימ, איכ אעיג
 דמובר ירך אמו מימ אם שיירו צריך להיוח משוייר, אס
/ דהוי חידש דין  לא מגזהיכ דהאשה וילדה חהי׳ לארוג,
ח גם מהעובר, והעובר גגרר ד ב  דכשהאס ביה פקע דין ע
 אחר האם להשחחרר מל ידה, ומשרה הוא דאמרינן דהחגאחו
 ושיורו בטל ואינו יכול לשיירי. והא רחלי לה בגמ׳ בטעמא
 דעובר ירך אמו, הוא לפימ דאיחא ביבטוח דף טיח מכריח
 מעוברה שגחגיירה בנה איצ טבילה, ומפרש שם טממא משום
 ראם עובר ירך אמו איצ מעשה גירוח וטבילה כלל בהעובר,
 ואס עובר לאו ירך אמו, והולד צריך גירוח בפיע, אמריגן
 דגעשה העבילה והגירוח גס בה ולד משום דהייגו רביחי/
 ואיכ גס הכא גבי שיחדור רכווחה, אם עובר לאו ירך
 אמו צריך מעשה שיחדור גם בגוף העובר, ואם ירך אמו
 הוא איצ ממשה שיחדור בגופי׳ ורק דאהגי לי׳ שיחרורא
 דאמי׳, ומל כן זהו דחלי לה הגמ׳, דאם עובר ירך אמו, דאיצ
 מעשה שיחדור בפיע, ורק דאחינן עלי׳ מכה החנאחו, מדין
 שיור, ועיכ מהגיא הגזהיכ דהאשה וילדי׳ דלא מהניא החנאחו
 ושיורי, וולדה כמוה משוחרר, משאיכ אס עובר לאו ירך
 אמו, וצריך מעשה שיחדור בגופי׳ בפיע, איכ כיין לשיירי
 וחסר המעשה שיחדור בגופי/ איכ שוב לא שייך כלל למידרש
 הך דהאשה וילדי׳ חהי׳ לאדוני׳, כיון דלאו חחורח שיורא
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 דידפינן מיהא שנאנסה, יפכוור גם הראשון, מיייש בדברי המלימ.
 והנראה לומר נזה, דהנה עיקר הדין ששנוי כאן הוא,
 דביםוד הדין דחיוב שבועה של שמירה זו מועלת
 בה שבועת השומר השני להפער על ידה, ומיקיימא בזה דין
 שבועת השומרין, ושבועת השני באמת שקולה היא בלינה
 כשבועת הראשון דשניהם נפערין, אם לא מעממא דהבעלים
 יכולין לומר האיך לא מהימן לי בשבועה, והיכא דהבעליס
 כל יומא גבי השני הוו מפקדי, לאז לא מצו אמרי דהאיך
 לא מהימן להו בשבועה, שפיר מהגיא גס שבועת השני,
 כיון דבאמת לא שגיא היא משבועת השומר הראשון. והגה
 הרי זה פשוט, דזהו רק היכא שהשומר השני גם הוא מחוייב
 בשבועה זו כמו הראשון, ובדין הוא נשבע אותה, ובשבועה
 כי האי הוא דהוי דינא שנפערין בה שניהם, כיון דמיקיימא
 בה שבועת השומרין, אבל היכא דהשומר השני פעור הוא
 משבועה, ולאו מדינא הוא משבע אותה, אז ודאי דשבועה
 זו אינה מועלת להפער בה, רשבועה שאינה מדינא ודאי
 ראינה מועלת להפער על ידה מחובת שבועה, ואך דבכל
 שומר שמסר לשומר הרי השומר השני דין שומר בי׳ לכל
 מילי, ורמי גם עלי׳ חיוב שבועה זו של שומרין שנאנסה,
 ועל כן הוי דיגא דגם השומר הראשון מיפער בשבועה זו של
 השני, אם לא משום עעמא דהאיך לא מהימן לי בשבועה,
 אשר זה ליתא היכא דכל יומא גבי׳ הוו מפקדי. ולפיז
 בשיש שמסר לשיח, דש״ת הרי פעור בגניבה ואבירה, איכ
 הא אין נכלל בדין שבועת השומרין שלו רק עד גניבה ואבירה;
 ואף במומן טענת אונס, מ״מ אין זה הגורם פטורו, וממילא
 דלית בי׳ תיוכ שבועה ע״ז, וא״כ הא נמצא, דלעולם בש״ת
 שנשבע שנאנסה, הך מקצת שבועתו שמלא פשעתי בה עד
 נאנסה שבועת עצמו היא, ולאו מדינא הוא נשבע אותה,
 ואינה מועלת להפער בה מדינא, ואיכ מאתר דהשומר
 הראשון הא הוי שיש וחייב בשבועה שנאנסה, א״כ ממילא
 דלא יוכל להפער עיי שבועתו של השני, דחסר לו הך תוספת
 שבועה של נאנסה יתר על לא פשעתי בה, שאינו נפערו
 עיז בשבועתו של השני. ועיכ זהו שפסק הרמביס דהשומר
 הראשון תייב ולא מהניא שבועת השני, ואע״ג רכל יומא
 גבי׳ הוו מפקדי, כיון דהכא הרי לא צריכינן כלל לכיעמא
 דהאיך לא מהימן לי בשבועה, כיון דמעיקר הדין של שבועת
 השומרין חסרה שבועת השני, ולא מהניא כלל, כיון דאיכה

 חיובית, וכשינ.

 אלא דבדברי הרמביס הרי מבואר דעעמא דמילתא הוא
 משום דחשוב פושע בזה שמיעע שמירת החפץ,
 ולפמשיכ הא גס בלאו הך מעמא דפשע צריך להיות חייב,
 ובע״כ מוכת מדברי הרמבים דלא כמש״כ. ועל כן נראה
 לומר עפיימ דאיתא בביק דף קיח בעי רבינא חומש וכפילא
 בתרי גברי מאי, היד כגון שמסר שורו לשני בני אדםועענו
 בו עעגת גנב חד נשבע והודה וחד גשבע ובאו עדים מאי
 וכו/ הרי מבואר בזה רכל שמסר לשני שומרים אין אתר
 מהם נפער בשבועת חבירו, דאלאיה הא אין כאן עומן עעכת
 גנב כלל בשבועת השני, כיון דכבר יצא ידי בעלים בשבועת
 תבירו, דאין בזה עוד משוס טוען עעגת גנב, וכמבואר
 בסוגיא שס, אלא ודאי דאין אחד גפטר בשבועת חבירו,
 ומשוס דכיון דכל אחד בפיע חייב בשבועה טל כן לא מהניא
 לגבי׳ שבועת חבירו, דלא מהניא שבועה רק לגבי עצמו
 ולא לגבי חברי׳. ולפיז ציל, דהא דהכא בשומר שמסר
 לשומר היכא דכל יומא גבי׳ הוו מפקדי מיפטר הראשון
 בשבועתו של השגי, ואעיג דבעלמא אין שומר פוטר חבירו
 בשבועתו, היינו משום רהכא הא נכנס השומר השני תחתיו
 דראשון, ונמסרה לו עיקר תובת השבועה, והרי הוא השומר
 השני משלים כל דיני שומרין בתריקי׳ דשומר קמא, ועל
 כן שפיר יכול השומר השני לפעור בשבועתו את השומר

 הראשון

 באין כאחד, ואפילו שיתרר כולה מוץ מידה לא הויל לזכות
 כיון דהיד היא של האדון. ואשר יראה לומר בזה, לעיקר
 דין קטן יד איגו כמה שהיד קגוי׳ לו בגופה, ואך במה
 שמפיי דין תש יבא ידו, ואיכ לא איכפת לן כלל במה שהיד
 היא קגוי׳ להאדון, דמימ כיון דעובר ירך אמו הוא, ואית
 בה דין יד גם לגבי העובר, על כן שפיר משתהרר בקבלת
 השפתה, ושפיר שייך בזה דיכא דגיטו וידו באין כאהד לעטן
 שיתרורו של העובר. הרי להליא טבואר בתום׳ דגם אם
 עובר ירך אמו לא הי׳ מועיל שיחדור העובר, אס לא כמשיכ
 לחרץ משום דירה הויא גס יד של העובר, ואיכ הא מיהא
 דאם לאו ירך אמו וראי דלא מהטא זכייחה להעובר, אף
 אס דין שיחרורו הוא עיי האם, כיון דאין ירה חשובה יד
 להעובר, והיא עצמה גשארת שפחה, איכ ממילא דאיכה
 מקבלת גע שיחדור מיר רבה שלה, ונכלל זה בכלל הךדיגא
 דאין עבד מקבל גט לחברו מיד רבו שלו, וכש״נ. ולפיז
 הרי י״ל, דבאמת העובר בעצמו הוא מופקע מכל דין שיחדור,
 ומשום דגמר לין עבדותו נגמר כשיולד, ובעודו עובר נגמר
 מן עבדותו בהדי אמו, ומשויה הוא דחייל עלי׳ דין שיחדור,
 וגם דהעובר בפ״ע אכתי לאו איש הוא, ולא חייל בי׳ דין
 שיחדור, ואיכ גם למיד עובר לאו ירך אמו גיכ הוי שיחדור
 העובר בכלל משחרר חצי עבדו, כיון רכל חלות דין שיחדור
 שבו הוא רק בהדי אמו. ולפיז יתפרשו דברי הרמבים בין
 אם עובר ירך אמו ובין אם עובר לאו ירך אמו, וכמשיכ
 דהך דיכא רשיחרור העובר מיחשב שיחדור תצי הוא לכויע,
 >ם אם עובר לאו ירך אמו, ושיחרור האם חיחשב שיחדור
 פולה גם אם עובר ירך אמו, וכדהבאנו מהסוגיא דהמורה,
 ואחיין היטב דברי הרמבים על כל האופנים, וכשיג. וייל
 דגם הראביד סיל כמשיכ דשיתרור העובר הוא רק אגב
ע לאו בר שיתרור הוא  אמו, אלא דס״ל דאע״ג דעובר בפי
מ לענין הדין רחצי  כלל, וכל שיחרורו הוא ירק אגב אמו, מי
 עבד כל דהוויין מפין מחולקין לא חיילא בי׳ שם חצי, ועל כן
 ממילא דאם עובר לאו ירך אמו לא חשיב חצי. וכן בדין
 השט דהרי את ביח וולדך עבל, ס״ל להראביד ראם אך
 הוי דיכא דעובר ירך אמו, בע״כ דרשיגן להקרא דהאשה
 וילדי׳ וכו׳ דבזמן שאין האשה לאדוגי׳ אין ילדיה לאדוני/
 והא דחכמים לא דרשי הך להאשה וילדי׳ הוא רק משום
 דס״ל דעובר לאו ירך אמו הוא, אבל אם אך עובר ירך
 אמו אז אין מקום לומר דלא כדרוש הך דהאשה וילדי׳ וכו/
 וזהו שכחב דדינו של הרמבים דדבריו קיימין הוא רק אם
 עובר לאו ירך אמו, אבל בעיקר הדבר גם הראביד ס״ל
 כהרמבים דהא דגם הולד בן חורין אם עובר ירך אמו הוא

 רק משום הקרא להאשה וילדי/ וכשינ.

 הלכות שכירות
 פיא הל״ד עבר השומר ומסר לשומר השני אם יש עדים
 ששמרה השומר השני כדרך השוחרין ונאנס
 פעור השומר הראשון וכו׳ ואם אין שם מדים חייב השומר
 הראשון לשלם לבעלים וכו׳ שהרי יש לבעל החפץ לומר לו
 אחה נאמן אצלי להשבמ וזה אינו נאמן לפיכך אס היה
 דרך הבעלים להפקיד תמיד דבר זה אצל השומר השני
 היז השומר הראשון פטור מלשלם וכו׳ והוא שלא ימעט
 שמירתו, כיצד ימעט שמירתו כגון שהיה מופקד אצלו בשכר
 והפקידו אצל אותו השני בתנם וכו׳ הואיל ומיטט שמירתו
 פושע הוא ומשלם וכו׳ ואס הביא השוחר השני הראי׳ שיפטר
 בה שומר ראשון כדין שמירתו היז פעור עכיל, עיין במל״מ
 שהקשה דמאתר שאם הביא עדים שנאנסה פטור איכ
 ההגי גם שבוטתו של השני לפוטרו, כיון רכל יומא גבי׳
 הוו מפקדי ומהימן הוא בשבועחו, איכ הרי השבועה כטדיס



 שכיתת חיים חלד קנ
 ללרך ישרה, לבלרך ישרה יהא חייב, כדמחלה הגא בממביר
 חבית, וצ״מ. אכן מיין שם במור שהביא מחלוקת הראשונים,
 היכא דהיה לו פנאי לממוד ולהזהיר, ראז הרי הראשון חייב,
 אם חיובו הוא משום אדם המזיק או משוס בור, ואיכ לפי
 דמח הראשונים דחיובו משום בור ניחא מה דלא חילק המור
 אליבייהו בין מקום מדרון לדרך ישרה, וכמו שכתבנו לעיל
 דלענין חיוב בור דליכא בי׳ הך דינא דאדם מומר למולם
 גם העור מודה דפעור, אכן לפיד הראשונים שהביא המור
 דחיובו משום ארס המזיק, איכ הרי ציע מה דלא חילק
 העור אליבייהו בין מקום מדרון לדרך ישרה, דבדרך
 ישרה היה לו להתחייב משוס הך דינא דאדם מועד לעולם,
 וגם דהרי הא דסיל להנך ראשונים דתיובו משום בור, הא
 הוי משום דסיל גתקל לאו פושע הוא, ואין לתייבו על עצם
 הגפילה משום אדם המזיק, ומל תיובו משום שהיה לו לעמוד
 בזה הוא לס״ל לחיובו משום בור, אבל הא מיהא ראם נוכל
 לחייבו על עצם הנפילה בזה לכויע יתחייב משום אלם
 המזיק, וא״כ הרי עוד יותר קשה לפיז דליחחייב בדרך ישרה
 מל מצם הגפילה גופה משום אדם המזיק, ומדינא ראדם
, לו פגאי לעמול  מועד לעולס, וגס דליתתייב גס בלא הי
 או להזהיר על עצם הגפילה גופה, וצימ. והגראה לומר,
 לפימ דאיתא בביק דף ירת דשניהם ברשות אס הוזקו
 זב״ז פעורין, ואס הזיקו זאיז תייבין, ולא מיתייבי בהוזקו
 אלא בשהיו שלא ברשות. והנה בהך דינא דברשות ושלא
 ברשות הרי לא מצינו כלל דאתרי דאדם מועד לעולם לכן
 גם באונס יתשבשלא ברשות, ופשוט דדוקא היכא דהנזק
 מזומן ברות מצויה אז מקרי שלא ברשות, משאיכ היכא
 דברוח מצויה אין הנזק מזומן הוי ברשות. ולפיז הרי גימא
 שפיר מה דראשון פטור בנזקי שני משום דנתקל לאו פושע
 הוא, ולא איכפת לן מה דהוי אדם המזיק, דחייב על אונם,
 דבאמת הרי הוי התם הוזקוזביז,דהרי השני הוזק בהראשון,
 ולא נוכל לתייבו אלא משוס דהראשון היה שלא ברשות,
 וכיון דלענין שיהיה ברשות בעינן רק שלא יהא פושע, ואיכ
 כיון מתקל לאו פושע הוא, איכ הו״ל ברשות דפטוי/משאיפ
 בממביר תבית ממקום למקום, דה הס הוי הזיקו זאיז, ובאדם
ם באונם תייב, ועל כן שפיר כתב העור  המזיק הרי קייל מ
מ הרי הוא  דבדרך ישרה תייב, לאף דנתקל לאו פושע, מי
 ארס המזיק, וכמש״כ. והנה הרמבים בפיו מהל׳ תובל ומזיק
 הליג פסק דשגיהם ברשות פעורים גם בהזיקו זאיז, והרי
 כיון להעביר התבית ברשות הבעלים, איכ הא הוי כשניהם
/ ושיה ממש לה ך לשגי קדרין ' א  ברשות דפטורין אם הזיקו ז
 דלכויע פטור שם בלא היה לו פגאי לטמוד ולהזהיר, גם
 בדרך ישרה, וכדהבאגו מדברי העור, וממילא דהיה הכא
 גבי מעביר חבית ממקום למקוס גם כן פעור בכל גווני,
 כיון דאליבי׳ ליכא החילוק בין הוזקו זביז להזיקו זאיז,וזהו

 שפסק דבכל גווני פטור, משום דלטעמי׳ אזיל, וכשיג.

 הלכות מלוה ולוה
 פ״ה הל״ג ישראל שלוה מעוח מן הגכרי ברביח ובקש
 להחזירם לו מצאו ישראל אחר ואמר לו חנם
 לי ואני מעלה לך כדרך שאחה מעלה לנכרי היז רביח קצוצה
 אפילו העמידו אצל הנכרי עד שיעול הנכרי מעוחיו ויחזור
 ויחנם ביד ישראל האחר, נכרי שלוה ממוח מישראל ברביח
 ובקש להחזירם לו מצאו ישראל אחר ואמר לו חנם לי ואני
מ  מעלה לך כדרך שאחה מעלה לישראל היז מוהר ואם הממי
 אצל ישראל אמיפ שנהן הנכרי הממוה בידו הואיל ומדעח
 ישראל נחן היז רביח קצוצה מכיל, ובמימ שם זיל ומימ
 מיש שהוא רביח קצוצה אעיפ שלא נעל הישראל ונחן ביד
 חלקו עליו הרמבין והרשביא זיל ואמרו דדוקא לכחחלה הוא

 דאסור

 חרושי רבנו הלס
 מראשון היכא דכל יומא גבי׳ הוו מפקדי, כיון דהוא בחריקי'
 לשומר קמא להשלים כל דיני שומרין, ומל כן מהניא לגבי׳
 שבומחו של השגי גיכ, ולא דמי למסר שורו לשני בני אדם,
 להמם שגיהם חייבים, וטל כן אין אחד פוטר אמ חבירו,
 משאיכ הכא, להשומל השגי הוא חחחיו לראשון, מל ק שפיל
 מיפטר מחובח השומרין בשמילח ושבומח השני. וזהו גיכ
 יסול הרין מה שיכולים הבעלים לומר אח מהימנה לי בשבומה
 האיך לא מהימן לי בשבועה, דאין זה טעמא כליני שבועה,
 כי אם בדיני שומרין הוא דהוי דינא הכי, דאינו יכול למסור
 חובה שבוטחו להשימר השני ולהפטר על ילו, כיון דהאיך
 לא מהימן לי, בשבועה, וכיון דלא נפטר מחובה השבועה
 ממילא דאין שבועה אחד הועילה לפעור לחבירו. ואשר על
 כן זהו שחידש הרמבים, דכל זה הוא בלא גרע לשמירחו, אבל
׳ לשמירחו הוי פשיעה, ולא מיפער הראשון  היכא מרעי
 במסירחו לשומר השגי מחובה שמירה וחובח שבועה שעליו,
מ הוי  וממילא דאעיג דהשימר השני גיכ חשוב שומר, מי
 דינן כשני שומרין דאין שבועה האחד מועילה לפעור חבירו
 משבועחו, ומל כן זהו שכחב הרמכים דהיכא דגרומי גרמי׳
 לשמירחו הואיל ופושע הוא על כן שוב לא מהניא שבועחו
 של השגי לפוטרו, והראשון חייב בכל גווני אף היכא רכל

 יומא גבי׳ הוו חפקדי, וכשינ.

 פיג הל״ב המעביר חביה ממקום למקום בשכר וגשברה
 דין חורה הוא שישלם שאין זה אוגס גדול
 והרי השבירה כגגבה ואבירה שהוא חייב בהן וכר מכיל,
 ובעור סי׳ שיד פסק זיל החעביר חביח ממקום לחקום
 וגחקל בדרך ישרה וגשבר החביח הוי פשיעה וחייב אפילו
 אם הוא שומר חגם וכו׳ ואס גחקל במקום מדרון לא הוי
 פושע ודומה לגנבה ואבדה וכו׳ מכיל. והגה הרמביס לא
 חילק בין מקום מדרון לדרך ישרה, וכחב בסחמא דחשוב
 כגגבה ואבירה, ואיכ הרי שיח פעור כדין גנבה ואבירה,
 והטור חילק בין מקום מדרון לדרך ישרה, דבדרך ישרה הויא
ב  פשיטה וחייב. ופלוגחחס היא מהא דאיחא בבימ דף פי
 פלוגחא דריי וריא, דריי סובר מהקל לאו פושט הוא ושיח
 פטור, ור״א סובר דחלוק בשיח בין מקום מדרון לדרך ישרה,
 דבדרך ישרה חייב נס שיח, ועיכ הרחבים י פסק כריי דבכל
 גווני פעור, והעור פסק כריא דמחלק בין מקום מדרון
 לדרך ישרה. אלא דצ״ע על העור, דהרי איהו גופי׳ פסק
 בסי׳ חייב דנחקל לאו פושע, ולא חילק שס כלל בין מקום
 מדרון לדרך ישרה, ואיך פסק הכא דבדרך ישרה הויא פשיעה־

 וחייב, וציע.
 ונראה לומר ופשוט, דהא דפסק דבדרך ישרה חייב, לאו
 משוס דהוי פושט גמור, אלא משום דאדם מוטד
 לעולם אפילו באונס, ועל כן גם גחקל חייב, אף דלא הוי
 פושע. ואיכ לא שייך זאח אלא באדם המזיק, משאיכ בבור
 ושאר נזקין, מבייהו ליחא להך דינא דשוגג ואונס, שפיר
 אמרינן דכיון מהקל לאו פושע הוא פעור. ואעיג דאיירינן
 הכא לעגין עשייה המזיק מה שמשה האדם, מימ גם מיז
 ליחא להך דיגא דאדם מועד לעולם, וכמבואר בביק דף
 ם׳ דהיכא דנחלבחה על ידו ברוח שאיגה מצוי׳ פעור מל
 האש, והרי להדיא מבואר לעיל בדף כיז דארם מועד לעולם
 וחייב אפילו בנפל ברוח שאיגה מצויה, הרי להדיא דגם על
 עשייה המזיק שמושה האדם גיכ ליחא להך דינא דארם
ל משום בור, משוס ק ה  מועד לעולם, ועל כן שפיר פעור מ

 הך טעמא מהקל לאו פושמ הוא.
 אלא דקשה מהא דאיחא בטור סי׳ חייג בשני קדרין
 שהיו מהלכין זה אחר זה ונחקל הראשון וגפל וגחקל
 השני בראשון ראם לא היה להראשון פנאי לממור או להזהיר
 פעור משום דנחקל לאו פושט, ולא מחלק בין מקום מדרון



 מלוה ולוה חיים הלוי

 פסק הרמב״ם דהרא רביה קצוצה מדאורייתא, וכן ברישא
 בישראל שהלוה לישראל שני מרעת הנכרי ונעשה הנכרי
 ערב קבלן להישראל, גם כן יש כאן דין הלואת נכרי ודין
י דין ערב קבלן שלו.  הלואת ישראל, דין הלואת נכרי עי
 והלואת ישראל מה שהלוה להישראל השני, וצריך להיות אסור
 מדית מתמת דין הלואה ישראל שיש כאן, וכפסק הרחבים
 שפסק בשניהם דהויא רבית קצוצה מרית, והא דתלי לה
 הסוגיא בדין שליתות לנכרי, נראה דהוא משום, ראם אך
ן דש שליתות לנכר/ והי׳ חל על ההלואה לין שליתות  הי׳ הד
 וזכי׳, אם כן הרי ממילא דלא הוי דין ערבות כלל, דכיון
 דחשוב שלוחו של הראשון, אם כן הרי הויא רק נתינתו של
 הראשון, וממילא דהוה פקע דין מרב מן הישראל ברישא,
 ולא הוה תשיבא כלל הלואת ישראל, וכן נם בסיפא לא הוה
 תל דין ערב מל הנכר/ וזהו דקאמר הגמ׳ בשלמא סיפא
 לחומרא אלא רישא כיון דאין שליחות לנכרי איהו ניהו דקא
 שקיל מיני׳ רכיחא, ריל כיון דאנן קייל דאין שליתות לנכרי
 אם כן הרי בסיפא תל דין ערב מל הישראל, ושפיר מהני
/  זה לאשורי׳ גס להישראל הראשון מלוה לגבי ישראל השנ
י דיש כאן הלואת נכרי, אבל הרי יש ה  והיינו לתומרא, מ
 כאן גם דין הלואת ישראל, וכיון דש כאן הלואת ישראל גם
 כן הרי הויא רבית קצוצה ואסור מהית, אלא ברישא נהי
 דגם הנכרי הוי בכלל מלוה עיי דין ערכות, כיון דהעמידו
 אצל נכרי, ותשיכא גם הלואת נכרי, אבל להתיר הרבית
 והיינו לקולא הרי צריכינן שיופקע דין מלוה מהישראל, ועיז
 הרי לא מהני כלל דין ערבות של הנכרי, ואם כן גם ברישא
 הויל להיות אסור, כיון דש כאן דין הלואת נכרי ודין הלואת
 ישראל, ממילא דתשיבא רבית של ישראל, ואם כן הרי צריך
 להיות אסור מהית, כיון דתשיבא רבית קצוצה. והיינו כפסק
ן על דעת ישראל הוי הישראל ערב, ת  הרמבים, דכיון מ
 וממילא רמשוב הישראל מלוה לגבי הישראל השני ואסור מרית,

 וכמשיג.

 והנה בנכרי שלוה מעות מן הישראל והעמידו אצל ישראל
 דסיפא, וכן גם בהממימ אצל נכרי דרישא, הרי
 באממ מלבד דין מלוה שהל מל הישראל בסיפא וכן מל
י דין מרבוח, כיון דצוה לו לחח, נראה  הנכרי ברישא מי
 דבסיפא בהממירו אצל ישראל חל מל הישראל גם דק מלוה
 מדין עבד כנעני, והוא, דכיון דהנכרי נוחן מבור ישראל
ן ח מ כיון מו פ שלא זכה הישראל במעוחיו, מי  ומדמחו, אעי
 להישראל השני שיחחייב להישראל הראשון, שפיר חל מל
ן מלוה מדין עבד כנמני, וכדאיחא בקידושין דף  הישראל ד
 ו׳ הילך מנה והחקדשי לפלוני מקודשח לפלוני מדין עבד
מ י  כנעני, והיג אעיג דלא זכה הישראל במעוחיו עבורו, מ
 כיון שכוהן הנכרי להישראל שיחחייב להישראל הראשון, שפיר
 חל עלי׳ דין פבד כנפני לאשורי׳ לישראל מלוה לגביהישראל.
ד דין ערבות הוא  ובאמת שחלוקין הן ביסוד דיניהם, דסו
 רק דין תיובא, והדין מלוה שלו הוא דין דממילא, דחייל
 עיי הך חיובא, דכל שנעשה ערב עבורו חשיב גם מלוה
 שלו, ואם כן נמצא דשם מלוה באמת לא פקע חהראשון,
 וההלואה נשארת בדגה דשייכה גס להראשון, ותייל מל
 שניהם תורת מלרס בהלואה זו, אבל דין עכר כגעגי כיסוד
ן ההלואה ונתינתה, דההלואה שייכה  דינו נאמר על עצם ד
 רק להמלוה הראשון, ולית כאן על השני דין מלוה כלל,
ן נחינתה דנחשבת עבור  כיון דיסוד דין זה הוא בעצם ד
 המלוה הראשק, ואם כן ממילא דלא חל על הנכרי כרישא
 חורח חלוה כלל, והישראל חשוב לוה רק מהישראל הראשון
 שהמעזח ניחנו מבורו וחדעחו. ולפייז בסיפא גבי נכרי שלוה
 מפוח מן הישראל והעמידו אצל ישראל, והנכרי נוחן מדעח
 ישראל, הרי מלבד דין מלוה שחל על הישראל פיי דין
 ערבזח, כיון דעל פיו גחן, הלא חל עלי׳ גם דין מלוה

 מדין

 03 נ חרושי רבנו הלמח

 לאסור וכו׳ דלא עדיף מאבק רביח שהרי מדיח אין שליחוח
 לגכרי כלל מכיל, וביאור דבריו, דהגה בבימ דף עיא חיר
 מלוה ישראל מעוחיו של נכרי מדעח הגכרי אבל לא מדעח
 ישראל כיצד ישראל שלוה ממוח מן הנכרי ברביח ובקש
 להחזירם לו מצאו ישראל אחר ואמר לו חגם לי וכו׳ אסור
 ואם העמידו אצל נכרי חוחר וכן נכרי שלוה ממוח
 מישראל ברביח ובקש להחזירם לו מצאו ישראל אחר ואמר
 לו חנם לי וכו׳ מוחר ואם העמידו אצל ישראל אסור כשלמא
 סיפא לחומרא אלא רישא כיון דאין שליחוח ננכרי איהו ניהו
 דקא שקיל מיני׳ רביחא אריה בר מנוח משמי׳ דריא ברי׳ דריא
נ קרקע והפער איה מאי י ע כגון דאמר לו הניחם ע  הבי
 למימרא אלא אריפ כגון שנעל וגחן ביד וכו׳ מהו דחימא
 נכרי גופי׳ כי עביר אדעחא דישראל קא גמיר ויהיב קמיל,
כ הסוגיא, וזהו שפסק הרמביס ברישא במלוה נכרי ולוה י  ע
 ישראל דרק בנעל הנכרי וגחן ביר הוא דמוחר אבל בלאיה אסור
 אף בהעמידו אצל הנכרי ומשום דאין שליחוח לנכרי וכהסוגיא,
 אלא דבהסוגיא הרי מבואר דהא דבסיפא אסור כי העמידו
 אצל ישראל הוא זה משוס דלחומרא, ופירשיי שם דהוא זה
 חומרא בעלמא מדרבנן, דמדיח אין שליחוח לנכרי, והוי בכלל
 הלואח נכרי כל זמן שלא נעל הישראל מיד ישראל, ורק
 מדרבנן הוא דאסור, וכיה מוכרח, דהרי מראורייחא ליכא
 נפקוחא בין לקולא בין לחומרא, וזהו שהקשה המימ מל
 הרמבים שפסק דהויא רביח קצוצה, והא מאחר דאין שליחוח

 לנכרי איכ כל איסורו רק מדרבנן.
 והנראה לומר בדמה הרמבים, דבסיפא מעעמא אחרינא
 הוא דקאחי מלה, דכיון דגחן הנכרי מפומיו על
 למת ישראל איכ הוי הישלאל מרב בהלואה זו של הנכרי
 כיון דמל פיו נמן, וממילא דחשיב מלוה של ישלאל שני הלוה,
 ומקרי זה הלואת ישראל גיכ, וכדאיתא בסוגיא שם וכיון
 דדיני׳ דנכרי דאזיל בתר מרבא איהו גיהו דקא שקיל מיני׳
 לביתא, הרי להדיא דבישראל שלוה מן הנכרי וישראל שני
 ערב להנכרי דינו מיתלא תלי, ראם אין הנכלי יכול למבומ
 מן הערב תחלה הויא רק הלואת נכרי, ואם יכול לתבוע את
 ישראל השני הערב חחלה חשיבא גם הלואח ישראל, ומשום
 להערכ חשוכ גיכ מלוה של ישראל הלוה, וגם מבואר בזו
 הסוגיא דמיז מועיל הא דכריגיהם יכול לחכוע אח הערכ
נ דכווהה, כיה דהמלוה  תתלה להמשכ הלואח ישראל, ואיכ הי
 נכרי יכול לחבוע בדיניהם אח ישראל הערב חחלה ממילא
 לאיח כאן הלואח ישראל ורביח ישראל והרא רביח קצוצה.
ן הנכרי מדמה ישראל והממירו אצל ח  דיל מור, להכא מ
ו כקבלן, ואיכ גם בדיני ישראל ג  ישראל וגחן מדמהו באמח ד
 יבול לחכוע אח הישראל החלה, וגם כלא דיניהם כיון דהישראל
 הוי ערכ קכלן חשיכ כמלוה לגכי ישראל הלוה, וזהו שפסק
 הרמכים דהויא רכיח קצוצה, כיון דיש כאן הלואח ישראל.
 וכיה להדא לשון הרמבים שכהכ וזיל הואיל ומדמח ישראל
ן מדמה ח  נחן היז רביח קצוצה מכיל, והיינו כמשיכ, דכיון מ
 ישראל וגעשה הישראל מרב קבלן להנכרי מל מעוחיז, ממילא
 דיש כאן הלואח ישראל, והויא רביח קצוצה מדאורייחא. והא
י דהישראל ה  דקאמר בגמ׳ בשלמא סיפא לחומרא, היינו משום מ
 השני חשוב ערב קבלן בהלואה זו, וזהו דמהני לאשורי׳ מלוה
 לגבי ישראל הלוה, ויש כאן הלואח ישראל, אבל מימ הא
 ודאי דלא פקע שם מלוה גם מהנכרי המלוה שהלוהו, ואיכ
דן הלואח ישראל, כיון דשניהם  הא יש כאן דין הלואח נכרי ו
 חורה מלוים עליהם בהלואה זו, וממילא דאזלינן לחומרא, כיון
 דיש כאן הלואח ישראל גיכ, אשר מל כן זהו דקאמר הגמ׳
 בשלמא סיפא לחומרא, ריל רכיון דהישראל מרב אם כן הרי
 יש כאן הלואח ישראל ואזליגן לחומרא ואסור מדין רביח,
 זאהינ דאםור מדיח, וחומרא זו אינה חומרה הדין, כי אם
 דאזליגן לחומרא בשביל הלואח ישראל שיש כאן גם כן, ושפיר



 לוה ולוה חיים הלף, קד
 עעחא דבמשכגחא בלא נכייתא לא תשיבי תפירות ריבית
, והגה בפירושא רהך רלא קץ לי׳  קצוצה משים דלא קץ לי,
 נתלקו בו הראשונים, דרשיי פי׳ משום דלא התנה עמו
 שיאכל הפירות אלא אכילתו את הפירות היא ממילא ולא
 הויא ריבית קצוצה, והרבה מן הראשונים מפרשים משום
 דאין הריות קיק וברור, לאפשר שיפסיר בזריעתה, וגימ
 בין שני העממים היכא שהתגה עמו שיאכל פירותי/ דלעעם
 הראשון הרי קן לי׳ והויא ריבית קצוצה, ולעעס השני משום
 דאין הריות ברור גם בכהיג לא הויא רק אבק רביח,וזהו
 שגחלקו הרמבים והראביד, דהרמבים כתב ומשכן לו שדהו
 מימ שיאכל פירוחי/ וגס ככהיג לא הויא רק אבק רבית,
 משום דאין הריוח ברור, והראביד מולק בזה וסיל דכיון
 שהתגה הויא רכית קצוצה, משום דסיל דגם כשדה דינו
 כריות כמר, אלא דעיקר העעס משום דלא התנה עמו.
 אבל בהתנה הויא רכית קציצה. והנה הזכיר הרמכים תילוקא
 דשדה אינה דומה לבית משום דבבית הוי ריות ברור, כי
 היכי דלא הקשי מהא דאמרינן בערכין דף ליא דבבתי ערי
 חומה שיכול לפדוהה הויא כרביה קצוצה אלא שההורה התירתו,
 ולכן מחלק דבביח הוי ריוח ברור ובשדה לא הוי ריוח ברור,
ם ב שכחבו בשם ריח מ ד מי י  ועיין בחוס, בימ דף ס
 בביח לא הוי ריוח ברור דאפשר שחשרף, ופירשו הך דערכין
 דהויא רביח גמורה היינו מדרבנן, אבל הרמביס סיל דהויא
 רביח גמורה דאורייהא, ועל כן כחב דביח שאגי משום דהוי

 ריוח ברור.
 והגה הא דסיים הרמבים דלהגך גאונים דלא מחלקי בין
 ביה לשדה וסיל דבשניהס הוי ריוח ברור נחקשו
 להם דברי חכמי הגמרא, לפי הפשוע נראה דהוקשה להם
 למה הויא אבק רביח במשכנחא בלא נכייחא. ואפיג דהבאנו
 לעיל פיריש רשיי דהוי העעם משום דלא החנה בפירוש על
 אכילה פירוח, אפשר דלא ניחא לי׳ להרמבים בהאי חילוקא,
 או דגיחא לי׳ להרמביס לפרש סוגיין גם בהחנה עמו בפיריש
 מל אכילה פירוח, דבלא החנה לא הוה מספקא להגמ׳ בזה
 אי הויא רביח קצוצה, כיון דלא קיץ לי׳, פשיעא דלא הויא
 אלא אבק רביח. ובאמח דלהך פירושא דמיירי בלא המכה
 ציל דהיינו שלא החנה עמו בפירוש׳ על אכילה פירוח, אבל
 סחמא דמשכגחא הוי שיאכל המלוה הפירוח, ובכהיג סיל
 דלא הויא רביח קצוצה, משום דלמנק רביח קצוצה צריך
 שיקוץ בפירוש הרביח. ובזה הרמבים חולק וסיל דכיון
 דמסתמא אית לי׳ הפירות שפיר מקלי קייץ, וכמו דחזינן
 מהך דבחי מרי חומה, דלא התנה גיכ בפירוש על הדירה,
 ומכימ הא קאמרה הגמ׳ דרביח הוא וההורה החירחו, אלמא
מ כיון דמסחמא איה לי׳ שפיר י  דאעיג דלא החגה בפירוש מ
 הויא רביח קצוצה. ולרעח הגאונים ציל כמו שהבאנו בשם
זרביח גמורה היינו מדרבנן. ח דהא דקאמר בגמ׳ דערכין הי  רי
 אכן מדברי הרמבים שמחלק בין ביה לשדה הרי מוכח
 דסיל דהויא רביח גמורה דאורייחא, ועל כן שפיר כחב דלפי
. אכן מדברי הראבידשכחב ,  דעה הגאונים קשה דברי הגמ
 ומאי דקשיא להו דרבינא אדרבינא, נראה דמפרש דהא
 דקאמר הרחבים דנחקשו להם דברי חכמי הגמ׳ הויא קושיא
 אחריחא, והיא מדרבינא אדרבינא שהזכיר הראביד, ועיין
ב י  שם בסוגיא דהקושיא הויא מהא דסבירא לי, לרבינא בדף ס
 דמשכנחא בלא נכייחא הויא אבק רביח ובדף סיז קאמר
 בגמ׳ דעבד רבינא עובדא ואפיק פירי, הרי להדיא דסיל דהפירוח
 הויין רביח קצוצה, ומבואר שם בס וגיא דמיירי בלא קץ לי׳
 המוזכר שם מהחלה בגמ/ וקשיין דברי רבינא אהדדי, דלעיל
 קאמר רבינא דמשכנחא בלא גכייהא הויא אבק רביח, והיינו
 משוס דלא קץ לי/ לכל חד פירושא כדאיח לי׳, והכא קאמר
 רביגא דהויא רביח קצוצה גם בדלא קץ לי/ כן נראה מדברי
 הראביד בפירוש הקושיא שהזכיר הרמביס. אכן הדבר

 המוה

 חרושי רבנו הלכות
, ושפיר צריך להיוח אסור, וכפסק הרמבים, י  מרין מבד ממנ
 כיון דהויא הלואח ישראל, דה ישראל השני חשוב לוה לגבי
 הישראל הראשון, אבל ברישא גבי ישראל שלוה מן הנכרי
 *העמידו אצל גכרי, והישראל גוחן מדעה הגכרי ובשבילו,
 >אם כן הרי באמה חשיבא רק הלואח נכרי, כיון רחל מלי,
 דין עבד כנעני, ואם כן ממילא דההלואה בעצם נחינחה
 שייכה רק להנכרי, והויא הלואח נכרי ורביח נכרי, דהישראל
 חשיב לוה רק מהנכרי, וציע על הרמבים שפסק דאסור.

 pfc נראה, דכיון דיסוד דין עבד כנעני הלא נאמר בעצם
 נחינח המעוח, דנחינחו של זה נחשבח עבור חבירו,
ם כן גכי נכרי דאימעיע מדין שליחוח וזכי׳, ממילא דליחי׳  א
ם ברין עבד כגעגי, רגהי דדין עבד כגעגי איגו דין שליחוח 1 
מ גראה דכיון דעיקר י  >זכי׳ גמורה, והוא גזהיכ ודין בפיע, מ
 דינו שחהא נחינח חברו חשובה ניחנה עבורו הוא מהלוח דיגי
 שליחוח וזכי/ וכל שהוא לאו בר שליחוח וזכי׳ לאו בר דין
ד כנעני הוא, וגכי נכרי דאימעיע מדין שליחוה וזכי׳ כ  מ
. ולפייז כהממידו י  מקרא דאחם, שפיר ליחי׳ בדין עכר כנענ
 אצל נכרי, לא נעשה רק דין ערכוה לחוד, כיון דעל פיו
 כחן, ושפיר חשיב גם הישראל מלוה וחשיכא הלואה ישראל
 זשפיר אשור, וכפסק הרמבים. וכאמה מראה דזהו ביאור
 הסוגיא, דפריך שם הנמ׳ בשלמא סיפא לחומרא אלא רישא
 כיון דאין שליחוח לנכרי איהוניהו דקא שקיל מיגי׳ רביחא,
 אשר המבואר מזה דבהא דהעמידו אצל הנכרי איכלל בזה
 ממשה שליחוח, ריל דמשאו שליח לחה המעוח עבורו, וזה
מ. אכן לפי המבואר הדבר פשוע, דכיון דהעמידו אצל  צי
 הנכרי ונחן מל פיו, הרי יש כאן דין מבד כנמני, וכמו
 שאמר הילך מנה והחחייב לפלוני, ודין עבד כנעני הרי מועיל
 שפיר שיהא חשוב רק איהו המלוה לחוד, ורק דכיון דאין
. י  שליחוח לנכרי אם כן הרי ליה גבי׳ גם דין עבד כנענ
 *לפייז זהו דפריךהגמ׳ אלא רישא כיון דאין שליחוח לנכרי,
ם כן ממילא דליה גבי׳ דין עבד כנעני גם כן, ושפיר  א
 הוי הישראל שהלוהו מלוה, והויל להיוח אסור כיון דהויא

 הלואת ישראל, וכפסק הרמבים.

 >£V הל״ז הורו רטחי שהמלוה אח חבירו ומשכן לו שדהו
פ מ שיאכל פירוחי׳ כל ימי המשכונה אעי  מי
 שאינו מנכה לו כלום היז אכק ריביח ואינה יוצאה בדיינים
 שאין הממשכן אח השדה דומה לממשכן כיח שהרי אין כשדה
 פירוח מצויין כעח ההלואה וכר ואפשר שיפסיד כזריעחה
 *עבורחה ולפיכך היא אבק ריכיח, וכן אין המשכונה דומה
 למי שמכר באסמכחא שהמוכר באסמכחא לא גמר והקנהו
 והממשק גמר והקנהו גוף זה לפירוחיו יכו׳ מכיל, וכהליח
 שם זיל הורו מקצה גאונים שכל משכונה שאין כה נכר
 כלל הרי היא ריכיה קצוצה, ולא ירדו לעומק הדכר להפריש
 כין שדה לחצר ולפיכך נחקשו להם דברי חכמי הגמרא מכיל,
 ובהשגוח זיל אמח הוא זה שהחמירו בכרם יוחר משדה ולא
 להקל במשכונח שדה אלא להחמיר במכירה כרם אבל מי
 ששוכר כמשכנחא כלא נכייחא שהוא ריביח קצוצה אמר כן
 אף כשדה ומאי רקשיא להו דרכינא אדרכינא הא אחרצא
 לה כדכחיכנא למיל ועוד יש לנו הפלגוח כי יש חילוק בין
 אתרא דמסלקי וכין אחרא דלא מסלקי מכיל. כיאור הדברים,
ר שםרכינא דמשכנחא כלא נכייחאאין מ א ק כ י ס ף  לבבימ ד
 מחזירין ממלוה ללוה, והיינו משוםדהויא אבק ליביח, וקשה
 למה לא יהיו הפירוח שנוחן לו ליביח קצוצה, אכן יעויש
 כדף סיז דקאמר רבה בר רב הונא דמכירה באסמכחא
 ללא גמר ומקני הויין הפירוח אבק ריביח, וקאמר שס בגמ׳
 משכנחא מאי החם מטמא מאי משום דלא קץ לי׳ ה״כ
 לא קן לי׳ או דילמא החם זביגי הנא הלואה אמר לי׳
ם עפמא מאי משום דלא קן לי׳ וכר, וחזיגן מזה דהיינו ת  ה
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 ריוח ברור, וממילא דשוב ליכא נימ בין משכגתא למכירה
 באסמכתא, כיון דבכל גוונא הוי ריוח ברור, ומל כן נתקשו
 להם דברי חכמי הגמ/ והיינו דרבינא אדרבינא. והן יש
 ליישב, דהךדרבינא דאפיק פירי מיירי בכרם, רדומה לבית,
 והוי ריוח ברור, וכמבואר בראביד שם, והך דמשמתא בלא
 נכייתא מיירי בשדה, דאפשר שיפסיד, וע״כ הויא רק אבק
 רבית, ויתפרשו דברי הרמב״ס בפשיטות. אכן מיין למיל
 בהליד שכתב זיל המלוה את חבירו מל השדה ואמר לו אם
 לא תחזיר לי מכאן עד שלש שנים הרי היא שלי היז לא
 קנה מפני שהיא אסמכתא, לפיכך מנכה כל הפירות שאכל
 מפני שהוארכיתשל תורה מכיל, וקשה מהא דפסקהרמביס
 לקמן דבשדה לא הויא רבית משוס דאין הריות ברור, והרי
 הכא דהויא רבית ולא דתיובו משום גזל, ואיכ הרי צימ
 מהא דמבואר ברמבים דבשדה לא חשיבא רבית משום
 דאין הריות ברור, והרי כתב הכא הרמבים הטמם
 משום ללא קנה השדה על תיובו משום ריבית, ובעיכ
 כמשיכ, דכיון דלא קנה השדה איכ גם מתה לבסוף בשמה
 שהריות ברור נוטל מכת הלוה ומכת קציצתו שמתמנה ומיכ
 הויא רבית קצוצה, וזהו התילוק בין משכנתא למכירה באסמכתא
 שכתב הירמבים בהליז שם, וזהו להדיא כמש״כ. והלאביל
 דסיל דמקרי ריות ברור, איכ מוכת מהא דקאמר לבינא
 לטיל בדף כרב למשכנתא בלא נכייתא לא הויא רק אבק
 רבית, דס״ל כרבה בר רב הונא דהוי לא קץ, ואיכ אליבי׳
 תקשי דאיך אפיק רבינא פירי, כיון דרבית של תולה בשום
 אופן לא הויא הואיל וליכא קציצה, וזהו שסיים הלאביד
 דטאי דקשיא ררבינא אךרבינא, ריל דכיון דרבינא סיל דהוי
 לא קץ ממילא נשאר הקושיא, וטל זה כתב כדכתיבנא לעיל,
 והוא לעיל בהליד בהשגה שם דטממא דרבינא דאפיק פירי

 הוא משום דין גזל ולא משום רבית, וכמשיג.

 פי״ט הליח מכר הלוה שרה ללוקח ומכרה לוקח ראשון
 ללוקח שגי וכחב המלוה ללוקח ראשון דין
 ודברים אין לי עמך וקגו מידו הרי בטיח טורף מלוקח
 שגי אוחה השדה ולוקח ראשון טורף איחה מבעיח שהרי
 כחב לו ולוקח שגי טורף אוחה מלוקח ראשון שהרי הוא
 מכרה לו ובמיח חוזר וטורף משני וחוזרי! חלילה מד שימשו
 פשרה ביניהן וכן האשה בכתובתה מכיל, ובהשגות זיל זה
 הפירוש למה שאמרו וכן בטיח ושני לקוחות וכר, מכמה
 תשובות, האחת שאין זו החלילה אלא כשמכר הלוקח ראשק
 לשני ׳באחריות ומשנחנו אין בו הפלגה וקאמר וכן בעיח,
 והב׳ משנחנו הפשרה מחחלה לשלשחן וכאן אין הפשרה
 אלא לשנים במיח ואחד מן הלקוחוח שהרי אחד מן הלקוחוח
 קבל מעוחיו, יהג׳ שאף לב׳ אין כאן פשרה כי כשיטרון*
 בעיח השדה מלוקח שגי הלך אצל לוקח ראשון ולקח מעוחיו
ח על י ע  כשינא לוקח ראשק ויוציא השדה מבעיח אוחו נ
 חי יחזור והלוקח שגי כבר לקח ממוחיו והלך לו גמצא הוא
 לבדו טפסיד, והרביטיח שאף לכחחלה אין ביח יכול לטרוף
 מלוקח שגי משוס דאמר לי׳ אי שחקח שחקח ואי לא
 מהדרגא שטרא למרי׳ וכו׳ מכיל, וגמצא דהראביד חולק בזה
 גם בעיקר הדין עם הרמבים, דלדמח הרמבים הוי בכהיג
 חוזרין חלילה, ולדעה הראביד הוי אהה משחי אלה, או
 שהבטיח איגו טורף כלל משום אי שחקה, ואם טורף הלוקח
 שגי יגבה דמי אחריוחו והלוקח ראשון יקה אח השדה, ובין

 כך ובין כך הבטיח מפסיד, ואין כאן חוזרין חלילה.
 אלא דקשה מאד בהא דהלוקח ראשון חוזר וגובה מביח,
 ובזה דעה הרמבים ודטח הראביר שוק, 1קשה והלא
 מאחר דגוף השדה הרי כבר איגה של הלוקח ראשון, כיון
 דכבר חכרה ללוקח שגי, ואיזה זכוה יש לו בהקרקע כלל,
 וגס זה שכחב לו דויד אין לי עמך, הלא בזה לא גכלל רק

 שלא

 חמוה, דמאי מהני הך חילוקא שבין ביה לשדה שהזכיר
 הרמבים להך קושיא מדרבינא אדרבינא, והרי חרווייהו מיירז
 בשדה, וכמבואר בסוגיא שם, ולכאורה נראה מדברי הרמבים
ק לה במה שמחלק בין ח  דהקישיא מדרבינא אדרבינא מ
 משכנתא למכירה באסמכתא, דמכירה באסמכתא לא גמר
 והקנהו, ובמשכגתא גמר והקגהו הגוף לפירותיו, והך תילוקא
 כתב לתרץ הקושיא מדרביגא אדרבינא, משוס דמפרש דהא
 דאפיק רבינא קאי על מכירה באסמכתא, וזהו שכתב לתלק
 ביניהם, אבל התילוק הראשון בין בית לשדה הרי לא שייך
 כלל להך קושיא דרביגא אדרביגא, כיון דתרווייהו מיירו

 כשדה, וככר הקשה זאת הלחימ, יעויש בדבריו.
 תראה לומל, דהגה ציע בהא דכתכ הרחכיס דלהכי לא
 תשיבא רבית של הורה משום דאין הריות ברור
מ אפשר שלבסוף ימצא שיהא ריות, י  ואפשר שיפסיד, הרי מ
 והרי בהכי קיימיגן היכא דלבסוף גמצא שהי׳ ריות אס יוצא
 בדייגין אם לא, ואיכ לכאורה צימ מה מומיל זה שאפשר שיפסיד,
 אבל היכא שהי׳ ריוח הא מיהא גועל את הריוה שקצץ לו.
 וציל דמימ אכחי בשעה שקצץ אז לא הי׳ ריוח ברור, ועל
 כן גם כשגחהוה ריוח אחיכ קציצה מיהא לא הויא, ומל כן
 לא הויא רק אבק רביח. אכן אכחי אין זה ברור, דייל
 דכיון דקצץ לו שיעול זאח בדמי רביח שוב הויא קציצה
 גמורה, רכן היחה קציצחו מהחלה שאם יהא ריוח יטול זאח
 ברביחא, ועל כן הויא זאח קציצה גמורה, ואיכ ציט קצת
 למה מועיל מה שמחחלה אין הריוח ברור, אבל סוף כל
 סוף לבסוף מיהא גועל אח הרביח שקצץ לו מהחלה, וצריכה
 להיוח רביח גמורה מדיה, וציע אם בכהיג שאין הריוח ברור
 מקריא קציצה אם לא, אולם נראה, דאף אם גימא רזה
 מקרי קציצה גמורה, ג״כ ניחא, דכיון רכל זמן דאין הריוח
 ברור לא הויא רביח, איכ הו לא אכפה לן במה שגחהוה
 אחיכ ריוח, דכיון דהקגה לו קרקע לפירוחי׳, איכ גמצא
 דזה שגחהוה אחיכ ריוח קרקע של מלוה היא דאשבחה,
 אכל מהלוה לא קבל רק דבר שאין הריוח ברור, וממילא
 דאין כאן רביח למולם, ולא אסרה חורה אלא רביח הבאה
 מיד לוה, ולא מה שהרויח המלוה לעצמו. אשר לפייז יחבארו
 דברי הרמבים מל גכון, דהגה כבר הבאגו קושיה הראשוגים
ב קאמר דמשכגחא בלא  מדרבינא אדרביגא, דלעיל בדף סי
י ד  נכייחא הויא אבק רניח, והכא איחא דאפיק רבינא פ
 משום דהויא רבית קצוצה, ומל זה תירצו הראשונים דהא
 לאפיק רבינא הוא במכירה באסמכתא ולא במשכנתא, והא
 דאפיק לאו משום דין רביח אלא משום דהויא מחילה בטמות
 וחוזר, והרמבים לא ניחא לי׳ בזה, משום דכל הםוגיא משממ
 דהא דאפיק רבינא הוא חשים דין רביח, וכאשר כן חבואר
 ברמבים פרק זה דהא דהדרי פירי במכירה באסחכחא הוא
 משום דהויין רביח קצוצה, ומיז כחב הרמבים הורו רבוחי
 דמשכנחא בלא נכייחא לא הויא רק אבק רביח, משום דאין הריוח
 ברור, ואינו דוחה לביחדהוי ריוח ברור, ואינו דומה למכירה
 כאסמכחא, ריל דשם הא מיירי גיכ בשדה דאין הריוח ברור ומימ
 הויא רביח קצוצה, לפי שהמשכגחא הקגה לו גוף לפירוחיו, ריל
 ואיכ ברשוח המלוה הוא לאשבח, אבל מיד הלוה לא לקח רק דבר
 שאיגו ריוח ברור, אבל מכירה באסמכחא לא גמר והקגהו,
 ריל ואיכ ברשוה הלוה הוא דאשבח, ואיכ הא גחצא דבשעה
 שגועל חיהא הויא רביח, ועל כן הויא רביח דיה, כיון
ח ברור משל לוה עצמו, ולהכי לא קשיא ו  דלבסוף גועל ד
 מדרבינא אדרבינא, דבמשכגחא בלא גכייחא, דקגי הגוף לפילוח,
 אין הריוח ברור, ואח״כ שדהו היא דאשבחה, ועל כן הויא
 אבק רביח, משאיכ במכירה באסמכחא, דחה שנוטל אחיכ
 היא משל לוה, על כן הוי לבסוף ריוח ברור, ומל כן הויא
 רביח גמורה דבר חורה וזהו שכחב הרמביס דיש מקצה
 גאוגים שלא חלקו בין ביה לשדה, ולדידהו הוי בכל מגין
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 כלל תנאה לאחריות, והרי היא של לוקח שט, שכבר מכרה
 לו, ישוב חוזר הבעית וגובה השלה מלוקח שני, וזהו התוזרין
 תלילה, רכל זמן שלא נתקיימה גביית הבטיח הרי היא של
 הלוקח שני, ומהלוקה שני הרי יש לו רשות לגבותה ולטרוף
 אותה ממנו, וכשתתקייס הטירפא תחזור ותתבטל מחמת
 הלוקח ראשון, וכשינ רהגבי׳ היא משל הלוקח הראשון שהוא
 המוכר, וביד לוקח ראשון גיכ לא תוכל להשאר כיון שכבר
 מכרה ללוקח שני, ונמצא לגוף השדה לא תוכל להשאר לא
 אצל הבטיח ולא אצל שני הלקוחות, וזהו תוזרין תלילה,
 ואיכ הרי לא איכפת לן מה שלוקח ראשון חייב לשלס
ן י  ללוקח שגי דמי אחריותו, דמימ על גוף השדה שאנו מ
 הוי דיגא דחוזרין חלילה. ולפייז גיחא גם קושית הראביד
 דלימא לי׳ לוקח שני לבע״ח אי שתקת שתקת ואי לא מהלרנא
 שטרא למרי/ דייל להמיר אין לי עמך לא קיימא רק שלא
 יגבה ממנו כל זמן שהקרקע היא שלו מחמת הלקיחה
 הראשונה, ומאותו הזכות שהי׳ לו בה בעת שכתב לו הדו״ר,
 רק מזה הוא שםילק נפשי׳ וגביית חובו ממנו, משא״כ בזה
 שתבא לו הקרקע עיי לקיחה שני/ ייל רמזה לא סילק
 נפשי/ ולא נכלל זאת כלל בהלויר אין לי עמך שכתב לו,
 והא דחוזרין חלילה והלוקח ראשון דוחה להבית לעולם, הוא
 משום דגביית הב״ח הרי חוזרת ומתבטלת, ונמלא דלעולם
 היא ברשות הלוקח ראשון מחמת לקיחה הראשונה, שעלי׳
 הוא שכתב לו דויד אין לי ממך, ואיכ כ״ז הוא רק כשבאה
 ליד הלוקח ראשון עיי גביית הבעית, משא״כ אם הלוקח
 שני מהדר שטרא למרי/ רזה הוי לקיחה חדשה, איכ שפיר
 יגבה הביח ממנה גם מהלוקח ראשון, כיון דהיא לקיחה
 חלשה שאינה שייכת כלל להדו״ד שכתב לו מקודם, וממילא

 לית כאן טענת אי שתקת כלל.
 ובעיקר הדין אם הלוקח הראשון חייב לשלם ללוקח שני
 דמי אחריותו, לא נתבאר בדעת הרחבים, דייל
 להואיל שנתבטלה הטירפא למפרע, ממילא אינו תייב לשלם
 לו דמי אחריותו, או דנימא דכיון שהדין הוא דחוזרין חלילה,
 והקרקע לא תוכל להיות בירי בשופי, על זה גופא חייב
 הוא באחריותה. אלא דמלשון הרטבים הרי משמע להפשרה
 היא בין שלשתן, ומוכח רסיל רכל זמן שלא נתקיימה הטירפא
 אינו חייב באחריות, ועל כן שפיר הוי הפשרה בין שלשתן.
 אלא דמדברי הראביר הרי מבואר להדיא דסיל דמשום זה
 גופא דחוזרין חלילה חייב לוקה ראשון באחריות, וכמו
 שכתב ודל כי כשיטרוף בפיח השדה מלוקח שני הלך אצל
 לוקח ראשון ולקח מעותיו כשיבא לוקח ראשון ויוציא השרה
 מבע״ח איחו בע׳ח על מי יחזור יהלוקח השני כבר לקח
 מעותיו והלך לו, הרי להדיא דם״ל להראב״ד דחיוב אתריות
 הוא בודאי, וגם סיל דתנאי אחריות אלים כיכ לבזה שטורפה
 מלוקח שני והלוקח ראשון נתחייב לשלם בודאי דמי אחריותה
 בזה גופא נתקיימה השדה ביד לוקח ראשון, משום דין תנאי
 אחריות שהגבי׳ תהי׳ משל לוקח ראשון, ועל כן אעיגדלגבי
 הלוקח הראשון הגבי׳ לא תוכל להתקיים, מימ לגבי לוקח
 שני מיהא הגבי׳ קיימת, וקייס דין תנאי אתריות שחייב
 לשלם ללוקח שני, והשדה נשארה אצל הלוקח הראשון, וממילא
 אין כאן דינא דחוזרין חלילה. ולפ״ז מיושבת היעב פלוגחח
 הרמבים והראביד, דבאמת דעת שניהם שיה דתנאי אחריות
 הוא שהגבי׳ תהי׳ מהלוקח ראשון שהוא המוכר, וממילא
 דצריך להיות בהן ליגא דחוזרין חלילה, אלא דהראביד ס״ל
 רכל שחל בי׳ דינא דחוזרין חלילה נשלם חיוב אחריות,
 וממילא דהלוקח שני נועל דמי אחריותו והקרקע תעמוד
 ברשות הלוקח ראשון עיי גביית הבעיה שגבייתו קיימת,
 והרמבים ס״ל רכל שלא נערפה השדה מלוקח שני עוד לא
 חל חיוב אחריות, וממילא לחוזרת חלילה ויעשו פשרה בין

 שלשתן.
 פכ״א

 שלא יגבה ממנו, אבל מגוף השלה הרי לא פקע שעבודו,
 וכדחזינן לגובה מלוקח שני, ומאחר דהלוקח ראשון אין לו
. ואין לומר ח  בהשדה בלום איך יחזיר ויוציא השלה מבי
 משום להואיל ומפסיד אחריוח על כן חוזר וחובט מבית,
 משום לבזה שכחב לו לויל אין לי ממך נכלל גם זה שלא
 יהא לו הפסד אחריות, הנה מלבד דעצם הסברא קשה, וכי
 בשביל שכתב לו דויד אין לי עמך עליו לראות שלאיגולגל
 לו הפסד אתריות, אלא דיותר קשה דמשוס טעכת הפסד
 אחריוח הי׳ לו להועיל שלא יגבה כלל מהלוקח שני, אבל
 לא שהוא יחזור ויטרוף השדה מביח,דאם אך הטירפא כדין
 שוב אין לו להלוקח ראשון כלום בזה. ואשר יראה מוכרח
 בזה, רכל מוכר באחריוח, כשבא הבית וערף, דהלוקח חוזר
 וגובה מעוחיו מהמוכר, הדר דיגא דגבייח הביח היחה מהמוכר,
 לכן הוא דין תגאי האחריוח שעירפח השדה חחקיים בשיור
 לגבי מיכד, ועל כן נהי דקודם שגובה אין להמוכר בהשלה
 כצום, איל כשגבה הביח חוזר הדין דגבייתו תשיבא מהמוכר
 ולא מהלוקח, ומשום דזהו דין תכאי האחריות שלו שהגבי׳
 תתקיים מרשות מוכר. ויסוד לזה, מהא דאיתא בבימ דף
 מיו אמר שמואל בעיח גובה את השבח אמר רבא תדע
 שכך טתב לו מוכר ללוקח אנא איקום ואשפי וכו׳ אינק
 ועמליהין ושבחיהק וכו׳ אלא מעתה מתנה דלא כתיב לי׳ הכי
נ דלא עריף שבחא איל אין, והמבואר מתוך הםוגיא דבאמת י  ה
 חדינא לא הי׳ ב״ח גובה את השבח, ומשום דהשבח נעשה
 ברשות לוקח, ולא הי׳ בו זכות מוכר מעולם, ולא חל עלי׳
 שעמד כלל, ורק משוס תנאי אחריות דהשבח משויה הוא
ח את השבת, וכמשיכ הרמבים בפכיא שם וזיל י נ  שגובה ה
 ולמה יטרוף ב״ח חצי השבח וכו׳ מפני שהמוכר כותב ללוקח
 בשטר מכירה שאני מחריב לך בקרן ובעמל שתעמול ובשבח
 שהשביח ועלי אחריות הכל ורצה הלוקח וקבל דבר זה וכו׳.
 !הנה הא דמהניא התנאת המוכר והלוקח שהב״ח יגבה את
 השבח, מבואר בביב לף קניז להוא משוס שהלוקח מקנה
 השית להמוכר, וכדאיתא שס להשבת משתעבל משום טעמא
 דדאקני וקנה משתעבד, ומשום דהתנאת המוכר והלוקח לא
 מהניא כלל לשעבד שבחא, כיון דסוף כל סוף השבח הוא
 נכסי הלוקח, ומהיכי תיתי ישחעבד להבעית של מוכר, ורק
 משים הקנאה שהקנה להמוכר שבתא היא שחוזר ומשתעבד
 ככל נכסי המוכר. וזה ציע, דהרי השבח הוא דבר שלא בא
 לעולם, ואיך חייל עלי׳ קנינא למוכר מלוקח, ועור דהרי הוא
 מחוסר קנין, דכיון דהקרקע היא של לוקח, אם כן הרי
 ליכא קנינא על השבח למוכר, אלא ודאי בע׳כ מוכרח, רכך
 הוא עיקר הדין לאחריות, שגביית הבטיח תהי׳ מרשות
 מוכר, וממילא דמועלת התנאת המוכר והלוקח שהמוכר יקנה
 :ס השבת, ואינו מחוסר קנין, כיון רעיקר ההתנאה היתה
 שהשבת בעיקרו יהי׳ שייך למוכר לטביינא להבעית כגוף
 הקרקע. וזהו להליא נמו שכתבנו בדעת הרמבים והראביד,
 ליסוד דין אחריות הוא, שגבייה הבעל חוב תהי׳ מרשות
 מוכר. ולפ״ז שפיר חוזר הלוקח ראשון ודוחה להבעל חוב,
 כיון להגוביינא מרשותי׳ היא, וכבר כחב לו דין ודברים אין

 לי עמך.

