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דשמיא בסיעתא

קדושים' והייתם 'והתקדשתם לסדר ה' יום

לפ"ק תש"ע באייר ח' למטמוני"ם כ"ג

הקדמה

בתודה שעריו בואו הארץ כל לה' הריעו לתודה מזמור בתודה ואגדלנו בשיר אלהים שם אהללה

עמדי עשית אשר חסדך ותגדל בעיניך חן עבדך מצא נא הנה שמו ברכו לו הודו בתהלה חצרותיו

נפשי יונת מצאה ולא בעוניי אבדתי אז שעשועי תורתך לולא הקדושה בתורתך נפשי את להחיות

ומצאה לילי"ת הרגיעה שם אך מידתי מכפי ויותר יותר עלי כבד הצבור עול ביום כי היום כל מנוח

לפי לגירסא אלא סיהרא איברי לא הקדושה בתורה בהם לעסוק אם כי איבריאו דלא בלילות מנוח לה

כד לי שנתחדשו חידושים מהם סיני מהר נשמתי שקבלה תורה חידושי ומסדר יושב הייתי שבלילות

לסדרם כשבאתי ועתה נישואי אחר לי שנתחדשו חידושים ומהם רבותי לפני ולומד יושב טליא הוינא

שנעשתה ופעמים כעיקר טעם עליהם הוספתי מקשיבים חברים עם בישיבה המסכת על וחזרנו

העיקר. על מרובה התוספת

את אני ושבחתי בס"ד יבמות חידושי סידור לסיים שזכיתי הזה היום לי הוא שמחה יום ואמנם

תלמידי בראותי עצמותי כל רחפו בקרבי לבי נשבר לי הומה לבי קירות אוחילה מעי מעי אבל השמחה,

הקדושה התורה על נפשם ומוסרים ישראל בערי היושבים הכוללים אברכי המה וקדושים ישרים חכמים

פורש לחם שאלו עוללים שמלה ואין לחם אין ובביתם ימוט שלא העולם את ומעמידים בה חשקם וכל

ולהצילו ולהחיותו לקיימו ישראל עם שעושין וחסדם וגדולתם מעלתם העם המוני ידעו ואילו להם. אין

ויקיימו ממונם שיקחו תחינה בקול מהם ומבקשין שבעולם ממון כל לפניהם מביאין היו ולהושיעו

ע"ב) (קכב המסכת בסוף איתמר אחד. רגע הקדושה מהתורה יבטלו שלא מנת על אלעזרבתיהם א"ר

בנייך שלום ורב ה' לימודי בנייך וכל שנא' בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא ובברכותא"ר

בה מסיים ע"א בונייךסד אלא בניך תקרי ואברכיאל חכמים תלמידי מה מפני אומרים העם המון כי

המתפרנסים כבנים האברכים הם והרי הציבור על מוטלת ופרנסתם במלאכה עוסקין אינן הכוללים

להו קאמר להכי בנייךמהאב תקרי מהאבאל המתפרנסים בנים בבחינת חכמים תלמידי אלאאין

ע"בבונייך יז בברכות שאמרו כמו הציבור את ומפרנסים בונים הם קולאדרבה בת ויום יום בכל

חרובין בקב לו די בני וחנינא בני חנינא בשביל ניזונין כולו העולם כל ואומרת חורב מהר יוצאת

שבת לערב שבת לעולםמערב ומפרנס זן ה' היה לא שיחיו הכוללים ואברכי חכמים תלמידי לא אם
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בבשר חוגגים העולם וכל לעולם פרנסה ה' מוריד תורה ולומדי לאברכים פרנסה ליתן כדי ורק וכלל כלל

הטף לפי לחם אלא בשבילם לעולם שירד מהשפע נוטלין אין והאברכים חכמים ותלמידי ומעדנים ויין

לדאוג וכדי רחוקה אחת מדינה שכבש וגדול אדיר למלך משל לשובע. שלא ופעמים לשובע פעמים

התושבים בקשות לשמוע בשנה אחד שבוע ההיא במדינה לישב שילך בנו על ציוה המדינה לבני

המדינה כי שם לשהות עליו קשה היה המלך בן שם שהלך הראשונה בפעם בטוב. עמהם ולהשתדל

שמחוץ הבאר אל יורדין היו אלא בבתיהם להם היה לא מים ואפילו וכלל כלל מפותחת היתה לא ההיא

אביו אצל כשחזר מרובה. בטורח מרחוק מים ומביאין שכמו על כדו איש פרסאות כמה מרחק לעיר

עד מהבאר גדול צינור להכין המלך עבדי עם שם לילך השרים על המלך ציוה מיד הדבר לו וסיפר

משרדו עד מהבאר הצינור את להניח מדינה לאותה ועבדיהם המלך שרי כשבאו המלך, בן של משרדו

גדול צינור להניח מאוד גדול טורח אתם טורחים שכבר כיון המקום זקני להם אמרו המלך בן של

השרים, בעיני דבריהם וייטבו זה. מצינור לשתות אנחנו גם תנונו המלך בן של משרדו עד מהבאר

העיר, בתי ולשאר המלך בן של למשרדו צינורות משכו ומשם העיר מרכז עד מהבאר גדול צינור ויניחו

המדינה בני נתרגלו הימים ברבות טירחה. בלא בביתו בברז מים לו היה המדינה מבני אחד וכל

המים כך בערב ושוקעת בבוקר זורחת שהשמש כשם טבע כמו אצלם ונעשה בבתיהם זורמים שהמים

העיר טובי נתכנסו היום ויהי בזה. עמהם שהטיב המלך מאת היא טובה כי ושכחו הבתים, אל זורמים

מים שותה המלך בן כיצד ראו ויאמרו מביניהם אנשים ויקומו העיר, ענייני בניהול לדון ופרנסיה

ויקם מאומה. משלם אינו והוא צורכין שאנו המים חשבון עבור משלמים כולנו כי חשבוננו על במשרדו

שרי באו ואיך מים להביא פרסאות כמה מרחק יום בכל הולך היה מתחילה איך זוכר שהיה זקן אחד

כ אלא כך על תשלום המלך שרי בקשו ולא לעיר המים צינור את והניחו ועבדיהם המלאכההמלך ל

המלך בן על תלינו כי לכם מה חבריו העיר לפרנסי ואמר המלך, בית חשבון על היתה הזאת המרובה

אילולא כי חשבונו על שותים אנו אדרבה אלא הדבר כן לא חשבוננו על מים שותה הוא כי ותאמרו

בשביל אלא זה צינור הניחו לא כי המים צינור לנו מניחים היו לא בעירנו משרדו וקבע המלך בן שבא

שבוע רק שותה? הוא מה המלך ובן יום בכל הרבה מהצינור שותים ובנינו ונשותינו ואנו המלך בן

ועוסקין יושבין והאברכים חכמים תלמידי את הקב"ה כשרואה כך לבקרנו. בא כשהוא בשנה אחד

שיתפרנסו פרנסה של שפע בו להוריד לארץ משמים ורחב גדול צינור מוריד הוא הקדושה בתורה

בני ובאין העולם, בני כל ממנו יהנו א"כ הקב"ה אומר חכמים לתלמידי שמוריד וכיון אהוביו, ממנו

חכמים ותלמידי שיותר, כמה ממנו ליקח משתדל אחד כל חופניהם מלא זה מצינור ולוקחין העולם

בני ובינתיים ביתם. בני רעבון להשביע מעט מעט ממנו? נוטלין הם מה הזה הצינור נעשה שבשבילם

שתלמידי סבורים והם שבעולם חכמים תלמידי בשביל נעשה השפע צינור שעיקר שכחו העולם

חכמים תלמידי חשבון על חי הציבור אדרבה כי יבינו ולא ידעו ולא הציבור, חשבון על חיים החכמים

וטפם ונשיהם הם כי ולאברכים חכמים לתלמידי חייבין עצמן להרגיש העולם לבני להם ויש שבדור,

תובב"א אתא קרית מעירנו שמו זצ"ל שומר משה ורבי לטובה האיש אותו זכור ברם ידיהן. על ניזונין
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בנק סניף מנהל והיה ולילה יומם תדירא באורייתא גריס מרבים שמים וירא אוריין ובר ת"ח שהיה

עוזב היה הבנק לסניף ת"ח בא וכשהיה בחיפה, בכרמל כך ואחר כרמל, בטירת דיסקונט מרכנתיל

במי לטפל חייב אני משיבם היה ככה על ראה מה עובדיו וכששאלוהו אישי. באופן בו ומטפל משרדו

כספים הרבה לו שאין לבנק שבא ת"ח אותו את הכירו כי עליו מתפלאים עובדיו והיו אותי, שמפרנס

מפרנסו, שזה אומר הוא וכיצד היטב מעבודתו משתכר היה הנ"ל משה הרב ולעומתו מעטו אם כי

וניזונים לעולם שפע מוריד לומד שהוא תורה ע"י הזה חכם התלמיד כי מסבירם זצ"ל משה הרב והיה

בו לטפל שמפרנסני מי לקראת אבוא לא וכיצד מפרנסני הוא ונמצא ביתי ובני אני וגם הכל ממנו

הרבה. ממון לו חייב אני ועדיין אישי באופן

ונוסף שבהן, הקשה ואולי בש"ס קשות היותר המסכתות אחת היא יבמות מסכת הספר. עם אמר

להלכה כ"כ נצרכת שאינה בה נוסף ועוד הלב, את המושכין דאגדתא מילי בה ואין כמעט גם כך על

חפץ היבם היה לא הרוב על ביבום נוהגין שהיו ובקהילות מייבמין ולא חולצין היו קהילות בהרבה כי

עזבו השנים שבמשך לסיבה היו הנה הן הללו דברים ושלשה אשה. נשוי היה כבר כי אחיו אשת ליבם

במסכת כ"כ עוסקין היו שלא ומפני ממשפחה, ושנים מעיר אחד אלא בה עסקו ולא הזו המסכת לימוד

מי ואין רוחם על העולה ככל ותוס' ובפירוש"י בגמרא לשבש והמדפסים המעתיקין רשאין היו הזו

בגירסאותיה משובשת הדפוס ומבית המעתיקים מיד הזאת המסכת ויצאה ויתקנם, כך על שיעירם

הבא העולם לחיי לברכה זכרונם חכמינו מ"ש לקיים ישראל באלפי הצעיר אני וקמתי מאוד. מאוד

מה כפי ותוס' ופירוש"י הגמ' נוסח ולהגיה לתקן והשתדלתי איש להיות השתדל איש שאין במקום

והוספות שינויים הרבה בו נעשו הזו שבמסכת שפירוש"י ברור לי נראה גם השמים. מן ועזרוני שחננוני

שבהם מקומות במעט הלומד עלי יתרעם אל כן על יצא, מרש"י כוליה ולאו והתלמידים המעתיקים מידי

שעשועי היו והם לראשי עטרה עושם והייתי פירושיו אהבתי מעודי כי המורה, אדוננו מפירוש נטיתי

כוליה ולאו והתלמידים המעתיקים ידי בו חלו הזו למסכת פירושו אבל שיחתי הם היום וכל בלילה

זכרונו בפירושו שנדפס כפי אינו הגמ' שפשט דעתי מיעוט כפי לי ברור שהיה ובמקום יצא מרש"י

בידו הרשות רקים ימצאם ואם דברי ויבחן יעיין והמעיין פשוטו כפי פירוש וכתבתי הערתי לברכה

שגיתי ואם התורה נותן ליוצרנו רוח נחת לעשות רק בהם להתגדל כתבתים לא כי הספר מעל למחקם

הספר. מעל שימחקום יתברך רוחו נחת זהו אדרבה

ליוצרם רוח נחת העושין ישראל אברכי לכבוד וחותם הכותב

וצדקתם ותפילתם בתורתם ישראל את ומושיעין ומקיימים

מאמו רפאל

אתא קרית

ציון'שנת שערי ה' 'אהב

לפ"ק תש"ע
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ligzd i`n` miywn(כצ"ל)`de zenaia miyp xcq(כצ"ל)

ligzdl epl did daxc`e opilgzn `l `zeprxet ilegz`

'eke zenai k"g`e oihibe zeaezke oiyecwaמה עיי"ש

שתלוי דבר הוא דהנשואין משום תירץ והרמב"ם שתירצו.

נושא אינו לאו ואם אשה נושא ירצה אם אדם של ברצונו

אותו כופין יבמה לפניו כשנופלת אבל אותו כופין ב"ד ואין

המוכרחים בדברים להתחיל וראוי יבם, או חלוץ או לאמר

קדושין כגון מוכרחים שאינם דברים לפני יבום דהיינו

שהקדים דהטעם ול"נ ליבמות. תוי"ט בהקד' עיין וכתובות,

- וכו' פוטרות נשים ט"ו - הזאת שהמשנה מפני הוא יבמות

אל "ואשה הפס' על נסמכת יבמות מסכת את שפותחת

אבל י"ח, י"ח בויק' שכתוב וגו'" לצרור תיקח לא אחותה

איש יקח "כי הוא גיטין מסכת ושל קדושין מסכת של הפסוק

וסדרו א' כ"ד בדב' והוא כריתות" ספר לה וכתב וגו' אשה

*** בתורה. הפסוקים כסדר המסכתות נשיםאת ט"ו

וכו צרותיהן זצ"ל,פוטרות א"ש הגרב"ץ ממו"ר שמעתי '

הר"ר וקדוש החסיד הרב בא לכך קרוב או תש"ב בשנת כי

זצ"ל עטיה עזרא הרב הישיבה ראש אצל זצ"ל צדקה יהודה

לבחורי להשתדך שמסכימות בנות נמצאות שאין לו ואמר

בעל שהוא מי רק רצו הדור שבאותו הבנות כי הישיבה

בחורי ונשארו תורה, בבני וקצו פרנסה ובעל מלאכה

הרב ויבדלח"ט זצ"ל א"ש הגרב"ץ ומהם רווקים הישיבה

יצטער שלא הישיבה ראש לו ואמר שליט"א, יוסף עובדיה

(ר"ל אליו בא לילה ובאותו משכלת. אשה מה' כי זה בדבר

ואמר המשנה את שסידר הנשיא יהודה רבי הישיבה) לראש

יבמות מסכת שילמד מי כי הרווקים לבחורים שיאמר לו

תכף טוב לזיווג שיזכה מבטיחו הוא סופה ועד מתחילתה

צדקה לרב זה סיפר ובבקר "חתן", בגימט' יבמות כי ומיד

שסיים מי וכל עשו, וכך הבחורים בין זאת פרסם והוא זצ"ל

*** השמים. מן טוב לזיווג ומיד תכף זכה המסכת ט"ואת

וכו פוטרות דףנשים תצא כי מהימנא (רעיא בזוה"ק איתא '

ע"ב) oiaexirרעה oniqa onz edi` ipr "xeng lr akexe ipr"

zenai dcpשבש"ס הקשות המסכתות ג' הם אלו כי עכ"ל

בהם. עני אדם כל וכמעט

ד"ה וכו'רש"י "לה" ילפא לא וכו' חמותו כצ"ל.ואם

וכו'***ד"ה האב מן "באחין" אלא וכו' מאמו אחותו

כצ"ל.

הכותבתוד"ה ודאי דהתם כו' סוף היה(כצ"ל)עד לא

שניהם לכתוב סוףצריך עד בכלל הוו פירותיהן דפירות

זוהעולם, אף זו לא למיתני דתנא אורחיה הכא אבל

ומרבו צרותיהן" וצרות צרותיהן "פוטרות שמע אחד שמרבו

העולם" סוף עד צרותיהן "פוטרות אחר בנוסח שמע השני

"פוטרות תרוייהו קתני לפיכך גדול, יותר חידוש דהוי

אף זו לא והיינו העולם" סוף עד צרותיהן וצרות צרותיהן

שלימדני זו אף אלא פלוני רבי שלימדני זו רק לא כלו' זו

אף זו לא הש"ס שאומר מקום בכל פירושו וכך אלמוני, רבי

למהזו. העולם סוף עד צרותיהן צרות דתני כיון וא"ת

זהלי דבר רק לא כלו' קתני זו אף זו לא למימר וליכא

רבי שלמדני זו אף אלא קטן חידוש שהוא פלוני רבי שלמדני

גדול, חידוש שהוא דתנאאלמוני כיון בתמורה דייק דהכי

ל"ל העולם סוף עד ולדן זוולד לא התם מתרץ לא ואמאי

וחידוש גדול חידוש כאן דאין משום ע"כ אלא קתני, זו אף

נינהו הדדי כי ותרוייהו העולם סוף עד היינו ולדן דולד קטן

ואף קתני זו אף זו לא לומר שייך לא הדדי כי וכששניהם

ואין העולם סוף עד היינו צרותיהן דצרות לומר לך יש כאן

אף זו לא בזה לומר שייך ולא קטן וחידוש גדול חידוש כאן

קתני. דהתםזו וכו'ואר"י דאשמו' ועדכיון ולדן ולד כלו'

זו לא בהם לומר שייך ולא נינהו הדדי כי ודאי העולם סוף

ד קתני זו שלמיםאף קרב ולדן דולד דאשמועינן כיון

ח דלא כיון העולם סוף עד דה"ה שמעינן יישממילא

וכו' יגדל לאולשמא העולם סוף ועד צרותיהן צרות אבל ,

צרות דוקא הו"א צרותיהן צרות תני הוה דאי נינהו הדדי כי

תרתיצרותיהן משמע ולצרור להו דרשי' דמלצרור משום

רישי"ן גדולשני חידוש הוי העולם סוף עד שכששנה הרי

קתני. זו אף זו לא בזה לומר ושייך צרותיהן מצרות יותר

לא***בא"ד טפי אסירי צרותיהן דצרות ס"ד הכא אבל

וכו' תרתי משמע ולצרור להו דרשינן דמלצרור משום

" מילת מחקו "לאבדפוס לגרוס יתכן אבל והכילא", "
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לאפירושו טפי אסירי צרו' דצרות ס"ד הכא אסירי,אבל

וכו' דמלצרור ***בא"דמשום אדעתין. תיסק דלא

"נפקא" דמלצרור ***בא"דלמימר ועודכצ"ל.

אשי דלרב אשיצ"ל"אמרינן" דלרב ר"י" "אמר .ועוד

צרותיהן***בא"ד אצרות לא מנה"מ בעי דקא ולקמן

.קאיצ"ל"קאמר"

מוצאד"ה אני בכולן דר"ח מילתיה משמע דהכי וכו' בתו

וכו' וברגילות בהיתר "אתה"בהן בכולן למימר דה"ל

ט (שבת כמו מקום בכל התנא לשון הוא שכך בהן, מוצא

eke'ע"א) zeieyx 'a `ven dz`y mewn lkלט (שבת וכן ,

eke'ע"ב) miwelg 'a `ven dz`y mewn lk(ע"ב ע (פס' וכן ,

'e `l` `ven dz` i`y 'rt'eke(ע"ב עג (יו' וכן ,dz` i`

,'eke `l` `venומדקתניoda `ven "ip`"בהיתר משמע

אי אבל odaקתניהוהוברגילות `ven "dz`"כל משמע הוה

באיסור ובין בהיתר בין בהן מוצא פירשו.שאתה והחברים

מדקת' `ipדדייק olekaoda `venבהיתר משמע "מוצא"

במילתיה גורסין שהיו משמע התוס' *מלשון וברגילות.

`ipדר"ח olekaoda `venבאונסין בתוד"ה ע"ב ט ולק'

דגרסי odaנראה `xew ip` oleka.שלנו בספרים כמו

באונסין"***בא"ד איירי "דבתו דמתני' בבי אכולהו

***בא"דוכו' "ואתיא"כצ"ל. הואיל כצ"ל.בתו

"לו"ד"ה אין אסורה בנים "לו" יש אם וכו' אחיו אשת

***בא"דוכו' דת"ככצ"ל. דדרשא ולפרש לומר ודוחק

למימר אתא אלא מאמו אחיו אשת למעוטי אתא לא

כרת לודאיכא באין מאביו אחיו באשת בנים(כצ"ל)אף

דקת'וכו' כוהנים התורת לשון קצת משמע `xneדהכי dz`

epi` e` eia`n eig` zy`aen`n eig` zy`a "`l`"משמע

כלו' "אלא" אינו או מאביו אחיו באשת אף אומר אתה דה"ק

באחיו וכו'מאמו.רק כן כלל משמע הלשון דא"כדאין

xacnהל"ל aezkd eia`n eig` zy`a "s`"ומדקתניzy`a

eig`xacn aezkd eia`n,מאביו אחיו באשת רק משמע

דהל"ל dlraועוד iiga mipa el oi`a eia`n eig` zy`a s`

xacn aezkd.גדול כלל דפרק דבירוש' ה"בועוד פ"ז שבת

לחלק יצאת דאחותו לכלקאמר כרת כתב שכבר אע"ג

"ונכרתו דכת' כולן וכתבהעריות חזר העושות" הנפשות

אחד בהעלם העריות כל על בא שאם ללמדך באחותו כרת

ואחת אחת כל על ודודתוחייב לשוכב, עונש פירש ולמה

כ') כ' (ויק' דודתו mixixrעם 'ebe ezcec z` akyi xy` yi`e

ezeniהנפשות "ונכרתו העריות לכל עונש פירש כבר הרי

יצאת ולמה היתה העריות כל בכלל ודודתו יצאתהעושות"

בערירי רגיללידון בכרת אינו דודתו עם שהשוכב ללמדך

נכרתים ובניו שהוא דערירי כרת אלא הנכרתים כל כדרך

העריות כל דהוקשו ערירי איכא העריות שבכל נלמד וממנו

לזה אשתזה פריך והדר יצאת(כצ"ל). למה באשתאח אף

( כ"א כ' (ויק' עונש פירש `zאח gwi xy` yi`eאחיו אשת

יהיו ערירים פירשוגו' וכבר היתה העריות כל בכלל והלא

בכולם. בעריריעונש לידון דאע"גומשני בירוש' ומפרש

חזר לזה זה הוקשו העריות וכל בדודתו ערירי כתב דכבר

אחיו אשת של ערירי שאין ללמדך אחיו באשת ערירי וכתב

כתיב דבדודתו דודתו של ערירי ופירושוmixixrezeniכמו

כתיב אחיו ובאשת בניהן את eidiקוברין mixixrופירושו

בנים. יולידו דודתולא יוסי רבי קאמר יצאתוהדר לצורך

מאמו(כצ"ל) אחיו אשת ערירילמעט דכל סבר יוסי רבי

ערירים כשכתוב ובין יהיו ערירים כשכתוב בין הוא אחד

דאשת דמערירי בדודתו ערירי לכתוב צריך היה ולא ימותו,

וכתב חזר ולמה העריות לכל ילפינן `zאח akyi xy` yi`e

zeni mixixr 'ebe ezcecעם לשוכב אזהרה לסמוך כדי אלא ו

ואיש שכתב שאחר אחיו אשת עם לשוכב אזהרה אצל דודתו

אשת את יקח אשר ואיש כתיב וגו' דודתו את ישכב אשר

אלא אינו אח באשת שכתוב דכרת ללמדך וגו' היא נדה אחיו

כרת, ליכא מאמו אחיו באשת אבל מאביו אחיו דמהבאשת

אחי באשת מאביודודתו "ערותדוקאאביו התם כדיליף

דודו" בן או מ"דודו מאביודודו" אביו באחי דאיירי

אחיודוקא, אשת מאביואף מאמו.באחיו באחיו ולא דוקא

נ'***בא"ד בן נ'דכרת בן ועד ל' מדכתיבמבן ליה ומפיק

משפחות שבט את תכריתו אלהקהתי(כצ"ל)אל פי'

עבודתם התקינו אלא עבודתם מחמת שימותו להם תגרמו

ימותו שלא כראוי עבודתם סדר נ'ולמדום עד .ועבודתם

משפחות שבט כל של מוחלטת הכרתה משמע תכריתו" "אל

וימותו כראוי יעבדו לא אם אפילו הא תימה והוא הקהתי,

אלא עובדין אין דהא הקהתי משפחות שבט נכרת אין מ"מ

עבודה מחמת למות עלולים הם ורק נ' בן ועד ל' מבן רק

אלא תמיתו. אל למימר וה"ל מתים, אין המשפחה שאר אבל

לכך נ' בן ועד ל' מבן הוא דכרת ללמדך הכתוב דרצה משום

שכל לך לומר תמיתו אל אמר ולא תכריתו אל לשון נקט

הוא. כרת אלא שמים בידי מיתה זה אין ימות אם מהם אחד

ימותו ושם יתמו דכ' מדבר כמתי בס' היא בעוןומיתה
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העם שכל ה' נשבע מהקב"ה בנ"י לב את שהניאו המרגלים

נגזרה ולא במדבר, שיסובבו שנה במ' ימות ממצרים היוצא

בצאתם ומעלה שנה כ' בני שהיו אותם על אלא הגזירה

ממצרים בצאתו נ"ט בן שהיה מי מיתתם, סדר וכך ממצרים.

בן שהיה מי כל וכן ס' בן הוא והרי הראשונה בשנה ימות

בשנה ימות נ"ח בן שהיה ומי הראשונה, בשנה מת ומעלה ס'

שהיה ומי הדרך, ע"ז וכן ס', בן מת הוא אף ונמצא השניה

לארץ כניסתם טרם שנה ארבעים בסוף ימות בצאתו כ' בן

ושם "יתמו לשונו כפל אמאי וקשה ס'. בן מת זה אף ונמצא

"יתמו כותב היה שאם אלא שם, יתמו אלא הל"ל לא ימותו"

וכתב חזר כרת זהו במדבר שימותו זו שמיתה הו"א שם"

מ הקרוי שזהו לומר ואינו"ימותו" ס' בן כלו' שמים בידי יתה

כרת.

"שמטהרת"ד"ה אע"פ ליבם וכו' אשתו כצ"ל.ואחות

האיסור***בא"ד עריות ושאר אשה דאחות דמי דלא

אסירא לכו"ע נדה אבל בנ"א משאר טפי היבם על עומד

מותרתוכו' שהיא כיון לייבום אשתו אחות לפניו כשנופלת

שאין וכיון לייבום לפניו שנפלה כמי נחשבת זו הרי לכו"ע

נתקיים הרי אחותה שהיא אשתו מפני עליה לבוא יכול הוא

יבמה נפילה בשעת בה קורא אני שאין יבמה "כל הכלל בו

אבל ואסורה". בנים לה שיש אח כאשת היא הרי עליה יבא

נחשבת זו אין אסו' היא דלכו"ע כיון נדה לפניו כשנופלת

לייבום לפניו תפול כשתטהר ורק לייבום לפניו שנפלה כמי

בה קורא אני נפילה שבשעת נמצא עליה לבוא יכול הוא ואז

עליה. יבא היאיבמה ייבום דבת בפס' משמע בנדתה ואפי'

לייבוםוכו' לפניו נפלה בעלה מיתת משעת זה תירוץ לפי

ירצה אם עליה לבא יכול בנדתה שאף אלא נדה שהיא אע"פ

וכו'". בה קורא אני שאין יבמה "כל הכלל בה נתקיים ולא

אח"כ אשתו שמתה אע"פ אשה דאחות לחלק נר' ועוד

משום אחת שעה שנפטרה כיון לייבום תזקק לא שוב

וכו''שנא מותרות ביש כדאמר נועם דרכי רש"ידרכיה

זה אין לשוק ונשאת והלכה מזה שנפטרה אחר התם פירש

היא כן דע"י מזה חליצה ונחייבה נחזור אם נועם דרכי

התוס' אבל ע"א, טו לקמן הגמ' עפ"י והוא בעלה על מתגנה

דהא בעלה על שמתגנה משום דוקא איננו נועם דדרכי סברי

וכותבים התוס' מהאיממשיכים מידחייא דלא היכא ואפי'

שמתה לזה אסורה אחרים אחים שיש כגון לגמרי ביתא

לזה להזדקק לה יש אם נועם דרכי זה דאין וכו' אשתו

הימנו איןשנפטרה לאחר נישאת לא דעדיין אע"ג אלמא

כדמסיים שלום דרכי היינו נועם דרכי אלא נועם. דרכי זה

השלום שיופר היכא וכל שלום" נתיבותיה "וכל קרא האי

ממנו שנפטרה כיון הכא ואף נועם, דרכי זה דאין אמרינן

לפניו ומתקשטת אחר עם משתדכת היא ייבמנה שלא ויודעת

ואח"כ שישאנה כדי האלמנות כדרך בעיניו חן למצוא ומנסה

אין ימיהם כל לה מייבם אמרת אי היבם אשת אחותה מתה

למצוא ומנסה מתקשטת שהיתה לה זוכר שהוא בביתם שלום

דרכי זה ואין ממנו בה חושד ימיו וכל אדם אותו בעיני חן

וכן כגוןנועם. לגמרי ביתא מהאי מידחייא דלא היכא

דאין וכו' אשתו שמתה לזה אסורה אחרים אחים שיש

הימנו שנפטרה לזה להזדקק לה יש אם נועם דרכי זה

נשאה לא לייבמה יוכל לא שהוא חשבה שמתחילה דכיון

מתקשטת והיתה האחין שאר אל אלא כלל אליו עיניה

וישאוה בעיניהם חן שתמצא כדי פנים להם ומסבירה לפניהם

שלום אין ימיהם כל לה מייבם אמרת אי אשתו מתה ואח"כ

אחיו בעיני חן למצוא מנסה שהיתה לה זוכר שהוא ביניהם

ושלום. נועם דרכי זה ואין מאחיו בה חושד ימיו וגביוכל

מצית לא הכי בלאו רבא דקאמר ב"ש בפרק לקמן קטן

הכי ובתר ליה אסורה דהשתא מידי איכא מי אמרת

וכו' נמי התם וכו רב אמר והא ליה אמרשריא lkרב

ixd dilr `eai dnai dlitp zrya da `xew ip` oi`y dnai

`iddxeq`e mipa dl yiy g` zy`kשרב משמע פשוטו לפי

ומת יחדיו אחים ישבו "כי ה) כה (דברים מהפסוק כן דרש

אחיו שמת שמיד משמע עליה" יבוא יבמה וגו' מהם אחד

שעה באותה עליה לבוא ראוי אינו ואם עליה" יבוא "יבמה

כן דרש לא דרב פירשו התוס' אבל יבום, דין בו אין שוב

נועם". דרכי "דרכיה דמשלי מהפסוק אלא דדברים מהפסוק

מקרא לה דרש דרב אמרת אי בשלמא לתוס' קשיא השתא

דמוכיח הא ניחא עליה" יבוא יבמה מהם אחד "ומת דדברים

א"כ לו אסורה אמרת דאי קטן ליבם אסורה אין דיבמה רבא

כל דאמר דרב מילתיה משום לו אסורה תהא כשיגדיל אף

דמשלי מקרא לה דרש דרב אמרת אי אלא וכו'. יבמה

אינה דיבמה רבא מוכיח היכי א"כ נועם" דרכי "דרכיה

תחזור שאם במקום אלא אסר לא רב והא קטן ליבם אסורה

אי אפי' קטן גבי אבל נועם דרכי זה אין לו מותרת ותהא

מותרת ותהא תחזור וכשיגדל לו אסורה קטן שכשהוא אמרת

אסר ולא נועם דרכי משום חשש ואין עליה כועס הוא אין לו

התוס' מתרצים רב. אםלה נו' דרכי זה אין נמי התם

שיגדיל עד להמתין לאצריכה נו' דרכי זה אין הכא כלו'
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מצד אלא עליה כועס אינו ודאי דהוא עליה כועס שהוא מצד

ש לו מזכירה ימיה וכל עליו וממורמרת כועסת בגללשהיא

בעל בלא שנים כמה וישבה המתינה היא קטן היה שהוא

בביתם. שלום אין ימיהם וכל מפרנס מהובלא אבל

לביאה ראוי ואין קטן שהוא מחמת קשיאשממתנת השתא

יוםלתוס' בן נפילה בשעת היבם היה דאפילו התם דאמרינן

ואינו להמתין חייבת כורחה על ובזה בייבום חייבת היא אחד

ואמאי לביאה, מסוגל ואינו ראוי אינו דהא מיד מייבמה

זה אין מיד לייבמה מסוגל דאינו כיון נימא בייבום חייבת

דזה התוס' מתרצים פטורה. ותהיה - לו שתמתין נו' דרכי

הלך כאילו והוי איסו' מחמת דאינו נו' דרכי שפיר הוי

הים למדי' מחמתיבם מיד לייבמה יכול היבם שאין היכא

אין כאן שאינו כגון או לביאה ראוי שאינו כגון המציאות

אבל נו', דרכי והוי מירמור תחושת בה ואין כועסת היא

וכל כועסת היא בזה איסור מחמת לייבמה יכול שאינו היכא

את ומוציאה להמתין צריכה שהיתה על ממורמרת היא ימיה

הן חכמות נשים דרוב בביתם. שלום ואין עליו המירמור

מבינות אינן אבל המציאות, מגבלות את להבין ומסוגלות

ההלכה. מגבלות את מקבלות ואינן

ע"ב "אילונית"משנהב שנמצאו וכןאילוניותצ"לאו

וברי"ף. ובירוש' שבסדה"מ במשנה הוא

אילוניות שנמצאו או נתגרשו או מיאנו או מתו אם וכולן

מותרות משנתצרו' ואילך מכאן ראשונים משנת כאן עד

ראשונים. משנת לפרש אחרונים תנאים שבאו אחרונים,

ביאור צריכין הזאת ראשונים במשנת דברים .האאארבעה

מותרותדקתני צרו' אילוניות שנמצאו דה"קוכולן משמע

מותרות, צרו' אילוניות נמצאו אם נשים הט"ו כל 'וכולן'

לאחיו ונתייבמה צרתה הלכה אם הדין מה יודע איני ועדיין

ונמצאה לייבום לפניו ונפלו בנים בלא ומת אחרת אשה ולו

צרתה אילונית שנמצאה צרה גם האם אילונית. הצרה

שאם זה דין נאמר גופה בערוה דווקא דילמא או מותרת,

"ואשה כתיב גופה ערוה דגבי מותרת. צרתה אילונית נמצאה

שהערוה ילפינן קרא ומהאי לצרור" תקח לא אחותה אל

קדושין לשון תקח" "לא ביה דכתיב וכיון צרתה פוטרת

לאחיו מקודשת הערוה היתה אם מילתא תליא דבקדו' משמע

והתברר אילונית נמצאה ואם צרתה פוטרת היא הרי

צרתה פוטרת היא אין לאחיו מקודשת היתה לא שמעולם

"לצרור כתיב צרתה שפוטרת צרה גבי אבל מותרת, וצרתה

משמע קיחה לשון בה כתיב ולא בחייה" עליה ערותה לגלות

שאינה כגון קדושין בה תפסי אם בין צרות שנעשו דכל

אילונית שנמצאה כגון קדושין בה תפסי לא אם ובין אילונית

" אחרונים משנת קת' לפיכך צרתה. יכולפוטרת אתה ואי

אילוניות שנמצאו חמיו ובאם חמותו ובאם בחמותו לומר

שמיאנו ודאיאו "וכולן" ראשונים במשנת דקתני הא כלו' "

ואם חמותו - מינייהו בתלת דהא נשים ט"ו על קאי לא

או אילוניות שנמצאו לומר יכול אתה אי - חמיו ואם חמותו

על קאי "וכולן" כרחך על אלא ילדו, כבר שהרי שמיאנו

אם דבכולן וכו' צרתה צרת וצרת צרתה וצרת וצרתה הערוה

מן נפטרות ואינן לייבום מותרות צרותיהן אילוניות נמצאו

יב לק' אסי רב שיטת לפי פירשתי כאן עד מחמתם, היבום

דקתני הא פירושו הכי רבא ולשיטת נמצאוע"ב. אם וכולן

מותרות צרו' כשלאאילוניות דוקא זה האם לן מיספקא

טעות קדושי וקדושיה אילונית שהיא קדו' בשעת בה הכיר

שמעולם אפילוונמצא דילמא או לאחיו, מקודשת היתה לא

אפ"ה גמורין קדושין קדושיה והוו בה מותרתבהכיר .צרתה

אחרונים משנת קת' וכו'לכך בחמותו לומר יכול אתה ואי

עריות ט"ו על קאי לא "וכולן" דקתני הא כרחך על וא"כ

היתה כלו' וכו' צרתה וצרת וצרתה גופה ערוה על קאי אלא

עצמה הערוה אם בין ומת אחרת אשה ולו לאחיו נשואה בתו

נמצאה הצרה אם ובין מותרת צרתה הרי אילונית נמצאה

זו צרה תלך אם כגון מותרת תהיה הצרה צרת הרי אילונית

צרתה בנים בלא זה אח וימות אחרת אשה ולו לאחיו ותנשא

נמצאה הראשון מנשואי דכבר אע"ג אלמא מותרת, תהא

קידושיה והוו כאילונית הוכרה כבר השני וכשנשאה אילונית

מקש ולקמן מותרת. צרתה אעפ"כ גמורין הגמ'קדושין ה

וכולן הל"ל אילוניות "שנמצאו" וכולן קתני אמאי לרבא

אילוניות נמצאו השני שמת השתא לאו דהא אילוניות שהיו

וכשהשני אילוניות נמצאו הראשון אחיו כשמת כבר אלא

שהיו. תני ומשני אילונית, שהיא ידע דקת'בקדשה ט"ו.הא

צרו פוטרות ופוטרותנשים בעצמן פטורות קתני ולא '

מצוה במקום שלא ערוה צרות שהיו דמיירי הו"א צרותיהן

צרתה והלכה ומת זר לאדם נשואה ראובן בת שהיתה כגון

אותה ונפלה שמעון ומת ראובן של אחיו לשמעון ונשאת

ומשו"ה ראובן, לפני ראובן של בתו צרת פעם שהיתה אחת

צרותיהן ופוטרות פטורות קתני ולא צרות' פוטרות קתני

בלא שמת לזה נישאה צרתה רק כלל ליבום נפלה לא דהיא

אחרונים משנת קת' לפי' ליבום. ונפלה פוטרותבנים כיצד
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או בתו היתה לאחיוצרו' נשואה האלו העריות מכל א'

אחרת אשה אלאומתולו צרתה פוטרת הבת דאין ללמדך

יחד נפלו צרתה וגם היא וגם מצוה במקום צרתה כשהיתה

פטו'ליבום צרתה כך פטו' שבתו דקת'ג.כשם אם.הא

וכו'מתו מותרות בתוצרו' מתה ואח"כ אחיו מת אפי' הו"א

אחרונים משנת קמ"ל מותרת. צרו'כיצדצרתה מתו אם

אחיו מת ואח"כ נתגרשה או בתו מתה וכו' מותרות

מותרת אסורה.צרתה צרתה בתו מתה ואח"כ אחיו מת אבל

דקת'ד מותרות.הא צרותיהן מיאנו אם דוקאוכולן הו"א

מתה דבעינן מתו אם וכולן גבי כמו אחיו מת ואח"כ כשמיאנו

מיאנו לא ועדיין אחיו מת אם אבל אחיו, מת ואח"כ בתו

משנת קמ"ל וחליצה. מייבום ופטורות אסורות צרותיהן

ולאאחרונים למאן היכולה אחיומיאנהוכל שימות קודם

מתיי' ולא חולצת .צרתה

קטנהמיאון כשהיא בתו את לקדש לאב רשות התורה נתנה

אלא מהן יוצאת ואינה הן מדאוריי' גמורין קדו' אלו וקדושין

אחיה אין ומת אביה קדשה לא ואם הבעל, במיתת או בגט

קדשוה ואם קטנה, היא שעדיין ואפי' לקדשה יכולין ואמה

ידי מתחת יוצאת שרוצה עת ובכל כלום בה מעשיהם אין

נוחות יתומות שרוב חכמים ראו אבל כלום. בלא הבעל

מנהג בהן נוהגים והבריות מעלי דלא לאינשי להתפתות

בידי כח שיהיה תקנו לפי' הזנות, מן שישמרם מי ואין הפקר

ונמצא קטנה, שהיא זמן כל בהסכמתה לקדשה ואמה אחיה

יושבת שרוצה זמן שכל היה התקנה ובכלל משמרה. בעלה

אע"ג זנות בעילת נחשבות בעילותיו ואין בעלה תחת

תרצה שאם היה התקנה ובכלל כלל, קדו' שם אין דמדאוריי'

עדים ב' בפני שאומרת מיאון אלא גט צרי' אינה ממנו לצאת

ויוצאת. בבעלי רוצה כ'אילוניתאיני לגיל שהגיע אשה

ב' הביאה שלא דהיינו אשה של בגרות סי' בה נראו ולא

לה ואין תשמיש בשעת ומתקשה דדים לה ואין שערות

עבה שקולה גבריות סימני בה וניכרים כנשים, מעים שיפולי

שאין עליה מוכיח וזה לאיש, אשה בין ניכרת ואינה כגבר

- הרביה איברי דהיינו הפנימיים באיבריה - בנויה היא

ע"ב. פ לק' עיין ללדת. ראויה ואינה אשה, במתכונת

חמיו ובאם חמותו ובאם בחמותו לומר יכול אתה ואי

שמיאנו או אילוניות יכולשנמצאו אתה בבתו אבל משמע

רש"י הקשה שמיאנה, ezaaלומר oe`in dl zgkyn ikide

`l` oe`in oi`e miiw `ed ixdedneziaהעמידה הכי ומשום ,

aeyeרש"י dphw `idyk dyxbzpe cg`l d`iyd dia`y oebk

d`vie dphw dcera eig`l z`ype dklde da zeyx dia`l oi`

oe`inaבבתו אף דודאי לזה, צריך אין המשנה פשט אבל .

יכול אתה אבל קיים אביה שהרי שמיאנה לומר יכול אתה אי

תלת הנך אלא קתני לא ותנא אילונית, שנמצאה בבתו לומר

לומר יכול אתה אי שבהם - חמיו ואם חמותו ואם חמותו -

היא התנא מגמת שכל אילונית. שנמצאו ולא שמיאנו לא

ראשונים במשנת דקתני דהא אולהוכיח מתו אם 'וכולן'

נתגרשו או עלוכו'מיאנו קאי אלא עריות ט"ו על קאי לא

די לפי' לעיל, שפירשנו וכמו וכו' צרתה וצרת וצרתה ערוה

לא לומר יכול אתה אי שבהם האלו השלושה את לציין לו

שפיר מוכח לבד ומזה שמיאנו ולא אילוניות שנמצאו

לפרש התנא הוצרך ולא עריות, ט"ו על קאי לא ש'וכולן'

לפרט התנא מגמת שאין שמיאנה לומר יכול אתה אי שבבתו

המקרים. מן אחד בהם שייך שלא העריות כל את כאן

נשואות*** האלו העריות מכל אחת או בתו צ"להיתה

שבירוש'נשואה ובמשנה שבסדה"מ במשנה הוא וכן

וברי"ף.

חמותוגמ בתר כלתו' איסוריליתני ושאר חמותו בתר כלו'

כלתו. ליתני חמיו ואם חמותו ואם חמותו דהיינו חמות

ליה חביבא מדרשא דאתיא כיון דדברבתו החברים פירשו

הנאה בו לו יש בו יגיעתו מחמת בו זוכה שהאדם תורה

שמצאם תורה מדברי לו שיש ממה גדולה יותר וחביבות

וכי תימה והוא האחרונים. מקצת פירשו וכך בספר, כתובים

דרשה נאמרה למשה והלא מדעתו זו דרשה ודרש התנא יגע

היה שהתנא ונ"ל מרבו. ורבו מרבו קבלה והתנא בסיני זו

דברים בין וההלכות המשניות סדר לתלמידים שונה

אלא בתו' מפורשים שאינם דברים ובין בתורה המפורשים

שאינם דברים מלמדם וכשהיה הפסוקים, מדרשת נלמדים

יותר, שמח היה מדרשא נלמדים אלא בתו' מפורשים

דבר ללמוד יכולים היו ולא לו צריכין התלמי' אלו שבדברים

דברים אבל מקדימם, היה לפי' מלמדם הוא היה לא אם זה

מהם אחד כל שיכול לו צריכין התלמי' אין בתו' המפורשים

בעצמו. וללמוד ס"ת לפתוח

ד"ה אחיורש"י "ונשאה" בנו שמת ***ד"הוכלתו כצ"ל.

לאחד "לה" השיאה וכו' שמתו השיאהצ"לוכולן

היא***בא"דלאחד. הרי וכו' "לא" טעות מקח שמקחו

שאינה" ***ד"ה"כמי ייבםכצ"ל. ואם וכו' הלכה

***ד"ה"האח" וקדושיהכצ"ל. הואיל וכו' היכולה וכל
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***ד"ה"אינם" עדכצ"ל. "דכולהו" וכו' היא ור"ש

כצ"ל.

אילוניותתוד"ה שנמ' תתייבם(כצ"ל)או ואמאי וכו'

אילונית אינה דאם אילו'ממ"נ היא ואם מייבם שפיר

וכו'נמי אחיו אשת היתה דלא אסרושרי דשפיר נ"ל

הצרות את ויפטור ייבמנה וזה צרות לה יש דאם לייבמה

נמצאת אילו' זו תמצא ואח"כ לזרים וינשאו הצרות וילכו

צרות לה אין ואפי' החוצה", המת אשת תהיה "לא על עובר

אילונית לומר ויבואו אילונית תמצא שמא תתייבם לא

צרות. לה שיש במקום אף אילונית לייבם ויבואו מתייבמת

בשתי אלו דברי דחה הי"ו אבוטבול דוד הרב וחביבי וידידי

בפירוש אמר ע"ב סא לק' דבגמ' מאוד נכונה בדחיה ידים

dexra oirbet e`vnpe zipelii` `vnz `ny dphwדרק ומשמע

לשוק. יבמה משום ולאו לה חשו ערוה ואר"תמשום

תתייבםדההיא לא דקטנה עילויהדאמר דכיוןבקבלה

לא ערוה איסור מיהו אחיו אשת הויא ודאי עילויה דקבלה

יולדת, שאינה לאיילו' פרט תלד אשר דכתיב מינה פקע

ודאי הויא איילו' נמצאה ולבסוף ויבמה עבר אי ולפי"ז

ממזרים. ממנה ובניו ערוה מבורגויילהאיסור אברהם וה"ר

צרותירץ איילוניות נמצאו דאי הכא דקת' זה'דהא מותרות

והקפידדוקא האח בחיי איילו' שהקפידבנמצאת דכיון

אשתו הויא לא בביתוודאי היא שעדיין דאע"פ מתני' וקמ"ל

שהקדו' שניים בפני ואמר דהקפיד כיון מ"מ הוציאה ולא

וצרותיה אשתו הויא לא בהו ליה ניחא ולא טעות קדושי

רקאבלמותרות, אלא איילונית שהיא נתברר לא לאחראם

אסורותמיתה מקפידצרותיה היה לא קיים היה אם דלמא

אשת ספק לייבוםוהויא אסורות צרותיה הלכך אחיו

מתייבמות, ואינן תתייבםוחולצות לא קטנה אמרו כך ומשום

ספק היא הרי איילונית תמצא שאם איילונית תמצא שמא

כיון מיהו מקפיד היה לא קיים היה אם דשמא אחיו אשת

באיסור עליה קיימא כתיב תלד דאשר ייבום דין בה דאין

איילונית נמצאה ולבסוף וייבמה עבר אם ולפי"ז אח. אשת

ממזרים. ספק הוו ממנה ובניו ערוה ספק נהיראהויא ולא

איילוניות נמצאו בתוספתא קתני בין(כצ"ל)דבהדיא

מותרות צרו' מיתה לאח' בין הבעל דאףבחיי מדקת'

לאח' איילונית נמצאת אפי' ש"מ מותרות צרו' מיתה לאחר

קיים היה אם שמא חיישינן ולא היא אשתו לאו ודאי מיתה

מקפיד. היה בתולא צרת דשרי למאן בע"ה אפרש ובגמ'

וכו' ממילאאיילונית תוספתא דההיא כיון תימא לא כלו'

מאי בה בהכיר אפי' איילו' בתו צרת דשרי לרבא קשיא

זו תוספתא מסתמא א"כ בתוספתא השמיענו חידוש

רבי דברי תדחי לא תוספתא האי ומשום היא משבשתא

הוא הכי לאו מבורגויילה, ודאיאברהם תוספתא דההיא

מבולגורייה ר"א דברי מחמתה למידחי ואיכא היא מתרצתא

ואתרץ. אפרש קמן רבא על ממנה שקשה אפרשומה ובגמ'

חידוש מאי בה בהכיר אפי' איילו' בתו צרת דשרי למאן

מיתה לא' בין מחיים בין בתוספתא דבשלמאהשמיענו

היינו שריא איילו' בתו דצרת דאמרו דהא דסבר אסי לרב

קדושי קדושיה והוו קדו' בשעת בה הכיר דלא היכא דוקא

"בין דקתני במאי חידוש איכא מעולם אשתו היתה ולא טעות

איילונית נמצאה בין וה"ק מיתה" לאחר בין הבעל בחיי

ולא היא אשתו לאו דודאי מותרות צרותיה הבעל" "בחיי

והויא הקפיד לא איילונית שהיא כשגילה שמא חיישינן

מיתה" "לאחר איילונית נמצאה ובין הקפיד. דודאי אשתו

אם שמא חיישינן ולא היא אשתו לאו דודאי מותרות צרותיה

אלא זה. בדבר מקפיד אדם דסתם מקפיד היה לא קיים היה

היינו מותרת איילונית בתו דצרת דאמרו דהא דסבר לרבא

א"כ אשתו ודאי והויא בה הכיר קדושין דבשעת היכא אפילו

לאחר בין הבעל בחיי "בין דקת' בהא אשמועינן חידוש מאי

***בא"ד לאמיתה". דאילונית משמע דהכא וא"ת

***בא"ד"בעיא" "צריכין"כצ"ל. .צריכותצ"לאינן

"ומשמע***בא"ד וכו' "ויהיו" לאחר תנשא דשמא

גט ***בא"דדבעיא" משוםכצ"ל. במוציאה דהתם אר"י

וכו' יפה ניכרים הסי' שאין אילו' מייריספק דהתם ול"נ

לעשרים הגיעה לא אבל אילונית סימני היטיב בה שניכרו

דעד גט צריכה ודאי וזו אילונית, שהיא מחמת וגירשה שנה

נשים כשאר אשה להיות ולחזור להשתנות עשויה היא כ' גיל

סתם(כצ"ל)ואע"גוללדת. וכנסה תנאי על דבקדשה

גט דבעיא בהמדיר למ"ד האיאיכא דכ"ש לומר לנו ויש

גט דבעיא סתם וכנסה סתם דקדשה בשאראיילונית היינו ,

אדעתיה דמסיק שבועלמומין וקודם קצת שכיחי דמומין

זה מום או זה מום בה יש שמא חשש בלבו עולה אותה

קדו'ואעפ"כ לשם בועל מומין בה יהיו אפילו בדעתו

מום לבעלת נשוי שיהיה לו וטוב הוא יר"ש ישראל דסתם

אח"כ אם אפילו הילכך זנות בעילות בעילותיו יהיו ולא

בעלת שתהיה בדעתי העלתי לא אמר עמה מריבה בשעת

מאמינים אין הם טעות וקדושי מומיה לה מחלתי ולא מום

ואסיק בה יש מום שמא חושש אשה הנושא כל דודאי אותו
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וצריכה מומיה לה דמחל אמרינן בעל דאעפ"כ וכיון אדעתו

אדעתיהגט, מסיק לא שכיח דלא איילו' ובשעתאבל

נמצאת אם הלכך דאיילונית זה מום לה מחל לא בעילה

כיון וא"ת היא. אשתו דלאו גט הימנו צריכה אין איילו'

שהיה מי א"כ לא או אדעתיה אסיק אי תלוי שהדבר דאמרת

אשה כשנושא הרי איילו' ונמצאה אחרת אשה נשוי מקודם

וכיון בו, נכשל שכבר זה מום אדעתיה מסיק ודאי אחרת

אשה נשא שקרובו מי וכן זה. מום דמחל לומר לנו יש דבעל

זה מום אדעתיה מסיק נושא כשהוא ודאי איילו' ונמצאה

דמחל לומר לנו יש בעל דאעפ"כ וכיון קרובו, בו שנכשל

ואמ זה. צרו'מום איילוניות נמצאו דאם סתמא במתני' קת' אי

דאסיקו הנך איכא והא ענין בכל דאיירי דמשמע מותרות

ערוה דצרות אסורות וצרו' ומחלו דאיילו' זה מום אדעתייהו

התוס' מתרצים בועלהן. יהא לא איילונית חשש ומשום

קדושין למימרלשם לן דאית היכא אפי' איילו' גבי כלו'

דבשלמא קדושין, כאן אין איילו' היא שמא אדעתיה דאסיק

ולא מום לבעלת נשוי להיות ליה ניחא אמרינן מומין בשאר

אבל מומיה, ומחיל קדים הלכך זנות בעילות בעילותיו יהיו

שיהיו לאיניש ליה דניחא לרבנן להו קים דאיילו' מום

אשה זו דאין איילו' אשתו תהיה ולא זנות בעילות בעילותיו

כלל.

"מציד"ה טעות דבקידושי ר"י אמר ועוד וכו' ואי

למימרצ"ללמימר" ***בא"דמסתבר רבי. ומשום

דנמנו קאמר קטנהישמעאל דיתומה סבר ישמעאל דרבי

ואפילו תמיד והולכת ממאנת ואמה אחיה ע"י שנתקדשה

להוציא וכדי כתפה על לה מורכב שבנה עד מאוד גדלה

ב' שתביא עד ממאנת הבת מתי עד וגמרו נמנו מסברתו

עדשערות. דאמר נמנו יהודה דרבי משום למימר דליכא

הלבן על השחור וגמרושירבה נמנו מסברתו להוציא וכדי

רבי אבל שערות, ב' שתביא עד אלא למאן תוכל שלא

אלא ממאנת אינה שנתקדשה קטנה דיתומה סבר ישמעאל

ישמ' רבי משום דלאו למימר ס"ד והיכי וא"ת בקטנותה.

יכשל צדיק אותו שאמר דבר "אמרו התם קאמר והא נמנו

נמנו אביה ישמ' רבי דמשום ומוכח וכו'" וגמרו נמנו זרעו בו

שהבת צדיק" אותו שא' "דבר דה"ק דהו"א ונ"ל וגמרו.

בקדושי אלא נתכון לא והוא כתפה על בנה אפי' למאן יכולה

וסב' טעתה שבתו זרעו" בו "יכשל קטנות בקדושי ולא טעות

למאן. באה ולכן כן אביה אמר קטנות בקדושי דאפי'

"בנבעלת"***בא"ד יהודה רבי מודה שאםצ"לדהא

***בא"דנבעלה "ובעל". ע"ת ***בא"דקידש כצ"ל.

וכו' "דלא" מתני' לומר כצ"ל.וצריך

דאפי'ד"ה הכי נקט בחנם חמורה שריפה סקילה דלבתר

בתר כלתו הל"ל ב"ד מיתות ד' בכל קלה סק' היתה

לחודיה כרת אלא מיתה ליכא הנך דבכל דאםחמותו ונ"ל .

קשיא, הוה לא שריפה אחר ביותר החמורה היתה לא סקילה

משום זה ברישא אשה אחות נקט דלא הא אמרינן דהוה

חמורה שריפה דאמר היא ור"ש חומרי חומרי נקט דתנא

אלו דכל חמיו אם עד בתו ובת בתו ברישא קת' ולכך

ולא שריפה אחר החמורים הם וחנק דהרג וכיון בשריפה,

שהיא אחת האלה העריות בכל דאין מידי בהו למיתני מצי

מיתות חומר סדר על מסדרם אינו כרחו ועל בחנק או בהרג

לפי' בסקילה, הנך בחנק הנך בהרג הנך בשריפה הנך ב"ד

עד דהיינו בשריפה שהם החמורות את ברישא ששנה אחר

לבסוף כלתו ושונה הסדר על מקפיד אינו שוב חמיו אם

אלא דאינם עריות משאר חמורה והיא בסקילה שהיא אע"פ

דקת' אחר א"כ חמורה סקילה שריפה דאחר כיון אבל בכרת.

דהשתא בסק' שהיא כלתו הל"ל בשריפה שהם החמורות את

בסק'. הנך בשריפה הנך חומרי חומרי סדר על הוי

מבתד"ה "גרעה" דלא וכו' כיון ***בא"דבתו כצ"ל.

אבל(ע"ב) "לה" דילפת הוא ***בא"דמק"ו כצ"ל.

"בתו" שפיר הוי ובתה אשה ***בא"דבכלל דס'כצ"ל.

אלא אנוסתו בת על מחייב לא דהא בביאה תלוי דאין הוא

מילתא(כצ"ל) תליא דבתרויבקדו' לומר סב' תליא'ואין

כדימי ביאה גם צריך ואין בקדושין די עריות איסורי דבכל '

משום עליה חייב אחיו כבר אשה שקידש אדם כגון לחייבו

משום עליה חייב בנו וכן נבעלה לא שעדיין אע"פ אח אשת

עליה חייב אדם כל וכן נבעלה לא שעדיין אע"פ אב אשת

לומר ומסתבר נבעלה, לא שעדיין אע"פ איש אשת משום

הוא. כן ובתה אשה באיסור מיחייב(כצ"ל)דהאדאף דלא

בת וכו'על הואאנוסתו "דסברא לעיל שאמרו מה על קאי

בקדו' אלא אנוסתו בת על מיחייב לא דהא בביאה תלוי דאין

והלכךתליא מילתא תליא בביאה דילמא להו וקשיא מילתא"

והא חייב אינו נבעלה ולא לחופה דנכנסה היכא אשתו בת

ביאה הוי דהתם משום היינו אנוסתו בת על מיחייב דלא

התוס' מתרצים בעינן, דהיתר ביאה ואנן דלאדאיסור דהא

אנוסתו בת על אלאמיחייב איסור ביאת דהוי משום אינו

כתיבהוא ובתה דאשה משום בקו' שפירש דמשמעכמו
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ובת אם כתב מדלא אישות (כצ"ל)לשון בהדיאה ומיהו .

אחרינא טעמא הש"ס מפרש האנוסה על נושאין בריש

פטור אנוסתו ואבת חייב אשתו אבת שארדעריותאמאי

בהו ו)כתיב יח l`(ויקרא exya x`y lk l` yi` yi`

dexr zelbl eaxwzקירבה היינו זה"שאר" שפסוק כיון

קרובותיו אל דדוקא משמע עריות לפרשת כהקדמה נאמר

מפרשאסור הוא פרשה אותה בהמשך הרי וקשה לקרב לו

שאינם אחיו ואשת אביו אשת אל אף לקרב לו שאסור

כלל קרובתו שאינה איש אשת אל וכן ודאי,קרובותיו אלא

דקאמר ebe'הא x`y lk l` yi` yi`קרובות למיסר אתא לא

שאינם שאינןולמישרי העריות כל למימר אתא אלא קרובות

וכיו"ב איש ואשת אחיו ואשת אביו אשת כגון קרובותיו

נשואין ע"י עריות כשנעשו אלא אסורות בנשואיןאינם

שאר אצלאיכא קרובה קצת נעשית היא הרי אשה הנושא

משפחתו בני כל ואצל ואחותו אחיו ואצל ליכאבנו באונסין

בנישאר אצל קרובה נעשית היא אין אשה מפתה או האונס

משום לעולם אסורה היא אין אשה האונס ולכך משפחתו

אבל משפחתו בני אצל קרובה זו נעשתה לא דהא איש אשת

נאסרה משפחתו בני אצל קרובה שנעשתה כיון אשה הנושא

ר"י פירש לעיל העריות. בכל וכן איש אשת משום לכו"ע

ילפינן אסורה נבעלה ולא לחופה שנכנסה אשתו דבת דהא

דכתיב דקרא dlbzמדיוקא `l dzae dy` zexrמדקאמר

מילתא תליא דבקדו' משמע ובתה אם אמר ולא ובתה אשה

דקרא דיוקא דהכי דפירש הקונטרס על ר"י הסתמך ובזה

דאי דוחק קצת וזה קדו', דע"י משמע אישות לשון "אשה"

תליא בביאה דאף אימא א"כ סמכת קא קרא דהאי דיוקא על

דכתיב dlbz"מילתא `l dzae dy` zexr"ביאה דמשמע

נבעלה, ולא לחופה שנכנסה אשתו בת על יתחייב ולא

"ואין דחוק תירוץ לומר התוס' הוצרכו קושיא האי ומשום

דמה דחוק ודאי וזה מילתא" תליא דבתרוייהו לומר סברא

האי סמכת קא קרא דהאי דיוקא על אי מסברא לן איכפת

דקאמר דבעינן"`dy"ואמר"zexr"קרא לומר שבא משמע

התוס' אומרים לכך ביאה. ובעינן ברישקדו' בהדיא ומיהו

האנוסה על וכו'נושאין אחרינא טע' הש"ס ולפי"זמפ'

היכא אשתו דבת דהא דוחקא להאי ר"י צריך היה לא

אשה דערות מדיוקא לאו אסורה נבעלה ולא לחופה דנכנסה

בשרו שאר כל אל איש דאיש מקרא אלא לה ילפינן ובתה

תלה ולא שאר ליכא באונ' שאר איכא בנשואין דדרשינן

בביאה. ולא בנשו' אלא ערוה איסורי כל הכתו'

ע"א אתוגמ'ג מדרשא נמי כיוןכולהו מקשה דהכי י"מ

קושיא והדרא חביבן כולהו א"כ אתו מדרשא דכולהו

אשה אחות ליתני ילפינן אשה מאחות כולהו מכדי לדוכתא

אתיין דכולהו כיון דאדרבה כן, לפרש אפשר ואי ברישא,

להשאיר לו יש בהדיא דכתיבא אשה מאחות לבר מדרשא

מדרשא נמי כולהו מקשה דהכי וי"מ לבסוף. אשה אחות את

ופירוש אוחרן, מהנך בחד פתח ולא בבתו פתח ואמאי אתו

כי חביבן דכולהו דכיון כלל, קושיא זו דאין אינו, ודאי זה

דהכי ונ"ל במהרש"א. ועיין ליפתח, דבעי מנייהו בהי הדדי

זה ליה חביבא מדרשא דאתיא כיון דבתו אמרת את מקשה

בא ולא ליה, חביבן וכולהו מדרשא אתיין דכולהו אמת אינו

שדברי לומר רק אלא המשנה סדר על אינםלהקשות התרצן

*** "איסורה"אמת. עיקר ***ליתניכצ"ל.בתו

לבסוף אשה בבאכצ"ל."אחות" להאי ***"וליתנייה"

כצ"ל.לבסוף

היה שלא אחיו אשת מקמי לכלתו דליקדמה הוא ובדין

דלאו )בעולמו הוא(כצ"ל קורבא פירש"ידאסיראמשום

לאו תרוייהו בעולמו היה שלא אחיו אשת ובין כלתו בין

דר"ל משמע הגמ' דפשט וקשה אסירן. דידיה קורבא משום

אבל אסירא קורבא משום לאו בעולמו היה שלא אחיו אשת

כלתו את להקדים צריך והיה אסירא קורבא משום כלתו

בעולמו היה שלא אחיו אשת לפני קורבא משום שאסורה

דלאו הל"ל פירושו דלפי ועוד קורבא, משום איסורה שאין

נצטרך פירושו דלפי ועוד "דאסירן". הוא קורבא משום

שלא אחיו אשת את הקדים למה רק איננה שהקושיא לדחוק

אשת ואת מאמו אחיו אשת את הקדים למה אלא בעולמו היה

משום לאו מאמו אחיו אשת דאף בעולמו היה שלא אחיו

אחיו אשת את רק שהזכירה הגמ' ומלשון הוא, דידיה קורבא

שנשנה מאמו אחיו אשת את הזכירה ולא בעולמו היה שלא

אחיו מאשת אלא לגמ' קשיא דלא משמע כן לפני במשנה

היא הגמ' דקושיית שפירש"י מה ועוד בעולמו. היה שלא

ה"ל דידיה קורבא משום אינם האלו השלושה שכל כיון

תימה הוא קורבי, למינקט מצי דלא כיון חומרי למינקט

ולא דחומרי טעמא נדחה שכבר משמע הסוגיא דממהלך

היה שלא אחיו אשת פירושו דהכי ונ"ל לגביה. הדרינן

ריחוקא משום אלא דאסירא הוא קורבא משום לאו בעולמו

בה מותר היה אליו קרוב והיה בעולמו היה שאילו אסירא

זה אבל ייבום במקום אח אשת איסור את התירה שהתורה
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נמצא עליו אשתו נאסרה לכן אחיו אצל קרוב היה שלא כיון

אלא קירבה משום נאסרה לא בעולמו היה שלא אחיו שאשת

צריך דהיה מקשה דקא והיינו נאסרה, ריחוק משום אדרבה

שהרי קורבא משום עליו אסורה שהיא כלתו את להקדים

בנו כשנשאה ורק לו מותרת היתה בנו שנשאה קודם

היה שלא אחיו אשת לפני עליו נאסרה קרובתו ונעשתה

אבל ריחוק, משום אלא קורבה משום אסור דאינו בעולמו

משום ודאי דהיא כלל ליה קשיא לא מאמו אחיו מאשת

מהם איזה קפידא וליכא כלתו כמו ליה אסירא קורבא

עליו. ובפירושנו אשת מקמי בתוד"ה ועיין מקדים.

אוסרות ליתני פוטרות דתנא איריא רש"יומאי גירסת

היא כך הו"אותוס' אסורות תנא אי אסורות ליתני

אסורות וליתני קמ"ל חלצי מיחלץ אבל לייבום אסורות

פירושולחלוץ והכי אסורות. crליתני 'exv zexve 'exve od

mlerd seqטפי עדיף וזה ייבום, ולא חליצה לא יזכיר ולא

יקצר שבכך ועוד מייבם בעי דאי משמע דפטורות חדא

ייבום, לשון ולא חליצה לשון לא להזכיר צריך שאינו לשונו

אסורותומשני תנא אסורותאי מיחלץהו"א אבל לייבום

קמ"ל ופריךחלצי לחלוץ, אסורות ליתניוליתני כלו'

od uelgl zexeq`'eke 'exveשאינו לשון קיצור הוא ועדיין

ייבום. לשון מזכיר

אוסרות ליתני פוטרות דתנא איריא דקשיאומאי פירש"י

ידידי הקשה מייבם, בעי אי אבל משמע דפוטרות משום ליה

הש"ס מתרץ מאי הכי אי הי"ו רובין יוסף הרב איוחביבי

קמ"ל חלצה מיחלץ אבל לייבם אסור הו"א אוסרות תנא

אי דמשמע טעות לידי באים נמי פוטרות דקתני השתא הא

דאפשר הש"ס סבר דמתחילה לו ותירצתי מייבם. בעי

ליה קשיא הוה לפי' פוטרות למיתני ואפשר אוסרות למיתני

דליכא משמע פוטרות וקתני אוסרות למיתני דאפשר כיון

למיתני מצי דלא הש"ס ותירץ מייבם, בעי ואי איסורא

מיחלץ אבל לייבם אסור הו"א אוסרות תני הוה דאי אוסרות

למיתני מצי ולא פוטרות תני כורחיה דעל כיון והשתא חלצה

*** מייבם. בעי אי לדיוקי ליכא דבמקוםאוסרות "כיון"

הוא וכו'מצוה דצ"לדאסירא כיון"נראה ."אלא

מייבמה לא יבומי חלצה מיחלץ הו"א הייבום מן תנא אי

ילפינן דמיניה ביהדקרא כתיב אחותהאיסורא אל "ואשה

ייבום ממצות דדוקא משמע ערותה" לגלות לצרור תקח לא

בה שאין חליצה ממצות אבל פטורה ערוה גילוי בו שיש

פטו', אינה ערוה עו'מתני'קמ"לגילוי לייבום העו' כל

שאי' וכל אינה(כצ"ל)לחלי' לייבום עולה(כצ"ל)עולה

יבמתולחלי' את לקחת האיש יחפוץ לא "ואם בחליצה דכת'

שאינה משמע רגלו" מעל נעלו וחלצה וגו' יבמתו ועלתה

ואעפ"כ לייבמה רשאי היבם שהיה במקום אלא לחלי' עולה

שהיא כגון לייבמה אסור שהוא במקום אבל לייבמה חפץ לא

לחלי'. עולה אינה ברצונו תלוי הדבר ואין עליו ערוה

ייבום למצות קודמת חליצה מצות דאמר היא שאול אבא

רק מייבם רוצה ואם חולץ רוצה אם לא"ש דאף משמע

לו אומרין בב"ד להימלך הבא כלו' קודמת חליצה שמצות

לט לקמן משמע וכן מייבם, לייבם רוצה אם ומ"מ חלוץ

בטוב"י ועיין ובישועתו. בע"ה שם בפירושנו ועיין ע"ב,

קסה. סימן אה"ע

מאי למעוטי דסי' ומנינא מאי למעו' דרישא מנינא

אלו "הרי הוא בעלמא מיעוטא אלא כלל מנינא ליכא בסיפא

למעוטי דסיפא מיעוטא למימר וה"ל לא ותו אלו פוטרות"

נמי אמר מאי למעוטי דרישא מנינא דאמר אגב אלא מאי,

מאי. למעוטי דסיפא מנינא

ד"ה "ילפינן"רש"י בנו ובת בתו בת וכו' כצ"ל.אתיא

"דקריבי"***ד"ה הנך קורבי ***ד"הקורבי כצ"ל.

אשת באיסור "קיימי" וכו' אסורות ***ד"הליתני כצ"ל.

וכו'ה"א לייבום ***בא"ד"אסורות" והו"אכצ"ל.

"כרחן" על חלצי ***ד"המיחלץ וכו'כצ"ל. הכי משום

"דמיתסרא" הוא אח אשת ***ד"הומשום וליתניכצ"ל.

"הוא" מצוה עיקר דהא וכו' ***ד"המן ה"אכצ"ל.

"ופטרתה" הואיל וכו' כצ"ל.מיחלץ

רבאתוד"ה נולד יהודה רב שמת דביום וכו' רבא דאמר

***בא"ד רבי. שמת ביום נולד יהודה דע"כורב ואר"ת

שהוא רבא הכא דאמר(כצ"ל)גרסינן דאביי פלוגתיה בר

מנלן(כצ"ל) מאנוסתו בתו הנשרפין ק"ובפ' אביי אמר

וכו' אבדימי בר ר"י אמר רבא רבוכו' זה היה ואילו

דהוא מוכח עליה ומדפליג עליו חולק אביי היה לא מסתמא

הגמ' היתה רב זה היה אילו ועוד פלוגתיה, בר שהוא רבא

תחילה בהיפך רבמסדרתם וכו'אמר אבדימי בר ר"י אמר

וכו'ואח"כ ק"ו אביי ומדהקדימהאמר לאביי קדים דרב

רבא אלא אביי קודם שהיה רב זה שאין מוכח אביי דברי

פלוגתיה. בר שהיה
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טפיד"ה מנייהו קרובה בנו אשת שהיא וכלתו וכו' מקמי

אלאוכו' הש"ס, מקשה קורבה משום דלאו פירש רש"י

וכלתו מאמו אחיו ואשת שה"ב אחיו אשת - תלת הנך ה"ק

הם קורבא משום דלאו וכיון הם, דידיה קורבא משום לאו -

שבשלושתם. החמורה היא וכלתו חומרי לפי לסדורינהו ה"ל

משמע הסוגיא דממהלך זה בפירושו להו ניחא לא והתוספות

מהלשון משמע וכן דחומרי, מטעמא בה חזרה '`l`'שהגמ'

iaxew iaxew `pzהש"ס דקושיית התוס' מפרשים לפיכך ,

ומאשת שה"ב אחיו מאשת קרובה דכלתו קורבא משום היא

***בא"ד הגמ'. על מ"ש ועיין מאמו. לומראחיו אין אבל

וכו' בעולמו היה שלא אחיו אשת לגבי אע"פד' פירוש

אמאי תרוייהו על היא הגמ' קושיית אי פירושנו על דקשיא

מאמו אחיו אשת את להזכיר לה היה שה"ב אחיו אשת הזכיר

על אלא מקשה דאינו תתרץ לא מקמי, במתני' ליה דקתני

שה"ב אחיו כלתואשת שה"ב אחיו אשת לגבי דדוקא

בעולמו היה שלא לפי טפי קירבהקרובה לו היתה ולא

זה אחיו עם לאריגשית מאמו אחיו אשת לגבי איןאבל

אליו קרובה מאמו אחיו אשת אדרבה אלא יותר קרובה כלתו

דראיותר איפלג בנו בתדבאשת היא מאמו אחיו שאשת

שכן וכיון שאחריו דור בת אלא דורו בת אינה וכלתו דורו

כלתו לפני הקדימה אמאי מאמו אחיו אשת על מקשה אינו

הקדימה יפה מכלתו קרובה שהיא לעניןדמפני כדאשכחן

בב"ב שתיעדות ע"י דאבא לאבא קרוב שהוא דאע"פ

הוא אחיו לבן ואף דאבא לאבא ומאבא לאבא ממנו נקודות

אחיו לבן ומאחיו לאחיו ממנו נקודות שתי ע"י ואע"פקרוב

אמרינן מידה באותה לשניהם קרוב הוא דאפי'שלכאורה

דאבאמאן באבא יעידדמכשר דאיןלסבושהנכד דס"ל

ממש קירבה אחיוכאן בן לאחיינופסיל אדם עדות פוסל

דור ממנו רחוק אחיו דבן משום והיינו קירבה יש ודאי דבזה

התפלגות אלמא דורות ב' ממנו רחוק דאבא ואבא אחד

הכי תתרץ לא ריחוק, יוצרת עריותהדורות לענין דע"כ

הוא דאבוה כרעיה שהבן אח מאשת טפי קרובה בנו אשת

בשר קירבת יש ודאי ובבנו כתיב בשרו" "שאר עריות דגבי

אבל אחד בשר כמו והוו דאבוה כרעיה דהבן מאחיו יותר

יהיו שלא בעינן רק בשר מקרבת לן איכפת לא עדות גבי

שהוא וככל השני בשביל אחד לשקר הקרובין שדרך קרובין

וישקר בדעתו יותר אליו קרוב הוא בדורותיו אליו קרוב

לסבו להעיד כשר שהנכד דס"ל מאן אפילו הילכך בשבילו

אליו קרוב הוא אין דורות ב' ממנו רחוק שהוא שבגלל

שאינו דכיון אחיו בן פסיל בשבילו ישקר ולא כ"כ בדעתו

ועלול בדעתו אליו הוא קרוב אחד דור אלא ממנו רחוק

עם הנדפסים יבמות על שהתוס' *ודע בשבילו. לשקר

כותב הוא שהרי הרבה, מאוחר תוס' מבעל הם המסכת

וכו' דמכשר מאן דאפי' בב"ב עדות לענין ואיןכדאשכחן

שלנו התוס' ובעל בב"ב התוס' דברי זהו אלא שם בגמ' זה

לדברי מתייחס דבב"ב התוס' לבעל הרבה מאוחר שהיה

וכן הם, עצמה הגמ' דברי כאילו כבוד ביראת שם התוס'

המקום כאן ואין מאוחר שהוא שלו לשונות מכמה מוכח

להאריך.

שמעינןד"ה דמסיפא אע"ג קמ"ל חלצה מיחלץ אבל

וכו' בפירושדברישא פירשנו כבר אבל דחוק, תירוצם

ע"י נוספה והסיפא ראשונים משנת היא דרישא המשנה

הסיפא נשנתה לא עדיין הרישא וכשנשנתה אחרונים, תנאים

הוצרך אמאי מסיפא לה דשמעינן כיון להקשות שייך ולא

ברישא. זה דבר להשמיענו

ושונהד"ה תרוייהו דקת' השתא קודמת חלי' דמצות

תניחליצה הוה לא אי אבל קודמת דחלי' משמע ברישא

מידיאלא משמע הוה לא לחודה איחליצה דבריהם פי'

מתני' לעולם הו"א החליצה מן צרו' פוטרות רק תני הוה

בעי ותנא חלי' למצות קודמת ייבום מצות דאמרי כרבנן

כ"ש אומר ואתה לחודה החלי' מן קתני לכך לשונו לקצר

חלי' והקדים שניהם ששנה השתא אבל הייבום, מן שפטורות

לייבום. קודמת דחליצה שפיר משמע לייבום

ע"ב אסיגמ'ג ודרב דרב בתוס'למעוטי hrnilהקשו

miyp e"h opzc oeikc `yixc `pipnn ediiexz`kilxninl

edlek ihrnne ,xiiyותירצו .edpipzinl ivn `l `kdc l"ie

edpihernl `kile dxv zxva opi`y itl wiqnck(כצ"ל)

'ipznc `xeziin `l` edl ipzw `lcnדהא החברים פירשו

edpihernlדאמרו `kile`xeziin `l` edl ipzw `lcn

'ipzncאבל מידי ממעט לא דרישא ממנינא פירושו הכי

מצי ברישא מנינא קת' כבר דהא יתורא דהוי דסיפא ממנינא

ת וממעט הגמ'ממעט לשון עם להולמו אפשר אי וזה רוייהו,

לקמן zxvדקאמר ihernl `cg"zxv ihernl `cge zp`nn

"ezyexb xifgnדמכל ולאמשמע אחד דבר ממעיטינן מיעוט

דחדא אמרת אי ועוד מיעוטא. מחדא תרוייהו ממעיטינן

כל נמי ממעט מיעוטא חדא א"כ מילי תרי ממעט מיעוטא

ארבע ואפילו קאמרדבר ולקמן iccdcמילי l"q `l i`e
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zxv e` zp`nn zxv e` ihernl `cge dixagc ihernl `cg

ezyexb xifgnהאי או האי או למעוטי וחדא קאמר ואמאי

מיעוטא. מחדא תרוייהו ביןלימעט דבריהם פירוש כך אלא

דלא דמתני' יתורי הוו תרוייהו דסי' מנינא ובין דרישא מנינא

דמיעוט אחד דבר אלא ממעט לא מנייהו חד וכל איצטריכו

ממעט מיליאינו כל ממעט מנינא אבל אחד, דבר אלא

אין הגמ' פשט ומ"מ לא. ותו שמניתי אלו דוקא דמשמע

מאי למעוטי דרישא "מנינא דקאמר התוס' כפירוש משמע

ולא להו ממעט דממנינא משמע מאי" למעוטי דסיפא ומנינא

דקשיא והא להו, ממעט ממנינא דודאי נ"ל לכן יתורא. מסתם

הכל ממעט דמנינא דרי' ממנינא תרויי' לימעט א"כ לך

מקום דכל קשיא, לא לא, ותו שמניתי אלו דוקא דמשמע

תרי דקת' במקום אבל אתא הכל למעט ודאי מנינא חדא דקת'

ליתני אתא הכל למעט דאי תרי אלא למעט אתא לא מניני

מנינא. חדא רק

למעוטי וחדא דחבריה למעוטי חדא דהדדי ס"ל לא ואי

גרושתו מחזיר צרת או ממאנת צרת לאאו אי אפי' קשה

ממאנת צרת למעוטי חדא לעיל כדאמר נימא דהדדי ס"ל

רב סבר אי אפי' דהא גרושתו מחזיר צרת למעוטי וחדא

מ"מ למעוטה וצריך נפטרת אינה אסי דרב אילונית דצרת

וצריך נפטרות אינן גרושתו מחזיר וצרת ממאנת צרת אף

אינה סוטה דצרת סבר אי אפי' אסי רב וכן למעוטינהו,

מחזיר וצרת ממאנת צרת אף מ"מ למעטה וצריך נפטרת

למעט צריך דאי ונ"ל למעטן. וצריך נפטרות אינן גרושתו

לומר עדיף גרושתו מחזיר וצרת ממאנת וצרת אילונית צרת

לא פטורה שאינה למימר אילונית צרת למעוטי אתיא דמתני'

דאתיא לומר מסתבר ולא הייבום, מן ולא החליצה מן

דאינן למימר גרושתו מחזיר וצרת ממאנת צרת למעוטי

"ט"ו דמדקתני הייבום מן פטורות אבל החליצה מן פטורות

אחרת יש אבל משמע הייבום" ומן החלי' מן צרו' פוט' נשים

דלא רב ולכן הייבום, מן ולא החלי' מן לא נפטרת שאינה

צרת קודם למעוטי ליה עדיף אילונית דצרת פטורא סבר

הייבום מן ולא החליצה מן לא פטורה שאינה למימר אילו'

גרוש' מחזיר צרת או ממא' צרת או למעוטי אוחרא ומיעוטא

הייבום מן למעוטי אלא אוחרא מיעוטא ההיא אתיא לא וע"כ

למעט לו יש א"כ דרב ס"ל לא אי אסי רב וכן החלי'. מן ולא

למי' ליה ועדיף גרוש' מחזיר וצר' ממא' וצרת סו' צרת

החלי' מן לא פטורה דאינה לומר סו' לצרת אתיא דמיעוטא

לצרת ראשונה מיעוטא מעמיד הוא לפי' הייבום, מן ולא

צר' או ממאנת צרת או למעוטי ע"כ אוחרא ומיעוטא סוטה

מן פטו' אבל החלי' מן פטו' דאינן ולמימר גרוש' מחזיר

הייבום.

בצרת "שאינן" ושארלפי ותוס' ברש"י הוא וכן כצ"ל

ראשו'.

"ואשה כצ"ל.דת"ר ת"ל" מה משמע***עליה "עליה"

אחר אבל באחותה אסור לו נשואה כשהיא דוקא כלו' בפניה

דמדכ' לומר אפשר אי וזה באחותה, מותר אשתו שגירש

בין באחותה אסור חיה שאשתו זמן דכל מוכח "בחייה"

דמפרש נר' ומרש"י בפניה. שלא בין ת"לבפניה מה עליה

"בחייה", כתיב הא ליה צריכינן ולמאי בחייה משמע עליה

חיה. שהיא זמן כל "עליה" לפרש לרש"י מנ"ל יודע ואיני

מכל*** בא' אפי' אני שומע עליה יבא יבמה שנא' לפי

מדבר(כצ"ל)העריות הכתו' בתו' מדיוקאהאמו' לאו

לא ודחי עשה דאתי הכלל מחמת או כלל, מחמת אלא דקרא

כללים מחמת או לקמן בהו"א הגמ' שסוברת כפי תעשה

*** ח. ובדף ז בדף הגמ' שתפרש כמו לאאחרים רח' ואמר

הגמ'תקח של ביאור תוספת הוא אלא הבריי' מגוף זה אין

בספרא בבריי' תמצאנו לא ולכן ארמית, לשונו שהרי

פי"א. י פרשה קדושים

לצור ולא לצרור ת"ל מנין צרתה דלאצרת נר' מפירוש"י

הגר"א, בהגהות ועיין ליה ל"ג (הנ"ל) בספרא וכן ליה גריס

וכן ליה גרסי העולם סוף עד ד"ה ע"א ב לעיל התוס' אבל

תקצ"ד. רמז מות אחרי בילקו"ש הוא וכן ברי"ף, בהדיא הוא

דרב האמוראים, מימי קדמוניות גירסאות שתי שהן ונ"ל

דספרא בברייתא גריס לצרוריהודה ת"ל מנין צרתה צרת

לצור ע"א.ולא יג לקמן עיין לה גריס לא אשי ורב ,

לא כלו' אחת וחבילה אחד צרור לעשותם פירושו *"לצרור"

מיותר והוא זו, את או תקח זו את או אלא שתיהן את תקח

תקח לא דמשמע תקח" לא אחותה אל "ואשה אמר כבר דהא

אחרת להלכה ליה דריש לפי' זו, או זו או אלא יחד שתיהן

קשה ועדיין פטורה. צרתה כך פטורה שהיא דכשם למימר

למיכתב ה"ל לא מ"מ וחבילה צרור לשון שהוא דאע"פ

כמו אחת ברי"ש צרור לשון דכתב דאשכחן רישי"ן בשתי

כה) יד jcia(דב' sqkd zxve(ג ה (יחזקאל וכן ,mze` zxve

jitpka,הכפולות אותיות להשמיט התנ"ך שדרך הרבה, וכן ,

שצרתה לענין ליה דריש לכך רישי"ן, בב' כאן כתב ואמאי

צרתה. פוטרת תהא
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זדונה על וחייבין ערוה שהיא מיוחדת אשה אחות מה

וכו' כרת זדונה על וחייבין ערוה שהיא כל אף וכו' כרת

וכיו"ב. בתו ובת בתו כגון ב"ד במיתת שהן ערי' הנך וכ"ש

כרת בהן נא' ב"ד במיתת שהן ערי' דאף פי' זצ"ל הרב ומורי

כט) יח (ויק' ezxkpeדכ' dl`d 'rezd lkn dyri xy` lk ik

ב"ד מיתת בהן שיש העריות על ואף העריות כל על וקאי

בכרת. נידון עדים היו שלא כגון ב"ד ע"פ מת לא שאם לומר

"צרתה" וכו' ער' שהיא מיוח' אשה אחות ***מה

כצ"ל.אסורה

החמורות עריו' ו' אף מרבה שא' וק'מאלו(כצ"ל)יכול

אלא להו משכחת ולא לאחין לינשא יכולין אין ו' דהנך כיון

ו' מרבה שאני יכול שאומר עד א"כ מצוה במקום שלא

בהו דמיירי עריות בט"ו להשאר לו היה מאלו החמו' עריות

כבר ואומנם מצוה, במקום שלא אף מרבה שאני יכול ולימא

התוס' devnתבו mewna `ly s` daxn ip`y leki l"nd'וצר

אמאי בהו דמיירי עריו' בט"ו להשאר יכול שהיה כיון להבין

דקת' הלשון ועו"ק עריות. לו' שאניעבר אףיכול "מרבה"

מאלו החמו' ערי' אףו' יכול הל"ל הכא שייך ריבוי מאי

מו' לדרוש שרצו תלמידים דהיו ונ"ל כן. החמו' עריות ו'

של ebe'יתירא dzeg` l` dy`"e"'החמו עריות ו' אף לרבות

מצוה במקום שלא היינו וע"כ צרו' אוסרות שיהו מאלו

במקום שלא אף צרו' אוסרות שיהו ער' לט"ו נילף ומיניה

להם שנה לפי' מרבהמצ', שאני דואשהיכול יתירא אףמו'

אסו צרו' שיהו מאלו החמו' ער' כן',ו' לומר אפ' אי

וכו' אשה אחות מה זצ"לאמרת מאזוז אלטר ומהרב .

במה אשה מאחות הער' כל ללמוד לנו שיש דכיון שמעתי

לנו יש לאחין שמות' ער' ט"ו א"כ אסורות צרו' שיהו מצינו

מצ' במקום דו' הצרות את לאסור בא מצינו" שה"מה לומר

ויש הן אח אשת דערות ערוה הוו הצרות אף מצ' שבמקום

לאסור בא שלא ולומר שאפ' כמה החידוש את למעט לנו

עדיין מצ' במקום שלא אבל ערוה הצרות שאף במקום אלא

ע"כ לאחין שאסו' מאלו החמו' עריות ו' אבל מות', הצרות

לאסור בא אלא מצ' במקום צרו' לאסור בא לא מצינו" ה"מה

צרו' אוסרות הער' שכל נילף ומיניה מצ' במקום שלא צרו'

נקט אמאי הקו' על רק משיב זה ותירוצו מצ', במקום שלא

שלא אף ער' ט"ו מרבה שאני יכול אמר ולא החמו' עריות ו'

ומה מרבה לשון נקט אמאי תשובה בו אין אבל מצ' במקום

*** ריבוי. לשון כאן מאלושייך החמורות עריות הןו' אין

עליו. כמו אחיו על ערוה שהן אלא כלל ער' מט"ו חמורות

"אשתו" אחות מה ***ואסורה.אשהצ"ל***אמרת

אסורה "וצרתה" "דאי".צרתהצ"לליבם ***הואיל

וגו'.ואיצ"לאפשר אשר כל כי קרא הלשון***אמר

קרא וצ"לאמר הוא גמ' לשון אלא בריי' לשון תלמודאינו

פרי"א.לומר י פרשה קדו' בספרא הוא וכן

שיש ל"ת גרידא ל"ת ל"ת ודחי עשה אתי דאמר' אימר

כרת אשהבו דאחות בייבום דחיכמו איןמי דמסתמא וכיון

דאינה ללמד עליה איצט' אמאי כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה

כמוותומתייבמת. הוי כרת בו שיש דל"ת אמרת אי אפי'

שיש ל"ת נמי דחי גרידא ל"ת דחי דעשה וכיון גרידא ל"ת

הבורא מפי ל"ת דכל מהעונש לן איכפת לא דאנן כרת בו

זה כמו חמור וזה יצאו ל"תית"ש דחי דעשה דידעינן וכיון

אשה דאחות ל"ת נמי דדחי אמרינן לכן דלאוגרידא אע"ג

ל"ת הוי אשה אכתידאחות כרת, בו מנ'שיש גרידא ל"ת

וגו'ומשנידדחי תלבש לא דעשהדכ' ילפינן דמהכא וכיון

ל"ת דחי דייבום עשה דאף מהכא ילפינן הוה גרידא ל"ת דחי

דוד הרב וחביבי וידידי עליה. איצט' להכי אשה, דאחות

דקבעי דהא פירש הי"ו דדחיאבוטבול מנ' גרידא ל"ת ותו

לעניןבעלמא ולאו גרידא ל"ת דחי דעשה מנלן בעי קא

קרא דאיכא לו יתרץ אם אפי' דהא בעי קא אשה אחות

אחות לענין זה יועיל לא גרידא ל"ת דחי דעשה ילפי' דמיניה

גרידא, מל"ת ליה ילפי' ולא כרת בו שיש ל"ת דהוי אשה

דהתוס' כן, ואינו הבינו. כך הם שאף נר' אחרונים ומכמה

אפילו בצי' מכלאים למילף בעי דהגמ' כתבו תעשה לא ד"ה

בעי דקא דהא לעיל שפיר' כמו והיינו איסורי ל"תתרי ותו

דדחי מנ' ליהגרידא ומשני בעי קא אשה אחות דכ'לענין

וגו' תלבש אשהלא לאחות ילפי' ומיניה גרידא ל"ת דהוי

מכלאים למילף בעי היכי ק' ומ"מ כרת, בו שיש ל"ת דהוי

איסורי תרי הוי אשה ואחות איסורא חד הוי כלאים הא

חדא שנא לא ע"כ אלא אח אשת ואיסור אשה אחות איסור

איסורי. מתרי איסו' חדא וילפי' איסורי תרי ל"ש איסורא

ד"ה לאחיו"רש"י "שהיה הרי ממאנת "שנשאצ"לצרת

***בא"דאחיו" מדרבנן. וכו' לו "אסורות" וצרתה היא

וכו' ד"ה"הוא" *** ייבםכצ"ל. ואם וכו' שאינן לפי

וכו' "אחי'צ"ל"אפי'" ***בא"ד בא. כצ"ל.שהאיסור"

וכו'***ד"ה "ותשמע" וכו' ד"הומשמעצ"לעליה *** .

"לו" שיש אח אשת וכו' ***ד"השאין אחו'כצ"ל. ה"א

"מייבם מייבמת צ"לאשה תגרוסתתייבם" לא ר"ל



eaydnlg`eיג ע"ב ג

אלאמייּבמת אחרים מייבמת שפירושו פיעל מּייּבמתבבנין ְִֶֶֶֶַַ

בעצמה. מתייבמת כלו' התפעל בבנין

"משכחת"תוד"ה וא"ת צרה בצרת שאינן כצ"ל.לפי

לנו***בא"ד אין צרה צרת מש' לא בעל דלגבי דכ' וי"ל

הבעל דגבי מטו' יותר בועל דגבי בטו' טומאהלהח' דגבי

שלחה אשר הראשון בעלה יוכל "לא בהדיא בעל כתיב

כתיב לא בועל אבל הוטמאה" אשר אחרי וגו' לקחתה לשוב

ומת בועל של לאחיו הסוטה נשאת ואם טומאה, גבי בפירוש

ופוטרת פטורה היא הרי הבועל לפני ליבום ונפלה בנים בלא

אחרת אשה ולו השני לאחיו ונתייבמה צרתה הלכה צרתה,

דדוקא צרתה, פוטרת אינה אבל פטורה היא בנים בלא ומת

צרת את פוט' אינה צרתה אבל צרתה פוטרת עצמה הסו'

צרה צרת לה משכחת לא בעל דגבי דכיון בטו'הצרה אף

נפטרת. הצרה צרת תהא לא לה דמשכחת בועל ועודדגבי

לאו בלשון דכ' כערי' הוי בעל גבי דכ' בטו' דדוקא אר"י

וגו' בעלה יוכל לאולא בלשון כולם נכתבו zexrועריות

"`l" jia` zy` zexr 'ebe dlbz "`l" jn` zexre jia`

dlbzכולם ונסתרהוכן אלא לאו כתיב לא בבועל אבל

נטמאה טומ'והיא דהא הבועל על היא אסורה ודאי הילכך

צרתה. ולפטור הייבום מן להפטר כער' אינה מיהו בה כתיב

ונפלה בנים בלא ומת בועל של לאחיו הסוטה נשאת אם אלא

בה דאית כיון מיהו בייבום היא חייבת הבועל לפני לייבום

פוטרת שאינה וכ"ש מתייבמת ואינה חולצת לאו איסור

של אחיו לפני ונפלה בו שסטתה בעלה כשמת ודוקא צרתה,

צרתה. פוטרת וגם היא ופטורה כערי' היא הרי בעל

" וכו'***בא"ד למימר .מצינוצ"למצית"

לאוד"ה דאי נימא הא דמנ"ל לר"י ותימה וכו' טעמא

נמי אמרינןעליה מתייבמתהוה לא אשה דהוהאחות

למימר כרתטעינן בו שיש ל"ת דוחה עשה ולאדאין

בלא דאף מתייבמת אינה אשה דאחות למימר עליה איצט'

אלא מתייבמת שאינה ידעינן נמי למיסרעליה עליה איצט'

דחי דבעלמא כאןלאשמו' עד כרת, בו שיש ל"ת את עשה

עליה לאו דאי "נימא התוס' דמדקאמרי נ"ל ואין זצ"ל. מהרב

בו שיש ל"ת דוחה עשה דאין מתייבמת לא אשה אחות נמי

דאין תנא האי דסבר להעמיד רוצים שהתוס' משמע כרת"

הכי בתר קאמרי מאי א"כ כר' בו שיש ל"ת דוחה עשה

דהאי אמרת הא דחי" דבעלמא לאשמו' למיסר עליה "ואיצט'

דאי "נימא דה"ק לפרש וע"כ דחי, לא דבעלמא סבר תנא

עשה "דאין דהו"א מתייבמת" לא אשה אחות נמי עליה לאו

"דאין דקאמרי התוס' לשון אבל כרת", בו שיש ל"ת דוחה

כרת" בו שיש ל"ת דוחה האיעשה סבר ממש דהכי משמע

הוא, אמינא הוה ולאו איןתנא אחרים טעמים מכמה ועוד

פירושא דהכי נ"ל אלא פירושו. וכו'נ"ל דכתב טעמא

נמי עליה לאו דאי נימא הא דמנ"ל לר"י הוהותימה

ד ל"תידעינן דוחה עשה דאין מתייבמת לא אשה אחות

דחי דבעלמא לאשמו' למיסר עליה ואיצט' כרת בו שיש

ל"ת דוחה דעשה לאשמו' בוכלו' שאין ל"ת דהיינו דעלמא

אע"פ בייבום אשה אחות למיסר 'עליה' דמדקאמר כרת,

ש"מ כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה אין דהא צריך שאינו

אבל כרת בו יש דהא ל"ת את דוחה העשה אין כאן דה"ק

דוחה. הוא כר' בו שאין במקום כלו' גוונאבעלמא האי דכי

וכו' טעמא לק' ולומראמר קושייתי לדחות תרצה אם כלו'

בא דעליה לומר כרחך על ייבום גבי כתיב עליה דהאי דכיון

דאחות הו"א עליה דאילולא כלו' ייבום בדיני טעות למנוע

בלא דאף לפרש ואין למיסר עליה ואתא מתייבמת אשה

בא לא ועליה מתייבמת לא אשה דאחות ידעינן הוה עליה

דהו"א בעלמא טעות למנוע אלא ייבום בדיני טעות למנוע

לכך דדחי, למימר עליה ואתי דעלמא ל"ת דוחה עשה דאין

התוס' שבתותיקאמרי את דכ' טעמא לק' אמר דכה"ג

דחי הכי לאו הא בבהמ"קתשמורו משתעי קרא דהאי אע"ג

ואילו בשבת בהמ"ק את יבנה הכי לאו הא הגמ' קאמר לא

בענין טעות למנוע אתא קרא דהאי משמע הוה הכי אמר הוה

דחי' הכי לאו 'הא קאמר אלא ביה, דמשתעי ביהמ"ק בנין

דעשה למימר בעלמא טעינן הוה קרא האי לאו דאי דמשמע

דאינו למימר קרא האי ואתי בשבת וסותר דבונה ל"ת דוחה

למנוע אתא ענינא בחדא דכתיב קרא לפעמים אלמא דוחה,

דוקא טעות למנוע דאתא לומר חובה ואין בעלמא טעות

ביה. דקאי ענינא מסקנאבהאי בסוף רבא משני מאי א"כ

גופה עשה(כצ"ל)ערוה דאין קרא צריכא ל"תלא דוחה

כרת בו סברשיש תנא דהאי דברייתא מלישנא דייקת הא

קרא ואיצט' מתייבמת אשה דאחות הו"א עליה לאו דאי

לא גופה ערוה רבא קאמר והיכי מתייבמת דאינה למימר

מתייבמת, לא אשה דאחות ידעינן נמי עליה דבלא קרא צריך

אתנא. רבא פליג לאומי אני שומע ע"כ וה"קאלא דוקא

עליה כתיב הא דדחי לומר תמצא נמיאם עליה בלא כלו'

קרא צריך ולא מתייבמת לא אשה דאחות החכמים ידעי

לומר טועים שהיו קטנים תלמידים שהיו משום אלא להכי,
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דוחה עשה דאין כללא האי ידעו דלא מתייבמת אשה דאחות

עשה אין שכן טועים שהם להם לומר התנא רצה ולא ל"ת

היו כן להם אומר היה שאילו כרת בו שיש ל"ת דוחה

כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה דאין לך מנא אותו שואלין

מן טעותם להם הוכיח לכך מאוד בזה להאריך צריך והיה

עליה יבא יבמה שנאמר "לפי דקתני והיינו עצמו הזה הפסוק

טועה איני אני כלו' " וכו' מכל באחת אפילו אני שומע

במקום רק מיירי זה דפסוק אני ויודע זה פסוק בפירוש

באחת דאפי' ממנו ושומעים בו טועים אתם אבל ערוה שאינה

שהרי כן לומר לכם אין מיירי, בתורה האמו' הערי' מכל

." וכו' להלן מה עליה להלן ונאמר עליה כאן ואר"י"נאמר

ה"ל לא כ' בו שיש ל"ת דוחה עשה אין בעלמא דאי

איצטרך ולא לאיסורא עליה למדרש (כצ"ל)לתנא

דחי דבעלמא לאשמו' אלא למדרשלגופיה לתנא ה"ל לא

יבמההכי רח' ואמר וכו' להיתירא למידרש ה"ל אלא

קרא ולאוקמי הכי למדרש טפי דמסתבר עליה יבא

עדיףלגופיה משתעי ביבמה קרא דהאי כיון יבמה לענין כלו'

דרשו ולמה יבמה בדיני טעות למנוע קרא דאתא למימר

מצ' במקום כאן אף מצוה במקום להלן "מה לאיסורא התנא

בעלמא טעות למנוע קרא דאתא לומר תקח" לא רח' ואמר

גרידא, ל"ת דוחה אינו עשה תאמר ודאישלא אלא

ש"מ לאיסורא תנאמדדרשיה האי ל"תסבר דוחה עשה

ליה דריש ולהכי להיתירא קרא צריך ולא כרת בו שיש

לאיסורא עשהלגופיה תנא האי דסבר דאמרינן השתא כלו'

האי הוי לאיסורא ליה דדריש אע"פ כר', בו שיש ל"ת דוחה

ל"ת דוחה עשה אין דביבמה לומר דיבמה לגופיה דרשה

***בא"ד עלמא. כמו יבמה ואין כר' בו מסקנאשיש בסוף

זרה להם שנראית זו בלשון מפקפקים חכמים שמעתי

שהגיהו ויש במסקנאוכפולה רבא משני בידםמאי וטעות ,

באומר) ד"ה ע"ב ע (כתו' התוס' בעלי לשון הוא seqaeשכך

,'eke `irain `l ipync inp `pwqn'שבו) ברמב"ן הוא וכן

ובכוליה) ד"ה ע"ב yexitמב l"f i"yxl yi`pwqn seqa

mzdcבא"ד*** עליה. דהאי ממאי לק' דפ' אשי ורב

להיתירא דילמא האלאיסו' להיתרא" "די' פריך מאי

כר' בו שיש ל"ת ודחי עשה דאתי סבר תנא דהאי אמרינן

התוס' מתרצים קרא. צריך לא דמסיקולהיתירא ארבא

פריך דלתשב"כ עשה עשהדאין דאין דאמרת דכיון

לא לייבום לפניו שנפלה אשה אחות דאף הו"א דלתשב"כ

דרשינן ואמאי להתירה דעליה קרא איצט' ולהכי תתייבם

לאיסו'. צריכאורבאליה לא גופה ערוה ע"א) (ח לק' שאמר

לתרוצי רבא ואתא כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה דאין קרא

אין לכאורה וכו'", רח' דכתב "טעמא דהכא הגמ' קושיית את

היתה הגמ' קו' דעיקר הגמ', קושיית על תירוץ שום בדבריו

תנא להאי דס"ל מוכח להיתירא התנא לה דרש שלא דממה

דלא סבר תנא דהאי טוען דרבא וכיון ל"ת ודחי עשה דאתי

לא אמאי לדוכתא קושיא הדרא א"כ ל"ת ודחי עשה אתי

רבא אין הזה והדקדוק הקושיא ואת להיתירא לה דריש

התוס' שאומרים מה והיינו קושייתורבאמתרץ, לתרץ שבא

דא"כהגמ' אמרת מצית לא להיתירא אלא צ"ל הוה לא

לק' כדמשני לה משכחת היכי דחדא ערותה (חלגלות

דלאע"ב) מכח הוא הש"ס דקדוק דעיקר דר"א אקושיא

להיתירא לאדריש אמאי זה דקדוק תירץ שלא זמן וכל

כלום. תירץ לא להיתירא לה שבדעתודריש לפי אלא

לתשב"כ(כצ"ל) דוחה דעשה פשוט היה מקשה של

דהאמת רבא לו כן(כצ"ל)השיב באדאינו לא רבא כלו'

וראה הגמ' קושיית את שמע רבא אלא הגמ' קו' את לתרץ

העיר לכן לתשב"כ ודחי עשה דאתי מוטעית מסקנא בה שיש

כן. אינו שהאמת

אחד"ה מאשת מצינו במה וכו' תעשה צ"ל"דא"כ"לא

***בא"דא"כ איסורי. תרי אפי' בצי' מכלאים וילפינן

כלאים איסור דוחה ציצית שמצות ממה יליף דבשמעתין

תרי בה דהוו אע"ג אשה דאחות ל"ת ודחי דיבום עשה דאתי

בפירושנו (עיין אח אשת ואיסור אשה אחות איסור איסורי

דאמרינן) אימר ד"ה למילףלגמ' בעי היכי ליה פריך ולא

חדא הוי כלאים הא למילף בעית היכי ליה פריך לא (כצ"ל)

***בא"ד איסורי. תרי הוי אשה ואחות דחדאאיסורא ועוד

וכו' אח מאשת נילף מיהא ע"אאיסורא ח לק' מסיק ורבא

עשה דאין קאמר ומדלא כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה דאין

לא איסורי תרי שנא לא משמע כרת תרי בו שיש ל"ת דוחה

***בא"ד דוחה. אינו איסורא חדא מאשתשנא למילף בעי

אלא "קאתי" בא"דדדחיצ"לאח *** אחות. ד' אלא

וכו' אישתרי ואישתרי הואיל טעמא כדמסיק האאשה

לקמן הגמ' `g"דקאמר zy`n epivn dna dy` zeg` iziz"

כדי אח דאשת ערוה איסור שרי דרחמנא דמצינו כיון ה"ק

ושרי לפניו חביבא יבום מצוות אלמא יבום מצות שתתקיים

איסור דאף מיניה נילף א"כ לקיימה בשביל ערוה איסור

לנו ואין לקיימה, בשביל רחמנא שרי אשה דאחות ערוה

דדוקא איסורי תרי יתיר עשה מצות שבכל מכאן ללמוד
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לומר מקום יש לפיכך איסורא חדא דשרי מצינו יבום במצות

מצינו לא מצות בשאר אבל רבים איסורים אף בה שהותרו

כשם הכי, להקשות לך יש ועדיין ) איסורא חדא דשרי

בה שרי עשה דמצות חביבותא דמשום יבום במצות שמצינו

עשה מצות בכל כך כרת בו שיש ל"ת דידה עשה ודחי איסור

דידה עשה ודחי איסור בה שרי עשה דמצות חביבותא משום

"ואומר התוס' מתרצים לק' כרת, בו שיש דמאשתל"ת ר"י

הגמ' ופריך וכו'") דלידחי בעלמא למילף מצי לא "inאח

"ixeqi` ixz `kd 'eqi` cg mzd incדמשום דמצינו אף

אלא דשרי מצינו לא איסורא רח' שרי יבום דמצות חביבותא

ומשני לא, איסורי תרי אבל איסו' ed'חדא `nizc edn"

"ixzyi` ixzyi`eאחד איסור בה דהותר דכיון סברית אנא

בה הותרו הרבה איסורין דאף לומר לנו ***יש (ע"ב). בא"ד

קאתי "דוכתי" בכל דלמילף ***בא"דמשום דאיכצ"ל.

מקיימא בפשתים(כצ"ל)לא תכלת בבגדמצות פירוש

***בא"דמקיימאפשתים "קרינא"(כצ"ל). שערו דכל

צ"לביה דכתיבקאיוכו' אף כלו' ,exry lk z` glibeלא

היתר בשער אלא שערו" "כל הני***בא"ד.קאי כל וכן

בדוכתי(כצ"ל)דמייתי (כצ"ל).מיקיימי

ע"א שעטנזגמ'ד תלבש לא ליהוגו'דכ' וסמיך (כצ"ל)

לך תעשה להתירגדילים למדנו זה אצל זה שסמכם ומפני

הא דילמא וא"ת ל"ת. ודחי עשה אתי אלמא בציצית, כלאים

סמוכים וההוא הוא, מסיני למשה הלכה בצי' כלאים דשרינן

אלא אינו לך" תעשה גדילים וגו' שעטנז תלבש "לא

אלא אינו הסמוכים מן שלמדו מקום כל דשמא אסמכתא

מצינן לא מסיני למשה הלכה הוי דעיקרו וכיון אסמכתא,

למדין דאין ל"ת ודחי עשה אתי מקום דבכל מיניה למילף

תשובה שנא'מהלל"מ. מנין התו' מן סמוכים ר"א ואמר

וגו' לעד דכתיבסמוכים מישתעי התורה במצות קרא והאי

eicewtלפניו lk mipn`pכתיב ebe',והדר crl mikenq

מניןומדקאמר התו' מן לסמוכיםסמוכים "רמז" קאמר ולא

שהתורה מהמדות אחד הוא דסמוכים משמע מנין התו' מן

בעלמ אסמכתא לומר שרצה מקום דכל בהן. אמרנדרשת א

ע"א) כא (לקמן כמו רמז, xn`onלשון zeipyl fnx `ax

'eke oipn 'ezd( ע"א ה (מו"ק וכן ,oeivl fnx t"a oerny x"`

'eke oipn dxezd on zexaw(ע"ב לט (נדרים וכן ,fnx l"x xn`

'eke oipn 'ezd on mileg xewialקאמר לא והכא מקומות, ועוד

אלא מנין'רמז' התו' מן וא"תסמוכים קאמר. דדינא משמע

לדרוש אגדה מדרש לענין התורה מן הוו סמוכים דילמא

טוב ולקח מוסר ממנה ללמוד זו אצל זו פרשה סמיכות טעם

תשובה הסמיכות. מן הלכה לימוד לענין לא ר"שאבל ואמר

מוכה לפני שנפלה ליבמה מנין ראב"ע משום ר"א אמר

בדישו שור תחסום לא שנא' אותה חוסמין שאין שחין

יחדיו אחים ישבו כי ליה מדקאמרוסמיך ודאי הכא

הסמוכין"מנין" שעל בהדיא משמע סמוכין משום ומשיב

"לא דמדכ' דאמרינן הא וא"כ ההלכה. את לפסוק סומך הוא

כלאים דהותרו למדנו לך" תעשה גדילים וגו' שעטנז תלבש

זהו אלא מסיני למשה שנאמרה להלכה אסמכתא זה אין בצי'

אתי מקום שבכל מכך ללמוד אפשר וא"כ הלימוד, עיקר

ויש עיקר שהם סמוכין יש דילמא וא"ת ל"ת. ודחי עשה

סמוכין האי ודילמא בעלמא, אסמכתא אלא שאינם סמוכין

שהותרו הדין עיקר אבל בעלמא אסמכתא הוו בצי' דכלאים

דאתי מזה ללמוד ליכא ולכן מהלל"מ, ליה ילפי' בצי' כלאים

אחרים. דינים על מהלל"מ למדין דאין ל"ת ודחי עשה

מאןתשובה אפי' ר"י סמוכים(כצ"ל)ואמר דריש דלא

דריש תורה במשנה עלבעלמא למילתיה אמר יוסף רב

זו סמוכין דרשת להעמיד ומדטרח בצי' דכלאים סמוכין

מותרים שכלאים הלימוד עיקר שהיא משמע דכו"ע אליבא

בעלמא אסמכ' אלא דכלאים סמוכין הני הוו לא דאי בציצית,

הוה לא מהלל"מ הוי בצי' כלאים שהותרו מה עיקר אבל

דמה דכו"ע, אליבא סמוכים הני לאוקמי יוסף רב טרח

מ"מ הלא להו דרשי לא אי סמוכים להני דרשי אי לי איכפת

משום בצי' כלאים דהותרו ליה אית להו דריש דלא מאן אפי'

הלל"מ.

וגו' שעטנז תלבש לק'לא בפירו' עיין שעטנז איסור טעם

שוע. ד"ה ע"ב ה

אותה חוסמין שאין שחין מוכה לפני שנפלה ליבמה מנין

חוסמיןפירש"י maiizdlשאין dtekl dizeprh oinzeq oi`

silic hwp `w `xwc `pyil oinqeg ulege eze` oitek `l`

meqgz `ln dlלא" פה, סתימת היינו חסימה פירושו לפי

חוסמין "אין מלאכול פיו תסתום לא בדישו" שור תחסום

קשה ומ"מ היבם. כנגד מלטעון פיה את סותמין אין אותה"

רצונו מלעשות אותו מונעים אין היינו דשור חוסמין דאין

אלא אותו לחסום שלא התורה וציוותה לאכול רוצה שהשור

דאין איפכא מפרש רש"י יבמה וגבי לאכול לו יאפשרו

לכן רצונה. כנגד להתייבם אותה מכריחין אין היינו חוסמין

פירושא דהכי ליבמהנ"ל שחיןמנין מוכה לפני שנפלה

חוסמין שאין מנין זר לאיש להנשא רוצה אלא בו רוצה ואין
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לה וחולץ היבם את וכופין זר איש לאותו מלהנשא אותה

בו. שרוצה זר איש לאותו להנשא רצונה לעשות שתוכל כדי

מנלן מהכצ"ל."בעלמא" "לומר" לו ענין ***סמכו

גור' יש ולפי"זסמכּוכצ"ל. רבים, לשון היינועניןוהוא ְָ

לופרשה ענין וכןסמכו אצלו, אחרת פרשה והקריבו סמכו

'כתבו' אומרים אין חז"ל בלשון מיהו רש"י. שגרס נר'

כך ומשום יחיד. לשון בתורה 'כתב' אלא רבים לשון בתורה

גורסין סמיכתוסמכֹויש ור"ל סמיכתו, כלו' דבר שם והוא ְָ

היא אלא היא לחינם לא שלאחריו לולמקרא כלו'ענין

כמו הוא לימוד לשון התנאים בלשון דענין לו. `mלימוד

dfl oipr edpz dfl oipr epi`על ללמד בא אינו אם ופירושו

השיבו יהודה ורבי זה. על ללמד שבא לומר לך יש וכיזה

לסקי'מ זה נוציא לו ענין שסמכו שאתהפני מפני וכי כלו'

עליו וללמד לו היא ענין אלא היא לחינם לא שסמיכתו סבור

מקורות מכמה מיהו לסקילה. זה את נוציא זה מפני וכי באה

בפסיקתא דאיתא פרשה היינו דהכא שענין בבירור נראה

כ אות כב שמות elזוטרתא xb oipr eknq dpez `l xbeואילו

לכן לו. ענין לגר סמכו לומר צריך היה סמיכתו לשון זה היה

דודאי ולאסמכּונ"ל רבים לשון סמכו שאמר ומה גרסינן, ְָ

שכשהוא דמצינו סמכו, השמים מן ה"ק יחיד לשון סמך אמר

רבים לשון אומר ויתעלה שמו ישת' בשמים היושב על מדבר

ע"א) נז (בר' כמו אחד ושמו אחד שהוא minydאע"ג on

eilr eqgede`cte(ע"א קכט (שבת zeixadוכן lr 'xnd lk

minyd on eilr oingxn*** כיו"ב. וידעוניוהרבה אוב אלא

היו "מכשפה" כצ"ל.בכלל

יגלה לא אביו שראה שהיאכנף אשתו את הבועל איש דרך

בגדיה כל ממנה מפשיט אינו אשה האונס אבל לפניו ערומה

יפשיטנה לבל אתו נאבקת היא כי ממש מקום באותו רק אלא

והיינו בבגדיה והיא אותה בועל אביוונמצא שראה כנף

ופריך בגדה. כנף עם היתה אותה שבעל וממאישבשעה

כתיב דכת'דבאנוסה כיון `eiaאומנם spk dlbi `leולא

דקרא ברישא כמו אישות לשון "`zy"כתי' z` yi` gwi `l

eia`קדושין ע"י שלקחה באשה משתעי דלא משמע ודאי

אותה קונה שאביו אביו של יבם בשומרת מיירי דילמא מיהו

כתיב לכך באונס נקנית דיבמה אונס `eiaע"י spkשהיבמה

היא עדיין אלא בגדיה כל ממנה מפשיט אינו והוא בו נאבקת

פירש ורש"י בגדה. כתיבבכנף דבאנוסה דילמאוממאי

מסתברא, ולא לכתביה, ד"ה רש"י עיין ממש אביו באשת

אישות לשון ביה כתיב ולא אביו כנף יגלה ולא דכת' דכיון

רק קדו', דע"י אביו באשת דמיירי מסתבר לא ברישא כמו

יבם בשומרת או כר"י אביו באנוסת מיירי אי לן מיספקא

*** מעליונומעיּלויּהי"גדקראמעילויהכרבנן. כלו' ִֵֵָ

אלא נ"ל ואין ולפי"זמעיּלּויהדקרא, דקרא מעליון כלו' ִֵָ

שעלמעילויאצ"ל הורתיך וכבר מפיק, דאינו בה' ולא בא'

מפיק. כשהוא אלא בה' מסיימין אין בארמית הרוב

ליה סמי' דלא השתא כדקא' ליה סמי' הוה אי ורבנן

וגו' איש יקח לא "סמוכיםדכת' כתיב דסמוכין דינא דגבי

לך יש סמוכין מכל לא וישר" באמת עשוים לעולם לעד

לרבנן וישר", "באמת עשוים כשהם דוקא אלא ללמוד

דבר שום וליכא ממש סמוכים כשהם היינו וישר" "באמת

דאפי' מופנה או מוכח הוי אי לן איכפת לא אבל בינתיים,

יהודה ולרבי מינייהו. דרשינן מופנה ולא מוכח הוי לא

לן איכפת לא אבל מופנה, או מוכח או היינו וישר" "באמת

פסוקים שני שיהיו ובלבד בינתיים, דבר שום איכא אי

*** ביניהם. מפריד שלם פסוק יהיה ולא ולעבורסמוכים

לאוין בשני .עליהצ"ל"עליו"

וכו' איבע"א דדריש מ"ט תורה לרביובמשנה ליה קים

מוכחים ולא מופנים לא שבתו' סמוכין דכל וכליהודה

בתוס' ומ"ש מוכחים. וגם מופנים גם תו' שבמשנה סמוכים

או מופנים תו' שבמשנה סמוכין שכל יהודה לרבי ליה דקים

מוכ' או מופ' מקצתם התו' שבשאר סמוכים אבל מוכחים

קאמר אמאי דא"כ מסתבר, לא מוכ', ולא מופ' לא ומקצתם

יוסף yixcרב 'ez dpyna 'ra oikenq yixc `lc o`n 'it`

או שמוכח במקום בעלמא סמוכין דריש דלא מאן אפי' הל"ל

התורה. בכל ואפי' דריש מופנה

ערי גבי רח' לכתביה דא"כ דמוכח משום משמעאיב"א '

לר"ידהא לעיל aizkדקפריך dqep`ac i`nnממאי ה"ק

אשת גבי לאוי ולטפויי ממש אביו באשת דילמא כתיב דבאנו'

משיבו וע"ז לאוידא"כאב, בה ולטפויי מיירי אביו דבאשת

ערי גבי רח' שכתבנולכתביה מה עיין כפירוש"י והיינו '

דלאו דא"כ דה"פ נ"ל מיהו אביו. שראה כנף ד"ה סוף לעיל

יגלה "ולא דקרא וסיפא רח' כתביה סמוכין מיניה למידרש

גבי קרא להאי רח' לכתביה יבם בשומרת מיירי אביו" כנף

דקרא רישא דהא `eiaעריות zy` z` yi` gwi `lמיירי

כדי היינו אנוסה גבי הכא דכתביה הא ודאי אלא בערי',

דקרא דסי' לומר סמוכין בו `eiaשתדרוש spk dlbi `le

דקאמר והא באנוסה. דא"כואיב"אמיירי דמופני משום
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אביו כנף יגלה לא אביו אשת את איש יקח לא רח' לכתוב

לי `eiaדסיפאא"כר"ללמה spk dlbi `leבשומרתמיירי

רחיבם דקראלכתוב רישא את רק וגו'' יקח יגלה,לא לא

למה אביו כתיבליכנף כבר dvegdהא znd zy` didz `l

xf yi`lשפירש וכמו יתירי, בלאוי לאוקמי מסתבר ולא

בתוס'. ריב"ן

ד"ה "הפרשה"רש"י ענין לו ענין באפרשהצ"לסמכו

מפרש ואח"כ פרשה, פירושו דענין פרשתלפרש סמוכה

וכו'(כצ"ל)מכשפה ***ד"האצל הב"ח. להגהת מהוא"צ

ירגמו "באבן" בהו דכתיב וכו' ***ד"השוכב כצ"ל.

"ונאמר" היו מכשפה ***ד"הבכלל מוכחכצ"ל. דמוכח

כצ"ל."דלמדרשינהו"

ואיפכאתוד"ה וכו' גדילים ליה וסמיך תלבש לא דכת'

שעטנז תלבש לא גדילים דבמקום למימר ואע"גליכא

שעטנז תלבש לא לך תעשה גדילים וקרינן לקרא דהפכינן

הוא קפידא תחסוםלאו לא ישבו כי במקום בסמוך כדאמר

לנו אין אעפ"כ סמוכין, ודרשינן קרא דהפכינן קמן הא

הכי דלאלדרוש ידעינן וממילא מיניה קרא לשתוק דא"כ

דכלאים לאו דצי' עשה עשהדחי דאתי שמעת דמהיכא

גדילים שעטנז תלבש לא מדכת' אלא אינו הא ל"ת ודחי

לא דעשה ידעינן הוה ממילא מיניה שתיק הוה אי לך תעשה

ל"ת. את אלא***בא"דדחי הוא היקש דלאו אע"ג

וכו' נינהו קראי דתרי נאמרוסמוכים הענינים כששני

ישנו בזה שישנו כל לדרוש ע"כ ואז היקש זהו אחד בפסוק

ע"ב כב בכרי' כדאיתא לחצאין היקש דאין l"iwבזה `de

dvgnl ywid oi`cהיקש זה אין פסוקים בשני כשהם אבל .

לא נסמכו שלא ולמה נסמכו שנסמכו ולמה סמוכין אלא

ענין ולאיזה נסמכו ענין לאיזה בקבלה קבלו ורבותינו נסמכו,

***בא"ד נסמכו. דאורליינשלא יעקב ה"ר הקשה

***בא"ד"ליחייבו" הכי"נינהוכצ"ל. דרשינן" מ"מ

הכינינהוצ"ל דדרשינן" ***בא"ד"מצינו נהי. קמ"ל

אישתרי לא עבו' בעידן שלא עבודה בעידן דאישתרי

וכו' שהיתהמשמעצ"ל"דמשמע" משמע מהתם ור"ל ,

שישנו כל לדרוש אתו דכלאים סמוכים דהני בידם קבלה

***בא"ד בזה. ישנו מיפטריבזה הוו לגמרי אישת' דאי

בהמשךמציציתצ"ל"בציצית" וכן דנשים, דהא וי"ל

"בציצית" ***באמציציתצ"לפטו' כל"ד. דהוקשה

לתפילין בפיך"התו' ה' תורת תהיה "למען בתפילין דכתיב

מ"ע כל אף פטורות ונשים גרמא שהזמן מ"ע תפילין מה

לת"ת הוקשו גופייהו ותפילין פטורות, נשים גרמן שהזמן

כתי' ובת"ת וגו'" אותם ולמדתם וגו' אותם "וקשרתם דכת'

'mkipa' z` mz` mzcnle.בנותיכם עדיףולא והקישא

בכרי'מסמוכין כדאיתא למחצה היקש אין אמרי' היקש דגבי

על משיבין אין ואמרי' למחצה, סמוכין יש אבל ע"ב כב

הסמוכין. על משיבין אבל ע"ב סג בב"ק כדאיתא ההיקש

לרבנן***בא"ד ישמעאל)רבנן(צ"לדבלא"ה (צ"לדר'

סבר)שמעון התכלת .וכו')סברי(צ"לבפ'

וכו'ד"ה סיפרא התם וקאמר וכו' שסמכו מפני כתובוכי

mzqבגליון l"vדצ"ל שכוונתו סתםונראה התם וקאמר

***בא"דסיפרא ענין. על מוסיף וי"ו דהתם למי' איכא

וכו' השלמים זבח תורת וזאת דכת' דריש ב'ראש'

על אם ליה וסמיך כאחיו איש "ת"ל א. שם יש גירסאות

קדשים דמדסמיך דורש הוא סמיכות זו גירסא לפי תודה"

אין קלים בקדשים דאף משמע הקדשים קדשי אצל קלים

כאחיו איש ב."ת"ל קדשים בקדשי כמו זה כנגד זה חולקים

הוא אין זו גירסא ולפי השלמים" זבח תורת וזאת ליה וסמיך

דוזאת דוי"ו ראשון ענין על מוסיף וי"ו אלא סמוכין דורש

על קלים קדשים את מוסיף קלים בקדשים דמיירי תורת

אין קלים בקדשים דאף לומר כמותם שיהיו הקדשים קדשי

לאו ליה" "וסמיך לשון דנקט ואע"ג זה, כנגד זה חולקים

דקאי דוזאת וי"ו ההוא ר"ל אלא הוא סמוכין דרשת לשון

על אומר הוי מוסיף הוא מה על לאוסופי ואתא קל' בקדשים

כאחיו איש אחר מיד נכתב וי"ו ההוא דהא הקד' קדשי

ראשונה כגירסא התוס' סברו מתחילה קד'. בקדשי דמיירי

ותירצו בעלמא, סמוכין דריש לא ר"י והא הקשו לפיכך

למי דכת''איכא דריש ראש' ענין על מוסיף וי"ו דהתם

השל זבח תו' היאוזאת שניה דגירסא למי' איכא כלו' '

וכו'הנכונה. דמופנה משום והאא"נ החברים הקשו כצ"ל.