 ולפ״ז הרי ניחא דעת הרמבים במה שפסק דחוזרין
 חלילה, והראביד השיג עיז דהלוקח שני הרי גובה
 אחריותו והלוקח ראשון יוציא את השדה מבעיח והבעיה
 יפסיד לגמרי ואיזה חוזרין חלילה יש כאן, ולפיז הרי ניחא,
 דכיון דמועיל תגאי האתריות שגבייה הבעיה ההא משל
 המוכר, איכ הא מועיל התנאי דויד שכתב לו שגבייתו
 תתבטל למפרע, וממילא דה דר דיגא שגוף השדה היא של
 לוקח שט, שהרי הלוקח ראשון כבר מכרה לו לגמרי, ותנאי
 האחריות הרי לא שייך אלא כשתתקייס גבייתו ותעמוד ברשוח
 הבעית, אבל כיון שנתבטלה גבייתו למפרע לא שייך הכא



 לוה ולוה חיים הלוי

 שנשתמבלה לו הקרקע שוב אינו צריך כלל לשמבודא למוכר,
 ואקרקע גופה אית ליי שממלא, וכלקי״ל לגם לאחר מיתה
 הלוה גיכ גובה מהנכסים, ואעיג ללא שייך שוב שפבולא
 על הלוה, ולפיז שפיר גימל חהשבח, דכיון להשבח בא
 מהקרקע, כגופה של קרקע רמי, ולהכי אמרינן לכמו דאיח
 לי׳ שעכודא על הקרקע רמי גם כן שעבודא מל השבח,
 ולא מהגיא לן מירי מה דהשבח הוא של הלוקח, דכיז
 הי׳ שייך אם הי׳ חשוב כגוכה מן החוכר, אבל מאחר שבא
 לגבות מהקרקע, על כן השבח שייך להקרקע, וכנוסה של
 קרקע דמי למיתל גם מלי׳ ממילא שמבורא מדיגא גם
 בלא דאקגי. ולפי״ז הרי גיחא הא דמחלק הרמבים בין
 שבתא הנא מממת הוצאה לשבחא דממילא, דהגה בירושלמי
 פיא דמעשרות איתא ר׳ ז מירא ר׳ יסא בשם ר׳ לעזר
 הזורע שדה הבקר מייב במעשרות, וכיה ברמבים פיב מהל׳
 תרומות הייא, הרי להדיא דאעיג דביורד לתוך שדה חבירו
מ בזורע שדה הפקר לא אמרינן  הוי השבת של הבעלים, מי
 דהשבת יהי׳ הפקר, אלא דהכל של הזורע, ראם לא הי׳
 דיגו רק כאריס לפי תלקו הרי צריך להיות עבל וחולין
 מעורבין זביז, וכעיכ רכל השכה הוא של הזורע, ואיכ אתי
י הוצאה,  שפיר הא דאין הבעיח גועל מהשבת הבא עי
 כיון דהלוקח זרעה או גמעה איכ הרי השבח שייך להלוקח,
 אלא דהיכא דאיכא בעלים הרי קרקע של בעלים היא דאשבחה,
 אבל הבע״ח דאין לו רק שעבוד ואין גוף הקרקע קגויה
ו כמו  לו, ולא שייך לומר בי׳ ארעאי הוא דאשבח, חזר דג
 בהפקר, דהשבח הוא של המשביח, וממילא דאין לו בזה
 שום שעבוד כלל, כיון דהוא של הלוקח, גם בלא זכות הקרקע,
 ומל כן פסק הרחבים דשבח הבא מחחת הוצאה אין לבמיח
 בו כלום מדינא וכשינ, משאיכ בשבחא דממילא, כיון דהשבח
 שייך להקרקע, ואין השבח שייך להלוקח אלא עיי זכוה
 הקרקע, מל כן הוי דיגו כמו גוף הקרקע לגובה מיני׳ מדינא,

 וכמשיכ.
, שמיטה ויובל הליח כחב הרמבים זיל  והנה בפייא מה
 הלוקח שדה אחוזה• ונטעה אילגוח והשביחה כשהיא
 חוזרת ביובל שמין שבת האילנות שבסוכה וגוחן בעל השדה
 דמי השבת ללוקת שנאמר ויצא ממכר בית ממכר חוזר ולא
ט יעויש,  השבח מכיל, והך דרשא מבוארת בבימ דף קי
א דאין נ  ומבואר להדיא בדברי הרמביס אלו, רכל הך ד
י הלוקח, ולא בשבחא  השבח חוזר הוא רק בשבחא הבא טי
ש שבחא דממילא דחוזר, והא אכחי ר  דממילא, וקשה מ
 שבח הוא ולא ממכר. ונראה דדעח הרמבים היא, לשבחא
 דממילא הוא בדיני׳ כעצם הקרקמ למיחל מלי׳ לין יובל,
 וכיון דזכיית הלוקח בהשבח היא מיי שנוף הקרקמ היא שלו,
 איכ הרי הוא בכלל ממכר וחוזר ביובל, משאיכ בשבח שהשביח
 הלוקח, דהרי הוא שלו גם בלא ממכרו בגוף הקרקמ, מל
 כן אינו בכלל ממכר ואיגו חוזר ביובל. וזה אין לומר דהמוכר
 יהי׳ לו חלק בהשבח משום דארמי׳ אשבח, כיון דבשמה
 שגעשה השבה הרי לא היתה הקרקע של המוכר, ואין לו
ן יובל  הזכוח לומר ארעאי אשבח, ובעינן רוקא שיחול ד
 על גוף השבח, ובזה שפיר מחלקינן, לשבחא רממילא הרי

 הוא כגוף הקרקע למיחל עלי׳ לין יובל, ושבח הבא מיי׳
 הלוקח כיון להוא שלו כלא זכוה הקרקע איגו בכלל ממכר
 ואיגו החל ביובל. וזהו כמשיכ בלמה הלמבים, לשבחא
 דממילא הבא לו מיי זכוה הקרקמ הלי הוא כגוף הקלקע
 למיחל עלי׳ שעבודא, והיג חל מלי׳ יובל, והרי הוא בכלל
 ממכר, ושבחא דבידים הואיל והיא של החשביח גם בלא
 זכוה הקרקע, אינו כגוף הקרקע, והרי הוא של המשביח,

 ולא חייל מלי, לא שעבוד ולא יובל.
ט י  והנה ציע בדברי הרחבים, מהא דחנן בבימ דף ק
 דהמקבל שדה מחבירו לשנים מועעוח אין לו בקורות

 שקמה

 105 חרושי רבנו הלכות

 פכ״א הליא במיה גובה אח השבח שהשביח הלוקח בין
 שהשביחו מחמה הוצאה בין ששבחו גכסים
 מאליהן אלא שאם שבחו מאליהן עורף כל השבח ואם השביחו
 מחמה הוצאה גובה חצי השבח מכיל, ובהלכה ג׳ וד׳ שם זיל מהגה
 ששבחה מחמה הוצאה אין בעיח גובה משבחה כלום וכו׳ ואם
 שכחה מאליה כעיח גוכה אח כולה וכו׳, וכן יחוחיס שהשביחו
 הנכסים אין במיה גובה מן השבח כלום אבל אס שבחו גכסים
 מאליהן גובה אח השבח כולו מכיל, והראביד שם כחב כשניהם
 שהיא דעח יחיד, ובמימ בהליא שם כחב זיל כחב הרשביא
 זיל אין הגאוגים זיל מודים בדבר זה אלא לעולם לא גבי
 בעיח אלא חצי שבח ואפילו בשבחא דממילא ובדכחב לו
 דאקגי מכיל. וביאור הדברים, דהגה בבימ דף מיו איחא
 אחר שחואל בעיח גובה אח השבח, אמר רבא חדע שכך
 כותב לו חוכר ללוקח אגא איקום ואשפי וכו׳ זביגי אילין
 איכון ועמליהון ושבתיהוןוכו׳ איל רתביא לרבא אלא חעתה
 מתגה דלא כתיב לי׳ הכי הינ דלא טריף שבחא איל אין, ומבואר
 מזה דמדינא לא הי׳ בעית נוטל את השבת, אלא משום שכך
 היתה המכירה שהבעיח ינבה מהשבח והלוקח יחזור מל
 המוכר, ולהכי במתנה וירושה שלא הותנה כן כמו במכירה
 קיימי אדינא דאין בע״ח נועל את השבח, ובזה הוא שנתלקו
 הרחבים ושאר פוסקים, דהרחביס סובר דבשבחא דממילא
 במיח גובה מדיגא, ועל כן גובה גם בירושה ומתנה, והחולקים
 סיל דמדיגא גס משבחאדמחילא לא שקיל, ועל כן בירושה
 וממנה גם משבחא דממילא לא שקיל. והגה בביב דף קגיז
 איתא דלוה ולוה ואחיכ קגה ומכר שגיהס חולקין, ומבואר
 שם דגם הלוקח והנעיח חולקין בהשבח, חשים דהלוקת
ח חתמת האתריות, והשנח שכא אחיכ דגו עי  גיכ חשונ נ
 כחו לוה ולוה ואחיכ קנה, ועל כן חולקין, וחפרש הרחכים
 להא לחשונ השנח לאקני, היינו לוקא נשכחא ללא תשתענד
 מלינא, אלא משום שהמוכר התנה כן עם הלוקח, ועל כן
 הוי דינו של שבח כמו שקנה אוחו המוכר מהלוקח, ועל כן
 חשוב דאקני, משאיכ היכא שבעית גובה מדינא את השבח,
 בזה לא הוי דאקני, ועל כן נובה הבעית את כולו, ולהכי
 מתלק הרמבים דשבמא דממילא הבעית גובה כולו. והתולקים
 עליו הייגו משום דסיל דהשבת דממילא גם כן לא גבי מדינא,

 ועל כן סיל דגם בשבתא דממילא תולקין.
 והנה קשה לדעת הרמבים, היאך גוכה הכעית את השבת
 דממילא מדיגא, והרי כיון דהשבת געשה ברשות
 הלוקת שגוף השדה שלו, ואיכ הא גמצא דהשבת מעיקרו
 הוא של הלוקח, ואין להמוכר בו שום זכות ממולם, ואיך
 גובה הבעיח של המוכר מהשבח שהיא של הלוקח. ואי
 דגימא דהרמביס םיל דכיון דיש להבעיח שעבוד על גוף
 הקרקע אמריגן דקרקמ שלו היא דאשבחה, איכ הא קשה
 דאמאי בשבתא דמתמת הוצאה לא שקיל מדיגא, והרי קייל
 בביח דף קיא דהיורד לתוך שדה חבירו ברשות וזרמה
על כאריס, והייגו משוס דהקרקע של בעלים היא  ונטעה מו
 שהשביחה, ואיכ נם הכא, כיון דהרמבים סיל דהבעיח שיש
 לו שעבוד על הקרקע יכול לומר גיכ ארמאי הוא דאשבח,
 אס כן גס בשבח הבא מממת הוצאה גם כן לימא ארעאי
 אשבח, ולא יהא להלוקת מדינא אלא כאריס, והמותר יטול
 הבעיח מדינא, והרי בדברי הרמבים מבואר דביתימים
 ומקבל חחנה אין הבטיח נוטל חהשבח כלל, וכמשיכ זיל
 אלא רואין כמה היתה שיה בשעת מתגה וגובה, וקשה דאמאי
 לא יטול חלק בהשבח משוס הך דארמאי אשבה. וגראה
 לומר, דבאמת גם הרחבים סיל דאין הבטיח יכול לומר
 ארעאי אשבח, דהרי אין להבעית רק שעבודא, והך מגא
 דארעאי אשבח לא שייך אלא במי שגוף הקרקע היא שלו,
 והא דסיל דהבעיח גובה משבחא דממילא מדיגא, ואעיג
 דהשכח הרי לא היה של המוכר מעולם, היינו משוס דמשעה



 חרושי רבנו הלכות מלוה ולוה חיים תלוי
א. , הו  לא אמרינן ארעי׳ אשבח, כיון דאכתי לאו ארעי
 והסוגיא רביב דחבואר שס דבשבח חולקין הבע״ח והלוקח
 משום רהוי לוה ולוה ואחיכ קנה, ציע לדעח הרמבין, דכיון
 דאמרינן גם בבעיח הך דארעי׳ אשבח, וכל זכות עירפא שלו
 הוא רק מחמה שעבוד גון! הקרקע, א״כ הא שייך דין
 קדימה גם מל השבח כמו על גוף הקרקע, והבמיח ראשון
 יכול לומר להבעיח שני ארעאי אשבח, כמו שאומר ללוקח,
 ולמה חולקין נם בשבח היחר מל ההוצאה. אכן לדעח
 הרמבים דבבעיח לא שייך כלל הך דארעי׳ אשבח, הרי
 ניחא דברי הנמ׳ בב״ב, דכיון דמעיקר הדין הוי השבח של
 לוקח, והא מועל הבמיח שבחא חלוקח הוא רק מחמח
 החנאי דאנא איקום, מל כן שפיר חיחשב כקנה אח״כ, לאין

 בו הקדמה, ומל כן שניהם חולקק.
 והבה כבל הקשו הראשונים מל הא דאמר שמואל בע״ח
 גובה אח השבח, ומפרש לה בסוגיא דהוא משום
 חגאה דאגא איקום ואשפי וכוי, והא שמואל גופי, איבמיא
 לי, בביב אם דאקגי משחמבד, ומבואר שם בסוגיא ראם
 דאקני לא משחמבד אין בעיח גועל אח השבח מלוקח משום
 דהוי דאקני, וכיון דלא אפשיעא האיבעיא איכ הא הוי
ח גובה אח השבח, ואיך קאמר שמואל הכא  ספיקא אם בעי
 דבמיח גובה אח השבח ודאי, והרמבין חירן בזה, רכל שבח
 שאיט דין קגק בפימ, שפיר משחעבד להבעיח אף אם
 דאקגי לא משחמבד, משום דאמריגן ארמי, אשבח, והא רחלי
, בביב דין גבייה שבח בדין דאקגי, הייגו רק בשבח  הגמ
 שיש ט הלוח דין קנין בפיע, כגון בגין וגעימה וכדומה.
 ועממו של הרמבין הרי מבואר, דכיון דארעי׳ אשבח איכ
 שוב איט מחוסר קנין, ומהוצאה מיפער כיון דלא נחיה
 אדמחא דלישקל הוצאה מהבמיח ורק מהמוכר, זעל כן שפיר
 משחמבד אף אם דאקט לא משחמבד, כיק דלא שייך הכא
 סממא דאין אלם מקנה דבר שלא בא לעולם, דהא אינו מחוסר
 קטן כלל, כיון דארמי, הוא דאשבח. ולפי רמה הרמבים דלא
 אמרינן בבפיח דארפי' אשבח, חוזרח קושייה הראשונים, לאיך
 קאמל שמואל במיח גובה אח השבח, והא זהו איבמיא ללא
 אפשימא אם דאקט משממבד אם לא, וצימ. ונלאה לומר,
 מפיימ שפסק הלמבים בפכיא שם הליו זיל היחה השדה
 אפוחיקי ביח טסל אח כולה ולואין חצי השבח הנשאר
 ללוקח אם היה חצי השבח יחל פל ההוצאה טמל ההוצאה
 מביח שהלי אומללו ביה שד הוא שהשביחה והנשאל לו מן
 השבח נועל מן המוכל, ואם היה חצי השבח פחוח מןההוצאה אץ
 לו ק המורף אלא דמי חצי השבח וחוזר וטבה מן המוכל חצי
 השבח שנערף בלבד מכיל, וכבל ממלו המפרשים בביאור
 דמה הרמבים ועפמו הכא, אכן נראה, דדבד הרמבים
 מיוסדם לפי שימחו רכל דיכול לומר ארמאי אשבח הרי הוא
 חשוב ביה מוקדם, א״כ גם הכא כל השבח היחר מל
 המצאה הרי הוא של בפיח האפוחיקי, כיון דבאפוחיקי הרי
 אמרינן ארפי' אשכח, ואך דכגגד ההוצאה הרי לא שייך
 ארמי׳ אשבח, ופל כן הוא בזה כשאר במיח, ובזה הוא
ו כלוה ולוה וחזר וקנה דשניהן חולקין, והא דכנגל נ  דהוי ד
 ההוצאה משממבד לבמיח ואף שהוא גופי׳ של הלוקח, הוא
 משום דדמח הרמב״ם דגם באפוחיקי איחא להך חנאה
 דאנא איקום וכר, ועל כן הרי הוא משומבד לבמיח, וחולקין
 הבעיח והלוקח, כמו בשאר בעיח, וזהו שפסק דגובה הוצאחו
 מדמי חצי השבח, ומיושבים היעב כל דברי הרמבים. ופכיפ
 הא גהבאר, דגם באפוחיקי איחא להך הגאה דאגא איקום
 וכו/ ומשחעבד ה ך שבחא דכגגד ההוצאה לבעיה האפוחיק/
 ולפיו הרי גיחא הא דאמר שמואל ביה גובה אח השבח,
 אף אם דאקט לא משחעבד, דהא מציגו זאח באפוחיקי,
 דאמרינן בה דארעי׳ אשבח, וממילא דלא הוי דאקגי, ואף
 בשבח שכנגד ההוצאה רלא שייך בזה ארפי׳ אשבח, אבל

 כל

 שקמה, ובסוגיא שם אמר אבייבקורוח שקמה אק לו בשבח
, ופרץ  שקמה יש לוורבאאמר אפי, בשבח שקמה נמיאץלו
 שם הגמ׳ לרבא מהא דחניא דשבח שקמה אינו חוזר
 ביובל, ומשגי שאגי החס דאיק וכר ממכר חוזר שבח איגו
/ ומשגי החם זביט מעליא ט י  חוזר, ופריך שם מיד וגגמר מ
 הוא ויובל אפקמחא דמלכא היא, וקשה לפימ שפסק הרמבים
 בפיח חה׳ שכירוח ימויש דהא דשבח שקמה לבעלים הוא
 דוקא במלו מאליהן ולא בהשביחן המקבל, אם ק חאי
 פריך הגמ׳ דגגמר מיובל דשבח למקכל, כיון דהא דאיט
 חוזר ביובל הוא רוקא בהשביחן הלוקח, ובהשביחן המקבל
. אכן גראה, דהגה באמה פרכה  הא באמה הוי שבחא דירי,
י דלין חזרח ה . נראה להוא משוס, מ , דוגגמר מיני,  הגמ
 יובל ליכא מל השבח, מגזה״כ דשבח איט חוזר ביובל, אבל
מ חאחר דעצס הקרקע מיהא חוזרח ביובל, איכ הא  מי
ט של לוקח כמקבל שדה מחבירו דאין  צליך להיות הדר ד
 השבח שלו, כיון דטף הקרקע אינה שלו דהרי חוזרח ביובל,
 ומדגשאר השבח ללוקח על כן גגמר מיני׳ לכל מקבל שדה
 מחבירו דהשבח של המקבל, אבל הא מיהא דאס באגו לדון
 מל מצס חזלחו ביובל, פשימא ללא שייך למילף מקבל שדה
 מחבירו מחזרה ביוכל, כיון דהך גזהיכ דשבח איגו חוזל הוא
ן חזרה יובל, ואין זה שייך כלל למטן ן חלוק הגאמר בד  ד
 מקבל שרה מחבירו. ולפיזהרי מיישבה היעב פרכה הגמ/
 ואף דהרי גם ביובל בשבחו מאיליהן השבח של המוכר,
 דהא דמחלקינן ביןשבחא שמיי הלוקח לשבחא דממילא,הוא
ן חזרח יובל של השבח, אם הוא חשוב כגוף  רק בעיקר ד
 הקרקע אם לא, אבל בדין מקבל שדה מחבירו, כיון דגוף
, הוא דאשבח, אם כן ליכא  השרה של בעלים היא, וארעי
 ידלוקא כלל בין שבחא דממילא לשבחא שמיי הלוקח, ראם
 אך בשבחא דממילא השבח לבעל השדה, אז גם בשבחא
 שמיי הלוקח צריך להיוח דין הלוקח רק כאריס לפי חלקו,
 כיון דארמא של במלים הוא דאשבח, וזהו דפריך בגמ/
 דמהא רחזינן דבשבחא שפ״י הלוקח השבח טלו ללוקח, ואף
ד היא של מוכר, דהרי חוזרח ביובל, א״כ  דמצם הקרקמ ה
 ממילא נגמר מיני׳ גס למקבל דגם בשבחא דממילא השבח
 למקבל, ומיז הוא דמשגי הגרר, רביובל זביני ממליא הוא
 *יובל אפקעחא דמלכא היא, ומל כן אין זה שייך למקבל,
 כיק דטף השדה היא של לוקח, ומל כן גם השבח של
 הלוקח, וממילא הדר דינו דדיגיגן בי׳ רק גזהיכ מובל,
 דשוב חלוקק הן בדיניהם, דשבחא דממילא הר כגוף השדה
 והוא בכלל ממכר, וחייל מלי, דין יובל שחוזר למוכר, משאיכ
 שבחא דבידם הוי כולו של לוקח, דכיון דליכא כאן דינא
 דארמי׳ אשבח, ממילא השבח כולו של משביח, ומל כן אינו
 בכלל ממכר, ולא חייל מלי, p יובל, ומיושב הימב דמח
 הרמבים שמחלק ביןשבחא רממילא לשבחא דבידים, וכמשיכ.
ד דהיכא דארמי׳ אשבח טמל חלקו, ובליז השבח כולו  ה
 למשביח, אף בלא זכוה הקרקפת וזהו להדא כמש״כ בדמח

 הרמבים גבי במיח, וכשינ.
 וה1ה הרייף בפיק דבימ מל הא דבמיח איט גובה משבח
 מחנה כחב זיל ומסחברא דהאי שבחא דלא מריף
 ממחנה שבחא דאהי מחמה הוצאה הוא אבל שבמא דאמי
 ממילא עריף וכן הילכחא מכיל, והוא כדמה הרמבים
 שהזכרנו, והרמבין בחלחמוח שם ביאר עממו של הרייף
 משום דיכול הבמיה לומר ארמאי אשבח, וסיים שם דלפיז
י הוצאה כל זה הוא בשבח שכנגד הוצאה  גם בשבח הבא מי
 בזה הוא דלא עריף ממקבל מהגה אבל שבח הימר מל
 ההוצאה שקיל ממקבל מחנה כיון דארמי, הוא דאשבח,
י הוצאה אין  וחולק בזה מל הרחבים שפוסק רשבח הבא מי
. וכבר נחבאר עממו של ה  הבמיה טפל ממט ממקבל מחנ
 הרמבים בזה, משום דסובר דבבפיח דאין לו רק שמטרא



 נן ונטען חיים הלוי

 ונזק הקרקע ׳הוא מיקר חיוט, ואיכ מיקר חיוב שבועתו
 הוא רק בנזק הקרקע, וכיון דאין נשבמק על הקרקפות
 ומיפער בכפירתו בלא שכועה ממילא ליכא עלי׳ חיוב
 שבועה נם מל התשלוחין. ולפ״ז שפיר חלוק בזה חיוב שבועה
 מקרבן שבועה, דלענין חיוב שבועה צריכין אנו לדון בעיקר
 והתחלת החיוב אם מתחייב ע״ז שבועה אם לא, וכן העענה
 והכפירה וההודאה הכל ביםוד והתתלת חיובו, ועל כן בדמי
 קרקע, כיון דעיקר התיוב הוא הפסד הקרקע, וההשלומין
 הויין תליפי הקרקע, א״כ ממילא דלית בי׳ בעיקר תיובו
 דין שבועה, וממילא דאין כאן תיוב שבועה נם על התשלומין,
 משא״כ לענק קרבן שבועה, דעיקר דין כפירה שבזה הוא
 מדין גזלת ממון, איכ אין דינו תלוי כלל ביסוד והתתלת
 התיוב, ורק בהתיוב תשלומין של עתה היא שתלה כפירתו
 וגזלתו, וכל שהתשלומין דאית לי׳ גבי׳ מתה הם חטלטלין,
 לא אכפת לן כלל בעיקר התיוב מה שהוא, ותייב בקרבן
 שבועה, ועל כן גם בדמי קרקע, כיון דהתשלומין עצמם
 משיבי מעלעלין,על כן שפיר מתתייב בקריש. וגם דבעיקר
 השבועה הלוקין הן זמיז, דלעגין עעגות ותביעות הרי דייגיק
 על חיוב שבועתו, וזה בא על עיקר חיובו והנזק שהזיקו
 שהוא מקרקעי, משאיכ לענק קרבן שבועה, דלא צריכינן
 לזה תיוב שבועה, ורק תלות מעשה שבועה, ותלות מעשה
 השבועה היא על מעלטלין, כיון דהתשלומין הן עתה מטלמלין,
. ה פ ט  ועל כן כל דמי קרקע דינם כמעלעלין לפנק קרבן ש
 אשר על כן להכי הוא שלא הביא הראביד כלל מהך דקלבן
 שבועה, ורק מהך דתבלת בי שנים, דאיירי לענק תיוב
 שבועה, דמוכת מזה דגם לענין תיוב שבועה דמי קרקע
 דינם כמעלעלין וגשבעין עליהן, ועיז הרי יש ליישב לדעת
 הרמבים דהתם הויא שבועה דרבגן, דאיתא גם בקרקעות,

 וכשינ.
 אלא דקשה מהא דפסק הרמבים בפיב מהל׳ נערה בתולה
 הייג זיל אמרה לו אנסת אותי והוא אומר לא כי אלא
 פתיתי היז נשבע שבועת התורה על דמי הצער ומשלם
 בושת ופגם מכיל, והרי גס תשלומין אלו הן מדין תבלות,
 ומ״מ פסק הרמבים דגשבעין עליהם שבועת התורה, וקשה
ם.  דהא הויין דמי קרקע דאין גשבעין מליהן לרמת הרחבי
 אכן גראה, דהגה כל תובל בתברו הרי מתמייב בתמשה
 דברים, וגם בצער ובושת, והרי צמר וטשת לית בהו נזק
 ממון כלל, ומימ מתתייב בתשלומין, אשר זהו רק גזהיכ
 בתבלות, שיתתייב בחשלומין אף בלא גזק ממון. ולפיזגראה,
 דגם בגזק חלוק דין תבלות משאר גזקי ממון, דבשאר גזקי
וט הוא הממון מצמו שהפסידו, ומממת חיוב  ממון מיקר תי
 זה הוא שמתתייב בהחשלומין, שהם מליפי ממוט שהפסיד,
 דאם לא היה מהחייב במיקר הממון שהפסיד, לא הוה חייל
 מלי, גם חיוב חשלומין, משא״כ בחבלוח, ההחלה חיובו הוא
 בהחשלומין מצמם, דחייבהו ההורה מחמה שיווי הנזק מגזהיכ
 דחבלוח, וכחיובא דצמר ובושה כן גם חיובא דנזק דחיוב
 החשלומין הוא ההחלה חיובו. והרי כן הוא גם חיובא דשבח,
 דליכא גיכ ממון הנפסד, דהא הוי רק מנימה הריוח וגרמא
 בעלמא דפעור בכל מקום, ורק דבחבלוח הויא גזהיכ לחייבו
 מל שויו, אבל מימ הרי ודאי דהחחלח החיוב הוא רק על
 החשלומין, כיון דאין שם ממון הנפסד כלל, ואיכ ה״נ גם
, דאיח בי׳ גם הך חיובא שחייל מהחלה על  בנזק דכווחי,
 החשלומין. ובאמח דלפי דעח הרמבים הדבר פשוע כן
 כמשיכ, וכמו שפסק בפיד מהל׳ חובל ומזיק הייד זיל
 החובל בבה קענה של אחרים וכו׳ וכן נזק שאינו פזחחה
 מכספה הרי הוא שלה מכיל, הרי דם״ל דאיכא חיוב נזק
 אף בלא אפחחי׳ מכספי׳ כלל, וכן בפיב שם הליו זיל
 אפילו חסרו כשערה ממור בשרו חייב בחמשה דברים שהעור
׳  אינו חוזר אלא צלקח עכ״ל, ונהך נזק דלא אפחמי׳ מכספי

 הרי

 106 חרושי רבנו הלכות נ

 כל דלא נחיה אדמהא למישקל הוצאה שוב לא הוי מחוסר
 קטן, ושפיר משחעבד אף אם דאקני לא משחעבד, ובחוב
 שאינו אפותיקי באמת רזה תלוי בהאיבעיא אם דאקני
 משתעבד וכמבואר בסוניא דב״ב שם. והנה הראביד כתב
 גבי הך דאפותיקי וזיל מהו כי תצי השבת הראוי ללוקת
 ההוצאה גיכ חהיה חצי ההוצאה משלו וכו׳ ואם יעול בעית
 אח הכל יפרע כל דמי חצי השבח ללוקח וההוצאה גכללח
 בו וכו׳ וחצי השבח הראוי לביח גוחן אח חצי ההוצאה
 ללוקח וכו׳ עכיל, וחולק על הרחבים בחרחי, חרא דסיל
 דגם באפוחיקי חולקין גס בשבח היחר על ההוצאה, ועוד
 דבאפוחיקי משלם הב״ח ההוצאה גם מחצי השבח שלו.
 וגראה דהא בהא חליא, דכיון דס״ל דבאפוחיקי מחזיר ללוקח
 הוצאותיו, איכ הא בע״כ דהך לשמואל דאמר ביה גובה
 את השבת משום דכתב לו אגא איקום וכו׳ הוא לק בשאר
 בית ולא בתוב דאפותיקי, ואיכ הא הדלא קושיית הראשוגים
 דאיך בעית גובה את השבת והא איבעיא לי׳ לשמואל אם
 דאקט משתעבד, ובעיכ ציל כשיטת הרמבין דגם בשאל
ח אמריגן דארעי׳ אשבח, ועל כן אין זה בכלל דאקני,  בי
 ומדמסקיגן בשבח דחולקין, שימ דגם היכא דמצי לומר
 ארעאי אשבח מימ הוי דינו כמו לוה ולוה ואחיכ קנה,
 כיון דגוף השבח נחהוה מיהא אחיכ, ועל ק זהו שפסק
 דגם באפוחיקי חולקין, ולא איכפח לן מה דיכול לומר ארמאי
 אשבח, דמימ שפיר הוי דינו כלוה ולוה ואחיכ קגה, וכשאר

 ביה כן גס אפוחיקי דחולקין, וכשינ.

 הלכות טוען ונטען
 פיה הליב וכן החופר בשדה חברו בורוח שיחין וממרוח
 והפסידה והרי הוא חייב לשלם בין שטעגו
 שחפר והוא אומר לא חפרחי או שעענו שחפר שחי מערוח
 והוא אומר לא חפרחי אלא אהח או שהי׳ שם עד אחד
 שחפר והוא אומר לא חפרחי כלום היז נשבע היסח על
 הכל עכיל, ובהשגוח זיל איא נראין דברים שחבעו למלאה
 התפירות ולהשוות החצרוח אבל אם חבעו לשלם פחחו הרי
 הוא כשאר מבימת ממון וכמי שאמר לו תבלת בי שטם
 זהוא אומר לא תבלתי אלא אתה מכיל, והיינו משום דהראביד
 משוה תבלת אדם לנזקי קרקע דתרווייהו אין מל גופן דין
 שטעה ורק רעל החשלומין חייב לישבע. והנה כבר כתבו
 המפרשים, דלפימ שכחב הרין בשבומוח על הך דריי רחבלח
 בי שנים וכו׳, דלאו דהוי מודה במקצה ממש אלא כעין מודה
 במקצה, וזה שייך אפילו בקרקעוח. אלא דהקצוהיח הקשה
 מהא דחנן בשבועוח דף ליו עיב אנסח ופחיח אח בחי
 והוא אומר לא אנסחי ולא פחיחי משביעך אני ואמר אמן
 חייב, והרי פנס היינו נזק, והוי רמי אדם, ומימ חייב
 בקרבן שטעה, ובעיכ דדמי קרקע דינם כמטלטלין. ובאמח
 שמזה קשה למה לא הביא זה הראביר, והרי מיוב קרבן
 שבועה הוי מדאורייחא, ולהדיא חנן במחניחין שם אמר לו
 חבלה בי ומשיח בי חבורה והוא אומר לא חבלהי ולא
 משיחי בך חבורה משביעך אני ואמר אמן חייב, ולמה הביא
 הראביד טהך דחבלח בי שנים, דהשבוטה אינה אלא מדרבנן,
 ולא הביא טהך דחבלח בי דחייב קרבן שבוטה מהיח, והרי
 קרבן שבועה גם כן ליכא בקרקע, ובעיכ דדמי קרקע אינם

 כקרקע, וציע.
 והנראה מזה מבואר, דחלוק דין קרבן שבועה מדין
 חיוב שבועה, דאעיג דחרווייהו ליחנייהו בקרקעוח,
מ לענק דמי קרקע חלוקין הם, דבאמה הרי החשלומין  מי
 שמחחייב בהם הא הויין מטלטלין, והם ככל מטלטלין דמלמא,
 והא דפםק הרמבים דאין נשבעין על דמי קרקע, במיכ ציל
 דהוא משום, דכיון דהחשלומין הם חליפי הקרקע שהזיקו,



 נחלות חיים חלד קז
ה לאבא קאחו, ולהט ט  לבט״ח הוא משום טממא למנח א
ן ת וכו, בסתמא, טו ט ט הרמב״ם להך לנפל ה ק  הוא מ
 לאין כאן טממא לראוי כלל. אלא למליץ קשה, לכתובת
 אשה הא ודאי דאינה נוטלת בראוי, וכדתנן במתני׳ לבכורות שם,
 ולמה השמיט הרמבים להך דינא דראוי בכתובת אשה, וצ״ט.
 והבראה לומר בזה, דבכופר כיון דאינו משתלם אלא
ם בלאו הך טממא  לאתר מיתה, א״כ ממילא מ
 דראוי אין הבמ״ח וכתובה אשה נובין מזה, ומשוס דכיון
 דאינו משתלם אלא לאתר מיתה וכל תלות הך תיובא הוא
 לאחר מיתה, איכ ממילא דהדין ממק של הך מיובא נמשה
י היורשין, ולא להנהמ. ואמיג דמיקר חיובא דכופר  רק החי
 הוא שייך להנהרג, והבנים רק מכח אבוהון הוא דקזכיץ
מ הא ודאי דלא צריכינן לדין ירושתן י / מדין ירושה, מ י  ב
 שיהא תלות דין ממון מל התיוב, כי אם דתייל דין ירושה
 גס מל מיקר זכות הך תיובא, שהם נכנסים במקומו לזכות
 בתיוב זה, וממילא דהתיוב הוא שלהםמטיקרא, הואיל שבא
 לאתר מיתתו. ולהכי הוי דינא דאין הבמית וכתובת אשה
 גובין מזה גם בלאו טעמא דראוי, דשמבודא דחוב לא חייל
 כי אס מל דין ממון לחור, והכא כיון דהדין ממון נמשה
 רק תחיי היורשין ולא להנהרג, איכ ממילא דאין כאן דין
 ממון לגביית הבמית וכתובת אשה, ואין גובין מהן. והוא
 הדין והוא הטמם לכל דיני ממון הבאץ לארס לאחר מומו,
 דלא צריכינן בהו לדינא דראוי, משום דבלאיה אין דין גבייה
 בהן, דליכא דין ממון בהו ברשות מורישן. ולא משכהיגן
 גוונא דראוי רק בנכסים שנפלו לו מאביו לאתר מותו, דאז
 הדין ממון מצמו ממשמש והולך בירושה דרך מליו, ובזה
 הוא דצריכינן לטעמא דראוי, כיון דבלאיה שימבודא מייל
 מלייהו ככל נכסי המוריש, אלא דשם איכא גם טמם השני
 דיכולין לומר מכה אבוה דאבא קאמו, ומל כן זהו שפסק
 הרמבים בסחמא להך דינא דאין האשה ובמיה גובין מנכסים
 שנפלו מאבי האב, ולא הזכיר טממא דראוי כלל, כיון דליכא

מ למקום אחר, וכשינ. י  מזה נ
ב אמר אביי בא מלי׳ ומתה  והבה בכחובוח דף ליה מי
 פטור שנאמר ונחן לאבי הנמרה ולא לאבי מחה, מילתא
 דפשיטא לי, לאביי מיבמיא ליי לרבא דבמי רבא יש בגר
 בקבר או אין בגר בקבר וכר מר בר רב אשי במי לה
 הכי מיהה מושה בנתח או אין מושה בגרוח מיקו. וברמביס
 פיא מהלי נמרה בחולה הטיו זיל בא מליה ומחה היז
 פטור מן הקנס שנאמר וכר. והנה השמיט הרמבים להך
 איבמיא דיש בגר בקבר או דמיחה מושה בגרומ, משוס
 דלפימ דפסק כאביי הרי שוב ליחא להאיבמיא, וכמטאר
 בדברי הגמ׳ שהבאנו. אלא דציפ, דלפי המבואר בדברי
 הרמבים שהבאנו, כל הך דינא דלא לאבי מחה אין זה
 רק בקנס ולא בבושה ופגם, ואיכ הא נמצא דהאיבמיא
 אם יש בגר בקבר או אם מיהה מושה בגרומ קיימא מריץ
ח ופגם, דאם יש בגר בקבר או מיהה מושה בגרוח  למגין טש
 והרי היא מופקפה מרשוח אב, איכ הא גם הטשח ופגם
 שלה, ומיז הא ליכא פשיטוחא דאביי, ואיכ למה השמיטה
ם. והפשוט בזה, משום דבאמה הרי ליכא נ״מ כלל  הרמבי
 מהאיבמיא למגין טשח ופגם, דהרי גם אם מופקמח היא
פ הס לאבי/ דהרי הוא הקודם בנחלה י ט  מרשוח אב ה
ז  ויורשה, ורק למנין קנס דאין אדם מוריש קנם לבניו מי
 הוא מאמרה האיבעיא אם יש בגר בקבר או אם מיהה
 מושה בגרוח, כיון דמשום דין ירושה אין האב זוכה בזה,
 וכיון דהרמבים פסק כאביי דבמחה ליכא קגסא, איכ שוב
 ליכא גימ כלל מהאיבפיא, וטל כן השמיטה. אלא דעדיין
 ציט, דהרי גימ לטגין הבטיח שלה, ראם יש בגר בקבר
פ מדיגא לה ורק שזוכה י ט  או מיהה מושה בגרוח והרי ה
 בהן האב מדין ירושה, איכ הרי הבטיח גובין מהם,משאיכ
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 הרי פשיטא דהחלח חיובו הוא רק בהחשלומין, דבמה שהזיק
 הרי ליכא הפסד ממון כלל, ואיכ הרי להדיא דגס בגזק
 מיקר חיובו הוא בהחשלומין, ולא גרפ גזק דאפחחי, מכספי׳
 מגזק דלא אפחחי/ רחל גם מל החשלומין בפיפ מיקר והחחלח
מ בפיב שם דסיל דכל דלא  חיוב. אלא דאפילו לדעח המי
, ליכא גזק כלל, כל זה הוא בליכא חסרון כסף,  אפחחי, מכספי
 ואין דבר שיגרום חיובא מליו, אכל בגזק דאפחחי׳, דאיכא
 מיהא דבר הגורם להחחייב, שפיר חייל חיובא בגזק דחבלוח
ס החלה חיובא טל החשלומין, ומשום דלא גרמ גזק מצמר  נ
 ושבח, ומשום רכן הוא גזהיכ של חיוב חבלוח, וכשיג.
 ואשר טל כן לטנק הדין דדמי קרקט. דדמח הרמכיםדדינן
 כקרקמ דאין נשבעין מליהן, חלוק דמי קרקט מדין חבלוח,
 דבקרקט דחיוט בא מחמה מצס הממון שהפסידו, מל כן
 החשלומין שהן חליפי פצס הקרקמ שהזיק גיכ דינם כקרקמ
 ואין גשבמין מליהן, וכמשיכ למפלה דכיון דבמיקר החיוב
 לא חלה מליו שכומה ממילא מיפטר, משאיכ בחבלוח, דהחחלח
 חיובו הס החשלומין גס בלא חיוב עצם הממון שהפסיד,
ק לחיובא דצמר ובושה, ונמצא ז  וכמשיכ דשוה חיובא מ
 דגוף החבלה לא חשיבא רק כדבר המטאחו לידי חיוב
 חשלומין, ובכהיג לא מהניא מה דליכא חיוב שבומה מל
 מצם הממון שהפסידו, אבל מימ החשלומין אינם דמי קרקמ
 ונשבפין פליהם, וגיחא השהא הא דפסק הרמבים גבי אנסח
ח ההורה פ ט  אוחי והוא אומר לא כי אלא פחיחי רנשבמ ש
 משום מודה במקצה, וכן הא דהביא הראביד מהא דחנן
ד חבלה בי שנים והוא אומר לא הבלחי בך  בשבומוח דף מי
 אלא אהח דהוי מודה במקצח, כיון דכבר נמבאר דבחבלוח

 לא הויין החשלומין דמי קרקמ ונשבמין מליהן, וכשינ.

 הלכות נחלזת
 פיה הליח נפל מליו הביח ומל אביו או שאר מורישין
 ומליו כחובה אשה ובמיה יורשי האב אומרים
 מה הכן החלה ולא הניח כלום ואבד המוב ובמיח אומרים
 האב מה החלה וזכה הבן בירושחו ויש לנו לגבוה ממלקו הרי
 הנכסים בחזקה היורשין ומל האשה ובמיה להביא ראי, או
 ילכו להם בלא כלום מכיל. ומבואר מזה ראם אך מח
 הבן חחלה שוב אין הבמיח גובין מנכסי האב שמח אחיכ,
, בביב דף קניז מיייש. אלא דטממא  והדין הזה מפורש בממני
ב וכולן אין י  דקך מחני׳ נלמד מהא דחנן בבכורוח דף נ
 טטלץ בשבח ולא בראוי כבמוחזק, וקאמר שם בגמ׳ ולא
 בראוי לאחרי נכסי דאבי אבא, והחם קיימיגן אבכור ויבם
 וכתובת אשה, הרי דהא דחנן במחני׳ דביב דכחובח אשה
 ובמימ אינן נוטלין מנכסי אבי האב הוא משום דאין נוטלין
 בראוי, ולפ״ז ציע מל הרמבים שסהם הדברים ולא הזכיר
 טממא דאין במיה וכחובה אשה טטלין בראוי, שהוא זה
ן הנלמד ממשנחנו, ומשכחינן זאה גם בגווני אחריני, כגון  ד
 כופר דאינו משחלם אלא לאחר מיהה והוי ראוי, וכמבואר
ב, וכבר ממד בזה המלימ שם. האומנם דייל ק דףמי  בבי
 דדמח הרמבים דבמיח נוטל בראוי, ונלמד זאח מהא ראיחא
ט דטטמא דמהני׳ הוא משום דמצי למימר י  בביב דף קנ
ה דאבא קאחינא, וכדאיחא בסוגיא שם ואסיר ט  אנא מכה א
 לא מצי אמר מכה אבוה דאבא קאחינא וכו׳ כי מה הבן ואחיכ
 מח האב מאי הוי נימא להו במיה ירושה אבוהון קא שקילנא,
 הרי להדיא דאעיג דהנכםיס הרין ראוי, שבאו לו בירושה
ח גובה מהס, אי לאו משוס טממא מ בפי  אחר מומו, מי
 דמכח אבוה דאבא קאחינא, והא דצריכינן בבכורוח לטממא
 דראוי, הוא משום בכור ויבם, דאינהו מכח ירושה קא שקלי,
ה דאבא קאחו, ט  ילא שייך גבייהו טטמא דמכח א
נ דטטמא  ופל כן צריכינן בהו למטמא דראוי, אבל אהי
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ק באמת לגס כ. א  משגים, ואיך סמכינן אשמרא להד מפי
ח אינם  קושיא הראשונה במקומה פומלת, להרי כל פי
 מדפים כלל מגוף הנייק, וליכא רק הגלתן שממידק על
 הטיק, או על השפר, וכעיכ ליל, חהו גזהיכ, להגדתן
 שבשער משיי׳ לי׳ לשערא ותשיבא גס עלות ראי׳ על גיף
 המעשה של הנייק וכדומה, ואיכ הרי כ״ז לא שייך רק
 אם גימא דהויא הגדה כשרה, ואז ממילא תזר בו כל הגזהיכ
 של שערות, אבל לרמת הרמביס דהויא הגדה פסולה, משום
 דהויא מפיכ, איכ ממילא אין כאן עדות כלל, וקשה דאיך
 מהני ע״ת בלא מימ, והא כיון דבעלה הגרתן הרי אין
 כאן שום עדות לאשורי׳ שערא, וממילא אין כאן עדות על
 מצס הגויק, והוי מקדש ומגרש בלא עדים דבעל הגויק.
מ גס  ועוד דלא הוי שער כלל, וכדקייל דבעיגן מיה או מי
 למגין אשורי שטרא, וכמבואר בכתובוח דף ייח עיב דיסוד
 השערות הוא משום דמדיס התתומין על השער נמשה כמו
 שגתקרה עדותן בביר, וקשה מל הרמבים שפסק דהמגרש

 במית לבד מהגי, דהא הוי מפיכ, וציע.
 ונראה לומר, דהגה באמת הרי מבואר בגעין דף עיא דעדוס
 בכתב בעלה, מהך דרשא דמפיהם ולא מפיכ,
 ופשוט דאין זה סותר לדין שערות דעדותן בכתב קיימת,
 משוס דשגי דיגיס הם, עדות בכתב פסולה, ועדות שבשטר
 כשרה, ובזה גם הרמביס סובר כן, ורק דאס באגו לדון
 אתו מקריא עדות שבשטר, בזה חולק הרמבים וסיל, דאין
ק ושמרורים וקנינים י  שטר אלא מה שגעשה לקגין, כמו ט
 וכדומה, דאיכא עלייה ו דין שטר מדיה, אבל מה שגמשה
 רק לראי׳, בזה דעת הרטבים דלאטקרי שטר, אלא עדות
כ. האומנם כי גם לדעת  בכתב, ועל כן פסול בהו מפי
 הרטבים הרי עיקרן של שטרות הוא רק במה שנעשה מדעת
מ זהו דין בפימ  המתתייכ, וכדעת כל הראשונים, אבל מי
 דלא חייל דין שטר רק היכא שנעשה לקנין, ועל כן כל
 שטרי ראי/ אף דנטשו כדין שטרות, מימ לא תייל עלייהו
 לק שטרות, והרק רק מדות בכתב, ופסולים משום מפיכ,
 ורק מדרבנן הוא לטלותן מתקיימת וטהנ בהן לין שטרות,
 אבל אהיג דשטרי ממשה וקגין גם לדטת הרמבים הם
 מרית, ומועילין בין לגמר מעשה ובק לעדות, ומיושב היטב

 דעת הרמב״ם.
 והנה בסנהדרין דף ליב איתא ולטעמיך תקשי לך מתגי'
 שטרי חוב המוקדמין פסולים והמאותרין כשרים
 ואי סיד בעינן דרח מאוחרים אטאי כשרים וכו׳ ארית
נ בדויה שנאמר טשפט אחד יהי׳  דית אחד דימ ואחד די
 לכם ומימ אמרו לימ לא בעינן דרה כלי שלא תנעול ללת
 בפני לוין, וקשה לפייז מהא לתגן בגטין לף פיו לגט שאין
 בו זמן אם נישאת הולד כשר, וקשה דהרי התם מלאורייחא
 במינן לרח, וכיון לאין בו זמן הלא הגט פסול לית, ואמאי
ק משום חי  אין הולד ממזר, וכבר הקשה זאח הניי, ו
. ואכחי קשה לפייז מהא ׳ ני  לאפקעינהו רבק לקידושין מי
 דקאמר הגמ׳ בגטין דף י״ז מפגי מה חקט זמן בגטין
 ומפרש שם משום בח אחוחו או משום פירי, וקשה והלא
 מדאורייחא בעיגן זמן משוםלרח, דבלאיה פסול. וכן קשה
 מהא לאיחא ביבמוח לף ליא לבשטר קילזשק לא חקנו
 זמן משום ללא שייך הך חקנחא לשמא יחפה ומשום פירי,
ק משום לויח. וכן  וקשה דהרי אכחי מדאוריימא במינן ז
 קשה מהא דאיחא שם דבשטר שיחדור לא במינן זמן, והלא
 מדאורייחא במינן זמן משום דויח, ואיכ הוא עבד גמור
 מדאורייחא לכל דבריו. ובהא לא שיץ חירוצו של הניי
ני/דהלא אם גם אפקעינהו  משום דאפקעינהו רבנן למבדוח מי
 לא מדיף מהחפקיר עבדו דצריך גט שיחדור, ואם נימא
 ראפקעינהו רבנן לעבלוח מיניי כמו שלא הי׳ עבל מעולם,
 איכ אץ כאן גירוח כלל, להלא גייר עצמו רק לשם טבלות

 ולא

 אם אין בגר בקבר או דמיחה אינה עושה בגרוח והרי עיקר
 החיוב של בויפ לאביה, איכ אין הבמיח שלה גובין מהברפ,
 וכמבואר להדיא ה ך ג״מ בחום׳ שם, ואיכ הא איכא נימ
 מהאיבעיא גם לעגין בויפ, דליחא מיז פשיטוחא דאביי,
 והדר קשה למה השמיטה הרמביס. וציל בזה, משוס דאף
 אם מיתה מושה בגרות או דיש בגר בקבר והבויפ שלה,
מ הרי זכייתה בהבויפ היא לאחר מיתתה, וא״כ הא הוי  מי
 ראוי, דאין הבע״ח גובה מזה, ושוב ליכא נימ מהאיבעיא
 לענין בויפ. אכן מאחר דלא הוזכר ברמבים כלל הך לינא
 לראוי, איכ קשה הדבר לומר דהשמטת הרמבים תהא
 מטעמא דאין בעיח ניטל בראוי, כיון דעיקר דין ראר הושמט
 ברמבים. אכן לפמשינ הרי ניתא, להכא כיון חכייתה בהך
 ח יובא היא לאחר מיתתה, איכ ממילא דחלות דין ממון שעל
 הך תיובא הוא רק תחיי אביה, ומשים דאביה יורש עיקר
 הזכות של הך חיובא, שהחיוב שלו הוא משמה הראשונה
 עד שלא בא החיוב לרשותה, ומתילא דלא תל בהתיוב דין
 ממון רק תתת ירי אביה ולא תתת ירה כלל, וממילא דאין
 הבעיח גובה מזה, דשעבורא דבעיח וכתובת אשה רק על
 דין ממון לחוד הוא דרמי. אשר על כן להכי הוא שהשמיט
 הרמבים האיבעיא דבגרות לאתר מיתה, כיון דליכא מזה
 שום נימ לענק בויפ, רק למטן קגסא לחוד, ובזה הרי

 כבר פסק הרמביס כאביי.

 הלכות עדות
 פיג הליל דין תורה שאין מקבלין עדות לא בדימ ולא
 בדינ אלא מפי העדים שנאמר מל פי שטס
 עדים מפיהם ולא מכתב ידן אבל מדברי סופרים
 שתותכין דימ בעדות שבשער וכו׳ מכיל, והרמבין בספר
 המצות שרש ב׳ הקשה עליו וזיל מהן שאגו דטן בגעק
 בעדי תתימה בלבד והאשה המוציאה לפנינו גט תתוס מקיימין
 אותו בתותמיו ומתירין אותה להנשא על פי עדות השער וזה

ל.  לדברי הכל מכי
 והנה קושיית הרמבין על הרמבים נחלקת לשנים, חרא
 דהיאך הדין באם גירש או קידש בשטר שיש עליו
 עדים שפיר דמי, הא קיייל דהמגרש והמקדש בלא טדים
 לאו כלום הוא, ואיכ להרמבים דלא חשיבא עדות כלל מרית,
 מפני מה מהטא עדות שבשטר לשד׳ גירושין וקידושין עפיי
 עדות זו. ואם כי בזה פליגי ר״מ ור״א אי עדי חתימה
ט כרתי, אכתי קשה לרימ איך מהט עית הא  כרתי או עי
 היי מפי כתבם. וביותר קשה מל הרמבים במצמו שפסק
 בפיא מה׳ גימשק העיז וזיל תתמו בו שנים ועבר ונתנו לה ביט
 לביגה וכו׳ היז כשר הואיל ועדים שבו כשרים והרי הגע עצא
 מתתת ידה עכיל, הרי דפסק להדיא דמית מהט לכרע
 אפילו לריא, ואמאי הא הוי מפי כתבם, הא מדא. ועוד
ט ט פ ל ט  קשה על הרמביס, דאמאי סמכינן באשה המוציאה ג
 לומר שגתגרשה, וסומכין ע״ז עיי עית שבגט, והרי להביא
 ראי׳ שגתגרשה במיגן מדות גמורה מרית, משוס דאץ דבר
 שבמרוה פחות משגים, ועדות זו פסולה מרית, משום דהויא

 מפי כתבם להרמבים.
 והנה על קושייתו הראשונה ייל, דהא דלא מהני מפיכ,
 הוא רק לענק דין הגדת עדות, דמפיכ לא חשיבא
 הגדה כלל, אבל למנין הך רינא דהמקדש בלא עדים לאו
 כלום הוא, הרי אין זה שייך להגדה עדים, אלא דבעיק
 עדים על ממשה הטיק, ולזה שפיר מהגיא גם עדוח שבשטר,
> ומועלה ו  דגהי דלא חשיבא הגדח עדוח, אבל מדוח מימ ה
. אבל הקושיא השני׳ חקשי עדיין, דאיך סמכינן ק י  לשוי׳ ט
 על השטר לענק ראי* שנתגרשה, דבזה הרי בעינן גם הגדה
 עדוה, ככל מדוח רעלמא, כיון דאין דבר שבערוה פחוח



 נ עדות חיים חלד קח
 מל שכירי חוב החאוחרין דחשר לויח, והא לפיימ לחקיט
 רבגן דגם שערי ראי׳ יהי׳ דין שער עליהם, א״כ הא לא
, וכמו דכשר בהו מפ״כ כמו כן לא בעיגן דו״ח. ה י  בעו ד
 אכן לפי המבואר דרו״ח הוי מעצם העדוח, ואך דבשערוח
, איכ י״ל דאפילו לבתר דתקיגו ה י  הוי דיגא דלא במיגן ד
מ כיז הוא רק  רבגן רגם שערי ראי׳ יהיו בכלל שערות, מי
 לעגין מפיכ וכדומה, דהויין רק מדיני הגדת ערות, אבל בכל
 הצורך לעצם העדות, בזה דיני עדות עלייהו, ובעינן שתהא
 מרותן מועלת וכשרה, והא דשערי ראי׳ דין שערות עליהם
 אף בלא דוית, הוא רק משום התקנה דנם ערות דימ לא
 בעיא דויח, וזהו דפריך הגמ׳ על שפיח המאותרין דהא
 חסר דויח, ומשני רעדות דימ לא בעיא דויח. ועיין
 ברמביס פית מה׳ עדות שפסק דהעדים ששכחו עדותן גתבעל
 השער, הרי דסיל דנם לבתר התקנה מימ כל שערי ראי׳
 דין עדות עליהם בכל הגוגע לעצם המרות, ואפילו לדעת
 הראביר שחולק שם, הוא רק היכא דהשער כבר געשה
 בהכשר, אבל לעגין אשוויי שערא מתתלה, ייל דגם לדעת
 הראביד בעינן שתהא עדותן כשרה בכל הנוגע לעצם העדות,

 וכפי המבואר בסוגיא דסנהדרין שהבאנו.
 והנה ביבמות דף ליא ומפני מה לא הקנו זנק בקידושין
 וכו׳ אבפיא משום דלא אפשר היכא ליעביד וכו׳
 ליגתה גבי עדים אי דזכירי ליתו ליסהוד ואי לא זימנין
 דחזו מכחבא ואחו ומסהדי ורחמנא אמר מפיהם ולא מפיכ,
 וכבר הקשו הראשונים דכשערוח הא ליכא להך פסולא
כ. ונראה לומר, דהנה בפיח מה׳ מרוח  דמפיהם ולא מפי
 הליה כחב הרחבים זיל אחד הכוחב פדוהו על השער או
 שנמצא כחוב בפנקסו בכחב ידו פלוני העיר אוחי עליו ביום
 פלוני בכך וכך אם זכר מעצמו או הזכירוהו אחרים ונזכר
 מעיד ואם לאו אסור להעיד שאין זה דומה אלא למי שאמר לו
 אדם נאמן פלוני יש לו אצל פלוני כך וכך והעיד הוא שיש
 לזה אצל זה והוא אינו יורע מן הדבר כלום אלא חפי האחר
 שמע והעיד מכיל, וקשה למה נקע הרמבים עעמא דביעול עדוח
 זו משום דהוי מר מפי מד, והרי בסוגיא דיבמוח מבואר
כ. אכן נראה דשני העממים  דמרוחן במלה משום דהויא מפי
 אמח. דאם באנו לדון שמרוהו הראשונה שבכחיי הוא מביא
 לביר, בזה הוי הפסול משום דהוי מפיכ, ואין זה עד מפיע,
 כיק דעדוח של עצמו הוא שמביא לביד, אבל אם נימא
 דעחה הוא מעיד מדוח כשרה על פי מה שנודע לו מהשער
ה שנעשה שמר ונחקרה  שנהקר בביר, זה הוי מד מפיע, ח
 מרוחן לא חשיבא עדוח עצמו, ועל כן הוי מד מפ״מ.
 וממחה הרי ניחא הסוגיא דיבמוח דקאמרה דהוי מפיכ,
 ואעיג רכל שמרוח דעלמא לא הזיין חפ״כ, דבאמח בשער
 איכא חרי דיני, דין חורה עדוח שכו, וגם זה דהוי שפר
נ במילה, דמדין חורה  ונחקרה המרומ שבו, והמרוח ממי
 שער שבו הוי עמפימ, ובלאו האי עממא דשמר דהוי כמו
נ בעלה. ואשר  שנחקרה מרוחן הא הוי מפיכ, ומדוחן ממי
ם ש  מל כן זהו שהביא הרמבים גם הך עעמא דממפימ, מ
 רקשה בהסוגיא דיבמות דבשערוח הא ליכא להך פסולא
 דמפיכ, ומל כן מיישב הרמביס דכל עיקר דין שמר דכשר
 בי׳ מפיכ, הלא זהו רק במה שנחקרה מרומן בביר, ולפנק
. והמ0אר מזה, דדעח הרמבים מ י  לסמוך מיז הר ממפ
 דבשמרוח ליכא לפסולא דמפיכ ומשום מממא דמדוחן כמו
 שנחקרה בביר, והיינו כמשיכ דלהכי לא בפיק בשמרומ.
 כל דיני קבלח והגדמ מדומ, וכמשינ. וציל להממם דעמפיע
 שהזכיל הלמבים הוא לק משום שמל, אבל למנין כחב ידו
. כ י פ  בחרא ממרי עממי םני, או דהר ממפימ, או דהוי מ
 ובאמת קשה מאד לפייד הלמבין דגם שערי ראי׳ רץ
 שער מליהן, ואיה בהו הך דיגא דפרים ההמומים
 על השער נעשה כמו שנחקרה עדוחן כביר, ואפיה אמריק

 בסנהדרין

 חרושי רבנו הלכ
 ולא לשם ישראל, וחסר לו קבלה פול מצוח הנוהגים בישראל
 זלא בפבדים, וגם בפיקר הגירוח חסר לו הא דלשם ישראל,
 זאם אין כאן פבדוח אין כאן גירוח כלל, והא קיייל ביבמות
 לף מיה לכשמה שמשחחרר לא בעיגן דמחו ומעבילין אוחו
 בעיכ, ולדעח הרבה מהראשונים עבילה זו אינה אלא
 מדבריהם, משום שכבר גייר עצמו בשעה שנעשה עבד,
 ובעיכ מוכרח דלא אפקעיגהו רבגן לעבלוח מיגי׳, ואיכ אמאי
 איצ זמן. ובאמח דכחה דיני עדוח ליכא בשערוח, וכדחנן
 בגעין דף י״ז דנחחם בלילה כשר, והרי קייל דאין מקבלין
 מדוח בלילה. ופל כן נראה פשוע, דזה דקאחר הגמ׳עדים
 החחומין מל השער נמשה כמו שנחקרה מדוחן בביר, זהו
 כל עיקר גזה״כ דשערוח, דלא שייכי נבייהו כל דיני קבלה
 מדוח והגדה עדוח, והרי עיקר יסוד קבלה עדוח היא דוקא
 בפני ביד, והכא בשערוח לא במינן ביד כלל, וממילא כיון
 דלא בעינן ביד לא בעינן דויח ולא במינן דוקא ביום,
 רכל זה לא נאמר אלא בביר איך יקבלו המלוח, אבל מאחר
 לבשמרוח לא בעינן ביד, לא בעינן כל הדינים הנאמרים
 בקבלח עדיה, וזהו הרין דעריס החחומין על השעל נעשה
 כמו שנחקרה עדוחן בביר, דלא בעינן בשערוח כל דיני
 קבלח והגדה מדוח. והא דפריך הגמ׳ בסנהדרין על שמיה
 המאוחרין אמאי כשרים הא בעינן לויח, היינו משום דהחם
 קאי מל שעלי לאי׳, לאק מליהם לין שעל כלל, רק דין
 עלוח בכחב, וכמשיכ לממלה בלמח הלמבים, ומל כן שפיר
ק י  פריך הנמ׳ אמאי לא בעינן לויח, משאיכ בשעכי ט
 ושיחרול וקנין, דדין שער פליהם, ובשמר הרי לא בפיק
 דו״ח, וכמשינ למפלה, ופל כן שפיר כשרים דיה נם באין
 בהם זמן. מכיפ נהבאר, דהא דאמריגן בגמ׳ מדים החחומין
 מל השער נמשה כמו שנחקרה מדוחן בביר, נכלל בזה ללא
 בעיגן בשמריה כל דיגי קכלח מדוח והגדחה, וגם נחבאר
 לזה לוקא בשערי קנין, לדין שסר עליהם, אבל לא בשערי
 לאי׳, ולפייז שפיר פסק הרמבים בהך פסולא למפיכ, לזהו
 גיכ פסול האמור בדן הנדה מדוח, דשעלי לאי׳ מדאולייחא
 פסולים משום דהויין מפיכ, ולא הקשי מלי׳ משמרי גויק
 וקנק ושיחלור דכשרים מדאורייחא, ולא פםליגן להו משום
 מפיכ, להחם הלא לין שעל עליהם, ובשטלוח הלי לא במינן
ח וכמשינ, ועל כן לא שייך בהו גם פסולא ח  לין הגלה וקבלה פ

 למפי כפבם גיכ.
 ולכאורה אכ,חי יש לפקפק בזה, לכיז ניחא לק הא
 ללא במינן יום ולא מפיהם בשמלוח, משום
ם מלוהן, וזה לא במינן בשמלוח, ד פ ץ יגילו ה  לזהו לין א
ה הוא לין בפצם המלוח, לאימחי סמכינן י  אבל הא לבפינן ד
 מל פלוחן ופלוחן מחקבלח לק בפלוח ללושה וחקולה, איכ
 אכחי הקשי אמאי לא בפינן לויח בשעלוח כיק להר לק
ח ובביק  במלם המלוח. אכן הלי איחא בסנהלדן לף פי
 לף צ׳ וכליה לף כיו לההולג בפני ביל מייב מיחה משום
 ללא ההא שמימה גדלה מלאי׳, והא ולאי לאק הכיל נאמנים
 יוחל מהמדם, ואיכ קשה הלא חסל הך לינא דדו'ח,דהרי
 לא במינן שילפו הכיל היום והשמה, לאם נימא שיחקיים
ם מל הביל ד  בביל הלין של לויח בראייחן, הלא אז לין מ
 ואין מל נמשה דק, אלא ולאי, לנהי ללויח הר לין במצם
ן צליכה להמקבל, ה ד מ ל א כ י  המלוח, אכל מימ כל זה הוא ה
, ואיכ כשמלוח מ בעדחן י  אבל בלאיה לא כעינן כלל מ
ה י , ממילא ללא בעינן בהו ד ח ד  לליח בהו p קבלח ע
ן בהסוגיא לסנהללין כ, וכמנףנ. ובזה ניחא מה לקשה מדי  *׳
ה ד ע ם כ ח משום לדנ י  שהבאט לשסלי לאי׳ צליכק מ
ד  בכתב, וקשה להלי כל זה הוא מליח, אבל מלבליהם ה
ן שמל פליק, כמבואל ככחוכוח  פשימא לגם שפלי לאי׳ ד
ם החחומין מל השמל ד  לף י״ח לגם כשסלי לאיי אמלינן מ
ך כגמ׳ ד  געשה כמו שנחקלה עלוהן בכיל, יקשה למאי פ
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 דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, וכן איתא בדף י״כו שם
 דגם שגים אחרים הבאין לפסול אח השמר השיבי חרי וחרי
 לגבי מדי השמר, ואיכ הכא אם אך גימא מחקרה מרוחן
 בביר דליח בהו פסולא דגחצא אחד מהן קאיפ, איכאמאי
 מהימגי הם במצמם או סהדי אחריגי לומר שישבו כולן
 כאחח לחחום, אלא ודאי דהרמכיס סובר רעל זה דאין
 בהן קאויפ לא אמריגן הך דיגא רעדים החחומין מל השטר
 געשה כמו שגחקרה מדוחן בביר, ולפיז הדרא הקושיא
 לדוכחה הא דבסחמא מכשריגן השער משום שיכול להיות
 שחחמו זה שלא בפגי זה, והרי אכחי ספיקא הוי ואיך

 מקיימינן השער מספיקא, וציט.
 ובעיקר דברי הרחבים, דגם בשער איחא להך דיכא
 דגמצא אחד מהם קאו״פ עדוח כולם בעלה, ציע,
 דהלא הך דיגא הוא רק כשגצערפו יחד הכשרים והפסול
 בחדא הגדה ובחדא קבלה עדוח, דהייגו בביר אחד, ואיכ הרי
 לא שייך זאח אלא במדוח בעיפ, דאיח בה דין קבלחעדוה
 בביר, ושייך בהו צירופא דחדא הגדה וחרא קבלח מדוח,
, דין קבלח מדוח בביר, וכל יסוד  משאיכ בשער דליח בי
 דינו הוא מה דמדים החחומיס על השער געשה כמו שנחקרה
 מדוחן בביר, ואיכ הא נמצא דכל מד בפימ בחמימחו
 געשיח מדוחו כמו שנחקרה בביר, אבל צירופא דחרא הגדה
 הרי ליח בהו, כיון דאין כאן דין ביד המצרפן, והרי זמ
 כמו שהעידו בשחי בחי דיגין, דליה בהו צירופא, והרי הן
 גחשנין כשחי הגדוח נפרדוח, וא״כ איך שייך בשמר הך
 דינא דגמצא אחד מהן קאויפ מדוח כולן במלה, וצ״מ.
 ונראה לומר, דהנה יסוד ההילכחא של שמרוח, שהשטר
 מועיל ושהוא כעדוח, הא עיקרה הוא דין הגדח ערוה, תהו
 טצמו של שטר מה שהוא לפנינו מדוח חקורה, דהלא
 ההילכחא של שטרוח היא דטדים החחומין טל השטר נמשה
 כמו שנחקרה מדוחן בב״ר, דכ״ז לא שייך אלא למנין דין
 הגדה מדוח וקבלח מדוח בביר, והיינו לזהו כל דינו של
 שטר מה שהוא לפנינו מדוח שנחקרה וגחקבלה כבר, אכן
 לפנין עצם דין מדוח, דהיינו גוף העדים של ראיימ המעשה,
 לזה לא שייך כלל ההילכחא של שטרוח, ודין ערוחם בזה
 כדין כל עדיוח שבחורה, ופשוט דעצם העדוח נעשית
ה. אלא מראה דגם  בשמח ראייה הממשה האמורה בשטר ז
 משייח השטר מצמו גיכ חשיבא ממשה, ובשמה שהמדים מוממין
 הויין אינהו גופייהו מדי ראי׳ של ממשה זה של משייח השטר,
 והשטר הוא הגדה המדים של ממשה זה. ויסוד לזה, מהא
 דפריך הגמ׳ בסנהדרין דף ליב טל שטיח המאוחרין אמאי
 כשרים והא במינן דרישה וחקירה, הרי דזמנו של שטר
 הנכהב כראוי חשוב דרישה וחקירה למנין קיום המרות
 שבשטר, וקשה דהרי כל דרישה וחקירה פירושה זמן הממשה
 ולא זמן המרוח, ואיכ מאי מהניא הא דנכחב בו זמן כהיבת
 השטר, והא אכחי זמן העדוח הוא דהוי ולא זמן המעשה,
 והיה צריך להיוח בדין דרישה וחקירה שיהא נכחב זמן
 המעשה, כגון בשטרי הלואה יהא נכמב זמן ההלואה וכדומה,
 אלא ודאי דעיקר הממשה שמליו חסוב והמקיים העדות
 שבשטר זה הוא עשייה השטר, ולהכי הוא דהוי זמן עשיית
 השטר במקום דרישה וחקירה של משייח המעשה, וכל שסר
 הבא לפגיגו הוא עצמו במקום קבלה העדוה בביר, וראיית
 המעשה ומיקר העדוח הויא במה חחימחן, שאז הם ממשים
 מדי ראייה מעשה שער זה. אשר לפיז נראה, דאם באנו
 לדון בדין צירוף עדי שער דינם חלוק, ראם נדון מל מלם
 הגדח המרוח האמורה בשער זה, דהוא זה מההילכחא רעדים
 החחומין טל השטר נמשה כמו שנחקרה מדוחן בביר, בזה
 אמרינן, כיון רכל עד בפיע הגדחו הויא כמו שנחקרה בביר,
 על כן הוי דינם כמו שהמירו בשחי בחי דינין, ואין אחד
 שייך לחברו בדין הגדהו, משאיכ אם באנו לדון על הערים

 עצמן

 בסנהדרין דמדיח בעינן דויח, איכ קשה משטרי גויק ושיחרור
ח. ונראה לומר, י ח אף שאין בהם זמן, והא חסר דו  דכשרים די
 דהגה בהא דאמרה חורה דבעינן במדים דויח, חדשה ההורה
 בזה שני דברים, אחד דהעדים צריכין להיוה דרושים וחקורים,
 והב׳ דהחקירוה הן חגופה של עדיה, דאי לאו קרא הוה
 אמיגא דהחקירוח אינם שייכים לגופה של עדוח, ודבר אחר
 הוא, והשחא מקרא ידעיגן דהחקירוח הן כגופה של עדוח.
 והשחא בשעריה דגזהיכ דלא במיגן בהו דויח, הייגו רק
 דגילחה ההורה דבשערוח לא בעינן מיה, וכשר בליז, אבל
מ אם כחבו בשער הדויח, הא חיהא דגם זה הוא בכלל  מי
 גוף העדוח שבשער, וממילא בהוכחשו בחקירוח הויא מדוח
 שבטלה מקצחה דבעלה כולה. וגס דגהי דלא בעיגן דרה,
 אבל מימ דין הכחשה בדויה לא פקע מיגייהו, ובטלה מדוחן,
 כיון דהדויח הויין מגופה של מדוח גם בשטרוח. ולפי״ז הרי נוכל
 לפרש קושייה הגמ׳ משטיח המאוחרין, משום דמאוחרין הוי
 הכחשה בדויה דפסול גם בשמרוח, וממילא לא קשהמגויק
 ישיחרורין שהבאנו דלא בעיגן בהו זמן, רזה הא הוי רק חסרון דויח
 דכשר בשטרוח. והגה לפי״ז גמצא,דלפי חירוץ הגמ׳ דחקיח כדי
 שלא חגטול דלה וכר, כשר בדימ גס בהוכחשו בדויה, ובאמח
 בזה נחלקו הרמבים והרמבין, רהרמבין סובר דלאחר הקנה גם
 בהוכחשו בדויה מדוחן קיימה, הובאה דמהו בבמהיח שטר
 כיט חיד, ומל כן שפיר גוכל לפרש קושייה הגמ׳ בסנהדרין
 משטר מאוחר, דהוי הכחשה בחקירוח, ומיז מהרץ הגמ׳
 דחקיח היא דגם בהוכחשו מדוחן קיימח, אבל לשיטמ הרמבים
, מדוח הליג דגם לאחרהחקגהאס הוכחשו  שפסק בפיג מה
 המדים בחקירוח עדוחן בטילה, איכ במיכ מוכרח לפייז
 דחאוחרין לא הויא הכחשה כלל, וקושייה הגנר הויא רק
 משום דנהי דמאוחר לא הויא הכחשה, אבל מימ לא מדיף
 מאין בו זמן דחסר דויח, ואיכ קשה משטרי גויק ישיחרורים
 כדלמיל, ובעיכ מוכרח לדעה הרטבים דשטרי ראי' לחוד
 ושטרי קגין לחוד, וקושייה הגמ׳ היא רק משטרי ראי׳, ועולים
 יפה דברי הרמבים בפיג מה׳ מדוח, וכמשיג למטלה, ודוק.

 פיה הליו שער שהיו עדיו מרובין וגמצא אחד מהם
 קרוב או פסול או שהיו בהם שגים קרובים
 זה לזה והרי אין המדים קיימים כדי לשאול אותן אם יש
 שם מדוח ברורה שכולם ישבו לחחום שהרי גחכווגו להמיר
 היז בטל ואם לאו חחקיים המרוח בשאר, ולמה מקיימין
 המרוח בשאר שהרי אפשר שחחחו הכשרים והגיחו מקום
 לגדול לחחום ובא זה הקרוב או הפסול והחם שלא מדמחם
ל. והגה קשה, מה מומיל לגו זה שאפשר להיוחשחחמו  עכי
 זה שלא בפגי זה, אבל הרי אפשר להיוח גיכ שחחמו זה
 בפגי זה, דאז הוי גמצא אחד חהן קאויפ דבמלה מדוח
 השאר והשטר בטל, ואיך מקיימיגן השטר מספיקא. וציל
 דאמריגן מיז מדים החחומים על השטר געשה כמו שגחקרה
 עדוחן בביר, וחזקה דאין המדים הוחמץ טל השטר אלא
 איכ נמשה בכשרוח, והוי ככל פסולין דעלמא לאגוסין ופסולי
 מדוח וקטנים דחבואר בכחובוח דף ייה דדינו של שטר הוא
 דהמדים החחומין בו נכלל במדוחן שנמשה בכשדוח, והינ
 העדים ממירים דליכא בהאי שטרא הפסול של נמצא אחד
פ. וכן חבואר לה׳דיא בחוס׳ גיטין דף ייח ובחום׳  מהם קאי
 ביב דף קסיב שכחבו דחלינן דלמילוי חחמו, ושוב הקשו
 על זה דאיך חלינן דלחילוי חחמו נישיילינהו וכמבואר במטח
 דף ר דשיילינן להו אי למחזי אחיחו או לאסהודי אחיחו,
 וחירן ריח דשאני שטר דמדיס החחומין מל השטר נעשה
 כמי שנחקרה עמחן בביר, והיינו כמשיכ. אלא דלפיז הרי
 קשה דברי הרמבים שפסק ראם טדי השטר בעצמן אומרים
 אי שיש שם מדוח ברורה שכולן ישבו לחחום היז בטל,
 והלא מבואר בכחובוח דף ייח דאין נאמנים לפוסלו, ומשום



 !דית דדים חלד קט
 לפי זה מכל שטרות דעלמא, דכל עד בפיע הר כמו שנחקרה
ה והוי כמו שהטילו בשתי בתי דינק, והויא י כ  עלותו ב
, לאין ממתן מתקיימת לרבנן דרינ, ה ת מיותלת במל מ  מ
 וכלאיתא בביב דף קסיה לשני עלים שהטילו בשתי ביל
 בפיע תליא בפלוגתא מ־״נ ורבנן, וכן לענק לין ראיית
 תתימתן להיא בכלל ראיית המעשה הא הויא גיכ עלותן
 חלוקה ומיוחדת, כיון רכל אתר ראייתו מיותלת על תתימתו
 לבד, דלא מצטרפי לרבגן דריביק דסיל דאין מרותן תצערפת
 טד שיראי שניהם כאתר, ואיכ איך מציגי שטרות לרבנן.
 ובעיכ ציל דשטרות שאני, רכך היא ההלכתא של שטרות
 שתתקיים ותצטרף עדותן. או דנימא כמו שהערני אחד
 קצת, לפמשיכ למעלה בדברי הרמבים בפיג מהל׳ עדות
 טיייש דבשטרות ליתנייהו לכולהו דיני דהגדת מדות וקבלת
 מדות, ממילא לית בהו נם הך דינא דמיותדת. אבל הרי כל
 זה לא שייך רק למנין דין מיותרת של הנדת עדות, דבזה
 שפיר מועיל השער, וזהו טיקר ההילכתא שהשטר הוא במקום
 הגדת עדים וקבלתם, ועדים התתומין בו נמשה כמושנתקרה
 ממתן בביר כהלכתה, משאיכ לענין דין עצם העדים וראיית
 המעשה והעדות, רזה לא שייך כלל לההילכתא דשטרות,
 וערי שטר שיין בזה כדינם לשאר עדיות, ואיכ אם גימא
 דגם למנין ראיית המעשה הויין עדות טיותדת, הא אכתי
 קשה לרבגן דריביק דאיך מציגו שערות כעולם, והלא אין
 עדותם מצערפת עד שיראו שניהם כאתר. אלא ודאי כמשיכ,
 דרק בהלכות שטרות הוא דהויא ראיית תתימתן ראי׳ מיוחדת,
 אבל לענק דין עדות שבה,וכן לענק דין עצם העדים וראייתן
 אין בהן דין מיותרת כלל, כי אם דהויק כת אחת ועדות
 אהח, ושפיר מצטרפי טדי שטר גם לרבנן דריביק. וכיה להדיא
 בביב דף קסיה שם דלרבגן דריביק אין טדי השטר טצטרפין
 כשחתמו זה שלא בפגי זה, וזהו להדיא כמשיכ, דבישבו כולן
ה אחה, בין לענק עצם העדים ובין מ  לחחום כאחח הויא ע
 לענק ראייה מדוחם. אשר לפיז מהבארים היטב דברי
 הרמבים כמשיכ, רזה שכחב דרין נמצא אחד מהם קאויפ
 טדוח כולם בטלה נוהג גם בשטר, הוא משום דין קאויפ
 של שטח ראי/ ולא משום פסול הגדה, ולהכי הוא דחלאה
 בעממא דנחכוונו להעיר, דהוא מדגי ראייה העדוח, וכשינ.
 ונלאה להוכיח עוד כדברינו, דהנה קשה עוד על הא
 לנוהג דין נמצא אחד מהן קאויפ בשטרוח, לפימ
 דאיחא במכוח דף ו׳ אמר רבא והיא שהעידו כולם בחוך
 כדי דיבור, ריל דאז נחשבין כולן מדוח אהמ, ומשום דכל
/ ה ד ע  בחכיד הרי יכול העד הראשון לחזור בו ולומר שקר ה
 ועל כן מדיין לא נשלמה מדוחו לגמרי, והדיין כולהו כחדא
ה שבשטר, מ ע  מדוח. והרי נראה, דחלוק בזה מדוח במיפ מ
 דבעדוח בעיפ אם אמרו העדים הכיר מעדוחן מדוח שקר
 הערנו, אף אם יחברראחיכ שהעדה הראשונה היחה אמח
 וחזרחן הימה שקר, מימ מדוחן הראשונה מיהא בטלה, ואעיג
 דחזרחן אין בה ממש כיון רהיחה נשקר, אבל מימ מאחר
 דבעינן שיעידו עדוחן לפני ביד ושביר יקבלו מדוחן, ועל
 כן כיון דחכיד חזרו לפני ביד יקייל דחכיר כדיבור
 דמי, איכ נהי דחזרחן היחה בשקר, אבל לפני ביר מיהא
 לא המירו מדוח זו האמחיח, כיון רחזרו ובעלו דבריהם
 לפני ביד בחכיד, ונמצא דלא היחה כאן הגדה לפני ביד
 כלל, והויא טדוח שלאנחקבלה בביר מדיין, משאיכ בשטר,
ה שקר העדחי, אם מ  אם המר שחחם חזר בו בחכיר ואמר ע
 יחברר אחיכ שמרוח חחימחו היחה אמח וחזרחו הימה שקר,
 השטר קיים למפרע, ולא שייך לומר דהא מיהא חזר בו
ח שבשטר הרי אין בה דין הגדה לאחרים, מ ע  מהגדחו, כיון ד
ה בביר, ורק דעדוחו מחקייממ מ  ואין בה דין קבלח ע
 ונחקרה מעצמה, ומל כן כיון רעמה חחימחו היא האמחיח
 הרי היא הקורה וקיימה, וחזרחו כיון שהיא דברים של שקר

 אינה

 חרושי רכנו הלכית
 עצמן בעיקר עדוחן, בזה שהן עצמן עדי שטר זה, עדי
 ממשה השטר ועדי ראייה מעשה זה, בזה שפיר מצטרפין
 יחד כדין כל עדיוח דטלטא, דכולהו כה אחה של עדוח
 הם למשייח השטר ולראייה מעשה זה. אשר לפיז ניחא הא
 דפסק הרמב״ם ראם ישבו• כולן כאחה לחחוס טל השטר
ה כולן, וכבר הקשינו עיז ד  והיה אחר מהם קאויפ בעלה ע
 להא הייין שהי עריוח בשהי ביר דלא מצטרפי יחד וליה
 בהו דין נמצא אחד מהם קאויפ, אכן מטחה הרי ניחא,
 להרי הך דינא ממצא אחד מהם קאויפ שייך בין בהגדה
 בין בלאי/ וכדחנן במכוח דף ו׳ ראם נחכוונו להמיר בטלה
 מדוח כולן, ופסק כן הרמבים בפיה שם, וכיון שישבו כולן
 כאחח והוו כה אהח בעצם המרוח ובראייה המעשה, שפיר
ה כולן מדין נמצא אחד מהם קאויפ בשעה ראי/ מ  בטלה ע
 ובאמח שכן הוא מבואר מחוך דברי הרטבים טצמן שכחב
 זיל אם יש שם עדוח ברורה שכולן ישבו לחחום שהרי
 גחכוונו להעיד היז בטל, וציט דלמה לנו להך טעמא דנחכוונו
ה והגדה עדוח, איכ למה מ  להעיד, והרי חחימחן היא ע
 לנו שם כוונה להעיר, אלא ודאי דעיקר הפסול של נמצא
 אחד מהם קאויפ שכשטל הוא לק משום מצם מדוחן וראייה
 הממשה, ולא משום הגדחן שבשטר, ומל כן צריכינן בהו
פ בשמח  לטעמא דנחכוונו להמיר, כדין נמלא אחד מהן קאי

 ראי/ והיינו כמשיכ.
 אכן אכחי ציע על דברינו, דנראה רכל עדים החחומין
 מל השטר. טכיון דחלוח הדין שטר הוא עיי כל חחימה
 בפימ, איכ ממילא רכל אחד מיקר מה שנטשה מד הוא על
 מלוח הדין שטר דאהי מכה חחימחו מצמו, אבל על הלוח
 ליז שער שהכה יחר מדים החחוחין בו מיז לא הוי טד
 כלל, ונמצא רכל עדי שטר עדוה המעשה וראייה המעשה
 שלהן מיוחדה וחלוקוח הן, רכל עד הוי דין ראייה עדומו
ק טל זה הדין שטר שנעשה בחחימחו, ולפיז הלא נסחר  ל
 משיכ דדיינינן בשטר הך דינא ממצא אחד מהן קאיפ עדוח
 כולן בטלה מל מצם המדים במח חחימחם, משום דחשיבא
 אז ראייח מדוח של כולם ימד, וממחה הרי נסחר זאח,
 כיון דראייח כל אחד מהמדים הויא מל מעשה בפיע,וליח
 כאן כלל הך פסולא דקאויפ של שעה ראי/ וללא כמשיכ.
 אכן נראה, ראם באנו לדון בעיקר דין מדוחן, שהן מדים
 שיהא נעשה על ידם שטר שיהא בו דין קנין ושעבוד וכדומה,
 בזה הרי הן מדוח אחה מל מעשה אהח, וכולהו כה אחה
 של עדוח הם, ורק דאחיכ בעשייה השטר בממימחן הוא
 דנחלקין ממילא לשחי מעשיוח עיי ההילכחא דשטרוח הנאמר
 בדין חחימח עדים. ואשל על כן, נהי דעיקרו של שטל
 ומשייחו הוא חחימה המדים. אבל מימ דין מדוח שבשטר
 זה הרי לאו בחחימה חליא מילחא, כיא בהעדים נופייהו,
ם בהן, בזה הוא שהשטר נעשה ד  במה שהן עצמן דין מ
 זמחקיים מל ידם, וזהו מיקר הממשה שממידין מליו, ומשייח
 השטר ממילא הוא דקאהי, דבזה שהן הן המדים ממילא
 שחחימחן מוטלת לאשורי, שטרא, ואיכ כיון דבמצמן של
ם ועיקר מדוחן הן כה אהמ על מעשה אחד, מל כן ד  ע
 שפיר חייל מלייהו דין נמצא אחד מהם קאיפ של שעח
. ונראה דגם בחחיממן גיכ דינן מהחלק, דבדין שטר , י א  ר
 חשוב מעשה בפיט במחימחו, אבל למנין דין מדוח ודין
, אהח של  ראיית העדות שיש נשעה חחימחן חשיבא ראי
 עדוח, להואיל ועיקר העדים כה אחה הן, איכ ממילא דגם
מ לאי, אהח של  הממימוח שיש נהן דין חלוקת שטל מי
 עדוח היא. ויסוד לכל זה, מהא דאיחא נסנהדרין דף ל׳
 להניא למולם אין מדוחן מצטרפח מד שיראו שניהם כאחד
ק אומל אפילו נזה אחל זה, ואין מדוחן מחקיימח י נ י  ד
ד עד שיעיד שניהם כאחד רינ אומר שומעין דנריו י נ  ב
 של זה היום וכשיבא חבירו למחר שוממין אח דבריו, וקשה
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 ולפסול את השטר בזה, כיק דבאמת סיל להרמבים למל
 הך פםולא לנמצא אתר מהן קאויפ לא אמרינן כלל להוי
 כמו שנתקרה מרומן בביר, ומימ בסתמא כשר משום דבלאיה

 ליכא תששא כלל, וכמשיכ.
 והנה בטעמו של הרמבים דסיל דלא אמרינן טל הך
 פסולא דנמצא אחד מהן קאויפ הך רינא רטרים
 התתומין על השער נמשה כמו שנתקרה עדותן בביר, מבואר
 בביי סי׳ מיה דהוא משום דהשער מלמו כמו שהוא לפניט
 הרי הוא עם הריעותא ממדות הקאויפ שבו. וייל מור,
 רכל עד החתום בשטר אינו כתקור רק על עצמו, ולא מל
 העדים האחרים החתוחין עחו, ועל כן אין בעדותן רק
 שחתימתן כשרה מצד עצמן, ולא מפסולא ממצא אחד מהן
 קאויפ דהוא פסול הנעשה מתתימת השני. אכן כל זה הרי
 לא שייך אלא אם נימא דהפסול ממצא אתר מהן קאו״פ
י תתימתן, ומל  שבשטר הוא פסול הנדה, והפסול נעשה מי
 כן אמרינן דכיון רעל תתימת השני אין זה מטיד כלום,
 ממילא דאין בעדותו לנבי השני אם הוא קאויפ, אבל לפמשיכ
 דהך ממצא אתר מהם קאויפ שבשטר הוא פסול בעיקר
 ראיית טלותם, איכ הא נמצא לשוב הגלת כל אמד בתתימתו
 פסולה היא מעיקרא, כיון דכבר הס פסולים וטוטדים,
 וממילא דבזה מעשה כמו שנחקרה עדותן בביר דהגדתם
 כשרה מצד עצמם, איכללא בזה נס הא שלא הי׳ בהן פסולא
 ממצא אתר מהן קאויפ בראייתם, דאז גיכ הלא הגדתם
 פסולה מצד עצמם, ומדפסק הרמבים דלא אמריגן בזה הך
 רעדים התתומין טל השטר געשה כמו שגתקרה מרותם
 בביר, שימ דפסולו הוא פסול הגדה ולא פסול ראי׳, ודלא
 כדבריגו. ולפי עממו של הביי גיכ לימ, אס אך גימא
 דהוא פסול ראי׳, אס זה חשיב ריטותא בהשטר, כיון
 דהשטר לא הוי רק טרם לחוש דילמא ישכו כולן כאחת
 וגפסלו אז בשטח ראי׳, אבל בטצם חתיטת הטדיס הרי
 ליכא שום ריעותא, כיון דמדיות מתולקות הן, וא״כ אמאי
 לא טמא גם בזה עדים התתומין על השטר געשה כמו
 שגחקרה מרותן בביר. אכן גראה, דבאמת גם זה שהן
 עלחן הויין עדים בעדות זו שבשער, הכל בחתימתן הוא
 דהויא זאת, דבזה הוא דגעשו עדי השטר, וזהו כל יסוד
ן שטל השטר לית בהו  טלותן, ובלטלי תתיטתן ולין טמה
 שום דין מדות כלל, ואך לבתתימתן גופה מחלקינן ואמרינן,
 דבהלכות מדות במה שהן עצמן גמשין עדים מל הך מעשם
 בזה כולהו כת אתת של מדים הס, וכולהו אתדא מילתא
 קמסהדי, דשטר זה שחתומין מליו הוי תר ממשה לגבי דין
 מרותן, משאיכ לגבי דין הגדת מדות שיש בהשטר, בזה
 תתימת כל אתר תשובה הגדת עדות מחולקת, וגס דין שטר
 בפימ, כיון דכל אתר בפימ הויא מרותו כמו שגהקרה בביר
 גם בלא חברו, וכשיג. ומכיפ הא מיהא ודאי, רכל יסוד
 עדותן וראיית ממתן הכל הוא בחתיחחן, ובזה שהן מדי השטר
 זהו כל דין עדות שלהן, וגס הא דבישבו כולן לתתום כאמת
/ גיכ בחתימתן  תיילא בהו פסולא דקאויפ של עדות ראי
 הוא דגעשה זאת, דהגך כולהו שישבו לחתום אס אחד מהם׳
 לא תתם פקע מיט׳ דין עדות לגמרי, ואינו לא עד ראי'
 ולא מד הגדה, וכן אם תממו כל אתר בשטר בפיע, לפימ
 דקייל הודאה אתר הודאה מצטרפין ועדותן מועלת, מימ׳
 גראה ודאי דלגבי דין גמצא אתר מהם קאויפ איגן מצטרפין,
 ומשום דכיון דהשערות תלוקין על כן הויין עדות מתולקמ
 גס בעצם דין מדות שלהן, ואך בזה שהן תתומין כולן ביתד
 טל שטר אתר בזה הוא דגעשו כת אתת, ומשום דלגבי עצס
 דין עדותן וראיית עדותן הוי הך שערא חד מעשה, כמן
 דת ד שטר הוא, ולפיז הרי מיושב היטב הא דלא אמריגן
 מדים התתומין על השער געשה כמו שגחקרה מרותן בביר
 להפקיע מיט׳ הך פסולא דגמצא אהד מהם קאויפ, דכיון

 דחתימת

 אינה מוטלת לבטל העדות, ומה שתוזר בו בתכיד לא איכפת לן כיון
 דהיא מזרה של שקר. ולפיז ציע, איך שייך בשטר הך דינא לנמצא
 אתל מהם קאויפ עלות כולן בעלה, והרי בדין עדות כולן בטלה
 הא בעינן שיעילו כל העלים כל אתל מהן בתכיל של תברו,
 ואיכ הרי לא שייך זאת אלא בעלות בע״פ, ליכול לחזור
 ולבטל מרותו בתכיד, ומל כן מועיל התכיד לצרפן לעדות
 אתת, משאיכ בשטר, דאף בתכיד ניכ אינו יכול לבטל עדותו,
 ואיכ הא כבר ננמרה טדותו אף קורס כיד, ואיכ לעולם
 דינו כלאתר כיד, דקי״ל רעדות השאר קיימת, והינ בשטרות
 לעולם דכוותה, וצ״ע. ואפילו אם גימא, דגם בשטר מועלת
 חזרתו תכיר שאמר עדות שקר העדתי לעגין זה שלא גאמין
 לעדותו שבשטר כל זמן שלא יתברר שעדותו שבשער היא
 האמתית, אבל הרי זה לא יועיל רק לעגין שיוכלו העדים
 להטמוחט שלא יחברר לפגיגו שחתימתן קיימת, אבל באמת
 הרי עדותן שבכתב קיימת ולא חזרתן, ולענין הךדיגא שהכיר
 עושה עדות כולן מדות אתת ומצרפן, הלא בעיגן שיוכלו
 לחזור ולבטל עדותן באמה, אבל מה שיכולין לחזור ולהעעותט,
 זה איגו מועיל כלל לצרפן לעדות אחת, וכיון דבאמת אין
ם כלאתר כיד, דלא בעלה  יכולין למזור מעלותן, שוב הדר דג
ת כולן. והאומנס דש לדון ולומר, דהא דתכיד משוי מ  ע
ת אחת, לא הוי טממא משוס דהראשוניס יכולין ד  לכולהו ט
 פור לחזור בהן, אלא דזה הוי דין בפיט רכל תכיר כדיבור
 דמי ומקרי שהמירו כולן כאחת, וזהו דמשוי לכולהוחדא
ה ד נ , משאיכ לאחר כיד נתלקה המרתן והוויין ה ה מ  ע
ה כולן, וכדאשכחן בנפשוח ד  מיוחדה, ועל כן לא בטלה ע
 דבעינן שיגידו כאתת, ומשום דבלאיה הויא הגדה מיוחדה,
 וכמבואר הך עעמא אליבא דחיק דריג יעו״ש, והיג לעטן
 נמצא אחד מהן קאויפ, עיקר הדין של הכיר הוא גיכ משום
 מיוחדה, אבל לא משום חזרה כלל. אבל גראה, דכיון דגשלמה
ה חחימחן למטן זה מיהא דאין יכולין לחזור בהן, ושוב מ  ע
 לאו בדדהו חליא מילחא, איכ שוב לא שייך כלל הך דינא
 דהכיד, כיון דהוא איני שייך פור למדוהו שכבר החם,
 ואיכ פקמ ממדוחו זאח כל דין הכיר לגמרי, ישוב דינו
 כלאחר כיד, וקשה דאיך אמריגן דממה כולן בטלה, כיון
 דהוי כהמידו לאחר כיד, דמבואר בהסוגיא שהבאנו דלא בטלה
ה כולן. והניחא לדעה הרמבים בפיכ מהל׳ עדוח הליג מ  ע
ה מ ד גיכ אמרינן דבטלה ע  שפסק דגם בהטידו לאחר כי
 כזלן, איכ שפיר ניחא גם הכא הא דבטלה טדוח כולן, אבל
 לדעה הראביד דסיל שם דלא בטלה טדוח כולן רק כשהטימ
 בחכיל, איכ הלרא קושיחט דאיך שייך כלל דין גמצא אחד
ל. אלא ולאי ן לליח בהו לין הכי ו  מהן קאו״פ בשטרוח, ט
ה כולן בטלה מ  כמשיכ למעלה, דהא ראם ישבו כולן לחחוס ע
 והשער בעל, הוא משום דין גמצא אחד מהן קאויפ של
 שפח ראי/ ולא משום פסול הגדה, וממילא דלא שייך הכא

 דין הכיר כלל, ושפיר נוהג גם בשטרוח, וכשיג.
 עכיפ נחבאר, דהא דדיינינן בשטר דין נמצא אחד מהן
 קאיפ לבטל עדוח כולן, הוא רק על העדים עצמן
 בטח חחימחן, אבל טל טצס הנדחן האמורה בשטר זה לא
 שייך כלל לדון בזה דין נמלא אחד מהם קאויפ לבטל מדוח
 השאר, ולפייז הרי ניחא הא דפסק הרמביס דבאין מדוח
 ברורה שכולם ישבו לתתוסיהשער כשר, משוס שאפשר להיוח
 שחתמו זה שלא בפני זה, והקשינו טיז דאכחי ספיקא הוי,
 ומעחה הרי ניחא, דבאמח השטר טצמו כמו שהוא לפנינו
 הא ליה בי, שום פסולא והרי הוא בכשרוחו, כיון דעיקרו
 הוא הנדת העדים וקבלתן, ובזה הא הוי דינן כשתי עדיוח
 שהעידו בשתי בתי דינין רעדות הכשרים קיימת, וזה לא
 מציט בשום מקום שנתדש על עדותי כשרה הך חששאדילמא
 הי׳ בשעת ראי׳ קאויפ, ועל כן הרי הוא בכשרותו. ונימא
 נמי הא דפסק הרמבים דנאמנין לומר שישבו כולן לתתום,



 חרושי רבנו הלכות עדות חיים חלף
 בעיא לאו כלום הוא, הרי פירשו התוס' ש־ס להא לעיא
 בכתב ועיא בעיפ מצערפין היינו מד חתימה ועד מסירה,
 דתרווייהו אשערא קמסהדי, אבל מ״מ הרי אם נימא דעיקר
 הדין ממשה כמו שנחקרה עדותן בב״ד לא תייל רק בעדות
 של שנים דוקא, ועיא בשער לא הויא מדוחו כנחקרה בב״ד
 כלל, א״כ מאי מהניא לי׳ מה דאיכא גס מד מסירה, והלא
 המד מסירה מועיל רק לעיקר דין השער וקיומו, חבל
 לתלות לין שיש בשער של עדי חתימה, שהוא דין הגדת
 מדוח מדין ממשה כמו שנחקרה עלותן בביל, הלא אין
מ שהשער מתקיים מ שייכים כלל לזה, וכל עיקר דין עי  עי
 על ידם הוא דין ראיית עדות, ואיכ איך שייך לומר שישלים
 המד מסירה דין שנים עדים דצריכינן לענק דינא דנעשה
 כמו שנחקרה עדותן בביד, כיון דאינו מענינה של הגדת
 עדות הכלולה בע״ח. וגס דבעיקר דין השער חלוקין הן
 בדיגן ע״ת ועימ זמיז, רעית הן הן עצמו של שער, משאיכ
 ע״מ דינן רק שמועילין לקיום דין שער, אבל לא דהן בכלל
 עצמו של שער, וא״כ הלא בודאי קשה דאיך מועיל צירופו
ח  של המד מסירה להעד החחוס בשער שיהא בו דין עי
 של שער, אלא ודאי דגם עיא בשער חייל בי׳ דין שער
 דגמשה כמו שגחקרה עדותן בביר, ודין עיא בי׳, ורק דע״א
 איגו מועיל לעדות זו, ועל כן שפיר מצטרף הוא לעד מסירה
 להדק שנים עדים דבעיגן לקיום דין שער. ולפיז הרי שוב
 נמצא, דבכל עדים החתומין בשטר, כל עד בפיע הויא
 עדותו כמו שנחקרה בב״ד אף בלעדי חבירו, ושוב חזר
 דינם כמו שנחקר כל אחד בב״ד מיוחד, דלא שייך בהו
ת כולן בטלה. ועל כן מ  הדין ממצא אחד מהן קאויפ ט
 גראה, דגם לדטת התוס׳ הא דגוהג פסול ממצא אחד מהן
 קאויפ בשטרות הוא רק משוס פסול ראיית טמת, ולא
 משום פסול הגדה, ורק להמום׳ ס״ל דבכ״ז מ״ט כיון
,  דחתוס בהשטר גס קאו״פ לא מקיימיגן שנירא מספקא
 וחיישיגן דלמא הי׳ הקאו״פ עם הכשרים במטמד אחד
 בשעת החתימה, שאז היא ראיית העדות, אם לא משום
 טעמא דעדיס התתומין טל השטר געשה כמו שגחקרה
 עדותן בביד שגעשה בהכשר גס מפסולא לקאו״פ, ולהכי

 הוא דמקיימיגן שטרא.
 וביסוד הך מילתא שכתבגו דטדיס החתומין מל השטר
 כל אחד הוי כחקור רק טל טצמו ולא על
 העדים האחרים החתומים עמו, הגה זה גסתר מהסוגיא
 דכתובות דף ייט דשגיס שהיו חחומיז על השטר ומתו
 ובאו שגיס ואמרו כתב ידם הוא זה אבל אגוסין היו קטנים
 היו פסולי פדות היו דאס כתב ידם יוצא ממקום אחר
 חשיבי תרי והרי לגבי טדי השטר, ומשום דמדם החחומין
 על השטר גמשה כמו שגתקרה ממתן בביר, ואם גימא
 דכל אתד איגו מעיד רק מל מצמו לבד, איכ הא אין
 כאן הרי וחדי, כי אס דהוי הרי בחד, דהרי כל פד החתום
 בשטר הא רק חד סהדא שמעיד על כשרוחו, והוא מה
 שממיר מל עצמו שאיגו קאויפ, ועל פסולו הא איכא ערות
 של שנים משגי אלה הממידק מליו שהוא קאויפ, וקשה
 היאך חשבינן להו להרי וחדי, כיון דבמיקר הכחשחן שעל
 כל עד בפיע הויין הרי לגבי חד, דעדוח השנים קיימח
ג יעויש. אלא  וממה האחד בטלה, וכמבואר בביק דף עי
 ודאי דכל עדים החחומין על השטר נכלל בטדוחן שהשטר
 כשר גס מצד יחר העדים החחוחין בו, וגם עיז הוי כמו
 שגחקרה עדוחן בביר, ועל כן שפיר הוי דיגא דבבאו
 שגיס אחרים לפוסלו הוו הרי וחדי, כיון דגם בשטר יש
 כאן מדוח של שגיס המעידין יחד טל כשרוחו והכשר
 העדוח שבו. ולפ״ז הרי שוב הדר דיגא, רכל מדים החחומין
 על השטר נעשה כמו שנחקרה עדוחן בביר דהרי הוא
פ, י  בכשרוחו גס בפני הך פסולא דנחצא אחד מהן קאו

 וגסחר

 לחהימח האחד אינה מעידה מל חחימח השני, וכל עד
 עדוחו חקורה רק מל חחימחו לבד, איכ הלי ממילא דכל
 הריעוחוח הבאין עיי חחימח השני אין בזה דין מדוח שנחקרה
ד חאחד מל חבירו, וממילא ללא שייך הך דינא מעשה  כבי
 כמו שנחקרה מדוחן לדין נמצא אחד מהן קאויפ, כיון דהפסול
 של קאויפ הוא בא מטצם ממשה חחימח השני. וגם טעמו
 של הביי גיכ מיושב היטב, דכיון דהא מיהא דבחחיחחן
 הוא דגעשה בהן פסולא דקאויפ, איכ חיחשבא זאח רימוחא
ג דבסחחא לא חיישיגן דילחא  בשטר עצמו, ועל כן אמי
 ישבו כולן כאתת לחחוס, מימ היכא דעדיס מעידין עיז
 שפיר נאמנים, ואיגן חוכחשיס מתמת עדי השער, כיון
 להרימותא היא חעצס חתימתן. וכבר הבאנו דבדברי
 הרמב״ס מבואר להדיא דפסול נמצא אתר מהן קאיפ שבשטר
 הוא פסול ראי׳ ולא פסול הגדה, מדתלאו בדין נתכוונו

כ מוכרחים הדברים כמשיכ.  להעיד, ואיכ כעי
 והנה כבר הבאנו מהתוס׳ שכתבו בגיעין דף ייח
 וזיל אמאי תלינן בשאר שערוה שחתמו למילוי
 לישיילינהו כי היכי דשיילינן החס למחזי אתיתו כו׳ וארית דשאני
 שטר דעדיס החהומין נעשה כמו שנחקרה עדוחן בביר
 מכיל, הרי להדיא דאי לא הוה חשיב כנחקרה עדוחן
ד לא הוה חכשרינן שטרא, חספיקא דהך חששא דנמצא  כבי
 אחד חהם קאויפ, וזהו להדיא דלא כחשיכ בדעה הרמביס.
 ולכאורה נראה מוכרח מזה, דהחוס׳ סיל דבשטר שחחמו
 בו קא״פ איה בי׳ נס הך פסולא ממצא אחד מהן קאויפ
 של שמח הנדה, ואיכ הא נמצא דהשטר כמו שהוא לפנינו
 הרי הוא בפסולו, ולהכי הוא דלא מכשרינן לי׳ מספיקא,
 אם לא משום טממא ממשה כמו שנחקרה מדוחן בביר
 שנפשה בכשרוח. וייל להמום׳ והרמבים בזה לטממייהו
ה דשטר הבא בפיא  אזלי, דהנה דפח המוס׳ בביב דף קסי
 לא הוי שטר כלל, ושני שטרוח הבאין לפנינו וככל אחל
 מחום בו מיא לא מצטרפי, חשום דלא אשכחן בשום מקום
א שיועיל, פיייש בדבריהם, הרי דסיל להחוס׳ עי  שטר ג
 דע״א בשטר לאו כלום הוא, ואף חורה עיא אין בו
. ולפיז הא נמצא, דהא לטליס א י  להצטרף עם עוד מ
 החחומין על השטר נעשה כמו שנחקרה פדוחן בביר,
א בשני העדים ביחד הוא דחייל בהו הך דינא. ולפיז ק  מ
 שפיר סיל להחוס׳ ראיה בשטר גס הך פסולא דנמצא
 אחד מהן קאויפ של הגדה, ואין זה דומה כלל להעירו
 כשחי ביד, דכיון דרק משניהן ביחד הוא מעשה מדוחן
 חקורה, איכ הרי הוא כביד אחד, דמצטרפי גס לענק
 הך פסולא לגמצא אחל חהן קאויפ, חשאיכ ללעח הרחבים
 שפסק בפייל מהל׳ מלוה ולוה ובפיל מהל׳ טומן וגטען
 רפיא בשטר חופיל לחיוב שבומה ולדן מחוך שאיגו יכול
 לישבפ משלם, הרי דסיל דשטר הבא בפיא הוי שטר, וגמצא
 לכל מל שכשטר הויא פדוהו כנחקרה כביד גם בלא
 חכרו, וממילא דהויין כהעילו כשחי כיל, ללא מצטרפי
 לעגין פסול דקאויפ של הגדה, ורק פסולא דקאויפ של
 שעה ראי׳ הוא דאיח כהו, ומיזשכ היטכ דעה הרמכים
 כמש״כ. אכן נראה, דאפילו אם גימא דמיא כשטר איגו
מ אין זה משוס דלא  מועיל כלל אף לחיוב שבועה, מי
א מעשה כמו שנחקרה בביר, נ  חייל מל עדוחו כל הך ד
 אלא דעיקר הדין הוא, דאף דהויא ממחו כמו שנחקרה
 בביר, מימ מדוחו לא מומלח משום דהוי רק עיא, רכך
 היא ההלכה של שמרוח שהם דוקא בשנים מדים, והוי
 ככל הדבליס הצריכין שני עדים, ודין עדוחו בזה כדין עיא
פ במקום שצריך שני עדים, דעדוחו חקורה וקיימה,  בפי
 ורק דאינה מועלה. וכן הוא מוכרח מהא דאיחא בביב
 לף קסיה שם דעיא בכחב ועיא במיפ מצטרפין, דזהו
 להריא דנם שטר במיא הוי שטר, ולהנך דסיל דשטר הבא

 כח



 עדות חיים הלוי

 ורתוקים מזה זה שהם רחוקים ממנו מתנתו קיימת שאלו
פ שהם נשמר אתר עכ״ל, דין זה איתא  שתי עדויות אעי
ק דגעין דריי אומר חאחר שהם פסולין לזה  בירושלמי פי
 פסולין לזה, וריל אמר כשרים לזה ופסולין לזה׳ ומפרש
 שם עעמא דריי משום דהויא עדות שבעלה מקצתה בעלה
ה כשתי כתי עדים, ופסק ש ע  כולה, ועעמא דריל משום מ
 הרמבים כדיי, אכן היכא דהויין שתי עדיות מודה ריי
 לריל, דהרי עעמא דריי מפרש שם בירושלמי משום דנעשית
 מדות אתת וכאיש אהד, משאיכ היכא דהויין שתי עדיות.
 וכבר הקשו הראשונים מהא דאיתא בסנהדרין דף ע׳ גבי
 פלוגי רבעגי לרצוגי דאמריגן פלגינן דיבורא ולא אמרינן
 עדות שבעלה מקצתה בעלה כולה, והינ גפליג דיבורם
 ועדות הקרובים תבעל ועדות הרחוקים תתקיים, והראיש
 פיק דמכות הוכיח תזה כדעת הראביד דלא אמריכן
 פלגיגן דיבורא אלא בבמל דין, משאיכ בעדות קרובים
 אמריגן עדות שבעלה מקצתה בעלה כולה ולא פלגינן
 מבורא. והרבה מהראשונים סיל מכה הך סוגיא דסנהדרין
 דפלגיגן מבורא רעל כן בהך פלוגחא דבימשלמי הלכה
 כריל, משום דרכא סיל כווחי, דפלניגן מבורא.
 וסמך לזה דהירושלמי מדמה לה להך דעבד שהביא
 שער שכחוב בו מצמך וגכסי קגויין לך דלגבי הנכסים לא
ב , עי  מהימן אי מהימן לגבי מצמו, והרי בגיעין דף ת
 קאמר רבא עיז דפלגינן דיבורא, הרי להדיא דרבא כריל
 סיל, ועל כן הילכתא כרבא וכר״ל, וכסוגיא דתלמודץ
 דפלגיגן מבורא. ועיין בסוגיא דסנהדרין דף י׳ שם דבאשתו
 פלגיגן דיבורא, וכתב הראביד משום דאשתו כגופו והויא
 כבעיר, ולא מדין קרוב אתיגן עלה, והרמביס כתב בפייג
 מהל׳ עדות הייג זיל האיש עם אשתו ראשון בראשון לפיכך
 איגו מעיד לא לבגה וכו׳, הרי דמדין קרוב דן לה, ובעיכ
 דסיל דגם בקרובים פלגיגן דיבורא, וכן עיייש בפייב הליב
 פלוגתת הרמביס והראב״ד בביאור הסיגיא דפלוגי רבע
 שורי, ויסוד דברי הראביד שס לפי שיעתו דתוץ מבעיר
 לא פלגינן דיבורא, ומשמע מזה דהרמביס לא סיל לתלק
 בזה בין בעיר לשאר פסולים, ואס כי כל זה אינו מוכרת
 למעיין שם, אכן מזה שלא הזכיר הרמב״ס כל הך כללא
 של הראביד, משמע דלא כדל לתלק בזה, רכל כה״ג הויל
 לפרושי דלאו בכל גווגי פלגיגן דיבורא, ומדסתם לה שימ
 דסיל כדעת הסוברים דבכל גווגי פלגיגן דיבורא, וקשה על
 הרמבים איך פסק הכא דאמריגן דבעלה כל העדות אף

 לגבי הרתוקים, ואמאי לא גימא פלגיגן דיבורא.
 והנה בכותב גכסיו לשגי בגי אלם הרי קוגה כל אתר
 גם בלא תבירו, וראיה לזה מהא דצריכיגן הכא
 לעעמא רעדות שבעלה מקצתה בעלה כולה, הרי דבלאיה
 הוה מגא דהרתוק קוגה והקרוב איגו קוגה, הרי להדיא
 דאחד קוגה בלא הבירו. ולפ״ז הא גמצא דכל כותב גכסיו
 לשני בגי אדם הויין באחת שתי חתגות לכל אחד החצי
 ורק דערבינהו יחד. ולפיז ציע בהא דאמרינן הכא עדות
 שבעלה מקצתה בעלה כולה, ומפרש עעמא משום דהויא
 עדות אחת, וקשה דהא כיון דלכל אתר הויא מתנה בפיע איכ
 הא הויין שתי מדיות. והנראה מוכרת מזה, דכל נותן
 מתנה לשנים דינם נתלק, דבעת שקנו שניהם אז הויא תדא
 מתנה לשניהם, ואין אתר קונה בלא תבירו, כי אס דהויא
 הקנאה אתת וזכיה אתת לשניהם ביתד, ואך אם מתבעלת
 מתנת אחד מהם אז הוא משתנה סדר המתנה וקופה
 אחד בלא תבירו. ואשר מל כן הא ניתא הך עממא דממת
 שבעלה מקצתה בעלה כולה, דאי משום דיני קנין, הר
 דינא כיון דנתבעלה מתנת הקרוב איכ נתהלקה מתנת
 הרתוק להיות מתנה בפיע, ושתהא מתנה קיימת, אבל בדין
 עדות אזלינן בתר עיקר עדותן, ואם לפי מה שהעידו הויא

 חדא

 no חרושי רבנו הלם
 ונסתר זה העעם שכתבנו דכיון דהפסול בא מתבירו ולא
כ אין בזה דין תזקת שער דעדותו נתקרה  מממת עצמו עי
 שהוא בכשרותו, ולפי המבואר הרי א״א לומר כן, דהרי
 תזיגן רעל כל מעשה השער וגם על הכשרו שבא מתמת
 חבירו העד שגי גיכ אמרינן דהרי הוא כמו שגתקרה
 עדותו בביר, והרי הוא בכשרותו, וגתקרה זאת מכל העדים
 יתדיו, וממילא הרי נכלל בזה דלית בי׳ נם הך פסולא
 דנמצא מהן קאויפ, וציע דברי הרמבים שפסק ראם יש
 עדות ברורה שכולן ישבו לתתום השער בעל בודאי, ואמאי
 לא תשבינן להו כתרי ותרי. אלא ודאי דהכא שאני משום
 דכיון דהא ודאי דתתומין בו נם פסולין, והרי הוא לפנינו
 בפסולא ממצא אהד מהן קאויפ, ורק דאנו באין להכשירו
 עיי שנחלק העדות ולעשותן עדות מיותרת לומר שתתמו
 זה שלא בפני זה על כן לית בהו הך דינא דנתקרה עדותן

. י  בביר, וזהו להדיא כמשיכ הבי
 והנה לפי המבואר הרי יש מקום לומר, דשפיר שייך׳
 בשער גם דין גמצא אחד מהן קאויפ של הגדה,
 דגראה דהא רכל אחד בערותו מעיד גם על חברו שהוא
 כשר, הוא משוס רכל העדים התתומיס תר סהדותא ניגהו
 בהגדתן, אשר מל כן נהי דבמצס ההילכתא דשערות דעדותן
 כמו שנתקרה בביר אין אתר שייך לתבירו כלל, אבל מימ
 מאתר דגם זה נכלל בהנדתן דכולהו אתו להיות מדא עדות
 ותדא הגדה, איכ ממילא מועיל זאת למיתל עלייהו דין
 נמצא אתר מהם קאויפ לבעל העדות כולה. אכן מלבד
י דהא ודאי רכל אתר מעיד ה  דאין זה מוכרע, ייל עוד, מ
 גס על תבירו, ומשום דכמו שמעיד על כל מעשה השער
 כמו כן הוא מעיד מל תתימת ה שגי, דהו א זה גיכ מעצם
 השער, ועל כן לעגין הכתשה שפיר הויין תרי ותרי, אבל למגין
 דין גמלא אתר מהם קאויפ הכל תלוי בדין צירוף עדותן,
 זזה לא מציגו דהגדתן מצערפת למהוי תרא הגדה. ובדעת
 הרמבים הרי כבר הבאגו דהפסול של גמצא אתר מהן
/ וכדתלי לה בדין  קאויפ שבשער הוא משום פסול ראי
 נתכוונו להעיד, ומיושבים היעב דברינו למעלה כמשיכ.
 ובעיקר הסוגיא דכתובות שהבאנו, דשנים התתומין על
 השער ובאו שגים אתרים ואמרו אגוסין היו
 קעגים היו פסולי עדות היו דאס כתב ידם יוצא ממקום
 אתר תשיבי תרי ותרי מדים המעידין ועדי השער, ציע
ד השער תותמין זה שלא בפגי זה, ואיכ ע  לפימ דקייל ד
 הא יכול להיות שתתמו זה שלא בפגי זה, דאז הלא ודאי
 דאין בעדותו של האתר כלל לגבי השגי אם הוא קאויפ
 אם לא, כיון שאיגו יודע מהשגי כלל, ואז ודאי דהוי כמו
 דאםהידו בי׳ תרי בתר ותרי בתר, דמבואר בביק דף עיג
 דהשנים האתרונים נאמגים לפוסלם, ואיך אמריגן דתשיבי
 תרי ותרי, וציע. ואמנם כן דבאנוסים היו ניתא, דהרי הא
 דבעלה העדות אם היו אנוסים, הלא זהו רק משוס דעצם
 המעשה לא היתה כמו שאמרו, אבל אם אך המעשה אמת
 הלא עדותן כשרה ומתקיימת גס בעדים אנוסים, ואיכ
 הרי עיקר ההכתשה היא בעצם המעשה אם הוא כמו
 שאמרו אם לא, ועיז הא הויין באמת תרי ותרי. אמגם
 ברמבים פיז מהל׳ עדות מבואר להדיא דגם בקעגיס היו
 פסולי עדות היו הרין הרי ותרי, וכפשעא דברייתא ראם
 כתב ידם יוצא ממקום אתר אין נאמגים, דקאי אכולהו
 בבי, ובזה שוב קשה דהא הויין תרי בתר ותרי בתד, וציע.

 פי״ד הל״ז הכותב כל נכסיו לשני בני אדם בעדות
 אחת והעדים קרובים לאהד ממקבלי המתנה
 ורתוקיס מן השני הרי השער פסול מפני שהוא עדות אתת,
 אבל אס כתב בשער אתר שנתתי לראובן תצר פלונית
 ושנחחי לשמעון שדה פלוני נמצאו העדים קרובים לזה



 עדות חיים הלוי קיא
 למיתה וממון, דהתם הרי לא בעינן שהקיום יהא בביל
 דוקא, ואיכ אעיג לאתיכ איגלאי מילתא דלא הוה מחוייב
 מיתה וממון, ואיגלאי מלתא גם זה דאין על המיתה רק
 מיתת ביד ואין על הממון דין תשלומין, אבל כיז הוא רק
 משום דתסר לו התיונ של מיתה, ובזה הא איכא הגזהיכ
 דמקרי עשה, דבהכי הא איירי קרא חמם לעשות ולא עשה,
 דבכהיג דעשה עפיי מדות שקר מקרי עשה ומיפער,
 משאיכ מלקות, דאית בה רין מסויים דגם הקיום ועשיית
 המלקות צריך להיות בפגי ב״ד, איכ בהוזמו הא גמצא
 דתסר מדין הקיום, דבעלה מדין מלקות, על כן שפיר ס״ל
 להרמבים, דכיון דלא מציגו מיז גזהיכ שיהא גקרא עשה,
 מל כן שוב הדר דיגא דכיון דבעל מיגה דין מלקות שוב
 .לא הוי עשה כלל, והוי רק זמם לעשות ולא מיפערי העדים.
 וגראה דגם 0ה חלוק דין מלקות מדין מיתה וממון,
 דבמתדיבי ממון ומיתה אין התיוב אלא לחייבו בממון או
 במיתה, משאיכ במתוייבי מלקות עצם התיוב משוי לה
 להמלקות שתהא גתשבת מלקות, וכמו דתזיגן דגם בכפתו
 וברת מפער ממלקות, והייגו משים שכבר גתקיים בו וגקלה,
 וכן תזיגן דאומדין אותו וכל שבשעת גמיד לא הי׳ יכול
 לקבל שוב מיפער מהשאר לדעת הרמבים ואף בהכריא
 אתיכ, משום שכבר נפער בהגמיד של מקצת מלקות, וכן
 העדים זוממין לוקק כל המלקות, ואעיג רזה שהעירו עליו
 לא הי׳ יכול לקבל את כל המלקות, והייגו משוס דשגיהם
 שוק דדין מלקות עליהן, ולא איכפת לן מה שזה לוקה פתות
מ תרווייהו דין מלקות עליהן, אשר  וזה לוקה יותר, אבל מי
 מכיז גראה דבמלקות עצם המיוב של מלקות משוי לה לדין
 מלקות. ולפייז בהוזמו העדים, בממון ונפשות מקרי שנעשה
 בו שלא כדין, אשר זהו בכלל גזהיכ דכאשר זמם ולא
 כאשר משה רזה מקרי עשה מה שנעשה בו שלא בתיוב,
 משאיכ במלקות, דעצס התיוכ הוא שמשוה אותן לדין
 מלקות, א״כ בהוזמו העדים נמצא דלא הויין מלקות כלל,
 ועל כן לא מקרי עשה, כיון דלא נעשה בו דין מלקות.
 ואשר מל כן זהו שפסק הרמביס דבמלקות תייבין העדים
 גם במשה וכבר נלקה הנידון, והיינו משוס דלפיימ שהוזמו
 העדים איכ הא גמצא דעצם הקיום הי׳ שלא בדין ביד,
 וגם דכיון דבעל התיוב ממילא אין בה דין מלקות כלל,
 וא״כ הא נמצא דבהוזמו העדים לא געשה בו דין מלקות
 כלל, ועל כן לעולם הוי רק זמם ולא עשה, ועל כן זהו
 שפסק הרמבים דהעדיס לעולם תייבין אף בשכבר הולקה

 הנידון זה שהעידו עליו, וכמשינ.
 אלא דלפייז תקשי, דאיכ גם כאשר זמם לא משכחת
 כלל בעדות של מלקות, כיון דלא יוכל להתקיים בו
 כלל דין מלקות, א״כ הא ליכא בו גם זמם לעשות כלל,
 כיון דלא זממו לעשות בו מלקות, וא״כ ליפערו עדים זוממין
 של מלקות לגמרי גם בלא משה, משום דליכא בה כאשר
 זמם לעשות. אכן הרי מבואר במכות דף ב׳ דמדיס שהעידו
 על אתר שהוא בן גרושה איגן געשין בן גרושה, משום
 דדרשינן ועשיתם לו ולא לזרעו, וקשה דתיפוק לן דהרי
 לעולם לא יעשה זה שהעידו עליו בן גרושה כלל, ואיכ
 לא הוי זמם לעשות כלל, אלא ודאי דכדין כאשר זמם
 דיינינן דכל שאם היתה עדותן אמת זהו מקרי זמם לעשות,
 ואיכ גס במלקות הדין כן דהוי זמם לעשות, ראם היתה
 עדותן אמת הרי הי׳ תיוב מלקות גמור, אלא דהך דינא
 אינו רק לעגין לקרותו זמם לעשות, אבל לעגין עשה בעיגן
 שיהא משה באמת, וכיון דבאמת לאתר שהוזמו העדים לא
כ זהו שפסק הרמב״ס דלא מקרי עשה  נעשה בהנידון דבר, עי

 ותייבין העדים משום זמם לעשות, וכמשינ.
 אלא דבעיקר ה ך דינא דדרשינן כאשר זמם לעשות ולא
 עשה יש לעיין, אם המיעוט היא על שנעשה בו

 העונש

 חרושי רבנו הלבות
 חרא מדות ותייל בה דין בעלה מקצתה בעלה כולה לא
 מהניא מה דיכולה עדותן להתחלק, כי אם דהכל הולך
 לפי מה שהעידו, בין להתבעל ובין להתקיים, ועל כן גם
 הכא כיון דעדותן היתה שהיא מתנה לשניהם ביתד איכ הא
 ככלל במדותן דהויא מדא מתנה ותדא עדות, ממילא אית
 בה דין בעלה מקצתה ׳בעלה כולה, ועדות הקרוב מבעלה
 נם עדות הרתוק, ובטלה כל העדות והשטר, ונתבטלה כל
 ההקנאה והמתנה. ולפי״ז הרי ניהא מה דבעלה הכא העדות
 כולה, דלא גאמר דין פלגינן דיבורא רק כמו התם בפלוני
 רבעני לרצוני, דבדיגם הרי כל אחד תייב בפיע, וממילא
 דבעיקר העדות הויין גיכ שתי עדיות של חיוב, על כל
 אחד בפיע, ורק דגכללו יחד בחד מעשה והדא הגדה,
 ובזה הוא דפלגיגן דיבורא, ואק עדות אתת מבטלת עדות
 השניה, משאיכ הכא דהויא זכיה אתת לשגיהם, ואין אתר
 זוכה בלא תבירו, דלפיז הא הויא זאת מדא מדות גם
 בעיקר דין מרותן, כיון ראתד בלא תבירו הוי תצי דבר
 ותצי מדות, ובכהיג שפיר מתבטלת המרות כולה, דלא
 מפלגיגן רק דיבורא, אבל מדות לא מפלגיגן, וכל שהיא
 ערות אתת בטלה כולה, דזהו עיקר הדין רעדות שבטלה
 מקצתה בעלה כולה, וניתא דעת הרמבים שפסק כדיי
 רבירישלמי, כיון דאק זה סותר לדין פלגינן דבורא, וכמשיכ.

 פיכ הליב נהרג זה שהעידו עליו ואתיכ הוזמו איגן
 גהרגין וכו׳ אבל אס לקה זה שהעידו עליו
 לוקק עכיל, והראביד השיג מיז וכתב שלא כן הוא, וביאר
 הכימ כווגתו דסיל דמלקות שוה למיתה וגם במלקות אמריגן
 כאשר זמם ולא כאשר משה, ובאמת ציע, דהרי גם מיוכא
 לעדים זוממין במלקות הא הוי מהך קרא דכאשר זמם
 לעשות, ומאתר דדלשיגן כאשל זמם לעשות ולא משה, איכ
 מהיכי תיתי גתייב במלקות גם בעשה, ועיין בתוס׳ ביק
 דן* ד' שכתבו למגין ממק דתייבין גם בעשה, או משוס
 לבממון מוגשין מן הלין או משום לממון איתי׳ בחזרה, אשר
 כ״ז לא שייך במלקות, וזיל הלמבים שם וכן אם יצא הממון
 מיד זה ליד זה בעדותן מוזר לבעליו ומשלמק לו מכיל,
 אשר זה שכתב הכא הך ליגא דהממון תוזר הוא כפי
 הגראה עעמא דאפשר בתזרה, ומשמע דאלא״ה היה אמריגן
 גס גבי ממון הך דרשא דזמם ולא עשה, וציע מיש דבמלקות

 סיל להרמבים דתייבין גם בעשה.
 1בראה לומר, דהרי מציגו גבי מלקות דבעיגן דוקא שילקה
 בפגי ביד, וכדכתיב בקרא והפילו השופט והכהו
 לפניו, וכן הוא לשון הרטבים בפטיז טה׳ סגהדרין הלכה
׳ מלקין בזהיז בכימ מן התורה בפני שלשה םמוכין,  ב
 זלישנא דבפגי שלשה משמע דכולל גם זאת שהמלקות תהי׳
 בפניהם דוקא, וכל עיקרה של מלקות קיומה הוא רק בפני
 ביד, וכדקייל דגם בכפיתה לתור וברת מיפטר מקרא דונקלה
 אתיך לטיגיך, וזה הלי פשיטא ללא שייך רק בביר, וכדין
 ונקלה כן דין של עצם המלקות, דתרווייהו תדא מילתא היא,
 וקרא דוגקלה קאי גם על עצם המלקות, וכדדרשיגן כיון
 שלקה הרי הוא כאתיך, וסדר המלקות מבואר במכות דף
 כיג דאתד מהדיינין קורא והשני מוגה והשלישי אומר הכהו,
 זהייגו משום דהמלקות היא בפגי ביד, ואס הלקוהו שלא
 בפני ביר אין זה מלקות כלל ולא מיפער בהכי, ומגזהיכ
 לוהפילו השופע והכהו לפניו, וכמשינ. ולפייז נראה, דכשהוזמו
 העלים ואינלאי מילתא ללא עשה ולא כלום ולא נתתייב
 מלקות מעולם, איכ הא נמצא לאין על המלקות לין מעשה
 ביל כלל, ולא תשיבי ביל בזה, והולקה מון לביל, ואיכ
 הא איגלאי מילתא למה שלקה אין בזה לין מלקות, ולא
 חשיב תו עשה, כיק להויא כמו תבלות בעלמא, אבל לא
 שה ולקה ב לין מלקות ובשם מלקות כלל, ולא למיא מלקות
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 לומר עבדי מכרתי איכ נמצא להם לא העידו כלום טל כן
 פעורים. וכן מבואר בירושלמי בביק פיז הלכה ג׳ וזיל באו
 עדי טביתה וכו׳ ואתיכ באו עדי גנבה אמר להם הוו יודעים
 שכבר באו טדי מבימה ולא קבלנוס ועל ידיכם אנו מקבלים
י עדי טביתה, וקשה  אותם ונמצאו זוממין מדי גנבה משלמק עי
 מהא דאיתא בביק דף כיד כשלש כתות של שור המומר
׳ והרי גס  דנמצאו זוממין כולם מצטרפין לשלם הצד העדאה
 התם לענין צד העדאה אין במדות הראשונים כלום, ונמצא
 רכל המיוב ננמר עיי כת שלישית, ומימ גם הראשונים
 מצערפיס לתיוב, ומיש הכא רעדי טביתה ומכירה פמורץ,
 אלא ודאי כמו שכתבנו, דהתס מתיך שעול לומר שורי
 טבחתי ומכרתי נמצא דאין בעדותן שוס מדות כל טביחה
 ומכירה, ועדי גנבה הס הממירים נם טל הטביחה ומכירה,
 דעיי עדותן נמצא דהטביתה ומכירה הימה על שור גגגב,
 וגמצא רעדי גגבה מעידין גס טל הטביחה ומכירה, ועל כן
 חייבין בכל, וזהו להדיא כמשיכ. והגה לחייב עדים זוממין
 אנו צריכין שגי רבדים, תדא דבעיגן שיעידו עדותן החומלת,
 וכדתנן דאין העדים נעשק זוממין עד שינתר הדין על
 פיהם, והב, דבעינן שיהיו זוממין לעשות, וכדאיתא בסכהדרין
 דף מיא רעדי נמרה המאורסה שהוזמו פטורין משום שיכולים
 לומר לאסרה על בעלה באני, הרי דאעינ דעדותן היתה
 עדות גמורה לחייבה גם מיתה, מימ העדים פטורין משום
 דלא כוונו לחיוב מיתה, והיינו משוס דכתיב בקרא כאשר
 זמם לעשות וגו׳, וכן מבואר בירושלמי שהבאנו דצריכין
 הביד לומר להם הוו יודעין שכבר באו עדי טביהה ועל
 ידיכם אנו תקבלים אותם, והייגו כדי שיזומו לעשות. ולפייז
 הרי מיישב היטב מה דקאמר בנמ׳ דסנהדרין לא צריכא
 דקחרמזי רמוזי מהו דתימא רמיזא מילתא היא קמיל דרמיזא
 לאו כלום הוא, וכבר הבאנו קושית התום' חהא דבב״ק
 איתא דמהניא הרמיזא לחייב גס את המדים הראשונים,
 ומעתה הרי גיחא, דההס גבי שור המועד הרי נתבאר
 דחשיבא גם עדות הראשוגיס עדות גמורה מל מקצת המדאה,
 אלא הא דפעירי הוא משוס דאחרי לחייבו חצי גזק באט,
 דיל דגהי דעדותן מועלת גם לצד העדאה, אבל הם לא
 כוונו לזה, ואיכ אין כאן כאשר זמם לעשות, ועיז שפיר
 משני הנמ׳ לא צריכא דקמרמזי רמוזי, ויש כאן אומדנא
 לחוכח לכוונו נס לצד העדאה, ועל כן שפיר תייבק, משאיכ
 הכא בעדי מכירה שהעידו קודם טדי גנבה, דהפטור שלהם
 הוי משום שיכול לומר מבדי מכרתי, ואיכ נמצא דלא
 העידו כלל וכמשיכ, איכ שפיר קאמר הגמ׳ דאעינ
 דקמרמזי רמוזי רמיזא לאו כלום היא, ריל דגהי דהרמיזא
 מוכיחה שכווגו לחייבו מיתה, אבל הרי הפטור שלהם הוא
 משוס דלא העידו כלל, ומ״ז לא מהגיא הרמיזא, ומיכ שפיר
 קאמר בגמ׳ דרמיזא לאו כלום הוא, דלא מהגיא הרמיוא
 לשוי׳ עדות. ומל כן שפיר סתם הרמבים בהנך חרי
 דינים דבעדי מכירה בנפש לא מהניא רמיזא ובשור המועד
 מהגיא רמיזא, ולא חלק בין רמיזא גרועה לחשובה, וכמש'נ
 דבאמת תלוקין הם הגך תרי דיגיכ דרמיזא, ודוק. אכן
 ברמביס הרי מבואר כאן דיגא דרמיזא לאו כלום הוא רק
 כשבאו מדי גגבה אתר שהוזמו המרי מכירה, וכמשיכ זיל
 באו עדי נגבה אחר שהוזמו מדי מכירה אפילו ראיגו אותם
 רוחזים זאיז אין גהרגין עכיל, ובבאו עדי גנבה קודם
 שהוזמו מדי מכירה אין מבואר כלל ברמבים דלא מהטא
. אלא  רמיזא, ואיכ הרי בלאיה לא קשה קישיית התום׳
 דדברי הרמבים בלאיה תמוהים, דבהוזמו מדי מכירה עוד
 קודם שבאו עדי גגבה, איכ מאי שייך בזה דיגא דרמיזא
 לאו כלום היא, הרי בלאיה מפטר, דליכא כאן גמיד כלל,
 ואין העדים געשים זוממים מד שיגמר הדין מל פיהם,
 וציע, ואולי הוא טיס בהרחבים וציל אחר שהעידו,

 אשר

 העונש דאז מיפטרי העדים זוממין, או דעיקר הך דיגא
 הוא דכיון מעשה בו העונש שוב לא הויין עוד זמם לעשות,
 וכיון דליכא זמם לעשות על כן מיפטרי העדים, ולפייז אם
 כימא דאין עצם הפעור של העדים זוממין משוס משה,
 אלא משוס דהעשה גורס שלא יהיו שיב זמם לעשות, א״כ
ס לעשות דיינינן אילו היתה מ  צריך להיות דכמו דבהדין ח
 עדותן אמת, כמו כן גס בעשה איכא הך גזה״כ דדיינינן
 אילו הימה עדותן אמת, כיון דאין זה דין עשה, ורקביעול
 חמם לעשות, ולעגין זמם לעשות הרי דייגיגן כמו שהיתה עדותן
 אמת, וא״כ גס ביטול הזמם לעשות כן דיינינן דכיון דאילו
ב ליכא ו ש  הימה עדותן אמת אין זוממין עוד לעשות על ק
ק היא דעת  בהו הך חמם לעשות ומיפערי. וכראה ד
 הראביד, דכל עיקר הך דיגא דכאשר זמם ולא כאשר משה,
 הייט משוס דבטשה גתבטל הזמם לעשות, ועל כן .ס״ל
 דלעולם דייגיגן כמו שהיתה עדיתן אמת, ואע״ג דלפי האמת
 לא היי עשה, אבל מימ מקרי ביעול זמם לעשות, כיון ראם
 היסה עדותן אמת גיכ ליכא זמם לעשות, ועל כן סובר
 דבמלקות גיכ מפטרי בעשה, משוס דליכא עוד זמם לעשות,
 וכמשיכ. והרמביס סובר דהויין תרי דינים, דבחיובא דכאשר
 זמם אזלינן בתר עדותן כמו שהיתה אמת, ולענין הפטור
 רעשה בעינן משה ממש, ועל כן במלקות דלא נעשה בו
 מלקות ממש שפיר מקרי כאשר זמם ולא עשה, ועל כן
 תייבין העדים זוממין בכל טוני אף בשכבר הולקה זה

 שהעידו עליו, וכמשינ.

 פכ״א הל״ט העידו שנים שמכרו לזה הישראל והוזמו
 ולא היו שם עדים שגנבו הרי אלו פטורין
 שאפילו לא הוזמו לא הי׳ זה גהרג מפגי שיכול לימר עבדי
 מכרתי, באו עדי גנבה אחר שהוזמו עדי מכירה אפילו
 ראיט אותן רומזין זה את זה אין גהרגין מכיל, והוא
 בסנהדרין דף פיו עיב איר אסי עדי מכירה בנפש שהוזמו
 אין נהרגין מתיך שיכול לומר מבדי מכרתי וכו׳ ובדלא אתו
 עדי גגבה איה מאי למימרא ליצ דאע״ג דאתו לבסוף
 ואכתי מאי למימרא ליצ דקא מרמזי רמוזי מהו דתימא
 רמיזא מילתא היא קמיל רמיזא לאו כלום הוא, אלא דהתוס׳
 שם הקשו דמיש מרמיזא רגבי שור המועד בביק דף כיד
 דמסקינן התם דקמרמזי רמוזי, ותירצו דהתס מיידי ברמיזא
 תשובה שכל השלשה ימים באו אלו עם אלו וקא מרמזי
 אבל הכא ברמיזא נרועה קמיירי דלאו מילתא היא, והנה
 הרחבים בהליח שם פסק בשור המועד דרמיזא מילתא
 היא, והכא בעדי מכירה בנפש פסק דרמיזא לאו כלום היא,
 וסתם הדברים מלחלק בין רמיזא נרועה לחשובה, ואיכ
 הרי ציע אליכי׳ קושית המוס״, והכימ כתב דסיל כאידך

מ.  תימצא של התוס׳ דשאני ד״נ מדי
 והנראה לומר בזה, דהגה באמת ציע בסוגיא שם, מה
 בין עדי גגבה לעדי מכירה, והלא כי היכי
 רעדי מכירה לחידייהו לא מצו לחייבו, הינ עדי גגבה
 לחודייהו לא מצו גיכ לחייבו עד שיבאו עדי מכירה, ומיש
 דהני פטורין לכשיוזמו והגי חייבין. אולם הדבר פשוט,
 רעדי גגבה אף דאיגהו לחודייהו לא מצו לחייבו מיתה, מימ
 העידו מקצת עדות לתיובי, דלתייבו מיתה תרווייהו בעיגן
 גגבה ומכירה, והם מעידים על הגניבה, ואיכ הרי העידו
 מקצת דבר הצורך לחיוב מיתה, משאיכ בעדי מכירה, לפי
 מאי ליכול לומר עבדי מכרתי הרי אין זו מלות כלל, ורק
 דעיי עדי גגבה שבאו אחיכ הוא שגמצא שמכר כפש
 הנגנב, ונמצא דמדי גגבה המה עדים גס על המכירה
 שמכר נפש הנגנב, וזהו דקאמר הגמ׳, דאעיג רעדי ננבה
 הבאים מתתלה תייבים, היינו משום דהעידו מקצת חיוב
 מיתה, משאיכ אם באו עדי חכירה תחלה, מתוך שיכול



 ממרים דדים חלד קיב
 זקן התחתון מיפטר, להט הוא לפסק שם הרמב״ם דבול־קין

 אוחו, וכשינ.
/ מהא דבריש פרקין שם אחריכן להוה  והבה קשה ט״
 סיר דטון רעל שם סופו נהרג גס קטן חייב, ואס
 נימא דתיוב המלקות לאו משום דין בן סו״ט הוא, ורק
 ככל חייבי לאוין דעלמא, איכ הלא קטן לאו בר מינשין
 הוא ומיפטר מיהא ממלקות, וממילא דלא מציגו דין בן
 סוימ בקטן, דהא אינו נטשה בן סו״ט טד שילקה תתלה,
 וכדכתיב ויסרו אותו, אלא ודאי דגם מיוב מלקות רבן
 סוימ הוא ג״כ מגזהיכ, ושם בן סוימ הוא שגורם לתייבו
 במלקות, וממילא דגם לענק חיוב מלקות הוי אישהני דיגו
 כשהקיף זקן התתתון, והדרא קושיית הכימ לדוכתה. אכן
ה אמת דגם תיוב מלקוה הוא מדין בן סוימ,  נראה, ח
 ומלוי במצם שם בן סו״מ, וכדין מיתתו, וממילא דבעינן
 גם לענין מלקות כל הנך תנאים דבעינן לתיוב מיתה, אבל
ימ רבן  הא מיהא נראה, דכל הפרשה שנאמרה בבן סו
 ולא איש ולא אב וכולהו תנאים רבן סוימ על תיוב מיהה
ר כל יסוד דין שם בן סו״מ, ורק מ א  קיימא, ועלה הוא מ
 דחיוב המלקוח האמור בקרא דויסרו אוהו הלא נאמר על
 זה הבן סוימ שהוא בן סוימ לחיוב מיהה, ולזה הוא שחייבה
 ההורה מלקוח, אשר על כן לענין הך הילכהא דאשחני
 דיני, אשחני קמלי׳ מדיין חלוק דין מיהה של בן םו״מ
 מדין מלקוח שלו, דדוקא למנק חיוב מיהה, רבה הרי נאמר
 עיקר הדין והחנאי של בן ולא אב ולא איש, מל כן שפיר
 אמריגן דככנמשה אב או איש נשחנה דינו, משאיכ לטנין
 חיוב מלקוח, דפיקר דינו לאו בשם איש ואב חלי, כי אס
 ביסוד הדין של בן סו״מ האמור במיחה הוא דחלוי חיוט,
 ובזה לא מצינו שנימא בי׳ אשחני דינו במאי דפקט מיני׳
 דין בן סוימ, ושפיר אטרינן דבחר חטא אזלינן, ואם הקיף
 זקן אחיכ ג״כ הרי הוא בחיוב מלקוח שלו, ומיושבים

 היטב דברי הרמביס כמשיכ.
 ובאמת דעיקר הך דינא דאשחני דיכא אשחני קטלא,
 דהוא דבר הנאמר בהלכה שיחול דין פטור אחיכ
 להפקיע ממנו חיובו, הרי לא מציגו זאח רק לגבי חיוב
 מיחה ולא בשאר חיובים, וליכא למילף מלקוח מינה. ועיין
, על הך דינא דאשחני  בסנהדרין דף מיא דפריך שם הגמ
 דינא אשמני קטלא מסיפא דמהני׳ ראם משננמר דינו ברח
ו  ואח״כ הקיף זקן החחחון חייב, ומשני הגמ׳ ננמר מנ
 קאמרח נגמר דינו גברא קטילא הוא, וברמביס כס בהליט
 זיל שכל מי שנגמר דינו הרי הוא כהרוג ואין לו דס מכיל,
 הרי דאי לאו הך טממא דמיחשב כגברא קטילא גם בהקיף
 זקן אמר שנגמר דינו הי׳ מיפטר בזה, ואע״ג דכבר גגטר
 חיובו בגמיד, והרי הך רינא דגמ״ד מושה אוהו לגברא
 קטילא הרי לא שייך רק במיחה, אבל כמלקוח לא חייל
 בי׳ שום דינים עיי שנגמר דינו למלקוח, וא״כ הרי אם
 גימא גם כמלקוח ה ך לינא לאשחני דיגא אשחגי קטלא,
 הרי צריך להיוח פטור גם כאשחני דיגו אחר גמ״ל, ואיכ
 הא הויל להרמכים למינקט כהדיא הך דינא דאשחני דיגא
 לענין מלקוח, משום חימש דין שט דמיפטר גם לאחר
 גמיל, אלא ולאי לכמלקוח ליחא כלל להך לינא לאשחני
 ליגו, להוא זה פטור האמור רק בחיוב מיחה לכל, וממילא
 לכהקיף זקן אחיכ הרי הוא בחיובו למלקוח, ומיושנים היטב

 לנרי הרמב״ס, וכמשיכ.

 חרושי רבנו הלם
 אשר כן משמע מזה שלא העירו כזה המפרשים כלל,
 וכן נמצא בכחיי ישן הנוםחא אחר שהעירו, ומיושב

 היטב, וכשינ.

 הלכות ממרים
ן בן סורר ומורה מביאק אוחו אביו י  פי? הליז כיצר מ
 ואמו החלה לביר של שלשה וכו׳ ומביאין שני
 ערים שגנב משל אביו וקנה בשר ויין במה שגנב ואכל
 אוחה אכילה האמורה אחר ההחראה וכו׳ ומלקין אוחו
 כשאר חייבי מלקוח וכו׳ חזר וגנב משל אביו ואכל אכילה
 זו אביו ואמו מביאין אוחו לביר של שלשה ומשרים ומביאין
 שגים וכו׳ ואחר שמקבלין מלוחן טדקין אוחו שמא
 הקיף השער אח כל הגיל, אם לא הקיף וכו׳ גימרין ליגו
 כררך כל הרוגי ביל וסוקלק אוחו מכיל, ובכימ שם זיל
 ומימ צ״ע במה שלא הצריך לבדוק אם הקיף זקן אלא
 בטח שרוצים לגמור דינו למיחה למה לא הצריך לבדקו
 קורם שילקוהו שאם הוא נדול כיון דאינו נמשה בן סוימ

ל.  לאו בר מלקוח הוא פכי
 והנראה לומר בזה, דהנה הרי הא דכחב הרמבים
 דבודקין אוחו קורס גמר דינו אם הקיף זקן
 החחחק אס לא, הלא הוא עפיימ דאיחא בסנהדרין דף
 עיא דברה עד שלא נגמר דינו ואחיכ הקיף זקן החחחק
 פטור משום דאשחני דיני דאי עבד השחא לאו בר קטלא
 הוא, ומל כן צריכין הביר דוקא לבודקו קודם גמיד אם
 הקיף זקן אז אם לא. ולפיז נראה לומר בדמה הרמביס,
 דחלוק דין מלקומ מרין מיחה בהך דאשחני דינו, ומשום
 רכל הנך מנים הנאמרים בבן סוימ, שלא יהא איש ולא
 אב ופוד הרבה פרטים דנחסר אחד מהם אינו נעשה
, דעיקר  בן סוימ, עיקרן לענין חיוב מיהה הוא מאמרו
 חיובה הוא מדין בן סוימ, וחליא בשם בן סוימ, ומלה
 קיימי כל הנך דינים, דאלאיה ליח בי׳ שם בן סו״מ, אבל
 חיוב המלקוח ייל דאין זה כלל מדין בן סוימ, ורק משום
 דעבר על הלאו דלא חאכלו על הדם, והוי ככל חייבי
 לאוין דעלמא שלוקין, אבל אין זה חלוי בעיקר שם בן סו״מ
 שלו, וממילא דלא קאי עלייהו כל הנך דינים, ונהי דבחסר
 מהנך פרטי הרי ממילא דליח בי׳ גם מלקוח, ומשוס רכל
 הלאו הרי נאמר שלא יהא בן םוימ הראוי למוח ולהסקל,
מ מיקר חיוב המלקוח לא נאמרו בה כל הנך  אבל מי
ה ממילא דאינו חייב מלקוח רק היכא דמבר  דיני, ורק ח
ה נאמר רק על בן  על אזהרה דלא חאכלו מל הדם, ח
 סוימ האמור בחורה בכל פרטיו. ולפיז ייל, דדוקא בהחיוב
 מיחה הוא דאמרינן דאס הקיף זקן אחיכ ונעשה איש
 דאשחני דינו ומיפטר, ומשום דהוי דין האמור בעצם חיוב
 מיחה שלו, דאיש אינו בדין בן סוימ החייב מיחה, משאיכ
 כמלקוח, דלא נאמר בה כלל שום דין אם יהא איש או קטן,
 איכ ממילא דלא חשוכ אשחני דינו בזה שנעשה עחה איש,
 דלענין דין אשחני דינו כעינן שיהא דין בעצם חיוב המלקוח,
 אכל כמאי דהוי רק גרמא כדין חיוכ המלקוח, לא שייך
ו להפטר בזה, ועל כן זהו שהשמיט הרמבים  לדין אשחני דג
 לפנין חיוב המלקוח הא דבודקין אוחו, משום דבמלקוח
 םגי בבדיקח פדים בשטח החראה, ושוב לא איכפת לן אם
 הקיף זקן החחחון אס לא, ורק בגמיר דמיחה ראם הקיף
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 שחייבו חכמים נעכב פי׳ בפ״י, וכן בגמ׳ לא תניא בחד דוכתא, ויש בדברי
 הר״מ העתק מאמרי חז״ל בהפלגת הכונה אבל אין כולם מעכבים, ואס
 עמד מתוך הלכה שאינה פסוקה אינו חוזר ומתפלל, וכן כיו״ב, וכל אדם
 העומד להתפלל לא שייך בו מתעסק דלעולם יש בו ידיעה כהה שהוא תפלה
 לפניו ית/ אלא שאין לבו ער כל כך ובידיעה קלושה סגי דיעבד, אלא שאינה

 רצוי׳ ומקובלת כל כך.

 שם ד׳׳ה והנה כר. ע׳׳כ יתפלל גם כלא יכול לכוון זאת. כוי.
 לא יתכן לפ״ז הא דפריך ל׳ ב׳ והאמר ר״א לעולם ימוד אדם כוי,
 הלא שפיר י״ל ללא היה יכול לכוין באבות ומ״מ היה חייב להתפלל
 וכשהרגיש בנפשו שיכול לכוין היה חייב לחזור ולהתפלל, אלא ודאי כל שאינו
 יכול לטין באבות לא יתפלל כלל, וכן משמע בגופה לברייתא ואם אינו יכול
 לטין את לבו בכולם יכוין באחת מהן, ואם איתא לאם אינו יכול לכוין
 באחת מהן ג״כ יתפלל א״כ לא אשמעינן כאן תנא מידי אלא שנכון לטין
 בכל מה לאפשר אם באחת או בשתים או בכולם, ואע״ג ליש נפקותא בכיון
 באבות דא״צ לחזור ולהתפלל אע״ג דהשתא יכול לכוין ובלא כיון באבות

 חוזר ומתפלל, אם זה בא התנא לאשמעינן הו״ל למנקט דיעבד.

ן י ל י פ ת ת ו  הלכ
 ם״א הי׳׳א. גויל כו/ ד׳׳ה ונראה דמשר׳ה כוי, והדר דינה ככל דין הזמנה

 דעלמא כו׳.
 אינו מובן כי עיבד העור לסנדלים למה פסלו רשב״ג לבתים כיון
 ללא הזמינו לבתים בשעת עיבוד ולא חיילא עלי׳ קדושה עדיין מה
 חסרון לשמה יש כאן, ונהי לאילו עיבדו לבתים היתה חלה עלי׳ קדושה
 כרין הזמנה מילתא היא מ״מ כי לא הזמינו >מה יפסל, והלא לרבנן לא מפסל
 משום שעיבדו לסנדלים, אע״ג למילים חכמים בקלף שעיבדו שלא לשמו
 לפסול מ״מ בעור הבתים לית לן בה כיון לא״צ עור מעיבד, ולמה יפסל

 לרשב״ג בשביל להזמנה מלתא היא, ומה גרפ מעובד מאינו מעובד.
 ועול כיון למודה רשב״ג דעור הבתים א״צ עיבוד כלל אנא דאס
 עיבלו צריך לשמה הו״ל להר׳ימ להזכיר לין זה, והר״מ לא כתב רק שעור
 הבתים א״צ עיביל כלל, אבל אם עיברו שלא לשמה לא הזכיר כלל ינלמל
 ללא היזכר בגמ׳ לעח חכם לאע״ג לא״צ מיבול מ״מ עיבלו שלא לשמה פסיל,
 ועי׳ בבעהמ״א למפרש פלוגתא לרשב״ג [ורבנן] ברצועיח, יכן הביא בשם

 ר״ח וזו נראה רעת הר״מ. [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועל סי׳ ו׳].