בקדו' התם כדאיתא קטן למעוטי ליה איצט' ודאי "איש"

משום מופ' הוי קרא דהאי התוס' קאמרו כאחיווהיכי דאיש

לא ותו תהיה אהרן בני לכל למיכ' דה"ל ותירץמיותר ,

תהיה האנשים אהרן בני לכל למיכתב דה"ל הגרב"ץ מו"ר

לאפנויי. מיותרת כאחיו ומילת

דרשיד"ה לא ורב' אביו אשת את איש יקח לא ליה וס'

יגלה ללא אונס פר' בין מפסיק יקח דלא ל"גמשום התוס'

mizpia"בגמ' eia` zy` z` yi` gwi `l 'zkc"מוכח וכן

ליה. דל"ג מרש"י



eaydnlg`e ע"ביח ד

"הוי"ד"ה ממאי דרשינן דמהכא וכו' לכתביה דא"כ

וכו' ***בא"דממזר דאיןכצ"ל. ערי' גבי שייך דלא וי"ל

וכו' לבהמה כג)זנות יח (ויק' כתי' ערי' בפרשת הא תימה

iptl cenrz `l dy`e da d`nhl jzaky ozz `l dnda lkae

`ed laz draxl dnda'ערי פרשת שסיים אחר דהתם וי"ל .

ebe'כתב jlenl xiardl ozz `l jrxfneמענין אינו דכלל

כתב אח"כ ורק iakynעריות akyz `l xkf z`e'ebe dy`

'ebe jzaky ozz `l dnda lkaeמשכב - אלו דשני להודיע

שנבעלה דאשה ללמדך ערי'. מענין -אינם בהמה ומשכב זכר

וללמדך שנבעלה. ערוה כמו זונה משום נפסלת אינה לבהמה

הערי' דכל דאף בערירי אינו הבהמה ועל הזכר על שהבא

ומשכב זכר משכב ערירים, כתיב ובדודתו לזה זה הוקשו

למולך העברה דאיסור דקרא העריות לכל הוקשו לא בהמה

דלא התוס' דקאמרי והיינו לבינם. עריות פרשת בין מפסיק

בהמה עם שוכב כל כתב מדלא מילתא דמוכחא לומר שייך

כשכתב דאדר' ערי', kae'ebeגבי jzaky ozz `l dnda l

פרשת בין לאפרושי בעי דרחמנא חזינן ערי' לפרשת סמוך

לבהמה, זנות דאין ללמדנו בהמה עם שוכב לאיסור ערי'

לפרשת סמוך שלא בהמה עם שוכב כל דכת' הכא אדר' וא"כ

עריות פר' גבי כתביה לא אמאי לשאול ואין שפיר הוי ערי'

***בא"ד ערי'. מפרשת להרחיקו יש לעניןדאדר' ומיהו

הי לן איכפת לא היכימינייהו(כצ"ל)מופנה ק"ל דהוה

הגמ' קאמר ע"ב לק' והא הלמד הוא דהעיקר meynקאמרת

`l jilr dlri `l fphry mi`lk cbae azk ickn dptenc

iiept`l n"y l"l fphry yalzוהלמד מופני המלמד והתם

יהיה שהלמד בעינן מוכח לענין דדוקא תירצו לכך מופני, לא

אבל במקומו שלא שנכתב לןמוכח איכפת לא מופנה לענין

מינייהו המלמדהי או .הלמד

דאכוליהד"ה משמע וי"ו בלא יגלה לא מדנקט וכו' א"כ

לי למה בעי דקראקרא סיפא אכוליה le"spk`כלו' dlbi

"eia`המילים שאר אבל "אביו" מילת אלא מיותר אין דאי ,

בוי"ו ולומר הפסוק לשון לאחוז צריך היה gwiצריכי `l"

"spk dlbi `le eia` zy` z` yi`-.il dnl "eia`"ואית

אביו כנף יגלה ולא ל"לדגרסי בעי קא דאאביו ומפ' ל"ל

לן קאי(כצ"ל)דפשי' דגמדאאביו gx'וה"פ aezkl k"`c '

,il dnl "eia`" - spk dlbi `le eia` zy` z` yi` gwi `l

כנפו יגלה ולא הל"ל ליה***בא"ד.כלו' מוקמינן ולא

"יתירי" כצ"לבלאוי

ע"ב ובגדגמ'ד "כתיב" רח'כצ"ל.מכדי כתב ***דאי

ואפי' רח' אסר העלאה דרך כל הו"א עליך יעלה לא

כסות מתכוונים,מוכרי אין אבל שנהנים רח'פירש"י כתב

בה דאית דלבישה דומיא שע' תלבש הנאה(כצ"ל)לא

ולפי הנאה. כוונת בה דאית ולפרש לדחוק צ' פירושו ולפי

מתכוון אינו וגם העלאה כמו קצת שנהנה מקום פירושו

אע"פ בחנות חליפה למדוד מותר ולכן שרי, לבישה להנאת

לבדיקה לשולחה מתכוון (ואח"כ שעטנז חשש בה שיש

ואינו הנאה מעט אלא כאן דאין השעטנז) את ממנה ולהסיר

אנן והא עליו הקשו בתו"י אבל לבישה. להנאת מתכוון

ומשום אסור, מתכוון שאין דבר דסבר קיימינן דר"י אליבא

בתו"י פירשו דרךכך כל ואפי'הו"א רח' אסר העלאה

כסות חורףמוכרי בגדי שמוכרים כגון כלום נהנים שאין

על שמעלים כגון או עצמם על אותם ומעלים בקיץ חמים

כלל, נהנים ואין מהם ומצטערים יחד בגדים הרבה עצמם

דאית דלבישה דומיא שעט' תלבש לא רח' הנאהכתב בה

בחנות למדוד אסור ולפי"ז שרי. כלל הנאה ליכא כי אבל

להנאת מתכוון שאינו אע"פ שעט' חשש ביה דאית בגד

לו אין ואם שהיא, כל הנאה בה לו יש מ"מ דהא לבישה

שרי. - מזגן שם ואין חם ביום חליפה שמודד כגון כלל הנאה

אסור דלכ"ע נ"ל כ) סימן קו (כלל אדם חכמת בספר כתב

אם לראות שעה לפי ללובשו כלאים בגד לקנות שרוצה למי

כובעים הקונים ולכן ללובשו, מתכוון הוא שהרי כמידתו הוא

לכוין ללובשם אסור כלאים של בגדים וכן בשעט' התפורים

טו סימן ח"ד יצחק מנחת ובשו"ת עכ"ל. עראי אפילו למדתו

חיו"ד הלוי שבט בשו"ת להקל צידד וכן והתיר, דבריו דחה

בדבר ד"ה קע סי' יו"ד יעקב חלקת בשות ועיין קסט, סימן

וכן ד, אות כז סימן יו"ד ח"ו אומר יביע ובשו"ת שאלתך,

וכל הכיעור. מן עצמו מרחיק נפש בעל אבל להלכה, עיקר

וכשרים, בדוקים בגדים שמוכרות חנויות היו שלא בזמן זה

השעט'אבל מן הבדוקים בגדים שמוכרות חנויות שיש היום

יש שעטנז חשש או שעטנז שמוכרת חנות אצל הנכנס כל

*** עבירה. עוברי בידי ומסייע השם חילול מוכריבזה

ולמוכרםכסות ולקיימם לעשותם מותר בגדים דכלאי לגוים.

דש. סימן יו"ד שו"ע בלבישה אלא אסו' ואינם לגוי

עליך יעלה לא רח' כתב וכו' תלבש לא רח' כתב לפיואי

ה"פ עליךפירוש"י יעלה לא רח' דרךכתב כשהוא אפי'

מתכוון אינו ואם ממנו, להנות תתכוון לא בעלמא העלאה

ה"פ התו"י ולפי לאמותר. רח' עליךכתב אפי'יעלה
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שאתה בין ממנו להנות לך הותר לא העלאה דרך כשהוא

מתכוון. שאינך בין להנות מתכוון

"כתיב" מכדי ל"ל ופשתים ***צמר הואילכצ"ל.

בגדים סתם "בתו' וצ"לונאמרו ט"ס ונאמרו" הואיל

סתם בתו' ע"ב,בגדים לט ובמנ' ע"ב, כו בשבת הוא וכן

סימן קדמונים הגאונים ובתשו' תקלח, רמז שמיני ובילקו"ש

צי'. הל' מנחות לרי"ף קטנות ובהלכות הכ'ע, לך ופרט

ופש' צמר מהן "והבגדבאחד מז) יג (ויק' כתיב נגעים גבי

חזר כלל, זה והרי בגד כל משמע צרעת" נגע בו יהיה כי

אלו מינים דוקא משמע פשתים" בבגד או צמר "בבגד וכתב

בכלל אין ופרט כלל מידות די"ג בבריי' ושנינו פרט, וה"ז

דוקא היינו "והבגד" דקאמר דהא נמצא שבפרט, מה אלא

ופש'. צמרצמר כל אב.ופשתיםאף בבנין יליף

"היא" העלאה מפניהואצ"לסד"א טעו והמדפיסים

שבתלמוד "הוא" דלשון טעם. זה ואין נקבה, לשון שהעלאה

ע"א) טז כמו(בר' דוקא, פירושו אלא לזכר סימן אינו זה כגון

oixewe ozk`lnn oilhay `edeמלכתן שבטלין דוקא פי'

ע"א) סה (שבת וכן xeywyוקורין, `ededpf`aדוקא פי'

פירושו כאן אף באוזנה, הואשקשור העלאה סד"אסד"א

דוקא זה ופשתים צמר אלא אסור שאינו קרא דאשמוע' הא

משום העלאה הנאתהגבי נפיש העלאהדלא אבלשל ,

רח' אסר מיני תרי כל אפי' הנייתה דנפיש .לבישה

בזכר כשמיירי בין דוקא, בלשון משמשת "הוא" כשהמילה

נ (ב"ק כמו הוא. אלא אומרים אין ברבים או בנקבה או

dxrnע"ב) `"ed`lad da zi`c "`ed" dxyraראוי היה

ע"ב)id`לומר ב (ב"מ וכן נקבה, לשון ed"`דמערה

enxc "`ed" d`ivndilr dreayהיא לומר ראוי היה

ע"ב) נ (ב"ק וכן נקבה, לשון dxyrדמציאה oivixg `"ed

`lad eda zi`c "`ed"לומר ראוי edaהיה zi`c "edpi`"

`ladלשון כאן משמש "הוא" אלא רבים, לשון דחריצין

ורבים ונקבה זכר בלשון שוה והוא .דוקא

מיניה קרא לשתוק אמרא"כ ולכך שבפסוק, זה מקטע כלו'

צמרמיניה על קאי דלא רבים לשון מינייהו ולא יחיד לשון

הפסוק. קטע על אלא ופש'

הכי לאו הא ופשתים צמר רח' דכ' טעמא דבר"י ותנא

רח' דאסר ה"א בצי' סמוכיןכלאים הא היא גדולה תימה

להתיר דאתא לך תעשה גדילים שעטנז תלבש דלא אלו

דגמ' סתמא אלא אמרם ישמעאל רבי לאו בציצית כלאים

ובנזיר אלו סמוכין לדרוש בידיהם מקובל היה כך וכנראה

התם דה"ג דבריי' דסתמא משמא לה קאמר ע"א xn`cנח

milicb `d fphry yalz `l `ipze fphry yalz `l `xw

mdn jl dyrzמקשה ומאי שלא, ישמעאל רבי דבי תנא על

בקושיא נדחק לברכה זכרונו ורש"י כלל. אלו סמוכין הזכיר

ופירש ישמעאלזו רבי דבי mi`lkותנא diail` opitlic

jl dyrz milicbl diknqinl mizyte xnv xzii`cn 'ivaולא

דבר"י דתנא אליבא לאו הא אלו, קדש דברי להבין זכיתי

יהודה רבי לן קשיא הוה רק דגמ' דסתמא אליבא אלא ילפינן

מופנה דאינו היכא דריש לא ר"י והא ליה דריש היכי

בתו' ונאמרו הואיל דבר"י תנא דתני מאי דלפי ותירצנו

כלל איירי לא דבר"י תנא אבל הוא, מופנה אכן וכו' בגדים

בצי' דכלאים מינייהו דילפי' למי' אתא ולא סמוכין בהנהו

אתא דבר"י דתנא בהדיא אמרי' ע"ב כו דבשבת ועוד מותר.

דתנא ע"א) כז (שם דאמר לרנב"י ואפילו טומאה לענין

אלא אתא בצי' כלאים להתיר לאו צי' לענין אתא דבר"י

דלרבנן ועוד ופש'. צמר אלא בצי' חייב אין דמדאוריי' ללמד

דרשי דאינהו דבר"י תנא בלא סמוכין מהנהו ילפי' דר"י

דוקא הש"ס מקשה ואמאי מופנה, דלא היכא אפילו סמוכין

יש לשון דכפל ועו"ק דר"י. לרבנן מקשה ואינו דבר"י לתנא

בגדיםכאן כל ר"י' דבי 'ותנא וכו' טעמא ר"י' דבי 'ותנא

הם ופשתים דה"גצמר נ"ל לכן מיניה. קרא לשתוק א"כ

דבר"י ותנא מהעלאה שעט' שעט' לישתוקותיתי כלו'

דילפי' הוא, ופש' דצמר ידענא ואנא ופשתים מצמר קרא

דצמר ידענו כבר גופא ובהעלאה מהעלאה, שעט' שעט'

ופשתים. צמר כל אף וכו' הואיל דבר"י דתנא הוא ופשתים

תנאי לכולהו הגמ' מקשה צמרואח"כ רח' דכתב טעמא

וכו' הכי לאו הא .ופש'

"להו" עביד רח' ואמר הם ופש' צמר בגדים תכלתכל

תתקלב, רמז תצא כי והילקו"ש התוס' גירסת הוא וכן כצ"ל

*** ה"ו. צי' מהל' פ"ג למלך תכלתוהמשנה כיתנא מדשש

הוא ו)עמרא כח (שמ' כהונה בבגדי האמור הפס' על קאי

zrlez onbx`e zlkz adf cet`d z` eyrexfyn yye ipy

ayeg dyrnכדיליף ופשתים מצמר אלא כהונה בגדי ואין

בסיפיה מדפירש הגמ' דייק להכי דיחזקאל, מקרא רש"י

xfynדקרא yyeהנך דכל משמע בו תעשה פשתים אף כלו'

הם. דעמרא לפניו שנכתבו

כתיב רמי zivivדרבא lr epzpeהכילאהכנף למיכתב ה"ל

לעיל דכתיב הכנף, שעל ציצית על ונתנו למיכתב ה"ל אלא
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mdlמיניה eyremdicba itpk lr zivivעל ציצית אלמא

ציצית על ונתנו כתב ומדלא "על", לשון בה ונופל היא הכנף

וכתב הכנף spkd"שעל ziviv" lr epzpeלומר שבא משמע

שהיא צי' כלו' הכנף" של הכנףn"ציצית .מין

במינן שלא בין במינן בין פוטרין ופש' צמר כיצד הא

פוטרין אין במינן שלא פוטרין במינן מינין לפישאר אף

ופשתים 'צמר קאמר דהא כלאים דוחה ציצית רבא דברי

חוטי לעשות יכול אלמא במינן' שלא בין במינן בין פוטרין

לתרצן להקשות יכולה הגמ' והיתה לצמר. ופש' לפש' צמר

בציצית כלאים רח' דאסר ס"ד היכי הקשיתי aizkאני `de

'eke mdl eyreרבא והא כדרבא, ס"ד דהוה לי מתרץ ואתה

לו הקשת שהגמ' אלא כלאים. דוחה דציצית קאמר נמי

אחרת דרבאקושיא ליה לית דבר"י תנא ומשניוהא .

ס"ד וכו'איצט' כנף מין הכנף דרבא דיוקא אניכי כלו'

הכי לתרץ כתיברציתי רמי דרבא כדרבא סד"א איצט'

וכו' כנף מין במינןהכנף בין פוטרין ופש' צמר כיצד הא

אין במינן שלא פוטרין במינן מינין שאר במינן שלא בין

רח' וה"ק כנף מין הכנף דרבא דיוקא כי סד"א פוטרין

וכו' ליה דהאעביד וחשבת דברי לסיים הינחתני לא ואתה

היינו כדרבא" "סד"א דאמרדאמרתי דרבא כתירוצא סד"א

oixhet opina oipin x`y 'eke opina oia oixhet mizyte xnv

oi` opina `lyoixhetלית דבר"י תנא "והא לי הקשת לפיכך

מינין דשאר דתירץ דרבא תירוצא ליה לית כלו' דרבא" ליה

ופש' צמר אלא בציצית חייב אין דבר"י דלתנא פוטרין במינן

להמשיך התכוונתי אני אבל פטורין, מינין ושאר בלבד

דסד"א תירוצי דרבאולפרש דיוקא תירוצאכי כי (ולא

דסד"א כנףמשמעהכנףדרבא) מיהומין רבא שדייק כמו

מינין ושאר חייב ופש' צמר דדוקא סבר דבר"י דתנא כיון

נתרץ הכי אלא כרבא לתרץ לנו אין א"כ רח'וה"קפטו'

לפשתים ופש' לצמר צמר ליה צמרעביד תעשה לא כלו'

לפיכך כלאים לעשות אסור בצי' דאף לצמר ופש' לפשתים

לומר לך תעשה גדילים שעטנז תלבש לא לסמוך הוצרך

לסיים הנחתני לא שאתה אלא בצי', כלאים לעשות שמותר

הקשת. וכבר תירוצי

ד"ה סמוכיןרש"י "למדרש" וכו' תלבש כצ"ל.לא

"דבכלאים"***ד"ה לאשמועינן אי וכו' כצ"ל.צמר

"תכלת"***ד"ה עביד וכו' דכתב ***טעותטעמא כצ"ל.

וכצ"ל הבאים הדיבורים בשלושת נפלה דכתבדפוס טעמא

עמרא ותכלת לפשתים נמי תכלת עביד רח' ואמר עדוכו'

חדש דיבור מתחיל ואח"כ הזה, הדיבור כיתנאכאן מדשש

בבד בד העולה דבר וכו' חדשדכתיב דיבור מתחיל ואח"כ ,

וכו' שאר וכן עמרא ***ד"התכלת בגדים. כל וכו' טעמא

צמר של בין משמע דציצית בגדיהם והאי הם ופש' צמר

וכו' פש' של ילפי'בין בגדים דכל כיון הא לרש"י דקשיא

אף פש' או צמר או התם מה א"כ נגעים גבי דכתיב מבגד

צמר של עבדית דאי רח' וקאמר הוא פשתים או צמר או בצי'

בציצית, כלאים דהותרו לך ומנא תכלת, פתיל ליה עביד

בגד דכתיב דהיכא רש"י ותירץ סמוכין. הני צריך הילכך

פשתים, או צמר או הוי אז בנגעים כמו יחיד והאילשון

דציצית הוא,בגדיהם רבים שלשניהםמשמעלשון בין

לפשתים נמי תכלת עביד רח' ואמר פש' של בין צמר

עמרא דבי.ותכלת ותנא סוד"ה בתוס' ועיין הוא,

וכו'וד"הסד"אד"ה רחמנא אמר אחד.והכי דיבור הם

מציתתוד"ה לא דגדילים קרא ההוא וגו' מכדי

לעיללאייתוריה שפירשו עצמן דברי על להו קשיא (כצ"ל)

גבי אבל בלמד שיהא בעינן מוכח דגבי דא"כ) ד"ה (ע"א

מוכח דגבי כיון מ"מ וקשה מינייהו, הי לן איכפת לא מופנה

שביק מופנה גבי הכא אמאי מוכח דהלמד לפרש הגמ' הוצרך

מופ' דגבי משום היינו ע"כ אלא למלמד ועבר הלמד את

מופ' דגבי הם שפירשו כמו ולא במלמד דוקא שיהא בעינן

גבי דלעולם התוסו' פירשו לכך מינייהו. הי לן איכפת לא

לא הכא מיהו לעיל כדפירשו מינייהו הי לן איכפת לא מופ'

מוכח. דהלמד למי' עלמצי ולא כנפות ד' על נמי ודרשינן

וה' ע"בג' יח אחריםזב' של ולא בשוםכסותך בש"ס אינו

צאנך גז ראשית דרשינן ע"א קלה דבחולין כיון רק מקום

של ולא כסותך דדרשינן דה"ה לתוס' ס"ל אחרים של ולא

ועיין שאולה, טלית ד"ה ע"א מד מנחות תוס' עיין אחרים

התם דאמרי' ע"א קלו l`בחו' zetzeyc oi` jcic jzeqk

'eke.סומא לכסות פרט בה תכסה וצריךאשר ע"ב כז שבת

התוס' לשון סומאלהגיה כסות בגליון.לרבות שכתוב וכמו

רובו מכסה שאין רלדולמעט פיס' סוף דבר' hxtספרי da

dqkn `ly zxetrnl(כצ"ל)eaexe ey`x.

וי"לד"ה וכו' "תערובת"אבל נמי משמע כצ"ל,דשעטנז

דכת' hryכיון mi`lk cbaeלפרש הכתוב שבא משמע '

תערובת. דהיינו הוא כלאים לשון דשעט'

רביד"ה דבי" "תנא דקאמר וכו' כן כצ"ל.ישמעאלאם
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"דבגדיהם"ד"ה לדקדק כו' ***בא"דותנא כצ"ל.

אמר ***בא"ד"ולכולהו" דכלכצ"ל. דבר"י לתנא אבל

קאי דאתרוייהו משמע ופש' צמר דכלבגדים משום ולא

פש' וגם צמר היינו דבר"י תנא דקא' ופש' צמר דאפי'בגדים

פש או צמר או הוי דבגד בעלמא דמיניהנימא בנגעים כמו '

היכא דוקא זה פש'" בבגד או צמר "בבגד ביה וכתיב ילפי'

אבל בנגעים כמו יחיד לשון בגד צי'הכאדכת' בגדיהםגבי

רבים(כצ"ל)כתיב תרילשון .דמשמע

שיהוד"ה בעינן ציצית דחוטי וי"ל וכו' (כצ"ל)ואמר

בספרי דדריש ונוז טווי (ד"השוע קטו פיס' epzpeבמד'

lr(ושזור טווי תכלת ומדקאמרפתיל תכלת חוט דהל"ל

שהוא פתיל כדרך משמע הצמרטווי'פתיל' את שמפספסין

וארוך דק לעשותו עודושזורבידים עליו ומוסיפין שחוזרין

פתיל לעשותן יחד בידים אותן ומפספסין כמוהו דק פתיל

עבה. דבעינןאחד שוע שיהאוה"ה התו' שהקפידה דכיון

בעינן פתיל כדרך דכולו הוא סברא פתיל כדרך היטב מתוקן

טווי אלא קתני לא שבספרי ואע"פ שוע, אותו עושין ופתיל

שנא. דמאי שוע דה"ה לומר ע"כ לבןושזור התם ויליף

טווימתכלת שיהא צריך תכלת של שהחוט דכמו לומר

נ"ל ושזורין. טווין שיהו צריך הלבנים החוטין ג' אף ושזור

אם ולכן בטיל בתרי חד אמרינן בכלאים דאף סברי שהתוס'

לבן של החוטין ג' אבל ונוז טווי שוע היה תכלת של החוט

כלאים איסור כאן היה לא מדאוריי' ונוז טווי שוע היו לא

התוס' הוסיפו לכך ברוב, בטל האחד לבןדהחוט התם ויליף

פסקמתכ' הרמב"ם אבל ונוז. טווי שוע הוו החוטין ד' שכל

הל"ה כלאים מהל' lkבפ"י heg 'it` xeriy el oi` mi`lkd

xeq` xnva 'yt ly e` ozyt ly lecb cbaa xnv ly `edy,

צמר של אחד שחוט דאף מודה הרמב"ם אף שבזה ויתכן

שוע שהוא פשתן של בבגד בטל אינו ונוז טווי שוע שהוא

בטל פש' ואין בפשתן בטל צמר אין כלאים דגבי ונוז טווי

וג' ונוז טווי שוע מהם שאחד צמר של חוטין ד' אבל בצמר

ארבעתן וכשתוכף בשלושה בטל האחד ונוז טווי שוע אינם

כלאים. משום עובר אינו פשתן שלהןבבגד בגדים וסתם

שזורים פי' נוזין וגם טווי שוע נמי החוטהיו על שמוסיפין

עבה אחד חוט לעשותן ביד אותן ומפספסין אחר חוט עוד

בסופו, רק אלא כן עושין הבגד בכל שלא התוס' יפרשו ולק'

א"כ ונוזין טווי שוע היו לא שלהן בגדים שסתם אמרת דאי

כלאים דשרי מהכא משמע והיכי כלאים משום אסו' אינם

שזורבצי'. נוז לקמן ר"ת שפירש היינו(כצ"ל)כמו

הציצית הנחת מקום הטלית בסוף היושזורים לא כלו'

חוטין ה' או ד' אותם דוקא אלא הבגד חוטי כל ומעבין שוזרין

לעשותו נוסף בחוט מהם חוט כל שוזרין היו הבגד שבסוף

האריגה אין עבין הבגד שבסוף שהחוטין שע"י עבה

ודמתפרקת. תפילין המוצא בריש אדעתא'כדאמר'

עייפינהו דגלימא צמרדשיפתא בשוק המוצא התם דאמר'

צבען לא שמא ציצית ממנו לעשות פסול ה"ז תכלת צבוע

החוטין והיו תכלת צבועין חוטין מצא אם אבל צי' לשם

ה"ז חוטין משני שזור היה חוט שכל כפולין כלו' שזורין

שזורין מחוטין בגדים סתם לעשות דרך דאין לצי' כשר

דכיון אמרת אמאי בגמ' שם והקשו עשאום, צי' לשם וודאי

ו הם וכפולין עשאוםדשזורין ציצית לשם אדעתאדאי ודי'

עייפינהו דגלימא צי'דשיפתא לשם נעשו לא דילמא כלו'

בסופה, דהיינו הגלימא בשפת ליתנם כדי עייפינהואלא

ע"א) קלד (שבת כמו siireכפלום i`zzl `ztiyl dikxkle

.i`lirl dilרח'***בא"ד דאמר נימא דאכ' ק' אבל

דתוכף כלאים הוי דלא קשירה בלא תכלת להו לעביד

אינו אחת צי'חיבור(כצ"ל)תכיפה של דקשר לומר ואין

הלל"מ הוי תפילין של שקשר כמו מסיני למשה הלכה הוי

דהא ע"א, צז בעירו' עליוןכדאיתא דקשר דקדק במנחות

בצי כלאים רח' מדשרי הלל"מ,דאוריי' בזה ליכא אלמא '

כלאים רח' מדשרי דאוריי' עליון דקשר דקדק אמאי וא"כ

צריך אינו דבצי' נימא אדר' קשר, בלא הוו לא וכלאים בצי'

***בא"ד בצי'. כלאים הותרו ולא קשר ומדאמרלעשות

"ידעינן" תכלת להו עביד ***בא"דרח' ולאכצ"ל.

מידי מהכא נמחקת.להוותיבתשמעינן

כיתנאד"ה הוא דבין לכך צ' היה לא הוא עמרא ותכלת

שרי בצי' דכלאים לדקדק יכול עמרא הוא דלאובין נ"ל

הו"א הוא עמרא דתכלת אמר הוה לא דאי בחינם כן נקט

וליכא פשתים ולא צמר לא ואינו הוא מינים שאר דתכלת

הגמ' פירוש והכי בצי'. כלאים דשרי ed`ראיה `xnr zlkze

ופריך כהונה, בגדי גבי ליה מדכתב מינים שאר i`nnואינו

zlkzc`ed `xnrכתב דהא מינים משאר אינו ודאי כלו'

ופש' מצמר אלא אינם כהונה ובגדי כהונה בגדי גבי ליה

לך דפשיטא הא מיהו בצי' כלאים דשרי ללמוד לן אית וודאי

ומשני הוא, כיתנא דילמא הא מנ"ל הוא עמרא yycnדתכלת

'eke `pzik.

נמיד"ה דתכ' למי' וליכא עמרא תכ' כיתנא מדשש

וכו' עמרא שני ותול' וארגמן תכ', הוא צבוע אלא כיתנא
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כיתנא דהיינו "שש" מהם באחד דפירש דאף למי' וליכא כלו'

ותול' וארגמן תכלת - בפס' הנז' שאר שכל ללמוד לך אין

ותול' ארגמן אבל הוא כיתנא תכ' דדילמא הם -עמרא שני

מיד שנכתב מין באותו לפרש הוצ' ולפי' הם עמרא שני

צמר הוא אף תימא דלא פש' דהיי' שש של שהוא אחריהן

הכי למי' ליכא לו, שסמוכין שני ותול' ארג' הואכמו דסב'

"הם" א' מין הצבועין כצ"ל.דכל

דרבאד"ה "כדרבא" דוקא לאו כדרבא כצ"ל.סד"א

"אבגדיהם"***בא"ד קאי לא הכי דבתר תכלת אבל

כצ"ל.

"דקאי"ד"ה דהתם כרנב"י וכו' .דקאמרצ"לואפילו

שריד"ה צמר של לבן חוטין שני דאפי' נר' וכו' דאפילו

וכו' הגמ'בפשתים mizyteמדקאמר xnv `pngx azk

xnvl mizyte mizytl xnv elit`cההוא דמשום משמע

צמר דאפי' ילפי' לסמיכות ואייתיר רח' דכתב ופשתים צמר

וקשיא לצמר. ופשתים סמיכותלתוס'לפשתים ההוא הא

תכלת פתיל מצות לקיים בשביל רק בצי' כלאים להתיר אתא

תכלת עביד צמר בבגד הו"א סמיכות ההוא לאו דאי בפשתן

אלא התיר לא וא"כ כלאים, משום תעביד לא פשתן בבגד

לומר לגמ' ומנא לא בצמר פשתים אבל בפשתים דאפי'צמר

לצמר ופשתים לפשתים התוס'צמר מתרצים שני. דאפי'

דאפ' אע"ג במנ' כדאמר בפש' שרי צמר של לבן חוטין

פוטר נמי לבן פטרה דתכלת מיגו התם כדקאמר במינו

בצמר פוטר נמי פש' של דמיגו(כצ"ל)ולבן מיגו ע"י

פש של לבן בפש' פוטר צמר של בצמר'דלבן פוטר נמי

הגמ' שאמרה מה xnvlכלו' 'yte 'ytl xnv 'it`cזה אין

צבוע צמר אלא התירו לא הסמיכות דמשום הסמיכות משום

למדנו שלא וכ"ש צמר של לבן חוטי לא אבל בפש' תכלת

אף התירו מיגו מחמת מיהו בצמר, פשתים להתיר מהסמיכות

פשתים התירו נוסף מיגו ומחמת בפשתים צמר של לבן

הגמ' ומ"ש yteבצמר. 'ytl xnv 'it`c 'yte xnv 'gx azk'

xnvlפירושו mizyteהכי xnv 'gx azk"של חוט להתיר

נלמד מיגו וע"י בפש', שלelit`cתכלת לבן xnvחוט

mizytlנלמד נוסף מיגו וע"י ,mizytexnvlשכתבו ומה .

" שניהתוס' דאפילו דבריםוכו'נראה" שהרי ט"ס הוא

וצ"ל ע"ב, לט מנ' בגמ' מפורשים וכו'אלו שני דאפי'

ומ"שנראהומילת במקוםנמחקת. במקוםוד' אבל תכלת

במינן דאפ' כיון אסור תכלת בפש'שאין צמר על קאי זה

תכלת חוט משום כלאים איכא כבר ממילא תכלת איכא דאי

בהוספת דהא דצמר לבן חוטי שם שיוסיף לן איכפת ולא

שם יתן לא תכלת ליכא אי אבל כלאים, יוצר אינו לבן חוטי

בצמר פש' אבל כלאים. דעביד הוא דהשתא דצמר לבן חוטי

לבן חוטי כשנותן תכלת ליכא אי ובין תכלת איכא אי בין

מיגו משום שרי ואעפ"כ כלאים דעביד הוא השתא פש' של

אלא שרי לא בצמר פש' אף ומ"מ לעיל, התוס' שפירשו כמו

במיגו שרי בצמר דפש' ילפת דמהיכא תכלת שם כשיש

אי בפש' צמר מה לומר לך יש לכך שרי בפשתים דצמר

הוא בצמר פש' אף אסור תכלת ליכא ואי שרי תכלת איכא

הדין.

ע"א שמהגמ'ה הראש כל הקפת תנא האי סבר וקא

שמגלחהקפה ומשמע הוא סביב לשון הקפה הא תימה

ראשו כל מגלח אבל שבאמצע, שיער ומניח ראשו סביבות

"פאת" תקיפו לא בהדיא דכת' ועוד הוא. הקפה לאו ודאי

שיער ומניח פאותיו רק במגלח דמיירי משמע ראשכם

היינו דהקפה סבר תנא האי אף ודאי דה"ק ונ"ל שבאמצע.

כל במגלח דאף דסבר אלא באמצע ומניח סביב שמגלח

ראשכם פאת תקיפו לא דקא' והא תורה, אסרה ראשו

ומגלח מקיף רק אלא ראשך כל מגלח אינך אם אפי' פירושו

והא הראש, כל מגלח אתה אם וכ"ש אסור אעפ"כ סביב

הקפהדקא' שמה הראש כל הקפת תנא האי סבר כלו'וקא

היא. הקפה איסור בכלל הראש כל הקפת

לפי ת"ל מה ראשו דת' תנא דהך מראשו אתיא אלא

מצורע אף אני שומע ראשו על יעבור לא תער שנא'

ראשו ת"ל כן הוא,ונזיר בכל שוה שאין לאו נמי הא וא"ת

לן נפקא דהא בכל שוה שאין ללאו ענין אינו אם פירש"י

אכתי וא"ת בכל. השוה ללאו ענין תנהו תנא דאידך מזקנו

ראשו בכל שוה שאין ללאו איצטריכו דתרויי' למיפרך איכא

בכל שוה שאין ללאו וזקנו דישראל בכל שוה שאין ללאו

מצות הכתוב בהן וריבה הו' כהנים שאני דסד"א דכהנים

דדחי זקנו קמ"ל דחי לא בכל שוה שאין לאו אפי' יתירות

תנא. דאידך אראשו לעיל כדפריך

ד"ה צמררש"י "וההוא" וכו' מנא***בא"דכצ"ל.תינח

"ודחי" עשה דאתי רבות***ד"הכצ"ל.להו וכו' ואכתי

כצ"ל."ואכתי"
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"בעו" ולא יהודה כרבי וכו' לרבנן כצ"ל.תוד"ה

מדרבנן***בא"ד "התם" דמשני נחמן התםתיבתדרב

למחוק .צריך

"שמיה"ד"ה עלמא "דלכולי" אימא ואיבעית וכו' מה

שמה.צ"לוכו' עלמא לה***בא"דדכולי "דמוקי" ותנא

***בא"דלנזיר "לראשו"כצ"ל. לה דמוקי תנא והאי

תנא***בא"דללאו."לצגרידא להאי "מסייע" ומראשו

מראשו***בא"דנפקא.צ"לוכו' יליף היכי וקשה

***בא"ד"והאיכא" ביןכצ"ל. כהן בין משמע דזקנו

נזיר שאינו ובין נזיר בין משמע לא דראשו אע"ג ישראל

וכו' נזירים שאינן בנ"א בסתם איירי כיוןדקרא פי'

ועל כהנים שנולדו בנ"א ואיכא ישראל שנולדו בנ"א דאיכא

כשכתוב לכן כהנים בעולם ויש ישראלים בעולם יש כרחך

אזקן דקאי לומר לך יש מהם אחד לך פירש ולא סתם זקנו

נזירים אינם הנולדים כל אבל דכה'. בין דישר' בין דכולהו

ויתכן נזיר היה לא בתחילתו הרי נזיר נעשה שבסופו מי ואף

זקנו כשכתב לכן כלל, נזירים בעולם אין זמן נקודת שבאיזה

על דקאי לומר לך יש קאי זקן איזה על לך פירש ולא סתם

ישנו שפעמים זקן על קאי ולא תמיד בעולם שישנו זקן

דקרא סתמא שכל סברא דנזיר דסוגיא אינו. ופע' בעולם

לך יש ולכן ברובא דוקא מיירי ולא במיעוטא אפילו מיירי

שאינה במציאות מיירי לא אבל בכהנים, אפילו זקנו להעמיד

שהרי בנזיר זקנו להעמיד לך אין לכן תמידית ואינה מוכרחת

דשמעתין סוגיא אבל אין. ופע' בעולם נזיר שיש פעמים

מוכרחת שאינה במציאות לא מיירי לא דקרא דסתמא סברא

דהוי בנזיר לא זקנו להעמיד לנו אין ולכן במיעוטא ולא

***בא"ד מיעוטא. דהוי בכהן ולא מוכרחת שאינה מציאות

איצט' לא תו ועשה ל"ת דדחי זקנו דכתיב כיון ולהכי

שאין ללאו ענין אינו ואם בכל שוה שאין ללאו ראשו

שש"ב ללאו תנהו מייתרש"ב דראשו סברה דהתם סוגיא

דדבר - בכהנים דמיירי זקנו על לגלויי ליה איצט' זהדלא

דוחה דעשה ללמד לגופיה ליה איצט' לא וגם מסברא, ידעינן

דעשה מיניה וילפי' זקנו דכתיב דכיון - בכל שוה שאין ל"ת

שאין ל"ת דוחה דעשה כ"ש בכל שוה שאין ועשה ל"ת דוחה

על ללמד ראשו בא לא ע"כ מייתר דראשו וכיון בכל, שוה

ולהכי בכל. השוה לאו על ללמד אלא בכל שוה שאין לאו

הוא בכל שוה שאין לאו שכן דהקפה ללאו מה למיפרך ליכא

לאו על אלא ללמד בא לא ע"כ בכל שוה שאינו דאע"פ

בכל. מוק'השוה הוה לא דזקנו סברה דשמעתין סוג' אבל

וכו' אזקנו לגלויי ראשו ואיצט' ראשו לאו אי וכיוןבכה'

שאין ללאו כפשוטו אלא להעמידו לך אין מייתר לא דראשו

דדחי והיינו בכל deyשוה oi`y e`l oky dtwdc e`ll dn

`ed lkaבא"ד*** בכל. שוה שאין ללאו ענין אינו ואם

וכו' "לענין" ***בא"דללאוצ"לתנהו דהכא. סוג' א"נ

שמה הראש כל דהקפת לאשמו' ראשו דאיצט' סברה

כפשוטוהקפה אלא להעמידו לך אין איצט' דראשו וכיון

דדחי והיינו בכל שוה שאין `oiבלאו oky dtwdc e`ll dn

`ed lka dey.דמסברא סוברת נזירים דשני ההיא אבל

הקפה דשמה לךידעי' יש דמייתר וכיון מיותר וראשו

חידוש. איכא דבהכי הש"ב בלאו להעמידו

ול"תד"ה עשה למידחי זקנו דאיצט' המ"ל וכו' ואכתי

יגלחו', לא זקנם 'ופאת – תעשה לא יהיו', –'קדושים עשה

גרידא לאו אלא שמעינן לא דליכא.דמראשו לומר ואין

ועשה ל"ת דוחה דעשה מהכא ילפי' הוה דא"כ הכי לתרוצי

דהא ועשה, ל"ת דוחה עשה דאין קי"ל מציואנן לא ומהכא

דשאני ועשה ל"ת ולידחי עשה דליתי בעלמא למילף

שני בפ' כדאמר' ש"ב שאין ועשה לאו דהוי הכא

שנינזירים מפ' ראיה להביא התוס' הוצרכו אמאי וא"ת .

והא בכל שוה שאין ועשה לאו הוו כהונה דמצוות נזירים

דאמר הכי אמרינן נמי בסוגיין oi`yהכא e`ll oipr epi` m`e

'eke lka deyלא' היינו דכהנים ול"ת דעשה משום וי"ל .

הוי יגלחו' ד'לא אמרי' דהכא ואע"פ יהיו', ו'קדושים יגלחו'

עשה הוי יהיו' ד'קדושים הו"א מ"מ בכל שוה שאין לאו

'קדושים ב) יט (ויק' כתיב נמי בישראל דהא בכל השוה

דבין קאמר דהתם נזירים שני מפ' ראיה הביאו לכך תהיו',

אי הוו תרוי' דכהנים עשה ובין ***בא"דלאו בכל. שוה ן

ואר"י "הוא" בכל שוה שאין ועשה לאו כצ"ל.והא

"פירקא"***בא"ד בסוף התם דקאמר קשיא כצ"ל.ועוד

בכל***בא"ד "ששוה" ועשה דלאו להכי קרא לי דלמה

***בא"דהוא דלאכצ"ל. דגילוחואר"י ועשה דלאו דמי

שוה(כצ"ל)הוי שאין בכל שוה אין הנשיםטפי בכל

הכהן כמו איסורא עושה האשה לכ"ג אלמ' גבי אבל

עליה שוההבא 'אין הש"ס שאומר מקום דכל סובר ר"י

שישנו דבר אבל באנשים, כמו בנשים שוה אין היינו בכל'

שבעולם האנשים בכל שוה שאינו אע"פ ובאנשים בנשים

מיקרי בישראל ואינו בכהנים שישנו אלמנה איסור כגון

***בא"ד באיש. ובין באשה בין ישנו דהא בכל שוה שפיר

תקח לא יקחו לא ביה לאצ"לדקרי ביהדכתיב קרי יקחו
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תקח ולא יקח ע"בלא פד לק' egwiומקורם `l egwi `l

yi`d ici lr 'fen dy`dy 'lnרק יקחו לא כת' הוה אילו פי'

שהכהן לומר הכהן על אלא קאי דלא מפרשי' הוה זימנא חדא

מוז' אינה הפסולה האשה אבל פסו' אשה ליקח שלא מוז'

משום לאו רבים לשון יקחו לא דכת' והא לכהן להנשא שלא

על אלא בזה מוזהרים ששניהם האשה ועל הכהן על דקאי

יקחו' 'לא שכפל כיון מיהו קאי, הכהנים dpefכלל dy`

`l' dy`n dyexb dy`e 'egwi `l' dllge'egwiדאתא משמע

קאי הכהנים כלל על לאו רבים בלשון דכתיב יקחו דלא למי'

ולא הכהן יקח לא כלו' הפסולה האשה ועל הכהן על אלא

בזה מוזה' ששניהם לומר האשה .תקח

או"אד"ה מכבוד נילף אדר' וא"ת דדחי מנזיר ליגמר

אבידה תחזיר ואל דהיטמא ועשה לאו דחי וכיוןדלא

ומכבוד ועשה ל"ת את דוחה דהעשה ללמוד לך יש דמנזיר

ולא עדיף תעשה ואל שב דוחה שאינו ללמוד לך יש או"א

דדחי מנזיר נילף מקשה קא ומאי ועשה ל"ת את העשה ידחה

העשה. את הכשרוי"לויקיים שכן או"א לכבוד דמה

ומכבודמצוה דוחה שהעשה ללמוד לך יש דמנזיר אע"ג

כאן יש סתירה לומר לך אין דוחה שאינו ללמוד לך יש או"א

דבמקום ולומר לחלק לך יש אלא עדיף תעשה ואל ושב

שאינו ובמקום דוחה אינו או"א כבוד כמו מצוה הכשר שהוא

הגמ' מקשה דקא והיינו דוחה, נזיר כמו מצוה xnbilהכשר

igcc xifpnדהוי היכא אבל מצוה הכשר הוי דלא היכא פי'

כאן התוס' או"א. מכבוד דילפי' דחי לא ודאי מצוה הכש'

דהכשר' דפירשו מצוה הכשר שכן ד"ה ע"א ו לק' לשיטתם

את מקיים אינו עדיין הלאו על שעובר שבשעה היינו מצ'

אבל עיי"ש, המצ' את לקיים עצמו מכשיר רק אלא המצוה

כן. לתרץ אפ' אי התם פירוש"י באתלפי אם אכ' וא"ת

בפ' והתעלמת שפיר לן איצט' א"כ דדחי מכאן ללמוד

דמתעלם הקב' בבית והיא לכהן מציאות אמרי'אלו התם

עשה דאין דפשיטא קרא איצט' לא הקב' בבית והיא דלכהן

לפי' כבודו, לפי ואינה לזקן אתא קרא אלא ועשה ל"ת דוחה

דעשה ממנו ללמוד דאפ' דנזיר קרא דאיכא כיון התוס' מק'

והיא לכהן דוהתעלמת קרא איצט' א"כ ועשה ל"ת דוחה

דדחי, מנזיר נילף דלא הקב' דהתםבבית והיאומאחר בכהן

הקב' דחיבבית דחילא דבנזיר בעלמאאע"ג נילף אדר'

דחי נילףדלא הגמ' מקשה ומאי עדיף תעשה ואל דשב

דדחי. להכימנזיר קרא ל"צ דהתם בביתוי"ל והיא לכהן

וכו'הקב' דחינן מי ותו התם כדקאמר דחי דלא דפשי'

ובענין כבודו, לפי ואינה בזקן מיירי דוהתעלמת קרא אלא

דליכא וכיון דנזיר קרא אלא לנו אין ועשה ל"ת לעומת עשה

מקשה דקא והיי' מיניה ילפי' ע"כ אותו שסותר xnbilקרא

igcc xifpn.

דלידחיד"ה ונזיר מכ' הצד במה וניגמר וא"ת וכו' שכן

ב נזירים שני ובפ' ועשה לאו את עשה וכהןבע' דקא' תר

משום מינ' ילפי' לא ובעלמא קא' מהדדי גמרי' לא ונזיר

וכו' מה פי' כדאמרן למיפ' דקאמרדאיכא הא פשוטו לפי

ילפי' לא בעלמא היינו מינייהו' ילפי' לא 'ובעלמא התם הגמ'

'משום עצמו בפני מנזיר ילפי' לא וכן עצמו בפני מכהן

כדאמרן'. למיפ' ב'ולפי"זדאיכא על לענות באה התם הגמ'

והיינו מנזיר וכהן מכהן נזיר ילפי' לא אמאי האחת קושיות

התם iccdnדקאמר 'itli `l xifpe odkeלא אמאי והשנית

דקא' והיינו עצמו בפני ומנזיר עצמו בפני מכהן בעלמא ילפי'

ediipin 'itli `l `nlraeאפשר עדיין הרי מקשים והתוס' ,

יחד ונזיר מכ' בעלמא ילפי' לא אמאי שלישית קו' להקשות

תירצה ולא זו קו' הגמ' הביאה לא מה ומפני הצד במה דהיי'

התוס' מתרצים דהואותה. כל פרכי' הצד מה דעל וי"ל

השוה להצד מה למיפ' ואיכא חומ' ולא קולא לא דאינו

בזקנו וזה בראשו זה גילוח איסור בהן יש שכן שבהן

מה על דהא פשוט תירוץ הוא הג' הקושיא על התירוץ כלו'

יודע אחד כל דהוא כל בתירוץ שדי וכיון דהו כל פרכי' הצד

מה ולתרצה. זו קושיא להביא הוצרכה לא והגמ' כך לתרץ

תירוץ גילוח' איסור בהן יש 'שכן לתירוץ קורין שהתוס'

חומ' גילוח איסור שודאי אע"פ חומ' ולא קולא לא שהוא

ונזיר מכ' הצד במה נילף היא דהקושיא משום היי' הוא,

שהוא גילוח איסור יש ונזיר בכ' שהרי ועשה לאו דו' שעשה

גילוח איסור את דוחה דצרעת עשה ואעפ"כ ועשה לאו

לאיסור מה צ"ל היית זו קו' לתרץ רוצה אתה ואם שבהן,

ללמוד אפ' אי ולכן סיבה איזו משום קל שהוא שבהן גילוח

בהן יש שכן ונזיר לכ' מה מתרץ כשאתה אבל בעלמא, ממנו

קושייתו את ביסס המקשן גם דהא תירוץ זה אין גיל' איסור

שאיסו' להוכי' צריך היית אלא גיל' איסו' בהן שיש כך על

באמת אבל בעלמא ממנו ללמוד ואין הוא קל שבהן גילוח

קולא שבהן גילוח שאיסו' ולהוכיח לטעון יכולין אנו אין

אהאהוא. למיפ' איכא דקאי ומפרש כדאמ' דל"ג ואית

וכו' רב אמר הכי בתר שאמרהדאמר מה זו גירסא לפי

באה בזה מינייהו' ילפי' לא 'ובעלמא נזירים שני בפ' הגמ'

והיא הצד במה יחד ונזיר מכהן ילפי' לא אמאי לתרץ הגמ'
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דאיכא "משום הגמ' מתרצת וע"ז התוס', קושיית היא

הגמ' ומסיק בתער" גופו כל אדם מיקל רב אמר הא למיפרך

ובין ישראל בין והיינו מספרים כלו' קאמר תער כעין דרב

וכיון תער בכעין גופם כל להקל מות' כולהו נזיר ובין כהן

ע"י לגלח שיכולים היתר לו יש ונזיר דכהן גילוח דאיסור

ליה ודחי דמצורע עשה ואתי קל דידהו איסור לכן מספרים

ועשה. לאו דוחה עשה מקום שבכל מהם ללמוד ומפרשואין

רב אמר" "הא למיפרך ***בא"דוכו'דאיכא איכצ"ל.

וכו' גרידא ללאו בצי' דכלאים קרא ל"ל מינייהו ילפי'

למה ועשה לאו ודחי עשה דאתי ילפי' ומילה ונזיר דמכ' כיון

הוא, כ"ש הא גרידא לאו דוחה דעשה ללמד דכלאים קרא לי

כדי אלא אינו דכלא' קרא וכתב דחזר דהא לומר ע"כ אלא

***בא"ד מהם. ללמוד תבוא ולא כתובים ב' ובפ'שיהיו

וכו' כדפרישית כן לומר יכול היה נזירים מהשני על קאי

כן לפני דכלאיםשאמרו קרא ל"ל מינייהו ילפי' אי ועוד

גרידא ללאו לאבצי' 'ובעלמא דאמר נזירים שני בפ' ור"ל

ילפינן לא דבעלמא לומר יכול היה כדאמרן' מינייהו ילפי'

ללאו בצי' דכלאים קרא ל"ל מינייהו ילפי' דאי מינייהו

בתוס' כתוב היה ומתחילה מינייהוגרידא. ילפי' אי ועוד

היה נזירים שני ובפ' גרידא ללאו בצי' דכלאים קרא ל"ל

כדפרישית כן לומר הערהיכול הוסיף התוס' שמעתיק אלא

הדברים ישבאמצע זה בסמוךותירוץ שאפרש כמו לדחות

יבמות של התוס' מעתיק ורגיל התוס'. מדברי זה ואין

ד"ה לעיל שתראה כמו התוס' דברי בגוף הערות להוסיף

שהקשו eke'ואכתי `kdn cenlpe z"`eותירצוmzdc i"x`e

'eke xwirכתבו mzdואח"כ xn`wc `iyw cere'ekeכיון

אלא כאן אין א"כ הראשונה הקושיא את תירצו שכבר

היההקושי אלא קשה" "ועוד לומר להם היה ולא השניה א

שתירצו אחר וכן וכו', התם דקאמר קשה מיהו לומר להם

השניה הקושיא את `l`גם jixt `lc i"x`e'eke l``כתבו

'eke onwlc dyw cereהקושיות כל תורצו שכבר כיון

היא זו דהא קשה ועוד לומר צריכים היו לא הקודמות

דלקמן קשה מיהו לומר צריכים היו אלא היחידה הקושיא

ללא הקושיות את רק בתוס' כתוב היה שמתחילה אלא וכו',

כתבו ולכן eke'התירוצים dyw cere 'eke dyw cereוהמעתיק

והכניסם בע"פ שמעם או אחר במקום ר"י תירוצי את ראה

לקושייתו. סמוך תירוץ כל התירוצים בין התוס' דברי בגוף

ע"ב ל"לגמ'ה גדילים לך, תעשה צי' קרא לימא א"כ

אמר צי' לומר במקום רק מיותרת מילה כאן אין הלא וא"ת

מילה שיש מקום דכל ונ"ל הכא. איכא מופנה ומאי גדילים

רק מיותרת מילה שאין ובמקום מופנה, הוי - ממש מיותרת

בה יש שנכתבה המילה אם אזי במילה מילה המקרא החליף

ראוי היה הכא וכן מופנה. נמי הוי דרשה לאותה משמעות

הבגד מן היוצאין פרודין חוטין שמשמעותה ציצית לכתוב

ג) ח (יחזקאל iy`xכמו ziviva ipgwieפרודות שערות היינו

שמשמעותו גדילים כתב צי' ובמקום הראש, מן היוצאות

ולמה גדול, כדבר שנראים עד יחד המחוברים בדים או חוטין

קאמר והכי כלאים. בו שהותרו ללמד בשביל אלא כן, כתב

לך מותר בבגד צי' עושה כשאתה לך" תעשה "גדילים קרא

שפירשנו כמו הוא חיבור לשון דגדילים היטב בבגד לחברה

בבגד לחברם מותר שיהא פשיטא קאמר מאי ותימה לעיל,

שהצי' מיירי קרא ודאי אלא לאסור. ס"ד דין דמאיזה היטיב

לחבר לו ואסו' בצי' כלאים הותרו דלא וס"ד פש' והבגד צמר

אלא כלא' דהוי קשירות בב' היטיב הבגד עם הציציות את

מותר לך" תעשה "גדי' קמ"ל כלא', הוי דלא אחד בקשר רק

בצי'. כלאים דהותרו היטב לחברם גדיליםלך שנים גדיל

עדארבעה יחד בדים ב' או חוטין ב' חיבור היינו "גדיל"

אין ולכן גדול, בד או גדול כחוט נראה יחד חיבורם שמחמת

סבר מתחי' יחד. המחוברים בדים ב' או חוטין מב' פחות גדיל

להתיר ואתא הבגד עם הצי' של חבור היינו דגדילים הגמ'

אתא ולשיעורא יחד החוטין של חיבור היי' דגדי' ודחי כלא'

חוטין. ד' דבעינן ללמד

מתוכו קצתופותלהו אלא גדיל כולו יעשה שלא פירש"י

ילפינן מהיכא א"כ בתוס' עליו הקשו וכבר ענף. וקצת גדיל

יש ועוד חוטין. כח' שנראין עד בבגד החוטין שכופל

גדיל דאתא הוא לשיעורא "האי דמדקאמר עליו להקשות

משמע מתוכו" ופותלהו גדיל עשה ארבעה גדילים שנים

זה אין פירושו ולפי הוא שיעורא נמי מתוכו" ד"ופותלהו

לא פרודות פתילות בסופו שישאיר הוא דינא אלא שיעור

ופותלהו הל"ל מתוכו' 'ופותלהו מאי ועו"ק יחד. מגודלים

מגודלים שאינם פתילות בסופו שמשאיר שמה ועו"ק בסופו.

יחד גודלם שאינו מתוך אלא האדם שעושה עשיה זה אין

ופותלהו הל"ל ולא פתילות הם הרי שהם כמות ומניחם

פתילות והנח הל"ל אלא כן לעשות צריך שהאדם דמשמע

ישר שאינו הוא ועיקום כפילה לשון דפתילה נ"ל לכן מתוכו.

כז) יח (תה' lztzzכמו ywr mrבעקמימות ההולך אדם

ביושר, שלא בעקמי' עמו לך עמו התפתל אתה אף ישר ואינו

ה) לב (דב' ywrוכן xeclezlzteאלא ביושר הולך שאינו
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את שמניחים הוא עקמימות לשון ופתילה פתיל ואף בעקמי'.

אותה ומעקמים וכופלים שמן של הכוסית דופן על הפתילה

היטב. השמן מן שתינק כדי הכוסית קרקעית עד מטה כלפי

מתוכווהיינו הכנסופותלהו חוטין ד' שהוא גדיל אותו כלו'

החוטין יהיו ולא שני לצד אותו ועקם וכפול הבגד בחור אותו

אלא ביושר מטה כלפי הבגד כנף מן ונופלין אחד בצד תלויין

שני. לצד ומחציתם זה לצד מחציתם בעקמימות, נופלין יהיו

"מתוכו"ולפי"ז כמוופותלהו ולא בגד של מתוכו היינו

שכתבו התוס' נתכוונו ולזה גדיל. של מתוכו רש"י שפירש

oirk eze` dyr 'iid ekezn 'zete licb dyr opiyxtn ded i`e

oilteky dlizt(כצ"ל).`gip ded rvn`aרש"י שאף ונ"ל

שפירש בו מתוכוחזר ly`ופותלהו oilizt oiielz eidiy

spr zvwe licb zvw `l` licb elek dyriשכתב eidiyמה

oilizt oiielzשיהיו צריך בבגד אותם תולה כשאתה היי'

כח' ונראין ולכאן לכאן המתעקמים פתילין כעין תלויין

כתב הכי מקמי שהרי כוונתו, נ"ל כך g'חוטין, edl eedc

cbad spka oagezyk oihegפירשומיד ופותלהואח"כ

oilizt.מתוכו oiielz eidiyלפרש נראה oiielzואין eidiy

oiliztלומר שייך לא הגדיל דבסוף הגדיל בסוף תלויין היי'

לקרא שייך הבגד בכנף מחוברין שהחוטין מה רק תלויין,

ברש"י לגרוס וצריך תלויין. lye`לזה oilizt 'ielz eidiy

'eke.א דברים שני לומר בא מתוכו ופות' oiielzכלו' eidiy

oilizt.ב.spr zvwe licb zvw `l` licb elek dyri `lye

רק פירש"י zvweמתחי' licb zvw `l` licb elek dyri `ly

spr'בתוס איתא דהכי ברש"י לתוס' שהיתה הגירסא והיא

'it 'ewa la`lkd dyri `ly spr iyily ipy 'iid 'ezn edlzet

milicbשפירש"י מה את הביאו oiliztולא oiielz eidiyאבל

בו חזר חוטין ח' דבעינן מנלן התוס' עליו שהקשו אחר

oiliztופירש oiielz eidiy.שכבר זה, בדבר תתמה ואל

רש"י פירוש על מקשים שהתוס' מקומות בכמה מצינו

בו שאין מתוקן אחר פירוש נמצא שלפנינו ובפירוש"י

דבריהם וצדקו קושייתם רש"י שראה מפני והוא כלל קושיא

של אחרונה גירסא הוא שלפנינו ופירוש"י בו, וחזר בעיניו

ראשונה. גיר' היתה התוס' לפני אבל רש"י

תכיפה חיבור תכיפות שתי אינה(כצ"ל)לתו' (כצ"ל)א'

ה)חיבור לג (דב' כמו 'יחד' לומר יכול שהיה ihayכיון cgi

l`xyiדבלשון רבים, לשון לדורשו לך יש 'יחדיו' וכתב

ו' מוסיפים יחיד בלשון אבל שוא בניקוד ו' מוסיפים רבים

אבל ביתו ביחיד יאמר 'בית' המילה מן כמו חולם. בניקוד

וברבים ילדו ביחיד יאמר 'ילד' המילה מן וכן בתיו, ברבים

ב' דבעינן לומר רבים לשון דורשהו יחדיו אף וכיו"ב, ילדיו,

תכיפות.

לי למה יחדיו"שעטנז ופשתים ד"צמר משמע דקרא פשטא

ומהו שעטנז" תלבש "לא וה"ק שעטנז המילה את לפרש בא

יחדיו" ופשתים "צמר ליה,שעטנז מיבעיא קא א"כלהכי

ש"מ ל"ל שעטנז יחדיו, ופש' צמר תלבש לא רח' לכתוב

ליהלאפנויי. טוויודחי שוע שיהא עד ליה מיבעי ואכתי

שעטנז"ונוז תלבש "לא קרא משמעותוה"ק אין תימא ולא

שוע שהוא בגד כל על וחייב ונוז טווי שוע רק אלא שעטנז

דשעטנז יחדיו" ופש' "צמר קמ"ל מינא חד ואפי' ונוז טווי

מינים תערובת ומשמע ונוז טווי שוע משמע תרתי משמע

ופשתים. הקרובשועדצמר לשון והוא הוא חלק לשון

יא כז (ברא' דכתיב "wlg")לארמית yi` ikp`eומתרג'`p`e

"riry" xabמסובך הוא הכבשה מן אותו כשגוזזים הצמר ,

הפשתן וכן להחליקו במסרק אותו וסורקין הרבה בקשרים

וצריכין בקשרים מסובך הוא השדה מן אתו כשקוצרין

קשריו. לפתח במסרק הואטווילהחליקו חוט עשיית לשון

האצבעות בין אותו ומפספסין ביד צמר מעט שלוקחין

סיבו הזהבתנועות החוט אין ועדיין דק חוט שנעשה עד ביות

דקין חוטין ב' לוקחין ואח"כ להקרע הוא שנוח לכלום ראוי

עב חוט שנעשין עד יחד האצבעות בין אותן מפספסין ושוב

לפי טווי נקראות האלה הפעולות ושתי לשימוש וראוי קצת

לעשותו הצמר את שמפספסין מה ר"ת לפירוש אבל רש"י,

החוטין ב' שמפספסין השניה הפעולה אבל טווי זהו דק חוט

זהו אלא טווי בכלל זה אין קצת עב חוט לעשותם יחד הדקין

וערבנוזנוז. שתי אורגין היו החוטין מן הוא, אריגה לשון

ונוז טווי שוע שיהיו עד חייב אינו התו' מן בד. ממנו ועושין

מתוקן שאינו בגד לובשין שאין אדם בני רוב מלבוש כדרך

דאמרינן דהא מפרש הרמב"ם ונוז. טווי שיהאשוע שועעד

ונוז עלטווי דחייב יחד, ונוז טווי או לבדו שוע או היינו

נוז. גם שיהא עד חייב אינו לבדו טווי על אבל לבדו שוע

צמרשועומפרש סיבי שעירב הוא ויישור החלקה לשון

עד והחליקם היטיב הידקם ואח"כ וטחנן יחד ופשתים

לבדים, מהןטווישנעשים ועשה אצבעותיו בין שפספס

וסברנוזחוטין, כר"ת. ודלא כפירוש"י והוא אריגה

יחד הפש' עם הצמר שיערב עד חייב אינו דטווי הרמב"ם

משמע דשעט' זה מטווי בגד ויארוג חוטין מהן יטווה ואז

טווה או אותן ושע הפש' גלם עם הצמר גלם את יחד שעירב
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חוטי וטווה וחזר לבד צמר חוטי טווה אם אבל אותן, וארג

זה דאין חייב אינו יחד משניהם בגד ארג ואח"כ לבד פש'

כלא' מהל' פ"י עיין ממש עירוב דמשמע שעטנז משמעות

עירב שלא אפי' חייב קשר או תפירה שיש במקום אבל ה"ב.

לבדם צמר חוטי טווה כגון הפש' גלם עם הצמר גלם את

לבדם פש' חוטי וטווה וחזר צמר בגד מהן ועשה וארגם

עם הצמר בגד את ותפר וחזר פש' בגד מהן ועשה וארגם

יחד הבדים ב' שחוברו כל 'יחדיו' דכתיב חייב הפש' בגד

חייב.

ונוז טווי הרמב"םשוע פירש המשנה ארוגנוזבפירוש

ואף הארמנים, לשון וטוויוהוא הוא,שוע הארמנים לשון

דשוע משום היינו וטווי שוע על כן הרמב"ם פירש שלא ומה

הקודש בלשון אף מצאנוהו ארמנית לשון שעיקרו אע"פ

ד) טז (יחז' irynlדכת' zvgex `l minaeארמית ובלשון

בלשון גם נמצא טווי וכן הרבה, שאמרההקודש.מצוי ומה

טווי חלק אמרה ולא הארמניים בלשון ונוז טווי שוע תורה

גדולי היו שהארמניים משום היינו הקודש בלשון וארוג

היה שביצירותיהם והמשובח הדור שבאותו הבגדים אומני

בגדים יצרני היו שהארמניים וכיון יחד ופש' מצמר עשוי בגד

בשמם נתפרסמו אלו בגדים לכן יחד ופש' צמר העשויים אלו

העולם עשירי והיו ונוז. טווי שוע כלו' שעטנז בגדי הארמני

ובגדים רב ממון העולים אלה שעטנז בגדי אצלם מזמינים

בימינו מותגים כעין נפרץ לעושר סטטוס סמל היו אלו

התורה ציוותה ולכן עליו הרואים קנאת מעלה היה והלובשם

גוף לכסות נועדו שהבגדים בגדים, מאותם ללבוש שלא

נועדו לא אבל הרואים בעיני לכבדו ואף לחממו וגם האדם

עליו ולהעלות סטטוס סמל לאדם ולשמש בהם להתפאר

שעטנז בגדי ללבוש הותר לכוהנים אבל האדם. בני קנאת

מ) כח (שמ' דכת' פאר בגדי ללבוש נצטוו ipaleשהכוהנים

dyrz oexd`dyrz zerabne mihpa` mdl ziyre zepzek

zx`tzle ceakl mdlאין בבגדיהם מתפארים וכשהכוהנים

שלא אבל עבודה בשעת ודווקא שמים, כבוד אלא כבודם זה

ומשום כבודם. אלא זה שאין נאסרו עבודה בשעת

לובשין היו העם שאר על להתפאר רוצים שהיו שהעשירים

תגין לעשות התו' ציוותה לכן פאר בגדי שהם שעטנז בגדי

שהפאר להורות תורה שבספר שעטנז אותיות בראש וכתרים

וכסילים לעשירים ולא ולומדיה לתורה יאות וההתפארות

ע"א ה בסוטה אמרו g"zוכן x"` `"a `iig x"``diy jixv

ea(גאוה)zipinya dpenyn cg`ללומדי נאה שההתפארות

קין דמנחת דרש ט) סי' (ברא' ובתנחומא לכסילים. ולא תו'

צאן היה הבל ומנחת פשתן זרע yte'היה xnv xq`p jkitl

oic epi` d"awd xn` eicgi 'yte xnv 'hry yalz `l '`py

gpn mr `hegd zgpn axrziyxq`p 'itl i`kf z'אפי כלו'

ראוי אין ית' לפניו ולהתפלל לה' מנחה להביא כשבאים

של כנסת בית לו יבחר אלא החוטאים עם יחד זאת לעשות

ושומע שבדור לחכמים שכפוף מי וכל ויר"ש חכמים תלמידי

מבזי של כנסיות בתי אבל יר"ש, חשיב התורה לומדי בקול

ואינם הדור לחכמי כפופים שאינם אומרים אפי' או ת"ח

הארץ עמי של כנסיות בתי אלו הרי להם לציית מחוייבים

להתפלל הנכנס ויר"ש עמהם להתפלל ואסור תורה ובוזי

הוא. שעטנז איסור בכלל עמהם

נפקא משעטנז כולה aezkpפירש"יאלא cegl iiept`l i`c

yexc 'hry oeyla 'gx wit`cne 'yte xnv mi`lk yalz `l

`d inp diaקשה ופירושו ונוז, טווי שוע נמי ביה דרוש

נמי דאתא ומנלן ונוז טווי לשוע רק אתא דקרא נימא דא"כ

בתוס' פירשו כך ומשום aizkלאפנויי. `le 'hry aizkcn

mi`lk`icda fepe ieeh rey 'izk `lcne fepe ieeh rey 'irny

enq yxcnl iz`w iiept`lc 'irnyשעטנז המילה פירוש, '

אבל ד"ה ע"ב ד לעיל התוס' שפירשו (כמו תערובת פירושה

למשמעות רק כאן התכוונה התורה אם מיהו לבישה),

המשמשת המילה שזוהי כלאים לומר צריכה היתה תערובת

טווי שוע למשמעות כאן כוונתה ודאי אלא לתערובת בד"כ

לומר צריכה היתה ונוז טווי לשוע רק היתה כוונתה ואם ונוז,

שכוונתה משמע שעטנז ומדכתבה ונוז טווי שוע בפירוש

ונוז. טווי ב.שוע א.תערובת המשמעויות שתי את כאן לכלול

הוי זה ונוז טווי שוע לאשמועי' התו' שרצתה מה בשלמא וק'

כבר הא לי למה תערובת לאשמועי' שרצתה מה אלא חידוש

ש"מ אלא תערובת שפיר דמשמע יחדיו ופש' צמר כתיב

לאפנויי.

בריתות י"ג עליה נכרתו שכן למילה ש"נכרתו"מה כיון

שיש דמי כרת בו שיש לאו אפי' דוחה לכן בריתות י"ג עליה

ואין אחד כרת בו שיש לאו שתדחה הוא דין כריתות י"ג בה

כרת.מקשים בו שיש ל"ת דוחה עשה שכל מכאן ללמוד

לפסח מה שפריך כמו כרת שכן למילה מה פריך לא אמאי

תו כרת שכן למילה מה פריך הוה דאי ומתרצים כרת, שכן

להגדיל מקום בכל הש"ס ורצון מפסח לאקשויי מצי הוה לא

למילה מה פריך דלא דהא לזה צורך ואין ולהאדירה. תורה
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נכ' שכן למילה מה פריך מיניה דעדיפא משום כרת שכן

וכדפירשנו. כרת י"ג כמו והוי בריתות י"ג עליה

תדיר שכן לתמיד שישמה משמע תמיד" "עולת שמה כך

אין בשבת יקריבוה לא ואם יום בכל תמידית שתהיה ענין

חול של תמיד קרבן גם אלא שבת של תמיד קרבן רק חסר

אינו שאם וכיון תמיד, בחינת בו אין שכבר חסר נמצא

אותה את רק מחסר הוא אין שבת של תמיד קרבן מקריב

הוא דין לכן מחסר, הוא חול של תמיד מצוות אף אלא מצוה

דוחה עשה אין בעלמא אבל השבת. את וידחה שיקריבוהו

אלא חסר אין העשה יתבטל אם שהרי כרת בו שיש ל"ת את

בלבד. מצוה אותה

גבוה צורך כאכילתשכן משולים שהקרבנות גבוה, אכילת

ביו"ט איסורים הותרו אדם אכילת שבשביל אשכחן גבוה.

כ"ש אכילה במקום משלא טפי שרי אכילה במקום אלמא

ל"ת את דוחים ותמיד שפסח אף הילכך גבוה, אכילת במקום

בו שיש ל"ת ידחה עשה שכל ללמוד לך אין כרת בו שיש

למעלה אכילה שיש לחשוב וח"ו שאני. אכילה דצורך כרת

לו נעשה אכילה ע"י שהאדם דכמו הוא אכילה כעין אלא

כך לאכול לפניו שמגיש מי אצל קרובה ודעתו רוח נחת

שבניו מקרבנות רוח נחת לו יש לעד שמו ישת' הקב"ה

בניו אצל קרובה ודעתו המזבח ע"ג ונשרפים לו מגישים

את לנו ויבנה עלינו ירחם ברחמיו הוא ולהושיעם, לחזקם

אמן. ושלמים, עולות לפניו ונקריב ותפארתינו קדשנו בית

הדיבור*** לפני ישנן שכן ותמיד משמעממילה הכא

לח בקדו' והתוס' טפי, חמירא הדיבור לפני שישנה דמצוה

ישראל אכלו לא אמאי הקשו דבירוש' כתבו אקרוב ד"ה ע"א

שהתבואה משום לארץ שנכנסו שנה של הסדר בליל מצה

וידחה מצות תאכלו דבערב עשה יבוא קיימא חדש באיסור

לפני שישנו עשה הוי מצה דמצות בירוש' ותירצו דחדש ל"ת

דקודם עשה ואין הדיבור דאחר ל"ת הוי דחדש ול"ת הדיבור

לפני שישנה מצוה אלמא הדיבור, שאחר ל"ת דוחה הדיבור

מצוה אי להו מיספקא דחכמים ונ"ל טפי. קילא הדיבור

הכא ולכך טפי, קילא או טפי חמירא הדיבור לפני שישנה

פרכי' לפנה"ד שישנן ותמיד ממילה בעלמא ללמוד דבעית

שישנה מצוה ושמא לפה"ד ישנן שכן ותמיד למילה מה

מצית ולא טפי חמירא והתםלפה"ד לבעלמא, מינה למילף

דילמא למיפ' איכא דחדש לאו ידחה דמצה שעשה שרצו

הדיבור. דאחר לאו דוחה ואינה טפי קילא שלפה"ד מצוה

כולכם תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש ת"ל

בכבודי בתוס'.חייבים פירשו וכן דריש ה' מאני פירש"י

בברייתא להגיה נצטרך דא"כ חדא מאוד עד קשה והוא

דקת' ע"א ו לק' וכן בכבודי, חייבים כולכם ה' אני ולהוסיף

ה' אני להגיה נצטרך בכבודי חייבים כולכם תיראו ומקדשי

נשמטו הבריי' שבשתי מסתבר ולא בכבודי, חייבים כולכם

הגירסא היא וכן הדרשה. עיקר שהם ה' אני המילים

תהיו קדושים ד"ה תרד רמז קדושים zay'בילקו"ש z`e

oiaiig mklek exenyziceakaשבתותי דמואת משמע

קדושים בספרא מפורש הוא וכן ה', מאני ולא דריש תשמורו

ה' וידבר ד"ה א `exnפר' m` leki(כצ"ל)en`e eia` el

lr xearlz`e l"z mdl rnyi 'eza 'en`d zeevn lkn zg`

zay'iceaka miaiig mklek exenyz'פר רבה בבמדבר וכן

ו מדרש zayaיד il lyae il hegy eia` l"` 'it` lekileki

miaiig mklek exenyz izezay z` l"z el rnyiiceaka.

תשמורו שבתותי ואת רח' דכתב "וטעמא הגמ' דקאמר ועוד

ה' אני דכתב וטעמא הל"ל פירושם ולפי דחי" הכי לאו הא

בשבת ביהמ"ק בנין גבי ע"א ו לק' וכן דחי, הכי לאו הא

הכי לאו הא תשמורו שבתותי את רח' דכתב "וטעמא קאמר

הלשון מהו ועו"ק ה'. אני רחמנא דכתב וטעמא הל"ל דחי"

בכבודידקתני חייבים ה'כולכם אני מדכתיב משמע היכי

כמו ואם אב כיבוד על ציוה הוא הא ועו"ק כבוד. לשון

אב כיבוד מצוות מקיים וכשיהודי שבת שמירת על שציוה

כשאמר א"כ השבת משמירת כמו לה' כבוד בזה נעשה ואם

אביך כבוד הנח דה"ק מנלן בכבודי חייבים כולכם ה' אני

את וכבד השבת שמירת הנח ה"ק דילמא השבת את ושמור

להקשות לי יש מכולם וגדולה בתוס'. שהקשו וכמו אביך

קת' ע"א ו ay'דלק' z` l"z zay 'ec w"ndia oipa `di leki

e`xiz iycwne exenyzלא קרא דההוא קאמר הכי ובתר

אחר מפסוק זה דבר למדנו דכבר ביהמ"ק לבנין איצט'

לי למה תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי את א"כ ומקשה

eke'ומתרץ mc` `xiizi leki 'zckl dil irainמה ולפי

לבנין המקרא את שדרשה הראשונה דהבריי' שפירש"י

דבאמת קאמר מאי א"כ ה' אני המילים את דרשה ביהמ"ק

וכו' יתיירא יכול לכדתניא אלא ביהמ"ק לבנין ליה איצט' לא

אלא ה' מאני לה דרשינן לא וכו' יתיירא דיכול דרשה הא

דלאו נ"ל לכן תיראו. ומקדשי תשמורו שבתותי את מדאקיש

דהא תשמורו" שבתותי ד"ואת מייתורא אלא דריש ה' מאני

דמישתעי והכא לקדשו" השבת יום את "שמור כתב כבר
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תשמורו שבתותי ואת בו וכתב חזר אמאי ואם אב בכיבוד

ללמד כדי בכבודיyאלא חייבים בשבתותיכולכם כלו'

יג) נח (יש' דכת' כבוד נקראת bperשהשבת zayl z`xwe

jikxc zeyrn ezcake "caekn" 'd yecwlחז"ל בלשון וכן

שאחר בברכות שתיקנו כמו כבוד לשון השבת נקראת

'לכבוד' אלקינו ה' לנו שנתת הזה השבת יום "ועל ההפטרה

לקמן וכן תיראוולתפארת". ומקדשי תשמ' שבתותי את

" בכבודי חייבים דהאכולכם מייתר תשמורו" שבתותי את

דמישתעי והכא לקדשו' השבת יום את 'שמור כתיב כבר

לכך תשמורו, שבתותי את וכתב חזר אמאי מקדש במורא

למימר דאתא בכבודידריש חייבים בשבתותיכולכם כלו'

ביהמ"ק. את לבנות הממונים אלו ואפי'

ד"ה להורש" מנא ופשתים צמר להו אייתר וכו' מקרא

שרי בציצית ופשתיםצ"לוכו'דכלאים צמר להו אייתר

להו מנא שרי בציצית ***ד"הדכלאים פויינ"ט. תכיפה

יחד פשתים וכו' מתחילשתוחב ואח"כ דיבור סוף הוא

אחר בדיבור חיבור ***ד"הפחותאינו ארבע". "גדילין

ארבעהצ"ל בהמשךגדילים וכן "גדילין", צ"לדמיעוט

וכןגדילים ארבע, מהנך ***ד"הארבעהצ"לעשה שוע.

והפשתן הצמר שיהיה עד חייב אינו התורה מן ונוז טווי

היטב יחד ותיבתמתוקן שפי'במסרקכצ"ל דמה נמחק,

שוע על בין קאי היטב יחד מתוקן שיהיה עד חייב דאינו

מלשון כדמוכח ונוז טווי על ובין במסרק אותו שמתקנים

סא בנדה ברש"י מפורש וכן ונוז, טווי שוע המתחיל דיבור

מ"ש ועיין יחד, מתוקנים בעינן ונוז טווי ובין שוע דבין ע"א

שיהא. עד תוד"ה על בזה

ד"ה ארבעהתוס' דבריהםגדילים פירשנו הגמ' בפירוש

***בא"ד וכו'באורך. באמצע שכופלו.צ"ל"וכופלין"

וכו'***בא"ד ענף שלישי שני לטהיינו במנ' כדאיתא

.ע"א

בלאוד"ה חיבור דאין אחת תכי' לתוכף מיבע"ל ואכתי

צמר ללבוש דאסו' ה"א יחדיו לאו דאי מיבע"ל הכי

זע"ז כלל מחוב' שאין אע"פ שלופש' א' חולצות ב' כגון

ליה דמיבעי הגמ' דקאמר הא דבריהם ולפי פש', של וא' צמר

כתיב לא דאפי' ול"נ קאמר. דוקא לאו וכו' תכיפות ב' לתוכף

ואחד צמר אחד בגדים ב' ללבוש איסור דאין ידעינן יחדיו

ומשמעו שעטנז כתיב דהא מחוברים אינם אם פשתים

לבישה, אבל ד"ה ע"ב ד לעי' התוס' שכתבו וכמו תערובת

וכו' חיבור תכיפות ב' לתוכף אלא יחדיו אתא לא ולכך

קאמר. ודוקא בגמ' כדאמר

שפירשד"ה כמו לפרש אין ונוז טווי שוע שיהא עד

וכו' שוע ד"ה,רש"יצ"ל"ריב"ן" לרש"י בפירושנו עיין

צמר בגד דהמחבר לעיל אמרינן הא וא"ת ונוז. טווי שוע

שוע נעשה הצמר דבגד אע"ג חייב תכיפות בב' פשתים ובגד

ולא לבד שלו וטווי שוע נעשה הפש' בגד וכן לבד וטווי

בעינן לא אלמא יחד וטווי שוע להיות והפש' הצמר ניתקנו

צמר של וטווי שוע שנעשה שאחר בעינן רק יחד וטווי שוע

ונ"ל כרש"י. ודלא יחד יארגם או יחברם לבד פש' ושל לבד

אחד בבגד מיירי "שעטנז" דכת' הא הם, דינים ב' דלרש"י

שוע דמשמע שעטנז בלשון דאפקיה וכיון ופש' מצמר שעשוי

הכל יהא שלהם ונוז ובין טווי ובין שוע שבין בעינן ונוז טווי

כמו תערובת לשון נמי משמע דשעטנז יחד ופש' צמר

"יחדיו" דכת' והא אבל), (ד"ה ע"ב ד לעיל התוס' שפירשו

דכיון רח' וקאמר פש' של וא' צמר של א' בגדים בב' מיירי

דבגד משום הוי דטעמא ונ"ל חייב. תכיפות בשתי שחיברם

הבגד אין יחד שנארגו פש' ומחוטי צמר מחוטי שעשוי אחד

נאחזין אין הצמר דחוטי להיפרע ונוח היטב ומחובר מתוקן

בגד עושין היו לא העולם אומות ואף הפשתן בחוטי היטב

היטיב מאוחה שאינו לפי פש' ומחוטי צמר מחוטי שארוג

סיבי שהתקינו ע"י שעטנז בגד עושין היו אלא להיפרע ונוח

עד חייב אינו ולכך יחד וטווי שוע פשתן סיבי עם צמר

וזה צמר של זה בגדים ב' אבל יחד. שלהם וטווי שוע שיתקן

ומתקיים חיבור הוי ודאי תכיפות בב' כשמחברם פש' של

כזה שעטנז בגד ללבוש נוהגים היו העולם אומות ואף

אף ולכך קשירה ע"י פש' בגד עם צמר בגד שמחברים

***בא"ד אסרתו. צמרהתורה תכלת" "של חוטין ב'

וכו' לבדו.צ"ללבדו צמר של תכלת חוטין ***בא"דב'

וכו' לבדו אחד כל "שוע" כלצ"לאלא ונוז שוע אלא

לבדו. דהי'***בא"דאחד לפרש דאין אר"ת נמי ונוז

וכו'(כצ"ל)ארוג וטווי שוע שנא דמאי בקו' כדפירש

יחד דהוי וטווי שוע גבי שפירש"י דמה דהוכחנו אע"ג ר"ל

דהיינו נוז גבי שפירש"י מה דמ"מ תאמר שמא אמת אינו

פירוש דדחינן דאנן אר"ת לזה כוותיה, נפרש אנן אף ארוג

לחלוק כרחנו על יחד הוו דלא ופירשנו וטווי שוע גבי רש"י

ארוג היינו דנוז לפרש לנו ואין נוז גבי אף כדפירש"יעליו

לבדו אחד כל דהוי וטווי שוע שנא אצמרדמאי קאי ונוז

יחדיו ופש'(כצ"ל)ופש' צמר - "שעטנז דכתיב הא כלו'
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"צמר המילים על קיימא לא "שעטנז" המילה יחדיו"

בשוה יחדיו" "צמרופשתים על רק קיימי וטווי שוע אלא

חד כל הוו וטווי שוע דהא "יחדיו" על לא אבל ופשתים"

דנוז אמרת דהא יחדיו" ופש' "צמר על קאי נוז אבל לחודיה,

***בא"ד יחדיו. ופש' מצמר הוא דעמראארוג בגלימא

"פריך" ***בא"דוכו' איכצ"ל. נוז בלא הקו' ולפירוש

כלאים שיהא בדאפ' כשלובש אלא תורה אסרה דלא

כלאים חוט עליו המעלה אבל אורג מעשה דהיינו כלאים

שאינו דבחוט למדנו ומהיכן התו', מן אסור אין בד שאינו

נוז מהמילה כן למדנו לפירוש"י איסור, אין בד ואינו ארוג

ואימא הגמ' מקשה קא מאי התוס' מקשים לפי' ארוג. דמשמע

איסור אין ארוג דהיינו נוז בלא הא נוז, או טווי או שוע או

איסור בו ואין בעלמא חוט אלא אינו נוז שאינו דכל כלאים

ארוג על אלא חייב דאינו הא ר"ת לפירוש אבל כלאים.

***בא"ד נפרש. ולקמן יחדיו מהמילה כן נ'למדנו אלא

שזור היינו דנוז ב'לר"ת לוקח צמרכלו' של דקין חוטין

של דקין חוטין ב' וכן קצת עב אחד חוט שיהיו יחד ושוזרם

קצת עב אחד לחוט יחד שוזרן לבדפש' צמר של שעט' ועל

ביחד בגד מהם יעשה שלא הכתו' הזהיר לבד פש' ושל

שהם אע"פ חוטין חוטין שהם זמן שכל הכתוב לך פירש כלו'

שוע צמר חוטי שעשה ונוז טווי שוע שנעשו כלומר שעטנז

איסור בהם אין ונוז טווי שוע פשתן חוטי ועשה ונוז טווי

אסורים יהיו בגד מהם ויעשה יחד כשיארגם ורק כלאים

כלאים ארוג,משום שיהיה שצריך למדנו נוז מהמילה ולא

אלא נפקאכדפירש"י שאיןמיחדיו למדנו יחדיו מהמילה

או ואימא מקשה הגמ' ולכן יחד. שיארגם עד בחוטין איסור

כגון כלאים איסור יש נוז בלא דאף נוז או טווי או שוע

ארגם דהיינו יחדיו בהם קיים ואח"כ וטווי שוע שעשה

***בא"ד ארוגיחדיו. היינו "דנוז" נוזצ"לאלמא

אות ולהוסיף לשונם לשבש רגיל יבמות על התוס' ומעתיק

***בא"ד מקום. בכל מיחדיוד' "אריג" .ארוגצ"לאבל

למדרשד"ה קאתי לחוד לכדרבא וד' וא"ת וכו' כולה

דאתא ומנלן במינן שלא אף פוטרים ופש' דצמר סמוכין

כלא אףלמישרי פוטרין ופש' דצמר כרבא פסקינן אנן הא '

כלאים דהותרו דקת' בריי' כהאי נמי ופסקינן מינן בשאינן

צי' לפרשת ופש' צמר מדסמך ילפו תרוייהו הא וקשה בצי'

אתיא לא דילמא שניהם ללמד אתיא סמיכות דהאי ומנלן

דאין דאע"ג בצי' כלאים להתיר ולא לחוד לכדרבא אלא

למחצה. סמיכות יש למחצה לאהיקש משמע דהכי וי"ל

לך(כצ"ל) תעשה גדילים יחדיו ופש' צמר שעטנז תלבש

כדרבאמהם ילפינן צי' לפרשת ופש' צמר מדסמך לעולם

סמיכות האי אי מיהו במינן, שלא אף פוטרין ופשתים דצמר

גדילים' לך תעשה כסותך כנפי 'על הל"ל א"כ לזה רק אתא

דאתא משמע כסותך" כנפי על לך תעשה "גדילים ומדקאמר

צמר שעט' תלבש "לא זו סמיכות לדרוש לך יש כך למימר

אבל יחדיו" מהםופש' לך" תעשה ופש'"גדילים מצמר

תרתי. סמוכין מההוא דרשינן הילכך למעלה, והכישנזכרו

נזירים שני בפ' להתיראיתא סמוכין מההוא דדרשי' דהא

ממשמעות אלא ליה ילפינן גרידא מסמוכין לאו בצי' כלאים

התם איתא דהכי סמוכין, ילפינן yalzהפסוק `l `ipze

,mdn jl dyrz milicb `d 'hryדריש גרידא סמוכין ואי

שהותרו מכאן לך תעשה גדילים שעטנז תלבש לא הל"ל

***בא"ד בצי'. "מכללן"כלאים דהותרו כלאים שאני

***בא"ד ע"ב. ה במנחות והוא "הותרוכצ"ל זה ואין

***בא"דמכללן" "בכצ"ל. לאו אי שניומ"מ וקר"

***בא"ד גביכצ"ל. "דלקמן" קשה כצ"ל.ומיהו

בשבת***בא"ד "אפילו" אלא אינו כצ"ל.או

קרבנותד"ה משאר ונילף וא"ת וכו' נמי ומכולהו

וכו' ***בא"דדדחוצ"ל"דדחי" מילה. על למיפ' ואיכא

וכו' תדיר שכן קרבנות משוםושאר תדיר הוי מילה לכאו'

התוס' דהכא כן לפרש נ"ל ואין הרבה, מצויה מצוה שהיא

שאינה אע"ג בשנה קבוע זמן לה שיש דמצוה לומר נחתי

דמילה נ"ל אלא תדיר, חשיבא מ"מ תמיד עולת כמו תמידית

***בא"ד השמיני. ליום שהיא לה יש קבוע זמן והש"סנמי

כך(כצ"ל) כל לדקדק חש תימאלא וכי לומר לש"ס היה

תדיר שכן קרבנות לשאר מה ולדחות קרבנות משאר נילף

האפשרויות כל את ולדחות לדקדק חש לא שהש"ס אלא

וכו' עולה למ"ד מידי מסיק לא אתדה"נ דחה לא שהרי

ישראל שהקריבו עולה למ"ד אלא ותמיד ממילה הלימוד

א"כ היתה ראיה עולת למ"ד אבל היתה תמיד עולת במדבר

דהא הדיבור לפני ישנן שכן ותמיד למילה מה למיפ' ליכא

ולמ"ד לומר צריך והיה הדיבור לפני היתה לא תמיד עולת

חש לא דהש"ס אלא למימר איכא מאי היתה ראיה עולת

התשובה. את ימצא בכך שידקדק ת"ח שכל כ"כ לדקדק

שכל קרבנות, משאר ונילף הש"ס הקשה לא נמי כך ומשום

שיש כיון תדיר הוו נמי דאינהו ולתרץ כן להקשות יודע ת"ח

קבוע. זמן להם
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וכו'ד"ה והתקדשתם במדרש כדאמר וכו' בראשיתכולכם

***בא"ד ב. מדרש צ פר' בכבודרבה קרא לי ולמה וא"ת

"בלאו" שבת דחי דלא ***בא"דאו"א ואמוכצ"ל.

"כבוד" הנח השקני ***בא"ד"אומרת" וכןכצ"ל.

וכו' לעשות ומצוה מים השקני אומר קדו'"אביו" כצ"ל,

עיי"ש. ע"א לב

ילפינןד"ה "מהכא" פירוש וכו' דכתב כצ"ל.טעמא

מצוה***בא"ד הכשר שכן ואם אב לכבוד לשיטתדמה

דף לק' עיין כפירוש"י ודלא קולא היינו מצוה הכשר התוס'

דהכשר רש"י לשיטת ואף מצוה. הכשר שכן תוד"ה ע"א ו

למידחי ליכא ותמיד ומילה מפסח ילפת וכי חומ' הוי מצוה

הכשר לאו דהנך דכיון מצוה הכשר שכן או"א לכבוד מה

הכשר דהוי או"א כבוד כרת בו שיש ל"ת דחו ואעפ"כ מצוה

ללמדנו קרא איצט' לא מ"מ דדחי, כ"ש טפי וחמור מצ'

דהא שבת דוחה אינו או"א אדדכבוד (כצ"ל)ועוד נילף'

דחי דלא כהן בת והבערת למילףממקדש דאיכא כיון

בת והבערת ממקדש למילף ואיכא דדחי ומילה תמיד מפסח

דשב כהן בת והבערת ממקדש ללמוד לך יש דחי דלא כהן

***בא"ד עדיף. תעשה דדחיואל את"ל אפי' כלו' אלא

ה' אני כתיב או"אהא דכבוד ללמד אתי לא ה' אני ודאי

הוו לא והחכמים ליה ידעינן קרא בלא דאף שבת דוחה אינו

היו שבזה דחי דבעלמא ללמד אתא קרא אלא בהכי, טעו

דדחי. קרא קמ"ל דחי לא דבעלמא לומר טועים החכמים

ורצו זה בדבר טועים התלמידים קטני מקצת שהיו ומשום

לכבוד כבודם הוקש דהא שבת דוחה או"א דכבוד לומר

זו בלשון להם ושנו החכ' הטעום לפי' ceakהמקום `di 'eki

'ebe yi` l"z zay 'ec `"e`מטעותם להוציא הפסוק בא כאי'

***בא"ד כן. אינו דייבוםובאמת מעשה נילף "דלא"

***בא"ד מצוהכצ"ל. הכשר שכן או"א לכבוד דמה

למידחי וליכא חומ' הוי מצוה דהכשר דמפרש לרש"י ואפילו

מעשה ילפי' הוה לא מ"מ מצ' הכשר שכן או"א לכבוד מה

דהא ממקדשדייבום אד' שבתועוד דוחה בניינו דאין

דחיכדלקמן דלא ילפי' הוה כהן בת דאיכאוהבערת דכיון

והבערת ממקדש למילף ואיכא דדחי דייבום מעשה למילף

כהן בת והבערת ממקדש למילף לך אית דחי דלא כהן בת

***בא"ד עדיף. תעשה ואל דשב דחי באחותדלא אלא

ושריפה סקילה דליכא ודכוותה דאיןאשה היקישואע"ג

למחצה היקיש זה אין אלאלמחצה להיתירא הוקשו דלא

כללאיסורא של היקיש היינו שלם דהיקיש תימא לא כלו'

והמקישם לאיסורא ובין להיתירא בין לזו זו העריות

דהאי היקיש, חצי הוי להיתירא מקישם ואינו לאיסורא

של ענינה וכל בערי' ביאה לאסור אתיא דעריות פרשתא

היקיש לאיסורא מקישם כשאתה הילכך הוא איסורא הפרשה

ההיקשים דכל כלל להקישם לך אין להיתירא אבל הוא שלם

ואם לאיסו' לאיסורא אם הפר' מענין להקיש אלא נאמרו לא

אשה באחות היתירא שנאמר כיון הילכך להית', להיתירא

בהיקש העריות כל מינה ילפי' ולא אשה באחות אלא זה אין

בהו דליכא לה דדמיין עריות שאר ילפינן אב בבנין אבל

ושריפה. לפר"יסקילה רבא סבר תוד"הוכן ע"א ח לק'

הוא איסורא הפרשה דענין דכיון סבר דרבא ר"י פירש רבא

היקיש. חצי זה אין להית' מקישם ואינו לאיסורא המקישם

כבודם***בא"ד והוקש "הואיל" כצ"ל.דסד"א

(ע"ב) אבל***בא"ד דדחי ה"א דקיל ול"ת דעשה וי"ל

דדחי הו"א לא כרת בו שיש ול"תל"ת דעשה ראיה והא ,

כרת בו שיש מלאו למידקקיל ליכא ועשה ל"ת דלהכי

כרת בו שיש תעשה אלא כדדייק דחי בע' (ב"מהא דהתם

בריי' מייתי ע"א) ly`לב 'eke `nhid eia` l"` m`y oipn

exenyz izezay z`e e`xiz eia`e en` yi` '`py el rnyi

iceaka 'iig mklek 'd ip`'הגמ `zופריך 'gx azkc `nrh

dyr i`d i`n`e dil ziiv `"ed ikd e`l `d exenyz izezay

dyre z"l z` igce dyr iz` `le dyre z"l i`deמאי וקשה

ל"ת ודחי עשה אתי דבעלמא קמ"ל גופא דהיא נימא פריך

דחי בעלמא הא למידק ליכא ועשה ל"ת גבי ע"כ אלא ועשה,

כרת. בו שיש תעשה אלא כרתכדדייק בו שיש ל"ת דדוקא

דחי דלא לאשמוע' לגופיה קרא לאוקמי קראדליכא דבלאו

דחינמי בע' הא למידק איכא דחי דלא דלגופיההו"א כיון

אבל דחי, בעלמא הא לאשמוע' דאתא לומר לך יש איצט' לא

להעמידו לך יש דדחי הו"א קרא ובלאו דקיל ועשה ל"ת

לדיוקי דאתא לומר לך ואין דחי דלא לומר לגופו שבא

אבעלמא. ליה מוקמינן לא לגופו שנצרך דכל אבעלמא

לעיל***בא"ד כדפרי' דדחי מהכא כדפריךכלו'נגמר

כרת.לעיל בו שיש ל"ת דוחה דבע' דילפי' דהשתא וי"ל

דוחה דבעלמא דס"ד השתא ועשהכלו' מל"ת גרע איע"כ

ועשה ל"ת דוחה עשה דאין הכלל את הגמ' ידע לא השתא

כך כרת בו שיש ל"ת דוחה דעשה דס"ד דכמו למימר איכא

מל"ת טפי קיל ול"ת דעשה ועשה ל"ת דוחה דעשה ס"ד

ל"ת דוחה דעשה למימר דטעי השתא אי מיהו כרת, בו שיש

ועשה ל"ת דוחה עשה דאין הכלל את הגמ' ידע כרת בו שיש
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כרת בו שיש דל"ת הגמ' דסבר לומר מל"תע"כ גרע

באופןועשה קל כרת בו שיש תעשה שלא הכוונה ואין .

טפי חמור כרת בו שיש ל"ת דודאי תעשה ולא מעשה מוחלט

על או כרת בו שיש ל"ת על או לעבור האדם לפני יש ואם

ל"ת על יעבור ולא ועשה ל"ת על יעבור ודאי ועשה ל"ת

ידחה שעשה אפשר הסברא דמצד ר"ל אלא כרת, בו שיש

אדם שיקיים יתברך בעינו טוב דשמא כרת בו שיש ל"ת

בו שיש ל"ת על בשבילה לעבור צריך אם אפי' עשה מצות

אולמיהכרת דמאי ועשה ל"ת עשה שידחה אפ' אי אבל

עשה מהאי עשה אלו,דהאי בסו' למי' בעי דהוה והא

ועשה ל"ת לידחי דכיבוד דעשה להקשותמציאות אין

דכיבוד דעשה דס"ד עשה מהאי עשה דהאי אולמיה מאי

טפי המקוםאלים לכבוד כבודם ***בא"דדהוקש ולתנא.

ישמעאל רבי בגדיםדבי דשאר סבר אלא דרבא ליה דלית

***בא"ד בציצית. חייבין וכו'אין נזירים שני לעילובפרק

מעשה למילף דבעי הגמ' של אמינא מההוה התוס' הקשו

בעי והיכי בצי' כלאים אפי' ל"ת את עשה דלידחי דמצורע

בכל שוה שאין עשה הוי ציצית הא בצי' כלאים על למילף

לא עדיין הגמ' אמינא ההוה של שלב שבאותו התוס' ותירצו

השתא בכל, שוה לאין בכל שוה בין חילוק שיש ידעה

התו בעלמאס'מקשים לגמרי דיליף נזירים שני ובפ'

אלאמראשו הו"א זה אין שם לגמריכלו' מסקנאיליף כלו'

החילוק את ידעה לא הגמ' שלב דבאותו לתרץ ואין היא

הגמ' ידעה ודאי במסקנא דהא בכל שוה לאין בכל שוה שבין

***בא"ד החילוקים. כל דחיאת לא "דבשבת" והו"א

דחי דבעלמא דכתיבדשבת,צ"לאע"ג דהא דהו"א ור"ל

למי' אתא לא תשמורו" שבתותי ואת תיראו ואביו אמו "איש

מצוות דכל למי' אתא אלא שבת דוחה אינו או"א כיבוד דרק

ואביו אמו "איש דהזכיר והא שבת דוחות אינם שבתו'

מילה פסח כגון מצוות שאר וה"ה דוגמא אלא אינו תיראו"

שבת. שדוחין מפורש קרא בהן לכתוב הוצרך ולהכי ותמיד,

ע"א לןגמו דקיימא "הא" אלא וכן' בהמשך וכן כצ"ל

צ"ל המקומות ובכל הש"ס, בכל בדפוסים האנשתבש אלא

לן ***דקיימא "לידחי". דלא מהכא .דחיצ"לליגמר

דחמירי*** דשבת לאוי שאני llgnפירש"יוכ"ת l"iwc

m"ekrk zay'בתו כפל פעמים וכמה דכמה משום נ' ולי ,

הכתוב ריבה דבשבת ועוד דחמירי, משמע שבת איסור

משמע אחרת מצוה בשום ריבה שלא מה הרבה מצוות

חמור הוא הרי הרבה מצות הכתו' בו שריבה דכל דחמירי

ע"א. ה לעיל כדאמר

היטמא אביו א"ל הרביכול לפני גורסין ִַָהיּטּמאהיינו

***היּטּמאוהנכון "יכול". וכו' היטמא אביו א"ל יכול ִֵַ

לו נמחקת.יכולמילתישמע האחרונה

מצ' הכשר שכן להנך מה למי' דאיכא משום לפיאלא

דא"ל לעולם כלו' הקושיא והחזרת התירוץ דחיית זוהי רש"י

עליה איצט' כך דמשום תתרץ לא ואפ"ה לי בשל לי שחוט

פירושו שלפי וכיון מצוה. הכשר שכן להנך מה למיפ' דאיכא

לגרוס אין התירוץ דחיית זוהי אדר' אלא תירוץ זה אלאאין

למיפרך דאיכא גרסינן"משום" למיפרךאלא איכא אלא

נראה וכן הוא, תירוץ משום" "אלא שאומר מקום שכל

הש"ס דקאמר והא ליה. גריס דלא וכו'מלשונו "אלא"

דמחמר בלאו ליה אוקים דלעיל בו דחוזר משום היינו

מקום וכל לי בשל לי בשחוט ליה ומוקים ביה הדר והשתא

התוס' אבל אלא. אומר כן לפני שאמר ממה בו חוזר שהש"ס

הקשנו לעיל תירוץ, שזהו דאתימפרשים דקי"ל הא אלא

דחי דלא מהכא ליגמר ל"ת ודחי לועשה האאלאומתרץ

היינו ל"ת דוחה עשה דאין מהכא גמרי' דאיכאמשוםדלא

מצוה הכשר שכן להנך מה לכןלמיפ' תירוץ שזהו וכיון

"משום"גרסינן דקאמראלא והא משום"אלא", זהו

דלאוי משום היינו מהכא גמרי' דלא דהא לתרץ רצה דלעיל

וקאמר טעמא מהאי ביה הדר קא והשתא חמירי דשבת

מצ'. הכשר שכן להנך מה למיפ' דאיכא משום הוי דטעמא

אלא דחמירי דשבת לאוי שאני תירץ לא דלעיל דוחק, וזה

לא דלעיל וכיון דחמירי דשבת לאוי שאני תימא וכי אמר רק

אמר ולמה תירוץ משום בו חוזר אינו השתא א"כ תירץ

בו חוזר דהשתא פירש ולכן לרש"י הכריחו שזה ונר' אלא,

ליה מוקים והשתא דמחמר בלאו דמיירי לעיל שהעמיד ממה

לעיל. וכדפירשנו התירוץ דחיית והוא לי בשל לי בשחוט

דקאמר יש, מזה גדול מהודוחק למיפ' דאיכא משום אלא

מצ הכשר שכן לאו"להנך" על קאי זה התוס' לפירוש הא '

"להנך" מה קאמר ואמאי דמחמר ללאו מה והל"ל דמחמר

ועלייהו לי בשל לי שחוט על דקאי פירש"י לכן רבים, לשון

לי. בשל לי לשחוט מה דהיי' "להנך" מה קאמר

מיב"ל ל"ל תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי ואת

וכו' יכול שבתותילכדתניא "את כתיבי קראי תרי הא תימה

כו בויק' והשני ל יט בויק' הא' ה'" אני תיראו ומקדשי תשמ'
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וכו'.ב ממקדש אדם יתיירא יכול דקת' בריי' דהאי ונ"ל

מקדש מורא להקיש קרא חד הפסוקים שני את דורשת

משבת לא בשבת האמו' שמירה מה ללמד שבת לשמירת

וכו' ממי אלא מתיירא מקדשאתה מורא להקיש קרא וחד

וכו' אף לעולם בשבת האמו' שמירה מה ללמד שבת לשמירת

קתני הכי p`'ומשום e`xiz iycwne 'nyz izezay z` l"z

`l zaya 'en`d 'iny dn 'wna `xen xn`pe zaya dxiny

'eke zaynקתני e`xizוהדר iycwne 'nyz izezay z` l"z

'eke mlerl zaya 'en`d 'iny dnקתני לפי' דריש קראי דתרי

יכול אין כאן למחצה היקיש אין דאמרי' ואע"ג ת"ל. ת"ל

לא דהיקישה דמסתברא קרא מחד הדרשות שתי את לדרוש

אתה משבת לא בשבת האמורה שמירה מה אלא ללמד אתא

מתיירא אתה ממק' לא במקדש האמור מורא אף מתיירא

מק' מורא אף לעולם שבת שמירת מה ללמד אתא לא אבל

לא) כו (ויק' בהדיא כתיב דהא mkixrלעולם z` izzpe

mkiycwn z` izeniyde daxegשיהא בעי דקוב"ה משמע

יראים יהיו ולא חורבה כערי לכל ומופקר שומם המקדש

מה ממנו לדרוש שני מקרא לכתוב הוצרך לכך כלל, ממנו

לעולם. מקדש מורא אף לעולם שבת שמירת

ממקדש אדם יתיירא מכללהיכול הותרה שטומאה לפי

מן קרבן להקריב באו ואם ע"ב טז בפס' כדאמרן בציבור

יחיד קרבן בין ציבור קרבן בין זמן להם שקבוע הקרבנות

הכהנים שהיו או טמאין אותו שמקריבין הקהל רוב והיו

ואסור ומקריבין, בטומאתן למקדש נכנסין אלו הרי טמאים

ואני הקדש למקום אכנס היאך ולומר הקרבן מן ליבטל לו

דקת' והיי' ממקטמא. אדם יתיי' שהותריכו' במקום ואפי' '

מן ויבטל מקדש יראת משום ליכנס ימנע בטו' ליכנס לו

תשמורוהקרבן שבתותי את ומילתומקדשית"ל (כצ"ל

כתבתיראונמחקת)ואת דכבר הוא מיותר קרא האי ולכאו'

יא) ה zayd(דב' mei z` xenyשמירת וכתב חזר ואמאי

ללמדך בא אלא מקדש, מורא אצל שמירהשבת נאמרה

ונאמר האמו'(כצ"ל)בשבת שמי' מה במקדש מורא

אתה משבת לא השבתבשבת על שהז' ממי אלא מתיירא

וירא תמיד משמרה הוא הרי עצמה השבת מן המתיירא

במקום כגון לחללה מצווהו שהקב"ה במקום ואפי' מלחללה

אינו בשבת ללידה השמיני יום כשנופל וכן נפש פיקוח

נפש שפיקוח הפסוקים מן למדנו דכבר היא וטעות מחללה

מן לירא לך שאין למדת הא שבת, דוחה ומילה שבת דוחה

שהזהיר ממי לירא לך יש אלא תמיד ולשמרה עצמה השבת

משמרה אתה לשמרה יתברך הוא שציוה ובמקום השבת על

שכר, ונוטל מחללה אתה לחללה שציוה ובמקום שכר ונוטל

האמור מורא ממק(כצ"ל)אף לא מתיירא'במקדש אתה

בטומאה אצלו נכנס אינך המקדשותמיד על שהז' ממי אלא

אינך בטו' למקדש ליכנס שלא יתברך הוא שציוה ובמקום

שם ליכנס שציוה ובמקום הפרישה על שכר נוטל ואתה נכנס

הכניסה. על שכר ונוטל בטו' שם נכנס אתה היאבטו' זו ואי

מקדש לעילמורא לנו ששנה xiizn`לפי dz` ycwnn `l

'ekeשאינך ופעמים בטו' שם מליכנס ירא שאתה פעמים כלו'

שונה הוא ולק' בטו' שם ליכנס zayaירא 'en`d dxiny dn

mlerl 'wna xen`d `xen s` mlerlלך יש תמיד דמשמע

בעי קא לפיכך מקדש מורא זהלירא הוא(כצ"ל)ואי

מקדש(כצ"ל) והיאמורא לעולם שהיא לקמן לה דילפי'

תמידי איסור אינו שזה בטו' שם יכנס שלא זה אין תמידית,

להראלא אדם יכנס במקלו(כצ"ל)לא שאוהבית חזומקל

מאוס זה ומקל בדרך לפניו המוטלת וצואה אשפה לפנות ביד

שאינו מותר בדרך עליו הנשענים קשישים של מקל אבל

הדרכים.במנעלומאוס. צואת בהם שדבק המנעלים דרך

מעותבפונדתו לשים כיס בה ויש שלמותניו רחבה חגורה

שם לעשות לעזרה שנכנס כמי שנראה בזיון דרך והוא

במנעלו במקלו - דכולהו לי נראה ואין פירש"י, כך עיסקה

משום אינה פונדתו אבל שמאוסין משום - ורקיקה באבק

דגריס הרמב"ם כפירוש נ"ל לכן בזיון, משום אלא מיאוס

הזיעהבאפונדתו את לספוג הבשר על שלובשין בגד ומפרש

מיאוס. משום נמי מק"ווהוא סבורקיקה בברכות מפרש

`dxnע"ב oeifa jxc ea oi`y lrpn dn lrpnn e"wn dwiwxe

,y"k `l oeifa jxc `idy dwiwx jilbx lrn jilrp ly 'ez

xry l` `eal oi` ik xne` `ed ixd jixv epi` xne` i"aix

iptl qe`n epi`y wy dne e"w mixac `lde wy yeala jlnd

.y"k `l miklnd ikln jln iptl dqe`n `idy dwiwx jk e"a

לעולם בשבת האמו' שמירה ביהמ"קמה שחרב אחר אף

סעודת כדי להם היה ולא מישראל שבת ובטלה בגולה ויצאו

שאר בין ניכר השבת יום היה ולא שבת כבוד וכדי שבת

ו) ב (אי' דכת' zayeהימים cren oeiva 'd gkiyאעפ"כ

מלאכה איסור דהיינו שבת בשמירת היו מוראחייבין אף

לעולם(כצ"ל)האמור ביהמ"קבמקדש שחרב אחר אף

במוראו. אתם חייבין

ד"ה דשבתרש"י "מלאוי" וכו' תנא ***כצ"לוהא ד"ה.

וכו' אבידה להשיב הקברות בבית מפירושוהיטמא משמע
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ועבירה מצוה לעשות אביו לו שאמר כגון מיירי בריי' דהאי

הקברות בבית שנמצאת מצוה דהיינו אבידה דהיינולהשיב

חייבין כולכם ה' מאני ללמוד אפשר אי דזה ונ"ל עבירה.

הרי אבידה להשיב בשביל להיטמא לו שאומר דכיון בכבודי

אלא ה', כבוד את אלא עצמו כבוד את כאן דורש האב אין

אביו לו ואמר הקב' בבית ומשקין אוכלין שהיו כגון מיירי

ה' כבוד להניח הבן ורוצה מהם להאכילני כדי שם היטמא

להיטמא שציוהו אביו כבוד ולעשות להיטמא שלא שציוהו

אביך כבוד הנח בכבודי חייבין כולכם ה' אני קרא וקאמר

***ד"ה כבודי. אפ'ועשה "דאי" קיומו הכשר וכו' אלא

"הלאו" עקי' בלא ***ד"הלקיימו וכו'כצ"ל. מאי

דאשמו' לאו ***ד"ה"דאי" בשבתכצ"ל. שמי' נאמר

אחד בפס' הכתו' והקישן במק' ב'ומורא 'נאמר' ל"ג ר"ל

wnaפעמים `xen "xn`pe" zaya 'iny "xn`p"דמשמע '

מורא נאמר קרא ובאידך בשבת שמי' נאמר קרא דבחד

גרס'. 'נאמר' חדא אלא במק',

בשחיטהתוד"ה איירי דאי משמע דחי דלא מהכא ניגמר

וכו' ניחא דקאמרובישול hegyלעיל dil xn`c e`l i`n

ilil lyaליה דאמר בין ענין בכל איירי דקרא לפרש אפשר

ואת קאמר ואתרוייהו דמחמר בלאו ובין לי בשל לי שחוט

לי בשחוט ליה דמוקים והא לו, ישמע דלא תשמורו שבתותי

הוצרך כרת ביה דאית לי בשל לי שחוט לענין ר"ל לי בשל

הוצרך לא דמחמר ללאו אבל דחי דבעלמא ללמד הכתוב

הא זה ולפי הוא, דפשיטא דחי דבעלמא ללמד הכתוב

הש"ס l`דמקשה igce dyr iz`c ol `niiwc `d `l`

igc `lc `kdn xnbip dyrzהאוקימתא על בין כן מקשה

בלאו דמיירי לו שתירץ מה על ובין לי בשל לי דשחוט

אלא מיירי לא קרא הגמ' דה"ק לפרש ואפשר דמחמר.

בלאו אבל לו ישמע דלא קאמר ועליה לי בשל לי בשחוט

דלא ביה קאמר ולא קרא מיירי לא כרת ביה דלית דמחמר

דמקשה הא זה ולפי לו, dyrישמע iz`c ol `niiwc `d `l`

'ekeדמחמר בלאו ליה דמוקים התירוץ על אלא מקשה לא

לי. בשל לי דשחוט האוקימתא על כלל מקשה אינו אבל

ליה דמוקים דהא משמע דסוגיא דפשטא התוס' וקאמרי

ל בשל לי בשחוט דוקא היינו לי בשל לי והאבשחוט י

הגמ' eke'דמקשה ol `niiwc `d `l`על אלא כן מקשה לא

האוקימתא על אבל דמחמר בלאו ליה דמוקים התירוץ

***בא"ד כלל. מקשה לא לי בשל לי בשחיטהדשחוט

"ולאשמועינן" ***בא"דובישול מדלאכצ"ל.

גרידא לאו אלא דליכא דברים בשאר קרא כגוןאשמועינן

ה'. אני תאכלו לא ונבלה תיראו ואביו אמו איש כותב שהיה

האי***בא"ד כולי ועדיף הואיל דכיבוד דעשה ואר"י

כמאן דשבת עשה חשיב המקום לכבוד כבודם דהוקש

גרידא לאו אלא דליכא כמאן והוי לגמרי דכיוןדליתיה

כיבוד מצוות כשמקיים הרי המקום לכבוד כבודם דהוקש

אית כאילו והוי ה' וכבוד ואמו אביו כבוד ביה הוי או"א

ה'. דכבוד ועשה או"א דכבוד עשה עשה תרי כיבוד במצות

לאו על ולעבור בשבת אוכלין לו להביא אביו לו וכשאומר

ינוח למען תשבות השביעי דוביום העשה את קזז דמחמר,

אלא וליכא בכיבוד, דאית ה' דכבוד בעשה וחמורך שורך

רחמנא אמר ואפ"ה דמחמר לאו לעומת אביו דכבוד עשה

עשה אתי דלא מהכא למיגמר איכא וא"כ לו, ישמע דלא

תעשה. לא וכו'ודחי דמקדש עשה כן אתוכמו גבי לקמן

דלא מיניה ונילף הגמ' פריך תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי

הוי התם הא מקשה מאי ולכאורה תעשה לא ודחי עשה אתי

התוס' קאמרי זה ועל תעשה, ולא עשהעשה כן וכמו

מורא משום דשבת מעשה עדיף דגבידמקדש כיון כלומר

מורא לשון כתיב e`xizמקדש iycwneגבי דכתיב כמו

יג) ו (דברים שמו ישתבח xiz`הקב"ה jidl` 'd z`לכן

ה' ומורא מקדש מורא תרתי ביה אית מקדש מורא במצוות

ביהמ"ק את לבנות כשבא הילכך עשה תרי כמו וחשיב

ולא עשה לעומת ביהמ"ק דבנין עשה תרי ביה אית בשבת

בבנין דאית ה' דמורא העשה את קזז בשבת, דמחמר תעשה

דבנין עשה אלא הכא דליכא ונמצא דמחמר בעשה ביהמ"ק

יבנה, דלא רחמנא קאמר ואפ"ה דמחמר ל"ת לעומת ביהמ"ק

ל"ת. ודחי עשה אתי דלא מהכא ניגמור הגמ' קאמר ולכך

דשבת מעשה עדיף כהן דבת דבתועשה כפרה משום

שניכהן בזה מקיים הוא שזינתה כהן בת את כששורף

נעשה בזה ב. שזינתה כהן בת את לשרוף מצוה א. דברים

לקמן מצוות. שתי בשריפתה יש כאילו והוי כהן, לבת כפרה

בכל אש תבערו לא רחמנא דכתב דהא אמרינן ע"ב

השבת, ביום כהן בת את שורפין שאין ללמד בא מושבותיכם

ביום אותה דשורפין אומר הייתי כן כותב היה לא ואם

התם כדקתני zayaהשבת elit` `l` epi` e`'התוס ופירשו

לא כתיב הוה לא דאי משעטנז) כולה ד"ה ע"ב ה (לעיל

דהכא לתוס' קשיא וע"ז בציצית. מכלאים ילפינן הוה תבערו

ל"ת אלא אינו כלאים הא בציצית מכלאים ילפינן הוה היכי

תעשה. ולא עשה הוי בשבת שריפה אבל דוחה הכי ומשום
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שתי כמו איכא כהן בת דבשריפת דכיון התוס' ומתרצים

במצוות כהן בת דהבערת אחת עשה מצוות קזז עשה, מצוות

בת דהבערת עשה מצוות אלא כאן שאין נמצא דשבת עשה

מכלאים למילף הו"א ולכך דשבת תעשה לא מול כהן

דדחי. אפילובציצית דכיבוד עשה דחי דלא מנלן וא"ת

שבת "והא" גרידא קראכצ"ל.לאו לן דגלי כיון וי"ל

המקום לכבוד כבודם דהוקש טעמא לן אלימא דלא

דחי לא גרידא לאו אפילו א"כ דהוקשדלידחי דכיון

כבוד עשה תרי כמו או"א בכיבוד יש המקום לכבוד כבודם

וטומאה ובשבת למעלה, שביארנו וכמו אביו וכבוד ה'

של בעשה דכיבוד עשה צא ול"ת, עשה יש אבידה והשבת

לעומת דכיבוד עשה כאן יש הרי אבידה והשבת טומאה שבת

דלא רחמנא אמר ואעפ"כ אבידה והשבת טומאה דשבת ל"ת

גרידא. ל"ת דוחה דכיבוד עשה אין אלמא דכיבוד עשה דחי

גמיר מצי לא .ומכלאיםצ"ל"דמכלאים"

ולא"ד"ה "דהיטמא יליף דהיכי וכו' בעלמא תנא והא

וכו' ואלצ"לתחזיר .היטמא

וכו'ד"ה "פירוש" מצוה הכשר והא.פירשצ"לשכן

"מ"מ" דחי לר"י***בא"דומ"מ.צ"לבעלמא וקשה

נמי חליצה כרת משום לייבם אסור דאי אפשר זה דאין

לחליצה עולה אין לייבום עולה שאין דכל בעי לא

אין ועדיין "עליה" כתב לא אי קיימינן דהשתא י"ל ולרש"י

ללמוד באים ואנו בייבום אסורה אשה שאחות יודעים אנו

ועליה וייבמנה דחי בעלמא הא דחי דלא ובישול משחיטה

שהיא אף דדלמא ובישול משחיטה ללמוד לך דאין קאמרינן

בחליצה דאפשר ייבמנה לא מ"מ ולחליצה לייבום ראויה

ואי הם מצוה הכשר ובישול שחיטה אבל בערוה שיפגע בלא

***בא"ד העשה. את יקיים לא ויבשל ישחט ולקמןלא

מקרא "ליה" ילפינן ***בא"דבפ"ב דלקמןכצ"ל. ועוד

קרא דאיכא האמת קרא,לפי לי למה כיון,בכלאים

כרת בו שיש ל"ת אפילו דוחה מצוה דט"סדהכשר נראה

וצ"ל בדבריהם וכו'נפלה לפי "דלקונטרס" פירושועוד .

"אלא הכא דקאמר הא הקונטרס דלפירוש כיון דבריהם

היינו מצוה" הכשר שכן להנך מה למיפרך דאיכא משום

קרא ואתא לי בשל לי בשחוט מיירי דקרא דתלמודא מסקנא

לי בשחוט כמו מצוה הכשר דהוי בעלמא-במקום הא למימר

א"כ לי-דחי, קראבשל ל"ל דוחהבכלאים דעשה ללמד

שיש ל"ת דאפילו ילפינן לי בשל לי דשחוט מקרא הא ל"ת

הכשר הוי בכלאים ציצית גרידא. ל"ת כ"ש דחי כרת בו

תכלת חוט בו יטיל לא אם פשתים בגד לו שיש דמי מצוה,

ציצית. מצוות לקיים יוכל לא דכלאים לאו את ועודויעקור

כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה אין מקום דבשום דמסקינן

ע"ב ח dyrלקמן oi`c `xw `kixv `l `teb dexr xn` `ax

zxk ea yiy z"l dgec.מצוה בהכשר אפילו כלומרמשמע

דקאמר דהא תפרש לא ייבום לענין רבא מיירי דהתם אע"ג

zxk ea yiy z"l dgec dyr oi`cהוי דלא ייבום כגון היינו

לשונו דפשט דוחה, מצוה הכשר דהוי עשה אבל מצוה הכשר

כרת בו שיש ל"ת דוחה דאינו קאמר עשה דבכל משמע

***בא"ד מצוה. הכשר דהוי עשה בלאואפילו אפילו

דיוק זה "ואין" מצוה ***בא"דאיןצ"להכשר דבכל.

פסיק "קא" ***בא"דקראצ"לענין "דברוב". משום

וכו' כיבוד שהגיהוענייני דרוביש דהכימשום דייקו ולא

דבריהם להיותפיסוק רגילים כיבוד ענייני דברוב- משום

מצוה הכשר כיבודע"י ענייני הרוב דעל משום כלומר

וכו'. להיות רגילים

ע"ב מתייראגמראו אתה משבת מוראעדלא אף

לעולם במקדש ע"א.האמור בסוף פירשנו

יצתה ללאו וכרתהבערה סקילה עליה חייבין שאין ללמד

כשאר אינו דהמבעיר משום וטעמא מלאכות. שאר על כמו

שמתקן דאע"פ ותיקון קלקול הוי אלא תיקון דהוו מלאכות

בשבת כדאמרינן העצים אצל הוא מקלקל הקדירה אצל הוא

רבי וסבר יהודה, רבי מתניתין ד"ה ברש"י עיי"ש ע"א קו

מלאכה וכל כרת חייב גמור תיקון דהוי מלאכה דכל יוסי

תיקון דהוי מלאכה וכל מכלום פטור גמור קלקול דהוי

תורה שחייבתו חובל אבל בעלמא, בלאו אלא אינו וקלקול

יוסי. לרבי הוא גמור תיקון אלא וקלקול תיקון הוי לא כרת

לחלק אומר נתן להוסיףרבי "יצתה"צריך הואלחלק וכן

ע"א. וסב ע"ב לה ובסנהדרין ע"א ע בשבת

ל"ל בשבת רחמנא דכתב משמעמושבות דקרא פשטא

אש להבעיר לכם אסור ישראל בארץ רק לא קאמר דהכי

תנא האי מיתמה קא להכי מושבותיכם", "בכל אלא בשבת

אפילו שנוהגת ופשיטא היא הגוף חובת שבת הא קמ"ל מאי

בחו"ל.

בין אני שומע והומת מות משפט חטא באיש יהיה וכי

בשבת בין דקראבחול מלישנא לאו אני" "שומע דקאמר הא

דלי אלאהוא בשבת בין בחול בין כלל משמע לא דקרא שנא

אדעתין כדסלקא ל"ת ודחי עשה דאתי כללא משום היינו
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ק"ו. משום היינו ולמסקנא אפילוהשתא, אלא אינו או

ב"ד דרבי,במיתתצ"ל"מיתת" במכילתא מצאתיו וכן

תבערו. לא ד"ה א פרשה דשבת מסכתא ויקהל ישמעאל

הרוצחולהלן משפט לחוקתגבי לכם אלה והיו אומר הוא

מושבות מה מושבותיכם בכל לדורותיכם משפט

"בית" להלן מושבדין(כצ"ל)האמורים איקרי דין דבית

דדינא בשטר הדיינין eke'כדכתבי `zlz azenaהוא וכן ,

יג) יח המקרא(שמות mrdלשון z` hetyl dyn ayieוהכי .

שהוא רבינו משה של דין בית דוקא תימא לא קרא קאמר

ולדון נפשות דיני לדון רשאי נביא והוא בתורה גדול חכם

אלא למיתה "lkaאדם htyn zwegl mkl `l` eide

"mkizeayenדיני לדון רשאים אתם שלכם דינין בתי בכל

רבינו. כמשה אינם ואפילו האמוריםנפשות מושבות אף

"בית" דיןדין(כצ"ל)כאן בית דוקא תימא לא קרא וה"ק

בית אבל בשבת להמית רשאי אינו אז רבינו כמשה שאינו

דין ודאי שדינם רבינו כמשה ונביאים גדולים דיינים של דין

אלא בשבת, להמית רשאין לאמיתה `yאמת exraz `l

zayd meia "mkizeayen lka"גדולים שכולם דין בית אפילו

רבינו. כמשה ונביאים

יצתה לחלק דאמר היא נתן רבי לאו ליהמאי מנא תימה

דהכי ונ"ל דחי, הכי לאו הא ולאסוקי נתן כרבי לאוקמי

יש היא דמאן אליבא פירשה לא ברייתא דהאי כיון קאמר

אליבא ובין יוסי דרבי אליבא בין אתיא הסתם דמן לומר לנו

דקאמר והיינו נתן, לאודרבי היאמאי נתן מאירבי כלומר

תלמודא ליה ודחי היא נתן רבי אפילו היאלאו יוסי רבי לא

אלא דכולהו אליבא אתיא לא סתמא שנשנתה אע"פ (כצ"ל)

אחר. בעניין פירשנו ולקמן היא, יוסי רבי נמירק ותיהוי

יצתה ללאו הבערה יוסי רבי דאמר אימר יוסי רבי

פתילה בישול דין דבית הבערה גרידתא הבערה

ואיהיא מבעיר, משום ולא בישול משום עליה (כצ"ל)וחייב

קרא קאמר הכי כרחך על היא יוסי `yרבי exraz `l

גרידתא לאו דהוי ממש עצים mkizeayenהבערת lkaכלומר

להבעיר רשאין אינכם דין בית דהיינו מושבותיכם בכל ואף

דאין כרת חיוב דהוי בה להמית פתילה לבשל בשביל אש

הא כרת, בו שיש דשבת ל"ת דוחה כהן בת דהבערת עשה

להעמיד דוחק וזה כרת. בו שיש ל"ת דחי עשה בעלמא

בכל דקאמר וסיפא בעלמא לאו דהוי בהבערה דקרא רישא

מעיקרא הכי ומשום כרת, חיוב דהוי בבישול מושבותיכם

בחיוב קרא כוליה נתן דלרבי היא נתן רבי לאו מאי קאמר

הוי. כרת

וכו' בישול לי מה "ששת" רבוא"ר איתא ע"א קו בשבת

סמנין"אשי". בישול לי מה פתילה בישול לי תימאמה לא

אינו אבר של פתילה המבשל אבל באוכלין אלא בישול אין

מושבותיכם בכל אש תבערו לא התורה שהזהירה ומה חייב

בישול משום אינו שריפה החייב את ב"ד ישרפו שלא

צריכין הפתילה את לבשל שבשביל משום אלא הפתילה

אפילו בישול יש דודאי הכי תימא לא עצים, להבעיר תחילה

במלאכת היה סמנין בישול דהא אוכלין שאינם דברים בשאר

בשבת איתא והכי לצבע. ilהמשכן dn dlin owzl il dn

oipnq lyal il dn dlizt lyal il dn ilk owzlתימא לא פי'

בעורלתו קאי נמי כי דהא תיקון זה אין בשבת הבן את המל

מתקן אינו אותו המל ולכן היא בריאתו שדרך מקולקל אינו

כלי ממנו ועשה עץ בול שלקח מי דהא הכי תימא לא כלום,

אינו נמי עץ בול כשהיה שמתחילה ואע"פ מתקן משום חייב

ממה ששינה מי שכל למדת הא בריאתו דרך שזהו מקולקל

ואע"פ מתקן משום חייב לטובה ושינהו מתחילה שהיה

דקאמר היינו מקולקל, היה לא נמי wzlשמתחילה il dno

ilk owzl il dn dlinחייב אינו פתילה המבשל תימא ולא .

דהא באוכלין אלא בישול ilדאין dnil dn dlizt lyal

oipnq lyal.

לאו תנא האי אשי בר שימי רב דאתי(כצ"ל)אמר משום

וכו' משום אלא ל"ת ודחי ליהעשה מוכח מהיכא תימה

דאיכא כיון הא הוא, ל"ת ודחי עשה דאתי משום דלאו

לפרושי ואיכא הוא ל"ת ודחי עשה דאתי דמשום לפרושי

התרצן קאמר שפיר ודאי הוא בק"ו ליה דמייתי דמשום

כתב הכי ומשום הוא ל"ת ודחי עשה דאתי דמשום דהו"א

הגמ' של זה ישוב לדחות שרוצה אשי בר שימי ורב עליה.

הוא ל"ת ודחי עשה דאתי משום דלאו סתם לומר יכול אינו

עליה, כתב אמאי הקושיא תחזור ובזה ק"ו משום אלא

שימי דרב ונ"ל בקש. דוחה והדוחה בכח מקשה דהמקשה

ל"ת ודחי עשה דאתי משום לאו תנא דהאי מרבותיו קיבל כך

קאמר דהכי לומר נ"ל עוד בק"ו. ליה דמייתי משום אלא הוא

תבערו לא משום עליה הוצרך לא ודאי אשי בר שימי רב

כהן בת לשרוף לאסור נכתב למה יודע איני תבערו לא דהא

כרת בו שיש ל"ת ודחי עשה אתי דבעלמא משום אי בשבת

עליה לכתוב צריך ודאי ולפי"ז בשבת, לשורפה שרינן והוה

דייבום עשה דאתי מתייבמת אשה אחות הו"א כתב לא דאי
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ל"ת ודחי עשה אתי לא דילמא או אשה. דאחות ל"ת ודחי

לשורפה ושרינן בק"ו ליה מייתינא הוה רק כרת בו שיש

ודחי עשה אתי לא דהא עליה איצטריך לא ולפי"ז בשבת,

דלא קרא בההוא לן דמיספקא וכיון כרת. בו שיש ל"ת

ליכא או ל"ת ודחי עשה דאתי מיניה לאסוקי איכא אי תבערו

הוה לא קרא האי משום ודאי א"כ הכי מיניה לאסוקי

ליה דיינינן לחומרא הוא דספיקא דכיון אשה אחות מייבמינן

עליה. איצטריך ולא

מקיים אני "ומה" כצ"ל.וה"ק

ד"ה "בה"רש"י כתיב דלא מתיירא אתה משבת לא

***ד"המורא וכו'כצ"ל. ארנקי פונדתופונדתו לפי"ז

מפרש הרמב"ם אבל פיד"ה. בערבית הוא וכן הוא כסף לשון

(שמות הוא אפוד לשון פונדתו פירושו ולפי הוא בגד לשון

ד) lirneכח cet`e oyegסוף ו דף לגמ' בפירושנו ועיין

***ד"ה הקב"המק"וע"א. לפני מאוס שהוא לרוק וכו'

ומה כפול ק"ו זהו אלא הקב"ה, לפני מאוס שהרוק פי' אין

ב"ו לפני בו לבוא אין מאוס שאינו מאוסשק שהוא רוק

אותו לרוק שאין הקב"הק"ו ***ד"הלפני שלא. לחלק

וכו' מלאכות בכל שבת שיחלל עד חייב אינו תאמר

ט) כ (שמות dyrzדכתיב `l jidl` 'dl zay iriayd meie

dk`ln lkעד שבת מחלל נחשב דאין משמע לכאורה

***בא"ד מלאכה. כל בה מיוחדתשיעשה הבערה מה

עצמה בפני וסקילה כרת עליה וחייב מלאכה אב שהיא

zneiדכתיב dk`ln ea dyerd lkליה `yוסמיך exraz `l

mkizeayen lkaהבערה על אפילו קאי ד"יומת" משמע

***ד"ה פיולבדה. לתוך וזורקה מתיך אבר של פתילה

וכו' מעיו לתוך ע"א.ויורדת נב סנהדרין

לאתוד"ה אביו גבי המקדש מבית אדם יתיירא יכול

וכו' כן לומר דקראהוצרך תנא דסבר כיון לתוס' קשיא

דאין למימר אתא לא תיראו ומקדשי תשמורו שבתותי דאת

ממקדש יתיירא דלא למימר אלא שבת דוחה ביהמ"ק בנין

אתא לא תיראו ואמו אביו דאיש קרא דאף נימא א"כ עצמו,

יתיירא דלא למימר אלא שבת דוחה או"א כיבוד דאין למימר

שמירה דמה או"א כיבוד על שהזהיר ממי אלא ואמו מאביו

שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה משבת לא בשבת האמורה

דוחה או"א כיבוד לעולם אבל כן ואמו אביו אף השבת על

כיבוד דאין למימר אתא דקרא ע"ב ה לעיל קתני ואמאי שבת

התוס' מתרצים שבת. דוחה ישתחוהאו"א שלא דפשיטא

דהוי משום איצטריך המקדש גבי אבל אלהות לשם לו

שבקדושה סתםדבר לשון הוא פעמים "מורא" כשאומר

כט) יח (ש"א כמו ופחד iptnמורא `exl le`y sqeiecec,

יא) כ (בראשית כדכתיב אלוהות מורא לשון הוא ופעמים

midl` z`xi oi` wxdfd mewna(ג כג (ש"ב lyenוכן wicv

midl` z`xiלשון מקדש גבי שאמר כיון במקרא. הרבה וכן

זה שמורא אדם יבין שמא לחוש יש תיראו" "ומקדשי מורא

ולעשותו עצמו ממקדש לירא לו ויש הוא אלוהות מורא לשון

קדושה לשון "מקדש" קראו דהא לו ולהשתחוות אלוהות

שבתותי "את לכתוב הוצרך לפיכך מורא, לשון בו וכתב

שלא ללמד שבת אצל לסומכו תיראו" ומקדשי תשמורו

הוא דאין עליו שהזהיר ממי אלא לירא לו יש ממקדש

ליכא מורא לשון בו שכתב אע"פ אביו גבי אבל אלוהות,

אלוהות לעשותו היינו ביה דכתיב דמורא ולהבין ביה למיטעי

ללמד צריך אינו ודאי ולפיכך קדושה לשון קראו לא דהא

אתא כי קרא אלא לירא, לו יש מאביו ולא אלוהות אביו דאין

אתא. שבת דוחה או"א כיבוד שאין אביוללמד גבי א"נ

וכו' יכעיסנו שלא מורא מוראשייך מיעוט שרק כיון

שבמקרא מורא רוב אבל אלוהות יראת הוי במקרא שמוזכר

יראה סתם לפרשו שאפשר במקום לכן ופחד יראה סתם הוי

ואביו אמו איש נאמר באביו אלוהות. יראת לפרשו לנו אין

שלא ירא היה כלומר יראה כסתם לפרשו ואפשר תיראו

שאפשר וכיון ועוון חטא עליך יהיה תכעיסנו שאם תכעיסנו

לשון לפרשו בדעתנו עולה היה לא ופחד יראה כסתם לפרשו

להכי, קרא איצטריך ולא אלוהות איןמורא במקדש אבל

למצוא מוראיכול סתם מלשון בו שנאמר מורא לפרש היאך

והולךופחד שמפרש כמו בדוחק בהראלא יכנס שלא

אלא מורא קרוי זה דאין דוחק וזה וכו' במנעלו במקלו הבית

סתם לשון לפרשו יכולים שאיננו וכיון היא, כבוד הנהגת

מורא לשון לפרשו בדעתנו עולה היה לכן ופחד מורא

תשמורו שבתותי "את בו לפרש הכתוב הוצרך ולכן אלוהות

מורא לשון אינו בו שנאמר שמורא ללמד תיראו" ומקדשי

אלוהות.

מושבותד"ה למכתב ליה דהוי וכו' מקוםמושבות דמשמע

מקום ובין בו לישב לכם שמותר מקום בין בו, לישב שמותר

לכם. ואסור בו לישב לאחרים מושבותיכםשמותר וכתיב

מקום הוי עזרה אבל בו, לישב לכם שמותר מקום דמשמע

ע"א) כה (יומא מר דאמר בו לישב לכם daiyiשאסור oi`

cala cec zia iklnl `l` dxfra.המוקד הכהניםבית היו
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העזרה לרצפת בינם חציצה תהא שלא יחפין בעזרה מהלכין

מצינת יצטננו שלא קטנה מדורה בעזרה מסיקין היו לפיכך

בערב ואף המוקד, בית מדורת נקראת והיא העזרה רצפת

ומתבערת והולכת זו מדורה להסיק להם התירו שבת

שהכהנים בגחלים לחתות יבואו שמא חיישינן ולא משתחשך

שמא כן לעשות אסור ישראל בבתי אבל הן וזהירין זריזין

ומאחיזין ד"ה ע"ב יט שבת רש"י עיין בגחלים, לחתות יבוא

לא דלמסקנא ע"א כ שבת בגמ' ועיין המוקד, בית וד"ה

ופדרים. לאברים אלא המוקד בית למדורת ליה דרשינן

לכם תבערו לא כתיב הגיהומדלא הב"ח לאבהגהות

גבולכם בכל צריך.תבערו משמעואינו מושבות וכתב

לכדהכא אלאדאתא מושב לשון להזכיר ליה הוה דלא

דין דבית משמע מושב לשון ומדכתב לכם תבערו לא הל"ל

לגמ'. בפירושנו ועיין מושב איקרי דין דבית סד"אקאמר

"כתיבא" דמועדות ובענין "מדלא"כצ"ל.הואיל לא

"דמועד"***.מלאצ"לתבערו בענינא קרא דההוא

.דמועדותצ"לכתיב

וכו'ד"ה השתא למימר בעי דלא מוכח בסמוך וכו' טעמא

בת שריפת שאין ללמד ליה ודרשינן תבערו לא דכתב הא

דאיצטריך א. אופנים בב' לפרשו אפשר שבת דוחה כהן

שבת. דוחה כהן בת ששריפת הו"א כן כתב לא שאם לגופיה,

הוה תבערו לא כתב לא דאפילו איצטריך לא ב.לגופיה

אלא תיתי, דמהיכא שבת דוחה כהן בת שריפת שאין ידעינן

דבעל ללמדך כן מיתתכתב בו שיש ל"ת אפילו עשה דחי מא

פירשו וגו' תיראו ואביו אמו איש גבי ע"ב ה לעיל ב"ד.

או"א כיבוד שאין למימר לגופיה איצטריך לא דודאי התוס'

דמהיכא דוחה דאינו ידעינן כן כתב לא דאפילו שבת דוחה

למימר לבעלמא אתא קרא אלא דדחי למימר תיתי

ש"מ שבת דוחה או"א כיבוד דאין ללמד קרא דמדאיצטריך

דכתב הכא ב"ד. מיתת בו שיש ל"ת את עשה דחי דבעלמא

לעיל הם שפירשו כמו דאינו התוס' מפרשים וגו' תבערו לא

איצטריך לגופיה הכא אלא וגו' תיראו ואביו אמו איש גבי

דקאמרי השתאוהיינו למימר בעי דלא מוכח גביבסמוך

וגו' תבערו וכו'לא אישמדאיצטריך גבי דלעיל אף כלומר

דלגופיה מוכח הכא לגופיה אתא דלא פירשנו וגו' ואביו אמו

"רבה"אתא. חומרא לי וכןרבאצ"לדמה התוס' בכל וכן

ע"א. ז זוטאבגמ' חומרא לי זמהצ"ל"ומה" בגמ' וכן

מהכאע"א. נילף אדרבה איצטריך דלגופיה וכיון וא"ת

וכו' לי מה רבא חומרא לי מה אמרינן דלא דחי "לאדלא

מכלאים למילף דסברינן אמינא ההוה כנגד בא לכם" תבערו

דכלאים ואע"ג שבת איסור תדחה כהן בת דשריפת בציצית

הוה מ"מ ב"ד מיתת הוי ושבת גרידא לאו אלא אינו בציצית

זוטא. חומרא לי מה רבא חומרא לי מה דהו"א מיניה ילפינן

לומר בא לכם תבערו א.לא אופנים בב' לפרשו ואפשר

אינו זוטא חומרא לי מה רבא חומרא לי מה אמינא שההוה

אשה דאחות בציצית מכלאים ללמוד אין ולפי"ז נכון,

ב.לא מתייבמת. דאינה למימר עליה איצטריך ולא מתייבמת,

לי מה למימר דסברת הא שאומנם למימר אתא לכם תבערו

ללמוד ואפשר נכון הוא זוטא חומרא לי מה רבא חומרא

בו שיש לאו אפילו הלאו את דוחה שהעשה בציצית מכלאים

כהן בת שריפת כלומר לכם" תבערו "לא מ"מ ב"ד מיתת

ללמוד לנו יש ולפי"ז דוחה, ואינה הכלל מן היא יוצאת

איצטריך כן ועל מתייבמת אשה שאחות בציצית מכלאים

שהגמ' התוס' סברי השתא מתייבמת. שאינה למימר עליה

הוצרך למה מסבירה היא ועי"ז השני כפירוש מפרשת

השני דכפירוש לגמ' מנא התוס' מקשים ולפיכך עליה, לכתוב

תבערו דלא למימר מסתבר הא עליה איצטריך וממילא הוא

חומרא ללמוד ואין נכונה אינה ההו"א דכל למימר אתא לכם

זוטא. מחומרא מצינןרבא דלא אלא(כצ"ל)וי"ל למילף

וכו' סקילה דאיכא בשבת כמו מיתה בו שיש לעולםלאו

לכם תבערו לא דכתב דהא הראשון כפירוש מפרשת הגמרא

חומרא לי מה רבא חומרא לי מה אמרינן דלא למימר אתא

דקרא מתייבמת, אשה שאחות ללמוד לנו יש ואעפ"כ זוטא

דהוי בשבת כהן בת שריפת ללמוד לכם אין קאמר הכי

חומרא דהוי בציצית מכלאים הוא ב"ד דבמיתת רבא חומרא

ב"ד במיתת שאינו שכל למדת הא ב"ד במיתת דאינו זוטא

מכלאים ללומדו לך יש ושפיר כך כל רבא חומרא מיקרי לא

אתדדחיוהו"אבציצית ייבום דכרתמצות אחותלאו כמו

כלתודחיולאאשה כמו דמיתה בסקילהלאו וחמותודהוי

דחי לא ודאי ייבום דמצות כיון הא וא"ת בשריפה. דהוי

שבת כי דהא בזה הו"א שום וליכא וחמותו כלתו איסור

ידעינן אשתו באחות אף א"כ מיתה איסור בהו דאית נינהו

כדאיתא לזה זה העריות כל הוקשו דהא מתייבמת דאינה

עליה, איצטריך אמאי לדוכתא קושיא והדרא ע"א ח לקמן

התוס' אהדדימתרצים להו מקשינן הוה לא כיוןדלהכי

לא דין בית מיתת דגבי מיניה וילפינן וגו' תבערו לא דכתיב

לי מה אמרינן כרת וגבי וכו' רבא חומרא לי מה אמרינן

בהו דאית וחמותו כלתו איסור כורחך על וכו' רבא חומרא



eaydnlg`eלט ע"א ז

וכיו"ב אשתו אחות אבל ייבום מפני נדחין אינן ב"ד מיתת

ייבום. מצוות מפני נדחין מיתה חיוב בהן השתאשאין א"נ

כדלעיל מדאיצטריך לאנמי כתיב לא דאפילו לגמ' דסבירא

שבת תדחה כהן בת דשריפת לומר הו"א שום ליכא תבערו

לומר הכא קרא מדאיצטריך בעלמא על ללמד אתא אלא

דוחה עשה דבעלמא ש"מ שבת דוחה אינה כהן בת דשריפת

דקתני ואע"ג ב"ד, מיתת בו שיש ל"ת `l`את epi` e`

`l l"z zaya elit`exrazתבערו לא לאו דאי ומשמע

שבת תדחה כהן בת דשריפת אוהגמ'איןהו"א על חושש

רקאינו כן לומר הו"א ליכא דבאמת בברייתא דקתני

כן לומר הו"א שיש לומר תמצי אם אפילו אומרת הברייתא

כנגד בא לא תבערו לא באמת אבל תבערו לא כתיב מ"מ

בעלמא. על ללמד אתא אלא הזאת לאההו"א זו סוגיא וכל

וכו' איצטריך דלר"ש כר"ש בשלמאאתיא כלומר

איצטריך תבערו שלא התוס' שתירצו הראשון לתירוץ

דר"ש אליבא אפילו הסוגיא את להעמיד אפשר א"כ לגופיה

דהוי בשבת נשרפת אינה כהן דבת לאשמועינן אתא דקרא

חייב בהבערה דמקלקל ידעינן וממילא מיתה בו שיש לאו

השני לתירוץ אבל בשבת, תשרף לא למה חייב אינו דאי

דחי דבעלמא לאשמועינן אלא לגופיה אתא דלא שתירצו

לך אימא לעולם דלר"ש כר"ש אתיא לא זו סוגיא דכל צ"ל

דהוצרך והא מיתה בו שיש ל"ת דוחה עשה אין נמי דבעלמא

דלא בשביל היינו שבת דוחה אינה כהן בת דשריפת ללמדנו

דהמקלקל איסור בזה שאין בשבת לשורפה מותר תימא

חייב. בהבערה דהמקלקל תבערו לא קמ"ל פטור בהבערה

תקוני תיקון דחשיב יהודה כרבי אתיא סוגיא הך אלא

וצ"לגברא הוא תיקוןט"ס גברא תקוני יוסי.דחשיב ורבי

כר"ש דלא נמי נתן דלפיורבי כיון תימא לא כלומר

זה דאין מוכח א"כ כר"ש אתיא לא הסוגיא השני הפירוש

תימא לא הראשון, כפירוש לפרש לנו ויש הנכון הפירוש

ורבי יוסי רבי כרחך על הראשון הפירוש לפי אף דהא הכי

כר"ש. אתו לא בסוגייתנו שהוזכרו אר"ינתן לעולםועוד

כר"ש נמי אתיא הסוגיא השני ללמדלפירוש (כצ"ל)דאי

במקום לאשמועינן ה"ל קאתי לחוד בהבערה מקלקל על

בהבערה מצוה לבשלשאין עצים תבערו "לא למיכתב ה"ל

חשיב העצים אצל מתקן חשיב התבשיל שאצל דאף עליהם"

דהמקלקל מוכח הוה תבערו לא אמר דהוה וכיון מקלקל

חייב. שבתבהבערה "דחי" דלא וכו' דרשינן והיכי וא"ת

***בא"דדחיאצ"ל פתילה. דבישול דהבערה נהי וא"ת

עצמה רציחה מצוה הכשר דהוי שבת דחיא לא

שבת תדחה וסייף חנק או מאתמול הפתילה כשנתבשלה

וכו' רבא חומרא לי מה שהפסוקמטעם אמרה הברייתא

מות מחלליה שאמר שהפסוק ללמד בא וגו' אש תבערו לא

היכי התוס' מקשים וע"ז בשבת ולא בחול דוקא היינו יומת

דוקא היינו יומת מות דמחלליה וגו' תבערו לא מדכתיב מוכח

שהוא פתילה דבישול אלא משמע לא תבערו מלא הא בחול

שהם וחנק סייף אבל השבת את דוחה אינו מצוה הכשר

מות מחלליה וא"כ השבת את דוחים דילמא עצמה המצוה

***בא"ד בשבת. אפילו היינו אתאיומת תבערו ולא

"הק"ו" ובפסחים.מהק"וצ"ללאפוקי הביא לא צ"לאם

ובפסחים וכו' הביא לא .אם

"היכא"ד"ה כהן יהודה ה"ר הקשה וכו' אינו צ"לאו

בהבערה***בא"ד.היכי אלמא שמנה חטאת אביא

כרת(כצ"ל) אלאיש חטאת חייבין דאין כריתות בריש דתנן

כרת. בו שיש לאו יוסיעל רבי נמי "דנהי" קשה ועוד

***בא"דדתיהויצ"להיא תבערו. לא לאו אי הוהמ"מ

לי(כצ"ל) מה משום שבת דחיא נמי ב"ד דמיתת אמינא

הוא מלאכה אב נשמה דנטילת אע"ג וכו' רבא חומרא

אלא הוי לא פתילה והבערת היא יוסי רבי אי אפילו ר"ל

בת הבערת של זה במעשה מ"מ מיתה חיוב בה ולית לאו

נטילת הכא איכא דהא במיתה דהוי מלאכה אב נמי איכא כהן

ל"ת ודחי עשה דאתי דשרי הו"א תבערו לא לאו ואי נשמה

***בא"ד עליה. איצטריך הכי ומשום מיתה בו שיש

לאחות עליה נמי בה(כצ"ל)איצטריך דליכא אשה

וכו'(כצ"ל) חומרא לי מה נימא דלא דקאמרוסקילה הא

וחמותו דכלתו משום היינו סקילה" בה דליכא אשה "לאחות

דוחה עשה דאין תבערו מלא למדנו כבר סקילה בהו דאית

מכלאים ללמוד הו"א סקילה בה דלית אשה אחות אבל אותם

לי דמה אשה אחות איסור ידחה דייבום דעשה בציצית

זוטא. חומרא לי מה רבא חומרא

ע"א אותהגמראז דוחה שחייברציחה מיתה חיוב כלומר

אותההרוצח. דוחה רציחה שתהא דין תהאאינו כלומר

אפילו ונמיתנו השבת את דוחה הרוצח שחייב מיתה חיוב

בשבת. מומתין מיתות חייבי דכל ילפינן ומיניה בשבת,

תדחה "מצוה" מת קבורת אמר גופהצ"להדר .מצוה

עבודה*** מפני "שנדחה" .שנדחיתצ"לשבת

"אדעתיה"*** דסליק בשבתאדעתיןצ"לולמאי הוא וכן
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קדושין ע"א, כו יומא ע"ב, לז שם ע"א, ח עירובין ע"ב, צז

ע"א מב ובשבת ע"ב. קיג ב"מ ע"א, צט ב"ק ע"ב, i`nleכח

`xwirn `zrc` wilqcצ"לdizrc`ולא יוסף ארב דקאי

ע"א פ וביומא דתלמודא. `dizrcאסתמא wilqc i`nle

ע"א`oizrcוצ"ל פד בתרא ובבבא .oizrc wilqc i`nle

והובא.`oizrcצ"ל ד"ה תקנא רמז תזריע בילקו"ש הוא וכן

אני "מה" ***ומהצ"לה"ק "דחי". ב"ד מיתת אבל

.דחיאצ"לשבת

מיניה חמור ל"ת eilrפירש"ילאו oiwel ixdyהעובר אבל

אין לאוין כמה שהרי לי נראה ואין לוקה, אינו עשה על

מעשה בו שאין ולאו לעשה הניתק לאו כמו עליהן לוקין

דהעובר נ"ל אלא ל"ת. שאר כמו הם חמורים שודאי אע"פ

כ"כ ואינו שציוהו מה עושה ואינו יושב אלא אינו עשה על

הפריש ולא פירותיו אוכל הוא אם שהרי מעלה כלפי חוצפה

מעשרותיו הפריש כבר כן לפני שמא אומר הרואה מעשר

אח"כ שמא אומר הרואה בבוקר תפילין מניח אינו אם וכן

ביד עושה נחשב עליהן העובר אין עשה מצוות כל וכן יניח

אבל ה', רצון על עובר שזה לרואה ניכר אין שהרי רמה

מוכיח יתברך רצונו נגד מעשה ועושה שקם ל"ת על העובר

מגדף והוי רמה ביד עושה וחשיב מעלה כלפי חוצפה בו שיש

ל) טו (במדבר דכתיב ה' onאת dnx cia dyrz xy` ytpde

scbn `ed 'd z` xbd one gxf`d.

"רבה" חומרא לי .רבאצ"לומה

והנפש כיצד וכו' הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר דתניא

א),וגו' פרק ישמעאל דרבי (ברייתא הספרא בריש מקורו

לקמן דתניא הא בדברוכן לידון ויצא בכלל שהיה דבר

לך שיחזירנו עד לכללו להחזירו יכול אתה אי חדש

וגו' את ושחט כיצד בפירוש בספראהכתוב מקורו

השלמיםשם. מזבח בשר תאכל אשר dl'והנפש xy`

עליו dinrnוטומאתו `idd ytpd dzxkpeכרת ליתן בא

קודש, היולאוכל הקדשים כל בכלל שלמים וכברוהלא

ג) כב (ויקרא דכתיב כרת בהן lknכתב axwi xy` yi` lk

eilr ez`nehe 'dl i"pa eyicwi xy` miycwd l` mkrxf

`idd ytpd dzxkpeיצאו ולמה לך,, ולומר אליהן להקיש

מי שלמים יצאומה מזבח קדשי כל אף מזבח קדשי וחדים

הבית בדק בטומאהקדשי הבית בדק קדשי שהאוכל ולמדך

כרת. חייב אינו

באיסור ופרט באיסור כלל התם דמי למהמי שאלת כי

שיש ללמד קדשים של לגופן כן דכתב לתרוצי ליכא יצאו

היו, בכלל ושלמים בקדשים כרת כתב כבר שהרי כרת בהן

הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא לומר כרחך ועל

על ללמד לגופו שבא להעמיד יכולנו אילו אבל יצא, כולו

דאתא ליה מוקמינן הוה ולא טפי ניחא ודאי עצמן קדשים

כולו. הכלל על אחהכאללמד אשת ופרטגבי באיסור כלל

יצאהבהיתר דלגופה לומר לך יש יצאה למה שאלת וכי

לאוקמי דאיכא וכיון אסורה, אינה ייבום שבמקום ללמד

עצמו על ללמד לא ביה אמרינן ולא טפי עדיף ודאי לגופיה

יצא. כולו הכלל על ללמד אלא יצא

"החדש" בדבר לידון ע"בויצא כה בשבועות הוא כן

קדש ד"ה לז פיסקא במדבר בספרי הוא וכן ע"א מט וזבחים

ובעוד רבא אמר ד"ה שמ רמז משפטים בילקו"ש וכן הוא

איתא ה"ד פ"א פאה בירושלמי אבל בילקו"ש. מקומות

חדש פרשהבדבר נזיקין ישמעאל דרבי במכילתא הוא וכן

הוא וכן שלשים כסף ד"ה יא פרשה ושם יסקל השור ד"ה י

הענין, מקור שהיא א פרשה ישמעאל דרבי ברייתא בספרא

המסורת. היא וכך הדקדוק ע"פ נכון וכן

ואת החטאת את ישחט אשר במקום הכבש את ושחט

לכהן הוא האשם כחטאת כי הקדש במקום השתאהעולה

דכתב דהא אתאס"ד אשמות כל לענין האשם" "כחטאת

החטאת, מדיני האשם דיני ללמוד לך יש ת"לוה"ק שאין

האשם האשםכחטאת דיני ללמוד צריכין אנו מה מפני

שחיטת כמו בצפון האשם ששחיטת ללמד אם החטאת מדיני

בצפון ששחיטתה ילפת מהיכא עצמה חטאת הא החטאת

יח) ו בה(ויקרא hgyzמדכתיב dlerd hgyz xy` mewna

z`hgd(ב ז (ויקרא הכי כתיב נמי `xyבאשם mewna

my`d z` ehgyi dlerd z` ehgyiמתן שטעון ללמד ואם ,

בפרשת הכל פירש כבר אכילתו ודיני סדר וללמד דמים

ז) (ויקרא עצמו האשםאשם כחטאת ת"ל ומה הא, ומשני .

דסתם אתא אשמות כל לענין לאו האשם" "כחטאת דכתב

דיני כל פורשו שכבר מחטאת להלמד צריך אינו ודאי אשם

עצמו אשם בפרשת בלבד,אשם מצורע אשם לענין אלא

מצורעאתא אשם שיצא אשמותלפי בדברמכלל לידון

אשמותחדש בשאר ובבהןשאינו יד רגל(כצ"ל)בבהן

לעניןהימנית אף אשמות בכלל שאינו אומר הייתי לפיכך

בדבר לידון שיצא דכיון המזבח לגבי ואימורים דמים מתן
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אף לכללו להחזירו יכול אתה אי בכלל שאינו אחד חדש

דברים שאר "כחטאתלענין בו לכתוב הוצרך כך ומשום

המזבח. לגבי ואימורים דמים מתן שטעון ללמד האשם"

איתא ע"א מט ובאזןבזבחים רגל הואימניתובבהן וכן

נראה מ"מ אצלנו כמו איתא בילקו"ש אמנם בספרא,

שצ"ל ונ"ל היא. הסופרים רגלשהשמטת ובבהן יד בבהן

"הימניים לחוד.ובאזן אאזן ולאו קאי דאכולהו "

ד"ה שלרש"י גגו על היה אא"כ וכו' אותה דוחה רציחה

בידו ועבודה פירשמזבח שאחריו בדיבור מעםוכן שנאמר

מזבחי מעל ולא למות תקחנו ביומאמזבחי איתא זו דרשה

צריכין אנו שאין זו דרשה הזכיר מה מפני ותימה ע"א פה

זו בסוגיא היינו.לה מזבחי מעם אמנם לרש"י דהוקשה ונ"ל

שיעלה דקודם לך מנא מ"מ המזבח אצל למטה כשעומד

ה"ק דילמא עבודה דוחה ורציחה למות שיקחנו קאמר לעבוד

תקחנו ואז המזבח מן וירד עבודתו שיגמור עד המתן קרא

קא דקרא רש"י ותירץ שבת. דוחה רציחה אין ולעולם למות

אינה רציחה ואם מזבחי" מעל ולא מזבחי "מעם דייקינן

הל"ל עבודה אחר רק אותו ליקח וצריך עבודה מעלדוחה

שירד קודם עוד עבודתו שגומר מיד למות תקחנו מזבחי

שירד אחר דמשמע מזבחי מעם קאמר ואמאי למות תקחנו

כשגומר מיד יתפסנו ולא שירד עד לו להמתין יצטרך ולמה

קאמר עבודה קודם היינו מזבחי" ד"מעם ש"מ אלא עבודתו,

הב"ח שהגיה ומה עבודה. דוחה שרציחה למות שיקחנו

רש"י מזבחבלשון "גבי" מזבחבמקוםעל של" "גגו על

מזבח של גגו נקרא הוא מקום שבכל טעמו, ידעתי לא

ה"ב פ"ג יומא בתוספתא xt`dכדקתני lr `l dfn did `l

gafn ly ebb lr `l` milgbd lr `leסוכה בתוספתא וכן ,

הכ"ח qewelפ"ד el dxn` gafn ly ebb lr dgthe dz`a

'eke zaxgd dz` qewelע"א יב במכות מפורש הוא וכן ,

ebb `l` hlew epi`yה"ו פ"ב מכות בירושלמי didוכן xeaq

ebb `l` hlew epi`e zehlew gafnd zepxwy a`eiוברמב"ם

הי"ג הנפש ושמירת רוצח מהלכות ebbפ"ה `l` hlew oi`

gafn ly'ד"הוכו*** וכו'עיי"ש. דקאמר אינו או ומאי

מצי ב"ד(כצ"ל)היכי מיתת אפי' אלא אינו או למימר

***ד"הדלא עבודה(כצ"ל). דחיא מצוה מת קבורת

"ואינה" דמגילה בפ"ק ***ד"המולאחותו אימורכצ"ל.

"במיתת" אפי' אלא וכו' ***ד"המיתתצ"לדאמרינן .

קאי "לעיל" דעתך סלקא .אלעילצ"לאלא

"אינתוד"ה רציחה מה וכו' עבודה צ"לומה .אינהו"

נמי תעשהשבת ואל בשב אלא תדחה רציחהלא תהא ולא

כלל. שבת "דאמר"דוחה טרפון כרבי דאתיא ט"סוי"ל

אמרה שם הגמ' רק כן אמר לא מעולם טרפון רבי דהא הוא

וצ"ל ס"ל דסברדהכי טרפון תוס'כרבי לשון הוא וכן

"דמיפריך"הרא"ש. ר"לכצ"ל.היכא ליה דאמר והא

משום לא וכו' קבורת ותהא ממונות דיני אחד בפרק לר"י

וכו' אלא כר"ט מק"ודסבר דילפינן מסוגיין כלומר

אינה רציחה מה דיו נימא פרכינן ולא שבת תדחה שרציחה

תדחה לא השבת את אף תעשה ואל בשב אלא עבודה דוחה

דהיכא כר"ט דסברינן להוכיח יש תעשה ואל בשב אלא

מסקינן לא דהכא למימר וליכא דיו אמרינן לא ק"ו דמיפריך

מצריכינן דהכא תעשה ואל לשב עשה קום בין לחלק אדעתין

שהוא ומצאנו זה ק"ו בדקנו וודאי ק"ו מההוא לאפוקי קרא

אבל מיניה, לאפוקי קרא מצריכינן הוה לא הכי לאו דאי אמת

כר"ט דס"ל להסיק אין ק"ו למילף לקיש ריש דבעי ממאי

דלא משום אלא הוא כר"ט דסבר משום דלאו למימר דאיכא

דריש תעשה ואל לשב עשה קום בין לחלק אדעתיה מסיק

האם וכשאלה כהצעה אלא כפסיקה זה ק"ו אמר לא לקיש

הוא. נכון זה בפ'ק"ו הש"ס אדעתיה מסיק דלא היכי כי

שמתו שמימי התורה שאמרה כשם למילף הגמ' בעי התם

יעסוק מצוה מת לו ונזדמן הפסח את לשחוט הולך שהיה

כבוד משום דפסח עשה מצות את וידחה לו ויטמא בקבורתו

בשוק יפשטנו לא בשוק כלאים לבוש היה אם כך הבריות

ליה ומשני דכלאים ל"ת ידחה הבריות שכבוד ערום ayוילך

ip`y dyrz l`eאלא הבריות כבוד משום תורה התירה לא

לקום התירה לא אבל דפסח עשה ממצות וליבטל לישב

אדעתיה אסיק לא אמינא בהוה אבל דכלאים, איסור ולעשות

אמר דלא משום והיינו תעשה, ואל לשב עשה קום בין לחלק

בני את כשואל שאלה בדרך אלא קביעה בדרך זה לימוד

כן. ללמוד אפשר האם ליההישיבה מהדר דלא יוחנן ורבי

לר"לדיו ליה משני יוחנן `zרבי dgecy gikez dgivx

zayd z` dgec dpi`e dceardמן לבא דיו ליה משני ומדלא

אלא העבודה את דוחה אינה רציחה מה כנידון להיות הדין

בשב אלא הרציחה תדחה לא השבת את אף תעשה ואל בשב

ת דמיפריךואל דהיכא כר"ט סבר יוחנן דרבי משמע עשה

אסיק לא יוחנן דרבי למימר וליכא דיו, אמרינן לא ק"ו

יוחנן רבי דהא תעשה ואל לשב עשה קום בין לחלק אדעתיה

קאמר ופסיקה קביעה בלשון אלא אמרה שאלה בלשון לא
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חכם וכל תלמידו דהוי ר"ל את שואל אינו ודאי יוחנן דרבי

אדעתיה אסיק דלא למימר ליכא קביעה בלשון דבר שאומר

איכא ושאלה הצעה בלשון דבר שאומר מי ורק דבר, איזה

להוכיח דיש אומר הייתי לכך אדעתיה. אסיק דלא למימר

התוס' אומרים זה וכנגד כר"ט ס"ל יוחנן יוחנןדרבי ורבי

דיו ליה מהדר אלאדלא כר"ט דס"ל משום תימא משוםלא

וכו' טפי שפיר ליה דהכא.דמהדר לומר נראה ועוד

וכו'(כצ"ל)דיינינן ומה ליכאהכי מסוגיין ואף כלומר

לן. סבירא דכר"ט מצוהלהוכיח מת וקבורת רציחה

"דיינינן.דחמיריצ"ל"דחמירא" ולא דיו כצ"ל.לר"ט "

כגון בקרן וליכא ורגל בשן דאיכא טובא למיפרך איכא

להזיקן הנאה ה"קיש אלא להזיקה הנאה ליכא ודאי רגל

שכן לשן מה שן על פורכים שהיינו כגון טובא למיפרך איכא

כגון אחרת פירכא פורכים היינו רגל ועל להזיקה הנאה יש

לשן יש אחרות פירכות ועוד מצוי הזיקה שכן לרגל מה

ולרגל.

ראויד"ה אחר כהן שם אין אם ואפי' מזבחי מעם שנאמר

נדחית שהעבודה לוקחיןלעבודה אפילו הא לתוס' דקשיא

לכך טובא כהנים דאיכא נדחית העבודה אין למות אותו

והאמת דוחק. וזה הוא, אלא אחר כהן שם שאין כגון תירצו

רוצה זה שכהן כיון אחר כהן שם יש דאפילו לזה צריך שאין

את לעבוד עשה מצות עליו ויש המזבח לפני ועומד לעבוד

ממנו ומונעים אותו ולוקחין באין ב"ד ושליחי המזבח עבודת

רציחה ומה דקאמר והיינו ממנו נדחית עבודה הרי עבודתו

לעבוד, שרוצה כהן אותו עבודת דוחה כלומר עבודה שדוחה

אותה דוחה רציחה ד"ה שכתב רש"י כוונת odkוזו did m`y

'eke cearl dvexעבודה אין הא התוס' קושיית ליה דקשיא

כיון דמ"מ ותירץ אחרים בכהנים מתקיימת היא שהרי נדחית

חשיב ממנו מונעים ב"ד ושליחי לעבוד רוצה זה שכהן

ממנו. נדחית וכו'עבודה לפי כפיו את ישא לא דוקא ועוד

את שהרג דכהן דאמרינן דהא אמרו ראשון בתירוץ לעיל

מלאו דמים דידכם וקרא הוא חומרא כפיו את ישא לא הנפש

לה ילפינן מקרא דלעולם סברי והשתא בעלמא אסמכתא

הברכה שעיקר כהנים לברכת אלא פסול הזה הכהן אין מיהו

אין בידיו נפש שהרג וכיון הכהנים של ידיהן מבין יוצאת

סניגור. נעשה ובפרישכםקטיגור קרא בההוא וכדכתיב

אלאכפיכם פסול הנפש את שהרג כהן שאין להוכיח באו

המזבח לעבודת נמי שיפסל מזה ללמוד ואין כהנים לברכת

מכם עיני אעלים העם את "ובברככם למיכתב ליה "דהוה

ש"מ מכם" עיני אעלים כפיכם "ובפרישכם אלא כן כתב ולא

משום רק כהנים לברכת ואפילו ראויים הם עבודה דלכל

מבין יוצאת והברכה כפיו את לפרוש צריך הברכה דבשעת

וממילא סניגור נעשה קטיגור שאין פסול הוא לכן כפיו

בעבודת הא החברים הקשו הוא. ראוי המזבח לעבודת

סניגור, נעשה קטיגור אין ונימא בידיו הוא עובד נמי המזבח

דכתיב כפים לשון הכתוב הזכיר כהנים דבברכת דכיון ונ"ל

לפיכך בידים העבודה שעיקר משמע כפיכם" "ובפרישכם

קטיגור דאין זו עבודה יעבדו לא הנפש את שהרגו ידים

עבודת בכתוב הוזכר לא המזבח בעבודת אבל סניגור, נעשה

וכיו"ב הכהן" "ולקח הכהן" "והקריב אלא בפירוש ידים

חשובין הם אין היא בידים המזבח עבודת דודאי אע"ג הילכך

את עושה גופו שאר דאף המזבח עבודת בשבילם ליפסול

מחשבת חשב שאם העבודה את עושה מחשבתו ואף העבודה

העבודה. את פסל למקומו חוץ או נותר

ע"כד"ה דרשינן הוה תבערו ולא וכו' לומר ר"תתלמוד

כרחנו. קראעל מוקמינן הוה תבערו לא דכתב השתא א"נ

דאביי מק"ו יחיד תבערובקרבן לא לן דכתב מקמי כלומר

ודאי וכו' שבת ודוחה חמורה שהיא עבודה ומה ק"ו לן ואית

דאי ציבור קרבן היינו עבודה דוחה דרציחה דקאמר קרא

ליכא יחיד מדכתיבקרבן ליה למידרש צריכינן ולא ק"ו

לן וגלי תבערו לא לן דכתב בתר מיהו לי, המיוחד מזבחי

הוה שבת דוחה רציחה דאין ולימדנו אמת אינו ק"ו דההוא

למידרש צריך הילכך דאביי ק"ו משום יחיד בקרבן מוקמינן

בגליון שהגיה ומי לי. המיוחד איניא"נבמקוםא"כמזבחי

הספר. על מתיישבת זו לשון ואין טעמו יודע

חדשד"ה דבר קרוי "ואין" וכו' שיצא .שאיןצ"ללפי

מיניה***בא"ד גמר דכללו ולמ"ד קאמרוא"ת אמאי

צפון שחיטת לענין רק מיניה גמר אשמותדכללו כל יהיו

מיליוכו' לכל מיניה מתןליגמר טעונות אשמות כל ויהיו

מיניה גמר כללו נימא עריות בפרשת ואף ולילפובהונות

אח מאשת עריות כולהו לייבוםנמי מותרות ונימאויהיו

משמע הסוגיא וממהלך עליה למיכתב הוצרך הכי דמשום

וכו' ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה לדבר דמיא יבמה דאי

שהיה לדבר דמיא יבמה אי אבל עליה איצטריך אמאי ניחא

איצטריך אמאי קשיא וכו' חדש בדבר לידון ויצא בכלל

כגוןעליה. בו חידש דלא דבר אלא מיניה גמר דלא וי"ל

לעכב צפון נמישחיטת אשמות דכולהו חידוש הוי דלא

ב) ז (ויקרא בהדיא בהו דכתיב הם ehgyiבצפון xy` mewna
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my`d z` ehgyi dlerd z`מצורע באשם בו הוסיף רק

ואף מיניה יליף כללו ודאי זה לעיכובא הוי צפון דשחיטת

לעיכובא, צפון שחיטת הויא אשמות לעניןבשאר אבל

התםגמורחידוש כדפרש"י מיניה גמר היה.לא דא"כ

כולו הכלל על ללמד כיוצא החדש בדבר לידון יוצא

היה א"כ מילי כל מיניה גמר דכללו דאמרת דא"כ כלומר

על ללמד שיוצא אותו כמו חדש בדבר לידון שיוצא אותו

כולו. כיוצאהכלל החדש בדבר לידון יוצא היה דא"כ

וכו' ללמד בטעות.בותיבת"בו" חידושנוספה זה ואין

דקתני חידוש לשון ליה קרי ישמעאל רבי היה לא כלומר

'eke "ycg" xaca oecil `vie llka didy xac lkeמי דכל .

לא חידושו את ממנו למד כללו אבל דבר איזה בו שנתחדש

דקתני חידוש לשון ישמעאל רבי ליה didyקרי xac lke

lr `l` cnll `vi envr lr `l cnll llkd on `vie llka

'eke elek llkdאלא חדש דבר ללמד הכלל מן ויצא קתני ולא

מ"מ דין איזה בו שנתחדש דאע"פ קמן הא קתני סתמא ללמד

קרי לא מיניה גמר וכללו יצא כולו הכלל על דללמד כיון

בכללו, ובין בו בין ישנו זה דין סוף דסוף חידוש לשון ליה

כללו חדש בדבר לידון הכלל מן שיצא מי דאף אמרת ואי

חידוש. לשון ליה קרי הוה לא מילי לכל מיניה יליף

ע"ב לאגמראז נפק דלא ולמאי נפק דנפק למאי ה"א

למהנפק נפק דנפק למאי משמע דפשטיה קשה קצת זו לשון

הוא והרי יצא לא מכללו יצא שלא ולמה יצא מכללו שיצא

אבל יצא מכללו שיצא בהונות לענין אדרבה וא"כ כללו, כמו

נכתב לא מכללו-שהרי יצא שלא ואימורים דמים מתן לענין

ויהיה יצא, ואימורים-לא דמים מתן טעון שאינו בהדיא בו

שעמדה הקושיא וזוהי כללו. כמו ואימורים דמים מתן טעון

אין דהכא דנפק התוס' פירשו כך ומשום התוס', דברי בבסיס

כלומר הוא, בהדיא" "כתוב לשון אלא מהכלל יציאה פירושו

דנפק בהונותלמאי מתן כגון בהדיא בו שנכתב נפקלמה

בו יהיה וזה נפקנכתב דלא בוולמאי נכתב שלא ולמה

דמים מתן כגון נפקבהדיא בו.לא יהיה לא וזה נכתב לא

אישתראי "דאישתרא" אח וי"גדאישתראיצ"לאשת ,

א עליהישתרידאישתרי יבוא דיבמה קרא כלומר .

אשת בהדיא-היינו ונכתב דנפק למאי ייבום במצות דמישתעי

דכתיב zndאח zy` didz `l 'ebe eicgi mig` eayi ik

dilr `eai dnai xf yi`l dvegdאח אשת ותהיה -נפק,

אשה אחות בהדיא-היינו נכתב שלא נפק דלא ולמאי מותרת.

שהיא המת אשת תהיה "לא נכתב לא שהרי עריות ושאר

יבמה זר לאיש החוצה ערוה שאר או בתו או אשתו אחות

הכתוב. התירם ולא נפק לא עליה"- יבוא

אח מאשת מצינו במה תיתי סד"א היכיאלא מקשים יש

דבר הוי אח אשת הא אח מאשת מצינו במה למילף בעי

ואין מכללו למד ואינו לעיל כדמסיק חדש בדבר לידון שיצא

בדבר לידון שיצא דדבר דאמרינן דאף וי"ל ממנו. למד כללו

חילוק יש מ"מ ממנו, למד כללו ואין מכללו למד אינו חדש

שיחזירנו עד אופן בשום מכללו למד אינו דהוא ביניהם,

היינו ממנו למד אינו כללו אבל בפירוש לכללו הכתוב

ודאי מצינו מה או ק"ו כגון לימוד איזה יש אם אבל בסתמא

ממנו. למד כללו אין דבסתמא למ"ד אפילו ממנו למד כללו

"מייבמה" אח אשת יטמייבמאצ"למה לקמן הוא וכן

kd`cg`ע"א `xhtne `cg `naiinc inpלקמן וברש"י ,

גט, נתן ד"ה ע"א ל ודף אשמועינן, והכא ד"ה ע"ב כח

ג לעיל בגמ' לתקן יש וכן וגזירה. מדרבנן ד"ה שם ובתוס'

"dnaiin"ע"א `l ineai dvlg ivelg `"edע"א יח ולקמן

"dnaiin" ineai inp dipyשם ineaiעוד dvlg ulgin dipy

"dnaiin" `lע"א ל "dnaiin"ודף inp ineai zixkpשם עוד

"dnaiin" `l ineaiלתקן צריך .naiin`בכולם

אשת מה אח מאשת מצינו במה אשה אחות תיתי סד"א

מייבמא אחאח אשת איסור שרי דרחמנא דחזינן כיון

להתיר ליה חביבה ייבום מצוות אלמא ייבום מצוות בשביל

א"כ ערוה איסור תתייבםבשבילה אשה אחות ונתיראף

ודחי ייבום. דמצוות חביבותא משום אשה אחות מיאיסור

איסורי תרי הכא איסורא חד התם ייבוםדמי מצוות דילמא

מספיק ואינה איסורא חדא בשבילה להתיר לפניו חביבה

ומשני איסורי. תרי בשבילה להתיר לפניו מהוחביבה

אישתרי ואישתרי הואיל שהמושגדתימא ס"ד השתא

יש שיטות שתי פירושו הכי אישתרי" ואישתרי "הואיל

על לעבור מתיר הוא שאין מצוות ישנם שמו, יתברך לפניו

איסורים, כמה ובין אחד איסור בין לקיימם בשביל איסור

איסור לעבור והתיר לפניו חביבות שהם מצוות וישנם

בשביל איסור על לעבור שהתיר ובאותם לקיימם בשביל

מצוה ליכא אבל הרבה, איסורים אפילו התיר לקיימם

אסר או אלא שנים התיר ולא אחד איסור בשבילה שהתיר

איסור בה שהתיר דחזינן מצוה הילכך הכל. התיר או הכל

והיינו בה התיר איסורים הרבה דאף לומר לנו יש אחד
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אישתרידקאמר ואישתרי בההואיל שהתיר וראינו הואיל

יפרש בע"ב (ולקמן הכל בה דהתיר לומר לנו יש אחד איסור

וקא אישתרי). ואישתרי הואיל של הנכון הפירוש מה הש"ס

אישתריבעי ואישתרי הואיל דאמרינן תימרא ומנא

שני בהן התיר ולא אחד איסור בהן שהתיר מצוות יש דילמא

ומשני מהאיסורים. עולא ואמר וכו' שחל מצורע דתניא

לקריו הותר לצרעתו והותר הואיל דחזינןטעם כיון אלמא

לו הותר לבהונות דמים מתן דמצוות חביבותא דמשום

נמי לו דהותר לומר לנו יש כפורים מחוסר כשהוא להכנס

דכל משום הוא ולכאורה דקרי יום טבול כשהוא להכנס

כל התיר ודאי מצוה איזו משום אחד איסור לו שהתיר מקום

אע"פ הא ליה למידחי מצי הוה מצוה. אותה משום איסורים

לא ודאי לקריו" הותר לצרעתו והותר "הואיל עולא דאמר

להכנס יכול קרי בעל שנעשה מצורע דכל עולא סבר

הפסח בערב שלו שמיני שחל מצורע דוקא אלא לבהונות

אלמא אברייתא פליג לא עולא דודאי בברייתא כדקתני

אמרינן לא הפסח בערב שלו שמיני חל שלא כגון בעלמא

דהש" אלא אישתרי, ואישתרי טפיהואיל שפיר ליה פריך ס

eici qipkn oi`y ipiny lila ixw d`x m`y `ler icen `l in

'ekeקתני ובברייתא אברייתא פליג לא עולא ודאי כלומר

בערב שלו שמיני שחל מי אפילו אלמא ביום" בו קרי "וראה

אמרינן לא אלמא נכנס אינו מהלילה קרי ראה אם הפסח

ומשום הואיל אמרינן לא כלומר אישתרי ואישתרי הואיל

איסורים. הרבה נמי התיר אחד איסור התיר המצוה חביבות

וכו' הפסח בערב שלו שמיני שחל סדרמצורע הוא כך

חדש חרס כלי מביא מצרעתו שנרפא אחר המצורע, טהרת

שוחט ציפורים שתי ומביא חיים מים רביעית לתוכו ונותן

עד חרס הכלי לתוך דמה את וממצה האחת הציפור את

השחוטה הציפור את וקובר וחופר במים ניכר הדם שיהיה

את עמהם ולוקח תולעת ושני ואזוב ארז עץ ונוטל בפניו.

שעל ובדם שבכלי במים יחד ארבעתן וטובל החיה הצפור

את ומשלח מצורע של ידו אחר על פעמים שבע ומזה המים

המצורע של שערו כל את הכהן מגלח ואחר החיה. הצפור

ראשו שער לומר צריך ואין הערוה ובית השחי בית אפילו

מכבס ואח"כ כדלעת, שיעשה עד ומגלחו עיניו וגבות וזקנו

ומושב. משכב ומלטמא בביאה מלטמא ויטהר וטובל בגדיו

עדיין האלו הימים שבעת וכל ימים שבעה למנות ומתחיל

חוזר השביעי ביום וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא

השביעי יום של זו טבילה שטבל ומשעה וטובל, ומגלח

עיקר ממנו סרה כלומר הערב, עד יום טבול נעשה לטהרתו

וא"צ חולין של ומשקין אוכלין אפילו מטמא ואינו טומאתו

לענין טומאה סרך קצת בו שנשאר אלא וכלים, אדם לומר

לאכול נטהר שמשו וכשיעריב ומקדש. וקדשים תרומה

באכילת ואסור כפורים מחוסר הוא עדיין אך בתרומה

בבוקר למחר כפרתו. שיביא עד למקדש ולהכנס קדשים

את עמו ומביא למקדש בא לטהרתו שמיני יום שהוא

הוא ועדיין קרבנותיו הקרבת שתיגמר וקודם קרבנותיו

הימנית ידו בהן על האשם מדם הכהן נותן כפורים מחוסר

זו דם ונתינת הימנית, אזנו תנוך ועל הימנית רגלו ובהן

הן מחנות שלש שכינה. במחנה כלומר ה' לפני להיות צריכה

המוקפות ערים וכן ירושלים כל הוא ישראל" א."מחנה

הבית הר כל הוא לויה" ב."מחנה נון בן יהשוע מימות חומה

הפנימית העזרה הוא שכינה" ג."מחנה הנשים ועזרת

והמזבח. ההיכל ובה ישראל עזרת או סתם עזרה הנקראת

ב) ה (במדבר rexvכתיב lk dpgnd on eglyie i"pa z` ev

dpgnl uegn l` eglyz dawp cr xkfn ytpl `nh lke af lke

mkeza okey ip` xy` mdipgn z` e`nhi `le meglyzכאן

ומן הטמאים. את המחנה מן שישלחו ול"ת בעשה הזהיר

יש אלא שווים, הטמאים כל שלא חכמים למדו הפסוקים

משתי רק שמשתלח ויש המחנות שלש מכל שמשתלח

מכולם חמור מצורע אחד. ממחנה רק שמשתלח ויש מחנות

מי וכל קרי ובעל זב מחנות, לשלש מחוץ משתלח והוא

משתי אלא משתלח אינו מגופו עליו יוצאה שטומאה

טמא ישראל, במחנה לויה-ומותר ומחנה שכינה מחנות-מחנה

אלא משתלחים אינם עצמו מת ואפילו מת וטמא שרץ

אבל בטומאתם כשהם זה וכל שכינה. אחד-מחנה ממחנה

יום טבולי אלא טומאתם בחומר אינם מטומאתם שטבלו אחר

אפילו הילכך שכינה, ממחנה אלא משתלחים ואינם הם

להיכנס יכול טהרתו לסדר השמיני ביום שטבל מצורע

במחנה אלא אסור ואינו ישראל למחנה וכ"ש לויה למחנה

שכינה, במחנה אלא אסור אינו שטבל קרי בעל וכן שכינה

יום טבול יכנס שלא וגזרו חידשו המלכים שבזמן וחכמים

טהרתו לסדר השמיני ביום מצורע כל נמצא לויה. למחנה

מחוסר שהרי שכינה למחנה להכנס מדאורייתא אסור

למחנה והנכנס קרבנותיו הביא לא שעדיין הוא כפורים

זה מצורע ונמצא כרת. חייב כפורים מחוסר כשהוא שכינה

מדאורייתא אסור וטבל, לטהרתו שמיני ביום קרי שראה

מחוסר שהוא מפני חדא טעמים, משני שכינה למחנה להכנס
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והנכנס דקרי יום טבול הוא שהרי ועוד דמצורע, כפורים

אע"פ הילכך כרת. חייב יום טבול כשהוא שכינה למחנה

שיתנו שכינה למחנה השמיני ביום להכנס צריך שהמצורע

יא) יד (ויקרא שנאמר בהונותיו על odkdדמים cinrde

mze`e xdhind yi`d z` xdhnd(קרבנותיו d'(את iptl

" ה' "לפני לעמודמדקאמר צריך המיטהר שהמצורע משמע

על דמים יתנו ושם שכינה מחנה דהיינו הפנימית בעזרה

דרשו בכרת והוא כפורים מחוסר שהוא כיון מ"מ בהונותיו,

בשער עומד אלא שכינה במחנה ממש עומד דאינו חכמים

לבין לויה) מחנה (שהיא הנשים עזרת בין שהוא ניקנור

שער של הפתח (ועובי שכינה מחנה שהיא הפנימית עזרה

ומשם שם) לעמוד המצורעים שיוכלו כדי נתקדש לא ניקנור

בהונותיופ על דמים שיתנו העזרה לתוך ומכניסה ידו ורש

לתוך נכנס דאינו לטהרתו שמיני ביום קרי ראה שאם וכ"ש

לתוך ידו ופורש ניקנור בשער עומד אלא ממש העזרה

נכנסהעזרה. אחר יום טבול שאין אע"פ חכמים אמרו

נכנס אחר יום טבול דאין קאמר דמדאורייתא ס"ד השתא

zxkמדקתני ea oi`y dyr dgcieדטבול קי"ל הא קשה וזה ,

והיינו אחד ממחנה אלא משתלח ואינו לויה למחנה נכנס יום

רבי מפרש כך ומשום לעיל, שפירשנו כמו שכינה מחנה

ביהיוחנן לית עשה אפילו תורה בברייתאדבר דקתני והא

zxk ea oi`y dyr dgcieזו דגזירה דכיון דרבנן, עשה היינו

בקהל יהושפט "ויעמוד שנאמר בתנ"ך נזכרה יום דטבול

היא דמדרבנן אע"ג הילכך החדשה" החצר לפני וגו' יהודה

עשה. לה למיקרי ושייך תורה לדבר קצת דוקאדמיא זה וכל

ואין ביאה שמה לא במקצת דביאה דסבר יוחנן לרבי

ודאי דזה לבהונות ידו מכניס מה מפני לנמק באה הברייתא

ליתן צריך ואין במקצת ביאה אלא הוי דלא איסור בו אין

לו התירו מה מפני טעם ליתן באה אלא התירו למה טעם

דקתני הא ולפי"ז לויה מחנה דהיינו נשים לעזרת ליכנס

הנשים לעזרת היינו נכנס" אחר יום טבול שאין "אע"פ

לעזרת נכנס יום טבול כל מדאורייתא הא יוחנן לרבי וקשיא

וידחה כרת בו שיש עשה יבוא "מוטב דקתני הא וכן הנשים,

לעזרת יום טבול כניסת איסור ר"ל כרת" בו שאין עשה

אין הא יוחנן לרבי וקשיא כרת בו שאין עשה הוי הנשים

לעזרת ליכנס מותר יום טבול דמדאורייתא כלל עשה בזה

דהברייתא ולפרש לדחוק יוחנן רבי הוכרח לכך הנשים,

אבל מדרבנן. עשה היינו דקתני ועשה דרבנן באיסור מיירי

ליתן באה הברייתא ביאה שמה במקצת דביאה דסבר לעולא

שהיא לעזרה ידו להכניס יום לטבול התירו מה מפני טעם

נכנס" אחר יום טבול שאין "אע"פ דקתני והא שכינה מחנה

למחנה נכנס יום טבול אין דמדאורייתא מדאורייתא היינו

היינו כרת" בו שאין עשה "וידחה דקתני הא וכן שכינה

למחנה להכנס עשה איסור איכא דמדאורייתא מדאורייתא

יום. טבול כשהוא עשהשכינה "שיבוא" יבואצ"למוטב

בתוס' הוא וכן ע"א צב ובפסחים ע"ב לב בזבחים הוא כן

כאן.

החדשה החצר' 'לפני יהודה בקהל יהושפט אותוויעמוד

שבידיהם מטומאה ישראל טבלו הילכךהיום יום טבולי והיו

"לפני עמדו אלא הבית הר דהיינו החצר לתוך נכנסו לא

החדשההחצר". חצר והאמאי החדשה חצר לה קרי אמאי

ומשני שלמה. מימות היא ואמרוישנה דברים בה שחדשו

אל יום לויה(כצ"ל)טבול למחנה הבית.יכנס הר דהיינו

לפני יהודה בקהל יהושפט "ויעמוד דקרא פירושה והכי

וא"ת יום, טבולי שהיו לפי הבית להר נכנסו ולא החצר"

לויה, למחנה נכנס יום טבול מדאורייתא הא נכנסו לא אמאי

היום. באותו שחדשו חדשה תקנה זוהי "החדשה" תשובה

החצר "לפני כלומר החצר על קאי דחדשה סבר מתחילה

ישנה הא חדשה לה קרי אמאי ליה מיבעיא הילכך החדשה"

החצר" "לפני דקרא פיסוקא דהכי ומתרץ שלמה מימות היא

היא. חדשה תקנה וזו וה"ק היא אחריתי מילתא וחדשה

לקרויו הותר לצרעתו והותר הואיל טעם מה עולא ואמר

שביולקריוצ"ל ומשבי כליו ומכלי פריו יאמר שמפרי כמו

ע"ב לב זבחים בגמרא הוא וכן קריו, יאמר מקרי כך אף

eixiwl,חי נשא ואח"כ ד"ה ע"א ח לקמן ברש"י הוא וכן .

ע"א סז פסחים בתוס' הוא וכן מודה, לא מי ד"ה שם ובתוס'

רב, אמר ד"ה ע"ב ו יומא ובתוס' נתקו, הכתוב ד"ה

הוא. ונכון ועוד, כאן הריטב"א ובחידושי

לקריו הותר לצרעתו והותר הואיל עולא א"כואמר וא"ת

הוי לויה למחנה להכנס דהותר דטעמא בברייתא קתני אמאי

שאין עשה וידחה כרת בו שיש עשה שיבוא "מוטב משום

כדאמר לקריו הותר לצרעתו דהותר משום הל"ל כרת" בו

שאם עולא מודי לא מי קאמר ע"ב ח דלקמן ועו"ק עולא,

ופירשו וכו' לבהונות ידו מכניס שאין שמיני בליל קרי ראה

ביום בו קרי וראה דקתני כן מוכח דברייתא דמלישנא בתוס'

הא לא, שמיני בליל קרי ראה אם תנאמשמע אינו עולא

קתני והא למימר לגמ' וה"ל ברייתא על לחלוק יכול ואינו



eaydnlg`e ע"במו ז

שייך אין מודי" לא "מי לשון אבל וכו', ביום בו קרי וראה

חולק. דאינו אמרינן ומסברא לחלוק שיכול במי אלא לומר

בברייתא דגרסי הישיבה בני גירסת על פליג דעולא ונ"ל

כרת" בו שאין עשה וידחה כרת בו שיש עשה שיבא "מוטב

והיינו לקריו" הותר לצרעתו והותר "הואיל בברייתא וגריס

לקמן הגמ' lilaדקאמר ixw d`x m`y `ler icen `l in

zepedal eci qipkn oi`y ipinyפליג דעולא אע"ג כלומר

פליג לא ברישא מ"מ " וכו' והותר "הואיל וגריס בסיפא

ביום" בו קרי "וראה דגרסי הישיבה בני לגירסת ומודה

לא שמיני בליל קרי ראה אבל ביום בו ראה דוקא ומשמע

דקאמר עולא לפי קרבן. בה להביא הראויה בשעה יצא דלא

הוא לקריו הותר לצרעתו והותר הואיל משום הוי דטעמא

ידו מכניס השמיני ביום קרי שראה מצורע סתם אפילו הדין

בברייתא דקתני והא axraלבהונות ely ipiny lgy rxevn

leah oi`y t"r` minkg exn` lahe meia ea ixw d`xe gqtd

'eke xzede li`ed qpkp df qpkp xg` meiלכאורה דמשמע

אלא כן, אינו הפסח, בערב שלו שמיני שחל משום דדוקא

ידו מכניס שמיני ביום קרי שראה מצורע דכל קתני רבותא

חל שאם והו"א מכניס אינו שמיני בליל ראה ואם לבהונות

מכניס שמיני בליל ראה אפילו הפסח בערב שלו שמיני

ראה אם הפסח בערב שלו שמיני שחל מצורע דאפילו קמ"ל

מכניס קרבן בה להביא הראויה בשעה שיצא ביום בו קרי

שהיא בשעה יצא שלא שמיני בליל ראה ואם לבהונות ידו

והחברים לבהונות. ידו מכניס אינו קרבן בה להביא ראויה

לצרעתו והותר הואיל הוי הטעם דעיקר עולא דסבר פירשו

סמכינן מקום בכל דלאו לומר באה והברייתא לקריו, הותר

יכנס לא שאם כגון הצורך במקום דוקא אלא טעמא האי על

"מוטב דקתני והיינו בכרת. שהוא פסח קרבן ממצות יתבטל

כלומר כרת" בו שאין עשה וידחה כרת בו שיש עשה יבא

הכא וכו' והותר הואיל הטעם על סומכין אנו אין דבעלמא אף

צורך הוי יבום במצות וכן וכו', שיבא דמוטב עליה סמכינן

שם לאחיו להקים יוכל לא הלאו על יעבור לא דאם

לך. שפירשתי כמו הנכון הפשט רק דוחק והוא בישראל,

ד"ה הביתרש"י "בהר" לבוא וצריך וכו' שלו צ"לשמיני

***בא"דלהר לעזרה. "ידיו" לקמןידוצ"לולהכניס וכן

צ"ל בכולם ע"א ח לקמן בגמ' וכן בתוס' מכניסידווכן דאינו

המצורע מכניס תחילה ואומנם הימנית. ידו אלא לבהונות

אצלו ידיו ומושך וחוזר האשם ראש על לסמוך כדי ידיו שתי

מן שיתנו כדי לעזרה ידו מכניס שוב האשם שחיטת ואחר

דאין הימנית ידו אלא מכניס אינו ואז בהונותיו על הדם

הלכות רמב"ם עיין הימנית ידו על אלא הדם מן נותנין

שחייב יתכן ידיו שתי הכניס ואם ה"ב, פ"ד כפרה מחוסרי

מידי ידיו שתי והכניס אחת ידו להכניס דאפשר כיון כרת

מחלוקת זה ודבר בארוכה, לו ובא קצרה דרך לו אהיה דהוה

עיי"ש). עולא ואמר (ד"ה התוס' תירוצי שני בין הוא

שנאמר***ד"ה דברים באלו כדמפרש וכו' קרי וראה

עמו יוסף עצמות את משה כדמפרשויקח דקאמר תימה

גרסינן דהכי ונ"ל קרא, אלא פירושא מייתי ולא דברים באלו

רש"י אתבדברי משה ויקח שנאמר דברים באלו כדמפרש

במחיצתו עמו עמו יוסף רש"יעצמות לשון היא וכך

***ד"ה לקריושבתוס'. ***ד"הוטבל ויעמודכצ"ל.

שבידיהם מטומאה ישראל נטהרו היום אותו יהושפט

הימים האבדברי הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן הרב הקשה

שבידיהם מטומאה ישראל שנטהרו כתב לא הימים בדברי

טו) כט (ב הימים בדברי דכתיב והא יהושפט, של בדורו

'd ixaca jlnd zevnk e`eaie eycwzie mdig` z` etq`ie

'd zia xdhlולא חזקיהו בימי אלא הוא יהושפט בימי לאו

והלוים הכהנים אלא שבידם מטומאה ישראל שנטהרו מיירי

שטימאוהו מטומאה המקדש את וטיהרו נטהרו לבדם

רש"י כוונת היא דהכי ונ"ל יהושפטהראשונים. ויעמוד

שבידיהם מטומאה ישראל נטהרו היום מקראאותו ולאו

ומ"ש היא קבלה אלא ליה הימיםילפינן למימרבדברי לאו

ר"ל אלא ישראל נטהרו היום שבאותו כתיב הימים דבדברי

יהו "ויעמוד זה בדבריומקרא הוא יוחנן רבי שהזכיר שפט"

***ד"ה עולאהימים. "דאמר" זבחים במסכת עולא ואמר

.אמרצ"ל

וכו'תוד"ה דהיינו נפק דנפק בפירושלמאי כוונתם פירשנו

עיי"ש. הגמ'

מדרבנןד"ה נמי בחיל נכנס אין מת וטמא וכו' קרי וראה

מדרבנןצ"ל בחיל נכנס אין נמי מת דקאמריוטמא הא

מת לקמן.וטמא מ"ש ועיין מת דטמא יום טבול ר"ל

דטמא***בא"ד בין קרי דבעל בין איירי יום טבול ובכל

התם בהו איירי דקא ונבילה שרץ אינםמת אמאי וא"ת

חיל גבי מדקתני בפשטות mylמוכיחים qpkp zn `nh oi`y

ליכנס שאסור מי משמע הימנו מקודשת נשים עזרת וקתני

ליכנס אסור מת וטמא נשים בעזרת ליכנס שאסור כ"ש בחיל

בעזרת ליכנס אסור מת שטמא לאוכוחי בעו דלא וי"ל בחיל.

נשים. בעזרת ליכנס אסור מת דטמא יום שטבול אלא נשים
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אומר היית נשים בעזרת אסור מת דטמא מוכחי הוו דאי

יום טבול על אבל עצמו מת טמא על אלא גזרו לא דילמא

קרי "וראה דקתני דהא פירש"י ובצדק גזרו לא מת דטמא

דטמא משום היינו שטבל מת טמא קתני ולא וטבל" ביום בו

ביה למיתני שייך ולא נשים בעזרת אסור אינו שטבל מת

אחר יום דטבול נכנס" זה נכנס אחר יום טבול שאין "אע"פ

***בא"ד נכנס. נמי מת דאשתלחדטמא דאע"ג

מחנותמדאורייתא לב' בעלחוץ שכינה, ומחנה לויה מחנה

אי מחנות. לב' חוץ מדאורייתא משתלח שטבל קודם קרי

מת טמא דוקא הו"א מת דטמא יום טבול תני הוה

למחנה חוץ אלא טבילה קודם משתלח אינו דמדאורייתא

טבילה אחר להשתלח מדרבנן עליו כשגזרו הילכך שכינה

קרבן כמו כרת במקום דבריהם העמידו לא מחנות לב' חוץ

חוץ מדאורייתא משתלח טבילה שקודם קרי בעל אבל פסח,

לב' חוץ טבילה אחר להשתלח עליו כשגזרו מחנות לב'

קרי. בעל קתני לכך כרת, במקום אף דבריהם העמידו מחנות

"שהיה"צריךד"ה נכנס ***בא"דשהואצ"לזה .

לעזרה "ידיו" ד"הידוצ"לולהכניס רש"י על מ"ש עיין

***בא"ד שלו. דלאשמיני ה' לפני זה דאין ריב"ן ופירש

העזרה באויר קדושהוי משמע ה' דלפני ריב"ן סבר

כלומר ממש ה' נוכח עומד נמי ומשמע העזרה בקדושת

באויר העומד והמזבח, ההיכל שבו רשות באותה שיעמוד

השער חלל בתוך העומד אבל ממש ה' נוכח הוא הרי העזרה

קדושה ואותה העזרה בקדושת קדוש השער שחלל אע"פ

עומד אלא והמזבח ההיכל נוכח עומד הוא אין מ"מ הם ממש

הוא וחשיב לעצמו רשות הוי שהשער והמזבח ההיכל בצד

אחרת. ברשות ומזבח וההיכל אחת ורשות נראהבאויר ואין

בקדושת קדוש הוה לפני(כצ"ל)דאי שפיר הוי העזרה

הבית,ה' כמו רשות אותה הוי והשער שער לו יש בית דכל

אויר דחשיב ה' לפני שפיר הוי ליה מקדשין הוו אי הילכך

העומד ודאי קדשוהו דלא כיון מיהו אחת, רשות כלומר אחד

ולא לויה מחנה באויר עומד דהוא ה' לפני חשיב לא שם

***בא"ד שכינה. מחנה בשבילבאויר דעשוי ר"ת ואומר

בחמה השער עליהם שיגין שם שיעמדו מצורעים תקנת

לגביוכו' זה כעין בגמ' שם שאמרו ע"ב פה בפסחים עיין

ירושלים. שערי

מילתאד"ה לאו וכו' כרת בו שיש עשה יבוא מוטב

וכו' היא דידחהדפסיקא לקמן דמפרשים לשיטתם כן כתבו

דלאו הכא פירשו ולכך דרבנן, עשה היינו כרת בו שאין עשה

דרבנן, גזירה דוחה כרת בו שיש דעשה היא דפסיקא מילתא

דרבנן גזירה דוחה אינו כרת בו שיש עשה דפעמים

בו שאין דעשה למפרש אבל ע"א. צב בפסחים כדאשכחן

היא, דפסיקא מילתא ודאי דאורייתא, עשה היינו דקתני כרת

כרת. בו שאין עשה דוחה כרת בו שיש עשה דלעולם

לפלוגיד"ה אתא לא יוחנן רבי וכו' אמר יוחנן רבי

הוא תנא דלאו אתאאברייתא יוחנן רבי דילמא תימה

עצמו דברי דלאו הוא תנא דלאו אע"ג אברייתא לפלוגי

בגמ' כדאמר קאמר רבי בשם אלא dycgdקאמר xvg i`n

dpgnl qpki l` mei leah exn`e mixac da eycgy iax xn`

dielכמו רבי אמר גרסי הוו לא דהתוס' פשוט נ"ל לכן .

משאר נראה וכן יוחנן רבי אמר גרסי אלא בגליון שכתב

ברייתא*בא"ד**ראשונים. "דפליגי" נראה אין מ"מ

***בא"דדפליגאצ"לדהכא "להכי". דמי דכזב קאמר

בכריתות לה ***בא"דדלהכיצ"למייתי השתא. וניחא

דזבחים פ"ב ומחוסר***בא"ד.דברישצ"ל"בריש"

מדאורייתא "שרי" ***בא"דושריצ"לכפורים היינו.

"על" אלא אחת טומאה "על" דאינו יוםמשום טבול

אלאצ"למשום אחת טומאה משום דאינו משום היינו

משום יום .טבול

תבואד"ה לא המקדש ואל וכו' עולא ד.ואמר יב ויקרא

וכו' לומר יש שלוועוד שמיני ד"ה לרש"י בפירושנו

שם. עיין התירוצים, שני בין מינה נפקא מאי מידיפירשנו

בארוכה לו ובא קצרה דרך לו אהיה ידדהוה שבועות

ע"ב.

ע"א דמגוגמראח חי נשא ואח"כ מת דנשא היכא תינח

כיוןוכו' פירושו אישתרי" ואישתרי ד"הואיל סברת את

אף א"כ אחד איסור בשבילה והתיר ליה חביבה זו שמצוה

מצוה לקיים בשביל כולם יתיר איסורין כמה שיהיו במקום

ואישתרי הואיל הו"א עליה לאו דאי אמרת הכי ומשום זו

אשה אחות שהיא אח אשת נמי אישתרי אח אשת איסור

אישתרי" ואישתרי "הואיל אלא כן ואינו איסורי. תרי דהיינו

מצוה לעשות לו אמר שמו ישתבח שהקב"ה מי פירושו

אח"כ אם אפילו הרי איסור איזה בשבילה ולעבור מסויימת

חייב הוא עדיין חדש איסור בה ונוצר המציאות השתנתה

שהשתנתה עכשיו לומר לו ואין לו, שאמר כמו לעשותה

התיר שאותו האיסור שאינו חדש איסור בה ונוצר המציאות

חדש איסור בה שנוצר אע"פ אלא המצוה, עלי נאסרה לי
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לעשות מתיר הקב"ה שכאשר לו מותרת הזו המצוה עדיין

אומר הוא אין מצוה שהיא איזו לקיים בשביל מסויים איסור

לך מותרת זו מצוה אלא עליו עבור קום לך מותר זה איסור

עוד בה נוצר לו שהתירה אחר אם אפילו הילכך קיימה, קום

מותרת היא עדיין הרבה איסורין עוד בה נוצרו ואפילו איסור

המצוה את אלא לך התיר המסויים האיסור את לא שהרי

עליו מצוה אחיו כשמת עליו. תאסר לא ושוב לו התיר עצמה

הלכך אח אשת איסור אצלו והותר אחיו אשת את לייבם

ולא לייבמה מותר הוא עדיין אחותה את נשא שאח"כ אע"פ

והיינו עליו, אישתרינאסרה ואישתרי כיוןהואיל כלומר

יאסרנה לא שוב קיימה קום לך מותרת זו מצוה לו שאמר

זיקת גדר מהו שיטות שתי בזה יש ע"א יג לקמן מיהו עליו.

אחת לשיטה לייבמה. עליו מצוה הקב"ה ואימתי ייבום

בשעת נוצרת ליבם היבמה של הזיקה כלומר מפלת" "מיתה

איסור את לו מתיר הקב"ה מיתה בשעת ורק בעלה מיתת

מות אחר אם זו שיטה ולפי לייבמה. אותו ומצוה אח אשת

בה לומר לנו שיש זו, תאסר לא אחותה את אחיו נשא בעלה

הקב"ה בעלה מיתת שבשעת כיון אישתרי" ואישתרי "הואיל

כמי הוא והרי שבה אח אשת איסור לו והתיר לייבמה ציווהו

ולכן לך מותרת הזו האשה ייבום של זו מצוה לו שאמר

קודם אחותה את נשא אם אבל עליו, תאסר לא ואילך מכאן

אחותה את שנשא בשעה שהרי זו נאסרה ודאי אחיו מיתת

הואיל בה לומר ואין הייבום על הקב"ה ציווהו לא עדיין

ציווהו ולא לו הותרה לא מעולם שהרי אישתרי" "ואישתרי

להיווצר שצריכה השעה שהיא בעלה מיתת שבשעת לייבמה

שיטה ולפי אשה. אחות משום עליו אסורה היתה כבר הזיקה

קדושיה בשעת נוצרת הזיקה כלומר מפילים" "נישואין שניה

לבין בינה קדושין נעשים הקדושין פרוטת מתן שבשעת למת

וכאי בעלה אחי לבין בינה זיקה ונעשית להבעלה פירש לו

שאם וע"מ לו שתתקדש ע"מ זו פרוטה לה נותן שהוא בעלה

זקוקה תהא אלא לשוק להנשא תוכל לא בנים בלא ימות

את מצוה הקב"ה קדושין משעת וכבר לו, להתייבם לאחיו

בנים בלא אחיך שימות בשעה לו ואומר הייבום על האח

אחותה את נשא אפילו זו שיטה ולפי לך. מותרת אשתו תהא

אחותה את שנשא ובלבד עליו תאסר לא אחיו מיתת קודם

בינו הזיקה נוצרה הקדושין משעת שהרי אחיו, קדושי אחר

אם הייבום על מצווהו הקב"ה שעה ומאותה היבמה לבין

כיון אישתרי" ואישתרי "הואיל בה לומר לנו ויש אחיו ימות

שאם מצוך אני עתה לו ואמר זו של יבום על הקב"ה שציוהו

אם אפילו עליו תאסר לא שוב אשתו את תייבם אחיך ימות

בסוגיין השיטות שתי הם ואלו אחותה. היכאישא תינח

אשת איסור דאישתרי דמגו חי נשא ואח"כ מת דנשא

אשה אחות איסור נמי אישתרי הש"סאח סבר השתא

קדושי משעת כבר נוצרת הזיקה כלומר מפילים" "נישואין

לו ואומר הייבום על מצווהו הקב"ה שעה ומאותה הראשון

וכבר בנים בלא בעלה כשימות לך מותרת תהא זו אשה

אישתרי. ואישתרי הואיל בה לומר לנו יש קדושין משעת

ואח"כ ומת מת דנשא היכא תינח נמי מת נשא ואפילו

וכו' חי הזיקהנשא כלומר מפלת" "מיתה סבר השתא

הייבום על ציווהו שעה מאותה ורק מיתה בשעת נוצרת

לנו יש שעה מאותה ורק הזו האשה ייבום את לו והתיר

את נשא אם הילכך אישתרי, ואישתרי הואיל בה לומר

ואישתרי הואיל בה לומר לנו אין אחיו שימות קודם אחותה

אישתרי.

ביני "דביני" ליה ***ביניצ"לדחזיא חי. נשא ואח"כ

כלל ליה איחזיא כללצ"ל"לא" ליה איחזיא לא .הא

לבהונות*** "ידיו" מכניס עלידוצ"לשאין מ"ש עיין

*** שלו. שמיני ד"ה ע"ב ז דף אתיארש"י אימא בעית ואי

דצ"לבהיקישא אתיאנראה סד"א אימא בעית ואי

יונה***.בהיקישא "מדרבי" יונהצ"לבהיקישא .דרבי

אשה*** לאחות "דאקשת" חזית להוצ"למאי .דאקשת

אח לאשת אקשינהו אשה לאחות להו דאקשת חזית מאי

ולא ויחלצו ספיקא הוו נקיש מינייהו להי לן דמיספקא וכיון

וכן לפוטרה 'עליה' בהדיא בה דכתיב אשה אחות יתייבמו,

דכתיב בהדיא קרא דמיעטא בעולמו היה שלא אחיו אשת

שלש ושאר היבום ומן החליצה מן פטורות יהיו 'יחדיו'

ואמאי מתייבמות ואינן חולצות ספיקא דהוו עריות עשרה

וצרות צרותיהן פוטרות נשים עשרה חמש במתניתין קתני

דאברייתא פירש ורש"י הייבום. ומן החליצה מן צרותיהן

מיוחדת אשה אחות מה דקתני מקשה קא ע"ב) (ג דלעיל

מקישם. אשה לאחות אלמא וכו' על וחייבין ערוה שהיא

כבר מצינו, במה אלא להו יליף בהיקיש לאו לעיל וא"ת

דאהיקש אשה) אחות מה (ד"ה ע"ב ג לעיל התוס' כתבו

סמיך. יונה דרבי

מקישינן לחומרא וחומרא לקולא אימא בעית י"מאי

כיון קשה ולפי"ז הוא, לחומרא דאורייתא ספיקא דכל משום

היבום ומן החליצה מן פטורות אמאי ספיקא אלא הוו דלא
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מיוחד שדין וי"מ מתייבמות. ואינן חולצות הספיקות כל הלא

לקולא להקיש לך שיש מקום כל מסיני למשה נאמר להיקיש

הוא. ודאי אלא הוא ספיקא ולאו לחומרא הקיש ולחומרא

וכו' תרי הכא אימא בכלואיבעיתצ"ל"איבעית" וכן .

השני וכו' אימא איבעית וכו' אימא בעית אי שאומר מקום

אימא איבעית קרא אימא מ"איבעית חוץ אימא ואיבעית צ"ל

סברא".

ילפינן לא מחדא עלותרי משיבין אין הא מקשים יש

בד"ה כדפרש"י ילפינן נמי מחדא תרי ואפילו ההיקש

ואפילו ההיקיש על משיבין אין דודאי וי"ל אימא. ואיבעית

לאחות לאקושינהו דאיכא הכא מיהו ילפינן נמי מחדא תרי

ולמילף אח לאשת לאקושינהו ואיכא מתרי תרי ולמילף אשה

מחדא. תרי וילפינן מתרי תרי שבקינן לא מחדא תרי

צרה למיסר קרא איצטריך לאכי צרה דאף מסיק ולקמן

במקום שלא צרה למישרי קרא איצטריך וכי קרא בעיא

אמר דרבא ונ"ל צרהמצוה. "למיתר" קרא איצטריך כי

שמעו הישיבה צרהובני רפויה"למיסר" למיתר של שהתיו

סמך. כמו קצת ונשמעת היא

קרא צריכה לא גופהצ"ל"וערוה" ***וערוה תניא. והא

וכו' לי הגיהאין הב"ח קתניבהגהות שבכלוהא הוא, ונכון

אומר שלימה ברייתא שמזכיר תניאמקום במקוםוהא אבל

קטע ממנה מצטט והשתא בשלמותה הברייתא נזכרה שכבר

אומר קתניקטן .והא

היא אלא לי אין קתני קראוהא דמההוא אמרת אי בשלמא

היא" אלא לי "אין דקתני והא גופה דערוה פטור אף ילפינן

דמזכיר הא ניחא היא, אלא לי אין דעליה קרא מההוא היינו

דעליה. קרא למידרש דאתיא ברייתא בההיא גופה ערוה את

ילפינן דמסברא קרא צריכה לא גופה דערוה אמרת אי אלא

אלא לי אין מסברא היינו היא" אלא לי "אין דקתני והא לה

ברייתא בההיא גופה ערוה את מזכיר אמאי קשיא היא,

קרא מההוא לאו גופה ערוה והא דעליה קרא למידרש דאתיא

ומשני מסברא. אלא לה צרתהילפינן דבעימשום כיון

אלא לי "אין קתני להכי קרא מההוא דצרתה פטורא למידרש

פטורה גופה דהיא ידעינן מסברא כלומר מנין" צרתה היא

צרתה יליף והדר מסברא אתיא לא צרתה הא מנין צרתה

ופריך קרא. הןמההוא אלא לי אין קתני ילפותאוהא גבי

דערוה משמע הן אלא לי אין קתני אשה מאחות מצינו דמה

ערוה אלמא מצינו במה אלא לה ילפינן מסברא לאו גופה

ומשני מסברא. אתיא לא צרותיהןגופה "איןמשום וה"ק

מה ע"י להו למילף בעית את מנין" צרותיהן הן אלא לי

מצית לא מצינו דממה לך אומר ואני אשה מאחות מצינו

כלל ילפותא בעו לא הא עצמן והן עצמן הן אלא למילף

לצרותיהן. אלא ילפותא צריכינן ולא להו ידעינן דמסברא

עריות של צרות לאסור אימא ועריות צרות ישלאסור

דו' מפרש אלא דאינו וי"מ הברייתא. לשון דמגיה מפרשים

תיבה בראש כשהיא ו' שהאות של, פירושה "ועריות" של

לשון משמשת היא פעמים לשונות. בכמה משמשת היא

ד) יא (משלי כמו "dwcve""אבל" dxar meia oed lirei `l

zenn livz"אם" לשון משמשת היא ופעמים צדקה. אבל פי'

ע"ב) ס (קדושין lrכמו il zycewn z` ixd dy`l xne`d

el "yie" zycewn ef ixd xtr xek zia il yiy zpnיש אם פי'

היא וכאן הרבה. אחרים בלשונות משמשת היא ופעמים לו.

"של", לשון zeixreמשמשת zexv.עריות של צרות

שלא צרה למישרי וחד מצוה במקום צרה למיסר חד

מצוה טעמאומקשהבמקום דולקחהמאי קרא הא כלומר

אחרת את ולא זו את ולקחה איסורא אלא היתירא משמע לא

ולא זו את ויבמה איסורא אלא היתירא משמע לא ויבמה וכן

ליה דרשת והיכי להיתירא דרשת מינייהו והי אחרת, את

ומשני ויבמהלהיתירא. ליהויבם דדרשינן קרא הוא

ליה דרשינן והכי צרהלהיתירא דאסירא הוא ייבום במקום

" צרה שריא ייבום במקום elשלא dgwle dilr `eai dnai

"dnaie dy`lליה דרוש ויבמה ומדכתב ויבם למיכתב ה"ל

ולא לזו "ולקחה" אמרינן אימתי כלומר מפיק בלא ויבמה

במקום "ויבמה" אומר הוי הצרה את ואסרינן לאחרת

ערוה צרת היתה לא אם יבמה להיות ראויה זו צרה שהיתה

ראויה היתה שלא במקום אבל מאחיו, לו כשנפלה כלומר

שריא. מנכרי לו שנפלה כגון יבמה להיות

ל"ת דוחה עשה דאין משום קרא תיבעי לא נמי צרה

כרת בו הוהשיש לא דצרה קרא כתב הוה לא אי הא וא"ת

אסרינן הוה לא וממילא היא כרת בכלל צרה דאף ידעינן

ליכתוב לא ליה מיבעיא קא דהכי פירש"י בייבום, צרה

צר דאף ללמדנו "לצרור" יכתוב אבל כרת"עליה" בכלל ה

בכלל צרה דאף ללמד "לצרור" כתב הוה אי הא ותימה היא.

דצרה למימר טעינן הוה "עליה" כתב הוה ולא היא כרת

הוצרך לכך מצוה במקום שלא ובין מצוה במקום בין אסורה
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במקום שלא דאסירא הוא ייבום דבמקום ללמד עליה לכתוב

ונ"ל מעיקרא. דעתיה סלקא ומאי כדמסיק שריא ייבום

לאיסורא אלא להתירא אתי לא דעליה סבר דמעיקרא

אסורה היא מצוה מקום דהיינו עליה במקום אף דמשמע

להתירא אתי דעליה אמרת דאי מצוה במקום שלא וכ"ש

מצוה במקום שלא אבל אסורה מצוה במקום דוקא למימר

שלא אסורה תהא מצוה במקום נמי גופה ערוה א"כ שריא

קאי, גופה בערוה קרא דעיקר מותרת תהא מצוה במקום

במקום שלא ובין מצוה במקום בין אתא לאיסורא קרא אלא

לה יליף מסברא מצוה במקום שלא מותרת דצרה והא מצוה

הן אין שוב הבעל ומת נכרי מאדם בתו צרת שהיתה דכיון

ולמה בתו צרת מיקריא לא הבעל שמת אחר והשתא צרות

בנים בלא אחיו ומת לאחיו נשואות כשהיו אבל עליו, תאסר

יחד זקוקות ושתיהן לייבום יחד נופלות שהרי הן צרות עדיין

שתיהן שאין ונמצא זה אלא אחר יבם שאין במקום ואף ליבם

מ"מ לייבום קמיה נפלה לא דבתו יחד לייבום לפניו נופלות

לזו זו צרות חשיבי בנים בלא הבעל שמת דכל צרות מיקרו

ומשני לייבום. יחד זקוקות היו אחר יבם שם היה שאילו

קרא איצטריך לא נמי בייבוםצרה לאוסרה דעליה

אמרינן ומסברא היא כרת בכלל צרה דאף לן נפקא דמלצרור

כרת בו שיש ל"ת דוחה עשה קראדאין איצטריך כי

מצוה במקום שלא צרה לאלמישרי מסברא עליה לאו דאי

שלא דאף דהו"א שריא מצוה במקום שלא דצרה ידעינן הוה

הן אין הבעל שמת שעכשיו דאף צרות מיקרו מצוה במקום

לעולם, צרות מיקרו צרות היו שמתחילה כיון מ"מ צרות

מצוה. במקום שלא צרה להתיר עליה כתב הילכך

משמיה קאמרינן הכי לרבינא מר ביבי בר אחא רב א"ל

לצרה איצטריך(כצ"ל)דרבא כי קרא איצטריך לא נמי

מצוה במקום שלא צרה למישרי דהשתאקרא מפרשים יש

הצרה את להתיר אתא אלא לאסור אתא לא דקרא דמסיק

ע"ב ג דלעיל הברייתא על רבא פליג ודאי מצוה במקום שלא

דקתני להתיר ולא לאסור אתא דעליה לה דסבירא דמוכח

odizexv zexve odizexv zexhet miyp e"h minkg exn` o`kn

mlerd seq cr meaiid one dvilgd onלמדו מ"עליה" אלמא

הברייתא לשון מכל כן מוכח ועוד היתר, ולא ייבום איסור

על חולק אמורא שהוא רבא היאך לתמוה ואין ותשכח. דוק

זצ"ל. הרב ממורי אשכח, אחרת ברייתא דשמא הברייתא

ד"ה החירש"י נשא וניתוסף(כצ"ל)ואח"כ אחותה את

ואישתרי(כצ"ל) וכו' אישתרי(כצ"ל)איסור וכו'

***ד"ה אשה(כצ"ל). החי נשא ואח"כ(כצ"ל)אלא וכו'

אח(כצ"ל)נשא אשת איסור וניתוסף המת סוףאחיו זה

אחר דיבור מתחיל ואח"כ קדיםהדיבור אשה אחות איסור

וכו' ***ד"הואף "לשעה". וכו' מת ולא מת נשא אלא

הראויהצ"להראויה ***ד"הבשעה וכו'. אימא ואיבעית

ההיקש על משיבין ***ד"האין ע"ב. פב ואיכאמנחות

לייבום "דאסירא" אשה לאחות כצ"ל.לאקושינהו

קרא"***ד"ה "עליה תיבעי לא נמי קראצ"לצרה

***בא"דדעליה בה. שיש תעשה בוצ"ללא .שיש

וכו'תוד"ה ראה שאם עולא מודה לא ומילתמי בהאכצ"ל

***בא"ד עליונמחקת. להכביד בא שאתה צ"לממשא

***ד"העלי אבל. ילפינן לא איסורא מחד איסורי תרי

ילפינן בתו צרת כגון ייבום במקום משמעשלא הגמ' פשט

אשהדל לאחות אלא העריות את מקישינן לא ייבום ענין

ייבום איסורי דברוב כיון איסורא חד דהוי במקום ואפילו

אמאי אסי רב על קשיא לא ולפי"ז איסורי, תרי איכא

איסורא חד הויא דאיילונית דאע"ג צרתה פוטרת איילונית

אשה לאחות אלא צרתה להתיר אח לאשת לה מקישינן לא

מילתא זה דאין התוס' מוכיחים תחילה לכן צרתה. לאסור

לה מקישינן איסורי תרי משום שאסורה מי אלא דפסיקא

לה מקישינן איסורא חדא משום שאסורה ומי אשה לאחות

ועל מותרת מצוה במקום שלא בתו צרת דהא אח לאשת

בתו דצרת דכיון אח לאשת לה דמקישינן משום היינו כרחך

אח אשת הויא דלא בה אית איסורא חדא מצוה במקום שלא

בתו דצרת ערוה משום אסירא דילמא אלא לן מיספקא ולא

איסורא. חדא נמי בה דאית לה מקישינן אח לאשת הילכך

שלא בתו דצרת לקמן דיליף כרבא סברינן לא דהשתא

בה שיש דמי דהוכחנו וכיון מעליה. מותרת מצוה במקום

קשה א"כ לה מקישינן אח לאשת איסורא אסיחדא ולרב

צרתה איילונית פוטרת הואאמאי איסורא חד כיוןוהא

ולחייבה אח לאשת להקישה לנו יש הוא איסורא דחד

מאשרבייבום. דילפינן אסירא איהי נפשך דממה וי"ל

אסורה נמי צרתה ולהכי לאיילונית פרט כלומרתלד

דכתיב משום לייבום דאסורה חדא היא איסורי תרי איילונית

נמי הויא לייבום דאסורה וכיון לאיילונית פרט תלד אשר

לה מקישינן להכי בה אית איסורי דתרי וכיון אח אשת

דהא התוס' הבינו מתחילה אסורה. וצרתה אשה לאחות

אלא היא דאסורה למימר לאו תלד אשר באיילונית דכתיב

אשת משום נאסרה פטורה שהיא וכיון היא דפטורה למימר
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ולהכי אח, אשת דהיינו איסורא חדא אלא בה אין וא"כ אח,

היה אח לאשת א"כ איסורא חדא אלא בה דלית כיון הקשו

לאו תלד דאשר ותירצו בייבום. צרתה ולחייב להקישה לנו

בייבום היא שאסורה למימר הוא איסורא אלא הוא פטורא

ואיסור תלד דאשר איסור איסורי תרי באיילונית אית וא"כ

אח. בעולמואשת היה שלא אחיו אשת גביוכן כלומר

אמאי להקשות יש לכאורה נמי בעולמו היה שלא אחיו אשת

חד בעולמו היה שלא אחיו דאשת כיון הא פטורה צרתה

את ולחייב להקישה לנו היה אח לאשת א"כ בה אית איסורא

היה שלא אחיו דאשת התוס' מתרצים וע"ז בייבום, צרתה

למעט יחדיו דכתיב חדא איסורי תרי בה אית נמי בעולמו

למימר הוא פטורא ולאו בעולמו היה שלא אחיו אשת

דאסורה למימר הוא איסורא אלא מייבום היא דפטורה

לה מקישינן אשה לאחות הילכך אח אשת שהיא ועוד לייבום

לחייב אח לאשת לה מקישינן ולא מייבום פטורה וצרתה

בייבום. אדרבצרתה דפליג דמאן טעמיה מאי קשה אבל

א"כאסי שפירשנו כמו בה אית איסורי תרי דאיילונית כיון

ומאי צרתה ולפטור להקישה לנו יש אשה לאחות ודאי

בייבום. איילונית צרת ומחייב אסי אדרב דפליג דמאן טעמיה

מקום בשום היא ייבום בת לאו דאיילונית דכיון וי"ל

דשריא מצוה במקום שלא ערוה כצרת צרתה חשיבא

עריות ושאר בתו כמו הייבום מן פטורה דאיילונית אע"ג

לפני לייבום שנפלה כאן דרק כיון דבתו כלל, דמו לא מ"מ

לייבום שנופלת במקום אבל הייבום מן פטורה היא אביה

חשיבא אביה לפני כשנפלה לכן ביבום חייבת היא זרים לפני

שנפלה וכיון ונפטרה בתו ונמצאה לייבום לפניו שנפלה כמי

אבל צרתה, נמי פוטרת פטורה ונמצאה איילוניתלייבום

מקום בשום היא ייבום בת לפנילאו לייבום שנפלה בין

לפני לבדוק צריכים אנו ואין זרים לפני שנפלה ובין אביה

ונמצאה לייבום שנפלה כמי חשיבא לא הילכך נפלה מי

נמצא כלל לייבום נפלה שלא כמי חשיבא אלא פטורה

כלל. איילונית צרת ואינה לבדה לייבום נפלה שצרתה

דשאר פטורות כשאר אינה דאיילונית ראיה התוס' מביאים

איילונית אבל פטורות ונמצאו שנפלו כמי חשיבי פטורות

שהרי כלל, נפלה לא שמעיקרא כמי דמיאחשיבא ולא

דחולצות שני בפרק דילפינן עשה לחייבי איילונית

פרט תלד אשר דכתיב עשה איסור בה אית איילונית

וא"כ עשה עשה מכלל הבא ולאו יולדת שאינה לאיילונית

אלא חולצות, עשה חייבי שאר הא החליצה מן פטורה אמאי

משום בהדיאע"כ הכתוב מיעטה אשרדאיילונית דכתיב

אח(כצ"ל)ולאתלד אשת היתר בכלל חייביהויא שאר

כמי חשיבי ייבום גבי בהדיא מיעוט בהו כתיב דלא עשה

הילכך שבהן עשה משום אסורות ונמצאו לייבום שנפלו

איילוניתפטו אבל בחליצה, חייבות אבל הייבום מן רות

נפלה לא שמעיקרא כמי חשיבא מפורש מיעוט בה דכתיב

חולצת. אינה הילכך לייבום

קריד"ה בעל דגבי לחלק דיש אר"י ועוד וכו' אמר רבא

אישתרי ואישתרי הואיל אמרינן היא אחת טומאה דשם

טומאת וזה צרעת טומאת דזה הוא אחד שם לאו הא וא"ת

התוס' מתרצים ומצורעקרי, קרי בבעל הוא לאו דחד

אני אשר מחניהם את יטמאו "ולא משום עובר דבשניהם

בתוכם" הןשוכן שמות דשני הכא עליהאבל יבוא שאם

אחות ומשום אח אשת משום שונים לאוין שני משום עובר

אשה.

"טעי"ד"ה היכי ותימה צרה למיסר קרא איצטריך כי

***בא"דבעיצ"ל כרת. "ויש" נפקא מלצרור דצרה כיון

***בא"דישצ"ל למימר. בעי נמי דהשתא

***בא"דלמיסרצ"ל"לאיסור"צרה דצריך. משום לא

"לאיסור" .למיסרצ"לקרא

ע"ב טעמאגמראח אפילומאי דה"ק משמע עליה כלומר

דרשת והיכי עליה במקום שלא וכ"ש אסורה עליה במקום

ומשני שריא, מצוה במקום דשלא עליהמיניה קרא אמר

צרה דאסירא הוא מצוה במקום(כצ"ל)במקום שלא

שריא 'אפילו'מצוה ליה דרשינן לא עליה ההוא כלומר

עליה. במקום 'דוקא' ליה דרשינן אלא עליה במקום

"גופיה" ערוה ***גופהצ"לאימא הוא. ק"ו "ולאו"

וכו' מצוה דצ"לבמקום ולאונראה .א"ל

שבחייה כל בחייה קרא אמר עליך "צרהא"ל שאמרת מה

שריא" מצוה במקום ושלא אסירא מצוה דבמקום תוכיח

דשתיהן היא ערוה צרת ודאי מצוה במקום דצרה ראיה, אינה

צרתה אף פטורה דערוה וכיון לייבום זה יבם לפני נפלו

אינה הא מצוה במקום כשאינה אבל לצרור דכתיב פטורה

האחת צרורות אינן ושוב הבעל מת דהא כלל ערוה צרת

בין גופה ערוה אבל הערוה משום תאסר ולמה בשניה

היא ערוה מצוה במקום כשאינה ובין מצוה במקום כשהיא

זה בדבר טועים לך והדומים שאתה כיון ומ"מ אסורה. ולכך
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ולהתיר מצוה במקום שלא מצרה טעות של ראיה להביא

כתב לכך מצוה במקום שלא עצמה הערוה את זו סברא בשל

שראיה שיודעים לי והדומים אני אבל שבחייה כל עליה לך

הערוה את לאסור קרא צריכין אנו אין היא טעות שהבאת זו

שלא אסירא מצוה במקום הוא דק"ו מצוה במקום שלא גופה

ליה דקאמר והיינו שריא. מצוה קראבמקום אמר עליך

קרא צריך איני אני אבל קרא לך צריך שטועה אתה כלומר

כמוך. הטועים משום אלא הפסוק נכתב ולא

ההוא מיתה לאחר אחותה(כצ"ל)למעוטי אל מואשה

לאחרנפקא דאי מחיים דוקא משמע אחותה" "אל מדקאמר

תקח. לא אחותה אחר ואשה למיכתב ה"ל מיתה

לצרור תקח לא אחותה אל אשה כתיב כתיבי קראי תרי

משמע דחדא ערותה לגלות קריוכתיב הוא קרא דחד אע"ג

ע"א כה בפסחים הוא וכן קראי. תרי i`xwלהו ixz `ax xn`

d`lnd aizke rxfd aizk iaizkטז ובסוטה הוא, קרא וחד

aizkeע"ב `yixa xt` `nl` eilr aizk iaizk i`xw ixz

`yixa min `nl` ilk l` miig minובזבחים הוא, קרא וחד

ע"א daxכח xn` `id i`n iaizk i`xw ixz l`eny xn`

'eke enewnl ueg edf lebit epnfl ueg edf iyilyקרא וחד

ע"א סח ובמנחות mk`iadהוא, cr aizk iaizk i`xw ixz

'eke dfd meid mvr cr aizke.הוא קרא וחד

ו להתירא תקחדילמא לא אחותה אל אשה רחמנא ה"ק

במקום אבל עליה במקום שלא צרתה ולא היא לא לצרור

מותרות שתיהן אלעליה "ואשה דקרא פירושא והכי

אבל אסורות ושתיהן ערותה" לגלות לצרור תקח לא אחותה

היאך הוא גדול תימה מותרות. שתיהן יהיו "עליה" במקום

פשט זה אין ודאי והלא כך המקרא את לפרש מציע הוא

לא בפסוק שהרי הוא הכתוב ועיוות שיבוש אלא המקרא

ונ"ל זה. פירוש להציע ראה ומה כלל, מותרות לשון מוזכר

משמע עליה" יבא "יבמה כתיב כתיבי עליה דתרי משום

בחייה" עליה ערותה "לגלות וכתיב הוא ייבום לשון דעליה

ע"ב ג לעיל הברייתא הוא, אשה אחות לשון דעליה משמע

ערותה "לגלות אשה אחות גבי דכתיב עליה דאף פירשה

עליה" יבוא מ"יבמה ליה דילפינן הוא ייבום לשון עליה"

כלומר עליה במקום אפילו למימר לאיסורא אתא וקרא

ולפי"ז בייבום אשה אחות ואסרינן תקח לא מצוה במקום

ואין עליה מהמילה אשה אחות משמעות את לחלוטין ביטלנו

רב מקשה להכי ייבום. בלשון אלא משמשת עליה המילה

אחות לשון לשונות בשתי משמש דעליה נימא לא אמאי אשי

אפילו ר"ל עליה" יבוא "יבמה דכתיב הא ייבום, ולשון אשה

ויקיים עליה יבוא יבמה אשה אחות דהיינו עליה במקום

אשה דאחות למימר להתירא אתא עליה ולפי"ז ייבום מצות

לשון נמי בחייה" עליה ערותה "לגלות דכתיב והא מותרת,

אחותה אל "ואשה נפרש והכי הוא ייבום ולשון אשה אחות

ייבום במקום דהיינו "עליה" במקום אבל לצרור" תקח לא

ומשני מותרת. תהא אשה אחות שהיא לגלותאפילו א"כ

דחדא "ערותהצ"ל"ערוה" דצ"ל נ"ל לגלות. א"כ א"ל"

.וכו'

הכא "כתיבא" צרות וצ"למידי הוא .כתיבט"ס

כתיב הכא תיקןצרה כתיבאבגליון וכןהיכא הוא ונכון

מיהו אומר. רבי ד"ה תקצה רמז מות אחרי בילקו"ש הוא

לתקן יש כתיבכך היכא למעלה"צרות" ששאל כלשון

הכא כתיב "צרות" הואכתיב,מידי רבים דלשון גרסינן

כאן.כתיבאאבל נכון ואינו הוא יחידה נקבה צרותלשון

כתיב צרותהיכא לך שהקשתי השניה הקושיא כלומר

שמעון לכדרבי ליה מפיק דרבי שפיר תירצת נפקא מלצרור

כתיב-במקומה היכא ראשונה-צרות קושיא עדיין מיהו

עומדת.

דאיכא היכא כל ולקחה מאי ולקח קרא לימא א"כ ה"ק

שהצרותוכו' רק יליף ולקחה דמלקח משמע הגמ' מפירוש

בברייתא דמדקתני וקשה dnaieאסורות, maie dgwle gwle

zeixre zexv xeq`lשהערוה נמי יליף קראי דמהני משמע

מפרשת דהגמ' ועו"ק אסורה. ייבוםגופה במקום ויבמה

שריא ייבום במקום שלא צרה דאסירה ומלשוןהוא

צרה היתר דהיינו זה דבר ללמד שבא משמע לא הברייתא

רק אלא מצוה במקום zeixreשלא zexv xeq`lדהכי ונ"ל .

יקח ולא לבדה זו את ולקחה דמשמע ולקחה מדכתב דריש

יבמות שתי לפניו שנפלו משמע עמה אחרת ואת אותה

שתיהן את תיקח לא ליה וקאמר להילקח מותרות ששתיהן

כגון לו אסורה ואחת מותרת אחת דאי מהן, אחת רק אלא

שתיהן יקח שלא לו לומר צריך לא א"כ לו ערוה שהיא

מלמדנו אמאי וקשה האסורה. את יקח שלא הוא דפשיטא

כבר והא אחת אלא יקח לא מותרות שתיהן דאם זה מקרא

בונה ואינו בונה הוא אחד דבית ולימדנו אחיו" "בית כתב

לדיוקא אלא לגופיה אתא לא זה מקרא ע"כ אלא בתים, שני

אחת אם הא אחת אלא לוקח אינו מותרות שתיהן אם אתא
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ומכאן מהן. אחת אפילו לוקח אינו מותרת ואחת אסורה

ב.למדנו אסורה שהיא יבמה שיש א.למדנו דברים שני למדנו

שיש שלימדנו וכיון נאסרת. צרתה אף אסורה שכשאחת

והן בכרת שהן עריות דהיינו לומר מסתברא אסורה יבמה

טפי. דקילי עשה חייבי או לאוין חייבי ולא ביותר האסורות

צרתה ופוטרת פטורה שהערוה למדנו ולקחה דמדכתיב וכיון

דקתני הא zeixreא"כ zexv xeq`l dnaie maie dgwle gwle

עריות ולאסור צרות לאסור הללו דברים שני הא קשה

ויבם מדכתיב לומד ומה ולקחה מדכתיב שניהם למדנו

דבר ילפינן ויבמה ויבם דמדכתיב הגמ' מפרשת לכך ויבמה.

מצוה. במקום שלא צרה להתיר שלישי

בעי ואי האי נסיב בעי דאי לקוחין תרי דאיכא היכא כל

"שריא" האי וכןשרייןצ"לנסיב שריין תרוייהו דר"ל

גרסינן שלקמן מפני טעו והמעתיקים רש"י, גירסת ly`היא

dxv "`ixy" meaii mewna.שריא כאן אף לגרוס טעו לפיכך

"אסירין" תרוייהו לא .אסירןצ"לואי

בגט שמגרשה מלמד "ולקחה" חנינא בר יוסי רבי דאמר

דקאמרולקחהתיבתומחזירה ב"ח יוסי דרבי הוא ט"ס

המשנה על אלא קאי ולקחה דכתב המקרא על לאו מלמד

דבר לכל כאשתו היא הרי כנסה ע"א לח לקמן דקתני קאי.

יוסי רבי ומשני לה קתני הילכתא למאי ע"א) (לט בגמ' ובעי

למדה מתניתין ואומנם ומחזירה, בגט שמגרשה לומר ב"ח

ב"ח יוסי רבי מיהו בגמ' שם שמפרש כמו ולקחה מדכתיב כן

מוכח וכן המשנה. על אלא קאי ולקחה על לאו מלמד דקאמר

ומחזירה ד"ה דבסוף ולקחה גרס הוה דלא yxitמפירוש"י

lkl ezy`k ziyrp dgwly oeikc dy`l el dgwle aizk ikdl

xacלכן ולקחה ב"ח יוסי רבי בדברי גורס היה שלא מפני

אתא. להכי דקרא דולקחה לפרש הוצרך

שמגרשה מלמד ריב"ח דאמר יב"ח לכדרבי ליה מיבעי

ומחזירה וכתבבגט ולקח למיכתב ליה מדהוה דלאו נ"ל

לו "ולקחה למיכתב ה"ל דלא משום אלא קדריש ולקחה

בה לעשות צריך אין שוב עליה שבא אחר דהא לאשה"

כתב קנין לענין דלאו ליה דריש לכך קנין דהיינו ליקוחין

רגילה-שנקנית אשה מנהג עמה שינהג ללמד אלא ליה

דהגמ' ואע"ג ומחזירה. בגט בכסף-שמגרשה דהיינו בלקיחה

יתירא ה' האי ור"ל ליה עבדי מאי ולקחה האי ורבנן בעי

מ"מ רבנן בה דרשי מאי ועריות צרות לאסור רבי לה דדריש

בגט שמגרשה ללמד כוליה ולקחה דרשי דרבנן משני שפיר

דבעי והא שמגרשהורביומחזירה. ילמד מהיכן ורבי כלומר

מולקחה הכל דריש דרבי למימר מצי הוה ומחזירה בגט

ולקחה ומדכתב ומחזירה בגט דמגרשה דריש ולקח מדכתב

דרבי ליה משני טפי דשפיר אלא ועריות, צרות לאסור דריש

לאשה. מדכתיב ליה יליף

נפקא עליה יבא מיבמה כרחה כרחהעל בעל משמע "יבא"

אצלה לבוא צריך היה לא לו להתייבם מסכימה היתה דאילו

עליה בא היה ושם לביתו מכניסה היה אלא אותה לבעול כדי

ושם לבתיהם נשותיהן את שמכניסים הבעלים כל כדרך

לבוא מסכמת שאינה משמע "יבא" ומדכתב אותן, בועלין

בעל אותה בועל ושם אצלה בא הוא ולפיכך לו להבעל אצלו

מאי דא"כ דק לא מעליה דריש כרחה דבעל והמפרש כרחה.

dilבעי ciar i`n dilr i`d iaxeלבעל ליה מיבעי הא

כרחה.

חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא ב"ד חייבין אין

האסור דבר להתיר בשוגג והורו בהוראה שטעו הגדול ב"ד

ואח"כ ב"ד כהוראת העם רוב ועשו העם ושגגו התורה מן

ב"ד כהוראת שעשה ויחיד יחיד כל הרי שטעו לב"ד נודע

מחוייבין וב"ד סמך, הגדול ב"ד על שהרי מחטאת פטור

כהוראת עשו לא עצמן שב"ד ואע"פ חטאת קרבן להביא

העלם "פר או דבר" העלם "פר הנקרא הוא זה וקרבן עצמן,

דהיינו ואחד שבעים של הגדול בב"ד בד"א צבור". של דבר

כולן ויהיו בהוראה, עמהן ישיבה ראש ויהיה סנהדרין,

ויורו בו שהורו זה בדבר רובן או כולן ויטעו להוראה ראויים

רוב שעשו ודוקא לעשות. אתם מותרין לעם ויאמרו בפירוש

ב"ד כהוראת הקהל מקצת רק עשו אם אבל כהוראתן, הקהל

קרבן בעצמו להביא חייב מעשה שעשה ויחיד יחיד כל הרי

יג) ד (ויקרא שנאמר זהו פטורין. וב"ד zcrחטאת lk m`e

'd zevn lkn zg` eyre ldwd ipirn xac mlrpe ebyi l`xyi

dilr e`hg xy` z`hgd drcepe eny`e dpyrz `l xy`

lde` iptl eze` e`iade z`hgl xwa oa xt ldwd eaixwde

crenהפסוק פירוש וכך ."ebyi l`xyi zcr lk m`e"אלו

ldwd"הסנהדרין, ipirn xac mlrpe"מן הלכה נעלמה

הקהל עיני שקרויין xac"הסנהדרין mlrpe"הגוף כל ולא

אם טעולפיכך אם וכן התורה מן שבת שאין והורו טעו

מביאין ב"ד אין התורה מן בשבת הוצאה איסור שאין והורו

אבל הוא שלם גוף העלם אלא דבר העלם זה שאין זה קרבן

להוציא אסור שאמרו כגון קצת והתירו קצת אסרו אם



eaydnlg`e ע"בנד ח

מרשות ולהושיט לזרוק מותר אבל בשבת לרשות מרשות

וחייבין, דבר העלם זהו eyre"לרשות ldwd"שאין מלמד

מעשה הקהל שיעשו עד שלהן שוגג הוראת על חייבין ב"ד

ב"ד אין הקהל עשו ולא ב"ד הורו אבל ב"ד שהורו כמו

eny`e"חייבין, dpyrz `l xy` 'd zevn lkn zg` eyre"

ממצות מצוה כל שעל אני שומע ה' מצות מכל אחת מדכתיב

קתני לכך חייבין יהיו להתירה ב"ד שהורו חייביןל"ת אין

חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא יליףב"ד ולקמן

בג"ש, אשמה"eny`e"לה עליהן ואין עשו בשגגה תימא לא

עליהן יש "ואשמו" אלא כפרה צריכין אין ולפיכך כלל

כפרה, וצריכין עון dilr"אשמת e`hg xy` z`hgd drcepe"

זו, בהוראה שטעו להם ונודע ב"ד dilr"חזרו e`hg xy`"

ג"ש שתלמד כדי אלא עליה מהו בה חטאו אשר למימר ה"ל

ערותה "לגלות אשה באחות להלן ונאמר עליה כאן נאמר

ועל כרת זדונו על שחייבין דבר להלן מה בחייה" עליה

חייבין להתירו שהורו לאו כל על לא כאן אף חטאת שגגתו

אמרו מכאן חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על דוקא אלא

ושגגתוחכמים כרת שזדונו דבר על אלא ב"ד חייבין אין

z`hgl",חטאת xwa oa xt ldwd eaixwde"ר"מ הקהל מיהו

אומר יהודה רבי הפר את המביא והוא הגדול ב"ד זה אומר

פרים, עשר שנים ומביאין שבטים עשר שנים זה הקהל

יהודה. כרבי המשיחוהלכה בשמןוכן שנמשח גדול כהן

חטאת ושגגתו כרת שזדונו לאו על שעבר אדם כל המשחה.

כהן אבל הכבשים מן נקבה או עזים שעירת מביא זה הרי

הדברים מן באחד לעצמו היתר והורה בהוראה שטעה משיח

מביא אינו עצמו הוראת פי על מעשה ועשה האסורים

והוא פר מביא אלא הכבשים מן נקבה או עזים שעירת

חכם גדול כהן אותו שהיה בד"א משיח, כהן פר הנקרא

ה"ז מופלא חכם היה לא אם אבל להוראה וראוי מופלא

ג) ד (ויקרא שנאמר זהו כלל, הקרבן מן odkdפטור m`"

xt `hg xy` ez`hg lr aixwde mrd zny`l `hgi giynd

"z`hgl 'dl minz xwa oaהפסוק פירוש וכך .odkd m`"

"giynd,המשחה בשמן משוח שהוא גדול כהן "hgi`זה

"mrd zny`lאין העם כשיאשם מה העם כאשמת אשמתו

היתר להם שהורו ב"ד אותם שיהיו עד עליהן חייבין ב"ד

חכם שיהיה עד חייב אינו משיח כהן אף מופלאים חכמים

שיעשו עד עליהן חייבין ב"ד אין העם כשיאשם ומה מופלא

משיח כהן אף חייבין אין לבדה הוראה על אבל מעשה העם

לעצמו היתר הורה אבל עצמו כהוראת שיעשה עד חייב אין

ב"ד אין העם כשיאשמו ומה חייב אינו מעשה עשה ולא

כרת שזדונו בדבר היתר להם הורו אא"כ עליהן חייבין

לעצמו שיורה עד חייב אין המשיח כהן אף חטאת ושגגתו

חכמים אמרו מכאן חטאת ושגגתו כרת שזדונו בדבר היתר

חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא ב"ד חייבין אין

המשיח" xwa","וכן oa xt `hg xy` ez`hg lr aixwde"

הדיוט כשאר הצאן מן נקבה או עזים שעירת מקריב אינו

שטעו סנהדרין כדין מביא הוא פר אלא בשוגג שחטא

כוכביםבהוראה. בעבודת בעבודתולא היתר ב"ד הורו אם

פר מביא ב"ד אין פיהם על מעשה ישראל רוב ועשו כוכבים

לעולה פר מביא אלא הוראות בשאר טעו אם כמו לחטאת

בעבודת היתר דהוראת זה קרבן דאף וקמ"ל לחטאת ושעיר

שזדונו בדבר היתר הורו אא"כ אותו מביאין ב"ד אין כוכבים

והשתחוואה, וניסוך וקיטור זיבוח כגון חטאת ושגגתו כרת

מביאין אינם זרה עבודה ולנשק לחבק היתר הורו אם אבל

כב) טו (במדבר שנאמר זהו זה, eyrzקרבן `le ebyz ike

ipirn m` dide 'ebe dyn l` 'd xac xy` dl`d zevnd lk z`

dlerl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre dbbyl dzyrp dcrd

z`hgl cg` mifr xirye htynk ekqpe ezgpne gegip gixl.

הפסוק פירוש dl`d"וכך zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike"

הו להלן שהרי מדבר, הכתוב העדהבע"ז מעיני אם אומר א

לשגגה חייבין"נעשתה" אחת מצוה שגגת על דאפילו משמע

אומר הוא dl`dוכאן "zevnd lk" z` eyrz `le ebyz ike

האמורות ל"ת מצות כל שיעשו עד חייב דאינו משמע

כל כנגד שקולה שהיא מדבר הכתוב בע"ז ע"כ אלא בתורה,

שבתורה. dcrd"המצות ipirn m` dide"שהן סנהדרין אלו

העדה משוםעיני אסור שהוא בדבר היתר הסנהדרין שהורו

dbbyl"ע"ז, dzyrp"אבל הסנהדרין ע"פ ישראל רוב שעשו

זה, קרבן מביאין אין ישראל רוב עשו ולא ב"ד הורו אם

cg` mifr xirye 'ebe dlerl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre"

"z`hglאותו ע"ז הוראת שגגת על מביאין שאין מלמד

הוראות בשאר כששגגו הוראות שאר שגגת על כמו קרבן

לעולה פר מביאין ע"ז בהוראת וכששגגו לחטאת פר מביאין

מביא הגדול ב"ד אומר ר"מ זה פר מביא מי לחטאת. ושעיר

שנאמר זה ebe'קרבן dlerl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre

אחד פר אלא מביאין ואין עדה הקרויין שהם ב"ד כלומר

עשר שנים אומר יהודה רבי לחטאת אחד ושעיר לעולה

ישראל שבטי אלא עדה שאין זה קרבן מביאין שבטים

שעירים עשר ושנים לעולה פרים עשר שנים ומביאין
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מדכתיב יהודה. כרבי והלכה dbbyl"לחטאת, dzyrp"משמע

חייבין ע"ז של ל"ת במצות היתר והורו ב"ד ששגגו כל

קתני לכך זה קרבן עללהביא אלא כוכבים בעבודת ולא

חטאת ושגגתו כרת זדונו על שחייבין ג"שדבר דילפינן

מעיני "אם ע"ז הוראת שגגת גבי הכא כתיב מעיני מעיני

שאר הוראת שגגת גבי להלן וכתיב לשגגה" נעשתה העדה

אלא חייבין אין להלן מה הקהל" מעיני דבר "ונעלם המצות

אלא חייבין אין כאן אף חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על

חטאת. ושגגתו כרת שזדונו דבר על

ד"ה אתרש"י תשא לא אשתך "בחיי" שבחייה כל

***ד"האחותה "אסורין"כצ"ל. שתיהן מצוה במקום

***ד"האסורותצ"ל עליה. דבא וכו' אנא ואיפוך

סמיך לשוןללגלותצ"ל"אלגלות"ערותה שהיא סמיכה

שהיא סמיכה אבל סומך" הוא פלוני "על אומר הישענות

הוא "לפלוני אלא על אומר אינו וסמיכות קירבה לשון

בא"ד ליה". "וסמיך אלא עליה" "וסמיך אומרים ואין סמוך"

חדא אלא לן" "אסיר דלא ***ד"האסיראצ"להוא .

"אערוה" ולא "ואצרה" לאיסורא עליה דהאי ממאי

***בא"ד אפילוכצ"ל. היא מצוה "דבמקום" עליה ואם

דייבום עליה יבוא יבמה כמו "עליה" יתקיים בחייה

בכתובכצ"ל. דחסרה נפרש אם אפילו לרש"י דקשיא פי'

כלומר אבל zelblהמילה xexvl gwz `l dzeg` l` dy`e

dzexrלאיסורא כאן diigaעד dilr "la`"כתיב היכא מ"מ

כתיב לא דהא "xzen"התירא diiga dilr la`מפרש לכן .

עליה פעמיים כתיב כאילו קרא מפרשינן דהשתא רש"י

לשון והשני מצוה מקום לשון הראשון בחייה" עליה "עליה

"עליה הוא מצוה במקום אם "עליה" אם אבל וה"ק ביאה

רש"י דכתב והיינו בחייה, אפילו עליה יבוא כמובחייה"

דייבום עליה יבוא הואיבמה ביאה לשון השני עליה כלומר

בזה ודי הוא, ביאה לשון דהתם דעליה עליה יבוא יבמה כמו

מילת מרש"י שמחקו המדפיסים טעם ידעתי ולא .כמולמבין

אחין***ד"ה ג' "תנן" אחים ד' בפרק שמעון לכדרבי

דלא "בעו" חליצה אבל וכו' כקצת "הויא" וזיקה וכו'

האחיות דנעשו "היכא" כגון וכו' ***ד"האלים כצ"ל.

וכו' "אסורות" תרוייהו ערוה שהאחת כגון וכו' א"כ

ממנו הערוה "עם" ***ד"הונדחית כרחהכצ"ל. בעל

קנאה כרחה בעל "אפילו" יבם עליה בא מדקאמרשאם

לכך כרחה בעל ליבמה דמצוה משמע כרחה בעל ויבמה הגמ'

צ"לפירש והכי בגמ' דחסר dgxk"י lra elit` dnaie.

ואינותוד"ה וכו' ליה "ומנא" אחת אלא וכו' ולקחה מאי

בתים "שני" קושייתבונה ותבין לגמ' בפירושנו עיין כצ"ל,

התוס'.

"ליתסרי"ד"ה נמי עשה חייבי וא"ת וכו' היכא צ"לכל

***בא"דליאסרי ולקחה. בכלל "הויא" בעיא כצ"ל.דאי

וכו'***בא"ד קדושין תפיסת לשון משמע ולקחה ועוד

תרי דאיכא היכא כל "ולקחה לגבי כאן יש שיטות שלש

בקושייתם האי". נסיב בעי אי האי נסיב בעי דאי לקוחין

ליבמה ירצה אם כלומר האי" נסיב בעי "אי התוס' הבינו

עשה חייבי א"כ הקשו להכי בהיתר, כן לעשות יוכל בהיתר

בתירוץ בהיתר. ליבמם יכול אינו שהרי צרתם יאסרו נמי

ירצה אם כלומר האי" נסיב בעי "אי התוס' מבינים הראשון

אינה ערוה כן, לעשות יוכל באיסור בין בהיתר בין לייבמה

בהיתר לא לייבמה יכול אינו שהרי האי" נסיב בעי "אי בכלל

זיקה אין שהרי קנאה לא וייבמה עבר שאפילו באיסור ולא

"אי בכלל הם הרי עשה חייבי אבל צרתה, פוטרת לכך כלל

וייבמנה יעבור אם לכן זיקה שיש דכיון האי" נסיב בעי

נסיב בעי "אי התוס' מבינים השני ובתירוץ קנאה. באיסור

יכול האם בוחנים לא יבמות שתי לפניו שנופלות כל האי"

שלא זה היה אם בוחנים אלא ייבום במקום הכא ליקחם

ליקחם יכול היה האם מנכרי לפניו שנפלו כגון ייבום במקום

קדושין לו תופסין היו שלא או בהן קדושין לו תופסין והיו

מקדשם, והיה מנכרי וצרתה ערוה לפניו נופלות היו אם בהן.

לו תופסין היו לא בערוה אבל קדושין לו תופסין היו בצרה

שתיהן וצרתה ערוה מאחיו לפניו נפלו אם לכן קדושין,

קדושין לו תופסין שאין שכל החליצה ומן הייבום מן פטורות

פטורות שתיהן מנכרי-הרי נופלות היו אם מהן באחת

עשה איסור לפניו נופלות היו אם אבל מאחיו. לו כשנפלו

בשתיהן, קדושין לו תופסין היו מקדשם והיה מנכרי וצרתה

נפטרת הצרה אין וצרתה עשה איסור מאחיו לו כשנפלו לכן

שלא האי" נסיב בעי אי האי נסיב בעי "אי בכלל הם שהרי

מצוה. במקום

דסבראד"ה קרא צריכה לא שניה דביאה וי"ל וכו' מלמד

ביאה אחר לגרשה עליה יבא רחמנא אמר דלא הוא

עשו.ראשונה מצוה אלא איסור עשו דלא ביאהכיון ומ"מ

אלא עשה וליכא הוא דרשות לאוין חייבי דחיא לא שניה

ראשונה לאובביאה דאיכא אע"ג ראשונה ביאה הילכך

שניה ביאה אבל ל"ת ודחי עשה ואתי עשה נמי איכא מ"מ

בתוס' שכתוב ומה הלאו. את ידחה ומי ליכא עשה איכא לאו
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eke'ישנים dpey`x d`iac mzd ip`y l"iereדברי הם הם

וחשבו יבינו ולא ידעו לא והמדפיסים שלפנינו התוס'

כתבו לכן כאן יש שונים eke'דתירוצים mzd ip`y "l"iere".