 שם ד״ה ולפ״ז מיושבים כר. ואם כן אכתי עיקר הגז״ש מייתרא. כו׳.
 תמוה בגמ׳ שם פריך לי׳ ומשני אי לאו גז״ש הו״א לכתבא אאבנא
 כו׳ ומבואר להו״א לבעינן רוקא אאבנא ואע״ג ראיכא הלכה על לוכסוסעוס,
 לא סמכה התורה על ההלכה• ברברים שהיה הרצון ליתן בכתב או בי״ג
 מדות, ומסרו לנו כאן בגמ׳ דספר למדנו בגז״ש וההלכה על דוכסוסעוס.

 [א״ה, עי׳ חזו״א קדשים, סי׳ מ״ב ס״ק ב׳].

 שם ד׳׳ה ונראה דכס״ת כו׳. ודל, כדין ספר דפרשת םוםה כוי.
 אינו מובן דמ״מ במצות מזוזה יש תנאי של ספר, ואס אין ספר
 אין מזיזה של מציה, וקרישה אינה נפרדת לעילם מן המצוה שזו המזוזה
 הכשרה למצותה יש בה גס קלושה של מזוזה, יאין כאן לעין הביחנת לבקע

 את המצוה יהקדושה נשתי בקעיות.

 פ״א הט״ו, הכותב כוי, פד׳׳ה והנה כוי. וכע׳׳כ כמש״כ דנכרי שאני כוי.
 כינת תו׳ להקשיח ע״פ מה שכחבי כ״ג א׳ להוכיח מסוגיא דע״ז
 כ״ז א׳ רבמקום לסתמא נשמה כשר גם בנכרי, יע״כ לכתיבת ס״ת
 לא סגי בסחמא, וכ״כ הגר״א בביאורו או״ח סי׳ י״א ללעת הר״מ כתר
 לחלק בין לבר לסתמא לשמה ראז כשר בנכרי ובין לבר לצריך לשמה בהליא.

 [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועל סי׳ י״ב םק״ל].

 שם ד׳׳ה האומנם כוי. הרי להדיא כדעת הטור כי׳.
 הרבר תימא רא״כ לדעת המור לעולם בכחב השם שלא לשמה
 יש חקנה למחקו ילכתיב השם על המחק, ילמה כתב שהיא פסול ליתני
 תקנתא, ועול בגעין נ״ל ב׳ רפריך נימא ללא כר״י אכתא איכא תקנתא
 במחיקה, אלא ידאי גם להעיר צריך לשמה לשם קלושת השם במקומו שיש
 בו קלושה ניספת, ומההיא לגעין יש ללחות קצת לילע לבמחיקה נראה
 כמנומר, והנה לפי׳ הגאון ז״ל בלעת הטור הלין נותן לאם לא חשב בהליא
 לשמה רק כתב בלב ערור מותר למחקו, וזה תמוה מאל. [א״ה, עיי״ש בסוף

 הסעיף, ובסי׳ ו׳ שם סקי״ל].

די התורה סו ת י ו  הלכ
 פ׳׳ה הל׳׳א. כשיעמוד כר, והרמכ״פ דסתם ולא הזכיר כר.
 אין הכרע בלעת הר״מ כיין לאין הדבר מפורש בגמ׳.

 שם. וכיון דילפינן מרוצח כר.
 לכאורה לא ילפינן לעריות אינו נדחה מפני פקו״ג שהרי גם ברציחה
 לא חומר העבירה גורמת שלא תרחה מפני פקו״נ אלא נפש הנהרג
 אינה נוחנח לידחיח, וה״נ עבירה עריוח חשבה תורה כאיבור נפש וצריך
 להייח בשב יאל העשה, ונראה דכי״ע מידים במקושה לאשחו ואונסין אוחו

 ויכול לינצל אלא שימיתוהי אינו חייב ליהרג, ולא נחלקי אלא באשה.

 שפ ד׳׳ה וי׳׳ל כוי. ולא עכר על שפ״ד, כף.
 חימה הלא נכרי המשליט חייב כרוח מציי׳ ואילו עלה לראש הגג
 כדי שיפול ברוח מצוי׳ על החינוק ויהרגנו חשיב רוצח, ואס שאינו חייב
 מיהה דצא חשיב רוצח לענין חיוב מיהה אלא בהמיה בכחו וכמש״כ חוס׳
 סנהדרין ע״ז א׳, אבל עבירה רציחה יש כאן יאילי אמרו לו עלה על הגג
 והפול על החיניק ואם אינך עולה גהרגך יהרג ואל יעביר, יאין חיליק
 אם ריח משליכי אי שיר אי נכרי כל שהרציחה מזימנח, יאם אינו אצל החינוק

 ואומרים לו שילך ייעמיל אצל החיניק כדי שישליכיהי יהרג יאל יעביר.

 שם. ואין חילוהן כין שב ואל תעשה למעשה בידים כר.
 לפ״ז חייב להרוג עצמו בשביל הצלח אחרים, וא״כ חייבין כל ישראל

 להרגו בשביל שלא ישליכוהו על החינוק, וזה חימא.

 שפ. ואין חברו נדחה מפני פקוח נפשו כר.
 צ״ע להזנחה מהצלה נפשו הוא ג״כ עבירה שפ״ל, ואילו כפוהו
 לדבר הרשות ובכעסו לא שמע אליהם ער שהרגוהו ה״ז מאבר עצמו לרעה,
 וא״כ יש לפניו עבירת שפ״ד בכל צד, אם לא יהרוג את חברו הרי הורג
 את עצמו, ואס יהרוג את חברו מציל אח עצמו, אבל הרג אח חברו, ואפי׳
 אס נימא לבאומריס לו הרוג ואס לא תהרוג נהרגך לא דרשינן וחי בהם
 ולא שימוח בהם כיון רבחייחי נהרג חברו ולא קיים וחי בהם כשיעבור
 על הרציחה, אכחי י״ל איפכא ליציל אח עצמו ויהרוג אח חברו ואף ללא
 נחקיים וחי בהם בחברו מ״מ חייב להציל אח עצמו אף שימיה אח חברו
 כיון ראם יקיים יחי בהם בחברו יעביר יחי בהם לגבי עצמי, וע״כ משום
 לליגו בשוא״ח, ולמש״כ הגאון ז״ל הלין ניחן ראם ריצים להשליכו על החינוק
 יהרג ואל יעבור יחייב לבריח אף שיהרגני למש״כ לעיל לחשיב כרוח מצוי׳,

 וללא כהחו׳, והוא חימא.
 ומש״כ הגאון ז״ל ראי׳ מהא לצריך קרא לחייך קולמין וקרא אינו
 אלא לפימרי מהצלה חברי, אבל לא להרגו בשביל הצלח עצמו, חמוה
 לאילי כן היה הלין ניחן רבלא קרא חייב ליחן המים לחברי והיא ימיה
 ללא קרינן בו וחי בהם ולא שימות, וזה תימא, לכשיחן לחברי יחחייב חברי
 בהצלתו הוא, אבל לא נחלקי ב״פ יר״ע ביש לי תריס יחברו אין לו תריס
 שיהא חייב ליתנו לחברי, אלא אררבה הוא קרם לחברי וכלאמר היריית
 י״ג א׳, לא נחלקו אלא ביש לשניהם חיי שעה, רב״פ לא חשיב חייך במה
 שיחסר לו מחר שאין המחר מזומן כ״כ, יר״ע חשיב לי ג״כ לחייך, ילפיכך
 אמר ב״פ ישחו שניהם ולא אמר ליחן לחברו, והכי נמי א״צ ליהרג בשביל

 שלא ישליכוהו על החינוק, אף לב״פ.

 שם. ומ״מ צריכינן לקרא דוחי כר.
 נראה לראובן שיש לו קיחון של מים ושמעון ולוי צמאים. לכו״ע
 נוחן לשניהם וימוחו שניהם, שאם יחן לשמעון הרי לוי מה עכשו ושמעון
 שימר מים למחר, ועכשו אפשר להחייח שניהם, ולהכי צריך קרא לחייך
 קולמין אף כה״ג, וכמו לחייו קולמין אף שהוא הליוט וחברו חכם וכה״ג.

 [א״ה, עי׳ חזו״א חו״מ ליקוטים סי׳ כ׳ ללף ס״ב].

ת תפלה ו  הלכ
 פ׳׳ד הל״א. ה׳ דברים כר, ד׳׳ה ונראה בו/ וע׳׳כ מעכבת כוונה זו בכל

 התפלה. כר.
 זהו לבר שאי אפשר לבשעה שמחעשח ולבו מהרהר ברבר מן הרברים
 ודאי יש כאן היסח הדעה מכוונה שכחב הר״מ, וכבר אמרו ב״ב קס״ל ב׳
 לעיון חפלה אין אלם ניצול מהן בכל יום, ואמרו נחזיק עיבוחא לרישא
 כמש״כ הו׳ שם מהירו׳, ואפשר כוונה הגאון ז״ל בשעה שעומל להחפלל
 וכל ההפלה סחמא כלשמה, וא״כ לא שייך לדון אי סגי באבוח, ולו״ר
 הגאון ז״ל י״ל להר״מ בפ״ד בעיקר התפלה איירי וענינה, אבל שיעור



 2 חזון גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי איש

 שס ד׳׳ה ולפ״ז כר, היינו משוס דהתס הרי רכ הוא דקאטר לה כו׳.
 ואכתי קשה למה אמרו בחתה להתחמם משאצ״ל, נימא משום לבר שאינו
 מתכוין, ועול הנא הר״מ פסק בזה לחייב אף שאין מתכוין, וכן סנהדרין
 פ״ה א׳ אמר טעמא משום משאצ״ל ולא קאמר ר״ש לטעמי׳ לדבר שאין
 מתכוין מותר. ועיקרי הדברים מבוארין הפכן בר״מ פ״א שכתב שם ה״ה
 דדבר שאין מתכוין מותר וחשב שם הרבה דברים, וסיים אבל אם הוא
 פסיק רישא חייב וסתימת הרברים אף ללא אכפת לי׳ במיתת העוף,
 ול׳ הר״מ שם להריגת העוף בלבל ותיבת בלבל אינו מובן ונד שהוא מיותר.

 פי״ד ה״א. ואיזו כר, ד״ה אכן עדייו פו/ אכל לדעת הרכה פוסקים דם׳׳ל כר.
 צ״ע ללא מציגו בזה פלוגתא כלל ולכו״ע חורי רה״י א״צ שיעורא
 וכמבואר בתו׳ שבת ז׳ ב׳ ל״ה והלכה, צ״ט ב׳ ל״ה ומוקף, אלא ללענין חיובא
 דעת תו׳ דבעינן מקום ד׳ על ד אפי׳ בחורי רה״י, והא לר״ח מעץ קנה
 ברה״י כו׳ הוא דוקא משום לרה״י מקיפו וכמאן למליא דמי, וכמש״כ חר
 שם ח׳ א׳ ד״ה אמר, ודעת הרשב״א דגם חורי רה״י הן בדין ר״ח דא״צ
 הנחה ע״ג מקום דע״ד, אבל לענין עיקר דין רה״י א״צ בחורי רה״י שום
 שיעורא לכו״ע, ויעוין בהגר״א סי׳ שמ״ה, והא דלא 'דיינינן חוך המחיצות
 בדין חורי רה״י, נראה דכיון דאינו רה״י רק משום למנח עלי׳ מידי ומשמש

 אי אפשר למדין תוכו כחורי רה״י.

 שפ, ואמאי מיפטר על זריקתה וצ״ע. אכן כר.
 נראה דמחיצות העושק רה״י חשיבא דבר של קביעות ודינן באינן
 קבועין כשארי דברים הקבועין ומבטלי רה״ר, ואינו ענין להא לאמרו
ד להוי כחלק  לאחרים עושה מחיצה כו׳, להתס לא נאמר רק למחשב גבו כ
 של תוכו, אבל לא באטומו של כותל, וזרק עמוד בגובה י׳ ורחב ד׳ נמי פטור
 כיון דחשיב לעשות ע״ג רה״י מבטל לי׳ לרה״ר וכמש״כ תו׳ ח׳ א׳ ד״ה כפאה,

 לכיון רעל גבה רה״י פטור הזורק.

 שפ ד״ה אכן דעת כר, דעומד מדוכה על החלל וצ״ע. כר.
 והרשב״א בס׳ ע״ה פסק לא״צ העומל רבה, ומפרש להירו׳ לית לי׳
 סברא למנח עלי׳ מילי, או למוקיס לה בחוליא שאינה ראוי׳ למינח עלה מידי

 והלכך בעינן עומד רבה, וגמ׳ דידן איירי אפי׳ חלל רבה.

 שם ד׳׳ה אכן אכתי כר, הא לא חזי לתשמיש ונמצא כף.
 צ׳יע הלא כל אחד חזי למתלי בי׳ מידי והאיבעי דלא סגי בזה דבעינן
 מקום ל׳ במקום אחל או לםגי בצירוף מקומות וע״י חילוק תשמיש, ותשמיש
 אחד, הכרעת גודל ר טפחים ששיעורו משוס חשיבותו להנאת בני אלם
 ורצוין בו, וכל שהן חלוקין בתשמיש אף שהן זה אצל זה חשיבי כד׳ מקומות

 של טפח טפח שוכנים זה אצל זה.

 שם, דמחיצות העמוד דאמרי׳ כהו גוד אסיק מחיצתא כר.
 צ״ע דהא צריך לחשוב רק שטח העמוד ולא שטח היחד וא״כ נחמעט
 שטחו מד׳ ואין כאן מחיצות כלל כיון שאין בין המחיצות ד׳, ואי דמצרפינן
 ב׳ השטחים לד׳ א״כ גס בבור וחוליא איכא ד״ט, דהחוליא הלא גבוה י״ט
 והיינו עמוד גבוה י״ט ורחבו ד׳ אלא שחקק באמצעו ונעשה בור ושטחו

 ב3׳ מקומות.

 שם ד״ה ונראה דהכי כר, והרי נם הכא חזי למינח עלי׳ מידי כר.
 לא אמרינן כן אלא בחלל מועט אבל לא בחלל מרובה, והרי כתבו תף

 שם דלא הוי כחורי רה״י דלא ניחא תשמישתי׳.

 שם, אשר ע״כ הא ניחא דעת הרמכ״פ שפסל, כר.
 ברשב״א בס׳ ע״ה כתב ג״כ דהקיף מקום שארכו אפי׳ עשרה ואין
 בחללו רחב ר ה״ז מקום פטור, והרשב״א שם פסק דמחיצות בריאות
 מצערפות לחללו אפי׳ בחלל מרובה על העומד דלא כהירו׳, וע״כ דס״ל
 לאין בחללו תורת חורי רה״י, כיון שעל גביו רה״י משום דמנח עלי׳ מידי
 וכמש״כ לעיל, ועוד י״ל דאין דין חורי רה״י אלא בבית וכיו״ב לאיכא ליורין
 משמשין, אבל על גב החוליא דליכא דיורין אלא תשמיש לא להבינן לה חורין.
 [א״ה. עי׳ עירובין ל״ג א׳ ובתו׳ שם ד״ה אי, ובשבת צ״ע ב׳ ברש״י לעגין

 מורשא, ועי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ ס״ב סקי״ב י״ג מש״כ בזה].

 פי״ד ה״ט, עמוד כר, והרי כתל פשיטא דהשלשה כר.
 לפי דברי הגאון ז״ל תל פחות מג׳ בגבהו שדינו כרה״ר לפחות מג׳
 לא מבטל רה״ר, אם באמצעו תל גבוה ז׳ ומשהו מצטרפין ב׳• הגידודין
 למחשב תל הפנימי רה״י, והדבר תימא הלא תל הפנימי פריץ כולי לרה״ר
 ואינו גדור רק במחיצת ז׳ טפחים ומשהו, וכבר מבואר כן בשו״ע סי׳ [שנ״ח
 ס״ב] בשם התה״ל, אלא שהגר״א ז״ל שם חלק עליו אבל אינו מונן טעמו,

ה ל ת מ ו כ ל  ה
.  פ״א ה״י. כשפ כד׳, ד״ה והן כר, וכל דין חוכת מילה שיש לרכו עליו כו,
 נראה דהיא מצוה מיוחדת על האדון זולת הגירות והרי אברהם
 אבינו הוזהר למול יליד ביתו ומקנת כספו ועדיין לא נהוג גירות, והרי
 מלתן מעכבו בפסח, ואף אס היה במצב בטוח שלא יבוא לידי טבילה חייב
 במלתו, והרשב״א יבמות מ״ח א׳ כתב בלעת הר״מ שאין טובלין עבד בע״כ
 לשם עבדות, ולפ״ז נראה דנולד קדם שטבלה אמו, לא מהני לי׳ מלה וטבילה
 להיות עבד בחיוב מצוות וכשהגדיל יכול למחות, ואפשר דלא חשיב כלל זכות
 אע״ג דגר חשיב זכות כדאמר כתובות י״א עבדות גרע מגירות, ואף אי חשיב
 זכות מ״מ לא חייבה תורה לזכות לקטן אלא מלת עבדו חיובית בלא גירות.

 [א״ה, עי׳ הזו״א או״ח מועד סי׳ ס״ב ס״ק כ״ח].

 שש. אבל כיליד בית שלא טבלה אמו גם לדעת הראכ״ד כוי.
 תמוה שהרי סייס הראב״ד דגם במקנת כסף שנימול לח׳ נמי איכא

 לספוקי, הרי מבואר דעת הר״א דנימול לח׳ דחי שבת.

 שש ד״ה והנראה לומר כר, אבל אכתי ינהוג בו דין שמיני כר.
 נראה דיליד בית ומקנת כסף לא נהוג בבני קעורה ורק באברהם
 עצמו, ואף את״ל דנהוג גס בזרע יצחק, מ״מ כשנתנה תורה שוב פסק חיוב
 ראשון מדין זרע אברהם דחשיבי כגרים נענין זה, וחיובן ממה שנאמר בסיני.

 שם. אשר לכאורה צ״ע דאיד נוכל כר.
 נראה דמסברא קאמר דכשס דלא ממעטינן אלא מלת ח׳ ולא
 ממעטינן שא׳י־צ למול כלל דלא מסתבר רק למעט ח׳, ה״נ י״ל דלא קאי האי
 מיעוטא אלא לענק זה דדרשינן וביום אפי׳ בשבת, דבזה בעינן תנאי שתהא
 אמו עמאה לידה, ולמאי דמסקינן כתנאי שפיר י״ל דר״ה וחב״ר פליגי דוקא
 לענין שבת, וכ״כ הכ״מ בדעת הר״מ, אבל א״צ לן לחדש דיש עכשו חיוב מלה

 מחמה זרעו של אברהם במקום דאין חיוב בסיני.

 ש£ אבן לפי המבואר הרי ניחא, כר.
 צ״ע בב׳ ערלות מאי איכא למימר ולכאורה מערלתו אימעיט ב׳ ערלות

 וי״ל דגם לאברהם לא נאמר חיוב ב׳ ערלות.

 שש, ובני קטורה יוכיחו דאיכללו כר.
 צ״ע דמצות מלת בני קטורה לא רמיא על ישראל כלל, אבל אחרי

 שהוזהרו על השבת במרה שפיר י״ל דמלה היתה דוחה שבת.

 שש, אבל אה״נ דנוהנ בי׳ דין שמיני כוי.
 א״כ יונא דופן של גרים שאינן מבני אברהם אינן נמולין לח׳, ועוד
 מצות פריעה לא תהא בח׳ כיון דלא נתנה פריעה לא״א כדאמר יבמות ע״א ב/

ת ב ת ש ו כ ל  ה
 פ״י הי׳׳ז. ז״ל המפיס כוי, ד״ה והנראה כר, ואע״נ דהוי פסיק רישי/ כר.
 אינו מובן שהרי כשחותך הבשר שעל המוגלא באמת כונתו לעשות
 פתח שתצא הליחה דרך פתח זה, אלא שאין שם מכה בפעיש אלא בכונה
 לעשות פתח קיים להכניס אויר ולהוציא ליחה, והכא איירי בלא אכפת לי׳
 בהאי פתח, ואע״ג דבאמת האי פתח מכניס ומוציא מ״מ כיון דלא מכחוין
 לכך אין זה מכה בפטיש למ״ד משאצ״ל פטור עלי׳, אבל למ״ד משאצ״ל חייב
 עלי׳ הרי יש כאן מחשבה גמורה שהרי מחשבתו לעשות פתח להכניס ולהוציא
 שלא ישמח בו ושלא יהנה ממנו ואם פתח במצב זה ג״כ מקרי פתח הלא
 אין כאן חסרון כונה, ולא דמי למזרד ומיפה את הקרקע דהתם הפעולה
 בקרקע שלא נתכוין כלל לקרקע, וכן מכוין לכבות והובער, אבל עושה פתח
 ומכוין לכך אלא שאין לו צורך בו והוי כמכבה גחלת ואין לו צורך לפחמין
 אלא שלא תזיק, ויותר תימא בצל נחש שלא יזיק דאי צידה שלא יזיק ג״כ
 צידה היא א״כ אין כאן חסרון כונה, ואי נא חשיבא צידה פעור אף למ״ר
 מלאכה שאצ״ל חייב עלה שאין כאן צידה לא בחחלה ולא בסוף שהרי אין

 כאן צידה כלל, וזו באמת דעת הר״מ כמש״כ המ״מ שם.

 שם ד״ה והנה בכריתות כר, הא אם הובערו מאליהן אינו חייב אלא כר.
 בר״מ שם במתה להתחמם מבואר שאף אם אינו מטין לא לכבות
 ולא להבעיר ג״כ חייב שתים וכבר נתקשה בזה בכ״מ שם, ומש״כ בל״מ שם
 אינו מובן, והאמת נראה דמש״כ הר״מ ברישא אס נתכוין כו׳ עיקר דינא
 שונה דכה״ג מקרי כיבוי והבערה וסיים שאף אס אינו מכוין לכך חייב,
 ובכלל זה נתכוין לכבות ולא נתכוין להבעיר ג״כ חייב שתים, ומפרש הסוגיא
 כפי׳ תו/ [א״ה. עי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ נ׳ סק״ד ובס״ק הקודמים שם].
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 ר״י כר, וקשה למה מהני צו״ה במבואות המפולשין, ו&ין מובן לפ״ז במאי
 ניחא לי׳ דמה׳ית הוי כרמלית והלכך הקילו חכמיס וכמו שהקילו בקורה,
 ואכתי תקשה למה לא החיר הר״מ טלטול בפט״ז המ״ז בצו׳׳ה בפומ״ר
 וסתימת הדברים משמע לאף לענק טלטול קאמר, ובמסקנת הדברים סיים
 הגאון ז״ל שאין דברי הר׳׳מ אלא ביתר מי׳ ופרמ׳׳ר וא״כ אפשר לפרש
 מבוי מפולש בי׳, ולא נתפרש בל׳ הגאון ז״ל כחוזר ונועה ממה דקאי עד
 השתא וכאילו דבר זה מוחלע מכבר שאין דברי הר״מ אלא ביתר מי׳ ופרמ׳׳ר,

 ובאמת המ״מ מסתפק בלעת הר״מ בזה.

 שפ, וה״נ בצוה״פ׳ דכוותי׳ אע״ג דאינו מועיל כו״.
 רבנו כתב בפרק י״ז ה״י להעושה ב׳ כתלים ברה׳ד ורה״ר עובר
 ביניהן עושה דלתות ראוין לנעול מכאן ומכאן ונעשה בזה רה״י, והנה
 ללתות בזק שהן פתוחות אין עליהן תורת .מחיצה, והמחיצות הן צו׳׳ה
 שמכאן ומכאן ודלתות מועילות שאין רבים מבעלין מחיצתא, ומבואר מזה
 דמהני צו׳׳ה ביתר מי׳ [דהא רה״ר רחבה ע״ז אמה] ופרומ׳׳ר ונעשה רה״י
 מה״ת שרבנו לא יכנה כרמלית בשם רה״י אלא ודאי רה״י גמורה היא מה״ת,
 וזה מכריח שאין דברי הר״מ שאין צו׳׳ה מועיל בפרמ״ר אלא ב3׳ דפנות
 מהג׳ פרמ׳׳ר וכמש׳׳כ לעיל. [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ ע״ח, וסי׳

ק ע׳].  ע״ע ס׳

 שפ, מצםרפי בהדי רה״ר להיות רה״ר מד״ת, וכמש״כ כפי״ד פו׳.
 לפ״ז כל סימעא מפולשת רה׳ד ואפי׳ רחבה ד׳׳א, ולמה נפיש בפלוגתא,
 והמ״מ בפי״ד ה״ב הביא דברי התו׳ והרשב״א במבוי שהוא לאורך רה״ר
 אבל לרחב ולאי הוא כרמלית, והדיוק מל׳ הר״מ בקרן זוית אינו מספיק
 דקרן זרת משמשי בני רה״ר טפי, אבל מבוי הוא קנין יחיד ותשמיש יחיד

 ואינו רה׳׳ר אלא כרמלית.

 שפ, ולמה כלל הרמב״ם גם לחי בהד םעמא בו/
 משוס שאין לחי מתיר אלא סמכו עליו מבעוד יום ומחיצה הנעשה
 בשבת חשיבא מחיצה, וכיון דבעינן מחיצה ברוח רביעית כשנעשה בשבת
 למה םגי בלחי מע״ש, ולזה יהיב עעמא שא״צ מחיצה ברוח ר אלא מדרבנן.

 שפ ד״ה והן כר, ולמה לא מתני צוה״פ, והרי המורם כוי.
 נראה בזה שפירש דברי הר״מ לענין היתר טלטול, ואפי׳ מקום מוקף
 בל׳ ליומלין אמה בכל צל להוי רה״י מה״ת ומ״מ אין מטלטלין בו במקום
 דליכא היתר פסי ביראות ואפי׳ עשה צו׳׳ה לא מהני, וזה לא נתישב גם
 למסקנא דלמה גרפ מקום זה ממבוי מפולש, ואפשר דעת הגאון ז״ל לגם
 מפולש אינו ניתר ביתר מי׳, אבל אכתי בפסי ביראות יתר מי׳ ג״כ לא גרע
 מי׳ בפרמ״ר, ואמנס נראה דמבוי מפולש שתיקנו בצו״ה מכאן ולחי וקורה
 מכאן אפי׳ צו״ה יתר מי׳ מהני, וע״כ ללא אסר הר״מ פרמ״ר בצו״ה אלא
 בפרמ״ר באותן ג׳ דפנות [חוץ מרוח רביעית] וכמו שפי׳ תו׳ לרב, דאיירי

 בפרמ״ר בד רוחות.

 שם, דעד עשר יש כה נם תועלת מהמות כר.
 מקום שאינו מוקף רובו אין מקצת העומד עושה שם פחח אף בפרצה
 פחות מעשר, ואמנם החילוק בין עשר ליתר מעשר בצו״ה הוא משוס דיתר
 מעשר לאו פתח הוא ואין צורתו מועלת לו, וכדאמר עירובין ב׳ ב׳ אלא מעתה
 לא תיהני לי׳ צו״ה כר, וכ״כ תו׳ י״א א׳ ל״ה חצר, והיינו נמי עעמא דפרמ״ר
 וכמש׳׳כ הו׳ שם, ויותר מי׳ וגם פרמ״ר נפסלה צורתה של צו״ה לכו״פ

 ללפת הר״מ וחשיבא כפרנה מוחנעה.

ן י ב ו ר י ת ע ו כ ל  ה
 ם׳׳ו הם״ז. אמר כר, ד״ה והנה כר, ג״כ פירושו דהא דלא נתקדשה כר.

 הלשון קשה וגס הו״ל למיהב פפמא ולא להזכיר כפין לבר מובן מאליו,
 ועול שהלבר אינו אמת שהרי באמת קדוש מספק ביה״ש הארוך. [א״ה, עי׳

 חזו״א או״ח מועל סי׳ קי״ב סק׳׳ח].

 שפ, והנה הא ודאי דהדין ביה׳׳ש כר.
 חימא להא אמר בגמ׳ שם, נלה נ״ג א׳, לביה״ש דר״י לר״י ליליא הוא,
 משמפ לביה״ש דר״י יש לו זמן נמשך אלא שהוא מופע כמשך הרף העין,
ה ר״י, ושם ביה״ש המוזכר בר״מ פ״כ הכונה  וזו כונת תו׳ שבת ל״ל ב׳ ד
 משתשקפ החמה פד ג׳ כוכבים, כמש״כ הר״מ פ״ה מה״ש ה״ל שזה ביה״ש

 המוזכר בכל מקום.
 ולמש״כ הו׳ שבח ל״ה ב׳ ל״ה אלא, לצלל שביה״ש לר״י מהאחר אחר
 ביה״ש לר״י, היה אפשר לפרש הא לר״י שאין ביה״ש ספיקא בדין אלא ספק
 הכרפה של בני אלם וכו״ע מולים בזה, אבל בהו׳ שס לא החליעו הדבר,

 ואמנם חל המחלקט אינו רה״ר כלל כיון להוא זקוף ואינו ראוי לרבים
 לא להילוך ולא לחשמיש, ובאמח אין הרבים משמשין בו שהוא זקוף יוחד
 מדאי ולא חשיב שטח כלל והוא מקום פעור כפמוד פחוח מדפ״ד, אבל אם
 כיה באמה שעחו רה״ר הוי נחשב החל פרוץ לרה״ר, ואמנם ביחד שנפץ
 בעמול אפי׳ אם מל גבי היחל רה״ר אינו מפסיל אח העמול, להרי פרצה
 פחוח מי׳ אינה מפסלח בזק שפומל מריבה, ובחר פ״ל ב׳ ל״ה [גג] כחבו
 בהליא לאם מרפסח ליה לה גיפופי והיא כרמליח גם הגג אסור משום
 שהוא פרוץ לכרמליח כיון שאינו גבוה ממרפסח י׳. [א״ה. פי׳ חזו״א או״ח
ק ע׳].  מועל סי׳ ס״ה סק״ו, וסי׳ צ״ו ס״ק כ״ט ל״ו, ופ״מ שם סי׳ ק״ח ס׳

 שם ד״ה ונראה כר, ורק שבתיד ד׳ הרה׳׳ר גבוה ופמיד כר.
 חימא לחנן כלאים פ״ל מ״ג, וחריץ שהוא פמוק י׳ ורחב ר, אבל
 פחוח מד״ט לא חשיבי מחיצה, והכי חנן פירובין פ״ח ב׳ חריץ כו׳ ורחב ל׳,
 וכן אמרו בירר פ״ק ה״א, פושה חריץ פל פחח המבוי פמוק י׳ ור״ל,
 והביאו כן אחרונים ז״ל להלכה, אבל כל שאין בין ביח לחצר ד״ט לא חשיבא
 מחיצה נהחיר אח הגג, ואמנם במ״מ הביא בשם רשב״א דלכך על הגג רה״י
 משום שהביח גולר אח החצר מבפנים והוי לי׳ הביח חוליה הבור שעל גביו
 רה״י, ואמנם מה שפי׳ הגאון ז״ל רהר״מ משוס הקנה מ״ח אחא פלה,
 קשה לא״כ אין איסור רק להוציא מן הביח, אבל לשון הר״מ שאסור לעלעל
 פל הגג משמפ דבלא סולם חשיב רה״ר ממש כדין רבים מכחפין פליו,
 אבל המ״מ כחב בשם רשב״א שאסור להוציא מחצר לגג, וכ״כ העור סי׳
 שס״א וכתב בל״מ שם שזה ללא כהר״מ, ומש״כ הגאון ז״ל מעץ יחל בעמוד
 ג״כ משום תקנת ע״ח אתינן עלה תימא כיון דאין הרבים מכתפק על
 העמוד כי מכתפין על היתר מאי הוי, הלא אין העמוד פרוץ אל היתד
 אלא כל שהו וגב העמול מוקף מחיצה פ״י גול אסיק ובני רה׳ד אין משמשין
 בו כלל וכלל, ועוד הלא עמוד י׳ ורחב ד אינו ראוי לפלפול ד״א ולא נזכר
 רק לפנק חיוב אס הכניס פליו מרה״ר או הוציא ממנו, וא״כ ע״כ הר״מ

 לפנק דאוריחא קאי, ופול הר״מ כ׳ בהליא לנפשה כרמליח.

 שם פד׳׳ה אשר כר, כהוד ארבעה מפחים, וע״כ כר.
 צ״פ לא״כ אס זקוף ומחלקט פשרה מחוך ל״ע אסור לעלעל פל החל.

 פמיץ הפ״ז. כל כר, ריש ד״ה והנה קשה כר, א״כ ההילכתא דצוה״פ למה כר.
 אין דברי רב רק בד רוחוח אבל פמ״ר בדופן שלישיה מודה רב למהגי
 צו״ה וכלאמר במבוי מפולש וכמש״כ חף י״א א׳ ל״ה חצר, ורב מדרבנן
 קאמר למה״ח גם ביחר מי׳ או בפרמ״ר מהני, כמש״כ חף ף א׳ ל״ה רב,

 כ״ג א׳ ל״ה והא.
 ופיקר הדבר דהיחה הלכה למ״מ בצו״ה לא נחפרש, ואפשר רפיקרה

 סברה חכמים רזה חשיב מחיצה.

 שפ, וזהו עיקר ההלכה של צוה״פ כר.
 פליין לא נחישב, הלכה זו למה, כיון לאיכא פומל מרובה והפרצה

 פחוחה מפשר למה לי הו הורה מחיצה של צו״ה.

 שם ד״ה ונראה כר, דצוה״פ בעצמה דין מחמה כה, כר.
 צ״פ למה לא נקבל לברי הרא״ש ז״ל פ״ק דסוכה סי׳ ל״ר, דאה״נ
ד הוא מדרבנן, והכי מוכח בגמ׳ י״ע א׳ לסגי בנראה  למה״ח סגי בנו״ה ו
 מבחוץ, ואי דאוריחא הוא ולאי לא סגי בהכי, וכמש״כ חף והרא״ש שם.

 שפ, דלבוד ועומד מרובה על הפרח הן עצמן כוי.
 צ״פ לגם לבול לא מהני בז׳ עפחים לסוכה כלמוכח סוכה פ״ז ב׳
 ובחר שם ד״ה בפחוח, וכן עומ״ר לא מהני רא״כ לא צריך פס ד, מיהו
 כל זה מדרבנן ומה״ח כשר בין פ״י לבול בין פ״י פומ״ר, ועי׳ חף ד ב׳

 ל״ה סיכך.

י m׳v א״כ הא קשה פר. ו !  שם ד״ה והנה שפ כר, וגפ מד״ת ל* ד
 לא הוכרפ דהר״מ מל״ח קאמר ולמפוטי בפלוגחא פליף ושפיר י״ל
 רדפה הר״מ כלפח הו׳ לרב מדרבנן קאמר, ופיקר הקושיא קשה זולה לברי
 הר״מ ללמא ר״י כרב ס״ל, וכבר הקשו כן הו׳ וחירצו. [א״ה, פי׳ חזו״א

 כלאיס סי׳ י״א סק״ח].
 וכן הקשו הו׳ ממבוי מפולש לסגי לרב בצו״ה, ופירשו שאין לברי רב
ד רוחוח ד רוחוח, ולמה לא נפרש גס דברי הר״מ בפרוץ מ  רק בפרוץ מ

 וניחא הכל. [א״ה, פי׳ חזו״א או״ח מופר סי׳ פ׳, וסי׳ פ״ע סק״ג].

 שם, דגתכאר דלדין עצפ המחיצה של רה״י לא מהניא צוח״פ. אכן כר.
 לברי הגאון ז״ל כאן סחומין מאל, וכנראה קאי השחא להר״מ ס״ל
 אפי׳ בפשר לא מהני צו״ה בפרמ״ר, והלכך קשיא לי׳ קר הגמ׳ בהא לימא
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 חבואה שלא הביאה שליש נגרר לענין מעשר, והרי לענין מעשר לא שייך לאם
 ומבואר דגרירה מתקנת את הגרוע ומיפהו ומעמידו ברין היפה, אלא
 לענין מעשר אזלינן בתר עיקרו ופטור. [א״ה, עי׳ בחזו״א שצוינו למיל

 סד׳׳ה שם ל״ה ואין].

 שם, א״כ הו׳׳ל לחלל! דכתערוכות חםיפ ואורז כוי.
 תימא שאין פנין גרירה אלא בעירוב עיסה בעיסה, אבל האוכל
 תערובות חמץ היינו חמץ אפוי או מבושל הראוי לאכילה שנתערב בשאר
 מאכל, ואין נפקותא אם נתערב בשאר מאכל או באורז ועירוב עיסה בעיסה
 של אורז שנעשה כולו חמץ זהו בכלל חמן המוזכר, ואס יש כזית בין החטים
 ואורז יחד זהו כזית חמץ, ואם נתערב כזית זה בשאר מאכל ואכל את כל
 התערובות לוקה משוס שאכל כזית חמץ, ואין מקום להזכיר בדין תערובות
 חמץ דין גרירה של אורז. [א׳׳ה, עי׳ בחזו״א שצוינו לעיל סד׳׳ה שם ד׳׳ה ואין].

 שם ד״ה והנה מדברי כר, דכבר הוא לחם לשימת הר״ת, א״כ הרי כר.
 תימא דהרי מודה ר״ת שאס בטל ממנו תוריתא דנהמא בבישולו אינו
 לחם לענין בהמ״ז, וכמש״כ הרא״ש שם, אלא שאס בשלו וקייס עלי׳ תוריתא
 דנהמא זהו אפייתו, אבל כל זמן שלא בשלו ולא אפאו ודאי אין עליו תורת
 לחם, וכיון לעירבו בשאר מינים ונתבטל אי אפשר לחול עליו שם לחם
 באפייתו עכשו, ואע״ג דלענין חלה כל שמתחייב בשעת גלגול לא פקע חיובו
 אף שנמלך ובטלו מתורת לחם, מ״מ לענין מצה בעינן לחם אפוי ולא סגי
 בנעשה עיסה, וחיוב חלה בשעת גלגול הוא כיון שדעתו לעשותו לחם,
 אבל אס דעתו בשעת גלגול לבטלו מתוריתא דנהמא פטור אף מן החלה.

 [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ כ״ו].

ה כ ו ת ס ו כ ל  ה
 פ״ד הי״א, נעץ כר, דלר״נ אליבא דרכנו מהני גו״א בסוכה, כר.

 צ״ע דבאמת גי׳ הגאון ר״ש אבל על שפת הגג דברי הכל כשרה
 וכמבואר ברא״ש ובר״ן ובל׳ המ״מ יש ט״ס, ובמקום וה״ק, צ״ל וה״ג.

 שם, הרי אכתי לא מוכחא מילתא כר.
 י״ל מללא אמר ר״ג סתמא בדיומדין פליגי, ואמר באמצע הגג פליגי,
 משמע דבשפת הגג לא שייך פלוגתת דיומדין דכשר משום גו״א, וגם לגי׳
 לידן יש לפרש כן בין בזו ובין בזו מחלוקת, היינו דגם בשפת הגג פליגי
 בליומלין ולכו״ע לא אמרינן גו״א, ואי אפשר לפרש בסוגיא בענק אחר.

 [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועל סי׳ ק״נ סק״ה].

 שם ד״ה והנה, הרי להדיא דגם כעמוד אמרינן גו״א, ואיתא לדין כר.
 ענין גו״א אינו שעלינו לחשוב כאילו יש מחיצה למעלה אלא היכר
 מחיצות למעה סגי, ואחרי שיש לשעח זה מחיצות. סביבותיו למטה הרי הוא
 חלוק מסביבותיו ומחשב רשות לעצמו, ועל חלוק רשות באופן זה הורו בגמ׳
 בל׳ גו״א מחיצתא, והנה מולה רמב״ן לעל שטחו נחשב רשות לעצמו אלא
 שנסתפקו בגמ׳ על אוירו, ומ״מ בסוכה סגי בשעתו לכיון רשעחו חשיב
 כמוקף מחיצה הסכך מכשיר כל האויר שתחתיו, ואפשר דגם לענין שבת
 אם הוא מקורה יש לו אויר דכמאן דמליא דמי. [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח

 מועד סי׳ ק״ח ס״ק ד׳, ועי׳ בגליון לק׳ פ״ה הכ״א ל״ה דהמחיצוח].

 שם בסוף הדיבור, ואמרי׳ בהו גו״א וכמבואר כעירוכין דןן פ״ט, כר.
 מה שאמרו שם גו״א היינו בשפת הגג, וזה הדין אף בחל, שזה שיש
 לו חצרו בתל גבוה עשרה עפחים אין חברו אוסר עליו אף שחצר חברו
 ג״כ בתל, כיון שיש ביניהם חריץ רחב ד׳, ושמואל דס״ל התם לאף מחיצות
 שכנגד אמצע הגג אמרינן בהו גו״א, אינו אלא לענק ע״ח, לעיקר לירת הגג
 לאסור על חברו הוא משום שכשם שחלוקין דיורין למעה כך חלוקין ליורין
 למעלה ולזה מהני גס מחיצות ללמשה, אבל לענק סוכה ודאי לא מהני
 מחיצות שכנגד אמצע הגג רק מחיצות שכנגד שפת הגג, ושפיר י״ל לבעינן
 בסוכה מחיצות נכרות, ולא מצינו שהיכר מחיצות שבבית יועיל לענין גו״א
 מבחוץ אלא כאן לענין סוכה. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סק״ב, וסי׳ ק״נ

 סק״ה ל״ה תול״ה].

 שם ד׳׳ה אכן כר, ואע״ג דלא אמרינן בי׳ גו״א כר.
 בלא הלכתא לא הוי אמרינן הכי, וזו שאנו קורין גו״א.

 שם, וה״נ דכוותה מצרפינן כר.
 שא״ה לאפי׳ החקק רחוק מהכותל יותר מל״א כן, אגל תל המתלקש
 לבעינן דוקא עשרה מתוך ד׳ ומשום דחשיב כזקוף, ושפיר אמרינן בו גו״א

 כמו בזקוף.

 ומבואר דהא דר״י היינו ספיקא דדינא בהאי הרף עין, ובכל אופן לא יתכן
 לפרש ביה״ש בל׳ הר״מ אלא על ביה״ש המוזכר בר״מ בכל מקום.

 שם, אבל הד פפיקא של כל כיה״ש דר׳ יהודה ור״נ כר.
 למה נימא הכי כיון דניחא לי׳ שיהי׳ היום חול אפי׳ בספק היום
 ואס ע״כ ינהג בו קדש מה ירויח אס לא יהי׳ קדוש מחמת ספק כהרף עין

 הלא איירי אפי׳ כשלא הי׳ בדעתו לערב בו, ואח״כ נמלך ועירב בו.

ב ו ם ם ו ת י ו כ ל  ה
 פ״ו הי״א. שני כר, וכבר הקשה זאת הלח׳׳מ שם. כר.

 נראה טעם הר״מ דכיון דבלבו שאין כאן עירוב שהרי הראשון ודאי
 קדש אין מקום לחלות העירוב, ואף דיעבד לא מהני, ובתרומה הוי כעושה
 בשני תרומה בהחלט כיון שבלבו שמעשיו שם יום שני מתקיים ודאי ודיבורו
 ביום ראשון לאו כלום, ובזה דיעבד חייל אלא שאסור לעשות כן, ולפ״ז
 אין דברי הר״מ אלא במידי דמעשה שיש בו חלות, אבל באמת קדושת יום
 שני אינו אלא מספק, וזו נראה כונת הלח״מ שם, וצ״ע למה נטה הגאון ז״ל

 מדברי הלח״מ.

ה צ מ ת חמץ ו ו כ ל  ה
 פ״א ה״ג. אינו כר, ד״ה ונראה כר, עיקרו הוא איסור עשה שלא יהא לו כר.
 תמוה דא״כ היאך יליף ר״י כ״ז ב׳ חמץ מנותר הלא נותר הוי מצוה
 ואס שרף ע״י נכרי הוי ככיסה לס חיה ועוף ע״י נכרי, אבל חמץ שאין בו
 מצות ביעור ויכול לעשות ע״י קוף למה ניליף מנותר שיהא דוקא בשריפה,
 ולענין עיקר פירוש המצוה לא שייך למיליף מלתא ממלתא, ועוד מה השיבו
 חכמים שסופו להקל אם אין לו עצים והלא ע״כ אין כונת חכמים שלא יבער
 שהרי ע״כ יבער שלא יעבור על ב״י, אלא שלר״י חסר לו מצות ביעור ויכול
 לזרות לרוח ע״י נכרי ואין כאן קיום מצוה, מכלל דלרבנן כשאין לו עצים
 עדיין רמי עלי׳ מצות תשביתו מלבד תיקון שלא יעבור בב״י. [א״ה, עי׳

 חזו״א או״ח מועד סי׳ קכ״ד לדף כ״ז ב׳, וסי׳ קי״ח ס״ק ז׳ ח׳].

 שפ, הא קיימא אליבא דר׳ יהודה וכמבואר בפוגיא שפ, ולר״י דס״ל כר.
 אינו מובן ובגמ׳ אין זכר נר״י בכאן, ואם שדין לאו הנל״פ ר״י קאמר
 לה הלא סתס מתנ׳ היא חולין קמ״א, וסוגיא דפסחיס שם הוא בפירוש

 המקראות וע״כ הן לכו״ע.

 פ״ו הל׳׳ה. העושה כר, ד״ה והנה ביסוד כר, דין כפ״ע התלוי רק בעיקרו
 ולא בטעמו, ואע״נ כוי.

 ודעת רמב״ן והרא״ש דכנ שיש ממשו בתערובות וכשאופהו נאפה
 פיסת חשים בכל מקום שהוא בתערובות שפיר חייל שם לחם על עיסת חטים
 ולא יועיל ביטול לבטל זה, שאין דין ביטול אלא פל איסורו ולא פל מציאותו,
 ולכן פי׳ הרמב״ן דבפינן גרירה כדי להפמיד את האורז ג״כ בסגולת ה׳
 מינים ושהאוח ג״כ בא לירי חימוץ ועי״ז בא פל האורז לין לחם לכל
 דיני התורה, והרא״ש פירש דלולא גרירה היה כל התערובות כדבר שנא

 בא לידי חימוץ, וגס החפים היו מפסידים סגולת הלחם.

 שפ ד״ה ואין כר, ולא סני ברובה דגן לחוד, הא נראה כר.
 תימא איך יתכן דרובה דגן ואין בה עעם דגן, ואף את״ל דתבלין
 דחריפי עפי מבטלין טעם דגן, אכתי ר״ה קאמר לה בדגן ואורז ואיך יתכן
 דרובה דגן ואין בה טעם דגן, אנא ודאי עעס דגן המוזכר היינו עעם לגן
 ברור קאמר והיינו ברוב דגן, ומה שהזכיר טעמו דגן ר״ל דאע״ג דעעמו
 לגן בעינן נמי רובו דגן, ובמתני׳ דתנן אם יש בה עעס דגן מפרש ר׳ הילא
 טעם דגן ברור והיינו רובו דגן, והא לאמר בפסחים אע״פ שאין בה עעס
 לגן, ר״ל טעם דגן של לחם עוני בלא תבלין אבל ודאי יש בו טעם דגן,
 וברובו לגן לעולם כשר אפי׳ פירב בעיסתו. [א״ה, עי׳ חזו״א מנחות סי׳
 כ״ט סק״ח, וחזו״א זרפים ליקוטים סי׳ א׳, ולמאי סי׳ י״ג סק״י—י״ג].

 שפ ד״ה ובירושלמי כר/ ובע״כ כמש״כ משופ דלא חשוב לחפ כר.
 זהו שהיה קשה גם לרמב״ן ורא״ש ונתישב במה שפירשו.

 שפ ד״ה ולפי כר, דה״נ אשכחן בירר פ׳׳ד דחלה חצי קב כוי.
 חימא להחם חטים ושפורים בני חיובא ניגהו אלא שחסר להו שיפור
 ושפיר מצטרפין הכוסמין פמהן להשלים שיפורן ולהתחייב, אבל הכא אי אורז
 לא מהני להו גרירה הרי הן מין פטור ואיך ישלימו את השיפור, אלא ולאי
 לרבנן שב סגולת האורז לחימוץ ורינן כחשים ממש, וגם באכילת מצה האורז
 משליס לכזית, וכ״ה בהדיא בתוס׳ למסיים בדברי רשב״ג שאין יוצא בה
 בפסח על שיאכל כשיעור ומשמע לרבנן פליגי, ובירר פ״ק ה״ג, אמר שאין
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 אינו משוס לבוד כיון דמעובה אינה כעיקר מצותה, וא״כ הו״ל להר״מ
 להתנות דדוקא בעולה הסכך ע״פ כל אורך הסוכה וסתמא לעולם משמע
 להעולה צריך שיהי׳ מכוון אף שאין העולה חולק את הסוכה, ואף שאין
 בסכך העולה רק טפח על טפח, ואף אם באנו בכח לבוד קשה למה לן

 מכוונות הלא יש לבוד מב׳ צדדי הסכך בלי חבוט.

 שם, ההילכתא דגוד אפיי, מחיצתא דהמחיצות עולות עד ספד העליון, כו'.
 לא מצינו גוד אסיק מחינתא אלא בעובי ד״ט שע״י המחיצות שלמטה
 חשיב על גביו נגדור כאילו מחיצות עולות, אבל מחיצה דקה שאין עובי׳ ד׳׳ע
 לא שייך גור אסיק מחיצתא אלא הרשות חלוק עד לרקיע לענין רה״י, וכן
 לגבי סוכה סגי במחיצות י״ע, מיהו בעינן כנגד הסכך דאל״כ אין לןפנות
 וסכך קשר, ונראה דברוב הסיכוך סגי אף שיש בסכך אדירים הרבה

 המפסיקות בין הדפנות לסכך.

 שפ ד״ה אלא דל,שה כו׳, אלא דבאמת יש לפרש כו׳.
 תימא ל״ל למימר יתדות עקומות לימא יתדות ישרות והן באלכסון

 ואורך היתדות פחותי מג׳.

 שפ, דר׳׳ל דגם כאלכפון ליכא ג׳, כו׳.
 הדבר תימא, דא״כ ג׳. ופחות מג׳ בגובהן, וג׳ ופחות מג׳ בעקימותן,
 אינו קובע כלום שהרי בפחות מג׳ אכתי פסולה בהחלש שהרי בפחות מג׳
 בגבהן ובעקמימותן האלכסון יותר מג׳ ואיך יתכן שיאמרו בגמ׳ א״צ להביא
 קורה אחרת בזמן שצריך להביא קורה אחרת, ואס פחות מג׳ דתניא היינו
 שהאלכסון פחות מג׳ אבל אין גובהן ועקמימותן נזכרת בברייתא, איך נקטו
 בגמ׳ משכא בגבהן ועקמימותן דבר שאינו אמת בהלכה ושבקו את האלכסון
 המוזכר בברייתא, אלא ודאי הא דתניא פחות מג׳ קאי אמשוכה וקאי
 אתלוי׳, ואס שתיהן פחות מג׳ א״צ להביא קורה אחרת ובשתיהן הדבר תלוי,
 ואס באמת אלכסון פחות מג׳ א״צ כלל לחבוע דכיון דע״י לבוד הוי כנתמלא
 האויר וכאילו הוארכה הקורה ונגעה בכותל המבוי אפי׳ אס הקורה
 במקומה כשרה כדין עקומה, וכדאמ׳ י״ר א׳ דדוקא בעקמומיתה חוץ למבוי
 פסולה אבל תוך המבוי ותוך כ׳ כשרה ולא הוזכר כאן חבוע ובגמ׳ שם

 פריך פשיטא. [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ ע״ז ס״ק י״ג].

 שם, דכאמת זה קשה לומר דהדין כוי.
 בתו׳ כתבו דפסול זה הוי כמו בהניח על יתדות מבחוץ ולא מהני לבוד,
 וה״נ בהניח למעלה מג׳ והיא תלוי׳ ואינה כנגד כותלי המבוי לא חשיב
 ע״ג המבוי, והלא עיקר קורה תקנתא דרבנן ואם אינה כתיקונה אינה קורה
 ומה יועיל חבוט שהרי אין חבוט מציאות אלא דינא, ומה שהזכירו תו׳
 היכר היינו עיקר קורה, שענינו היכר ואפי׳ למ״ד משום מחיצה היכרא

 בעינן וכמש״כ תו׳ סוכה כ״ב ב׳.

 שם, ולפ״ז מיושב היטב דעת הרמכ״ס כוי.
 עי׳ ר״מ פי״ז מה׳ שבת הכ״ה שכתב בב׳ קורות אחת למעלה ואחת
 למטה רואין כו׳ ולא יהי׳ ביניהן ג״ט כו׳, מבואר בהדיא דאמרינן

 חבוט ולבוד.

ת ו ש י ת א ו כ ל  ה
 פ״ב ה״ט, ד״ה והנה ביבמות כו/ דדין נערות אינו אלא בששה חדשים כוי.
 א״כ למה אמרו קדושין ד׳ א׳ לא נצרכה אלא לבגר דאילונית, הלא
 בכל הבנות שהביאו סימנים בי״ב שנה ומחצה הדין כן דיצאו מקשטת
 לבגרות, אלא ודאי כונת תו׳ דכל שנעשו גדולות בסימני נערות יש להן
 ו׳ חדשים, אבל בנות כ׳ בסימני אילונית ודאי הן יוצאין מקענות לבגרות,
 ואין כאן מחלוקת בין התו׳ להר״מ, וממקומו הוא מוכרע שאמרו אילונית
 אין לה קנס ואינה נידונית כנערה המאורסה, ולמה להו למנקע אילונית
 לימא הביאה סימנים אחר י״ב וששה חדשים אין לה קנם ואינה נדונית

 כנהמ״א. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קכ״ו סק״ז י׳].

 פ״ב הט״ז, שתי כר, פד״ה ונראה כו/ א״כ עיקרן מאדיפ ושיעור דין כוי.
 תמוה דא״כ גס נגעים דתנן במתנ׳ אס עיקרן לבן צריך בלבן שיעורא,
 ובהדיא תנן נגעים פ״ד מ״ד דר״מ סבר בכ״ש אע״ג דמולה ר״מ בשיעור
 שיער כמש״כ הר״ש שם, וממקומו הוא מוכרע דא״כ לפלוג ר״מ בשיעור
 שיער, והר״מ פ״ב מה׳ ט״צ ה״א פסק כר״מ, אלמא דעיקרן מלבין סגי
 בכ״ש דעיקרו חשיב מפי ואינו בכלל משנת נדה, והלכך שפיר פסק הר״מ
 דסגי בניטל בזוג, והא דלא סגי בכ״ש כמו בנגעים, אפשר דנקע לחומרא
 כר״ש במשנה נגעים שם וכמש״כ הכ״מ בפ״ב ה׳ ט״צ שם דבפלוגתא דר״מ
 ור״ש אזלינן לחומרא ובנעילת זוג סגי לכו״ע אפי׳ אי שיעור שיער כדי לכוף

 וכמש״כ הר״ש בנגעים שם.

 שפ, הד סוגיא דעמוד דבעינן מחיצות הניכרות דקאי לענין גו״א, כוי.
 צ״ע היכן מצינו מחיצות נכרות שנצטרך לגו״א, וע״כ צ״ל דלענין שפת
 הגג קאמר ומשום דהן נכרין בפנים אמרינן בהו גו״א מבחוץ בשפת הגג,

 ורהיטת הדברים אינו כן.

 פ״ה הי״ט וה״כ סכד כוי, ד״ה והנראה בו׳, ומאי מדמה הנמ׳ פכד פפול כו׳.
 נראה דתיבת לבוד לא הוזכרה בהלכה, אלא נאמר מקבים דקים אינם
 מפסידים את המחיצות ושיעור קטנות פחות מג״ט, וחכמים בלשונם שימשו
 על מושג הלזה בלשון לבוד, ומצינו ששימשו בשיעור זה ד׳ א׳ בחקק והשלימו
 לעשרה אס יש משפת חקק ולכותל ג״ע כר, אע״ג דלא דמי לפרצה בגדר
 פחות מג/ וכן אמרו שבת צ״ז א׳ בתל ברה״ר פחות מג׳ כרה״ר דמי משוס
 לבוד, וכן שם ק״א א׳ ביש בפחות מג׳ ד, ואמרו עירובין ע׳ ב׳ ברצפו
 בלחיים פחות מג׳ אינו לחי, ושם כ״ה א׳ בבנה בה עמוד וברש״י שם ד״ה
 דהא, ושם הרחיק מן הכותל כר, והנה סכך פסול שיעורו בד״ט כדאמר
 י״ז א׳, והיה בדין דפחות מד׳ יצערף, ואמרו י״ז 3׳ דאינו מצטרף כשיש בו
 ג״ט דקים להו לחז״ל דלענין צירוף בעינן פחות מג״ט שהוא שיעור של לבוד
 וכמש״כ רש״י שם ד״ה מי, וזהו דפריך הכא הלא בדין הוא דפחות מד״ט
 ליצערף כיון דאינו פוסל, ונהי דמחמרינן בצירוף שלא יהא בו שיעור מפיק
 מלבוד, אבל בפחות מג׳ למה יגרע מאויר החמור ממנו, ובאויר דשיעורו
 בג״ע הוא ג״כ מחשיבות שיעור ג״פ שאמרה תורה במחיצות ועניניה ואין
 כאן ענין מיוחד, וצירוף הדפנות וצירוף סכך הכל אחד שאס הסכך מצורף

 הדפנות מצורפות.

 שפ ד״ה ולפ״ז כו׳, דלמה לנו לדינא דפפל כוי.
 אינו מובן ללא נאמר פסל היוצא מן הסוכה אלא באיכא שיעור סוכה
 מלבד פסל היוצא וכמש״כ רש״י ד׳ א׳ ד״ה כשירה, ודוקא דהפסל הוא סכך
 כשר וכמש״כ הרא״ש סי׳ ג׳, אבל לאוקימתא דר׳ אושעיא בסוכה קטנה
 ופחות מג׳ סכך פסול אין כאן פסל היוצא מן הסוכה, אלא התנא שנה
 ברמז דלפעמים סכך היוצא מתורת סוכה ר״ל שהוא סכך פסול נידון כסוכה,
 והיינו כששיעורו מועט פחות מג׳ ואין בזה זכות הכשר אנא מה שהוא
 מועט בשיעורו ולא זולת זה, ולכן אמרו בגמ׳ ומאי יוצא יוצא מתורת סוכה
 דאי אפשר לפרש דיש לו זכות הכשר מפני שהוא נטפל לסוכה כשרה כמו
 שפירשו עולא ורור״י, וא״כ אם הדין נותן שאין ישנין חחתיו אין כאן מי
 שישנה את דינו, ואין כאן ענין פסל היוצא מן הסוכה הנאמר לעולא

 ורבה ור״י.

.  שש, דאי משוס טעמא דלא יהא אלא אויר לא היו ישנים תחתיו כו,
 לא מצינו כיו״ב בגמ׳ שיאמרו וזה מצערף ואין ישנים תחתיו על כונת

 חילוק הגיוני, והדין המוזכר אינו אמת.

 שש ד״ה אולם מה כו׳, שתהא הסוכה כשרה בו כגון שהאויר הוא כו׳.
 בירר אמרו על מתנ׳ הרחיק כר ואם השאלה בסמוך לסכך פסול הו״ל
 להזכירו, ועוד א״כ מאי מבעי לי׳ הלא לא עדיף מסכך פסול, ואדיליף מטיט

 הנרוק ליליף מסכך פסול.

 שם ד״ה אולפ אכתי כו׳, דבאמת הא הד דפסל כו׳.
 א״צ לזה דהרא״ש פי׳ דדוקא באויר שע״פ כל הסוכה איירי, והר״ן כתב
 דדוקא בכל ראשו או רובו תחת האויר, אבל לכו״ע אין נקבים מפסידים
 ישיבתו שהרי די בצלתה מרובה מחמתה משהו, ובראשו ורובו סגי בסוכה זו
 וא״כ במיעוטה חמתה מרובה מצלתה ישנין אפי׳ תחת האויר ומשלים גס
 האויר לראשו ורובו. [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ קמ״ד סק״ה

 ד״ה י״ע א׳].

 שפ, הוא הדין גבי אוירו, דדין שניהפ שוד, כזה, כו׳.
 צ״ע מנ״ל זה הרי באויר ג״ע אין ישנין תחתיו אפי׳ אם לא היה פוסל
 שהרי בפחות מג׳ מצרכינן לבוד, והכא חלק זה שחמתה מרובה מחזיק יותר
 מג״ט על ג״ט ומ״מ ישנין תחתיו הרי דאויר ג״ט גרע מחמתה מרובה ג״ט,
 וא״כ שפיר י״ל דאויר פחות מג״ט נמי אין ישנין תחתיו, ואמנם למה שפי׳
 הרא״ש דהנידון רק באויר ע״פ כלה, או למה שפי׳ הר״ן בכל ראשו תחת

 האויר, בלא״ה אין מקום נדון בחמתה מרובה שיהא כאויר.

 פ״ה הכ״א, הי׳ כו׳, ד״ה וע״כ כוי, אינו פוסל הוא משום טעמא דלבוד, פו׳.
 כבר כתבו תו׳ שם שאין דברי ר״א רק באויר ע״פ כל משך הסוכה,
 אבל אויר שאין ארכו ז״ט [ואולי ברוב סגי] א״צ ללבוד אלא עיקר הסיכוך
 כן הוא צורתו שיהא צלתו מרובה, להא תנן כ״ב א׳ המעובה כר אבל
 לכתהלה לא, והתם תנן המדובללת כשרה ולכו״ע היינו עניה שצלתה מרובה
 מחמתה משהו ולא משוס לבוד אתינן עלה למ״ד אין לבוד באמצע ולכו״ע
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 לאחר יהי׳ הגט בטל ונשואין של שני בטל ומה טענה היא זו שהרי גשלת
 קדושי שני ולא עברה על תנאי, הרי ע׳׳כ עברה מל תנאו ובשביל זה בטל
 הגט ואין כאן לא גט ולא תנאי, ועוד הא דמצרכינן גט משני היינו כשבאת
 לינשא אחר מיתת בעלה, וא״כ אם תאמר שא״צ גט משני משום ביטול
 התנאי נמצאת שהיא עכשו אלמנה וקדושי שלישי קדושין גמורק והוי ביטול
 התנאי מצד השלישי במוחלט, ועוד כיון דקושטא דמלתא היא ללרעת רבנו
 צריכה גט משני אפי׳ נשא המותנה בתה או אמה, ואפי׳ מת המותנה,
 לאע״ג רנתבטלה אפשרות של קיום התנאי והגע בעל בהחלש מ״מ כיון
 שנשאת צריכה *ט משני מררבנן, ומש״כ רבנו בהדיא ספ״ח בכל התנאים
 וע״כ גם זה בכלל דברי רבנו, ואם איתא דיש כאן ב׳ דינים בדברי רבט
ק שאפשר לקיים התנאי, וזה אפי׳ בנתארםה, וגט דרבנן  גט לאוריתא כל ז
 במת המותנה ודוקא בנשאת,. הלא היה רבנו שונה הדבר במשנתו, ועוד
 כיון לבנשאת צריכה גט מדרבנן א״כ כבר עשתה ממשה שגרמה שאין בילה
 לקיים התנאי והוי ביטול הגט בהחלט אף שאין כאן תפישת קלושין מה״ת

 לשני ואין כאן טענת ממ״נ.

 שם, די״ל דהד כמו שביארנו שכתב הרמכ״פ כוונתו למש״כ כפ״י כוי.
 צי״ע להו״ל לומר כמו שיתבאר, ועול לע״כ כלול כאן בלברי רבנו גט
 לרבנן במת המותנה או נשא אמה או בתה, או שנשאת לבנו של המותנה

 או לאביו.

 פי׳יב ה״ג, כא כוי, וכבר עמדו בזח המפרשים.
 ואמנם נראין לברי הקצה״ח סי׳ מ״ו סק״א לכתבתי ללות ועריק
 לא לוישי ר״ל שמסרתי לך השער ללות ועריין לא לויתי, כי מל נפילה
 לא שייך לשון זה כי אין נפילה גורם שלא ללות אלא כותבין ששר אחר,

 וגם לשון עדיין אינו נופל על נפילה.

 שפ ד״ה ונראה כו/ ואמירתן הא הויא דאין זה שטר כלל. כוי.
 עדין צ״ע להא בכת״י יוצא ממקו״א ג״כ אומרים דאין זה שער כלל
 אע״ג לחתימתן אמת ומ״מ חשביגן להו כחוזר ומגיל לכל שחתימתן אמת
 לינא הוא שלא לחוש לשום פסול ולינא הוא למחשב כאילו הן פצק הפילו
 שאין בשער זה פסול, וכל זה גזירת התורה בהכשר השערות אף שאין הלבר
 באמת במציאות, א״כ כי אמרו כת״י הוא זה ואנוסים היינו נמי הרי אגו
ק  מקיימים שחתימתן אמת ומ״מ השטר פסול וזה נגד דין ששר, וע״כ לכל ז
ק שיש לחוש  שלא נקבפ כשרוח השער אין בו גם דין חזקת כשרות וכל ז
 שהוא מזויף רשאים אט לחוש לאנוסים ולשאר פסולים, והלכך חוך כד״ד
 שפיר אנו חוששין לאנוסים ולשאר פסולין, ומ״מ דוקא לפסול שכיח אבל
 לנפילה דיחיל ללא שכיח והוא כנמנפ במציאות אין חוששין לו, ולא מהני כאן

 סברת חו׳ לחסר קיום.

 שפ פד״ה ומעתה כוי, שוכ לא שייד לומר דחםר היום, כימ דא׳׳צ ?יום, כוי.
 נראה לאס בא הבפל ואמר לא מסרתי לה גט מפולס רק כתבתי גט
 ונפל מידי, מצרכינן לה להראות גיטה לבפל ואחרי שראה הבפל הגט ואמר
 שזה הגט שאבל אז הגט כשר ללא חיישינן לנפילה ליחיד ואמריק לכפל
 משקר, אבל אם לא ראה הבעל הגט והלך לו אינה נשאת ע״פ הגט בלא
 קיום, לנהי דלא חיישינן שמצאה גט הנאבד, אבל שפיר חיישינן למזויף
 שהרי בעל ערער שלא מסר לה גט, וכיון דלא חיישינן שמצאה גע הנאבד
 דין הוא שנחוש למזויף, שהרי אין הבעל מעמיד ערעורו דוקא שמצאה גט
 הנאבד, אלא עיקר ערעורו שהוא לא גרשה, ואנו יש לפנינו לחוש שמצאה
 גט הנאבד או שזייפה גט, ואם לנפילה דיחיד אין לחוש יש לחוש לזיוף,
 ונמצא דאחרי שאומר ׳הבעל שהגט אמת הוא מקיימו וכבר אמר דלא מסרו
 ואין כאן קיום, וגט ושאר שערות שוק בזה, ובלא״ה גע ושטרות שוין דהא
 גם בגט אס באת לגבות כתובה ק הלקוחות עענינן מזויף, אלא לענק
 נשואין לא שייך כאן מי שמפסיד בדבר שנטעון בשבילו, ואף שהבעל מקרי
 בעל דין מ״מ הקילו משום עיגונא, וכל זה בליתא לבעל וליתא ללוה, אבל
ק בעל ולוה לעולם לא עפנינן לי׳ מזויף ואין צריך לדון על שתיקתו  באיכא ק
 כהולאה, אלא במה לאין כאן ערעור מלוה סגי, ואין בזה תקנה לחוש לזיוף.

ת גערה בתולה  הלכו
 פ״א הט׳ץ, בא כר, ד׳׳ה אלא כו׳, ר״ל דלאביי הא פשימא לי׳ דמיתח כוי.
 תימא דהא ליכא קרא מיוחד בבא עליה ומתה, אלא מקרא ונתן לאבי
 הנערה ילפינן לאי בגרה קדם העמדה בדין פקע אב וכמש״כ רש״י ל״ט א׳
 ד״ה לעצמה, ובתו׳ שם ד״ה מה, ולולא קרא הו״א דכבר זכה אב, וכמו
 בבא עליה ונתארסה לאע״ג להשתא קנסה לעצמה מ״מ כיון לבא עליה
 קרם אירוסין קנסה לאביה, וס״ל לאביי למיתה עושה בגרות והלכך יליף

 שפ ד״ה אלא כו/ להחמיר הוא כתורת ודאי ומעיקר ההלכה למשה מסיני, כוי.
 הדבר מתמיה אי תנאי קלמאי כמו ר״י ור״א ור״ע כולס קבלו שלא
 נאמר אלא חד שיפורא בכל התורה, ולא נחלקו אלא בגלר השיפור, איך
 יבוא אמורא לחלוק פליהם שנאמרה הלכה בג׳ שיפורים וזו אינה הכרפה
 בין התנאים שיש לו לאמורא הכח להכריפ אלא זו לפת שלישית שחולק
 על כל התנאים, ובפרע שזה לבר שאינו תלוי בסברא אלא צריך קבלה
 ואי שלשת התנאים הראשונים לא קיבלו כן הלא אין הלבד כן, ולמה לן
 לעייל פילא בקופא דמחטא ומה אכפת לן אס פירושו בפשועו להלכה
 להחמיר מספק, וכמו שמתפרש הלכה כדברי כולן להחמיר בנדה מ״ז ב׳,
 ומה שלא ביאר הר״מ דאס שיער הצהוב הוא רק בנפילת הזוג סגי בשיער
 שחור בנעילת הזוג, משוס שאין דרך רבנו להזכיר אלא האמור בגמ׳, וכבר
 ביאר בפ״ב מה׳ אישות דמנטילת הזוג על לטף ראשו הוא ספק וממילא

 היכי לאיכא ממ״נ אזלינן לקולא.

 שם דייה האומנם כוי, וקשה למה פםק הרמכ׳יפ כוי.
 ג״ז אין לרכו של הר״מ להרבות בציורים שלא הוזכרו בחז״ל, שהיה
 נחוץ לי׳ הקיצור, וגס הוא נלמד במה לכייל בפ״ב מה׳ אישות למנעילת
 הזוג על לכוף ספק ואזלינן לחומרא, ואמנם עיקר הלין לקדם ש״ל פחות
 מכשיעור נידון כבהרת קדמה אינו מוכרח, ואפשר לדינו כעיקרן משחיר

 לתנן פ״ל מ״ל לעהור.

 שם ד״ה והנה כוי, דהכיאור דבכולן הוא על רכא דכולהו וזוטא דכולחו, כוי.
 לשון כדברי כולן לא יתכן אלא אם מקיים לברי כולן להחמיר, ולא אם
 חופש רק לברי ר״י ור״ע ואינו חושש לדברי ר״א, ומה נרויח אס ניחם
 להר״מ לברים בלתי מובנים לנו, ולמה עזב פשוטו, הלא מגמחנו להבין

 לעתו ז״ל ונשארנו בלתי מבינים אותה.

 ם״ג הי״ח, ד״ה ונראה כוי, דבכל שטרות לא בעינן דעת המתחייב כוי.
 הא ללא שייך לעת המתחייב בשט״ק, הוא משום דהשטר נשאר ביר
 המתחייב, ולא למי לכל השטרות שכולן נמסרין ליל זוכה והן לראי׳ גגל
 המחחייב, ויסוד הראי׳ שאין חותמין אלא מלעח המתחייב וכשנמצא השטר
 ביל הזוכה חשיב עלות שנמסר לילו מיד המתחייב משא״כ בשט״ק שנמסר
 מיל הזוכה ליל המתחייב ואין כאן לין עלות שטר לעלמא, ופר יבמות ל״א ב׳
 וברי״ף ונ״י שם. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ ק״א ס״ק ר — ט׳].