דרשינןד"ה בפ"ב "דלקמן" וקשה וכו' ויבמה

"שלש" דריש וכו' דרשות "תלת" הני וכו' "מויבמה"

כצ"ל.דרשות

ע"א שחייביןגמראט שבתורה "מצוות" כל נמי ותנן

חטאת "שגגתן" ועל כרת "זדונן" הואעל וכן כצ"ל

שבירושלמי. במשנה הוא וכן ע"א ט הוריות יחידבמשנה

בשוגג שעירהשעבר או כשבה שנאמרמביא לחטאת

כז) ד ux`d(ויקרא mrn dbbya `hgz zg` ytp m`e

eil` rced e` my`e dpyrz `l xy` 'd zevnn zg` dzeyra

lr dawp dninz mifr zxiry epaxw `iade `hg xy` ez`hg

`hg xy` ez`hg(לב פסוק epaxw(שם `iai yak m`e

dp`iai dninz dawp z`hglהפסוק פירוש וכך .ytp m`e"

"zg`,יחיד"dbbya `hgz"שומן של חתיכה שהיא כסבור

התורה, מן מותר שחלב שחשב או חלב של ונמצאה

"dzeyra",מעשה שיעשה עד חייב d'אינו zevnn zg`"

"dpyrz `l xy`על שחייבין במצוה שישגוג עד חייב אינו

חטאת שגגתה ועל כרת זהזדונה דין לן מנא יפרש ולקמן

מצוה, כל ומשמע ה' ממצות אחת קאמר קרא יש"my`e"הא

כפרה, צריך ולפיכך אשמה חובת `e`"eilעליו rced

"`hg xy` ez`hgונזכר שחזר כגון מעצמו לו שנודע בין

אחרים אלא מעצמו לו נודע שלא ובין חלב של חתיכה שזו

דקאמר והא `eilהודיעוהו rced "e`"אליו הודע אם היינו

אם, בלשון משמש או יש mifrכי zxiry epaxw `iade"

dninz dawp z`hgl epaxw `iai yak m`e 'ebe dawp dninz

"dp`iai.לחטאת שעירה או כשבה ישראלנשיאיביא מלך

שגגתה ועל כרת זדונה על שחייבין ל"ת מצות על שעבר

שעירחטאת כב)מביא ד (ויקרא שנאמר iyp`לחטאת xy`

dbbya dpyrz `l xy` eidl` 'd zevn lkn zg` dyre `hgi

epaxw z` `iade da `hg xy` ez`hg eil` rced e` my`e

minz xkf mifr xiryהפסוק פירוש וכך ."`hgi `iyp xy`"

מעם, ומורם נישא שהוא ישראל מלך lknזה zg` dyre"

"eidl` 'd zevnשגגתן ועל כרת זדונן על שחייבין מצות אלו

אחת מדכתיב הא ליה יליף מהיכא הגמ' יפרש ולקמן חטאת

כרת בזדונן אין ואפילו מיירי ל"ת דבכל משמע ה' מצות מכל

חטאת, dpyrz"ובשגגתן `l xy`"מצות על אלא חייב אינו

זה,"dbbya"ל"ת, בקרבן מתכפר אינו במזיד עשה אם הא

"my`e"ואינו אשמה עליו אין עשה שבשגגה כיון תימא לא

כפרה, וצריך אשמה עליו יש אלא כפרה rcedצריך e`"

"da `hg xy` ez`hg eil`חזר בשגגה שחטא אחר אם

הודיעוהו, שאחרים בין מעצמו לו נודע בין שחטא לו ונודע

"minz xkf mifr xiry epaxw z` `iade"שלו חטאת קרבן אין

נקבה כשבה מביא אדם ששאר אדם שאר של חטאת כקרבן

זכר. עזים שעיר מביא והוא נקבה עזים שעירת משיחאו

לאו על שעבר אדם כל המשחה. בשמן שנמשח גדול כהן

או עזים שעירת מביא זה הרי חטאת ושגגתו כרת שזדונו

והורה בהוראה שטעה משיח כהן אבל הכבשים מן נקבה

על מעשה ועשה האסורים הדברים מן באחד לעצמו היתר

מן נקבה או עזים שעירת מביא אינו עצמו הוראת פי

בד"א משיח, כהן פר הנקרא והוא פר מביא אלא הכבשים

אם אבל להוראה וראוי מופלא חכם גדול כהן אותו שהיה

שנאמר זהו כלל, הקרבן מן פטור ה"ז מופלא חכם היה לא

ג) ד aixwde(ויקרא mrd zny`l `hgi giynd odkd m`"

"z`hgl 'dl minz xwa oa xt `hg xy` ez`hg lrוכך .

הפסוק giynd"פירוש odkd m`"משוח שהוא גדול כהן זה

המשחה, mrd"בשמן zny`l `hgi"העם כאשמת אשמתו

אותם שיהיו עד עליהן חייבין ב"ד אין העם כשיאשם מה

אינו משיח כהן אף מופלאים חכמים היתר להם שהורו ב"ד

ב"ד אין העם כשיאשם ומה מופלא חכם שיהיה עד חייב

לבדה הוראה על אבל מעשה העם שיעשו עד עליהן חייבין

עצמו כהוראת שיעשה עד חייב אין משיח כהן אף חייבין אין

להם הורו אא"כ עליהן חייבין ב"ד אין העם כשיאשמו ומה

אין המשיח כהן אף חטאת ושגגתו כרת שזדונו בדבר היתר

ושגגתו כרת שזדונו בדבר היתר לעצמו שיורה עד חייב

חייבין "אין ע"ב) ח לעיל (ברייתא חכמים אמרו מכאן חטאת

המשיח", וכן חטאת ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא ב"ד

"xwa oa xt `hg xy` ez`hg lr aixwde"מקריב אינו

בשוגג שחטא הדיוט כשאר הצאן מן נקבה או עזים שעירת

בהוראה. שטעו סנהדרין כדין מביא הוא פר וב"דאלא

מביאין הוראתן ע"פ מעשה ישראל רוב ועשו בהוראה שטעו

יג) ד (ויקרא שנאמר זהו לחטאת l`xyiפר zcr lk m`e

xy` 'd zevn lkn zg` eyre ldwd ipirn xac mlrpe ebyi

eaixwde dilr e`hg xy` z`hgd drcepe eny`e dpyrz `l

cren lde` iptl eze` e`iade z`hgl xwa oa xt ldwdוכך .

הפסוק ebyi"פירוש l`xyi zcr lk m`e",הסנהדרין אלו
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"ldwd ipirn xac mlrpe"שקרויין הסנהדרין מן הלכה נעלמה

הקהל, xac"עיני mlrpe"והורו טעו אם לפיכך הגוף כל ולא

הוצאה איסור שאין והורו טעו אם וכן התורה מן שבת שאין

העלם זה שאין זה קרבן מביאין ב"ד אין התורה מן בשבת

והתירו קצת אסרו אם אבל הוא שלם גוף העלם אלא דבר

אבל בשבת לרשות מרשות להוציא אסור שאמרו כגון קצת

דבר העלם זהו לרשות מרשות ולהושיט לזרוק מותר

eyre"וחייבין, ldwd"הוראת על חייבין ב"ד שאין מלמד

אבל ב"ד שהורו כמו מעשה הקהל שיעשו עד שלהן שוגג

חייבין, ב"ד אין הקהל עשו ולא ב"ד lknהורו zg` eyre"

"eny`e dpyrz `l xy` 'd zevnמצות מכל אחת מדכתיב

יהיו להתירה ב"ד שהורו ל"ת מצות כל שעל אני שומע ה'

ב"ד חייבין "אין ע"ב ח לעיל בברייתא קתני לכך חייבין

חטאת" ושגגתו כרת שזדונו דבר על להאלא יליף ולקמן

עליהן"eny`e"בג"ש, אין עשו דבשגגה כיון תימא לא

עליהן יש "ואשמו" אלא כפרה צריכין ואינם כלל אשמה

עון, dilr"אשמת e`hg xy` z`hgd drcepe"ב"ד חזרו

זו, בהוראה שטעו להם dilr"ונודע e`hg xy`"למימר ה"ל

כאן נאמר ג"ש שתלמד כדי אלא עליה מהו בה חטאו אשר

בחייה" עליה ערותה "לגלות אשה באחות להלן ונאמר עליה

אף חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבין דבר להלן מה

דבר על דוקא אלא חייבין להתירו שהורו לאו כל על לא כאן

חייבין אין חכמים אמרו מכאן חטאת ושגגתו כרת שזדונו

חטאת, ושגגתו כרת שזדונו דבר על אלא "eaixwdeב"ד

"z`hgl xwa oa xt ldwdב"ד זה אומר ר"מ הקהל מיהו

שנים זה הקהל אומר יהודה רבי הפר את המביא והוא הגדול

יהודה. כרבי והלכה פרים, עשר שנים ומביאין שבטים עשר

וכו' כוכבים קרבןובעבודת בענין יש אחרת פרשה עוד

בה וכתיב כב) (טו במדבר בספר והיא le`חטאת ebyz ike

dide 'ebe dyn l` 'd xac xy` dl`d zevnd lk z` eyrz

xwa oa xt dcrd lk eyre dbbyl dzyrp dcrd ipirn m`

mifr xirye htynk ekqpe ezgpne 'dl gegip gixl dlerl cg`

fr daixwde dbbya `hgz zg` ytp m`e 'ebe z`hgl cg`

z`hgl dzpy zaחטאת פרשת את סותרת זו חטאת ופרשת

טעו ב"ד שאם כתב ויקרא בספר שהרי ויקרא שבספר

כתב וכאן לחטאת פר מביאין כהוראתן העם ועשו בהוראה

מביאין שאין כתב ויקרא שבספר ועוד לעולה, פר שמביאין

ועוד עזים, שעיר גם להביא שצריכין כתב וכאן פר אלא

כתיב zaדהכא fr daixwde dbbya `hgz zg` ytp m`e

z`hgl dzpyהא נשיא היינו אחת" "נפש דאי קשה וזה

קאמר והכא זכר עזים שעיר מביא דנשיא כתב בויקרא

בויקרא הא משיח כהן היינו אחת" "נפש ואי נקבה עז דמביא

אחת" "נפש ואי נקבה עז דמביא קאמר והכא פר דמביא כתב

או כשבה מביא דיחיד כתב בויקרא הא הדיוט יחיד היינו

ומחמת שעירה. אלא מביא דאינו קאמר והכא שעירה

דפרשה לברכה זכרונם חכמנו פירשו האלו הסתירות

נאמרה שבבמדבר ופרשה חטאים בשאר נאמרה שבויקרא

עבודת בדיני בהוראה ב"ד טעו אם הילכך כוכבים. בעבודת

ושעיר לעולה פר מביאין כהוראתן העם ועשו כוכבים

כוכבים דעבודת חטאת של זו בפרשה דכתיב "dideלחטאת

xwa oa xt dcrd lk eyre dbbyl dzyrp dcrd ipirn m`

z`hgl cg` mifr xirye dlerl cg`ומשיח נשיא ויחיד ."

דהיינו קרבן אותו כולן מביאין כוכבים בעבודת ששגגו

דעבודת חטאת של זו בפרשה דכתיב נקבה עזים שעירת

dzpyכוכבים za fr daixwde dbbya `hgz zg` ytp m`e"

"z`hglהרי היא מי פירש ולא אחת" "נפש דאמר דכיון

אחת נפש דכולהו במשמע משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד

נינהו.

עליה חטאו אשר החטאת ונודעה אשרדת"ר למימר ה"ל

"עליה" מאי בה ונאמרחטאו עליה כאן נאמר אומר רבי

וכו' מה עליה אינולהלן דחטאת דעליה פירשו התוס' אבל .

ומה הוא, מופנה לכאורה דהא למה יודע ואיני מופנה

לקמן. בע"ה נפרש להו מנא סברא האי ורבנן הגמ' שמקשה

כצבור משיח הרי העם המשיחלאשמת הכהן אם מדכתיב

דמ משמע העם" "לאשמת הורהיחטא המשיח שהכהן יירי

משיח דכהן אינו, וזה כהוראתו, עשה והצבור לצבור היתר

אלא קרבן מביא הכהן אין כהוראתו העם ועשו היתר שהורה

להם היה לא שהרי לעצמו חטאת קרבן מביא ויחיד יחיד כל

להם היה אלא המשיח הכהן של היתר הוראות על לסמוך

מעיני דבר "ונעלם יג פסוק לקמן דכתיב בסנהדרין. לשאול

כשטעו דדוקא משמע הקהל עיני שהם סנהדרין אלו הקהל"

והצבור דבר העלם קרבן מביאין אז העם את והטעו ב"ד

קרבן מביא אין העם את והטעה שטעה משיח כהן אבל פטור,

לעצמו. חטאת קרבן מביא ויחיד יחיד כל אלא דבר העלם

מיירי וגו' יחטא המשיח הכהן אם דכתיב הא כרחך על אלא

דמיירי וכיון כהוראתו, עצמו הוא ועשה לעצמו היתר שהורה

העם". "לאשמת כתיב אמאי א"כ לעצמו הכהן שטעה בטעות
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ליה דריש הכי כצבורמשום משיח הכהןהרי "אם כלומר

אפילו שמא חטא באיזה יודע איני ועדיין יחטא" המשיח

צריך נמי כרת חיוב בו שאין בדבר לעצמו היתר הורה

לדמותו לך יש העם" "לאשמת קמ"ל זה קרבן להביא

העם ועשו העם את והטעו ב"ד כשטעו מה העם לאשמת

הכהן אף כרת חיוב בו שיש בדבר אלא חייבין אין כהוראתן

בו שיש בדבר לעצמו היתר שיורה עד חייב אינו המשיח

כהוראתו. ויעשה כרת חיוב

מצות מצות אתיא ונשיא בצבוריחיד lknכתיב zg` eyre

dpiyrz `l xy` 'd "zevn"ליחיד בג"ש ילפינן ומיניה

כתיב ביחיד l`ולנשיא, xy` 'd "zevnn" zg` dzeyra

dpiyrzכתיב בנשיא ,eidl` 'd "zevn" lkn zg` dyre.

מעיני מעיני יליף כוכבים בעבודת בפרשתצבור כתיב

יג) ד (ויקרא חטאים דשאר ldwdחטאת "ipirn" xac mlrpe

כוכבים דעבודת חטאת בפרשת וכתיב מיירי ובצבור

כד) טו dbbyl(במדבר dzyrp dcrd "ipirn" m` dide

מיירי. ובצבור

משיח ואחד נשיא ואחד יחיד אחד אחת" נפש "ואם

אתבמשמע שהטעו מיירי ולא בעצמם שטעו מיירי דכולהו

מיקרו. אחת נפש הילכך הצבור

להו מנא סברא האי ניתנהורבנן ג"ש הא בתוס' הקשו

מעליה אשה דאחות עליה דדרשו ואע"ג מילי לכל לידרש

מ"מ מצוה מקום כאן אף מצוה מקום להלן מה ללמד דייבום

ללמד אשה דאחות מעליה דחטאת עליה נמי למידרש מצו

לברכה זכרונם הם ותירצו וכו', עליו שחייבין דבר להלן מה

מופני דחטאת עליה דודאי ול"נ מופני. לא דחטאת דעליה

ורבנן דמקשה והא עליה, מאי בה חטאו אשר למימר דה"ל

ע"ב (ג לעיל אמרי דרבנן משום נ"ל מנ"ל סברא האי

lrבברייתא) oiaiige dexr `idy zcgein dy` zeg` dn

dexr `idy lk s` mail dxeq`e z`hg dzbby lre zxk dpecf

mail dxeq` z`hg dzbby lre zxk dpecf lr oiaiigeהא

קתני בדוקא ערוה" שהיא מיוחדת אשה אחות "מה דקתני

על שחייבין מיוחדת אשה אחות "מה רק קתני הוה דאי לה

מי דאף מינה ילפינן הוה חטאת" שגגתה ועל כרת זדונה

נמי דנדה ליבם אסורה שתהא נידה כשהיא לייבום שנפלה

"מה קתני להכי חטאת שגגתה ועל כרת זדונה על חייבין

שגגתה ועל כרת זדונה על וחייבין ערוה שהיא אשה אחות

ועל כרת זדונה על דחייבין דאע"ג נדה לאפוקי חטאת"

של המיוחדות דלרבנן וכיון ערוה. אינה מ"מ חטאת שגגתה

ועל כרת זדונה על וחייבין "ערוה שהיא היא אשה אחות

אשה מאחות חטאת ללמוד אפשר אי לכן חטאת" שגגתה

לא ודאי דלרבנן כיון מקשה ולהכי היא, ערוה לאו דחטאת

מנ"ל. סברא האי א"כ אשה מאחות חטאת ילפינן

לבריה יהושע רבי ליה לויצ"למדמקרי בן יהושע רבי

בילקו"ש הוא וכן ע"א ח ובהוריות ע"ב סח בשבת הוא וכן

רמז שלח ובפרשת אומר רבי ד"ה תקצה רמז מות אחרי

כאן וברשב"א ברי"ף הוא וכן אשר והנפש ד"ה תשמט

דשבת. ובריטב"א

בשגגה לעושה לכם יהיה אחת קרבןתורה למימר ה"ל

ללמד אלא "תורה" לשון נקט אמאי לכם יהיה הוקשהאחד

וכו' כוכבים לעבודת כולה התורה .כל

וגו' רמה ביד תעשה אשר דקראוהנפש דמסיפיה כצ"ל

עמ מקרב ההיא הנפש "ונכרתה ביה דכתיב אלמאיליף ה"

ע"א. ח בהוריות הוא וכן כרת, ביה אית

מצות בשאר בין בעכו"ם בין ומשיח ונשיא יחיד אשכחן

בעבודת וכתיב כוכבים לעבודת התורה כל דהוקשה דמההיא

מצית לא ונכרתה רמה ביד תעשה אשר "והנפש" כוכבים

ומשיח נשיא יחיד כגון נפש דמיקרו הני אלא צבורגמרת

מנין נפש.בעכו"ם מיקרו לא צבור הא

לפיכך בסייף מרובים פלט ממונן לפיכך בסקילה יחידים

אבד והכיממונן ע"ב. קיא בסנהדרין היא המשנה לשון

בסקילהפירושו חמורהיחידים מיתה ממונןשהיא לפיכך

להקלפלט לנו יש במיתתן שהחמרנו דכיון ליורשיהן וינתן

בממונן, אלא להקל מצית ולא במשהו בסייףבהן מרובים

נידונין זרה עבודה ועבדו הודחו עיר אותה אנשי רוב אם

מסקילה יותר קלה מיתה שהיא אבדבסייף ממונן לפיכך

לי יש עוד בממונן. להחמיר לנו יש במיתתן שהקלנו כיון

בסקילהלפרש שמכיניםיחידים עד אלא מיד מומתים ואינם

המומת את ומעלים החבל את שמכינים ועד התליה עמוד את

ידבקו שמא התורה חששה לא אלמא חי הוא בינתיים וכיו"ב

אין ברבים כן עשה שלא דכיון ממעשיו וילמדו אחרים בו

להחטיא גדול פלטכוחו ממונן שמאלפיכך חיישינן דלא

ממעשיהם. וילמד החטא בו ידבק ממונן את מרוביםהמקבל

שבידםבסייף בחרב אותו הורגין דמייד מהירה מיתה שהיא

ידבקו שמא אחד רגע אפילו יחיה שלא התורה חששה אלמא
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גדול הרבים עם כן שעשה דכיון מעשיו וילמדו אחרים בו

מי ואפילו חי ורואהו לידו שעומד מי אפילו להחטיא כוחו

במעשיו לידבק עלול רואהו ואינו בעיר לפיכךשנמצא

אבד ידבקממונן חוטא של בממונו יורשיו יחזיקו אם שמא

מעשיו. וילמדו החטא בקרבנותיהןבהם נחלוק דכיוןיכול

שיש מפני ממונן ולאבד מיתתן למהר התורה ציותה שמרובין

רב השפעה כח לאבחטאם בשגגה מרובין כשחטאו אף א"כ

שיתכפרו עד דא"כ חטאו על לכפר קרבנו אחד כל יביא

בעולם ומשפיעין בחטאם והם זמן הרבה יעבור כולם

בו ויתכפרו אחד קרבן יביאו אלא חטא של רעה השפעה

הארץ, מן חטאים יתמו אחת ובבת מיד לומרכולם תלמוד

לכם יהיה אחת פתחתורה בשגגה" "לעושה דקרא וסיפיה

קאמר ולא "לעושה" יחיד לשון וסיים "לכם" רבים בלשון

אע"פ כלומר "בשגגה" יחיד, כמו הוו דרבים ללמד לעושים

לא שגגה לענין למרובין יחיד בין לך חילקתי מזיד דלענין

חילקתי.

מהגרוניא חלקיה רב לה דאמוראמתקיף לה מתקיף מצינו

רב לה מתקיף ד"ה ע"ב ה לקדושין בחדושנו עיין תנא על

מהגרוניאפפא. חלקיה מקוםרב בשום נזכר שלא כמדומני

דכיון גרים ושמו הכא, אלא במדרשים ולא בש"ס לא

לפיכך נחלוק" יכול וכו' בין הכתוב "חלק של בענין דעסקינן

וכן זה. בענין ולהקשות לדון נתעורר חלקיה ששמו הוא

שיטת להסביר מתעורר האמורא אלעזר שרבי הרבה מצינו

בזה. כיוצא הרבה ועוד אליעזר רבי ושיטת התנא אלעזר רבי

"נחלק" הו"א הכי לאו .נחלוקצ"להא

הכי לאו הא לכם יהיה אחת תורה רחמנא דכתב טעמא

נחלוק דהוצרךהו"א דכיון מהגרוניא חלקיה רב סבר

שיש דאע"פ ללמדנו לכם" יהיה אחת "תורה לומר הכתוב

לא מ"מ עיר רוב שהם יחידים לבין יחיד בין חילוקים כמה

אחת תורה בו כתב שלא קרבן כל א"כ בקרבנותיהן, תחלוק

חילוקים כמה שהרי אחר של קרבן לו להשוות אין לכם יהיה

בקרבנן. לחלוק יש ולכן אחר למתכפר מתכפר כל בין יש

דמייתו הוא מצות בשאר צבור פר לייתו לייתו וכמהמאי

רוב דהיינו צבור לבין עיר רוב שהם יחידים בין יש חילוקים

ב"ד הוראת ע"פ מצות דשאר ל"ת על שעברו שצבור העם

על שעברו עיר רוב שהם ויחידים לכולם אחד קרבן מביאין

לעצמו, קרבן יחיד כל מביאין ב"ד ע"פ מצות דשאר ל"ת

על בשגגה שעברו עיר רוב שהם יחידים של קרבן היה ואם

ב שעברו צבור של לקרבן שוה דע"ז ל"תל"ת על שגגה

מצות דשאר צבור קרבן גבי לכתוב צריך היה מצות דשאר

הם גם המביאים אחרים שיש לומר לכם" יהיה אחת "תורה

יחידים לבין צבור בין חילוק שיש דאע"פ ללמדנו זה קרבן

אין אלמא כן, כתב ולא בקרבנם, שוו מ"מ עיר רוב שהם

מצות. בשאר דצבור לקרבן דומה אחר יחידקרבן כשבה

דמייתי הוא מצות יחידיםבשאר לבין יחיד בין חילוק ויש

יחידים הרי במזיד זרה עבודה עבדו דאילו עיר, רוב שהם

בסקילה והיחיד אבד וממונן בסייף נידונים עיר רוב שהם

עיר רוב שהם יחידים של קרבנם היה ואם פלט וממונו

שעבר יחיד של לקרבן שוה דע"ז ל"ת על בשגגה שעברו

יחיד גבי לכתוב צריך היה מצות דשאר ל"ת על בשגגה

אחרים שיש לומר לכם" יהיה אחת "תורה מצוות בשאר

עיר רוב שהם יחידים והיינו זה קרבן הם גם המביאין

ולא שוה קרבנם מ"מ ביניהם חילוק שיש דאע"פ ללמדנו

מצות. דשאר יחיד לקרבן דומה אחר קרבן אין אלמא כן כתב

דמייתי הוא מצות בשאר נשיא נשיאשעיר בין חילוק ויש

במזיד זרה עבודה שעבד דנשיא העיר רוב שהם ליחידים

ע"ז שעבדו העיר רוב שהם ויחידים הוא דיחיד בסייף דינו

רוב שהם יחידים של קרבנם היה ואם בסקילה דינם במזיד

דנשיא לקרבן שוה דע"ז ל"ת על בשגגה שעברו העיר

גבי לכתוב צריך היה מצות דשאר ל"ת על בשגגה שעבר

שיש לומר לכם" יהיה אחת "תורה מצות דשאר דנשיא קרבן

חילוק שיש דאע"פ ללמדנו זה קרבו הם גם המביאין אחרים

אחר קרבן אין אלמא כן כתב ולא שוה קרבנם מ"מ בדיניהם

מצות. בשאר נשיא לקרבן לחטאתדומה ושעיר לעולה פר

דמייתו הוא כוכבים בעבודת צבורצבור בין חילוק ויש

על שעברו דצבור עיר רוב שהם ליחידים ישראל רוב דהיינו

ומתכפר אחד קרבן מביאין ב"ד ע"פ מצות דשאר ל"ת

דשאר ל"ת על שעברו עיר רוב שהם יחידים אבל לכולם

קרבן היה ואם לעצמו, קרבן אחד כל מביאין ב"ד ע"פ מצות

זרה דעבודה ל"ת על בשגגה שעברו עיר רוב שהם יחידים

גבי לכתוב צריך היה כוכבים בעבודת צבור לקרבן שוה

ללמדנו לכם" יהיה "אחת תורה כוכבים דעבודת צבור קרבן

עיר רוב שהם יחידים לבין צבור בין חילוק שיש דאע"פ

דומה אחר קרבן דאין ש"מ כן כתב ומדלא שוה קרבנם מ"מ

ומשני כוכבים. דעבודת צבור סד"אלקרבן איצטריך

בהוראה וצבור ב"דהואיל ע"פ בע"ז פרכששגגו מייתו

אינהו לחטאת ושעיר העירלעולה רוב שהם נמייחידים
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איפכא וחילקםנייתו העיר רוב דהוו דכיון דעתין סלקא

בסייף שאלו מזיד לענין העיר מיעוט שהם מיחידים הכתוב

חשיבי לא אלמא פלט וממונן בסקילה ואלו אבד וממונן

ושעיר פר כצבור קרבנן ומביאין צבור אלא ממש יחידים

דלא אפשר לא ממש כצבור מיהו כיחיד, שעירה מביאין ואין

הילכך לכם" יהיה אחת "תורה דע"ז צבור קרבן גבי כתב

איפכא אותו עושין רק צבור כמו ושעיר פר דמביאין הו"א

לעולה. ושעיר לחטאת פר

בקדקדו מוח לו שאין לי וכיכמדומה זו לשון מהי תימה

מאי ועוד תלמידיו, ואת החכמים את מבזה היה הקדוש רבנו

היא מי לפרש לו היה ט"ז" "ליתני בסתמא לוי קמקשה

כשרון בעל היה כי דבר כל להציג רגיל היה דלוי אלא הט"ז.

תנועה איזו התלמידים לפני להדגים רבי וכשרצה תיאטרלי

זו תנועה או זה מצב להציג מלוי מבקש היה מיצוב איזה או

ע"א נג בסוכה שמצינו כמו התלמידים dciwלפני ieg` iel

rlhi`e iaxc dinwע"א עב בקדושין מצינו iellוכן iax l"`

oixag ip`xd ,cec zia ly zeliigl oinec l"` miiqxt ip`xd

oinec l"` mil`rnyi ip`xd ,dlag ik`lnl oinec l"`

l"` laaay minkg icinlz ip`xd ,`qkd zia ly mixiryl

zxyd ik`lnl oinecהראני ללוי לומר רבי צריך ומה

רבי ראה לא וכי ישמעאלים הראני חברין הראני פרסיים

לא מימיו נמי הכי אין תימא וכי וישמעאלים, חברין פרסיים

תלמידי הראני ליה דקאמר הא ועוד מיסתברא לא הא ראה

שבבבל חכמים תלמידי ראה לא מימיו וכי שבבבל חכמים

מהם וכמה ישראל בארץ היו מבבל חכמים וכמה כמה והא

שמחה יום או זה היה פורים יום אלא רבי, לפני ללמוד ישבו

וישמעאלים וחברין פרסיים לפניו שיציג מלוי רבי ובקש

בדבר מומחה היה לוי כי ובדיבורם ובתנועותיהם בלבושם

והיינו בהצגותיו, הישיבה בני ואת רבי את לשמח ורגיל

cecדקאמר zia ly zeliigl oinec l"`לפניו הציגם כלומר

וכןכחיילות דוד בית dlagשל ik`lnl oinec l"`וכןl"`

`qkd zia ly mixiryl oinecוכןzxyd ik`lnl oinec l"`

כאן ואף וכיו"ב. חבלה כמלאכי לפניו הציגם א"לפירושו

ט"ז ליתני ט"ו דתני איריא מאי לרבי לוילוי פירש ולא

רבי את לשמח כדי בתנועותיו זאת הציג רק הט"ז היא מי

הט"ז היא מי ידעו תנועותיו שיבינו ומתוך התלמידים ואת

דמות לפניהם הציג ולפיכך אביו אנוסת לאמו נתכוון ולוי

בא שאביו אביו אנוסת באמו דמיירי שיבינו דעת חסר של

רבי דקאמר והיינו מדעתה, שלא לועליה שאין לי כמדומה

בקדקדו חסרמוח אדם לפנינו מציג שהוא לי נדמה כלומר

שלא שנבעלה דהיינו אביו אנוסת לאמו שכוונתו לרמוז דעת

אביומדעתה אנוסת אמו דעתך הבנתיךמאי אם כלומר

לומר צריך רבי היה ומ"מ אביו. אנוסת לאמו כוונתך נכון

צריך היה ולא בקדקדו מוח שאין לאדם שכוונתו לי כמדומה

דקאי דמשמע בקדקדו" מוח "לו" שאין לי "כמדומה לומר

שאין וסבור עמו מסכים רבי שאין כיון אלא עצמו לוי על

פנים לשתי המשתמעת בלשון השיב לפיכך קושיה קושייתו

בקדקדו מוח "לו" שאין לי לפנינוכמדומה מציג דמשמע

נמי ומשמע בקדקדו מוח שאין דעת חסר אדם של דמות

שאלה ששאל בקדקדו מוח לו אין לוי כלומר עצמו שהוא

לוי שהרי זה היה הדעת בדיחות דשעת דכיון שאלה, שאינה

הט"ז הדמות את לפניו והציג בתאטרליות לפניו שאלתו הציג

ולא הדעת בבדיחות השיבו רבי אף לפיכך בתאטרליות

נתכוון שלוי כמו בבדיחות להשיבו אלא נתכוון להכלימו

התם דגרסינן ע"ב פ במנחות איתא הזאת וכלשון לבדחו.

dxenz `niiwc jd i` `nile mgle dnda izile iaxl iel xn`

`d `id dcez `niiwc i`d i`e dngl `de dcez `d `id

dcezc xzen iediz `de dnglשאלה שואל שהיה כדי ותוך

הישיבה בני ידעו ולא בתאטרליות דמות איזו לוי הציג זו

ואמר זיהה רבי רק הדמות את elלזהות oi`y ip` dnecnk

ecwcwa genשוטה דמות לפנינו הציג שלוי לי נראה כלומר

אי שבידו זה מה יודע אינו זה דאדם בקדקדו מוח שאין

בקדקדו מוח שאין לשוטה ודומה היא תודה אי היא תמורה

מוח שאין לאדם שכוונתו לי כמדומה להשיב לו היה ומ"מ

דקאמר והא ecwcwaבקדקדו gen "el" oi`y il dnecnkהיינו

כמדומה חדא פנים לשתי הנשמע בדבר להשיב דרצה משום

כמדומה ועוד בקדקדו מוח שאין אדם לפנינו מציג שהוא לי

דכיון כלל שאלה שאלתו שאין בקדקדו מוח לו אין שלוי לי

שאלתו את לפניהם הציג ולוי הדעת בדיחות שעת זו שהיתה

בבדיחות השיבו רבי אף ולבדרם לשמחם כדי בתאטרליות

בבדיחות. להשיבו רק נתכוון להכלימו ולא "א"ל"הדעת

בקדקדו מוח לו שאין לי להור"לכמדומה כלומראמר

ללוי דאי עצמו ללוי ולא כן אמר שם יושבין שהיו לתלמידים

בקדקדך. מוח לך שאין לי כמדומה הל"ל כן אמר עצמו

כתב ה הלכה ת"ת מהלכות ד בפרק xkipוהרמב"ם m` la`

`l jkitle odilr oitxzne dxez ixaca milyxzn mdy axl

oiprke mccgl ick mixaca onilkdle odilr febxl aiig epiad

micinlza dxn wexf minkg exn` dfהאחרונים מן ויש
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בתלמידים, מרה לזרוק כדי רבי כן עשה כאן דאף שפירשו

החכמים ומן רבי של תלמידיו מגדולי לוי דהא נ"ל ואין

מאי ועוד מכלימו רבי היה ולא שאיןשבדור לי "כמדומה"

בקדקדו מוח להכלימולו אי ועוד בקדקדו מוח לו אין הל"ל

אין מאי בקדקדך מוח לך אין הל"ל א"כ לחדדו כדי נתכוון

כמו והוא ללוי, ולא דבר שם שהיו דלתלמידים דמשמע לו

לזהותה התלמידים ידעו ולא דמות הציג דלוי לעיל שפירשנו

כמדומה לתלמידים אמר לפיכך אותה שזיהה חשב רבי רק

מוח לו שאין אדם לפנינו מציג והוא הדמות את שזיהיתי לי

אנוסה. בן והיינו בקדקדו

"דעתך" אבלדעתיךצ"למאי הש"ס. ברוב הוא וכן

ע"א י jzrcבברכות i`n edziac dixexa l"`ע"א לו ושם ,

lwinc `aiwr iaxk jzrc i`n l"`ע"ב טז קטן ובמועד ,l"`

rc i`n'eke `yexit rci `lc jzע"ב כח ובמנחות ,i`n l"`

'eke l"` jzrcע"ב עד ובחולין ,`xhef xnl iy` ax l"`

jzrc i`nצ"ל בכולן ,jizrc.

ורבנן ר"ע דפליגי קדושה ואיסור מצוה איסור והרי

ורבנןוקתני ר"ע דפליגי קדושה מאיסור אלא מקשה אינו

מן פטורה סבר ור"ע מתייבמת ואינה חולצת סברי דרבנן

מדברי שניות דהיינו מצוה באיסור אבל הייבום ומן החליצה

רק מתייבמת, ולא חולצת ולכו"ע כלל פליגי לא סופרים

איסור מזכיר קדושה איסור שמזכיר שבמקום הש"ס רגיל

במתניתין. להו תנינא בבא בחדא דהא מצוה

אמרינן קא ישמעאלבפירקין דרבי (מכילתא חז"ל אמרו

ב) פרשה zeywבחדש zelgzdd lkהקב"ה שטבע חק והוא

תמצא זה ומפני הוא, כן הרוחניים בדברים ואף בעולמו.

פרקים משאר יותר וקשה ארוך בפרק תחילתה מסכת שכל

מסכת שבכל הראשונה שהמשנה תמצא וכן מסכת, שבאותה

על שיש ממה יותר וטריא ושקלא ארוכה גמרא עליה יש

סדרים מהששה סדר כל וכן פרק, שבאותו המשניות שאר

המסכתות משאר יותר ארוכה שהיא במסכת תחילתו

משאר יותר ארוך בראשית חומש וכן הסדר, שבאותו

והיא הנותנת היא המחלוקת כי ותבין ותדע החומשין.

קושי ירבה המחלוקת וכשתרבה בהתחלות קושי המוסיפה

שם תהיה לא ביותר תקשה שההתחלה וכיון יותר ההתחלה

ומתברר מתלבן מחלוקת שם שאין ובמקום בסופו, הצלחה

והוקל ההתחלה קושי שהתברר וכיון ההתחלה קושי ומתעדן

הפלגה דור באנשי מצינו וכן בסופו. הצלחה תהיה מאוד

כדכתיב ביניהם מחלוקת היתה ולא אחד כאיש שהיו

א) יא `micg(בראשית mixace zg` dty ux`d lk idie

תהיה מעשיהם בתחילת מחלוקת שם שאין כיון הקב"ה אמר

לעד שמו ישתבח הקב"ה והוצרך מעשיהם בסוף הצלחה

ולא קשה שלהם התחלה שתהיה כדי ביניהם מחלוקת לעורר

ו) יא (בראשית דכתיב היינו בסוף. mrיצליחו od 'd xn`ie

xvai `l dzre zeyrl mligd dfe mlekl zg` dtye cg`

zeyrl enfi xy` lk mdnפירושdtye cg` mr od 'd xn`ie"

"mlekl zg`מחלוקת שם ואין ביניהם שלום mligdיש dfe"

"zeyrlשם שאין וכיון ההתחלה בשלב עתה נמצאים והם

שלהם ההתחלה קושי ויתעדן יתברר הרי l`מחלוקת dzre"

"zeyrl enfi xy` lk mdn xvaiשאין דכיון בסופם יצליחו

יצילחו ההתחלה קושי מהם ונתעדן בתחילתם מחלוקת שם

היא ותקנתם l`בסופם, xy` mzty my dlape dcxp dad"

"edrx zty yi` ernyiותהיה מחלוקת ביניהם נעורר

מצינו מזה וההיפך בסופם. יצליחו ולא קשה שלהם ההתחלה

שלו התחלות נעשו והרגו אחיו על מחלוקת שעורר בקין

יב) ד (בראשית דכתיב והיינו יותר `zקשות cearz ik

ux`a didz cpe rp jl dgek zz sqez `l dnc`dהיושב אדם

מהאדמה האבנים את לסקל שצריך קשה התחלתו האדמה על

בשנה אבל המים תעלת אצלה ולהביא ולגודרה וליישרה

והאדמה בשדהו אבנים אין שכבר קל עמלו נעשה השנית

וקין אצלה, עוברת המים אמת ואף לה יש גדר וגם ישרה

עליו נגזר אחיו על מחלוקת שעורר didzכיון cpe rp"

"ux`aלסקל קשה עמלו ויהיה זו בארץ ישב ראשונה שנה

ולשנה המים, אמת בה ולהביא האדמה את ליישר ולגדור

לסקל קשה עמלו ושוב אחרת בארץ ויושב נודד הוא הבאה

ושנה שנה בכל וכן המים תעלת בה ולהביא וליישר ולגדור

מעורר שהיה מפני וזה ההתחלה, קושי סובל ימיו כל ונמצא

קושי ומוסיפה הנותנת היא המחלוקת כי אחיו, על מחלוקת

דקאמר היינו מייריבהתחלות. קא לא השתאובפלוגתא

ופריך בפלוגתא, מיירי לא מסכתא דבכולא הגמ' ולאסבר

עקיבא רבי דפליגי קדושה ואיסור מצוה איסור והרי

וקתני אמרינןומתרץ,ורבנן קא בפרקבפירקין דוקא

כיון מחלוקת יהא שלא קפדינן התם ההתחלה שהוא ראשון

בהתחלות. קושי מוסיפה והמחלוקת קשות ההתחלות שכל

אופריך מתירין ב"ש אוסריןוהא וב"ה לאחין הצרות ,ת

משנהומשני אינה ב"ה במקום מחלוקתב"ש כששנינו

מ"מ יוסי כרבי דהלכה דאמרינן אף יהודה רבי עם יוסי רבי
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רבי על לסמוך אפשר הדחק ובשעת מחלוקת היא עדיין

דאמרינן אף וחכמים רשב"ג מחלוקת כששנינו וכן יהודה,

הדחק דבשעת יצאנו לא מחלוקת מידי מ"מ כרשב"ג דהלכה

וב"ה ב"ש מחלוקת כששנינו אבל רבנן. על לסמוך אפשר

הדחק בשעת ואפילו כב"ה הלכה והכריזה קול בת יצאה כבר

ד ב"ש על לסמוך משנהאין אינה ב"ה במקום כלומרב"ש

שב"ה במקום ואפילו זה דבר ב"ש אמרו לא מעולם כאילו

חייב כב"ש לעשות והמחמיר כב"ש להחמיר אסור מקילין

ע"ב) י (ברכות לר"ט חבריו לו שאמרו כמו ziidמיתה i`ck

d"a ixac lr zxary jnvra aeglדברי ששנינו אף הלכך ,

קושי מעורר ואינו כלל מחלוקת כאן אין וב"ה ב"ש

ואין משנה אינה ב"ה במקום דב"ש כיון וא"ת ההתחלות.

לא מעולם כאילו והוי הדחק בשעת אפילו דבריהן על לסמוך

במשנה. אותם שנינו אמאי א"כ אלו דברים ב"ש אמרו

ה (אבות עליה והשיבו התנאים גדולי ע"י נשאלה זו שאלה

mylיז) dpi`ye miiwzdl dteq miny myl `idy zwelgn lk

miny myl `idy zwelgn `id efi` miiwzdl dteq oi` miny

gxw zwelgn ef miny myl dpi`ye i`nye lld zwelgn ef

ezcr lkeמשנה אינה ב"ה במקום דב"ש כיון להו דקשיא

כתיב אמאי להו קשיא ועוד במתניתין. לה קתני אמאי

קרח ebe'בפרשת gxw gwieקרח טענות היו מה פירש ולא

בן אליצפן את משה מינה למה שטען לימדונו רבותינו רק

ועמד לעצמו הנשיאות את ורצה קהת בני על נשיא עוזיאל

תכלת והלבישן סנהדראות ראשי וחמישים מאתים וכינס

או בציצית חייבת תכלת שכולה טלית משה את ושאלו

טלית אפשר עליו לשחוק התחילו חייבת השיבן והוא פטורה

שכולה זו אותה פוטר תכלת של אחד חוט אחר מין של

הרבה טענות עוד נגדו טענו וכן עצמה את תפטור לא תכלת

את התורה פירשה לא ואמאי במדרשים שמפורש כפי

סתמה רק ebe'מחלוקתם gxw gwieמחלוקת "כל תירצו לכך .

על כשנחלקו שב"ש כיון להתקיים" סופה שמים לשם שהיא

דורות לדורי להתקיים סופה לכן נתכוונו שמים לשם ב"ה

רב בי בר כל מחלוקתם מאז ויותר שנה אלפים היום שעד

לנצח נקבעו הדברים כי ב"ה על ב"ש נחלקו מה יודע

סופה אין שמים לשם שאינה מחלוקת "וכל במשנה.

להנאתו אלא נתכוון שמים לשם לא שקרח כיון להתקיים"

והקורא להתקיים מחלוקתו סוף אין לכן נתכוון עצמו ולכבוד

על נחלק ולמה קרח רצה מה מבין אינו קרח פרשת בתורה

ורואה קרח פרשת והקורא טענותיו העלימה התורה כי משה

את מבזה הוא בפיו טענה שום ואין משה על נחלק שקרח

מושיעם משה על שקם זה טיפש ראו ואומר ומקללו קרח

טענה. חצי ולו בפיו ואין ישראל של

ד"ה העלםרש"י מפר להו ילפינן "והתם" מצבור מעליון

***ד"הוהםצ"ל "בהך". ומשיח ונשיא יחיד אשכחן

***ד"המהךצ"ל "שעירה". קרבנו וכו' נחלוק יכול

ב"דד"הכצ"ל.כיחיד שהורו דבר העלם היינו בהוראה

וכו' מותרת כוכבים שהעבודתשהעבודת הורו דאי דק לא

העלם זה דאין דבר העלם קרבן מביאין אין מותרת כוכבים

עבודת איסור יש אמרו ואפילו הגוף כל העלם אלא דבר

אבל לפניו להקריב אלא איסורו אין רק התורה מן כוכבים

אמרו אם אבל הגוף כל עוקרין אלו הרי מותר להשתחוות

אבל החייב הוא ורגלים ידים בפישוט לע"ז המשתחווה

זהו מותר הוא הרי ורגליו ידיו פשט ולא הארץ על הכורע

ב הלכה שגגות מהכות פי"ד רמב"ם עיין דבר העלם

***ד"ה שם. הרמב"ם חילוקובמפרשי וכו' אפילו א"נ

יחיד .מןצ"ל"בין"

"ליה"תוד"ה קים לא חטאת דשגגתו וכו' להלן מה

מהכא אלא אשה .לןצ"לבאחות

"מצינו"ד"ה לא מעיני מעיני אתיא כוכבים בעבודת

***בא"דמציצ"ללמימר בעבודת. דכתיב "מצות" דכל

עבודת זו "מצות" כל דכתיבהמצותצ"לוכו' הא פי'

המצות כל את תעשו ולא תשגו "וכי כוכבים בעבודת

שאין משמע האלה" המצות כל "את מדקאמר האלה".

ל"ת מצות כל על שיעברו עד דבר דהעלם קרבן מביאין

נעשתה העדה מעיני אם "והיה כתיב ואח"כ שבתורה

'נעשתה' אלא רבים לשון לשגגה 'נעשו' אמר ולא לשגגה"

אלא זה קרבן מביאין אחת רק עשו אפילו משמע יחיד לשון

כל "את דכתב והא זה קרבן מביאין אחת על אפילו לעולם

עבודת על בעובר מיירי זו דפרשה משום האלה" המצות

כעובר כוכבים דעבודת אחד לאו על שהעובר ולמדך כוכבים

***ד"ה כולה. התורה כל כוכביםעל וכו' עבודת מה

סקילה זדונה על שחייביםצ"ל"שחייבים" .דבר

קרא***בא"ד בההוא דכתיב מה אלא גמרינן דלא וי"ל

כרת(כצ"ל)ולא אלא התם דכתיבכתיב אע"ג כלומר

ה) יז (דברים דכתיב זרה עבודה בעובד mzlwqeסקילה

ezne mipa`aכתיב לא תורה ביה דכתיב קרא בההוא מ"מ

לומר שדייקו מה והיינו כרת, אלא כתיבסקילה ולא
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כרת אלא בעובד"התם" סקילה נכתב אחר שבמקום אע"פ

תירוץ ע"ז. לעובד התם כתיב לא נמי כרת הא וא"ת ע"ז.

כוכבים עבודת עובד היינו מגדף דכתיבדקסבר d'הא z`

dzxkpe scbn `edבעובד אלא מישתעי ה' את במברך לאו

ונכרתה. כתיב ועליה לאע"ז לרבנן גמרינן(כצ"ל)וה"נ

דבר(כצ"ל) כוכבים עבודת וכו'(כצ"ל)מה כלומרשיש

סקילה בה שיש דבר ע"ז מה גמרינן לא דלרבי היכי כי

בההוא מ"מ אחרינא בקרא כתיבא דסקילה דאע"ג משום

סקילה כתיב לא תורה ביה דכתיב לאקרא לרבנן ה"נ

וכרת לאו בה שיש דבר כוכבים עבודת מה דלאוגמרינן

כד) כ (שמות דכתיב אחרינא בקרא דכתיב אע"ג l`נמי

mcarz `le mdl degzyzביה דכתיב קרא בההוא מ"מ

" לאו. כתיב לא לאותורה בעו ***בא"דולא" ואתיכצ"ל.

ברית ומפר עול דבפורק רבי דריש דבשבועות שפיר

כרת בהו אית פנים טוומגלה (במדבר כתיבי כרת דתלת

zxkzל) zxkd 'ebe `idd ytpd dzxkpeדבהני כיון וקשה .

חייב בשוגג עליהן העובר מסתמא א"כ כרת איכא תלת

ואמאי חטאת חייב בשוגג כרת חייב שבמזיד דכל לאחטאת

כריתות ושלשים ששה בהדי להו ברישחשיב דקתני

שפיר אתי והשתא חטאת, עליהן דחייב כריתות משוםמסכת

לאו בהו אשכחן באיסורדלא אלא קרבן חיוב ילפינן ולא

לרבי ילפינן. דמיניה בע"ז דכתיב כמו בהדיא לאו ביה דכתיב

מ"מ לאו ביה כתיב לא תורה ביה דכתיב קרא דבההוא אע"ג

לאו ביה וכתיב כרת זדונו על שחייבין דבר ע"ז מה דרשינן

שחייבין דבר כל אף אחרת) בפרשה בע"ז לאו כתיב (דהא

לאו ביה כתיב דלא דבר אבל לאו ביה וכתיב כרת זדונו על

כרת בהו דאית אע"ג פנים ומגלה ברית ומפר עול פורק כמו

דבר ע"ז מה דרשינן לא אבל קרבן, עליהן חייבין אין

זדונו על שחייבין דבר כל אף סקילה זדונו על שחייבין

וצריך כתיבא, לא דתורה קרא בההוא סקילה דהא סקילה

דלא כיון לרבנן אבל לסקילה. לאו בין ההבדל מה לברר

דרשינן לא הילכך סקילה ולא לאו לא קרא בההוא כתיב

עליו שחייבין דבר כל אף סקילה עליו שחייבין דבר ע"ז "מה

כל אף לאו בו שכתוב דבר ע"ז "מה דרשינן לא וכן סקילה"

דבר על אף קרבן חייב יהיה ולרבנן לאו" בו שכתוב דבר

לרבי בשלמא א"כ וא"ת לאו. ביה ולית סקילה ביה דלית

ששה בהדי פנים ומגלה ברית ומפר עול פורק קתני דלא הא

לאו בהו כתיב דלא משום היינו קרבן עליהן דחייב ושלשים

תירוץ להו, קתני לא אמאי לאו בעו דלא לרבנן ורבנןאלא

וכו' פנים ומגלה ברית ומפר עול בפורק כרת להו כללית

לשני חילקום ולחינם הקודם הדבור עם אחד דיבור זה

דבורים.

דלייתוד"ה וקשיא וכו' לייתו איל(כצ"ל)מאי או כבש

איל או בכבש שמתכפר חוטא דליכא דכיון כלל קשיא לא

הם. חטאת קרבן בכלל מתכפרלאו שום איכא ואפי'

מתכפרדמייתי שום אין הא אלו קדש דברי הבנתי לא

איל. או כבש דמייתי

וכו'ד"ה דוכתי "בכל" וכו' דוכתיצ"לוהרי ולפניבכמה

יד בכתב כתוב היה דוכתיהמדפיס דהיינובכ' בכלוסבר

אלאדוכתי כן דוכתיואינו ***בא"דבכמה ליה. פשיטא

כריתות חייבי כמו וכו' וכו',להש"ס ובהערל כךהכא

ופירושו לפסק להש"סצריך ליה פשיטא דוכתי בכמה

שכתבנו,וכו' הללו דוכתי כמה הם וכו'והיכן ובהערל הכא

מיתות ד' "דאמאי".ובפרק לר"י וכבראמאיצ"לותימה

ואפילו בדלתי"ן מרבה יבמות על התוס' שמעתיק הזכרתי

אפשר. דלא במקום ואפילו צריך דלא במקום

ע"ב אףגמראט ר"ש היה חלוק אושעיא רבי והאמר

אחיובראשונה אשת כיצד קתני שני דפרק ראשונה במשנה

וייבם נולד מת כגון צרתה ופוטרת פטורה בעולמו היה שלא

ונולד ייבם מת כגון קתני שניה תריובמשנה הנך ובתר

רבי וקאמר לייבום, אותה ומתיר פליג דר"ש קתני משניות

שניה משנה אחר אלא נשנו לא ר"ש דדברי אע"ג אושעיא

בראשונה. אף ר"ש היה חלוק

דרישא בבי שיתא אבל ואילך מחמותו מתרגם יהודה ורב

רש"ילא מתרגםלשיטת יהודה אתורב מתרגם היינו

ע"א) (כו לקמן דקתני dfהמשנה lr dxeq` odn zg` dzid

dfl dxeq`d dexr xeqi` df lr dxeq` dipyde dexr xeqi`

dfl zxzen dfl dxeq`de dfl zxzenסתמא דקתני אע"ג

"dexr" xeqi` df lr dxeq` odn zg` dzidאיסור כל ומשמע

ואילך מחמותו דוקא אלא עריות ט"ו בכל מיירי לא ערוה

חייא דרבי ברייתא ועל רב על לאיפלוגי אתא יהודה ורב

הא ולפי"ז וכו' לזה האסורה בהן קורא אני "בכולן" דאמרי

קמיירידקאמר מתניתיןבנישואין קמייריפי' לא באונסין

מתניתין, וכו'פי' בתו אף מתרגם אתואביי מתרגם אביי

"dexr"המשנה xeqi` df lr dxeq` odn zg` dziddipyde
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'ekeאבל עשרה בארבע דוקא אלא מיירי עריות ט"ו בכל לאו

חייא ורבי רב על ופליג לא בעולמו היה שלא אחיו אשת

הא ולפי"ז וכו' האסורה בהן קורא אני "בכולן" דאמרי

קמיירידקאמר לא קמייריבפלוגתא לא מתניתין פי'

היהבפלוגתא, שלא אחיו אשת אף מתרגם ספרא ורב

קוראבעולמו אני דבכולן חייא ורבי כרב סבר ספרא רב

רב על יחלוק יהודה שרב פלא והוא וכו'. לזה האסורה בהן

כיון ועוד חייא, רבי דתני ברייתא על ויחלוק רבו שהוא

אתא והשתא רב בשם יהודה רב דברי הגמ' הביא דמתחילה

א"כ רב בשם עצמו הוא שאמר מה על לאיפלוגי יהודה רב

מחמותו מתרגם דידיה יהודה ורב לומר צריכה הגמ' היתה

על יחלוק הרביעי בדור שהיה שאביי דוחק ועוד וכו', ואילך

וכרבי כרב סבר ספרא דרב כיון קשה ועוד ברייתא, ועל רב

לומר לגמ' ה"ל א"כ וכו' האסורה בהן קורא אני דבכולן חייא

ספרא ורב ומדקאמר חייא וכרבי כרב סבר ספרא ורב

ולפי עצמאי דבר אמר ספרא דרב משמע וכו' אף מתרגם

אבל חייא. וכרבי כרב סבר ספרא רב אלא כן אינו רש"י

בתו) ד"ה ע"א ב פירשו(לעיל מתרגםהתוס' יהודה ורב

ואילך חייאמחמותו ורבי רב דברי את מתרגם יהודה רב

ואילך דמחמותו העריות תשעת בכל היינו "בכולן" דאמרו

ד בבי שיתא אניאבל חייא ורבי רב בהו אמרו לא רישא

לאיפלוגי אתא לא יהודה ורב וכו' לזה האסורה בהן קורא

הא ולפי"ז אתא דבריהם לתרגם אלא חייא ורבי רב על

קמיירידקאמר חייאבנישואין רבי קמיירי לאפי' באונסין

חייא,קמיירי רבי בתופי' אף מתרגם מתרגםואביי אביי

בכל היינו בהן קורא אני "בכולן" חייא ורבי רב דאמרו דהא

בעולמו היה שלא אחיו באשת לא אבל עריות עשרה הארבע

דקאמר הא קמייריולפי"ז לא לאבפלוגתא חייא רבי פי'

בפלוגתא, שלאקמיירי אחיו אשת אף מתרגם ספרא ורב

בעולמו ורביהיה רב דאמרו ד"בכולן" מתרגם ספרא רב

פירושם ולפי עריות. ט"ו בכל ממש בכולן כפשוטו הוי חייא

אתו לא ואביי יהודה דרב כלל קשיא לא התוס' של זה

וכן דבריהם, ולפרש לתרגם אלא חייא ורבי רב על לאיפלוגי

את הוא אף נתן שהרי אמר עצמאי דבר ודאי ספרא רב

דבריהם אבל חייא. ורבי רב לדברי העצמאית פרשנותו

רב על לאיפלוגי אתא לא יהודה רב דאי אחר מטעם קשים

"רב" לומר לגמ' ה"ל א"כ אתא לפרשם אלא חייא רבי ועל

מתרגם יהודה "ורב" ומדקאמר וכו' מחמותו מתרגם יהודה

ורבי רב על לאיפלוגי אתא יהודה דרב משמע וכו' מחמותו

קורא אני "בכולן" אמרו חייא ורבי דרב כיון ועו"ק חייא.

חמש מתוך לתשע רק שנתכוונו לפרש אפשר היאך וכו' בהן

דהא מתרגם דאביי כיון ועו"ק אחוז. ששים דהוי עשרה

עריות בכולהו מיירי וכו' אני "בכולן" חייא ורבי רב דאמרו

הגמ' מקשה מאי א"כ בעולמו היה שלא אחיו מאשת לבר

ליכא הא וכו' בהן קורא אני בכולן חייא ורבי רב דאמרו מהא

אף מיירו חייא ורבי דרב דסבר ספרא מרב אלא לאקשויי

ורבי דרב לרש"י ובשלמא בעולמו, היה שלא אחיו באשת

רב רק וכו' בהן קורא אני ממש דבכולן סברי ודאי חייא

דכיון חייא ורבי מרב מקשה הגמ' עלייהו פליגי ואביי יהודה

קאמר והיכי זה דבר שמעו מרבי מסתמא דרבי תלמידי שהיו

דרב התוס' לפירוש אבל בפלוגתא. מיירי לא דמתניתין רבי

ספרא ורב ואביי יהודה ורב מפורש דבר אמרו לא חייא ורבי

פירושו לפי הא הגמ' מקשה מאי א"כ דבריהם לפרושי אתו

דאף סברו והחברים כלל. חייא ורבי מרב קשיא לא דאביי

וארבי ארב למיפלג אתו לא ואביי יהודה דרב מפרש רש"י

ד"ה רש"י מדכתב ודייקו אתו דבריהם לפרש אלא axeחייא

'eke la` jli`e ezengn axc `dl mbxzn dcediכן ואינו .

אתא, חייא וארבי ארב למיפלג יהודה רב רש"י לשיטת אלא

היינו קמיירי לא באונסין קמיירי דבנשואין פירש רש"י דהא

ורק כרב ס"ל יהודה רב ואי באונסין קמיירי לא מתניתין

בפירוש אמר דרב כיון א"כ דבריו לפרושי `ipאתא "oleka"

oda `xewממש בכולן דרב לפרש יהודה לרב היה אדרבה

ברורה ראיה אין דהא באונסין, אף מיירי ומתניתין אמר

בפירוש אמר רב שני ומצד באונסין מיירי לא דמתניתין

דפירשו לתוס' ובשלמא l`"בכולן", oiqpe`a ixiinw oi`eypa

ixiin `wדבאונסין מדבריו משמע בהן" קורא "אני דאמר רב

אף דמיירי ומשמע "בכולן" דקאמר אע"ג הילכך קמיירי לא

ולא בנשואין ומשמע בהן" קורא "אני דאמר כיון מ"מ בבתו

דוקא לאו דקאמר ד"בכולן" ולומר לדחוק לנו יש באונסין

קמיירי בנשואין שפירש לרש"י אבל ברובן, ר"ל אלא הוא

דיוק או ראיה וליכא מתניתין היינו מיירי קא לא באונסין

א"כ באונסין מיירי לא דמתניתין הוא סברא רק כך לומר

שיתא אף ומשמע "בכולן" בפירוש אמר דרב כיון אדרבה

בנשואין מיירי שהמשנה ברורה הוכחה וליכא דרישא בבי

לו היה רב דברי לפרושי דאתא יהודה רב א"כ באונסין ולא

אף מיירי דמתניתין רב וסבר קאמר בכולן דרב לפרש

בכולן דרב מודה יהודה רב רש"י לשיטת ודאי אלא באונסין.

ובין הנשואין מן בין מיירי דמתניתין רב דסבר קאמר ממש
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וסבר חייא וארבי ארב פליג יהודה דרב אלא האונסין, מן

הוא ולפיכך קמיירי לא באונסין מיירי בנשואין דמתניתין

וכו' לזה מותרת לזה "האסורה שאמרה המשנה את מתרגם

מחמותו רק מתייבמת" או חולצת או יבמתה שהיא ואחותה

דפירש"י והא ezengnואילך. axc `dl mbxzn dcedi axe

jli`eלמימר בעי ipzwcהכי oizipznl mbxzn dcedi axe

dzeg`e dfl zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d

znaiizn e` zvleg e` dznai `idyלקצר רש"י דרצה אלא

לפיכך לתרגם יהודה רב בא שאותה המשנה כל להזכיר ולא

axcפירש"י `dl mbxzn dcedi axeדרב משנה אותה כלומר

מחמותו מפרשה יהודה רב "בכולן" ופירשה בה עסיק

דפירש"י ראיה והא axcואילך. `dl mbxzn dcedi axe

ip` eda ipz `l `yixc `aac zeixr yy la` jli`e ezengn

oda `xewדקאמר "בכולן" מאי לפרושי אתא יהודה רב ואי

לפרש רש"י צריך היה א"כ yixc`רב `aac zeixr yy la`

oda `xew ip` "oleka" eda ipz `lאלא כן כתב לא ורש"י

oda `xew ip` eda ipz `l `yixc `aac zeixr yy la`ולא

ודאי דרב משום והיינו רב דקתני בכולן מילת רש"י הזכיר

מן בין למתניתין מוקים דרב בהן קורא אני "בכולן" סבר

ולא עליה פליג יהודה רב אבל האירוסין מן ובין הנשואין

בעריות גריס אלא בהן קורא אני "בכולן" בברייתא גריס

בבי שיתא אבל ואילך מחמותו דהיינו ומפרש בהן קורא אני

"אלא הגמ' מתרצת ע"א) (י דלקמן ראיה ועוד לא. דרישא

ופירש"י לית" כללי הני iaxcלרבי illk ipd dil zil iaxl

`iigאתו לא אמוראי הני דכל מפרש דרש"י אמרת ואי

דרבי מפרש"י אמאי א"כ לפרשו אלא חייא ארבי למיפלג

דרבי לפרש צריך רש"י היה חייא דרבי כללי הני ליה לית

דרבי במילתיה ספרא ודרב יהודה דרב פירושא ליה לית

אביי שפירש הפירוש כפי חייא רבי דברי את רבי וסבר חייא

היה שלא אחיו באשת חייא רבי מיירי דלא דבריו את

דרב סבר רש"י אלא בפלוגתא. מתניתין מוקים ולא בעולמו

ממש בכולן ודאי בהן קורא אני "בכולן" דאמרו חייא ורבי

לפרושי וליכא בעולמו היה שלא אחיו אשת ואפילו נתכוונו

רב על למיפלג אתו ואבייי יהודה ורב אחר פירוש בדבריהם

לית כללי הני לרבי אלא הגמ' כשתירצה ולכן חייא, ורבי

רבי דהא חייא רבי על פליג דרבי לפרש צריך כרחך על ליה

עריות ט"ו בכל ומשמע "בכולן" אמר ברורים דברים חייא

בדבריו לפרושי וליכא בעולמו היה שלא אחיו באשת ואפילו

אחר. פירוש

בהן "קורא" אני גרסיבכולן בתו ד"ה ע"א ב לעיל התוס'

בהן מוצא אני ***בכולן נכונה. גירסא אווהיא חולצת

מתייבמתצ"למתייבמת או חולצת להגיהאו צריך וכן

*** ע"א. כ לקמן בתובמשנה אף מתרגם ואביי

גרסינן"מאנוסתו"תיבת"מאנוסתו" והכי למחוק צריך

בעית אי לה משכחת דאשכוחי כיון בתו אף מתרגם ואביי

מן***.וכו' "בעיא" אי תהוי האונסין מן "בעיא" אי

תהוי .בעיתצ"להנשואין

ד"ה "בעולם"רש"י היה שלא וכו' שמעון צ"לרבי

***בא"דבעולמו חליצה. "ליה" .להצ"לומצריך

אסורה"***ד"ה "לו והיתה וכו' בנולד צ"לומשני

לו ***בא"דאסורה "כלום". עליו נאסרה צ"לולא

***ד"המעולם אחין. ד' בפרק רב אמר יהודה רב והאמר

***בא"דתנןצ"ל"דתנן" רב". "אמר יהודה רב וקאמר

עריות ט"ו "בכל" ***בא"דבכולן אפשרכצ"ל. כלומר

בכולן "ומשכחת" ***בא"דדמשכחתצ"ללהתקיים .

מאנוסתו "בתו" אלא לה משכחת לא בבתוצ"לבתו אלא

***בא"דמאנוסתו ואחות. מאמו ראובן של אחותו וכן

אחיות "היו" מאמו ***בא"דשהיוצ"לשמעון לה. וגם

מנחשון בת ***בא"דהיתהצ"ל"היה" שמעון. אחות

לראובןמאמו "מתייבמת" לו .ומתייבמתצ"לואסורה

בעולם***ד"ה היה שלא אחיו עםאשת אחד דבור הוא

וצ"ל רש"י בדברי נפל וט"ס שלפניו, היההדבור שלא

זה"בעולמו דיבור בהמשך וכן באיסור" ומצאה שבא

"בעולם" היה שלא אחיו שמעון .בעולמוצ"לנפילת

ושמעון***בא"ד ראובן אחי ויהודה לוי "ונשאו" ומתו

***ד"הונשאוםצ"ל אני. "בו" תני לא וכו' יהודה ורב

בהוצ"ל תני ***ד"הלא "מיתוקמה". לא דבתו צ"לכיון

ע"ב.מיתוקמא יג בגיטין הוא oizipznוכן `nwezin `l

rxn aikyaע"א קטו בתרא בבבא וכן ,oizipzn `nwezin `l

avwd oa dixkf iaxkע"ב סב בסנהדרין וכן ,`nwezin `l

dxf dceara dilע"א טו בבכורות הוא וכן ,`nwezin `le

opaxk oizipznד"ה ע"א מז שבת ברש"י להגיה יש וכן .

לח שבת ובתוס' הכי, אי ד"ה ע"ב טז קמא ובבבא והתניא

רישא ד"ה ע"ב סב ובסנהדרין בשאינה אילימא ד"ה ע"ב

בעבודת.

אנוסותתוד"ה דשניהם צ"ל מאנוסתו .אנסוהצ"לבתו
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משמעד"ה בהן קורא אני דבכולן קמיירי לא באונסין

להיות בתו.ברגיל ד"ה ע"א ב לעיל התוס' על פירושנו עיין

ע"א ויבםגמראי נולד מת ויבם נולד מת לרש"יוסימניך

ספרא ומרב יהודה ומרב חייא ורבי מרב היא הגמ' קושיית

"בכולן" אמרי חייא ורבי דרב כיון קושיא. ליכא מאביי אבל

בעולמו היה שלא אחיו אשת ואפילו עריות ט"ו בכל ומיירו

לא יהודה רב ואף בפלוגתא, מיירי מתניתין לשיטתם א"כ

אשת לגבי אבל דרישא בבי שיתא לגבי אלא עלייהו פליג

סבר איהו ואף עלייהו פליג לא בעולמו היה שלא אחיו

סבר יהודה רב אף א"כ וכו' לזה האסורה בה דקרינן

דאף קאמר בפירוש ספרא רב וכן בפלוגתא, מיירי דמתניתין

וכו' לזה האסורה בה קרינן בעולמו היה שלא אחיו באשת

לא מאביי אבל בפלוגתא, המשנה את מעמיד שהוא הרי

בעולמו היה שלא אחיו דבאשת קאמר אביי דהא מידי קשיא

מיירי. קא לא דבפלוגתא וכו' לזה האסורה בה קרינן לא

הגמ' דמתרצת הא ליהולפי"ז לית כללי הני לרבי ר"לאלא

ספרא כרב ולא יהודה כרב ולא חייא ורבי כרב סבר לא רבי

בה קרינן לא בעולמו היה שלא אחיו דבאשת כאביי אלא

אתו אמוראי דכולהו התוס' ולשיטת וכו'. לזה האסורה

מרב היא הגמ' קושיית חייא ורבי רב דברי את לפרושי

לבבות מתייחסים חייא ורבי רב דדברי דפירש יהודה

בעולמו היה שלא אחיו דאשת בבא כולל ואילך דמחמותו

מתניתין מוקמי חייא ורבי רב הרי יהודה דרב פירושו ולפי

חייא ורבי רב דדברי דפירש ספרא ומרב בפלוגתא, אפילו

שלא אחיו אשת כולל שבמשנה עריות ט"ו לכל מתייחסים

מוקמי חייא ורבי רב ספרא דרב פירושו ולפי בעולמו היה

קשיא לא דאביי פירושו לפי אבל בפלוגתא, אפילו מתניתין

לא חייא ורבי רב דאביי פירושו דלפי חייא ורבי מרב מידי

לזה האסורה בה קרינן בעולמו היה שלא אחיו דבאשת אמרו

הגמ' דמתרצת הא ולפי"ז בפלוגתא. מתניתין מוקמי דלא וכו'

ליה לית כללי הני לרבי ליהאלא לית דרבי פירושו אין

שפירש כפירוש סבר לא רבי ר"ל אלא חייא ורבי רב דברי

שפירש כפירוש סבר ולא חייא ורבי רב דברי את יהודה רב

את אביי שפירש כפירוש סבר אלא דבריהם את ספרא רב

דבריהם.

וכו' לרבי מילתאלא מחק שהמילהאלאהב"ח מחק ויפה

ונדחה ראשון תירוץ הש"ס שהביא במקום רק משמשת אלא

תירו מביא ועתה אלאהתירוץ לומר אין כאן אבל אחר, ץ

תירוץ. שום תירץ לא זה לתירוץ קודם שהרי

ליה לית כללי הני מאילרבי כללימקשים רביםהני לשון

קתני כללי תרי חייא דרבי אלא יחיד, לשון כללא האי הל"ל

dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d oda `xew ip` "oleka"

e` dznai `idy dzeg` oda `xew ip` "olekae" dfl zxzen

"znaiizn e` zvlegואמרה לשונו קיצרה לעיל הגמ' רק

dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d oda `xew ip` "oleka"

znaiizn e` zvleg e` dznai `idy dzeg`e dfl zxzen

הגמ' דקאמר כלליוהיינו הני ליה לית כללארבי ליה לית

כללא ליה ולית וכו' לזה האסורה בהן קורא אני דבכולן

דקאמר והיינו וכו', שהיא אחותה בהן קורא אני דבכולן

לאלקמן בתרתי לה משכחת בחדא אביו אנוסת אמו

לה תמצאמשכחת הללו הכללים שני מתוך אחד כלל כלומר

דהא הכללים שני את בה תמצא לא אבל ב'בה יעקב "אי

לה" משכחת יבמתה שהיא אחותה אנס בהאחיות תמצא

הכלל eke'את `idy dzeg` oda `xew ip` olekaלא אבל

הכלל את בה eke'תמצא dfl dxeq`d oda `xew ip` oleka.

קרחינא אדא ובסנהדריןרב הכא בש"ס נזכר בלבד פעמיים

נכון. וכן קרחינאה גרסינן והתם ע"א שהיהקרחינאהצב

וכן קרח dgxwממשפחת oa ryedi iaxוכןoa dcedi iax

dgxwתוכל לא ד"ה ראה פרשת זוטרתא בפסיקתא (מוזכר

אהרון תולדות ואלה מדרש ח"א מדרשות ובבתי לאכול

וכן ואלה) אחר דבר ד"ה d`pigxwומשה `g`לג (ברכות

וכן d`pigxwע"א) awriוכן ע"א) פו xa(עירובין in` iax

dgxwקרח של בניו מבני כולם ה"ח) פ"י ב"ב (ירושלמי

קרחה בן יהושע ורבי ד"ה תוס' ע"א קנ בשבת ועיין היו.

היה קרחה בן יהושע רבי של אביו ששם שפירשו היא

ורב קרחינאה יעקב גבי יפרשו מה א"כ תימה והוא קרחה,

ששם לפרש אין דהא קרחינאה אדא ורב קרחינאה אחא

קרחה בן לקרותם לנו היה דא"כ קרחה או קרח היה אביהם

או קרחה אביהם ששם משמע לא קרחינאה אבל קרח בן או

כמה לקרחינא מהכא ד"ה רש"י ע"א קנב שבת ועיין קרח.

מאי א"כ תימה והוא קרח, שהיה ע"ש כן שנקרא שפירש הוי

אבל קרח היה עצמו הוא דהא קרח לקרותו לנו היה קרחה בן

ועיין כן. נקרא אביו אבי או אביו שע"ש משמע קרחה בן

גורסין ויש קרחה. בן יהושע רבי בערך הדורות רבבסדר

קרתיגנאה שבצפוןאדא בתוניסיה עיר קרתגו מן שהיה
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וכן pbizxw`אפריקא `a iax(ה"ב פ"ב תענית (ירושלמי

d`pbizxwוכן `ppig.(ה"ב טז פרק שבת (ירושלמי

דרבא משמיה אמר כהנא דרב קמיה קרחינא אדא רב

אנוסת אמו קא"ל והכי כללי הני לרבי ליה אית לעולם

ליהוכו' דקאמר והא בפלוגתא מיירי דמתניתין סבר רבי אף

אנוסת דאמו משום הוא בקדקדו" מוח לו שאין לי "כמדומה

לומר וצריך חייא, דרבי כללי תרי הני בה משכחת לא אביו

לעיל הגמ' דקאמר ecwcwaדהא gen el oi`y il dnecnk l"`

iaxc `zbelt eia` zqep` en` eia` zqep` en` jzrc i`n

ixiin `w `l `zbeltae `id opaxe dcediלא דרבי רבא סבר

אלא `enקאמר jizrc i`n ecwcwa gen el oi`y il dnecnk

eia` zqep`משכחת לא אביו אנוסת אמו הא היתה וכוונתו

הבינו לא הישיבה תלמידי אבל חייא דרבי כללי תרי הני בה

רבי בדברי הוסיפו עצמן ומסברת רבי `eiaדברי zqep` en`

ixiin `w `l `zbeltae `id opaxe i"xc `zbeltרבי כאילו

ונשתבשה התלמידים טעו כך שכל לומר דוחק וזה כן, אמר

אשי רב מתרץ לפיכך רבי. לרביגירסת ליה לית לעולם

לו שאין אני כמדומה ומאי קמיירי ובפלוגתא כללי הני

דייקת לא מ"ט ליה ה"ק ליה דקאמר בקדקדו מוח

דמתניתין וכו'מתניתין היא יהודה אכןרבי רבי ולפי"ז

`zqepאמר en` jzrc i`n ecwcwa gen el oi`y il dnecnk

`id opaxe dcedi iaxc `zbelt eia` zqep` en` eia`וכוונתו

דמתניתין משכחת הוה מתניתין דייק הוית ואי לומר היתה

אבל אביו, אנוסת אמו קתני לא הכי ומשום היא יהודה רבי

אנוסת דאמו דכיון לומר שכוונתו וחשבו טעו התלמידים

קא לא דבפלוגתא לה תני לא היא ורבנן דר"י פלוגתא אביו

המילים את רבי בדברי והוסיפו w`מיירי `l `zbeltae

ixiinדקאמר והיינו סברא. האי ליה דאית ליה שמעת מאן

תני לא הכי משום אביו באנוסת דאסר היא יהודה רבי

אנוסתליה דאמו ממתניתין דדייק דכיון מיותר הוא ולכאורה

תני דלא הא שפיר אתי לא לאחין אבל לאחרים נשואה אביו

דאסורה לייבום בנה לפני נופלת אינה דהא אביו אנוסת אמו

אלא סברא, האי ליה דאית הוא מאן לי איכפת ומה לאחין

רבי בדברי הגירסא טעות את לצמצם רוצה אשי דרב משום

אמר אכן דרבי dcediולומר iaxc `zbelt eia` zqep` en`

opaxeלהיות צריכין רבי דברי דהמשך אשי רב קאמר להכי

אביו אנוסת דאמו יהודה כרבי לה דסבירא מוכח וממתניתין

דרבי כרבא אשי רב סבר הוה אי אבל לאחין, נישאת אינה

אלא קאמר `eiaלא zqep` en` jzrc i`nאשי רב היה

לה דסבירא מתניתין דייקת לא אמאי הכי דבריו משלים

ייבום לידי באה ואינה לאחין נישאת אינה אביו אנוסת דאמו

כלל. יהודה רבי את מזכיר אשי רב היה ולא

אנוסת אמו קא"ל והכי כללי הני לרבי ליה אית לעולם

לה משכחת לא בתרתי לה משכחת בחדא הלאאביו וא"ת

גם לשנות היה יכול וא"כ במשנתנו כללי הני שנה לא רבי

ליה אית שרבי משום וכי ועוד כללי, הני את בה שאין ערוה

אביו-כמי אנוסת אמו להוסיף לוי-שהציע חשיב כללי הני

הני ליה אית דרבי ידע לא לוי דילמא בקדקדו מוח לו שאין

ליה אית לעולם קאמר דהכי וי"ל להוסיפה. הציע ולכן כללי

כמו המשנה מן כללי הני דייק רבי כלומר כללי הני לרבי

ע"א) (כו לקמן דקתני חייא רבי odnשדייקם zg` dzid

dexr xeqi` f"r dxeq` dipyde dexr xeqi` f"r dxeq`

`id efe dfl zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d

znaiizn e` zvleg e` dznai `idyk dzeg` exn`yוכיון

סתמא "dexr"דקתני xeqi` f"r dxeq` odn zg` dzidמשמע

דייק ומכאן מיירי מסכתין דריש במשנה דקתני עריות שבכל

ואחותה וכו' לזה האסורה בהן קורא אני "בכולן" חייא רבי

במשנה תני הוה ואי כן, דייק רבי ואף וכו' יבמתה שהיא

אני בה שאף משמע הוה אביו אנוסת אמו מסכתין דריש

וכו' יבמתה שהיא ואחותה וכו' לזה האסורה כללי הני קורא

לה. קתני לא ולכך כן ואינו

לה משכחת נמי דאי בלא כהנא לרב אשי רב תימהא"ל

שאין אני כמדומה רבי דקאמר דהא דפירש הוא אשי רב דהא

יהודה רבי דמתניתין דדייקינן משום היינו בקדקדו מוח לו

לפניו נופלת אביו אנוסת אמו משכחת לא יהודה ולרבי היא

לה תני לא הכי ומשום לאחין היא אסורה דהא לייבום

אשי לרב רבינא והקשה zgkynבמתניתין inp dcedi iaxl

aiqpe xar i`c dlותירץ אשי דרב פירושו על קושיא והיא

אשי רב ipzwלו `l i`cכהנא לרב אשי רב דמקשה והשתא

dl zgkyn inp i`c `laמקשה הוא עצמו דברי על בעצם

ומאי אשי כרב ס"ל לא דשמא כלל קשיא לא כהנא לרב אבל

הכי אין ליה לתרוצי מצי הוה כהנא רב הא ועוד לו מקשה

לתרוצי כהנא רב טרח ולמה לה משכחת נמי דאי בלא נמי

l`דוחקא `xeqi`c `zeeg`a ixiinw `xizdc `zeeg`a

ixiinwלגרוס וצריך בספרים נפל דשיבוש ונ"ל רב. א"ל

אשי לרב פירושו,כהנא על אשי לרב הקשה כהנא רב

רגיל אשי רב והיה אשי רב של רבו היה כהנא דרב ואע"ג

ע"ב לט בברכות כדאשכחן משמו עובדות axלמסור xn`
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'eke izxz hiwpc `pdk axl dil `pifg iy`ע"א י `xnובשבת

'eke `nlra `xrv `ki` ik `pdk axl dil `pifg iy` ax

ע"א סא citwובשבת `lc `pdk axl dil `pifg iy` ax xn`

ע"ב קיא yixtcובפסחים `pdk axl dil `pifg iy` ax xn`

'eke ileh edleknע"א מו axlובסוכה dil `pifg iy` ax xn`

dyecwc `qk` edlekl xn`wc `pdkמקומות הרבה ועוד

הרב דרך ואין היה אשי דרב רבו כהנא דרב מוכח שבהן

אשי לרב מקשה כהנא דרב מצינו מ"מ לתלמיד, להקשות

ע"א כד בברכות כדאשכחן משיבו אשי pdk`ורב ax l"`

`zkld l`enyc `zaeizc b"r` `ax xn` mzd iy` axl

`zgn `cga edlek eh` l"` i`n `kd l`enyc dizeek

'eke edpizgnע"א קו במנחות de`וכן iy` axl `pdk ax l"`

'eke mikqp zgpna dwetql `ki`הוא אחר כהנא רב ושמא ,

וצ"ל בספרים נפל שיבוש ומ"מ הוא, אחר אשי רב א"לאו

אשי לרב כהנא וכו'רב דאי המקשהבלא הוא כהנא ורב

ברוב ראו המעתיקים רק אשי, דרב שיטתו על אשי לרב

כהנא לרב להקשות רגיל התלמיד שהוא אשי דרב הש"ס

לרב אשי רב א"ל היא הגירסא בש"ס מקום ובכל הרב שהוא

כאן תיקנו ולכן כהנאכהנא לרב אשי רב ואתהא"ל נ"ל כך

בעולם אכלם ולא אבוש ולא אמת בדרך תדריכני אלהי

האמת.

כלתו אנס בנויעקב ראובן ומתאשת בן ממנה והוליד

בנים בלא בנוראובן דילמא הוא יעקב דבן לן מנא מקשים

כז בסוטה כדאמר הבעל אחר בעילות דרוב הוא דראובן

שנה ואחר הים למדינת בעלה ראובן שהלך כגון וי"ל ע"א.

דיעקב עובר דהאי לן ומנא וא"ת ונתעברה. אביו יעקב אנסה

אמרינן ע"ב יא בחולין דהא הוא אחרינא דאיניש דילמא הוא

משום אלא הוא דאביו לאו דילמא להסתפק לנו היה בן דכל

דאביו בן דהאי תלינן לכך הבעל אחר בעילות רוב דאמרינן

בעילות. דרוב סברא וליכא הוא בעלה לאו הכא אבל הוא

אשתו את דבעל ידעינן דלא בעל בסתם מיירי דהתם וי"ל

או שנה דילמא לאיסתפוקי לן ואית שנתעברה לזמן סמוך

דאיניש עובר והאי אותה בעל לא לעיבורה קודם שנתיים

אותה בעל דבעלה ידעינן דלא ושמא שמא והוי הוא אחרינא

דרוב אמרינן הלכך אותה בעל אחרינא דאיניש ידעינן ולא

לתלות לנו יש שלה בעל שהוא דכיון הבעל אחר בעילות

ידעינן הכא אבל הם, שלו בעילות ורוב אותה בועל שהיה

אחרינא שאיניש ידעינן ולא אותה אנס שיעקב עדים ע"י

עובר דהאי לתלות לן אית ודאי ושמא ברי והוי אותה בעל

הוא. דיעקב

"אסירה" נמי צרתה "אסירה" דאיהי אסיראצ"לומיגו

ע"א פד עירובין ראה הש"ס. בכל הלשון היא ikcוכן oeik

,`xiq` inp `iln ik `xiq` `xqgע"ב ק xiq`c`ושם `l`

ialixzע"א יח `xiq`,ובסוכה 'eke iktyc `pci`deועוד

ע"א ד במו"ק לתקן יש וכן מקומות. dpiwfהרבה `linn e`l

dxiq`"ע"א ג ולעיל אסירא, צ"ל "`ed devn mewnac

dxv "dxiq`c"ע"א כח ונזיר דאסירא, dglibצ"ל `lc oeike

`xnga "dxiq`"ע"ב יח בסוטה וכן אסירא, ``"aצ"ל

dxiq`".אסירא צ"ל "

דאיסורא "באחוותא" קמיירי דהתירא "באחוותא" א"ל

קמיירי פלאלא והוא רנשבורג, מהר"ב בהגהות הגיה כך

ע"א) סו (לקמן כמו אחיות פירושו diwfgeדאחוותא dcedi

`zeeg` iehe ift ig`גורסין ויש דהתירא. "באחוה"

קמיירי לא דאיסורא "באחוה" ול"נקמיירי "באחי",

קמיירי לא דאיסורא "באחי" קמיירי .דהתירא

"במתניתיה" לוי גאוןכצ"ל.בדקה שרירא רב באיגרת

ומסכת מסכת כל על תוספתא חיבר דלוי כתב ג אות פ"ט

אושעיא ורבי חייא רבי שחיברו בכתובות,כמו פירש"י וכן

אגרת ראה דרש"י ונ"ל במתניתיה לוי תני וכן ד"ה ע"ב נג

רש מפירוש נראה וכן זה דבר מצא ושם גאון שרירא "ירב

מקומות. והואבדקהבעוד שלו בתוספתא והגיהה תיקנה

ו) יב ב (מלכים הכתוב ziadלשון wca z` ewfgi mdeואמנם

וכבר סדק כמו בדק והוי בבנין שיש שבר פירושו התם

משמשים דומה הוראה בעלי פעלים הקדש בלשון כי הורתיך

זעק הם הך היינו וכפל כפף כמו הפועל מן אחת אות בחילוף

כמו הוי בדק כאן אף פעלים הרבה וכן הם הך היינו וצעק

תיקון בלשון משמש הבית בדק חז"ל בלשון אולם סדק,

חיבורו על חזר יוסף הבית את שסיים אחר ומרן הבית,

את המכיל זה לחיבורו וקרא תיקונים כמה בו ותיקן

אף הבית, תיקון לשון הבית" "בדק לויהתיקונים בדקה

גריסבמתניתיה והערוך שלו. בתוספתא והוסיפה תיקנה פי'

במתניתיה לוי (ברכותפתקה כמו הוא זריקה דלשון ומפרש

ע"ב) wztנ `xhef xn lwy ipenixe ixnz ediinwl izii`

`pzqc iy` axc dinwlכאן במתניתיהאף לוי זרקהפתקה

כתוב שהיה הקודם הנוסח את מחק לא כלומר במתניתיה לוי

זרקה אלא החדש זה נוסח במקומו וכתב במתניתיה
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"ואע"ג דקתני והיינו הישן הנוסח על אגב כהערת במתניתיה

שש להוסיף לנו יש עשרה חמש במשנתנו חכמים ששנו

נפשו ועדינות מדותיו יפי על מורה זה וגם זו", כגון עשרה

דלוי.

פוטרת אינה ופעמים צרתה פוטרת פעמים אמו לוי דתני

מאביו לאחיו ונשאת אביו נשואת אמו היתה כיצד צרתה

צרתה פוטרת שאין אמו היא זו לויומת בעי אי תימה

ששנו ואע"פ למיתני ה"ל א"כ אביו אנוסת אמו את להוסיף

כגון עשרה שש להוסיף לנו יש עשרה חמש במשנתנו חכמים

פעמים אמו דקתני זו לשון אריכות ומהי אביו אנוסת אמו

שנשאת אביו נשואת דאמו קמ"ל מאי קשה ועוד וכו', פוטרת

ואחיו היא אביו אשת הא פשיטא צרתה פוטרת אינה לאחיו

כלל אשתו ואינה קדושין בה לו תפסו לא שנשאה הרשע

של נפשו ועדינות מדותיו יפי וראה בא צרתה. תפטור ולמה

רבי שקבע הנוסח מן לסטות לנכון שראה שאע"פ לוי

אלא נחושה במצח כן עשה לא עשרה שש ולהוסיף במשנה

דקתני אינהבהתנצלות, ופעמים צרתה פוטרת פעמים אמו

וכו' צרתה עריותפוטרת ט"ו רבי שנה יפה אמנם כלומר

פוטרת אינה פעמים אמו דהא אביו אנוסת אמו בהם מנה ולא

כגון צרתה פוטרת ופעמים אביו נשואת שהיתה כגון צרתה

נמצא אביו נשואת היא אמו הרוב ועל אביו אנוסת שהיתה

שנאה לא רבי ולכן צרתה פוטרת אינה אמו המקרים שברוב

היה צרתה פוטרת אביו אנוסת אמו שונה היה שאם במשנה

אביו נשואת דהיינו הרגילה אמו אבל ולומר להאריך צריך

צרתה, פוטרת חמשאינה 'במשנתנו' חכמים ששנו ואע"פ

עשרה שש להוסיף 'לנו' יש במשנהעשרה כלומר

שנו יפה ודאי לשון לאריכות מקום שם ואין קצרה שלשונה

אבל עשרה לנו'חמש ארוכת'יש שהיא שלנו בתוספתא

עשרה. שש להוסיף ענין יש לשון

ד"ה כדפי'רש"י וכו' ויבם נולד מת כדפרי'צ"לוסמניך

***בא"דכדפרישיתר"ל "בעולם". היה צ"לשלא

לבעלתבעולמו חלץ ד"ה רש"י ע"ב יט לקמן להגיה יש וכן

***ד"ה אחיו. אשת ד"ה ע"ב יז ובתוס' ליתמאמר לרבי

"מוקמי" לא הלכך ***ד"המוקיםצ"לוכו' שתי. ואי

מאשה "בנים" ב' ונשאום וכו' אנס .בניוצ"לנכריות

וכו'***ד"ה דמהדר וצריךואע"פ עצמו בפני דיבור הוא

המילה את הדיבור.ואע"פלהדגיש תחילת היא כי

לאחיותוד"ה נשאת ואם לפלוני ואסורה וכו' שללעולם

***בא"ד פלוני. וכו'אותו אדם לכל דאסורה ואע"ג

אסורה דהיתה לה תני לא הכי דמשום תתרץ ואם כלומר

לו נשאת ובעבירה אדם לכל אסורה דמדרבנן לאחיו לינשא

להקשותמ"מ יש וכו'עדיין דקתני ***לוי כדחיישינן.

אחר לו תבעל שמא לפלוני תבעלי שלא ע"מ בהמגרש

מדיוקאשתתגרש אתי רק בהמגרש מפורש אינו זה דבר

התם jia`leדקתני `a`l ilraz `ly n"r jhib f"doi`

odl dlrap `ny oiyyegאביו על ערוה שהיא כיון כלומר

ויתבטל להן תבעל שמא חוששין אין בכרת והוי אביה ועל

ומשמע להן תבעל לא דודאי מיד לינשא מותרת אלא הגט

חיישינן לפלוני תבעלי שלא ע"מ גיטך ה"ז לה אמר אם אבל

לשום תנשא לא הלכך הגט ויתבטל פלוני לאותו תבעל שמא

אמרינן אמאי וא"ת המגרש. או הפלוני שימות עד אדם

שתתאלמן אחר שמא הוי אדם לשום תנשא דלא דטעמא

איכא הא פלוני לאותו תבעל ממנו שתתגרש אחר או ממנו

ויתבטל פלוני לאותו תבעל תחתיו בעודה שאפילו למיחש

תירוץ מאבאהגט, יותר למיחש ליכא תחתיו ובעודה

אוואביך לאביה תבעל שמא חיישינן דלא התם דאמרו כמו

אינה אשה וסתם בכרת והוי עלייהו ערוה דהוי משום לאביו

תבעל שמא לחשוש אין נמי הכי כרת על לעבור חשודה

היא ערוה איש אשת שהרי בעלה תחת בעודה פלוני לאותו

*** ללויובכרת. כדאמרינן(כצ"ל)מ"מ דאי נמי דקתני

eke'ע"בלקמן ipzw inp i`c xn`c iell opgei iaxl l"x l"`.

להך*** נמי דליתני להקשה קתני לוי שמא וא"ת

לוי מדקתני וי"ל dxyrבמתניתיה. yy siqedl epl yiמשמע

עשרה. שבע להוסיף לנו יש למיתני ה"ל דא"כ לה קתני דלא

ליה*** דנפקא ופוטרותולמאן פטורות דעריות הא

אשהצרותיהן ע"במאחות ג לעיל דמיאכדתניא דלא ניחא

אשה(כצ"ל) לאחות ולאהך ממש ערוה הויא אשה דאחות

לגמרי דאסורות כמותה עריות דהוו הנך אלא מינה ילפינן

אינה לפלוני תבעלי שלא ע"מ גיטך ה"ז לה שאמר זו אבל

היתר צד לה דיש ממש עליו תנשאיערוה שלא דע"מ

בזנות ליה הרישריא לפלוני תנשאי שלא ע"מ לה אמר אם

בזנות פלוני לאותו היאשריא יכולה תבעלי שלא וע"מ

לו קדושיןלהתקדש בה אשהותפסי לאחות דמיא ולא

איש אשת ליתני וא"ת היתר. צד בה שאין ממש ערוה דהויא

תנשאי ולא תבעלי שלא ע"מ לה שאמר כגון צרתה שפוטרת

הויא דהשתא פלוני אותו של לאחיו ונישאת והלכה לפלוני
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בין לפלוני היא אסורה דהא אשה דאחות דומיא ממש ערוה

תירוץ היתר, צד בה ואין בקדושין ובין שלאבזנות ובע"מ

מפלוני בחוץ כמו שיור חשיב אי נמי תבעלי ולא תנשאי

גיטךוכו' ה"ז לה אמר דאי אמרינן ע"ב) פב (גיטין התם

גט ואינו בגט שיור הוי מפלוני חוץ אדם לכל מותרת ואת

אליעזר רבי נחלקו ולא ואסורה כלל גט אינו ולכו"ע כריתות

ע"מ אדם לכל מותרת ואת גיטך ה"ז לה באומר אלא וחכמים

לכל מותרת זו הרי סבר אליעזר דרבי לפלוני תנשאי שלא

סברי וחכמים בגט שיור ואינו הוא דתנאי מפלוני חוץ אדם

מה שמא לתוס' מיספקא והשתא גט. ואינו בגט שיור דהוי

לה שאמר כגון היינו בגט שיור דאינו אליעזר רבי שאמר

דמ"מ לפלוני תבעלי שלא ע"מ או לפלוני תנשאי שלא ע"מ

שלא ע"מ לה אמר דאי פלוני לאותו ואפילו אדם לכל התירה

תבעלי שלא ע"מ לה אמר ואם בזנות לו מותרת ה"ז תנשאי

תנשאי שלא ע"מ לה כשאומר אבל לו, להתקדש מותרת ה"ז

אליעזר רבי מודה שמא ענין בכל לו דאסורה תבעלי ולא

בגט שיור אינו הכי אפילו דילמא או גט ואינו בגט שיור דהוי

והיינו מפלוני. חוץ אדם לכל מותרת את הרי לה שיאמר עד

התוס' נמידקאמרי תבעלי ולא תנשאי שלא לאובע"מ

דהא במתניתין ליה למיתני בחוץמצי כמו שיור חשיב אי

פלונימפלוני לאותו היתר צד בה אין ליהשהרי שריא א"כ

קודם לאחיו נשאת גטכי הוי ולא בגט שיור דהוי דכיון

וכתב שחזר או המגרש מת כבר ודאי אלא אחיו נשאה היאך

הילכך אדם לכל בו מותרת את הרי לה ואמר אחר גט לה

בין רבי שנאה לא ולכן לייבום לו מותרת תהיה כשימות

פירוש במהרש"ל (עיין צרותיהן ופוטרות דפטורות העריות

במהרש"א), ועיין שיוראחר חשיב לא אי גטואפילו והוי

ואת גיטך ה"ז לה כשאומר אלא שיור הוי לא אליעזר דלרבי

מפלוני חוץ אדם לכל בו לאמותרת מ"מ

הויא(כצ"ל)דמיא נפילה בשעת דהתם אשה לאחות

אשתו(כצ"ל) ערוהאחות הויא כבר נפילה בשעת כלומר

דאישתרי כיון בה אמרינן לא ולכן היתר שעת לה היה ולא

ע"א) ח לעיל (עיין אינהאישתרי נפילה בשעת הכא אבל

לו שתבעל עד איש דכיוןאשת בייבום להתירה לנו ויש

אינה נפילה שבשעת הוא אמת אמנם אישתרי. דאישתרי

אשת תהיה שיבעלנה אחר ורק איש אשת משום עליו אסורה

הואיל בה לומר לנו ויש היתר שעת לה שהיה ונמצא איש

מיהו צרתה, פוטרת ואינה פטורה ואינה אישתרי ואישתרי

איש אשת תחשבנה נפילהואפילו שמטעםמשעת כיון

לו ליבעל אסורה איש ליבעלאשת אסורה נפילה שמשעת

של איש אשת להיות ותחזור הגט יתבטל יבעלנה שאם לו

שאם וכיון התוצאה לפי לדונו לנו יש דבר וכל הראשון

יש לכן שעה מאותה איש אשת תהיה נפילה בשעת יבעלנה

ונמצא נפילה משעת איש אשת באיסור עליו להחשיבה לנו

דאישתרי כיון בה אמרינן ולא היתר שעת לה היתה שלא

לך אין אכתי צרתה ופוטרת הייבום מן ופטורה אישתרי

דהא עריות ט"ו בהדי לה קתני לא אמאי לאלהקשות מ"מ

הויא(כצ"ל)דמיא עליו שנאסרה ליבם תבעל שאם כיון

פטרה לא הלכך מעולם אחיו אשת היתה ולא איש אשת

לפיצרתה לדונו לנו יש דבר דכל דאמרת כיון כלומר

ולפיכך אחיו אשת היתה לא מעולם זו אשה א"כ התוצאה

איש אשת תהיה יבעלנה אם שהרי צרתה פוטרת אינה

אמרת אי קדושין. אינם אחיו שקדושי ונמצא דראשון

אשת אינה נפילה בשעת השתא א"כ השתא, לפי דאזלינן

ואמרינן היתר שעת לה שהיה נמצא שתבעל אחר עד איש

היא בייבום חייבת ולפיכך אישתרי ואישתרי הואיל בה

דפטורות עריות ט"ו בהדי לה קתני דלא טעמא והיינו וצרתה

התוצאה בתר דאזלינן אמרת אי ואפילו צרותיהן, ופוטרות

לנו ויש איש אשת תהיה יבעלנה אם נפילה משעת והרי

היתר שעת לה היתה ולא נפילה משעת איש אשת להחשיבה

ופוטרות דפטורות עריות ט"ו בהדי לה קתני לא שפיר עדיין

קדושי נתבטלו הרי יבעלנה אם התוצאה בתר דאזלינן דכיון

לה למימני וליכא צרתה פוטרת ואינה אשתו ואינה אחיו

צרותיהן. דפוטרות ט"ו ליהבהדי דנפקא למאן ומיהו

וכו' דברייתאמולקחה כתנא סבר לוי אי בשלמא כלומר

כרבי סבר אי אלא ניחא אשה מאחות דילפינן ע"ב ג דלעיל

לא ודאי מולקחה דיליף לרבי אבל קשיא, מולקחה דילפינן

דאי. תני לא דרבי דאיקשיא תני דלוי אע"ג וי"ל

לתנא דס"ל בפלוגתא אלא קמיירי לא קמיירי ובפלוגתא

כוותיה בתוס'דמתניתין כתוב היה קמיירימתחילה לא

כוותיה דס"ל בפלוגתא אלאאלא קמיירי לא היינו

דהלכתא סבר והוא כוותיה דהלכתא ללוי דס"ל בפלוגתא

מותרת אביו דאנוסת ואמרי יהודה דרבי עליה דפליגי כרבנן

הוי זה דדבר אע"ג חכמים כדברי ט"ז קתני ולכן לאחין

הלכתא דלית סבר דלוי כר"א למיתני מצי לא אבל פלוגתא

המעתיק הוסיף ואח"כ אליעזר, אלאכרבי קמיירי לא

כוותיה דמתניתין" "לתנא דס"ל תמצאבפלוגתא וכן

שכתבו שאינן לפי תוד"ה ע"ב לקמן zbeltac`מפורש l"ie
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zy`a y"xk xaq `l iele lirl 'ixtck ixiinw `l dl xaq `lc

,enlera did `ly eig`שכתב כאן הרא"ש בתוס' תמצא וכן

`l` ixiin `l ixiin `w `zbelta ielc b"r`c l"i cere

dizeek dil xaqc `zbeltaהדפוס וגירסת דלוי. אע"ג וי"ל

בפלוגתא אלא קמיירי לא קמיירי ובפלוגתא דאי תני

כוותיה דמתניתין" "לתנא שהרידס"ל היא שיבוש ודאי

לאחין אסורה אביו דאנוסת יהודה כרבי ס"ל דמתניתין תנא

דברי מסוף ליה קשיא הוה המעתיק אבל כרבנן. תני ולוי

דקאמרי היההתוס' שלא אחיו אשת לעיל דמוסיף ומאן

דמתניתין תנא דשמא אע"ג כר"ש לה ומשכחת בעולמו

כר"ש לה סבר התוס'לא מקשו מאי למעתיק והוקשה

לא מעולם והא כר"ש" ס"ל לא דמתניתין תנא "דשמא

לתנא ס"ל אא"כ פלוגתא לשנות יכול לא שאמורא אמרנו

שא שצריך אמרנו אלא כוותיה אתדמתניתין דתני מאן ותו

והוסיף תיקן זו קושיא ומשום כווותה, סובר יהא הפלוגתא

"לתנא דס"ל בפלוגתא אלא קמיירי לא

כפידמתניתין"כוותיה התוס' דברי שיבוש ודאי וזה ,

היא כך לקמן התוס' כוונת אבל לעיל. ומאןשהסברנו

בעולמו היה שלא אחיו אשת לעיל מאןדמוסיף אותו

ע"א) כו (לקמן במתניתין דקתני דהא מפרש dzidדמוסיף

xeqi` f"r dxeq` dipyde "dexr" xeqi` f"r dxeq` odn zg`

dznai `idyk dzeg` 'eke dfl zxzen dfl dxeq`d "dexr"

'ekeשלא אחיו אשת ואפילו ערוה איסור כל המשנה כוונת

המשנה דכוונת להסביר אפשר איך וקשה בעולמו, היה

אלא לה משכחת לא הא בעולמו היה שלא אחיו אשת אפילו

ואמרנו כר"ש ס"ל לא דמתניתין תנא ושמא דר"ש אליבא

אמרת ואת כוותיה ס"ל אא"כ פלוגתא שונה החכם דאין

כוותיה. ס"ל דלא אע"ג כר"ש פלוגתא תני דמתניתין דתנא

רוצה היה לא מדעתו ספרא רב לעולם התוס' מתרצים

בעולמו היה שלא אחיו באשת אפילו המשנה את להעמיד

אלא כר"ש ס"ל לא דמתניתין תנא דשמא כר"ש משוםדאתי

תני חייא דרבי ספרא רב בהןשראה קורא אני בכולן

ליה ספראומשמע הוהאכולהובכולןדקאילרב לפיכך

לאו דאי כר"ש ס"ל דמתניתין דתנא ספרא לרב ליה פשיטא

"בכולן". חייא רבי תני הוה לא רבנןהכי מודו אי אבל

וכו' בקדושין תנילר"א לא אמאי התוס' הקשו מתחילה

ע"מ גיטך ה"ז לה שאמר כגון צרתה שפוטרת איש אשת

גט הוי דלר"א ורבנן ר"א ביה דפליגי לפלוני תנשאי שלא

הרי ומת פלוני אותו של לאחיו נשאת ואם לפלוני ואסורה

אלא תני דלא משום ותירצו צרתה ופוטרת פטורה היא

לא דמתניתין ותנא כוותיה דמתניתין לתנא דס"ל פלוגתא

התוס' קאמרי השתא כר"א, לר"אס"ל רבנן מודו אי אבל

גביבקדושין שמא ורבנן ר"א פליגי גירושין דגבי אע"ג

ותהיי לי התקדשי לאשה דהאומר רבנן ליה מודו קדושין

קדושין. דהוו מפלוני חוץ העולם כל על דמספקאאסורה

אם המגרש בריש מדקאמר לאביי איתא(כצ"ל)ליה

שחלוקיןאבא(כצ"ל)לדרבי כשם התם אסיק אבא דרבי

אביי וקאמר בקדושין חלוקין כך iaxclבגירושין `zi` m`

'eke `a`אף עליה פליגי רבנן שמא מסופק דאביי משמע

בקדושין, לו מודים רבנן שמא אבא רבי כדאסיק בקדושין

א"כ פלוגתא הוי ולא בקדושין ליה מודו דרבנן נימא ואי

כגון לרבנן אפילו לה דמשכחת איש אשת ליתני קשיא

משמעון חוץ וקדשה ראובן שלשבא אחיו אינו ושמעון

סתםראובן וקדשה שמעון אלאובא סתם קדשה לא דאי

אסרה לא דהא קדושיו חלו לא א"כ מראובן חוץ אמר הוה

השתא אבל כולם על אסורה היתה דכבר אדם אף על

חלו בה מותר שהיה ראובן על אף ואסרה סתם שקדשה

אחיוקדושיו לוי לפני ונפלה שמעון היינוומת תימא וכי .

דהא צרה צרת לה משכחת דלא משום לה תנא דלא טעמא

ולא העולם כל על שאסורה כשם האחין כל על היא אסורה

האח אותו וימות לאחיו ותתייבם צרתה שתלך לה משכחת

הצרה ונמצאת שלישי אח לפני לייבום וצרתה היא ותפול

דהא הכי תימא לא צרתה, משכחתפוטרת נמי צרה וצרת

אחין משני חוץ ראובן שקדשה כגון ובאלה ולוי שמעון

צרתה והלכה ומת אחרת אשה ולו סתם וקדשה שמעון

ונפלו לוי מת ואח"כ לו היא מותרת דהא ללוי והתייבמה

כך פטורה שהצרה כשם אחיו יהודה לפני צרתה וצרת הצרה

עריות ט"ו גבי לה תני לא ואמאי פטורה צרתה צרת

צרותיהן. גביהשפוטרות לה קרינא דלא (כצ"ל)וי"ל

אחיו" קדושי לפני עליו נאסרה דכבר המת" אשת

איש(כצ"ל) אשת כתיבמשום ייבום בפרשת l`(כצ"ל)

xf yi`l dvegd "znd zy`" didzתהיה לא קאמר לא ואמאי

כגון הפרשה בכל קוראה שהוא כמו החוצה l`היבמה m`e

"eznai" z` zgwl yi`d uetgiכתיב "eznai"וכן dzlre

"eznai"יבוכת dybpeהיא ואין אישות אין מיתה שאחר ועוד

ללמדך אלא המת", "אשת שאמר ומהו המת אשת נקראת

שבה איש אשת איסור שנוצר במי אלא ייבום חיוב שאין

ובא משמעון חוץ שקדשה זה אבל בנים בלא שמת אחיו ע"י
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קודם שהרי בייבום חייבת אינה ומת סתם וקדשה שמעון

קדושי משום איש אשת איסור עליה היה כבר אחיו קדושי

אשת איסור את בה יצר המת אחיו שהוא שמעון ולא ראובן,

שבה. מצוהאיש במקום ערוה חשיב במקוםולא דערוה

דכתיב המת ע"י נוצר שלה אישות שאיסור היינו מצוה

ייבום, מצות בה לקיים התורה התירה זה וכגון המת" "אשת

מצוה במקום דהוו עריות ט"ו הנך אלא קתני לא ובמתניתין

ומ"מ ייבום בפרשת הכתובים דינים כל בהם שנתקיים

משום או "עליה" דכתיב משום צרותיהן ופוטרות הן פטורות

משום פטורה זו אבל ויבמה ויבם ולקחה דולקח מיעוטא

המת" "אשת חשיבא דלא ייבום מדיני פרט בה נתקיים שלא

אבל דמתניתין. ט"ו בהדי במתניתין לה תני לא הלכך

מפרש משמעוןהמהרש"ל חוץ וקדשה ראובן שבא כגון

לפניאחיו ונפלה שמעון ומת סתם וקדשה שמעון ובא

וכו' בתירוץאחיו גורס הוא להלפיכך קרינא דלא וי"ל

אחיו קדושי לפני עליו נאסרה דכבר המת אשת המתגביה

לייבום זה לפני נפלה אחשממנו אשת מתחילהמשום שהרי

אשת שהיא לי איכפת ומה וא"ת אחיו, ראובן אשת היתה

ועוד מצוה במקום התורה התירה אח דאשת ערוה הא אח

תירוץ אח, אשת משום שפטורה זו כגון ט"ז ולאליתני

מצוה במקום ערוה התירהחשיב אח אשת ערות כל לא

לקיים וצריך בנים בלא שמת אח אשת דוקא אלא התורה

מחמת בה שיש אח אשת ערות אבל ייבום מצות באשתו

ואין חי ראובן שהרי מצוה במקום אינה החי אחיו ראובן

תני דלא במתניתין לה תני לא ולכן אשתו, את לייבם צריך

ייבום מצות בהן להיות צריך שהיה עריות ט"ו הנך אלא

ערוה, משום פטורות ומ"מ בנים בלא בעליהן מתו שהרי

נמצא חי בעלה שהרי ייבום מצות בה אין מתחילה זו אבל

צד בה היה לא שהרי הייבום מן "פטורה" עליה לומר שאין

מקום ואין אח אשת ערות משום היא אסורה אלא ייבום

***בא"ד יבמות. במסכת ראובןלשנותה שבא כגון

"אחיו" ולוי משמעון חוץ וקדשהוקדשה שמעון ובא ֶָ

"ומתו" הייבוםסתם מן פטורה זו הרי חי ראובן דאי כצ"ל

אח אשת ערות משום ולמהרש"ל איש אשת ערות משום

שניהם ושמעון כשראובן אבל מתים שני אשת משום ולאו

מתים שני אשת זו הרי בנים בלא `cgמתו zne" xn`py

oinai ipy zwif dilry in `le cg` mai zwif dilry in "mdn

***בא"ד ע"ב. לא לקמן תמןכדתנן יצחק רבינו ופי'

וכו' היתר לה אין המת ומשנשאה עליו אסרה התורה

התורה תמן באיסור הוא שההבדל משמע הירושלמי פשט

שהרי קשה זה ופשט עליו, אסרה אדם והכא עליו אסרה

במשנה איש אשת ערות קתני לא אמאי מובן אינו עדיין

מה אסרתם התורה עריות וט"ו אסרה אדם דהכא ואע"פ

רבינו מפרש לכן נינהו. אסורים מ"מ הא אסרם מי לי איכפת

בהיתר אלא אסרם מי כלומר באיסור לא הוא דההבדל יצחק

אסרתם התורה עריות ט"ו לא, או היתר להם יש האם כלומר

שהמגרש כיון איש אשת אבל להתייבם היתר להן ואין עליו

האח מות לפני שרגע להתירה יכול המגרש לכן עליו אסרה

אדם, לכל מותרת את הרי לה ויאמר אחר גט לה ויתן יחזור

היתר להן שאין עריות ט"ו הנך בהדי איש אשת תני הוה ואי

רגע ויתירנה המגרש יחזור ואם היתר אין בה דאף הו"א

הדבר אין כבר שגירשה שמשעה מותרת אינה האח מות לפני

הרב ומורי לשוק. יבמה מתירינן והוה ולהתירה לחזור בידו

אחר גט בלא אפילו ולהתירה לחזור יכול דהמגרש מפרש

התנה תנאי שהרי בטל עמך שהתנתי תנאי לה שיאמר ודי

פירכות. כמה בו לפרוך לי ויש תנאו, למחול ויכול עמה

לה תני לא דמיא(כצ"ל)ולהכי לפי(כצ"ל)דלא להו

להתירה המגרש כשםשביד הו"א בהדייהו לה תני הוה ואי

ואפילו היתר אין איש לאשת כך היתר אין עריות שלט"ו

יבמה מתיר ונמצאת לשוק ותצא בייבום אסורה והתירה חזר

לשוק.

ותימהד"ה וכו' מאלו חמורות עריות שש "דמאי"דקתני

וצ"ל מיותרת ***בא"דמאיד' ממהר"תוממ"נ. ועוד

יהודה.***בא"דנפשך כרבי "דאתי" דס"לצ"לואע"ג

דאסורה יהודה כרבי ס"ל דידן דתנא כיון תימא לא כלומר

אלא ט"ז, למיתני מצי לא לכן כרבילאחין דס"ל אע"ג

ונסיב עבר דאי עשרה שש למיתני ה"ל ***בא"דיהודה .

מיירי" "קא לא קתניצ"לודאי לא .ודאי

חשיבד"ה לקדשה מותר יהא ואפילו וכו' יהודה לרבי

עליה לבוא שאסור מטעם לאדאי "דאי דאמרינן דהא

נשים נושאין אינם העולם שרוב כיון פירושו קתני"

ליה קתני לא לכן כן עושין מיעוט ורק להם האסורות

ולכן המצויים, דברים אלא במשנה שונה דאינו במתניתין

לבוא שאסור מטעם דאי חשיב לקדשה מותר יהא אפילו

לבואעליה להם שאסור אשה נושאין אין בנ"א רוב שהרי

כמו מצויים שאינם דברים במשנה לשנות דרך ואין עליה

מקדשה למה עליה לבוא לו דאסור דכיון וי"מ וכיו"ב. דאי
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עליה לבוא היה ובכוונתו זה נתכוון עבירה לעשות ודאי אלא

לעשות שנתכוון במי ולא עבירה שעשה במי מיירי לא ותנא

***בא"ד טפי. נכון ראשון ופירוש סברעבירה, דלא וי"ל

כמתניתין אלא דהתם כברייתא הש"ס לה

אמועלה(כצ"ל)דפליגא על הבא גבי בברייתא התם דקתני

אביו אשת die`xשהיא en` dzid `l m` xne` dcedi iax

cala m`d meyn `l` aiig epi` eia`lדאינה בגמ' ומסיק

קדושין דאין כר"ע יהודה רבי וסבר לאוין חייבי היינו ראויה

חייב ואינו היא אביו אשת לאו הלכך לאוין בחייבי תופסין

קתני דהתם במתניתין אבל אמו, משום אלא dcediעליה iax

cala m`d meyn `l` aiig epi` xne`לא אם קתני ולא

לאביו ראויה אמו היתה בין משמע לאביו ראויה אמו היתה

יהודה דלרבי לאוין חייבי שהיא כגון ראויה היתה לא ובין

סבר אלא כר"ע ס"ל דלא ראויה לאינה ראויה בין הבדל אין

דאינו היא הכתוב גזירת ומיהו לאוין בחייבי תופסין קדושין

בגמ'. כדמפרש אמו משום אלא מתניתיןחייב דע"כ ועוד

וכו' יהודה כרבי בהא סברה לא דהוצרכודהכא הא

לגמרי מוכח לא דהתם דמתניתין משום היינו שני לתירוץ

לאוין. בחייבי תופסין קדושין יהודה דלרבי דסברה

סברה***בא"ד דלא מנלן דשאר לאוין בחייבי וא"ת

וכו'(כצ"ל) יהודה כרבי ע"אמתניתין מט לקמן בגמ' עיין

ע"א. ועט

ע"ב החולץגמראי לתני קתני נמי דאי דאמר ללוי

וכו' מפרשיםליבמתו ielcליתנייש `ztqezaהחולץ

וכו' ליתניליבמתו דאי נמי "דתני" ללוי הל"ל א"כ וקשה ,

ומדקאמר וכו', ליבמתו קתניהחולץ נמי דאי דאמר ללוי

דה"ק דאמרמשמע דמתניתיןללוי קתנידתנא נמי דאי

במשנה שנה שלא רבי על חלק וע"כ דאי נמי לשנות דרכו

א"כ עריות ט"ו וכו'oizipznaליתניאלא ליבמתו החולץ

דאי. לשנות דמתניתין תנא דרך דאין מוכח לה קתני ומדלא

"אסורה" דאיהי ***אסיראצ"לדמגו חייבי. לדידי

"הם" ***היאצ"ללאוין כריתות. "חייבי" לדידך אלא

"שאינן" לפי כריתותצ"ל"נינהו" דחייבי לדידך אלא

שאינההיא .לפי

וקדשה וחזר ליבמתו החולץ אמאיאיתמר בתוס' הקשו

רבי דמשום ול"נ שתירצו. מה עיי"ש וקדשה" "וחזר קאמר

אמר יוחנן רבי ליבמתו החולץ אמר הוה דאי ליה קאמר יוחנן

ולא כרת החלוצה על לא חייבין אינם האחין ובין הוא בין

אח דאשת כרת חייבים דאינם אמינא הוה כרת הצרה על

תפסי וקדשה החולץ עמד אם אבל שמת אחיהם אשת שהיתה

חייבין האחין שאר וא"כ כרת בה ליכא שהרי קדושין ליה

קמ"ל דשני, אח אשת ומשום איש אשת משום כרת עליה

משום וטעמא כרת. עליה חייבין האחין אין הכי דאפילו

אבל דייבום קדושין בה שייך ולא ייבום לשם קדשה דהשני

והיו בה קדושין ליה תפסי הוו אישות לשם מקדשה היה אם

אח, אשת ומשום איש אשת משום כרת עליה חייבין האחין

ישנים ובתוס' ע"ב. נב לקמן ועיין דרבי אליבא יוחנן ורבי

b"r`cכתבו dihwp `zeaxlc d`xpe dycwe xfge hwp i`nl

e`l `l` `kil dicicae egekn oi`a oig`d eede dycwc

zxk edcica `ki`c yiwl yix xn` n"n `nlraלי ונראה

דאמר לקיש ריש דברי מפרשים lrשהם aiig epi` `ed"

"zxk dvelgd lr oiaiig oig`de zxk dvelgdכלומר לצדדין

על חייב אין "הוא הרי החלוצה על בא והוא חי הוא אם

מכח היבמה על באין והאחין מת הוא ואם כרת" החלוצה

דאמר הא וכן כרת", החלוצה על חייבין "האחין הרי קדושיו

החלוצה על חייבין אינן האחין ובין הוא "בין יוחנן רבי

החלוצה על בא והוא חי הוא אם כלומר לצדדין הוי כרת"

האח מכח לייבמה באין והאחין מת הוא ואם כרת חייב אינו

שקדשה האח אותו שהרי כרת עליה חייבין אינם שקדשה

היא הרי בנים בלא שמת והשתא בזאת קדושין לו תפסו

אחזו וקדשה" "וחזר דקאמרי דהא נ"ל עוד ביבום. חייבת

דלקמן הברייתא zneלשון dycwe xfge eznail ulegd

'eke dkixvרבי ברייתא מההיא ראיה מייתו תרוייהו דהא

הרמב"ם ומדברי לקמן. כדאיתא מסיפא ור"ל מרישא יוחנן

וכן וקדשה וחזר גריס דלא נראה הי"ב יבום מהלכות בפ"א

ואמנם ההר, מן אברהם רבנו בחידושי בפירוש כתב

יבנה לא אשר ד"ה תתקלח רמז תצא כי פרשת בילקו"ש

כט סימן גדולות הלכות בספר הוא וכן וקדשה, וחזר גריס

מימר. ברם ד"ה שיג עמ' עריות הלכות

כרת הצרה על חייבין האחין ובין הוא בין הצרה על

הצרהתיבות גרסינן"על והכי למוחקן וצריך מיותרין "

כרת הצרה על חייבין האחין ובין הוא היאובין וכן

וכן לעיל שהבאנו גדולות הלכות ובספר בילקו"ש הגירסא

בגליון. הנדפס מקמאי חד בתוס' הוא

וכו' הוא בין אמר יוחנן דבריורבי להקדים התלמוד דרך

מצינו אבל היה, רבו יוחנן שרבי משום ר"ל לפני יוחנן רבי

שבת והם יוחנן רבי לפני לקיש ריש דברי שהקדים מקומות
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ע"ב כג יומא ע"ב עב שם ע"א לז פס' ע"ב יא עירו' ע"ב מה

ע"ב יח גיטין פעמים ע"א כו שם ע"ב כד חגיגה ע"א פא שם

כט שם ע"ב כב שם ע"א כ ב"ק ע"א פ שם ע"ב מג קדושין

שם ע"ב כד סנ' ע"ב עב שם ע"ב י ב"מ ע"ב פז שם ע"ב

שם ע"ב לג זב' ע"א יג זרה עבודה ע"ב יט שבו' ע"א סה

כט חולין ע"ב עח מנ' ע"ב קיג שם ע"א קב שם ע"א לד

שם ע"ב קג שם ע"ב עד שם ע"א עג שם ע"א נו שם ע"ב

ע"א ט תמו' ע"ב י בכו' ע"א קכד שם ע"ב קכג שם ע"ב קיט

לט שם ע"ב כב שם ע"ב יח נדה ע"ב יג מעי' ע"א כב כרי'

יודע ואיני ילדותי מימי זו רשימה מצאתי ע"ב, נג שם ע"ב

היה לא עתה לעת גם עצמי מפי או היא הרב מורי מפי אם

שהיא כמו לפניך כאן מציגה ואני אחריה לבדוק פנאי לי

טוב. ברכת עליו תבוא ומגיהה אחריה והבודק

על לא חייבין אינן האחין ובין הוא בין אמר יוחנן ורבי

וכו' כרת עליההחלוצה חייבין האחין ובין הוא בין אלא

יבנה דלא לאו הצרות אבלועל מפרשין, ושאר לרש"י

אפילו יוחנן דלרבי סובר הי"ב) יבום מהלכות (פ"א הרמב"ם

האחין ובין הוא בין סופרין מדברי יש איסור אלא ליכא לאו

הצרות. על ובין עליה בין

טעמיה יבנה(כצ"ל)מאי לא אשר א"ק אשרדר"ל הל"ל

לך לומר אלא עתיד לשון "יבנה" לא מאי בנה שלאלא כיון

יבנה לא שוב זהבנה לאיש" יעשה "ככה הפסוק ופירוש

לא "אשר אומר הוי לו יעשה ומה יבמה ולא ליבמתו שחלץ

יקחנה. לא לקחתה יחפוץ אפילו מעתה יבנה"

"אחיו" אבל יבנה בלא דקאי הוא היאאחיןצ"לאיהו וכן

יב. הל' יבום מהלכות פ"א משנה במגיד הא***הגירסא

קיימי" "כדקיימי קיימאצ"לצרה הואכדקיימא וכן

אות קסב סי' העזר אבן ובב"י דלעיל משנה ובמגיד ברי"ף

ב.

יוחנן לךורבי האיאמר בעי אי דמעיקרא מידי איכא מי

חליץ האי בעי ואי זוחליץ בחליצה חייבין אחין דכולהו

עשה, מצות על עוברים כולהו חולצים שאינם זמן ואיוכל

חליץ להאי בעי ואי חליץ להאי המתבעי נשי דכולהו

חליצה בלא לינשא ואסורות זו בחליצה קאיחייבות והשתא

להעלה שחלץ אחת אותה להבכרתעל חלץ שלא זאת ועל

כרת, חייב חייבאינו יהא לדינה ולא ללאה שחלץ מפני וכי

מעיקרא הא שנא ומאי כרת חייב אינו לאה ועל כרת דינה על

ע"י לינשא כולהו הותרו והשתא בחליצה חייבי הוו תרוייהו

באותה המת נשי בכולהו פעלה זו חליצה אלמא זו חליצה

יהא חלץ לא ושמעון לה חלץ שראובן מפני וכי וכן מידה,

הוו תרוייהו מעיקרא הא בכרת אינו וראובן בכרת שמעון

עוברים היו החליצה את שעיכבו זמן וכל זו בחליצה חייבי

ממצות האחין כל נפטרו לה חלץ שראובן והשתא בעשה

מידה. באותה אחין בכולהו פעלה החליצה אלמא זו עשה

דצריכא היינו נינהו לאוין חייבי דאמינא לדידי בשלמא

האחין מן קדשהחליצה ומת שקדשה האח שאותו כגון

בנים. בלא ומת אישות לשם

לה אין וקדשה האחין מן אחד עמד סיפא אימא ולטעמיך

כלום כיוןעליו הא תימה גט. הימנו צריכה אינה משמע

אין מדאורייתא הילכך בייבום היא חייבת יוחנן דלרבי

צריכה ואינה ביבמה תופסין קדושין דאין כלום בה קדושיו

מאי ועו"ק פריך, קא ומאי גט כלום"הימנו עליו לה "אין

דה"ק ונ"ל מקום. בכל כדאמר גט הימנו צריכה אינה הל"ל

היא יבמה דהא גט הימנו צריכה אין דמדאורייתא פשיטא

דמתחילה דאע"ג הו"א אלא ביבמה תופסין קדושין ואין

עמד שזה השתא האחין כל על מוטלת חליצה מצות היתה

קמ"ל לה לחלוץ עליו מוטלת היא הרי להוקדשה "אין

כלום" לחליצה.עליו אצלה שוים כולם אלא

וכו' אחד עמד סיפא אימא וליטעמיךוליטעמיך כלומר

לך קשיא היא דמתרצתא וס"ל זו מברייתא לי מקשה שאתה

לאקשויי וליכא היא דמשבשתא לומר כרחך ועל מסיפא

ששתמינה. רב היאאמר מתרצתא אתאןלעולם סיפא

וכו' לרישלר"ע מינה לאקשויי איכא היא דמתרצתא וכיון

ופריך כלוםלקיש. עליו לה אין ר"ע לדברי עלוליתני

ר"ע דסיפא דפירשת לשיטתך ואפילו היא משבשתא כרחך

התלמידים וחיסרו וכו' ר"ע לדברי לפרש לה הוה אכתי היא

ליכא זה בדבר היא דמשבשתא וכיון מהברייתא זה דבר

ומצינו בכולה. היא משבשתא דדילמא כלל מינה לאקשויי

הקשו ולא לפלוני אתאן סיפא דפירשו בש"ס מקומות כמה

שמקשה דבמקום משום היינו פלוני, לדברי וליתני בגמרא

ואין לפלוני אתאן סיפא מתרצת והגמ' מברייתא אמורא על

וכו' פלוני לדברי וליתני ליה מהדר הוה אי ממנה, להקשות

משבשתא שהרי ממנה להקשות שאין כ"ש ליה משני הוה

וחיסרו הם פלוני דדברי בסיפא לפרש לה דהוה היא

כל שבשו ושמא הברייתא מגירסת זה דבר התלמידים

זו מברייתא להקשות רוצה יוחנן רבי הכא אבל הברייתא.



eaydnlg`eעה ע"ב י

לר"ע, אתאן דסיפא טוען המקשה שהוא יוחנן ורבי ר"ל על

קתני דלא וכיון וכו' ר"ע לדברי וליתני להעירו לנו יש ודאי

והיא הברייתא מגירסת זה דבר התלמידים חיסרו הרי הכי

דשמא לר"ל מינה לאקשויי ליכא הלכך זה בדבר משבשתא

אתאן דסיפא לומר יכול ודאי התרצן כלומר כולה. שבשו

פלוני, לדברי וליתני עליו להקשות נוכל ולא פלוני לחכם

לומ יכול אינו המקשן דכיוןאבל פלוני לדברי אתאן דסיפא ר

נזכר אינו זה ודבר פלוני לדברי אתאן דסיפא דאמרת

להקשות בא אתה והיאך משבשתא שהיא הרי בברייתא

וליתני. ד"ה בתוס' ועיין משבשתא. שהיא מברייתא

ד"ה יהודהרש"י לרבי ואפילו וכו' אמו היתה

***ד"הדקדושיןצ"ל"הקדושין" ובדיק. וכו' ללוי

לוי ***ד"הבהצ"ל"לה" אסורה. דהיא כאןדמיגו עד

הפירוש מתחיל ואח"כ הגמ' וכו'ציטוט דקיימא .לאחים

"מותרות"***ד"ה אחין שאר ועל וכו' שאינה צ"ללפי

***בא"דמותרת "בה". למיתני ***ד"הבהוצ"לומצי .

"פוטרת" לאו איסור ואין וכו' לאוין .פוטרהצ"לוחייבי

"שתיהם"***ד"ה על האחים וכן וכו' שליחותא האי

.שתיהןצ"ל

וכו'תוד"ה יהודה "סבר"(ע"א)לרבי צ"למתניתין

***בא"דסברה יכולות. היו דאם עריות ח' קתני ולא

לאחין וכו'(כצ"ל)לינשא איתהיו דמתניתין שש הנך פי'

לינשא יכולות שאינן הראשון האיפיון איפיונים תרי בהו

והיו לאחיו לינשא יכולות היו שאילו השני והאיפיון לאחין

היו לייבום לפניו נופלות והיו מת היה ואח"כ לו נישאין

האיפיון רק וחלוצתו גרושתו אבל הייבום, מן נפטרות

בהן אין אבל לאחין לינשא יכולות שאינן בהן יש הראשון

והיו לאחיו לינשא יכולות היו אילו שהרי השני האיפיון את

החולץ לפני ליבום נופלות והיו מת היה ואח"כ לו נישאות

בהן אין שהרי והחליצה היבום מן נפטרות היו לא והמגרש

הילכך תופסין קדושין דשאר ובלאו דשאר לאו אלא כרת

שש בהדי להו קתני לא ולכן הייבום, מן פטורות אינן

"לאחיו"דמתניתין. לינשא יכולות היו צ"לדאפילו

***בא"דלאחין אביו. אנוסת מדנקט לדקדק יש ועוד

סתם אביו אנוסת נקט ולא אמו למיתנישהיא ליה הוה

שהיא בין דמשמע אביו" "אנוסת עריות שש גבי במתניתין

אביו אנוסת דוקא כלומר "אמו" וקתני אמו שאינה ובין אמו

אנוסת אבל בה תופסין קדושין ואין בכרת דהויא אמו שהיא

לאו דהויא ואע"ג בה תופסין קדושין אמו שאינה אביו

***בא"ד כרבידשאר. "סבר" דמתניתין כיון וא"ת

"סבר" ע"כ וכו' ***בא"דסברהצ"ליהודה בשומרת.