 שפ, מ״מ חלוקין חפ כדיניהפ, כוי.
 צ״פ להא מהיקישא יליף לבעינן לעח מקנה, ואי גס ביציאה לא בעינן
 לפת מקנה אלא לעת הכותב של השטר לין הוא לבשע״ק א״צ לעתה,
 ואי אין השער שפר בלא לעתה לין הוא ללא מיחלי עלים וסופר עם לעתה

 פד שישמעו מפיה שזו סברת הפוסנין אומר אמרו.

 פיץ ח״ד, ד״ח וחנה מצינו כוי, כיון דלעולם בעינן שיקדים התנאי כוי.
 אם באמת לפת הר״מ לצריך להקדים המפשה בליבורו אף אם נתן לה
 הלינר אח״כ, הדבר תימא למה הפליס הר״מ לבר זה בזמן שכל מגמתו
 בהלכה זו לפרט את כל הדברים הצריכים לקיום התנאי, והר״מ מנאן במנין
 ל׳ לגרים, והם באמת ה׳ דברים, הקדים המפשה בריבורו, והקדים המפשה
 כפופל, ואי חרויהו שרש אחד להן אכתי היה הר״מ מפרש שניהן כמדתו
 הטובה של הר״מ לפרש באר היעב, וכפרפ שלין הקלים המפשה גליגורו
 הוזכר בגמ׳ והקלים המעשה בפועל לא הוזכר, ובאמת אין לחרש כזה
 בסברא ושפיר יש לומר להקדים המעשה לית לן בה, אלא שמל׳ הר״א משמע
 למולה להקלים המטשה בפועל תנאו בטל, ואפשר דהרי את מקולשת ונתן
 הדינר הו״ל הקלים המפשה בדיבורו, ומ״מ לברי הר״מ לא נתפרשו למה

 השמיט הקדים המעשה בדיבורו.

ת גירושין  הלכו
 פ״ח הי׳׳ג, הרי כר, אכן הרמכ״פ מפרש דכיון דעשתה כר.

 וזו נראה כונת המ״מ שכתב להר״מ מפרש פ״מ שתנשא לפלוני תחלה
 קאמר, וקשה להא אמר בגמ׳ בהליא אפשר דמינסבה היום ומיגרשה למחר
 וקיימה לתנאה, אלא כונתו ז״ל ללמאי למסיק דאינה רשאה לפשות כן א״כ
 מתפרש כן התנאי רתנשא לפלוני תחלה, ואפשר להוסיף כדברי הגאון ז״ל

 שכשפושה מפשה הגורמת עיכוב לקיום התנאי חשיב ביטול תנאו.

 שם ד״ה והנח כר, וא״כ עוד לא עברה על תנאה, וכיון דלא עברה כר.
 צ״ע להא לא התנה פ״מ שלא תנשא אלא התנה פ״מ שתנשא לפלוני
 ולעתו ששנשא תחלה שאם תהי׳ לה הרשות ליגשא לאחר ולהתגרש ולקיים
 תנאה למחר, תכנם למצג שאין גירה לקיים תנאו, ולפיכך רצונו שאם תנשא



ן גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי איש 7 ו  חז
 להקפיד על הטעם רמתנ׳ כללא כייל כל היכי דהולד הולך אחר הזכר לסימנא
 להיות ההלכות שמורות. [א׳׳ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ח לדף

 ס״ט א׳ ל״ה אתא].

 שפ, אלא ודאי דזרע חלל פסול גם משום דינא דהולד מתיחפ אחריו, פו׳.
 יש לעי׳ א״כ ל״ל היקישא דזרעו וגז״ש למעוטי נקבות לישתיק מני׳
 וממילא ידעינן לבנו ובתו חללים, ובן ובת של חללה כשרים, אלא ודאי
 בכל פסול צריך קרא לאסור דורות וכמש״כ הרמב״ן יבמות ע״ח ב׳ בז׳
 אומות, ולפיכך לא אסרו בת גר זכר, ור״י הוצרך ללמדו מחלל זכר, ולא

 אמרינן לבן ובת גר לעולם הן גרים משוס יחוס משפחה.
 שם ד״ה עוד כו/ פכל פסולי דעלמא דהלד אחר פסולן, כוי.

 עי׳ יבמות ע״ח א׳ תרי קראי ומצרכינן להו ודוקא בפסולי קהל אבל
 הנא אצטריך גז״ש שלא 'לילף מהיקישא דזרעו לו שאף נקבות בכלל זרעו

 כלאמר שס.

 שם כפוף הדיבור, וע׳׳כ זהו שכללן חרמכ״ס פו׳.
 צ״ע מה שייך לדון בחללה שאינה מפקעת קדושת כהונה מבניה,
 שאם נשאת לכהן בלא״ה בניה חללים. [א״ה, עי׳ בחזו״א אהע״ז נשים

 סי׳ ט״ו םק״ל, מש״כ מעיברה באמבטי].

 שם ד׳׳ה והנה בפי״ח כר, וא״כ הוא הדין והוא הטעם כו׳.
 צ״ע מהי דטיפת חלל המהוה מתיחס הבן הנולד לטיפה פסולה
 המהוה ושפיר יש כאן שרש של איסור כהונה, אבל האשה הנבעלת לחלל
 ודאי אין כאן איסור כהונה, ומיהו שפיר י״ל דחלל עושה חללה בביאתו

 כיון לעיקר פסולו חללות וכדעת תו׳.

 שפ ד״ח ולפי המבואר כו/ לית כי׳ אזהרת ולא יחלל, כו׳.
 ההפקעה כאן הוא קלקול בזיווג וקלקול בזרע ולמה נוציאנה מאזהרה

 החילול.

 שפ ד״ה והנה בהא כוי, אית כי׳ גפ ספול חללות מחמת האם, בו׳.
 יש לעי׳ הא בגמ׳ יליף מגז״ש שאין בהו פוסל׳ זרעה, דאי לאו גז״ש
 הוי ילפינן מהיקישא דזרעו לו אף בתו ואע״ג שאין חללות אלא בכהונה,
 מ״מ שפיר מפסל הזרע הבא מחללות א״כ השתא דאיכא גז״ש להכשיר זרע
 הבת מנ״ל להכניס חילוקים בין נשאת לישראל לנשאת לכהן והלא בגמ׳ בעי
 להכשיר גם בתו מהאי גז״ש אלמא דגז״ש להכשיר זרע הבת משום שאין

 פסול זרע אלא בבן.
 ואי באמת הבת פוסלת זרעה בנשאת לכהן, ובנשאת לישראל אינה
 פוסלת משוס לאין חללות בלא כהונה, א״כ לר״י דיליף קדושין ע׳ א׳ גר
 מחלל למה יליף רק גר זכר ליליף גם גיורית מחללה, אלא ודאי לעולם אין
 חללה פוסלת בניה אפי׳ נשאת לכהן. [א״ה, עי׳ מה שצוין לעיל ד״ה

 שם בסה״ד וע״כ].

 שפ כהגהה, מכאן ואילד חסר כוי.
 אפשר שכונת הגאון ז״ל לדברי המ״מ שפי׳ דמסקנת הסוגיא פליגא
 דאמר ומודה רבא בכה״ג באלמנה כד, והו״ל למימר סתם ומודה רבא בבעל,
 אלא דוקא נקט וס״ל השתא דבגרושה זונה וחללה לית בהו משום לא יחלל
 משום דמחוללין ועומדין, אבל אכתי לא שמעינן דפליגא בגמר ביאתו דיש בה
 משום חילול זרע, ולזה פי׳ הגאון ז״ל דכיון דבמסקנא ס״ל דבמחולל ועומד
 ליכא משום לא יחלל ממילא ליכא גס בזרע משום לא יחלל. [א״ה, עי׳ חזו״א

 שם סי׳ י״ד סק״ג].

ת ו ר ו ס ת א ו ל כ א ת מ ו כ ל  ה
 פ״ג הי׳׳א, אפרוח כר, ביצת טריפה אינה ממין טמא ואסורה והטעם כוי.
 ר״ל דטעם הר״מ אינו אלא לחלק בין ביצת טריפה לביצת טמאה,
 דביצת טמאה אפרוח שלה טמא אע״ג דכי גביל עפרא בעלמא כיון דמינו
 טמא והאי אפרוח הוא מינו, משא״כ בביצת טריפה, אבל בגמ׳ לא פירשו
 רק טעם למה אין האפרוח אסור משוס יוצא מן האיסור ופירשו משום
 דכי גביל עפרא הוא, אבל זה א״צ לפנים לחלק בין ביצת טריפה לביצת
 טמאה דלא מהני בה טעם דכי גביל עפרא, דודאי אין בטריפה מין, ומה
 ראה רבנו לקבוע בדבריו ז״ל טעם שאין טריפה מין ולהשמיט מעם שאין בה
 משוס יוצא מן הטמא, ומ״מ אין כאן תימא שרבנו פירש דבר שבגמ׳ פשוט,

 וכמש״כ המ״מ.

 שם ד״ה והנה כו׳, דהא דזו״ז מרפ מותר לא נאמר אלא היכא דלית כוי.
 תימא לבבכורות ז׳ א׳ פריך דר״י אדר״י מולד טריפה דמותר משוס
 זוז״ג, אהא דאסר טמא הנולד מן הטהור ועיבורו מן הטמא, ומבואר דגם

 מהאי קרא נמי בא עליה ומתה, והיינו דמבעי לי׳ לרבא מיתה עושה בגרות,
 ולכאורה קשה הא אביי מקרא יליף וקרא מיותר כדאמר כ״ט ב׳ אלא דקרא
א עליה ובגרה או נשאת, אלא ללאביי גם בא עליה ומתה בכלל זה,  מ
 והא להביאו בגמ׳ כ״ע ב׳ להא דאביי ולא הביא מתנ׳ לא הספיקה לעמוד
 נלין על שבגרה הרי הן לעצמה, משוס לאביי לריש לה מהאי קרא ומהא
 לאביי ילעינן עעמא למתנ׳, והא לכ׳ הר״מ רבמתה פעור רק מקנס היינו
 משום לבושת ופגם זכי אב מינה בתורת ירושה וכמש״כ תו׳, אבל קנס זה
 לא ירית כיון לאיהי לא זכתה בהן וכמש״כ תו׳ ב״ק ע״ב א׳ ל״ה סיפא,

 וכ״כ הגאון ז״ל לק׳ פ״ה מה׳ נחלות.

ה א י י ב ר ו ס י ת א ו כ ל  ה
 פ׳׳ד הי״ב, ואפוי כר, ריש ד״ה אכן כר, דפ׳׳ל דהא דאמרינן דוםהות כר.
 נראה לליכא מאן לפליג על זה לאל״כ מה״ת כל הנשים אין להס וסת,
 ובגמ׳ נלה י״ב ב׳ נחלקו באשה שאין לה וסת, ומיהו ר״מ קאמר לה התם
 ואיהו ס״ל ול״א, ואכתי מוכח כן בריש כתובות ראמר בשעת וסתה כר,
 אע״ג לקיי״ל ול״ר, ומדברי כר״מ אין כל כך הכרע לאפשר לוסת גורס
 מניעת הימים שבין וסת לוסת וזמן הוסת בגדר אפשרות, [והרי אשה
 שאין לה וסת ג״כ י״א יום בחזקת מסולקת כראמר ל״ש א׳] ובזה מיגלר

 בלא עת נדתה דכתיב. [א״ה, עי׳ חזו״א יו״ל סי׳ פ׳].

 שם, ובשור המועד ליכא שופ דין שנהוש לנגיחה כר.
 צ״ע דא״כ כי ראה ג״פ ולא נגח למה ליינינן לי׳ לחזרה.

 שם, אלא דעיקר הדין הוא דאס נגח מיקרי נגיחת של העדאה, כוי.
 צ״ע להא אמר ב״ב צ״ג א׳ בזה מועל ליגח בידוע שזה נגחו, וח״ר־ו
 לא פליג אלא ללא מהני חזקה זו להוציא ממון, ואילו הכא בדקה לאחר
 וסחה ומצאה דם מונה מראייחה למ״ל ול״ר וכמש״כ הו׳ ט״ז א׳ ל״ה אלמא,
 ועול הלא קטלנית ומלה בנה ומת ג״כ מלמינן לשור המועד וחיישינן להבא,

ד לחיישיק לשינוי או לשאר מניעה. ד  וע״כ למ״ל ו

 פי״ג הי״כ, ד״ה והנראה כר, גפ לענין איפורין וקדושת גופו, כר.
 לפ״ז הוא מותר בבת חורין קלס טבילה כיון לבר קלושין הוא ולאו
 קלש הוא, וכן שפחה קלם טבילה מותרת בבן חורין, וביבמות מ״ז ב׳ אמר
 רשב״א וחוזר ומטבילה לשם שחרור, ומשחררה ומותר בה מיל, והלא בשחרור
 בלא טבילה מותר בה, ועול למה מטבילה בע״כ כיון לאין הטבילה מפקיעה
 מעבלות כלום הדין נותן שאינו בעלים לזה נה ביפ״ת ולא בשאר עבד,
 ועוד טבילה בשפחה •למה לן, הלא אחר טבילה ג״כ אינה חייבת רק מצוות
 של אשה, אלא ולאי קלם טבילה עדיין אסורין בקהל ישראל בין עבל בין
 שפחה. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ז לדף מ״ב א׳ ס״ק י״ט,

 וע״ע שם סי׳ קל״ד לדף מ״ח ב׳ סק״י י״א].

 פמ״ו ה״מ, גר כר, ד׳׳ח ובאמת היא פוגיא ערוכה כוי.
 עי׳ שעה״מ בהלכה זו.

 שם, ונמצא דהוא זח כמפקנת הפוגיא כר.
 אינו ענין להבעיא כלל, דלא מבעי לי׳ אלא בבת גר וגיורית אי מקרי
 קהל לראב״י, אבלי בת גר ואמה ישראלית פשיעא לי׳ דמקרי קהל, ואפי׳
 לצל דקדושה מתוסף בה בת גר וישראלית איקרי קהל, וכן בת גר וגיורית
 לא מבעי לי׳ אלא לראב״י אבל לר״י פשיטא לי׳ ללא הוי קהל כדאמר בגמ׳

 שם ואי לר״י ל״ל קרא. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ ל׳ סק״ז].

 פי״ז ח״כ, כל כר, ד״ח והנה כםי״מ כר, וקשה על הרמכ״פ שכתב מעמא כר.
 הר״מ שם הי״ל כתב לין בן ובת חלל זכר, ולין בן ובת חללה, ולא כתב
 שם שעם לזה, ומש״כ בהט״ו ללויס וישראלים וחללים הולד הולך אחר הזכר,
 הכונה לחללה וישראלית חל הוא כיון לאינה פוסלה בניה ואם נשאה ללוי
 הבן לוי, ואם נשאו לישראל הבן ישראל, ואם נשאו לחלל הבן ישראלי אף
 שאמו לוי׳, ולענין פסול חללות כבר כתב בהי״ל לבן ובת חלל יש בהן פסול
 חללות, ואמנם גם לענין פסול לורות אמרו קלושין ס״ע א׳ ראי לאו לכתיב
 בממזר לו להלך אחר הפסול הו״א לדורות שאסרה תורה היינו לוקא בזכרים
 משום למשפחת אם אינה קרוי׳ משפחה, והנה אחרי שאמרה תורה להלך
 אחר פסול אפשר דעיפה פסולה גורמה וכראמר יבמוח ע״ח א׳, והלכך
 נם פסול מן האם פוסל, אבל בלא קרא הו״א דמשוס משפחה אב מפסל
 דורוח, ואפשר דאף אי הפסול משום שבא מטיפה פסולה מ״מ אב עיקר
 וכמו שפרש״י קלושין ע״ח א׳ ל״ה כל זרע, ושפיר י״ל דה״נ בחלל אחר
 ליצפינן מקרא לזכר פוסל ונקבה אינה פוסלה משום שהאב הוא עיקר
 וזרע מהיחס אחריו, ובזה מהפרש ל׳ הגמ׳ והרי חלל וכר, ובלא״ה י״ל שאין
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 משתמע, אבל לשון הכתוב להודיע מה לעשוח ומה למנוע, וכיון שערלה
 נוהגת בחו״ל היה ראוי שינהוג ערלה קודם ביאה, וינהוג בחו״ל וה״ה בארץ
 מדין חו״ל, ובאמת כתבה תורה ביאה דאף ערלת חו״ל אינה נוהגת קודם
 ביאה, וכן בחדש אמרו מנחות פ״ד א׳ שלא היה נוהג בחו״ל קודם שנכנסו

 לארץ.

 שפ, דחו״ל הרי לא נכללה כהפרשה כלל, וממילא דאין רבעי־ כחו״ל. כוי.
 אין זה מספיק דשפיר י״ל דכשנאמרה בהלכה ערלה היינו ערלה ורבעי
 דחד מלתא היא, ועוד דאפשר דההלכה נאמרה על ערלה ורבעי ובמשנה קרי
 לערלה ורבעי בשם ערלה, ולשון הר״מ שלא אמרו היינו לא אמרו חכמים,
 ואילו קאי על ההלכה היה אומר שלא נאמרה אלא ערלה, ולזה נראה דאין
 כאן בר״מ ב׳ טעמים אנא חד טעמא, משוס דרבעי הוא כמע״ש ואינה

 ראוי׳ בחו״ל. [א״ה, עי׳ בגליון לק׳ פ״א מה׳ מע״ש הי״ד].

ה ט י ח ת ש ו כ ל  ה
 פי״כ ה׳׳ט, היתה כר, ד׳׳ה והנראה כר, אפ היא בהמה או חי׳. כוי.

 ואמנם יש מקום לומר דחלב הבהמה נפרש מבהמה וחלב החיה נפרש
 מהחיה, וכאילו חיים פה ב׳ גופים גוף אחד חי׳ וגוף אחד בהמה.

 שפ פד״ה והנה, כתורת ודאי, וכש״נ.
 עי׳ ר״מ פ״א מה׳ אה״ט ה״ו מבואר בהדיא דהוא ספק ולפיכך אין
 שורפין עניו את התרומה על טומאת חלבו, וכ״ה בהדיא בפי׳ הר״מ למשנת
 בכורים, ומשנת בכורים איירי בכוי הבא מבהמה וחי׳ דהא פליגי שם ר״א
 ורבנן במתנות, וכ״ה בפי׳ הר״מ שם, ודעת הר״מ דהא דאמרו ברי׳ בפ״פ

 היא, קאי על כוי הבא מבהמה וחי׳ כמבואר בדבריו ז״ל בשנת בכורים.

ת ו ע ו ב ת ש ו כ ל  ה
 פ׳׳ח הי״ג, וכן כו׳, ד״ה ואשר כר, משופ דשטר יש כו דין הקנאת כוי.

 צ״ע מה חילוק יש בין מלוה ע״פ למלוה בשטר למ״ד שיעבודא דאוריתא,
 הלא גם כסף קונה קנין שיעבוד ומ״ל קנין כסף ומ״ל קנין שטר, ועיקר קו׳
 הגאון ז״ל הא איכא גס כפירת מטלטלין, כבר פירשה הרמב״ן שבועות שם
 משום דאזלינן בתר תביעת התובע, ועיקר תביעתו לזכות בגביית קרקע
 מן הלקוחות, דמטלטלין יכול למכור ולהבריח. [א״ה, עי׳ חזו״א חו״מ

 ליקוטים סי׳ כ׳ לדף ד׳ ב׳].
 ומש״כ הגאון ז״ל משוס דלא נגמרה הכפירה אלא בכפירת הקרקע,
 ור״ל שאס היה אפשר להודות על גביית קרקע ולכפור בגביית מטלטלין
 לא הוי חשיבא כפירת ממון, אשתכח דקרקע גורמת כפירת הממון, לפ״ז
 גם בליכא שיעבוד נכסים והגבי׳ מני׳ דידי׳ ויש לו קרקע ומטלטלין נמי
 יחשב כפירת קרקע, וכש״כ למ״ד שיעבולא דאוריתא רלא נגמרה כפירתו
 אלא בכפירת הקרקע, ועוד תינח כפירת שיעבוד קרקעות, הודאת ש״ק
 מאי איכא למימר, ובגמ׳ ב״מ ד׳ ב׳ אמר שנים פטור משום להולה בשע״ק,
 ואי אפשר לומר משום דכפר בשע״ק דה;• בשטר אין כתוב אלא סלעים,

 תדע שהרי בהודה שנש חייב שבועה.

 שפ ד׳׳ה והנח אמנפ כר, ולהכי הוא דחשוכ שע״ק כוי.
 צ״ע א״כ משביעה עד של מיתת בעלה כי תפשה מטלטלין למה חייב,

 הלא אין כאן מניעת עדות של ממון רק בצירוף מניעת גביית קרקע.

 שפ, כיון דמועיל לענין שעבוד וגכית המטלטלין, כר.
 אינו מובן דהא בגמ׳ ב״ק שם אמר אי בשאין גזילה קיימת אפי׳ קרן
 נמי לא משלם, ומשני דאיכא אחריות נכסים, א״כ השתא אין שוס אפשרות
 לגבייה מטלטלין ואין כאן.כפירה רק בקרקע, וגם סוגיא לב״ק שם כמ״ל

 של״ד, כמש״כ הו׳ שם ד״ה מלוה, ואפ״ה ממעט לי׳ לגזילח אביו מקרא.

ם י ר ד ת נ ו כ ל  ה
 פי׳׳ג הכ״כ, אמר כוי, ד״ה ונראה כר, ללןייפ אחר שהפר הא אין זה משום כר.
 צ״ע דלכאורה כשם שאין.הפרה אחר הקמה שלא מסרה חורה לבעל
 רק ההכרעה, וכיון שכבר הכריע פעם אחה שוב אינו בעלים, ה״נ אין הקמה
 אחר הפרה מפני שכבר הכריע ובטל כבר כחו, ואף אם באמה אין כאן כבר
 נלר, מ״מ גם אס היה מה לקיים לא היה כבר בעלים לקייס מפני שכבל
 הפר, אבל באמה אם היה כח הקמה אחר הפרה היה הנרר אחר הפרה
 עליין חלוי ועומל שמא יקיימנו, עול יש לעי׳ להא הפרה הוי ביטול הנדר,
 וביטול הנרר וקיומו מונעים זא״ז, והנה לברי רבה שכל שלא נאמר שהחול
 אחל משניהם אלא נאמר שניהם, ושניהם אי^אפשר לא אמרינן שחלה אחה

 באיסור מחמה עצמו יש דין זוז״ג, וסוגיא זו הכריחה לרבוחנו בעלי הו׳ שם
 ובחולין שם לחלק בין אחד היחר ואחד איסור לשניהם היחר, ולא חילקו

 בין איסור מחמת מין לאיסור אחר.

 שפ כפוף הדיבור, תרווייהו צריכין להדדי, וכש״נ.
 כל זה כתב במ״מ בהדיא. [א״ה, עי׳ חזו״א בכורות סי׳ ט״ז (א)

 ס״ק י״א י״ג, וע״ע חזו״א יו״ד סי׳ י״ג ס״ק י״א].

 פ״ד ה״ג, האוכל כר, ריש ד״ה והנראה לומר, דבאמת כוי.
 כפי המקובל בידינו, אין להעמיס דברים שהם בבחינת עיקר חסר
 מן הספר, שבעלי המסורה שקדו שהבאים אחריהם יבינו דבריהם באר היטב
 ומבחינה זו יפלא, איך יתכן שהר״מ איירי בנבילה מחיים ויכחיד תחת לשונו
 הדבר וכאילו מכוין להעלים מהלומדים כונתו, כן יש להפליא שלא מצינו
 שהר״מ יבדה הלכות שאין להם רמיזה בגמ׳ ואין להם שום יסוד בסברא,
 שיהא אוכל נקובת הושט חייב אף באין בכולה כזית בד״א בחייה, אבל
 במיתתה בעינן כזית בכולה אבל א״צ כזית בשר, וכל מש״כ הגאון ז״ל ראוי
 לדון לוא היה הדין מפורש בגמ׳, אבל אין ראוי לחדש הלכות בשביל זה,
 ושפיר יש לקבוע דאין חיוב נבילה רק בכזית בשר, ולא עוד אלא שהדבר
 מפורש בגמ׳ בהיפוך, וצריכין להוסיף חידוש על חידוש שלענין ברי׳ סגי
 בחיבור כל דהו ובנבילה בעינן חיבור טפי, ולהכניס בגמ׳ חידוש דאכלה
 בחייה ובמיתתם איירי בחיבור קלוש, ושיעור החיבור העלימו בגמ׳ וכן הר״מ,
 ואולי לא נאמרו הדברים אלא לחדד התלמידים, ועיקר הדין דנקובת הושט
 הוי נבילה מחיים לדעת הר״מ, אין כן דעת הש״ך יו״ד סי׳ ל״ג סק״ד
 בנה״כ, ונראין הדברים שנפלה ט״ס בלשון הר״מ, דהרי לא הוזכר בר״מ
 דק אכל צפור טהורה בחייה לענין אמ״ה, ולמה השמיט דינא דגמי.

 [א״ה, עי׳ חזו״א יו״ד סי׳ ג׳ ס״ק כ״ב].

 שפ כפה״ד, להתחייכ עליו ככל שהוא כעינן דוקא כרית נשמה, וכש״נ.
 צ״ע דמנ״ל להר״מ דבחייה בכ״ש דבריית נשמה שאמרו היינו אע״ג
 להשתא היא מתה, ואי בעינן כזית במתה משום דאכילה כתיב בה גם
 בחיה כן, ועוד דחיוב נבלה בנקובת הושט משוס דאין חיותה חיות, ואין
 חיותה גורם האיסור אדרבה חיות סוחרת את האיסור של נבלה אלא שאנו
 מבטלים כאן את החיות, ואיך יתכן שיקבע הר״מ הלכה ויחייב מלקות,
 בלא שום מקור בגמ׳ ובלא שום סברה מכרעת, ולפי מדת הר״מ לא היה
 ראוי כלל להזדקק לדין זה כיון שלא הוזכר בגמ׳, והמאורע אינה בהוה כלל.

 [א״ה, עי׳ חזו״א טהרות סי׳ א׳ סק״ח].

 שם ד׳׳ח אלא דיפוד דכרינו דלחלות פר, רק כשלמה כודאי יש להועל כר.
 לפ״ז דין הוא דגם לענין טומאה תטמא בבשר כ״ש, ובחולין קכ״א ב׳
 אמר במפרכסת דיכול להעמידה על פחות מכזית בשר ואכתי [כיון] דהיא

 חיה וחייל שם מיתה ושם נבילה על כולה יחד תטמא מדין ברי׳.

 שם ד׳׳ח והנה דכרי כר, מלתא דרכ דכחיי׳ ככ״ש כר.
 צ״ע הלא הכא בנבילה העיקר תלוי בחלות מיתה ושם נבילה, וכיון
 דהאבר מחובר לגוף חי והאבר חי מפני שהוא עדיין נוטל חלק בגוף חי,
 וכשמת הגוף מת האבר הלא חייל שם מיתה ושם נבילה על גוף זה ובכלל
 גוף זה מת האבר דין הוא שיצטרף אם איתא דסגי בבשר כל שהו, ואע״ג
 לבברי׳ מבעי לן נזיר נ״א ב׳, הכא בנבילה ודאי בחלות מיתה ונבילה תליא.

 שם, יחדיו כדיני חיכור, אז כר.
 צ״ע לשיעור חיבור כאן ודאי תלי ביכול לחיות, שאם כל הגוף חי יחד
 הרי חייל שם מיתה על כל הגוף יחד ושם נבילה על כולו יחד, ואס יש חלק
 ממנו שהוא מדולדל ואינו חי עמו הרי מיתה עושה ניפול וכה״ג ודאי לא
 חשיב ברי׳, ודלדול דלא חשיב חיבור כשנדלדל בחיים לא חשיב חיבור כשנדלדל

 לאחר מיהה.

 פ״ט הל״ט, נפל כר, ד׳׳ה ויסוד כר, שתתן טעם כקדרה אחלכ קאי, כוי.
 לפ״ז לא יחכן הא דמסיק האי מאי כו׳, עי׳ פרש״י, ובאמח דעה
 הרשב״א וש״פ דהחחיכה עצמה אסורה אף אי אפשר לסוחטו מותר.

 [א״ה, עי׳ חזו״א יו״ד סי׳ כ׳ סק״ח].

 פ׳׳י הט״ו, יראה כר, די׳ה והנראה כוי, דדכר זה כמחלוקת שנוי, כר.
 אפשר דלכו״ע אין לוקין על ערלת חו״ל כיון דבקרא כתיב בהדיא
 ערלת א״י כלכתיב ונטעתם וגו׳, ועונש מלקות צריך אזהרה בתורה, ומש״כ
 בשאלתות להא דכתיב וכי תבואו זמן ביאה, היינו ללא יתכן שיכתב בתורה
 מצוה בלשון כי תבואו בזמן שנוהג כבר קודם ביאה, ולא יתכן שיתפרש
 כי תבואו יהי׳ לאו ועכשיו הלכה, שענין לאו ועונש הוא מידי דממילא
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 שם ד׳׳ה עוד כוי, דחיכא דלאו כני גורן נינהו חייכין כתרו״מ מיד. כר.

 תמוה למ״מ אינן חייבין עד שימלא הכלי, או שילקט כל צרכו, וקלס
 לכן אוכל טבלו ואין בו איסור אפי׳ באכילת קבע וכדתנן פ״ק דמעשרות,
 ובדעתו להביא לבית אינו חייב עד שיביאם לבית, והחילוק בין דעתו לעשות
 גורן לאינו עושה גורן, אינו אלא דבאין עושה גורן גמר מלאכתן מוקדמת,

 אבל כולן שוין דאינן חייבין קודם גמר מלאכה.

 פ״ח ה״ד, כת כר, מעוכרת לא יאכלו עכדיה כתרומה כשכיל העוכר, כר.
 ר״ל אם אינה יכולה לאכול בשביל היורשים, כגון שהיורשים אחיו
 חללים, או יורשיו אחיותיו נשואות לישראל, אינה אוכלת בשביל העובר,
 דשאינו ילוד אינו מאכיל מפני שאין לו קנין, ולפיכך אם העובר חלל

 והיורשים כשרים אוכלת.

 שם ד״ה והנראה לומר כר, קרוכ קודם לא הוו יורשין כר.
 תימא א״כ כהנת שנשאת לכהן והניחה מעוברת נמי לא יאכלו עבדיה
 בתרומה, ולמה נקט הר״מ בת ישראל, והלא מבואר במשנה דדקדקו חכמים

 על ר״י בזה, ולא היה לו להר״מ להשאיר מקום לדקדק עליו בזה.

 שם ד״ה ולפ״ז כוי, הי׳ מועיל זה שיש מיהא להעוכר כר.
 תימא הלא זה שנימא דעובר כיון דלית לי׳ זכיית ממון לא מקרי קנין
 כספו הוא המושכל הפשוט, וכן זה שנימא דאינו ילוד אינו מאכןי]ל אינו
 חסרון בדין קנין כספו אלא חסרון במאכיל, וכמו שאינו מאכיל את אמו,
 הוא המושכל, ואין רמז בגמ׳ לנטות מזה, ולמה נטה הר״מ מזה והסכים
 על שני חידושים, אחד דעובר שאין לו קנין מקרי קנין בזה שדוחה אחרים,
 וחידוש זה הכריחו לחידוש שני דאינו ילוד דילפינן שאינו מאכיל את אמו
 ואח עבדיו אינו על משקל אחד, דבאמו החסרון מצד שאינו ילוד, ובעבדו
 החסרון שאין לאינו ילוד קנין, אף שבעצם יש לו כח לדחות אחרים שזה מקרי
 •קנין, לימא שאין עובר מאכיל מפני שאין לו קנין, וגם אין העבד אוכל
 בשביל המשפחה מפני שאין המשפחה יורשת, והכל יבוא בשלו/ והרי אנו

 באין להבין ועדיין היא רחוקה.

 שם ד״ה אלא כר, אפילו היה קטן כן יומו ולא כלו לו חדשיו הואיל כר.
 הגר״א או״ח סי׳ של״א פי׳ דר״ל דאין לו מעלה דכלו לו חדשיו, ור״ל
 שאין ידוע חדשיו, והדבר מוכרח שאין נפל בכלל המשנה בכל הני דתנן
 בן יום אחד וקחשיב נוחל ומנחיל, ומנ״ל לחדש דנפל נוחל ומנחיל, וכן נראה
 מדברי הר״א דדן רק דבעינן ידיעה דכלו לו חדשיו, ולא כתב השגתו על נפל,
 וכן בשו״ע סי׳ רע״ו העתיק ד״ז סתם ולא הזכיר דלא כלו לו חדשיו, ובן ח׳
 לא חשיב חיותי׳ כלל, כדאמר שבת קל״ה א׳ הרי הוא כאבן, ושם קל״ו א׳
 מחתך בבשר כר, וא״צ לכל זה כי הכי תניא בתוס׳ פט״זדשבת בן ח׳ כר
 ואינו נוחל ואינו מנחיל. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קט״ו סק״ה].

 שפ, יורשין מן האכ מיני׳ דידי׳ קידשו, ולית כאן הפכת נחלה. כר.
 אפי׳ אס היה הדין דבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב,
 לא היה נפל יורש לא בחייו ולא בקבר להנחיל לאחין, שאינו בר זכי/ וא״כ
 א״צ כאן תיקון חסרון הסבת נחלה, אלא צריך לדון שהנפל נוחל ומנחיל,

 ואינו בר הכי, כמו שאינו בכל דיני התורה.

 שפ ד״ה אמנפ כוי, אבל כמקופ שאר קרוכיפ פופל, כוי.
 תימא דהא תני בברייתא בדברי ר״ש נקבות לא יאכלו, ור״ש כר״י ס״ל
 כדאמר בגמ׳ דזכרים יאכלו משוס אין חוששין למיעוט, ואי בנקבות לא יאכלו
 מודים חכמים, לא שייך לשנות אותו בדברי ר״ש כיון דבזה כו״ע מודים,
 ואי באמת ר״ש פליג וס״ל דטעמא דר״ש דלית לי׳ דר״י, אלא עובר אין לו
 זכי׳ ומ״מ נקבות לא יאכלו כיון דהעובר מדחה להו אס הוא זכר, ות״ק
 דמשנתנו הוא ר״ש, א״כ למה לא פירשוהו ביבמות, ולמה העלימו את זה
 שהוא להלכה באמת ביבמות שהוא עיקר דוכתי/ ועוד כיון דרב ששת כר״ש
 א״כ שפיר י״ל דלא פליג ר״ש אדשמואל, והא דאמר בגמ׳ טעמא דר״ש שאין
 חוששין למיעוט ליכא מאן דפליג עלי/ אלא ר״ש ס״ל דגם תנא קמא דמתנ׳
 הוא ר״ש, וטעמי׳ משום שאין חוששין למיעוט,• וכמו שפי׳ תר והרמב״ן,
 ור״ש לשיטתו דהמזכה לעובר קנה, ואי ר״ש מוקי למתנ׳ באמת בטעם דאין
 לעובר זכי/ א״כ ע״כ ר״ש דאית לי׳ המזכה לעובר קני, ע״כ דלא כמשנת
 נדה אלא כר״י, א״כ מאי פריך ב״ב קמ״ב א׳ מסיפא דנוחל ומנחיל, הלא
 ע״כ מתנ׳ דלא כר״ש, וכמו שהק׳ תו׳ והרמב״ן, אלא ע״כ דר״ש מפרש

 טעמא דת״ק משוס שאין חוששין למיעוט.

 שפ, כאמת גפ עוכר נוחל ומנחיל כר.
 צ״ע דא״כ למה דקדק הר״מ פ״א מה׳ נחלות שיהא בן יום אחד, אפי׳
 עובר נמי, ובלשון הר״מ לא משמע משוס דהוא מיית ברישא, דהא באמת

 מהן ולא ידעינן איזה היא, חלא לא חל כלל, וחין מקום לחלק בסברת רבה
 ולומר דלפעמים חל אחת בתערובות בשביל חילוק הנושאים בסיבתן שאין
 שניהם כאחד מתקיימין, ואס היה מקום לחלות אחת לעולם יש לומר שתחול
 אחת, ואם אי אפשר לחדש שתחול אחת בזמן שאמר שניהם, לעולם אין אחת

 מהן חלה.

 שפ ד״ה אלא כר, שבאו כב״א חייל חד משניהן ויש בו חומר שניהם כר.
 צ״ע דהא פריך בגמ׳ ממרבה במעשרות, ומיצאו שנים וקראן עשירי,
 והתם אין אחד מונע חברו, אלא שאין כאן טבל ואי אפשר להפריש מן
 החולין, אבל אין חלות המעשר גורם על השני שלא יחול, וא״כ בב״א דין

 הוא שיחול אחד ויש בו חומר שניהם.
 וגם מקדש ב׳ אחיות אין קדושי הראשונה מעכבת קדושי השני׳, רק

 גורמת שאחותה נעשה עמה ואין קידושין{] תופסין בערוה.׳

ן י מ ר ח ן ו י כ ר ת ע ו כ ל  ה
 פ״ו הט״ז, המקדיש כר, ד״ה ונראה כר, ובע״כ דכ״ז שהוא בבית כר.

 נראה דאילו היה דין בעיקר התמורה שאינה אלא במתכפר לא היו
 הבעלים עישין תמורה בבכור, אלא דעיקר התמורה בכל אדם כשאמר כל
 הרוצה להמיר יבוא וימיר, אלא שבלא רשות בעלים אין עושין תמורה כשאינו
 שלו, ובזה בכור ברשות בעליס עד נתינה, וזה אינו מספיק שיוכל להקדישו
 הקדש עילוי, אלא שמקליש עוה״נ, תלע שפולה בלמי שוה״נ ולא בלמי
 נפרה, ואילו מקדיש עולתו נדבה פודה בדמי כפרה. [א״ה, עי׳ חזו״א

 תמורה סי׳ ל״א סק״י].
 שפ, ונראה דעיקר הפלונתא הויא כדאורייתא, כוי.

 עי׳ מע״ש פ״ה מ״ו רש״א הבכורים ניתניו לנהנים כתרומה. ובמה״פ
 אין מביאין בכורים, וע״כ דאיכא נתינה לכהן יחיד, והא דניתן למשמר
 אינו אלא מדרבנן, כדי שיהא חמור לכהן שאינו חבר לאכלו בקדושה.

 [א״ה, עי׳ חזו״א זרעים ליקוטים סי׳ ח׳ סק״ד].
 שפ, אכן עיין כרמכ״פ כפ״א כוי.

 הדבר יותר מפורש בר״מ פ״ו מה׳ ערכין הי״ד, והוא במשנה ערכין
 כ״ח ב/ וקשה הא דאמרו בירר היפוך, והר״מ בפי׳ המשנה בפ״ד לחלה

 הביא את הירר, אלא ודאי מתנ׳ מן הדין והירו׳ מצד תקנה.

ת ו מ ו ר ת ת ו כ ל  ה
 פ״א הכ״כ, פירות כר, ובהשגות כר, ד״ה והנה כדעת כר, אכל אה״נ דמדין

 פירות כר.
 עי׳ ר״מ פי״ג מה׳ מעשר ה״ד ובכ״מ שם. [א״ה, עי׳ חזו״א דמאי

 סי׳ ה׳ סק״ג].
 פ״א הכ״כ, פירות כר, ד״ה ונראה לומר, בו׳, משא״כ כחלה לית בה רק כר.
 אמנם דעת הכ״מ והגר״א דגם חלה צריך חיוב על הגידול שיחול על
 הגידולין מצות חלה, והרי אמרו חולין קל״ו א׳ לר״א דיליף רה״ג מתרומה
 בעינן גדל בחיוב, ואם לקח צאן מנכרי הגז שגדל ביד נכרי פטור, אף שעיקל
 חיוב רה״ג בשעת גזיזה ושיצטרף בידו שיעור גז של חמש צאן, וכל הדבריכ
 שהזכירו בגמ׳ שם נוהג בחלה שטובלת, וחייבין עליה מיתה וחומש, ואינה
 מחדש על הישן, ולא ממין על שאינו מינו, דילפינן ראשית ראשית מתרומה
 כלאמר בגמ׳ שם קל״ה ב/ ומנחות ס״ז א/ והלכך ודאי ילפינן נמי גדל
 בחיוב, ולגן נכרי למ״ל יש קנין פטור מחלה כמו שפטור מתרומה, וראי׳
 גדולה ממה שאין מפרישין מן החדש על הישן, ואין חדש וישן ב׳ מינים
 אלא כל שנה מתחייבין. פירותיהן במעשרן, ושנה זו אינה מתחייבת כפירות
 של שנה אחרת, והוי מפטור לחיוב ומחיוב לפטור, ואס אין לחלה קשר בגידול
 לא שייך להגדיר בו חדש וישן ששרש חילוקן בגידול, וכ״מ ב״מ פ״ט א׳
 לפריך א״ה חלה נמי ליכא, הלא בפשוטו איירי בגדל בחו״ל והדישה שפיר

 איירי בא״י, ומאי פריך חלה נמי ליכא הלא חלה שפיר איכא.
 ואם אין למצות חלה שוס קשר עם הגידול לא היה ראוי למצות חלה
 לקרותה מצוה התלוי׳ בארץ, ועי׳ ל׳ רש״י קדושין ל״ז א׳. [א״ה, עי׳ חזו״א

 שביעית סר ב׳ סק״ב].

 שפ, דהכל חולד אחר הקרימה כתנור לענין כל חיובי ופטורי דחלה, כר.
 צ״ע להא מודה ר״ע דגלגול טובל כדאמר בירר, והיינו דחייבין עליו
 משום טבל מה״ת, וא״כ הלין נותן ללא מפטר בקדימה לא במכרו לנכרי
 ובין שהקדישו, ואמרו בירר למודה ר״ע דגלגול הקדש פוטר, ולא אמר ר״ע
 אלא לקדימה בא״י או ביל ישראל מחייבת. [א״ה, ע״ש, ועי׳ בגליון

 לקמן ס״ח מהל׳ בכורים ה״ו].
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.  שפ, ולא נעשה עוד קניו ככסף המע״ש כו,
 צ״ע שהרי א״צ כלל קנין בחילול מע״ש לא בכירות ולא בכסף, שהרי
 אס יסכימו המוכר והלוקח שיחוללו הכירות על הכסף, חייל החילול בלא
 שום קנין, וכדתנן פ״ג מ״ג, אלא בזה נשארין המעות ביד בעל המעשר
 •הפירות ביד בעליהן, והכא במשך הפירות ורוצה לקנות הפירות בעד מעות
 המעשר צריך קנין משיכה, אבל כיון שמשך אין כאן שוס טעם שלא יחול
 החילול, אלא שהגאון ז״ל פירשו [א״ה, עי׳ לקמן במש״כ בד׳׳ה והנה צ״ע
 וכו׳] שלא ייחד כאן מעות לחילול הפירות, אלא אומר שפירות החולין
 יוקדשו בקדושת מעשר על חלות חוב שיפריש מעות כנגדן, וכה״ג הדבר תלוי
 אי מ״ש מ״ג חייל מקח וחייל פדיון, ואי מ״ש ממון הדיוט לא חייל מקח
 ולא חייל פדיון, אבל לפי היסוד הפשוט אי אפשר לפירות חולין ליקדש
 בקדושת מעשר אס לא שיצאו עכשו מעשר מקדושתן כנגדן, וכשם שאין
 הקדש מתחלל על סמך חוב שיתחייב הפודה, כמו כן במ״ש, ואין מ״ש
 מתחלל אלא על פירות הנכנסין תחתיהן, ואין הפירות נכנסין לקדושתן

 אלא ע״י חילול. [א״ה, עי׳ חזו״א שביעית סי׳ י׳ סקי״ג],

 שפ ד״ה והנה כדברי כוי, וכע״כ דהוא רץ מפוייפ במקח כוי.
 בכל אופן אין מובן איך יצאו המעות לחולין ולא נכנס תחתיו כלום,
 ומה שייך מקח כאן, אלא שאין דברי הר״מ רק באוכל, אבל לא בעבדים
 ובהמה טמאה, ומשמע דס״ל דכל אוכל נתפש במעשר, אלא מיס ומלח
 אין ראוין למצותן ופקעה קדושתן אף שנתפשו למעשר, ולא נתגלה לנו
 דברי הר״מ בזה, ומ״מ קרוב הדבר שאף במים ומלח שלו שחילל מע״ש
 עליהן ס״ל להר״מ שיצאו המעות לחולין, ואין שום מקום לחלק בין חילל
 שישארו המיס ביד בעליהו. ובין חילל שיקנה המים, שאין מקח נזכר בתורה
 אנח ונתת הכסף וגו׳, ודרשינן כלל ופרט, ואי יש כח במקח כי לקח בהלגה

 טמאה נמי.

 שפ ד״זז ונראה כוי, ולהכי הוא דמחניא גפ בנתן כר.
 צ״ע דא״כ למה הדין ביניהם, הלא גם ביניהם כסף קונה כיון דמע״ש

 ממון גבוה.

ם י ר ו כ ת ב ו כ ל  ה
 פ״ו הי״ט, נחתופ כר, דהא עכ״פ חזינו כוי.

 נראה דאי אטרינא סופגנין לא קשיא, דאין לדמות זה לזה, דהתס
 סופגנין ועיסה חלוקין בטעמן, וגם דרך סופגנין לעשותן בתחלה סופגנין,
 וכשעשה עיסה אפשר שיחזור ויעשה עיסה, אבל פתין, גריצין, ודקין, אין
 דרך לחזור ממה שחשבה בתחלה, ואחרי שבדברי ר״י מבואר דדוקא בנחתום
 חיישינן שמא לא ימצא לקוחות, אבל באשה אחת לא, וכל עצמו של הראב״ד
 לדחות דברי ר״י הוא מהאי עובדא דהאי איתתא דאתת ושאלת לר׳ מונא,
 ואי ההיא עובדא בםופגנין אין לנו מקום לדחות דברי ר״י, וכן פשוט לי׳

 להגר״א סי׳ שכ״ו סק״ז.

 שפ ד״ה והנה כר, דהרי דעתו היתה לכתחלה כר.
 במתנ׳ תנן נחתום שעשה שאור לחלק כו׳, ור״ל דאין רואה לפניו
 לקוחות לפת, ודעתו לעשות שאור לחלק שעל זה הוא רואה לקוחות, ומ״מ
 כיון דאין דבר זה בהחלטה ודאית, שאפשר שיזדמנו לקוחות על פת, לא פקע
 מהעיסה שם חיוב, ואפי׳ חלקן בסופן חייבין כולן להפריש, וכדין עיסה
 שלימה שחלקה, דכל דפתיכי בענינה ענין חיוב די בזה למקרי עיסה,
 ולדעת הראב״ד אין דין זה דוקא בנחתום התלוי בדעת לקוחות, אלא כל
 אדם זימנין דמחשבתן מתחלפת וערב עליו לחם גמור, או שמזדמן לו אורחין
 וצריך ללחם, והראב״ד כתב בפירוש דמתנ׳ דקתני נחתום לאו דוקא וסיפא
 נשים שנתנו כו׳ דוקא, ואס איתא דנחתוס חייב מה״ת ונשים שנתנו פטורין
 לגמרי ואשה אחת חייבת מדרבנן, א״כ נחתום דמתנ׳ דוקא, אלא ודאי דעת
 הראב״ד דגם אשה אחת חייבת מן התורה, והלכך כשמפרישה במחשבת
 חלוקה מפטר אפי׳ כשחזרה וחשבה שלא לחלק, ואי השתא פטורה מאי מהני
 קריאת שם עכשו, וכמו שהק׳ הגאון ז״ל לק׳, ומש״כ ז״ל לחלק דלענין
 קריאת שם אין מחשבת חילוק פוגם, אינו מובן כיון דמחשבתו שוללת
 מעיסה זו חובת חלה א״כ אין זו עריסותיכם, ואיך יתכן שיפריש מפטור
 ויהא חייל שם חלה מן התורה, אבל דעת הראב״ד מבואר דדין אשה אחת
 כדין נחתום ממש וכמש״כ לעיל. [א״ה, עי׳ חזו״א יו״ד סי׳ קצ״ח סק״ד].

 שפ פד״ה וכעיקר כר, שלא יהא בה שיעור חיוב כוי.
 צ״ע בשלמא עיסה אין שיעורה שלימה אלא בנושכין זב״ז שיעור ב׳
 רבעים, אבל לחם הבא מעיסה שלימה לא נאמר בו צירוף, וכל שכל העיסה
 עתידה ליאפות ללחם הרי יש כאן עיסה בכל התנאים שאמרה תורה שיש

 בנהרגה היא מייתא ברישא, ואפשר דבזה חשיב כילוד, וכמו שנסתפקו
 תו׳ נדה שם.

 שפ ד״ה והנה כר, דהא דכא כעצמו פ״ל כפוניא כוי.
 כבר תירץ רשב״ם שם במקומו.

ר ש ע ת מ ו כ ל  ה
 פ״כ ה״א, אינו כר, ד״ה וכעיקר כר, שוכ חוזר גמר מירוחן כר.

 אין זה מוכרח, ושפיר י״ל דכל שנמרח ע״מ למכור פטור אף שנמלך
 אח״כ, ומ״מ זה דוקא לאחר שנתמעט לקוח, ולא החשיבה תורה אכילת
 לוקח למרמי עלי׳ מצות מעשר, כיון שאין כאן טוב גמור שאוכל ברכת אחרים,
 אבל אי לא אימעיט לקוח היתה אכילת מוכר ולוקח שוה, והיה חייב ממרח
 ע״מ למכור, כיון דממרח לתשמיש חשוב. [א״ה, עי׳ חזו״א שביעית סי׳

 כ״א סק״י].

 שפ, ולדעת הריכ״פ צ״ל כוי.
 בתו׳ שם מבואר דהריב״ם מדמה לי׳ להפקר והקדש, ומבואר בר״ש
 פ״ק דפאה מ״ו דהפקר קדם ראיית פני הבית פוטר מה״ת, וכ״ה בר״ש
 מ״ש פ״ג מ״ו, ובר״ש פאה שם הסכים עם הריב״ס, ומדמה לי׳ ג״כ להפקר
 והקדש, ומבואר דעת הראשונים החולקים על ר״ת הוא דוקא,לאחר שראה
 פה״ב, ושמעינן דדעת ר״ת למפטר לקוח אף בלקח לאחר שראה פה״ב, וכן
 מוכח מהא דהקשו בתו׳ שם, ור״ש שם, למה חייבו בדמאי כיון שאין בלקוח
 חשש דאוריתא, ובש״מ ב״מ שם כתב בשם [הרשב״א] משום מזמין, ואם
 לאחר שראה פה״ב מודה ר״ת לא הקשו כלום, אלא לימוד ערוך הוא בפי
 הראשונים דעת ר״ת דלקוח פטור א^שראה פה״ב אצל המוכר, ומע״ר
 ׳שהקדימו בשבלים אינו ענין לכאן, להתם חידוש הוא, ואפשר דלא חדשה
 תורה אלא בהקדים קדם מירוח, אבל הכא כל לקוח ראוי למפטר, אלא
 כשכבר חייל איסור טבל ס״ל לריב״ס דלא פקע כמו בהפקר והקדש.

 [א״ה, עי׳ חזו״א שביעית סי׳ א׳ סק״ח].

י ר שנ ש ע ת מ ו כ ל  ה
 פ״א הי״ד, מעשר כר, ד״ה ונראה כוי, והלא נט״ר הוא ממצות כר.

 אינו מובן הלא רבעי המשכא דערלה, והלכך היה ראוי שתנהוג בחו״ל
 מה״ת אי לאו ילפותא ממע״ש, וכן באמת דעת הרבה ראשונים לדינא
 דרבעי נוהג בחו״ל, וכמש״כ הכ״מ פ״י מה׳ מ״א הט״ו, וזו דעת מקצת
 הגאונים שהביא הר״מ שם, והר״מ שחלק עליהם יליף לה מסוריא, ומבואר
 שאף בחו״ל הרחוק דן הר״מ, ואע״ג שאין בהן מצוות התלויות בארץ,
 מ״מ כיון שיש בהן ערלה יש מקום לחייב ברבעי, וע״ז טרח הר״מ שם
 להכריע שהן פטורין. [שו״ר מש״כ הגאון ז״ל לעיל פ״י מה׳ מ״א הט״ו,

 •וע״פ דבריו ז״ל שם דבריו ז״ל כאן].
 שפ ד״ה והנה כפ״א כר, ר״ל דגפ זה שאינו קרכ כר.

 מל׳ הר״א מבואר שהיה גירסתו בר״מ כגי׳ שהביא הטור ושאר
 ראשונים, ולא יתכן לפרש הש׳ הר״א בגי׳ דידן כלל.

 פ״ח ה״ז, הלוקח כר, ד״ה ואשר כוי, וכדתנן להדיא כקידושין כר.
 צ״ע דהתס לא איירי כלל בשוה כסף ככסף, אלא בדמי שור דהיינו
 בחובו, וכמבואר ברי״ף ב״מ מ״ו ב׳, ובר״מ פ״ה מה׳ מכירה ה״ד, וכפירש״י,

 אבל הדבר מפורש במשנה ריש קדושין בפרוטה ובשו״פ ובתו׳ שם.

 שפ, דהרי בהקדשות הא מלכד כוי.
 צ״ע ולכאורה חילוף רשויות מהדיוט להדיוט, ומהדיוט להקדש, ומהקדש
 להדיוט, חד מלתא היא, והחילוף מהדיוט להדיוט קראוהו קנין, ומהקדש
 להדיוט קראוהו חילול, ועוד דבהדיוט צריך מעשה לגמר הדבר, ובהקדש
 אמירה בעלמא סגי, ואס הסכים עס הגזבר שתהא פרתו קדושה והמעות
 של הקדש יחחלל, אף שהגזבר לא משך והמוכר לא לקח המעות לידו החילול
 קייס, ומה שאמרו רשות גבוה בכסף, היינו שהדיוט יכול למכור שיהא דמי
 המקח חוב על הלוקח, אבל הקדש אין מתחלל באופן זה עד שייחד הלוקח
 כסף או שו״כ שיוקדשו תחת חפץ ההקדש, אבל היינו חילול היינו קנין ואין
 כאן ב׳ דברים בחילול. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ח לדף כ״ח].

 שפ ד״ה ואכתי כר, כמתני׳ הא תנן דמשתכר כפלע, והיינו כר.
 אינו מובן דבל׳ משתכר בסלע, אין בו שום הוראה שצריך לפדותו
 בשתים, דאס א״צ לפדותו רק באחת מתפרש טפי משתכר בסלע, ומה שפי׳
 הר״מ דפודה בשתים, הוא משוס שכן הוא לפי עיקר הלכה, ובכל אופן

 אין ל׳ הגמ׳ סובלתו.
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 שפ, אפ דיר שירות ככד פוי.

 צ״ע כיון שאינה חוצנת נמה אין דרך שירות בכך.
 שפ בפופו, ולהכי הוא שפתמו הדכריפ.

 צ״ע דאיך יתכן דבלא רצפה כשר ומפסל משום שאין דרך שירוש בכך,
 והלא במשכן לא היתה רצפה. [א״ה, עי׳ חזו״א זבחים סי׳ ה׳ סק״ב].

ת המקדש א י ת ב ו כ ל  ה
 פ״א הט״ו, יראה כו/ ד״ה והנה הו״ימכ״ן כוי, ופ״ל דהא דדרשינן דעשה כו׳.
 אם הראב״ד פירש דעת הר״מ דמפרש מזבח היינו בלא עבודה, הו״ל
 להזכיר דמזבח היינו עבודה, ובל׳ ר״א נא נזכר כלל עבודה אלא מזבח,
 ש״מ שפי׳ דעת הר״מ דנותן מן המזבח ולפנים דין היכל וסובר שחייב
 על הכניסה בלא עבודה, וע״ז חלק דבעינן עבודה דוקא, וקרי לעבודה
 בל׳ מזבח וכמבואר בהש׳ שני/ ומש״כ בהש׳ שני׳ לא תהא שכרות בהיכל,
 אליבא דהר״מ כתבו וכמו שהתחיל אם לדבריו כוי, והשגתו שהר״מ תפש
 דשתה בחיץ ונכנס הוא פשוטו ושתה בפנים אתיא מדרשא, ואינו כן אלא
 שתה בפנים יותר פשוט ונדאמר בגמ׳ ב״מ צ׳ ב/ והיה לי׳ להר״מ לכתוב
 אפי׳ שתה בחוץ ונכנס להיכל לוקה ואס עבד חייב מיתה, ומה שסיים הה״א
 דמן המזבח ולפנים מעלה, זהו טענה שני/ ועוד אי לאו דחייב הר״מ מן
 המזבח ולפנים לא היתה נפקותא, שהרי באמת בהיכל בלא עבודה לוקה
 משוס ביאה ריקנית אפי׳ בחשב לעבוד כיון דפסול לעבודה ה״ז ביאה
 ריקנית, ובת״כ אמר בהדיא דדוקא בשעת עבודה, אלא דלהר״מ צ״ל דהיינו
 לענין עונש מיתה, והר״א שהביא מהת״כ ע״כ כונתו דדוקא בשעת עבודה.
 [א״ה, עי׳ חזו״א מעילה סי׳ ל״ט סק״ה, ועי׳ חזו״א ריש סי׳ ב׳ דכליס,

 וחזו״א קדשים שלהי הוריות].

 שפ כפוף הדיבור, וזהו דכתכ הרמכ״פ דין כוי.
 אם כונת הר״מ על מן המזבח ולפנים, אבל בהיכל הוא גמ׳ ולא סברא,
 היתה משנת הר״מ נחלקת לשתי בבות, דבהיכל לוקה .ויראה לי דגם מן
 המזבח ולפנים לוקה, השתא דלא חלקן וכלל היכל ומן המזבח ולפנים בדיבור
 אחד, ש״מ דיראה לי הוא משום דאפשר לפרש שאין כאן אזהרה כלל על

 ביאה, וכמו שפי׳ מרן בכ״מ.

 שפ ד״ה והנה בעירובין כו/ דהקרא דאד קאי' על אזהרת כיאה ריקנית כו׳.
 צ״ע דהרמב״ן לא כתב כן, אלא כתב דר״ל יכול יהא חייב על הכניסה
 בלא עבודה, אלא משום דכניסה בלא עבודה הויא ביאה ריקנית ואסורה
 באמת נקט התנא לעשות ריקועי פחים שאין בזה משוס ב״ר, ובכל זה הוי
 אסרינן בבע״מ מקרא אך אל הפרכת וגו/ ולא יתכן כלל לפרש דבא לאסור
 מחמת אזהרת ב״ר, שהרי תני מתוך שנאמר כר, הרי דבא לאסור מהאי
 קרא דאזהרת בעל מוס, והנה מבואר מדברי רמב״ן דכניסה לתיקון א״נ

 קרא להתירה אלא הוא פשוט.

 שפ ד״ה ולדעת בו/ נראה לומר לדעת הרמב״ן, דדין זה הוא מהלכה, בו׳.
 א״כ יש בבע״מ בכניסה איסור שאין בתמים, וחומר האיסור הוא כמו
 שהיתה אזהרה כפולה, שהרי חומר זה שקול נגד אזהרת טמאים ולמה
 לא נפרש אל הפרכת לא יבא על הכניסה כמו שהוא באמת מהלכה, וצ״ל
 דהקפידה תורה שתהא האזהרה מהלכה ולא מקרא, וא״כ מהלכה זו ימיט
 דבקרא נאמר עבודה, וכל זה אין" לנו לחדש דבר שלא שמענוהו בגמ/ ועוד
 נצטרך לומר דבזה איכא חומר בב״ר השקול כנגד אזהרת טמא וחמור ממנו
 למ״ד אידי ואידי כהניס, וכ״ז הלכה, ומ״ד אידי ואידי טהורים לית לי׳
 האי הלכה, אבל נראה דכל שנכנס לצורך תיקון אינו כלל באיסור כניסה
 אפי׳ בטמא, שאיסור הכניסה כשהוא טמא הוא מפני כבוד המקדש ומראה
 שאינו נרתע מפני קדושתו, אבל כשנכנס לצורך תיקון אינו בכלל זה, אלא
 מפני אזהרת מקדשי תיראו ראוי לקבוע שגס כניסה זו תהא ע״י המכובדים
 ביותר וכהן קדם ללוי וטהור קדם לטמא ותמים קדם לבע״מ, ולפ״ז אס
 יש טהורים ועבר טמא ונכנס אינו אייב וכן משמע לשון מצוה בטהורים,
 ואפשר שמתאלתו מצוה אבל אאר שאסור לטמא ליכנס משוס מצוה אם עבר
 ונכנס אייב משום טומאה, והא דאמר יכול לא יהו כהנים בע״מ נכנסין כו׳
 אפשר אפי׳ ליכא אאר קאמר, ואפשר באיכא אאר, וצ״ל לפ״ז דלענין מלקות
 קאמר, וצ״ל לפ״ז דאי נכנס טמא בזמן דאיכא טהור.אינו לוקה. [א״ה, עי׳

 חזו״א או״ח מועד סי׳ קי״ב ס״ק ט״ו].

 שפ, ומיושבים היטב דברי הרמכ״ן כו׳.
 אכתי למ״ד בע״מ קדם מנ״ל דטמא נכנס לתקן.

 כאן הלאם מכל העיסה, ומה אילוק יש אס אפה פת עבה או שתים דקות,
 והרי אפי׳ ג״כ לא סגי אלא אם דעתו לאכילת אדם ובשעת אכילה לעולם
 הוא מאלק, אלא שאין דין שיעור רק בשעת עיסה וכיון שהיה בה שיעור

 פעם אאת סגי, אלא כל שעומד ליאלק עכשו הוא כאלוק.

 שפ פד״ה אלא כו/ לא שתהא מופקעת גפ מחלות כו׳,
 לפ״ז נשים שנתנו לנאתוס ואין בשל אחת מהם כשיעור דתנן דהן
 פטורין מ״מ אס הפרישו אלתן אלה מן התורה, וא״כ אפי׳ לאאר שאלקו
 ונטלה כל אאת שלה והפרישה אלתה אלה ויכולה לברך על הפרשתה כיון
 דאייל מן התורה, וכ״ז תימא היכן מנינו מפריש מן הפטור ויהא אלתו אלה,
 ולא שמענו דעת הראב״ד אלא באשה אאת העושה לאלק, אבל נשים שנתנו
 לנאתום שהן פטורין אף לדעת הראב״ד ודאי אם הפרישו אין חלתן חלה,
 והנה רשב״ל מפרש מתנ׳ משוס שעירב שלא מדעתן, ולדידי׳ אין העומד
 ליאלק גורם פטור, אבל אנן קיי״ל כר״י דהעומד ליאלק פטור, אלא דר״י
 סבר דוקא נאתוס העושה לאלק אינו כלום שמא ימצא לקואות אבל יאיד
 העושה לאלק פטור, ואנן קיי״ל מאתוס לאו דוקא אלא אפיי בעל הבית נמי,
 ול׳ הראב״ד דמשמע דקיי״ל כרשב״ל צריך לישב שאין כונתו רק כר״ל דנחתום

 לאו דוקא. [א״ה. עי׳ חזו״א שם ס״ק ב/ ג׳].

 פ״ח ה״ו, וכן כוי, נקט הרמב״פ רק הקדש והשמיט דין הפקר, כו׳.
 לולא דברי הגאון ז״ל אין כאן מקום לדקדק, שכן מדת האכמיס אארי
 שכבר מבואר תכלית הביאור שדין הפקר והקדש שוק אין צורך לכפול,

 וכגון זה אמרינן יגיד עליו ריעו תני הקדש וה״ה הפקר.

 שם ד״ה ונראה כוי, אלא דכאמת הד דינא כוי.
 תימא דבירו׳ פ״ק דאלה פריך אהא דתנן דלשו״פ והבקר אייבין באלה
 מ״ש מתרומה ומשני לי/ אבל גס באלה תלוי בגידול וכמש״כ לעיל. [א״ה, עי׳
 בגליון לעיל פ״א תרומות הכ״ב, ועי׳ אזו״א זרעים ליקוטים סי׳ ז׳ סק״ד].

.  שם ד״ה אלא תראה כו/ מ״מ זהו גזה״כ דראשית פו,
 אינו מובן, דלא מצינו כאן שום דרש אלא עריסותיכם מקרי משעה
 שהמיס מתערבין עם הקמא, והא דאינו טבל גמור עד שתגלגל נלמד
 מתרומה מסברא או מקרא כתרומת גורן וגו׳ כדדריש ריב״ב בירו׳ שם,
 ונראה דמודה ריב״ב דמשנתן מיס יכול להפריש כמו בתרומה, ומ״מ יש
 מקום לומר דבאלה אין הפקר פוטר אלא בשעת גלגול, כיון דאין האיוב
 אלא בלתם ועיסה ע״מ לאפות היא עיקר צורת החפץ דאייל בו מצות אלה,
 התאלת האיוב הוא כשנעשה עיסה ואע״ג דהיה של הפקר מקדם אפשר לו
 להתאייב עכשו, משא״כ בתרומה שאין שינוי בצורת הדגן אלא בהכנתו
 לשימוש, ולריב״ב דגמר עיסה משתעשה מקרצות, כל שהגיע לגמרו בשעת
 איוב אייב אף שנתגלגל בפטור ואפי׳ נתגלגל בהפקר, ומצינו לר״ע ביריו׳
 פ״ב דאלה דסבר בקרימת פנים תליא, דחיוב אלה עיקרו בלחם. [א״ה, עי׳

 אזו״א שביעית סי׳ ב׳ סק״ב ד׳].

 פ״י הי״ד, השותפין כוי, ד״ה והא בו׳, אחרי דילפינן מקרא דאינה טובלת, כו׳.
 צ״ע אף אי טובלת ויש כאן איובא על הגיזות ניאא, דהכא אין צירופן
 ע״י נשיכה ולא ע״י דיר אאת ולא מדינה אאת אלא ע״י בעל אאד, ואס הן
 של ב׳ בעלים אין כאן בעל אאד לה׳ צאן, ואילו היו השותפין מבוררין באלקן
 לזה ימין ולזה שמאל, ודאי אין כאן ה׳ צאן לאאד, ובאלה גם כה״ג אייבין
 כל שאין הבעלים מקפידין על נשיכתן. [א״ה, עי׳ אזו״א זרעים ליקוטים

 סי׳ ז׳ סק״ב].
ה ר י ח ב ת ה ת בי ו כ ל  ה

 פ״א ה״י, ואפ כו/ והרמכ״פ מפרש להד ועמד כו׳.
 לפ״ז צריך להגיה בגמ׳ ועמדה, ואמנם לא יתכן לפ״ז בעיא קמייתא
 נדלדלה שהרי נדלדלה ג״כ האבן במקומה כמבואר בל׳ הר״מ ספ״ה מה׳
 ב״מ, ובגמ׳ מבואר דמספקא לי׳ אי כמאוברת דמיא או כתלושה, ואי נימא
 דאי עד ארעית תהומא קדיש סגי כמסודרת מאי מספקא לי/ ואולי כונת
 הגאון ז״ל דנדלדלה מקולקלת טפי מנעקרה, אבל לא נתפרש גדרה, וגם

 הלשון ל״מ כן.

 שפ ד״ה והנה שפ כו/ והכל ככתב נאמר במקדש, כוי.
 לא מצינו שתהא מדת עזרה מעכבת, והלא מוסיפין על העזרה כדתנן

 שבועות י״ד א/ וגס במזבא אין מדתו מעכבת כדאמר זבאים ס״ב א׳.

 שפ, ואמאי לא מיפפיל רק מקופ האבן פר.
 צ״ע דאי גרסינן ועמדה במקומה שפיר מתפרש דבעי לי׳ עזרה כולה,

 שהרי לא הוזכר מקום האבן.
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 שפ, ודל, כטומאה דלית כה דינא שיהא מתחייב על זמחיי׳, כר.
ס בנכנס לבית הקברות יש בו חיוב  הנה הגאון ז״ל נקט בפשיטות מ
 ביאה, אבל לשון הר״מ פ״ה מה״נ הי״ח, ופ״ג מה׳ אבל ה״ו, משמע דווקא
 אהל המשכה הוי חיוב ביאה, ואע״ג דכל ג׳ אהלים שס אחד כמש״כ הר״מ
 פ״ד מטו״מ, מ״מ ביאה אינה אלא אהל דהמשכה, וכ״מ נזיר מ״ב ב׳ דלא
 מש״ל ביאה במת בשדה אלא בבית, ואי מאהיל על המת בכלל ביאה מש״ל
 בשדה כבבית. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ב סק״ג, ועיי״ש

 סי׳ קמ״ג סק״ו].

 שפ ד״ה והגה עיקר כו׳, ודכריהפ צ״ע דהרי ככל מקום ממעטינן גפ כר.
 אינו מובן דקושיחם הוא לאחר שחירצו דההיא דמנחות ודזבחים
 דממעטינן דרך משופש אינו דרך גגין דאמר בשבועות דלא מקרי דרך ביאה,
 אלא דרך משופש חייב עלר בנכנס למקדש טמא למקרי לרך ביאה, ואפ״ה
 ממעטינן בביאה ריקנית ובהבאת הדם מקרא, חזרו והקשו דהניחא לאביי
 בזבחים שם, אבל לרבא שם דאמר דדרך משופש נמי יש למעט מהבאה,
 ל״ל קרא בביאה ריקנית, ולזה תירצו דרבא נמי מודה דלענין ביאה ריקנית
 כל שנכנס דרך פתח חשיבא ביאה אע״ג שאינו הולך נגד פני הקדש למערב
 והלכך צריך קרא למעט דרך משופש אלא לענין הבאת הדם לכפר משמע לי׳
 כדרך שמביאין לעולם לכפר, והדבר פשוט ומבואר דכל שאינו דרך ביאה
 אפי׳ כולו נמי וכמו שהביא הגאון ז״ל לשון הגמ׳ בשבועות להכריע כן
 ולא מצינו מי שחלק בזה, ודעת תו׳ נמי בפשיטות כן. [א״ה, עי׳ חזו״א

 זבחים סי׳ כ׳(ב) סק״ב].

 פ״ד ה״ו, כהן כו/ פד״ח ולפ״ז מיושכת כוי, ומיושכת היטכ דעת הרמכ״פ כר.
 לא יתכן לפ״ז ל׳ הגמ׳ דכי אזדרק דם שפיר אזדרק, כיון דבכהן איירי
 ואין גס עכשו חסרון בלם אלא בכהן והו״ל למימר דכי זרק שפיר זרק,
 ולא די בזה דלישנא רהיטא דבבעלים איירי, אלא מחובת הגמ׳ היה לפרש
 הא דמבר״א בכהן כיון דמשנתנו בבעלים איירי וםתמא מבר״א אמשנ׳ קאי,
 ובאמת במתנ׳ דברי מבר״א בל״ק אמת אלא שמבר״א אמרה על כהן וזה
 העלימו בגמ׳ אלא שנקטו לשון המורה דעל בעלים קאי, וגם עיקר הדין
 לבכהן אין ידיעה מפסדת הו״ל בגמ׳ לפרש שאין זה מובן מעצמו, גס היסוד
 לנולע לענין טה״ת סגי ביריעת אחרים אף שלא נולע לבעלים לא משמע פן,
 ובתום׳ שהביא רש״י תניא בהליא בפסח ובנזיר אמרו לי׳ מת היה עמך
 קבר היה עמך כר, וקתני ונודע לו עד שלא עשה כר עד שלא הביא קרבנותיו
 כר, מבואר דלא תלוי במה שידעו אחרים אלא תלוי אס הודיעוהו האחרים
 קדם שעשה או הודיעוהו לאחר שעשה פסח והביא נזיר קרבנותיו, ואי
 בידיעת בעלים תלוי א״כ נודע ומזיד חד מלתא היא, ואפשר דמש״ל נודע
 לבעלים אבל אינו יודע שטמא פסול להביא פסח ובזה אף לל״ק דמבר״א
 אם הביא הורצה, אלא כשהיה עומד ודן להתיר לו טה״ת אז אין מתירין לו
 •לל״ק ולל״ב גס בזה מתירין לו, אבל זה הו״ל לגמ׳ לפרש ולא מצינו

 בגמ׳ כיו״ב.
 ואפשר שאין כונת הגאון ז״ל דידיעת אחרים עושה אותה טומאה
 ידועה, דודאי בידיעת בעלים וכהן תלוי הדבר, אלא דבנזיר ועושה פסח
 ודאי ידיעתו מפסדת דבטל לי׳ דין טוה״ת, אבל בכהן כיון דאיכא ריצוי ציץ
 אין ידיעתו מפסדת, וכשקבלנו דציץ מרצה על טומאת הגוף בתהום היינו
 תהום בשעת נגיעה בסברא, אלא דיש מקום לומר שאין הציץ מרצה לכתחלה,
 אבל גם זה קשה למנ״ל לחלק דלענין נזיר ועושה פסח לא מקרי טוה״ת
 כשנודע לו ולענין ריצוי ציץ בטומאת הגוף הנאמר בתהום אף כשנודע
 מקרי תהום, ואי באמת מקרי תהום ונאמר בה הלכה דצי׳ן מרצה, ע״כ
 מותר להקריב, והלא מצינו דציץ מרצה בטומאת הדס דמקריב לכתחלה מה״ת
 כדאמר גטין נ״ד א/ ואמנם אין אנו צריכים לזה דלל׳ק דמבר״א אף דיעבד
 אס זרק לא הורצה ולא מהני ריצוי ציץ, ולא משוס דאין ציץ מרצה על המזיד
 דלא שייך כאן דממ״נ אס הוא טוה״ת ויש בזה דין תהום ל55ה לא יזרוק
 לכתחלה ע״י ריצוי ציץ, ואס אינו זורק לכתחלה שאין בזה דין •ריצוי ציץ
 בתהום כי זרק לא הורצה משום שאין ציץ מרצה על טומאת הגוף ואין כאן

 תהום כיון שכבר נודע לו.
 ובכל אופן.לא יתכן כאן לשון מזיד, שהרי אי ציץ מרצה לכתחלה מצותו
 שיזרוק ולא שייך בו מזיר, ואם אסור לו לזרוק אין כאן תהום ואין ציץ על
 טומאת הגוף. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קל״ט סק״ג, ושם סק״א 3׳].

 שפ ד״ה והנה לשיטת כו/ הרי הירושלמי נקט פפק קכר התהופ, כוי.
 צ״ע דא״כ מ3ואר דגם כטומאת ספק אין הפסח נאכל, וכהדיא כ׳
 הר״מ פ״ו הי״א דשוחט ואוכל והועתק לעיל ד״ה פ״ד. [א״ה, עיי״ש

 סק״ד וסק״י].

^ כז/ כיון דאין איפורו תלוי כלל ככיאה רק כעמדה, כו׳.  שפ ד״ה והנח כתו
 עי׳ בר״מ שכתב ואס עבר ביציאתו חיי3 מיתה, הרי לגס לענק חיוכ
 מיתה דתלוי 3עבודה ג״כ אצטריך לרבות שתה בפנים דהו״א לוקא בבא

 וע3ד. [א״ה, עי׳ חזו״א מעילה הנ״ל].

 פ״כ הל״ה, כהן כוי, ד״ה ונראה כוי, ולפ״ז הרי ניחא מה דלא כוי.
 צ״ע דא״כ פריעה ופרימה נמי לא הו״ל למחש3 שהרי נהג 33ני אהרן
 שהיו הדיוטות, וקרא כי שמן וגו׳ קאי גם אלפני פניו ראשיכם אל וגו׳,

 ועי׳ רמ3״ן שם שכת3 שאפשר שהיו דינם כל ימיהם כמשוח מלחמה.

 שפ, והרי הד דינא הא לא כר.
 אינו מובן הלא 3הדיא קרא כמלואיס איירי כדכתיכ שמות כ״ט א׳
 לקח פר וגר, ושם כ״ט ל״ח ועשית לאהרן ולהכיר וגר, ו3פ׳ צו ח׳ י״ג,

 ויקרב משה וגר.
 פ״נ הכ״א, אחד כר, ד״ה אכן כוי, אכל מ״מ כשעבר הזמן כר.

 אי הכונה דלישני לביאה וטומאה מש״ל כששהה ואנן מחייבינן לי׳
 אשהי׳ דאז אסור טומאה ואיסור ביאה כהדדי, אין זו קושיא דמשמע לי׳
 דיש חיוב על מעשה הביאה אף בלא שהה כדי השתחוי׳ [את״ל דגמירי
 שיעור שהי׳, ואף אם מחייב לאלתר בשיעור שהיה אפשר לו לפרוש, מ״מ
 משמע לי׳ קרא דחייב על מעשה הביאה עצמה ולכך משני באופן דטומאה
 וביאה כהדדי] ואמנם מה דמשמע מל׳ הגאון ז״ל דאם בשעה שאפשר לו
 לפרוש ולא פירש נכנס לאהל המת חייב משום ביאה, תמוה דכל שלא פירש
 אי אפשר לתובעו על הכניסה דלא הוסיף טומאה בכניסה זו, ואמנם אפשר
 לתובעו על שלא פירש מן המת הראשון אבל במעשה הכניסה אין כאן איסור
 משום שהוא מחולל ועומד, וכש״כ אס בשעה שנכנס לא היה אפשר לו לפרוש,
 אלא דשהה מקדם שנכנס ואילו רצה לפרוש מתחלה כבר היה פורש, דאינו
 חייב על כניסה, וכונת תו׳ דחייב על השהי׳ בבית הקברות ולא שייך למפטר
 משום מחולל ועומד דכיון דאין מחולל ועומד אלא בחיבורים הכא כשתובעין
 אותו לפרוש לא שייך למפטר משום מחולל ועומד, והא מקטו תר קדם שהיה
 לו לפרוש, היינו דבהיה בידו לפרוש תבעינן לי׳ על שלא פירש, ולמאי
 דמספקא לן דגמירי שהי׳ • לא תבעינן לו אלא אס שהה שיעור השתחוי׳
 ועד שיעור זה לא תבעינן לו אף על נגיעת מת אחר ועל ביאה באהל המת,
 ובתר נקטו שיעור כדי לפרוש, היינו את״ל דלא בעי שהי׳ כדי השתחוי׳,
 ולפי האמור ל״ק מהא דכתב הר״מ חיוב ביאה בפרע עליו המעזיבה,
 וכתב דחייב על השהי׳, שאין זה סותר כלל ואפשר דאם נכנס לאהל המת
 ושהה ג״כ אינו חייב רק משום טומאה ולא משום ביאה כיון דטומאה קדמה,
 וביאה באה בהיותו מחולל ועומד. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ג
 ס״ק י״ב (ובכה״ע שם מס״ק ד׳ עד ס״ק י״ז) וע״ע חזו״א אהלות סי׳ י״ג

 ס״ק ט״ז סד״ה ולענין].

 שפ, למ״ד דמחולל ועומד פטור w כשאינו בחיכורין להטומאה, כר.
 תמוה דבגמ׳ שם סליק דדוקא בחיבורים, ולדעת תו׳ שם ליכא מאן
 דפליג בזה, ולדעת הראב״ד פ״ה דוקא בטומאה וטומאה אבל בטומאה

 וביאה שנא בחיבורים חייב.

 שפ, וע״כ כל ששהה כשיעור מתחייב אן» במחולל ועומד, כר.
 כל זה תמוה מאד שדין שהי׳ הוא בכלל שיעורין ולקולא נאמרה שלא
 יתחייב עד שישהה, והלכך אי לענין מלקות לא נאמרה שהי׳ חייב תיכף
 כשהיה לו פנאי לפרוש ולא פירש כמש״כ תו׳ שבועות י״ז א׳, וכמבואר בר״מ
 שפסק דנכנס בשוגג ואחר שנודע לו התרו בו ושהה לוקה, ואי שיעור שהי׳
 בנזיר גורמת חיוב א״כ אחרי שלא נפשטה הבעיא בדין הוא שלא ילקה אף
 בשהה, דאי נא גמירי שהי׳ בנזיר פטור אפי׳ שהה משום שהוא מחולל, ובעיקר
 הד3ר לא שייך שהי׳ כנזיר כיון דהוא מחולל ועומד אין כאן צורת עבירה
 וכי שהה לא שהה 3עכירה ואיך שייך לכלול נזיר 3מה דגמירי שהי׳ 3מקדש,
 דהתם שוהה בעבירה ואילו נכנס עכשו אפשר לחייבו אכל נזיר פטור אף
 בהושיטו לו מת אחר לא עדיף שהה מנגע במת אחר, אלא ולאי כל שאפשר
 לו לפרוש והעכירה מה שאינו פורש לא שייך לזה מחולל ועומד דזהו גוף
 ע3ירה' מה שהוא עומד מחוכר לטומאה וכמש״כ תר, וכמש״כ לעיל, ולפיכך
 גם מש״כ הגאון ז״ל שלא נאמרה שהי׳ רק 33יאה ולא 3טומאה, תמוה דא״כ
 כי נכנס 3שוגג ונודע לו למה אינו לוקה עד שישהה, נהי דלא לקי משום
 כיאה ילקה משום טומאה מיד דלא גרע נכנס כולו מנכנס מקצתו, אלא
 ודאי גם בנכנס מקצתו מבעיא לי׳ דבעינן שהיה, ואף כנוגע במת ואינו
 פורש בעינן שהי׳, וכן מבואר בתו׳ שבועות י״ז א׳ שכתבו דבכלאים לא בעינן
 שיעור השתחוי׳ דלא שייך שיעור זה רק בטומאה דומיא דמקדש, ואי גם
 בטומאה לא נאמרה אלא בביאה ולא בטומאה לא שייך להזכיר לחלק בין

 כלאים לטומאה שהרי גם כטומאה מגיעה לא נאמרה שהי׳.



 חזון גאונות לחדושי רבנו חיים הלוי איש 13
 כפרש״י כר׳מ לענין עיקר הלין לא מצינו דפליג, שו״ר מ־ש״י פי׳ באמת
 דר׳׳ה בלר״י דפליג התם הוא משום רנתקבל בכלי אחל, וא״כ לפי׳ הר״מ
 אין הכרע ברבר אי תלוי בקבלה או בזריקה. [א׳׳ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ י׳

 סק״ב ג׳].

 שפ, ולפי״ז אולי יש לדחוק כדעת הרמכ״פ דכוונתו על הנד גווני כו׳.
 תמוה,

ן י ש ד ק ו מ י ה ל ו ס ת פ ו כ ל  ה
 פ״כ הט״ז, דפ כר, פד״ה ונראה כר, והרמכ״פ דאיירי כר ע״כ חופיו* כר.
 ואמנם קשה וכי זו היא המדה להשמיט דין כיפר בשוגג בבין הבדים
 ופרכת השנוי במשנה, ולשנות דין כיפר במזבח שפוסל מלתא דלא תנן,
 ולא עוד אלא שהר״מ כתב ולא הזה ממנו בפנים כלום בעוד שאפי׳ הזה
 כל ע״ז הזאות בשוגג כשר, ונצטרך לומר שכתב זה לרבותא דבמזיד פסול,
 אבל אין זה מספיק דהלא חובת הדברים לפרש דבשוגג אפי׳ הזה כשר
 שזה כאן מעיקר ההלכה שאנו עומדין עליה ולא לשנות דברים המראים ידים

 מוכיחות שאס הזה־ בפנים כלום פסול, אפי׳ בשוגג.
 ועיקר הדין בהזה על המזבח בשוגג נראה מסתימת המשנה שהוא
 כשר דבעינן כונה לכפר דוקא אבל בשוגג לא, ואפשר דשוגג שלא במקומו
 חשיב כמתעסק דשלא במקומו קל להתבטל שהרי נותן שלא להתכפר לא כיפר
 כדאמר בנתערבו מותן למעלה וחוזר ונותן למטה ואין למעלה עולה לו
 משום שלא במקומו כיון שנותן לשם מים, וה״נ י״ל בנתן בשוגג ובטעות
 לא מחשב הזאה כלל וא נתכפרו בעלים. [א״ה, עי׳ חזו״א זבחים סי׳ י״ח
 סק״א, וע״ע שם סי׳ כ׳(ב) סקי״ג ד״ה ולפי״ז, וחזו״א או״ח מועד סי׳

 קכ״ז סק״ט].

 פ״ג הל״ח, כל כר, ד׳׳ח ואשר כר, כדינא דפקע פיגולו ממנו, וצ״ע. כר.
 י״ל דענינו של לחמו של מזבח, היינו שכשם שנקטרין מתכשרין בזריקת
 הדס בהכשר כמו כן מתכשרין כל הנקטרין אחרי• שמשלה בהן האור והיה
 שם הקטרה עליהם משום שהן פסולן בקדש ודינן בלא ירדו, וחוזרין להיות
 רצוין לקרבן, וכיון ששבין להיות רצוין אף אס ירדו יעלו דין הוא שפקע

 מעליהן כל המאורעות הקודמות.

 שפ כפוף הדיכור, ממילא דל» נעשה לחמו של מזכה כלל.
 אין זה מתישב כיון דבמשלה האור במקצת לא פקע פיגול למה יעלה
 הלא אין שם הקטרה עדיין לא יעלה ולא יקטיר ויצא לבית השריפה, וע״כ
 כיון לדינו אס עלה לא ירד ומעלין אותו ממזבח למערכה לכתחלה שם
 הקטרה עלי׳ ומנ״ל להכריח דבמשלה האור ברובו פקע פיגולו, ואפשר דכל

 שיכול לבוא לידי הפקעה בשום צד אצור בו עכשו שם הקטרה.

 שפ ד״ה עוד כר, שיש־ כה דין הרצאה ומרצית כעיקר הקרכן. כר.
 הלשון אינו מובן דכי פקע פיגולו נמי אין כאן הרצאה לא לבעלים
 ולא לקרבן אלא ששם הקטרה על הקומץ לחוד והשירים פיגול, וקומץ לחוד

 לאו קרבן, אלא נעשה לחמו של מזבח ופקע גס איסור ממנו.

 שפ כפוף הדיכור, וממילא דגפ כקומץ יעלה לכתחלה, כר.
 לפ״ז דינא דעולא דוקא במשלה האור ברובו, ותימא הלא כל שהוקשה
 עלינו הוא משום שהר״מ סתם משלה האור ולא הזכיר ברובו, ומה ניחותא
 יש בזה כיון לדין קמץ לפלגא בארעא איירי באמת במשלה האור ברובו,
 והר״מ שם ה״י העתיקו סתם ומקצתו משלה בו האור. [א״ה, עי׳ חזו״א

 זבחים סי׳ י״ט ס״ק ל״ב, ל״ג, ל״ז].

 פי״ד ה״כ, אחד כר, ואותו הדפ שקכל או שזרק מקצתו ישפר לאמה, כר.
 ר״ל שקבל ועדיין לא זרק או שזרק ג״כ, ולא יתכן דבקבל כשר וזרק
 פסול נפסל כל הדס שבכוס ולא מבעי לי׳ בגמ׳ אלא בדם שבצואר בהמה,
 לא״כ לא תתכן תשובת ר״י אין פסול עושה שירים אלא חוץ לזמנו, הואיל
 ומרצה לפיגולו ובפיגול אין הנידון לחזור ולקבל ולזרוק שהרי כבר נפסל כל
 הקרבן, וע״כ הנידון לענק אי הוו שירים לינתן ליסוד, ואע״ג שהן פסולין
 מ״מ אם עלו שופכן ליסוד והכא אחר זריקה לעולם הן על היסוד וקרינן
 בהו אם עלו לא ירדו, אלמא דם שבכוס זה לא הוו שירים בשאר פסולין
 ואינן ראוין ליסוד ואף אס עלו ירדו [אף לר״ש דכל הפסולין שעלו לא ירדו]
 וממילא אם חזר הכשר וזרק שירים אלו כשר, וכ״מ מעילה ה׳ ב׳ דמוקי מתנ׳
 דפסול עושה שירים בטמא, ואס איתא דכוס זה בכל הפסולין הוי שירים
 לוקמא מתנ׳ בכוס זה ובכל הפסולין דהא מתנ׳ פסולין קתני ומשמע כל

 הפסולין ולפרש או זרקו, אלא ודאי אין חילוק בין כוס זה לדם שבצואר.

ח ב ז י מ ר ו ס י ת א ו כ ל  ה
 פ״ג ה״י, המקדיש כר, ד״ה ונראה כר, אלא דהדין פדיה מפקיע כר.

 צ״ע הרי תמורה חיילא על בע״מ אף שיש לו פדיה, וכן בכור ומעשר
 קלשי בע״מ והן ניתרין באכילה מיל, ומ״מ יש בהן קלה״ג נלין פסולי
 המוקדשין שנפדו, ועיקר הלין לבע״מ מעיקרו לא קליש יליף ממה לגלי
 בתמורה דרע מעיקרו אין עושה תמורה כראמר בכורות י״ל ב׳, ומשמע

 דאין כאן הכרעה מסברא.

 שפ ד״ה והנה כר, כתמורה דף י״ז דטריפה לאחר הקדש כוי.
 צ״ע דדוקא לענין תמורה אמרינן דכשס שאין נעשה תמורה וגרע
 מבע״מ כך אין עושה תמורה, אבל לכל מילי הוא קלוש קלה״ג וכלאמר
 חמורה שם אס אינן קלישין איך מקלישין אלא בהקלישה ואח״כ נטרפה,
 ואינך מוקמינן בולדוח קלשים, אלמא ללוקא לענין חלוח אמרינן לחמש אלו
 אין עליהן חלות קדה״ג ונפדין בלא מום ומותרין בגיזה ועבודה, אבל כולדות
 קדשים קדישי קדה״ג ואין נפדין בלא מום, וכן הקדישה ואח״כ נטרפה
 צריכה מום אי פודין הקדשים להאכילן לכלבים, וגם יש בה דין אין פודין
 אה״ק להאל״כ, דאילו בע״מ מעיקרו פולין לכלבים כלחנן בכורוח.י״ד א׳,
 ומיהו בע״מ עליף בחל צל מטריפה, שהרי קדם הקדשו למומו פורק אותו
 ואילו הקלישה ואח״כ נטרפה אין פולין אותה, וזה אפשר לקבוע שהמקליש
 טריפה תהא קדישה קלה״ג אע״ג רבע״מ מעיקרו לא קלוש, וכמו לרובע
 עריף מבע״מ ולזה הוצרך הר״מ למיהב טעם לבחל צד גריעי מבע״מ לפנין
 חלות קדה״ג עליהו, לבע״מ לא חייל עלי׳ קלה״ג אלא במה ליש לו גם כח
 לפלות עליו וטריפה ואינך אפ״ג לאין פולין עליהן מ״מ בחחלה לא חייל
 עליהו קלוה״ג וזו כוגת הגאון ז״ל. [א״ה, עי׳ חזו״א בכורות סי׳ י״ח סק״ג].

ת ו נ ב ר ק ת מעשה ה ו כ ל  ה
 פ״י חי״כ, חתיכה כר, ד״ה והנח כפפ״כ כר, נפי׳ דמוקי למתניתין כר.

 לא יתכן שינקוט המסובב ולא יפרש הסיבה הלא עיקר פלוגתתן אי
 קק״ל דמתנ׳ היינו טמא או טהור, ולמה לא פירשוהו ולא מצינו כיו״ב,
 ןעול בכ״מ דאמר במחלוקת היינו דנקט דברי חכמים לחוד וסמך דר״ש
 פליג כמו דכבר שנה ברישא, אבל אי התנא בסיפא נקט לברי ר״ש לחול
 הו״ל סתמא כר״ש ובכגון זה הו״ל לסיים וכר״ש, ועול אי התנא איירי בזרים
 אף אי קק״ל טהור לת״ק אסור לזרים לרעת הר״מ לבזרות אוסר בכל שהו
 ואיך אמר ר״י דברי הכל, ואי ר״י מוקי לה בכהנים ור״ל מוקי לזרים
 לא יתכן הא ראמר וקשיא על לרשב״ל כו׳ כיון לאיירי בטהור, ועוד מאי
 פריך לא כן סברנן כו׳ כולהון לשון תרומה [ומש״כ טומאה טס״ה כמבואר
 בירר] מאי ענק זה לזרות וטומאה, ועול מאי האי לאמר סבר רשב״ל
 כהדא כוי, והלא ע״כ מוכח מהא לב״ק ללא כמו שעלה ע״ר המקשן לזרות
 וטומאה חד הוא, ודבר שלא נאמר אלא בסברא ונדחה מברייתא הלא
 הסברא בטלה ומאי שייך לומר רשב״ל סבר כהלא כר, ועול כיון דלענין טכ״ע
 אין ב׳ איסורים מצטרפין אף לרבנן לר״ש ורק לר״מ מצטרפין ואין הלכה כן,
 א״כ באמת הא דבשר ק״ק ובשר קק״ל שנתבשלו כר מותר לטהורים דברי
 הכל, ואף לרבנן לפליגי במחמץ ומתבל ולמה אמר רשב״ל במחלוקת, ומיהו
 מטעם אחר יש לאסור לרבנן לזרים משום ללזריס אוסר• במשהו וכמש״כ
 לעיל, אבל הלא בסוגין לא פירשו כן לברי רשב״ל, וכן ב״ק לתני לחכמים
 אוסרים משוס צירוף וס״ל כר״מ קשה תיפוק לי׳ לאוסר במשהו-לזרים,
 ועיקר הדבר לאייר[י] בקק״ל טמא צריך ללקלק שיהא באופן שאינו מטמא

 לק״ק. [א״ה, עי׳ חזו״א ערלה סי׳ ח׳ סק״י י״א].

 פי״ט הי״נ, הזורק כר, ד״ה והנראה כר, הוא דוקא כשני כופות כוי.
 חימא ללמה שביק כוס אחד. ונקט ב׳ כוסות דלא שכיח, והו״ל לפרש
 לין כוס אחל והו״ל למחשב חוץ בהלי הנך להוו כסופן, או יפרש חוץ פעמים
 כתחלתן פעמים כסופן ולחלק בין כלי אחל לב׳ כלים, אלא ולאי אף בכוס
 אחל חייב עליהן בחוץ, וכן הרין נותן שהרי אין מצותן ליסול אלא לקרנות
 ולא שייך ליתן ב׳ מצוות הפכיות על גוף אחר, תדע שהרי pi טעון כיבוס
 אף בכלי אחל וכראמר שם הא מן הראוי לקרן טעון כיבוס, ואף אם יש
 על הלם גם שם שירים אין זה טעם למפטר כיון ליש על הלם גס שם הזאה
 המחייב, גם לברי הר״מ לא יחכן לפרש על כונה אחרת ממה שכיון התנא
 במתני, דלמה ישבוק הר״מ לין השנוי במשנה ויכניס במשנהו לין ללא חנן
 לא במשנה ולא בגמ׳, ולא עול אלא שלא פירש לבריו והשאיר את השונה

 לחשוב שזה לין המשנה. [א״ה, עי׳ חזו״א זבחים סר כ׳ סק״ח].

 שפ ד״ה והנה בזכחיפ כר, כגון שנתקבל ככוס אחד כר.
 ער רש״י יומא נ״ז ב׳ ר״ה מקצת, מבואר הפכו, ואף שהר״מ לא פר



 רבנוחייםהלוי איש

ה ל י ע ת מ ו כ ל  ה
 פ״כ חל״ה, ופן פו׳, ד״ה והנה פו/ הרי חן קנין נכוה, שפיר מועלין בחן. כוי.
 צ״ע חמץ של הקדש פסחים כ״ט א׳ ב׳ ומבואר שאם יש לו חקנה
 בפדיון מועלין בו ואם אין לו פדיון אין בו מעילה, וכן אמרו בירו׳ מע״ש

 פ״ג ה״ו וחלב לאו כמיתה היא וכל שטעון פדיון מועלין בו.
 וכל שאין ראוי לכלום לא עדיף מתרנגולת שמרדה דאמר חולין קל״ט א׳

 דסקע קדושתה. [א״ה, עי׳ חזו״א בכורות סי׳ י״ח סקי״ז].־

 פ״ח חל״א, הפועלים פו/ ד״ה ונראה פו׳, דפן נח אצל פ״נ אופל, פו׳.
 זה אינו מבואר אלא שאינו נהרג אע״ג דבעה״ב רשאי לעכבו מ״מ

 אם אכל אין כאן גזילה גמורה כיו( דלישראל שרי.

 שם, ולהפי הוא שנוהג ככ״ג דהרי הוא כפלל דיניפ וגזל, פו׳.
 לפ״ז בעה״ב המונעו נהרג משום עושק, א״כ אינו ענין למי איכא
 מידי כו/ שיהיב רש״י ז״ל טעם ההיתר, אלא ודאי בעה״ב רשאי לעכבו

 שאין ב״ג בדין זה. [א״ה, עי׳ חזו״א ב״ק סי׳ י׳ סק״ע].

 שם, ופמכואר פפ״מ דף צ׳ פו/
 התם איירי בתבואה של ישראל והא לקתני אינו עובר היינו בעה״ב
 אינו עובר וכדאמרו שם מיעבר הוא דלא עבר הא איסורא איכא, ואמנם
 ישראל ששכר בהמה מחברו ודש בה איחייב שלא לחסמה גם נגד המשכיר
 דחייב במזונותיה כדאמר צ״א א/ והיה כדין שגם הקדש ששכרה בהמת
 ישראל ללוש אוכלת להקלש מתחלל על מלאכה ופרעון חוב מעיקר הלין,
 אלא דממעטינן מלישו שאין לין איסור חסימה בהקלש. [א״ה, עי׳ חזו״א

 מעילה סי׳ ל״ח סק״ה].

 שפ, ופפר הקשו פתו׳ שם דאמאי פו׳.
 עי׳ חף צ״ב ב׳ ל״ה ה״ג לפשוט להו ראיסו׳ לא זכי לי׳ רחמנא
 וכראמר בגמ׳ שם בהליא, אכנ חסימה שאני להוי כטבע במנהג העולם

 ליחסר למעשה בהמה הוי כרוח מפזר.

 שפ, דמפואד פזה דפל יפוד איפור פו/
 עליפא מינה מבואר ב״מ צ״ט ב׳ למימרא לסבר שמואל כו׳ ז״א הלר
 בחצר חברו כף, מבואר בהליא שאם אינו חיוב ממון להליוט אינו חיוב
 מעילה, מיהו כל זה לענין שרש הממון אבל ממון מוחלט אע״ג לנגבה בחוב
 בהקלש צריך חילול רוקא והיינו שאמרו הקלש מתחלל על המלאכה. [א״ה,

 וע״ע בזה, חזו״א או״ח מועל סי׳ קכ״ד לדף כ״ז ב׳ [ח] ד״ה שם א״ר].

 שפ, אשר לפ״ז יש לומר, דפפועל פו/
 צ״ע למה לן כל זה כיון לאוכל בשכרו הלא אמרו מעילה י״ל ב׳ לליכא
 בנין ומחללין מפות הקלש על שכר האומנין, ואף ראמרו בירו׳ שקלים פ״ל
 מ״ו לכ״ע סבר אין הקלש מתחלל טל המלאכה היינו מלרבנן משום ללא ליתי
 לזלזולי בהקלש, ואי לצל למשל שמיס הוא אוכל לא חשיב חוב, א״כ באמת
 איכא מטילה להא גנוטלין בשכרן אמרו להקלש מחחלל פל המלאכה, אלמא
 לבלא חילול אין זו טפנה שאין זה גזל הקלש שהרי הקדש חייב בשכרו,
 וכמת תו׳ ליהא מותר הקרש כמו שמוחר גזל, נראה משום להקדש מתחלל
 על שכר אומנין, ומה שהקשו גחון לחומה היינו דכיון דאינו רשאי לחוסמה
 הוי אכילתה דרך השחמשוח כמו שמוחר לטחון אפ״ג דיש בו חסרונות

 הנשאר בין האבנים והרוח מפזר. [א״ה, עי׳ חזו״א מעילה שם].

 שפ, והרי כפ״מ גביי לאו יעד הוא, פו/
 חמוה להרי זה שלרש למעוטי הקלש סגר גזל עכו״מ מוחר ולא
 אצטריך קרא למשרי פכו״מ, ומ״ל גזל עכו״מ אסור כאמח לריש כרס רעך

 ולא כרם נכרי ולמשרי ליחן לכליו וכמו שפרש״י ג״מ פ״ז כ׳.

ן פסח ב ר ת ק  הלכו
 פ״פ ה״ו, שחטו פו/ ד״ה אפן פו/ עפ״ל, הרי שתלה לחד דינא דמחשפין פו׳.
 נראה לכונת הר״מ לכמו שיש קלקול גקרגן פ״י מחשבה• גזריקה כשפח
 זריקה כך יש קלקול בקרבן גמחשגה פל הזריקה אף שחשגה כשעת שחיטה,
 אגל המחשגה פוגמח אח הקרגן מיד כשפח שחיטה שכגר קכפ קלקול
 גקרגן געגולה ראשונה, ושפיר י״ל גפסח לשחט לזרוק גרפ מזרק, והרי
 אמרו זגחים ע׳ כ׳ ליליף מפיגול והחם לא שייך פסול אלא פכשו גפגולה

 שמפגל גה. [א״ה, פי׳ חזו״א זגחים סי׳ א׳ סקי״ג].

 שם ר if וחנה פר, ותירץ דנ״מ פזה, דמחשפת ערליפ פו׳.
 זה מגואר גהדיא גגמ׳ ס״א ג׳ יכול יפסול גני חגורה הגאין עמו,
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 שפ, וממילא דאינו ראוי לזריקה מפני חלות שם שירים שעליו, פר.
 א״כ הדין נותן שאס עלו פל היסוד לא ירדו לר״ש, ור״י אמר אין פסול

 עושה שירים אלא חוץ לזמנו וכמש״כ לעיל.

 שפ, הרי להדיא פרעת הרמכ״פ דלגכי הדפ שכפופ זה פו/
 מתנ׳ מתפרשא שהפסולין שחטו והפסולין קכלו והפסולין זרקו, וכל

 בבא מוסיפה על הראשונה, שמתחלה נקט תנא ששחטו ומסרו לכשר והדר.
 תני שאס לא מסרו לכשר וקבלו געצמן והדר תני שזרקו בעצמן, ודיבר התנא

 בהוה שבשביל ששחטו. שכחו וגמרו שאר עגודות.

 שפ כפוף הדיבור, וישסד לאמה, הואיל פו/
 למה ישפך לאמה כיון לקיימינן בטמא שליט באם עלו לא ירלו ואחרי
 שגמר זריקתו ישפוך על היסוד שעדין לא ירד. [א״ה, עי׳ חזו״א זבחים סי׳ י׳].

 שפ ד״ה והנה כר״פ כר, וכדהכאנו מהא דכמליקת זר כר.
 צ״ע דהא התם בשר העולה נא ירד והוי כאימורין, וע״כ מליקת

 זר עדיפא.

 שפ, דהדס עצמו גם לר״י אם עלה לא ירד, כר.
 צ״ע דא״כ קבל ואח״כ חתך זבחים כ״ו א׳ ובר״מ פ״א מה׳ פסה״מ
 [הט״ו] למה פסול נהי דיש כאן תערובות דם יוצא הא כ״ש מקדש לקרב,
 ובדם עצמו שיצא אף לר״י אם עלה לא ירד. [א״ה,ע״שסי׳י״טסקי״בי״ג].

 שפ, ומשדפ דהוי פפול כקדש, ורק כוי.
 צ״ע דהא לענין אימורין ג״כ חשיג פסול כקדש ולפיכך סבר ר״ש לאם
 אלו לא ירדו, אגל ר״י לא מרגה אלא לכר שיש לו הכשירא כמק״א ויוצא
 באימורין מכשיר משום דיוצא כשר גגמה, אגל יצא דם לא מהני גמה דשאני
 גמה שאינה מענין קרכנות מקדש וכמש״כ תו׳ פ״ל ב/ ולם עצמו נמי לא יליף
 מכמה כיון לעיקרו מתיר ועכודתו לשם מתיר, וכש״כ ללא יליף מגמה
 לעשות שירים שיהא לינן כלא ירלו לשיריים כאימורין, ואם איתא ליצא לם
 אם עלה לא ירד אדתני יצאו אימורין לישמעינן יצא דם ועלה לא ירר מפני

 שיצא כשר גכמה. [א״ה, ע״ש סק״ט י׳].

 שפ, וממילא דיתר הדפ חייל כי׳ דין שיריפ, כר.
 צ״ע דהרי אמרו כ״ז א׳ לר״י שלא כמקומו לאו כמקומו דמי, ומסקינן
 שם אליכא דר׳ יהודה אם עלו לא ירדו ומועילה האי זריקה על האמורין
 שלא ירדו, ואפ״ה אמר שם דאם יש דה״נ יחזור הכשר ויקגל אלמא להא
 דאם פלו לא ירדו אינו תלוי כדם הנזרק שיתירו ושיפשה ע״י שאר הלם
 שירים, דהא שלא גמקומו אינו פושה שירים ומ״מ האימורין שפלו לא ירדו
 כיון שהיתה זריקה כל דהו, ונראה לפ״ז דטמא שזרק שלא גמקומו או שזרק
 במחשגת פסול דמגואר כגמ׳ כ״ו כ׳ דכה״ג אינו פושה שירים ואם יש
 דה״נ יחזור הכשר ויקבל, מ״מ יש בו דין אם עלו לא ירדו ואם אין דה״נ

 והעלה האימורין לא ירדו. [א״ה, פ״ש סי׳ ז׳ סק״ו].

 פי״ח הי״כ, ד״ה והנה אכתי כוי, להתקדש ככ״ש השני יחד עפ הקומץ, כו/
 לא יתכן לפ״ז להכשיר קומץ שחלקו גג׳ כלים להא הלגונה לא נתקדשה
 עם הקומץ, וי״ל דלמ״ד מקדשין קומץ גג׳ כלים אה״נ רא״צ שתהא הלגונה
 עם הקומץ ככלי אחד, אגל קידוש לגונה געי, ומ״מ לא שמענו אלא קומץ
 שחלקו גג׳ כלים, אגל לא שמענו דהקומץ והלכונה צריכים להחקדש ככלי
 אחד, וסוגית הגמ׳ גסוטה גהקטרה איירי, והא דקתני ונותנה ע״ג היינו
 כדי להקטיר וה״ה ככלי אחר, חדע לאי לוקא חקשה למ״ל מנחות ז׳ ג׳
 קומץ שחלקו גג׳ כלים כשר וכש״כ שא״צ לגונה ככלי אחל עם הקומץ, ועול
 אם פל גגיו דוקא למה השמיט הר״מ לין זה. [א״ה, עי׳ חזו״א מנחות

 סי׳ כ״א סוף םק״ל].

מ י ר ו פ כ ום ה ת י ד ו ב ת ע ו כ ל  ה
 פ״ה הל״א, כל כר, ד״ה ונראה כר, כדעת חרמכ״פ דחיפל גופו׳ דינו כוי.

 חימא דלמה השמיטו גגמ׳ לפרש לגר רכ הפרך כזה, הלא גגמ׳ כפי
 למימר טפמא דר״י דדריש מקום שנכנסין אחח כשנה ולפ״ז פל הפרכח נמי
 לא מפככ, וכל מסיק דחל למעוטי חוץ כפשוטו רהיטא דהיינו או היכל
 או פזרה, אכל לחלק ההיכל גופי׳ מה שלא מצאנוהו כשום מקום לא משתמע
 כגמ׳ כל זמן שלא פירשוהו גהדיא וגם אין מקום גסכרא לחלק, ואיך נפרש
 סוגיא מ׳ א׳ לפריך חקה כתיג גו משום לחציו הפנימי של היכל מעכג
 אף לר״י גזמן שלא נתפרש ל״ז גגמ׳ ואי אפשר לחכם להכין כזה מסכרא,

 גם לשון הר״מ יהי׳ כלשון טמירין ולמה לא פירשו הר״מ גאר היטג.
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 שם, יחול בי׳ דין העלם חטא של צבור המחייב בקרבן צבור, כוי.

 צ׳׳ע כיון לליכא קרבן אחל על ב׳ חטאים אין כאן מקום לחיוג קרבן
 על אחר מהן דהוי מיעוט ולמה יפטרו מיעוט שאכל החלב או מיעוט שעגלו,
 ואין כאן מאורע של חיוב פר העדש״צ, וזה גרע מחסרון בידיעה דהחם
 ההוראה וחטא וההעלם היו בהחאם לרין פר העדש״צ אלא חסר חגאי
 הידיעה, והנא חסר עיקר החטא שכל חטא לא נכשל בו אלא מיעוט וב׳
 עבירות אין להם צירוף שאי אפשר לשניהם בקרבן אחד, ומנ״ל להר״מ כל זה
 לבר שעכ״פ אינו מוכרע ושהקורא לא ידע, ומה הפסד יהי׳ אם הר״מ יכתוב
 דשניהם אינם מגיאים, והר״מ הקדים גפי״ב ליש ב׳ דינים או דציבור
 מכיאיס או דכל יחיד מגיא, אגל שיהי׳ דין שלישי דהיחיד פטור וגס ב״ד

 פטורין לא הזכיר.

ת מת א מ ו ת ט ו כ ל  ה
 פ״ז ה״ד, אץ כר, ד״ה וכעיקר כר, דאמר מר טומאה רצוצה בוקעת כו/

 תיגת רצוצה ליתא כגמ׳ והכונה דק״ס טומאתה גוקעת ועולה גוקעת
 ויורלת, והיינו מתנ׳ לפ״ז לאהלות, אלא לשון זה משמשין גו גגמ׳ לעולם
 כרצוצה ולמעוטי צללין וכאן שמשו גו גגמ׳ לסתום אין אהלו חוצץ. [א״ה, עי׳

 חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ג ס״ק ט״ו].

 שם, הוא משוס ההילכתא דט״ר כוקעת כר.
 כל הדגריס יגעים וכפשוטו לא נאמרה כלל הלכתא לט׳ד למעוטי
 הגאת אהל, אלא כיון שאין כאן פ״ט אין כאן הכאת אהל ושיעור פ״ט
 ככלל שיעורין, והא דאמרו ע״ר כוקעת היינו כיון שאין כאן אהל ממילא
 כוקעת, ור״י חולין קכ״ה ג׳ ס״ל שאינה כוקעת, ולעולם ראשית הנידון
 אם יש כאן אהל ואם אין כאן אהל שג לדין ט״ר, אכל אי אפשר שהכרעת
 לין אהל יוקלם לה הכרעת דין רצוצה, ולא יתכן שכונת הגמ׳ ליתן טעם
 לק״ם למה אין האהל חוצץ, והטעם יהי׳ משום שהטומאה ממעטת את
 הטפח לעיקר חסר מן הספר, שהיה ראוי לפרש לכעינן טפח ושתהא
 הטומאה ממעטחו ולכן אינו נעשה אהל לטהר, ואס כל זה ירוע אין כאן
 קושיא למה אינו נעשה אהל לטהר, ואם גא לפרש דהטומאה עושה רצוצה
 הו״ל לפרש, אגל העיקר דאיירי גגקיעח הקגר. [א״ה, עי׳ גגליון לקמן

 פי״ג ה״א, ועי׳ חזו״א אהלות סי״ג סק״ז, ח׳].

 שם ד״ה והנה לדעת כר, ולהכי הוא דאין הנזיר מגלח עלי׳. כר.
 תמוה מאד דודאי קגר סתום הוא גכלל מת עצמו והנזיר מגלח עליו,
 דאל״כ לא מש״ל שיגלח הנזיר על טומאת קכר אלא א״כ המת מגולה ואז
 אין הטומאה מצד קגר, ואנן חנן ט״ז ג׳ מי שנזר והוא גכיה׳ק כו׳ ואינו
 מגיא קרכן כו׳ יצא ונכנס כו׳ ומגואר דמגלח על טומאת קכר, ומש״כ הר״מ
 ואס נטמא שם גאחת p הטומאות שהנזיר.מגלח עליהן אינו מגיא קרגן,
 אין הכונה שהאהיל על מת מגולה, אלא משוס שככלל קגר יש טומאות
 שהנזיר מגלח עליהן כגון שעדיין קיים גקגר כזית גשר, או רוג כנין או
 חצי קכ עצמות, וככלל קכר טומאה שאין הנזיר מגלח עלי׳ כגון רוגע עצמות
 ושארו נרקג, ודין הראשון שאין הימים עולין לו עד שיטהר נוהג כין גקגר
 שיש גו טומאה גמורה וגין שיש גו רוגע עצמות וכיו׳יג מטומאות שאין
 הנזיר מגלח עליהן, אגל סיפא לתני אינו מגיא קרגן איירי דוקא גקגר
 שיש גו טומאה גמורה ראל״כ לא אצטריך למתני, ולא יתכן סיפא חזר
 ונכנס מגיא קרכן, ולכך דקדק הר״מ לפרש גסיפא דאיירי גקגר שיש גו
 טומאה שהנזיר• מגלח עליה, וכיון שיש גקכר טומאה שהנזיר מגלח עלי׳
 כי האהיל על הקגר הרי נטמא כטומאה שהנמ״ע, תדע שהרי הר״מ מנה
 י״ג טומאות שאין הנזיר מגלח עליהן, ומנה גולל ודופק ולא מנה קכר סתום,
 והרי קגר סתום דאוריתא וכמש״כ רגנו פ״ג מטו״מ הט״ו, וגולל ודופק
 מד״ס כמש״כ שם גסיוס ההלכה, ואיך יתכן שישמיט ק״ס וימנה גו״ל,
 אלא ודאי ק״ס הוא כמאהיל על המת עצמו, וכן מגואר כל׳ הר״מ שם
 שכתכ מטמא כמת ד״ת כו׳, ואי אין הנזיר מגלח עליו הרי אינו כמת, ועול
 אם אין הנזיר מגלח עלי׳ הרי אין חייגין עלי׳ על ג״מ וכקרא דק״ס כתיכ
 כרת על ג׳<מ, וגפסחים פ״א ג׳ וגקגר אפי׳ משוגר כו׳, משמע דקאי אף
 אנזיר, [ומיהו י״ל כיון דאינס עולין לו גטלה תגלחתו], וגכ״מ פי׳ למש״ל
 קגר שאין הנזיר מגלח עליו גגולל ודופק ומגואר דעתו דעל קכר מגלח

 וכמש״כ. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קל״ט סק״ה.].

 ם״ז הל״ז, טומאה כר, דהד דסמף לה סוכות איירי כאהל עראי כר.
 גס לדעת הר״מ צ״ל כן, דאל״כ למה פליג ר״י גמתנ׳ הלא ר״י אית לי׳
 ג״כ שלי׳, ואלרגה ר״י איח לי׳. אפי׳ מחציו ולחוץ לגית. [א״ה, עף חזו״א

 אהלות סי׳ ו׳ ס״ר! י״ע].

 ושם ם״ב א׳ דאי איכא ארגעה וחמשה גכרי כו׳, וכי ככדי נקטו כן, אלא
 ודאי זהו עיקר הפסול שנמנה עמהן.

 שפ, וא״כ הא שפיר משכחינן פסול דשינוי בעלים כר.
 ל׳ שחט למולים ע״מ שיתכפרו בו ערלים בזריקה לא יתכן לפ״ז,

 ועכ״פ הו״ל לגמ׳ לפרש דלכפר מוליס וערלים קאמר.

 שפ, דכיון דפופק כל״ק דמקצת כוי.
 הוא ע״פ דברי הכ״מ דהר״מ לא פסק כר״א, אבל הוא תמוה מאד
 לסתמא דגמ׳ קבעה דברי ר״א בסוף וכן סלקא כולה שמעתא כר״א, והא
 דנקט ר״א לשון דלמא היינו קושיא דאיך יתכן לרבה הוכיח מברייתא לאין
 ערלות בזריקה דלמא ברייתא מלתא אחריתא, אבל ר״א דוקא קאמר דר״ח
 ורבה פליגי במילי אוחרא, אבל הר״מ מפרש דהא דסייס ר״א בין בשחיטה
 בין בזריקה היינו לדחויי הא דאמר רבה מנא"אמינא לה, דשפיר י״ל דגם
 בזריקה פוסלת ערלות כמו בשחיטה, אבל לר״ח שפיר י״ל חריקה חמורה
 וגס מקצת ערלות פוסלת דקרא לא-הכשיר מקצת אלא בשחיטה, ומסיק ר״א
 דגם רבה לא פליג בהא, וא״כ מוכח דר״ח ורבה דפליגי הוא באינן מנוין

 דלא שייך פסול ערלות וכמו שפרש״י.

 שם, ולמה השמיט זאת הרמב״ם, כוי.
 תמוה דלמאי דמפרש בגמ׳ מעיקרא מוכח דערל מקרי לאו בר כפרה,
 דאל״כ א״צ קרא לפסול מקצת ערלות בזריקה וכיון דבערלות ליכא משום
 שינוי בעלים, במקצת ערלות בשוחט ע״מ לזרוק כשר דאין בו לא משום שינוי
 בעלים ולא משוס פסול ערלות, ושפיר י״ל דהר״מ דקדק שחטו למולים
 שיתכפרו בו ערלים, דוקא בלשון הזה אבל שיתכפרו בו מולים וערלים כשר
 ואשמעינן דאין בערלות משוס שינוי בעלים ואין מקצת ערלות פוסל בשוחט
 ע״מ לזרוק. [א״ה, עי׳ חזו״א או״ח מועד סי׳ קכ״ד לדף ס״ב ס״ק א׳—ז׳,

 וחזו״א זבחים סי׳ ד׳ סק״כ].

 פ״ב ה״ו, ד״ה והנה כהד כר,־ חכירו דומיא דידי׳ הוא רק לענין לפםול כר.
 בר״מ שם הי״ד מבואר דגם לענין אינו עולה בעינן בר כפרה כמותו,
 וזה מספק לן דהוא ט״ם בר״מ וצ״ל ועלתה לבעלים, וכן כאן בשחט ע״מ
 לזרוק שלא לאוכליו קרוב הדבר דצ״ל ועלתה כגי׳ בגמ׳ לפנינו, ובר״מ הזכיר
 זקן וחולה שהן בני החבורה, נראין הדברים דפרש״י דשלא לאוכלין היינו
 מנוין מוסכם גס מדעת הר״מ, וגם נראה דזקן וחולה מותרין לאכול פחות
 מכזית מפסח שנמנו עליו אבל לא מפסח שלא נמנו עליו, ועי׳ תו׳ נדרים
 ל״ו א׳ ובר״ן שם. [א״ה, עי׳ חזו״א זבחים סי׳ י״ב סקי״א, וחזו״א או״ח

 מועד שם].

ת ו ר ו כ ת ב ו כ ל  ה
 פ״ו ה״י, וכן כר, טד״ה ונראה כר, ומיושבת היטכ הפוגיא גפ כוי.

 יעוין בלח״מ שכ׳ ג״כ ככל דברי הגאון ז״ל ולא קשיא לי׳ עיקר הבעיה
 לודאי אי יורשים הוי, הוי כחד יורש ובחד יורש חייב במעש״ב, אלא דקשיא
 לי׳ להל״מ הא למביא בגמ׳ שם ליורש חייב מהא לחנן קנו מחפוסח הביח
 חייבין וזה אינו ענין להא דיורש אחר חייב, דאפי׳ היה הלין לחל יורש
 נמי פטור דירושה כמתנה מ״מ קנו מתפושת הבית [דהיינו הנולדים אח״כ]

 היה חייב במעש״ב. [א״ה, עי׳ חזו״א בכורות סי׳ כ״ז ס״ק ט״ו].

ת ו ג ג ת ש ו כ ל  ה
 פי״ג ה״ד, הזרד כר, ד״ה והנה התר כוי, וגפ שפ פפק הרמב״פ כפתמא כר.
 בר״מ ליתא, אלא כונת הגאון ז״ל מדלא הביא דין זה ש״מ לחל לינא
 הוא חלב ודם וחלב וע״ז, מיהו מש״כ דהש׳ הר״א הוא על חלב ודם, וכן
 מש״כ דהר״מ ם״ל דחלב ודם איפשיט משמע דבאמת כתוב בר״מ דין חלב
 ודם, וזה תימא דבר״מ לא הוזכר חלב ודם, וכן בל״מ מבואר להר״מ השמיט
 חלב ודם משום דס״ל דחלב וע״ז ג״כ איפשיט ולא הוצרך להזכיר חלב ודם.

 שפ ד״ה והנה כעיקר כר, י״ל בדעת הרמב״פ, דפ״ל דאף כר.
 א״כ למה השמיט הר״מ דין אכלו מיעוט ונודע וחזרו והורו ואכלו
 מיעוט, ודין חלב הקיבה וחלב הדקין דאיפשטו בגמ׳ באת״ל, והתם מצטרפין
 ומייתא ציבור והיתה החובה להביא דינם, כיון דמצטרפין שהזכיר הר״מ
 היינו רק לפטור את היחיד מספיקא, ועדיין לא פירש חלב וחלב וחלב קיבה
 וחלב הדקין אינם בספק זה אלא ציבור מייתו, אלא ודאי כדברי הל״מ דגי׳
 הר״מ את״ל, ואיפשיט חלב וע״ז בב׳ ידיעות, וזו רבותא טפי מכל הבעיוח

 הקודמות ולא הוצרך להזכיר געיות הראשונות.
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 שם, ואע״ג דכשעה שהוא עובר הוי אהל זרוי, ומ״מ מביא את הטומאה, כר.
 צ״ע להא הוי כע״ג בהמה לחשיב אהל.

 שם, לא שייך זאת רק לדין אהל זרוק, ולא לדיו מנפנף, וכמש״נ. כר.
 צ״ע סוגיא לשלהי חגיגה לפריך וליתיב בשדה ומשני דא״ז לש״א,
 ולא שייך לפרש שס כמונחח וע״כ בפורחח וסתומה מלמעלה ואכתי קשה
 אי פורחת, לכו״ע לא הוי אהל, ואי משוס לחא לצ״פ הלא אין קדש ניצל
 בצ׳׳פ כדמסיק התם, ועוד דהא דעת הר״מ דהצלת כוורת על תוכה לא מהני
 כנגד הטומאה רק בבאה במדה או פחותה שמצצת מדין אהלים, וא״כ
 מנפנפת שאינה אהל ואנו נזקקין לסיוע דין צ״פ בזה כנגד הטומאה טמא
 וא״כ בארץ העמים להכל כנגד הטומאה לא שייכא הצלה זו, ועוד הא תניא
 בהדיא ריבר״י מטהר עד שיוציא ראשו ורובו, ואי טעמי׳ דריבר״י משום
 א״ז(ש׳׳ה) [ש״א] לענין הכיסוי כי הוציא כל שהו נמי כיון שהסיר הכיסוי.

 [שו׳ד לזה ל״ר! לי״ל דאיירי במונח וכדמסיק הגאון ז״ל לקמן].

 שפ ד״ה והנה כפי׳׳ח כר, דאז אינו כמיל רק בתורת אהל, כר.
 צ״ע מה מכריחנו לפרש לפתחו סתום הלא תנן נפתח לחיץ ושפיר
 מתפרש בפתוח, ולמה נטה הר״מ מפשוטו עד שנדחק להטיל בו תנאי שיהא
 תוך הפתח, אבל דברי הר״מ מתפרשין שהרי הוא פתוח תוך הפתח היינו
 מקום היציאה ואילו יש לבית פחח אחר פתוח באמת המגדל טהור שאין
 כאן סט״ל, והר״ש שגורס טהור משוס דמפרש דאיירי שיש לבית פתח אחר,
 או שהמגדל אינו ממלא את כל הפתח, אבל באין לבית פתח אחר והמגדל
 ממלא את כל הפתח מודה הר״ש שתוכו טמא שהרי לא הוזכר במתנ׳ שהמגדל

 סתום, וכ״ה בהגה׳ שבפי׳ הרא״ש, ואף בסתום אין הדין מוכרע.

 שפ ד״ה והנה כ״ז כו/ לדין גושא ואוירא, ובכל גווני מגלת, כר.
 צ״ע מנין לנו זה ללכאורה אוירא שבתוך השדה ג״כ נידון כחו״ל
 ואין שייך טומאה באויר אלא מציאותו בארץ העמיס מטמאהו כדי שלא יצא
 מארן לחו״ל כמש״כ תו׳, והאיסור לצאת לחו״ל הוא אף בשדה סתומה,
 ואף צ״פ לא מהני אי גזרו על אוירא, וסוגיא דשלהי חגיגה אזלא אי לא גזרו
 על אוירא, וכ״מ נזיר נ״ה א׳ דאמר דכו״ע משום גושא ובאהל זרוק פליגי,
 והו״ל למימר סתמא דפליגי באהל זרוק ומש״ל בין אי םברי משום גושא
 בין דסברי משום אוירא, אלא ודאי אי משוס אוירא לא מהני אף אהל סתום.

 שפ, מיירי הד פלוגתא דרבי ור״י כר״י בפתומה גפ למעלה, כר.
 א״כ תיכף כשהסיר הכיסוי טמא, ולמה אמר ריבר״י עד שיוציא ראשו
 ורובו. [א״ה, עי׳ בכה״ע בחזו״א אהלות שם, ובחזו״א אהע״ז נשים שם,

 ובחזו״א אהלות סי׳ ג׳].

 פי״כ הל״א, טפח כוי, דיש ד״ה והנה הזכיר הראכ״ד טעמא משופ כוי.
 צ״ע ללא נאמרה הלכה דרצוצה מפקעח המשכח אהל, אלא נאמרה
 הלכה בשיעור אהל דהוא טפח, ופחות מטפח כיון דאינו אהל לין הוא
 שאינו מביא ואינו חוצץ, והנה בכלל זה אהל שאינו רחב טפח ואהל שרחב
 טפח אבל אינו גבוה מן הארץ טפח, ושני אהלים אלו אינן מביאין בהחלט
 כיון דליח בהו שיעורא, אבל לענין לחוץ ס״ל לר״י חולין קכ״ה ב׳ דאפי׳
 אין האהל גבוה טפח חוצץ דלמעלה מן האהל רשוחא אחרינא, ואנן ס״ל
 דאינו חוצץ, ואם אין רחב טפח אפשר דמודה ר״י דאינו חוצץ, ומיהו בחולין
 שם משמע דאף באינו רחב טפח לר״י חוצץ, והנה מה שהזכיר הראב״ד
 שאל״כ הויא טומאה רצוצה, לא בא לומר שדין ט״ר מפקעח דין אהל, אלא
 שאין כאן אהל קאמר וממילא דין ט״ר הוא ולא דין אהל, ומעולם לא הוזכר
 דין ט״ר לגורם לבטל אהל, אלא אם האהל בטל שלא הושלמו תנאיו שב
 לדין טומאה בלא אהל וכל טומאה בלא אהל הוא בדין ט״ר, וכמש״כ הר״מ
 פט״ז ה״ו, והר״א שם דקדק עליו על לשון רצוצה דבגמ׳ הזכירו לשון רצוצה
 היינו טמונה דבזה פליג ר״י והוי חידוש, אבל אהל שאינו רחב טפח גס
 ר״י מודה דאינו חוצץ, ואף דבחולין שם אית לי׳ לר״י דהנוגע שלא כנגד
 הנקב טהור, ומשמע אפי׳ אין ברחבו טפח, אפשר דהתס עומד מרובה,
 א״נ כיון דגבוה טפח אין כאן טומאה טמונה ומודה ר״י בגבוה טפח ואינו
 רחב טפח, והלכך לא היה להר״מ להזכיר כאן ט״ר, ובכל אופן ס״ל להר״א
 דלא שייך למתלי דין אין רחב טפח בדין אין גבהו טפח, שהרי אין גבהו טפח
 סיבתו שאין כאן אהל ואין רחבו טפח ג״כ אין לו אהל, והר״מ נקט לשון זה
 משוס שט׳ד דינו מפורסם. [א״ה, עי׳ בגליון לעיל פ״ז ה״ד ד״ה שם הוא,

 ולק׳ פי״ט הל״א ל״ה שם דלעיל, וד״ה שם באמת].

 שפ, ומבואר כפוגיא דפוכה דף ד׳ דהכל תלוי בכיטלו, כר.
 יש מקום לומר דדוקא תבן בבית בעי ביטול דלבטל אהל קבוע בעינן
 ביטול, אבל אס האהל ג״כ עראי נוח להתבטל ואף דבר דלא בטלו מבטלו,

 שפ ד״ה וחנה בהא כר, כיון דפוף פוף כמקום כר.
 עיי׳ ר״מ פי״ז ה״ו או מכוסה או כפוי׳ על פיה כר הכל טמא, ובכ״מ
 שם הביא לברי הר״מ מפי׳ המשנה שהוא מדין ק״ס אף שאין טע״ט

 במקום הטומאה.

 שפ, דהרמכ״פ מפרש דמיירי כשהפוכה פתומה, כר.
 תמוה להלא במתנ׳ תגי פלוגתא ר״י ורבנן ור״י מטהר לגמרי, משמע
 אפי׳ בנכנס לתוך הסוכה ולית לי׳ שלי׳ בסוכה משום שהוא בנין עראי,
 וא״כ פלוגתא דר״י ורבנן אינו בדין ק״ס אלא בעיקר לין שלי׳, אבל מולה
 ר״י דבית סתום שפרץ פצימיו והטומאה בכותל שדינן הטומאה לבית למהוי
 ק״ס, וא״כ אהבת המישריס מחייבנו לפרש משנתנו בסוכה שיש לה פתח
 ונחלקו ר״י ורבנן בשדי׳, ולא בסתומה לענין ק״ס שאינו ענין לפלוגתתן,
 ועוד דלמה האריך הר״מ בלשונו האהל כולו טמא כו׳, ולמה לא הזכיר ק״ס
 שהוא לשון המשנה ולשון הר״מ תמיד, ועוד סתם סוכה יש לה פתח ולמה לא
 פירש הר״מ להיא סוכה בלא פחח, וכ״ה בהדיא בל׳ הר״מ בפיה״מ שהסוכה
 לומה לאהל המת. [א״ה, עי׳ בזה חזו״א אהלות סי׳ ז׳ ס״ק ט׳, י׳, י״ט].

 פי״א,הל״א, ארץ כוי, ד״ה והנה כר, עד שיוציא או ראשו או רובו, כר.
 נראה דצ״ל בגמ׳ ורובו, וכ״ה בר״מ פי״א ה״א, וכ״ה בתו׳ נ״ד ב׳ ד״ה
 ארץ, וכ״ה בתוספ׳ פי״ח, וכ״ה בפי׳ המפרש, וכן הוא כאן בסוגין שמא

 יוציא ראשו ורובו. [א״ה, עי׳ חזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ד סק״ג].

 שפ ד״ה ולכאורה כר, דנכלל כזה האהלת גושא. כר.
 הלא נכלל ג״כ מגע ומשא. [א״ה, ע״ש סק״א, וחזו״א אהלות סי׳

 כ״ה סק״ו].

 שפ, דלא מצינו רק חדא גזירה ולא תרתי גזירות. כר,
 י״ל כיון לטומאת גושא הוא משום חשש קבר שהרי לפעמים יש חילוק
 לין בין קרקע בתולה לאיכה בתולה, ומהאי טעמא מהלך בים ובשונית טהור,
 א״כ לעולם בכלל הגזירה מגע משא ואהל, אלא א״כ הטילו תנאי מפורש
 שאין האהלה בכלל, ואס גזרו על אוירא ולאי לא התנו שלא יהא בגושא

 טומאת אויר מחמת אהל, וממילא איכללא אהלה בגזירת גוש.

 שם ד״ה ואשר כר, אכל כלא הצלת אהל לא מהניא כר.
 הלא אין כאן כלל אהל, שהרי כשאנו באין ללון על אהל אמרינן שאין
 כאן טומאה, וגזרו על אויר ארן העמיס בלא טומאה, ולמה יכריע כאן

 לין אהל.

 שם, ואולי בחציצה בעלמא הדבר תלוי. כוי.
 צ״ע להוציא ראשו ורובו הרי הוא כאילו עומל בארץ העמים בלא שלה
 וכאילו יצא כולו, וכי בשביל שבא מעיקרא באורחא ללא שכיחא לא נגזור,

 ואולי לפי גי׳ או רובו קבע ז״ל הדברים.

 שם, א״כ ממילא מוכח מהא דכקרון כר.
 צ״ע דאי ברייתא מכרעת כן לא יתכן לומר ואבע״א, אבל בגמ׳ אמר
 בל׳ ואבע״א משום למסיק אבע״א בגזירה שמא יוציא ראשו פליגי, ולפ״ז
 לכו״ע משום גושא, ובקרון גזר גס ריבר״י, ורבי גזר גס בשדה, ולשינויא זה
 גם רבי ס״ל אהל זרוק שמי׳ אהל או במונחת פליגי, וכן לשינוי׳ דבמלתא
 ללא שכיחא פליגי אמר בגמ׳ לרבי סבר אע״ג דלא שכיחא גזרו בו רבנן,
 מבואר להשתא לא מפרשינן טעמא לרבי משוס אהל זרוק לש״א, לא״כ
 אין צורך לומר לאע״ג ללא שכיח גזרו, אלא כיון לאין כאן אהל גס ריבר״י
 מולה, דבזורק באןוןיר גם לריבר״י טמא אע״ג ללא שכיח, ובלא״ה לא
 נתישבו סוגיות דעירובין וחגיגה לאכתי לא הוכרע דרבי סבר אהל זרוק
 לש״א, לשפיר י״ל עעמא לרבי משום לגזרו על אוירא ואע״ג ללא שכיח
 וכדאמר בנזיר, או לגזר שמא יוציא ראשו, וסוגיא לחגיגה ל״ר! לאי משום
 אוירא ל׳ק כלל דליתי בשדה, ול״ק לי׳ אלא אי נימא דמשוס גושא, ושפיר
 משני הא מני רבי, ואי משוס גושא ע״כ סבר אהל זרוק ל״ש אהל, או לגזור
 שמא יוציא ראשו, ובסוגיא דעירובין נמי קצרו בדבר, ואף אי ל״פ בזה רבי
 וריבר״י אפשר לפרש דפליגי בזה ר״י ורבנן. [א״ה, עי׳ בכה״ע בחזו״א

 אהלות שם].

 פי״א הל״ה, הנכנם כר, ד״ה והנה קשה כר, וא״כ הרי כל שנישא ע״ג כד.
 צ״ע למה לן לפרש נישא ע״ג אלם הלא יש לפרש באלם או בהמה
 מוליכין אותה, אלא שכונת הגאון ז״ל שזה מקרי אהל לכו״ע, אבל צ״ע
 לא״כ בעירובין ובחגיגה לאמר שאין תקנה משום שאהל זרוק ל״ש אהל,
 ליתי בשלה מהלכח ע״ג קרקע ע״י אלם או ע״י בהמה. [א״ה, פי׳ חזו״א

 אהלות סי׳ כ״ה סק״ל, וחזו״א אהע״ז נשים סי׳ קמ״ל סק״ה, ר].



-איש 17  חזון גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי
 על מה שבתוכו אף שהטומאה רצוצה וכנגד הטומאה טמא מ״מ חשיב תוכו
 להציל ובפחותה מצלת אף כנגד הטומאה ואף בטומאה בתוכה שיש לה
 מעלת אהל ומעלת הצלת כלים, ה״נ כשלימה מצלת על גבה ועל תחתיה של
 צדדי הטומאה אף שאינה מצלת על בקיעת הטומאה. [א״ה, עי׳ חזו״א

 אהלות סי׳ ב׳ סק״ט, י׳].

 שם, דלעיל כפט״ז הל״ו הרי נחלקו כטומאה שכאויר, כו׳.
 צ״ע דלא מצינו כלל שנאמרה הלכה בקיעה ברצוצה, אלא כל שאין
 לטומאה הפסק אהל הרי היא מטמאה ושיעור אהל טפח, ולא מצינו בזה
 פלוגתא, וגס הראב״ד מודה דטומאה באויר בוקעת ולא דקדק על הר״מ

 רק בלשון רצוצה.
 ובגבוהה טפח הוי אהל גמור אלא שאין כלי חוצץ בזה ס״ל להר״א׳
 כיון דמציל על תוכו דין הוא שיציל על תוכו גס כנגד הטומאה, ומיהו באינו
 גבוה טפח אע״ג דג״כ מציל על תוכו מדין המיוחד של כלים המצילין על תוכן,
 מ״מ כנגד הטומאה טמא כיון דאין כאן טפח לחוץ, אבל אין כאן מחלוקת
 בשם רצוצה. [א״ה, עי׳ חזו״א אהלות סי׳ י״ב סק״ח, ובגליון לעיל פי״ב

 ה״א, וע״ע בגליון לקמן פי״ע ה״א ד״ה והנה תנן].

 שם, אכל כאמת הרי גם מלכד הדין רצוצה דכוקעת, כוי.
 אין כאן רק דין אחד מאהיל על הטומאה ומושג זה מתאמר בסגנון
 ט״ר בוקעת, אלא יש בו חלוקים לפעמים מתפשט אחר הבקיעה ולפעמים

 אינו מטמא אלא כנגדו.

 פי״ט הל״א נכדף ע״ו »׳) כוורת כוי, וקשה דמ״ש ככוורת דטמא כו׳.
 יש כאן ב׳ דינים כל שיש צ״פ על הכלי ואין לו פה• מגולה כלל זה דין
 צ״פ גמור ומציל אף כנגד הטומאה, אבל יש דין שני בפתחו מגולה אלא
 שהוא בחוץ, ויש לו כח אהל וכח צ״פ מציל על תוכו ולא חשיב כטומאה
 בתוכו להתפשט בכולו ומ״מ כנגד הטומאה טמא. [א״ה, עי׳ חזו״א אהלות

 סי׳ 3׳ ס״ק כ״ב].

 שפ סד״ה והנה הרי כר, אלא כמקום הפתוח ולא כמקופ הפתום.
 זה תמוה דהר״מ פי׳ בהדיא 3פי׳ המשנה דמחולחלת היינו חלולה
 שדופנותיה שלימין, וממקומו מוכרע דאי כל הדין תלוי בנקבים וכנגד
 הטומאה היינו דוקא נגד הנקב איך יתכן שיעלים רבנו עיקר הזה במקום
 שהלשון רהיט ואזיל בהיפוך, אלא ודאי הדברים כפשוטן וכמבואר בפירושו

 למשנה בהדיא. [א״ה, עי׳ חזו״א שם ס״ק כ״א].

 פי״ט הל״א, כד״א כר, אינו ממעט את השיעור מסח כו׳.
 אפשר דהתם בכלי שמק״ט והלכך אינו ממעט, אבל הכא באינה מק״ט
 ודאי ממעט וכלאמר חולין קכ״ו א׳, אלא די״ל דאיירי בשתי כוורות זו אצל
 זו, ועי׳ מש״כ הגאון ז״ל לעיל פי״ע ה״א ד״ה והנה. [א״ה, כמדומה ד״ה
 והנה בטומאה כוי, ועי׳ חזו״א אהלות סי׳ ט״ז סק״י י״א, וע״ש סי׳ י״ב].

 שפ ד״ה והנה תנן כו׳, שבוקעת דין טומאת מגע ג״כ אית כה כו׳.
 אינו מובן וכי ב׳ טומאות יש כאן נוגע ומאהיל, הלא אדרבה אי מצטרף
 עם נוגע אינו מצטרף עם מאהיל, אבל עיקר הגדרת השם נוגע אינו ענין
 לההלכה של ט״ר שהרי אביי מחלק בין יש טפח אויר בינו לבין הטומאה,
 ולרבא כל שמאהיל על הטומאה או הטומאה מאהלת עליו בכלל נוגע, וכשם
 דלאביי אינו ענק לרצוצה כן לרבא אינו ענין לרצוצה, תדע שהרי רבא
 אליבי׳ דר״י אמר לה ור״י לית לי׳ כלל שנאמרה הלכה ט״ר בוקעת כדאמר
 חולין שם, ועוד לרבא אפי׳ האהיל על חצי זית המונח בבית ונגע בחצי זית
 מצטרף אף דטומאה בבית ודאי לאו רצוצה היא, אלא הגדרת שם תלוי
 בסברת חכמים ע״פ רוח קדשס איזה אהל משתוה עם נוגע, ואף לר״ז
 דאמר ט״ר חשיבא נוגע לא ההלכה נאמרה שהיא נגיעה, דההלכה נאמרה
 רק שאין הבליעה מטהרתה שלא להבקיע טומאתה, וכן יורדת עד התהום,
 ורק בסברא אמר ר״ז דרצוצה בין המגדלים משתוה לנגיעה, תדע שהרי
 בטמונה בקרקע לא אמרה ר״ז רק ברצוצה בין ב׳ מגדלים, ובודאי לא נאמרה
 הלכה מיוחדת ברצוצה בין ב׳ מגדלים, ולאביי ורבא אין נגיעה ענין לרצוצה
 כלל ולא שייך לומר דאינה רצוצה נמי רצוצה היא לרבא, דזה תלי תניא

 בדלא תניא.

 פי״ט הל״כ, היתה כר, ד״ה והן כר, צ״ל דהוא משופ דס״ל, כר.
 הר״א לא קשיא לי׳ רק הבאת הטומאה לצדדין אבל כלים שכנגד
 הטומאה לא קשיא לי׳, כיון דכלי אינו חוצץ והוי כל הכוורת ככלי עב,
 אבל מן הצד קשיא לי׳ שאם ינטל מדופן הכוורת מקומו של הטומאה ג״כ
 לא יטמא רק כנגדו והלא על הטומאה אין כאן אהל להמשיך, וזהו שהונח לו
 דאויר מת כמת עצמו וכיון שצד העליון מאהיל על אוירו של מת הוי כמאהיל

 ובזה איירי כרי של תבואה וטבליות של שיש. [א״ה, עי׳ חזו״א אהלות
 סי׳ י״ב סק״ז, וסו״ס י״ג].

 שפ, היינו משופ דהתפ הא איירי לענין דין קבר, כר.
 בפי״ב לא איירי שיהא לו דין ק״ס בזה שיש לו טפח אויר, אלא אדרבה
 בזה שיש לו טפח אויר הו״ל אהל גמור לחצוץ ואיירי אפי׳ בלא בטלו, ומיהו
 התם במת בארון איירי והדל בטלו וגם הר״מ הזכיר שאין לו דין ק״ס,

 וע״כ איירי בבטלו וזו כונת הגאון ז״ל.
 ואמנם עיקר דינו ז״ל דבלא בטלו אין המת ממעט את החלל תימא
 דבגמ׳ חולין קכ״ה ב׳ פריך ותיהוי טומאה טמונה והתם בפירס על המת
 באויר אייריי ובודאי לא בטלו שהרי עתיד לקברו, ואף אם אפשר למצוא
 גוונא שבטלו מ״מ מדפריך בגמ׳ בפשיטות מבואר דלעולס כל שאין טפח פנוי
 למעלה מן המת הוי ט״ר אף שלא בטלו, ואמנם בק״ס נראה רכל שיש בתוכו
 טע״ט אף שהטומאה ממעטת החלל חשיב ק״ס ומודה הר״מ להר״א בד״ז,
 ללשון המשנה אם היה מקום הטומאה טע״ט משמע דמקוס הטומאה טע״ט
 והטומאה מונחת בו, ול׳ הר״מ ולא היה שם חלל טפח משמע חלל טפח
 ולא חלל פנוי. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סו״ס י״ג ל״ה ולפי״ז, ועי׳ חזו״א

 אהע״ז נשים סו״ס קמ״ג].