"אפ"ה" אביו של ***בא"דואפ"הצ"ליבם .

יקח מלא ***בא"דדדרישצ"ל"ודרשינן" חייבי. ולא

וה"נ וה"נצ"ל"כריתות" בכלל כריתות חייבי .ולא

"איתא"ד"ה לר"ש כהן משה הר"ר הקשה וכו' צ"ללפי

***בא"דאיתה אנוסת. דקתני כיון בפלוגתא מיירי ולוי

יהודה כרבי דהיינו בסיפא עריות שש גבי פירשאביו

תני לוי גם שהרי בפלוגתא מיירי ולוי דה"ק המהר"ם

לינשא שאסורות עריות דשש דסיפא בבא האי במתניתיה

ופירושו יהודה. כרבי דהיינו אביו אנוסת ובכללן לאחין

היה בפלוגתא מיירי דלוי להוכיח בעו אי חדא מאוד תמוה

אביו אנוסת דהיינו ט"ז ברישא תני שלוי ממה להוכיח להם

פירשו לעיל התוס' הא ועוד לסיפא. הוצרכו ואמאי כרבנן

תני ולא עריות ה' אלא בסיפא תני לא ט"ז ברישא דתני דלוי

האי קתני נמי במתניתין הא ועו"ק אביו. אנוסת בהדייהו

מיירי לא דמתניתין רבי אמר ואעפ"כ עריות דשש סיפא

דלא הא תאמר שמא הוא, כך התוס' פירוש אבל בפלוגתא.

וקדשה וחזר ליבמתו החולץ כגון נשים ט"ז משוםקתני וכו'

לא ומתניתין דר"ש אליבא אלא בה משכחת לא צרה דצרת

בפלוגתא מיירי לא דלוי לה קתני לא הלכך כר"ש ס"ל

אלא כן אינו אמתניתין, דפליגא במידי מייריכלומר לוי

אמתניתיןבפלוגתא דפליגא מילתא אפילו תני כיוןלוי

בסיפאoizipznaדקתני עריות שש גבי אביו אנוסת

יהודה כרבי אנוסתדהיינו אמו דהיינו ט"ז ברישא תני ולוי

דאתיא מילתא אפילו תני לוי אלמא כרבנן והיינו אביו

הלכתא דלית דמתניתין לתנא ליה דסבירא דתנאי אליבא

כדפרי'כוותייהו. קמיירי לא לה סבר דלא דבפלוגתא וי"ל

וכו'(כצ"ל) דאתיאולוי מילתא אפילו תני לוי אומנם כלומר

כוותייהו הילכתא דלית דמתניתין לתנא ליה דסבירא כתנאי

תני הילכך כוותייהו. דהלכתא ס"ל דלוי בתנאי זה כל מיהו

דלית סבר דמתניתין דתנא ואע"ג כרבנן אמו אנוסת לוי

דהלכתא ס"ל דלוי משום יהודה, כרבי אלא כרבנן הילכתא

בעולמו היה שלא אחיו אשת למיתני מצי לא אבל כרבנן.

כר"ש. הילכתא דלית סבר לוי אף דבהא כר"ש

ליכאד"ה וקדשה וחזר ליבמתו למימר(כצ"ל)החולץ

על חייב אינו דהוא לאשמועינן וקדשה וחזר דנקט

שקדשה לפי איכא לאו אבל כרת `xnהחלוצה opgei iax

lr `le zxk dvelgd lr `l oiaiig opi` oig`d oiae `ed oia
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zxk dxvdאינן" קאמר ולא כרת" חייבין "אינם מדקאמר

לרבי בהו ליכא לאו דאפילו משמע לאו" אלא כרת חייבין

דמיד וקדשה וחזר אמר לכך הרמב"ם), מפרש (וכך יוחנן

הא וא"כ יבנה לא שוב בנה שלא כיון על עבר שקדשה

כרחך על כרת החלוצה על חייב אינו הוא לקיש ריש דאמר

"אבל בפירוש אמר דלא אע"ג לאו עליה חייב אבל היינו

הוא דבין יוחנן רבי דאמר הא אף א"כ לאו" משום הוא חייב

שלא ואע"ג איכא לאו אבל היינו כרת חייבין אין האחין ובין

כן. שאםפירש חלוצתו במחזיר מודים בקדושין דאמרינן

תורה אסרה בית בנין דרך לוקה שאין בעל ולא קדש

כדברים ליתא בקדושין לפנינו יבנה", לא "אשר דכתיב

איתא אלא lraהאלה m`y ezyexb xifgna micen mdipye

dxez dxq` oigewil jxc dwel epi`y ycw `le'התוס אבל

תוספת עוד התם ycwגרסי m`y ezvelg xifgna micene

dxez dxq` zia oipa jxc dwel oi`y lra `leהוי בנין ודרך

אותה בונה אותה שבועל שע"י אותה כשבועל דוקא

ה' עצרני נא "הנה ב) טז (בראשית דכתיב והיינו ומתעברת

ממנה". איבנה אולי שפחתי אל נא בא וחזרמלדת נקט אלא

אם(כצ"ל)וקדשה ור"ל יוחנן רבי פליגי מת דאם משום

לאו אי לאחיו ליבם מרישאזקוקה מורכבת היתה המימרא

`epiוסיפא `ed l"x xn` dycwe xfge eznail ulegd xnzi`

xn` opgei iaxe eig`l dwewf dpi` xn` l"x zn m`e 'eke

eig`l dwewfלומר צריך היה לא דמימרא דלרישא ואע"פ

כן. לומר צריך היה דמימרא סיפא בשביל מ"מ וקדשה וחזר

עליה ובא וחזר נקט "וחזרולא דהוסיף דאמרת כיון כלומר

צריך שהיה כ"ש א"כ דמימרא סיפא בשביל וקדשה"

קאמר דמימרא ברישא דהא עליה ובא וחזר `epiלהוסיף `ed

zxk dvelgd lr aiigדאינו פשיטא עליה ובא חזר לא ואי

לומר לו היה וכך עליה כשבא מיירי אלא כרת עליה חייב

הוא אמר ר"ל עליה ובא וחזר וקדשה וחזר ליבמתו החולץ

היינו הכי קאמר דלא והא וכו', כרת החלוצה על חייב אינו

חייב אינו דלכו"ע ור"ל יוחנן רבי פליגי לא דבהא משום

כרת החלוצה לרישעל בין עליה חייב הוא לאו רק אלא

עיקר א"כ פליגי לא דבזה וכיון יוחנן לרבי בין לקיש

קאמר לא ולכן עליה ובא שחזר למקרה באה לא המימרא

עליה. ובא עליהוחזר ובא וחזר למנקט מצי דהוה וה"ה

האחין מן קאמראחד דמימרא דברישא oig`dכיון xn` l"x

zxk dvelgd lr oiaiigחזר האחין שאחד באופן מיירי א"כ

אין דהאחין פשיטא האחין אחד עליה בא לא דאי עליה ובא

המימרא של בכותרת לומר צריך היה וא"כ כרת עליה חייבין

האחין,החולץ מן אחד עליה ובא וחזר וקדשה וחזר ליבמתו

יוחנן רבי פליגי האחין מן אחד עליה ובא שחזר זה ובאופן

התוס' דאמרי הא בכרת. ולר"ל בלאו קאי יוחנן דלרבי ור"ל

וכו' וחזר למנקט "מצי" דהוה למנקטוה"ה צריך היה פי'

הרבו זה תוס' בדבור התוס'. בלשון רגיל הוא וכן הכי

הפנאי ואין בכה וזה בכה זה לפרשו ראשנו עטרת האחרונים

לך כתבתי רק דבריהם ולדחות פירושיהם כאן להביא בידי

אשר ואת הדברים פשט לי שנראה כמו התוס' דברי פירוש

תקרב. תרצה

"לנתקה"ד"ה יבנה לא וכו' הוא צ"לאיהו

"ולא".***בא"דלנתקו קיימי כדקיימי וצרה אחין אבל

עלייהו יבנה לא ***בא"דדלאצ"לקאי "לחלוץ". דלא

***בא"דליחלוץצ"ל בתים. "שתי" בונה צ"לואינו

***בא"דשני עולה. שאינו ***בא"דכלצ"ל"וכל" .

גרסי דלא ספרים אית לאלה(כצ"ל)ומיהו ור"ל (כצ"ל)

השלישית הפירכא את cgl`גרסי maiile `cgl uelgile

'eke dpai `l xy` `xw xn`.שלנו בספרים הוא וכן

"וכל"***בא"ד מייבם חפץ הא הכי בתר משני צ"לדכי

***בא"דכל "שתי". חולץ ***בא"דשניצ"לדאין .

"לנתק" יבנה לא אייתר ***בא"ד.לנתקוצ"לוהשתא

יבנה בלא ליה וקם וכו' אי דקאמר אחין ד' אלמאובפרק

ייבם והדר יחלוץ שלא כדי יבנה לא איצטריך למסקנא אף

תירוץ מתחילה. התוס' שטענו כמו אמינא הוה רק התםואינו

יוחנן דרבי אליבא הויוכו'היינו לא התם כרחך על כלומר

בלאו ואינו בכרת הצרה על הוא לר"ל דהא דר"ל אליבא

קאמר dpaiוהיכי `la dil mwe maiin xcde uilg `nlic

אלא בכרת ליה וקם יוחנןהל"ל דרבי אליבא היינו התם

אצרה נמי יבנה לא כתיבדמוקי הוה לא אי יוחנן ולרבי

על ובין החלוצה על בין האחין ובין הוא דבין הו"א יבנה לא

על בין האחין ובין הוא דבין יבנה לא קמ"ל מותרין הצרה

דלא יבנה דלא בלאו וקיימי אסורין הצרה על ובין החלוצה

אכולהו, קאי ליהיבנה קם לר"ל הצרהאבל על בכרתהוא

על הוא לענין איצטריך אלא להכי יבנה לא איצטריך ולא

ללאו. מכרת לנתקו החלוצה

גוונאד"ה האי כי איכא המדיר דבפרק תימה וכו' וליתני

האי כי איכא הא המדיר מפרק דוקא מקשים אמאי ידעתי לא

עד ע"ז ע"א יד סוכה ע"א מד שבת עיין הש"ס, בכל גוונא
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עשרות ועוד ע"ב יט וחגיגה ע"א וקיב ע"ב פ זבחים ע"ב

***בא"ד אחרות. "ולימא"רבות פריך .וליתניצ"לולא

ע"א כרביגמראיא לה ומתרץ כר"ל לה סבר אשי רב

להאישמעון ומוקים מתרץ אשי דרב כיון תימא לא כלומר

רב אלא כוותיה, ליה דסבירא ש"מ שמעון כרבי ברייתא

להאי מוקים כרחיה על כר"ל דהלכתא דסב"ל כיון אשי

כרבנן. אלא כוותיה סבר דלא אע"ג שמעון כרבי ברייתא

"ומת" וקדשה וחזר ליבמתו כצ"ל.החולץ

מן אחד עמד וכו' "הנולדים" אחין אחין מאן

העתידין"הילודים" היינו דנולדים ומפרשין התוס' גרסי כך

וכן נולדו, שכבר היינו וילודים ללהוולד בנדרים אמרינן

ופעמים נולדו שכבר פי' פעמים "נולדים" תורה דבלשון ע"ב

דנדרים במתניתין דקתני נולדים אבל להוולד העתידים פי'

שכבר היינו התם דקתני וילודים להוולד שעתידין היינו

גרס רש"י אבל וכו'נולדו. "הילודים" אחין אחין מאן

"הנולדים מן אחד "ילודים"-העתידיןעמד ופרש"י "

דבלשון רש"י דסבר ונראה נולדו. "נולדים"-שכבר להוולד,

ונולדים להוולד העתידין הנך היינו ילודים וברייתא משנה

היינו ילודים איפכא הוי בנ"א ובלשון נולדו שכבר הנך היינו

כשרצה הילכך להוולד, העתידין היינו ונולדים נולדו שכבר

קתני להוולד שעתידין הנך דנדרים במשנה לשנות

קתני נולדו שכבר הנך לשנות וכשרצה "הנולדים"

גבי הכא אבל בנ"א, לשון אחר הלך דבנדרים "הילודים"

וכששונה נולדו שכבר פי' נולדים כששונה וחליצה יבום דיני

התוס' שכתבו מה והיינו להוולד. העתידין פי' `xneילודים

q"yd oeyla cledl oicizrd oze`l ixw miclepc i"xדסבר

הם הך היינו הש"ס ולשון בנ"א דלשון wxtaר"י opixn`ck

rnyn micizrd miclepc `xninl mixcp 'cלפננו הרי

הנולדים קתני להוולד העתידים הנך לשנות התנא דכשרוצה

גבי דוקא דהיינו תימא ולא הש"ס, לשון הוא דכן משמע

במתניתין קתני ולהכי בנ"א לשון אחר הלך דבנדרים נדרים

דהא כן אינו מקומות בשאר הש"ס לשון אבל בנ"א כלשון

eed `lc miclepl dpwd dzrn `l` xn`w oihibc w"tqae

'eke p"d zern ozn zryaכשרוצה קנין דיני גבי דאף קמן הא

לשון אלמא נולדים קתני להוולד העתידין הנך לשנות התנא

ברייתא דבהאי כיון וא"ת הם. הך היינו בנ"א ולשון הש"ס

הוא והיאך הם הך דהיינו משמע "אחין" זימני תרי קתני

דסיפא ואחין להוולד העתידין היינו דרישא דאחין מפרש

ולא דבריה סתמה הברייתא ואמאי נולדו שכבר היינו

א"כ להוולד העתידים היינו דרישא אחין אי ועו"ק פירשה.

קאמר onמאי dvilg dkixv zne dycwe xfge eznail ulegd

oig`dמיתת שבשעת גוונא האי כי הא להוולד, העתידים

לחלוץ צריכין אינם לר"ש אפילו האחין נולדו לא עדיין האח

דרישא אחין דבין ונ"ל בעולמו. היו לא דהא כשיוולדו לה

דקתני ורישא נולדו שכבר אחים היינו דסיפא אחין ובין

"oig`d" on dvilg dkixv zne dycwe xfge eznail ulegd

שקודם וקדשה וחזר לה שחלץ אח אותו של האחין מן היינו

אח ההוא לגבי מיקרו ושפיר בעולמו והיו נולדו כבר שמת

האח של בעולמו היו לא אבל יחדיו "אחים" שני ישבו כי

דר"ש, אליבא הללו האחין מן חליצה צריכה הילכך הראשון

דקתני melkוסיפא eilr dl oi` dycwe "oig`d" on cg` cnr

הראשון האח של בעולמו שהיו ראשון של אחין היינו

יבום מצות להם אין לר"ש ואפילו דידיה אחין שפיר וחשיבי

אלא אשתו את יבמו ולא ראשון של בעולמו שהיו דכיון בה

לקיש כריש עליה בכרת הם הרי לה וחלץ מהן אחד עמד

הש"ס שאומר וזהו כלום. דידהו קדושין הוו לא מאןהילכך

הילודים אחין הוואחין הראשון האח דלגביה כלומר

דקרי והא אלו נולדו לא עדיין הראשון האח שכשמת ילודים

שכבר היינו אחין דקתני וסיפא דשני אחין היינו אחין להו

דראשון. אחין היינו ואחין הראשון האח שמת קודם נולדו

"ומת" וקדשה וחזר ליבמתו החולץ וכו' לה סבר רבינא

כצ"ל.צריכה

"יבמתו" על הבא על(כצ"ל)איתמר האחין מן אחד ובא

בעשה אמר וחד בכרת אמר חד וכו' דקאמרצרתה הא

יבום. לשם עליה שבא מיירי צרתה" על האחין מן אחד "ובא

שני בונה ואינו בונה הוא אחד בית היינו בעשה מ"ד דהא

על שעבר בו לומר שייך לא זנות לשם עליה בא ואי בתים

miza ipy dpea epi`eלא גם בתים שני לבנות נתכוון לא דהא

נתכוון דאפילו ונ"ל זנות, לשם עליה כשבא בניה לשון שייך

לסתם נתכוון רק ליבום נתכוון ולא זו בביאה לקדשה

שני בונה ואינו בונה הוא אחד בית משום עובר אינו קדושין

דגרסי לתוס' ואף תעשהבתים. בלא אמר ומפרשיםחד

דמיירי לומר צריך נמי בונה אינו שוב בנה שלא כיון דהיינו

עובר אינו זנות לשם עליה בא אי אבל יבום לשם עליה שבא

דרך עליה דכשבא יבנה לא שוב בנה שלא דכיון תעשה בלא

ב בניית בכלל אינו ית.זנות
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יוחנן כרבי בעשה ומ"ד לקיש כריש בכרת וא"תמ"ד

ומאי יוחנן כרבי בעשה ומ"ד כר"ל הוי בכרת דמ"ד פשיטא

אלא נחלקו לא ורבינא אחא דרב דהו"א ונ"ל הגמ'. קמ"ל

בעשה אמר וחד בכרת אמר חד הצרה על שבאו האחין לגבי

בין צרתה על ויבא יחזור אם יבמתו על שבא עצמו הוא אבל

אחא לרב בין או כר"ל בכרת הוי לרבינא ובין אחא לרב

קמ"ל יוחנן, כרבי בעשה הוי לרבינא כר"לובין בכרת מ"ד

כרת חייב הצרה על יבוא עצמו הוא אם ואף לגמרי ס"ל

יוחנן כרבי בעשה אםומ"ד עצמו הוא ואף לגמרי ס"ל

שפירשנו מה עוד ועיין בעשה. הוי צרתה על ויבוא יחזור

אמר. חד תוד"ה על בפירושנו בזה

אסורה סוטה להשמיענוצרת צריך אין עצמה סוטה אבל

היתה לבעלה אפילו דהא הוא דפשיטא ליבם אסורה שהיא

ק"ו סוע"ב לקמן אמרינן וכן הבעל תחת הוי והיבם אסורה

ייבום דבפרשת ועוד כ"ש, לא לה באסור אסורה לה במותר

המת אשת להיות ראויה היתה לא וזו המת" "אשת כתיב

והוצא. בקום עליה עומד הוא בהשהרי כתיב טומאה

מעריות,כעריות טומאה טומאה ג"ש דיליף מפרשין יש

יליף קיחה קיחה יליף אומר ג"ש שלומד מקום דכל כן ואינו

היה יליף ג"ש אי כאן ואף וכיו"ב שנה שנה יליף עוון עוון

הוא מילתא גילוי אלא מעריות. טומאה טומאה יליף לומר לו

קשה ולכאורה אלה" בכל תטמאו "אל טומאה כתיב בעריות

לא מטמאות אינן דהא טומאה לשון בעריות שייך לא הא

אלא טומאה בהו כתיב ואמאי וכלים אדם ולא ומשקין אוכלין

הוו ובזה צרותיהן נמי דפוטרות משום היינו כרחך על

את מדביק הוא הרי טהור בדבר שנגע טמא שדבר כטומאה

צרתה את פוטרת נמי והערוה כמותו להיות ומטמאו הטהור

ולא טומאה בה כתיב סוטה ואף כמותה, ערוה אותה ועושה

את לטמא טמאה אינה דהא ממש טומאה לשון בה שייך

דידה טומאה ע"כ אלא וכלים האדם את ולא ומשקין האוכלין

אותה ועושה צרתה דפוטרת דעריות טומאה כמו היינו

כמותה.

לה קארי מאי לה רק`ixiiמלשוןארינ"לודקארי

מפירוש"י משמע וכן מתעסק, פי' ו"ארי" עוסק פי' "איירי"

שפירש לה ודקארי ד"ה ע"ב ל מאיביומא לה ודקארי

לה yxcndקארי ziaa dpnn aiydl ef dpyna wqery in

'eke wqrzp dnlלהולפי"ז קארי מאי לה כלומרודקארי

dl ix` `w i`n dl ix` `wce.

מאחיו חליצתה או ביאתה אומר ר"ש חסדא רב מתיב

צרתה פוטרת ראשון לייבםשל מתיר שמעון דרבי פירש"י

לר"ש אלמא צרתה נפטרת ובזה לכתחילה דרבנן הסוטה את

בסוטה אלא עליה פליגי לא רבנן ואף מתייבמת דרבנן סוטה

סוטה כמו תתייבם לא לכתחילה דרבנן דסוטה דס"ל עצמה

ורב לכתחילה מתייבמת שצרתה רבנן מודו אבל דאורייתא

מנא פירושו על וקשה לייבום. אסורה סוטה צרת דאף אמר

אף דילמא לרב וקשיא בצרה רבנן דמודו חסדא לרב ליה

פריך שמעון דמרבי ונ"ל לרב. קשיא ולא רבנן פליגי בצרה

ומן החליצה מן פטורה דאורייתא דסוטה אמרת אי לרב

סוטה לכתחילה לייבם מתיר שמעון רבי היה לא הייבום

דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל סבר שמעון רבי דאף דרבנן

התוס' שמעון(בסוף רבי ד"ה התוס' סברי וכן cereתקון,

'eke wgvi iax yxitולא לרב פריך לחודיה שמעון )דמרבי

לא. אי בצרתה ליה מודו רבנן אי ליה איכפת

תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל אמרתקסבר אי י"מ

דאף לתקן החכמים על היה בייבום אסורה דאורייתא דסוטה

אתו מתייבמת דרבנן סוטה דאי בייבום אסורה דרבנן סוטה

בערוה, פגעי וקא דאורייתא סוטה אף ולמישרי למיטעי

תקוןוהיינו דאורייתא כעין רבנן דתקון דלאכל היכי כי

מילתא דלאו נראה ולי לו. הדומה תורה באיסור ליטעו

יא) יז (דברים דכתיב משום אלא היא dxezdבטעמא it lr

dyrz jl exn`i xy` htynd lre jexei xy`התורה פי "על

לך" יאמרו אשר המשפט "ועל דאורייתא היינו יורוך" אשר

איסור אצל דרבנן תקנות סמך דרבנן תקנות יןהיינו

דאורייתא. כעין אלא לתקן לרבנן דאין ללמד דאורייתא

תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל משמעקסבר לכאורה

תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל סבר איהו קאמר דהכי

שיהיו רבנן מהדרי לא אלא כן ואינו רב על ליה קשיא לכך

לכו"ע אלא כן לפרש נראה ואין דאורייתא. כעין תקנותיהן

איהו קאמר הכי והכא תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל

ליה קשיא ולכך תקון דאורייתא כעין רבנן דתקון כל קסבר

אינה נמי דרבנן דסוטה דכיון קשיא לא ובאמת רב על

דאורייתא כעין הוי שפיר דאורייתא סוטה כמו מתייבמת

אינה דרבנן וסוטה צרתה נמי פוטרת דאורייתא דסוטה אע"ג

דאורייתא כעין רבנן דתקון כל דמפרש ולמאן צרתה. פוטרת

מה (עיין בדאורייתא ליטעו דלא היכי כי היינו תקון

קסבר איהו הגמ' קאמר דהכי י"ל קסבר) ד"ה לעיל שפירשנו

שסוטה לתקן להם היה נמי והכא וכו' כעין רבנן דתקון כל
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למימר אתו מתייבמת צרתה אמרת דאי צרתה תפטור דרבנן

לא ודאי דהכא כן ואינו מתייבמת דאורייתא סוטה צרת דאף

דהא היא מדרבנן סוטה דהאי ידעי עלמא דכולי למיטעי אתו

לשני. נישאת בהיתר

לסתר עמו הסתרי"גנכנסה בסוטהלבית הוא וכן הוא ונכון

ובמשנה המשניות שבסדר ובמשנה ע"ב ה ודף ע"א ב

ובילקו"ש ל מדרש ט פרשה רבה ובבמדבר שבירושלמי

אליעזר רבי ובמשנת גידל רב אמר ד"ה תשז רמז נשא

אסורה. סוטה צרת ד"ה כאן בתוס' הוא וכן יח פרשה

עמו טומאהבעדיםושהתה שיעורכדי והוא העראה כדי

אחר ולגמעה בינונית באש תרנגולת ביצת לצלות כדי זמן

ע"א. ד בסוטה כדאיתא לביתהצלייתה אסורהאסורה

דנקט הא "לביתה"לבעלה, אסורהאסורה קתני ולא

עמו ולהתייחד בעלה עם לדור אף דאסורה משום לבעלה

ע"א ז בסוטה כדתנן אחד icinlzבבית ipy el oixqene

on`p dlra xne` dcedi iax jxca dilr `eai `ny minkg

dilrדוקא אלא עליה נאמן דבעלה קאמר לא יהודה רבי ואף

אדם של כוחו מתשת והדרך הוא ביאה מקום דלאו בדרך

דקתני והיינו אסור לכו"ע בבית עמה להתייחד אסורהאבל

בביתהלביתה ולדור לחזור אסורה עמו שנסתרה דמשעה

בדרך. עמו להתייחד לה דמתיר למאן אפילו

ד"ה הכירש"י דשנייה ששת לרב פירושוקשיא "קשיא"

הברייתא על קאי קשיא האי ולכאורה תירוץ, שום ע"ז ליכא

ברייתא דהאי דרישא וכו' ליבמתו החולץ דקתני דלעיל

וסיפא יוחנן רבי ליה דאותיב היכי כי לקיש לריש קשיא

ריש ליה דאותיב היכי כי יוחנן לרבי קשיא ברייתא דהאי

הגמ' דקאמר והיינו ששת, דרב תירוצא נפל דהא לקיש

ובין לר"ל בין בקשיא נשארת ברייתא האי כלומר קשיא

זו דברייתא אומרת הגמ' אמאי לרש"י קשה וע"ז לר"י.

לרבי בין היטיב מתורצת הברייתא לקמן הא בקשיא נשארת

להכי ורבינא. אשי רב שמתרצים כמו לקיש לריש ובין יוחנן

תירוצא על אלא קאי הברייתא על לאו דהכא דקשיא פירש"י

***ד"ה ליה. דמוקים ולית דנפל קאי ששת להדרב ומתרץ

"עליה" למהוי הראשון מן וכו' "צריכה" דקתני לרישא

***ד"ה ניחאכצ"ל. ורישא וכו' דיבוררבינא סוף הוא

הדיבור מתחיל וכו'ואח"כ דקתני לסיפא ***ד"הומתרץ .

קמייתא "זיקה" דהא וכו' ***ד"הבזיקהצ"להילודים .

"דקאי" ניהו הוא וכו' כר"ל בכרת .קאיצ"לומ"ד

החליצה***ד"ה מן אף וכו' סוטה דבורצרת סוף הוא

הדבור מתחיל וכו'ואח"כ טעמא ***ד"המאי כעריות.

אלה בכל תטמאו אל דעריותדכתיב דטומאה תימא ולא

daהיינו d`nhl rxfl jzaky ozz `l jzinr zy` l`e

ביה כתב לא אבל איש באשת דוקא מיירי קרא דההוא

***ד"ה עריות. בכל שזינתהטומאה דאורייתא סוטה

בה" "אסרה ***ד"האסרתהצ"לוהתורה אמרת. ואת

"דהא" דרבנן סוטה ***בא"דדהאיצ"ללי ורחמנא.

.שריהצ"ל"שריא"

הנולדיםתוד"ה אחין אחין הקדושיםמאן דבריהם פירשנו

לגמרא. בפירושנו

להד"ה במותר דהשתא וכו' חייבצריכה שאינו בעלה

אח אשת משום עלהאסורהעליה וקאי לה דחלץ משום

וכו' בנה שלא דכיון להבלאו דבעלמאבאסור בעלה באחי

מהגמרא והוא אח, אשת באיסור אחיו אשת על קאי האח

ע"ב. סוף לקמן

"וכגון"ד"ה כר"ש וכו' כרבנן כצ"ל.כמאן

"שני"ד"ה בונה ואינו וכו' בעשה אמר כצ"ל.חד

קרא***בא"ד "דאתיא" ***בא"דדאתאצ"למנלן וכן.

שייבם" "דכיון יבנה(כצ"ל)פר"ח בלא אצרה קאי אחת

וכו' בנאה שלא כיון בצרה להקשותדקרינא ליכא והשתא

כבר דזה שתיהן ייבם שלא לאשמועינן אתא קרא דילמא

ולפי בתים. בונה שני ואינו בונה הוא אחד מבית למדנו

דכיון דלאו כר"ל סבר בכרת מ"ד פליגי הכי התוס' פירוש

שזהו לה שחלץ יבמה על רק קאי יבנה לא שוב בנה שלא

שאומר כמי הוא והרי ממנו אותה שדוחה דחיה של מעשה

יבנה בלא אינו הצרות שאר על אבל לבנותך חפץ איני לה

את אף מייבום פטר לאחת שחלץ החליצה שבמעשה אע"ג

הייבום מעשה שבעצם אע"פ אחת כשמייבם כן כמו הצרות,

בזה אין מ"מ הצרה את מייבום פוטר הוא אחת אותה של

משום עליה עובר אינו ולפיכך עצמה בצרה דחיה של מעשה

הרי בלאו עלה קאי דלא וכיון יבנה, לא שוב בנה שלא כיון

בלאו ומ"ד עליה. בכרת הוא ועדיין ללאו מכרת נותק לא

בה עשה כשלא אפילו הוי בנה שלא דכיון יוחנן כרבי סבר

כולהו קיימי מהן לאחת שחלץ כגון דחיה של מעשה עצמה

זו בחליצה שהרי אותן יבנה לא שוב בנה שלא בכיון צרות

כיון בהו וקרינן מייבום צרות כולהו נפטרו לאחת שחלץ

את דוחה חשיב מהן אחת כשמייבם כן וכמו וכו' בנה שלא

(י לעיל יבנה. לא שוב בנה שלא כיון בהו וקרינן הצרות
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שלא בכיון הוו אחין כולהו יוחנן דלרבי הגמ' פירשה ע"ב)

שליחות מדין הוי וזה חלץ מהם אחד שרק אע"פ וכו' בנה

חלץ שהוא וכיון אחי דכולהו שליחותייהו עביד שחלץ דאותו

עשו אחין כולהו כאילו חשיב דחיה של מעשה בה ועשה לה

בנה שלא בכיון הוו צרות כולהו וכן דחיה, של מעשה בה

שליחות מדין הוי וזה אחת אלא חלצה שלא אע"פ וכו'

שנעשה וכיון הצרות כל של שליחה היא הרי שחלצה דאותה

דחיה של מעשה נעשה כאילו חשיב דחיה של מעשה בה

בלא הצרות שאר אין יבמתו על הבא ולפי"ז צרות. בכולהו

בהו קרינן לא דחיה של מעשה בהן נעשה שלא דכיון יבנה

להחשיבן דידהו שליחה הויא לא נמי והיא בנה שלא כיון

נעשה לא עצמה בה שהרי דחיה של מעשה בהן שנעשה כמי

בניה, של מעשה בה נעשה אדרבה אלא דחיה של מעשה

האחין ובין הוא בין יבמתו על שהבא יוחנן רבי מודה וא"כ

קיימי לא האחין ובין הוא בין שהרי כרת הצרות על חייבין

הגמ' הביאה הכי משום וכו'. בנה שלא דכיון בלאו הצרות על

c"n 'eke dzxv lr oig`d on cg` `ae eznai lr `ad xnzi`

opgei iaxk e`laדאפילו יוחנן רבי בדעת חידוש ללמדנו

היבמה אין וגם דחיה של מעשה בצרות נעשה שלא במקום

אלא ליבמה חלץ שלא כגון כנדחות להחשיבן שלהן שליחה

כמי נחשב הוא עדיין בניה של מעשה בה ועשה אותה ייבם

וכן בנאן ולא לבנותן יכול היה שהרי הצרות את בנה שלא

הדחיה למעשה שלהם שליח הזה האח שאין אע"פ האחין

כמי חשיבי מ"מ אותה ייבם אלא ליבמה חלץ לא האח שהרי

אותן ייבמו ולא לייבמן יכולין היו שהרי הצרות את בנו שלא

וכיון וכו' בנה שלא דכיון בלאו הצרה על קיימי ולפיכך

שמביאה מה לפירוש"י אבל מכרת. נותקו הרי בלאו דקיימי

הגמרא באה וכו' אחד ובא יבמתו על הבא איתמר הגמרא

מנתק העשה נמי הכי מכרת מנתק שהלאו דכמו ללמדנו

עיי"ש. אחר באופן פירשנו לגמרא ובפירושנו מכרת.

"קיימא"***בא"ד לא האחין ***בא"דקיימיצ"לוכן .

לפירוש אלאאבל פליגי לא בעשה דגרסינן הקונטרס

בעשה לכו"ע איהו אבל האחתבאחין שייבם כיון דאיהו

בתים שני בונה ואינו בונה הוא אחד דבית בעשה קאי ודאי

באחין אלא פליגי ולא מכרת נותק הרי בעשה דקאי וכיון

שליחותא דאיהו יוחנן כרבי ס"ל בעשה נמי האחין מ"ד

בעשה נמי אינהו אף בעשה דאיהו וכיון עביד קא דאחין

עביד קא דאחין שליחותא לאו דאיהו כר"ל סבר בכרת ומ"ד

הפלוגתא ר"ח לפירוש אבל בכרת. קיימי כדקיימי ואחין

הלאו האם אלא עביד קא דאחין שליחותא איהו האם איננה

דחיה של מעשה כשנעשה רק שייך וכו' בנה שלא דכיון

דחיה של מעשה נעשה כשלא אפילו או חליצה דהיינו ממש

מ"ד יבמתו, על שבא כגון דחיה נוצרת ממילא רק ממש

לא שהרי וכו' בנה שלא דכיון לאו כאן דאין סבר בכרת

בניה של מעשה אדרבה אלא דחיה של מעשה כאן נעשה

הרי באחין ולא דידיה גביה לא לאו דליכא וכיון כאן נעשה

בלאו ומ"ד כרת חייבין האחין ובין הוא ובין מכרת נותקו לא

יכול שהיה כיון שהרי וכו' בנה שלא דכיון לאו כאן דיש סבר

את בנה ולא היבמה את לבנות והעדיף הצרה את לבנות

לבנות יכולין היו האחין וכן וכו' בנה שלא כיון חשיב הצרה

וכיון וכו' בנה שלא בכיון עלה וקיימי בנאוה ולא הצרה את

האחין. ובין הוא בין מכרת כולהו נותקו הרי לאו כאן שיש

"בעיא"ד"ה ספק סוטה אבל וכו' אסורה סוטה צרת

"דקרא" בסמוך כדמייתי וא"ת***בא"דכצ"ל.חליצה

וכו' עמו נכנסה תנן מורכבוהא זה תוס' שדבור מפני

ואח"כ כלל דרך מתחילה לפניך שאערכנו טוב אמרתי

לבעלה אסורה שהסוטה מה אפניו. על דבור דבר אפרשנו

מייבום פטורה שהסוטה מה וכן טומאה בה מדכתיב ילפינן

לבעלה אסורה שהסוטה מה מיהו טומאה. בה מדכתיב ילפינן

אי ידעינן ולא עמו שנסתרה כגון סוטה ספק אפי' היינו

סוטה במסכת כדתנן נבעלה לא אי zialנבעלה enr dqpkp

dzial dxeq` 'eke xzqdסוטה גבי דכתיב טומאה אלמא

שהסוטה מה אבל סוטה, בספק ובין ודאי בסוטה בין מיירי

חייבת סוטה ספק אבל ודאי סוטה דוקא היינו מייבום פטורה

בסוטה דווקא מיירי סוטה גבי דכתיב טומאה אלמא בייבום

והם התוס' מרכז היא זו סתירה סוטה, בספק מיירי ולא ודאי

הפסוק ראשון תירוץ תירוצים. שני זו סתירה על מתרצים

מיירי ולא אחת יחידה אינו נטמאה" והיא "ונסתרה שאמר

שנסתרה סוטה ספק פירושו "ונסתרה" אלא אחת בסוטה

פירושו "נטמאה" נטמאה לא אי נטמאה אי ידעינן ולא עמו

לו, נבעלת שראוה לפננו מעידים עדים ששני נטמאה ודאי

כמי לדונה יש ספק והויא ש"ונסתרה" אחת אותה קרא וה"ק

למדך שהפסוק נמצא נטמאה. שודאי כמי נטמאה" ש"והיא

קתני הכי ומשום לבעלה ואסורה כודאי נידונה dqpkpשהספק

,dzial dxeq` 'eke xzqd zial enr"נטמאה" המילה מיהו

ילפינן מייבום הפטור שאת וכיון נטמאה לודאי מתייחסת

לכן כעריות" בה כתיב "טומאה רב כדאמר טומאה מהמילה

חייבת סוטה ספק אבל סוטה ודאי אלא מייבום פטורה אין
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לבעלה אסורה שסוטה מה גם אומנם שני, תירוץ בייבום.

טומאה, בה מדכתיב ילפינן מייבום פטורה שסוטה מה וגם

דכתיב מטומאה ילפינן לבעלה אסורה שסוטה מה מיהו

וטומאה נטמאה" והיא יג)"ונסתרה ה סוטה(במדבר בפרשת

ולא עמו שנסתרה "ונסתרה" כדכתיב סוטה בספק מיירי זו

בספק מיירי זו דטומאה וכיון נטמאה לא אי נטמאה אי ידעינן

לבעלה, אסורה סוטה ספק שאפי' במשנה שנינו לכן סוטה

דכתיב מטומאה ילפינן הייבום מן פטורה שסוטה מה אבל

דמיירי הוטמאה" אשר "אחרי ד) כד (דברים גרושין בפרשת

בסוטה מיירי זו וטומאה ע"ב לקמן רבנן כדדרשי בסוטה

אלא והוטמאה נסתרה אשר אחרי כתיב לא שהרי ודאי

ילפינן זו דמטומאה וכיון ודאי משמע הוטמאה" אשר "אחרי

הילכך ודאי בסוטה מיירי זו וטומאה מייבום פטורה שהסוטה

חייבת סוטה ספק אבל ודאי סוטה אלא הייבום מן פטורה אין

אסורהבייבום. הסתר לבית עמו נכנסה תנן והא וא"ת

זהלביתה ודין לבעלה אסורה ספק אלא שאינה אע"ג

דהא טומאה בה מדכתיב ליה ילפינן לבעלה אסורה שהסוטה

שלש כשם בפרק כתיב(כצ"ל)ודרשינן ונטמאה פעמים

ולעילוכו' מיירי סוטה בספק סוטה גבי דכתיב טומאה אלמא

דכתיב הייבום מן פטורה שהסוטה שלמדנו דמה התוס' אמרו

אלמא חייבת סוטה ספק אבל סוטה ודאי דוקא זה טומאה בה

בספק. ולא מיירי ודאי בסוטה סוטה גבי דכתיב וי"לטומאה

ונטמאה נבעלה שמא ספק משום אלא הכתוב אסרה דלא

נבעלה הודאי על אלא טומאה כתיב לא כלומרולעולם

בסוטה מיירי ולא אחת יחידה אינו נטמאה" והיא "ונסתרה

"נטמאה" והיא סוטה ספק "ונסתרה" סוטות בשתי אלא אחת

והיא "ונסתרה קרא וה"ק שנבעלה עדים שיש ודאי סוטה

ואסורה ודאי כסוטה היא הרי ספק שהיא סוטה נטמאה"

כיון מיהו לבעלה אסורה נמי סוטה שספק תנן ולכן לבעלה

זו ומילה "נטמאה" מהמילה ילפינן מייבום הפטור שאת

אלא מייבום פטורה אין לכן נבעלה שודאי לסוטה מתייחסת

דהא וסברו זה תירוץ הבינו לא הישיבה בני אבל ודאי. סוטה

התוס' הודאידאמרי על אלא טומאה כתיב לא ולעולם

הפסוקנבעלה שכל d`nhpפי' `ide dxzqpeבסוטה מדבר

"ונסתרה" דקאמר הפסוק שתחילת הבינו ולא נבעלה שודאי

כודאי, היא הרי ספק למימר קרא ואתא סוטה בספק מיירי

להקשות חזרו אלאולכן טומאה שם נכתב שלא כיון וא"ת

ולתרומה לביתה אסורה אמאי הודאי מרעל דאמר כיון

סוטה ספק שהיא במקום לכן לאשתו איש שבין השלום גדול

דכיון ע"א קמא בחולין כדאמר לבעלה להתירה לנו יש

דכתב לאו אי לכך לאשתו איש שבין השלום גדול מר דאמר

שצריך דמצורע עשה ליתי הו"א "תשלח" הקן בשילוח

שלא זמן כל דהא הקן דשילוח עשה ולידחי לטהרתו ציפור

(ועיין המטה בתשמיש אסור הוא הרי לטהרתו צפור הביא

יש לבעלה מותרת דמספק וכיון ואכתי), תוד"ה ע"א ה לעיל

היא. כהן אשת שהרי בתרומה נמי להתירה דעשהלנו וי"ל

כודאי מדברספק נטמאה והיא ונסתרה הפסוק כלומר

היא הרי ספק למימר קרא ואתא ודאי ובסוטה ספק בסוטה

כתבה דהתורה וכיון לעיל, באורך שפירשנו וכמו כודאי

לביתה אסורה סוטה ספק להכי כודאי נידון שהספק בפירוש

דסוטה דהא אסורה אינה בייבום אבל בתרומה ואסורה

בה דכתיב וטומאה טומאה מהמילה לה ילפינן בייבום אסורה

בעדים. שנבעלה ודאי סוטה בעיאהיינו סוטה ספק ולהכי

וכו' אלאחליצה כתיבא לא דטומאה אע"ג וא"ת כלומר

ספק לעשות לך שיש הכתוב דלמדך כיון מ"מ ודאי בסוטה

סוטה ספק לעשות לנו יש ייבום לענין אף א"כ כודאי סוטה

התוס' מתרצים וע"ז וכו'כודאי, עשה להחמיר .דדוקא

דשמעתין***בא"ד דלמסקנא לעיל דפרישית ולמאי

דבמקום" "טומאה היינו רב דאמר בה כתיב טומאה

אחתלאו(כצ"ל) פעם בסוטה טומאה נכתב פעמים שני

במדבר בספר סוטה d`nhpבפרשת `ide dxzqpeלא והתם

דברים בספר גירושין בפרשת אחת ופעם לאו בה l`כתיב

d`nhed xy` ixg` 'ebe lkeiרבנן ליה כדדרשי בסוטה ומיירי

דלמסקנא פירשו לעיל התוס' לאו, בה כתיב והתם ע"ב לקמן

היינו לאו בה" כתיב "טומאה רב דקאמר הא דשמעתין

d`nhp `ide dxzqpeאלא d`nhedדבמדבר xy` ixg`

ולפי"ז וכו'דדברים טומאה דההוא סברוניחא מעיקרא

הא ובין ולתרומה לביתה אסורה דסוטה הא דבין התוס'

הוה ולהכי לה, ילפינן טומאה מאותה בייבום אסורה דסוטה

לביתה אסורה נמי סוטה שספק דאמרת כיון להו קשיא

אפילו כתיב בה דכתיב טומאה דההוא משמע א"כ ולתרומה

והספק אסורה דהודאי אמרת ייבום גבי ואילו הספק על

ולפי ודאי, בסוטה אלא כתיב לא טומאה ההוא אלמא מותרת

מן לפוטרה ילפינן דמינה דטומאה לעיל התוס' שפירשו מה

ניחא גירושין בפרשת דכתיבא אחרינא טומאה היינו הייבום

לה ילפינן ולתרומה לביתה אסורה שהסוטה דמה הכל

סוטה בפרשת דכתיבא d`nhpמטומאה `ide dxzqpeוההיא

ראינו שלא משמע ונסתרה דכתיב סוטה בספק מיירי טומאה
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הלכך נבעלה ספק והיינו עמו שנסתרה ראינו רק שנבעלה

בייבום אסורה שהסוטה מה אבל אסורה סוטה ספק אפילו

גירושין בפרשת דכתיב מטומאה לה `xyילפינן ixg`

d`nhedכתיב לא דהא נבעלה בודאי מיירי טומאה וההיא

אלא והוטמאה נסתרה אשר אחרי כתיב דלא נסתרה התם

ודאי סוטה הילכך ודאי נבעלה משמע הוטמאה אשר אחרי

בייבום. מותרת ספק סוטה בייבום קשהאסורה מ"מ אבל

וכו' ודאי דסוטה שלכיון הראשון לתירוץ שבין אע"ג

התורה השני לתירוץ ובין אתהתוס' אלא בייבום אסרה לא

לחומרא דאורייתא ספיקא לומר לנו יש מ"מ ודאי הסוטה

דכתיבא משום ולא סוטה הספק את לאסור לנו ויש

לחומרא, דאורייתא ספיקא הכלל משום אלא באורייתא

לשני. ובין הראשון לתירוץ בין התוס' מקשים זו וקושיא

ואין בדפוסים שכתוב ממה הנוסח את שינה הב"ח ובהגהות

הגאון בזה שהגיה מה דעתי לעניות ואדרבה בהגהתו צורך

אם ואף התוס' דברי שיבוש הוא ה"ה לחיי לברכה זכרונו

שבדפוס נוסח אלא בזה לקבל לנו אין יד בכתבי מצא כך

וטוב. ברור שהוא

אורחיהד"ה אגב דמילתא ר"י אמר וכו' שמעון רבי

וכו' רצהקמ"ל חולץ רצה ראשון של "אחיו תני הוה אי

אלא בכך פוטר ואינו מייבם רצה חולץ רצה הו"א מייבם"

או "ביאתה קתני להכי לצרתה לחלוץ לחזור וצריך אותה

דיכול לך פירש צרתה" פוטרת ראשון של מאחיו חליצתה

***בא"ד צרתה. את ולפטור אותה לייבם דס"דלכתחילה

דשני כאשתו "דנראה" פטרה .דנראתצ"לדלא

"מכאן"***בא"ד לדקדק שרוצה חסדא לרב וא"ת

חסדאדסוטה רב דבריהם ופירוש המהרש"א, גירסת היא כן

דקתני ממתניתין eke'דמדקדק xne` oerny iaxדסוטה

דאמר רב על מקשה הוא ומכאן בייבום מותרת דאורייתא

היה רב על ממשנה מקשה שהוא עד א"כ בייבום דאסורה

דמדקתני משנה על ממשנה להקשות eke'לו xne` oerny iax

דסוטה וממתניתין בייבום מותרת דאורייתא דסוטה משמע

סוטה ספק גבי znaiiznדקתני `le zvleg zn m`eלך יש

על מקשה ואמאי מתייבמת אינה סוטה ודאי דכ"ש ללמוד

היינורב. מתייבמת שאין דקתני דהא דהו"א וי"ל

מדקתנימדרבנן כדמשמע בייבום מותרת מדאורייתא אבל

וכו' אומר שמעון דהתםרבי דאסיראבגמ'אע"ג מוכח

שלשמדאורייתא בה מדכתיב לה יליף דתנא התם דאמרינן

לתרומה ואחד לבועל ואחד לבעל אחד ערוה מ"מפעמים

ע"ז להוכיח אין עצמה משנה דיכולכלום(כצ"ל)מכח

דתנא דאמר גמרא כההיא לי סבירא לא אנא לומר התרצן

הוא. מדרבנן אלא טומאה פעמים שלש בה מדכתיב לה יליף

דמשוי***בא"ד פריך לרב דדוקא יצחק רבי אמר ועוד

***בא"דלהצ"ל"ליה" נאמר. אם תימה אין

***בא"דדסוטהצ"ל"דבסוטה" ממזר. הולד ואין

"דבירושלמי" ועוד וכו' שרי ***בא"ד"ואי" כצ"ל.

"דאמר" דכיון צרתה דפוטרת ר"ש דקאמר מהא ופריך

***בא"דדאמרתצ"ל לחליצתה. אין דרבנן בסוטה

נפטרת.להועיל(כצ"ל) והיא לצרתה יחלוץ אלא

ע"ב כיפרגמראיא בן יוסי גורסיןרבי ַּכיּפרהאשכנזים

גורסין מהן גורסיןּכיּפרויש גירסתּכיּפרואנחנו היא וכן ִֵֵַ

והתמנים. והירושלמים הספרדים כל

האירוסין מן אסורה הנישואין מן גרושתו המחזיר

מילתמותרת מוחקין וכו'וגרסיהמחזיריש מן גרושתו

לו היה אלא אסורה בה לומר שייך אין החזירה כבר דאי

מילת מקיימין ויש להוציאה. חייב "המחזיר"לומר

בדוחק גרושתוומפרשין להחזירהמחזיר הבא כלומר

לו אומרין בחכמים להימלך ובא החזירה לא ועדיין גרושתו

מותרת האירוסין מן אסורה הנישואין .מן

הוטמאה אשר אחרי שנאמר הוטמאהפירש"ימשום

dlrapממש א.טומאה טומאה, לשון נקראו דברים שלשה .

אסורים ב.מאכלות וכיו"ב. ומצורע ונדה מת טמא כגון

ד) יא (ויקרא mklדכתיב `ed `nh 'ebe elk`z `l df z` j`

מג) (שם maוכתיב mznhpe mda e`nhz `leג.בעילה .

כד) יח (ויקרא `dlדכתיב lka ik dl` lka e`nhz l`

'ebe miebd e`nhpנראה בעילה. דהיינו כתיב עריות ובפרשת

לשון הקדש בלשון טומאה כי להם אחד ענין שכולם לי

טומאה לשון נקרא להדבק שדרכו דבר וכל הוא הידבקות

ממש טומאה "טמע". קורין חברו עם לנדבק בערבית וכן

כמותה, טמא נעשה הוא שאף בה בנוגע לידבק דרכה

מבשרו, בשר ונעשין בו ונדבקין במעיו נכנסים נמי מאכלות

ובזה בבעלה. נדבקת היא נבעלת שהיא בשעה אשה וכן

דכתיב הא הוטמאהיתיישב אשר בבעילהאחרי ומיירי

הוטמאה לה קרי אמאי קשה ולכאורה השני לבעלה שנבעלה

אתי והשתא בגט, גירשה שהראשון היא היתר בעילת הא

הוא הידבקות לשון אלא הוא איסור לשון לאו דטומאה שפיר

מיקרי ולא עמו. נדבקה הרי השני לבעלה שנבעלה זו ואשה
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הוא הידבקות לשון דהוטמאה הנישואין מן אלא הוטמאה

דכתיב בעילה ע"י אלא בבעלה אשה של הידבקות ואין

כד) ב `cg(בראשית xyal eide ezy`a wace.

הוטמאה "אשר" אחרי מקיים אני מה כצ"ל.אלא

שנסתרה סוטה בעילהלרבות לשון "הוטמאה" נמי והשתא

ראוה רק שנבעלה עדים שאין ואע"ג זר לאדם שנבעלה הוא

קרי נבעלה שמא ספק אלא ואינו החשוד עם שנסתרה עדים

(עיין כודאי ספק בה דעשה ממש נבעלה לשון נטמאה לה

נמי סוטה בספק אלמא אסורה) סוטה צרת תוד"ה ע"א לעיל

ומשני טומאה. ואמאי(כצ"ל)מאיכתיב נבעלה נסתרה

נקט מעליא לישנא נסתרה לה אתקרי נושא כשהאיש

כב) ב (בראשית כדכתיב בניה כאן יש d'האשה "oaie"

mc`d l` d`iaie dy`l 'ebe rlvd z` midl`לומר תקנו וכן

ע"א) ח (כתובות חתנים icrבברכת "oipa" epnn el oiwzde

crהא בנין, סתירת זה הרי בעלה על נאסרת וכשהאשה

עם דנסתרה סברת את שנסתרה" סוטה "לרבות דקתני

ואינו נבעלה לא אי נבעלה אי ידעינן לא אבל קאמר החשוד

לאדם שנבעלה הוא בנין סתירת לשון דקתני נסתרה אלא כן

לומר רצה לא התנא בעלה, עם בנויה שהיתה בנין ונסתר זר

קתני לפיכך נקיה בלשון לשנות רצה אלא נבעלה בפירוש

כדפרישית. נבעלה והיינו נסתרה

בלאו עלה דכתיבלמיקם d`nhpהא `ide dxzqpeעשה הוי

להרחיקה כלומר הטמאה עם כמו עמה לנהוג לבעל שיש

בה וכתב חזר לפיכך לאו כאן אין אבל ebe'מעליו lkei `l

d`nhed xy` ixg`לאו בסוטה אית והשתא לאו בה ליתן

ופריך כיפרועשה. בן יוסי אשרורבי אחרי דמוקים

לאו יליף מהיכא בסוטה ולא גרושתו במחזיר הוטמאה

ומשני מאיבסוטה, נמי זנאי ואפילו ליה לית בסוטה לאו

בה. כתיב ואישות הויה האיטעמא מאי החברים הקשו

הוי בסוטה לאו כיפר בן יוסי לרבי ליה דלית דטעמא דקאמר

כיפר בן יוסי דרבי טעמא הא בה. כתיב ואישות דהויה משום

במחזיר מיירי פשוטו לפי הוטמאה" אשר ד"אחרי משום הוי

הגאון הגיה הכי דמשום ונ"ל בסוטה. כלל מיירי ולא גרושתו

וגריס אבלמוילנא ליה לית בסוטה לאו כיפר בן יוסי ורבי

טעמא מאי לבעלה מותרת זנאי ואפילו הגרושה על הבא

בה כתיב ואישות פירושוהויה והכי כיפר. בן יוסי ורבי

ליה לית בסוטה d`nhedדהאלאו xy` ixg`במחזיר מיירי

בסוטה. כלל מיירי ולא הגרושהגרושתו על הבא אבל

לבעלה מותרת זנאי כיפרואפילו בן יוסי רבי דאמר כיון

ונתקיים דנבעלה משום אסורה משניסת גרושתו דהמחזיר

ולא נבעלה דלא משום מותרת האירוסין ומן "הוטמאה" בה

תלו הדבר דאין ללמוד לך יש א"כ "הוטמאה" בה ינתקיים

פעמים ולפי"ז מותרת נבעלה לא אסורה נבעלה בבעילה אלא

כגון כלל נתארסה ולא ניסת לא ואפילו לבעלה אסורה שהיא

דזאת דאמרת דכיון אחר אדם עליה ובא בעלה שגירשה

זו כ"ש הוטמאה חשיבא בהיתר עליה ובא לאחר שניסת

כן דאינו קאמר להכי הוטמאה חשיבא באיסור אבלשנבעלה

לבעלה מותרת זנאי ואפילו הגרושה על תימאהבא ולא

על נאסרת אינה אז מדעתה שלא חברו גרושת כשאנס דוקא

אלא "הוטמאה" כ"כ חשיבא לא מדעתה שאינו דכיון בעלה

נמי "הוטמאה" הוי ושפיר דזנאי מדעתה עליה בא אפילו

ופריך לבעלה. טעמאמותרת מדעתהמאי דנבעלה כיון הא

הראשון בעלה יוכל לא בה קרינן "הוטמאה" שפיר וחשיב

ומשני הוטמאה. אשר אחרי לקחתה לשוב שלחה הויהאשר

בה כתיב מיואישות ולא קדושין ע"י שנבעלה מי משמע

ואישות, הויה וע"י נבעלה תרתי דבעינן זנות דרך שנבעלה

על והבא ליכא נבעלה איכא ואישות הויה האירוסין מן

תרוייהו הלכך ליכא ואישות הויה איכא נבעלה הגרושה

דאית הנישואין מן גרושתו המחזיר אלא אסורה ואין מותרות

דרש"י לדעת לך יש ומ"מ ונבעלה. ואישות הויה תרתי בה

גרסי אלא הגאון כגירסת גרסי לא הראשונים כל ואף והתוס'

שלנו. דה"קכספרים שלנו הספרים גירסת ליישב ורביונ"ל

ליה לית בסוטה לאו כיפר בן d`nhedדהאיוסי xy` ixg`

ופריך לסוטה, מופנה ואינו גרושתו למחזיר ליה מאיתפיס

אחריטעמא את להעמיד יוסי רבי העדיף טעמא מאי כלומר

לומר כך כל שייך דאין אע"ג גרושתו במחזיר הוטמאה אשר

להעמיד לו היה היא היתר בעילת בעילתה שהרי הוטמאה בה

ומשני בסוטה, הוטמאה אשר בהאחרי כתיב ואישות הויה

אין ובסוטה קדושין ע"י לשני שנבעלה ומשמע פרשה בהאי

לי נראה עוד היא. זנות בעילת אלא ואישות הויה שייך

דה"ק טעמאלפרש דרישמאי יוסי דרבי `xyכיון ixg`

d`nhedלאו בה יש לראשון נבעלה דאם גרושתו למחזיר

זו ומה מק"ו בסוטה לאו שיש ללמוד לו היה א"כ לשני

סוטה הראשון בעלה על בלאו קיימא בהיתר לשני שנבעלה

ומשני לבעלה, בלאו דקיימא כ"ש לא באיסור לשני שנבעלה

בה כתיב ואישות גרושתוהויה למחזיר דמה ק"ו זה אין

בעלה על בלאו קיימא לפיכך קדושין ע"י לשני דנבעלה
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קדושין ע"י שלא לשני שנבעלה בסוטה תאמר הראשון

הראשון. בעלה על לאו בה אין לפיכך

הוא גרושתו במחזיר טומאה יב"כ רבי דאמר כיון

כמותה צרתה אתדכתיבא המדביק דבר לשון דטומאה

נעשה בטומאה שהנוגע ודשרץ דמת טומאה כמו חבירו,

צרתה הרי טומאה בה דכתיב כיון גרושתו מחזיר אף כמותה,

לייבום. אסורה כמותה נעשית בנישואין יחד עמה שהיתה

היא כלומרתועבה המעשה על וקאי "הוא" תועבה כתיב

וקרינן הוא, תועבה מעשה גרושתו החזרת של זה מעשה

מעשה למימר דאתא משמע עצמה, האשה על וקאי "היא"

מיהו "הוא" תועבה מעשה משניסת גרושתו מחזיר של זה

דהכי ס"ד והשתא תועבה. לבדה "היא" אלא תועבה כלם לא

ממש כעריות אינה טומאה בה דכתיב אע"ג קרא קאמר

ואסורה תועבה לבדה "היא" אלא צרותיהן נמי שפוטרות

אע"ג דה"ק ליה ומשני בייבום, מותרת צרתה הא לייבום

"היא" אלא לכהן אסורה אין קדושין מאיסורי באה שבתה

דרשינן אי לכהונה. מותרות בנותיה כלומר בניה היאהא

תועבין בניה ואין לכהונהתועבה אסורה היא פירושו הכי

דרשינן ואי לכהונה, אסורין בניה ואיןואין תועבה היא

תועבה צרתהצרתה ואין לייבום אסורה היא פירושו הכי

לייבום. אסורה

וכו' לך תיבעי לא ב"כ יוסי דרבי ליאליבא הביא עתה

מאזוז ר"מ הרה"ג של ספרו את נר"ו חיים מתן לי יקיר הבן

שהקשה וראיתי יכונה ניסי" "ארים ובשם יבמות על יצ"ו

בתרא וללישנא לרבנן רק ליה מיבעיא קמא ללישנא אמאי

לרבנן בין למיבעי ליה הוה ב"כ יוסי לרבי רק ליה מיבעיא

כיפר בן יוסי לרבי למיבעי ליה הוה והכי ב"כ יוסי לרבי ובין

רחמנא מיעט הא גרושתו במחזיר טומאה דכתיב אע"ג מהו

ואין תועבה היא דילמא או תועבה צרתה ואין תועבה היא

דקראבנ אע"ג מהו ולרבנן תועבה צרתה הא תועבין יה

או פשוטו מידי יוצא מקרא אין מ"מ כתיב בסוטה דהוטמאה

דרב יצ"ו הרב שם ותירץ איתעקר, דאיתעקר כיון דילמא

מי ושכחו מינייהו דחד אליבא רק דבעי בהדיא פירש יהודה

עיי"ש בעי דמאן אליבא שאחריו בדורות ונחלקו הוא

הם כך הדברים פשט אבל דוחק, שהוא נראה ולי באורך.

דרב בעיא מוקמא להכי כרבנן דהלכתא סברא קמא לישנא

וקאמר דרבנן אליבא לאיהודה ב"כ יוסי דרבי אליבא

לך יוסיתיבעי כרבי דהלכתא יהודה לרב ליה קים הוה ואי

פשיטא כיפר בן יוסי דלרבי מידי ליה קמיבעיא הוה לא ב"כ

כמותה דרבנןדצרתה אליבא לך תיבעי רבכי נצרך לא

כרבנן. דהלכתא סבור שהוא לפי אלא זו לשאלה יהודה

להכי כיפר בן יוסי כרבי דהלכתא סברא בתרא ולישנא

וקאמר ב"כ יוסי דרבי אליבא יהודה דרב בעיא מוקמא

וכו' לך תיבעי לא דרבנן יהודהאליבא רב סבר הוה ואי

כיון לרבנן דהא מידי ליה מיבעיא הוה לא כרבנן דהלכתא

איתעקר ב"כדאיתעקר יוסי דרבי אליבא לך תיבעי לאכי

דהלכתא הוא שסבור לפי אלא זו לשאלה יהודה רב נצרך

כיפר. בן יוסי כרבי

"דכתיב" הוא בסוטה טומאה רבנן דאמור צ"לאע"ג

.דכתיבא

דאיתעקר כיון דילמא או פשוטו מידי יוצא מקרא אין

המקראאיתעקר את להעמיד רוצה הברייתא או כשהמשנה

אומרת היא מקרא של פשוטו שאינו מחודש ענין באיזה

miiwn ip` dn "`d"ע"ב כז ובשבת ע"א כז בברכות כדאיתא

אומרת היא ופעמים בש"ס, מקומות עשרות "`l`"ובעוד

miiwn ip` dnובעוד ע"א נו ושם ע"ב נה בשבת כדאיתא

שכוונתה במקום כי ביניהם וההבדל בש"ס. מקומות עשרות

מפשוטו ולהוציאו חדש ענין באותו רק המקרא את להעמיד

אומרת היא miiwnלגמרי ip` dn "`l`",רק פי' "אלא"

אינה אבל מחודש ענין באותו גם להעמידו שרוצה ובמקום

אומרת היא מפשוטו אותו miiwnמוציאה ip` dn "`d"ואינה

קתני הכא אלא. miiwnאומרת ip` dn "`l`" 'eke `"kge

dxzqpy dheq "zeaxl" d`nhed xy` ixg`רישא מדקתני

ליה מוקמי ולא לגמרי מפשוטו ליה דעקרי משמע "אלא"

דקתני מסיפא מיהו בסוטה, dxzqpyאלא dheq "zeaxl"

ליה מוקמי אלא לגמרי מפשוטו ליה עקרי דלא משמע

נמי "לרבות" ואתא מיירי בהכי קרא דעיקר גרושתו במחזיר

יהודה דרב ספיקא והיינו טומאהסוטה, רבנן דאמור אע"ג

פשוטו מידי יוצא מקרא אין דכתיבא הוא ומודיםבסוטה

מסיפא כדמשמע גרושתו במחזיר מיירי קרא דעיקר רבנן

dxzqpyדקתני dheq "zeaxl"דאיתעקר כיון דלמא או

דקתניאיתעקר דרבנן מרישא `ipכדמשמע dn "`l`"

miiwn.מקיים אני מה "הא" קתני ולא

איעקר" "דאיעקר איתעקרצ"לכיון הואדאיתעקר וכן

ברא"ש, הוא וכן צרתה ד"ה מעצמואיעקרבתוס' נעקר

כוונה מתוך נעקר.איתעקרשלא בכוונה אחרים עקרוהו



eaydnlg`eפה ע"ב יא

לעלמא כשרה כשרה לעלמאאילימא פסולה כיוןפסולה

חזיא מינהדלדידיה ליה נפקא הגמ'מאי דקושיית פירש"י

אמרת אי מקשה קא והכי הסיפא על ובין הרישא על בין

בעי אי מינה ליה נפקא מאי לעלמא ופסולה לעלמא כשרה

ברישא קתני ואמאי דבעי מינייהו להי לחלוץ didלחלוץ m`

dleqtl uleg ulegדבעי מינייהו להי לייבם לייבם בעי ואי

בסיפא קתני dxyklואמאי maiin maiin did m`eונראה .

מקשה קא והכי הסיפא על אלא מקשה הגמ' דאין לענ"ד

קתני הכי משום ליה ופסולה ליה כשרה אמרת אי בשלמא

dxyklבסיפא maiin maiin did m`eאי אלא לפסולה ולא

תרוייהו לדידיה אבל לעלמא ופסולה לעלמא כשרה אמרת

על מקשה אינו אבל לפסולה, ולא לכשרה מייבם אמאי חזיין

דקתני dleqtlהרישא uleg uleg did m`בין קשיא דרישא

כשרה אמרת אי ובין ליה ופסולה ליה כשרה אמרת אי

ליחלוץ לפסולה רק חולץ אמאי לעלמא ופסולה לעלמא

ישפוך לא יוסף דרב סברא הגמ' ידע לא דהשתא לכשרה

להם. צריכין ואחרים בורו מי אדם

צריכין ואחרים בורו מי אדם ישפוך לא רבי שנה כאן

כללהם מהן ונסתפק מים מלאים בורות שלשה לו שהיו מי

בבור לשתיה ראויין מים הרבה לו נשאר הקיץ ובסוף הקיץ

מהן באחד מים מעט לו נשאר האחרים הבורות ובשני האחד,

לשתיה ראויים ואינם הבור שבקרקעית דלוחין מים לו נשאר

מבקש והוא לשתיה. ראויין אבל מים מעט לו נשאר ובשני

ורוצה הגשמים מי את לו לקלוט לחורף הבורות את להכין

קרקעיתן ולנקות מים מעט בהן שיש הבורות שני את לרוקן

מן מסתפק הוא כי שבתוכן מים המעט את כעת צריך ואינו

סוף כי הגשמים עד לו יספיקו והם השלישי שבבור המים

בו שיש בבור יתחיל לא לבוא, קרובין והגשמים הוא הקיץ

גשמים ירדו לא שעדיין דכיון לשתיה ראויין אבל מים מעט

ישפוך לא ישתה מהיכן לו ואין שבבורו מים לו שכלו מי ויש

יבוא שבבורו מים שכלו ומי לרבים יניחם אלא בורו מי זה

ואינם דלוחין שמימיו בבור אלא יתחיל ולא מהם וישתה

ירוקן אח"כ ורק קרקעיתו וינקה אותו וירוקן לשתיה ראויים

לפניו שנפלו מי כן אף לשתיה. הראויין מים שבו הבור מי

אשה לו יש כי לייבמן רוצה אינו והוא מאחיו יבמות שתי

את לשמש שראויה לכשרה יחלוץ לא לחלוץ ורוצה בביתו

יחלוץ אלא האחרים את ויפסיד בחליצתו ויפסלנה אחרים

לפסולה.

צרתה או היא או אימא אלא ס"ד וצרתה צרתהיא אלמא

יוצא מקרא דאין ש"מ מתייבמת אינה נמי גרושתו מחזיר

אין אי וא"ת גרושתו. אמחזיר נמי קאי והוטמאה פשוטו מידי

גרושתו אמחזיר נמי קאי והוטמאה פשוטו מידי יוצא מקרא

לגמרי ומייבום מחליצה להיפטר לה הוה חולצת אמאי א"כ

יוצא מקרא אין אמרינן אי דאפילו בתוס' תירצו סוטה. כמו

עיקר הדרשה אלא עיקר הוי לא הפשט מ"מ פשוטו מידי

עיקר היא הפסוק דרש דהיא סוטה ולהכי לו טפל והפשט

אבל הייבום ומן החליצה מן וצרתה היא ופטורה הוטמאה

קרינן ולא טפל אלא אינה הפסוק פשט שהיא גרושתו מחזיר

הילכך הוטמאה מעט אלא תקפו במלא ממש הוטמאה בה

מידי יוצא מקרא אין דאי נראה ולי מתייבמת. ואינה חולצת

מחתינהו מחתא ובחדא הדדי כי והדרש הפשט הוו פשוטו

מחזיר על ובין הפסוק דרש דהוי סוטה על בין קאי והוטמאה

דגמ' פירושה והכי הפסוק, פשט דהוי וצרתהגרושתו היא

צרתה או היא או אימא אלא נמיס"ד קאי הוטמאה אלמא

יכלה והשתא פשוטו מידי יוצא מקרא דאין גרושתו אמחזיר

נמי קאי הוטמאה אי ניחא מי וליטעמיך לו לפרוך הגמ'

מן להיפטר לה הוה כלל חולצת אמאי גרושתו אמחזיר

טפי שפיר ליה דדחי אלא החליצה ומן תרוציהייבום ולאו

וכו' הכי תריץ לה .קמתרת

צרתה "ומת" משניסת גרושתו המחזיר בעי יוחנן רבי

כצ"ל.מהו

כ"ש לא לה באסור אסורה לה מפרשיםבמותר במותריש

עליולה שנאסרה קודם מתחילה לה מותר שהיה במי כלומר

אמר. רבא ד"ה ע"א ו בסוטה פירש"י וכן בעלה דהיינו

אלא וכו', לה מותר "שהיה" במי לומר לו היה א"כ וקשה

לפרש להנ"ל אסורהבמותר ואינה לה מותר שהוא בעלה

אח דאשת ערוה משום שניסתאסורהעליו משום נאסרה

להלאחר דאשתבאסור ערוה משום עליו שאסורה היבם

כ"שאח עליו.לא אסורה לאחר שניסת שהשתא

לה במותר ק"ו דאמרינן לי קמיבעיא לא גופה היא

כ"ש לא לה באסור עלאסורה כמו בלאו היבם על ותהיה

חולצת בלאו שהיא מי דכל מתייבמת ואינה וחולצת בעלה

בה כתיב דטומאה משום לפטרה אין אבל מתייבמת. ואינה

דכתיבא הוא בעלה גבי בה דכתיבא טומאה דהאי כעריות

גבי מיהו גביה היא דטומאה משום לקחתה ישוב לא דבעלה

ייבמנה לא ולמה טומאה שום בה ליכא טומאהיבם אבל
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טומאה כתיבא עליו ערוה שהיא מי כל גבי בעריות דכתיבא

אשתו אחות או בתו או דיבם אחותו שהיא זו אשה הלכך

ומן החליצה מן ופטורה בטומאה היבם על קיימא דיבם

דעריות מטומאה דסוטה טומאה למילף ליכא ולפיכך הייבום

סבר רב אבל עריות. כמו החליצה מן פטורה סוטה שתהא

אע"ג דעריות מטומאה בסוטה דכתיבא טומאה דילפינן

מיירי דסוטה וטומאה בייבם אפילו מיירי דעריות דטומאה

טעמא מאי אסורה סוטה צרת ע"א לעיל רב דאמר בבעל רק

דרב תלמידיה שהוא יהודה ורב כעריות בה כתיב טומאה

גבי דכתיבא דטומאה יהודה רב סבר ולפיכך כמותו סבר

דעריות טומאה כמו הייבם מן לפוטרה מהניא גרושתו מחזיר

או גרושתו במחזיר מישתעי זו טומאה אי ליה ומיבעיא

יבמה האי יהודה לרב ולפיכך לעיל הגמ' כדפירש בסוטה

מן גרושתו מחזיר היא אם ובין סוטה היא אם (בין דפטורה

טומאה משום דהא הייבום ומן החליצה מן פטורה הנישואין)

לה. פטר אליםכעריות מי מאי צרתה לי מיבעיא קא כי

צרה למידחי פוטרותק"ו אינן לאוין חייבי הא וא"ת

מיבעיא קא דהכי וי"ל נפטרת. צרתה דאין ופשיטא צרותיהן

באותו ממש הבעל כמו היבם את לעשות ק"ו אלים מי ליה

הבעל כמו לאו באיסור היבם ויהיה לשון ובאותו איסור

נמי פוטרת תהא וא"כ הבעל כמו טומאה דהיינו לשון ובאותו

דילפינן צרתה פוטרת יבם גבי טומאה בה דכתיב דכל צרתה

היבם את לעשות ק"ו אלים לא דילמא או דעריות, מטומאה

כמו לאו באיסור היבם את לעשות רק אלא ממש הבעל כמו

ביבם אבל טומאה כתיב ובבעל לשון באותו לא אבל הבעל

פטורה היא לכן יבם גבי טומאה בה דליכא וכיון טומאה ליכא

אבל לאו איסור בה אית דהא בחליצה וחייבת הייבום מן

צרתה. פוטרת אינה

צרה למידחי ק"ו אלים דלא לי קמיבעיא לא דק"וצרתה

באיסור היבם שיהיה ממש הבעל כמו היבם את עושה אינו

היבם את עושה הק"ו אלא הבעל כמו טומאה ובלשון לאו

הבעל כמו לשון באותו לא אבל הבעל כמו לאו באיסור

בה דליכא וכיון טומאה ליכא ביבם אבל טומאה כתיב דבבעל

טומאה דדוקא צרתה פוטרת אינה לכן היבם לגבי טומאה

שפירשנו וכמו צרתה פוטרת היבם גבי טומאה דהיא דעריות

במקוםלעיל. ק"ו אלים מי מאי גופה היא לי קמיבעיא כי

להמצוה "במותר דאמרת ק"ו דההוא כלל ק"ו ליכא דילמא

איכא שבבעל דכמו מיניה וילפת כ"ש" לא לה באסור אסורה

דאית ליבם מה ליה למידחי איכא לאו איכא ביבם אף לאו

כדי לאו איסור רחמנא עליה רמי לא דילמא ייבום מצות ביה

ולייבמה. מצוותו לקיים שיוכל

ד"ה לראשוןרש"י לחזור דקתניאסורה דהא תימא לא ר"ל

לבעלה לחזור אסורה אלא ליבם אסורה היינו אסורה

וכך כלל, בייבום מישתעי לא ברייתא וההיא קאמר הראשון

ברש"י לגרוס לראשון,אסורהיש אחרילחזור הנקודה

***ד"ה אסורה. "ונבעלה"המילה .נבעלהצ"להוטמאה

להתייבם***ד"ה מהו מתחילצרתה ואח"כ דיבור סוף הוא

מעריותד"ה טומאה "דגמיר" כמותה כצ"ל.צרתה

פסולה***ד"ה הגרושה "דהוי" וכו' ליה פסולה פסולה

.דהויאצ"ל

טומאהתוד"ה למיקרי להו מסתבר דלא וי"ל וכו' לרבות

היא היתר דבעילתה כיון גרושה אינולנישואי באמת אבל

בעלית ובין היתר בעילת בין נבעלה היינו הוטמאה כי תימה

הענין. לבאר הארכנו הגמ' ובפירוש איסור

"וכיון"ד"ה וא"ת נבעלה נסתרה .כיוןצ"למאי

"אלמא"ד"ה בקונטרס פי' בה כתיב ואישות הויה

כתיב(כצ"ל) גרושתו במחזיר ענינא דבריהםדההוא פי'

ללמוד לנו יש מה בה" כתיב ואישות "הויה אמרה הגמ'

שהפרשה ללמוד לנו יש רש"י לפי ואישות הויה בה מדכתיב

היינו דהויה פירש"י שהרי גרושתו במחזיר משתעיא (ענינא)

xg` yi`l "dzide"היינו ואישות ב בפסוק zeniדכתיב ik e`

oexg`d "yi`d"ה ולא ג בפסוק דכתיבדכתיב ואישות ויה

הויה א"כ הוטמאה, כתוב שבו הפסוק שהוא ד בפסוק

הפרשה דאין ללמד הפרשה כל על ללמד באו ואישות

על רק ללמד באו ולא גרושתו במחזיר אלא בסוטה מדברת

d`nhedהמילים xy` ixg`'התוס מקשים וע"ז ותימה.

לא רבנן ואפילו קרא איירי גרושתו דבמחזיר דפשיטא

דקראפליגי סיפא דאוקמי רבנן d`nhedאפילו xy` ixg`

מיירו זו שבפרשה הראשונים הפסוקים דכל מודים בסוטה

כיפר בן יוסי רבי שרק הגמ' אומרת ולמה גרושתו במחזיר

כן. הויהסובר לפרש לרשב"א ואישות(כצ"ל)ונראה

אהוטמאה פי' בה כתיביכתיב ואישות הויה כלומר (כצ"ל)

לא ואישות דההויה פסוק ובאותו "הוטמאה" למילה בסמוך

המילים על רק אלא הפרשה כל על ללמד `xyבאו ixg`

d`nhedמיירו אלא בסוטה מיירו אלו שמילים תימא דלא

גרושתו פסוקדכתיבבמחזיר בעלהבאותו יוכל לא

"להיות" לקחתה לשוב שלחה אשר לו(הויה)הראשון
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(אישות)"לאשה אלמא" הוטמאה אשר "הוטמאה"אחרי

איירי גרושתו לו(במחזיר אלהיות הוטמאה אשר דאחרי

קאי נמחק).לאשה

"לרבנן"ד"ה ליה דפשיטא וכו' תניתוה ליה צ"לאמר

.דלרבנן

פסולהד"ה דחליצה אע"ג צרתה או היא או

האחין(כצ"ל)צריכה כל על ע"אלחזור כו לקמן דאמרינן

שיחלצו האחין כל על לחזור היבמה צריכה פסולה חליצה

וחליצתם אחד מבית יבמות שתי היו אם נמי והכי כולם לה

ואין חליצה שתיהן צריכות וקלושה גרועה כלומר פסולה

פסולה דחליצה פירש"י והתם חברתה בחליצת נפטרת אחת

שאינו כיון הכא וא"כ לייבמה יכול שאינו יבמה כל היינו

אחר והחזירה אחיו שגירשה הזו היבמה את לא לייבם יכול

פסולה חליצה הויא מהן אחת כל א"כ צרתה את ולא שניסת

אימא הגמ' קמתרץ ואמאי לשתיהן לחלוץ וצריך רש"י לפי

רש"י על התוס' חולקין זו קושיא משום צרתה. או היא או

לאומפרשין לאחיות חלץ כגון דוקא נפטרו(כצ"ל)היינו

צרתהצרות אחת וכל אחין משני לפניו שנפלו אחיות שתי

מהן אחת שבכל דאע"ג הצרות נפטרו לא לאחיות חלץ עמה

דכל היא קלישא זיקה זיקתן מ"מ בייבום וחייבת זיקה יש

חייבת ואינה זיקה בה שאין אשתו לאחות דמיא מהן אחת

כלל, הצרהבייבום נפטרה לא הגט לבעלת חלץ מיוכן

מהן לאחת גט ונתן אחד מבית יבמות שתי לפניו שנפלו

ונעשתה זיקתה נחלשה מ"מ הייבום מן נפטרה שלא אע"פ

צרתה תפטר לא לה ויחלוץ יחזור ואם קלישה דהורעזיקה

וקלשא "דאע"ג"(כצ"ל)הזיקה דוכתי בשאר אבל לה

.אע"גצ"ל

ועשהד"ה חלץ כמו וכו' תרוצי מאמרנמחק)בה(לאו

והוי"ו בשניה מאמר ועשה וחזר לזו חלץ פירושו התם

מכאן להביא ואין "או" בלשון ולא "וגם" בלשון משמשת

שראיית האחרונים) גדולי כתבו שכן (כמדומני ונראה ראיה.

מהסיפא lraeהתוס' hb ozp,ברש"י עיי"ש בעל או שפירושו

בתוס' לגרוס וכו'וצריך מאמר ועשה .חלץ

ע"א אסורהגמראיב ממאנת פשיטאצרת עצמה ממאנת

טעו דאינשי ממש, כערוה לאינשי דמיחזיא דאסורה ליה

ב"ד הניחוה ולא לייבום לפניו שנפלה דכיון חדא בתרתי

לאינשי נראה עדים בפני ביבם שתמאן עד לאחרים להנשא

למימר טעו ועוד הוו מעליא נשואין לראשון שנשואיה

כמו הוי אלא הראשונים הנשואין את עוקר אינו דמיאון

מכ הנשואין את שמפסיק סבריגירושין ולכן ולהבא, אן

שמיאנה ומשעה ממש היא אחיו אשת ביבם שמיאנה שזאת

מצוה במקום שלא אח אשת והויא ייבום מצוות בה אין בו

ערוה יאמרו לשאתה לו נתיר ואם דאורייתא, ערוה והיא

דאף לחדש שמואל ואתא העריות, את להתיר ויבואו נשא

משום אסורה ממאנת דצרת ס"ד והשתא אסורה. צרתה

למימר אתו מותרת ממאנת צרת אמרת דאי עצמה ממאנת

משום אסורה שהיא יבמה לך דאין מותרת גופה ממאנת דאף

להתיר יבואו הממאנת את שיתירו וכיון מותרת וצרתה ערוה

הכי ומשום כערוה, לאינשי מיחזיא ממאנת דהאי ממש ערוה

גופהאסורהלמאןקמיתמה היא השתא לאחים אילימא

לזהלאחיםשריא מותרת בזה מיאנה שמואל אע"גדאמר

ז"ל חכמים ראו כך ומשום אח אשת כערות לאינשי שנראית

על לאסרה להם היה וא"כ לעיל כדפירשתי היבם על לאסרה

חכמים ראו לא מ"מ הם דמת אחי כולהו דהא אחיו כל

לקמן וכדמפרש בו שמיאנה זה על אלא צרתהלאוסרה

האמיבעיא גופה היא משום צרתה לאסור בא אתה היאך

שריא. נמי גופה לדידיההיא צרתהאלא את עליו אסרו

גופה. היא דלאמשום לאחין דשריא ממאנת שנא ומאי

מעשה בהו הםעבדא ואין ורדוד, שטחי זכרונם העולם רוב

נדיר מקרה איזה שם קרה אם אלא ואנשים מקומות זוכרים

חדש אחר בחיפה- רחוב באיזה שביקר יהודי למשל ומיוחד.

אם אבל בתיו, ואת הרחוב את זוכר אינו כבר חדשים או

יחרטו ובתיו ההוא המקום הרי ח"ו תאונה איזו שם לו קרתה

וכלל כלל שכיחא דלא מילתא הוי מיאון בזכרונו. היטיב

קטנה ביתומה אלא מיאון אין שהרי ביותר נדיר מעשה והוא

האב שימות שכיח שאינו דבר וזה ואמה אחיה שהשיאוה

ואמה אחיה והשיאוה אביה מת כבר ואם קטנה עודנה ובתו

אלא קטנה כשהיא השיאוה לא שהרי בבעלה למאן דרכה אין

תמאן ואיך להאכילה יכלו ולא בפרנסתם דחוקים שהיו מפני

היה המיאון שמעשה ומפני ומושיע, מפרנס ללא ותשאר בו

היה בבעלה ממאנת הבת כשהיתה לכן מאוד נדיר דבר

שמיאנה מי אותו. זוכרין והיו הצבור בלב נחרט זה מעשה

וסבורין אחיו אשת שהיא הציבור בזיכרון נחרט היה ביבם

שמפני חדא בתרתי טעו דאינשי ערוה, באיסור עליה דקיימא

ביבם שתמאן עד לאחר לינשא ב"ד הניחוה שלא שרואין

טעו ועוד הן גמורין נשואין ראשון דנשואי למימר טעו
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גירושין כמו הוי אלא קמאי נשואין עקר לא דמיאון למימר

הוו לראשון נשואיה אבל ולהבא מכאן ממנו שמנתקה

שלא אחיו אשת יאמרו וישאנה יחזור אח"כ ואם נשואין,

במקום שלא אח אשת להתיר ויבואו נשא מצוה במקום

אסורה אח אשת באיסור זה על שאסורה דמי ואע"ג מצוה.

כל על לאוסרה לנו אין מ"מ אח אשת באיסור אחיו כל על

אלא זוכר הציבור ואין ורדוד חלש הציבור זכרון שהרי אחיו

אותו הילכך לדבר דבר לקשר רגיל הציבור ואין מעשה ע"י

היא הצבור ובעיני בו שמיאנה זוכר הציבור בו שמיאנה אח

זו אשה נושא האחר כשאחיו אבל המת אחיו כאשת נתפסת

של אחיו שהוא נזכר ואינו הדברים בין מקשר הציבור אין

אחיו אשת נושא שהוא לומר בא ואינו בו מיאנה שזו פלוני

שלו הניתוח כושר ואף טוב שזכרונו מי יש ואמנם המת.

של אח שהוא נזכר הוא זו אשה נושא שזה וכשרואה מעמיק

לאסור לנו יש לכאורה וא"כ בו מיאנה זו שאשה אחד אותו

שהוא מי שהרי כן, אינו זכרנים, אותם משום אלו נישואין

לנו יש הממואן של אחיו הוא שזה ונזכר ומעמיק זכרן

אינם יתומה קטנה שקדושי ויודע חכם שהוא עליו לסמוך

שמיאון ועוד מעולם אחיו אשת הויא ולא מדאורייתא כלום

ס"ד השתא כלל. אחיו אשת ואינה עקרא קא קמאי נשואי

שאם משום טעמיה ממאנת צרת את שמואל שאסר דמה

מותרת גופה ממאנת שאף לומר יבואו ממאנת צרת את תתיר

להכי מותרת, וצרתה ערוה משום שאסורה יבמה לך דאין

פריך וכו'קא לאחים דשריא ממאנת שנא אמרומאי הא

שראובן כיון אלמא לאחין מותרת גופה היא דאפילו שמואל

ולכן ראובן של אחיו כאשת זוכרה הצבור מעשה בה עשה

עשה שלא אחיו שמעון אבל ראובן על לאסרה חכמים ראו

ולכן שמעון של אחיו כאשת זוכרה הצבור אין מעשה בה

ראובן על והאסורה אחין ושמעון שראובן ואע"ג לו התירוה

מקשר הצבור אין שמעון על נמי אסורה אח אשת משום

המעשה, עמו שנעשה מי את אלא זוכר הצבור ואין ביניהם

מעשהא"כ ביה עבדא לא נמי הציבורצרתה שאין כיון

מי בין מקשר ואינו המעשה עמו שנעשה מי את אלא זוכר

אע"ג מעשה עמו נעשה שלא מי לבין מעשה עמו שנעשה

ו הם קשורים להתירשבאמת לנו יש א"כ הם מחתא בחדא

אלא מיאון של מעשה עשתה לא שהרי ממאנת צרת את

אח כאשת בזכרונם נחרטת היא ורק יזכרו ואותה הקטנה

צרתה את לקשר רגיל הציבור אין אבל מצוה במקום שלא

את מקשר הוא אין הצרה את נושא שהיבם וכשרואה אליה

וממילא הממאנת של צרתה שזו נזכר ואינו ליבמה הצרה

את להתיר יבואו ולא ערוה צרת שהתירו לומר בא אינו

ומשני עצמה. ממאנתהממאנת בתו צרת משום בתוגזירה

אביה לפני ונפלה אחיו ומת לאחיו נשואה שהיתה קטנה

ממאנת צרת שמואל שאסר מה כלומר בו ומיאנה לייבום

יבואו ממאנת צרת תתיר שאם גופה ממאנת משום אינו

תתיר שאם ממאנת בתו צרת משום אלא גופה ממאנת להתיר

שהצבור ממאנת בתו צרת אף להתיר יבואו ממאנת צרת

לא אבל ולהבא מכאן שעוקר גירושין כמו הוי שמיאון סבור

עדיין שמיאנה זו וקטנה הראשונים הנישואין את עקר

אשת ערות הויא ביבם שמיאנה וכיון המת אחיו אשת חשיבא

נתיר ואם ערוה צרת הויא וצרתה מצוה במקום שלא אחיו

שזו מותרת ממאנת בתו צרת אף לומר יבואו זו של צרתה

יבואו ממאנת בתו צרת נתיר ואם ערוה, צרת וזו ערוה צרת

שמיאנה בגלל אינו מותרת ממאנת בתו שצרת מה לומר

ועדיין הראשונים הנישואין את עוקר אינו המיאון שהרי

הדין הוא שכך מפני מותרת היא אלא ערוה צרת צרתה

שאינה בתו צרת אף להתיר ויבואו מתייבמת ערוה שצרת

וכיו"ב. ממאנת שאינה אחותו צרת להתיר יבואו וכן ממאנת

לקשר רגיל הצבור ואין קצר הצבור דזכרון אמרת הא וא"ת

משום ממאנת צרת לגזור אין ולכך הממאנת לבין הצרה בין

בתו צרת משום ממאנת צרת גזרו היאך א"כ גופה, ממאנת

אינו אחר. לדבר אחד דבר בין מקשר הצבור אין הא ממאנת

אחרת לאשה מסויימת אשה בין מקשר הצבור אין אלא כן,

הצבור אין ביבם רחל ומיאנה צרות שהיו ולאה רחל כגון

שהצבור ודאי אבל הממאנת, רחל כצרת לאה את זוכר

ממאנת צרת את נתיר ואם דומים מושגים שני בין מקשר

בתו צרת נתיר ואם ממאנת בתו צרת את להתיר יבואו

אלו שכל ממאנת שאינה בתו צרת להתיר יבואו ממאנת

בהן לטעות ובאין לשני האחד וקרובים הם דומים מושגים

בתו צרת משום ממאנת צרת לגזור ז"ל חכמים ראו לכן

ממאנת. שאינה בתו צרת משום ממאנת בתו וצרת ממאנת

בשבת כדפריך לגזירה גזירה גזרינן ומי פריך לא אמאי וא"ת

לגמרא פשיטא ערוה דבאיסורי וי"ל דוכתי. ובכמה ע"ב יא

לן אית ודאי ממזרות חשש דמשום לגזירה גזירה דגזרינן

איסורי בשאר אבל חדא על חדא גזירות כמה אפילו למיגזר

גופה היא הגמ' פריך ולא לגזירה, גזירה לגזור לנו אין תורה

שרואה במקום אלא לגזירה גזירה וניגזור ניקום ואנן גזירה

האחרון זה תירוץ איסורי בשאר לגזירה גזירה שגזרו
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אולי זצ"ל א"ש הגרב"ץ (אולי זצ"ל הרב ממורי שמעתי

יכול אביה אין ממילא הא וא"ת זצ"ל). הזי"ה החסיד הרב

כמה לאביה שהיו כגון וי"ל בו. למאן צריכה ולמה לייבמה

ואביה והיא למיאון כולם לפני נפלה בעלה וכשמת אחין

ייבום שהרי כרחה בעל האחין אחד עליה יבוא שמא חוששין

שתמאן אביה עם ונדברה זו נזדרזה הלכך כרחה בעל נוהג

לאחין רשות אין ושוב קמאי הקדושין את ותעקור בפניו

עליה. לבוא

בזה מותרת בזה וכןלזהצ"למיאנה ע"ב קז לקמן הוא וכן

*** ברי"ף. מעשההוא "בהו" עבדא לא נמי צ"ל"צרה"

מעשה ביה עבדא לא נמי ***צרתה מיאנה. כי ומ"ש

קמאי לנשואין "דעקרינהו" .דעקרתינהוצ"לבבעל

לאביו מותרת בבעל שהיאמיאנה זמן דכל יודע שהצבור

ופעולת כמפותה אלא ואינה כלל נישואין כאן אין קטנה

לו להתקדש תסכים שלא להודיעו אלא אינה המיאון

לאביוכשתגדל. אסורה שאיןביבם רואה שהצבור דכיון

הציבור טועה ביבם שתמאן עד לעלמא להתקדש מניחה ב"ד

דכיון קיימין הראשונים דנשואין בייבום חייבת שהיא לומר

למפרע. הנשואין חלו חי בעודו בבעלה מיאנה שלא

יולדת שאינה לאילונית פרט תלד אשר הבכור לקמןוהיה

ומ"והיה בלחוד תלד" מ"אשר לאילונית פרט יליף ע"א כד

אינו כאן ואף עיי"ש, לייבם בגדול שמצוה יליף הבכור"

תחילת את להזכיר הוצרך אבל תלד" מ"אשר אלא לומד

בתורה פסוקים שלשה שיש מפני הבכור" "והיה הפסוק

כח ובדברים כא יז ובבראשית הכא תלד אשר בהו דכתיב

ל להנז דריש לאילונית דפרט דרשה דהאי לומר הוצרך כן

לא לקמן אבל הבכור, דוהיה בקרא דכתיב תלד מאשר

והיה הפסוק סדר על ודורש הולך דהתם זאת לומר הוצרך

וליכא וכו' פרט תלד אשר לייבם בגדול שמצוה מכאן הבכור

מישתעי. קא קרא בהי תלדלמיטעי אשר הבכור ה"לוהיה

ומדכתב בולד דמיירי דמשמע הנולד הבכור והיה למיכתב

תלד קראאשר קאמר והכי בולד ולא ביבמה דקאי משמע

באיילונית אבל יבום מצות בה אית תלד" "אשר יבמה דוקא

ייבום. מצוות ליכא יולדת שאינה

שעליה ולא אחד יבם זיקת שעליה מי מהם אחד ומת

במשנה) ע"ב ולא בגמ' ע"ב יח לקמן עיין שני(כצ"ל זיקת

ומהיבמין הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן אלא אינו

שנראית מפני הגמ' מפרש ע"ב לא לקמן לאסרה, חכמים ראו

דמאמר ידעי כו"ע ולאו מאמר בה עשה שהרי השני כאשת

ואת אותה לייבם השלישי האח יבוא ואם הוא כלום לאו

אחד מבית הבאות יבמות שתי לומר יבואו השני אשת

בתים משני אלו יבמות ששתי יודעין ואינן שתיהן מתייבמות

שני, אשת והשניה היא ראשון אשת המאמר בעלת הם

מתייבמות. ואינן שתיהן חולצות לפיכך

מהם אחד מהםומת אחד על מדבר ואח"כ שנים כשמזכיר

כמו "אחד", אלא מהם" "אחד לומר התורה דרך אין

כה) י blt(בראשית cg`d my mipa ipy clei xarleולא

ג) יח (שמות וכן פלג, 'מהם' האחד שם dipaאמר ipy z`e

meyxb cg`d my xy`'מהם' האחד שם אשר אמר ולא

לומר לו היה כאן אף zneגרשום, eicgi mig` ipy eayi ik

cg`מאי"mdn" cg` zneמת מהם" "אחד שרק דריש לכך

הוא אף ומת מאמר השני בה ועשה הראשון מת אם אבל

מתייבמת. אינה

וכו' זו יוסף" "רב אמר עלה יוסףוקתני דרב הוא ט"ס

התנאים דברי אצל בברייתא דבריו נשנו ואיך הוא אמורא

צ"ל יוסיאלא מסתבררבי וכן האחרונים. כן הגיהו וכבר

"זה" או "זו" בלשון המשניות על להעיר דרכו יוסי דרבי

ע"ב כז סנהדרין aiwr`כמו iax zpyn "ef" iqei x"`וכן

ע"ב קד d"aחולין ixnegne y"a ilewn "ef" iqei x"`וכן

הי"ב) פ"ג כלים eke'(תוספתא letk oeyl "df" iqei x"`

כט פרק נתן דרבי daehובאבות jxc `id dfi` e`x mdl xn`

ryedi iax daeh oir xne` xfril` iax mc`d da waciy

'eke aeh xvi "df" xne` iqei iax aeh xag xne`אמרו כולם

טוב" חבר "זה טובה" עין "זו קתני דלא "זה" המילה בלא

אלא aeh"וכיו"ב xag" "daeh oir"יוסי רבי ורק וכיו"ב

כדקתני זה במילה aeh"פותח xvi df"וזה וטבעו דרכו כן כי

סגנונו.

נפילה שאיסור מאב אח אשת צרת היא זו יוסי רבי אמר

וכו' לה קתניגרם שהמשנה daלפי dyre" mdn cg` zne

"zne xn`n ipyומת מאמר בה עשה השני אם דדוקא משמע

לייבום לפניהם נפלה אם אבל לשלישי מתייבמת אינה אז

ועוד לשלישי, מתייבמת ומת מאמר השני בה עשה ולא

`cgמדקתני zne "xn`py" zenaiizn `le zevleg el` ixd

'ebe mdnמעיר לפיכך דאורייתא, דין שהוא לכאורה משמע

היא הרי ואסרתה המשנה בה שדברה זו שיבמה יוסי רבי

בה לעשות השני הספיק ולא לייבום נפלה רק אפילו אסורה
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אלא מדאורייתא אסורה אינה זו שיבמה וכן ומת מאמר

גרםמדרבנן נפילה שאיסור מאב אח אשת צרת היא זו

ואפילולה הזו הפעם לפני לייבום אחת פעם נפלה שכבר

שנפלה כיון לשלישי אסורה נמי מאמר השני בה עשה לא

זופעמיים כגון התורה בכל מצינו אשהשלא בתורה מצינו

אמו שהיא משום שנאסרה ואשה בתו שהיא משום שנאסרה

מצינו לא אבל עריות בפרשת בויקרא שמפורש כמו וכיו"ב

לייבום נפלה שכבר מפני שנאסרה אשה כולה התורה בכל

לאו כרחך על אלא אחת מדרבנןפעם אלא היא דאורייתא

לגרוס דצריך נראה הוא. בעלמא אסמכתא מצינווקרא שלא

כולה התורה זוותיבותבכל שגרסכגון נראה וכן נמחקות

יוסי רבי צריך היה המשנה על קאי יוסי דרבי כיון רש"י.

דברה לא המשנה דהא וכו' מאב אח אשת היא זו לומר

קאמר ואמאי עצמה בה אלא אשתבצרתה "צרת" היא זו

וכו' מאב אחרתאח צרה למעט בא יוסי דרבי משום אלא .

גרםוה"ק נפילה שאיסור מאב אח אשת "צרת" היא זו

זאת כגון כולה התורה בכל מצינו שלא אסרוהלה ואעפ"כ

מצינו "לא היא שאף אחרת צרה לך יש אבל בייבום, חכמים

אינה התורה מן היא אף זאת" כגון כולה התורה בכל

והיינו בייבום. מותרת היא אלא חכמים אסרוה אסורה-ולא

הגמ' בעי מאידקא למעוטי היא יוסיזו רבי דקאמר היא זו

למעט בא צרה איזו אחרת צרה למעוטי למעוטיואתא לאו

דשריא אילונית בהצרת שנוהג היא" "זו יוסי רבי וה"ק

זה, דין בה נוהג ואין ממש לה הדומה אחרת יש אבל זה דין

זאת" כגון כולה התורה בכל מצינו "לא מתים שני אשת ר"ל

צרת אבל חכמים, שנאסרה-ואסרוה התורה בכל מצינו לא

בכל מצינו "שלא זה בענין לה דומה שהיא אע"פ אילונית

בתורה איסור לה מצינו לא היא שגם זאת" כגון כולה התורה

חכמים. אסרוה אילונית-ולא לישא איסור אין התורה דמן

דאסיראומתרץ אילונית צרת למעוטי ופריךלא זו. ומאי

"זוהיא קאמר אמאי אסירא אילונית דצרת יוסי רבי סבר אי

צרת ובין זו צרה בין הא לא אחרת אבל דמשמע היא"

ומשני אסירן. תרוייהו וכו'אילונית נפילה דאיסור היא .זו

"אילוניות" שנמצאו כצ"ל.או

וכו' שהכיר בהפירש"יכאן שהכיר שנשאהכאן בשעה

אמר ובהכי וקבל דסבר אשתו הויא איילונית שהיא בה הכיר

אסורה אילונית צרת אסי בהרב הכיר שלא מתניתיןכאן

כלל. אשתו הויא לא ואז כשנשאה בה הכיר בשלא מיירי

הכי אלא הנישואין בשעת תלי ולא הוא דוקא דלאו לי ונראה

בהפירושו שהכיר נישואיןכאן בשעת בה הכיר לא אפילו

וקבל סבר הרי מביתו הוציאה ולא בה הכיר שנים כמה ואחר

אסורה אילונית צרת אסי רב אמר ובהכי אשתו כאןוהויא

בה הכיר ובהכישלא אשתו הויא לא בה הכיר לא שמת עד

דמדייק והא מתניתין, קתנימיירי ולא שנמצאו נמי דיקא

שנמצאוה"קשהיו נמי נמצאודיקא שמת אחר משמע

שהיואילוניות קתני והרבולא חי. שהיה משעה דמשמע

בשעת דתלי שפירש"י דמה אמר הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן

הנישואין אחר אחת שעה הבעל בה הכיר ואפילו נישואין

והיא מצא תוספתא מותרת וצרתה בה הכיר לא ליה קרי

והובאה ה"א (פ"א בתוספתא דקתני כן לפרש הכריחתו

שהיו) תני ד"ה אצלנו ובתוספות ע"א ג דף olekeברי"ף

odizexv dzin xg`l oia lrad iiga oia zeipeli` e`vnpy

zexzenהבעל בחיי והוכרה אילונית נמצאה אפילו אלמא

נישואין. אחר דהוכרה כיון מותרת צרתה

ד"ה "וקיימא"רש"י לזיקה "לה" עקר וכו' לדידיה אלא

***בא"דעליה נפלהכצ"ל. "נישואין" צ"לומכח

***ד"הנשואיו הב"ח. בהגהת צורך וכו'ואין צרת משום

לייבום "לו" ***בא"דלפניוצ"לשנפלה קיים. והוא

***ד"הואיןצ"ל"דאין" לפי. וכו' בבעל מיאנה

לקדושין ***ד"השעקרתםצ"ל"שעקרתה" ביבם.

ליבם "לזקקה" קמאי נשואין וכו' להזקיקהצ"לאסורה

***ד"הקקהלזואו "זכר". איל לשון וכו' איילונית צרת

הצאן רקמן זה מקרא מצאנו ולא המקרא כל על חזרנו

הצאןמצאנו מן תמים שכלאיל ודע טו. ה בויקרא והוא

שברש"י אילהפסקא לשון ילדה דלא דוכרניתא אילונית

הצאן מן והוסיפוהזכר הוסיפוה המעתיקים רק מרש"י אינה

מתחילה הוה דהכי רש"י, פירוש באמצע אלא במקומה שלא

ומת אילונית והא' נשים ב' נשוי שהיה הרי אילונית צרת

החליצה מן ופטורות להתייבם אסורות שתיהן בנים בלא

הוא אלא עצמו בפני דבור אינו בנים בלא ומת ד"ה שהרי

והמעתיקים הב"ח, שהעיר כמו אילונית צרת ד"ה המשך

שהוסיפו מה דבריו באמצע והוסיפו רש"י דברי שבשו

ולא מרש"י שאינה תוספת שזו לב שמו לא אחריהם והבאים

דברי סיום את עשו ולכן ברש"י הקטעים שני בין קשר מצאו

שבוש והוסיפו עצמו בפני דבור וכו' בנים בלא ומת רש"י

***ד"ה שבוש. איסורעל כאן שאין וכו' מצינו שלא

צרתה "ואסורה" צרתהצ"לערוה אסורה .ואעפ"כ

חליצהלא***ד"ה ואפילו דאסירא אילונית צרת למעוטי
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בעיא ברש"ילא שצויין ומה הב"ח הגהת לפי צ"ל כך

***ד"ה ה. אות צ"ל ד אות הב"ח דרבנןלהגהות והא

אחין ד' בפרק טעמא ע"ב.כדמפרש לא לקמן

וכו'תוד"ה מצוה במקום ק"ו אמרינן יאמי לדף שייך

ע"ב.

וכו'ד"ה תימה מעשה ביה עבדה לא נמי בפירושנוצרתה

הכל. יישבנו לגמ'

וכו'ד"ה השתא דס"ד למאי תימה וכו' לאו כלומראלא

עוקר דמיאון ידעי לא בנ"א דרוב דסבר לשמואל בשלמא

צרת על לגזור לנו יש ולפיכך הראשונים הנישואין את

דליכא השתא דס"ד למאי אלא שפיר תתיבם דלא ממאנת

את עוקר דמיאון ידעי בנ"א דרוב ממאנת צרת למיגזר

קתני אמאי א"כ קמאי dp`inהנשואין `le o`nl dlekid lke

znaiizn `le zvleg dzxv.צרתה ותתייבם השתא תמאן

השתא***בא"ד "דעתך" דסלקא דלמאי צ"לוי"ל

***בא"דדעתין קמן. "בדליתא" דמתניתין למימר מצי

.בדליתהצ"ל

"דשרי"ד"ה גרושתו מחזיר וכו' לאו .דשריאצ"למאי

אלא***בא"ד היא מזו למעוטי ליה משמע דלא וי"ל

וזו דזו מתים שני לאשת דמיא דאילונית בה כיוצא

לבעליהן רישאמותרות מדקתני `gפי' zy` zxv `id ef

'eke a`nאו גרושתו מחזיר צרת למעוטי דאתא למימר מצית

סיפא דקתני כיון מיהו אילונית dxezdצרת lka epivn `ly

z`f oebk dlekמשמע בתורה איסור לה מצינו שלא ור"ל

כגון כולה התורה בכל מצינו שלא היא "זו למימר דאתא

דומה שהיא אחרת לך יש אבל חכמים אסרוה ואעפ"כ זאת"

ולא זאת" כגון כולה התורה בכל מצינו "שלא זה בענין לה

לא דאיילונית איילונית צרת היינו כרחך ועל חכמים אסרוה

מחזיר צרת למעט בא לא אבל בתורה, איסור לה מצינו

היא ואין גרושתו להחזיר שאסר בתורה מצינו שהרי גרושתו

זאת". כגון התורה בכל מצינו "שלא בבחינת

וכו'ד"ה שהיו ***בא"דתני לע"ב. דהתםשייך וי"ל

מידי מיחסרא לא הכא מיאון כיוןמיחסרא ממאנת כלומר

ביבם שתמאן עד אחר לאיש לינשא אותה מניחין ב"ד שאין

לא אמאי דאל"כ קיימין לראשון שנישואיה לאינשי מיחזי

ב"ד איילונית אבל ביבם, שתמאן עד לאחר לינשא הניחוה

כאשת לאינשי מיחזיא ולא מיד לאחרים לינשא אותה מניחין

***בא"ד מדקתניהמת. לרבא הכא פריך מאי וא"ת

לרבותא נמצאו דנקט נימא עלשנמצאו חוזרת זו קושייתם

לעיל התוס' שתירצו `xgמה z`vnpyk dxqinl c"qc l"ie

ryac meyn dzineza zxvk zi`xp dlitp zמקשים וע"ז

משום למיסרה דס"ד רבותא הוי מיתה דאחר הכי אי התוס'

לרבא פריך מאי א"כ בתו כצרת נראית נפילה שבשעת

היו כך ומתחילה לרבותא. כן דנקט נימא שנמצאו מדקתני

ערוכין התוס' dzinדברי xg` z`vnpyk dxqinl c"qc l"ie

eza zxvk zi`xp dlitp zryac meyn`kd jixt i`n z"`e

`zeaxl e`vnp hwpc `nip e`vnpy ipzwcn `axlואח"כ

כל את התוס' דברי בתוך המאוחרים המעתיקים הוסיפו

eke'הקטע zipeli` `py i`n z"`eעדdl yi zipelii` la`

eza zxv dzid `ly recie lew.

ע"ב מותרתגמראיב איילונית צרת פירש"יהלכתא

גדולות הלכות devnבשם mewna dexr zxv `pngx xq` ikc

`l inp dexr e`lac `id zipelii`c oeik i`de dxq`c `ed

devn mewna `ly dexr zxv dzxv `ied meaiil `ifgהלכך

ע"א ח לעיל רבא דאמר לטעמיה רבא ואזדא ikמותרת.

`nrh i`n devn mewna `ly dxv ixyinl `xw jixhvi`

dilr mewna `ly `xiq`c `ed dilr mewna dilr `xw xn`

`ixy.

שנמצאו "דקתני" הא כטקתניצ"לואלא לקמן הוא וכן

eke'ע"ב enr ezy` `"ya ipzw `d `l`eע"ב כג ובמו"ק

dler ipzw `d `l`e.

צרת ואחת ממאנת צרת אחת יוחנן רבי אמר רבין אתא כי

מותרות כולן גרושתו מחזיר צרת ואחת בערבאיילונית

בייבום מותרת גרושתו מחזיר צרת אי מסופק יוחנן רבי היה

פשט ובבוקר ע"ב יא לעיל כדאמר אסורה דילמא או

ע"ב) כד (ביצה דקאמרינן והיינו הכא. כדאמר דמותרת

אחת" שעה אפילו המדרש מבית עצמו אדם ימנע אל "לעולם

יוחנן דרבי תלמידין היו שניהם ורבין אבא בר חייא רבי דהא

בית את עזב אבא בר חייא רבי ללמוד לפניו יושבין והיו

ליה דמיספקא יוחנן מרבי ושמע בערב לבבל וירד המדרש

בבל לבני אמר zqipynלפיכך ezyexb xifgnd ira opgei iax

ednנפשטה היאך להם לומר ידע ולא ע"ב יא לעיל כדאיתא

לבבל וירד בבוקר המדרש בית את עזב רבין אבל זו, הלכה

לבני אמר ולפיכך שפשט מה את יוחנן מרבי ששמע אחר
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מחזיר דצרת ולמעשה להלכה יוחנן רבי מסקנת את בבל

מותרת. גרושתו

במוך משמשות נשים תשמיששלש בשעת היינו לרש"י

לשון במוך "משמשות" קתני ושפיר מקום באותו מוך נותנת

תשמיש בשעת מוך ליתן אסור דאמר לר"ת אבל תשמיש,

את ממנה להסיר במוך לקנח לה הותר תשמיש אחר ורק

דגרסינן נראה במוךהזרע מישמוש"ממשמשות" לשון

דקתני בסיפא אבל הזרע, להסיר מקום באותו משמשתהיד

והולכת המטהכדרכה תשמיש לשון קתני משמשת ודאי

הבא. בדיבור ועיין

סנדל עוברה "תעשה" גורסיןשמא הואיעשהיש וכן

וכן שלט עמוד מיאון הלכות לב סימן גדולות הלכות בספר

הוא. ונכון ברי"ף הוא

פירש"יסנדל יהא שלא ד"ה ע"א ס xarzzבברכות `ly

ly bcl dnece oey`x ly ezxev zget didie xg` cle ezy`

dcp zkqna opixn` ikde lcpq enyy mi(ע"ב dnec(כה lcpq

'eke did cle ezligzne mi ly lcpqlלא בנדה לפנינו אבל

ונראה ים של לדג דומה אלא ים של לסנדל דומה גרסינן

המשניות בפירוש והרמב"ם הראשונים. רוב גרסו שכן

פירש מ"ג פ"א xeydכריתות oeyl oirk xya zkizg lcpqe

mixaerd zvwn mr deedzndבנדה דאמר רשב"ג כדעת והוא

פירש והרע"ב הגדול". שור של ללשון דומה "סנדל ע"ב כה

lceשם ie`py lcpq oeyle ezxev dzgtpy `l` `ed cle lcpq

yxit epizeaxe ,iz`vn jkzxevk dieyr xya zkizg `idy e

cle mr `eal dlibxe lcpqעשירים של דלמנעל נראה ולי .

וצורתה הרגל עיקום לפי היטיב ומחותך הרגל כצורת שעשוי

וכיו"ב האצבעות מקום וצורת העקב מקום צורת בו וניכר

ארוך עור חתיכת שהוא עניים של ולמנעל נעל קורין היו

בו ניכר ואין הרגל עיקום לפי מחותך ואינו ביצה בצורת

קורין היו האצבעות צורת ולא העקב צורת לא צורה שום

מסנא מיקרי בארמית נעל כי עני של נעל לשון והוא סנדל

היוipr-דלlrp-סנ מובהקת צורה לו שאין דבר כל הילכך

ובטן ורגלים ידים צורת לו שאין זה עובר ואף סנדל לו קורין

סנדל. ליה קרו וכיו"ב

סנדל עוברה תעשה רש"ישמא דברי על כתבו de`התוס'

l"v zxarzne zxfege zxarzn dy` oi`c zltnda xn`c

`niiw oa `wec epiidcחוזרת דאין לומר שרצו משמע

ומתעברת חוזרת אבל קיימא בן עובר שני בעיבור ומתעברת

אבל הראשון, ולא השני העובר היינו סנדל זה ולפי סנדל

ופוחת דוחק שהשני פירש"י יהא שלא ד"ה ע"א ס בברכות

ראשון. של צורתו את

בנה תגמול שמא הקדשמניקה בלשון כי הודעתיך כבר

אחת ואות שוה שלהם השורש מן אותיות ששני שורשים

חצב-חטב צעק-זעק כמו דומה במשמעות משמשים שונה

דומה עניינם וגמר גמל אף הרבה, וכיו"ב שמאקמץ-קפץ

בנה את אונקלוס"תגמול" תרגם וכן להניקו. תגמור שמא

ויגמל" הילד "ויגדל ח) כא "liqgz`e"(בראשית `iax `axe

ורבא יונתן בתרגום שכתוב ומה וחיסול, גמר לשון והוא

כמו ואתחסיל וצ"ל הוא שט"ס נראה "ואתחסין" טליא

וכן הוא הבדלה דלשון פירש רש"י אבל אונקלוס. בתרגום

יודע ואיני ח) כא (בראשית לתורה בפירושו רשב"ם פירש

הבדלה. לשון לפרשו סמכו מה על

והולכת כדרכה מאימשמשת כדרכה משמשת למיתני ה"ל

עלוהולכת ויתר מכן פחות דאמרו דהא אמינא דהוה נ"ל .

באופן משמשת אם דוקא היינו מוך בלא כדרכה משמשת כן

לעיתים משמשת אם אבל רחוקות לעיתים או פעמי חד

הויא הרבה שמשמשת דכיון במוך משמשת זו אף קרובות

קמ"ל ותמות, תתעבר שמא רבה כדרכהחששא משמשת

במוך.והולכת משמשת אינה והולכת שמשמשת אפילו

לפרש יש במוךולר"ת ממשמשות נשים אחרשלש

במוך וממשמשת שם עומדת אלא לה הולכת אינה תשמיש

י"ב על ויתרה י"א מבת פחותה אבל הזרע את ממנה להסיר

כדרכה המיטהמשמשת תשמישוהולכתתשמיש אחר לה

במוך. ממשמשת ואינה

ומן והולכת כדרכה משמשת זו ואחת זו אחת וחכ"א

ה' פתאים שומר שנאמר משום ירחמו הלאהשמים תימה

יח) יד (שם כדכתיב טפשים היינו `zleiפתאים mi`zt elgp

יב) כז (משלי eyprpוכתיב exar mi`zt xzqp drx d`x mexr

השמים ומן בשטות והתנהג טפש היה לאדם לו אומרין וכי

אשה היתה שאם אלא ללמוד אין הזה מהפסוק הלא ישמרוך,

מן במוך לשמש ושכחה שטעתה מניקה או מעוברת או קטנה

פתי בבחינת היא הרי ששכחה שכיון עליה ירחמו השמים

קתני אמאי ועוד שלא. ודאי לכתחילה השמיםאבל ומן

כדכתיבירחמו ישמרו השמים ומן למיתני "xney"ה"ל

'd mi`ztדליים דלי כמו פתיים הוי פתי של דרבים נ"ל .

שאינו נח הוי והא' פתיים דקרינן הקרי מורה וכן צביים צבי
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פתאים תקרי אל ליה דריש לכך פתאים, כתיב ואמאי נשמע

פתחים d'אלא migzt xneyהקטנה פתחי שומר ה' כלומר

הכי קרא דהאי ורישיה יתעברו, שלא ה' והמניקה המעוברת

d'כתיב mi`zt xney mgxn epidl`eחכמים ליה דרשי לפיכך

אלא תתעבר שלא פתחיה ולשמור בזה להשתדל לאשה אין

'd migzt xneyהשמים ומן הפתחים את השומר הוא ה'

דקרא ברישיה כדכתיב l`emgxnירחמו epidידידנו הקשה .

דבר בכל הא הי"ו בנקאי שומר משה הרב מורנו אהובנו

יחלה לבל וגופו עצמו וישמור אדם שישתדל התורה ציוותה

צריכות אינן הללו נשים שלש ואמאי סכנה לידי יבוא ולבל

ובריאות הרפואה ענייני כל כי לו ונומיתי עצמן. לשמור

והם ולרפאתם האדם בני את לשמור למלאכים נמסרו הגוף

אלהים להם ציוה כך כי הטבע בדרך אלא נוהגים אינם

לו יעשו ולא ימות עצמו אדם יסכן ואם העולם בבריאת

אבל המקום. לפני ואהובין גדולים לחסידים אלא ניסים

ב (תענית כדאמרינן בעצמו קוב"ה ע"י מנוהל הנשים הריון

exqnpע"א) `ly d"awd ly ecia zegztn dyly opgei x"`

gztne dig ly gztn minyb ly gztn od el`e gily cia

miznd ziigz lyאת ומנהג מנהל בעצמו שהקב"ה וכיון

שלא אפילו הוא עושה ודאי וחנון רחום והוא האשה עיבור

והיינו כלל. בזה להשתדל צריכה האשה ואין הטבע כדרך

דכתיב העיבור מן נזק לה יארע שלא mi`ztדוקא "xney"

'dודאי מתעברת שאינה אשה אבל הנזק, מן שומרם משמע

גודל לפי הכל ורופאים ברפואות השתדלות לעשות צריכה

זכויות בה שיש סבורה שהיא מה ולפי בה' ובטחונה אמונתה

הרבה לה שיש סבורה והיא גדול בה' בטחונה אם ועוונות.

בטחונה ואם מעט, השתדלות תעשה עוונות ומיעוט זכויות

עוונות והרבה זכויות מיעוט לה שיש סבורה והיא מועט בה'

בה' בטחונה ואם ורפואות, ברופאים הרבה השתדלות תעשה

וכלל כלל מחר דאגת בה ואין כלל חוששת ואינה מאוד גדול

תעשה לא זכויות ומרבה העוונות מן נקיה שהיא ויודעת

לפני בתפילה תשתדל רק כלל ורופאים ברפואות השתדלות

אמותינו את שענה כמו אותה יענה והוא תפילה שומע

שודאי אע"פ כלל ורופאים ברפואות דרשו לא והן העקרות

בזמנן. אף ורפואות רופאים היו

לומר יכול אתה "ואי" חמותוותנן "ובאם" בחמותו

"אילוניות" שנמצאו חמיו כצ"ל."ובאם"

וכו' לה יש גבול ליואי בר רבה קאידאמר ליואי בר רבה

בברייתא שיש קושיות לתרוצי ואתא ביבי דרב הברייתא על

בסיפא דקתני crזו. cg` meie dpy `"i zan dphw `id efi`e

'eke cg` meie dpy a"iשנה י"א דמבת דאמרת כיון וקשיא

כ"ש העיבור מחמת תמות שמא סכנה בה יש אחד ויום

חלשה שהרי העיבור מחמת תמות שמא חיישינן מכן שפחות

ויום שנה י"א מבת דפחות למימר מסתבר ולא יותר, היא

מתעברת אחד ויום י"א דמבת דכיון כלל מתעברת אינה אחד

מכונה איננו הגוף שהרי מתעברת מכן פחות דאף מסתבר

י"א בת שנהיתה והיום כלל מתעברת אינה שאתמול מדוייקת

יותר קטנה שהיא ככל ואמנם מתעברת, אחד ויום שנה

י"א מבת פחות מיהו יותר קטנים להתעבר שלה הסיכויים

שפחות שוה סכנתם אחד ויום י"א בת על ויתר אחד ויום

אם אבל יותר קטנים להתעבר סיכוייה אחד ויום י"א מבת

אחד ויום שנה י"א ומבת יותר גדולה סכנתה התעברה

סכנתה נתעברה אם אבל יותר גדולים להתעבר סיכוייה

בשוה. לחשוש לנו יש שבשתיהן ונמצא יותר קטנה למות

קתני אמאי "meieועוד dpy a"i cr "cg` meie" dpy `"i zan

"cg`כאן עד לומר יכולין שאנו מדוייק זמן אין לכאורה הא

כללית הערכה זוהי אלא מתעברת ומכאן מתעברת אינה

להם היה וא"כ להתעבר יכולה זה שמזמן חכמים שהעריכו

אחד" "ויום מאי שנה י"ב בת ועד שנה י"א מבת לומר

י"ב בת שעד כיון ועוד להם. ידוע היה מדוייק שזמן דמשמע

שנה י"ב שמבת כ"ש תתעבר שמא רבה חששא איכא שנה

בת שעד וכיון תתעבר שמא למיחש איכא יותר אחד ויום

שנה י"ב בת א"כ תמות שמא חיישינן אחד ויום שנה י"ב

תמות שמא לחשוש לנו יש נמי ימים שלשה או ימים ושני

כבר והיום למות מסוכנת היתה שאתמול לומר מסתבר שאין

מצבה. את לשנות מרובה זמן אינו אחד דיום מסוכנת אינה

שמא למיחש ליכא אם אפילו אחד ויום שנה י"ב אחר ועוד

מאיר דרבי ואשכחן עוברה ימות שמא ניחוש תמות היא

ויש למעוברת חששא כשליכא אפילו במוך לשמש מתיר

דקתני לעובר lcpqחששא dxaer dyrz `ny zxaernוכיון

מסתבר האם לחיי חיישינן אחד ויום שנה י"ב שעד דאמרת

נתחזקה שכבר האם לחיי החשש שפסק אפילו מכן דלאחר

שהעובר העובר לחיי חשש ויש כ"כ חזקה אינה עדיין מ"מ

ברישא דקתני הא ועוד האם. מן יותר xarzzמסוכן `ny

zenzeתמות ושמא תתעבר שמא ולפרושי ביה למיטעי איכא

שניהם, על חוזר רביד"שמא" לה התיר אמאי קשה וא"כ

מאיר רבי פליג ומי ספיקא ספק הוי הא במוך לשמש מאיר

דא בכגון דאפילו וסבר דסכנה ספיקא בספק אפילו רבנן על
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ליואי בר רבה מפרש לכן ירחמו. השמים שמן סמכינן לא

לה יש יוםגבול שמאותו לעיבור לה יש מדוייק זמן

למיתה לה יש וגבול מתעברת אינה כן לפני ויום מתעברת

שאחריו וביום העיבור מחמת למות מסוכנת זה יום שעד

לחכמים האדם יוצר גילה גבול ואותו למות מסוכנת אינה

קתני להכי מדוייק גבול שהוא "meieוכיון dpy `"i zan

"cg` meie" dpy a"i za cr "cg`,הזה הזמן קודםקודם

אחד ויום שנה עיקרי"א כל מתעברת התיראינה לא ולכן

במוך, לשמש מאיר רבי הזהלה הזמן שנהתוך י"א מבת

אחד ויום שנה י"ב בת ועד אחד מתויום ועוברה מתה היא

דקתני zenzeדהא xarzz `nyתתעבר שמא פירושו אין

ודאי תתעבר ואם תתעבר שמא פירושו אלא תמות ושמא

הזמןתמות, אחדהזה(כצ"ל)לאחר ויום י"ב היאלאחר

חי ועוברה שאינוחיה דמשעה במוך לשמש אסורה ולכן

לעובר. אף מסוכן אינו לאם מסוכן

בחמותו לומר יכול אתה "ואי" שמואל בר רבה תני והא

"אילוניות" שנמצאו חמיו "ובאם" חמותו "ובאם"

כצ"ל.

ילדו רגעשכבר הא למאן יכולות אינן שילדו משעה משמע

הלידה עד העיבור בחדשי אלמא למאן יכולות שילדו לפני

העיבור בחדשי אמרת דאי סימנים הביאו ולא הן קטנות

ילדו" "שכבר למאן יכולות דאינן קתני אמאי הן גדולות

לפני רגע הא למאן יכולות אינן שילדו משעה שרק דמשמע

משעה דמשמע גדלו שכבר למיתני ה"ל למאן יכולות הלידה

כרחך על אלא למאן יכולות אינן כבר סימנים והביאו שגדלו

ילדו ואעפ"כ סימנים הביאו ולא הן קטנות העיבור בחדשי

מתה היא הזה הזמן דתוך ליואי בר רבה אמר והיכי חי ולד

ומשני מת. תמותועוברה ושמא תתעבר שמא לעולם אלא

ליואי בר רבה דאמר dxaereוהא dzn `id dfd onfd jez

znאבל למות עלול ועוברה למות עלולה היא פירושו

חי. ועוברה חיה שהיא הךפעמים קשיא דאמרתואלא כיון

ולא דמיעברא קטנה דאיכא מכלל תמות ושמא תתעבר שמא

ומשני ממאנת. חמותו מצינו א"כ בניםמתה ספרא רב אמר

כסימנים הם ורבהרי מסימנים עדיפי בנים דאמרי ואית

סימנים בלא בנים אין אמר עלזביד קיימי תלת הני כל

לפרושי ואתו ילדו" "שכבר דקתני שמואל בר דרבה ברייתא

הגמ' פירוש והכי הםדבריה, הרי בנים ספרא רב אמר

דקתניכסימנים שמואל בר דרבה ברייתא ecliכלומר xaky

ויכולות הן קטנות הלידה לפני רגע דעד מינה תידוק לא

דמשעה למאן יכולות אינן הלידה לפני אף דלעולם למאן

משעת דהא גדלו שכבר למיתני וה"ל כגדולות דינן שנתעברו

אבל למאן יכולות אינן שעה ומאותה הן גדולות העיבור

בעי תנא אלא למאן יכולות הלידה דעד משמע ילדו שכבר

תני הוה ואי כסימנים הם הרי דבנים מילתא האי לאשמועינן

ודאי מתו ולא שילדו כיון תנא קאמר דהכי הו"א גדלו שכבר

העיבור קודם סימנים בהם והיו גדלו וכבר בגדלות נתעברו

לא לכך מת ועוברה מתה היא הזה הזמן בתוך דהמתעברת

גדולות דלאו דמשמע "ילדו" שכבר אלא "גדלו" שכבר קתני

משום למאן יכולות דאינן והא סימנים ראו לא ועדיין הן

כסימנים. הם הרי דבנים ילדו דאמרישכבר ברייתאואית

ד לאשמועינן אתיא ילדו" "שכבר עדיפידקתני בנים

ואח"כמסימנים סימנים שראתה במי מיירי וברייתא

למאן יכולה אינה והעיבור הלידה קודם כבר ובאמת נתעברה

יכולות שאינן דקתני והא היא וגדולה סימנים ראתה דהא

יכולות הלידה קודם אבל ומשמע ילדו" "שכבר מפני למאן

ליה קתני יהודה לרבי סימנים ראתה דכבר אע"ג למאן

סימנים דראתה דאע"ג יהודה רבי דסבר לקמן כדמפרש

דאף וקמ"ל הלבן על השחור שירבה עד למאן עדיין יכולה

יהודה עדיפילרבי דבנים למאן יכולות אינן הלידה משעת

מקשה דקא והיינו מינהמסימנים, נפקא למאילמאי

עדיפי ובמאי מסימנים עדיפי דבנים ברייתא האי אשמועינן

קודם סימנים שתראה בלא בנים עיבור דאין דסברת כיון הא

מאי ובנים ממאנת אינה כבר הסימנים משעת הרי העיבור

ומשני וכו'אהנו, יהודה לרבי והמפרשדאפילו למאי.