 פי״ח ה״ז, כל כר, וא״כ כאהל עצמו אמר כן אבל לא, בשיפוע ולא באהל,
 אין נחת בפירושו, שיחשבו כר.

 אמר כן, אבל לא בשיפוע ולא באהל אין נחת כו׳ כצ״ל והנקולות
 שבספר אינו אמת, והנה אין השגת הר״א נוגעת במש״כ שיפוע, אלא היא

 השגה שני׳ ולכן הדגיש דלא בשיפוע ולא באהל כר.

 שפ ד״ה והנה יפוד כר, צ״ע, דהרי במשנתינו תנן כן להדיא הד כוי.
 תמוה שהרי הר״מ בפירושו למשנה האריך להוכיח דמתנ׳ בשיפוע
 איירי אבל האהל עצמו אין בו חילוק בין תוכו לאחוריו, והוכיח כן מהא
 דתניא בתוס׳ והאהל עצמו טמא טומאת ז׳, ופירשו הר״מ דמטמא את הנוגע
 טומאת ז׳, ואפשר דהיה גורס מטמא או שהיה גורס ובאהל עצמו, ומתנ׳
 יש לפרש מילי מילי קתני וסיפא איירי באהל עצמו, ומתנ׳ שונה כל פרטי
 אהל דשיפועי אהל כאהל אבל אחורי האהל חלוק מתוכו, והר״מ בספרו נמי
 דוקא נקפ שיפועו, ונראה דצ״ל ובאהל עצמו, והיינו הנוגע באהל עצמו,
 וכן פי׳ הכ״מ והביא דברי הר״מ בפירושו. [א״ה, עי׳ חזו״א אהלות

 סי׳ ט׳ סק״ט].

 שם, והרמכ״ם נקיט כמתניתין, כר.
 למה הוסיף לפרש שיפוע בין בטומאה בין בנוגע ליתני סתמא כלשון
 המשנה כיון שאין הדבר נוגע להלכה ואדרבה להלכה הכל שוה שיפוע ואהל.

 שם, וע״כ זהו שהשיג הראכ״ד, דכשלמא כר.
 תמוה מאד ודברי הר״א פשוטין וכמש״כ לעיל.

 שפ,וכפיפא דהנוגע מתוכו טמא שבעה כר.
 אין זה מדרך החכמים למנקט שיפוע בזמן שבאים להשמיענו דין
 מחודש מאד בעיקר טומאת אהלים, ודין שיפועי אהלים ממילא משתמע
 כיון שדינו כאהלים אבל אם קבעוהו בשיפועים נראה כאילו ד״ז דוקא
 בשיפועיס אלא ודאי אס שנו אותו בשיפועים הוא דוקא, אלא דעת הראב״ד
 דמתנ׳ שבה לעיקר דין אהל ולא איירי בשיפועיס, ועוד נהי דבמאי מקט
 טומאה בשיפוע אשמעינן דחוצץ אבל למה דקדק הר״מ לכתוב והנוגע בשיפוע
 מאחריו ליתני והנוגע מאחריו דהא כל אחריו דין אחד, ועוד כפל נעשה
 השיפוע כר, ושילש והנוגע בשיפוע כר, ולא עוד אלא במקום דהנוגע טמא
 טומאת ז׳ כתב סתמא ולא הזכיר שיפוע* ובמקום דהנוגע טמא טומאת ערב
 כתב דנגע בשיפוע, והיינו דבמקום דנוגע טמא ז׳ אין חילוק בין שיפוע לאהל

 לכן כתב סתם אבל טומאת ערב אינו אלא בנוגע בשיפוע.

 שט ד״ה והנה קשה כר, וע״כ זהו דתנן דהאהל עצמו טמא שבעה כר.
 ליתא במתנ׳ אלא בתוס׳, ומיהו כיון דתנן דהנוגע טמא ע״כ האהל

 עצמו טמא טומאת ז׳.

) כוורת כר, גם דעת הרמכ״ם כן, כר.  פי״ט הל״א נבח* ע״ה ב,
 הר״מ בפי׳ המשנה כחב בהדיא דמחלחלת היינו חלולה וצדדיה שלימין.

 שם ד״ה והנה בטומאה כר, כלא חציצה הרי קי״ל דאין המומאה כר.
 צ״ע היכי קיי״ל כן אדרבה תנן פ״ג מ״ז בביב שתחת הבית ואין בו
 פ״ט טומאה בבית מה שבתוכו טמא שאין כלים רצוצים נצלין, וכן תנן
 סט״ו מ״ה שארצו של בית כמוהו עד התהום, אבל טעם הדין שתוך כלי
 נידון כרשות לעצמו ואין קרקע שתחתיו כמוהו והרי בטומאה תחתיו מציל
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 וכן בכותל שהוא לאויר טומאה קרובה לחוץ כלחוץ, והבית טהור אף שיש
 כזית בחציו שלפנים, ודין מע״מ הוא דוקא במע״מ בצמצום, ואין הטומאה

 קרובה לשוס צד.

 שם, משום דליכא כולה שיעורא כחצי שלחוץ, כוי.
 לפ״ז אין ד״ז אלא בכזית מצומצם, והלא גס זה אי אפשר לצמצם,
 וא״כ הוי ספק דלמא איכא כזית בחוץ ואפי׳ אי הכזית מצומצם דלמא הוא
 בחוץ כולו, וא״כ הדין נותן לטמא את העומד על הכותל, ועוד דמתנ׳ טומאה

 קתני ולמה החסיר התנא העיקר דדוקא בכזית מצומצם הדין כן.

 שם, דכיון דא״א לצמצם ע״כ היא חשוכה כוי.
 משום דדין מע״מ בעינן שלא יהא קרוב לצד אחד להכי שייך בו א״א
 לצמצם, אפי׳ הטומאה מונחת באמצע ממש, וחד מע״מ תנן תרי מע״מ ל״ת.

 שם ד״ה אלא דלפ״ז כו׳, היללו הכית טהור כר״ש וכו׳, עכ״ל, כוי.
 נראה דצ״ל ״הכא״ ונתחלף הכ׳ בב׳ והא׳ בת׳ שהן שוין בכתב רש״י,
 ונוח לן להגיה בלשון הר״א הגה׳ קלה מלהגיה התוספ׳ הגה׳ מרובה, ועוד
 מוכח בל׳ הר״א דהוא ט״ס דלמה ינקוט בית וישאיר עומד מלמעלה ועוד
 מה טעם לטהר שניהם הבית והעומד מלמעלה, דהרי בקרוב לחוץ מטמאינן
 העומד מלמעלה וא״כ גם במע״מ נמי, אלא ודאי לכו״ע הבית טמא ודברי
 הר״א לטהר העומד מלמעלה, דשדי׳ לבית עדיף וממילא העומד מלמעלה

 טהור, ולא דמי לבית ועלי׳.

 שפ, מפרש הרמכ״ס דמיירי כאופן השני שהזכרנו, כוי.
 מע״מ שניהם טמאים כו׳ שורפין עליהם כו׳ משמע דשניהם טמאין
 מדין מע״מ, ואי טומאה בצד אחד הלא בית זה טמא בהחלט וחייבין עליו
 על טומאת מו׳ק, אבל נראה דכה״ג השני טהור דהרי זהו דתנן והקרוב
 לטהרה טהור, ובעיקר הדין בס״ט ברה״י כתבו תו׳ שבועות י״ט א׳ דחייבין
 עליו על טומ״ר! וקדשיו, וכ״כ הר״ש פרה פי״ב [מ״ד] וכ״מ בלשון הר״מ שם
 בפירושו. [א״ה, עי׳ בכה״ע בחזו״א שם סי׳ ו׳, ועי׳ חזו״א טהרות סי׳ ד׳

 סק״ח ד״ה שם לפיכך].

 פכ״ד הל״ח, טומאה כר, ד״ה והנה צריו כוי, וממילא דככית טהור אף כו/
 ל׳ הר״מ ומטמאה כנגדה בלבד, ואם כו׳ הכל טמא, מבואר דברישא
 אין טמא אלא כנגדה, ואין כאן מקום להזכיר טומאה כנגדה שהרי הנידון
 אם תכנס הטומאה לפנים הבית או לא, וק״ס הקורה עצמה קבר משא״כ
 ברצוצה, ואין להטעים האי דינא בדין כנגדה בלבד, וגס אין ראוי לסתום
 עיקר ההלכה כאן ולהזכיר דין רצוצה בעלמא, והר״מ במשנתנו פי׳ ומטמאה
 כנגדה עליונות ושפלות, ולא משמע כלל דארצוצה דעלמא קאי. [א״ה, עי׳

 חזו״א אהלות סי׳ ו׳ סק״ו].

 שפ, הרי להדיא דטומאה רצוצה אינה כר.
 בתויו״ט בשם מהר״מ כתב בהדיא דבוקעת לתוך הבית, וכ״ה בפי׳
 הרא״ש, וע״כ טומאה במעזיבה מחציו ולחוץ שאני דשדינן לה לחוץ ולא
 חשיבא רצוצה, כמו דלא חשיבא רצוצה בזמן שהיא מחצי׳ ולפנים לטמא העומד

 למעלה כנגד הטומאה. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סקי״ג].

 שפ ד״ה והנה לעיל כר, שוכ אינו מטמא משופ טומאת אהל של ?כר, כר.
 יש לעי׳ הלא טומאה בכותל ומקומה טע״ט כל העליות שהכותל משמש
 להן טמאות כדאיתא פ״ז, ובר״מ פכ״ה, ואע״ג דבטומאה רצוצה בכותל היו
 כל העליות טהורות שאי אפשר לטומאה להכנס לבית ולעלי׳ ומ״מ בקבר
 סתום כיון דהכותל קבר הטומאה נכנסת לבית, ולמה גרע טומאה במעזיבה
 ובקורה מטומאה בכותל כיון דהקורה עצמה נפש הקבר מגולה לבית, וכ״ת
 דבעינן תנאי רצוצה בקבר ובעינן שיבקיע למעלה ולמטה מדין רצוצה
 ובטומאה בין הקורות אינה בוקעת למטה אילו היתה רצוצה, הלא א״צ
 שתהא בוקעת עד לרקיע שהרי בנה עלי׳ ע״ג ב׳ בתים ובטלה בקיעתה
 מן העלי׳ ולמעלה מ״מ לא בטל מינה דין ק״ס כמבואר במשנה ובר״מ שם,
 א״כ טומאה בקורה נמי יש לה בקיעה למטה אילו מחט בקורה תחתיה
 בוקעת ומטמאה למחט, וא״צ בקיעה עד התהום כמו שא״צ בקיעה עד לרקיע.

 שפ, וא״כ ניחא דעת הראל״ד. כר.
 נראה דהראב״ד מוקי לה ביש טפח פנוי. [א״ה, עחזו״א שם סק״ט].

ת ע ר ת צ א מ ו ת ט ו כ ל  ה
 םט״ז ה״ה, ד״ה ונראה כר, שמכואר שפ דכנכנפ כולו דרד אחוריו כר.

 דעת תו׳ חולין ע״א ב׳ דהא דהכניס ידיו טבעותיו טמאין אינו אלא
 מדרבנן, והלכך בדרך אחוריו בעינן כולו לענין שיטמאו מדאוריתא, אבל

 על מת עצמו וממשיך הטומאה על הכלים. [א״ה, עי׳ חזו״א אהלות סי׳ ב׳
 סק״ז, כ״ב, ובסוף ס׳ אהלות בהוספה ד״ה במש״כ סי׳ ב׳, וע״ע שם

 סי׳ ו׳ סק״ו].

 פ״כ הל״א, ד״ה והנה כפכ״ד כר, מה שתחתיו לצד מטה אפ על הטומאה כר.
 תמוה מאד מה לי למטה מה לי למעלה.הלא צ״פ מצלת בין שהיא
 למטה בין שהיא למעלה והיכן ^הוזכר חילוק זה, ועוד שהרי הר״מ בפ״כ ה״א
 חילק בין טומאה בפנימי וכלים .בחצרן לבין כלים בפנימי וטומאה בחיצון,
 ואם לשניהם יש פתח לחוץ איזהו פנימי ואיזהו חצון הלא לעולם יש לטהר
 משום אהלים מצילין על הטהרות אף שאהל עראי מפסיק, אבל העיקר שאין
 כאן מחלוקת בין הר״מ והר״א אלא ענין סט״ל הוא שאין מחיצה מפסקת
 בין הטומאה לכלים כל שאין לטומאה דרך לצאת רק דרך החיצון, וזה נקרא
 אהל בתוך אהל דהפנימי מתבטל לחיצון, אבל לענין הצלת כלים מהני אף

 אהל הפנימי. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ה׳ סק״ג, וסי׳ י״ג סק״ב].

 שפ, ואשר נראה מכואר כדעת הרמכ׳׳פ, כר.
 ר״ל ואיירי באהל קבע והחילוק הוא באיזה מקום הוא הפתח, אבל
 לשון שחלקו בנסרים או ביריעות משמע אפי׳ עראי, ותקשה למה כלים
 שבין המחילה לקורות טהורין הלא כל שהכלים למעלה מקרי אהל עראי
 על הטומאה, והרי בחצצו מן הצד או מארצו גם מחיצת עראי מטהרת ומתנ׳

 כולהו בחד גוונא תנינהו.

 פכ״כ הל״כ, ד״ה והנה כר, וצ״ע הא דנקט הרמכ״פ דוקא מילאו טיט כר.
 גם לפי׳ הראב״ד שם דאיירי בכפה חבית לתוך הטיט שבכפישה יש
 לשאול למה נקט עד חציו, אבל נראה דנקט בהוה שאם ימלאנה טיט כשישקע
 החבית יצא הטיט לחוץ ולפיכך אין ממלאין אותה, וכן יש לפרש לדעת הר״מ
 משום דמשקע כלים בטיט אין ממלאין את הכלי כדי.שיהי׳ מקום לשקע
 כלים, וכן נראה דאי בממלא אינו מציל הוי תני לה בהדיא, ולחלק בין ממלא
 למניח חלל מעט, ועוד דגם בממלא הרי איכא מקום הכלים דהכליס ודאי
 לא מבטלי את הכלי, וטעמא דר״י אפשר שאין זה דרך צ״פ. [א״ה, עי׳

 חזו״א כניס סי׳ י״ג סק״1ז].

 שפ ד״ה אולפ כר, הוא זה משוט גזה״כ דואותו תשכורו כר.
 תמוה שאין גזה״כ אלא כלפי מה שאמרה תורה ויקרא י״א ל״ב
 מכל כלי עץ וגר במים יובא וגו׳ אמרה תורה בכ״ח ואותו תשבורו, אבל
 דיני שבירה כלי חרס וכלי שטף שוין, וכל דבר שמבטל את הכלי מקבלת
 טומאה פקעה גם טומאתה והיינו שבירתה, והר״מ מילי מילי קאמר שאין
 לכ״ח טבילה מקרא, ואין מועיל חיבור בקרקע ומלאוי סיד שאין זו ביטול
 עדיין בכל הכלים, והכי איתא בהדיא בר״מ פ״ח מה׳ כלים הי״ב בזוג של
 בהמה שעשאו לדלת אפי׳ חברו בקרקע וקבעו במסמר מקבל טומאה עדיין,
 אלמא דמה שהזכיר כאן הר״מ חברו בקרקע אינו דוקא בנטמא כבר אלא
 דגם לענין קבלת טומאה הדין כן, ומצינו עוד כן בר״מ פכ״ו ה״א דלא מהני
 חיבור בקרקע עד שיקבע ויבנה עליו, וא״כ שפיר מתפרש דמלאוהו סיד
 וגפסיס אינו בטל ומקבל טומאה וכדעת הראב״ד, וזו דעת הר״א בדברי
 הר״מ שהרי שתיק לי׳ בה׳ מקואות. [א״ה, עחזו״א שם סי׳ י״ט סק״ה, ו׳].

 פכ״ד הל״ד, ד״ה והנה בהא כר, כמע״מ אינו מצטרף החצי זית ששייר כר.
 תמוה דהא בפ״י מ״ג ר׳ יוסי מחלק בין יש כנגד ארובה כזית לאין
 כנגד ארובה כזית, אבל ר׳ יהודה ס״ל דאפי׳ יש כנגד ארובה כזית המאהיל
 על ארובה טהור, וה״נ משנתנו סתמא קתני טומאה בתוכו ולא חילק בין
 כזית לכמה זיתים, וכן הר״מ לא הזכיר כזית, וכן הא״ר כתב דחכמים
 כסברת ר׳ יהודה ולא הזכיר סברת ר׳ יוסי. [א״ה, עי׳ חזו״א אהלות

 סי׳ י״ר סק״ה].

 שפ, אכל עיקר הטומאה פשיטא דמקצתה היא בפניפ, ומקצתה היא כר.
 אמנם נאמר עוד בהלכתא דהמיעוט שדינן בתר רובא וכל הטומאה
 שדינן למקום הקרוב לה ביותר, וה״נ במחצה ע״מ אי בית חשיב טפי למשדי
 לי׳ הטומאה שדינן לי׳ לבית, והוי כולי׳ כעין שיפועי אהלים של הבית אפי׳
 מחציו ולחוץ, וזה גורם טהרה למעלה כדין ארובה שאין בה פו״ט והטומאה
 מקצתה בבית ומקצתה כנגד ארובה, אע״ג דהכא כולה כנגד ארובה כיון

 דמתפשטת.

 שפ ד״ה אלא דהרי כר, ונראה דהר מע״מ כר.
 הלא תנן בית הסמוך לטומאה טמא כר, ומשמע דהיכי דהטומאה
 קרובה לבית אחד השני טהור, ואע״ג דהטומאה באמצע ומגעת לב׳ החצאים
 אלא שדינן הטומאה לבית הקרוב לה והבית השני ניצל ע״י שדי׳, וכש״כ
 בנגמרת בחצי הכותל שאין סברת א״א לצמצם גורם טומאה לבית שני,
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 אכילה, וה״נ בנבילת עוף טהור העברת קו זה מטמא, ומיעטו שהנאת אכילה
 לא סגי, והיינו דמיעטו כל זמן שהיא בפה, וכן אינו מטמא בגדים אחר
 אכילה אע״פ שהיא עדיין במעיו אלא מעשה הבליעה מטמא, ומה שהחליט
 הגאון ז״ל לאף במקום דמצי לאהדורה מטמא, תמוה, מדאי אינו מטמא
 רק כשעברה למקום דלא מצי לאהדורה, דאי מטמאה במקום דמצי לאהדורה

 א״כ כי הדרה ולא בלעה ננלז־.

 שם, כע״כ ש״מ דדעת הרמכ״פ דטומאתה אינה טומאת אכילה, בו׳.
 תמוה דאמרו חולין ק״ך א׳ אכילה כתיב בה נפש לרבות השותה.

 שפ, ומתרץ זאת פדרשת הגמ׳ פר.
 הלא בקרא ויקרא כ״ב ח׳ כתיב נמי אכילה והתם לא •כתיב נפש.

 שם, ע״כ לית כה חד דינא דפפא״פ, פר.
 א״כ בבלעה מעט מעט הוא טהור אע״פ שאכל כל הזית בב״א ובלעו

 כדרך הבולעין, שאין בולעין כזית בב״א אלא בליעתו נמשכת.

 שפ, דדרשינן כפפרא מהןרא דנפש כר.
 משוס לאשר תאכל י״ל דכל זמן הנאת אכילה אפי׳ בשעת לעיסה
 לאיכא הנאת אכילה בתיך, וכן י״ל לאשר תאכל טמאה גם לאאר אכילה,
 ויליף לבעיקר אכילה קאמר שמזין את הנפש להיינו בליעה, והיה מקום לומר
 דבהנאת בית הבליעה סגי ואפי׳ דרך יציאה וממעט לה דבעינן אכילה לוקא.

 שפ, דאידד תנאי פליגי ופ״ל כר.
 תמוה מאד דבגמ׳ דריש לר״מ דאינו מצט, ף ביתר מכדי אכ״פ, דס״ד
 כיון לחידוש הוא אפי׳ יתר מכא״פ גמי, אבל דמצטרף בכא״פ פשוט לי׳ לגמי,
 ולפיכך ל״ק למה השמיט הר״מ לצירוף בכא״פ פשוט כמו בכל אכילות
 וכמש״כ בפי״ד מה׳ מ״א, וזה שאינו מצטרף ביתר מכא״פ ממילא משתמע

 לאי הוי מצטרף הוי החובה לפרש.

 שפ, הרי להדיא דמקופ כית חכליעה עצמו כוי.
 רבא ג״כ ס״ל דאינו מטמא רק כשבא למקום דלא מצי לאהדורי אלא
 שפת הבליעה עדיין בית הסתרים, ועיקרו שאס תוחב לו נבילת בהמה
 למקום דלא מצי לאהדורי דהנבילה דוחקת הבשר במקום שעדיין הבשר
 הנדחק אינו בלוע, והיינו התחלת מקום הבליעה כ״ה לרבא, ואביי ס״ל
 למקום שהנבילה מתחלת ללחוק הבשר הוא כבר בדין בלוע. [א״ה, עי׳

 בכה״ע חזו״א טהרות סי׳ א׳ סק״א, וזבים סי׳ ל׳ סק״ט].

ן י ל כ ו ת א א מ ו ת ט ו כ ל  ה
 פ״ב חל״ד, וכן כוי, ד״ה ונראה כר, או דפ״ל דגפ פירות שיכשו כר.

 לא מסתבר דמים שהחשיבן להדיח פירות אלו שיבשו באביהן לא יכשירו
 וכפירות עצמן מקבלות טומאה, והרי אמרו בת״כ אם מחוברין טמאין
 טמאת הכל, וקשה הלא הגשמים לא החשיבן אלא למחוברין, אלא ודאי
 אם פירות לא חשיבי מחובר ומקבלין טומאה ה״ה דמקבלין הכשר אפי׳
 לא החשיבן אלא לפירות מחוברין, והעיקר דפירות שיבשו כיון דלא מבטל
 להו לאילן ועומדין לינטל לא חשיב חיבור גם לענין להחשיב המים חשיבי
 כתלוש. [א״ה, עי׳ חזו״א עוקצין סי׳ ג׳ סק״ג, ועי׳ רמב״ן וחי׳ הר״ן

 חולין קי״א ב׳].

 שפ ד״ה והנח תנן כר, ואח״כ כשנתלשו לא היתה כהן מחשכת רצון, כר/
 היינו סתמא אבל אם אין רצונו בפועל למה תועיל מחשבתו ראשונה,

 ונסתמא אפשר דהוי כשמח עכשו.

 שפ, ותלישה אין כהפ לרצון, כוי.
 תמוה להא אמר ב״מ כ״ב עודהו הטל עליהם ושמח ה״ז בכ״י,-והר״מ
 לא הביאו בהדיא נראה שסמך צל מש״כ בזה בפי״ד ה״ב בהפך, ובה״ד היו
 זיתיו נתונין בגג וירדו עליהם גשמים כוי. [א״ה, עי׳ חזו״א מכשירין

 סי׳ א׳ סק״ו].

 שפ ד״ה והנה הא כוי, אשר להדיא מבואר מזה דדין כר.
 צ״ע להא קרא לזרע טהור ממעט מחובר דאינו מקבל הכשר, היינו
 לאינו מקבל הכשר אפי׳ ממים שכבר חחלתן לרצון ואשר במים אלו א״צ רצון
 על נחינה מ״מ חלוש בעינן, ובזה שפיר י״ל ללא אמעיט אלא זרעים שעדיין
 יונקין מן הקרקע, אבל מחובר שאינו יונק מקבל הכשר ממיס שתחלתן לרצון,
 וגם משמט דמים שסופן לרצון מכשירין לא משום שרצון המיס והכשירן באין
 כאחת׳ אלא שרצון הזרעים מספיק, ואפשר דבעינן שהמים יהיו רצוים קדם
 שמגיעין להאוכל אבל כשלא נרצו עד עכשו בעינן רצון הנתינה וברצון הנתינה

 חזון גליונות לחח
 הגאון ז״ל שפי׳ להכניס יליו טבעותיו טמאין מלאוריתא לא שייך להביא
 כאן מדברי התו׳, ומיהו לדעת תו׳ שפיר י״ל לנכנס לרך אחוריו ושהה,
 כלים שרובן בפנים טמאין מדרבנן, ולין הכניס ידיו אין נפקותא בין דרך
 ביאה ובן עמד באחוריו לבית המנוגע והכניס ידיו, לטומאתן משום כלים

 שבבית ולא משוס ביאה.

 שפ, משא״כ חיכא דבלא פניפת כולו לא חויא ביאה כלל, כר.
 ולמש״כ לעיל פ״ג מה׳ ב״מ גם בנכנס כולו לא חשיבא ביאה, אלא
 ללא בעינן ביאה אלא מציאות גופו בבית המנוגע, ושפיר י״ל לסגי ברובו.

 שפ, דלהוו חשוכץ ככאיו לתוד חבית ע״י אותו מקצת אדפ, כוי.
 צ״ע להא אינן טמאין על שישהה האלם ואינו תלוי במה ששהו בגלים,
 להא אמר בת״כ אינו אלא אוכל שוכב מנין כר, אלמא לבעינן שהיית אלם
 ומה יועיל כניסת יליו לשהייתו, אבל צ״פ שלא הביא הגאון ז״ל לעת תר
 חולין ע״א ב׳ לבאמת כבוס בגלים האמור כאן הוא ככיבוס בגלים שבכל
 התורה, ואחרי שחלשה חורה שאין הנגלים שעליו טמאין משום בא אל
ק ששהה, שהשוהה מטמא נגלים כמו ז  הכית, חזרו כלים שעליו ליטמא נ
 נוגע נאנן מנוגעת שמטמא נגלים כשעת נגיעתו, והלכך גם כשיריו נחוץ
 מטמא כששהה נין שלנש טנעותיו כין כשהן כקומצו, והכניס יליו לפנים
 אין טומאתן אלא מלרכנן כל זה פירשו תר שם, ואם כאנו לפרש להכניס
 ידיו טמא מדאוריתא אפשר לומר כסכרת ר״י לאמר טמא מיל לס״ל שהן
 טמאין משוס נא אל הכית, וחכמים ס״ל לקלס שהי׳ ידיו מצילין, אכל לאחר
 שהי׳ שצריכין לטמא ואינן יכולין לטמא טמאין משוס נא אל הנית.

 [א״ה, עי׳ חזו״א טהרות, הוספות זכים].

ב ש ו מ ב ו כ ש י מ א מ ט ת מ ו כ ל  ה
 פ״ח הל״ד, זכ כר, ד״ה וחנה כזביפ פו/ ניפט או נישא מחמתו ומכחו, כר.
 צ״ע לרעת הר״מ פ״א מעו״מ ה״ו לכל המטמאין נמשא מטמאין נאכן
 מסמא, ולכן לא הזכיר נפ״ו מה׳ מו״מ ה״ו נהיה הזכ למעלה והאלם למעה
 אכן מסמא, רק כתכ שהוא טמא ככל נושא לנר המטמא, כמשא, מכואר
 שאין חילוק נזה נין ננילה לזב לגס ננילה מטמאה נאכן מסמא, וכמ״ש
 הכ״מ נה׳ עו״מ שם, אלא שנפלה ע״ס כלשון הכ״מ, אכל כונתו ללוקא
 נהיסט חלוק זנ משאר עמאים אנל כמשא כולן שוין, וכאמת א״צ שישא כולו
 אפי׳ ננכילה כדתניא נחום׳ פ״ה חבים הנוגע נצמר ננילה מטמא שנים
 ופוסל אחד, והובא בר״ש פ״ה דזבים מ״ח, ובא״ר פ״ק דכליס מ״נ.

 [א״ה, עי׳ חזו״א כלים סי׳ א׳ סק״ד, זבים סי׳ ד׳ סק״ל י׳].

 שם, ונראה דר״ש פוכר דבהיפט כר.
 א״כ ליפלוג ברישא במ״ב באציבעו של זב חחח הנלבך, ומדפליג בסיפא
 במקצח טהור על הטמא ולא פליג ברישא מכלל ללא חלי זה בזה, ובלא״ה
 לא מסתבר דר״ש יפלוג אכללא דר״י רבי׳ דרבי׳ ותני לה בהלכתא פסיקתא,
 ובאמת הא דמצריך ר״ש רוב הטהור על הטמא א״צ טעמא, דהא בשאר כלים
 לא סגי במקצת הטהור על הטמא וכמש״כ תו׳ נדה ל״א ב/ ות״ק סבר
 דבאדס סגי במקצתו על הטמא ולא נתפרש טעמא דת״ק. [א״ה, עי׳ חזו״א

 זבים שם סק״ז].

 שם ד״ה וכדברינו כר, שיש כזוכו של זכ היא לענין טומאת משא, כר.
 בל׳ הר״מ שם מבואר דבין במגע בין במשא איכא חומרא חובו דמטמא
 בכל שהו, וכונתו דטומאת זובו אין בו לא שיעור ולא תנאי שלימוח, אבל ב״נ
 אס חתך ממנו בשר כל שהו אינו מטמא לא במגע ולא במשא ואינו מטמא אלא
 באלם שלם ואין לך שיעור גלול מזה, ולין ב״נ לענין אבן מסמא איתא בהדיא
 בת״כ דמטמא באבן מסמא, ואילו היה חילוק בין ב״נ לחבריו היה הר״מ
 מפרש לי׳ בהדיא, וכש״כ אס שנוי לין זה בהדיא במשנת כלים, והר״מ בפי׳
 המשנה שם כתב דמשכבות דב״נ הוא אפי׳ ביש הבדל בינו לבין המשכבות
 והראה על המשנה חבים, ומבואר דחד דינא להו. [א״ה, עי׳ חזו״א כלים

 שם סק״ו].

 שפ ד״ה והנה כתו״כ כר, ואיזה תופפת דין יש באכן מסמא, וצ״ע. כר.
 אינו מובן הלא בתו׳ נלה נ״ה א׳ פי׳ הלבר משום שאין כובל הזב ניכר

 עליו, ואינו מענין המשכנות אלא הוי כקרקע עולם אצטריך לרבויי,

ת ו א מ ו ט ת ה ו ב ת א ו כ ל  ה
 פ״ג הל״א, נכלת כר, ריש ד״ה ונראה לומר בזח, דחנח מבואר הפא כר.

 כ״ז צ״ע דככל אכילות מקרי אכילה כשכא למקום שאי אפשר לאהדורי,
 והעכרת המאכל ממקום שאפשר לאהלורי למקום שאי אפשר לאהלורי זהו
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 משניות ובשעח חיבורן הכל טמא הו״ל להחנות דדוקא חיבור אומן, וכן
 בפי״ב מ״ב תני וכולן אחת אחת בפ׳׳ע טהורות, הו״ל למתני דאס הדיוט
 יכול להחזירן נם בשעח חיבורן טהורין, ולמה ייחד התנא חצוצרת, ועוד דתנן
 פי״א מ״ז קני מנורה טהורין, ופי׳ הר״מ שאין להם שם בפ״ע וקתני בשעת
 חיבורן הכל טמא, וסתם קני מנורה הדיוט מחזירן, ובכ״מ כתב למעשה
 החצוצרה ביחור לאו כלי היא שעיקרה לעשוחה גוש אחד או שנים של מצופוח
 וקו, ואס עשאה חולייה וגם לא חקען בחוזק הראוי לאו כלי הוא כלל
 ובטלה לעתו, ואין מה שימריצנו לנטוח מד?רי הכ״מ. [א״ה, עי׳ חזו״א כלים

 סי׳ ט״ז סק״ל, וע״ש סי׳ כ״ו סק״ט].

 פי״ד ח״ח וה״ט, כלי כר, שיעורו של נקב ככ״ח ככונס משקה ובכ״ש כר.
 לשון הזה תמוה להו״ל לחלק בין עשוי לאוכלין לעשוי ^למשקין, וע״כ
 יש כאן חסרון, ולפיכך הגיה הגר״א כאן כלשון המשנה העשוי לאוכלין
 כמוציא זית למשקין ככונס משקה ואפשר לזו גי׳ הראב״ד [א״ה, ע״ש בפי׳
 הראב״ר בתו״כ] ואפשר להקל בהגה׳ וצ״ל בכ״מ בכונס משקה בכ״א במוציא
 זיתים, ותיבת בכ״מ הוא ר״ת בכלי משקה, בכ״א ר״ת בכלי אוכל.

 [א״ה, עי׳ חזו״א כלים בסופו ל״ה במש״כ סי׳ י׳].

 שפ ד״ה וחנה שפ בר, וא״פ הרי מכואר להדיא דגפ כתוך תוכו כר.
 תימא מה אילו יש לכלי פתח מן הצד ופתחו תוך התנור ודאי צריך
 צ״פ, ומה לי פתח מה לי נקב שדינו כפתח, ותניא בתוס׳ [ב״ק פ״ו] כל
 שאינו מציל באה״מ אינו מציל באהל השת, ואילו כ״ח בארובה ויש בו נקב
 והנקב תוך הבית צריך צ״פ וכיון דצריך צ״פ בכלי שטף אינו מציל, ולא יתכן
 ליחס להראב״ד שיחלוק בזה, ואי גרסינן כאן בתוס׳ אוכלין שבתוכן טהורין
 ע״כ בכ״ח או בכלים עהורין איירי. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ י׳ סק״ה,

 וע״ש סק״ז].

 שפ, וחמת שניקבו ועשאן כטיט שרץ כתנור אוכלין שבתוכן טמאין, כר.
 מדקתני רישא שרץ בתוכן תנור טמא שאין צ״פ לטומאה, שמעינן

 דבסיפא גרסינן טהורין.

ל כר.  שפ ד״ה ונראה כר, דפתימת זפת מועלת נם בשאר הכליפ למי
 צ״ע היכן הוזכר זה בדברי הראב״ד ושפיר י״ל רגם הראב״ל מפרש
 סל וקופה וחמת בשל חרס או בכלים טהורים, ולא פליג אלא בזפת חפת
 בחביח מחזירה לכלי שלם להציל גס על הטומאה, אבל לא בשאר כלים,
 ונראה דשאר כלים היינו שמשמשין בהן בחמין וכדחניא בחוס׳ ב״ק פ״ג
 הזפח •חיבור בכ״מ בדבר הראוי כר קיחון שניקב ועשאו בזפח כר אבל חביח
 שניקבה ועשאה כר ובזפח חיבור כר, אע״ג דהראב״ד לא ניחא לי׳ לפרש
 קופה וחמת דתנן פ״ח בשל חרס דוקא, היינו משום דהו״ל לפרש, אבל הכא
 בתוס׳ הרי מפרש שם בסיפא שאין כלי שטף מצילין בצ״פ מיד כ״ח, וממילא

 משתמע לרישא בכלים המצילין בצ״פ איירי. [א״ה, עחזו״א שם סק״ו].

 שפ ד״ה אלא כר, וא״כ הרי מיושביפ היטב דברי הפפרא כר.
 הלבר מתמיה שהרי תניא בספרא יכול אע״פ שניקבה כר וכמה הוא
 שיעורו כר, הרי מבואר לבנקב שיליף לי׳ למחשיב תוכו הוא שואל כמה הוא
 שיעורו, ואיך יתכן רשביק מלפרש שיעור הנקב הפתוח ראיירי בו ויבוא
 למיהב שיעור הנקב ללא מהני לי׳ סתימה ללא הזכיר כלל לין זה, ולא עור
 אלא ששונה לו סתם ולא חש לפרש, ולא לי בזה אלא ששיעור הנקב ללא
 מהני לי׳ סתימה אינו כלל שיעור השנוי בספרא, אלא צריכים אנו לברות
 לין חלש לבכלי טמא הנקוב ללא מהני סתימת הנקב מרין צ״פ, מ״מ מהני
 סתימת הנקב מלין חילוק תוכות, וברין זה שיעור הנקב המפסיל את
 הסתימה הוא בכ״ח כפי תשמישו, ובכ״ש בזיתים, ובזה איירי בספרא,
 ועיקר הלין לא נשנה במשנה ולא תניא בתוספתא ולא בספרא ולא בגמ׳
 ובפוסקים, ואיך יתכן לכוין ללבר נעלם ולהעלים מאתנו כל כך, ועיקר הרבר
 קשה שאס כלי הפנימי טמא הלא האוכלין שבתוכו טמאים, ומה שייך ללון

 כאן מחמת השת שבחיצון.

ת ו א ו ק ת מ ו כ ל  ה
 פ״ו הל״ד, הלוקח כוי, ד״ה ונראה כר, והפשוט כזה, משום דכל שקכועין כוי.
 כונת הגאון ז״ל דקיי״ל חקקו ולבסוף קבעו פסול משום שהיה לו
 תורת כלי בתלוש וכדאמר ב״ק ס״ז א׳, והכא בניקב בכדי טהרתו שאין כאן
 כלי ס״ל להר״מ ראם קבעו דינו כקבעו ולבסוף חקקו, והר״א ס״נ רכל
 שלא נשבר רובו שעדיין כלי הוא לענין צ״פ בזוטרי, ולענין שדה שבים,
 כי קבעו חשיב כחקקו ולבסוף קבעו, וכן מבואר בבהגר״א סי׳ ר״א ס״ר!
 כ״ט וסק״ל, ומיהו דוקא לפנין לטבול בחוכו' חשיב כחקקו ולבסוף קבעו,

 הן מוכשרין, והנה גם ללעח הר״מ ע״כ קרא ליוחן מים על זרע יש בו
 גם רצון תלישה, דהא במים על זרע איירי ולא בזרע על מיס כדאיתא בח״כ,
 וגם איירי בתלושין כדאיתא שם וא״כ ע״כ יש כאן רצון תלישה ג״כ, מיהו

 ללעת הר״מ בעינן ג״כ נגיעת הזרעים לרצון וזה שחידש כאן.

 פ״ז חל״ח, הנתנוק כר, שהזכיר שפ חוא טופח להטפיח יעו״ש, כר,
 צ״ע דבמשנת עדיות פ״ד מ״ו נחלקו ר״י וחכמים דרבנן סברי כל
 שנשאר משקה טופח טמא ור״י סבר טופח ומטפח, ופי׳ שם הר״מ דטופח
 היינו שהיד מחלחלחח וטופח ומטפח (הייה) [היינו] שאוחה היד
 המחלחלחח יכולה ללחלח חברחה, ופסק דאין הלכה כר״י, והר״מ פי׳ כלים
 פ״ח מ״ג משקה טופח היינו אשר בו כדי לטפוח בו היד, ובפ״ר! דטהרוח
 מ״ט כחב הר״מ משקה טופח היינו כדי לטפח היד כמו שבארנו פעמים
 רבוח, הנה מבואר דמשקה טופח הנזכר בכל המשניוח היינו להטפיח היד,
 ובזה קיי״ל לדינא דיש בזה שיעור משקה ליטמא ולטמא ולהכשיר ולחבר
 וא״צ טלה״ט, ומשקה טופח דתנן פ״ח דטהרות דאינו חיבור לא לטומאה
 ולא לטהרה מפרש הר״מ דקאי אקטפרס, דאע״ג דמשקה טופח נח ומתקיים
 גס בקטפרס מ״מ אינו חיבור, אע״ג דבגיטין פי׳ דמתנ׳ גס באשבורן קאמר
 ומשום דבעינן טלה״ט, מ״מ למאי למסיק דהא דתניא טלה״ט חיבור
 ר״י היא הדרינן לפרש משנתנו דמשקה טופח מלי לי׳ שיעורא, ומ״מ אינו
 חיבור משום דאיירי בקטפרס, וזה מבואר בר״מ בפי׳ המשנה. שם, ומבואר
 כן בר״מ פ״ז הל״ה שהביא הגאון ז״ל, והנה לא הוצרך הר״מ להזכיר ראם
 אין המשקה טופח אינו מחבר אף באשבורן, דממילא משתמע, להרי הזכיר
 משקה טופח בקטפרס בשביל שיעורא דפחות מזה לאו משקה הוא לבטלה
 במיעוטה שאף אס הוא טמא נעשה טהור, וכשסיים אבל המשקין שבאשבורן
 חיבור היינו משקה טופח שהזכיר, וכן מש״כ הר״מ בפ״ז [ה״ו] ואס היה
 המשקה עומד אפי׳ כעין החרדל כר, לפי׳ הכ״מ צ״ל דכעין החרדל חד
 שיעורא הוא עם טופח, דודאי אס אין המשקה טופח לאו משקה הוא
 דמחבטל במקום שהוא מונח, ואין שיעור טופח מה׳ שיעורים אלא מסוד
 החכמים שזה מתבטל, וכמבואר בירר ברכות הובא בראב״ד עדיוח שם
 דמחלקין בסברא בין גוף האדם למפה לב״ש וב״ה, ואמנם פי׳ הכ״מ תמוה
 דאי כעין החרדל קאי אמשקה א״כ לא נתפרש דין ג׳ וד׳ חתיכות אי מצטרפין
 במשקה ועומד שזה עיקר דין המשנה, וכן לשון מצרף את כולן לא יתכן
 מי המה כולן הלא לא הזכיר בסיפא רק ב׳, גס אין דרך להזכיר חרדל אלא
 בשיעור אוכלין, ועוד אי חרדל דוקא מנ״ל שיעור חדש ואי אפי׳ פחות לימא
 כל שהו, אלא ודאי כעין החרדל על אוכלין קאי, ובמשקה טופח איירי.
 [א״ה, עי׳ חזו״א טהרות בסופו בהוספות למס׳ טהרות, וע״ש מקואות

 תנינא סי׳ י׳ ס״ק י״ב, וטהרות סי׳ י״א סק״ד].

 שפ ד״ה והנה י״ל כר, דבל המחובר למקוה חל כי׳ שפ מקוה, כר.
 לפ״ז אין דין כשפה״נ אלא בליכא שיעור מקוה במקום אחד אבל
 באיכא שיעור מקוה במקום אתל סגי בטלה״ט, וזה אינו דהא עוקת המקוה
 יש במקוה שיעור ומ״מ בזמן (שממעלת) [שמעמדת] עצמה בעינן כשפה״נ,
 וכן שוקת יהו משמע שהיה מקוה כשר בצדו ומ״מ בעינן כשפה״נ וכדאמר

 יבמות (ט״ז) [ט״ו] א׳. [א״ה, עי׳ חזו״א מקואות סי׳ ז׳ סק״ד].

 שפ פד״ה ונראה כר, ולחכי הוא שהשמיטו הרמב״פ, כר."
 אם אפשר לפרש כן דברי הר״מ בס׳ היד דס״ל דמשנתנו דמשקה טופח
 אינו חיבור נשנית לר״י אבל לדידן אין נפקותא בזה, אכתי הי׳ לי׳ לפרש
 משנתנו דתנן משקה טופח אינו חיבור דאתיא כר״י ובמקום דקטפרס חיבור,
 ורבנו פי׳ המשנה דקטפרס פשוט שלא נשאר בו רק משקה טופח ואינו חיבור

 משום קטפרס וכמו שכתב בס׳ היד.

ם י ל ת כ ו כ ל  ה
 פ״י הט״ו, ד״ה וחנה ככליפ כר, חרי כע״כ דחשוב כלי כפ״ע, או דיש כר.
 צ״ע דא״כ למה באמת צריך טעם דראוי להקישו או לגמע בו מיס,
 למה לא יספיק התשמיש של שניהם יחד כמו כקדירה וכעדשה של נזם,
 וכמו גרגר של אשכול דיהיב הר׳״מ טעמא שאין לו שם בפ״ע, וכן עקרב
 של פרומביא, אלא.ודאי הזוג והעינבל נקראו זוג ואין לכל אחד שם בפ״ע,
 ומ״מ בתשמיש מקבל טומאה שאין שם אלא סימנא על חשיבות תשמישו
 ולהיותו עיקר, והרי שלשלת של סיטונות טמאה אף שנקראה שלשלת סתם.

 [א״ה, עי׳ חזו״א כלים סי׳ י״ד ס״ק י״ד].

 av כפוף הדיבור, וחיינו כמש״כ.
 חימא אי כל הני דאין להן שם בפ״ע שאינן טמאין אלא בשעה חיבורן
 צריך חיבור אומן למה לא חני לי׳ החנא לין זה בכולל, וכשחני בפי״א בכמה
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 וכרתנן פרה פ״ח מי״א ובלבל שישמרנה שלא יפסיקנה אדס, ובר״מ פ״ו
 מה׳ פרה הט״ז סיים ונמצא ממלא מן המיס שפסקו החלתן מן המעיין.

 [א״ה, עי׳ חזו״א מקואוח קמא סי׳ ר סקי״א].

 פ״ט הל״ו, ד״ה אלא כוי, דלדעת הרמב״פ כל שנתלש אינו מטהר כר.
 אין כן לעח הכ״מ וכמש״כ לעיל. [א״ה, פ״ע הל״ט ד״ה שם ד״ה

 והנראה, ושם ל״ה ובאמח].

 פ״ד הל״ד, המופר כר, והמ״מ חידש דגם שמירה מעולה לא מהניא כוי.
 חימא הא גמ׳ ערוכה היא ב״ק ל״ט ב׳ רבשמר שמירה מעולה נם חם
 פטור דאמר שם אי דעבדי׳ לי׳ שמירה כלל כלל לא, ר״ל דלא מהני כאן צד
 תמות ולכך מוקי לה רבא בעבדי׳ שמירה פחוחה ואז מהני צד המוח, וכן
 בגמ׳ מ״ה ב׳ אמר מבעי לי׳ שמירה מעולה וכן רהיטא כל הסוגיא שם,
 וכבר כתב הכ״מ בשם הר״מ בעצמו שהוא ט״ס, והסמ״ע סי׳ שצ״ו כתב

 דגם במ״מ יש ט״ס. [א״ה, עי׳ חזו״א ב״ק סי׳ ז׳ ס״ק י״ב].

 שם ד״ה והנה כב״ק כו/ כיון דהניז^ גובהו בחובו של הבעלים, כר.
 אילו היה החוב על כל נכסיו ה״נ, אבל הכא אין כאן חוב על הנכסים
 ולא אקרקפתא דגברא, אלא השור נקנה להניזק לר״ע ומשתעבד לר״י הו״ל
 מזיק גופו, כמו בנא שמרו והמית אדם דג״כ אינו רק גרמא שב״ד ידונו אותו,
 אלא כל שסופו של שור להפסד בפשיעתו היינו פשיעת שומרין. [א״ה, עי׳

 חזו״א שם סק״ח, וע״ש בכה״ע].

 פ״ד הי״א, מפר כר, ד״ה והנה יש בו׳, הרי דמיפטר אע״ג דלא יהיב לי׳ כר.
 צ״ע לנא מפטר אלא מן האונסין אבל בגו״א ודאי חייב הראשון וכמו
 שפרש״י בב״מ ובב״ק, וכן ש״ח שמסר לש״ח וש״ש לש״ש אם פשע השני
 גובה מן הראשון אפי׳ למ״ד שומר שמסר לשומר פטור, דודאי אי אפשר לי׳
 להסתלק בלא ידיעת הבעלים והסכמתו, בדבר שחייב לשלם והשני אינו רוצה
 לשלם או שאין לו, ולא נחלקו אלא בדבר שאילו אירע אצל הראשון היה פטור
 השתא כשאירע אצל השני אי פטור, ולא שייך כאן לא הסתלקות ולא גברא
 בחריקאי, אלא רוצה ליפטר משוס שנתמלא המוטל עליו בשמירתו אם ע״י
 עצמו או ע״י אחרים, ומ״ד חייב בעי טעם דמחשבא פשיעה בתחלתו, או
 משום דלא מסיק לי׳ בשבועה, ובזק שלא נשמר כראוי תחת יד השני ודאי
 יכול לגבות מן הראשון לכו״ע, ואין רצוני בפקדוני ביד אחר וגרועי גרעי׳
 חד טעמא הוא שאין רצוני בשמירת האחר שאיני רוצה לבטוח בו וכש״כ
 כשהתנית מראש לגרע השמירה, והלכך חשיבא המסירה פשיעה. [א״ה, עי׳
 חזו״א שם ס״ק ט״ז, י״ז, ועי׳ חזו״א חו״מ סי׳ ה׳ סקי״א, ובכה״ע שם].

 שפ ד״ה והנה לענין כר, ולא היכא דבל יומא גכי׳ הוו מפקדי, כר.
 אין כן דעת המרדכי וש״פ כמש״כ הש״ך סי׳ ע״ב ס״ק קל״ד. [א״ה,

 עי׳ חזו״א חו״מ שם סק״ה, י״א, וסי׳ א׳ ס״ק כ״ח].

 שפ כתחלת ד״ה והנה כרמכ״פ בפ״ד כוי.
 צ״ע למה לא נקבל מש״כ הכ״מ בשם רבנו בתשובתו לחכמי לוניל.

 [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ז׳ סקי״ב].

 שפ, שהוחזק דלא פגי לי׳ כשמירה מעולה זו, כר.
 אינו מובן דאס הדלת אינה מתקיימת בפני השור ודאי חייב אפי׳ ש״ח,
 להו״ל פשיעה כיון דיודע שאין זו שמירה, ולענין שמירת גופו ודאי לא יצא
 ירי חובתו וה״ה לענין שמירת נזקיו, ולא מקרי שמירה מעולה אלא בשמירה

 בטוחה אלא שפרצוה ליסטים וכיו״ב.

 שפ, אבל אה״נ דלנכי הניזק אין הכעליפ נפטרין לעולם כר.
 צ״ע דהר״מ כתב בהי״ב, דאס הוא תם גובה p הבעלים מגופו אפ״ג
 שאין לו לשומר נכסים לגבות הימנו, ומבואר דבמועד אינו גובה מן הבעלים

 וכ״כ הל״מ. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ז׳ בכה״ע].

ה ב נ ת ג ו כ ל  ה
 פ״א הט״ו, ד״ה ונראה כר, היינו דוקא כשהגנבה כעין, ומשופ כר.

 צ״ע הלא עיקר קרן כעין שגנב כר, באין הגנבה בעולם איירי, ולמה
 אמרו העב״ד כיון דאינו משלם כשעת העב״ד רק כשעת הוצאה p העולם.

 שפ, משא״כ כליתא לננכה, דאץ כר.
 לפ״ז אפי׳ באיתבר ממילא ואח״כ הוזל נמי אינו משלם כפל כשעת
 העב״ד אלא כשעת הוצאתה p העולם, ולא משמע כן לא בר״מ ולא בטור.

 אבל לענין לפסול את המקוה כיון דגם בתלוש לא היה בר קבלה מפני הנקב
 כי קבעו ג״כ אינו פוסל. [א״ה, עי׳ חזו״א מקואות תנינא סי׳ ב׳ סק״ב, ג׳].

 שפ ד״ה והנה כר, אכן הרמכ״פ הרי לא חלק כלל כר.
 כנראה דעת הגאון ז״ל לפרש דמתנ׳ דסילון שהוא צר מכאן כר, פליגא
 אתוס׳ דתניא אם היה כפוף כ״ש פוסל, אבל לא יתכן דודאי בפסול ג״ל
 בעינן שיתמלא לדעת, וכל שלא נעשה לקבלה ולא ניחא לי׳ בקבלתו אינו פוסל,
 אבל לחבר המקוה ודאי בעינן שבכל הצנור יהי׳ מקוה כשר וכמש״כ הגאון ז״ל
 ללעת הראב״ד, ונראה דמודה הר״מ בכפוף וסתם צנור לאו כפוף הוא,
 והרבה קיצר הר״מ כדי לא להלאות התלמידים. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ג׳

 ס״ר! י״ג, וסי׳ ד׳ סק״ג].

 פ״ט חל״ט, מעין כר, ואח״כ יוזנאין מן השוקת ונזחלין, כר.
 האי ונזחלין היינו כמו ושוטפין, ויש על מה לדון, ושם נזחלין כאן

 הוראה על מציאות ואינו מרמז על דין זחילה.

 שפ ד״ה והנראה כר, וכמו שפפק כן גפ גכי גל שנתלש כוי.
 הגאון ז״ל נטה מדברי הכ״מ שמחליט בדעת הר״מ דגל מטהר בזוחלין,
 שהרי גפל על האדם ע״כ הוא זוחל וכן מטביל ברשין, ונוטף טפין גרע טפי,
 שהרי ע״כ הטפה לאו מעין הוא אפי׳ קדם שפירשה מן האק לאויר, דאי
 הטפה קדם שפירשה מעין היא א״כ כשסמך מקל ועשאו זוחל המיס הנזחלין
 מחוברין למעין כשר היינו הטפה המחוברת לאס וכל שמחובר לכשר כשר
 וכמש״כ למטה, ועוד אם הטפה נפסלת כשפירשה לאויר והמקל גורם שלא

 תפרוש לאויר אין כאן הוי׳ כלל.

 שפ ד״ה אלא כר, דר׳ יהודה פוכר דמזחילין ככל דבר, כוי.
 הר״מ בפי׳ המשנה פי׳ ללוקא מקל וקנה שהן פשוטי כלי עץ מכשיר
 ר״י שטומאתן מלרבנן, וא״כ למה מכשיר ר״י בהעבירו ע״ג כלים, שטמאין
 מלאוריתא, אבל כל שמחבר למעין כשר אין כאן פסול של הוי׳ ע״י טומאה,
 לכיון שמקצתו כשר בהחלט כל המחובר לו כשר, ואין חסרון מחמת שרבר
 המק״ט גורם חיבורו ליותר מפסול ליכא ובא החיבור ומכשירו, ועול לאין
 הכלים גורמים כלל להמים שיבואו לבלא הכלים ג״כ יבואו המיס, אלא
 טעמא דד יוסי כיון דאין טובלין ע״ג הספסל הו״ל מים שכנגל הספסל
 כפסולין ובטל לי׳ חיבורו למים מדרבנן, ור׳ יהודה סבר דאע״ג דאין טובלין
 ע״ג ספסל מדרבנן מ״מ לא החמירו כל כך למחשב הפסק, א״נ ר״י לא גזר
 כלל ומכשיר אף על הספסל, והנה חנן העבירו ע״ג שפה כ״ש כשר חוצה לה,
 והיינו מפני שכל המים מחוברים להאי כל שהו הכשר והרי המיס שעל שפה
 הוי כהעבירו ע״ג כלים, והרי נתחבר ע״י מק״ט אלא ודאי ז״א וכמש״כ,
 ועי׳ חזו״א [מקואות] תנינא סי׳ ג׳ ס״ק י״ח. [א״ה, עי׳ עו״ש סי׳ ח׳ סק״ב].

 שם ד״ח אכן כר, והטעפ כזה, או משופ דעיקר הלכה כר.
 צ״פ שלא הביא לברי הרא״ש בתשו׳ כלל ל״א ד״ז, שכתב הטעם כיון
 דמקוה נפשה בידי אדם ועיקר הויתו ע״י אדם, מיהו עיקר לברי הגאון ז״ל
 [ק׳] שהרי המים השוטפים פד השוקת הן מפין ואין זוחלין חסרון בהם,
 והן מחוברין למיס שבשוקת שהן אשבורן ודין הוא שלא יחול עליהן שם
 שאובין, והר״מ לא הזכיר נזחלין אלא לאחר שיצאו מן השוקת, ובזחילה ההיא

 אין לנו נפקותא. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ג׳ ס״ק ט״ז].

 שם ד״ה וחנה כזכחיפ כר, ואע״פ שהמים ככר נתרחקו מן הדבר כוי.
 הגאון ז״ל לשיטתו לטפה הנופלת הויא כגל שנתלש וכל זמן שלא
 פירשה הויא מעין כשר, אבל למש״כ לעיל טפין לאו מעין והמקל מהוה
 מעין, אבל מה שמעין עובר על לבר המק״ט ושוטף הלאה לא מקרי הוי׳
 פ״י לבר המק״ט, רק במי חטאת צריך שלא יפרשו המים מלבר המק״ט

 לכלי הקילוש.

 שפ, וע״כ הוכיח מזח הרמב״פ, דטיירי כגוונא כר.
 אינו מובן אם המיס שבחוך הכלי מחוברים למעין בלא עלי הירקות
 א״כ מה צורך לעלי הירקוח, אלא עלי הירקוח מגביהין אח המים ממעל
 ללופני הכלי, ואם מוציא אח העלים מן המים המיס מנמיכים וישארו רפנוח
 הכלי ממעל המים ויבטל גם חיבור למעין. [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ח׳

 םק׳׳ח, וחזו״א פרה סי׳ י״א םקט׳ץ, ט״ז].

 שם ד״ה ובאמת כר, הרי דגל שנתלש אינו ממהר בזוחלין, כוי.
 עי׳ כי׳מ שהחליט הפכו, ואמנם לענין מי חטאה מפורש בר״מ פ״ו

 מה׳ פרה הט׳׳ז שאם נפסק p המעין פסול.

 שפ, ולדעת חר״ת גם אם חס אז תלושין מהמעין כר.
 נראה ללפנק קילוש מולה ר״ת שאם נחלש לא מקרי מים חיים אל כלי
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 חשוב שינוי אף שהפירי פחתה שוי/ וכ׳׳כ הש׳׳ך סי׳ שם״ג [סק״ו] מהג״א
 בשם הירו׳ שאמרו מפני הכנימה חשיב שינוי, נראה דהיינו רקבון השולט
 כפירות ע״י הרוחשים באויר שקורין בצילים, ואינם נראין למין והם מכליס
 הפירי לגמרי, אבל מן התולעים [הרי הן, כ׳׳ה בש״ך] כבריאים, שכל הפירי
 אינו מתקלקל כמו שמצוי בפרי p ובירקות הגינה, ועוד דבגמ׳ צ׳׳ח ב׳ פריך
 מהא דתנן משלם כשעת הגזילה, ומאי קושיא ?הי דמשלס כשעת הגזילה
 אבל שפיר משלם בפירוח הנשארין. [א״ה, עי׳ אזו״א שם סי׳ כ׳ סק״ג,

 וסי׳ י״ז ס״ק ט״ו].

 שפ ריש ד״ה ובאמת פר, פליפ אחרים דצריכין להיות דוקא שלמיפ פר.
 אינו מובן דהא אפי׳ שלמים אינו יכול לשלם רק בכסף או בכלי פרטי
 זה שגזל, ויליף לה בירו׳ מאשר גזל, ובכלל זה דבכחשא דלא הדר לא מצי
 למימר הש״ל דאין זה אשר גזל, ולמה שפרש״י צ״ל א׳ כחשא דלא הדר
 היינו נשברה רגלה או מתה, א״כ לא מש״ל כלל חשלומין בשברי הגזילה

 דלעולס אומר לו הש״ל.

 שפ, הרי פשיטא דבל שנשבר מעט שוב פר.
 באמת אי אפשר לו לשלם לא בשלמים ולא בשברים ־אלא בכסף או בכלי
 כעין זה שגזל וכמש״כ• תו׳ ב״ק י״א א/ ואין לנו גדר מדויק בכלי שיהי׳ כזה
 שגזלו, אלא שבשביל שעיקר טענת הנגזל שרוצה במטבע ולא בשוה כסף הוא
 שיטפון שרוצה למלא חסרונו ולקנות אותו כלי שגזלו ואינו רוצה לטרוח
 למכור מטלטליו שיתן לו בתשלומין, ולפיכך אס הגזלן נותן לו אוחו כלי
 שגזלו כבר בטלה טענת הנגזל, ואפשר שכל שיש גריעותא בהאי כלי שנותן
 לו אף ששויו כאותו כלי שגזלו יכול הנגזל למאן ולומר למטבע טוב לו יותר
 שיקח כחפצו הוא, ולפ״ז אפי׳ יתן לו בהמה כחושה הכחשה דהדר בתורת
 תשלומין, יכול למאן אף שיש בה די שוי׳ של התשלומין שהוא חייב, וכן יכול
 למאן ליקח פירות רקובין מעט, ולפ״ז אין לדמות דין הש״ל לדין תשלומין
 דבזמן שמחזיר לו את שלו אינו יכול לתבעו בשביל שינוי מעט דהרי זה עצמו
 שגזלו וקרינן בו והשיב, אבל כשמשלס לו בכלי אחר שיש לו השתוות עם
 אותו שגזלו יכול לבחור בכסף שיקנה בעצמו כחפצו שהרי גס הכסף אינו זה
 שגזלו אלא קירוב האפשרי לפייסו, (וכן) [וכל] שיש שינוי בזה שמשלם

 יכול למאן.

 שט ד״ה והנה ככ״ק דף צ״ז כר, או בהנכילה לחוד, ודאי דלא, כר.
 צ״ע דהא באמת פרש״י כן נ״ד א׳ ד״ה [בהכחשה] ואף לפי׳ הר״מ
 פ״ג מה׳ נזילה ה״ד דהיינו חולי שאין לה רפואת תעלה, מ״מ שמעינן דא״צ
 לשלם פחת נרשב״א צ״ד א׳ לשינוי אינו קונה, ואס כונת הגאון ז״ל לפרש
 הש״ל דרשב״א היינו שמשלם בהשבריס אבל צריך לשלם פחת, קשה דהש״ל
 שבכל הש״ס אינו כן, והדבר מוכח בגמ׳ צ״ה א׳ דדייק דר״מ אית לי׳ שינוי
 קונה מדפליג בעבדים ולא פליג בבהמה, והלא בדברי ת״ק תני משלם כשעת
 הגזילה, ובזה אפי׳ שינוי אינו קונה הדין כן רק בעבדים סבר ר״מ דאינו
 משלם כלום, אלמא דלמ״ד שינוי במקומה עומדת אינו משלם פחת, ובגמ׳
 צ״ח ב׳ פריך והתנן פירות והרקיבו משלם כשעת הנזילה, ומאי קושיא הא
 דאמר אומר לי׳ הש״ל היינו שיוסיף לשלם כשעת הגזילה, אלא ודאי הש״ל
 היינו שא״צ לשלם פחת, וממקומו הוא מוכרע דהא קתני לי׳ בהדי חמץ'ועבר

 עה״פ ואידך. [א״ה, עי׳ חזו״א שס סי׳ ז׳ סק״ה, וסי׳ כ׳ ס״ק ב׳—ה׳].

ק י ז מ ל ו ב ו ת ח ו כ ל  ה
 ם״ז הל״ד, וכן כר, הרי להדיא דלמ״ד לא שמי׳ כר.

 כבר תירץ המ״מ והש״ך סי׳ שפ״ו בשם הרמב״ן ועי׳ במל״מ, שאין
 הכרע כלל מן הגמ׳. [א״ה, עי׳ חזו״א ב״ק סי׳ ה׳ סק״ב].

 שם ד״ה ונראה כר, צריו להיות חייב משופ גזלן גפ בשוגג, פו/
 לא נראה כן אלא אפי׳ נטל.את הככר ונגעו בשרץ בשוגג פטור אע״ג
 דלחזקי׳ נמשה גזלן עליו, וכן מנסך לא אמרו בגמ׳ וחזקי׳ מפרש מנסך
 מערב, וחמץ ועבר עליו הפסח לא שייך כדי שיודיעו, ואפי׳ את״ל דגזל
 תרומה ואח״כ נטמאו אצלו בשוגג אינו יכול לומר הש״ל לחזקי׳ כיון שנעשה
 גזלן מעיקרא, מ״מ כשהגזילה נעשית בזה שנוטלה לטמאתה ודאי בשוגג
 פטור, ועוד אס שגג שלא ידע שהן מ״ח או שלא ידע דמלאכה פוסלת ולא
 נטל כלל להפסידו במחשבתו נראה דלא נעשה גזלן בהגבהה זו, ואינו חייב

 רק משום מזיק שנתרבה שוגג, וזה קשה למסקנת הגאון ז״ל.

 שפ, שפיר נוכל לאוקמה כשוגג דמזיק פטור כהיזל, שאינו ניכר, כר.
 תימא דאיך סתיס התנא ותני פטור מדיני אדם והחסיר תנאו דדוקא
 בשוגג, וכששונה התנא דיני חיוב נזק איך שביק דין מזיד לאשמעינן לחייב

 שם, ושעת העמדה בדין מיקריא, כיון כר.
 בל׳ הר״מ ועכשו בשעת העב״ל, ותיבת ועכשו מורה על העב״ל ממש, וכ״כ

 הרא״ש גמר לין, וכ״ה בראב״ל בש״מ ב״מ מ״ג ב׳.

 שם, שכתב כן להדיא דכשברה כר.
 ר״ל לאע״ג להוזל בשעת העב״ל משלם כפל כשעת שבירה כ״ה ע״כ
 כונת הגאון ז״ל, ותימא לליתא זה ברא״ש רק בטור סי׳ שנ״ל משמע כן,
 ומ״מ משמע לבאיתבר ממילא לא אזלינן בתר שבירה אלא כשעת העב״ל,

 לאל״כ בטל שעת העב״ל לגמרי.

 שם ד״ה והנה הד כר, הא כע״כ איירי כגוונא דלא הוי כר.
 כ״ז ע״פ מש״כ הגאון ז״צ לק׳ בה״ג פ״ב הט׳ץ עיי״ש.

 שם, וגם די״ל, דאס היתוז חוזרת עדיין לבעלים הוה חייל בה כר.
 אי מדעתו ודאי חשיבא חזרה קרן שהרי אין כאן חיוב קרן בשעה

 שבאים לב״ד, וע״כ כונת הגאון ז״ל שהחזירו בע״כ.

 שפ, דלא איכפת לן עוד כזולא שאח״כ גפ לענין כפל ודו״ה, כר.
 תימא למה ישלם יותר ממה ששוה בשעה שטובת ומוכר, וכיון דלענין
 טביחה ודאי פטור מיוקרא דמעיקרא ה״ה בכפל, דכפל הטביחה כלול בדו״ה.

 שם, לא יתכן אלא אם נימא דכפל כר.
 אינו מובן הלא כפל מלוה חדשה שחייבתו תורה, ואחת היא אם חייב
 לשלם במטבע דוקא שיהא נוח לו לקנות חפץ כזה שגזלו או שיכול לשלם
 בסובין, ואי בזה שאינו יכול להשיב לו את השברים בתורת השבה שהרי הן
 עדיין שלו חשיב כאין הגזילה בעין ובתר האי שעתא משברה אזלינן בשיווי
 דמיה, אפי׳ אי יכול לשלם כפל בשברים בתורת פרעון שפיר אזלינן בתשלומי
 כפל בתר שעח שבירה, שהרי זה שבידו להחזיר השברים בפרעון כפל אינו
 בדין השבת גנבה אלא בתורת תשלומין כמו שנותן שאר סובין, והראב״ד
 שסיים כמו בגזילה ודאי כונתו שכפל שהוא חוב חדש לא שייך בו אשר גזל

 כעין שגזל. [א״ה, עי׳ בכה״ע חזו״א ב״ק סי׳ ז׳ ס״ר! ב׳—ה׳].

 פ״ג הל״ב, סד״ה אלא, משוס הגבהה, וכש״נ.
 צ״ע דמ״ט לא הוי יד, אמנם ברמב״ן שבח צ״ב א׳ מבואר דלמאי דמוקי
 לה בשלשל ידו למטה מג׳ איירי שהאסקופה גבוה מעט מידו וכנופל מן
 האסקופה נופל בידו ואויר שלמעלה מידו לא קנה לו שאין ליד אויר, והלכך
 כשנופל הכיס בידו איסור שבח ואיסור גנבה באין בב״א, ובגמ׳ לפריך
 איסור גנבה קדים היינו לרבינא דגורר לרה״ר, וא״כ מוכח בהיפוך דאע״ג
 דלא חשיבא משיכה לגבי כיס מ״מ חשיבא משיכה לגבי המטבעוח שהן בחוץ,
 וכן הדין נותן דבמשך בכליו של מוכר אין המשיכה בכלי [כיון שאינו קונה
 את הכלי] אלא במה שבתוכו, ומאי אכפת לן שאין כאן משיכה בכלי הרי

 משך את המטבעות, ואין הכיס מבטל את משיכת המטבעות.
 ומה שלא הביא הר״מ סיגיא דשבת נראה דגרס כגיר׳ ר״ה גאון
 שהביא הרשב״א והא איכא שנצין, ומבואר דסתמא הכי הוא, וכיון דניחא
 בסתמא לא חש לפרש במה שנוגע לדין שבת ולדין קנין דמבואר כל זה

 במקומו.
ה ר י ב א ה ו ל י ז ת ג ו כ ל  ה

 פ״ב הט״ו, גזל כוי, ומוקי לה הה״מ דאיירי בשכר קטן,שעדיין שמו כר.
 אבל א״כ הו״ל להר״מ לומר דאס רוצה בשבריו אין שומעין לו שהרי
 סתם שבר יש בו שינוי מעשה, והמ״מ נקט לי׳ בלשון אולי. [א״ה, עי׳ אזו״א

 ב״ק סי׳ ז׳ סק״א, וסי׳ כ׳ סק״ב].

 שפ ד״ה והנה ככ״ק דף צ״ו כוי, ודאי צ״ל דר״ח פ״ל ג״כ דהכהמה כר.
 לפ״ז לא בא ר״א לאדש דטלה ונעשה איל הוי כבהמה והזקינה דזה
 פשוט, אלא ר״א בא לאשמעינן דבהמה והזקינה אשיב שינוי גמור גס לענין
 לקנות, ולא יתכן לפ״ז הא דאמר לי׳ מ״ק לר״א צ״ו ב׳ אפי׳ גנב טלה כר,
 והאי אפי׳ קאי אמתנ׳ דבר יה והזקינה, והלא במתנ׳ תנן רק לענין שאינו
 יכול לומר הש״ל ובזה הלא א״צ להא דר׳ אלעי והו״ל למימר אפי׳ לקנותו
 אשיב שינוי, אלא ודאי הזקינה הוי שינוי טפי דהא זקן אשיב מוס בכורות
 מ״א א/ והוי שינוי הגוף טובא, אבל הזקין בשנים ונשתבא בגוף לא אשיב
 שינוי רק בשנים המשנים שמו כמו טלה ונעשה איל עגל י ונעשה שור פליגי
 ר״א ור״א, אבל בן שתים ונעשה בן ג׳ וד׳ וה׳ כל זמן שלא נזדקן לכו״ע

 לא הוי שינוי.

 שפ, שהרקיבו מקצתפ אין המקצת שנשתנה שייר כלל להנשאר, כר.
 א״כ לא שייך לאלק בין מקצת לרובן דהוי כגזלו ב׳ פרות אתת נשתנתה
 ואתת לא השתנתה, אלא ודאי דמקצתן וכולן היינו במהות הרקבון ויש שאין



ן גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי איש 23 ו  חז
 לעלות והרי ג״כ מתעה את הב״ד לפעור מעגלה ערופה שלא כדין] לעדות
 מיוחדת הויא עדות גמורה והרי כונסין לכיפה ע״י עדות מיוחלת וכדאמר
 סנהדרין פ״א ב/ ועיקר דברי הר״מ לא יתכן לפרש בעדות מיוחדת, לכיון
 דיש חילוק לדינא אי נקטינן לי׳ לספק או נקטינן לי׳ לודאי דאי נקעינן דודאי
 לא ראה נפסל לעדות, ואי הדבר ספק נשאר בהכשרו, ודאי על הר״מ למנקט
 לשון הנהוג בסתם עדות, ולא למנקט לשון הנהוג בעדות מיוחדת שזו מדת
 חכמים ליתן לה שם לוי ולקרותה עדות מיוחדת, והלשון שבעדות מיוחדת
 שזה שאמר ראיתי נא הוכחש בודאי אינו אמת בעדות גמורה נמצא דשבק
 דין האמת בסתם עדות, וזה לדברי הגאון ז״ל, אבל למש״כ גם בעדות

 מיותרת זה שאמר ראיתי עדותו בטנה בהחלט.

ם י נ כ ת ש ו כ ל  ה
 פי״א הל״א, מי כר, ד״ה והנה כר, וליכא למימר ראשו משום חציו כר.

 ז״ל תו׳ שם אם לא נחלק בשחיטה ול״מ לחלק כיון דאפי׳ מיתה גמרינן
 מממון, והגאון ז״ל פי׳ דכונתס דאין לומר דגזה״כ הוא מזקין דהא גמרינן
 גס מיתה מנזקין, אבל נראה דכונת תו׳ דאין לחלק בין שחיטה לנזקין משוס
 דבשחיטה בעינן נח גברא, דהא אפי׳ מיתה דבעינן כח גברא ילפינן מנזקין
 וש״מ דאש מקרי כח גברא, וכ״ה בהדיא בש״מ ב״ק נ״ו א׳ דרוצח בעינן
 כח גברא, והוא מבואר בגמ׳ סנהדרין שם דפריך ממקדש ונפל על ידו,
 ואי רוצח לא בעי כח גברא מאי קושיא נימא דכדור החוזר מן הכותל כיון
 דהוי כח חוזר ולא עיקר כח גברא לא סגי במידי דבעי כח גברא, אבל לענק
 חיוב רוצח סגי כיון דמכחו חוזר והורג רוצח הוא, אלא ש״מ דרוצח בעינן
 כח גברא, וכן בחולין ט״ז א׳ אמר דכח ראשון כשר בשחיטה וכדר״פ, ומנ״ל
 להכשיר כח ראשון דהא גם כח ראשון אין במים כח אדם ואין דברי ר״פ
 אלא לענין לחייב רוצח, אלא ודאי כדברי הראשונים ז״ל דרוצח בעי כחו דוקא,
 ואשו חשיב כמו כחו כיון דהאדם הוא הממציא לרוח שילך את האש וכזורה
 ורוח מסיעתו, ועל זה סובבים כל דברי התו׳. [א״ה, עי׳ חזו״א ב״ק

 סי׳ ב׳ ס״ק ב׳, ח׳].

 שם, דכאמת הדכר כן דאשו הויא חציו ממש והולכת מכהו, כר.
 אינו מובן איזה כח דוחף של האדם איכא באש, והלא הרוח מוליכתה
 לצל שכנגל הרוח ואין ביד האדם לשלוט ברוח, אלא הולכת הרוח מתיחסת
 אל האדם בשביל שהוא מכין אח האש ומוסרה ליד הרוח וחשיב חציו,
 וכמו כן זורה ורוח מסיעתו הוי חציו, וזה עדיף מאבנו שהניחה בראש גגו
 דהתם יש הפסק בין מעשה אדם לכח הרוח שהרי יש כאן הנחה לזמן מועט,
 אבל זורה ורקתא מעשה האדם בהכאתו משתתפת עם הרוח ברגע אחת.

 שם כפוף הדיכור, דהויא חציו וחשיכ אדם המזיק כעשיית כר.
 א״כ למה חשיב גרמא הלא שור ואדם שדחפו לבור לא מקרי גרמא,
 אלא כל שלא לבה לבדו אין רו״מ מצטרפח עמו למחשב האש כחציו.

 [א״ה, עי׳ חזו״א שס סק״ד, ובכה״ע שם סי׳ ב׳].

 שם, ולא על עשיית הנזק כעצמו, צו׳.
 נראה להמניח אבן על גגו כדי שחפול על הכלים של חברו המונחים
 אצל הכותל, ונפלה ושברה את הכליס ולאי יש לחייב משום גרמא, אלא שיש
 כאן חיוב יוחר משוס אש לחייב בזה אפי׳ לא כיון להזיק וחייב בזה אפי׳ בנו,
 והלכך גם רקחא יש לחייבו משוס גרמא לנזק שהרי כל הנזק בא על ידי
 מעשיו, וא״צ לומר שיהא החיוב משום אש שנגרם על ילו, אלא שהוא גרס

 לנזק עצמו.

ת ו ר י כ ת ש ו כ ל  ה
 פ״א ה״ד, עכר כר, ד״ה אלא כר, משום דחשוכ פושע כזה שמיעט שמירת כר.
 הש״ך סי׳ רצ״א ס״ק מ״ו מסיק דהא דכתב הר״מ דהוי פושע ר״ל
 דחייב על כל אונסין כדין תחלתו בפשיעה וסופו באונם, ולא פטרו הר״מ
 אלא במתה כדרכה משום מה״מ מ״ל הכא מ״ל החם, ובזה צריך עדים
 ולא סגי בשבועה, ושפיר י״ל משוס דכיון דלגבי שומר שני אונסא דמתה
 ושאר אונס שוין הוי חלק זה של בירור איזה אונס שבועת ביטוי וכמש״כ

 הגאון ז״ל, וכ״כ בפ״ת בשם ושב הכהן.

 אמנם הגאון ז״ל פי׳ דברי הר״מ דפטור בכל אונסין, ואמנם לפ״ז
 לא יתכן לפרש דמש״כ הר״מ דהוא פושע בעיקר מסירתו לש״ח וגרעי׳
 לשמירתו דא״כ בדין הוא שיתחייב בכל אונסין, וכמו למ״ד שומר שמסר
 לשומר חייב משום שאין רצוני שיהא פקדוני וכן פי׳ באמת הש״ך, וכן פי׳
 הריטב״א ב״מ ל״ו ב׳ דברי הר״מ ופי׳ כן דברי רבא ב״מ שם, אלא צ״ל
 דהר״מ קרי לי׳ פושע לענין אם אירע גנבה אצל שני, אבל אם אירע אונס

 ושונה דין שוגג ואינו מזכירו, ועוד בשוגג בד״ש נמי לא ליחייב, וכדמשמע
 ב״ק נ״ו א׳ דלא נקט אלא רבותא דרוח שאינה מצוי׳ אבל כונתו להזיק,
 ואי חייב גם בשוגג לא אצטריך לאשמעינן כופה קומתו של חברו:

 [א״ה, עי׳ חזו״א שם סק״ד].

 שפ, היינו ששקל אותן המי חטאת גופייהו, כר.
 הכ״מ שם לא פי׳ כן, ובכל אופן אכתי לא תירץ פרה שהרי נתכוין

 שתדוש.

 שם ד״ה אלא כוי, והיינו משום דנתכוונו רק שתיאכד ממילא כר.
 הסמ״ע והש״ך סי׳ שצ״ו כתבו דהא דירו׳ דוקא לענין נזקיה, אבל

 הליסטים חייבין באונסיה מההיא דב״ק צ״ח א׳, וכמש״כ לק׳ בסמוך.

 שם, ר״ל דככה״ג אין כו דין מזיק כלל בר.
 תימא דהא אמר ב״ק צ״ח א׳ בדחף מטבע של חברו בים במים צלולין
 ראם נטלו וזרקו נעשה עליו גזלן אע״ג דרבה ס״ל שם דזריקתו לא חשיבא
 היזק רק גרמא, אלא הכא איירי בלא עשה קנין רק בשעת שקלו והקנין
 והפסול באין כאחת, וכן צ״ל בפרה, א״נ ברשות הבעלים דלא קנאה במשיכה.

 [א״ה, עי׳ חזו״א שם סי׳ ב׳ ס״ק י״ג].

ש פ ת נ ר י מ ש ח ו צ ו ת ר ו כ ל  ה
 פ״א הל״ט, אף כר, ד״ה וביאור כר, רכן הוא כאופן השני שכתכנו, כוי.

 תמוה דהא עיקר פקו״נ יליף יומא פ״ה א׳ מרודף, ואמר שם דודאי
 פקו״נ שפיר מצי למילף אלא מקרא וחי בהם יליף דאפי׳ ספק פקו״נ דוחה.

 שפ, וכן הוא להדיא כפנהדרין דף נ״ז כר.
 תימה דהתם לא הוזכר כלל מי הוא ׳הנרדף ושפיר י״ל דהנרדף היה
 ישראל, וכן בר״מ לא נזכר מי הוא הנרדף, וע״כ איירי דהנרדף אינו עכו״מ,
 דהא עכו״מ הנזכר בגמ׳ שם הוא מן אותם שאין מעלין אותן ואם איתא
 דהנרדף הוא ג״כ עכו״ם ודאי אין כאן דין רודף כיון דאנו מוזהרין שלא

 להצילו, אלא ודאי בנרדף שחייבין להצילו איירי.

 שפ, והרי לא מצינו דין פקו״נ בב״נ, כר.
 תמוה דהא מותר לו לעבוד ע״ז משוס פקו״נ כדפסק הר״מ פ״י מה׳
 מלכים ה״ב, וב״נ שקיבל עליו ז׳ מצוות חייבין להחיותו, ואפי׳ בלא קיבל
 ושומר ז׳ מצוות חייבין הן בצדקה וחסד זע״ז וכדכתיב יחזקאל ט״ז מ״ט

 ויד עני ואביון נא החזיקה.

 שפ ד״ה ויפוד בר, וא״כ ממילא הרי מוכרח דלא ניתן עובר לידחות כר.
 י״ל כיון דהא דש״ד יהרג וא״י הוא מסברא מאי חזית דדמא דידך
 סומק טפי, לא שייך זה בעובר והלכך אינו בדין שיהרג אדם בשביל חייס
 של עובר אלא מוחר לי׳ להרוג העובר בשביל חייו, וכן אחר מותר להרוג את
 העובר אף שמחללין שבח בשביל חיי עובר, וכ״ה בל׳ רמב״ן ברא״ש ור״ן

 פ׳ יוה״כ.

 שפ, בישכה על המשכר לכו״ע דהוא בכלל וחי בו׳.
 תמוה מאד דאדרבה מבואר ברא״ש שם דנדעת האומרין שאין מחללין
 את השבת בשביל עובר גם בישבה על המשבר אין מחללין שבת בשבילו, והא
 דישבה על המשבר ומתה מביאין סכין דרך רה״ר משום דכיון דמתה אמו
 חשיב הולד כילוד שאין העובר גופו של מת וחשיב כמונח בקופסא, כללו
 של דבר שאין ישיבת המשבר מוציאתו מדין עובר רק לענק יוצאה ליהרג

 ממתינין לה עד שתלד שאין ראוי לאבד נפש נקי.

 שפ ד״ה אלא כר, הוי דינא דעובר נדחה בפני נפש הגמור, כר.
 צ״ע מנ״ל ל״ז כיון דגם בעובר אמרינן מאי חזית דדמא לאס סומק
 טפי, אלא דאס היה בדין רודף היה ניתר דמו השתא דהוא טבע עולם
 ואינו רודף מנ״ל דעובר נדחה והלא דין רודף ילפינן מקרא, ולא נאמר
 אלא ברודף ממש ולא בעובר דמשמיא קרדפא, ובמתנ׳ תנן מפני שחייה

 קולמין לחייו, משמע ללאו משום רודף אתינן עלה.

 פ״ט הי״ד, באו כר, ד״ה ולפי כר, דעל כל דבר בפ״ע הרי באמת ליכא כר.
 צ״ע דלא מש״ל בלא ראיח בב׳ דברים נפרדים אלא העד אמר דראה
 בשעה פלוניח במקום הזה ושנים אומרים היינו עמך במקום הזה בשעה זו
 ולא אירע דבר, ולא מש״ל עדות מיוחדת בלא ראית אלא שהעדים לא ראו
 זא״ז, ובזה ודאי השנים נאמנים והאחד שאמר ראיתי את ההורג נפסל
 על ידם לעדות [ואע״ג דאין בעדותם זכות וחובה לאדם מ״מ הן גפסלין
 לעדות, וכמו מעיד עדות שקר בקידוש החדש דמבואר שבועות מ״ח א׳ מפסל
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 בעה״ב וא״צ קנין, וכן במטלטלין וכמש״כ הקצה״א סי׳ ש״ו סקי׳ד, ושיעבוד
 חשיב כקנין למחצה והלכך אם הלוקח עושה לטובת הבע״ח חשיב כשבאא
 דממילא דלדעת הרי״ף והר״מ גובין אף ממקבל מתנה, דשם השדה על עצמה
 אף ששבחה, והלכך השבח לענין שיעבוד נחשב כשדה עצמה והלוקח יש לו
 זכות מקח כמו שיש לו בשדה עצמה, והלכך הוי כקנה ומכר. [א״ה, עי׳

 חזו״א חו״מ סי׳ י״ד סק״ט].

 שפ ד״ה וכעיקר כוי, ועל כן שפיר הוי הפשרה כין שלשתן/ כו׳.
 צ״ע מי יכריח ללוקח ראשון לפשר הלא אינו מפסיד כלום, יחזור חלילה
 לעולם, רק הבע״ח והלוקח שני מפסידים שאין אחד מהם יורד לשדה, ולא
 מסתבר דחוזרין חלילה ר״ל דב״ד מזדקקין להן בכל פעם לגבות, אלא ב״ד

 אומרין להן שאין לשוס אחד מהן זכות עד שיתפשרו.

 פכ״א הל״א, ד״ה והנה קשה כר, כיון דהלוקח זרעה או נטעה א״כ כו׳.
 צ״ע דאין החשבון מכוון דהנוטע שדה הפקר ולא רצה לזכות בקרקע
 ובא אחר וזכה בקרקע הרי נטיעותיו של ראשון בקרקע של שני כדין שטף
 נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה חברו, ואמרו ב״מ ק״א א׳ דלאחר ג׳ שנה הכל
 לבעל השדה אלא שמשלם לו לבעל הזיתים דמי נטיעותיו, וה״נ הכא שמין
 את הנטיעות ומשלם השני לראשון, כגון שדה ק׳ זוז נטעה והשביחה עי״ז
 ושויא מאתים, ודמי הנטיעות כ׳ זוז נותן לו השני לראשון כ׳ זוז וכולא
 שבחא דשני, והכא בלוקח שנטע חשבינן לי׳ כל שבחא ק׳ זוז שבא ע״י נטיעה
 בשלו ואינו משועבד מן הדין, אלא הכא עדיפא משדה הפקר כיון דהשדה

 שלו והלכך כג שבח הנעשה על ידו אינו בכלל שיעבוד.

 שפ ד״ה והנה בפי״א בו׳, ומבואר להדיא כדברי הרמב״ם אלו, דכל כו׳.
 לולא דברי הגאון ז״ל נראה דבשדה אחוזה ודאי אין נפקוחא בין נטעה
 לעלו אילנות מאליהן, וכולהו בכלל שבחא שאינו חוזר, ולפיכך נקט הר״מ
 בהוה שנטעה וכל שעלו ברשותו בכלל נטעה הוא, ואילו היה דעת הר״מ
 למעט עלו מאליהן היה ראוי לסיים כן בהדיא דנטעה מקט רהיטא לציור

 ההלכה ולא בהוראת תנאי.

 שפ ד״ה והנה צ״ע כוי, א״כ הא צייד להיזת הדר דינו כוי.
 אינו מובן הלא פלוגתת אביי ורבא בסתמא אבל אם פירש החוכר
 שיטול שבח שקמה ושבח אילנות מודה רבא, והלוקח שדה אחוזה לוקח ע״פ
 התנאים שאמרה תורה ואס התורה אמרה שבחא ללוקח למה לא נחית

 אדעתא דהכי, ואדרבה י״ל דהוא נחית לכולו, אלא אפקעתא דמלכא הוא.

 שם, בשכחא שע״י הלוקח צריך להיות דין הלוקח רק באריס לפי חלקו, כו׳.
 הלוקח• הוא חוכר וכל שבח דילי׳, אלא הכונה שיטול כשתלא.

 שס, דגם כשבחא דממילא השבח למקבל, כוי.
 מבואר מדברי הגאון'ז״ל דלאביי אילנות שעלו מאליהן כל השבח לחוכר,
 ואם הוקרה השדה ק׳ זוז ע״י האילנות נותן לו המחכיר ק׳ זוז, וזה תימא
 דשבא ק׳ זוז הוא בשביל כל השנים שיחי׳ האילן ואין לחוכר זכות בזה, אלא
 לאביי נוטל שבאא מטיעה היינו מה שהיה נוטל שתלא. [א״ה, עי׳ בכה״ע

 באזו״א או״מ ליקוטים סי׳ כ׳ לדף ק״ט].

 שפ ד״ה והנה הרי״ף כוי, ולמה חולקין גם בשבח היתר על ההוצאה. כו׳
 צ״ע דאין שוס הכרא בגמ׳ דגם בשבא יתר על ההוצאה אולקין, והא
 דפריך בגמ׳ אצי שבא מבעי לי׳ היינו לפוס קושטא דבע״א גובה גס שבא
 כנגד ההוצאה ואינו נותן ההוצאה אלא משוס אאריותו של לוקא אולקין
 בשבא שכנגד הוצאה לא הו״ל לתנא למסתס בלשון שבא שלא נטעה דבע״א
 גובה כל השבא וכדסבירי להו באמת לשלאו מתם ור״א במהדורי קמא,
 ומשני דהתנא לא אש לדקדק בכך ומאי גובה דקתני אצי שבא והיינו שבא

 שכנגד הוצאה לדעת הרמב״ן.

 שם ד״ה והנה ככר כוי, ומיושבים היטב כל דברי הרמב״פ. פר.
 עדיין לא נתישב שהרי בגמ׳ לא הזכירו אפותיקי לענין דין דאקני
 אלא לענין שבע״ח נותן לו הוצאה, ואי קושטא הוא דגם באפותיקי א״צ ליתן
 ללוקא הוצאה, ע״כ ברייתא באסיק בו שיעור ארעא בלא שבאא ואפ״ה
 שקיל שבאא ובכה״ג ודאי מאזיר ללוקח כל הוצאה, ולמה השמיט הר״מ
 עיקר הדין דבאפותיקי נוטל שבתא ואע״ג שהוא יתר על אובו, ואז מאזיר
 כל ההוצאה, ונקט דינו באסיק בו שיעור ארעא ושבאא, ועוד שהרי הר״מ
 שם בה״א הסכים לדעת הגאונים דבע״א מאזיר לעולם הוצאה כפשטא

 דברייתא ודנא כשמואל.

 שפ, ובחוכ שאינו אפותיקי כאמת דזה כר.
 תימא דא״כ לא היה שמואל מגבי שבחא בלא אפותיקי ומאי פריך

 לא אכפת לי׳ שבאמת מקבל את השני לשומר אלא חיוב גו״א ישאר על
 הראשון, ובזה שפיר יפרש כהמנ״מ דהשני מהימן בשבועה שנאנסה שהרי
 לענין אונסין שפיר מקבל את השני לשומר, אס לא משום דשבועת השני
 לענין אונסין אינה איובית, ואף לפי׳ ריעב״א בדעת הר״מ צריך טעם זה
 דלענין אונס מיתה כדרכה דאין אילוק בין אצל ראשון לאצל שני י״ל דמקבל

 שמירתו של שני. [א״ה, עי׳ אזו״א או״מ סי׳ ה׳ ס״ק י״א].

 שפ, הרי מבואך כזה דכל שמפר לשני שומריפ כר.
 מהא אין ראי׳ דהרי אס היה שמור תאת אאד מהן באמת השני פטור
 אף שאינו נשבע ואף שאינו יודע את המאורע וכמש״כ הש״ך סי׳ ע״ז סק״א
 בשם רמ״א דאשיב כשומר שמסר לברזילי׳, וע״כ איירי שהמפתא ברשות
 ששניהם שולטים בו והוא שמור תאת יד שניהם, א״כ אין שבועת האאד
 מועלת לאברו, שהרי אינו נשבע שיודע שנגנבה אלא נשבע שנעל כראוי ומצא
 שבור הדלת והפקדון איננו, ואכתי אינו יודע אם השומר השני לא לקא
 את הפקדון, ועדיין שומר שני צריך לישבע שאינו-ברשותו שזו עיקר שבועת

 השומרין. [א״ה, עי׳ אזו״א שם בסוף הס״ק].

 פ״ג הל״כ, המעכיר כר, מהא דאיתא בב״מ דף פ״ב פלוגתא דר״י ור״א, כוי.
 תמוה דלא הוזכר בגמ׳ דעת ר״י שלא במקום מדרון, אלא ר״א גמר

 מרבותיו לפטור אף שלא במקום מדרון ותמה עליהם.

 שפ ריש ד״ה ונראה לומר ופשוט, כוי.
 הראב״ד בש״מ ב״ק ל״א כתב דשלא בממ״ד אייב על משאו משוס בור
 דמפרש דהוי פשיעה גמורה, וכ״מ בגמ׳ ב״מ שם דאמר מי מצי משתבע

 ללא פשע, ולא אמר כי לא פשע נמי בעי לשלומי כדאמר שם בש״ש.

 שפ, וכמבואר בב״ק דף פ׳ דהיכא דנתלבתה על ידו ברוח שאינה כוי.
 צ״ע למה לן למילף בור מאש הלא אמרו כ״ט א׳ מודה ר״מ לרבנן כו׳
 ונפלו ברוא שא״מ כר, ואמרו נ״ה ב׳ ד׳ דברים התורה מיעטה בשמירתן כר,

 ואמרו ר א׳ לאתויי אבנו כר ונפלו ברו״מ.

 שפ, ועל כן שפיר פטור בנתקל כר.
 תימא דהרי הטור כתב שם והזיק לאתרים בשעת נפילה נמי פטור
 וזה אדם המזיק ממש, אלא שבאמת סיים הטור שם ואס פשע בנפילתו כר,
 וכונתו לדרך ישרה ונושא משא כבד שהוזכר בסי׳ ש״ד, ומבואר דאייב גם

 משום בור דחשיבא פשיעה גמורה.

 שפ ד״ה אלא כר, ולא מחלק בין מקופ מדרון לדרד ישרה, כר.
 סמך על מש״כ בסי׳ תי״ב דאם פשע בנפילתו חייב אף אס הפקיר.

 שפ, ופשוט דדוקא היכא דהנזק מזומן כוי.
 אינו מלבן דשניהם ברשות היינו שנים מהלכין ברה״ר ונפגעו זה בזה
 לאו שם מזיק עלי׳ דזהו מנהגו של עולם כיון שלא שינה גם בשעה זו שנעשה
 הנזק, אבל השוכב(ר) ברה״ר וחברו איתזק בו זו תקלה ברה״ר ואין כאן
 דבר ברשות, אלא שצריך לדון על פשיעתו המוקדמת שלא יבוא לידי כך
 ושפיר יש לחייבו, והרי לדעת הר״מ גם הזיק פטור בשניהם ברשות ומ״מ
 ישן חייב אפי׳ ישן ברשות, דבשעה שהוא מזיק עושה דבר משונה וצריך
 ליזהר קדם השינה שלא יבוא לידי כך, אף שמזיק ישן אשיב כהיזק שוגג

 דלא אשיב כרוא מצוי׳ שישן יזיק, שהרי פטור מד׳ דברים.

 שפ כפוף הדיבור, משופ דלטעמי׳ אזיל, וכש״נ,
 אינו מובן וכי ר״א דאמר במקום מדרון אייב לית לי׳ שניהם ברשות
 פטור וע״כ מוכא מזה דדרך ישרה הוי פשיעה גמורה, אבל למש״כ לעיל
 אין זה ענין כלל לשניהם ברשות. [א״ה, עי׳ אזו״א ב״ק סי׳ ד׳ בכה״ע שם].

ה ו ל ה ו ו ל ת מ ו כ ל  ה
 פי״ט הל״ח, ד״ה אלא כר, שטירפת השדה תתקייפ בשיור לגבי מוכר, כו׳.
 צ״ע דהרי אי אפשר לשייר שיור דברים בעלמא שאם אין השדה של
 מוכר איך תהי׳ הגבי׳ מיד המוכר, אס לא על דרך תנאי שאס יטרפוה יהי׳
 המכר בטל, או יהי׳ הקנין לזמן עד הטירפא, ויהי׳ הכסף הלואה, ועי׳ ב״מ
 י״ר א׳ ולא מצי א״ל לאו בעל דברים דידי את כר, ואי בטל מקא דין הוא

 דלא מצי מפיק לעולם עד שיאזור ויעמוד• בדין עם המוכר.

 שפ בסוף הדיבור, שגביית הבעל חוב תהי׳ מרשות מוכר. כר.
 א״כ השבא של המוכר בשעת גבי׳ ואיך מוכיא בב״ב שם דאיקני קני
 ומכר משתעבד הלא הכא קנה ולא מכר, אבל ענין שבא שעל השדה א״צ
 קנין שאם יורד לתוך שדה אברו לתקנו שלא ע״מ לקבל שכר כל השבא של



 חזון גליונות לחדושי רבנו חיים הלוי איש 25
 עיקרו הועמד למנות מנין האמת, וכי טעה וקרא לעשירית תשיעית לא
 נתקיימה מצות אחד מונה, וכי מלקין עדיין ע׳׳פ מנינו הו״ל כמכה בלא דיין
 מונה ואין זה מלקות, א״כ אס מת יהא גולה, ולמה תנן הוסיף רצועה אחת
 ומת ה״ז גולה, כי לא הוסיף נמי כיון דאיירי בטעי דיינא כדאמר ב״ק ל״ב ב׳.

 שפ ד׳׳ה אלא דלפי״ז כר, דבל שאם היתה עדותן אמת זהו מקרי זמם בו׳.
 ולמה לא נימא דזמס לעשות הצער וההפסד לאחיו של מלקות ושל פסול,
 אף שאין הדבר אמת, וע״ז נענש אף שהעד נלקה באמת וזה שהעיד עליו
 רצה להלקותו בשקר שאין אלו מלקות אין בכך כלוס, וכן עשה מקרי שעשה

 מה שזמס.
 פכ״א הל״ט, ריש ד״ה והנראה בו/ ה״נ עדי גנבה לחודייהו לא בו׳.

 תימא דהא אמרו בגמ׳ דמודה ר״י בעדים הראשונים דבן סורר
 דפטורין דיכולין לומר להלקותו באנו, אבל בעדי גנבה אין להם במה ליפטר,
 ובודאי כיונו לחייבו מיתה ובודאי עשו קנוניא עם עדי המכירה, וע״כ
 דקו׳ הגאון ז״ל דהא עדי מכירה ג״כ מוכח דבאו לחייבו מיתה דאל״כ למה
 באו, וכבר הקשו כן תו׳, אבל תירוצם שבאו לקיים המקח קשה לישבו, ולזה
 תירץ הגאון ז״ל דאע״ג דבאו לחייבו מיתה כשיבואו עדי גנבה מ״מ הן
 פטורין, לכל שהעידו קדם עדי גנבה לאו שם עדות עליהו, אבל לפ״ז למה לן
 לאוקמי במרמזי רמוזי, הלא בלא מרמזי ג״כ אנו בטוחים דנועדו יחד (אס)
 [עם] עדי גנבה, והלא עדי גנבה נהרגין בלא רמזי רמוזי, ואנו סומכין על
 האי סברא דודאי לא באו לבטלה, ומוציאין אותן להריגה בסברא זו, וא״כ
 עדי מכירה נמי, אלא ודאי כל שאנו יודעין מועדו עדי מכירה עם עדי גנבה
 חשיב עדות דמתחלה הן מעידין בשביל שתועיל עדותן כשתתברר הגנבה,
 ואילו לא הוזמו דנין ע״פ שניהם וב״ד מקבלין אותן כל שיש לעז וחשד שמכר
 בן חורין, וחשיבא עדות גמורה, אנא כשהוזמו ואנו דנין אס לחייבם כאשר

 זמם, צריך בירור שכיונו לחייבו מיתה.

 שם, שככר באו עדי טביחה ולא קבלנום ועל ידיכפ אנו מקכליפ בו׳.
 ר״ל לא ישבו ב״ד לשמוע עדותם שלא היה צורך בדבר, ועל ידיכם
 אנו מקבלים אותם, אפשר דשומעים עדותם אף קדם שהעידו עדי גנבה,
 כיון שיודעים שעדי גנבה מזומנים להעיד, וכן מבואר בהדיא לפי׳ תו׳,

 דבממון מהני מרמזי או רמיזה מוכיחה מהני גם בנפשות.

 שם, ועל כן חייכין כבל, וזהו להדיא במש״כ. כו׳.
 תמוה דאיך נגמר הדין לחייב הגנב ד׳ וה׳ ע״י עדי טביחה, כיון
 דבשעה שהעידו אין בעדותן ממש ואין כאן קבלת עדות, ומלבד שהן עדות
 שאאילה״ז אינן עדות כלל, וע״כ שאנו מקבלין אותן עכשו לאחר שקבלנו
 עדות גנבה, וא״כ ודאי הן עכשו עדות גמורה, ואס הוזמו משלמין כאשר
 זמם, ויש מקום לדון אס משלמין עדי גנבה ועדי טביחה בשותפות, או עדי
 גנבה משלמין רק כפל, אבל הירו׳ איירי בעדי טביחה אמת ולא הוזמו
 שבאמת שחט שור זה, אלא שלא נודע שגנבו, ובזה כל החיוב ע״י עדי גנבה,
 אבל אם לא העידו עדי טביחה פעם אחרת אי אפשר לחייבו לגנב דו״ה,
 והכי נמי הכא בהעידו עדי מכירה תחלה ואח״כ עדי גנבה אין גומרין דינו
 של גנב ע״פ עדות המכירה, כיון שאס יוזמו פטורין דלאו עדות הוא, אבל
 אס יחזרו ויעידו אחר שהעידו עדי גנבה, שפיר גומרין הדין על פיהן, ואס
 הוזמו אחר כן נהרגין, ואם הוזמו עדי גנבה ונא הוזמו עדי מכירה
 עדי גנבה נהרגין והוא ועדי מכירה פטורין, וכמבואר בלשון הר״מ שאס
 הוזמו עדי גנבה לבדם נהרגין, ולא אמרינן בזה אין העדים נעשים זוממין

 עד שיזומו כולן.

 שם, ר״ל דנהי דהרמיזא מוכיחה שכוונו לחייבו מיתה, כו׳.
 אינו מובן כיון דלדברי הגאון ז״ל מכירה וגנבה כהדדי נינהו, א״כ
 בלא רמיזה נמי מוכח שכיונו לחייב מיתה, דאל״כ למה באו, ולמה לן לאוקמי

 במרמזי. [א״ה, עי׳ בכה״ע בחזו״א ב״ק 0י׳ י״ט].

ם י ר מ ת מ ו כ ל  ה
 פ״ז הל״ז, כיצד כר, לבדקו קודם שילקוהו כו׳.

 נראה דלא איצטריך לאשמעינן דודאי קדם שילקוהו צריכים לראות
 אם הוא ראוי לכך, אבל ב״ל בשעת גמר דין אין צריכים לבודקו, דאפי׳ אס
 לא הקיף זקן בשעת גמר דין צריך בדיקה בשעת הלקאה, אבל כשגומרין דינו
 למיתה צריך בדיקה, לאפי׳ אס יראו בשעת מיתתו שהקיף זקן חייב, ויש כאן
 צורך בבדיקת השעה, ואס לא בדקוהו ע״פ עדים שהוא גדול בלא״ה צריך
 בדיקה בשעת אכילה ראשונה בשביל גדלות, ומיהו לא סגי בבדיקה זו לענין
 היקף זקן, דדלמא הקיף זקן השתא. [א״ה, עי׳ חזו״א ביק סי׳ י״ט סק״ט,

 ופיי״ש סק״ת].

 והא מעשים בכל יום וקמגבי שמואל כו׳, ועוד אי אפותיקי גבי שבאא
 דכנגד הוצאה בלא דאיקני כיון דלא נחית אדעתא למשקיל הוצאה מני׳ דב״ח,
 א״כ למה יחלוק עמו הלוקח הלא ארעי׳ אשבח, ואי לא חשיב ארעי׳ אשנא
 במאי זכי הלא הלוקח הוא שליח של המוכר ושבחא נגד ההוצאה הוא של
 מוכר והמוכר משלם חובו בהאי שבחא וצריך דאיקני, ואין לכל זה מקור

 בגמ׳, דבאפוחיקי א״צ דאיקני ונוטל חצי שבחא דכנגד הוצאה.

 שפ, וכע״כ צ״ל כשיטת הרמב״ן דגפ כר.
 תימא דא״כ גס מתנה גובה שבח יתר על ההוצאה, ובה״ג בהש׳ הר״א
 מבואר דמודה לו להר״מ דשבא הבא ע״י הוצאה אינו גובה משבח כלום,
 ובאמת לדעת רמב״ן גובה שבא יתר על הוצאה כולה וכמש״כ לעיל,
 ואפותיקי לדעת הר״א לא עדיפא משאר שיעבוד רק גרע משאר שיעבוד

 דצריך להאזיר את ההוצאה.

ן ע ט נ ן ו ע ו ת ט ו כ ל  ה
 פ״ה הל״כ, וכן כר, ד״ה אלא כר, עכ״ל, הרי דפ״ל דאיכא חיוכ נזק כר.

 תמוה דמה שייך נזק בנא אפאתה, והאי נזק שהזכיר הר״מ אינו
 תשלומי נזק אלא נזק וחבלה שמות נרדפים הם והוי כלשון חבלה, וכן הוא
 בתחלת דבריו אם נזק הפוחת ר״ל חבלה הפוחתת ולזה סייס וכן נזק שאינו
 פוחתה מכספה, ואע״ג דנזק שאינו פוחתה אין בו רק צער ריפוי ובושת
 וכבר כתב דצער ריפוי בושת שלה, מ״מ כפל הדברים דבין בנזק דאית בו
 תשלומי נזק לאב ובין בנזק שאין בו תשלומי נזק לאב לעולם צער ריפוי בושת
 לעצמה, וכן מש״כ פ״ב ה״ו אפי׳ אסרו כשערה כר, ר״ל אם יש בזה פחת,
 ולא הוצרך לפרש שכבר פירש פ״א ה״ב נזק כיצד כר כמה הוא יפה אז

 וכמה הוא יפה עתה כר.

 שפ, ומשופ דלא גרע נזק מצער ושבת, כר.
 צ״ע דא״כ בדין הוא שיהא גס נזק ושבא שלה ולא של אב כיון שאינו

 משלם בשביל הנזק ובשביל השבת אלא קנסא בעלמא.

ת ו ל ח ת נ ו כ ל  ה
 פ״ה הל״ח נפל כוי, כגון כופר דאינו משתלם אלא לאחר מיתה והוי כוי.

 צ״ע דהא אשה גובה כתובתה ממנוה וכמש״כ הרא״ש ס״פ יש בכור,
 והרמב״ן ב״ב קכ״ה ב׳, ואי כופר שאני כיון דאינו משתלם אלא לאתר מיתה
 אין כאן שיעבודא דר״נ, וכמש״כ הרמב״ן שם, א״כ בלאו טעמא דראוי אין
 ב״א גובה משוס דמלוה אשיבא מטלטלין כדאמר פסאיס ל״א א׳, והא דגבו
 קרקע ב״א אוזר וגובה הוא משוס דר״נ כדאמר פסאיס שם, אבל כופר
 דאין בו שיעבודא דר״נ הדר לדין מטלטלין, ותקנת הגאונים ליתא בכופר

 דאין דנין כופר בזה״ז כמש״כ הר״מ פ״ה מה׳ סנהדרין הי״ד.
 שפ ד״ה והנראה כד׳, דלא צריכינן כהו לדינא דראוי, כר.

 והרמב״ן ב״ב קכ״ה ב׳ כ׳ דכופר מקרי ראוי.

 שפ, אלא דשפ איכא גט טעפ השני כר.
 למש״כ בעה״ת שער מ״א דאין סברא מכת אד״א אלא בבן ולא בשאר •
 קרובים אכתי איכא ראוי שאין בו טעם שני, וכן למש״כ (בפ״ת סי׳ ק״ד
 אות) [במל״מ בהלכה זו, כ״ה באזו״א ב״ק סי׳ ט״ו סק״א] בשם מהרא״ש
 דזקן היורש בן בנו ליתא לטעם מכא בן בני קאתינא אכתי איכא ראוי,
 אבל י״ל דהר״מ לא ס״ל כן אלא לעולם איכא ביורשין טעם מכת מוריש
 ראשון קאתינא. [א״ה, עי׳ אזו״א ב״ק סי׳ ט״ו סק״א ובי, וס״ק ל״ו,

 ובכה״ע שם].

ת ו ד ת ע ו כ ל  ה
 פ״כ הל״כ, ד״ה ונראה כוי, וזה הרי פשיטא דלא שייד רק בכ״ד, כר.

 צ״ע מהיכא פסיקא לי׳ להגאון ז״ל הדבר, ובפשוטו מלקות ומיתה
 שוין, ונעשה ע״י שב״ד, ונהי דמלקות עצמן צריך שיעמדו ב״ד עליו כדילפינן
 בספרי שהוא לוקה ועיניו בו, וכמבואר בר״מ פט״ז מה׳ סנהדרין, זהו
 לתקנתו פן יאנש תוך המלקות וצריך להפסיק, אבל אס פשעו בו והלקהו
 שליא ב״ד בלא ב״ל ודאי נפטר, ואין שליא ב״ד אייב עליו משום נזקין כיון
 שנעשה ע״פ ב״ד, וכל אדם אייב להעמיד הדין והמשפט, ובשעת כפיתה
 מסתבר שא״צ ב״ד, כיון שאין הכפיתה צריכה פיקוח, ואס ברא מפטר אף

 שלא היתה הכפיתה בפני ב״ד, כיון שנעשה ע״פ הוראת ב״ל.

 שם, הלקוהו שלא כפני כ״ד אין זה מלקות כלל ולא מיפטר כהכי, כר.
 לפ״ז הלין נותן שאם טעה הליין במנינו בטל לי׳ מני׳ כא דיין, שכל
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 על העבר לחוד, אלא אניד בי׳ עצס דין סו״מ, דע״י המלקות של עכשו נעשה
 אכילתו האחרונה של חיוב מיתה, ומפני זה חדית רחמנא דלקי אף דהוי
 לאו שבכללות ולאו שניתן לאזהרת מיתת ב״ד, אבל כי הקיף זקן קדס
 שהלקוהו ואין עתידין מלקות אלו להביאו לידי בן סו״מ, אין מלקין אותו,
 דתחלת גמר דינו הוא לעשות הכנה לאכילתו שני׳, ואפשר דאם מת אחד
 מן הדיינים קדס שהלקוהו פטור, וכדאמר בירו׳ דאס מת אחד קדס דין
 השני פטור, דכיון דאי אפשר לו להגיע לדין סו״מ אין בו מלקות, מיהו אפשר

 שיושבין עכשו ב״ד ודנין אותו למלקות.

 וגם לענין אשתני דינא נראה דהוא בכל דבר, דהא מדמה לי׳ כתובות
 מ״ה א׳ גם לענין קרבן, ושם פריך א״ה מילקי נמי לילקי, ומיהו אין ראי׳
 דמשוס אשתני דינא ראוי שלא ללקות, אלא אס אין דינה בדין מוציא ש״ר

 אין בו מלקות.

 שם, ריש ד״ח ובאמת דעיקר חד דינא דאשתני כוי.
 צ״ע דבגמ׳ אמרו דהקיף זקן אינו פנין לאשתני דינא, דאפי׳ אי לית לן
 בעלמא אשתני דינא, הכא פטור כיון דאילו עביר השתא פטור, ור״ל כיון
 דלא אמרה תורה דין סו״מ באיש, אין רצון התורה להרוג איש מדין סו״מ,
 וממילא אין כאן השתא דין סו״מ, וע״ז פריך ח״כ כי נגמר דינו נמי, דסוף
 סוף השתא קטלינן איש בשביל חטא סו״מ, ובעי לאוכוחי מזה דהתורה
 לא הקפידה רק שיהא בן בשעת חטא, וע״כ דהקיף זקן פטור משוס אישתני
 דינא, ומשני דלעולס הקיף זקן פטור, משום שאין רצון התורה בהריגת איש
 בשביל חטא בן סו״מ, ואי הוא עכשו איש פקע דיני׳, ומ״מ אס כבר נגמר
 דינו קטלינן לי׳, דכל שנגמר דיני׳ הוי כמעשה שכבר עברה, ובשעת גמר דין
 היה בדין סו״מ, וגמר דינם דין תורה, והשתא החיוב לקיים הדין ואין אנו
 חוזרים עכשו לדון על החטא, ואין חילוק בזה בין מיתה למלקות, אלא נראה
 דגם בנגמר ידינו למלקות והקיף זקן פטור, מפני שאין מלקות בן םו״מ עונש



 מפתח ע״ם הש״ם
 לם׳ חדושי רבעו חיים הלוי

 רמז הענין הלכות פרק הלכה דף הספר דף רמז הענק הלכות פרק הלכה דף הספר

ת ק א׳ תל המתלקט סוכה ד יא יג א ו כ  ב ר
 יט ב׳ מדלגין היינו ע״ג ארונות טר׳א ז ד סט ב קאא׳ הני ביציאתא ד מישן שבת יד א ח א
 כא א׳ אם יכול לחדש דבר תפילה י ו ב ב קג א׳ תוד״ה ל״צ שבת י יז ו א
 לד ב׳ יכון לבו באחת תפילה ד א ב ב קז א׳ המפיס מורםא שבת י יז ה ב
 קלג ב׳ הקוצץ בהרת שכת י יז ו א
ם קלה א׳ הא בהא תליא מילה א י ה א י ע ר  ז

 פא ה:
י ן  פ״ד משנה ז״ח׳ בכורים כ טו מא א ע י ר ו ב

 פ״ד מ״ח תרומות א ככ לט ב ו ב׳ כיצד מערכין מבואות המפולשין שבת טז טז ח כ
י ט א׳ לא אמרי׳ לבוד סוכה ה כא טו א א מ  ד
 פ״ו מ״ב תרומות א י לח א יא א׳ נעץ ד׳ קונדםין שבת טז טז ח ב
 פ״ו מ״ב בכורים ב טו מה ב יב ב׳ שתי מחיצות דאוריתא שבת טז טז ט א
: טו ב׳ מפני שהיא כפתח שבת טז טז ח ב ת י ע י ב  ש
 פ״י מ״ב שמיטה ט י מח ב יזב׳ תוד״ה עושין שבת טז טז ח ב
 מעשר שני כ א׳ הזורק לבין הפסק שבת טז טז ח כ
 פ״ה מ״א זכי׳ ומתנה ד ו ק א לב׳ אוה״ז שמי׳ אוהל טו״מ יא א עב א
: לב׳ תוד״ה ומר טו״מ יא א עב א ה ל  ח
 פ״ א מ״ח חמץ ומצה ו ה(ב) יב א לב׳ תוד״ה ומר טו״מ יא ה עג א
 פ״ב מ״א תרומות א כב(ב) לט כ לו א׳ היום קודש ומחר חול עירוביז ו טז י א
 פ״ב מ״ד בכורים ו יט מז א לז א׳ ר׳ יוסי ור״ש אוםריז שכנים כ יא קא א
 פ״ג מ״א בכורים ח י מז ב לז ב׳ מחולל על סלע שתעלה בידי מע״ש ח ז מד ב
 פ״ג מ״ד תרומות א כב(ב) לט ב לח א׳ דמנח מידי ומשתמש שבת יד א ז א
 פ״ג מ״ז מעה״ק י יב נח כ עת א׳ ונעץ בו יתד כ״ש שבת יד ט ח א
 פ״ג מ״ז חמץ ומצה ו ה יא א מגכ׳ ואיזוהי סמוכה שבת יד ט ח ב
 פ״ד מ״ד בכורים ו יט מז א פד ב׳ צריך סולם קבוע שבת יד ט ח א
 פ״ד מ״ט ערכין ו טז לז ב פט א׳ גוד אסיק מחיצתא סוכה ד יא יג א
: קה א׳ לעשות רקועי פחים ביא״מ א טו נב א ה ל ר  ע
 משנה טז-יז מעה׳׳ק י יב נט א קה א׳ טמאים עדיפי מישראל ביא״מ א טו נב א

 י ם:
 פ״ב

ר  בכו
ם י ח ס  פ״ב מ״א בכורות ו י סט א פ

 פ״ג מי״ד ערכין ו טז לז ב יז ב׳ בקרקע טהורין טומ״א ז ה פד ב
 שבת: כדבי לרבות עצים ולבונה פםוהמ״ק יח יב םב כ
 ג א׳ המפיס מורםא שבת י יז ו א כה ב׳ לא אפשר וקמכויז שבת י יז ו א
 ה א׳ המוציא לפלטיא דרך סטיו שבת יד א ו ב לה א׳ אלא מעלה פםוהמ״ק יח יב סב ב
 ז כ׳ חקק בו ד׳ סוכה ד יא ו ב לו ב׳ עוני פרט לחלוט חו״מ ו ה(א) יב א
 « ב׳ וקירויו משלימו לי׳ שבת יד א ו ב לז ב עיסה של מע״ש חו״מ ו ה(ב< יב א
 ח א׳ זרק כוורת שבת יד א ו ב לח א׳ חלת תודה חו״מ ו ה(ב) יב א
 יז א׳ מרד ע יש בעביו טפח טו״מ יא כ עג א מג ב׳ אק המל״א מאכ״א טו א לו א
 לד כ׳ איזהו ביהשמ״ש עירובין ו טז י א מדבי ומה נזיר מעה״ק י יב נח כ
 מכ א׳ משאצל״ג שבת י יז ו א מה כ׳ הפת שעיפשה מאכ״א טו א לה א
 נח ב׳ מנין למשמיע קול שטמא כלים י טו פה ב סא כ׳ שיתכפרו בו ערלים ק״פ ב ו סו א
 םגב׳ תכשיט כ״ש טמא כלים י טו פה ב םא א׳ שלא למנוייו ק״פ ב ו(ב) סו ב
 עט ב׳ הלמי׳מ תפלין על הקלף תפילין א יא ד א םאב׳ מקצת ככל ק״פ ב ו(ב) סז א
 פג א׳ נדה אינה לאיברים משכב ומושב ח ד פב א סב א׳ למולים ולערלים ק״פ ב ו(ב) סו א
 צא א׳ הגונב כיס בשבת גניבה ג כ צג א סח א׳ ומדםיפא למחנותם משכב ומושב ח ד פב ב
 צבא׳ הי׳ יושב ע״ג המטה משכב ומושב ח ד פג א סט א׳ הזאת ט״מ תוכיח ק״פ ו א(ב< סח כ
 צה א׳ האידנא ס״ל כר״ש שבת י יז ו ב עח ב׳ וזרקו דמה שלא לאוכליו ק״פ ב ו(א) סו א
 צה ב׳ עד שיפחת רובו כלים יד ח פו ב עחב׳ וזרקו דמה שלא לאוכליו ק״פ כ ו(ב) סו א
 צו א׳ עד שיפחת רובו טר׳מ יט א(ג) עז א עט א׳ דלא קרינן והבשר פםוהמי׳ק יח כד סג ב
 צט כ׳ עמוד ברה״ר גבוה י סוכה ד יא יג א פ כ׳ טומאת התהום הציץ מרצה ביאמ״ק ד ו נד כ
 צט כ׳ לעצמו לא כ״ש שבת יד א ז א פא ב׳ נודע לפני זריקה ביאמ׳יק ד ו ו.ד א
 ק א׳ חילקה במחצלת פטור שבת יד א ו ב פח א׳ שה לבית מ״מ ק״פ ה ז םז ב
 ק א׳ תל המתלקט שבת יד ט ח א צ ב׳ תוד״ה שחל ק״פ ו א סח א
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 יבב׳ ג׳ נשים משמשות במוך אישות כ ט טו ב
 לא ב׳ לא תקנו זמן בקדושין עדות ג ד קז ב
 מ א׳ כיון דהדר אפייה חרימ ו ה(א) יב א
 מה ב׳ וקדם וטבל לשם ב״ח איםו״ב יג יא כז א
 מז כ׳ כופה ומטבילה לשפחות איםו׳׳ב יג יא כז א
 מז כ׳ תוד״ה שם איםר׳ב יג יב כח א
 מהא׳ א״צ לקבל איםו״ב יג יא כז א
 מח א׳ א״צ לקבל איסר׳ב יג יב כח א
 מחא׳ א״צ לקבל עדות ג ד קח א
 נב כ׳ ולאשה בעלמא אינו גט איםר׳ב יג יב כח א
 נו ב׳ משום זוגה לא איסו״ב א ככ כו א
 גז א׳ כשרות איתוספא איםו״ב טו ם כח כ
 םז א׳ בת ישראל שנישאת לכהן תרומות ח ד מא כ
 סט א׳ מקיש זרעו לו איסו״ב יז כ כט כ
 עאא׳ דאיתנהו בשעת אכילה ק״פ כ ו(א) םז א
 עד ב׳ לאו זרעו דאהרן איסו״ב יז כ ל א
 עת א׳ מעוברת שנתגיירה עבדים ז ה קב א
 פא׳ נעשה סרים למפרע אישות כ ט טז א
 פבב׳ ירושה ראשונה תרומות א י לח כ
 פו ב׳ נקראו כהנים לויים איםו״ב טו ט כט א
 פח ב׳ שתי נשים באיש אחד גירושין יב כא ככ כ
 צ א׳ אבל בעלים נתכפרו איםר׳מ ה ז נח ב
 קד ב׳ החדש והחרשת יבום ד טז כג ב
 קה ב׳ קטנה שחלצה יבום ד טז כג כ
 קו א׳ חליצה מוטעית יבום ד טז כג כ
 קח א׳ והיא מותרת בקרוביו אישות כ ט טו כ
 קיז ב׳ תוד״ה ל״צ רוצח ט יד צה ב
 קיח ב׳ המזכה במקום יבם גירושין ו ט כ א

ת ו ב ו ת  כ
 D א׳ פ״פ מצאתי יבום ד טז כג כ

 מאי ס״ם הוא יכום יט כד א
 יד ב׳ מעשה בתינוקת איסו״ב א כב כו א
 יח ב׳ כמי שנחקרה עדותן עדות ג ד קז ב
 יויו כ׳ אינו חוזר ומגיד עדות ה ו קח ב
 יח ב׳ תוד״ה הרי גירושין יב ג ככ א
 יט ב׳ תו״ ת נינהו עדות ה ו קי א
 יט ב׳ אמנה היו דברינו גירושין יב ג ככ א
 כג ב׳ חברתה אפומא דידה גירושין יב כא ככ א
 כה א׳ חלה בזה״ז דרבנן תרומות א י לח כ
 כה א׳ חלה בזה״ז דרבנן שמיטה יב טז נ ב
 כה א׳ רש״י ד״ה ולא נתחייבו שמיטה י ה מט ב
 כה א׳ רש״י ד״ה ולא נתחייבו שמיטה יב טז נ ב
 לב׳ שתחב בבית הבליעה אה״ט ג א פג א
 לא א׳ תוד״ה נימא גניבה ג כ צא א
 לב א׳ דאינו לוקה ומשלם נערה כ יג כה א
 לה ב׳ מתני׳ כמאן מוקים לה נערה כ יג כה ב
 לו ב׳ הבא על בתו נערה כ יג כה ב
 לח ב׳ יש בגר בקבר אישות כ ט טו ב
 לח ב׳ יש בגר בקבר נערה א טו כד ב
 לח ב׳ יש בגר בקבר נחלות ה ח קז א
 מ כ׳ תחת אשר עינה נערה כ יג כה א
 מאב׳ לא הספיקה לעמת בדין נערה א טו כד ב
 פד א׳ תוד״ה וסבר מכירה יג ג צז ב
 פז ב׳ שעבוד קרקעות אישות טז כה יט כ
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 צה א׳ דהו״ל נל״ע חו׳׳מ א ג ו כ

ם י ל ק  ש
 כבא׳ המקדיש שקלים ובכורים ערכין ו טז לז ב

 ראש השגה
 ו א׳ בפיך זו צדקה מכירה כב יז צח כ
 ח ב׳ שנה שאין עמה חדשים שמיטה ו ה מט א
 ט ב׳ שלשתן מעכבות בו שמיטה י ה נ א
 כד א׳ ואי אתה מקדש חדשים שמיטה י ה נ א
 כו א׳ מקצתן געשו עדים עדות ג ד קח א
 כח א׳ עתים שוטה ק״פ ה ז םז א

א מ ו  י
 ה ב׳ כיצד מלבישם ביאמ״ק ב ה נג א
 כדבי הדלקה לאו עבודה ביאמ״ק ט ז נז א
 לד ב׳ תוד״ה הני שבת י יז ו א
 לטכ׳ מ״ד מעכבא עיוה״כ ה א םד כ
 מ א׳ פר מעכב השעיר עיוה״כ ה א סד ב
 מד כ׳ ש״מ מעלות דאוריתא ביאמ״ק א טו נכ א
 מח ב׳ והכף בשמאלו תו״מ ג ד ס כ
 נח א׳ תודי׳ ה מב״מ תו׳׳מ ג ד ס כ
 ם א׳ הקדים מעשה לחבירו עיוה״כ ה א סד כ
 עג א׳ שבין כה״ג לכה״ד ביאמ״ק ב ה גג א
 עג א׳ חוץ מחמשה דברים ביאמ״ק ב ה נג א
 פב א׳ עוברה שהריחה רוצח א ט צה ב
 פה א׳ וחי בהם רוצח א ט צה ב

ה כ ו  ס
 ד א׳ תבן ובטלו טו״מ יב א עג כ
 ד ב׳ דיומדין טפח שבת טז טז ח כ
 ד ב׳ ד׳ קונדםין סוכה ד יא יב כ
 ז א׳ פרוץ מרובה שבת טז טז ח כ
 ז ב׳ לא מחמת דפנות סוכה ו טו טו ב
 ית א׳ יש לבוד באמצע סוכה ה יט יג ב
 יח א׳ יש לבוד באמצע סוכה ה כא יד ב
 יט א׳ וישנים תחתיו סוכה ה יט יג א
 כא כ׳ אוהל עראי לא מבטל קבע טו״מ כ א עח ב
 ככ א׳ חבוט רמי סוכה ה כא טו א
 מו כ׳ רש״י ד״ה מקנא זו׳׳מ ד ו ק א

ה צ י  ב
 ד ב׳ נולדה בזה מותרת בזה יו״ט ו יא י כ

״ ק ו  מ
 טז א׳ בזמן שאי״ר לביאה ק״פ ו א סח א

ה ג י ג  ח
 יט א׳ מטבילין בכיפין מקואות ט ט פט א
 יט א׳ שלש גממיות טומ״א ז ה פה א
 יט א׳ שאין מטכילין באויר מקואות ט ו פט ב
 כה א׳ בשידה תיבה ומגדל טו״מ יא א עב א

ת ו מ ב  י
 יא א׳ תוד״ה צרת סוטה יכום ו יט כד א
 יכ ב׳ בנים ה״ה כסימנים אישות ז טז יט א



 דף רמז הענין הלכות פרק הלכה דף הספר דף רמז הענין הלכות פרק הלכה דף הם

ן נד ב׳ מע״ש ממון גבוה זכיה ד ו ק ב י י ט  ג
 ג א׳ אתי בעל ומערער גירושק ו ט כ כ גד ב׳ משך מעשר בסלע מע״ש ח ז מד א
 ג ב׳ אפי׳ מצאו באשפה אישות ג יח יח א ם א׳ מכאן ולאחר ל' מע״ש ח ז מד ב
 ח ב׳ פליגיגן דיבור א עדות יד ז קי ב םכא׳ הוכרו עוברה אישות ז טז יט א
 יא ב׳ ושטש״ח זה לעבדי איםו״ב יג יב כח כ םו כ׳ כ״ מ שיש קדושין איםו״ב יז ב ל א
 יג א׳ שמפסידו בשפחה איסו״ב יג יב כח כ םז א׳ הולך אחר הזכר איםו״ב יז כ ל א
 טו ב׳ ידיים טהורות לחצאק טומ״א ז ה פד א סח א׳ עם הדומה לחמור איםר׳ב יג יב כח א
 טזא׳ הניצוק והקטפרם טומ״א ז ה פד א סט א׳ האשה וילדיה עבדים ז ה קב א
 יז א׳ מפ״מ תקנו זמן בגיטין עדות ג ד קז ב סט א׳ ממזר שנשא שפחה איםו״ב יג יב כח א
 יח א׳ שזקפן במלוה משמטין שמו״י ט ו מט א עז א׳ בת חלל זכר איםו״ב יז ב בט כ
 יה ב׳ תוד״ה אני עדות ה ו קח כ עח א׳ אחת משום לא יקח איםו״ב יז יט כט ב
 כ א׳ הי׳ צריר לכתוב השם תפילין א טו ד כ עח א׳ בת גר איסריב טו ט כט א
 ככ א׳ נופו בחו״ל תרומות א כב(ב) מ א פא א׳ אין אוםרין על היחוד יבום ו יט כד כ

 ככ כ׳ אפילו חש״ו יכום ד טז כג כ
ם י ר ד  כג א׳ אדע תא דנפשיה קעביד תפילין א טו ד ב נ

 כג ב׳ שהכתב מוכיח גירושק ו ט כ כ לה ב׳ קטנה בת לידה היא אישות ב ט טז ב
 כג ב׳ תוד״ה ונעשה עבדים ז ה קב א לו א׳ שה לבית אבות ק״פ ה ז םז ב
 כט א׳ שליח מתנה אישות ג יח יח א מ א׳ אק מטהרין בזוחלין מקואות ט ו פט ב
 לג א׳ זה שלא בפני זה גירושק ו ט כ כ סט א׳ קיים ומופר ליכי נדרים יג ככ לז א

 לז ב׳ עבד שנשבה ופדאוהו גזילה ט א צד א
ר י ז  מ א׳ הכותב שטר אירוםק לשפחתו איםר׳ב יג יב כח א נ

 מ א׳ תוד״ה אותו איםר׳ב יג יב כח ב יז א׳ בעי שהיה למלקות ביא״מ ג כא נג ג
 מבאי נותן חצי קנם לרבו מכירה כג ג צט א לז ב׳ דהיה נזיר וחטאת מעה״ק י יב נח כ
 מג ב׳ הא חופשה ימותו איםריב יג יב כח א מבכי מחולל ועומד ביאמ״ק ג כא נג ב
 מה ב׳ כתבו עכו״ם תפילק א טו ד כ מג א׳ בשידה תיבה ומגדל ביאמ״ק ג כא נג ב
 מז א׳ לחפור בה בורות תרומות א י לח א מגא׳ הכנים גופיה טו״מ יח ז עה א
 מזא׳ כי לי הארץ תרומות א כב(ב) לט ב מזא׳ מי שנזרק ונטמא ביא״מ ד ו נד ב
 מז כ׳ לוקח ומביא בכורים בכורים ב טו מה ב מז א׳ יביא שאר קרבנותיו ק״פ ו א סח א
 נג א׳ היזק שאינו ניכר חובל ומזיק ז ד צד כ גג א׳ לא לעושה פסח ק״פ ו א סח א
 גד ב׳ לאכתבתים לשמן תפילק א טו ד כ גג ב׳ קבר סתום טו״מ ז ד ע א
 גה ב׳ לא עיבדתים לשמן תפילין א יא ג א גג כי קבר סתום טרימ כד ח פא א
 נה א׳ ד״ת בק נודעה איםו״מ ה ז נז ב גד א׳ ומזה בגו״ד טר׳מ ז ד ע א
 נה ב׳ משעת הקדישה איסו״מ ה ז נח א נדב׳ עולין לו טר׳מ ז ד סט ב
 סג א׳ התקבל לי גיטי גירושק ו ט כא א נה א׳ עד שיוציא ראשו טרימ יא א עב א
 םדא׳ שליש נאמן גירושק ו ט כא ב נח א׳ ואם היתה מונחת טר׳מ יא ה עב ב
 סד ב׳ צרור וזורקו זו״מ ד ו צט ב סג א׳ גילח ונודע לו ביא״מ ד ו נה א
 סו ב׳ באומר אמרו אישות ג יח יח א מג א׳ בתר ידיעה אזלי׳ ביא״מ ד ו נה כ
 עאא׳ מפיהם ולא מפי כתבם עדות ג ד קז ב מג כ׳ אחר מלאת שבעה ביא״מ ד ו נו כ
 עב א׳ עד שישמעו קולו אישות ג יח יח א מד א׳ םפיקן טהור טר׳מ יט כ עז ב

 עז ב׳ יד עבד כיד רבו עבדים ז ה קב א
ה ט ו  פד א׳ ע״מ שתנשאי לפלוני גירושק ח יג כא ב ס

 פה א׳ חוץ מירושתך מכירה יג ג צז ב ה ב׳ ותתיבם גמי יכום ו יט כד ב
 פו א׳ אין בו זמן עדות ג ד קז ב ו א׳ יש לה עדים במדה״י סוטה ג כג כה ב
 ואי יש לה עדים במדה״י רוצח ט טו(א) צו ב
ן יד ב׳ ומקדשה בכ״ש פםוהמ״ק יח יב סג א י ש ו ד  ק
 הא׳ שטר אק פודק בו מע״ש ח ז מד א כה א׳ בעל שמחל יבום ו יט כד ב
 ו א׳ יהיב ושתיק אישות ג יח יח ב כח א׳ עשה ספק כודאי יבום ו יט כד א
 ז א׳ מקודשת מדק ע״כ לווה ה ג קג ב מז א׳ ע״א אומר רוצח ט יד צה ב

 ט ב׳ לשמה ושלא מדעתה אישות ג יח יח ב
א מ א ק ב  יז ב׳ נכרי יורש את אביו איםר׳ב יג יב כח א כ

 יט ב׳ אומר לה בפני שניים יבום ד טז כג כ דאי שמא יקניטנו רבו גזו״א ט א צד ב
 כה א׳ כל הנשום דמים מע״ש ח ז מד א דבי תוד״ה ועדים עדות כ כ קיא א
 מבאי שפיחתו שתות מכירה טו א צח א יא א׳ אק שמין לא לגנב גניבה א טו צב א
 מגא׳ זה נהנה וזה מתחייב מעילה ח א סה ב ככבי היה עבד כפות שכנים יא א קא א
 גא א׳ כל שאינו בזאח״ז גדרים יג ככ לז א כגא׳ כלו לו חציו שכנים יא א קא ב
 גג א׳ אין חולקק בכורות ו י סט א כדבי דקמרמזי רמוזי עדות כא ט קיא ב
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 כה ב׳ תוד״ה ומה פכק מו״מ ח ד פד א פכ כ׳ בגתקל פושע שכירות ג ב קג א
 כו כ׳ בעינן מלאכת מחשבת שבת י יז ו א פז ב׳ ולא של הקדש מעילה ח א םה א
 כז א׳ ברוח שאינה מצויה שכירות ג ב קג א פח א׳ תוד״ה תבואת מעשר כ א מג א
 לא א׳ נתקל פושע שכירות ג כ קג א פח ב׳ ד לאו בגי גורן תרומות א כב(ב< מ א
 לו ב׳ יד עניים אנן מכירה רב יז צח כ פט א׳ לאקושי חוסם לגחםם מעילה ח א םה א
 מ א׳ שאלו בחזקת תם גז״מ ד ד צ א צאי גכרי בפרתו של ישראל מעילה ח א םה א
 מא כ׳ ר״כ משמי׳ דרבא פסוהמ״ק יח כד סג כ צ א׳ הא במע״ש מעילה ח א םה א
 מכבי והו״ל ראוי גחלות ה ח קז א צב א׳ נזיר שאמר מעילה ח א םה א
 מג כ׳ משלם דמים מכירה כג ג צט א צו ב׳ תוד׳יה זיל גניבה א טו צב א
 מה א׳ תוד״ה השתא גז״מ ד ד צ א קא א׳ אק קנין לנכרי תרומות א י לח א
 מח ב׳ שניהם ברשות שכירות ג ב קג א קאא׳ אק קנק לנכרי בכורים ב טו מר א
 גו ב׳ נכנס הרועה תחתיו גז״מ ד יא צ כ קא א׳ היורד לשדה חבירו מלוה כא א קה ב
 נו ב׳ תוד״ה פשיטא גזו״א ב טו צג א קט א׳ המקבל שדה מלוה כא א קה ב
 ם א׳ וליבתו שאינה מצוי׳ שכירות ג ב קג א קט א׳ שבח אינו חוזר מלוה כא א קה כ

 םה א׳ קרן כעין שגנב גגיבה א טו צב א
ר א ת א ב ב  םה ב׳ טלה ונעשה איל גזילה ב טו צג ב ב

 סו א׳ שנוי קונה גזילה ב טו צג א יבא׳ פרץ את פצימיו טו״מ ז ד םט ב
 סו א׳ מידי דהוי אאבידה גזילה ט א צד א יב א׳ פרץ את פצימיו טו״מ יב א עג כ
 םז א׳ כעין שגזל שבועות ח יז לו כ יב א׳ תוד״ה פרץ טו״מ ז ד עא א
 סח ב׳ חזרה קרן לבעלים גניבה א טו צב א יג א׳ תוד״ה כופק איםו״ב יג יב כח א
 סח ב׳ תוד״ה הוא מע״ש ח ד מד כ כז א׳ שלושה אילנות ביכורים כ יג מה ב
 סט כ׳ מה ביתו ברשותו זכיה ד ו ק א לז ב׳ תודי יה שייר ביכורים ב יג מה כ
 עג א׳ בי תרי לחד עדות ה ו קי א מא כ׳ המוכר שדהו שבועות ח יג לו ב
 עו א׳ חזרה קרן לבעלים גניבה א טו צב א מדאי תוד״ה דוקא גזילה ט א צד א
 פח ב׳ תוד״ה הכי שכגים ב יא ק ב מט א׳ לא אתי ע״פ גירושין יב ג כב א
 צ ב׳ םגהדרק שראו שהרג עדות ג ד קח א עה ב׳ שימשוך את כולה גגיבה ג ב צג א
 צד א׳ אין שמק לגגב גזילה ב טו צג א פא א׳ למעוטי אדמת עכו״ם תרומות א י לח א
 צה א׳ גזל בהמה והזקיגה גזילה ב טו צג א פו א׳ תוד״ה והא גגיבה ג ב צג א
 צו ב׳ בהמה והזקיגה גזילה ט א צד א צא׳ אק מוםיפק על המדות מכירה טו א צח א
 צו ב׳ פירות והרקיבו גזילה ב טו צג א ק ב׳ תוד״ה ורומן טו״מ ז ד םט ב
 צז א׳ התוקף ספינתו של חבירו גזילה ב טו צג כ קג ב׳ רשב״ם ד״ה פיחת מכירה טו א צח א
 צח ב׳ פירות והרקיבו גזילה .ב טו צג א קו ב׳ דקא צייתי להדדי שכנים ב יא ק כ
 קד ב׳ הוא ולא אביו שבועות ח יג לו ב קזא׳ יורשק הוו שכנים ב יא ק ב
 קח א׳ כפילא תתחייב חומשא שכירות א ד קב ב קידב׳ אשה את בנה איםו״ב טו ט כט א
 קיכ׳ אין חולקק גזל הגר בכורות ו י סט א קלו ב׳ מביא ואינו קורא ביכורים ב יג מה ב
 קי ב׳ כהגים יורשים הוו בכורות ו י סט א קמבא׳ נוחל בנכסי האם תרומות ח ד מא כ
 קגז א׳ הבן מת ראשון נחלות ה ח קז א
ע א קגזב׳ לשבח קרקעות מלוה יט ח קה א י צ א מ ב  ב
 ד א׳ הילך הוא אישות טז כה יט כ קגז ב׳ לשבח קרקעות מלוה כא א קה א
 ז א׳ כמאן דפםיק דמי גניבה א טו צג א קנט א׳ מכח אבוה דאבא נחלות ה ח קז א
 י ב׳ חצר משום יד גירושק ו ט כ כ קםבב׳ תוד״ה ד אמר עדות ה ו קח כ
 יא ב׳ שעומדת בצד ביתה גירושין ו ט כ ב קםהב׳ אחז־ בבי״ד זה עדות ה ו קח כ
 טוא׳ בע״ח גובה את השבח מלוה יט ח קה א קעדא׳ נכסיה מערכין יתיה שבועות ח יג לו ב
 טוא׳ בע״ח גובה את השבח מלוה כא א קה כ קעהב׳ שעבודא דאוריתא שבועות ח יג לו ב

 לג ב׳ תוד״ה כגון מכירה כג ג צט א
ן י ר ד ה נ  לו א׳ אנת מהימנת לי בשבועה נז״מ ד יא צ ב ס

 מגא׳ איתברא ממילא גניבה א טו צב א ט ב׳ פלגינן דיבורא עדות יד ז קי כ
 מדבי דהבא פירא מע״ש ח ז מד א י א׳ אשתו כגופו עדות יד ז קי ב
 גא ב׳ דודאי קא עקר מכירה יג ג צז כ לא׳ עד שיראו שגיהם כאחד עדות ה ו קט א
 גד א׳ אינו מתחלל על הקרקע מע״ש ח ז מד א לא׳ עד שיראו שניהם כאחד גירושין יב כא ככ ב
 סב א׳ חייך קודמין יםוה״ת ה א כ א לב׳ הודאה אחר הודאה רוצח ט יד צו א
 סכ א׳ משכנתא בלא נכייתא מלוה ו ז קד א לבא׳ ד״מ בעי דו״ח עדות ג ד קז ב
 סד ב׳ תח־״ה ולא מלוה ו ז קד א לבא׳ ד״מ בעי דוי׳ח עדות ה ו קח ב
 םז א׳ כי אבק רבית מלוה ו ז קד א מז ב׳ מותר לפנותו טו״מ ז ד ע א
 עא ב׳ מדעת נכרי מלוה ה ג קג ב מז ב׳ הזמנה מילתא תפילין א יא ג א
 עאב׳ אי״ל זכיה מדרבנן זכיה ד ו צט ב נז א׳ לפועל בכרם מעילה ח א סה א
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ה ר  פ״ו מ״ג טו״מ ז ז עא ב פ
 פ״ו מ״ג טרימ כד ד עט כ פ״ג מ״ב טו״מ יא ה עב ב
 פ״ו מ״ה טרימ כד ח פא א פייה מ״ה כלים יד ח פו א
 פ״ז מ״א טר׳מ ז ד םט ב פייה מ״ח טומ״א ז ה פד ב

 פ״ז מ״א טרימ ז ז עא כ
ת ו ר ה  פ״ז מ״א טר׳מ כ א עח א ט

 פ״ז מ״ב טר׳מ יח ז עד כ פ״ג מ״א טומי׳א ה פד ב
 פ״ח מ״ה טר׳מ יא ה עב ב פ״ת מ״ח טומי׳א ז ה פה א
 ם״ט מ״א טר׳מ יט א(א) עה כ פ״ח מ״ט טומ״א ז ה פד א

 פ״ט מ״א טו״מ יט א(ב< עו א
ת ו א ו ק  פ״מ מ״א טר׳מ יא ה עג א מ

 פ״ט מ״א טרימ כ א עח כ פ״א מיץ מקואות ט ו פט כ
 פייט מ״ב טו״מ יט א(ב< עו א מ״ד מ״ג מקואות ו ד פה ב
 פ״ט מ״ג טרימ יט א(ג) עו כ פייה מ״ב מקואות ט ט פח כ
 פ״ט מי״ב טרימ כ א עח כ פייה מ״ה מקואות ט ט פח כ
 פ״ט מי׳׳ב טר׳מ כד ח פא א פייה מ״ו מקואות ט ו פט כ
 פ״ט מט״ו טר׳מ כד ח פא כ פ״ו מ״א מקואות ו ד פח א
 פ״י מ״ב טו״מ כ א עח כ פ״ו מ״א טומ״א ז ה פד כ
 מ״ב טר׳מ כד ד פ א פ״ו מ״ה טומ״א ז ה פד ב

 פ״י מ״ג טרימ כד ד עט כ
ן י ר י ש כ  פ״י מ״ה טר׳מ יט א(ב< עו כ מ

 פי״ד מ״ה סוכה ה כא יד א פ״א מ״א טומ״א ב ד פג כ
 פט״ו מ״ג טר׳מ יט א(א) עה כ פ״ג מ״ה טומ״א ז ה פד ב

 פט״ו מ״ד טרימ כ א עח א
ם י ב  פט״ו מ״ז טו״מ יב א עג כ ז

 פט״ז מ״א טר׳מ יא ה עג א פ״ד מ״ז משכב ח ד פג א
 פייה מ׳׳ד משכב ח ד פכ א
 פייה מי״א משכב ח ד פכ ב

ם י ע ג  נ
ם י י ד  פי ״ג מ״ח טר׳מ יח ז עד כ י

 פי״ג מ״י טו״צ טז ח פא כ פ״ד מיץ גזילה ט א צד א

 המפתחות נערכו ע״י חצ״ר בר״י הכהן שליט״א
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