מינה הםנפקא הרי בנים מ"ד בין מינה נפקא מאי כלומר

דא"כ הוא, מסימנים-טועה עדיפי בנים מ"ד לבין כסימנים

כשאמר אבל מינה נפקא "מאי" לומר צריך "למאי"היה

מינה עדיפינפקא דבנים אשמועינן מינה נפקא למאי פירושו

אלא קאמר לא מסימנים עדיפי בנים מ"ד הא מסימנים

דמשעה וכיון נתעברה ואח"כ סימנים ראתה כשתחילה

אהנו. מאי בנים א"כ למאן יכולה אינה כבר סימנים שראתה

שמא לעולם "אלא שקבענו ממה הדרינן דאמרי האית לפי

ותמות תתעבר שמא לגרוס ואפשר תמות" ושמא תתעבר

דרבה בברייתא דקתני והא מתה ודאי בקטנות מתעברת דאם

דהמתעברת מינה למידק ליכא ילדו" "שכבר שמואל בר

שראתה אחר שנתעברה מיירי דהברייתא חיה בקטנות

שקבענו ממה הדרינן נמי זביד רב של לתירוצו וכן סימנים
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לקמן. שנפרש וכפי תמות" ושמא תתעבר שמא לעולם "אלא

אמר זביד מינהורב תידוק לא ילדו" "שכבר דקתני ברייתא

הלידה לפני רגע הא למאן יכולות אינן הלידה משעת שרק

קאמר הכי אלא למאן ויכולות הן בלאקטנות בנים אין

קודםסימנים סימנים הביאו לא אם חי ולד לילד יכולות אינן

ההריון משעת כבר ע"כ חי ולד שילדו שראינו וממה העיבור

הדרינן ולפי"ז ההריון, משעת למאן יכולות ואינן גדולות היו

תמות" ושמא תתעבר שמא לעולם "אלא דאמרינן ממאי בן

בקטנות המתעברת דכל גרסינן ותמות תתעבר שמא דודאי

חי. ולד יולדת אינה סימנים שתביא קודם

מסימנים עדיפי בנים דאמרי דרבואית דאמרי ואית כלומר

עדיפי בנים אמר אלא כסימנים הם הרי בנים אמר לא ספרא

ברי"ף. עיין מסימנים

ד"ה "וקיימא"רש"י אחיו בה דהכיר ואע"ג וכו' הלכתא

***בא"דוקיימהצ"ל וכו'. דאיילונית כיון "והאי"

צרתה ***ד"ה"הויא" כמוכצ"ל. וכו' תגמול שמא

הבדלה לשון ***ד"הויגמל לגמ'. בפירושנו עיין

והולכות כדרכן מוך בלא נפלהמשמשות שט"ס נראה

וצ"ל הקדושים בלאבדבריו והולכות. כדרכן משמשות

.מוך

במוךתוד"ה לשמש "מותרות" הקונטרס פי' וכו' שלש

"אסורות" נשים שאר ***בא"דאבל כלכצ"ל. בפ' דתנן

המרבה היד כל ***בא"דהיד דלפניכצ"ל. אומר ור"ת

מוך שם ליתן אסור ודאי נשיםתשמיש לשלש ואפילו

הותר לא נראההללו אין תשמיש אחר מוך נותנת אם אבל

הותרלאסור נשים לשאר הכאואפילו דקתני ומשמשות

במוך לשמש צריכות אבלהיינו סכנה משום חייבות כלומר

דלר"ת כתב הרא"ש ובתוס' חייבות. אינן נשים שאר

אני ותמיה חייבות אינן אבל קמ"ל טובה עצה היינו משמשות

ועוד עצמן, לשמור חייבות אינן אמאי סכנה בזה שיש כיון

פליגי במאי א"כ חייבות אינן אבל קמ"ל טובה עצה לר"מ אי

כאן. אין טובה עצה דאפילו סברי חכמים וכי אר"מ חכמים

הוזהרה***בא"ד לא מוך אח"כ שנותנת והאשה

ורביא אפריא מיפקדא דלא כיון זרע לרש"יאהשחתת

שני אלא ורביה פריה ממצוות נובע אינו זרע השחתת איסור

אפריה מיפקדא לא דאשה אע"ג הלכך הם שונים איסורין

ליכא לר"ת אבל זרע, השחתת על הוזהרה מ"מ ורביה

על התורה שציותה כיון אלא זרע השחתת איסור בתורה

אשה הלכך זרעו להשחית דאסור משמע ממילא ורביה פריה

זרע. השחתת איסור בה לית ורביה אפריה מיפקדא דלא כיון

אחדד"ה דבעיבור בהמפלת משמע וכן וכו' תעשה שמא

***בא"דהוי שעמו. והעובר הסנדל נוצרו אחד בעיבור

ה"ל למה עיבורים בשני סנדל לןואם מדהאיהוי למימר

זכר נמי האי לומרזכר אמינא הוה לנו היתה למה כלומר

אין הם עיבורים דבשני כיון הא זכר נמי האי זכר מדהאי

נקבה, והאי זכר דהאי ויתכן לשני האחד בין ליהקשר ולמה

אחת(כצ"ל) בבת הזריעו שניהם למימר ולמהנמי כלומר

לתרץ לו היה אחת בבת הזריעו שניהם אימור לתרץ הוצרך

זכר ונוצר תחילה הזריעה היא ראשון שבעיבור אימור

נקבה. ונוצר תחילה הזריע הוא שני ובעיבור

ביביד"ה דרב דברייתא משום וכו' ותמות תתעבר שמא

לבין בגדלות ילדה בין י"ב שנת בעיבור מידי מיפלגא לא

בקטנות(כצ"ל) בד"אילדה ולומר לחלק לברייתא דהיה

תתעבר שאם י"ב שנת בתחילת דוקא במוך לשמש שמותרת

לשמש אסורה י"ב שנת בסוף אבל בקטנות לילד עתידה

מתה. ואינה שתגדיל עד יולדת אינה תתעבר דאפילו במוך

ליה מסתברא לא בקטנותלגמראועוד הלידה שתגרום

העיבור אלא zenzeדקתנימיתה "xarzz" `nyהלידה ואי

ותמות. "תלד" שמא למיתני ה"ל מיתה גורם

דפסקינן"ד"ה "למאי ואפילו וכו' הזמן למאןצ"לאחר

.דפסיק

העיבורד"ה משעת פי' כסימנים הם בניםהרי לכאורה

בנים דלשון דוקא הלידה משעת פירושו כסימנים הם הרי

מדקתני משמע וכן הם עוברים ולאו נולדו שכבר משמע

ecliבברייתא xakyגדולות הוו עצמה הלידה משעת דרק

קשיא וע"ז שנולדים, משעה אלא אינה בנים דמחמת דגדלות

מתה לא ואעפ"כ היתה קטנה העיבור בשעת א"כ לתוס'

ליואי בר רבה אמר היכי לדוכתא קושיא onfdוהדרא jez

zn dxaere dzn `idהם הרי "בנים התוס' מפרשים לכן .

העיבורכסימנים" כברמשעת העיבור שמשעת ונמצא

מתה, לא ולכן גדולה תוךהיתה ליואי בר רבה דקאמר והא

וכו' אשנת קאי לא מת ועוברה מתה היא ***בא"דהזמן .

והא וכו' י"ב דבשנת תמות שמא ביבי רב תני ושפיר

מת ועוברה מתה היא הזמן תוך ליואי בר רבה דקאמר

גדלות שלפני שנה קודם פי' הזמן קודם דמילתא ה"פ

וכו' גדלות שלפני שנה תוך היינו הזמן ליישבתוך כדי
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דקתני ביבי דרב ברייתא את nye`גם xarzz `ny dphw

zenzבר רבה את וגם שמא אלא מתה ודאי דלא דמשמע

דאמר znליואי dxaere dzn `id onfd jezודאי דמשמע

קבועה בשנה מיירי ביבי דרב דברייתא לומר נצטרך מתה,

קתני ולכן י"ב בשנת zenzדהיינו `nye xarzz `ny

אם אלא שתמות ודאי אינו י"ב בשנה המתעברת דבאמת

סימנים הביאה ואם מתה סימנים הביאה לא העיבור קודם

ליואי בר רבה דאמר והא מתה, dznאינה `id onfd jez

zn dxaereביבי דרב ברייתא בה דמיירי י"ב בשנה מיירי לא

סימנים הבאת שלפני שנה כלומר משתנה בשנה מיירי אלא

שנה היינו הזמן" "תוך הרי י"ב בשנה סימנים הביאה אם

י"ב שנה היינו הזמן" "תוך הרי י"ג בשנה הביאה ואם י"א

סימנים הבאת לפני שמתעברת דמי מתה דודאי קאמר ולכך

בר דרבה דפירש רש"י על חולק זה ופירושם מתה. ודאי

רבה דקאמר הזמן ותוך ביבי דרב הברייתא על קאי ליואי

בברייתא. דקתני י"ב שנה היינו ליואי בר

לאוקמיד"ה דבעי משום וכו' דאמר יהודה לרבי דאפילו

קאמר ממאנת חמותו מצינו דלא יהודה כרבי מתניתין

וצ"להכי הכא חזינא קא לאוקמיט"ס דבעי משום

קאמר יהודה, כרבי ממאנת חמותו מצינו דלא מתניתין

דקתניהכי. מתניתין לאוקמי הגמ' דבעי משום פירושו והכי

חמיו ובאם חמותו ובאם בחמותו לומר יכול אתה "ואי

שירבה עד דמצריך יהודה רבי לשיטת אפילו שמיאנו"

מסימנים. עדיפי בנים קאמר להכי הלבן על השחור

וכו'***בא"ד ונשרו שערות הביאה דאם זהוונראה

אין רגיל במקרה לעולם קאמרי והכי קושייתם על תירוץ

ע דבנים לומר אלאצריך הוו לא דאפילו מסימנים דיפי

הלידה עד העיבור דמשעת ממאנת חמותו מצינו לא כסימנים

השחור שירבה עד סימנים מהבאת שיש ממה זמן יותר יש

כדי תוך ונשרו סימנים שהביאה במקרה אבל הלבן, על

חדשים כמה יעברו הסימנים יבואו ששוב עד הרי ההריון

ונמצאת חדשים כמה עוד יעברו הלבן על השחור שירבה ועד

הרי בנים אמרת אי הלבן על השחור רבה לא ועדיין שיולדת

עדיפי דבנים לומר הוצרך להכי ממאנת זו הרי כסימנים הם

***בא"ד ממאנת. ואינה "החמותומסימנים וזאת

כשנתעברה בגדלות נבעלהצ"לשנבעלה" .חמותו

ע"א לצורגמראיג ולא לצרור קרא דאמר יהודה א"ר

הם דבריו והלא יהודה רב קאמר מאי גדולים בזה תמהו כבר

אשי רב על קשה וביותר ע"ב, ג לעיל מפורשת ברייתא

וכו'דקאמר אסירא מ"ט צרה היא בברייתאסברא והא

הוא הפסוק דרשת אלא סברא שאינו בהדיא קתני דלעיל

דשתי ע"ב ג לעיל כתבנו כבר מיהו יהודה. רב כדאמר

בה גרס יהודה רב זו בברייתא היו קדמוניות oi`eגירסאות

xevl `le xexvl l"z oipn dzxv zxv dzxv `l` ilאשי ורב

יהודה רב דקאמר והיינו לה, גרס צרותלא רבתה התורה

ולאהרבה בברייתא כדקתני מלצרור לה דילפינן למימר

לה דגרסינן למימר אלא מידי לחדש יהודה רב אתא

וכו'בברייתא, היא סברא אמר אשי דלאורב למימר

צרתה צרת לשאול הוצרכה לא וברייתא בברייתא לה גרסינן

תרוייהו דלעולם לומר נלענ"ד עוד היא. סברא דהא מנין

דאתיא מילתא סבר אשי שרב אלא בברייתא לה גרסי

צרתה צרת דקתני וברייתא קרא לה וכתב טרח לא מסברא

ורב בעלמא אסמכתא אלא אינו לצור ולא לצרור ת"ל מנין

קרא לה וכתב טרח מסברא דאתיא דמילתא סבר יהודה

לה. קתני דוקא וברייתא

קיימא ערוה דבמקום אסירא מ"ט מהצרה הא וא"ת

למימר ליה ומנא לצרור דכתיב משום הוי אסירא שצרה

קיימא ערוה דבמקום דאידמשום אשי רב דסבר וי"ל הוא.

דלא הצרה את פטרינן הוה לא לחודיה דלצרור קרא משום

דקרא לגופיה אלא כלל ייבום לענין לצרור מוקמינן הוה

לזו זו צרות אחיות שתי תעשה לא כלומר אחיות שתי לענין

טומאה לשון בעריות דכתיב כיון מיהו אחיות, שתי יקח שלא

הנוגע את המדביק דבר היינו טומאה לשון שכתב מקום וכל

לכן בו הנוגע כל את שמטמא מת טמא כמו כמוהו ועושהו בו

אליה והקרובה בה הנוגעת את עושה הערוה שאף למדנו

היא מי ידעינן לא ועדיין הייבום. מן לפוטרה כמותה

בשר קרבת לה בקרובה מדובר האם אליה קרובה הנחשבת

ויהיו כמותה יעשו הם שאף קרובות שאר או בתה כגון

אליה קרובה שהיא צרתה דלמא או הייבום מן פטורות

דאתא הוא דלהכי דרשינן "לצרור" קרא ומדקאמר בנשואין,

כמותה אליה הקרובה את לעשות בה דכתיב דטומאה ללמד

קאמר הכי ומשום בנשואין. לה קרובה שהיא מיירי בצרתה

אשי ערוהרב דבמקום אסירא מ"ט צרה היא סברא

אליהקיימא שקרובה שזו ולמדתך טומאה בה כתבה התורה

דצרה למדך דלצרור וקרא הייבום מן פטורה כמוה תהיה

הלכך בנשואין עומדת דבמקומה אליה הקרובה צרתהיא

נמי נמיצרה דהיא פטורה קיימאתהיה ערוה במקום

בנשואין. הצרה אצל וקרובה
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נמי "צרתה" צרת וכו' אסירא מ"ט כצ"ל."צרתה"

קיימא*** "ערוה" במקום נמי צרתה במקוםי"גצרת

קיימא הוא.צרה ונכון הרי"ף גרס וכן

וכו' "הן" מתו אם דנוסחכיצד אומר זצ"ל הרב מורי

היה וכו'המשנה צרותיהן מתו אם הגמ'כיצד שדרך אלא

מילים כמה בה להכניס ברייתא או משנה מצטטת כשהיא

קתני כאן ואף הענין מותרותלבאר צרותיהן מתו אם כיצד

ולפרש לטעות יכול צרותיהן-מותרותוהיית מתו אם כיצד

לפי העריות ולא מתו הצרות לךכלומר הוסיף מתוכך אם

מותרות צרותיהן ואחר"הן" הוא. המשנה נוסח לא אבל

ששתי לי נראה אלא לי נראה אין כראוי כבוד מיני כמה

בין הכי וגרסי "הן" מתו אם שגרסו יש הן קדמוניות נוסחאות

הכא, ובין במשנה בין "הן" גרסי דלא ויש הכא ובין במשנה

גרסינן נמי שבירושלמי צרותיהןדבמשנה "הן" מתו אם

גדולותמותרות ובהלכות ובתוספתא ברי"ף הנוסח הוא וכן

יוסף ובבית קאמרינן וכי ד"ה שיב עמ' עריות הלכות כט סימן

הערוה. מתה ד"ה ז אות קעג סימן אה"ע

לא גירש ואח"כ כנס אבל כנס ואח"כ דגירש טעמא

דקתני דייק דמתניתין eke'לישנא exn`y `id ef"היא "זו

לקמן דמשני ורבא גירש, ואח"כ כנס צריךלמעוטי ואין זו

קתני זו היא"לומר ד"זו סבר גירש ואח"כ כנס ממעט ולא

ע"א. ל לקמן בגמ' ועיין גירש ואח"כ מת למעוטי

`iccdפירש"יתברא oiiywלאולפי"ז זו ששנה מי תברא

זו פירושאשנה והכי בניחותא וחציו בתמיה ?תבראחציו

כרחך על אלא ומסיק תמיה, בלשון והוא אהדדי מיקשיין

זו שנה לא זו עהששנה בכתובות והתוס' בניחותא. והוא

כתבו תברא ד"ה dreayתבראע"ב l`ppg epax yxit.

אביו 'בפחד' יעקב "וישבע נג) לא (בראשית כתיב ביעקב

כו (ויקרא דכתיב ומורך פחד של תרגום הוא ותברא יצחק"

'תברא' "ואעיל ומתרגמי' בלבבם" 'מורך' "והבאתי לו)

ובלשון אעשה" וכך שכך יצחק "פחד יעקב אמר בלבהון"

נשבע הריני כלומר אעשה" וכך שכך דיצחק "תברא ארמי

שבועה אפר ולא ממנו ומורך יראה בלבי שיש יצחק באלהי

זו בלשון נשבעים היו האמוראים בימי ואף בו. נשבע שאני

ופירושו אעשה וכך שכך תברא או היה וכך שכך תברא

אשבע ולא ממנו ופחד מורך בלבי שיש באלהים נשבע הריני

סימן תברא המילה ואחר בניחותא כולו ולפי"ז לשקר, בשמו

זוקריאה שנה לא זו ששנה מי דתבראתברא! נראה ולי .

וכל המשנה את לומדין היו וחבורתו דרבי הוא, שבירה לשון

דנים והיו נוסחאותיה מבררין היו לומדין שהיו ומשנה משנה

מכריעין שהיו עד זו משנה לסתום יש וכמי הלכתא כמאן

הישיבות ובכל שהסכימו. כפי המשנה נוסח כותבין והיו

להם שישלחו ממתינים היו ארצות ושבשאר ושבבבל שבא"י

פעם נוסחתם, על והסכימו בהם דנו שכבר המשניות נוסח

היה ואז שלמה מסכת מסיימים שהיו עד ממתין רבי היה

והיו מסכת מאותה טפסין כמה להעתיק לסופרין מצוה

ישראל שבארץ הישיבות בכל אותה ומפיצין אותה שולחין

כשהיא הישיבות לכל מגיעה המסכת היתה ואז ושבחו"ל

ממתין היה לא ופעם קטעים, קטעים שבורה ואינה שלמה

בכמה להעתיקו מצוה היה אחד פרק שסיימו מיד אלא הרבה

אחת משנה אלא כלל ממתין היה לא ופעם ולהפיצו טפסין

להעתיקן מצוה היה בהן והכריעו בהן ודנו שלמדו שתים או

כשהיא לישיבות מגיעה המסכת אותה היתה ואז ולהפיצן

שמשנה האמוראים שראו ובמקום קטעים. קטעים שבורה

מסכת באותה אחרת ומשנה פלוני כתנא נשנתא במסכת אחת

זו מסכת אמרו פלוגתיה כבר נשלחהתבראנשנתה לא כלו'

וחבריו רבי וכשעמדו קטעים קטעים אלא שלמה כשהיא

את וסתמו פלוני כתנא דהלכתא סבורין היו זו במשנה

חזרו אחרת למשנה וכשהגיעו והפיצו ושלחו כוותיה המשנה

האחרת המשנה את וסתמו פלוגתיה כבר דהלכתא וסברו בהן

סתומה נשארה המסכת שבתחילת משנה אבל פלוגתיה כבר

מידם, ויצאה הישיבות בין הפיצוה כבר שהרי פלוני כתנא

את שיסיימו עד ולהפיץ מלשלוח ממתין רבי היה ואילו

בהן שחזרו בשעה הרי שלמה כשהיא וישלחנה כולה המסכת

חוזרין היו פלוגתיה כבר המסכת שבסוף משנה לסתום וראו

פירושא והכי המסכת. שבתחי' משנה אף תבראומתקנים

שהרי קטעים קטעים אלא שלמה כשהיא נשלחה לא זו מסכת

זו שנה לא זו ששנה ומשנהמי כפלוני סתומה זו שמשנה

המסכת תחי' רבי שלח מתחי' וע"כ פלוגתיה כבר שאחריה

תחילתה סתם ולפי' כפלוני דהלכתא סבור והיה לבדה

וכששלח פלוג' כבר דהלכ' וסבר בו חזר הכי ולבתר כוותיה

המסכת תחי' אבל פלוגתיה כבר בה סתום היה המס' סוף את

יכל ידו.לא מתחת יצאה שכבר לתקנה

מפילים נשואין סבר תנא והאי מפלת מיתה סבר תנא האי

ליבם. היבמה זיקת נוצרת אימתי סברנחלקו תנא האי

מפילים משעתנשואין נוצרת ליבם היבמה זיקת כלומר

לבין בינה קדושין נעשו שרה את ראובן שכשקדש קדושין
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כמי הוא והרי בעלה, אחי לבין בינה זיקה נוצרה וגם ראובן

דעת על הפרוטה את לה שנותן מעות מתן בשעת לה שפירש

לו מקודשת א.שתהא דברים שני יצור הפרוטה שקנין

הוא ימות אם לו להתייבם מעכשיו לאחיו זקוקה ב.שתהא

בינה שיש זיקה אותה בנים בלא מת שאם ונמצא בנים, בלא

לאיש מלהתקדש מונעתה הקדושין משעת בעלה אחי לבין

שהרי קדושין קצת הוי זיקה זה ולפי שתחלוץ, עד אחר

למימר תנא להאי ליה מסתבר ולא באה. קדושין מחמת

יג דלקמן רב אמר יהודה כרב סבר תנא דהאי מפלת דמיתה

קצת היא דכבר ביבמה לנכרי תופסין קדושין דאין ע"ב

קצת הויא במאי מפלת מיתה אמרת ואי ליבם מקודשת

לא יבם האי הא בה תופסין נכרי קדושי ואין ליבם מקודשת

והזיקה מפילים הראשונים נשואין ע"כ אלא כלל, קדשה

ומונעתה קדושין קצת הויא הזיקה ולכך קדושין מחמת באה

אין לאחד מקודשת כבר שהיא מי דכל לאחר מלהתקדש

שהיבם טעמא היינו תנא האי ולפי בה. תופסין אחר קדושי

אלא נישואין בה לעשות ואח"כ היבמה את לקדש צריך אינו

קצת היא כבר דהא בעילה ע"י נשואין בה עושה מיד

צריך אין וגם זיקה דהיינו המת מקדושי לו מקודשת

המת. קדושי משעת לייבום הסכימה שכבר לייבום שתסכים

ולא שרה את ראובן כשקדש א"כ זצ"ל הרב מורי הקשה

זקוקה תהיה למה ראובן ומת אחיו נולד ואח"כ אח לו היה

נעשתה ולא בעולם אחיו היה לא הקדושין בשעת הא לאחיו

אין לעולם בא שלא דבר מקנה אדם למ"ד דאפילו לו זקוקה

ע"ב. יג בגיטין כדאמר לעולם בא שלא למי מקנה אדם

בעלה כשמת דהא ממש קנין אינו דזיקה זצ"ל הרב ותירץ

לו קנויה היתה ואילו חליצה אלא מאחיו גט צריכה אינה

קדושין קצת הוי זיקה אלא גט ממנו צריכה היתה ממש

הקדושין מעות ע"י נעשה וזה בעלמא וקרבה שייכות דהיינו

זיקה שתהיה מעות מתן בשעת עמה שהתנה כמי הוא והרי

אחר להוולד העתידין אחיו ואפילו מאב אחיו כל ובין בינה

אלחרר ישראל הרב אהובנו ידידנו לו הקשה עוד הקדושין.

שרה את וקידש ראובן והלך בן לו שהיה ראובן א"כ הי"ו

בן לו היה קדושין בשעת דהא תתייבם לא הבן מת ואח"כ

בשעת לו היו דאפילו זצ"ל הרב ותירץ כלל. זיקה נוצרה ולא

בעלה, אחי לבין בינה הזיקה נוצרת בנים עשרה הקדושין

תהיה שאעפ"כ קדושין בשעת עמה שהתנה כמי שעשאוהו

תהיה בניו כל ימותו שאם בשביל אחיו ובין בינה זיקה

מקומות ובכמה ולחליצה. לייבום בעלה אחי אצל קרובה

דאמר כמאן ואתו חי דבעלה אע"ג יבמה לה דקרו אשכחן

לבין בינה יבום זיקת איכא הקדושין ומשעת מפילים נשואין

דבעלה ואע"ג יבמה מיקריא קדושין משעת ולכך בעלה אחי

ע"ב פא בקדושין דאמרינן חי. `mcעודנו cgiizn `ax xn`

zenai izy mrששונאות אחין שני נשי יבמות שתי ופירש"י

בעלה לפני ליבום תפול שמא שדואגות צרות כשתי זו את זו

ע"א קב בזבחים אמרו וכן עכ"ל, צרה לה yngותיעשה

dzid zegnyrayil`(אהרן l`xyi(אשת zepa lr dxizi

jln dnai היה± הוא בעלה אחי שהוא רבינו משה כלומר

יבמה. בעלה לאחי קרינן חי עודנו שבעלה אע"פ אלמא מלך

היה אם לכן הזיקה את היוצרים והם מפילים דנשואין וכיון

וגירש וחזר אחרת אשה ולו העריות מכל אחת נשוי אחיו

ערוה צרת האחרת אין כבר מיתה דבשעת אע"פ הערוה את

ובשעת הזיקה חלה הנשואין דמשעת מתייבמת היא אין

וחזר הערוה את גירש אם אבל ערוה, צרת היתה הנשואין

לא נשואין שמשעת מתייבמת זו הרי ומת האחרת את ונשא

נתגרשו או מתו אם שאמרו היא וזו ערוה צרת היתה

מותרות. מפלתצרותיהן מיתה סבר תנא בשעתהאי רק

ליכא קדושין משעת אבל היבם, ובין בינה זיקה נוצרת מיתה

קדושי של תוצאה הזיקה ואין היבם ובין בינה זיקה שום

תנא דהאי מפילים דנשואין למימר ליה מסתבר ולא המת.

וכדאמר קדושין קדושיה לנכרי ונתקדשה עברה דאם סבר

נמצא מפילים נשואין אמרת ואי ע"ב צב לקמן שמואל

אם ולמה במקצת מקודשת והויא קדושין תולדת הויא שזיקה

קדושין אין והלא קדושין קדושיה לנכרי ונתקדשה עברה

הראשונים נשואין לאו ע"כ אלא מקודשת שכבר במי תופסין

וכ מפלת. מיתה אלא אתמפילים יוצרת המיתה שרק יון

אשה ולו העריות מכל אחת נשוי אחיו היה אם לכן הזיקה

היתה נשואין דבשעת אע"ג ומת הערוה את וגירש אחרת

ובשעת מפלת מיתה דהא מתייבמת זו הרי ערוה צרת האחרת

ערוה. צרת היתה לא כבר מיתה

לזיקתו ממאנת ואינה למאמרו ממאנת אושעיא דא"ר

ואמרי אינשי טעו לנכרי לינשא אותה מתירין ב"ד דאין דכיון

רבי וסבר היו גמורין נשואין המת לבעלה נשואיה אלמא

להוציא יבואו מיאון ע"י לצאת זו לקטנה תתיר דאם אושעיא

הקטנה אף אינשי בעיני שהרי מיאון ע"י הגדולה את אף

ואינם הגדולה כמו ממש גמורין נשואין לראשון נשואה

מדאורייתא הגדולה ושל מדרבנן הקטנה שנשואי יודעין

אבל גדולה, יבמה משום קטנה יבמה גזרו ממאנתהלכך
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מדרבנן.למאמרו אלא אינו בגדולה ובין בקטנה בין דמאמר

במתניתין dzxvומדקתני dp`in `le o`nl dlekid lke

znaiizn `le zvlegשתתייבם כדי למאן לה אמרינן ולא

הקטנה דאין אושעיא כרבי ס"ל דמתניתין משמע צרתה

דקאמר והיינו גדולה משום גזרה ביבם לימאממאנת

ממתניתין ליה ודחימסייעא בעלמאלא. קטנה לעולם

גדולה אטו קטנה גזרינן דלא ביבם ממאנת ערוה צרת שאינה

שאנימיהו ערוה ביבםצרת ממאנת אינה ערוה שהיא קטנה

שתמאן עד לנכרי לינשא הקטנה את מתירין ב"ד דאין דכיון

היו גמורין נשואין המת לבעלה דנשואיה וסברי אינשי טעו

הראשונים נשואין עקרא לא ביבם וממאנת דחוזרת ואע"ג

תתיר ואם ממש ערוה צרת צרתה היתה נפילה ובשעת

גדולה ערוה צרת דאף לומר יבואו להתייבם לצרתה

הוו נשואיה בעלה שמת קטנה האי אינשי דבעיני מתייבמת

לקטנה מתירין ב"ד אין שהרי גדולה נשואי כמו מדאורייתא

לרבי בין ביבם. שתמאן עד לאחר לינשא בעלה שמת

בעלה שמת דקטנה וסברי טעו אינשי לגמ' ובין אושעיא

ב"ד אין דהא גדולה נשואי כמו מדאורייתא הוו נשואיה

דאינשי וכיון ביבם, שתמאן עד לנכרי לינשא אותה מניחין

כמו מדאורייתא נשואיה הוו בעלה שמת דקטנה למימר טעו

ובמה גדולה. אטו קטנה למיגזר לן אית ודאי גדולה נשואי

קטנה תמאן שלא למיגזר לן דאית סבר אושעיא רבי נחלקו,

דאף למימר אתו ויוצאת ממאנת אמרת דאי כלל ביבם

וקעברה לחוץ יוצאת יבמה ונמצאת ויוצאת ממאנת הגדולה

סוברת והגמ' זר. לאיש החוצה המת אשת תהיה דלא לאו על

אטו קטנה למיגזר לן לית לאו על שתעבור חשש דמשום

ותתייבם היא תמאן אם הרי ערוה כשהקטנה אבל גדולה

וצרתה ממאנת גדולה ערוה דאף למימר אינשי אתו צרתה

וקיימא הייבום מן פטורה שהיתה צרתה ונמצאת מתייבמת

הלכך כרת על עברי וקא לו מתייבמת אח אשת בערות עליה

קטנה אבל ביבם תמאן לא ערוה שהיא שקטנה לגזור לנו יש

כך משום שיעברו חשש דליכא ביבם ממאנת ערוה שאינה

דקטנה סבר אושעיא רבי אבל לאו. על רק אלא כרת על

ממאנת אינה ערוה שהיא קטנה כלל, ביבם ממאנת אינה

אח, אשת דערות כרת על לעבור יבואו שמא דחיישינן

יבואו שמא דחיישינן ממאנת אינה נמי ערוה שאינה וקטנה

החוצה. המת אשת תהיה דלא לאו על לעבור

לאחריםבמשנה שנשואות מפני מאלו חמורות עריות שש

מותרות גביצרותיהן הלכתית. קושיא לתרץ באה זו משנה

כתיב אשה zelblאחות xexvl gwz `l dzeg` l` dy`e

diiga dilr dzexrמן פטורה אשה דאחות רז"ל למדו מכאן

עריות שאר רז"ל למדו השוה ובהצד צרתה, ופוטרת הייבום

עריות שש אף נילף וקשה ע"ב. ג לעיל כדקתני אשה מאחות

ונימא השוה בהצד אשה מאחות וכו' אביו ואשת אמו דהיינו

ועל כרת זדונה על וחייבין ערוה שהיא אשה אחות מה

שהיא כל אף צרתה ופוטרת הייבום מן פטורה חטאת שגגתה

מן פטורה חטאת שגגתה ועל כרת זדונה על וחייבין ערוה

שש שיהו ללמוד צורך אין ואמנם צרתה, ופוטרת הייבום

הללו עריות שש שהרי היבום מן בעצמן פטורות הללו עריות

אלא יבום ואין האב מן לאחיו לינשא יכולות אינן לעולם

פוטרות שיהו אשה מאחות נילף מ"מ האב מן באחין

עריות דט"ו ואע"ג אסורות. צרותיהן שיהו כלומר צרותיהן

במקום שלא אבל מצוה במקום אלא צרותיהן פוטרות אין

דליתנהו כיון עריות שש הני מ"מ מותרות צרותיהן מצוה

מצוה, במקום שלא גבי שלהם הלימוד יהא מצוה במקום כלל

במקום שלא אסורות צרותיהן עריות שש דהני שנלמד ואחר

מהנך עריות ט"ו אף נילף עריותמצוה ט"ו אף ויהו שש

ועיין מצוה במקום שלא אף אותן ואוסרות צרותיהן פוטרות

זו קושיא ועל מרבה. שאני יכול ד"ה ע"ב ג לעיל מ"ש

המשנה שנשואותמתרצת מפני מאלו חמורות עריות שש

שהרילאחרים מצינו במה אשה מאחות עריות שש תילף לא

אשה אחות דמה הללו עריות בשש שאין מה אשה באחות יש

שגגתה ועל כרת זדונה על וחייבין ערוה שהיא מיוחדת

מינה ותילף אסורה צרתה לאחין לינשא לה ואפשר חטאת

עריות ט"ו אף דהא אסורות צרותיהן יהו עריות ט"ו דאף

הללו עריות שש אבל אשה לאחות ודמיין לאחין מותרות

להו ילפינן לא הלכך אשה לאחות דמיין ולא לאחין אסורות

אלא צרותיהן לאסור אשה מותרותמאחות ולפי"זצרותיהן .

המשנה פיסוק הוא מפניכך מאלו חמורות עריות שש

מותרות צרותיהן לאחרים, "מפנישנשואות המילים

עריות "שש המילים על אחורה חוזרות לאחרים" שנשואות

עריות שש של החומר מהו הסבר לתת ובאו מאלו" חמורות

כלומר לאחרים". שנשואות "מפני חמורות הן כלומר הללו

הללו עריות א.ששש דברים שני ללמדך באה המשנה

הייתי ואומנם מותרות. צרותיהן הכי ב.דמשום יותר חמורות

אחרת לפרש עריותיכול מאלו)ה(שש מפני-חמורות

מותרות צרותיהן לאחרים "ששכלומרשנשואות

שהןעריות" לך מאלו"שידוע באה"חמורות אני ואין



eaydnlg`e ע"אק יג

ש מלמדתך אני הרי זאת לאחריםללמדך שנשואות "מפני

מותרות" לאחרים"צרותיהן שנשואות "מפני המילים

לתת ובאו מותרות" "צרותיהן המילים על קדימה חוזרות

לאחרים", שנשואות "מפני מותרות צרותיהן מה מפני הסבר

הללו עריות ששש אחד דבר אלא ללמדנו המשנה באה ולא

לאחרים" שנשואות "מפני הוא והטעם מותרות צרותיהן

שש נילף לא אמאי דלעיל הקושיא את לתרץ באה והמשנה

אשה אחות המשנה מתרצת וע"ז אשה מאחות הללו עריות

ללמוד אפשר ואי מצוה במקום אלא אסורות צרותיה אין

אינן לעולם הללו עריות שש שהרי הללו עריות שש ממנה

כן לפרש אין מיהו לאחין. אסורות הן שהרי מצוה במקום

במקום אלא צרתה את אוסרת אינה אשה דאחות דאע"ג

שש היו אם מ"מ מצוה במקום אינן לעולם עריות ושש מצוה

כמותה חומרא דרגת באותה והיו אשה לאחות דומות עריות

מצוה במקום שלא לענין אשה מאחות אותן לומדין היינו

אשה לאחות דומות אינן כלל הללו עריות שש שבאמת אלא

שמוכח וכמו אשה מאחות מצינו מה בהן ללמוד אין ומעיקרא

שפירש"י מה והיינו ע"ב. ג דלעיל zeixr"מהברייתא yy"

opi`e "mixg`l ze`eypy" odly xneg edne el`n zexengy yi

zeleki(כצ"ל)eia`n eig`l `ypdlרש"י כוונת "yyוהכי

el`n zexengy yi "zeixrשש יש ללמדך באה המשנה

שכבר עריות שש לומר כוונתה ואין מאלו שחמורות עריות

וכו'. חמורות שהן mixg`l"ידעת ze`eypy" odly xneg edne

eia`n eig`l `ypdl zeleki opi`eשנשואות "מפני המילים

עריות "שש לפסק ואין קדימה חוזרות אינן לאחרים"

מותרות" צרותיהן לאחרים שנשואות מפני מאלו, חמורות

לאחרים, שנשואות מפני מאלו חמורות עריות "שש אלא

מותרות". צרותיהן

ד"ה תוךרש"י זביד לרב דס"ל וכו' סימנים בלא בנים אין

זמן כלאחר ***בא"דזמן ע"ב. קנה בתרא לעניןבבא

***ד"הסימניםצ"ל"סימן" מותרות. צרותיהן נתגרשו

וכו' אחיו כנס וכךואפילו הגמ' קביעות את ברש"י חסר

מותרותצ"ל צרותיהן נתגרשו גירש, ולבסוף כנס ואפילו

וכו' אחיו כנס ***ד"הואפילו וכו'. ומת המגרש וכנסה

חדשמשנתגרשה דבור מתחיל ואח"כ דבור סוף הוא

וכו' מותרות אחרצרותיהן הנקודותיים נשמטו ובדפוסים

***ד"המשנתגרשההמילה אחד. דיבור ותמאןועשאום

הראשונים קדושין וכו' דהערוה סוף ואח"כהוא בור

חדש דבור צרתהמתחיל ***ד"הותתייבם ממאנת.

"דתנא" הא ***בא"דדתנןצ"ללמאמרו בפ'. לקמן

וביבם בבעל אומרים וב"ה ***ד"הב"ש ע"א. קז לקמן

"דעקרתה" לחמיה מותרת בבעלה כלתו צ"למיאנה

***בא"דדעקרתם לאביו. אסורה עקרה קמאי דנשואין

חדש דבור מתחיל ואח"כ דבור סוף וכו'הוא משעת .אלמא

גמורים***ד"ה "נשואים" נראים וכו' בצרת נראהה"נ

גמוריםדצ"ל נשואים נשואיה ***בא"דנראים ואי.

"ליה" .להצ"לשרית

למ"דתוד"ה אלא "וכן" ונבדוק מדפריך וכו' זביד ורב

למ"דצ"ל אלא וכו' ונבדוק ***בא"דמדפריך ולהכי.

"וליבדוק" ***ונבדוקצ"לפריך בספק""וחוששין. לה

***בא"דחוששיןצ"לגדולה דבעלמא. לר"י "נראה"

.ונראהצ"ל

בלאד"ה בנים דאין כיון וא"ת חיישינן לידה צער משום

סימנים ליכא ואי לידה קמי נבדוק העיבור משעת סימנים

לידה צער בא לא דאכתי נשרו שמא למיחש הקשהליכא

וז"ל dwicadמהרש"א `d dcil inw dl wecap i`nlc r"v

ezeng f` ziyrpc dcil xg` epiidc o`nl ick `idעיין

סבר זביד רב התוס' דברי פירוש דהכי ונ"ל באורך. בדבריו

מי הלכך סימנים בלא בנים אין נשים של רובן דברוב

אינה סימנים לה מצאנו ולא ובדקנוה וילדה שנתעברה

וע"ז הלידה, צער מחמת נשרו שמא דחיישינן ממאנת

סימנים לה נמצא לא ואם לידה קמי נבדוק התוס' מקשים

היא ממיעוטא אלא דרובא מרובא אינה שזאת הוכח הרי

שוב בדקנוה לידה אחר אם הלכך סימנים בלא שמתעברות

צער מחמת שנשרו לתלות לנו אין סימנים לה מצאנו ולא

היינו לידה צער מחמת דנשרו ותלינן דחיישינן דהא לידה

בלא מתעברות דאין היא הרוב מן זו אשה הסתם דמן משום

והיא הרוב מן שאינה עצמה הוכיחה זו אשה אבל סימנים

***בא"ד סימנים. בלא "בדקנה"מתעברת דאי צ"לוה"ה

***בא"דבדקנוה מילתיה. מפרש" "היה הוהצ"לואי

.מפרשינן

"מיאנה"ד"ה נקט דלא הא נתגרשה או בתו צ"למתה

מיאנה .או

מבעלהד"ה להוציאה היינו וכו' השתא הכאתמאן אבל

ליבם. צרתה להכניס כדי למאן ללמדה צריך
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נראיתד"ה נפילה בשעת ה"נ וכו' שאני ערוה צרת לא

בתו וישכצרת התוס' דברי ואינו הגמ' קביעות זהו כאן עד

בתו. המילה אחר הנקודה את לשים

ע"ב פוסליןמשנהיג וב"ה מכשירין ב"ש נתייבמו

פוסלין וב"ה לכהונה הזו האשה את מכשירין ב"ש פירש"י

קאמר מאי א"כ וקשה לכהונה. מכשיריןאותה שאלו אע"פ

ולא מב"ה נשים מלישא ב"ש נמנעו לא פוסלין ואלו

שמאי מבית להמנעב"ה כלל לב"ה היה לא הא פשיטא

אלא אדם לסתם פסולות נשים הנך הוו לא לב"ה אפילו דהא

וה"ק מיירי דבולד נ"ל אלא לכהן, מכשיריןדוקא אתב"ש

ממזר הוי ולא פוסליןהולד והיהוב"ה ממזר והוי הולד את

שנתייבמה צרה בת שמא מב"ש נשים מלישא להימנע לב"ה

ב"ש שהיו לפי נמנעו לא ואעפ"כ היא וממזרת מודיעיןהיא

שנתייבמה. צרה בת היא איזו אותן

מב"ש ב"ה ולא מב"ה נשים מלישא ב"ש נמנעו לא

שמאי" מבית ב"ה "ולא דקתני דהא משמע פירש"י מתוך

הם ממזרים כב"ש שנתייבמה הצרה דבני דכיון העיקר הוא

זאת שמא מב"ש נשים מלישא להמנע לב"ה היה ודאי לב"ה

נשים מלישא ב"ש נמנעו "לא אבל הממזרת, היא לישא שבא

להמנע לב"ש היה לא דמעיקרא ליה נקט בחינם מב"ה"

חליצה צריכות הצרות דלב"ש דאע"ג מב"ה נשים מלישא

מ"מ ב"ה כדברי חליצה בלא לנכרי ונישאה זו צרה והלכה

נמנעו "לא נקט אלא ימנעו, ולמה ממזר הולד אין לב"ש אף

שמאי", מבית ב"ה "ולא משום מב"ה" נשים מלישא ב"ש

דוקא הכל דנקט משמע אלא כן משמע לא בגמרא מיהו

ממזרים הולדות אין לנכרי שנישאה צרה דלב"ש דאע"ג

וכמו פגום הולד לאוין מחייבי הנולד דכל הוו פגומים מ"מ

ומשום ע"ב יד לקמן נורי בן יוחנן דרבי בברייתא שמפורש

מב"ה. נשים מלישא להמנע לב"ש היה כך

והטמאות הטהרות גורסיןכל העולם ֳַָהּטהרֹותרוב

כיוהּטמאֹות כלאים לשון טהרהּטהרֹותוהוא של ריבוי ְְֳֳֵַָָָ

אבל הפועל שם והוא טוהר לשון שלּטמאֹותוהוא ריבוי ְֵ

גורסין ויש הפועל, שם ואינו והּטמאֹותטמאה הּטהֹורֹות ְְְְֵֵַַָ

וי"ג וטמאה. טהורה של ריבוי והּטמאֹותוהם ונכוןהּטהרֹות ְְְַַָֻ

כי שםטהרֹותהוא והוא טוהר לשון והוא טהרה של ריבוי ְֳָָָ

ו הפועל.טמאֹותהפועל שם נמי והוא טמאה של ריבוי ְְָֻֻ

אלו גבי על אלו טהרות עושין נמנעו נמנעופי'לא לא

היו אלואלא אלועושין של לחם ככרות אופין היו

אלוהמטמאים ואע"גע"ג המטהרים אלו של תנורים ע"ג

וי"מ המטמאים. אצל הם טמאין המטהרים של לאדתנוריהם

אלו טהרות עושין אלומלעשותנמנעו .ע"ג

דב"ש "טעמא" מאי פזי בן שמעון היאא"ר נפוצה טעות

להיות וצריך המדפיסים שנדפסטעמייהואצל מקום כל וכן ,

dcedi iaxc '`nrh' i`nאוxi`n iaxc '`nrh' i`nוכיו"ב

צ"לdinrhצ"ל חכם שם שמזכיר מקום כל הכלל לך וזה .

טעמיה "מאי יהודה" דרבי טעמיה "מאי כגון טעמיה' 'מאי

צ"ל רבים חכמים שמזכיר מקום וכל וכיו"ב, מאיר" דרבי

טעמייהו "מאי דב"ש" טעמייהו "מאי כגון טעמייהו' 'מאי

על או המשנה על או הדין על ששואל במקום אבל דרבנן",

טעמא'. 'מאי צ"ל חכם של שם מזכיר ואינו הפסוק

פנימית דאיכא מכלל דקרובחוצה קרובה היינו פנימית

כמו ותוך פנים לשון שהוא הוא 'קרב' לשון ֶֶוקרובה

טז) מח ux`d(בראשית axwa aexl ebcie(יח ח (שמות וכן

ux`d axwa 'd ip` ikחוצה היא פנים לשון דקרובה וכיון ,

היא. קרובה שאינה לשון

אשת תהיה לא שנא' ביבמה תופסין קדושין שאין מנין

זר לאיש החוצה לאהמת למימר ה"ל 'החוצה' דאמר כיון

מאי 'didz''תצא' `lע"כ לזראלא הויה בה תהיה לא

מאי החוצה להו איצטריך למאי לב"ה פריך כי וא"ת קאמר.

שאין ללמד רב אמר יהודה לכדרב להו דמיבעי משני קא

ולא תהיה לא מדכתיב כן למד רב הא ביבמה תופסין קדושין

לא מדכתיב ליה יליף רב כרחך דעל ונ"ל החוצה. מדכתיב

יליף לחודיה תהיה לא מדכתיב דאי החוצה ומדכתיב תהיה

כשמקדשה אפילו ביבמה תופסין קדושין יהיו לא א"כ ליה

כלל הויה בה יהיה לא משמע המת אשת תהיה דלא היבם

היו לא ביבמה תופסין קדושין שאין באורייתא דכתיב וכיון

ע"כ אלא בתורה מפורש דין נגד ליבמה מאמר מתקנים רבנן

"לא מדכתיב ליה קדושיןיליף אין דמשמע החוצה" תהיה

לא שמקדשה יבם אבל נכרי מקדשה אם החוצה בה תופסין

משני דקא והיינו הכתוב, בזה לחוץדבר כתיב מי וב"ש

כתיב ל'חוצה אות עם לחוץ תהיה לא כתיב הוה אי

לפרש לחוץ המילה שבאה כדקאמרת משמע הוה בתחילתה

לנכרי קדושין בה יהו לא כלומר קדושין בה יהו לא למי

למי לפרש שבאה משמע לא ל' בלא החוצה דכתיב השתא

ל' עם אומר למי לפרש שבא מקום דכל קדושין בה יהיו לא

מקשה דקא והיינו משמע, החיצונה החוצה ע"כ וב"שאלא
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להו מנא א"ר יהודה נפקאומשנידרב זר כלומרמלאיש

didz `l(החוצה המת xf(אשת yi`lזר לאיש דכתיב וכיון

אומר הוי קדושין בה יהיו לא למי לפרש בא בתחילתה ל' עם

לשנויי מצי לא אבל הכתוב. דיבר לא ביבם אבל זר לאיש

לחודיה תהיה לא מדכתיב רב אמר יהודה דרב ילפי דב"ש

נמי והיינו לעיל. וכדפרשתי לומר אפשר אי ודאי דהא

דאמר יהודה דרב מילתיה גבי דלעיל דהב"ח oipnטעמיה

znd zy` didz `l xn`py dnaia oiqtez oiyecw oi`y

xfl died da didz `l xf yi`l dvegdמילת הב"ח xflמחק

וזה זר" לאיש תהיה "לא מדכתיב יליף יהודה דרב דמשמע

אשת תהיה "לא מדכתיב יליף לב"ה אבל לב"ש אלא אינו

לחוץ. הויה בה תהיה לא ומשמע החוצה" המת

וכו' מחנימה מחנים אלימה אלים כגון ר"י דבי כיוןותנא

אמר נחמיה lihdדרבי dzligza c"nl dkixvy daiz "lk"

dteqa `"d aezkd dl"לרשת" ואפילו ממש תיבה כל משמע

יכתוב "לקחת" "לכתה" יכתוב "ללכת" "רשתה" יכתוב

לפרש ישמעאל רבי דבי תנא בא לכן וכיו"ב כגון"קחתה"

וכו' מחנימה מחנים אלימה מקומותאלים גבי דוקא כלומר

שבתחילתן הלמ"ד את משמיט אינו פעולות גבי אבל כן נוהג

פרטי שם שהוא מקום בידך אחוז זה וכלל בסופן. ה"א ומטיל

בסופה ה"א אלא מטיל אינו וכיו"ב 'מחנים' 'ירושלים' כגון

אחד ההי"ן שני בה יטיל לא אבל 'מחנימה' 'ירושלימה' ויאמר

'המחנימה' 'הירושלימה' יאמר שלא בסופה ואחד בתחילתה

כללי שם זהו אלא פרטי שם זה שאין מקום אבל וכיו"ב,

שני מטיל וכיו"ב מעיין) (במובן 'עין' 'בית' 'מדבר' כגון

'הביתה' 'המדברה' ויאמר בסופו ואחד בתחילתו אחד ההי"ן

דב"ה וב"ה ב"ש נחלקו 'חוץ' המילה וגבי וכיו"ב. 'העינה'

לומר כשרוצה לכן פעולה ולא הוא מקום דחוץ כיון סברי

ה"א לה ומטיל שבתחילתה הלמ"ד את נוטל הוא לחוץ

דחוץ סברי וב"ש לחוץ, פירושה החוצה והמילה בסופה

כמו מסויים מקום ציון אינו מ"מ מקום ציון שהוא אע"פ

חוץ יש לבית ואף חוץ יש מקום בכל דהא וכיו"ב בית מדבר

ה"א בו מטיל אינו ולכן בעולם דבר לכל וכן חוץ יש ולמדבר

כתיב החוצה דכמה ואע"ג שבתחילתו. הלמ"ד במקום בסופו

ה) טו (בראשית כגון dvegdבמקרא eze` `veieשם) וכן

יז) dvegdיט mze` m`ivedk idieושם כיו"ב והרבה

שבתחילתה למ"ד שנטל הרי קאמר לחוץ כרחך על לכאורה

למימר דאיכא ניצחת ראיה אינם הני בסופה, ה"א והטיל

דאשכחן בתחילתה למ"ד צריכה אינה מעיקרא חוץ שהמילה

יג) כג ueg(דברים dny z`vieהא וא"כ לחוץ אמר ולא

dvegdדכתיב eze` `veieלמ"ד במקום אינו שבסופו הה"א

המילה תבנית הוא כך אלא בתחילתה להיות ראויה שהיתה

חוצה. ופעמים חוץ אומר פעמים

"להו" נפקא זר כצ"ל.מלאיש

הארוסה לרבות לי למה נכנסתחוצה היתה לא הארוסה

היתה ואז הנשואין עד אביה בבית יושבת היתה אלא לביתו

חוץ שיושבת חיצונה נקראת הארוסה הלכך לביתו, נכנסת

פנימית. נקראת והנשואה לביתו

החוצה מחוצה דהיינוואידך חוצה למיכתב דה"ל כיון

שתי לדורשו לך יש יתירה בה' החוצה וכתב חיצונית

וחדא הערוה לעומת חיצונית שהיא ערוה צרת חדא חיצוניות

הנשואה. לעומת חיצונית שהיא ארוסה

איסור על חל איסור דאין דב"ש טעמייהו אמר ,רבא

אשה מאחות ליה וכו'ופריך מת דנשא היכא ותימהתינח

איסור כרחך על דבבתו מבתו טפי שפיר ליה פריך לא אמאי

ולמה עליו ערוה הויא וא"כ אח אשת לאיסור קדים בתו

ס"ד דהשתא שפירש"י כמו ע"כ אלא צרתה. את ב"ש התירו

ע"ג איסור ליצור יכולין אדם מעשה אין רבא קאמר דהכי

כגון בנ"א. מעשה ע"י שנוצר איסור בו יש שכבר דבר

באחותה יצר שלו הקדושין ובמעשה רחל את נשא ראובן

יחול לא אחותה את ויקדש אחיו יבוא אם עליו, כרת איסור

איסור בה יש שכבר ראובן) (לגבי אח אשת איסור עליה

תחילה היה אם אבל בנ"א. מעשה ע"י שנוצר אשה אחות

בו להוסיף מעשיו ע"י אדם יכול שמים בידי שנוצר איסור

שנוצר איסור והיא בכרת עליו אסורה שהיא בתו כגון איסור

איסור אף עליה יחול ויקדשנה אחיו יבוא אם שמים בידי

טעמייהו לפרש רק לא בא דרבא ס"ד והשתא אח. אשת

דהתירו דהא לומר ההלכה את להגדיר נמי בא אלא דב"ש

וצרת אשתו אחות צרת כגון דוקא היינו הצרות את ב"ש

ע"י שנוצרו איסורים אלו שכל וכיו"ב חמותו ואם חמותו

אשתו אחות איסור דאין ב"ש סברי ובהם בנ"א מעשה

אח אשת איסור על חל בנ"א ע"י שנוצר וכיו"ב וחמותו

אבל ערוה, צרת צרתה אין ולפיכך בנ"א ע"י נמי שנוצר

באלו וכיו"ב אמו אחות וצרת מאמו אחותו וצרת בתו צרת

מאמו ואחותו בתו שהרי כלל התירום ולא ב"ש דברו לא

איסור בהן וחל שמים בידי שנוצרו איסורין הוו אמו ואחות

דכתיב דב"ש דטעמייהו דאמר פזי בן ר"ש לפי איסור. על
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ערוה צרות כל את ב"ש והתירו החוצה המת אשת תהיה לא

(כפי רבא לפי אבל צרות, דאיסור דרשה להו לית ב"ש א"כ

צרת דוקא התירו דב"ש דאמר השתא) מבינים שאנו מה

וכיו"ב בתו צרת אסרי אבל וכיו"ב חמותו וצרת אשתו אחות

אסורות, שהצרות דרשה איזה להו אית נמי ב"ש כרחך על

הפסוק דעיקר דלצרור מקרא דרשי דב"ש לומר אפשר ואי

מותרת, אשתו אחות צרת ולב"ש אשתו באחות מיירי הזה

מולקח צרות איסור דרשי דב"ש לומר צריך ע"כ אלא

מוקמי וב"ש ע"ב ח לעיל רבי כדדריש וייבמה וייבם ולקחה

בידי שנוצרו איסורין שהן וכיו"ב בתו בצרת דוקא ליה

אשתו אחות צרת אבל איסור על איסור בהן וחל שמים

איסור ואין בנ"א ע"י שנוצרו איסורין שהן מותרות וכיו"ב

דבר שרבא הגמ' הבינה ולמה וא"ת אחר. איסור על בהן חל

רבא דברי פשט הא בנ"א ע"י שנוצרו באיסורין דוקא

מיירי. איסור דבכל משמע איסור על חל איסור אין דקאמר

רבא א"כ דיבר איסורין בכל דרבא אמרת דאי משום וי"ל

לרבי רבא בין נפק"מ ומאי ב"ש דברי את לפרש רק בא

שאין ידעת וכבר דב"ש, טעמייהו לעיל דפירש פזי בן שמעון

בזה יש א"כ אלא אחר פירוש להוסיף התלמוד חכמי דרך

דבר איסורין בכל לא דרבא הגמ' סברא לפיכך נפק"מ. איזה

להגדיר בא ורבא בנ"א ע"י שנוצרו באיסורין דוקא אלא

כגון אלא ב"ש התירו שלא לומר ב"ש של ההלכה את מחדש

וצרת בתו צרת אבל וכו' חמותו וצרת אשתו אחות צרת

דבכל סבר ב"פ שמעון ורבי התירו, לא וכיו"ב מאמו אחותו

*** ב"ש. התירו דאיןצרות "משום" דב"ש טעמייהו

*** אחותכצ"ל. "איסור" מת נשא ואח"כ חי נשא אלא

קדים ומשניאשה אחכצ"ל. אשת איסור אתי דלא כיון

שלא ערוה צרת לה הויא אשה אחות אאיסור וחייל

מצוה אמרבמקום דרחמנא znd"ואסורה zy`" didz `l

xf yi`l dvegdבאיסור עליה קיימא שנולדה משעה ובתו

איסור בה נוסף לא אחיו שנשאה אע"ג הילכך בתו ערות

בתו ערות באיסור רק עליה קיימא אלא אביה לגבי אח אשת

"אשת מקריא ולא מעולם אחיו נשאה שלא כמי וחשיבא

ב"פ שמעון לרבי ולפי"ז ייבום. מצות בה אין ולכן המת"

דכתיב דב"ש "dvegd"טעמייהו znd zy` didz `lולרבא

דכתיב דב"ש dvegdטעמייהו "znd zy`" didz `l.

נורי בן יוחנן "דרבי" וחביבימדרביצ"ללאפוקי ידידי

הי"ו. אלימלך שמעון וכו'***הרב לצרות להם ונתקן בואו

ועורכיןבואוכלומר בהלכות דנין היו ששם הועד לבית

שם ונציע החכמים רוב לפי ההלכה את וקובעין הצבעה

רובם או כולם ויסכימו מתייבמות ולא חולצות הצרות שיהיו

אהלות (תוספתא דקתני הא וכן לדורות. ההלכה כך ותקבע

יח) zexyrndיח on dxhetl dilr dpnpe e`ea k"` el exn`

ונתכנס בואו ונּספרכלומר ונּמנה זו הלכה ונשאל הועד ִִָָבבית

המחייבין מן רבים המעשר מן אותה שפוטרין שאנו וימצא

ע"ב) כט (כתובות וכן לדורות, הלכה ותקבע e`eaאותה

sqei oa `aiwr lr geevpeבהלכה נדון ושם הועד לבית בואו

מאוד. זו בהלכה שהחמיר יוסף בן עקיבא על ונצווח זו

וכו' בואו דאמר נורי בן יוחנן מדרבי יוחנןלאפוקי רבי

כיון והו"א ביקש, לב"ה ב"ש בין שלום לעשות נורי בן

יב) א (אבות דדרש הוא `adeדהלל oexd` ly eicinlzn ied

mely scexe melyלפשרתו הסכימו תלמידיו הסתם מן א"כ

ההלכה ונתקבלה הועד לבית ונתכנסו ב"נ יוחנן רבי של

מכשיריםדחולצות, דב"ה שלוםקמ"ל אוהבי שהיו אע"ג

כלל. חליצה אותה מצריכין היו ולא ההלכה את כופפו לא

לי למה תו הא וכו' פוסלין ב"ה נפלנתייבמו דט"ס נראה

וצ"ל ליבפיסקא למה תו הא וכו' מכשירין ב"ש .נתייבמו

דקתני הא לכאורה פירושא, מכשיריןוהכי ב"ש נתייבמו

יוחנן רבי של פשרתו קבלו לא ב"ש דאף לאשמועינן אתא

א"כ פשרתו מקבלים היו דאם תתייבם ולא שתחלוץ נורי בן

אותה לפסול צריכין היו הדין כנגד ונתייבמה שהלכה זו צרה

קתני ואנן מדרבנן oixiyknלפחות y"a,לכתחילה משמע

מיתמה קא ליוע"ז למה תו קתניהא כבר d"aהא evlg

oixiyknלא כקנה ורכים שלום אוהבי שהיו דב"ה וקמ"ל

לא דב"ש פשיטא א"כ נורי בן יוחנן רבי של פשרתו קבלו

פשרתו. קבלו

"ובשלשה" עשר "ובשנים" עשר באחד נקראת מגילה

עשר "ובחמישה" עשר "ובארבעה" מסכתעשר במשנה

איתא עשרמגילה "בשלשה" עשר "בשנים"

עשר "בחמישה" עשר החיבור,"בארבעה" ו' בלא כולם

שבירושלמי, ובמשנה המשנה, שבסדר במשניות הוא וכן

ותשובת ד"ה ג סימן בראשית פרשת תנחומא ובמדרש

אתם, בנים ד"ה תתצא רמז ראה פרשת ובילקו"ש שאלה,

ודהכא. דמגילה ברי"ף הוא וכן

אגודות אגודות תעשו סבילתעשּוניקודולא פועל הוא כי ֵָ

עצמכם אתם כלומר עצמו הפעולה בעושה נעשית שהפעולה

אבל אגודות, אגודות תהיו ולא תעשּו חבורהלא תעשו לא ֵָ
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מת אתתעשּוניקודועל עושה שהאחד פעיל פועל הוא כי ֲַ

בבשרכם תעשו לא כלומר באחר נעשית והפעולה הפעולה

את עושה היד בבשרכם חבורה ידכם תעשה (לא חבורה

הסוגיא את להבין כדי בבשר). נעשית והפעולה הפעולה

בין לשוניים הבדלים שני שיש שתדע תעשוצריך לא

אגודות מתלביןאגודות על חבורה תעשו תעשולא א.לא

לא עצמכם אתם כלומר סביל פועל הוא אגודות אגודות

פועלתעשּו הוא חבורה תעשו לא אבל אגודות, אגודות ֵָ

לא כלומר לומרתעשּופעיל כשרוצים חבורה. בבשרכם ֲַ

סביל פועל לומר וכשרוצים אחת בת' אומרים פעיל פועל

לדוגמא תוי"ן, בשתי אתםexxerzאומרים פעיל פועל

אבל אחרים עצמכםexxerzzתעוררו אתם סביל פועל

אחריםekxazתתעוררו, תברכו אתם פעיל ekxazzפועל

תתברכו, עצמכם אתם סביל תלמדוecnlzפועל פעיל פועל §©ְַ

אגודותecnlzzאחרים תעשו לא ב. תלמדו עצמכם אתם ¦§ְִ

חבורה`cbשרשו תעשו לא אבל אחת ד' רק זה בשרש ויש

ושרשו גדידה מלשון הוא מת שניccbעל זה בשרש ויש

הגמ' פירוש וזה ליהדלתי"ן. מיבעי תתגודדו לא האי

מת על חבורה תעשו לא רחמנא דאמר א"כומשנילגופיה

חבורה תעשו לא תגודדולידכוונתו לא קרא אחתמא בתי"ו

באחרים הפעולה את שעושה פעיל פועל משמע דליהוי

נגדד ובשרו בבשרו גודד תתגודדושהאדם לא בשנימאי

אלא סביל, פועל דמשמע הואתוי"ן להכי דאתאש"מ

דהיינו סביל פועל שהוא אגודות אגודות תעשּו לא ֵָלומר

ופריך אגודות. אגודות תעשו לא עצמכם כוליהאתם ואימא

דאתא הוא ללמדלהכי באה הכפולה ת' שהאות אמרת את

המילה שאר אבל אגודות אגודות תעשו לא הפסוק שכוונת

על חבורה תעשו לא הפסוק שכוונת ללמד באה תתגודדו

תעשו לא לענין רק באה המילה כל דילמא הא לך מנא המת

ומשני אגודות. תתגודואגודות לא קרא לימא (כצ"ל)א"כ

דהא אחת "`dceb"בדל"ת eyrz `lכי בו ואין אגד שרשו

אחת דל"ת תתגודדואם לא דלתי"ן,מאי מינהבשני שמע

והיינותרתי נתכוין סביל דלפועל ש"מ תוי"ן בשני מדכתב

zeceb` zeceb` Eyrz `lש"מ דלתי"ן בשני ומדכתב ¥¨

והיינו נתכוין גדד znדלשרש lr dxeag eyrz `l.

אגודות אגודות תעשו עושיןלא שאלו הרואה הארץ עם

במחלוקת הדבר את תולה אינו אחרת עושין ואלו כך

אלו אומר אלא התורה, כוונת ומה הדין הוא היאך שנחלקו

תורות כמה יש כי אחרת תורה קבלו ואלו אחת תורה קבלו

יאחוז אחד וכל אמת וכולם יתברך מאתו וכולם לעולם ירדו

אומרים וכך לשמים. לבו שיכוין ובלבד שירצה בתורה

יתברך לעבודתו יש דרכים כמה כי בימינו האפיקורסין

לבדה היא אחת תורה כי יודעים ואינם לפניו רצויות וכולם

מליבם וריק הבל השקר נביאי תורות ושאר משמים ירדה

את לעבוד יכול אדם ואין בשמים. תורותיהם ותלו בדאום

עובדו אני והאומר יתברך, הבורא שציוהו בדרך אלא הבורא

את לנקות הבית בעל שמינהו לפועל הוא דומה שלי בדרכי

מנסה אחרים בדברים עוסק והיה תפקידו הזניח והוא המפעל

התוכנה את להשביח מנסה ללקוחות הסחורה את לשווק

תפקידו הזניח מה מפני עליו וכעס בעה"ב וכשראהו וכיו"ב,

עובד ודאי שלי, בדרכי למפעל מועיל אני לו אמר שציוהו

אתר על יפטרו שבעה"ב ומסתבר מבעה"ב רצון יפיק לא זה

למפעל הובא שלשמה התכלית את מקיים זה עובד אין כי

שכרו. מקבל הוא ועבורה

מת על חבורה תעשו בשרםלא לשרוט הגויים דרך כן

הגויים. מדרכי להבדילנו חפץ והקב"ה האבלות צער מתוך

שמחים שהם בדרך לא שוות הדעות כל אין כי לי נראה עוד

מי יש באבלות יש מדרגות וכמה מתאבלים, שהם בדרך ולא

ובוכה הרבה שמצטער מי ויש בפניו ניכר ואין מעט שמצטער

היא טובה דרך וכולם בגדיו וקורע יותר שמצטער מי ויש

בורא שמו יתברך בה' אמונה חוסר משום בהם ואין להתאבל

לעצמו מבקש הוא מתו על צערו שמתוך מי יש אבל האדם.

אמונה בו שאין בבשרו וחובל עצמו שורט והוא המות את

ופטירתו משמים שהכל לבו על נותן ואינו כלל יתברך בה'

ה' עצת יודע ומי לקרוביו וטובה למת היא טובה זה של

על להצטער ציותנו והתורה שמו, יתברך מחשבותיו ועומק

בעצמו וחובל ששורט עד מידי יותר יצטער לא אבל המת

כלל. אמונה בו שאין בו וניכר המות את ומבקש

מנהגא לי אמרת ואת איסורא אנא לך שהואאמינא דבר

אינו כך ואלו כך נוהגין שאלו הארץ עם רואה אם הדין מן

של הדין הוא היאך שנחלקו במחלוקת הדבר את תולה

אחרת תורה קבל וזה אחת תורה קבל זה אומר אלא התורה

אחד וכל אמת וכולם בעולם יש תורות שכמה לומר ובא

שהוא דבר אבל השמים, מן כולם כי שירצה בתורה יאחוז

תורה אין כי כולם אוחזין אחת תורה הארץ עם אומר מנהג

שכל הם שונים במנהגים אבל בלבד אחת אלא השמים מן

אבותיו. מנהג קבל אחד
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וכו' פסחים בערבי מלאכה לעשות שנהגו בערבימקום

ומעלה המנחה מן מלאכה עושין אין טובים וימים שבתות

ואסורין טפי חמירי פסחים ערבי אבל ע"ב ט בשבת כדאיתא

טעמא מפרש ובירושלמי היום. מחצות מלאכה בעשיית

axraדכתיב gqtd z` gafz myדמשמע "תזבח" ת"ל מה

ע"י אפילו נשחט פסח קרבן והא לשוחטו חייב עצמך אתה

במלאכתו עסוק שיהא לאדם לו נאה שאין מלמד אלא שליח,

עלב ויכוין מלאכה מכל פנוי יהא אלא קרב שקרבנו שעה

בדיני ויעסוק לו הזובח שליחו עם וכוונתו לבו ויהיה קרבנו

מחצות הוא פסח קרבן שחיטת דזמן וכיון פסח, קרבן וסדר

מלאכה. עושין שאין נוהגין שעה מאותה לפיכך היום

חכמים להם תיקנו הרבה זמנים בזמנםבזמניהם דהל"ל

ע"א ב במגילה כדמסיק הרבה זמנים ש"מ "בזמניהם" מאי

עיי"ש.

"הויא" איסורא לאו .הואצ"לוהתם

ליה דלית הוא מלאכה אומר הרואה התם יוחנןא"ל רבי

מתחילה פסחים, ממסכת הקשית לא למה ר"ל את שאל

ודחה מנהגא דהתם משום מפסחים הקשה דלא ר"ל השיבו

משיבו והשתא איסורא), לאו (והתם זו תשובתו יוחנן רבי

אומר דהרואה משום הוא מפסחים לו הקשה דלא דהא ר"ל

אומר ולכן בו. חזר לקיש שריש הרי ליה, דלית הוא מלאכה

בגמרא כתוב היה שכך וכו'אני אומר הרואה התם אל'

ש- סבר ר"תאל'והמדפיס ליההוא הואאמר אלא כן ואינו

של צ"לאלאקיצור וכו'וכך אומר הרואה התם .אלא

אוסרים וב"ה לאחים הצרות מתירין ב"ש יוחנןוהא רבי

הצרות מתירין ב"ש מדתנן להקשות לך היה לר"ל קאמר

מגילה. למסכת שהגעת עד מלהקשות המתנת ולמה וכו'

מגילה והא לר"ל יוחנן רבי ליה קאמר מאי החברים הקשו

החכמים וכל יוחנן רבי הענין הוא כך אבל ליבמות. קודמת

שנה חצי בכל הסדר על הש"ס את תלמידיהן עם לומדין היו

שנה בשלושים מסכתות הששים כל מסיימים שהיו עד מסכת

שנכנס מי והיה גאון. שרירא רב באגרת שמבואר וכמו

הש"ס את לומד ונמצא ברכות במסכת הרב כשהיה ללמוד

בתחילה לומדה ראשונה שהיא ברכות מסכת הסדר על

שנכנס מי והיה בסוף, לומדה אחרונה שהיא עוקצין ומסכת

משם עמם ולומד עירובין במסכת אוחז הרב כשהיה ללמוד

וכו' פאה ברכות שוב ומתחילין טהרות סדר סוף עד ואילך

שבת ומסכת שלו ראשונה מסכת היא עירובין שמסכת ונמצא

רבי אצל לקיש וריש הדרך, ע"ז וכן שלו אחרונה מסכת היא

ואיזה תחילה למד מסכתות איזה ידע יוחנן ורבי למד יוחנן

יוחנן רבי אצל ללמוד נכנס שר"ל לי ונראה אחרונות.

וסדר נשים סדר כל הסדר על משם ולמד יבמות במסכת

מועד ואח"כ זרעים למדו ואח"כ וטהרות וקדשים נזיקין

רבי לו אמר ולכן קושייתו ר"ל הקשה למגילה וכשהגיעו

מסכת כשלמדת מתחילה זו קושיא להקשות לך היה יוחנן

יבמות.

ד"ה חליצהרש"י "שחליצתה" הכהונה מן פוסלין ב"ש

***ד"השחליצתןצ"ל שחליצתן. לפי מכשירין וב"ה

כחולצת" "והרי לצורך כחולצותצ"לשלא הן .והרי

"והנבעלה"***ד"ה להן לאסור שנבעלו פוסלין וב"ה

***ד"הוהנבעלתצ"ל כמאן. "והוה" וכו' איסור אין

דליתהצ"ל"דליתא" כמאן ***בא"דוהויא ומיהו.

דפריך ***בא"דההואצ"ל"הא" ע"י. "שקורבתו"

***ד"השקורבתןצ"לקדושין וכו'. לצרות ונתקן בואו

פוסלת "חליצתה" חליצה דבעו .חליצתןצ"לוכיון

התם***ד"ה בפירושנואלאצ"ל"א"ל" בזה מ"ש ועיין

לגמ'.

ליהתוד"ה "קבעי" ומאי וא"ת דב"ש טעמא צ"למאי

***בא"דקמיבעיא ליה. דמסתברא פזימשום בן לר"ש

דב"ש מ"ט ליה אידמיבעיא צרות לענין לצרור לדרוש

"דשמעיה" ***בא"דדשמעינןצ"ללאו כי. אכתי וא"ת

***בא"דדרשינןצ"לרשי""ד מצוה. "ולמקום" דחדא

.ולבמקוםצ"ל

דכתיבד"ה בתחילה ה"א נמי דכתיב ואע"ג וכו' כיון

המדבר אל דהוי המדברה כמו החוץ אל נמי היינו החוצה

בשתי ומתי אחת בה"א אומר אימתי לגמ' בפירושנו עיין

ההי"ן.

תליד"ה מיתלא אשה אחות דאיסור וי"ל וכו' אתי דלא

וכו' פקע אי בגיליוןוקאי alכתב onwlc `ibeqa `zi` oke

ayiil devne `kd 'qez eazky dn lkk `icdl `"rונ"ל

לרבי סברא האי אמרינן דלקמן היכי כי לומר רצו דהתוס'

ופשוט. דב"ש אליבא לרבא נמי לומר צריך כן שמעון

בסוףד"ה "חזר" עצמו ורש"י וכו' הלל חזרצ"לבית

הכא,בו בו, חזר שרש"י התוס' כותבין מקומות בשמונה .

סנדל ד"ה ע"ב קיב שבת לענין, אי ד"ה ע"א צא ובשבת
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ד"ה ע"ב לג פסחים טמא, אבל ד"ה ע"א כד עירובין שנפסק,

ע"ב כג ב"ק יתנו, לא ד"ה ע"ב ט גיטין מתכשרי, לאימת

מפקידין. אין ד"ה ע"ב סד ע"ז ישמרנו, ולא ד"ה

ע"א אמרגמראיד יוחנן ורבי כדבריהם ב"ש עשו לא

התםעשו דקתני ע"ב י ברכות במשנה מחלוקתם `"xיסוד

izpkqe y"a ixack zexwl izhde jxca `a iziid ip` oetxh

jnvra aegl ziid i`ck el exn` mihqld iptn invra

d"a ixac lr zxaryלו אמר מי ור"ל יוחנן רבי וקמיפלגי

'eke ziid i`ckלו אמרו ב"ה תלמידי אמר יוחנן רבי ,i`ck

d"a ixac lr zxary jnvra aegl ziidב"ש תלמידי אבל

ועוברים כדבריהם עושין היו עצמם הם כי כך לו אמרו לא

שהרי כן לו אמרו ב"ש דתלמידי סבר ור"ל ב"ה, דברי על

מדרשם בבית מצוי היה ולא היה שמאי מתלמידי טרפון רבי

לו אמרו ושם ב"ש של מדרשם בבית אלא ב"ה i`ckשל

d"a ixac lr zxary jnvra aegl ziidלא ב"ש אף אלמא

כדבריהם. עשו

כדבריהם ב"ש עשו לא כדבריהם ב"ש עשו סברת מי

ועשו דעשו דמוכח טובא דוכתי אשכחן הא בתוס' הקשו כבר

הקשה מה מפני להקשות יש ועוד בצ"ע. זו קושיא והשאירו

הרבה הא וב"ה ב"ש של זו ממחלוקת רק יוחנן רבי לו

ועוד מהם. לו הקשה לא ולמה וב"ה ב"ש נחלקו מחלוקות

מחלוקות שהרבה ידע לא וכי לקיש דריש דעתיה סלקא מאי

רבי עם ורשב"ג מאיר רבי עם יהודה רבי החכמים נחלקו

נימא מי התנאים ממחלוקות מלאות המשניות וכל וכו' יהושע

וב"ה ב"ש מחלוקת על בשלמא ועוד תתגודדו. לא על דעברו

מחלוקות על יענה ומה כדבריהם עשו דלא לקיש ריש השיב

ובר כסברתו נוהג היה רשב"ג הסתם מן הלא החכמים שאר

ונראה החכמים. שאר כל וכן כסברתו נוהג היה פלוגתיה

חכמים כמה שיחלקו דאפשר מודה לקיש ריש דאף לענ"ד

מורה אחד וכל כסברתו יעשה אחד וכל מסויים בדין

אגודות אגודות תעשו לא משום בזה ואין כסברתו לתלמידיו

וחבריו רשב"ג שנחלקו ממחלוקות לו הקשה לא ולפיכך

אנא לומר אחד חכם יכול וכן וכיו"ב. וחבריו יהודה ורבי

אנא יאמר שכנגדו וחכם זו כסברא ויורה לי סבירא כפלוני

לא משום בזה ואין זו כסברא ויורה לי סבירא כאלמוני

כך לעשות לאלו מורין ב"ד או חכם אם אבל תתגודדו,

שנראה אגודות אגודות תעשו לא זהו כך לעשות ולאלו

ולפיכך אמת. הדרכים ששני מודה ב"ד שאותו תורות כשתי

בי"א לקרא לאלו הורו חכמים דהתם ממגילה לו הקשה

"מקום דקתני מפסחים הקשה יוחנן ורבי וכו', בי"ב ולאלו

אין לעשות שלא שנהגו מקום עושין מלאכה לעשות שנהגו

לא ולאלו מלאכה לעשות לאלו מורה שהמשנה הרי עושין"

וב"ה ב"ש ממחלוקת הקשה וכן תורות. כשתי ונראה לעשות

חכמים הורו וב"ה ב"ש מחלוקות דבכל ערוה צרות גבי

dyer d"ak dyer y"ak zeyrl dvexdו בעירובין כדאמרינן

ואלו כך יעשו שאלו החכמים הסכמת היא דכן וכיון ע"ב

אגודות תעשו לא על ועברי תורות כשתי נראה כך יעשו

ב"ש של מחלוקות מכל לו להקשות יכל ואמנם אגודות,

יבמותוב" מסכת היה לימודו תחילת לקיש שריש לפי אלא ה

שהיא זו ממחלוקת לו הקשה לפיכך לעיל שכתבנו כמו

מקשה וכן יבמות. במסכת הראשונה וב"ה ב"ש מחלוקת

היו אליעזר רבי של במקומו במתניתין מדקתני לקמן הגמ'

של בעירו שנמצא מי ה"ק דמתניתין דמשמע וכו' כורתים

שנמצא ומי העיר אנשי כמנהג עצים יכרות אליעזר רבי

וכיון העיר אנשי כמנהג יכרות לא עקיבא רבי של בעירו

הרי אחרת לעשות ולאלו כך לעשות לאלו פוסקת שהמשנה

איקלע דכי אבהו מרבי הקשו וכן תורות, כשתי נראה זה

לאתריה איקלע וכי שרגא מטלטל הוה דריב"ל לאתריה

זו בעיר עושה אחד דחכם דכיון מטלטל הוה לא יוחנן דרבי

דקאמר והא תורות. כשתי נראה ההיפך עושה זו ובעיר כך

לקיש ב"שריש עשו לא כדבריהם ב"ש עשו סברת מי

עמדוכדבריהם שבהן א.במחלוקות אופנים בשני דוקא היינו

וכגון קול בת "קודם לקמן כדאמר רובא ב"ה ונמצאו למנין

או רובא ב"ש ונמצאו שנמנו במחלוקות אבל רובא" דב"ה

יעשו לא שלמה כדבריהם ב"ש עשו ודאי כלל נמנו שלא

דאז כב"ה הלכה ואמרה קול בת שיצאה ב.אחר כדבריהם

ונמצאו למנין עמדו או למנין עמדו שלא במחלוקות אפילו

להקשות אין ולפיכך כדבריהם. ב"ש עשו לא רוב ב"ש

(עיין שמאי תלמידי עליו וחברו לעזרה עולתו שהביא מהלל

ואף נמנו ולא היה קול בת קודם דהתם עשו) לא בתוד"ה

וכן כדבריהם. ב"ש עשו גוונא האי דבכי מודה לקיש ריש

דהתם ב"ש כדברי שהטה מר"ט לקיש לריש להקשות אין

דקתני ixacהא lr zxary jnvra aegl ziid i`ck el exn`

d"aכדפירשנו) כך לו אמרו ב"ש דתלמידי מפרש לקיש ריש

כדאי לו אמרו ב"ש מדתלמידי ואדרבה עשו) לא ד"ה לעיל

טרפון א"ר מדקתני אבל עשו. דלא ש"מ וכו' לחוב היית

ריש על להקשות יש ודאי וכו' הבת צרת תבוא מתי תאבני
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דהא נמנו ולא קול בת קודם דהיינו לומר ואין לקיש

את מתירין ב"ש דקתני ממתניתין יוחנן רבי לו כשהקשה

סברת מי לקיש ריש השיבו אוסרים וב"ה לאחים הצרות

דפלוגתא ומוכח כדבריהם ב"ש עשו לא כדבריהם ב"ש עשו

ב"ש עשו שלא אופנים משני באחד היתה ערוה דצרות

למנין ועמדו קול בת קודם היתה שהפלוגתא או כדבריהם

הלכך קול בת אחר היתה שהפלוגתא או רובא ב"ה ונמצאו

מתי תאבני דאמר מר"ט לקיש ריש על לאקשויי לן אית ודאי

זה היה קול בת דאחר דכיון ואשאנה לידי הבת צרת תבוא

עשה אמאי רובא ב"ה ונמצאו למנין ועמדו קול בת קודם או

אע"ג יהוא משוקת ע"א) (טו לקמן דמקשה והא כב"ש. ר"ט

י"ל למנין, עמדו ולא היתה קול בת קודם יהוא שוקת דשמא

זה. היה קול בת שאחר לה קיימא דהגמרא

עשו לא "אומר" .אמרצ"לדרב

רובא דב"ה וכגון קול בת קודם אימא בעית מכאןאי

כאלו, אלו שוה להיות מנינם היה קרוב וב"ש שב"ה מוכח

ב"ה ונמצאו למנין ועמדו מסויימת בהלכה דנו שפעמים אלא

הועד לבית לבוא יכלו לא ב"ש מתלמידי כמה כי רובא

באותו עברו מב"ש תלמידים שאיזה או כולם עם להמנות

ב"ש ונמצאו אחרת בהלכה דנו ופעמים כב"ה, להורות זמן

או הועד לבית להגיע יכלו לא ב"ה מתלמידי כמה כי רובא

דקאמר והיינו כב"ש. להורות עברו מב"ה תלמידים שאיזה

רובא דב"ה רובא"וכגון" ב"ה נמי בעלמא אמרת דאי ,

משמע וכן רובא. וב"ה לומר לו היה "וכגון" קאמר אמאי

דקתני ע"ב יג dippgבשבת ziilra exn`y zekldd on el`e

dpenye d"a lr y"a eaxe epnp exwal elry oexb oa diwfg oa

meia ea exfb mixac xyr.

נינהו הדדי דכי היכא רובא בתר אזלינן כי עשו ומ"ד

טפי מחדדי ב"ש דכתיבהכא דרשי קא קרא שמאי בית

ב) כג miax(שמות ixg` didz `lהתם miaxוכתיב ixg`

zehdlופעמים הרבים אחר הולך שאתה פעמים כיצד, הא

נינהו הדדי כי אי הרבים אחר הולך miaxשאינך ixg`

zehdlמרובא טפי מחדדי מיעוטא miaxואי ixg` didz `l.

כאן "קרינן" עשו ***קריצ"לומ"ד בתי. "שתי" כגון

הסוגיא.שניצ"לדינים בכל לתקן צריך וכך ברי"ף הוא וכן

כי רבא אמר אלא וכו' תתגודדו לא אמרינן כי אביי אמר

וכו' תתגודדו לא גדולהאמרינן שבולים חבילת הוא עומר

לא תתגודדו לא רחמנא ואמר קטנה חבילה היא ואגודה

לא גדולה שהיא חבילה כלומר אגודות אגודות תעשו

מהי ורבא אביי בזה נחלקו קטנות. חבילות לשתי תפרידוה

קטנות. לחבילות להפריד הכתוב אסר שאותה גדולה חבילה

רחמנא אסר ואותה גדולה חבילה היא אחת עיר סבר אביי

דינים בתי שני רחמנא קאמר והכי קטנות לחבילות להפריד

העיר תחלק ולא אחרת והללו כך הללו יורו לא אחת שבעיר

מותרים ערים בשתי דינים בתי שני אבל אגודות, לאגודות

אחת חבילה לאו דמעיקרא אחרת והללו כך הללו להורות

לאו מעיקרא אחת בעיר דינים בתי שני דאף סבר ורבא הם.

וכי כך, והללו כך הללו להורות ומותרים הם אחת חבילה

ביה"ד חברי כל שמעיקרא אחת בעיר ב"ד כגון רחמנא אסר

קטנות לאגודות להפרד רחמנא עליהם ואסר הם אחת חבילה

אחרת. והללו כך הללו יורו שלא

שאני מקומות מקומות תיובתא מאי אבייוהאי אפילו

וליכא התיר מקומות בשני אחת בעיר דינין בתי בשני דאסר

מתיר דרבא כלל קושיא אינה דלרבא כ"ש קושיא שום עליה

ופריך אחד. במקום דינין בתי שני מאיאפילו לה ודקארי

לה כמקוםומשניקארי דשבת חומרא משום אמינא ס"ד

דמי סבריתאחד וכו' במקומו ת"ש דאמרית אנא כלומר

אביי על קשיא וליהוי דמי אחד כמקום דשבת חומרא דמשום

להקשות בא לא רבא על אבל אסור, אחד דבמקום דאמר

אחד מקום חשיב דשבת חומרא דמשום סבר אי דאפילו כלל

אחת. בעיר דינים בתי בשני שרי רבא מ"מ

דמי אחד כמקום דשבת חומרא משום אמינא מו"זס"ד

ג) לה כתיב(שמות דבשבת משום "mkizeayen"פירש lka

פשט זה ואין אחד, כמקום ומקומות מושבות כל הכתוב עשה

דבשני דהא ונ"ל דשבת. "חומרא" משום דקאמר הגמ'

הוא אחרת והללו כך יורו שהללו התורה התירה מקומות

דבר איזה אוסרין שבירושלים שראה הארץ שעם משום

בשתי הדבר את תולה אינו שמתירין וראה לצפת הלך ואח"כ

וחכמי אחת תורה קבלו ירושלים שחכמי אומר ואינו תורות

היו ישראל חכמי כל מתחילה אומר אלא אחרת תורה צפת

שהגעתי ועד בצפת ובין בירושלים בין הדבר את אוסרין

ובין בירושלים ובין ישראל חכמי בהם חזרו כבר לכאן

כיון שבת בדיני כן כשהדבר אבל הדבר, את מתירין בצפת

הלכותיהן ולומדים בהם נזהרים האנשים ורוב חמורים שהם

בירושלים ואומרין זה בדבר משיחין אנשים הרבה מצויין
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תורות ששתי סבור והשומע מתירין ובצפת זה דבר אוסרין

קבלו.

דמי אחד כמקום דשבת חומרא משום אמינא והשתאס"ד

דקתני מרישא ליה קשיא דהוה הא שפיר lyאתי enewna

zaya mingt zeyrl mivr mizxek eid xfril` iaxהוה ולא

דקתני מסיפא ליה `oilkeקשיא eid ililbd i"x ly enewna

alga ser xya.

וכו'אנן איקלע כי אבהו דרבי ת"ש קאמרינןדאמרינן הכי

הכי הכא עביד והיכי הכי הכא עביד היכי אבהו .רבי

אלא תתגודדו לא לאיסור קשורה אינה זו קושיא לכאורה

למה תימה כן ואם אבהו רבי של הנהגותיו על קושיא היא

אינה זו קושיא הא וכו' אבהו דרבי "ת"ש" זו לשון אמרו

שום אבהו דרבי ממעשה ואין בסוגיין הנדון לדין נוגעת

דקאמר דהא הגמ' הבינה דמתחילה ונ"ל לעניננו. לימוד

וכו' אבהו דרבי הוהת"ש אבהו מדרבי ליה קשיא קא הכי

באתריה מטלטל הוה ולא דריב"ל באתריה שרגא מטלטל

ובאתריה היתר נהגו דריב"ל דבאתריה ש"מ יוחנן דרבי

ופריך תתגודדו, לא על עברי והא איסור נהגו והאידר"י

קושיא ורבימאי ריב"ל של מקומן בני על קמקשית מאי

שאנייוחנן מקומות מקומות אמרינן הכיומשניולא אנן

הכא עביד והיכי הכי הכא עביד היכי אבהו רבי קאמרינן

עלהכי אלא אקשינן ור"י ריב"ל של מקומן בני על לאו אנן

ומורה הוא דין בית אבהו דרבי אקשינן גופיה אבהו רבי

יוחנן רבי של המובהק תלמידו היה אבהו דרבי וכיון הוראה

כוותי ס"ל איקלעמסתמא כי ואעפ"כ שרגא לטלטל דאסור ה

הוא היאך אומר והרואהו מטלטל היה דריב"ל לאתריה

הן תורות שתי ש"מ אלא אוסרו הוא והלא שרגא מטלטל

אחרת. תורה נוהגת זה ובמקום זו תורה נוהגת זה דבמקום

דלבני אע"ג לטלטל מותר ריב"ל של מקומו לבני ואמנם

מקומו מבני אחד יעבור ואם לטלטל אסור ר"י של מקומו

לטלטל לו אף מותר יהא ריב"ל של במקומו לגור ר"י של

במקומו וכשהיה חכמים התלמידי אחר נגררין הארץ דעמי

יהא ריב"ל של למקומו וכשעבר לטלטל אסור היה ר"י של

ליה דסבירא כיון גופיה יוחנן רבי אבל לטלטל, מותר

בעירו כשיהיה אפילו לטלטל לו אסור ודאי הוא דאיסורא

ומורה הוא ישיבה דראש כיון אבהו רבי וכן ריב"ל של

מיקלע אי אפילו יוחנן כרבי ליה וסבירא הוא הוראה

ואם גביה הוא דאיסורא לטלטל לו אסור דריב"ל לאתריה

ס"ל אבהו דרבי סברת מי ומשני תורות. כשתי נראה יטלטל

אלא כן אינו רביה יוחנן כרבי ס"לבהא כריב"ל אבהו רבי

אצלו הוא גמור דר"יוהיתר לאתריה מיקלע דהואוכי

דר"ירביה כבודו משום מטלטל הוה שאינולא והרואה

לא אומר אלא כאן יש תורות שתי אומר אינו שם מטלטל

ופריך מטלטל. היה נצרך היה ואילו לטלטל אבהו רבי הוצרך

שמעא שנצרךוהאיכא ויודע היום כל אבהו רבי עם דנמצא

כאן יש תורות ששתי ויסבור טלטל ולא שרגא לטלטל

יוחנן דרבי ובאתריה לטלטל שמתירה תורה נוהגת דבעלמא

ומשני לטלטל, שאסור תורה לשמעאנוהגת ליה רבידמודע

משום אלא עושה אינו והוא לטלטל שמותר מודיעו אבהו

פירש ז"ל ורש"י דר"י. שמעאכבודו איכא `edaוהא iaxc

iaxl ifge li`ed i"xc dixz`a lhlhne dizrc` wiqn `lc

lhlhnc `nlra eda`לסוגייתנו זו קושיא ענין מה לי וקשה

הלשון מאי א"כ ועוד אגודות, אגודות תעשו בלא דעסיקא

לשמעא ליה כלומרדמודע לשמעא ליה דמזהר למימר ה"ל

מודיעו פי' לשמעא ליה דמודע אלא יטלטל, שלא מזהירו

דר"י כבודו מפני רק אלא הדין מן אינו מטלטל שאינו שמה

בתו"י הי"ו אלימלך שמעון הרב וחביבי ידידי הראני ושוב

עיי"ש. זה מעין שכתבו הדף על הנדפסים

נמנעו לא הכי משום עשו לא בשלמא אמרת איאי וא"ת

סיבה להם היתה לא הלא נמנעו שלא קמ"ל מאי עשו לא

נמנעים היו לא ולכן עשו דלא קמ"ל גופא דהיא וי"ל להמנע.

נמנעים. והיו כדבריהם עשו אמינא דס"ד

נינהו ממזרים כריתות חייבי כריתותצ"לבני חייבי בני

נינהו וממזרים .נינהו

הטמאות" "וכל הטהרות כל סיפא .והטמאותצ"לדקתני

ד"ה "אם"רש"י חלב לו שיש מי וכו' בחלב עוף בשר

***ד"ה "באיסור"כצ"ל. מילה לגבי ר"ע אמר כלל

***ד"הביוםצ"לשבת "שנו". כבר הא לה קארי מאי

***ד"השנינןצ"ל רבי. לה דסבר שרגא מטלטל

כר"ש לויצ"ל"יהושע" בן יהושע ***ד"הרבי בני.

"בעי" חליצה דאמרי וכו' נינהו לאוין .בעוצ"לחייבי

כלתוד"ה לדקדק "חוששין" דאין וי"ל וכו' סברת מי

דבריו על כךחוששצ"לכך כל חושש יוחנן רבי אין ור"ל

לקיש. ריש דברי על לדקדק

דרביד"ה קול דבת משום וי"ל וכו' היא יהושע רבי

יוכיחו השמים מן שאמר לכבודו אלא יצאה לא אליעזר
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התם ודאיכדאמר מעצמה יוצאת קול הבת אם כלומר

אין חכם ע"י הוזמנה קול הבת אם אבל קול לבת שמעינן

יצאה מעצמה אלא קול בת הזמינו שלא ב"ה בה. משגיחין

רבי אבל כב"ה, והלכה לה שמעינן ודאי כב"ה הלכה ואמרה

מן כמותי הלכה אם שאמר קול הבת את הזמין הוא אליעזר

יצ ואז יוכיחו ויתכןהשמים כמותו שהלכה ואמרה קול בת אה

בת הזמין שהוא כיון רק כמותו הלכה שאין יודעים שבשמים

כבודו משום לפיכך יתבייש קול בת תצא לא אם זאת קול

יצאה.

דבניד"ה הכהן חיים רבי הרב ואומר וכו' אמרינן כי

בירושלמי כדמוכח בעירם קורין היו מהכפרים הוא

הדבור בסוף התוס' בירושלמישכותבים דאמר נראה וכן

וכו' עיר ***בא"דדבן הכניסה. יום ליה דקרי והא

בתורה לקרות יודעין אין הכפרים דבני אמרת אי בשלמא

ליום קרי הכי ומשום שם להם שיקראו לעיר ובאין ובמגילה

לשמוע לעיר נכנסים הכפרים שבני הכניסה יום וחמישי שני

בקיאין הכפר דבני דאמרת השתא אלא התורה קריאת

הם נשארים הא הכניסה יום וחמישי לשני קרי אמאי לקרות

מתרצים לעיר, נכנסים ואינם שבעירםבכפר כלומרלפי

ובחמישיבכפרם בשני הכנסת לבית לבוא מתאספים היו

בתורה לעיר'לקרות 'כניסה איננה כניסה כלומר (כצ"ל)

***בא"ד הכנסת'. לבית 'כניסה דבןאלא בירושלמי דאמר

עיי"ש.בןצ"ל ה"ג פ"ב מגילה בירושלמי והוא

מביאיםד"ה היו במתכוין וכו' אליעזר רבי של במקומו

וכו' קתניעצמם אמאי להו `xfril"דקשיא iax ly enewna"

'eke mizxek eidאליעזר שרבי מפני כך נהגו מקומו בני הלא

למיתני ליה והוה כך mivrפסק mizxek "xne` xfril` iax"

zaya mingt zeyrlלאשמועינן אתא דמתניתין ומשני ,

משום לכך צריכים שיהיו עצמם מביאים היו דבמתכוין

מצוה .חיבוב

ע"ב נמנעוגמראיד לא מב"ה ב"ש בשלמא

נינהו טהרות לב"ש דב"ה זצ"ל"דטמאות" הרב מורי

הגמ' לשון נינהוהגיה טהרות לב"ש דב"ה דטהרות

היו לא ב"ה ודאי דהא כלל מיירי לא דב"ה דבטמאות

כלים אלא ב"ה לשיטת טמאים שהם כלים לב"ש משאילין

וה"ק להם משאילים היו ב"ה לשיטת טהורים בשלמאשהם

דב"ה דטהרות נמנעו לא הלל מבית טהוריםב"ש כלים

לב"ש משאילים ב"ה נינהושהיו טהרות לשיטתלב"ש אף

ימנעו ולמה הם טהורים לאב"ש אמאי מב"ש ב"ה אלא

טהרות משאיליםדב"שנמנעו ב"ש שהיו טהורים כלים

נינהולב"ה טמאות הם.לב"ה טמאים ב"ה לשיטת

נמנעו לא "למה" מב"ש ב"ה נמנעוצ"לאלא לא .אמאי

לה אית קלא צרה דתימא הרבמהו וחביבי ידידי הקשה

הגמ' דפריך ע"א לעיל הי"ו רובין eyrיוסף zxn` i` `l`

erpnp `l i`n`שצרה מפני נמנעו דלא תירץ לא מה מפני

לצרה אין שבאמת יודעת דהגמ' לו ותירצתי לה. אית קלא

דתימא מהו אלא קלא לה אית דבאמת קאמר לא והכא קלא

מפני נמנעו דלא לעיל תירץ לא ולכך קלא, לה אית צרה

קלא. לה לית דבאמת קלא לה שיש

וכו' אע"פ אלעזר א"ר רביגופא זה דאין בתוס' כתבו

שמוע בן אלעזר רבי אלא אמורא שהוא פדת בן אלעזר

דברי על הוא 'גופא' כשאומר כלל שבדרך ואע"ג התנא.

מצינו כבר מר', 'אמר אומר תנאים דברי על אבל אמוראים

ע"א יח ברכות תנאים. דברי על גופא xnyndשאומר `teb

'eke znd z`ע"א מט ושם ,oinzeg oi` xne` iax `teb

mizyaע"א כו שבת ,ixva oiwilcn oi` xne` `"ayx `teb

'ekeע"א קטז שם ,'eke mipin ixtqe mipeilbd `tebקיז שם ,

eke'ע"ב ziag el dxayp.כיו"ב הרבה ועוד ,

לאוין מחייבי ממזר יש דאמר עקיבא מדרבי ולאפוקי

אמרו למה א"כ עקיבא מדרבי לאפוקי אתו אי `t"rוא"ת

inn `l` xfnn oi`y micen zexva d"ae y"a ewlgpy

'eke exeqi`yלענין הצרות לענין המחלוקת בין הקשר מה

כדעת שנתייבמה ערוה דצרת דכיון ונ"ל ממזר. דין הגדרת

לנכרי מתקדשת היתה אם אבל לב"ה ממזרים בניה היו ב"ש

היו לא לכן לב"ש אפילו ממזרים בניה היו לא ב"ה כדעת

ממהרות היו אלא אותן שייבם ליבם עצמן מזמנות הצרות

שרצו ב"ש תלמידי מקצת היו לפיכך לנכרי, ומתקדשות

בניהן שיהיו כב"ה לנכרי שנתקדשו הצרות על לגזור

לאוין מחייבי שנולד מי דכל אומר ר"ע דהא מדרבנן ממזרים

כדי מ"מ כר"ע סברי לא דב"ש ואע"ג מדאורייתא ממזר הוי

ממזרין שיהיו ונגזור לדבריו ניחוש האיסור מן להרחיקם

אלעזר רבי קמ"ל zexvaמדרבנן, d"ae y"a ewlgpy t"r`

micenלב"ה xfnnב"ש oi`yמדרבנן innאפילו `l`

zxk yepre dexr xeqi` exeqi`yאפילו כר"ע פסקינן דלא

מדרבנן.
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בפונדק עמו גורסיןולנה פאבפונדקייש גיטין במשנה כמו

גורסין ויש ביתבפונדקע"א לומר שרוצה מקום בכל ואף .

אומר פעמים ע"אפונדקמלון קכב ולקמן הכא dlgeכמו

wcpeta ede`iade mdn cg`ה"ה פ"ג מו"ק xcdובירושלמי

'eke wcpetaאומר ופעמים ע"בפונדקי, פ קדושין oyieכמו

iwcpeta mdnrע"א מד eke'ובמנחות i"`a iwcpeta xcd.

והאמת שנאמר מה אהבו(כצ"ל)לקיים והשלום

יב) משנה פ"א (אבות דקתני ב"ה זה `xne"השלום" lld

mely scexe mely ade` oxd` ly eicinlzn iedזה "האמת" .

לשקר מוכן היה ולא האמת אחר רודף שמאי שהיה ב"ש

ע"ב טז בכתובות כדאיתא השלום מפני cvikאפילו x"z

mixne` d"ae `idy zenk dlk mixne` y"a dlkd iptl oicwxn

e` zxbig dzidy ixd d"al y"a odl exn` dceqge d`p dlk

dceqge d`p dlk dl mixne` `neq(בתמיה)dxn` dxezde

'eke wgxz xwy xacnלא הגרים את לקרב בשביל ואפילו .

כדאיתא לקרבן בשביל משקר היה הלל אבל לשקר מוכן היה

ע"א לא dnkבשבת l"` i`ny iptl `ay cg` ixkpa dyrn

mkl yi zexez,t"ray dxeze azkay dxez mizy l"`,l"`

n"r ipxiib jpin`n ipi` t"raye jpin`n ip` azkay

azkay dxez ipcnlzy,dtifpa e`ivede ea xrb.lld iptl `a

dixiib,dil jit` xgnl c"b a"` l"` `nw `nei,`de l"`

ikd il zxn` `l lenz`,lrc zknq `w icic ilr e`l l"`

ilr jenq inp dt.i`ny iptl `ay cg` ixkpa dyrn aey

lbx lr cner ip`yk dlek dxezd lk ipcnlzy n"r ipxiib l"`

zg`,eciay oipad zn`a etgc.'eke lld iptl `aוהיינו

eciayדקאמר oipad "zn`a" etgcהאמת מידת על לרמוז

לתלמידיו הלל להו דקאמר והיינו תמיד. בידו אוחז iedשהיה

mely scexe mely ade` oxd` ly eicinlznשקרו כלומר

השלום מפני משקר שהיה אהרן כמו השלום מפני

והיינו נתן. דרבי באבות שנאמרכדשמפרש מה לקיים

אהבו והשלום אלווהאמת "והשלום" ב"ש אלו "והאמת"

ביניהם. אהבה מידת נוהגין שיהיו אותם ציוה "אהבו" ב"ה

ע"ב יג בעירובין ixacאיתא el`e el` dxn`e lew za d`vi

ke d"ak dklde od miig midl`ixac el`e el`y xg`n i

'eke ozenk dkld reawl d"a ekf dn iptn od miig midl`

אלא כב"ש הלכה האמת בנקודת דבאמת בזה ופירשו

בין והנשמה הגוף בין והפשרה השלום עולם שהוא שבעוה"ז

שהוא ובעוה"ב כב"ה הלכה נקבעת והרוחניות הגשמיות

דברי ואלו "אלו דקתני והיינו כב"ש הלכה האמת עולם

אלהים דבר וזה בעוה"ז אלהים דבר זה כי חיים" אלהים

ע"ב ו בעירובין דקתני והיינו dkldבעוה"ב. mlerl `ipz

dyer d"a ixack dyer y"a ixack zeyrl dvexde d"ak

לומר d"akדקדקו dkld "mlerl"הלכה הזה לעולם כלומר

כב"ה הלכה אין האמת עולם שהוא הבא בעולם אבל כב"ה

ובכל הדור מנהיגי שני הם והלל שמאי כי ודע כב"ש. אלא

כי ואהרן משה בחינת והם והלל שמאי בחינת יש ודור דור

ע"ב) ו (סנהדרין אמרו ואהרן משה `xneעל did dyn oke

mely scexe mely ade` oxd` la` xdd z` oicd aewiכלומר

השלום בשביל אפילו משקר היה ולא אמת בחינת היה משה

בשביל משקר והיה ופשרה שלום בחינת היה אהרן אבל

ובניו-היא אהרן ברכת כהנים-שהיא ברכת סוף ולכן השלום

והנה ומהותו. עבודתו ותכלית סוף זה כי "שלום" המילה

ולכן האמת מידת אוחז שהיה משה בבחינת הוא שמאי

שהביא משה בחינת שהוא כשמאי הלכה האמת בנקודת

ג) יט (שמות תורה במתן וכתיב לישראל dlrתורה "dyne"

'ebe xn`l xdd on 'd eil` `xwie midl`d l`"ומשה"

סיני הר נקרא התורה נתנה שעליו וההר שמאי גימטריא

ע"א פט בשבת כדאמרינן שנאה לשון שהוא רבותינו ואמרו

eilr mlerd zene`l d`py dcxiy xd ipiq xd i`nתמצא ולכן

שהוריד משה בבחינת הוא כי "שנא" בגימטריא "שמאי" כי

שלום רודף שהיה אהרן בבחינת הוא והלל סיני, מהר תורה

הלל אמר לכן אהרן בחינת היה שהלל eicinlznוכיון ied

mely scexe mely ade` oxd` ly.בעצמו הלל הוא אהרן כי

בגימטריא הוא בעלי`ipcוהלל בין הפשרה מידת שהוא

בשם הוא המשפט אבל וכיו"ב לאשתו בעל ובין `midlהדין

א) פב (תהלים `midlכדכתיב axwa l` zcra avp midl`

hetyiמה מקצת תבין ובזה אלהים. הדיינים נקראו כך ומפני

המאמר בתחילת שם `xeqשאמרו xne` b"dix ly epa `"x

reval(פשרה לעשות לדיינים heg`(אסור f"d rvead lke

u`ip jxa rveae xn`p f"re u`pn f"d rvead z` jxand lke

`ed midl`l htynd ik xn`py xdd z` oicd aewi `l` 'd

mely ade` oxd` la` xdd z` oicd aewi xne` did dyn oke

mely scexeביה כתיב בפשרה דמיירי הפסוק "lld"כי ik

'd u`ip jxa rveae eytp ze`z lr ryxדעתו הלל כלומר

הרי דיין להיות יבוא אם ולפיכך הפשרה אחר רודפת ונפשו

לאמיתו אמת דין מוציא ואינו הדין את בוצע שהוא רשע הוא

דקתני htyndוהיינו ik xn`py xdd z` oicd aewi `l`

`ed midl`lאדני בשם ולא אלהים בשם הוא המשפט כלומר
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יעסוק שאם במשפט לעסוק צריך ואינו אדני בשם הוא והלל

פשרה לעשות יבוא oicdבמשפט aewi xne` did dyn oke

xdd z`"ומשה" אמת מידת שניהם כי שמאי זה משה

שמאי melyגימטריא scexe mely ade` oxd` la`הלל זה

אינו לדין אבל פשרה לעשות ובא השלום אחר רודף שהיה

הדין לבית מחוץ אבל דין אלא ראוי אין הדין בבית כי ראוי

מנהיגים שני כשיש אלא מתקיים העולם ואין הפשרה. ראויה

והוא משה בחינת שמאי-והוא בחינת האחד ישראל, גדולי

אהרן בחינת הלל-והוא בחינת והאחד והדין, האמת בחינת

כשתראה דעתך תנוח ובזה והפשרה, השלום בחינת והוא

ישראל מנהיגי ושני בכה. וזה בכה זה ישראל גדולי הנהגת

הלל בבחינת והשני שמאי בבחינת שהאחד ודור דור שבכל

הם הרי וב"ה כב"ש בזה זה ורעות חיבה נוהגים כשיהיו

מרוחו עליהם מאציל והקב"ה הזקנים שבעים בבחינת

נביאים ואף הקדש רוח בעלי תבונה בעלי עצה בעלי ונעשים

וכתיב "שבעים" בגימטריא עולה והלל" "שמאי כי נעשים

כה) יא (במדבר הזקנים שבעים `eilגבי xacie opra 'd cxie

gepk idie mipwfd miray lr ozie eilr xy` gexd on lv`ie

etqi `le e`apzie gexd mdilr.

בזה זה נוהגין וריעות שחיבה כתיבללמדך דבקרא אע"ג

"ead`" melyde zn`deזה נוהגין "שאהבה" ללמדך קתני לא

אלא בזהבזה זה נוהגין ורעות" "שחיבה כיללמדך .

אדם יש עבודה כך כל ואינו הלב מן הנמשך דבר היא אהבה

שליבו אדם ויש זה אדם או זה מאכל לאהוב מושכו שליבו

אבל אחר. אדם או אחר מאכל לאהוב ורעותמושכו חיבה

לשון "חיבה" המידות, מעבודת כתוצאה הבאה אהבה היא

בכל משתדלים ב"ש שהיו "רע" לשון ו"רעות" "חובה"

'הרעים' הדברים ואת 'החובות' את לראות שלא כוחם

והיינו שבהם הטובים והדברים הזכויות את אלא הלל שבבית

לרעות. הרע ואת לחיבה החובה את שהופכים ורעות חיבה

תורה, שאמרה ל"אהבו" מגיעים היאך ללמדך התנא ובא

לראות שלא תמיד שישתדל ורעות חיבה מידת ע"י זה הרי

את שהופך וע"י כך על ויתפלל שבחבירו והרע החובות את

לאהבתו מגיע זה ע"י לרעות הרע ואת לחיבה החובות

זה. והבן לאהבה איבה שמהפך

"הם" וממזרים נינהו כריתות .נינהוצ"לדחייבי

הוא איסורא נמי ספק הוא דאיסורא הודאי מן ישומ"ש

הואמפרשים איסורא נמי ישספק תורה איסורי שבכל

דאורייתא דספיקא הודאי מן כמו הספק מן להתרחק לאדם

קאמר יוחסין בענין דוקא מפרשים ויש מדאורייתא. לחומרא

ו) ז (דברים d'דכתיב xga ja jidl` 'dl dz` yecw mr ik

dlebq mrl el zeidl jidl`ואבנים יקר כלי היינו וסגולה

שצריך חז"ל למדו ומכאן אותם גונזין שהמלכים טובות

אשה יקח ולא מיוחסין בנים לו שתביא מיוחסת אשה ליקח

הוו ולא מיוחסין שאינם בנים לו ותביא איסור ספק שהיא

סגולה. בכלל

רישא היינו בזה זה נוהגים ורעות דחיבה קמ"ל ומאי

ולא הודאי מן שנמנעו אמר דר"ש אמינא ההוה לפי בשלמא

היו דלא דאשמועינן ר"ש בדברי חידוש יש הספק מן נמנעו

בזה זה ורעות חיבה נוהגים היו ולא לאלו אלו מודיעים

איסור ספק בה שיש דאשה הספק מן נמנעים היו לא ואעפ"כ

לא דר"ש דקאמרת השתא אלא ממנה, לפרוש צריך אין לאו

אתא כרחך על א"כ הסתם את אלא התיר הספק את

חיבה נוהגים שהיו דכיון לחוש אין דבסתמא לאשמועינן

אותם מודיעין היו איסור זו באשה היה אילו בזה זה ורעות

*** רישא. ורעותהיינו "דאהבה" קמ"ל צ"לומאי

ורעות בברייתא.דחיבה כמו

קמ"ל ר"שהא ודברי אחת בברייתא הרישא היתה מתחילה

דקתני דר"ש אומרים התלמידים והיו אחרת erpnpבברייתא

mzqd on erpnp `le i`ced on odדקתני הברייתא על פליג

jcnll y"an d"a `le d"an miyp `yiln y"a erpnp `l

dfa df oibdep zerixe daigyחיבה נוהגין היו דלא סבר דר"ש

צריכין אינן ואעפ"כ אותם מודיעין היו ולא בזה זה וריעות

היא כשרה אשה דסתם שמעון רבי דסבר הסתם מן לפרוש

וצירף זה תנא בא לפיכך אחריה. ולבדוק לדקדק צריך ואין

דקתני לברייתא שמעון דרבי הברייתא eke'את ewlgpy t"r`

jcnll y"an d"a `le d"an miyp `yiln y"a erpnp `l

dfa df mibdep zerxe daigyתנא ההוא ר"שולימדך דכולה

פליגי.היא ולא

נורי בן יוחנן רבי "דאמר" שמע הכללאמרצ"לתא וזה .

אומר אמוראים דברי ומביא ת"ש כשאומר בידך y"zיהיה

ipelt "xn`c"לקיש ריש דאמר ת"ש רב דאמר ת"ש כגון

אומר תנאים דברי ומביא ת"ש וכשאומר "`xn"וכיו"ב y"z

ipeltנפל שלנו ובדפוסים וכיו"ב. יוסי רבי אמר ת"ש כגון

שנדפס המקומות מקצת ואלה גדול שיבוש וצ"לxn`cבזה

xn`ע"ב יט wecvברכות iaxa xfrl` iax "xn`c" y"z'פס ,
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ע"א "xn`c"צד y"zf"aixע"א יב תענית ,iax "xn`c" y"z

wecv iaxa xfrl`ע"א קלא ב"ב ,ozp iax el "xn`c" y"z

iaxlצ"ל בכולם ,xn`המקומות מקצת ואלה כמוהם. ורבים

ע"אxn`cוצ"ל`xnשנדפס כא ler`מו"ק xn` y"z,

ע"א קח l`enyיבמות xn` dcedi ax xn` y"zצו כתובות ,

xif`ע"א iax xn` y"zע"א יט קדושין ,eaii` iax xn` y"z

i`pi x"`ע"א קה ב"מ ,eda` iax xn` y"zצ"ל בכולם ,

xn`c.

בישראל רווחת זו הלכה בכלהיאך הזו כלשון אין

נופל לשון לנקוט שרצה לפי כאן, רק והברייתות המשניות

הרווחה לשון "רווחת" הוא צר מקום לשון "צרה" לשון על

נעשה היאך וה"ק וקושי דוחק בלא מרווח מקום הוא

מצינו גמרא בלשון ואמנם "הרווחה". לה שתבוא ל"צרה"

ע"ב נז seraבחולין jxi zheny l`xyia zgeex dkld `lde

dtxhשאלו ומהכא גמרא לשון אלא ברייתות לשון אינו אבל

זו. לשון

ד"ה מיאוןרש"י בת "והקטנה" וכו' איש אשת ובספק

***בא"דולקטנהצ"ל אשת. ספק קרי מיאון בת ולקטנה

ונפקא ממאנת דלמא מיאנה-ודאיאיש לסוף דאי נראה ואין

מיאנה-השתא לא לסוף אם ואפילו היא, איש אשת לאו

גדלותה משעת אלא היא איש אשת לאו ודאי קטנותה בשעת

רש"י אומר לכן איש. אשת נראהתהיה אחרינא לישנא

וכו ***בא"דשכיב ר"מ'. ספק "בעילתו" אומר יוסי רבי

תלויה "בעילתו" בתרוייהואומר גרסינן ע"א ע"ד בגיטין

***בא"דבעילתה מחלוקת. "אותו" בה נחלקו צ"לע"כ

***בא"דאותה יחוד. עידי הן הן "דאמרי" צ"לולב"ה

אמרינן ***בא"דדאמרי דאליבא. התם ומוקמינן

אשתו דמגרש וב"שצ"ל"דב"ה" .דב"ה

גירסאתוד"ה להאי וכו' מב"ה נמנעו לא ב"ש בשלמא

להו מודעי אודועי עשו דלמ"ד אלא מהכא מוכח אבללא

דהגמרא קשה וזה להו מודעי הוו דלא אפשר עשו לא למ"ד

dpin"אמרה rny" edl ircenc e`l `l`אומרת הגמ' ואין

כלל. ספק בו שאין ברור דבר שהוא במקום אלא מינה שמע

"מחמיר"***בא"ד ב"ש מקום .מחמיריןצ"לדבכל

"אגודות"***בא"ד משום עשו דלא טעמא צ"לדהא

אגודות בהמשךאגודות "אגודות"וכן דהרואהדליכא

אגודותצ"ל דלאאגודות דטעמא לעיל אמרינן הא וא"ת .

קול בת משום או רובא דב"ה משום הוי כדבריהם ב"ש עשו

מינייהו שחדא דבמקום וי"ל הוא. אגודות אגודות משום ולאו

חייבין לשואל הוראה להורות כשבאים ודאי רובא הוי

לשואל כן להורות חייב המיעוט ואף הרוב כדעת לו להורות

לעשות ויכול הרוב כדעת לעשות מחוייב המיעוט אין אבל

מחוייב ואדרבה להוראה והגיע חכם הוא שהרי עצמו כדעת

הרוב כדעת יעשה ולא נכון לו שנראה כפי לעשות הוא

(שמות דכתיב קרא דעיקר בהלכה. טעות לו נראה זה שהרי

ב) zehdlכג miax ixg`רובא בתר דאזלינן ילפינן ומיניה

לדון לפניהם ונתבע תובע כשבאים דהיינו משתעי דין בבית

לשאול אדם כשבא וכן הרוב אחר להורות מחוייבין אזי

הרוב ע"פ לו להורות מחוייב המיעוט אף יעשה כיצד הלכה

כפי לעשות מחוייב חכם כל ודאי לעצמו לעשות לענין אבל

ש דבר יעשה ולא נכון לו זהשנראה וכל טעות, לו נראה

אסור לרואה ניכר שהוא בדבר אבל לרואה ניכר שאין בדבר

אגודות, אגודות משום בזה שיש עצמו כדעת לעשות לחכם

חוץ כסברתם לעשות לב"ש להם יש רובא דב"ה אע"ג הלכך

וכן אגודות. אגודות משום ביה ואית לרואה שניכר ממקום

והמיעוט היא כרובא אלא מרובא עדיפא תהיה לא קול בת

ביה ואית לרואה שניכר ממקום חוץ כסברתו לעשות צריך

אמרה ולא קול בבת דייקו השמים ומן אגודות, אגודות משום

דברי ואלו "אלו אמרה אלא אמת ב"ה דברי או כב"ה עשו

יכולין ב"ש דאין אמרת ואי כב"ה" והלכה חיים אלהים

הא חיים אלהים דברי ואלו אלו מאי כלל כדבריהם לעשות

דברי כלל אינם ב"ש ודברי חיים אלהים דברי ב"ה דברי

ב"ש על לאסור באה לא קול דבת ש"מ אלא חיים אלהים

לציבור הלכה להורות עליהם לאסור אלא כדבריהם לעשות

מ"מ עצמן כסברת לעשות הם דצריכים ואע"ג כדבריהם.

אגודות. אגודות משום אסור לרואה שניכר במקום

הוהד"ה אמורא אלעזר רבי האי הוה ואי וכו' בני פשיטא

ליה דפשיטא האמוראא"ש אלעזר הלכהלרבי דאין

ע"אכר"ע מט לקמן oiaiigyדתנן lk xne` ipnizd oerny

"eixack dklde" miny icia zxk eilrמיתמה דקא והיינו

כשמעון דהלכה נינהו" כשרים לאוין חייבי בני "פשיטא הגמ'

אלעזר רבי צריך היה ולמה בהדיא במתניתין כדפסק התימני

מדר"ע "ולאפוקי משני מאי א"כ וא"ת זאת, ללמדנו האמורא

ליה איצטריך לא ודאי הא לאוין" מחייבי ממזר יש דאמר

דפרק המשנה את וסתם רבי דחזר כיון וי"ל מר"ע. לאפוקי

רבי ביה הדר אימא כר"ע ע"א) צב (לקמן רבה האשה

להורות וחוזר התימני כשמעון בה שפסק ראשונה ממשנה
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***בא"ד עקיבא. כרבי הלכה דאין אלעזר רבי קמ"ל כר"ע

"בנה" מת ואח"כ "בעלה" מת לה בעליךצ"לואמרו מת

בנך מת ***בא"דואח"כ ליה. שמיע לא ברייתא האי

לא התלמוד את שסידר אשי רב פשיטא. שהקשה זה למקשן

רב של מדורם בבבל פעלו ישיבות כמה אלא סדרו מדעתו

היה דור וכל ומתרצים ומקשים במשניות דנות והיו ושמואל

התלמידים והיו בסוגיות הישיבה בדיוני מהלכים עוד מוסיף

ותירצו שהקשו מה וכל בישיבה שנאמר מה כל משננים

בדור שהיה אשי ורב דורות. ששה במשך היה כך בסוגיא,

בני אין בישיבות שהצטבר החומר ריבוי שמחמת ראה הששי

תלמידים אסף ולכן בע"פ הכל לזכור עוד יכולין הישיבות

סורא הגדולות מהישיבות ובעיקר הישיבות מכל ותיקים

שנאמרו המהלכים כל מפיהם ושמע ונהרדעא פומבדיתא

וכשהיו אחד לתלמוד יחד וערכם ומשנה משנה בכל בישיבות

רב כתב השמועה בענין נחלקים אחת מישיבה תלמידים שני

כל לא הלכך הכי. דאמרי ואיכא הכי דאמרי איכא אשי

לא שהאומרה סוגיא ויש נאמרו אחד מאיש התלמוד סוגיות

אחרת. בסוגיא בש"ס מובאת שהיא אע"ג ברייתא איזו ידע

משוםד"ה ברייתא הך דעיקר ר"י ואומר וכו' ב"ש אלא

מתניתין לה קתני הכי דלגבי לה קתני ומהצרות כצ"ל

מרובעות סוגרים בתוך בדפוסים להשהוסיפו קתני ולכך

דהכא מתניתין שיבוש.גבי לי נראה

וכו'ד"ה ב"ה כדברי "דאתי"נעשה כהונה צ"ללענין

***בא"דדאתו "דהא". קרא ול"ל תועבין בניה ואין

(ע"ב)האצ"ל ***בא"ד איצטריך. היא(כצ"ל)ועוד ליה

תועבין שבניה תועבה מלשון תדרוש דלא דה"ללמעוטי

משמע תועבה וכתב עליה דקאי דמשמע מתועבת כי למיכתב

***בא"ד בניה. ובין היא בין אכולהו בנידקאי נמי ואי

דהיא גרושתו מחזיר בני להכשיר יש פסולים לשוק יבמה

כתיב תועבהתועבה צרתה ואין למימר אתא דלא ונימא

תועביןאלא בניה דכיוןואין מינה יבמה נילף אכתי וא"ת .

אין יבמה אף תועבין בניה דאין גרושתו במחזיר קרא דגלי

מחזיר כמו היא לאוין איסורי נמי יבמה דהא תועבין בניה

דהא כן לומר אין הרש"ש)ואיכאגרושתו, למימר(כצ"ל

דיבמה למידק תועבין(כצ"ל)דאתא בניה .לשוק

ע"א שנטרפהגמראטו עד הדבר את לגמור הספיקו לא

חבריהשעה רוב והיו באושא היתה סנהדרין זמן באותו

שהיה נורי בן יוחנן לרבי נשמעין והיו מהגליל הסנהדרין

להם אמר ואז שבהם גדול והיה הגליל להןמבני ונתקן בואו

מתייבמות ולא חולצות שיהו לביתלצרות בואו כלומר

שאנו וכיון ונּספר ונּמנה זו הצעה ונציע סנהדרין של ִִָָהועד

הועד בבית להתכנס שבאו ועד ההלכה כך תיקבע רוב

השנה בראש כדאמר ליבנה סנהדרין וגלתה השעה נטרפה

ע"א zepglלא zifbd zkyln `xnbn oixcdpq dzlb ocbpke

`ye`ne `ye`l dpaine dpail milyexine milyexil zepgne

'eke dpailוחבריו תלמידיו הסנהדרין חברי רוב היו וביבנה

בדרום ותלמידיו הוא יושב עקיבא רבי שהיה עקיבא רבי של

בן יוחנן דרבי פלוגתיה בר עקיבא ורבי ליבנה סמוך הארץ

נפסקה לא ולכן א פסקא דברים בספרי עיין מאוד היה נורי

וגלתה חזרה אח"כ מיהו נורי, בן יוחנן כרבי הלכה שם

וחזרו השנה בראש כדאיתא לאושה מיבנה שוב סנהדרין

כז לקמן דאמרינן והיינו נורי בן יוחנן כרבי הלכה ופסקו

axע"א xn` dryd dtxhpy cr xacd z` xenbl ewitqd `l

epwze exfg eixg` wgvi xa ongp.

השעה שנטרפה שבמקראעד 'טרף' לשון שכל אני אומר

ערבי בלשון הוא וכן הוא חיתוך לשון וברייתות ושבמשניות

dfae'k 'sxeh,לחם mg`l-חתיכת 'sxehכתיב בשר. -חתיכת

יא) ח zif(בראשית dlr dpde axr zrl dpeid eil` `eaze

dita sxhהוא צימוחו בתחילת בענף צומח כשהוא העלה פי'

אלא שלם לתולשו יכול אין אז והתולשו בענף כולו מחובר

מתפתח הוא לאט שלאט עד בענף נשארת שמחציתו שבור

ע"י אלא לעץ הרבה מחובר אינו כבר צימוחו שכשגומר עד

לא דעדיין קרא וקמ"ל שלם, תולשו אז והתולשו קטן עוקץ

לגמור העלים הספיקו ולא המים משקיעת רבים ימים עברו

חתוך אלא שלם עלה היונה הביאה לא ולפיכך צימוחם

'תביר' זיתא טרף "והא שתרגם אונקלוס נתכוון ולזה ושבור

מ"א) פ"ד (יומא דתנן הא בפומה". itlwaמחת sxh'פי

והוא יחד ומונחים היטב מעורבבים פתקים כמה היו בקלפי

וכן הפתקים. מחבילת אחת חתיכה לעצמו dtxhלקח dnda

הפנימיים או החיצוניים מאבריה שאחד חתוכה בהמה פי'

אמרינן ע"א כה ובנדרים ונשבר. sexhaנחתך l`eny xn`

ופריך הוא ומנומר טרוף נחש המשנה שהזכירה נחש כלומר

itxh sxhin iygp edlekומשניeab`opixn`w sexhנחש

ופריך בגבו sexhשמנומר ipzleומשניdigxe` ab` `zlin

sexh eab cad zia zxewc l"nwמנומר שהוא נחש כלומר

חתיכות חתיכות אלא אחת יחידה עורו אין כאילו נראה

בו שיש חתיכות חתיכות עשוי הבד בית קורת דאף וקמ"ל
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אמכור לו אמר שאם וממכר למקח ונפק"מ בקעים בקעים

ומבוקעת מחותכת שאינה קורה לו ונתן הבד בית קורת לך

הא וכן ובר"ן. ברש"י שם עיין מקח ובטל הוא טעות מקח

ע"א) קלד (שבת n"xדקתני yg zg` mrt `"ayx xn`

epgipd `le onye oii el sexhl epywae eirnaהמערבב פי'

ימין לצד פעם הכף עם בהם מכה היטב לערבבם משקים

בלבול לשון טרף וי"מ שמחתך. כמי ונראה שמאל לצד ופעם

דקתני מהא ראיה ומביאין onyeועירוב, oii el sexhl,דלעיל

drydוכן dtxhpy cr,השעה שנתבלבלה עד הכא דקתני

ע"א) לד (ברכות `xgוכן on` dpri `l daizd iptl xaerd

sexhd iptn mipdkdכן לפרש אפשר ואי הבלבול. מפני

לד) פרק נתן דרבי (אבות lyדקתני oiie zixgy ly dpiy

a"derd iigne f"derd iign mc`d z` oitxeh 'eke mixdvואין

(ברכות דקתני הא וכן ערבוב, לשון שם ע"ב)מתיישב ה

z` oiznd `le lltzdl mdn cg` mcwe lltzdl eqpkpy mipy

eipta ezlitz el oitxeh `vie exiagלשון בו מתיישב אין

בפניו תפילתו וקורעין מחתכין חיתוך לשון אלא עירבוב

דקתני הא וכן לחבירו, שכתב מתנה שטר הקורע כאדם

ע"א לח sexhבשבת xyaאלא עירבוב לשון בו מתיישב אין

קטנות. לחתיכות חתוך בשר חיתוך daizdלשון iptl xaerd

sexhd iptn mipdkd xg` on` dpri `lמפסיק כשאינו פי'

טעות לידי בא ואינו תפילתו עם רץ הוא באמצע תפילתו

טעות לידי בא אמן עניית ע"י תפילתו רצף כשמחתך אבל

כאן אף עמד. מקום באיזה זוכר השעהשאינו שנטרפה עד

הדבר לעשות נזדרזו לא והם לכך ראוי הזמן היה מתחילה

לי ויש לכך. ראוי שהיה הזמן ועבר השעה שנחתכה עד

הכתוב קראה אחד במקום טרפה שהיא דבהמה גדולה ראיה

לט) לא (בראשית דכתיב `jilטרפה iz`ad `l dtxh

יג) כב (שמות דכתיב שבורה קוראה אחר `eובמקום xaype

znלשון טרפה אלמא טרפה שנעשה נטרף היינו "ונשבר"

דכתיב דהא תרגום בלשון הוא וכן הוא, וחיתוך שבירה

jil` iz`ad `l dtxhאיתיתי לא "דתבירא מתרגמינן

לותך".

מעתה הראשונות לצרות להן נעשה צרותמה עתה עד

לב"ה הן ממזרין שבניהן אע"פ כב"ש מתייבמות שהיו ערוה

נושאין היו ב"ש אנשי מ"מ אותן נושאין ב"ה אנשי ואין

יתייבמו לא שמעתה וב"ה ב"ש בין בהסכמה נתקן ואם אותן,

דחיישינן חליצה בלא לשוק ינשאו לא וגם ליבם הצרות

ב"ש לשיטת וחיישינן הוא ערוה איסור דאמרי ב"ה לשיטת

לקבל חייבין יהיו ב"ש גם א"כ הן בייבום חייבות דאמרי

ימנעו ב"ש אנשי ואף ממזרים ספק הצרות בני ויהיו זו תקנה

דקתני והיינו להן נעשה ומה אותן להןמלשאת נעשה מה

"מעתה" הראשונות .לצרות

עשו לא אמרת אי חולצותאלא היו אלא כדבריהם ב"ש

לנכרי נעשהונישאות מה לפרשמאי אין אבל אי. אלא

עשו לא משיאיןאמרת והיו ב"ה כדברי אלא כדבריהם

עושין היו שלא דפשיטא חליצה בלא לנכרי ערוה צרות

גמור. בהיתר לעשות שיכולין כיון שיטתם לפי איסור

הנך קאמר הכי נעשה ומה עצמה לצרה אלא נצרכה לא

להו נעביד היכי לב"ש דב"ה דמהצרות סברנו בהו"א

הוצרך לפיכך כב"ש שנתייבמו לצרות היינו לצרות נעשה

עשו לא דאמרינן דהשתא דב"הלפרש צרות הנך ה"ק

חליצה בלא לשוק ונישאו כב"ה שעשו היכיצרות לב"ש

להו נמינעביד לחוש עצמנו על שנקבל השתא כלומר

להו. נעביד היכי ב"ש לסברת

מימאסי שחכמיםמימאסןי"גליחלצו רואה שבעלה כיון

אצלי היתה באיסור עתה עד הוא אומר חליצה אותה מחייבין

אהובנו ידידנו הקשה שהחטיאתו. הוא שסבור עליו ונמאסת

לאיש שמתקדשת לפני בשלמא הי"ו אלחרר ישראל הרב

עליה יש ייבום מצות עליה שיש כיון פנויה היא ועדיין נכרי

ונעשית נכרי לאיש שנתקדשה אחר אבל חליצה מצות נמי

תועיל ומה ייבום מצות כבר עליה אין הרי איש אשת

(לעיל דאמר יהודה כרב סברי דב"ש לו ותירצתי החליצה.

מצות עליה יש ולכך ביבמה תופסין קדושין אין ע"ב) יג

ב"ש לשיטת דניחוש היא דהתקנה וכיון חליצה ומצות ייבום

קדושין שוב דצריכה לומר צריך ולפי"ז חליצה צריכה א"כ

תופסין, אינם הראשונים קדושין א"כ לב"ש דחיישינן דכיון

אלא לזה צריך דאין השיבנו זצ"ל הרב ומורי דברי. קבל ולא

חייבת שאינה במקום ואפילו בייבום כלל תליא לא חליצה

לייבום עולה שאין כל דאמרינן והא בחליצה חייבת בייבום

ראויה אינה נפילתה שבשעת כל היינו לחליצה עולה אין

היתה נפילתה שבשעת זאת אבל חליצה מצות בה אין לייבום

אינה כבר לנכרי שנתקדשה דעכשיו אע"ג לייבום ראויה

עלה רמיא דהות וחליצה לחליצה עולה מ"מ לייבום עולה

עלה. רמיא אכתי

לימאסן תימא כגוןוכי מצוה ספק אפילו לקיים לנו יש

ומצוה תתגנה כך משום בעלה על תתגנה ואם זו חליצה
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נ לא התורה ומשניממצות מצוה. ספק לא ואף דרכיהבטל

שלום נתיבותיה וכל נועם מצותדרכי נמי דשלום למדת הא

השלום את ונבטל מצוה ספק שהיא חליצה נקיים ולא היא ה'

מצוה. ודאי שהוא

שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי מצותדרכיה הם 'דרכים'

ו'נתיבות' בנ"א בו לילך ומתוקן רחב שביל הוא דרך כי עשה

בו ויש מתוקן ואינו צר שביל הוא נתיב כי ל"ת מצות הם

אונס בשעת אלא בו לילך שלא נזהרין ובנ"א וקוצים בורות

ואמר נועםגדול. דרכי עשהדרכיה מצות כל כלומר

שע"י בהם העיקר רק והתכלית העיקר הם אין שבתורה

הנכבד השם ושכינת נועם עליו מושך עשה מצות שמקיים

שכינת פי' נועם כי עליון מקדושת קדושה עצמו על ומלביש

ד) כז (תהלים כדכתיב elkidaה' xwale 'd mrepa zefgl,

שאמר הזה הפסוק נועםומשום דרכי שבכלדרכיה ללמד

נועם עליו להמשיך היא התכלית עיקר שיקיים עשה מצות

עשה מצות כל עשיית לפני לומר החכמים למדו ה' ושכינת

יז) צ (תהלים הפסוק dyrneאת epilr epidl` 'd mrep idie

edppek epici dyrne epilr dppek epici.שלום נתיבותיה וכל

לעשות היא שבהם התכלית עיקר שבתורה ל"ת מצות כל

בנים בין לאשתו איש ובין לחבירו אדם בין בעולם שלום

על למשל יעבור אם כי ולטבע לעולם האדם ובין לאביהם

ובין בינו ומריבה מתח נעשה אמו בחלב גדי תבשל לא מצות

סובל בעולם יתברך הבורא שטבע הטבע אין כי הטבע

מתח נעשה עריות מצות על יעבור אם וכן בחלב בשר אכילת

זנות שעושה מי סובל העולם אין כי הארץ ובין בינו ומריבה

הארץ תקיא ולא כח) יח (ויקרא כדכתיב ישראל ארץ ובפרט

רוח נחת עושה באמת הקב"ה של בשמו הקורא וגו'. אתכם

ואנו מעשה בה ואין מילה אלא שאינו אע"ג יתברך לפניו

מלמילים, כוח יותר יש למעשים שבו העשיה בעולם כאן

נחת שעושה וכמה כמה אחת על הקב"ה של שמו את העושה

ששמו כיון העולמות. בכל רבים רחמים ומעורר לפניו רוח

עם או אשתו עם שלום שעושה מי הרי שלום הקב"ה של

ועושה הקב"ה של שמו את עושה בעצם הוא וכיו"ב חבירו

הפסוק אמר וכבר יתברך שמו חקוק ובהם מאוד נאים כתרים

שלום נתיבותיה לעשותוכל תכליתם עיקר ל"ת מצות כל

הוא ל"ת מצות שמקיים פעם שבכל למדת הא בעולם שלום

בעליונים גדול רושם ועושה הקב"ה של שמו את עושה

בעל יהיה או יחלה כי נועם לבנו אדם יקרא לא ובתחתונים.

כי שלום לבנו יקרא ולא אחרות או לימודיות ובעיות כעס

יסורים בעל יהיה כי רחמים לו יקרא ולא שלום לו יהיה לא

ועוסק וענוותן צדיק הבן יהיה אם אבל רעות וגזירות הרבה

גדולי צדיקים שמצינו ומה להנצל, לו יועיל תדיר בתורה

כי כלל לכאן ראיה אינו הללו בשמות לבניהם קראו עולם

גדולה שסיבה לא ואם כך לבניהם יקראו למה טעם ידעו הם

הללו. בשמות בניהם קוראין היו לא להם היתה ונחוצה

אמר דאמרת"ש ת"ש ד"ה ע"ב יד לעיל מ"ש עיין (כצ"ל

נורי) בן יוחנן הבתרבי צרת תבוא מתי תאבני טרפון רבי

ואשאנה היולידי ולא לאחיו נשואה היתה טרפון רבי בת

דאחיו וי"ל אחיו. שימות תאב טרפון רבי וכי תימה בנים. לו

הוא ור"ט אחים כמה עוד היו טרפון רבי ומלבד מת כבר

קטן אצל הולכין רצה לא ואם לייבם בגדול ומצוה הקטן

טרפון רבי דקאמר והיינו ביותר קטן אצל שבאים עד ממנו

שלא תאבני כלומר ואשאנה לידי הבת צרת תבוא מתי תאבני

ואשאנה. לידי באה היא והרי הגדולים אחי בה ירצו

קאמר תאבני ikdפירש"יוהא r"k yecig dn d"ak m`e

ibdpהוא גדול חידוש ודאי הא תימה ופירושו (כצ"ל),

ונ"ל כב"ה. אלא כב"ש נהג לא היה מב"ש דר"ט דאע"ג

פירושו קאמרדהכי תאבני דכלוהא אמרת אי בשלמא

היינו כב"ה למעבד בעי ואיהו כב"ש עבדי הוו ב"ש תלמידי

עבדי הוו ב"ש תלמידי דכל אמרת אי אלא תאבני דקאמר

ומשני הכי. עבדי דב"ש תלמידי כולהו הא תאבני מאי כב"ה

נורי בן יוחנן מדרבי דאמרילאפוקי מב"ש תלמידים היו

ותנשא חליצה נחייבנה אלא ב"ה דעת מפני דעתנו נבטל לא

דכיון ב"ה לשיטת ובין לשיטתנו בין מתוקנת היא והרי לשוק

מתוקנ שתהיה לה לעשות יכולים איןשאנו לשיטתנו גם ת

ואתא חליצה בלא לשוק ולהשיאה ממש כב"ה לעשות לנו

אלא לה לעשות לנו אין תקנה דאפילו לומר טרפון רבי

ועיין חליצה בלא לשוק ותינשא ממש כב"ה לעשות צריכין

ישנים. בתוס'

בינייהו איכא בה הכיר ולא בה מלישנאהכיר ודייק

דאמרי 'dzid'דאחרים zipelii` l`ilnb oax ly ezaדמשמע

קתני ולא כאיילונית ידועה היתה נישואין משעת מעיקרא

של דבתו סבר ת"ק איילונית, נמצאה גמליאל רבן של בתו

בה הכיר לא נישואין בשעת אבל איילונית נמצאה ר"ג

איילונית בתו למימר אחרים ואתו מותרת צרתה ולפיכך

מותרת. צרתה ואפ"ה נישואין משעת אימאהיתה ואיבעית

בינייהו איכא גירש ולבסוף דת"קכנס מלישנא ודייק
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`eigדאמר `a`l d`eyp 'dzidy' b"x ly ezaa dyrnמדלא

אלא לאחיו שנישאת eig`lקאמר d`eyp 'dzidy'משמע

טעמא והיינו גירשה ואח"כ לאחיו נשואה היתה מתחילה

סברי אחרים אבל צרתה, נשא ואח"כ דגירש צרתה דהותרה

ר"ג של שבתו מפני מותרת צרתה אלא מתיר אינו דזה

היתה. איכאאיילונית בביאה תנאי יש אימא ואיבעית

דקאמרבינייהו דת"ק מלישנא b"xודייק ly ezaa dyrn

eig` `a`l d`eyp 'dzidy'אלא שנישאת קאמר מדלא

d`eyp 'dzidy'כשראה ואח"כ נשואה היתה מתחילה משמע

מותרת, צרתה כך ומשום נישואיה בטלו תנאו נתקיים שלא

הנישואין את מבטל התנאי אין שבעל דכיון סברי ואחרים

איילונית ר"ג של שבתו לפי צרתה דהותרה טעמא אלא

וכו'היתה. תנאי יש אימא עייןואיבעיתצ"ל"איבעית"

אימא. איבעית ד"ה ע"א ח לעיל מ"ש

עשו ש"מ וכו' בר"ע לאמעשה גופייהו ב"ש תלמידי דאי

ב"ש. י"ח לצאת חש היה לא ודאי ר"ע כדבריהם עושין היו

באחדומשני ב"ה אי ידע ולא ליה אסתפק גמריה ר"ע

אי אמור אמור(כצ"ל)בשבט בשבט שנהבט"ו באותה

תלמודו משכחת והאבלות תלמידיו אלף וארבעה עשרים מתו

שכחו וזקנים דיהושע ע"א טז בתמורה כדאיתא אדם של

צער שמתוך משה, של אבלו בימי הלכות אלפים שלשת

חולי לידי ואף הדעת טרוף לידי לבוא אדם יכול האבלות

צערו ושוכח שכחה שמו ישתבח הקב"ה בו נותן לפיכך הגוף

אף שוכח כך ומתוך האבלים עם הקב"ה שעושה חסד והוא

תלמודו. מקצת

המעזיבה את תחילהופיחת בנויים היו כך שלהם בתים

עבות עץ קורות גביהם על מניח ואח"כ הקירות את בונה

או מטר חצי של מרווח משאיר לקורה קורה ובין וחזקות

מביא ואח"כ תקרה נקראת קורות אותם ומשום קצת יותר

צפוף לרחבן הקורות על ומניח דקין סוף קנה או דקל נצרי

טיח עליהם שופך היה ואח"כ התקרה כל שסותם עד צפוף

הוא שתחתיו הנצרים עם טיח ואותו הגג כל פני על ומיישרו

היה לא ולעולם קבועות היו העץ קורות מעזיבה. הנקרא

שנתיים או שנה בכל מפרק היה המעזיבה את אבל מפרקם

נקראת כך ומשום תחתיה, חדשה מעזיבה עושה והיה

ה) כג (שמות כמו פירוק לשון j`peyמעזיבה xeng d`xz ik

enr aefrz aefr el aefrn zlcge e`yn zgz uaexכלומר

בחומש פירש"י וכן מעליו, החמור מטען לפרוק המצוה עליך

`ynd wxtl enr aefrz aefr.מטה גבי על עלוסיכך לא

המטה כנגד סיכך בגג אלא ממש מטה הקטןגבי בשביל

מקום כנגד אלא המטה כל כנגד סיכך לא כלומר (כצ"ל)

בסוכה. חייבת אינה אמו שהרי בלבד הקטן שם ישן שהיה

קעביד אויר לאפושי אומר הרואה כיוןהתם הא מקשים

התינוק מיטת כנגד ורק המעזיבה את פיחת לא הבית דבשאר

אויר לאפושי דאי עביד מצוה דלשם מילתא מוכחא פיחת

כיון דתינוק ונ"ל הבית. כל מעזיבת לפחת לו היה קעביד

רגילין והיו מקום באותו רע ריח יש שם צרכיו שעושה

לאפושי ותינוקה היולדת מיטת גבי מעל המעזיבה לפחת

אינה שם שיש רע ריח שמחמת ועוד האם תסבול שלא אויר

ולברך. להתפלל יכולה

יהוא בשוקת מ"הוכו'מעשה פ"ד מקואות במשנה עיין

*** בגירסא. שינויים מההרשוקתכמה מקלחין המים היו

לקבל גדולה כוס כעין שם יצקו כלומר שוקת למטה ועשו

אחד. במקום ועומדין מכונסים שיהיו המים לשוןשוקתאת

את ממנה להשקות המים את בתוכה לקבל עשאוה כי השקיה

כלים בתוכה להטביל באין היו כך ואגב והבהמות השדות

שמו. על ונקראת עשאה יהוא ששמו ואדם טמאים,

הנוד עמםכשפופרת לוקחין והיו בדרכים מהלכין כשהיו

היה החום ומחמת הדרך טילטול מחמת הרי יין של נודות

הנוד בתוך ונשארים גזים ומפריש לתסוס חוזר היין

ממנו ולשחרר להוציא הנוד את יפתחו ואם היין, ומתקלקל

היין. את מקלקל והאויר מבחוץ אויר בו יכנס הגזים את

פיה וסותמין סוף מקנה ארוכה שפופרת בו נותנים היו לפיכך

גזים בו שנוצרו יודעין מאוד התנפח שהנוד וכשרואים

נכנס אויר ואין הגזים ויוצאין השפופרת פי את ופותחין

*** מבחוץ. הנודבתוכו כשפופרת מקואות עירוב

דמקואות,כעוביהצ"ל"בעוביה" במשנה הוא ובחללהוכן

נדפס דמקואות ובמשנה צ"ל ט"ס.וכחללהכך והוא

היה וחללה אצבעות כשתי מבחוץ עוביה היה הנוד שפופרת

קתני לכך מזה הנודפחות כשפופרת מקואות תעלתעירוב

להיות צריכה שבצדו סאה לארבעים המחברתו המקוה

כחלל התעלה חלל תימא ולא הנוד, שפופרת כשיעור

התעלה חלל אלא אצבעות משתי פחות שהוא השפופרת

שנמצאכעוביה עד הנוד שפופרת תעלתבחללהשל של

למקומןהמקוה החוזרות אצבעות אצבעותכשתי ובאיזה .

ו הלכה מקואות מהלכות בפ"ח הרמב"ם פירש agexaדברו,
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lceba opi`e ea zexfege mc` lk ly zeipepia zerav` izy

cid qtay rax`d on zepey`x zerav` izy `l`.

ד"ה שלארש"י הלכה "נגמור" אם וכו' נעשה מה

***ד"הנגזורי"גיתייבמו והאי. וכו' עצמה לצרה

נעשה ***בא"דומהצ"ל"ומאי" לב"ש. אפי' "דהא"

לקהל ***ד"הדהםצ"לכשרים וכו'. בשבט באחד

לאילנות ר"ה בשבט "ט"ו" ***ד"הבט"וצ"לדאמרי .

"טיט" טיח ***ד"הוטיטצ"למעזיבה גבה. על נעשים

השוקת "ממעיין" ומתערבין ***ד"המימיצ"לוכו' .

הרחיבו הנקב את לו הנקבצ"להרחיב את הרחיבוה

תימאהרחיבו לא נקבה בלשון והרחיבוה דקתני אע"ג ור"ל

השוקת את דפיחתו נקבה לשון שהיא השוקת על דקאי

הוא. זכר לשון דנקב ואע"ג קאי הנקב על לעולם אלא עצמה

"ושיעור"***ד"ה וכו' מקואות .שיעורצ"לעירוב

הנוד***ד"ה הואכשפופרת אלא עצמו בפני דיבור אינו

הקודם. הדיבור המשך

דהפרישתוד"ה מפרש בירושלמי עשורין שני בו ונהג

וכו' שני מדקתנימעשר לירושלמי y"aקשיא ixack cg`

d"a ixack cg`eעשורין שלשה זה מאתרוג דהפריש משמע

כב"ש עני ומעשר כב"ה שני מעשר שנה כבכל ראשון מעשר

oixeyrומדקתני ipy ea bdpeשני אלא הפריש דלא משמע

שני אלא הפריש לא דבאמת הירושלמי מפרש להכי עשורין,

את פדה אח"כ מיהו שני ומעשר ראשון מעשר מעשרות

בירושלים. אכל והמעות לעניים המעשר וחילק שני המעשר

קתני אמאי לירושלמי קשיא אחר "oixeyr"לשון ipy ea bdpe

דבאמת הירושלמי מפרש לכך "מעשרות", שני למיתני ה"ל

ה קתנילא לא ומשו"ה אחד מעשר אלא הזה מהאתרוג פריש

עישור פעולות שתי עשה מעשר באותו מיהו מעשרות שני

ליתן כדי פדאו ואח"כ שני מעשר לשם הפרישו שתחילה

לעניים. הפירות

"דמ"ד"ד"ה משמע מכאן וכו' .דלמ"דצ"לוסיכך

דברד"ה כשאין דלמעלה משמע וכו' מקואות עירוב

וכו' דקתנימפסיק שיהאאע"ג עד מצטרף אין לערב

הנוד כשפופרת אחד מכאןבמקום דאין אומר הייתי עדיין

הנוד" כשפופרת אחד במקום שיהא "עד דמאי לר"ת קושיא

לא בתוכו הבאים מים אבל הנוד כשפופרת נקב שיהא עד

ר"י אומר לכן להטפיח, טופח אלא דלמעלהבעינן משמע

כקליפת רומו על צף שיהא צריך מפסיק דבר כשאין

ברוחב להטפיח(כצ"ל)השום בטופח סגי ולא שפופרת

דכ"ש נלמד משמעמזה הכותל ומפסיק לזו זו בנקובה

כשפופרת מים דכשנפרצודצריך משמע המשנה דממהלך

היה מאם טפי קל הוי הנקב מעל ממשיך הכותל ואין לזה זה

נפרצה כגון הכותל ממשיך הנקב ומעל לזה מזה נקב רק

אחד במקום שיהא עד "לערב דקתני הא וא"כ לערב

ברום מים לפחות או כשפופרת מים בעינן הנוד" כשפופרת

שוקת וה"ה סגי, לא ודאי להטפיח בטופח אבל השום קליפת

ממשיך היה הכותל אבל נקב אלא היה לא התם דאף יהוא

דרום לפרש מצי ר"ת הא קושיא ומאי וא"ת הנקב. מעל

קאמרי להכי להטפיח, טופח שיעור היינו השום קליפת

טופחהתוס' אלא הנקב דרך הבאים במים אין דאם ועוד

כאן אין כשפופרתנמחקת)נקב(מילתלהטפיח מים רוחב

הנקבהנוד הכותלשאין עגולשבאמצע אלא ורקמרובע

רוחב בהם יהיה הנקב מחצית לגובה ויגיעו המים כשיעלו

שעולה וככל צרה תחתיתו עגול שנקב הנוד כשפופרת

צר ונעשה חוזר ומשם לאמצעיתו שמגיע עד הנקב מתרחב

***בא"ד ויותר. "כרוחב"יותר השום בקליפת צ"לסגי

***בא"דברוחב דלטומאה. דומיא לטהרה הוי והשתא

קתני dxdhlבמשנה `le d`nehl `l xeaig opi` 'eke wevipd

אין "לטהרה" מקואות בעירוב דמיירי אמינא ההוה לפי

שיהיה פירושו אלא טמאים שהיו דברים לטהר פירושו

"לטומאה" אבל בו הטובלים ואדם כלים לטהר כשר המקוה

השתא אבל טהורים, שהיו ואוכלין משקין לטמא היינו

לטהר ובעי טמאים שהם מים היינו דלטהרה ר"י דמפרש

משקין לטהר "לטהרה" דלטומאה דומיא לטהרה הוי אותם

טהורים. שהיו משקין לטמא "לטומאה" טמאים שהיו

צפים***בא"ד מים "בעי" .בעינןצ"לאלא

ע"ב "עביד"גמראטו דקא הוא מיא צ"ללאפושי

.עבדי

צדוק בר אלעזר רבי "דאמר" מ"שאמרצ"לת"ש עיין

נורי. בן יוחנן רבי דאמר ד"ה ע"ב יד לעיל

החורני יוחנן והואהחורוניקרירבי היה חורון מבית כי

סוכה שבירושלמי במשנה הגירסא היא וכן ירושלים בקרבת

בהו דגרסינן מקומות ויש מ"ח. בןפ"ב יוחנן רבי

פ"ב"החורוני" סוכה המשניות שבסדר במשנה הוא וכן

והוא חורון מבית דאביו ומשמע שבירושלמי ובמשנה מ"ז

דגרסינן מקומות ויש חורון. מבית בןאינו יוחנן רבי
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ע"א"החורנית" יא ובברכות ע"א כח בסוכה הוא וכן

מבית אינו ואביו חורון מבית דאמו ומשמע ע"ב יג ובעירובין

חורון.

בצורת בשני במלח חריבה פת אוכל בןשהיה יוחנן רבי

בסוכה כדתנן בצורת בשני שלא אף היה מרוד עני החורוני

ע"א) xwal(כח d"a ipwfe y"a ipwf ekldy dyrnd did jk `l

eaexe ey`x ayei didy ede`vne zipexegd oa opgei iax z`

ziad jeza epglye dkeqaסוכה לו לבנות בידו היה שלא

כולו. בה להכנס

לחים שהן אותן abaפירש"יראה ux`d mr rbp `ny

mz`nhe opaxcn d`nhe ziagdאינו חרס כלי הא תימה והוא

מ"א פ"ב בכלים כדתנן מתוכו אלא מגבו ilkeנטמא qxg ilk

oi`nhne xie`a oi`nhne oi`nhzn dey oz`neh xzp

odiabn oi`nhin opi`e odixeg`nדהקשה בריטב"א והראוני ,

ותירץ רש"י על `ezeכן `nhn `diy exingd ux`d mrac

r"ve eabn mdixacnשם כתב eyexitlעוד jixv oi` edin

dkeza rbp `ny yegl xyt` inp ikd e`lacוא"ת עיי"ש.

היה בהם נגע הארץ שעם החורני יוחנן רבי חשד מה מפני

יניח לא ובודאי וחסיד חכם שהיה צדוק רבי על לסמוך לו

לא בה ונגע הארץ עם עבר ואם בחבית ליגוע הארץ לעם

רבי משל לא חבית דאותה וי"ל בה. מכשילו צדוק רבי היה

מוסרין והיו היה צדקה של גבאי צדוק רבי אלא היתה צדוק

העניים את בהם להאכיל וזיתים ויין שמן של חביות לו

שיחלקם צדוק לרבי חביותיהן מוסרין נמי הארץ עמי והרבה

כבד ורעב הן בצורת דשנות דכיון יוחנן רבי וחשש לעניים

לטומאה חש ולא צדוק רבי דקדק לא נפשות וסכנת היה

הארץ. מעם שנתקבלה חבית לו ושלח

וכו' ותנן שמרים שסתמוה וכו'מ-אלא חבית עדותנן

טהורה הברייתאשהיא בגוף הגמרא של הסבר תוספת זוהי

הוא כך הברייתא גוף ואע"פאבל שמרים שסתמוה אלא

ב"ה כדברי אלא עשה לא מעשיו כל היה שמאי שתלמיד

הכא שייכא ומאי שמרים שסתמוה מהו לפרש באה והגמרא

עדיות ממסכת המשנה את ציטטה וכו'לפיכך חבית .ותנן

מגולגלים קריזיתים צרכו כל מבושל שאינו דבר כל

מ"ו) פ"ב (עוקצין כדתנן qebiyמגולגל cr zlblebn dvia

qqxiy cr dwelyeע"א מא בעירובין dviaוקתני `l e`iade

gln `la drnbe zlblebnגמיעה בת מגולגלת ביצה אלמא

כאן אף הוא. נוזלי תוכנה שעדיין מגולגליםהיא זיתים

וכשמניחם הם וקשים בישולם שנגמר קודם שמסקם זיתים

הפרי זיעת שהוא מוהל אלא שמן מהם יוצא אין בחבית

מכשיר אינו דמוהל לינקב צריכה דאין אומרים ב"ש ולהכי

כשמן מכשיר דמוהל לינקב צריכה אומרים וב"ה כשמן

בחבית והניחם צרכן כל בשלים זיתים מסק אם אבל עצמו,

יחד ומונחים הם שרכים שמתוך לינקב צריכה לב"ש אף

שמנן ומוציאים התחתונים על העליונים מכבידים בחבית

טומאה. לקבל ומכשירין

טהורה שהיא שמרים וסתמוה ניקבה שאם ומודים

ע"ב נט בקדושין ikכדאמר opixwe ozi ik aizk inx `tt axc

s` dil `gipc ozi dn ozi ikc `inec ozei ik cvik `d ozei

dil `gipc ozeiדלא דעתיה גלי דניקבה כיון גברא וההוא

הא קמ"ל מאי וא"ת מהם. היוצאים במשקים ליה ניחא

טהורהדקתני שהיא שמרים וסתמוה ניקבה שאם ומודים

ליה ניחא לא דאי מקומות בכמה שנינו דכבר היא פשיטא הא

שניקבה מה תימא לא דה"ק וי"ל מכשירין. אינן במשקים

שלא כדי אלא ניקבה ולא במשקים הוא ורוצה כלום אינו

שבחבית נקב דדרך ותסתם שתחזור הוא ויודע תיטמא

קתני להכי שמרים ע"י וסתמוהליסתם ניקבה שאם ומודים

טהורה שהיא זמןשמרים הרבה עובר הנקב שיסתם דעד

היה לא במשקה חפץ היה ואם נשפך המשקה מן והרבה

כלל. נוקבה

היה "שמאי" שתלמיד היהואע"פ לשמאי הרבה מאוחר

להגיה נ"ל אלא היה, לחורבן סמוך שתלמידשהרי ואע"פ

היה שמאי .בית

מי כדברי בתהלכהצ"ל"והלכה" יצאה כבר הא וא"ת .

להם וי"ל שאלו. ולמה כב"ה הלכה ואמרה פשוטקול היה

יהושע רבי את שאלו אבל קול בת משום כב"ה שהלכה

כדברי הלכה קול בבת משגיחין דאין סובר שאתה לשיטתך

מי.

הרים שני בין ראשי מכניסים אתם מה מפני להם אמר

ההרגדולים בתחתית לישן שלא הוא נזהר בשדה לישן הבא

וככל למטה ומתגלגלים ההר מן אבנים נעקרים לעיתים כי

אבנים סכנת יותר בו יש כך ותלול וגבוה גדול יותר שההר

שני בין ישן שאינו כ"ש וישן, ההר מן הוא מתרחק אלא

הזה, ובהר הזה שבהר אבנים עליו יתגלגלו שלא הרים

ישן שאינו וכמה כמה אחת על חזקות רוחות שיש ובשעה

ההר מראש אבנים עוקרות הרוחות כי ההר בתחתית
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ולא ישן אינו הרוחות שבשעת וכ"ש למטה, אותם ומגלגלות

שישן כמי נדמה בהלכה העוסק הרים. שני בין ראשו יניח

ע"ב ג במגילה כדאמרינן dwneraולן oly cnln opgei x"`

dkld lyלהם אמר לפיכך ראשי, מכניסים אתם מה מפני

שני גדוליםבין זאתהרים הלכה אותי ששואלין אתם

הרים שני בין לישן ראשי ואניח שאלין אתם ביןחפצים

גדולות מחלוקות שהרישתי החזקות הרוחות בשעת ועוד

כדכתיב הרוח ע"י נעשית והמחלוקת גדולה מחלוקת שם יש

כא) יד dlild(שמות lk dfr micw gexa mid z` 'd jleie

ml`nyne mpinin dneg mdl minde 'ebeחילקה שהרוח הרי

שבאדם הרוח מן נעשית שהמחלוקת וכיון לשנים הים את

מראש אבנים לעקור הראויות החזקות הרוחות כמו היא לכן

למטה גולגלתיההר ירוצו שמא אני עלמתיירא יפלו שמא

גולגלתי. ותירצץ ומשכנגדו הזה מההר אבנים ראשי

יסֹוּבּוירֹוּצּו כמו רצץ ושורשו הכפולים מן הוא כי ניקודו כך ָָ

גדד. משורש יגֹוּדּו סבב ָמשורש

המזבח גבי על ושמשו גדולים כהנים שהיוומהם לפי

המשרה את קנו רק לכך ראויים היו שלא גדולים כהנים

היה מזבח ע"ג ולשמש לעבוד וכשבאו בכח או בכספם

שקנו גדולים כהנים אחריהם והבאים הורגם, המקום

לעבוד שלא נזהרים היו ראויים היו ולא בכסף משרתם

משרתם קנו רק המקום ימיתם שלא מזבח ע"ג ולשמש

היו דלא אע"ג חיים היו ואלה העם בפני בה להתכבד

אמר לפיכך גדוליםראויים. כהנים פסוליםומהם תימא ולא

שהרי היו כשרים אלא המזבחהיו ע"ג ועודשמשו וחיו.

עליהם עירערו לא שמאי ותלמידי המזבח ע"ג ששימשו

הם. כשרים לב"ש אף אלמא

בשלמא אמרת איאי אלא אני מתיירא דקאמר היינו עשו

ב"ש דמודו ב"ה כדברי אלא כדבריהם ב"ש עשו לא אמרת

כב"ה אנידהלכה מתיירא קאמר כב"האמאי דהלכה לומר

כב"ה. דהלכה מודו גופייהו ב"ש מאיהא דעשו נמי ונהי

מחייבי אלא ממזר אין יהושע רבי אמר הא אני מתיירא

ב"ד ישמחומיתות ב"ש אף הא דעתו לומר נתיירא אמאי

יאמרו כב"ה הלכה יהושע רבי אמר אי דאפילו דעתו לשמוע

כך הצרות לענין דבריו מקבלים שאתם כשם לב"ה ב"ש

דצרה מודים אתם דאף ונמצא ממזר לענין דבריו קבלו

יהושע רבי שאין השתא אבל ממזר בנה אין כדברנו שעשתה

ב"ה להם אומרים זו להלכה נכנס ואינו כמי הלכה אומר

הם. ממזרים שלכם צרות בני לב"ש

הוי "מיהו" פסולמיהאצ"לפגום היינו דהכא ופגום

*** מאלמנהלכהונה. ***ק"וצ"ל"מק"ו" "מה".

***ומהצ"לאלמנה מיניה. "בעי" קא .בעוצ"לתרתי

מהו לב"ש דב"ה צרות מינהופריךבני נפקא למאי

נפק"מפירש"י d"akלמאי dkldy xg`nדב"ש כיון תימה

צריכים ודאי א"כ כדבריהם ועשו כב"ה דהלכה קבלו לא

הם מותרים אם דב"ה צרות בני של דינם מה לידע ב"ש

אסורים או קאלב"ש דהכי ונ"ל נפק"מ. למאי קבעי ומאי

נפק"מבעי כב"הלמאי דהלכה יהושע רבי יאמר אם הא

דצרות להם שיאמר נפק"מ ומאי לו נשמעים ב"ש אין ממילא

להם. מותרות דב"ה

לב"ה גרושתו מחזיר ולד קראלמיפשט להו דמיספקא

ואין תועבה היא למימר אתא אי אתא למאי היא דתועבה

אבל תועבה צרתה ואין תועבה היא דילמא או תועבין בניה

לקל צריכינן הילכך ע"א, יא לעיל כדאמר תועבין בניה

קאמר הכי קרא א"כ לכ"ג מאלמנה בק"ו אתיא אי וחומר

איכא ואי תועבין בניה הא תועבה צרתה ואין תועבה היא

היא ה"ק קרא א"כ לכ"ג מאלמנה בק"ו אתיא ולא למיפרך

תועבין. בניה ואין תועבה

מתחללת עצמה "שהיא" לאלמנה היאצ"למה וכןשכן

תתקלו רמז תצא כי פרשת ובילקו"ש ע"ב, מד לקמן הוא

הלכות לב סימן גדולות הלכות ובספר עקיבא, רבי תניא ד"ה

סוף הכא ברש"י הוא וכן ברי"ף, הוא וכן שמח, עמ' מיאון

עצמה. היא ד"ה

ד"ה "מן"רש"י יצאו ולא שמרים שסתמוה צ"לאלא

***ד"הממנה דחוקין. מגולגלת ביצה כמו מגולגלים

בחבי מגולגלתועומדים ביצה הא דבריו לכוון ידעתי לא ת

פירושו לפי מגולגלים וזיתים צרכה כל מבושלת שאינה פי'

***ד"ה זה. אצל זה עניין ומה דחוקים צריכיןהיינו אין

מכשיר ואין הן פירות מי הזיתים מן היוצא דמוהל לינקב

ודאי בשרו ומחתכין שמבקעין ע"י הזית מן היוצאין משקין

יצא והיאך שלמה וקליפתו שלם הזית הכא אבל הוא שמן

אע"פ הקליפה דרך שיוצאת היא דקה זיעה אלא שמנו ממנו

לאדם ודמי בחבית, שיש חום ע"י נעשה וזה שלמה שהיא

ממנו יוצא הדם ואין דם ממנו יצא ובשרו עורו תחתוך שאם
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דרך ממנו יוצאה זיעה אבל מבוקע ואינו שלם עורו כאשר

***ד"ה שלם. דעורו ואע"ג שבעור קטנות נקבוביות

"לא" דכתיב וכו' מה ***ד"הולאצ"למאלמנה צרות.

"לצרות" להו דמשוי וכו' אני צרותצ"למתיירא .לבני

עניניתוד"ה ג' דיש וי"ל וכו' לנקוב )מיני(צ"לצריכה

וכו'מוהל המסיקה ע"י היוצא שמןדמוהל יש הזית בתוך

נקבים דרך אף ויוצאין הם ודקין דלילין המים מים ויש

דרך אם כי יוצא ואינו וסמיך עב השמן לעומתם קטנים

פני על נקבוביות נקבוביות בו יש הזית עור גדולים. נקבים

ופירות, ובהמות חיות מיני כל ועור האדם עור כמו כולו

ממנו יוצא שמחממו היד מישמוש מחמת המסיקה בשעת

כי ממנו יוצא אינו השמן אבל הנקבוביות דרך מים טיפות

דאינו מכשיר אינו ממנו שיוצא מה כן ועל ועב סמיך הוא

כמו מים רובו ורוב הנקבוביות דרך שיוצאת הפרי זיעת אלא

חבית היא בכומר אותו מניחים מסיקה אחר האדם. זיעת

דוחק שם שיהיה יחד זיתים הרבה בה ומכניסים גדולה

וכיון לסחיטה, נוחים ויהיו ויתרככו הדוחק מחמת ויתחממו

דרך יוצא שבו השמן אף מתחממים שבו והשמן דהמים

ודליל, דק נעשה שמתחמם שמן כי הזית שבעור הנקבוביות

החימום הוא האיצצא בתהליך ממנו היוצאין משקין כן ועל

שבו שמן אי בזה ונחלקו שמן ומעט מים הרבה בהם יש

ואינו רוב דהוו במים הוא בטל דלמא או ומכשיר חשיב

ומניחים הבד לבית אותם מכניסים היו האיצצא אחר מכשיר.

בית עיקול הנקרא והוא שק בתוך הבד בית בבור הזיתים את

הבד בית קורת את עליהם ומורידים הבד בית עקל או הבד

אין אבל עוד שיתרככו כדי אחד ליום עליהם מכבידה והיא

אותם שמקרעת עד מאוד הזיתים על הקורה את לוחצין

עליהם שתכבד עליהם אותה מניחים רק אלא ומחתכתם

את ולוחצין מהשק אותם מוציאין היו ואח"כ עוד ותרככם

ומשקין ונסחטים, ומחתכתם ומקרעתם הזיתים על הקורה

נקרע לא דעדיין אע"ג הקורה הכבדת בשעת מהם היוצאין

הזית שבעור הנקבוביות דרך יוצאין והמשקין הזית עור

יצאו כבר בזיתים שהיו דמים דמכשירין ר"ש בהם מודה

הקורה מדוחק עכשיו מהן שיוצא ומה האיצצא בתהליך

כשדוחקין לצאת נוח שהשמן שמן רובו עליהן שמכבידה

התוס' דקאמרי והיינו צריכהאותו. שהחבית דהכא והאי

דחשיב צ"ל הבדלינקב בית עיקול ע"י דנפיק כההיא

את עברו שכבר לומר צריך דהכא שבחבית זיתים כלומר

לינקב צריך להכי המים רוב מהן יצא וכבר האיצצא תהליך

כמו לר"ש אף ומכשיר שמן רובו עתה מהן שיוצא דמה

דכיון הבד בית עיקול ע"י היוצאין במשקין ר"ש שמודה

רובו עתה מהן שיוצא מה איצצא של תהליך עברו שכבר

ומכשיר. שמן

למיפשטד"ה מינה נפקא מחזירכצ"ל]ולד[למאי

גרושתו מחזיר ולד נקט "דאמאי" קשה קצת גרושתו

הוהצ"ל"דהוה" גרושתו מחזיר ולד נקט וכבראמאי

דלתי"ן להוסיף נוטה יבמות על התוס' שמעתיק לעיל הערנו

כלל. צריך שאין במקומות

"הואד"ה מעיקרא אצלה בזר אלא וכו' לאלמנה מה

***בא"דהואומילתלאפוקיצ"לולאפוקי" נמחק.

מקרא ***בא"דמקראיצ"ללמדרש דלא. גב על אף

כהונה איסור ***בא"דהווצ"ל"הויא" אייתר. דלהכי

חללה בכהןליה חללה כתב כבר הא בכ"ג חללה כתב למה

כ"ג בחללה אסור קל שהוא הדיוט כהן מה ק"ו ונילף הדיוט

***בא"ד כ"ש. לא חמור ליהשהוא אית ר"י דדוקא

סברא ***בא"דהאיצ"ל"להאי" דגר. קרא לן למה

"דפוסלים" וכו' ומואבי ***בא"דפוסליםצ"לעמוני .

ועבד כותי מחלל או מאלמנה או הצד במה כלומרנילף

ועבד. כותי מחלל או ועבד וכותי מאלמנה או

ע"א הותרהגמראטז הרכינס בן דוסא רבי בימי ת"ש

לאחין הבת נמיצרת לכן קודם הא ב"ש אי התירוה מאן

האי ע"כ אלא התירוה, לא מעולם הא ב"ה ואי התירוה

משעההתירוה וה"ק לאחין וייבמוה מעשה עשו היינו

צרת נפלה לא יום אותו עד ערוה צרת את ב"ש שהתירו

באו דוסא רבי ובימי מעשה לכלל באו ולא יבם לפני ערוה

לו. ויבמוה יבם לפני הבת צרת שנפלה מעשה לידי

לאחין הבת צרת לחדהתירו הגמ' פירש ע"א יד לעיל

רובא וב"ה קול בת לפני דוקא היינו עשו דלמ"ד אוקימתא

לפרש צריך ולפי"ז טפי, מחדדי דב"ש עשו והיהואעפ"כ

לחכמים קשה אחרהדבר לילך וצריכין רובא שב"ה מפני

וב"ש קול בת אחר אפילו היינו אוקימתא ולאידך הרוב.

צריך ולפי"ז קול, בבת משגיחין דאין סברי יהושע כרבי

לחכמיםלפרש קשה הדבר קול.והיה בת על שעברו משום

בת לאחר דהיינו הגמרא שהעמידה השניה לאוקימתא מיהו

קול בבת משגיחין אין דאמר סברי יהושע כרבי וב"ש קול

שיעשו בעיניהם קשה הדבר היה החכמים שאר בשלמא קשה

הא בעיניו קשה אמאי יהושע רבי אלא קול בת כנגד ב"ש
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לעשות לב"ש ויש קול בבת משגיחין אין דאמר הוא איהו

חכמים מאותם היה יהושע דרבי משמע ולקמן כדבריהם,

דקתני להם ראש והיה בעיניהם קשה הדבר מישהיה אמרו

אלך אני יהושע רבי להן אמר ויודיעו .ילך

ר"ע מי ואחריו ראב"ע מי שהאחדואחריו שלשה דוקא

והשנים הבת צרת את התירו שבשמו דוסא רבי את יודיע

המלכות גזירות גבי במעילה אבל הוא. כן שכדבריו מעידים

cnelnאמרינן `edy i"ayx jli zexifbd lhaie jli in exn`

iqei iax xa `"x jli in eixg`e miqipaלשלשה הוצרכו ולא

ודי המלכות גזירות את לבטל הלכו נסים לעשות דהתם

הוא דגנאי ומשום בניסים מלומד שהוא רשב"י דהיינו באחד

לפיכך ע"ב מג בברכות כדאיתא בלילה יחידי לצאת לת"ח

ת"ח. עוד עמו שלחו

ונכנסו יכנסו לה זוטאאמר ובאליהו מיותר, כלשון נראה

גירסא יש א יותרפרשה כיוןברורה יכנסו לה אמר

וכו' תפסו תמןשנכנסו ד"ה תשלא רמז תהלים ובילקו"ש ,

גריס וכו'תנינן תפסו יכנסו לה .אמר

יהושע לרבי לקמןתפסו קתני ראב"ע גבי תפסווכן

קתניוהושיבו אלא תפסו קתני לא ר"ע גבי בניאבל שב

מראהושב ע"פ עמו הדובר את מכיר אדם עדים שני פי על .

למשמע האמין לא נהור סגי שהיה אבינו יצחק קולו, וע"פ

עשיו את מישש לפיכך אחד עד אלא שאינן לבדם אזניו

רבי ואף וידיו. אזניו עדים שני ליה והוו הוא שהוא להיוכח

יהושע רבי את מישש לפיכך עד לו וחסר היה נהור סגי דוסא

מגע הכיר דוסא ורבי אותו משקרין ואין הוא שהוא להיוכח

למשש רצה ראב"ע את וכן עברו מימים יהושע רבי של ידיו

אבל לאביו, דומה הבן ידי ומגע אביו עזריה ידי מגע הכיר כי

אביו שהרי ידע לא אביו את וגם הכיר לא עקיבא רבי את

בני שב לו אמר אלא למששו תפסו לא לפיכך ת"ח היה לא

יהושע האחרים-רבי השנים שהרי לכלום צריך היה ולא שב

רבי שהוא מעידים והם אמיתותם להם נתברר וראב"ע-כבר

עדים. שני כאן הרי עקיבא

יש חבירנו(כצ"ל)אמר לעזריה בן יהושעלו רבי לו וסיפר

ועושרו מופלג ועשיר מופלג חכם שהוא ראב"ע של שבחיו

מופלג עשיר עזריה של שבנו דוסא רבי ששמע מיד אגדי

ולאהוא זקנתי וגם הייתי נער הזה המקרא עליו קרא

לחם מבקש וזרעו נעזב צדיק ראהראיתי כי אני ואומר .

להיות יצטרך שראב"ע היום שקרוב הקדש ברוח דוסא רבי

מפני מקבלו העם ואין שנה עשרה שמונה בן והוא נשיא

לפיכך וגםצעירותו הייתי נער הזה המקרא עליו קרא

יחדזקנתי וזקן נער ויהיה נס לו שיתרחש עליו התפלל

והיינו מופלג, כזקן מלבין זקנו אבל בשנים נער שהוא

ע"א כח בברכות dedדאמרינן ipy ixq ipnz xa `nei `edd

epiid `zxeig ixc ixq ipnz dil excd`e `qip dil yigxz`

`le "dpy miray oak ip` ixd" dixfr oa xfrl` iax xn`wc

dpy miray oa.

ועד העולם מסוף הולך ששמך יוסף בן עקיבא הוא אתה

החכמיםסופו מכל יותר הרבה תלמידים העמיד עקיבא רבי

וארבע שבעשרים ע"א) סג (כתובות מצינו שהרי שלפניו

שהיו ואחר תלמידים אלף וארבעה עשרים העמיד שנה

לביתם חוזרים היו שנים כמה אצלו ללמוד מסיימים

עקיבא רבי של תורתו את לעם ומלמדים וכפריהם ולעריהם

סופו. ועד העולם מסוף שמו יצא וכך

"מהו" הבת צרת "ליה" אלאאמרו ברייתות לשון אינו

וצ"ל הוא גמרא היאלשון מה הבת צרת לו וכןאמרו ,

משמךבהמשך והלא "ליה" וכןלוצ"לאמרו אמרו,

רבי חיי .לוצ"ל"ליה"

שטן העריותבכור עם עוסקין להיות הם פזיזים הבכורים

כב) לה (בראשית יעקב בכור בראובן שמצינו jlieכמו

eia` yblit ddla z` akyie oae`xואינו הוא עקשן והשטן ,

כמו מעשיו להצדיק תשובות הרבה עמו ויש לעולם בו חוזר

א (איוב הקב"ה לפני אמר שבתחילה איוב במעשה שמצינו

jiptיא) lr `l m` el xy` lka rbe jci `p gly mle`e

jkxaiאיוב של בממונו יד לשלוח רשות הקב"ה לו ונתן

הדין את עליו ומצדיק ה' עם תמים איוב שאעפ"כ וכשראה

לזה גם רשות לו ונתן יברכך בניו את תמית אם לפניו אמר

השטן אמר בתמימותו איוב שעדיין וראה בניו את וכשהמית

ד) ב (איוב הקב"ה oziלפני yi`l xy` lke xer cra xer

`l m` exya l`e envr l` rbe jci `p gly mle` eytp cra

jkxai jipt l`דוסא אחי יונתן ואף הוא. שטן פזיזבכור

כשטן. עיקשות תשובות ובעל ועקשן כבכור מעשה לעשות

שטן "ושטן"כלומרבכור כדתנןבכור החיבור ו' וחסר

ע"א) ב dqkie(ביצה xwca xetgiy hgy m`y micene

`ed oken dxik "xt`y"דה"ק ע"א) ח (ביצה בגמרא ופירשו

`ed oken dxik xt`ye.
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חגי ישב זו מדוכה שעל וארץ שמים עלי אני מעיד אבל

וכו' ואמר תלמידיהנביא מפי אלא שמע בעצמו חגי מפי לא

הפרק (ד"ה המשנה לפירוש בהקדמתו והרמב"ם תלמידיו.

שמעון של דורו בן היה הרכינס בן דוסא דרבי כתב הרביעי)

אפשר וא"כ עקיבא רבי של זמנו עד ימים והאריך הצדיק

זאת ושמע הנביא חגי את ראה עצמו שהוא כפשוטו לומר

מפיו.

בכיכרמדוכה לישב היה העניים ודרך תבלין בו שדכין כלי

ומקבלין לטחון תבליניהם להן מביאין בתים בעלי והיו העיר

היו לאחד לטחון מסיימים וכשהיו טחינה בשכר פרוטה מהם

עד וממתינין עליה ויושבין פניה על המדוכה את הופכין

ישיבת והיא טחינה למלאכת וישכרם אחר בית בעל שיבוא

זהב של מיטות לו דהיו אע"ג הנביא דחגי וקמ"ל עניים.

דוסא רבי גבי dhinכדקתני lr eaiyede ryedi iaxl eqtz

adf lyשהרי יושב היה הנביא חגי של בביתו דוסא ורבי

הנביא חגי ישב זו מדוכה על להם אמר לביתו כשבאו

מיטות על ישב לא לתלמידים תורה ללמד כשבא ואעפ"כ

עניים פועלים כדרך מדוכה על אלא העשירים כדרך זהב של

ארץ דרך lreללמדך dzyz dxeyna mine lk`z glna zt

lnr dz` dxezae digz xrv iige oyiz ux`dבאבות כדקתני

עידונים מתוך שלומדה במי מתקיימת התורה ואין מ"ד, פ"ו

dilr envr zinny ina `l`ע"ב סג בברכות כדאמר

ezrcyוללמדך ina `l` gexd iqba zniiwzn dxezd oi`y

eilr dkenp'ג סימן תבוא כי פרשת תנחומא במדרש כדאמר

לקמן בזה מ"ש עיין לישב חגי שהוצרך ומה אם. והיה ד"ה

ר"ע. ישב זה ספסל על ד"ה ע"א צח

אסורה הבת הבתצרת שצרת הורה הנביא דחגי כיון תימה

דב"ש לומר מסתבר ואין ע"ז, חולקין ב"ש היאך אסורה

בר בודאי דוסא דרבי כך, הנביא חגי אמר לא מעולם סברי

לו שיאמר אחד אין ודאי ששמע אומר הוא ואם הוא סמכא

חגי דברי מפרשים דב"ש ונ"ל שמעת. אסורהלא הבת צרת

וסביא יוחנן ורבי בייבום. היא חייבת כי לנכרי אסורה

על פליגי לא התרמודיים מן גרים מקבלין אין לקמן דאמרי

בפירוש דאמר הנביא ומןחגי הקרדויין מן גרים ומקבלים

עבדיהתרמודים של הולדות חגי-אותם דבזמן סברי אלא

כדאמר ממזרים ישראלים והם ישראל בנות שנשאו שלמה

בעם נתערבו לא ועדיין תרמוד בתוך ידועים ע"ב-היו לקמן

אבל התרמודיין, מן גרים מקבלין חגי אמר ולפיכך התרמודי

היה ולא התרמודי העם בתוך נתערבו כבר יוחנן רבי בזמן

ומי ממזר והוא שלמה עבדי מצאצאי מי להבחין אפשר

חד דכל גרים מהם מקבלים אין ולפיכך תרמוד בני משאר

ממזר. ישראל ספק הוי מינייהו

כמוקרדויים בק' קרדויים נקראו חז"ל בלשון כי כורדים,

hxxdשמתרגם ixd'בגמ וכן קרדו" "טורי ד) ח (בראשית

ע"א ז ihigaפסחים elit` dlrnle zery yyn ycwnd

eiyecwl oiyyeg oi` `zpicxewשקבלו אע"פ היום ועד ,

והרבה ישראל מנהג מקצת נוהגים עדיין האיסלם דת עליהם

ונזהרות ששי ביום נרות מדליקות הכורדים מבנות נשים

נשים חטפו אבותיהם אבות אם כי זאת אין נדה בענין

מהם. וילדו במדברתרמודייםיהודיות היושבים ברברים

אע"פ היום ועד אירופה, בני בלשון הסהרה היא סחרה

ישראל מנהגי מקצת נוהגים האיסלם דת עליהם שקבלו

בשר אוכלים שאינם מהם ויש ימים לשמונת בניהם ומלים

מוזכרות ההסטוריה ובספרי ישראל, מנהגי הרבה ועוד בחלב

הקימו ואף ליהודיות מוחזקות שהיו ברבריות משפחות

ארצם יח) ט א (מלכים ובמקרא ברברית. יהודית ממלכה

חז"לxenczנקראת סהרהcenxzובלשון מדבר יושבי והם

(שם) xacnaדכתיב xencz z`eמדרשות בתי בספר ועיין ,

קסח. סימן ויתרות חסרות מדרש ח"ב

אחד בפתח נכנסו להטרכשנכנסו ארץ דרך אתשאין יד

יחד ונכנסים יחד באין כולם אלא פעמים שלוש בעה"ב

אחת. פתחיםבפעם בשלשה יצאו הדבר,כשיצאו לפרסם

שרבי יודיעו ת"ח איזה ביציאתו כשיפגוש מהם אחד שכל

פתחים בכמה שיוצאים וע"י הבת צרת לייבום מתנגד דוסא

באופן פירשו ובתוס' הדבר, ומתפרסם אנשים הרבה פוגשים

אחר.

ואוקמיה ליה היהאקשי שכך זצ"ל הרב ממורי שמעתי

היה לתרצה יודע ואינו קושיא לו מקשים שהיו מי מנהגם

ועשו לישב רשאי ואינו זו בקושיא ומתבונן היום כל עומד

אינו תירצה לא ואם ולתרצה, בקושיא להתבונן לזרזו כדי כן

קושיא של ליישוב קוראין היו ולכן הערב. עד uexizיושב

ע"ב) מ"ו (ברכות כמו ישיבה הוא ארמי בלשון דתירוץ

dicda irzyne aizie ivexz uixzn(ע"ב ס' (שם ikוכן

aizie uixz(ע"ב ס"ג (יבמות aizi,וכן uixz `cgey ilawn

נקרא לישב.uexizולכן יכולין לקושיא יישוב שנמצא דכיון

אומרים לבעיא או לקושיא יישוב נמצא לא והואewizואם

כל בפי השגור הביטוי ומכאן תעמוד, כלומר קאי מלשון
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הרשב"א זאת לשון אחזו הראשונים וכבר בקושיא" "עמד

כתב ע"ב ד' iyewa`ב"ב i`wc epiideנ"ז כתובות התוס' וכן

כתבו דרב תיובתא ד"ה zaeiza`ע"ב i`w `kdcוהלחם

כתב לעונן אסור ד"ה ט' הלכה י"א פרק עכו"ם הלכות משנה

ef `iyew lr cnr'ב הלכה ומצה חמץ מהלכות א' ובפרק

dpey`xdכתב `iyew lr cnrבש"ס לקרות שרגילין (ומה

לשון דאמרינןzaeiz`לקושיא הא aizenאו`diaiziכמו

dilוכן`zaeiz ipeltc `zaeizאלא ישיבה לשון זה אין

– כמו ולדחותם. דבריו על להשיב הם, תשובה לשון

י"ד סימן שמות פרשת eixac,תנחומא lr aiyn oi`– וכן

– ב' פרק א' פרשה שמיני eixacספרא lr aiynk ipixd

נח לקדושין בחידושנו ועיין דבריו). את ודוחה משיב כלומר

אוקמינכו. פלגא ד"ה ע"א

ועד העולם מסוף הולך ששמך יוסף בן עקיבא הוא אתה

בקר לרועי הגעת לא ועדיין לשם שזכית אשריך סופו

אינם כי לרעותם צאן לו מוסרין רועה להיות להתלמד הבא

זאת במלאכה וגדל למד שכבר שנים כמה ואחר קשה מלאכה

שמתחילתו בר"ע ביה ידע זה יונתן לרעות. בקר לו מוסרין

עזב במלאכתו שגדל וקודם שבוע כלבא בבית היה צאן רועה

לרועה הגיע ולא תורה ללמוד והלך שבוע כלבא בית את

לו ואמר יונתן קינטרו לפיכך וכו'בקר שזכית אשריך

ב) יב (בראשית נאמר לאברהם jnyכלומר dlcb`eשיצא

ונעשה צאן רועה אברהם והיה העולם בכל שמך ויתפרסם

לה) כד (בראשית שנאמר בקר רועה `ipecגם z` jxa 'de

xwae o`v el idie lcbie ce`nהעולם בכל נתפרסם יצחק וכן

יג) כו (בראשית ikשנאמר cr lcbe jeld jlie yi`d lcbie

ce`n lcbבקר רועה גם ונעשה צאן רועה הוא אף והיה

יד) כו (בראשית xwaשנאמר dpwne o`v dpwn el idieואתה

בקר לרועי הגעת לא ועדיין צאן רועה שאתה עליהם עלית

עקיבא רבי והשיבו העולם, בכל שמך יצא ואפילוואעפ"כ

צאן ר"עלרועי רבנו משה בעיני שהרי ענהו ענוה מידת

רועה רבנו ומשה ע"ב כט במנחות כדאיתא ממשה גדול היה

א) ג (שמות שנאמר בקר לרועה הגיע ולא היה dyneצאן

epzeg exzi o`v z` drex didצאן רועה אבינו יעקב ואף

לא) ל (בראשית שנאמר בקר לרועה הגיע ולא `daeyהיה

xeny` jp`v drx`לרועי רק לא ליונתן ר"ע ליה וקאמר

אבינו ויצחק אבינו אברהם למדרגת כלומר הגעתי לא בקר

צאןאלא לרועי לאפילו אפילו הגעתי יעקבלא מדרגת

הגעתי. לא צאן רועי שהיו רבינו ומשה אבינו

בבל עולי כבשו ולא מצרים עולי כבשו כרכים הרבה

לבוא לעתיד קדשה ולא לשעתה קדשה ראשונה וקדושה

שעלו רב היה כוחם הא בבל עולי כבשום לא אמאי וא"ת

תשובה כורש, המלך כדיבפקודת מלכבשם והניחום

בשביעית עניים עליהן .שיסמכו

הםקרתויים היום ועד גאורגיה היא בגרוזיה היושבים גויים

גרוזיה קוראים אינם ולארצם "קרת-ולי" לעצמם קוראים

בהם נתערבו קדם ומימי "סא-קרת-ולו" לה קוראים אלא

בשמות לילדיהם קוראים שהם לזה וראיה ישראלים הרבה

חנה דוד מיכאל כמו שמות ביניהם תמצא היום ועד עבריים

ועוד.

פסולים "קרתויים אינשי צ"לכדאמרי פסילי" .קרתויי

במצוות ומדקדקים וחרדים יראים להיות הכפריים דרך

מהם יש והעירוניים ומתן במשא לרמות ערמומיים ואינם

לרמות ערמומיים והם כ"כ במצוות מדקדקים שאינם הרבה

מזלזל שהיה עירוני איזה רואים כשהיו לפיכך ומתן, במשא

העולם בפי שגור היה חבריו לרמות ערמומי והיה במצות

עליו פסילילומר כיקרתויי פסולים היאzxw`עירוניים

xirהרבה שיש אע"פ הא כן לומר למדו ומהיכן בארמית.

רוב זה אין מ"מ במצות מדקדקים שאינם עירוניים

ודאי מ"מ מדקדקים היו לא כולם אם אפילו ועוד העירוניים

קבעו הקדמונים שחכמים לפי אלא פסולים, אינם

מהם מקבלין ואין הם הגרוזיני-פסולים העם שהקרתויי-הם

שבארמית וכיון פסילי קרתויי לומר העם למדו לכן גרים

שאינו עירוני רואים כשהיו לכן עירוניים פירושו קרתויי

עליו קוראים היו במו"מ לרמות ערמומי והוא במצות מדקדק

הזה פסיליהפתגם הראשוניםקרתויי שהחכמים לא ואם .

לא פסילי הקרתויי העם כלומר שהקרתויי העם את לימדו

כלל. זה בפתגם משתמש הצבור היה

מן ואפילו כוכבים העובדי מבין ותני קפסיק בה והוינן

מתרמוד גרים מקבלין אומרת זאת ר"י ואמר תרמוד

בה הקשנו כלומר היא קושיא בה" "והוינן כל הא תימה

פירושו אומרת" "זאת כל ועוד איכא, קושיא מאי והכא

לדקדק דאיכא אע"ג והכא כך לומר באה הזאת המשנה

באה לא המשנה ודאי מ"מ מתרמוד גרים שמקבלין מהמשנה

יש ועוד המשנה, באה כתמים לעניין אלא זה דין ללמד

דילמא מתרמוד דאפילו ליה מנא התוס' שהקשו כפי להקשות

מדקתני דה"ק ונ"ל בצ"ע. והשאירו מתרמוד oianלבר
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mixedh miakek icaerdשם שגרים "ממקומות קתני ולא

את לכלול שבא משמע טהורים" עכו"ם ורוב ישראל מיעוט

עכו"ם ורוב ישראל מיעוט בם שיש מקומות בין ולומר כולם

כתמים תרמוד כגון כלל ישראלים שם שאין מקומות ואפילו

דקאמר והיינו טהורים מהם מביןהבאים ותני קפסיק

כוכבים ישראלהעובדי מיעוט בם שיש ממקומות קתני ולא

ולומר זו להלכה המקומות כל את להכניס כדי עכו"ם ורוב

תרמוד מן האאפילו קשה וזה כלל ישראל בה שאין וכיו"ב

שיש ממקומות טפי קילי כלל ישראל בהם שאין מקומות

הכא, שייכא אפילו ומאי ישראל ומיעוט עכו"ם רוב בהם

אומרת זאת ר"י מתרמודאמר גרים הזאתמקבלין המשנה

טהורים" ישראל ומיעוטם גויים שרובם "ממקום קתני דלא

קתני mixedhאלא miiebd oianבדיני הלכה ללמדך אתיא

והדומות תרמוד כגון גמורים כגויים שנוהגים מקום דכל גיור

לא ישראל מזרע שהם ברורה ידיעה לגבם ידועה ואין לה

אלא להו פסלינן ולא הם ישראל דמזרע להו חיישינן

גרים. מהם מקבלים

ד"ה "שהם"רש"י לכם אני ***ד"השמהםצ"למעיד .

"קדושתה" בטלה שני בבית ועכשיו וכו' ומואב עמון

***ד"הקדושתםצ"ל מפרש. "גרים" מקבלין צ"לאין

מפרש מתרמוד" "גרים מקבלין ***ד"האין וטועים.

"שהמירו"וכו' ע"בוהמירוצ"לשחטאו נו בנדה ועיין

אחר. בעניין שפירש וטועין ד"ה בפירוש"י

וכו'תוד"ה ליה דמספקא לשמואל וא"ת וכו' צרות בני

למיפשט לשמואל ה"ל לשמואל ליה מיספקא מאי כלומר

קדושין אמרת דאי לשוק, ביבמה תופסין קדושין דאין מהכא

הקדושין וחלו היבמה את שקדש שמיד נמצא בה תופסין

לבוא אסור אינו ושוב בייבום חייבת אינה וכבר הזיקה פקעה

יהושע רבי רצה ואיך לכהונה כשר שולדה ופשיטא עליה

מחזיר הא לכהונה כשר גרושתו מחזיר ולד שגם מזה ללמוד

לשוק יבמה אבל הזה הולד ונולד באיסור עליה בא גרושתו

נולד, בהיתר והולד איסור בה אין כבר עליה שבא בשעה

לשוק ביבמה תופסין קדושין שאין יהושע רבי סבר ע"כ אלא

ולד כמו נולד באיסור והולד עליה בא באיסור עליה והבא

צ"ל וכך התוס' בדברי נפלה וט"ס גרושתו. וא"תמחזיר

תופסין קדושין אי רבה בהאשה ליה דמספקא לשמואל

תופסין קדושין דאין מהכא ליפשוט לא או לשוק ביבמה

וכו' פשיטא א"כ לשוק ביבמה תופסין קדושין וטעהדאי

לשוק" "ביבמה עד לשוק" "ביבמה מהמילים ודילג המעתיק

***בא"ד אשתהשני. תהיה דלא יצחק רבי אמר ועוד

וכו' ע"י דאפילו משמע זר לאיש לאהמת מהכא כלומר

תופסין קדושין אמרת אי דאפילו למיפשט שמואל מצי

עליה שיבוא פעם בכל הקדושין אחר גם מ"מ לשוק ביבמה

אפילו למימר הויה בלשון אפקיה דמשו"ה איסורא עביד

ודמי נולד באיסור והולד איסורא בה אית נמי קדושין אחר

גרושתו. למחזיר

בטלהד"ה שני בבית ועכשיו וכו' ומואב עמון

***בא"דקדושתםצ"ל"קדושתה" סיחון. ארץ היא

"שקדשוה" אלמא ***בא"דקדשוהצ"לועוג ואומר.

של תחילה היתה שלא ועוג סיחון בארץ דהתם ר"ת

ומואב ענייעמון אין ישראל מארץ קצת רחוקה שהיא דכיון

קדשוה לכן ממנה ולאכול בשביעית שם להגיע יכולין הארץ

מצרים עולי שקדשוה שכיבשכמו סיחון ארץ סיחוןאבל

ומואב לא"ימעמון סמוכה בבלשהיא עולי קדשו כדילא

***בא"ד ישראל. שבארץ עניים עליה אמרשיסמכו ועוד

כיבש שלא ומואב עמון בארץ דהכא למימר דמצינו ר"ת

קדשוהו שלא מעולם עולי)קדשוה(צ"לסיחון אפילו

לקדשהמצרים ולא לכבשה שלא הכתוב שהזהירם לפי

ט) ב (דברים dnglnדכתיב ma xbzz l`e a`en z` xvz l`

dyexi xr z` izzp hel ipal ik dyexi evx`n jl oz` `l ik

יט) שם (שם עמון ארץ לגבי הזהירם ux`nוכן oz` `l ik

dyexi dizzp hel ipal ik dyexi jl oenr ipaבא"ד*** .

"אע"ג" עניים לתקנת חששו .דאע"גצ"לאלמא

דהא***בא"ד ליה""ותדע" " מספקא תדעצ"ללר"א

לן מספקא לר"א ***בא"דדהא ליה. דניחא משום

"דמשכחת" .בהאיצ"ללהש"ס

ע"ב וכו'גמראטז ותני העמודקפסיק בסוף פירשתי

הקודם.

וסביא יוחנן רבי בה בבבליפליגי סבא נקראו עשר חמישה

aq`א. `ppig ax.ב`pipg iaxc dipzg `aq l`eny.גl`eny

in` xa l`eny axc deng `aq.ד`aq xnii ax.ה`xier ax

`aq.ו`aq oiax.ז`pir ax`aq.ח`aq `aii ax.ט`pepnd ax

`aq.י`aq `ie` ax.יא`aq i`pi iax.יב`aq `g` ax.יגax

`aq `c`.יד`aq `tt ax.טו`aq iel iaxשבכל ושמעתי .

שאומר סבא,סביאמקום לוי ורבי סבא ינאי רבי היינו סתם

עיין הנביא אליהו הוא סבא" "ההוא שאמרו מקום ובכל

סבא. ההוא אשכחיה תוד"ה ע"א ו חולין
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שלמה עבדי משום אמר יח)חד ט א (מלכים שכתב דאחר

xacna xencz z`e(כא שם שם (שם כתיב התרמודיים והם

mnixgdl i"pa elki `l xy` ux`a mdixg` exzep xy` mdipa

caer qnl dnly mlrieוכל מתרמוד. עבדים הביא אלמא

למלאכה שוב ראוי היה ולא שנים כמה שעבד אחר מהם אחד

לתרמוד וחוזר רב כסף עם לביתו משלחו שלמה היה קשה

מכירים היו היהודים בין בא"י שנים הרבה שהיו וכיון

וכשחזרו ישראל במנהגי נוהגים היו וקצת ושפתם מנהגיהם

מזדווגות והיו שם הדרים ישראל מבנות לוקחין היו לתרמוד

מחמת לישראלים קצת דומין שהיו ומפני עושרם מפני להן

ומנהגיהן. שפתם שמכירין

וכו' תריסר אמר כיחד הי"ו מאזוז אלטר מהרב שמעתי

ורבנן יוסף רב בה ואיפליגו בנ"א אלף חמשים היו בתרמוד

בתרי חד דמדאורייתא מדרבנן או נאסרו מדאורייתא אי

מ"ד וששים, באחד שיעלה עד בטל אינו ומדרבנן בטיל

קשתויי אלפי ושיתא גברי אלפי עשרתריסר שמונה הרי

הם תרמוד יושבי דכל וכיון ממזרים דבניהם גברי אלף

וכולהו דליבטיל בתרי חד ליכא א"כ גברי אלף חמשים

ומ"ד ממזרי, משום מדאורייתא גבריאסירי אלפי תריסר

קשתויי אלפי שיתא אסוריםומנייהו אינם מדאורייתא הרי

כנגד ששים דליכא שאסרום הם ורבנן בטיל בתרי דחד

האיסור.

ירושלים בנות על נפנו והם וזהב כסף על נפנו הכל

ואע"פ בסחרה היושבים מהברברים הם ערביים שתרמודיים

ועוזבים מניחתם אינה הזנות תאות מ"מ הם ממון שחומדי

בקדושין כדאמרינן בזנות לעסוק ומתפנים שלהם תאוות כל

ע"ב iaxr`מט dlhp dryz mlerl ecxi zepf miaw dxyr

שהן ירושלים בנות את וראו ומכוערים שחורים שהם ובפרט

ע"א נח בגיטין כדדריש מפז mi`leqndיפות mixwid oeiv ipa

miteia ftd z` mipbn eidy fta.ענו בציון נשים שנאמר

יהודה בערי "בציון"בתולות נשים קאמר קרא הא וא"ת

אלא לתרמוד לקחום שלא משמע יהודה "בערי" בתולות ענו

יהודה ערי מדגבי וי"ל אותן. בועלים היו יהודה ובערי בציון

אמר ירושלים היא ציון וגבי נשים אמר ולא "בתולות" אמר

לנשים ציון בנות את להם לקחו ש"מ אישות לשון "נשים"

עמם. לקחום לתרמוד וכשחזרו זנות לבעילת ולא ממש

וכו' שר זה פסוק יונתן א"ר נחמני בר שמואל רבי אמר

וצ"ל כאן יש מאמרים א"רחילוף נחמני בר שמואל א"ר

וכו' צר פרש ידו דכתיב מאי צ"ליונתן וא"רואח"כ

וכו' זה פסוק יונתן א"ר נחמני בר .שמואל

ראיתי ולא זקנתי גם הייתי נער אמרו העולם שר זה פסוק

לחם מבקש וזרעו נעזב צדיקיםצדיק של בנים שמצינו ומה

היה גמור צדיק דלאו באביהם אני יודע לחם לבקש שהגיעו

גמור צדיק לא דאביהם ליה מנא וקשה חטאת. בו ונמצאה

דילמא לחם מבקש שזרעו צדיק נמצא לא וממילא היה

לחם, מבקש וזרעו נעזב צדיק ומצינו היה גמור צדיק אביהם

ויודע מלאך שהוא אמרו העולם שר זה פסוק אמר לכך

העולםהנסתרות. בעוה"זשר שקבועין יש מלאכין הרבה

דברו עושי שיהיו בראם ולכך הקב"ה אותן ציוה כך כי

כדכתיב הצדיקין את ולשמור הרשעים את להכות בעוה"ז

יא) צא jikxc(תהלים lka jxnyl jl devi eik`ln ikויש ,

לפי הזה לעולם העליונין העולמות מן שיורדין מלאכין גם

שמצינו כמו האלהים אותם שציוה דבר איזה לעשות שעה

יעקב שראה ובמלאכים אברהם אצל שבאו במלאכים

הנמצאים בין הזה בעולם הנמצאים המלאכים וכל בחלומו,

כפופים הם הרי שעה לפי אליו היורדים ובין קבוע באופן בו

הנמצאים מלאכים על הממונה מלאך הוא העולם שר תחת

בעוה"ז.

ומואב עמון זה מחמדיה כל על צר פרש עמוןידו של אמו

נשות ששתיהן לזו זו צרות ונעשו היו אחיות מואב של ואמו

אחיות דגבי "צר" ומואב עמון נקראו לכך היו (לוט) אביהן

"xexvl"כתיב gwz `l dzeg` l` dy`e,"צר פרש "ידו

התורה שציותה d'הטעם ldwa ia`ene ipenr `eai `lהוא

mkz`va jxca minae mgla mkz` encw `l xy` xac lr

mixvnnלכך מידיהם ומים לחם לכם פרשו לא כלומר

לא שידינו בנו מעידה הזאת התורה אמרו להיכל כשנכנסו

ודריש זה, ס"ת על ידנו נפרוש עכשיו ומים לחם פרשפרשו

תורה.sxyלשון ספר על נפנו מונחוהם היה תורה ספר

עזרא. בספר אפילו ד"ה רש"י ע"ב יח מו"ק עיין בהיכל

ה' בקהל ומואבי עמוני יבוא לא בו שכתוב זה אמרו

ביה דכתיב דריש דקרא dicngnסיפיה lk lr xv yxt eci

jl ldwa e`eai `l dzieiv xy` dycwn e`a miieb dz`x ik

את ושרפו ידיהם פרשו מחמדיה" כל על צר פרש "ידו

התורה במצות דכתיב מחמד שנקראת הקדושה התורה

ax ftne adfn micngpd"מקדשה באו גויים ראתה "כי

למקדש באים הגויים שאר את ומואב עמון ראו כאשר

ס"ת, על ונפנו וזהב כסף עזבו ולמה שבו, וזהב כסף ובוזזים
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שציויתה לפי לך" בקהל יבואו לא ציויתה "אשר תשובה

להם היה וא"ת ה'. בקהל ומואבי עמוני יבוא לא בתורה

לוט מבנות שנולדו קלונם שגילתה מפני התורה את לשרוף

אסרה שהתורה מפני אלא שרפו לא והם אביהם עם ששכבו

שאין ומואב לעמון איכפת ומה ישראל בקהל לבוא עליהם

אשר הגויים בנות רבות הלא ישראליות לישא יכולין

לחם פורש אחד עם שאין העולם דרך הלא ועוד סביבותיהם,

מה ומפני נהגו העולם כדרך ומואב ועמון אחר לעם ומים

ובמים. בלחם ישראל את קדמו שלא מה חטאת להם נחשב

שהיה אברהם אחי בן לוט מזרע שהיו לפי ומואב עמון וי"ל

להדבק רודפת נשמתם היתה מנעוריו אברהם בבית מתחנך

המואביה ברות שמצינו כמו עמו ולהתחבר ישראל בנשמת

יד) א (רות דכתיב בנעומי daשדבקה dwac zexeלה ואמרה

טז) `idl(שם jidl`e inr jnrלא התורה כשציותה ולכן

נפשם עמקי עד מאוד מזה נפגעו ה' בקהל ומואבי עמוני יבוא

רות שכשניסתה המואביה ברות מצינו וכן נקמה להם ובקשו

ישראל דת בצל ולהסתופף ה' בנחלת מהסתפח להרחיקה

טז) (שם שנאמר מאוד רות irbtzנפגעה l`" zex xn`ze

idl` jidl`e inr jnr jixg`n aeyl jafrl "iaומפני .

ציפתה לכן ישראל בנשמת להדבק רודפת נשמתם שהיתה

משאר יותר ובמים בלחם ישראל את שיקדמו התורה מהם

כנגד מידה הענישם כן על כן עשו לא והם ואומות גויים

לא ואעפ"כ ה' בקהל ולבוא להתחבר חומדת נשמתכם מידה,

בקהל ומואבי עמוני יבוא לא לכן ובמים בלחם אותם קדמתם

לו ופרש בביתו אביהם לוט את גידל שאברהם לפי ועוד ה'.

אברהם בני את לקדם להם והיה לשתות ומים לאכול לחם

עשו לא והם לאביהם ישראל אבי שעשה כמו ובמים בלחם

כן.

צריו סביביו ליעקב ה' כלציוה כלל בדרך הא ליה קשיא

למדינה אין דהא סביבותיו יושבין ואויביו צריו נמי עם

סכסוך לה אין אבל אותה והסובבים שכניה עם אלא סכסוך

כך. על לצוות צריך ומה ממנה רחוקה מדינה עם ומלחמה

ישראל בארץ במקומן יושבין כשהיו מיירי דלא דריש לכך

צריו עם שכל כמו סביבה יושבין ישראל צרי ודאי דהכא

אלא סביבו, יושבין ליעקב"ואויביו ה' אחר"ציוה שאפילו

נמי לבבל נבוכדנצר צריו"שהגלם צריו"סביביו את שאף

לישראל סמוכין להיות להגלותם לנבוכדנצר ה' ציוה

הוגלו העמונים וצריהם נהרא לפום הוגלו דישראל בגלותם,

ומ סמוך הומניאלמקום קראוהו העמוניא שם שישבו פני

הגרוניות. האותיות את לבטא יודעין הבבלים שאין

חדייב זו .ובחבורצ"ל"וחבור"

ד"ה "יונים"רש"י בהומניא נהרא לפום צ"להומניא

***ד"העמונים השבטים. עשרת "בני" דקביעי בדוכתא

דכלצ"ל"וכל" השבטים עשרת בהו דקביעי .בדוכתא

שלאתוד"ה יוחנן רבי סבר ושמא וכו' וסביא יוחנן רבי

מעולם חגי דוסאאמרה רבי צדיק דאותו לומר אפשר אי זה

מי ויבוא חגי אמרה שכן וארץ שמים עליו יעיד הרכינס בן

היכי שהקשו ומה מעולם, חגי אמרה לא לו ויאמר מהחכמים

ובישועתו האל בעזר פירשתי הנביא חגי על יוחנן רבי פליג

הגמרא. בפירוש

"לבד"ד"ה דלמא וכו' פסיק .לברצ"לקא

מתרמודד"ה "לבד" טהורים וכו' נינהו צ"לאמוראי

***בא"דלבר התם. שמפרש כמו היאבמשנההיינו ואיזו

שבתורה העריות מכל אחת על הבא היאכגון דאיזו

לומר הוא דעובדמיעוטא אע"ג ועבד כוכבים מעובד ולא

קדושין עליה ויש קדושין עליו לה אין נמי ועבד כוכבים

בגמרא איכא גוונא האי וכי אחרים סזמעל (קדושין התם

ברישא דקתני דאהא dxiarע"א) oi`e oiyecw yiy mewn lk

'eke zpdk ef efi`e xkfd xg` jled cledזו דאיזו בגמ' קאמר

***בא"ד הוא. וכו'מיעוטא אחרינא סתמא דאיכא ואע"ג

עצמו בפני מהלך הוא אלא קאי התוס' דברי אתחילת לאו

הגמ' מקשה קא מאי לתוס' dkldדקשיא opgei iax xn` `de

dpyn mzqkכלל קושיא וליכא אחרינא סתמא נמי איכא הא

דרבי ואליבא נינהו אמוראי לומר להגיע צריכין היינו ולא

מ"מ אחרינא סתמא דאיכא דאפילו התוס' מתרצים יוחנן,

אסתמא וסמיך מקבלים דאין יוחנן רבי קאמר אמאי קשה

דנידה. מסתמא סתמא דהאי אולמיה מאי אלמנה דפרק

שלמהד"ה עבדי משום למימר ה"ל וכו' שעבדיבשלמא

מקבלין לא ולכך כמותם עבדים וילדו שפחות נשאו שלמה

ישראל בנות לישא יבואו שלא גרים אסוריןמהם דעבדים

יח)בישראלית כג (דברים zepaaדכתיב dycw didz `l

l`xyiבא"ד*** רש"י. ובפירוש אונקלוס בתרגום שם עיין

מהם הבעלים נתייאשו דמסתמא שראהוי"ל כיון כלומר

אליו הביאום ולא ילדים וילדו זמן הרבה שעבר שלמה
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ששוב וסבר שלמה מהם נתייאש מסתמא עבד עבודת לעבוד

העבדים מעבדות נשתחררו ובזה יעבדוהו ולא אליו יחזרו לא

דכיון ישראל בת ויקחו יתגיירו שמא למיחש וליכא ובניהם

להם שנולדו בנים אבל ישראל, בבת הן מותרין דנשתחררו

שאין השחרור להם הועיל לא ממזרים והם מישראליות

ממזרות. מידי מוציא שחרור

כשרד"ה דהולד סברה דהאומר משנה וסתם וכו' קסבר

התם דקתני נינהו, אמוראי ד"ה לעיל התוס' שפירשו lkכמו

l`xyil dpizpe zxfnn oebk dxiar yie oiyecw yiy mewn

צ"ל וממילא לאוין בחייבי קדושין דיש סברה מתניתין אלמא

רבי דדוקא ועבד, מעכו"ם ממזר דאין סברה דמתניתין

דעכו"ם סבר לאוין בחייבי תופסין קדושין אין דאמר עקיבא

עליה דפליג מאן אבל ממזר הולד ישראל בת על הבא ועבד

הבא ועבד דעכו"ם סבר לאוין בחייבי תופסין דקדושין ואמר

***בא"ד כשר. הולד ישראל בת דמתניתיןעל "אע"ג"

אלמנה ***בא"דואע"גצ"לדפרק קרי. בה דכיוצא

קמא בהגוזל פסיקתא קתניהלכתא eciדהתם dpynd "lk"

dpezgzd lr eci ea xfegd "lke" dpezgzd lrלה וקרי

קתני בהאומר ואף פסיקתא lk"oiyecw"הלכתא yiy mewn

"lke" 'eke dxiar oi`e oiyecw yiy mewn "lke" 'eke dxiar oi`e

'eke dl oi`y in.נינהו פסיקתא הלכתא נמי דהני משמע

כר"ע***בא"ד לה "וסברי" יוחסין בעשרה כדאמרינן

ממזר הולד ישראל בת על הבא ועבד עכו"ם צ"לדאמר

אמרינן,סבר xn`cדהתם r"xk dl 'xaq' l`rnyi iaxe

xfnn cled l`xyi za lr `ad care m"ekrקאמר ומדלא

הולד ישראל בת על הבא ועבד עכו"ם סבר ישמעאל ורבי

לא דהגמ' משמע בר"ע ישמעאל רבי את תלה אלא ממזר

בת על הבא ועבד עכו"ם יסבור ישמעאל דרבי לוקים מצי

כר"ע ישמעאל רבי יסבור לא אם ממזר הולד ישראל

דעכו"ם שסובר מי כל וכן ישמעאל דרבי משמע וכטעמיה

דסברי משום אלא אינו ממזר הולד ישראל בת על הבא ועבד

דפליג מאן אבל לאוין בחייבי תופסין קדושין דאין כר"ע

מצי לא לאוין בחייבי תופסין דקדושין וסבר עקיבא ארבי

ממזר. הולד ישראל בת על הבא ועבד דעכו"ם סבר

אב***בא"ד מאשת גמר מאנוסת)אביו(צ"לדלמא או

וכו' לדידיה בה תפסי דלא ר"עאביו ליה יליף ממזר דדין

spkמדכתב dlbi `le eia` zy` z` yi` gwi `leia`

ליה וסמיך לאוין מחייבי דהויא מדבר הכתוב אביו ובאנוסת

xfnn `eai `lלקמן כדמפרש לאוין מחייבי ממזר יש אלמא

א"כ יליף וגו' יקח דמלא כיון התוס' קמקשו להכי ע"א, מט

תפסי אבל לדידיה קדושין בה תפסי דלא היכא דוקא דילמא

דהוי הוא אביו ואנוסת אביו אשת כמו לאחריני קדושין בה

ולא בה לא קדושין להו תפסי דלא ועבד עכו"ם אבל ממזר

***בא"ד ממזר. הוי לא היאבאחריני היתר דביאת אע"ג

בצינעא מדאורייתאמדאורייתא אסור בפרהסיא אבל

ע"ב פא בסנהדרין eaדקתני oirbet oi`pw zinx` lreade

"צנעה" המילה לארמי. הנבעלת וה"ה בפרהסיא והיינו

ע"ב ט בפסחים כמו בה' drpvaנכתבת epgipi xiiyny dn

ע"ב יג eziaובמו"ק jeza drpva o`ianונכתבת הרבה, וכן

ע"ב ה בברכות כמו iqdxta`בא' `d `rpva `dובעירובין

ע"א rpva`סט zezay llgl xnena o`k.הרבה וכן

דלא***בא"ד אע"ג לר"ע ממזר הוי דמעבד והואיל

"ביה" .בהצ"לתפסי

"וגם"ד"ה הייתי נער דכתיב משום לא וכו' צ"לפסוק

***בא"דגם שמו. היה שכן נער מןאלא שיצא לפי

***בא"ד נער. נקרא לכך דורו לבני ביחס צעיר העולם

מטטרון הוא דחנוך מטטרוןמשמע דחנוך האמת הוא וכן

כד ה בראשית יונתן כדמתרגם מעלה של סופר והוא הוא

`xtq oexhhin diny `xwe 'd mcw xnina `riwxl wilqe

`axבא"ד*** זו. על זו חולקות דאגדות עלועוד כלומר

הפייט דעשה ההוא y`lכרחך jtdpd xy oexhhn swez

xyanתלי בפלוגתא אלא הוא לכו"ע רבהלאו דבבראשית

יתיה המית אותו לקח כי כדמתרגמינן מת דחנוך י"א

מבשר לאש נהפך לא ארץולפי"ז דרך מסכת ובריש

בחייו לג"ע דנכנס מבשר.משמע לאש נהפך אכן ולפי"ז

ע"א חמדןגמראיז פרסזו בתחום ידועה היא היום עד

עמדאן. או המדאן וחברותיהונקראת "ניהר" זו לה ואמרי

ע"א,ניהוונדצ"ל עב בקדושין הוא בפרסניהוונדוכן עיר

נהוונד הנקרא המקם יצא ומשם שמה כך היום והחזניםעד

קדש. שבת של ערבית בתפילת בו מחזנים הוותיקים

ודומקיא חידקי מושכי שלכרך כרך וי"מ הם. ערים ארבע

הם, ערים ושלש דומקיא של וכרך חידקי של וכרך מושכי

מארצם נבוכדנצר שהגלם הם אומות ודומקיא חידקי מושכי

לשבת. ערים גלותם במקום להם ובנו

לפסול וכולן יוחנן אתא"ר לפרט הנביא שטרח דמה הו"א

יבוא שאם כדי הוא השבטים עשרת הוגלו שאליהם המקומות

רבי קמ"ל הוא כשר שישראל נדע אני משם ויאמר אדם
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מהם תקבל שלא לפסול אלא בנביא הוזכרו לא דכולם יוחנן

הם. ממזרים ספק כי גרים

מישראלית הבא בנך לי אמר דשמואל קמיה אמריתה כי

בנך קרוי כוכבים העובדת מן הבא בנך ואין בנך קרוי

בנה דלעילאלא וכיון נכדך היינו בנך" את יסיר "כי פרש"י

א"כ לבנך" תקח לא ובנו לבנו תתן לא "בתך כתיב מיניה

תתן לא בתך כלומר רבים לשון בנך את "יסירו" כי הל"ל

ובתו בתך, בן – נכדך את דהיינו בנך את יסיר בנו כי לבנו

בנך. בן – נכדך כלומר בנך את תסיר בתו כי לבנך תקח לא

יסיר "כי דכתיב דהא ש"מ רבים לשון יסירו כי כתב ומדלא

שיהיה דבן לבנו" תתן לא "בתך על אלא קאי לא בנך" את

קאי לא אבל יסירנו, שלא רחמנא וקפיד בנך קרוי ממנו לה

קרוי אינו ממנה לו שיהיה דבן לבנך" תקח לא "ובתו על

דלפי כיון התוס' והקשו יסירנו. שלא רחמנא קפיד ולא בנך

שמואל דקאמר הא רש"י הישראליתפירוש מן הבא בנך

בנך לקמןקרוי דקאמר רבינא א"כ הבת בבן oaמיירי n"y

jpa iexw miakek caerd on `ad jzaשמואל דברי היינו

התוס' קושיית על להוסיף ויש לחדש. רבינא בא ומה ממש

אמר אמאי א"כ נכד דהיינו הבת בבן מיירי שמואל דאף כיון

jpa iexw zil`xyin `ad "jpa""בתך "בן ליה קרי ולא

רבינא ליה iexwכדקרי miakek caerd on `ad jza oa n"y

jpaמיירי ורבינא ממש בבן מיירי דשמואל משמע אלא

מייתי ע"א כג לקמן וכן ע"ב סח קדושין דבגמ' ועו"ק בנכד.

כדאמר וכו' הבא בנך רשב"י בשם דאמר יוחנן רבי דברי

בן ש"מ דאמר רבינא דברי מייתי הכי ובתר הכא שמואל

ופריך וכו' eke'בתך miakek caer `piax xaqw `nipוכיון

פריך אמאי רבינא כמו אמר רשב"י משום יוחנן רבי דאף

שהוא רשב"י משום דאמר יוחנן לרבי לפרוך לרבינא הגמ'

בעובד כלל מיירי לא רשב"י משום יוחנן רבי ע"כ אלא תנא,

בעכו"ם מיירי לא שמואל וכן ישראל בת על הבא כוכבים

דהתם. יוחנן רבי היינו דהכא דשמואל ישראל בת על הבא

על קאי לא בנך" את יסיר "כי רש"י פירוש דלפי ועו"ק

תתן לא "בתך על אלא ליה דסמיך לבנך" תקח לא "ובתו

ר"ת פירש לכן דוחק. והוא מיניה, לעיל דכתיב לבנו"

השני ra"`(בפירושו z"x yxit cereשמואל דקאמר דהא (

בנך קרוי מישראלית הבא אלא"בנך" קאמר נכדך לאו

ומישראלית ממך שנולד ממש מןבנך הבא "בנך" ואין

בנה אלא בנך קרוי כוכבים בנךהעובדת אם קאמר נכדך

נכדך דהיינו - בן אותו אין בן וילדה כוכבים העובדת על בא

דקאי מאחרי" בנך את יסיר "כי דכתיב בנה. אלא בנך קרוי -

יסיר כי פירושו והכי ליה, דסמיך לבנך" תקח לא "ובתו על

כי למיכתב וה"ל מאחרי. חתנו שהוא ממש בנך את החותן

כתב ומדלא בנו, ואת בנך את דמשמע מאחרי זרעך את יסיר

בנך על אלא הקפדתי לא לאשמועינן אתא מיעוטא ש"מ הכי

בא שהוא כיון דבנך משום והיינו בנך. בן על ולא ממש

מן שבא כיון בנו אבל בנך, קרוי ישראלית שהיא מאשתך

לן איכפת ולא בנה אלא בנך קרוי אינו כוכבים העובדת

שהוא ממש בבנך איירי בתרתי, איירי דשמואל נמצא מיניה.

קאמר ועליו ומישראלית מישראל דהיינו ומאשתך ממך

כוכבים העובדת ומן מבנך שבא בנכד ואיירי בנך, קרוי דהוא

שמואל דיבר לא אבל בנה, אלא בנך קרוי דאינו קאמר ועליו

דינו, מה פירש ולא כוכבים העובד ומן מבתך שבא בנכד

ואמר רבינא אתא קראש"מלכך מןמהאי הבא בתך בן

בנך קרוי כוכבים בתךהעובד גבי כתב מדלא רבינא ודייק

על מיעוטא מיניה ונשמע בתך" את יסיר "כי לבנו תתן לא

קפיד דבבתך ש"מ הקפדתי, לא בתך בן על הקפדתי בתך

על בין עצמה עליה בין בנך.קרא קרוי בנה דאף בנה

דשמואל רישא פירושו דלפי חדא קשה, דר"ת ופירושו

בנךדקאמר קרוי הישראלית מן הבא בבנך"בנך" מיירי

דקאמר סיפא אבל בנכד ולא מןממש הבא "בנך" ואין

בנה אלא בנך קרוי כוכבים מההעובדת ועוד נכד. היינו

בנך מיעוטא הוי בנך" את יסיר "כי דכתיב דהא ר"ת שפירש

בנך בן אף בנך שכתב מקום דכל אינו זה בנך בן ולא

ע"א. ד' לעיל כדאמרינן כבנים הם הרי בנים דבני במשמע

"ובתו על רק קאי וגו'" בנך את יסיר "כי פירושו דלפי ועוד

לכן תרוייהו. על דקאי משמע דקרא ופשטיה לבנך" תקח לא

הכי לפרש מישראליתנ"ל הבא מיירי"בנך" ממש בבנך

בן אותו בן לך וילדה הישראלית על באת בנךאם ,קרוי

בנה אלא בנך קרוי כוכבים העובדת מן הבא "בנך" ואין

בן כוכבים העובדת על באת אם קאמר ממש בבנך זה אף

מדכתיב ודייק בנה אלא בנך קרוי אינו ממנה לך ikהנולד

mixg` midl` "ecare" ixg`n "jpa" z` xiqiדבסיפא כיון

את"ecare"קאמר יסיר כי כתב ברישא אמאי רבים לשון

"jpa",מאחרי "בניך" את יסיר כי הל"ל יחיד לשון מאחרי

לא "ובתו לך שאמרתי אע"פ קאמר דלמיעוטא ש"מ אלא

אלא נכרית ישא שלא הקפדתי שלך בן בכל לא לבנך" תקח

כי הישראלית מן הבא בנך והיינו הקפדתי אחד בן על דוקא

לא כוכבים העובדת מן הבא בנך אבל בנך נקרא באמת הוא
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ליקח אתה ויכול בנה אלא בנך נקרא הוא שאין עליו הקפדתי

יחיד לשון "בנך" את יסיר כי דכתיב והיינו נכרית, אשה לו

נמצא קפיד. שלך בן בכל דלאו רבים לשון בניך כתב ולא

מהישראלית הבא ממש בבנו איירי בתרתי, איירי ששמואל

בנכדו אבל כוכבים, העובדת מן הבא ממש בבנו ואיירי

כלל שמואל איירי לא כוכבים עובד עליה שבא מבתו שנולד

וקאמר רבינא אתא לכן דינו. מה ידענו לא בןועדיין ש"מ

בנך קרוי כוכבים העובד מן הבא "בתךבתך מדכתיב ודייק

"כי קאמר תרוייהו ועל לבנך" תקח לא ובתו לבנו תתן לא

לבנך" תקח לא "ובתו דה"ק משמע מאחרי", בנך את יסיר

"בתך וגם ממש, בנך את מאחרי" בנך את יסיר "כי משום

את כלומר מאחרי" בנך את יסיר "כי משום לבנו" תתן לא

מן הבא בתך בן אלמא כוכבים העובד מן לה שיולד בנה

בנך. קרוי כוכבים העובד

"דבנתא" ***דבנתןצ"לגמירי "איצטרו". איצטרויי

.איצטרויצ"ל

וכו' אמריתה כי דאמרי רוציםאיכא דאמרי דהאיכא משמע

לתירוץ להגיע נצטרך שלא באופן שמואל דברי את ליישב

איצטרוי. איצטרויי דרא דההוא דבנתן זה לאדחוק לי אמר

בה' שנאמר גמורים כוכבים עובדי שעשאום עד משם זזו

ילדו זרים בנים כי לעובדיבגדו שילדו בנות דאותם וצ"ל

ועשו בגדו בה' עליהם קראו ולכך להם נישאו מרצון כוכבים

יחד הרבה שהיו מפני ודוקא גמורים, עכו"ם בניהם את

אבל שם הגרים ישראל בנות רוב היו והן לעכו"ם שנבעלו

נבעלות ישראל מבנות כמה אפי' או אחת ישראל בת אם

גמורים. ישראלים אלא עכו"ם נחשבין בניהן אין לעכו"ם

בת וכי ותימה ונשאום באונס דנשבו פירש רש"י אבל

בגדו. בה' מיקריא לעכו"ם ונבעלה באונס שנשבית ישראל

ויתיב יהודה דרב קמיה כהנא רב כהנאויתיב וקאמררב

תרמוד "חרבי" כי טבא יומא דעבדי ישראל צ"לעתידין

.חריב

חריב ועירוהא תרמוד נקראת והיתה יושבין היו אחת בעיר

שונות ערים דשתי ס"ד והשתא חרבה, היתה לה שסמוכה

המיושבת וזאת המקורית תרמוד היא דחריב דהאי וס"ד הן

קא להכי שחרבה, הישנה ע"ש וקראוה שבנו היא חדשה עיר

חריבמקשה היוםוהא שנקראת וזאת המקורית תרמוד

ומשני עירם. שחרבה אחר שבנאוה היא חדשה ההיאתרמוד

הואידחרבה תמודתמוד היו סמוכות ערים שתי ומתחילה

חרבה תמוד קיימת.ותרמוד היינוותרמוד אמר אשי רב

תמוד היינו תרמודתרמוד ונקראת היתה אחת עיר מתחילה

מחצית לאותה קראו העיר מחצית כלומרתמודוכשחרבה

cenrzעילגי כי ותתקומם ותעמוד שתחזור לה וייחלו שקיוו

קרו שבתלמוד כמו העי"ן אות לבטא ידעו ולא היו לשון

שנכתב כמו שמו זעירא דרבי אע"ג זירא רבי זעירא לרבי

המחצית חרבה ובינתיים ונבנתה חזרה ולבסוף בירושלמי,

תרמוד. ולבנויה תמוד לחרבה לקרוא וחזרו חריבהשניה

גיסא מההיא חריב ואי גיסא מההיא אותיב גיסא מההיא

גיסא מההיא הםאותיב פנים עזי הם שממזרים לפי

הארץ ומלכי ושכניהם הארץ ובמלכי בשכניהם ומתגרים

ומפני עירם מחצית ומחריבין למלחמה עליהם באים

ובונים מתייאשים ואינם ועקשנים הם פנים עזי הם שממזרים

מחדש. תמיד אותה

את נהרא מפום א"כ פניריא"ל דוד הרב ידידנו הקשה

רב דאיכסיף וכיון בפסולים עולא החזיקו מתחילה למה הי"ו

ליה אמר וכו'המנונא יהבת להיכא גולגלתא עדכסף

הרב צריך זה שנתבייש מפני וכי הוא ממזר דלאו דאסיק

האנשים את מטעה הוא בזה הלא כשר שהוא ולומר לשקר

שהוא לי (נראה זצ"ל הרב מורי ותירץ בנותיהם. לו ויתנו

יוסף פורת מתלמידי פנירי דוד הרב כי זצ"ל א"ש הגרב"ץ

ממזר לאו ודאי אמר מתבייש שהוא אותו שראה דכיון היה)

לפיכך הביישנות הפך היא ועזות הם פנים עזי דממזרים הוא

דלאו דאסיק עד וכו' יהבת להיכא גולגלתא כסף אחריו חקר

הוא. ממזר

הרפניא ומשנימאי הרפניא, דבני גריעותייהו הרומאי

בו פונין גורסיןשהכל אליויש גריספונין פוניןורש"י

נפנה.שם ושבטו משפחתו מכיר שאין כל תנא במתניתא

ואיןלשם מיוחס אינו ושבטו משפחתו מכיר שאינו דכיון

מיוחסין אינם הם שאף להרפניא ופונה אשה לו נותנין

וירצה אחר פסול או ממזר יבוא אם אבל אשה, לו ונותנין

דאינם שאע"ג לו נותנין הרפניא בני אין מהרפניא אשה ליקח

זירא ארבי מתניתא האי ופליגא נינהו. פסולין לאו מיוחסין

eaדאמר mipet lkdy xdלשם פונין הפסולים כל כלומר

נינהו. פסולין הרפניא דבני זירא רבי דסבר אשה ולוקחין

משאול עמוקה דנקראתוהיא אע"ג ipt`כלומר "xd"

שהכל "הר" נדרשת היא וכך כהר היא שגבוהה דמשמע

אדרבה אלא כלל גבוהה אינה מ"מ בו יותרעמוקהפונין היא
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במקוםמשאול הקברות בית לבנות רגילין שהיו מקבר

ומניחין עמוק חופרין היו הקברות ובבית בעיר ביותר הנמוך

הוא. עמוק שהשאול הרי המת ממותאת אפדם שאול מיד

בשאולאגאלם נקברים כבר היו ואפילו מתים כבר היו אפילו

אותם. וגואל פודה להוהייתי לית דידהו "פסול" ואילו

עמוקה.פסוליצ"לתקנתא והיא ד"ה ברש"י הגירסא וכן

דמישון פסולי משום דהרפניא הםפסולי פסולין מישון בני

עצמן מחזיקין היו ומ"מ ממזרין בהם שנתערבו משום

עריות שאר או אחותו על בא שהיה ומי קצת לכשרים

הממזר את מניחין מישון בני היו לא ודאי ממזר ממנה ומוליד

בהרפניא. לגור פונה והיה ביניהם דמישוןלישב פסולי

דתרמוד פסולי הםמשום דפסולין אע"ג תרמוד דבני

קצת לכשרים עצמן מחזיקין היו מ"מ ממזרים בהם שנתערבו

ודאי ממנה ומוליד עריות שאר או אחותו על בא שהיה ומי

פונה והיה ביניהם לישב הממזר את מניחין היו לא ממזר

יפה ומישון ממישון ונקיה יפה תרמוד נמצא במישון, לגור

רבאמהרפניא. קבא אינשי דאמרי שלםוהיינו שהוא קב

מיוחס זוטאכלומר פסולוקבא כלומר חסר שהוא קב

לשאול ואזיל ופסולין,מיגנדר כשרים דרין היו שבשאול

המוזכרתגרסינשאּול שאול" "גבעת והיינו מקום שם והוא ן ָ

שבאו הגויים שלמה עבדי כט) י ישעיה ו, כא (ש"ב בנביאים

הרי כשרים והם מבנ"י גם שם והיו יושבין היו שם מתרמוד

דהיינו זוטא וקבא כשרים דהיינו רבא קבא לשם שנתגלגלו

כמה שירותו גומר כשהיה שלמה מעבדי אחד וכל פסולין,

לתרמוד לביתו וחוזר שאול את עוזב היה שלמה אצל שנים

לתרמודוהיינו ישראלומשאול שהם רבא קבא כלומר

ואזיל מיגנדר הוה זוטא וקבא בשאול נשאר היה הכשרים

לתרמוד, לביתם חוזרין שלמה עבדי שהיו ומתרמודלתרמוד

קצתלמישון לכשרים עצמן מחזיקין תרמוד בני שהיו

דידהו זוטא קבא הרי למישון שביניהם הממזרין ושולחין

למישון, מתגלגלים היו שביניהם ודאי פסולי דהיינו

להרפניא עצמןוממישון להחזיק החלו הם אף זמן דאחר

וכמו להרפניא הממזרים את שולחין והיו קצת לכשרים

פירש רש"י לעיל. לשאולשפירשתי ואזיל היינומיגנדר

מתגלגלין שהפסולין מצינו היכן תימה והוא קבר, או גיהינם

פירשו והתוס' ולגיהינם. לשאוללקבר ואזיל היינומיגנדר

מהו דא"כ תימה והוא כשאול, עמוקה שהיא ומשאולבבל

שחזרולתרמוד שלמה מעבדי היינו דתרמוד פסולי הא

לתרמוד. באו מבבל ולא הם ישראל מארץ

ראשון פרק עלך הדרן

וכו' משתבש לא ראשונה דתני מאן נחמן וכברא"ר יתכן

שבא רבי ואף נשנית זו משנה היאך נסתפקו התנאים בימי

מקום כל וכן לפניו היו הגירסאות שתי המשנה את לסדר

לא הכי דתני ומאן משתבש לא הכי דתני מאן שאומר

שרירא רב באגרת עיין חלוקין היו התנאים מימות משתבש

ח. אות ו פרק גאון

ד"ה בןרש"י "יולדת" נמי דאי וכו' הבא בנך אמר

כוכבים לעובדתצ"ל"לעבודת" בן הולדת נמי דאי

***ד"הכוכבים "ודקאמר". תמוד היינו תרמוד היינו

***ד"הודקאמרתצ"ל איפה. זוטא וקבא רבא קבא

מעוותים שניהם קטנה ואיפה מכיניםגדולה היו שהרמאים

כבדה היא אבל איפה עליה שכתוב גדולה איפה בחנותם להם

איפה עליה שכתוב קטנה איפה להם ומכינים מאיפה יותר

סחורה לקנות וכשבאים מאיפה, יותר קטנה היא אבל

ממנו שלקחו ונמצא הגדולה באיפה לו מודדין מהחקלאי

למכור וכשבאין איפה על אלא לו משלמין ואין מאיפה יותר

מהם שקבלו ונמצא הקטנה באיפה להן מודדין ללקוחות

שתי הרי מאיפה, פחות סחורה להם ונתנו איפה עבור מעות

מעוותות. הללו המידות

משמעתוד"ה יסיר דכי לר"י נראה ואין וכו' בנך ואין

מאת הסרה אחרים" אלהים ועבדתם "וסרתם כמו

כצ"ל.הקב"ה

"לבבלד"ה קורא שאול לתרמוד כצ"ל,משאול "

ע"ב פז בפסחים laalכדאמרינן l`xyi z` d"awd dlbd `l

le`yk dwenry iptn `l`.

ע"ב "דיבם"גמראיז עסקינן לא .דייבםצ"למי

המיוחדים צ"ל בנחלה "מיוחדים" לקמן.יחדיו הוא וכן

האם*** מן "לאחיו" בספרלאחיןצ"לפרט הוא וכן

היכי בתו ד"ה רעח עמ' יבום הלכות כח סימן גדולות הלכות

שאלה הגמ' הא תימה וברא"ש. ברי"ף הוא וכן לה משכחת

`aizk `kid enlera did `ly eig` zy`על שאלה ולא
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יהודה רב דברי את הגמ' מביאה ואמאי מאמו אחיו אשת

וכו' בנחלה מיוחדים מאמו,יחדיו אחיו באשת דמיירו

שאמר רבה דברי את הגמ' מביאה אמאי מןועו"ק אחין

וכו' אחוה יליף איןהאב והלא הרבה בדבריו דנה והגמרא

עוסקין ונ"לאנו בעולמו. היה שלא אחיו באשת אלא כאן

יהודה רב דאמר יחדיודהא אחים ישבו כי קרא אמר

בעולם אחת" "ישיבה להם דדריששהיתה לכאורה משמע

את הגמרא הביאה להכי "יחדיו" ומדכתיב "ישבו" מדכתיב

דאמר יהודה רב דברי פרטאידך בנחלה המיוחדים יחדיו

אשתוכו' ש"מ מאמו אחיו לאשת ליה איצטריך יחדיו אלמא

דמשמע בלחודוי מ"ישבו" ליה יליף בעולמו היה שלא אחיו

ואמר עליה למיפלג רבה ואתא בעולם. אחת ישיבה שפיר

יעקב מבני אחוה אחוה יליף האב מן איצטריךאחין ולא

היה שלא אחיו לאשת אלא מאמו אחיו לאשת "יחדיו"

אלא בלחודוי מ"ישבו" לה למילף מצינן דלא בעולמו

הגמ' ליה ופריך אחת. ישיבה דמשמע ו"מיחדיו" מ"ישבו"

מעריות אחוה אחוה ילפתולילף מצית לא אחוה מאחוה

אחוה אחוה ללמוד יש שמא ספיקא דהוי מאמו אחיו אשת

ללמוד יש שמא האב מן באחין אלא יבום ואין יעקב מבני

הלכך האם מן באחין אפילו יבום ויש מעריות אחוה אחוה

רב אמר ומשו"ה מאמו אחיו אשת על ללמד יחדיו איצטריך

מ"ישבו" לה ילפינן בעולמו היה שלא אחיו דאשת יהודה

דקאמר והא מאמו. אחיו לאשת איצטריך דיחדיו בלחודוי

יחדיולקמן למיכתב ואיצטריך אחים למיכתב ואיצטריך

דלרבה קאמר לרבה אחוה`migלאו אחוה לג"ש אתא

מאמו אחיו אשת אחיוeicgieלאפוקי אשת לאפוקי אתא

לעשות שייך ולא באו אחד לענין ולא בעולמו היה שלא

לגמ' דקשיא לה קאמר יהודה לרב אלא צריכותא, ביניהם

בלחודוי מ"ישבו" בעולמו היה שלא אחיו אשת יליף אמאי

דמשמע ומיחדיו" מ"ישבו" טפי שפיר ליה למילף מצי הא

מאמו אחיו אשת דהא הוא מופני ויחדיו אחת ישיבה טפי

איצטריכו יהודה דלרב קאמר להכי לה, ילפינן אחוה מאחוה

ויחדיו מאמו אחיו אשת לאפוקי ו"יחדיו" "אחים" תרוייהו

בעולמו. היה שלא אחיו לאשת אייתר לא

יעקב מבני אחוה לב)אחוה מב (בראשית דכתיב פירש"י

epia` ipa mig` epgp` xyr mipyלקמן הגמ' מלשון אבל ,

אבינו" בני עבדיך עשר שנים למכתב ליה "מדהוה דקאמר

יג) מב (שם לפסוק שכוונתו קצת jicarמשמע xyr mipy

'ebe cg` yi` ipa epgp` mig`.

מלוט אחוה אחוה `eiaפירש"יולילף ig` zy` maizze

did eig` oa ixdyהי"ו אלימלך שמעון הרב וחביבי (וידידי

ולענד"נ היתה), לוט אחות שרה והרי פירוש"י על הקשה

מלוט אחוה אחוה בןולילף ואשת אביו אחי אשת ותתייבם

אחיו.

"דמפני" בהמשך,דמופניצ"למשום לאוכן תימא וכי

"מפני" אפנויי לאיי .מופניצ"ל"מפני"

אבינו בני עבדיך עשר שנים למכתב ליה שיבושמדהוה

כתיב כתיבי קראי תרי אלא הכי דכתיב קרא דליכא הוא

יג) מב `yi(בראשית ipa epgp` mig` jicar xyr mipy

cg`(לב פס' קרא(שם אידך `migוכתיב epgp` xyr mipy

epia` ipaבזכרונו נתחברו הפסוקים ושני נשתבש והמעתיק

עבדיך עשר "שנים דכתיב לו נדמה והיה אחד לפסוק והיו

בגמ' גרס לפיכך אבינו" בני שניםאחים למכתב ליה מדהוה

אבינו בני עבדיך מדקאמריעשר הא אחים כתב ולמה פי'

דצ"ל ונראה לאפנויי. ש"מ אלא הם דאחים ידעינן אבינו בני

איש בני אנחנו עבדיך עשר שנים למכתב ליה מדהוה

אישאחד בני דאמרי כיון פירושו והכי קאי יג פסוק ועל

ולפי לאפנויי. ש"מ אחים כתב ולמה הם דאחים פשיטא אחד

ביה דכתיב לב פסוק היינו יעקב דבני דקרא דפירש רש"י

epia` ipa mig` epgp` xyr mipyגרסינן ליההכי מדהוה

שנים אבינולמכתב בני אנחנו בניעשר דאמרי דכיון פי'

לאפנויי. ש"מ אחים כתב ולמה הם דאחים פשיטא אבינו

רעים למכתב ליה (דהיינומדהוה לדודו קורא האח שבן

טז) ה (שה"ש דכתיב "רעי" אביו) irxלאחי dfe icec df

טו) א דכתיב(שם "רעייתי" לאחייניתו קורא הדוד jpdוגם

iziirx dti"רעות" נקרא לאחיין הדוד שבין היחס אלמא

ללוט לומר לאברהם היה לא `epgpהלכך 'mig`' miyp` ik

גבי אחים ליכתוב לא וא"ת אנחנו. 'רעים' אנשים כי אלא

ולא מופני לא דלוט אחים דבאמת נ"ל יחדיו. נצטרך ולא לוט

רעים אנשים כי למכתב מצי דהוה דאע"ג שוה לגזירה נכתב

גם מ"מ "רעות" נקרא לאחיין הדוד שבין דהיחס אנחנו

אומרת השכינה שהרי הוא נכון irxאחים dfe 'icec' dfש"מ

האח בת כמו והשכינה הוא דוד השכינה לגבי הקב"ה

' ב) ה (שה"ש דכתיב אחות לה קרי הקב"ה `izeg'ואעפ"כ

iziirxדקאמר והא אחי, אחיו לבן לקרא יכול הדוד אלמא

וכתבהגמ' רעים למכתב ליה מדהוה מופני אפנויי לאיי

ולומראחים לטעות יכול הייתי יחדיו כתב לא אילו ה"ק



eaydnlg`e ע"בקלב יז

באמת אבל אחים וכתב רעים למכתב ליה מדהוה הוא דמופני

אחי. אחיו לבן לקרא הדוד דיכול מופני ליהאינו מדהוה

"וכתיב" רעים .וכתבצ"ללמכתב

וכו' מלוט אחוה אחוה לילף הו"א אחים רחמנא כתב דאי

בנחלה המיוחדים יחדיו רחמא לילףכתב הו"א היכי תימה

שמפרש כמו מופני דלוט דאחים אע"ג הא מלוט אחוה אחוה

ומאי לעיל שפירש כמו מופני דאברהם אחים גם מ"מ והולך

אתא דיחדיו משמע דהשתא ועו"ק מהאי, דהאי אולמיה

מן אחים לאפוקי אתא דיחדיו אמרינן ולעיל האח בן לאפוקי

יחדיו דהא האח בן לאפוקי אתא לא יחדיו דע"כ ועו"ק האם,

זה את זה לירש שראויים כלומר בנחלה המיוחדים פירושו

ובן (הראשון) בנחלה המיוחדים ד"ה לעיל שפירש"י כמו

ואחים בנים לו כשאין אביו אחי את לירש ראוי ודאי האח

פירושו דהכי נ"ל הוא. יחדיו אחיםובכלל רחמנא כתב דאי

מלוט אחוה אחוה לילף הוההו"א לא אחים כתב אי

יעקב מבני אחוה אחוה ילפינן הוה דלא האם מן אחין מפקינן

דכיון מופני הוא דאף מלוט אחוה אחוה למילף נמי איכא דהא

היינו לא ללמוד יש אחוה אחוה איזו לאסתפוקי דאיכא

כלל אחוה אחוה המיוחדיםלומדים יחדיו רחמנא כתב

האם,בנחלה מן אחין הו"אלאפוקי יחדיו רחמנא כתב ואי

ובאמא באבא דמייחדי דהשתאעד וכיון אחים כתב לכך

או בלחוד האב מן אחין בעינן אי למיפשט אתא אחוה אחוה

אחוה מאחוה למילף מצינן ודאי ובאמא באבא דמייחדי עד

לן אית יעקב דבני מאחוה דודאי ספיקא ליכא זה דלענין

למפשט מצית לא דלוט מאחוה דהא דלוט מאחוה ולא למילף

דמייחדי עד דלמא או האם מן ולא האב מן באחין סגי אי

ובאמא. באבא

בנחלה המיוחדים יחדיו רחמנא בןכתב לאפוקי פירש"י

פעמים הא וא"ת אביו. אחי עם אחת נחלה חולק שאין האח

הסב שמת כגון אביו אחי עם אחת נחלה חולק האח שבן

(שהוא ובנו הבנים אחד ומת בניו לשני הנחלה את והוריש

וי"ל אביו. אחי עם הנחלה את וחולק תחתיו נכנס הנכד)

עם נחלה חולק אינו ולוט מלוט האח בן למילף בעית מהיכא

דכתיב אביו תרח בחיי מת לוט אבי הרן שהרי אברהם

כח) יא `eia(בראשית gxz ipt lr oxd znieאת ירש ולא

ונ"ל אברהם. עם אחת נחלה חולק בנו אין וממילא אביו

דפירש רש"י כיון בנחלהדלזה dlgpהמיוחדים miwlegy

zg` dlgp miwleg oi`y mdxa`e hel iwet`l zg`ליה דהוה

ואברהם, לוט לאפוקי ופירש האח בן לאפוקי לפרושי

חולק האח שבן פעמים דהא האח בן מפיק לא יחדיו דבאמת

לוט את מפיק יחדיו ודאי אבל אביו אחי עם אחת נחלה

אותו ירש לא תרח בחיי מת שאביו כיון דלוט ואברהם

אברהם. עם אחת נחלה חולק אינו לוט וממילא

באבא דמייחדי "עד" הו"א יחדיו רחמנא כתב ואי

אחדacxכצ"ל.ובאמא דבר דברים,eixacפירושו ziaשני

אחד בית אףeizaפירושו בתים, אחדcgiשני יחד פירושו

eicgi.ואמא באבא דמייחדי עד הו"א ולכך יחד שני

"תל בנחלה צריךיבום וכן ידבר בארמית כי כצ"ל א"

ע"א כד לקמן pngx`להגיה "dlz" dlgpa meaiiמ ולקמן

pngx`ע"א "dlz" dlgpa meai icinע"א נה cq"`ולקמן

`pngx "dlz" lrac `citwaע"א ט "dlz"ובקדושין xkena

`pngxשם pngx`וכן "dlz" lraaע"ב כח ובסנהדרין

`pngx "dlz" ex`yaע"א יב pngx`ובמכות "dlz" dnega

שם pngx`וכן "dlz" dxicaע"א ד mgxובבכורות xhta

`pngx "dlz"ע"א לח pngx`ושם "dlz" ekezaיז ובערכין

pngx`ע"א "dlz" xcepaע"ב לה pngx`ובנדה "dlz" ineia

שם pngx`וכן "dlz" ineiaeהוא וכן בא' תלא צ"ל בכולם

ע"ב כ לקמן pngx`בגמ' "`lz" dlgpa meaiוכןmipaa

`pngx "`lz"וכן`pngx "`lz" daiyiaע"ב לט ולקמן

`pngx "`lz" jcicaע"א כה "lz`"ובסוטה lrac `citwa

`pngxושם`pngx "`lz" lrac iepiwaע"ב כט ובקדושין

`pngx "`lz" mgx xhtaע"ב לז "lz`"ובמנחות zlebleba

`pngxע"א מז pngx`ובבכורות "`lz" mgx xhtaובערכין

ע"א pngx`יח "`lz" dcbde di`xaבכתבי הרוב על הוא וכן

ובראשונים .הגאונים

האם מן ולא האב מן ונחלה רחמנא תלא בנחלה יבום

zndדכתיב eig` my lr mewiדלענין ע"א כד לקמן ודרשינן

היבם עם יורשין האחין שאר שאין לומר קרא אתא ירושה

ד"כי אמרת ואי יורשה, לבדו היבם אלא המת האח בנחלת

א"כ ובאמא באבא דמייחדי אחים היינו יחדיו" אחים ישבו

ובאמא באבא דמייחדי באחים אלא הפרשה דברה לא

האחין שאר שאין ללמד המת" אחיו שם על "יקום וכשאמר

אחים אלא הכתוב הוציא לא המת בנחלת היבם עם יורשין

יצאו לא לחוד האב מן אחים אבל ובאמא באבא דמייחדי

באבא דמייחדי דאחים מסתבר אינו וזה היבם, עם ויורשים

לחוד האב מן אחים אבל היבם עם יורשים אינם ובאמא

ולא האב מן באחין אפילו מיירי דיחדיו מסתבר אלא יורשים,
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דכתיב הא וממילא האם `eigמן my lr mewizndלומר

אחין אפילו המת בנחלת היבם עם יורשין האחין שאר שאין

ומשני קאמר. לבד האב דקמשתרימן הוא וחידוש הואיל

גביה הילכךערוה שאפשר כמה למעטו לנו יש חידוש וכל

ובאמא באבא דמייחדי עד נצטרךאימא זה שמפני ואע"ג

בנחלת עמו יורשין אינם האם ומן האב מן אחין דדוקא לומר

עמו. יורשין לבד האב מן אחין אבל המת

בתרי מילי הני אשההו"א ואין קדושין מקצת הוי דזיקה

ע"א ז בקדושין וכדאמרינן גברי לתרי ialמתקדשת `zzi`

`ifg `l ixz.

מחיים אפילו הו"א הכי אמר "הוה" כצ"ל.אי

יבמין מצות לבטל דאסור שבאהמשום דמצוה משום י"מ

א א"כ וקשה לבטלה. לו אסור בה ונתחייב קאמרלידו מאי

יבמין 'מצות לבטל ונ"לדאסור מצוה. לבטל דאסור הל"ל '

עשה מצות דכל דכיון לבטלו דאסור לייבום הוא מיוחד דדין

לו והולך מבטלה רוצה אינו ואם מקיימה רוצה אם שבתורה

אינו שאם התורה הקפידה ייבום ובמצות לו נזקקין ב"ד ואין

התורה הקפידה ש"מ לה ויחלוץ לב"ד יבוא לייבמה רוצה

חולץ או מייבם או אלא לגמרי יבמין מצות תתבטל שלא

יבמין. מצות ולבטל אמה את לישא רשאי אינו הלכך

לא באמה אבל אין אבלצ"לבאחותה באחותה דדוקא

לא .באמה

הכי אמר "הוה" אי כצ"ל.אלא

ד"ה לייבוםרש"י ראשונה שנפלה לנפילה ראשונה

"ראשונה" בפעם לזו בפעםצ"ל"קודמת" לזו קודם

***ד"האחת "אנחנו". עשר שנים וכו' אחוה אחוה

אבינו בני ***ד"האחים "דאפילו"כצ"ל. וכו' מעריות

***ד"האפילוצ"לאחיך כהן. בביאת וכו' היא זו

***ד"המשתעוצ"ל"משתעי" וכו'. בנחלה המיוחדים

וכו' שאין "ואברהם" לוט ד"הלאפוקי *** כצ"ל.

לקמן "ואוקמינן" וכו' תיתי ישואוקימנןצ"למהיכא וכן

ע"ב כד שבועות בגמרא xekaaלהגיה opinwe` `dובחולין

ע"ב serdמ z`hga opinwe`eצ"ל .`opniweבתרוייהו

עמו***בא"ד חולקין "אחין" ***ד"האחיוצ"לואין .

זיקה "דפקעה" לאחיו וכו' הלכה .ופקעהצ"לולימא

דלגבי***ד"ה "אמו" אבל וכו' שמתה .אמהצ"ליבמתו

טעמאתוד"ה "ומהאי" נועם וכו' אחיו .דמהאיצ"לאשת

אחריני***בא"ד למילי דאיצטריך .ואע"גצ"ל"אע"ג"

"בעולם"***בא"ד היה שלא אחיו אשת צ"לא"כ

.בעולמו

דפשיטאד"ה וכו' אחים "מיקרי" דלא וכו' אחוה

אחים .מיקרוצ"ל"דמיקרי"

בקונטרסד"ה פי' זיקה אין האומר כדברי הלכה ולימא

***בא"דרבנןצ"ל"דרבנן" "בתירא". בן יהודה דרבי

דכתב דכתבבתירהמאן ומאן משתבש לא בא'בתיראבה'

***בא"ד משתבש. וקשהלא "עליה" רבנן דפליגי מכלל

***בא"ד זיקהכצ"ל. "דיש" רבנן .ישצ"לסברי

זיקה***בא"ד יש רבנן סברי בעלמא דדלמא וקשה

מעשה אחיו שיעשה להמתין מצרכי ולא שרו והתם

זיקה מפקעי דקדושין אמרתמשום דאי כן לומר אפשר ואי

כאילו ליה חשבינן זיקה ופקעה כנסה כבר אפילו זיקה יש

ע"א כו לקמן דתנן זיקה פקעה ולא כנסה eqpkeלא encw m`e

e`iveiדאינו ואמרי ב"ב יהודה ארבי דפליגי רבנן ע"כ אלא

***בא"ד זיקה. דאין סברי להמתין נמיצריך למימר וליכא

לשנים ולא לאחד יפר דאמר יהושע רבי ומשמעדהיינו

דקאמר והיינו זיקה ליכא ובתרי זיקה איכא דבחד דסובר

דסבר יהושע רבי פי' זיקה" אין האומר כדברי הלכה "ולימא

אבל בתרי הנ"מ הו"א הכי אמר הוה "אי ליה ודחי זיקה, אין

זי יש לאחד.בחד יפר אמר בפירוש יהושע רבי דהא קה"

מאמר בה בעבד פלוגתייהו מוקי אחין ד' בפרק דהא

לאו אי קונה מאמר אי איופליגי בין אוקימתא האי ולפי

יש דאפילו ליבמה מיפר היבם אין זיקה אין אי ובין זיקה יש

בה בעבד מיירו תנאי והנך יפירנו", "ואישה מיקרי לא זיקה

דאי סבר יהושע ורבי לאו אי קונה מאמר אי ופליגי מאמר

קניין לקנותה המאמר אלים מאמר בה ועבד אחד יבם יש

מאמר בה דעבד אע"ג אחים כמה יש ואי נדריה ומיפר גמור

נדריה, מיפר ואינו גמור קניין לקנותה מאמר ההוא אלים לא

זיקה. אין או זיקה יש יהושע רבי סבר אי ידעינן לא אבל

התוס'. לשון עם מתיישב אינו המהרש"א בזה ומ"ש

ר"גד"ה ואפילו יבמין מצות לבטל דאסור לא מחיים אבל

שכבר התם דשאני הכא מודה מיאנה מיאנה אם דאמר

דר"גנשואה משמע ע"א יח דלקמן הסוגיא ממהלך מיהו

דאי נשאה לא כשעדיין אפילו יבמין מצות לבטל מותר סבר

ר"מ על מר"ג רמי קא מאי א"כ נשאה כשכבר דוקא אמרת
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נשאה לא שעדיין מיירי ר"מ ודאיהא אלא לבטל אסור ולכך

ובין נשאה כשכבר בין יבמין מצות לבטל מותר סבר ר"ג

נשאה. לא כשעדיין

ע"א מחייםגמראיח "ה"מ" אמינא כצ"ל.הוה

זיקה לה פקעה מיתה לאחר אלאאבל נבראה לא דזיקה

וכיון לנשואין, הכנה הם שהקדושין כמו לייבום להכינה

צריכא. למאי זיקה ייבום יהיה לא וכבר היבמה קמ"לשמתה

פקעה לא בכדי אע"גדזיקה ומתה האשה את קדש אם דהא

לכלל באה לא זו ואשה לנשואין הכנה אלא אינם דהקדושין

אף באמה, אסור הוא ועדיין קדושין פקעו לא אעפ"כ נשואין

הי"ו בנקאי שומר משה הרב אהובנו ידידנו הקשה כן. זיקה

דאמר להכיון פקעה מיתה לאחר אבל מחיים ה"מ הו"א

הל"לזיקה דבריו בסוף l`א"כ dzin xg`l dwifc l"nw

drwtקאמר פקעהואמאי לא בכדי דזיקה ונ"לקמ"ל .

זיקה לה פקעה אחותה את או אמה את יקדש אם מיתה דאחר

אמה את או אחותה את וקדש חיה היבמה אם אפילו דהא

דאחר דזיקה סברא דאין מיתה אחר כ"ש זיקה לה פקעה

קאמר לא ולכך דמחיים, מזיקה חמורה תהיה l"nwמיתה

drwt `l dzin xg`l dwifcאת יקדש אם פקעה דפעמים

קאמר אלא אמה את או לאאחותה בכדי דזיקה קמ"ל

אםפקעה אבל פקעה לא מעשה שיעשה בלא בחינם כלומר

תפקע אמה את או אחותה את שיקדש כגון מעשה יעשה

הזיקה.

"דוקא" באחותה .דדוקאצ"למותר

מייבמה יבומי "נמי" שניה מאמר בה עבד לא ידידנוהא

כאן הגיה הי"ו אלחרר ישראל הרב נמיאהובנו יבומי

דהרבהמייבמה הוא אפילו לשון דהכא ד"נמי" הוא וטעות ,

כאן ואף אפילו לשון אלא הם גם לשון לאו בתלמוד "נמי"

מייבמה יבומי נמי מייבמה.שניה יבומי אפילו שניה

מאמר דקתני שאומרוהאיצ"ל"והא" בש"ס מקום כל וכן

דקתני להגיהוהא שאומרוהאיצריך מקום בכל אבל ,i`de

xn`wcלהגיה .de`צריך

מב"ש ובפירושמדב"שצ"ללאפוקי ברא"ש הוא וכן

יב אות קעג אה"ע יוסף ובבית מ"ו פ"ג המשנה על הרע"ב

סימן גדולות הלכות בספר ואומנם הרא"ש, בשם ומ"ש ד"ה

איתא ברי"ף וכן בה עשה ד"ה שיב עמ' עריות הלכות כט

מב"ש מקוםלאפוקי כל בידך יהא הכלל וזה הוא. וט"ס

לאפוקי אומר חכמים או חכם של שם ומזכיר לאפוקי שאומר

מ לאפוקי יהודה מדרבי לאפוקי כגון לאפוקימדפלוני דר"ע

והם ט"ס נפלה בש"ס מקומות ובשבעה וכיו"ב, מדחכמים

ע"א צז diwfgnעירובין iwet`lוצ"לdiwfgcnע"א לו נזיר

iia`n iwet`lצ"לiia`cnע"ב יב daxcב"מ iwet`lצ"ל

daxcnע"ב עב oernyמנחות iaxn iwet`lצ"לiaxcn

oernyע"ב לז pipg`נדה iaxn iwet`lצ"ל`pipg iaxcn

דהכא y"anוהאי iwet`lצ"לy"acnע"א ל דלקמן והאי

y"a iwet`lצ"לy"acnמדבר לאפוקי שאומר במקום אבל .

"לאפוקי הציץ" נשבר "לאפוקי כגון ד' בלא אומר פלוני

אומר וכיו"ב קמא תנא לאפוקי כשאומר וכן ואפוד" חושן

ד'. בלא

גמור קנין קונה מאמר דאמרי מדב"ש פירש"ילאפוקי

ערוה צרת צרתה הויא גמור קנין קונה מאמר דאמרי דלב"ש

ערוה צרת לב"ש הא ותימה החליצה. מן אף ומיפטרא

יבומי. מייבמה

וכו' אחין שני אביי איתיביהאיתיביה פירושו לכאורה

לתיובתיה אביי כדמסיים זיקה יש דאמר יהודה לרב אביי

וכו' לה הויא זיקה יש אמרת קאמרואי אמאי א"כ ותימה .

רבאיתיביה את ראה לא אביי והא בפניו אותיב דמשמע

עב בקדושין כדאמר רבא נולד יהודה רב שמת דביום יהודה

אמר לעיל אמאי ועו"ק הם, אחד דור בני ורבא ואביי ע"ב

`iig xa `ped ax "aizn"קאמר אבייוהכא ,"איתיביה"

ליה דאותיב כיון וכו'ועו"ק הויא זיקה יש אמרת א"כואי

ליה משני זיקהמאי אין "דאמר היא ר"מ מני האהא "

שבא ורבה זיקה אין ברייתא להאי דס"ל דהוכיח הוא אביי

רבנן לאו כלומר היא" ר"מ מני "הא אלא הל"ל לא להשיבו

לרב לאו דאביי ונ"ל היא. יחידאה אלא מינה תותיב ולא היא

אלא זיקה אין או זיקה יש אי לאותיב נחית ולא אותיב יהודה

לעיל דתירץ לרבה לאותיב אתא carאביי `l elit`c d"d"

"dnaiin `l ineai dvlg ulgn inp dipy xn`n daוקא

דקתני ברייתא מהאי אביי ליה לעשותמותיב הספיק ולא

משום יוצאה הראשונה ומת אח לו שנולד עד מאמר בה

או חולצת או ושניה בעולמו היה שלא אחיו אשת

מייבמה,מתייבמת יבומי שניה מאמר בה עבד לא אי אלמא

רבה ליה זיקהומשני אין דאמר היא ר"מ מני אנאהא

דאמר היא ר"מ ברייתא והאי זיקה יש דס"ל לרבנן דאמרי

דקאמר והא זיקה. צרתאין לה הויא זיקה יש אמרת ואי

בזיקה בעולמו היה שלא אחיו להאשת אמר אביי לאו
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אלא לאותיב אתא זיקה יש דאמר יהודה ארב לאו אביי דהא

קושיית את הבין שלא טועה וסופר לאותיב אתא רבה על

בגמרא הוסיף לאותיב אתא יהודה ארב דאביי וסבר אביי

וכו' זיקה יש אמרת רבואי מקושיית זה משפט והעתיק

אמר כך ומפני יבין. מי ושגיאות לי נראה כך חייא בר הונא

iig`לעיל xa `ped ax "aizn"רב על חייא בר הונא דרב

יהודה רב בפני ולא לאותיב אתא זיקה יש דאמר יהודה

בפני הקשה ואם רבה אלא השיבו לא יהודה רב שהרי הקשה

רבה על אביי אבל משיבו, עצמו יהודה רב היה יהודה רב

קאמר לכך הקשה עצמו רבה ובפני "איתיביה"הקשה

.אביי

וכו' אחים ארבעה והתנן זיקה אין לר"מ ליה סבירא ומי

*** היא. ר"מ משנה "האחיות"וסתם הנשואין צ"לומתו

האחיות פ"האת ובתוספתא ע"א כו לקמן במשנה הוא וכן

שבירושלמי ובמשנה ע"ב כג לקמן בגמ' הוא וכן מ"א

מ"ה פ"ה עדיות במשנה אבל הנשואיםוברי"ף, מתו

.לאחיות

"משום" זיקה אין .ומשוםצ"ללעולם

יבמין מצות לבטל שהקשהאסור ניסי ארים בספר ראתי

מיית דלמא אחיות שתי לשאת אחים לשני אסור יהא א"כ

אחיו בת לישא אסור יהא וכן יבמין מצות ובטלה מינייהו חד

קרובה קמיה ונפלה מיית דדלמא עריות מט"ו אחת וכל

שכבר הכא דדוקא מידי קשיא דלא ונ"ל מייבום. ומיפטרא

אחת לייבם מהם לאחד אסור בייבום ונתחייבו לייבום נפלו

השניה, מן ייבום מצות ובטלה אחיו מיית דדלמא האחיות מן

עדיין שהרי אחיות שתי לשאת אחים לשני מותר ודאי אבל

יבמין מצות שביטל בזה לומר שייך ולא בייבום נתחייבו לא

מבטלה. הוא היאך לעולם באה לא עדיין ייבום שמצות דכיון

היא תמות שמא ספיקא ספק דאיכא תירץ ניסי ארים ובספר

וס"ס בנים יוליד שמא אשתו בחיי ימות הבעל ואת"ל בחייו

אפילו דשרי דרבנן בחששא וכ"ש שרינן בדאורייתא אפילו

לכתחילה.

יבמין מצות "בטלת" נתבטלהּבטלתניקודווקא ופירושו ְַָ

המנקדו אבל יבמין יבמיןּבטלתמצות מצות ביטלת ומפרשו ְַָ

וי"ג יבמיןטועה. מצות "בטלה" .וקא

וכו' ר"ג דהא תיבטל זיקה אין ישואי דאי סבר השתא

מקצת נעשה כאילו זה הרי עליו קרובותיה ונאסרו זיקה

לבטל אסור וודאי להעשות ייבום מצות החלה וכבר ייבום

נאסרו ולא זיקה אין אי אבל להעשות, החלה שכבר מצוה

מ"מ ייבום במצות נתחייבו שכבר אע"ג הרי עליו קרובותיה

מצוה לבטל ומותר להעשות ייבום מצות החלה לא עדיין

החלה לא ועדיין בה נתחייבו וכו'שכבר אמר ר"ג .דהא

דתנן יבמין מצות לבטל ומותר זיקה אין אמר ר"ג דהא

וכו' מיאנה מיאנה אם אומר איןפירש"יר"ג אמר ר"ג

ע"אזיקה נא לקמן גמליאל רבן בפרק לבטלכדאמר ומותר

יבמין ידעתימצות ולא ע"א. קט לקמן ב"ש בפרק כדאמר

מתניתין דמהאי משמע הגמ' דפשט רבינו הכאכוונת דמייתי

עד תמתין מיאנה לא ואם מיאנה מיאנה אם אומר ר"ג

דסברוכו'שתגדיל נמי ודייקינן זיקה אין ר"ג דסבר דייקינן

יבמין. מצות לבטל מותר

שתגדילגדולהתמתין הלזוהקטנהעד הגדולהותצא

אשה אחות ע"אמשום קט לק' (אבל הכא פירש"י כך

צריכה ואינה אצלו קטנה תמתין אקטנה קאי דתמתין פירש"י

עליו שהקשו ומה שם). ובפירושנו עיי"ש מבעילתו לפרוש

קאמר אמאי א"כ מיירי בגדולה נמי ד"תמתין" כיון בתוס'

מיירי שתגדיל" ד"עד דכיון כלל, קושיא אינו "הלזו",

אשה" אחות משום ותצא שתגדיל "עד אמר הוה אי בקטנה

דקאי שתגדיל" "עד כמו אקטנה קאי ד"ותצא" משמע הוה

קתני להכי אחותאקטנה משום "הלזו" ותצא שתגדיל עד

האחרתאשה דהיינו הלזו ותצא הקטנה שתגדיל עד כלומר

הגדולה. והיא

קאמינא הכי לא קרמית מאיר אדרבי גמליאל דרבן א"ל

חייש לספיקא אפילו דחייש ומאן וכו' תשובתר"מ זה כל

פירושו, והכי לאורבה. קרמית אדר"מ דר"ג (כצ"ל)א"ל

לודאי אפילו ר"ג לספיקא אפילו חייש ר"מ קאמינא הכי

דמאן חייש ומילתלא חיישנמחקה)דלמא(כצ"ל דלא

חייש לספיקא אפילו דחייש ומאן חייש לא לודאי .אפילו

היד מכתבי בחלק גירסאות, שתי שהיו אמר זצ"ל הרב ומורי

כתוב לספיקאהיה אפילו חייש ר"מ קאמינא הכי לאו

חייש לא לודאי אפילו כתובר"ג היה היד מכתבי ובחלק

לא לודאי אפילו חייש דלא מאן דלמא קאמינא הכי לאו

חייש לספיקא אפילו דחייש ומאן אחרחייש מעתיק ובא

והעתיק ביניהן להכריע ידע ולא הגירסאות שתי לפניו וראה

ובגמרא אחריו. המעתיקים כל נשתבשו וממנו שתיהן

רחוק. בשבוש פירשוהו שוטנשטיין מהדורת מבוארת
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חייש לא לודאי אפילו ר"ג לספיקא אפילו חייש ר"מ

נאסר לא ועדיין זיקה אין ס"ל תרוייהו ור"ג ר"מ

החלה לא עדיין ייבום חובת חלה שכבר ואע"ג בקרובותיה,

נאסר לא עדיין שהרי בפועל להעשות ייבום מצות

לא דעדיין אע"ג סבר ר"מ פליגי, בהא מיהו בקרובותיה.

חובת חלה שכבר כיון מ"מ להעשות ייבום מצות החלה

חיישינן, ביטול לספק ואפילו יבמין מצות לבטל אסור ייבום

להעשות ייבום מצות החלה לא שעדיין דכיון סבר ור"ג

יבמין. מצות לבטל מותר ייבום חובת חלה שכבר אע"ג

ד"ה "לאחין"רש"י שהיתה זיקה וכו' לא צ"ליבומי

***ד"הלאחיו וכו'. ולו שני אותו ומת, אח לו שנולד עד

המילה אחר הנקודה את לשים קביעותומתצריך הוא כי

***ד"ה פירוש"י. ומשם ואיהגמ' וכו' זיקה אין לעולם

***ד"האמרינןצ"ל"אמרת" דשמעינן. "לר"ג" דהא

.ר"גצ"לליה

תימהתוד"ה "מדב"ש" לאפוקי מאמר דקתני והאי

צריך כצ"ל."מה"

דמשמעד"ה מגומגם הלשון קאתיין בתי מתרי הני

אחד מבית להיות להם כללדאפשר מגומגם אינו לענ"ד

אי אלא קאתיין אחד מבית א"כ זיקה יש אמרת אי וה"ק

קאתיין. בתי מתרי הני א"כ זיקה אין ר"מ דסבר אמרת

אחרתד"ה אשה לו "שמתקנין" להו דלית וכו' דלמא

למיתהשמתקיניןצ"ל ד"ה ע"ב כו לקמן בתוס' הוא כן

***בא"ד "חבירו"דתרי. אחר ומלייבם צ"למלחלוץ

***בא"דאחיו מיניה. דקבלה לאדהאדמשמע אביי

וכו' ***בא"דמדמי דהא. "להו" מדמי לגמרי דלא תדע

***בא"ד "מצות"כצ"ל. לביטול למיחש ליכא דתו

***בא"דיבמין וכו'כצ"ל. שהותרה יבמה לה" "דהוה

.דהואיצ"ל

מיאנהד"ה מיאנהצ"למיאנה מיאנה ***בא"דאם .

עד "מלבעל" הקטנה כצ"ל.דתמתין

ע"ב אחיךגמראיח שיעשה עד המתן לו אומרים

בזה.מעשה יש פירושים שומרתא.שלשה ד"ה (בתוס' ר"י

קדושין דהא זיקה ליכא כבר שקדשה דכיון פירש יבם)

כו"ע דלאו משום היינו המתן לו דאומרים והא זיקה מפקעי

בבית נשארת קדושין אחר שהרי קדשה שכבר בה מכירים

אחות כנושא נראה לביתו שכונסה נשואין בשעת לכן אביה

בןב.זקוקתו. יהודה דלרבי פירשו לו) אומרים (ד"ה התוס'

וכן הזיקה את מפקעים הקדושין אין זיקה יש דסבר בתירה

את רבנן דעשו משום הוי דטעמא ונ"ל מפירוש"י, נראה

הני אלימי דלא קדושין מפקיעין קדושין ואין כקדושין הזיקה

בן יהודה רבי דסבר משום וי"מ קדושין, מהני קדושין

הקדושין אין ולכך היא דאורייתא דזיקה כר"ש בתירה

דהאי אולמיה דמאי דאורייתא זיקה מפקיעין דאורייתא

לה. ומפקעי מזיקה אלימי ודאי נשואין אבל ול"נג.מדהאי

את והפקיע באיסור שקדשה לפי שקנסוהו קנס אלא דאינו

קנסוהו הזיקה את שמפקיע מקום שבכל מצינו וכן הזיקה

ע"א כו לקמן כדתנן e`iveiחכמים eqpke encw m`eואע"ג ,

עד שימתין אלא קנסוהו לא הכא שיוציא קנסוהו דהתם

בסוף התוס' שפירשו כמו טפי קיל דהכא מעשה אחיו שיעשה

או לו.ד"ה מרים

אדרב דרב קשיא מאי דרב לפנידאי לגרוס היינו רגילין

אדרב?רבותינו דרב קשיא מאי? דרב משמעדאי וכן

ליה גרסינן דהכי נראה מפירוש"י אבל דרבמהתוס', דאי

אדרב? דרב קשיא? .מאי

וכו' בהדיא דשמואל משמיה דאיתמר פירש"יכיון

בהדיא דשמואל תלמידומשמיה ולא אמרה עצמו דשמואל

כאמוראי דרב דרבומשמיה פלוגתא איכא דרב משמיה

וקשה רב. אמר הכי אמר יהודה ורב רב אמר הכי אמר הונא

תלמידו ע"י ולא בעצמו שאמרה משמע לא "בהדיא" דלשון

מקום, בכל פירושו דהכי דוחק' ובלא 'בפירוש משמע אלא

ד"משמיה אחת דרך על הדברים אין פירושו דלפי ועוד

תלמידיו ע"י ולא בעצמו שאמרה היינו בהדיא" דשמואל

ולפי"ז בפלוגתא פירושו כאמוראי" דרב "ומשמיה

"כיון לומר לו והיה "בהדיא" של ההיפך איננו "כאמוראי"

ע"י דרב ומשמיה (בעצמו) בהדיא דשמואל משמיה דאיתמר

פלוגתא בלא דשמואל משמיה דאיתמר "כיון או תלמידיו"

ועו"ק אחת, דרך על הוו דהשתא כאמוראי" דרב ומשמיה

ליה קאמר מאי דשמואלא"כ משמיה דאיתמר "כיון

כאמוראי" דרב ומשמיה לאבהדיא דרב משמיה הא

רב אבל דרב משמיה אמר הונא רב אלא כאמוראי איתמר

ידעינן ולא אמרה סתמא אלא דרב משמיה אמרה לא יהודה

קאמר מאי ועו"ק אמרה, דמאן שבקינןמשמיה "לא

ואליבא כאמוראי ומוקמינן בהדיא דשמואל משמיה

יתכןדרב" עדיין בהדיא דשמואל משמיה דאיתמר אע"ג הא

נחלקו הונא ורב יהודה ורב אמרה דרב משמיה יהודה דרב
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הא אמרינן נמי דכתובות פ"ק דבסוף ועו"ק רב, אמר מאי

וכמו מאי דרב דאי פריך ולא היא דשמואל יהודה דרב

יהודה רב בדברי גירסאות שתי שהיו ונ"ל התוס'. שהקשו

שגרסו והיו וכו' שומרת רב אמר יהודה רב אמר שגרסו היו

אביי ליה וקאמר וכו' שומרת שמואל אמר יהודה רב אמר

יוסף היאלרב דשמואל יהודה דרב א"רהא דגריס מאן

יהודה רב אמר דגריס ומאן אמר אמת שמואל אמר יהודה

יוסף רב ליה ואמר טעי, רב דרבאמר קשיא מאי דרב דאי

דגריסאדרב דמאן מכריע אתה והיאך נינהו אמוראי דלמא

אביי ליה ומשני טעי, רב אמר יהודה רב דאיתמראמר כיון

בהדיא דשמואל ובלאמשמיה דוחק בלא בפירוש כלומר

שומרת שמואל אמר יהודה רב אמר דגרס מאן דלפי פלוגתא

מפורשים והדברים שמואל אמר מאי מחלוקת אין הרי וכו'

"בהדיא" והיינו זיקה יש סבר דרבדשמואל ומשמיה

דנחלקוכאמוראי סבר רב אמר יהודה א"ר דגריס דמאן

יהודה ורב זיקה אין רב אמר הונא דרב דרב אליבא אמוראי

זיקה יש רב בהדיאאמר דשמואל משמיה שבקינן לא

דרב ואליבא כאמוראי אמרומוקמינן דגריס דמאן ומסתבר

יהודה רב אמר דגריס ומאן טעי לא שמואל אמר יהודה רב

טעי. רב אמר

זביד דרב קמיה לשמעתא אמריתה כהנא רב אמר

וכו' אמר לומרמנהרדעא הש"ס רגיל יהודה רב 'ikלגביה

'eke l`enyc dinw 'dzixn`מח עירובין ע"א כב שבת עיין

הש"ס אומר כהנא רב גביה אבל ועוד, ע"א ט סוכה ע"ב

ciaf axc dinw `zrnyl 'dzixn`'ב"ק ע"ב מח לקמן עיין

רב לפני לומד היה יהודה דרב ועוד. ע"א קלו ב"ב ע"א טז

ללמוד בא רב כשנפטר ורק כלל שמואל לפני בא היה ולא

לפיכך מרב, שקבל שמועותיו לפניו אמר ואז שמואל לפני

l`enycקאמר dinw "dzixn` ik"שלמדה יום באותו דלאו

רב אבל זמן. הרבה לאחר אלא שמואל לפני אמרה מרב

לפני ומחר זה לפני היום הרבה חכמים לפני לומד היה כהנא

שמועות לאסוף שרצה כולם הישיבות כל על חוזר והיה זה

התלמוד את וערך שסידר אשי רב של רבו היה והוא כולם,

והשמועות התלמוד סידור אחר לרדוף אשי רב למד וממנו

שומע כהנא רב שהיה יום ובאותו כולם, בישיבות שנאמרו

מנהרדעא זביד רב לפני בא היה חכם מאיזה חדשה שמועה

אומר לפיכך בה יאמר מה לשמוע לפניו ואומרה רבו דהוא

dinw dzrnyl "dzixn`"ciaf axc.אמריתה כי אמר ולא

הקבלה שושלת וזו נהרא, מפום כהנא רב הוא זה כהנא רב

ורב הונא רב ב. ושמואל רב א. התלמוד שסדר אשי רב עד

ורבא אביי ד. מהם קבלו יוסף ורב רבה ג. מהם קבלו יהודה

רב ו. מהם קבלו מנהרדעא זביד ורב פפא רב ה. מהם קבלו

קבל אשי רב ז. מנהרדעא זביד מרב קבל נהרא מפום כהנא

היה התלמוד את כשסדר אשי ורב נהרא. מפום כהנא מרב

את וערכו השמועות את ביררו ויחד חבירו רבינא עמו

והיו לפניהם יושבין היו פפא רב בני ועשרת התלמוד,

סיום במאמר בזה שהארכנו וכמו מפיהם התלמוד את כותבין

עיי"ש. קדושין למסכת חידושנו בסוף הנדפס מסכת

לה מתניתו הכי דאמראתון יהודה רב דברי שונים אינכם

דאמר שמואל דברי עם באמה אסור שמתה יבם שומרת

דטעו מינייכו איכא ולכן בתירה בן יהודה כרבי הלכה

שהוצרך עד רב אמר יהודה רב אמר וגרסי הדבר בגירסת

יהודה כרבי הלכה שמואל מדאמר טעותם להם להוכיח אביי

בתירה להבן מתנינן בהדיא שוניםאנן בפירוש אנחנו

יהודה כרבי הלכה דאמר שמואל דברי עם יהודה רב דברי

בתירה שמואלבן ואזדא וכו' שומרת רב אמר יהודה א"ר

בתירה בן יהודה כרבי הלכה שמואל דאמר לטעמיה

ברב. שמואל ומחליף דטעי מאן ליכא כך ומשום

וייבם.במשנה צ"ל "ויבם" מהן אחד ומת

להמאמר שנותן מעשה דהוי הוא קדושין דמאמר אע"ג

מעשה קורין היו דלייבום דכיון מאמר, ליה קרו פרוטה

ע"א מא לקמן `jigכדקתני dyriy cr oznd el mixne`

dyrnלשון מאמר ליה קרו בועל ואינו כשמקדשה לכן

מעשה. בו שאין דיבור

אושעיא רב צ"לאמר בגליון אושעיאכתוב תרי.רבי

חד הוו, `irye`"אושעיא iax"האמוראים מגדולי היה והוא

קוראין והיו חייא, דרבי תלמידו והיה הראשון בדור בא"י

dpyndאותו ia`ועליו ה"ו, פ"ד ב"ק בירושלמי כדאיתא

ע"א קמ"א חולין בבבלי iaxאמרו ia `ipz `lc `zipzn lk

.`id `zyayn `irye` iax iae `iigרגילין ובירושלמי

ax`לקוראו diryed iaxה"ז פ"ב בקידושין כדאיתא

רבי של רבו והיה מקומות. הרבה ובעוד ה"ב פ"י ובתרומות

ע"א נ"ג בעירובין כדאמר miniיוחנן g"i opgei iax xn`

.'eke iaixa `irye` iax lv` izlcibהוא `irye`"ואידך ax"

תורה למד לא"י וכשעלה השלישי בדור בבלי אמורא והוא

ולא לסומכו יוחנן רבי ושקד תלמידו והיה יוחנן רבי אצל

שכתוב ומה ע"א. י"ד בסנהדרין כדאיתא מילתא איסתייעא
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ע"ב יט דלקמן הוא כן ודאי אושעיא רבי דצ"ל בגליון הכא

אף ר"ש היה "חלוק כאן שאמר מי על אושעיא רב מקשה

ליה דמותיב וההוא אושעיא רבי הכא ע"כ אלא בראשונה"

הוא. אושעיא רב

ייבם השתא לרבנן דכי(כצ"ל)אילימא נולד ולבסוף

ייבם ואח"כ נולד רבנן אסרי אשכחה בהתירא אשכחה

מקומותמיבעיא(כצ"ל) בכמה והא קושיא ומאי וא"ת

עושה הוא והיאך פפא רב כדמסיק קתני זו אף זו לא אמרינן

ה"ל זו אף זו לא למיתני תנא האי בעי אי וי"ל הכרח. מזה

ייבם ואח"כ אח להן ונולד מהן אחד ומת אחים שני למיתני

אחיו אשת את השני ייבם או ומת אחיו אשת את השני

ומדלא וכו' משום יוצאה הראשונה ומת אח להן נולד ואח"כ

משמע נפרדות בבות בשתי שנאם אלא אחת בבבא ערבינהו

לא דרך על לשנות התנא דרך דאין עוי"ל אושעיא. כדרבי

כשצריך אבל כך בשביל קצת כשמאריך אלא זו אף זו

והכא זו אף זו לא שונה אינו כך בשביל הרבה להאריך

מורי מפי הוא זו אף זו לא משום לאו ודאי מאוד שהאריך

זצ"ל. הרב

להודיעך סיפא ותנא דר"ש כחו להודיעך רישא ותנא

דרבנן ו)כחן כה (דברים ייבום בפרשת xekadכתיב dide

znd eig` y"r mewi clz xy`כמה בזה דרשו שרז"ל ואע"פ

מקרא אין שיוולדדרשות שהבן לומר פשוטו מידי יוצא

שבועל שהוא הוא המת בן אלא הוא בנו לא היבמה מן ליבם

בפירוש עיין זרע לו להקים מת של שליחו אלא אינו אותה

רבנן ונחלקו אותה. ויבם ד"ה ח לח בראשית לרמב"ן התורה

הוא יבם של בנו אלא בנו אינו שהבן כמו סברי רבנן ור"ש

זרע לו להקים מת של שליחו אלא אינו אותה שבעל שהוא

יולד אם הלכך היא המת אשת אלא אשתו אינה היבמה אף

בעולמו היה לא שהרי הזו ביבמה אסור הזה האח יהא אח לו

המת של בנו אלא בנו אינו דהבן אע"ג סובר ור"ש המת, של

יהא האח אותו אח לו יולד ואם היא היבם אשת היבמה מ"מ

היה הרי ראשון של בעולמו היה דלא דאע"ג ביבמה מותר

אמרינן דלקמן ואע"ג היא. שני אשת והיא שני של בעולמו

עדיין ויבמה לאשה לו ולקחה דכתיב משום דרבנן דטעמייהו

ר"ש דהא הוא בעלמא אסמכתא עליה הראשונים ייבומין

מן שקבלוה היא אמיתית דרשה ואי דרשה האי על פליג

עלה. פליג ר"ש היה לא הראשונים

פליג והדר למילתייהו דמסיימי עד לרבנן להו נטר אלא

הסיפאעלייהו ואת הרישא את אמרו דרבנן משמע

רבנן הא ותימה דבריו. את ר"ש אמר הסיפא את וכשסיימו

אמרו לא הרישא את אבל לבדה הסיפא את אלא אמרו לא

לעיל כדאמר לומר הוצרכו dlולא ipzw o`nl `yixc `aa

`xizda dgky` ikc clep seqale maii `zyd opaxl `nili`

`irain maii seqale clep opax ixq` dgky`דאמר ועוד ,

y"xcלעיל egk jricedl `yix `pzאמרו רבנן אמרת ואי

הא ועו"ק דר"ש, כחו להודיעך אתו רבנן וכי הרישא את

להודקאמר נטר אלא ברישא ר"ש דנפלוג הוא ובדין

למילתייהו דמסיימי עד ר"שלרבנן שיכנס הוא דין וכי

שיסיימו עד ר"ש שימתין הוא דין אדרבה דבריהם באמצע

פ"ה (אבות בחכם דברים שבעה גבי דתנן למילתייהו רבנן

exiagמ"ז) ixac jezl qpkp epi`eדרבנן לענ"ד נראה אלא .

ולא גבייהו היא פשיטא רישא אבל הסיפא את אלא אמרו לא

בה וקתני הרישא את אלא אמר לא ור"ש להו איצטריכא

ולא שירצה מהן לאיזו חולץ או שירצה מהן לאיזו מייבם

איצטריכא ולא גביה היא פשיטא דסיפא הסיפא את שנה

הרישא את קתני המשנה את לערוך רבי וכשבא ליה,

והיינו דרבנן כחן להודיעך סיפא וקתני דר"ש כחו להודיעך

ברישאדאמר ר"ש דנפלוג הוא שנוובדין לא דרבנן כיון

את שונה רבי שהיה הוא בדין שנאה ר"ש ורק הרישא את

הרישא על ר"ש דמסיימידברי עד לרבנן להו נטר אלא

עלייהו פליג והדר דברילמילתייהו עם המתין רבי כלומר

ר"ש דברי את שנה והדר למילתייהו רבנן שיסיימו עד ר"ש

באבות דקתני דהא לאשמועינן רבי ואתא עלייהו, דפליג

exiag ixac jezl qpkp epi`eזמן אחר דבריהם המסדר אפילו

חכם מידת דאינו חבירו דברי בתוך זה דברי יכניס לא רב

הוא. גולם מידת אלא

משכחת היכי לר"ש בעולמו היה שלא אחיו אשת אלא

היהלה שלא אחיו אשת ערות אין דלר"ש למימר מצי לא

שבע"פ מתורה להם היתה ראשונים דמשנת בעולמו,

דמשנה ט"ו הן עריות ואחת דעשרים בסיני למשה שנמסרה

שניה. דמשנה עריות ושש דמכילתין קמא

מית ולא ייבם ולא בתרי נמי אמרינןאי לקמן הא תימה

ייבם לא כי וא"כ דמיא ככנוסה דזיקה משום דר"ש דטעמיה

אחיו אשת בערות הנולד על עומדת ואינה דמיא ככנוסה נמי

ביארנו ע"א יג לעיל דהנה לפרש נ"ל בעולמו. היה שלא
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מיתה מ"ד לבין מפילים נשואין מ"ד בין המחלוקת יסוד

דאמר מאן ליבם היבמה זיקת נוצרת אימתי דנחלקו מפלת

משעת נוצרת ליבם היבמה דזיקת סבר מפילים נשואין

לבין בינה קדושין נעשו שרה את ראובן שכשקדש קדושין

כמי הוא שהרי בעלה, אחי לבין בינה זיקה נוצרה וגם ראובן

דעת על הפרוטה את לה שנותן מעות מתן בשעת לה שפירש

לו מקודשת א.שתהא דברים שני יצור הפרוטה שקנין

הוא ימות אם לו להתייבם מעכשיו לאחיו זקוקה ב.שתהא

בינה שיש זיקה אותה בנים בלא מת שאם ונמצא בנים, בלא

לאיש מלהתקדש מונעתה הקדושין משעת בעלה אחי לבין

שהרי קדושין קצת הוי זיקה זה ולפי שתחלוץ, עד אחר

מפלת דמיתה למימר ליה מסתבר ולא באה. קדושין מחמת

דאין ע"ב יג לעיל דאמר רב אמר יהודה כרב דסבר משום

ליבם מקודשת קצת היא דכבר ביבמה לנכרי תופסין קדושין

ואין ליבם מקודשת קצת הויא במאי מפלת מיתה אמרת ואי

נכרי אלאקדושי כלל, קדשה לא יבם האי הא בה תופסין

קדושין מחמת באה והזיקה מפילים הראשונים נשואין ע"כ

לאחר מלהתקדש ומונעתה קדושין קצת הויא הזיקה ולכך

תופסין אחר קדושי אין לאחד מקודשת כבר שהיא מי דכל

את לקדש צריך אינו שהיבם טעמא היינו תנא האי ולפי בה.

נשואין בה עושה מיד אלא נישואין בה לעשות ואח"כ היבמה

המת מקדושי לו מקודשת קצת היא כבר דהא בעילה ע"י

הסכימה שכבר לייבום שתסכים צריך אין וגם זיקה דהיינו

סבר מפלת מיתה דאמר ומאן המת. קדושי משעת לייבום

משעת אבל היבם, ובין בינה זיקה נוצרת מיתה בשעת דרק

תוצאה הזיקה ואין היבם ובין בינה זיקה שום ליכא קדושין

מפילים דנשואין למימר ליה מסתבר ולא המת. קדושי של

קדושין קדושיה לנכרי ונתקדשה עברה דאם דסבר משום

מפילים נשואין אמרת ואי ע"ב צב לקמן שמואל וכדאמר

במקצת מקודשת היא והרי קדושין תולדת הויא שזיקה נמצא

אין והלא קדושין קדושיה לנכרי ונתקדשה עברה אם ולמה

נשואין לאו ע"כ אלא מקודשת שכבר במי תופסין קדושין

באורך בזה מ"ש ועיין מפלת מיתה אלא מפילים הראשונים

אי ר"ש קסבר מאי לאיסתפוקי איכא והנה ע"א. יג לעיל

המת מקדושי קדושין קצת הוי וזיקה מפילים נשואין קסבר

ובשלמא האשה ורצון האיש רצון בלא קדושין דאין קי"ל הא

הסכימה הקדושין פרוטת את המת מן שקבלה משעה האשה

לא עדיין היבם אבל בעלה ימות אם ליבם זקוקה להיות

בלא לו זקוקה ואינה הסכמתו בלא קדושין ואין הסכים

לזיקה מסכים הוא הרי ייבמה לבסוף אם הלכך הסכמתו

ר"ש דאמר וכיון המת קדושי משעת למפרע זקוקתו והויא

ואם ראשונה, משעה ככנוסה הויא א"כ דמיא ככנוסה זיקה

המת קדושי עליו שיחולו הסכים לא הרי ייבמה לא לסוף

ולפי"ז ככנוסה. הויא ולא ראשונה משעה לו זקוקה הויא ולא

בערות הנולד האח על קיימא מית" ולא ייבם ולא אחי "בתרי

הויא לא ייבמה דלא דכיון בעולמו היה שלא אחיו אשת

תוצאה אינה הזיקה א"כ מפלת מיתה קסבר ואי לו. ככנוסה

תהיה בעלה שמת שמשעה גזירה היא אלא המת קדושי של

לכן קדושין של תוצאה הזיקה דאין וכיון ליבם זקוקה היבמה

וכיון זיקה איכא לבסוף ייבמה לא בין לבסוף ייבמה בין

אי בין ככנוסה הויא א"כ דמיא ככנוסה זיקה ר"ש דאמר

אחי "בתרי ולפי"ז לבסוף ייבמה לא אי ובין לבסוף ייבמה

אשת בערות הנולד האח על קיימא לא מית" ולא ייבם ולא

ובהא ליבם. ככנוסה היא דהרי בעולמו היה שלא אחיו

קאמר קמא דלישנא אחאיפליגו לו ונולד ומית אחא בחד

אבל בעולמו היה שלא אחיו אשת בערות הנולד על קיימא אז

אחיו באשת הנולד על עומדת אינה מית ולא ייבם ולא בתרי

ייבמה דלא אע"ג דמיא ככנוסה דזיקה בעולמו היה שלא

המת קדושי של תוצאה הויא לא וזיקה מפלת דמיתה לבסוף

קאמר בתרא ולישנא היבם. הסכמת בעינן בתריולא נמי אי

מית ולא ייבם תוצאתולא הוי וזיקה מפילים קדושין דסבר

כנסה כשלבסוף דוקא הלכך היבם הסכמת ובעינן קדושין

כל אבל ראשונה משעה ככנוסה והויא מעיקרא זיקה איכא

האח על וקיימא ככנוסה הויא ולא זיקה ליכא ייבמה שלא זמן

ילדות ומטל בעולמו. היה שלא אחיו אשת בערות הנולד

זיקה ר"ש דסבר לקמן דקאמר דהא וי"ל כתוב מצאתי

דמיא ככנוסה זיקה אי בה לאיסתפוקי איכא דמיא ככנוסה

איגלאי אמרינן דכנסה דכיון כנסה דלבסוף היכא דוקא

דכנסה וכמאן עומדת היתה לכניסה זיקה דמשעת מילתא

כמו חשיבא במהותה הזיקה עצם דלמא או דמיא מעיקרא

ככנוסה זיקה לבסוף כנסה לא ובין לבסוף כנסה ובין נישואין

קאמר קמא דלישנא איפליגו, ובהא ומיתדמיא, אחא בחד

אח לו שלאונולד אחיו אשת בערות הנולד על קיימא אז

על עומדת אינה מית ולא ייבם ולא בתרי אבל בעולמו היה

דמיא ככנוסה דזיקה בעולמו היה שלא אחיו באשת הנולד

חשיבא ובאיכותה במהותה דהזיקה לבסוף ייבמה דלא ואע"ג

דקאמר בתרא וללישנא נישואין. ולאכמו בתרי נמי אי

מית ולא מילתאייבם איגלאי אמרינן כנסה כשלבסוף דוקא
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כל אבל ראשונה משעה ככנוסה והויא הואי זקוקה דמעיקרא

הנולד האח על וקיימא ככנוסה הויא לא ייבמה שלא זמן

ע"כ זצ"ל. רבנו מפי בעולמו היה שלא אחיו אשת בערות

זכריה יונה רבי ועניו החסיד הרב ממורי שהוא ונ"ל מצאתי

אליבא ודוקא זצ"ל. א"ש מהגרב"ץ ואינו זצ"ל המוהל הכהן

דוקא זיקה איכא אי איפליגו דאורייתא זיקה דסבר דר"ש

דלמא או קיימא דלכניסה מילתא ואיגלאי ייבמה כשלבסוף

זיקה יש דסברי תנאי שאר אבל ייבמה לא כשלבסוף אפילו

הויא ולא מדרבנן אלא מדאורייתא הויא לא דזיקה וס"ל

ו לבסוף ייבמה בין זיקה דאיכא סברי ודאי לאכזקוקה בין

לבסוף. ייבמה

דמיא ככנוסה הנךזיקה כל אבל דאורייתא זיקה ר"ש דסבר

קאמרי. מדרבנן זיקה יש דאמרי

מיבעיא לחודה ע"בלחודאמצינוזיקה קיד פסחים בא'

zxfg la` ileaih ixz opirac `ed zewxi x`y `ki`c `kid

ileaih ixz opira `l `ceglבש"ס המקומות ברוב אבל

כתיב.לחודה בה'

שני זיקת ולא אחד יבם זיקת שעליה מי מהם אחד ומת

ומהיבמין הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן אלא אינו

שנראית מפני הגמ' מפרש ע"ב לא לקמן לאסרה, חכמים ראו

דמאמר ידעי כו"ע ולאו מאמר בה עשה שהרי השני כאשת

ואת אותה לייבם השלישי האח יבוא ואם הוא כלום לאו

מתייבמות אחד מבית יבמות שתי לומר יבואו השני אשת

בעלת הם בתים משני אלו יבמות ששתי יודעין ואינם שתיהן

חולצות לפיכך שני, אשת והשניה היא ראשון אשת המאמר

מתייבמות. ואינן שתיהן

מהם אחד מהםומת אחד על מדבר ואח"כ שנים כשמזכיר

כמו "אחד", אלא מהם" "אחד לומר התורה דרך אין

כה) י blt(בראשית cg`d my mipa ipy clei xarleולא

ג) יח (שמות וכן פלג, 'מהם' האחד שם dipaאמר ipy z`e

meyxb cg`d my xy`'מהם' האחד שם אשר אמר ולא

לומר לו היה כאן אף zneגרשום, eicgi mig` ipy eayi ik

cg`מאי"mdn" cg` zneמת מהם" "אחד שרק דריש לכך

הוא אף ומת מאמר השני בה ועשה הראשון מת אם אבל

מתייבמת. אינה

מהן "לאיזהו" .לאיזוצ"למייבם

להו והוו זיקה יש דדלמא לא תרוייהו שתי(כצ"ל)יבומי

אחד(כצ"ל) מבית הבאות זיקהיבמות משום אי וא"ת

יוסף רב מוכיח דמהכא וי"ל נמי. מאמר בה עשה לא אפילו

זיקה יש אי ואפילו ככנוסה זיקה אי ליה מיספקא דר"ש

דלבסוף דכיון משום לבסוף ייבמה אי דוקא היינו ככנוסה

היתה לייבום נפילה משעת דמעיקרא מילתא איגלאי ייבמה

שמסכים דעתו היבם גילה הייבום דבמעשה משום או עומדת

בתרי), נמי אי ד"ה לעיל לבאר שהארכנו מה (עיין לזיקה

דמעיקרא מילתא איגלאי הרי מאמר בה כשעשה וה"ה

הויא הלכך היבם הסכמת כאן יש וכן עומדת היתה לייבום

לר"ש מיספקא לא ומת מאמר בה עשה לא אם אבל ככנוסה

בה עשה בלא דאפילו אמרת ואת ככנוסה, הויא לא דודאי

*** ככנוסה. דזיקה לר"ש ס"ל לאמאמר תרוייהו יבומי

זיקה יש מגיהיןדדלמא ככנוסהיש זיקה יש ונכוןדדלמא

בהמשך מדקאמר משמע וכן אידךהוא ואיפטור חדא יבומי

ככנוסה"לא זיקה "אין .דדלמא

ד"ה יבמהרש"י "כלומר" לייבום ממתנת יבם שומרת

***ד"ה אחרכצ"ל. אחותה את יבם של אחיו שקדש

לפניו זו שקדששנפלה הקדושין דאין סבר דרש"י אע"ג

בד"ה כדמשמע היבמה זיקת ממנו מפקיעין אחותה את

לפניו זו שנפלה לפני אחותה את קדש אם מ"מ לו אומרים

כבר היבמה לפניו שנפלה דבשעה דכיון זיקה ליכא ודאי

אליו, זיקה לה נוצרה לא מעיקרא לו מקודשת אחותה היתה

את קדש ואח"כ זיקה ונוצרה לפניו נפלה כבר אם אבל

בהן יש דקדושין הזיקה, את מפקיעין הקדושין אין אחותה

שכבר זיקה להפקיע כח בהם אין אבל מלבוא זיקה למנוע כח

שכבר דבר מלהפקיע מלבוא דבר למנוע קל דיותר קיימת

***ד"ה בהבא. אעשה ולאו וכו' שירצה לאיזו מייבם

קאי קתנימאמר אמאי קאי מאמר בה אעשה maiinדאי

dvxiy odn efi`l uleg "e`" dvxiy odn efi`lלמיתני ה"ל

dxeht dpey`xde dipyl uleg e` maiinלייבם לו אסור אבל

משום פפא לרב ע"ב יט לקמן כדאיתא המאמר בעלת את

עושי ומאמר חליצה אי לר"ש ליה ככנוסהדמיספקא אותה ם

בתים משני הבאות יבמות שתי משום גזירה אושעיא ולרבי

בלא מיפטרא ואידך מתייבמת או חולצת אחת יאמרו שלא

***ד"ה חלץ. ד"ה ע"ב ט לקמן התוס' כדאמרי כלום

דרישא בבא ההיא לכולה יתירה משנה ליהמדקתני קשיא

ותירץ קתני זו אף זו לא דלמא יתירה משנה לה קרית אמאי

דרך ואין יתירה שלימה בבא ושנה הרבה דהאריך משום
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בזה מ"ש ועיין הרבה כשמאריך זו אף זו לא לשנות

***ד"ה לגמ'. שניבפירושנו שכנסה או וכו' מת ולא

ראשונה" "זיקה ראשוןצ"לופקעה ***בא"דזיקת .

"יבמה" לא נמי ייבמהצ"ל"אי" לא נמי ***ד"הואי .

"פקע" לא נתייבמה שלא זמן דכל וכו' אחד יבם זיקת

"השני" מן הראשוןצ"לזיקתה מן זיקתה פקעה .לא

נראהתוד"ה נישואין דבשעת משום וכו' יבם שומרת

זקוקתו אחות ליכאכנושא קדש דכבר דכיון מפרש ר"י

יהודה רבי אמר ולא לגמרי זיקה מפקעי דקדושין כלל זיקה

אחות כנושא דמחזי משום אלא המתן לו דאומרים בתירא בן

***בא"ד לגמ'. בפירושנו עיין זיקהזקוקתו לה "פקע"

.פקעהצ"ל

"אומר"ד"ה ב"ש וכו' ***בא"דאומריםצ"לאומרים .

קונה "דמאמר" ס"ד ***בא"דמאמרצ"לואי ולהכי.

"מאמר יעשה זה גמור קנין לב"ש קונה מאמר אי פריך

ויקנה גמור קנין ***בא"דדהיינו" "ויכולים"כצ"ל.

שליח ע"י ***בא"דדיכוליםצ"ללעשות "היכא". אבל

יבמה .הכאצ"לדאחות

"דבסוף"ד"ה וא"ת מאי דרב .בסוףצ"לדאי

דלויד"ה "בשמעתיה" וכו' .בשמעתאצ"למשכחת

קמא***בא"ד "פרקין" לפרושי .פרקאצ"לאתא

ע"א "חדא"גמראיט ומיפטרא חדא דמייבמא נמי הכי

***אידךצ"ל "משום". גזירה דאסור הוא ומדרבנן

יאמרו יאמרוצ"לשמא שמא נמחקת.משוםומילתגזירה

מייבמא חדא בתים משני הבאות יבמות שתי יאמרו שמא

כלום בולא מיפטרא הואואידך כן ודאי לר"ש הא וא"ת

זיקה דיש דכיון כלום בולא מיפטרא ואידך מייבמא דחדא

שנפלו תירץ רש"י השני. נשות שתיהן הרי ככנוסה וזיקה

השניה, לבעל הראשונה הוזקקה ולא בצמצום אחת בבת

אסיקנן לא אכתי השתא הא פירושו על לתוס' והוקשה

הוא אשי דרב לצמצם דאפשר כריה"ג סבר דר"ש אדעתין

סבר דר"ש סברינן דהשתא ומשמע הסוגיא בסוף הכי דמסיק

התוס' פירשו לכן לצמצם. אפשר דאי oebkכרבנן l"ire

el dwewf dzid `ly zny ipyd eig`l dexr `id dpey`xdy

llkנשאו אחיות שתי ושמעון ראובן אי דמי היכי לי וקשה

שמעון מת כי א"כ לשמעון אשתו הוזקקה לא ראובן וכשמת

שנפלה ראובן דאשת מיפטרא וחדא ללוי מייבמא חדא

מן פטורה שמעון ואשת ללוי ככנוסה היא הרי ראשונה

את ראובן נשא ואי היא, לוי של כנוסתו אחות שהרי הייבום

היא בתו שהרי לשמעון הוזקקה לא ראובן וכשמת שמעון בת

בת. לו יש שהרי ייבום צריכה אשתו אין שמעון כשמת א"כ

היתה שלא שמעון אם את ראובן שנשא כגון דמיירי ונ"ל

הוזקקה לא ראובן וכשמת היתה אביו אנוסת אלא אביו אשת

שת נפלו שמעון וכשמת היא אמו שהרי יהן-אשתלשמעון

וקשה בייבום. חייבות ושתיהן לוי שמעון-לפני ואשת ראובן

שאשת נדיר במקרה דמיירי כיון התוס' פירוש על לי

לפרש צריך הגמ' היה א"כ השני על ערוה היא הראשון

להקשות יש וכן שמעון, על ערוה ראובן שאשת כגון ולומר

דכיון בצמצום אחת בבת שנפלו כגון דמיירי פירוש"י על נמי

דמיירי ולומר לפרש צריך הגמ' היה נדיר במקרה דמיירי

דה"ק ול"נ בצמצום. אחת בבת שנפלו תימאוכיכגון

כשעשהמדאורייתא דהיינו הברייתא דמיירי גוונא האי בכי

מאמר אידךבה ומפטרא חדא דמייבמא נמי דזיקההכי

חלוק אושעיא רבי דאמר והא גמור קנין לר"ש קונים ומאמר

דהכי מאמר בה דעבד היכא היינו בראשונה אף ר"ש היה

במתניתין le`קתני zvleg dipy zne xn`n da dyr

znaiiznקתני `eואהא dvxiy odn efi`l maiin xne` y"x

dvxiy odn efi`l ulegחליץ או מייבם אי מינייהו חדא דכל

בה עבד דלא היכא ר"ש פליג לא אבל אידך מיפטרא לה

וכו'מאמר, בברייתאומדרבנן דקתני maiinוהאי xne` y"x

dipyl ulege dvxiy odn efi`lמיפטרא דשניה קתני ולא

מאמר בה בעשה מיירי ברייתא דהאי אע"ג חבירתה בייבום

בתים משני הבאות יבמות שתי יאמרו שמא כגוןגזירה

מאמר עשה כלוםשלא בולא מיפטרא ואידך מייבמא חדא

כלום לאו דמאמר להו וסבירא קונה דמאמר ידעי לא דאינשי

ואידך מייבמא חדא מאמר בה דעבד דהיכא אמרת ואי הוא

עבד דלא היכא הדין הוא למימר אתו כלום בולא מיפטרא

ודחי מאמר. ולאובה מאמר משום דר"ש טעמיה והא

וכו' להם אמר דתניא הוא לר"שמאמר ליה מיספקא אלמא

לאו. אי קונה מאמר אי

דר"ש "טעמא" ***טעמיהצ"לוהא "קודם". נשואין

***קודמיןצ"לללידה נמי. הכי מאי אחד ביבם אבל

מתייבמת או חולצת .דאוצ"ל"או"

וכו' קודמין נישואין אדתני הכי שהנושאאי ס"ד השתא

קתני ורישא מתייבמת" ולא חולצת "לא הוא הברייתא של

znaiiznכללא `le zvleg `l oi`eyipl zncew dcildy lk
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קתני ולכך הכלל מן יוצא לאשכוחי אתא oi`eypוסיפא

znaiizn e` zvleg e` dcill oincewמקשה דקא והיינו אי,

כשבאהכי א"כ מתייבמת או חולצת או אחד דביבם

הכלל מן יוצא אואדתנילאשכוחי ללידה קודמין נשואין

בדידה וליתני ליפלוג מתייבמת או אופןחולצת באותו

היה אופן באותו לנשואין קודמת לידה דהיינו הכלל דמיירי

הכלל מן היוצא את למצוא אבליכול יבמין בשני בד"א

מתייבמת או חולצת או אחד ומשניביבם בשני. כולה

מיירי ולאיבמין חולצת "לא איננו הברייתא של הנושא

אתא ורישא יבמין" "שני אלא דעתך כדסלקא מתייבמת"

וסיפא מתייבמת ולא חולצת לא יבמין בשני אימתי לפרושי

מתייבמת. או חולצת או יבמין בשני אימתי לפרושי אתא

ליה כללאודחי מאי שניואלא הוא הברייתא של הנושא אם

חולצת לא יבמין שני אימתי לאשמועינן אתא וברישא יבמין

יבמין בשני אימתי לאשמועינן אתא ובסיפא מתייבמת ולא

אלא כללא לאשמועינן אתא לא א"כ מתייבמת או חולצת או

אלא תמיד שוה דינו אין יבמין דבשני לאשמועינן אתא חילוק

או חולצת או ופעמים מתייבמת ולא חולצת לא פעמים

פירש ורש"י ר"ש. אמר כלל קתני ואמאי אלאמתייבמת

כללא oi`eyplמאי zncew dcil elit` cg` maiae li`ed

zvleg `l oi`eypl zncew dcildy lk ipzinl ivn ikid ixy

ikd ied `lc oipnf `d y"x xn` llk ipzwe znaiizn `leוהוא

הכללות מן למדין "אין ע"א) כט אמרינן(עירובין הא תימה

חוץ" בו שנאמר במקום מקשה.ואפילו קא ומאי

"קסבר" ס"ד ***סברצ"לואי "דקתני". נמי פוטר מאי

בשניה "והשניה"***כצ"ל.פוטר זה שבזוג צ"לשניה

.ושניה

לצרור תקח לא אחותה אל קדושיןואשה לשון תקח" "לא

זו צרות שתיהן ויהיו ואחותה אשה תקדש לא ומשמע הוא

קדושין אין האחת את שקדש אחר הא וקשה בקדושין. לזו

נעשות הן אין אחותה את יקדש ואפילו באחותה לו תופסין

אינה והשניה לו מקודשת הראשונה שהרי לזו זו צרות

אחותה את יקדש שלא להזהירו צריך מה ועוד לו, מקודשת

לכך כלום. בה קדושיו אין הא בכך ומה יקדשנה ירצה אם

אחר לענין ליה וכו'דריש צרות שנעשו .בשעה

"זה" אחר "בזה" דנפול זוצ"לאי אחר .בזו

איצטריכו לרבנן קתני(כצ"ל)ותרוייהו זו אף זו ולא

דהיינו רישא כדקתני בה וקתני להם היתה ראשונים משנת

דוקא לאו מתניתין דהאי למימר רבנן ואתו וייבם נולד מת

הראשונה המשנה את שנו להכי ונולד ייבם מת אף וה"ה

היו שאם שניה, משנה בה והוסיפו ראשונים משנת שהיא

דוחים התלמידים היו השניה המשנה את רק שונים רבנן

שנויה שאינה בידנו יש ראשונים משנת הלא ואומרים אותן

לפיכך במשנתכם נפלה טעות ובודאי שונים שאתן כמו

תרוייהו. לשנות רבנן הוצרכו

לעשות "הזה" השני לעשותצ"לועמד השני ועמד

***הזהותיבת ע"ב. לקמן בגמרא הוא וכן ולאנמחקת

מאמר" "בה לעשות לעשותצ"להספיק הספיק ולא

ביבמתו היבמהמאמר מרצון מאמר לעשות הספיק לא ור"ל

*** בפירושנו. ועיי"ש לקמן הגמ' מאמרכדמפרש בה עשה

אח "לו" נולד כצ"ל.ואח"כ

ד"ה דזיקהרש"י אידך .ומיפטראצ"ל"ולמיפטרה"

נמי***ד"ה למימר "ואתי" וכו' שמא .אתוצ"לגזירה

בנולד***ד"ה "ליה" ושרי ליה שני ושריצ"לומי

***ד"הליהומילתבנולד נמחקת. יבמיןהשנית בשני לא

בתרא דהאי "עליו" אסירא ודאי .עליהצ"לוכו'

מאי***ד"ה וכו' לקמייתא "דהוילייבמה לן איכפת

קמייתא" דקמייתאצ"לזיקה זיקה ***ד"ההא אפילו.

"פטורי" תרוייהו אלמא מהן .פטיריצ"לבאחת

יאמרותוד"ה הגמ'.שמא בפירוש דבריהם פירשנו

כפר"תד"ה מוכיח כאן אושעיא רב מתיב ידידנוועוד

הגיה הי"ו אלחרר ישראל הרב "מוכח"אהובנו ואינוכאן

ע"ב סה עירובין מקומות בכמה התוס' לשון הוא כן כי נכון

לקיש ריש z"xתוד"ה ixack giken o`kע"ב סט ובמנחות

גללים כלי xwaד"ה iritv ly milk mdy giken o`ke

אילימא ד"ה רי"ד בתוס' ע"א ו gikenובעירובין o`kn

dxen ly ipyd oexztyבא"ד*** הרבה. "דההיא"ועוד

התם "דקסבר" בעירובין הדר דפרקצ"לדפרק דבההיא

התם קסבר בעירובין בגליוןהדר wxtcומ"ש "`idda" l"v

l"yx 'ekeוצ"ל הוא דט"ס שכתבנו.iddac`נראה וכמו

ר'***בא"ד התם קסבר בעירובין הדר דפרק דבההיא

ברירה "דאין" ליהאושעיא "אית" דביצה בתרא ובפרק

ברירה אושעיא איפכאלר' אושעיאצ"ל ר' התם קסבר

אושעיא לר' ליה לית דביצה בתרא ובפרק ברירה דאית

.ברירה
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ע"ב "אחתגמראיט של חליצתה או ביאתה אומר ר"ש

צרתה פוטרת דקאמרינןמהם" דאע"ג ואזיל שלומפרש

מהם" דוקא"אחת אלא קאמרינן מינייהו חדא בכל לאו

אבל מאמר בעלת נפטרה לשניה מאמרכשחלץ לבעלת חלץ

צרה נפטרה קתנילא אמאי א"כ וא"ת חליצתה. או ביאתה

צרתה פוטרת מהם" "אחת ולפרששל לחזור והוצרך

שניה של חליצתה או ביאתה הל"ל קמיירי, אחת בכל דלאו

דת"ק משום ונ"ל דבריו. לפרושי בעי לא ותו צרתה פוטרת

נולד ואח"כ מאמר בה בעשה איירי מקרים בשני איירי

ת"ק קאמר ואתרוייהו מאמר בה עשה ואח"כ בנולד ואיירי

ושניה בעולמו היה שלא אחיו אשת משום יוצאה הראשונה

כדקתני מתייבמת ולא elחולצת clep k"g`e xn`n da dyr

dpey`xd zne xn`n da dyr k"g`e g` el clepy e` g`

`le zvleg dipye enlera did `ly eig` zy` meyn d`vei

znaiiznהוא מודה דהא בתרוייהו לפלוגי אתא לא ור"ש

ולא בייבום אסירן דתרוייהו מאמר בה עשה ואח"כ בנולד

לקמן הגמ' כדמפרש נולד ואח"כ מאמר בה בעשה אלא פליג

וקתני ר"ש דייק מהם"לכך "אחת של חליצתה או ביאתה

צרתה ת"קפוטרת שהזכיר שתים מאותן אחת דוקא כלומר

דעשה האי והיינו צרתה ופוטרת בחליצה או בייבום מותרת

מאמר בה עשה ואח"כ דנולד האי אבל נולד ואח"כ מאמר בה

מפרש והדר היא, ערוה צרת דשמא מאמרלא לבעלת חלץ

צרה נפטרה ואח"כלא מאמר בה שעשה במקרה דאף לומר

מאמר בעלת אבל מאמר בעלת את פוטרת השניה דוקא נולד

הצרה. את פוטרת אינה

דסיפא בבא ברש"י.הךאוהאיצ"ל"הא" הוא וכן

שמעון*** "רבי" לאו .לרביצ"לאלא

כרחה בעל אלא מדעתה הספיק ולא מדעתה עמד אלא

מקתני witqdדייק `le eznaia xn`n zeyrl ipyd cnr

g` el clepy cr "eznaia xn`n zeyrl"ולא למיתני דה"ל

מיירי דביבמתו הזכיר כבר דהא מאמר בה לעשות הספיק

קתני משו"ה אלא ביבמתו" מאמר לעשות השני "עמד דקתני

"eznaia xn`n zeyrl" witqd `le.יבמתו מדעת כלומר

לן הוי דיבמה ממילי דיבמה מילי סבר מר קמיפלגי במאי

דקדושין(צ"ל) ממילי דקדושין מילי סבר ומר למילף

לן ע"אלמילף(כצ"ל)הוי יא לעיל opaxדקי"ל oewzc lk

oewz `ziixe`c oirkשאינו דבר איזה לתקן לחכמים ואסור

סברי דחכמים ורבי, חכמים ואיפליגו דאורייתא, oirkכעין

`ziixe`cשמהם הקדושין היינו והכא המלמד כעין היינו

אלא אינן דקדושין כיון הלכך ליבמה מאמר דין למדנו

והכא הלמד כעין סבר ורבי מדעתה, דוקא מאמר אף מדעתה

כיון הלכך ליבמה מאמר דין למדנו דמקדושין היבמה היינו

הגרב"ץ מורי מפי בע"כ, נמי מאמר אף בע"כ נקנית דיבמה

דאורייתא כעין רבנן דתקון כל משום דאי ול"נ יצ"ו. א"ש

כעין הוי בע"כ מאמר איתא אי דהא בזה נחלקין היו לא תקון

דאורייתא כעין הוי בע"כ ליתא ואי דיבמה דאורייתא

רבנן תקון טעמא מאי נחלקו הכא אלא בה, לן ולית דקדושין

דרך הוי דלא משום מאמר דתקון סברי חכמים ביבמה מאמר

יב בקדושין כדאמר תחילה קדושין בלא עליה לבוא ארץ

lreע"ב d`iaa ycwnc lre `weya ycwnc lr cibpn axc

ycwncikeciy `laודאי ומשו"ה קדושין הוי מאמר ולפי"ז

דתקינו דטעמא סבר ורבי ליה, למילף לן אית מקדושין

יוכל ולא ייבום מצות התחיל שכבר כמי שיחשב כדי מאמר

ודאי ומשו"ה ייבום מקצת הוי מאמר ולפי"ז לייבמה אחיו

ליה. למילף לן אית מייבום

ודאי צרה "דהואי" ***דהויאצ"למשום מאי.

דר"ש ***טעמיהצ"ל"טעמא" "טעמא". מאי אלא

.טעמייהוצ"לדרבנן

ויבמה לאשה לו ולקחה קרא "ויבמהאמר למימר ה"ל

אשתו, נעשית אז ורק מייבמה שתחילה לאשה" לו ולקחה

לומר בא עליהאלא הראשונים יבומין הקדיםעדיין ולכך

אחר דאף לומר "ויבמה" כתב ואח"כ לאשה" לו "ולקחה

יבומין לעולם שנים כמה עברו ואפילו ממש אשתו שנעשית

עליה. הראשונים

מלמד ריב"ח ואמר דבר לכל כאשתו היא הרי כנסה דתנן

ומחזירה בגט קדושיןשמגרשה בריש ששנינו dy`dלפי

zzinae hba dnvr z` dpewe d`iaae xhya sqka zipwp

lradובביאה בשטר בכסף שנקנתה אחר פירושו ודאי והתם

סיפא דאף הו"א להכי הבעל ובמיתת בגט עצמה את קונה

zzinaeדקתני dvilga dnvr z` dpewe d`iaa zipwp dnaid

maidבחליצה עצמה את קונה בביאה שנקנתה אחר היינו

כאן לנו ושנה רבי חזר לכך בגט, יוצאה ואינה היבם ובמיתת

דבר לכל כאשתו היא הרי שנקנתהכנסה שאחר ללמדנו

ולמדך אשה ככל בגט אלא בחליצה יוצאה אינה בביאה

קדושין בריש דקתני דהא זו zipwpבמשנה dnaidd`iaa

maid zzinae dvilga dnvr z` dpeweלא ואם פירושו הכי
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וסיפא היבם ובמיתת בחליצה עצמה את קונה בביאה נקנתה

רישא. כעין הוי לא

ד"ה וכו'רש"י לא מאמר לבעלת בפניחלץ דבור אינו

***ד"ה הקודם. הדבור המשך הוא אלא לערבינהועצמו

"דאשמועינן" היא ר"ש בה דאיירי צ"לוכו'

***ד"הלאשמועינן דמאמר. וקמ"ל כרחה בעל אלא

"ואפילו" ***ד"האפילוצ"לבע"כ וכו'. נימא אי

בעולמו היה שלא אחיו אשת ליה" להצ"ל"והוה .והויא

אח***ד"ה "לו" נולד ואח"כ מאמר בה אעשה אלא

***ד"ה ודאיכצ"ל. צרה ***בא"דדהויאצ"ל"הויא" .

אחיו אשת "והוי" קני .והויאצ"ללא

"דאין"תוד"ה כן שפירש ונראה וכו' אומר שמעון רבי

התוס'דאיצ"לר"ל דכתבו ולקמן אוסרת. זיקה "דאין"

הרש"ל בשם בגליון dwifדצ"לכתוב "i`c"הוא ושיבוש

התוס' דכתבו הכא אלא הרש"ל הגהת היתה זה על ולא

ר"ל הרש"ל"דאין" וסברודאיהגיה המעתיקים ונשתבשו

הנדפסים הרש"ל בהגהות להגיה צריך וכן קאי דאלקמן

***בא"ד המסכת. דקתנידאיבסוף dz`iaבבא xne` y"x

dzxv zxhet mdn zg` ly dzvilg e`לר"ש שיקנה ר"ל

היהמאמר לא "א"כ" ***בא"דמדרבנן אשתכצ"ל.

"בועל" בועלצ"לראשון .הוא

"משום"ד"ה גזירה לעיל כדאמר מדרבנן וי"ל וכו' חלץ

יבמותצ"ליבמותשתי שתי יאמרו שמא משום גזירה

מיפטרה וחדא מיחלצה חדא בתים משני הבאות

xn`nכלום(כצ"ל)בולא zlra dxhtp dxvl ulga la`

xn`n zlra xeht oileze `id xwir dxvc meyn xfbinl `kil

enlera did `ly eig` zy` meyn.הרא"ש תוס'

כנסהד"ה בהדי "להו" ותני מדעריב וכו' .להצ"לכנסה

שייך***בא"ד דוקאצ"ל"דאברייתא" דאברייתא

.שייך

דיבמהד"ה מביאה ***בא"דגמרצ"ל"גמרינן" .

אלא אינו דמאמר .אע"גצ"ל"דאע"ג"

ע"א נעשיתגמראכ שלקחה כיון לאשה לו ולקחה

דבר לכל "ולקחהכאשתו למימר ליה מדהוה דדריש נ"ל

אלא היא ראשון אשת דלאו ללמדך אלא "לו" מאי לאשה"

היא. שני אשת

אהיתירא היתירא שדי היתיראפירש"ימסתברא שדי

dvilg iraiz `lc dgwle yxcnlליה קרי אמאי תימה

היתירא ומאי גט בעיא חליצה בעיא דלא אע"ג הא היתירא

לפרש ונ"ל בחליצה, מאשר יותר בגט היתיראאיכא שדי

ואפילו דבר לכל כאשתו היא דהרי לאשה לו ולקחה למדרש

ולכונסה. לחזור לו מותרת גירשה

עליו עמדה ולא בהיתר ומצאה ובא הואיל דאמר ולר"ש

באיסור אחת ומצאהשעה ובא "הואיל מאי לגמ' קשיא

מצאה חכמים ולפי בהיתר מצאה ר"ש לפי הא בהיתר"

סלקא לכך לשיטתו, טעמא ר"ש מיניה מפיק והיכי באיסור

דה"ק השתא בהיתרדעתיה ומצאה ובא כיוןהואיל כלומר

באיסור מצאה לא הרי לשני נשואה כבר מצאה שכשבא

זיקת דמצד דאע"ג מצוה ובהיתר באיסור מצאה אלא בלבד

בעולמו היה שלא אחיו אשת דהויא לו אסורה הראשון בעלה

ימות אם לייבמה מצוה עליו יש השני בעלה זיקת מצד מ"מ

באיסור אחת שעה עליו עמדה היהולא אילו מצוה, בלא

באיסור אלא עליו עומדת אינה הרי ייבום קודם ומוצאה בא

נתייבמה שכבר ומצאה שבא השתא כלל מצוה עליו ואין

הראשון בעלה זיקת דמצד ובאיסור בהיתר מצאה הרי לשני

היא. מותרת הלכך מצוה היתר השני בעלה זיקת ומצד איסור

באיסור דמצאה היכא דכל ר"ש דאמר כיון ליה ומקשה

א"כ מותרת תהיה מצוה מאמוובהיתר אחותו מעתה

הואיל תתייבם ומת אח נולד ואח"כ מאביו אחיו שנשאה

בהיתר ומצאה מצוהובא ובהיתר באיסור מצאה נמי דההוא

זה מצד מ"מ עליו אסורה אחותו שהיא זה דמצד דאע"ג

ליה ודחי לייבמה. מצוה עליו יש אחיו אשת איסורשהיא

אזל להיכן איסוראחותו תדחה בה לו שיש ייבום מצות וכי

בו שיש ל"ת דוחה עשה דאין קי"ל והא בה לו שיש אחותו

ליה ומשני אשתכרת. איסור נמי שלא(כצ"ל)הכא אחיו

בעולמו אזל(כצ"ל)היה ל"תלהיכן ידחה דייבום עשה וכי

ומשני כרת. בו שיש בעולמו היה שלא אחיו האידאשת

מאמו היתיראאחותו ליה דלית הואאיסורא חמור הלכך

בו שיש ל"ת דוחה עשה דאין וידחנו דייבום עשה יבוא ולא

אחהאיכרת, אשת היתיראאיסור ליה דאית איסורא

דיש אע"ג וידחנו עשה ויבוא הוא קל הלכך בנים לו כשאין

פירש ורש"י לפרש. נ"ל כך כרת, ליתבו אחותו איסור

היתר mipaליה el oi`yk xzid dil zi` g` zy` xeqi` la`

y`x znyk jkliddxeqi` rwt mipa `la oe(כצ"ל)ipy iabl

`a `ed ipy gkn iyilyde d`ypeאיני דעתי קוצר ומשום
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לר"ש מנ"ל גופא דהיא חדא קדשו דברי להבין יכול

הראשון מכח דילמא ומותרת בא הוא השני מכח דהשלישי

הרב וחביבי (וידידי עליה הראשונים יבומין דעדיין בא הוא

לית דר"ש סובר דרש"י נ"ל לתרץ כתב הי"ו רובין יוסף

ואפשר עליה הראשונים יבומין דעדיין דרשה האי ליה

וממהלך ע"ב ח לעיל ב"ח יוסי רבי כמו בע"כ ויבמה שדורש

ר"ש הא ועוד היא, לרבנן הזו שהדרשה משמע נמי הגמ'

עליה), הראשונים יבומין אין אלמא נולד ואח"כ ייבם מתיר

בא הוא שני מכח דהשלישי משום דר"ש היתירא אי ועו"ק

הואיל הל"ל בהיתר" ומצאה ובא "הואיל קתני אמאי א"כ

כתב הי"ו רובין יוסף הרב וחביבי וידידי ) בא הוא שני ומכח

היה בא הוא שני ומכח הואיל אומר היה דאם ונ"ל לתרץ

אסר ולמה בא הוא שני מכח נמי ייבם ואח"כ נולד הרי קשה

דמשמע בהיתר" ומצאה ובא "הואיל קאמר משו"ה ר"ש

נולד אבל בהיתר שמצאה נמי ומשמע בא הוא שני דמכח

והתוס' בהיתר). מצאה לא אבל בא שני מכח ייבם ואח"כ

היתיראפירשו ליה דאית איסורא `zyהאי xeqi` rwtc

xeqi` dil rwtc ikid ike dyxiby xg`l dxifgdl lekic g`

zy` l"de clepd eig` iabl inp rwt dicic iabl g` zy`

enlera didy eig`דבריהם דלפי בעיני קשין ז"ל ודבריהם

אמאי וא"כ שבה אח אשת איסור דפקע לומר הגמ' כוונת

היתיראקאמר ליה דאית איסורא פעמיםהאי דמשמע

האי לומר צריך היה דבריהם ולפי מותר ופעמים אסור

אשת איסור דפקע היכי דכי מנ"ל ועו"ק הוא, דפקע איסורא

של בעולמו היה שני הא שלישי לגבי נמי פקע שני לגבי אח

היה לא שלישי אבל לגביה איסורא פקע ולכך ראשון

ועו"ק לגביה. איסורא פקע לא ודלמא ראשון של בעולמו

אח אשת איסור ופקע ליבמתו דחלץ אע"ג לקיש דלריש

אח דאשת בכרת אינו ולהבא מכאן עליה יבוא ואם מיניה

אשת באיסור עלה קיימי ואכתי אחיו משאר פקע לא מ"מ

נמי דפקע דסבר יוחנן לרבי ואפילו ע"ב י לעיל כדאיתא אח

קעביד דאחין שליחותייהו דהחולץ משום היינו אחיו משאר

הכא אבל זו של וחליצה בייבום מחוייבים היו נמי דאינהו

לא אחיו דהא קעביד דאחיו שליחותיה לאו לה דייבם ההוא

בעולמו היה שלא אחיו אשת שהרי זו של בייבום מצווה היה

מאחיו. פקע לא מהמייבם איסורא דפקע ואע"ג היא

ואח"כ מאביו אחיו שנשאה מאמו אחותו מעתה אלא

ומת "אח" רש"י.זהצ"לנולד מלשון נראה וכן

מאי לאתויי קתניכלל אמאי לפרש הכא איקפד לא הגמ'

למעוטי אתא דמתניתין דאמרי האיכא לפי דהא כלל לשון

אלא מאי", לאתויי "כלל הקושיא מיתרצא לא איילונית צרת

קתני קמא בפרק הא לגמ' onקשיא 'eke zexhet miyp e"h

meaiid one dvilgdדקתני הכא קמ"ל dxeqi`yומאי lk

znaiizn `le zvleg `l dexr xeqi`דמתניתין ומפרש

אתיא דאמרי ולאיכא איילונית צרת לרבויי אתיא דהכא

איילונית. צרת למעוטי

ואיכא וכו' איילונית צרת לאתויי פפא בר רפרם אמר

וכו' כל ונחלקודאמרי לאיילונית, פרט תלד" "אשר כתיב

דאין למימר אתא קרא קמא הלישנא לפי קרא. קאמר מאי

דקתני והיינו אח אשת בערות עליה וקיימא ייבום מצות בה

בתרא ולישנא איילונית, לרבות ערוה" איסור שאיסורה "כל

עליה וקיימא ייבום מצות בה דאין למימר אתא דקרא סברא

בלבד. עשה באיסור

וכו' למעוטי רפרם אמר מאי קמאלמעוטי דלישנא ההוא

`tt xa mxtxבדור והוא חסדא דרב תלמידיה דהוא הוא

סתם בתרא דלישנא וההוא הדורmxtxהרביעי בן דהוא הוא

אשי. דרב וחבירו הששי

"פגע" קמיה רמיא דמדאורייתא פגעצ"לכיון .קא

להו קרי מצוה(כצ"ל)אמאי אביי אמר מצוה איסור

חכמים דברי ואיסוריןלשמוע ל"ת הוו איסורין שאר כל

י) יז (דברים דכתיב עשה מצות הוו zeyrlדרבנן zxnye

jexei xy` lkkליה קרי מצוהלכך איסוראיסור כלומר

ומצות דאיסורין כיון וא"ת עשה. מצות אלא ל"ת שאינו

ל"ת ידחה דרבנן עשה א"כ דאורייתא עשה מצות הוו דרבנן

דברי את ולקיים לשמוע עליו דכשמקבל וי"ל דאורייתא.

כשעושה העשיה בעצם אבל עשה מצות מקיים אז חכמים

אלא דאורייתא עשה מצות מקיים אינו החכמים מצות את

דכתיב jexeiדרבנן xy` lkk zeyrl zxnyeעל תקבל משמע

ועשית כתיב ולא החכמים שיצוו מה לעשות להזהר עצמך

חכמים דברי עשיית דעצם משמע דליהוי יורוך אשר ככל

למימר אביי דדייק נמי והיינו עשה, מצות מצוההיא

חכמים דברי דברי"לשמוע" לעשות מצוה קאמר ולא

"לשמוע היא דהמצוה חכמים דברי לקיים מצוה או חכמים

דבריהם. לקיים עצמך על לקבל כלומר חכמים" דברי
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יהיו קדושים דכתיב קדושה איסור להו קרי ואמאי

וכהןלאלהיהם אלמנה שנשא גדול שכהן סבורין שהיו לפי

עצמו הוא לעבודה פסול שזרעו אע"ג גרושה שנשא הדיוט

קדושה" "איסור איסורי דהנך קמ"ל מקדושתו נפחת אינו

נפחתה לו הפסולות נשים מאותן ונשא עבר דאי מיקרו

מצות בו לנהוג מחוייבין אין ושוב jlקדושתו didi yecw

דבר בכל ראשון ולפתוח בנ"א משאר יותר לכבדו דהיינו

נפחתה לו הפסולות מאותן שנשא ישראל וכן שבקדושה,

לכל עשרה במנין להחשיבו ראוי אין ולכתחילה קדושתו

שבקדושה. דבר

לאלהיהם יהיו קדושים le`דכתיב mdidl`l eidi miyecw

miaixwn md mdidl` mgl 'd iy` z` ik mdidl` my ellgi

ycw eideובת לישראל ונתינה ממזרת וא"ת כתיב. בכהנים

(ויקרא דכתיב וי"ל למימר, איכא מאי וממזר לנתין ישראל

מד) miycwיא mziide mzycwzde.ע"ב לקמן כדמתרץ

וכו' מצוה איסור מחליף יהודה רבי נפקאתניא ומאי וא"ת

מה ולפי אסירן. תרוייהו מ"מ הא ליה קרינן היכי מינה

ובכהן מקדושתו שנפחת היינו קדושה דאיסור לעיל שבארנו

אין ובישראל לך" יהיה "קדוש דין בו לנהוג מחוייבין אין

דרבי שפיר, אתי שבקדושה דבר לכל במנין להחשיבו ראוי

לעבודה פסול דזרעו אע"ג פסולה שנשא דכהן סבר יהודה

בו נוהג ועדיין כלום מקדושתו נפחת אין עצמו הוא מ"מ

נפחת אין פסולה שנשא ישראל וכן לך" יהיה "קדוש

שבקדושה דבר לכל למנין להצטרף הוא וראוי מקדושתו

וכן פסולה שנשא דכהן ואומר מחליף יהודה רבי לפיכך

איסור אלא קדושה איסור זה אין פסולה שנשא ישראל

מצוה.

המצות אלה ipiqדכתיב xda i"pa l` dyn z` 'd deiv xy`

פירש"י לד כז המצותויקרא mipdkאלה zxez xtq seqa

`aizk mzd mipdk zxdf` lke i`w `xtq dlek`c rnyne.

מאי וממזר לנתין ישראל ובת לישראל ונתינה ממזרת וא"ת

אלא מצוה איסור מיקרי לא יהודה דלרבי ונ"ל למימר, איכא

לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג אלמנה כגון דכהנים איסורין הנך

ואע"ג בכהנים אלא קאי לא המצות דאלה דקרא הדיוט

נמי וממזר לנתין ישראל ובת לישראל ונתינה דממזרת

להו וילפינן לאו בהו אית נמי דהני מתייבמת ואין חולצת

אלא נתכוונו לא מצוה איסור כשאמרו מ"מ כהונה מאיסורי

מצוה "איסור למיתני יהודה רבי דדייק והיינו כהונה לאיסורי

בהדייהו קתני ולא הדיוט" לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג אלמנה

כדקתני וממזר לנתין ישראל ובת לישראל ונתינה ממזרת

במתניתין.

המקיים כל אביי אמר קדושה איסור ליה קרי ואמאי

קדוש נקרא חכמים איסורדברי פי' קדושה" "איסור ולפי"ז

והיינו קדוש. תיקרא תקיימנו שאם קדושה לידי אותך שיביא

רבא מיתמה קדושדקא חכמים דברי מקיים שאינו וכל

מיקרי לא נמי רשע מיקרי דלא קאמרהוא מתניתין אי

חפץ שאינו מי א"כ קדוש שתקרא כדי האיסור את תקיימנו

צריך אינו רשע שאינו בינוני להיות לו ודי קדוש להקרא

בתמיה. זה מאיסור עצמךלהמנע קדש רבא אמר אלא

xeq`jnvr"הזרע המלאה תקדש "פן ט) כב (דברים כמו

ע"ב ב בקדושין כדאמרינן חכמים בלשון הוא וכן תאסר, פן

דאסר דרבנן לישנא "ומאי חכמים שתקנו קדושין לשון גבי

הוא איסור לשון והקדש קדושין אלמא כהקדש" אכו"ע לה

מילה והיא "חרם" ההקדש נקרא וכן בנ"א, על אותם שאוסר

אסור שהוא דבר ופירושה בערבית לךידועה במותר מן.

ויאסור עצמו שיקדש ויחיד יחיד לכל ציווי זה ואין התורה,

איזה שיאסרו לחכמים ציווי אלא המותרים דברים איזה עליו

יא (ויקרא דכתיב לתורה סייג לעשות כדי המותרים דברים

miyecwמד) mziide mzycwzde'פי קדושה" "איסור ולפי"ז ,

עצמנו לקדש הקב"ה שציוה קדושה מצות מחמת שבא איסור

לנו. במותר

לך במותר עצמך ההולכיםקדש מעלת היא צדיק מעלת כי

ראויים שהם אע"ג ואלו כלל ממנה סרים ואינם ה' בתורת

קדושים בכלל אינם מ"מ מאוד יתברך לפניו ורצויים

אותם מנסה הרע היצר שאין עד ממש בקדושה שנדבקים

נעשה לו המותרים דברים עצמו על שאוסר מי אבל כלל,

הרע היצר ואין מצוה ובאותה ענין באותו קדוש בחינת

דקתני והיינו מצוה באותה כלל אליו קרב ואינו כלל מנסהו

מ"א) פ"א dxezl(אבות biiq eyreדברים שיאסרו ע"י כי

הרע היצר ואין קדוש נעשה כי לתורה סייג זהו המותרים

יצר ליהודי אין כי תראה ולכן ממנו. נתייאש כי כלל מנסהו

מחול להוסיף מקפידים כולם כי טוב ויום שבת לחלל הרע

עד ממש זמנם מצמצמים ואין טוב וביום בשבת הקודש על

ואין קדושים נעשים המותר את שאוסרין דכיון האיסור

שהאדם ואע"ג טוב. ויום שבת לחלל לפתותם בא הרע היצר

מלשון כדמשמע לו המותר את עצמו על לאסור צריך עצמו

נשמת הם ישראל חכמי הרי לך" במותר עצמך "קדש



eaydnlg`eקמז ע"א כ

כל כאילו וחשיב ישראל נשמות כל יונקות ומנשמתם ישראל

מיוזמתו. עצמו על אסר ויהודי יהודי

ואין "הוא" ול"ת עשה הנשואין מן כצ"ל.בשלמא

"מה"*** יבמתו ת"ל .ומהצ"לשאין

לייבום עולה ואינה לחליצה שעולה אחרת יבמה לך יש

ועלתה יבמתו את לקחת האיש יחפוץ לא "ואם כתיב הוה אי

קרא ובין דייבום קרא בין הפרשה דכל משמע הוה השערה"

לייבום ראויה שתהיה וצריך יבמה באותה מיירי דחליצה

לכך חליצה, דין בה אין לייבום ראויה אינה ואם ולחליצה

dxrydכתב "eznai" dzlreלקרא דאתינן דהשתא ללמד

בה דאיירינן באותה ולא אחרת ביבמה מיירינן דחליצה

למימר ליה הוה לא היא אחת אותה דאי דייבום dzlreבקרא

dxryd "eznai"הזכרנו כבר דהא השערה" "ועלתה אלא

דייבום בקרא "eznai"אותה z` zgwl yi`d uetgi `l m`e

ולא היא אחרת יבמתו ע"כ אלא יבמתו כתב הדר ואמאי

לייבום. ראויה שהיתה אחת באותה מיירינן

יחפוץ לא "אם" קרא ***ואםצ"לאמר עולה. שאין וכל

לחליצה עולה "אינו" .אינהצ"ללייבום

ד"ה רחמנארש"י "רמיא" מצוה וכו' בגט צ"לשמגרשה

***ד"הרמא עליה. הראשונים יבומין עדיין לימא

חליצה חליצה"ותיבעי "ותיבעי בגמ' גרס לא דרש"י נראה

אחר להיות צריכה בפירוש"י והנקודה לה לפרש הוצרך לכך

***ד"ה עליה. איסורהמילה צד דאיכא היכא אאיסורא

***ד"הכגוןצ"ל"כמו" היתר. ליה לית אחותו איסור

"איסורו" פקע ***ד"האיסורהצ"לוכו' ולא. חולצת לא

היא וכ"ש צרתה דכללמתייבמת קאמר דבגמ' משום

דכר מאן צרה וקשיא איילונית צרת לרבות אתא דמתניתין

דמתניתין פירש"י לכך גופה בערוה מיירי מתניתין הא שמה

***ד"ה מיירי. ואזילבצרה להו מפרש מצוה צ"לאיסור

ו להו מפרש קדושה ואיסור מצוה ***ד"האזילאיסור .

"האחת" אחין משני וכו' ***ד"הוהאחתצ"לאחותה .

"לה" מפרש ובגמ' וכו' ***ד"הלהוצ"לשניות קדש.

ולהזהר לעמוד והכןעצמך זמן לשון קדש מפרש ז"ל הוא

יח) יא (במדבר כמו xyaעצמך mzlk`e xgnl eycwzdואין ,

הגמ'. בפירוש שפירשנו וכמו הוא איסור לשון אלא לי נראה

וכו'***ד"ה לך במותר הואאף אלא עצמו בפני דבור אינו

***בא"ד הקודם. הדבור לךהמשך "המותר" צ"לשניות

***ד"ההמותרות דההיא. משמע הוה וכו' לך יש

השערה וכו' ועלתה "בהו" קרינן לא וכו' "בה" דקרינא

דלא "אע"ג" ***ד"הלחלוץ קרינןכצ"ל. וכו' תפסי

לקחת .בהצ"ל"ביה"

"דכל"תוד"ה בכלל הוי וכו' איילונית צרת צ"ללאתויי

***בא"דכל הצרה. "דהיינו" ערוה .והיינוצ"למחמת

"גרושה"***בא"ד מחזיר .גרושתוצ"לוצרת

ליהד"ה תיקשי נמי הנשואין "דמן" תימה וכו' בשלמא

אמאיצ"ל"דאמאי" ליה תיקשי נמי הנשואין .מן

ראויןד"ה היבם" "או שהאשה כיון וכו' עשה צ"ליבוא

.והיבם

וכו'ד"ה הכי פי'ועוד(ע"ב)אי ראית "ומה" דפריך

****בא"ד"אימא" חפץכצ"ל. אם בהו קרינן הא

***בא"דמייבםצ"ל"יבם" לפרש. נראה היה וקצת

מהאי וייבום חליצה נשוה נמי לאוין חייבי א"ה דה"פ

ודחיקרא מייבם בעי אי חליץ בעי eznaiואי `pngx iax `d

לייבום עולה ואינה לחליצה ראיתדעולה "ומה" פריך ותו

יחפוץ לא" "ואם קרא דמהאי ***בא"דפירוש כצ"ל.

"דלישתוק" להכי קרא לן דלמה להקשות צ"לואין

***בא"דלישתוק "גבי". החולץ בפרק לקמן כדפרישית

לחדא ונחלוץ לחדא ***בא"דונייבם קשהכצ"ל. אבל

פריך "דהוה" וכו' מאי ***בא"ד"א"כ" והכיכצ"ל.

ויבום לחליצה נשוה עשה וחייבי לאוין חייבי א"ה פריך

לא עשה וחייבי לייבום גם יעלו לאוין וחייבי קרא מהאי

לחליצה גם דקאמריעלו iqtzוהא oie`l iaiig `xazqin

oiyecw edaה"קoiyecw eda iqtz "dyr iaiige" oie`l iaiig

***בא"ד הספר. מן חסר שהעיקר היא ועיקרוהאמת

עשה מחייבי לופירכא היו פירכות דתרי כיון להו קשיא

עשה חייבי אמאי ואידך מייבמין לא לאוין חייבי אמאי חדא

אמאי עשה מחייבי הפירכא את רק תירץ אמאי חולצין

אינם אמאי לאוין מחייבי הפירכא את תירץ לא ולמה חולצין

מן שסייעונו מה כפי התוס' דברי פירשנו כאן עד מייבמין.

ולא ביותר דחוקים דבריהם כי אני אומר ומ"מ השמים

שהקשו קושייתם ועיקר הספר. בלשון כלל ותימהנהירין

מיבמתו הא לחליצה יעלו דלא למימר מצי היכי לר"י

דעולין שמעינן מהתם לייבום עולין דאין דשמעינן

לחליצה שעולה אחרת יבמה לך יש כדדרשינן לחליצה

אמר ומשני כריתות חייבי ואימא קאמר דהכי כלל קשיא לא

העולה כל מייבם חפץ הא לקחת האיש יחפוץ לא אם קרא
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מדקאמר נמי לאוין חייבי הכי אי ופריך העולהוכו' "כל"

וכו' יוצאלייבום לך דאין למימר אתיא דרשה דההיא משמע

אלא הכלל oi`yמן "lke" dvilgl dler meaiil dlerd "lk"

dvilgl dler dpi` meaiil dlerפליגא דרשה דההיא ומשמע

ד הדרשה dlerעל dpi`e dvilgl dlery zxg` dnai jl yi

meaiilדרשה מהאי בן הדרינן דהשתא דגמ' דעתיה וסלקא

לייבום עולה ואינה לחליצה שעולה אחרת יבמה לך דיש

שאין וכל לייבום עולה לחליצה העולה דכל אדרשה וסמכינן

חייבי א"ה פריך להכי לייבום עולה אינה לחליצה עולה

כדקתני לייבום עולין אין דהא לחליצה יעלו לא נמי לאוין

ולא חולצת קדושה ואיסור מצוה "איסור במתניתין

לך יש למידרש יבמתו רחמנא רבי הא ומשני מתייבמת"

לא כלומר לחליצה עולה ואינה לייבום שעולה אחרת יבמה

דרשינן מיבמתו תרוייהו ודרשינן דרשה מהאי בן yiהדרינן

meaiil dler dpi`e dvilgl dlery zxg` dnai jlלא ומואם

דרשינן eke',יחפוץ meaiil dlerd lkראית ומה אימאופריך

ואינה לחליצה שעולה אחרת יבמה לך דיש דרשה דההיא

עולין דאין דאע"ג כריתות בחייבי מישתעי לייבום עולה

כרת איסור התורה שהתירה דאשכחן בייבום שייכי לחליצה

דכל דרשה וההיא ייבום מצות בשביל אח אשת דערות

עולין דאין דכיון לאוין בחייבי מישתעי וכו' לייבום העולה

אשכחן דלא לחליצה נמי עולין אין במתניתין כדקתני לייבום

שייכי ולא ייבום מצות בשביל לאו איסור התורה שהתירה

כלל. בייבום

ע"ב קדושיןגמראכ בהו תפסי לאוין חייבי מסתברא

קדושין בהו תפסי לא כריתות החבריםחייבי חייביפירשו

קדושין בהו תפסי מיקיימאלאוין עליה ויבוא יעבור ואם

את לקחת האיש יחפוץ לא אם בהו קרינן ושפיר ייבום מצות

מייבם חפץ הא קדושיןיבמתו בהו תפסי לא כריתות חייבי

בהו קרינן לא הלכך ייבום מצות מקיימא לא עליה יבוא ואי

לאוין חייבי דאפילו ס"ד דהשתא ואינו וגו'. יחפוץ לא אם

לקמן רבא כדמותיב ייבום מצות מיקיימא לא עליה שבאו

`l meaiil `inx dvilgl `ziixe`cn oie`l iaiig c"q i`e

dzxv dxhtp i`n` dilr `a ik `inxפירושו דהכי נ"ל אלא .

קדושין בהו תפסי לאוין לאחייבי עליה בא דאי ואע"ג

בה קרינן ייבום מצות zgwlמיקיימא yi`d uetgi `l m`e"

maiin utg `d "eznai z`מ"מ לייבמה יכול דאינו דאע"ג

קאמר לא וקרא קדושין בה תפסי דהא לאשה לקחתה יכול

חפץ הא דמשמע ייבמתו את לייבם האיש יחפוץ לא ואם

אלא eznaiמייבמה z` "zgwl" yi`d uetgi `l m`eהא

לוקחה איסור לעשות חפץ אי לאוין וחייבי לוקחה חפץ

קדושין, קדושיןוקדושיה בהו תפסי לא כריתות ולאחייבי

בהו eznaiקרינן z` "zgwl" yi`d uetgi `l m`eוהקשו .

מקיימי ולא לייבום רמיא לא לאוין דחייבי כיון החברים לי

תפסי ואמאי אח אשת בערות עליה קיימי א"כ ייבום מצות

לא לאוין דחייבי דאע"ג ס"ד דהשתא ונ"ל קדושין. בהו

לא מ"מ ייבום מצות מקיים לא עליה יבוא ואם לייבום רמיא

לה ודייקינן קדושין בהו ותפסי אח אשת באיסור עליה קיימי

eznaiמדכתיב z` "zgwl" yi`d uetgi `l m`eדיש משמע

ולא אשה קיחת בתורת אותה וקונה יבמתו על שבא אח לך

משה הרב אהובנו וידידנו לאוין. חייבי והיינו ייבום בתורת

פירש הי"ו בנקאי קדושיןשומר בהו תפסי לאוין חייבי

דכיון קדושין בהו תפסי לא אחיו באשת אבל אחר במקום

אח. אשת באיסור עליה קיימא לייבום קמיה רמיא דלא

מתייבמת ולא חולצת לאוין דחייבי קאמר מאי דא"כ ואינו,

חייבי כלל ליכא הא מתייבמת ולא חולצת לא כריתות וחייבי

אשת באיסור עליה קיימא לאוין חייבי שהיא מי דכל לאוין

כריתות. חייבי והויא אח

מצוה אאיסור עליה קדושהלחודהבא אאיסור לה חלץ

מצוה. ואאיסור

ועשו אחין ועמדו אחים ולהם נשים ולהם מתו כיצד

עשו שעשו מה וכו' כןמאמר עושין לכתחילה ואםואפילו

קנו לשוןבעלו דקתני והא וקונין, בועלין לכתחילה ואפילו

סיפא דקתני הוא סיפא משום הםדיעבד ועמדו אחים מתו

קנו בעלו ואם עשו שעשו מה איןוכו' דיעבד והתם

ייבום קרבת דהוא מאמר עושין אין דלכתחילה לא לכתחילה

בסיפא דקתני והא חולצין, מאמראלא ועשו הם ועמדו

עשו שעשו מה שחלצו או גט ונתנו הוהבנשותיהן לא

משום אלא לכתחילה הוי דחליצה שחלצו" "או למיתני ליה

לה. קתני רישא

לייבום רמיא לחליצה מדאורייתא לאוין חייבי ס"ד ואי

קנו אמאי בעלו אם רמיא (עמודלא לעיל פירשנו הא וא"ת

יבוא אם לאוין דחייבי לן סבירא מסתברא)דהשתא ד"ה זה

רמיא דלא דאע"ג לה קני דעלמא קדושין בתורת היבם עליה

מקשה. קא ומאי אח אשת בערות עליה קיימא לא לייבום

דקתני דהא קנווי"ל בעלו בתורתאם בעלו אם ליה משמע

קנו. ייבום
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לאלהיהם יהיו קדושים כתיבדכתיב הכי ובתר ו כא ויקרא

הדיוט לכהן dyexbהזהרה dy`e egwi `l dllge dpef dy`

egwi `l dy`nלכ"ג הזהרה כתיב הכי dyexbeובתר dpnl`

'ebeהפרשה בתחילת דכתיב דהא לרבא ליה miyecwומשמע

mdidl`l eidiכהן ושל הדיוט כהן של נישואין הזהרת על

משמע דקרא פשטיה מיהו עשה, עוד עליהם ליתן קאי גדול

מיניה. לעיל דכתיבא דכהנים טומאה הזהרת על דקאי

והתקדשתם והתקדשתםכתיב הא תימה מד. יא ויקרא

ונ"ל פרשתא. האי בכל כדמשמע משתעי אסורין במאכלות

מישתעי כולה התורה בכל דוהתקדשתם ליה משמע דהשתא

בהו דכתיב משום אסורין מאכלות בפרשת ליה דכתב והא

ע"א לט ביומא ודרשינן בם" "ונטמתם מג) שם `l(שם

mhnhpe `l` mz`nhpe ixwzכי ה' את מלעבוד ליבכם יסתם

הקב"ה את מלעבוד נסתם ליבו אסורין מאכלות האוכל

מאכלות בפרשת להו קמזהר לפיכך מצותיו כל את ומלשמור

לעבוד קדושים להיות צריכין כי מלאכלם שיזהרו אסורין

ולא ליבן יסתם יאכלום ואם מצותיו כל את ולקיים ה' את

קדושים. ולהיות המצות כל את לקיים יוכלו

רחמנא תלא בנחלה ע"בייבום יז לעיל ידיעפירשנו מידע

או בפירוש בתורה שכתוב דבר דכל ולומר לתלות לנו יש

דייבום וכיון בו טועים אנשים ואין הוא ידיע מידע מדרשה

ייבום גם האם מן ולא האב מן ונחלה רחמנא תלא בנחלה

בני רוב שאין לתלות לנו ויש האם מן ולא הוא האב מן

בה. לגזור חכמים הוצרכו לא ולפיכך בכך טועין אשההאדם

לה שיש אשה משום גזירה תתייבם לא בנים לה שאין

רחמנאומשניבנים תלא elדכתיבבבנים oi` oaeלו יש הא

מתייבמת אשתו אין ידיעבן טועיןמידע האדם בני רוב ואין

דכבר כיון וא"ת בה. לגזור חכמים הוצרכו לא ולפיכך בכך

riciהשיבו rcin `pngx `lz dlgpa meaiiדלא דאע"ג

מאי א"כ ידיע מידע אמרינן הוא דרשה אלא בפירוש נכתב

eke'מקשה mipa dl oi`y dy`בתורה מפורש זה דבר הא

שתירץ וכמו מתייבמת אשתו אין בן לו יש הא לו" אין "ובן

riciלו rcin `pngx `lz mipaa.מקשה קא מאי ומעיקרא

הקשו והכי יחד החברים לו הקשו הקושיות אלו שכל ונ"ל

zy` meyn dxifb maiizz `l eia`n eig` zy` dzrn `l`

dy` meyn dxifb maiizz `l mipa dl oi`y dy` en`n eig`

dxifb maiizz `l enlera didy eig` zy` mipa dl yiy

dpnaiizz `l miypd lk enlera did `ly eig` zy` meyn

zipeli` meyn dxifbרבא השיב הקושיות כל שסיימו ואחר

כל שילב הגמרא את שסידר אשי ורב מהן אחת כל על

הוקשה בש"ס. סוגיות בהרבה הוא וכן יחד ותירוץ קושיא

מקשן האי רוצה איסור לידי שיבואו חשש משום וכי לתוס'

ותירצו לגמרי, ייבום מצות חכמים "`zyדה"קשיעקרו

`l eia`n `l` eig` epi`yk "maiizz `l eia`n eig`

eig` zy` meyn dxifb `n`ae `a`a icgiinc cr maiizz

eiykr dl oi`y yexit "maiizz `l mipa dl oi`y dy`" en`n

mipa dl yiy dy` meyn dxifb ezne lrad iiga dl eid la`

לא בעולמו שהיה אחיו "אשת הפירכא את לפרש ונדחקו

ומוקמי בעולמו" היה שלא אחיו אשת משום גזירה תתייבם

`migלה dil zilc ol wfgen dide mid zpicnn `ay oebk

enlera did `ly ink inccהאחרונה בפירכא נדחקו וביותר

ופירשו איילונית" משום גזירה תתייבמנה לא הנשים "כל

eid `ly dy`(כצ"ל)xg`n `le dfn `l mlern mipa dl

zipelii`l `inccדמעיקרא הללו בדוחקים צורך ואין .

איסור חשש שמשום רוצה מקשן האי דודאי ליתא קושיא

שאול דאבא אשכחן נמי דהכי ייבום מצות חכמים יעקרו

לקמן כדאיתא איסור חשש משום לגמרי ייבום מצות עקר

איסור חשש דאיכא היכא לכן בחליצה דאפשר דכיון ע"ב לט

מייבמינן דברי.לא שהביא הרמב"ן בחידושי ראיתי שוב

אלא הם דגמרא פשטא דלאו וכתב דבריהם ודחה התוס'

דמחטא. בקופא פילא עיולי

שניה ביאה אטו ראשונה ביאה גזירה רבא אמר עדאלא

ראשונה בביאה לייבמה מותר מדאורייתא דאי ס"ד השתא

עליה רחמנא דרמא מצוה אמרינן ולא שניה ביאה נמי מותר

צריך היה אחיו אשת שמייבם מי כל דא"כ עבדה הא

למצוה איקיימא ראשונה דמביאה שניה בביאה להוציאה

אח, אשת בערות עליה וקיימא מצוה ליכא שניה ובביאה

שנאמר נועם דרכי זה ואין נועם דרכי דרכיה משום וטעמא

אי לאוין חייבי נמי והכי וגרשנה. וחזור אחיך אשת ייבם לו

ומדלא שניה ביאה נמי לו מותר היה ראשונה ביאה לו הותר

אצלו היא איסור ראשונה ביאה אפילו ש"מ ליה שרינן

משום לייבם לו שהותר מי דכל מחדש ורבא מדאורייתא.

אבל ראשונה ביאה אלא לו הותר לא ל"ת ודחי עשה דאתי

עליה רחמנא דרמא דמצוה אסירא מדאורייתא שניה ביאה

הם וחכמים אח אשת בערות עליה קיימא ומעתה עבדה הא

שמייבם מי כל אבל שניה, ביאה אטו ראשונה ביאה שגזרו

דהא שניה בביאה אף לו מותרת לאו בה דלית אחיו אשת
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דהיתר משום אלא ל"ת ודחי עשה דאתי משום לו הותרה לא

כלל. איסור התם דליכא גלי דרחמנא אצלו היא גמור

לקיימן ואסור ראשונה בביאה קנו בעלו אם הכי נמי תניא

שניה אתבביאה לבאר באה הזו שהתוספתא לי נראה

שפכה כרות גבי דקתני דלעיל xeq`eהברייתא epw elra m`

oniiwlהתם דקתני דהא קנוומפרשת בעלו היינו"אם "

ראשונה התםבביאה דקתני לקיימן"והא היינו"ואסור

שניה לקיימןבביאה "ואסור התם דקתני דהא ס"ד מעיקרא ,

בביאה אפילו היינו דכא" פצוע יבוא לא שנאמר משום

בה דאית דכיון דכא פצוע יבוא לא משום אסור ראשונה

מיהו רמיא לא לייבום רמיא לחליצה מדאורייתא לאו איסור

הגמ' שביארה וכמו קנה ראשונה בביאה עליה ובא עבר אם

ראשונה ביאה אלא הכי דלאו מפרשת והתוספתא לעיל,

ולחליצה לייבום קמיה דרמיא היא גמור היתר מדאורייתא

שניה בביאה היינו לקיימן ואסור דקתני והא רבא כדאמר

דהתוספתא וי"מ לרבא. מינה מייתי דקא סייעתא והיינו

בביאהדקתני לקיימן ואסור ראשונה בביאה קנו בעלו אם

קיימאשניה דלעיל אברייתא ולאו מיירי דכא בפצוע לאו

התוספתא מלשון ואמנם לאוין, חייבי בכל מיירי אלא

התם דקתני הוא דכן קצת משמע ע"א יט בסנהדרין המובאת

dipy d`iaa oniiwl xeq`e epw dpey`x d`ia elrae encw m`,

ולשון הוא שיבוש בסנהדרין המובא שלשון אני אומר אבל

דכא דפצוע הברייתא על זו ותוספתא עיקר הוא כאן של

וזה הרי"ף בדברי מפורש כן מצאתי ועתה קיימא. דלעיל

ולא חולצין לאוין חייבי רבנן אמור מ"ט "אלא לשונו

דקתני והיינו שניה ביאה אטו ראשונה ביאה גזירה מייבמין

לקיימן ואסור קנו בעלו ואם שפכה וכרות דכא פצוע גבי

וכרות דכא פצוע יבוא לא שנאמר משום שניה בביאה

עכ"ל. שפכה"

דאמרי היא מילתא לאו רבא אמר רמיאהדר דמדאורייתא

ל"ת ודחי עשה דאתי לייבום מקוםדקמיה כל ר"ל אמר

בחליצה אפשר נמי הכא וכו' ול"ת עשה מוצא שאתה

ול"ת עשה הלאודמקיים את דייבום עשה דחי לא הלכך

לייבום קמיה רמיא לא קנוומדאורייתא בעלו ואם מיתיבי

אמאי רמיא לא לייבום רמיא לחליצה מדאורייתא אמרת ואי

דחזר דהשתא לעיל לרב רבא דאותיב תיובתא והיינו קנו

דהוה וה"ה דיליה. תיובתא ליה מותבינן כרב ופירש רבא

ראשונה בביאה קנו בעלו ואם בהדיא מדקתני לאותביה מצי

ראשונה ביאה מדאורייתא אלמא שניה בביאה לקיימן ואסור

הכי דאותיב הוא דרבא משום אלא אצלו, היא גמור היתר

רמיא לא דמדאורייתא כרב ופירש רבא דהדר השתא לרב

דיליה. מתיובתא ליה מותבינן לייבום קמיה

אינה אמר חד ור"א יוחנן רבי באלמנה כ"ג ביאת איתמר

צרתה פוטרת אמר וחד צרתה גביפוטרת מדאיפליגו

הדיוט לכהן וחלוצה בגרושה איפליגו ולא לכ"ג אלמנה

דגרושה ל"ת דוחה דייבום עשה דלכו"ע לכאורה משמע

מן אלמנה דה"ה לומר צריך ולפי"ז בחליצה, דאפשר ואע"ג

ל"ת אלא בה דלית צרתה פוטרת לכו"ע לכ"ג האירוסין

דאית דאיפליגו הוא הנשואין מן באלמנה איפליגו וכי לחודה,

ודחי עשה אתי דלא סבר פוטרת אינה מ"ד ול"ת עשה בה

ועשה, ל"ת ודחי עשה דאתי סבר פוטרת ומ"ד ועשה ל"ת

ועשה. ל"ת דוחה עשה דאין לן קיימא מקום דבכל קשה וזה

לבאר הגמ' הוצרכה לאלכך כו"ע הנשואין מן באלמנה

האירוסין מן באלמנה פליגי כי וכו' פטרה דלא והאפליגי

היה דהכי משום הדיוט לכהן וחלוצה בגרושה איפליגו דלא

שאלה ובאה אלמנה שהיא יבמתו על גדול כהן שבא מעשה

צרתה נפטרה האם דינו לפסוק דור שבאותו חכמים לפני זו

והכי ברייתא מזה ועשו דינו את החכמים ופסקו לא או בכך

eke'קתני dpnl`a b"k z`iaאלעזר ורבי יוחנן רבי ואיפליגו

אמר חד ברייתא בהאי מסיימינן dzxvהיכי zxhet dpi`וחד

dzxvאמר zxhet.באלמנה גדול כהן שבאביאת דכ"ג נ"ל

צרתה נפטרה ודאי אחיו שמת מחמת אלמנה שהיא יבמתו על

דכ"ג אמרת ואי האלמנה על האח שיבוא ייבום דין הוא דכך

לגמרי ייבום מדין לכ"ג ליה מפקעת קא אחיו באלמנת אסור

אחיו לפני ונפלה ומת אלמנה שנשא הדיוט בכהן מיירי והכא

מרש"י ראיה והביאו בזה החברים דעת נחה ולא כ"ג, שהוא

כלל.eznaiבאלמנהשפירש ראיה ואינה

ד"ה רמיארש"י "וקמיה" ליה חזיא וכו' קתני לצדדין

רמיאצ"ל ***ד"הולייבום לכתחילה. לאו מייבמין או

וכו' ה"לקאמר מייבמין או חולצין או קתני אמאי ליה קשיא

משום ומתרץ חולצין, או מייבמין או ולמיתני ייבום לאקדומי

***ד"ה חולצין. אלא מייבמין אין וכו'דלכתחילה גט ונתנו

עליו "למיפסל" ***ד"הלמיפסלהצ"למהני אמר. אלא

לכהן שנפלה ארוסה "אלמנה" לך ודקשיא וכו' רבא

"דיבוא" תתייבם ***ד"הגדול וכו'כצ"ל. מילתא לאו

"שרי" ***בא"דשריאצ"להויא אסורה. ראשונה ביאה

***ד"הדלאצ"ל"ולא" וכו'. צרתה ואת אותה פוטרת

גרס הכי אלא "צרתה" בגמ' גרס לא `dpiרש"י xn` cg
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zxhet xn` cge zxhetאמר חד קתני לא אמאי לו והוקשה

למימר פוטרת דקתני ומתרץ פטורה אינה אמר וחד פטורה

צרתה. ואת אותה דפוטרת

השתאתוד"ה ליה דמשמע וי"ל וכו' (כלומרמסתברא

קרא ודאי מדאורייתא מייבמין לאוין דחייבי דלקמן למסקנא

לאוין דחייבי דס"ד השתא אבל ייבום לאסור אתא לא

ליה) משמע מדאורייתא בייבום מקראאסורין לדרוש

חליצה ולהצריך ייבום לאסור בחייבידיבמתו כרחך ועל

קמ"ל ל"ת ודחי עשה דאתי דמייבמין דהו"א מיירי לאוין

דפשיטא קרא צריך לא עשה לחייבי אבל לייבם דאסור

ל"ת. ודחי עשה אתי דלא בייבום א"כדאסורין קשה אבל

כריתות בחייבי קרא לאוקמי בעי הוה לעילהיכי דאמר

zezixk iaiig `ni`eמייבמין דאין פשיטא כריתות חייבי הא

קרא. צריך פריךולא דהכי ל"ל" דהכיצ"ל"והא ול"ל

ליבעו.פריך נמי כריתות חייבי ואימא פריך דהכי ול"ל

קרא(כצ"ל) מהאי לחייביחליצה אתא קרא עיקר כלומר

ומ"מ מייבמין דאין למימר קרא ואתא דמייבמין דהו"א לאוין

חייבי וא"כ חולצין מייבמין דאין דאע"ג קרא מההוא ילפינן

מייבמין. דאין אע"ג יחלצו נמי בתרכריתות קאמר דהא

איפכא ואימא דמשמע ראית ומה שמקשההכי מקום כל

העולה "כל כלומר קאמר איפכא אימא ראית ומה בלשון

עולה אינה לייבום עולה שאין וכל לחליצה עולה לייבום

אחרת יבמה לך ו"יש לבדם לאוין בחייבי נוקי לחליצה"

כריתות בחייבי נוקי לייבום" עולה ואינה לחליצה שעולה

אמרת הא לבדם כריתות בחייבי לאוקמיה בעי והיכי לבדם

כריתות וחייבי חליצה ולהצריך ייבום לאסור אתא דקרא

קרא. צריך ולא לייבם דאסור פשיטא

סריסד"ה פירוש אדם וסריס שפכה וכרות דכא פצוע

לו היה שלא שמים בידי לאפוקי שעת(כצ"ל)אדם

פירשהכושר ilegרש"י zngn `le mc` eqxiqy mc` qixq

`ed dkty zexke `kc revt llkac e`la iede eil`n qxzqp

`kc revt `eai `l aizkc zil`xyi `yil xeq`eולפי

אתא מייבם ואינו חולץ אדם דסריס דקתני הא פירושו

אתו והתוס' דמייבם, לידתו אחר חולי מחמת נסתרס לאפוקי

ואינו חולץ אדם סריס דקתני דהא ומפרשים עליה לאיפלוגי

דאינו אמו ממעי שנסתרס חמה סריס לאפוקי אתא מייבם

מחמת נסתרס אבל ע"ב עט לקמן כדתנן מייבם ואינו חולץ

אדם. סריס כמו מייבם ואינו חולץ נמי לידתו אחר חולי

לאד"ה פירכי הני "בכל" יתייבמו לא הנשים כל הכי אי

הכי" "אלא ייבום מצות לגמרי חכמים שיעקרו פריך

אלופריך דדברים דאע"ג לגמ' בפירושנו כתבנו כבר כצ"ל.

בעדנו מגן תהא זכותם התוס' בעלי רבותינו קדוש מפה יצאו

על מתיישבים ואינם מאוד תמוהים אלו דבריהם מ"מ אמן

מצאתי ושוב ודק הקטן שכלי על לא ומ"מ הישר השכל

בקופא פילא עיולי שהם אלו דבריהם על כתב ז"ל שהרמב"ן

דמחטא.

הנשואיןד"ה מן אלמנה וכו' אטו ראשונה ביאה גזירה

עולין דאין דאע"ג מיבמתו להו נפקא עשה וחייבי

לחליצה עולין לאויןלייבום חייבי אי לתוס' קשיא

דיבמתו דרשה רבא מוקים במאי א"כ מייבמין מדאורייתא

ואינה לחליצה שעולה אחרת יבמה לך דיש מינה דילפינן

עשה לחייבי דרשה להאי לה דמוקים ומתרצים לייבום עולה

הנשואין. מן ולאלמנה

וכו'ד"ה "כאשתו" דנעשית מטעם וכו' שניה ביאה אטו

היכא דחיהאלא בלא ליה כצ"ל."דשריא"

ע"א מצוהגמראכא "דמקיימי" היכא אנא אמינא כי

.דמקיימאצ"ל

משמע ומאיזהמשמעּומאיגירסתנוומאי מהיכן כלומר ֵֵ

והגורס זקנים, גירסת שמענו וכך כן לך משמע ִַמאיפסוק

משתבש.משמע

אילי ואת דכתיב הוא דקשה לישנא דהאל משמע ומאי

לקח דאףאלהיםוכןהארץ ונ"ל הוא. ותקיף חזק לשון

אלאאיילונית כנקבה רכה נראית שאינה הוא חוזק לשון

ע"א יא כתובות ובגמ' כגבר וחזקה `epקשה s` i"apx xn`

dcli `lc zipxkec zipelii` xn`pדהתם דדוכרנית ונ"ל

וקשה חזקה איילונית ואף וקשה חזק שהזכר הוא זכר לשון

פ וכן זכר איל לשון שם פירש ורש"י יולדת, ואינה ירשכזכר

איילונית. צרת ד"ה ע"א יב לעיל

"מעונשין" יותר מדות של "עונשין" עונשןצ"לקשה

מעונשן יותר מדות וכןשל ע"ב פח בתרא בבבא הוא כן

ד"ה תר רמז מות אחרי פרשת ובילקו"ש שם ברא"ש הוא

אחאי דרב בשאילתות הוא וכן האל התועבות כל את כי

דאזהרינהו, שאילתא ד"ה קב שאילתא קדושים פרשת

ט"ס. והוא עונשין גרס בתרא דבבא ברי"ף ואומנם
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עריות של מעונשן יותר מדות של עונשן השתאקשה

מדות עוון על וה"ק תשובה עשה שלא במי דמיירי ס"ד

עריות עוון על שיקבל ממה יותר קשה עונש יקבל שבידו

ופריך חומרייהושבידו, מאי עריותאלא עוון דעל כיון

כרת מקבל אינו מדות עוון ועל כרת עונש מקבל שבידו

ומשני מעריות, קל דמדות הנינמצא בתשובה אפשר הני

בתשובה אפשר ודאילא תשובה עשה דלא היכא כלומר

כרת איכא דבעריות מדות משל יותר עריות של עונשן קשה

לוי רבי וסבר תשובה בעשה מיירי והכא כרת ליכא ובמדות

למרק כלשהו עונש בלא נפטר אינו תשובה עשה דאפילו

וה"ק oyperעוונו dywעוונות מירוק xzeiעונש ,zecn ly

oypernעוונות מירוק zeixrמעונש lyשעשה כיון דעריות

כיון מדות אבל עוונו למרק קל עונש אלא צריך אינו תשובה

הגזילה בדמי דעשה אע"ג - הגזלה את לנגזל השיב דלא

ומכמה עוונו. למרק קשה יותר עונש צריך - ציבור צרכי

עשה דאי וסברי לוי ארבי דפליגי נראה בש"ס מקומות

גמורה תשובה הוי רבים צרכי הגזילה בדמי ועשה תשובה

הלכה. וכן

חומרייהו מאי גרסאלא בתרא עודפייהובבבא מאי ואלא

מות אחרי פרשת ובילקו"ש התם, וברא"ש ברי"ף הוא וכן

גרס האל התועבות כל את כי ד"ה תר מאירמז ואלא

שאילתאחומריהון קדושים פרשת אחאי דרב ובשאילתות ,

גרס דאזהרינהו שאילתא ד"ה קושייהוקב מאי והיאואלא

נכונה. גירסא

וכו' לכפיפה דומה תורה היתה שלמה שבא שניקודם

שהיא האחד התוה"ק. ע"י לישראל נעשים גדולים דברים

שהלך לאדם משל ובטומאתם, בעמים יתערבו לבל שומרתם

בחדר חפציו כל מניח והיה במלון בלילה ולן לעיר מחוץ

בתוך הניחו אחד וחפץ המיטה על ומעט השולחן על מעט

ורצה מכולם יותר היקר חפץ היה זה כי סגורה קופסא

קופסא או סל דהיינו היא כפיפה כמין התורה כך לשמרו,

עם "כי ו) ז (דברים דכתיב והיינו ישראל עם את בו לשמור

לעם לו להיות אלהיך ה' בחר בך אלהיך לה' אתה קדוש

(שמות ופירש"י האדמה" פני על אשר העמים מכל סגולה

ה) mipa`eיט xwi ilk mikln zlebqe enk aiag xve` "dlebq"

lkn dlebq il eidz mz` jk mze` mifpeb miklndy zeaeh

zene`dהשני והדבר בעולם. ואבודים פזורים העמים ושאר

כפיפה העמים. כל מעל אותם ומרימה מנשאתם שהתורה

בה לשמר היא טובה אחיזה ידיות דהיינו אזנים לה שאין

להרימם כשירצה אבל והנה הנה יתפזרו לבל ערך דברי

כך יכול, אינו התורהולנשאם היתה שלמה שבא קודם

אזנים לה שאין ישראלככפיפה את משמרת אמנם והיתה

שלמה שבא עד ולנשאם להרימם היכולת בה היה לא אבל

יהיו ומעתה הכפיפה אזני הם והם דרבנן סייגים וחידש ודרש

בשביל כי והחומר. האדמה ומעל העמים מעל מתנשאים

להתנשא בשביל אבל דאורייתא במצות די להשמר

והיינו לו במותר עצמו לקדש צריך מעלה מעלה ולהתרומם

שהתיר דברים עצמן על ישראל שאסרו ע"י כי דרבנן גזירות

מתנשאים. והם לכפיפה אזנים נעשו הקב"ה סלכפיפהלהם

בערבית הוא וכן דקל מנצרי s"twביחידd"ttiwעשוי

הנקראים דקל מנצרי שעשויה מפני כפיפה ונקראת ברבים

מפני תמרים כפות נקראים הדקל שענפי י"מ תמרים. כפות

כף צורת הדקל בענפי ראיתי לא ואני אדם יד ככף שצורתם

העצים שכל מפני תמרים כפות נקראו רק לכך דמיון ולא יד

למטה כפופים הדקל וענפי מעלה כלפי זקופים ענפיהם

מאוד.

ועבור מעליו שטה בו תעבור אל פרעהופירש"יפרעהו

rxt lcb enk ea xearz `ly ick eilr sqede xeqi`l edlicbd

הדרך על אלא האיסור על קאי לא פרעהו הא תימה והוא

תאשר ואל תבוא אל רשעים באורח קרא האי מקמי דכתיב

גופיה דרש"י ועוד וגו'. אל פרעהו כתיב ועליה רעים בדרך

פירש למשלי לחומשedlhaפרעהובפירושו ובפירושו ,

פירש תפריעו) ד"ה ד ה לאedwgx(שמות הגדילהו אבל ,

ונ"ל כלל. jixeg`nפרעהומשמע edgipdתלך אל כלומר

אחרת, בדרך ולך מאחוריך דרכם הנח אלא רשעים בדרך

מן והשוטה לפניו והדרך הדרך מול אל פניו בדרך ההולך כי

"למפרע" כמו הוא אחור לשון "פרע" מאחוריו, הדרך הדרך

יח) יג (משלי וכן לאחור. חוזר כלומר רבותינו בלשון הרגיל

xqen rxetלדברי לבו נותן ואינו מאחריו המוסר את משליך

כה) א (משלי וכן izvrהמוסר, lk erxtzeעצתי השלכתם

ד) ה (שמות וכן eiyrnnאחריכם, mrd z` erixtzגרמתם

לעשותם, לבו יתן ולא אחריו ועבודתו מעשיו שישליך לו

ה) ו (במדבר ey`xוכן xry rxt lcbכי הוא אחור לשון

את יפריע שלא לאחוריו השער גידול נותן שערו המגדל

הנזיר יהא קרא וה"ק פרע נקרא השער גידול ולכך עיניו

שער. מגדלי כדרך לאחוריו ונותנו תמיד שערו מגדל

דומה הדבר למה אושעיא דרבי משל אשי כברא"ר

קושיא - משל שאומר מקום שבכל מקומות בכמה ביארנו
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יט לקדושין בפירושנו (עיין לתרצה משל ואומר לו היתה

רבי מביא היכי אשי לרב קשיא הכא לאומר). משל ד"ה ע"ב

האיסור- עיקר על הוספה לשניות-שהם סמך אושעיא

אדרבה ועבור" מעליו שטה בו תעבור אל "פרעהו מדכתיב

עצמו באיסור אלא להזהר לנו שאין למילף איכא קרא מהאי

"שטה מותר מבו חוץ אסור בו אלמא בו" תעבור "אל דכתיב

אשי רב מתרץ לכך מותר, מעליו אסור הוא ועבור" מעליו

המשמר לאדם דומה הדבר למה אושעיא דרבי משל

במקוםפרדס(כצ"ל) השומר ישב אם גדול שהפרדס מפני

אחר מצד גנבים ובאין מהפרדס חלק אלא רואה אינו אחד

מצד כולו הפרדס פני על ברגליו מהלך השומר היה לפיכך

זה לצד זה מצד עובר היה היום וכל -לצד מבחוץ משמרו

משתמר כולוכולו מבחוץ הפרדס פני על יעבור אם

שלפניומשתמר, - מבפנים הפנימיותמשמרו שורות

שלאחריו החיצוניותמשתמר משתמרשורות אםאינו

בשורות ויגנבו גנבים יבואו מתוכו הפרדס ע"פ יעבור

דקאמר והיינו הפרדסedrxtהחיצוניות, את משמר כשאתה

מבחוץ משמרו שתהא מאחוריך כולו הפרדס את שים פרעהו

ea xearz l`אלא מבפנים תשמרו xeareאל eilrn dhyצא

מבחוץ. משמרו ותהא מאחריךedrxtהחוצה שימהו לשון

למעלה שפירשנו מצדxearכמו שעובר הוא שמירה לשון

כי סבור היה מתחילה הפרדס. כל ע"פ לשוןxearלצד

הוה בו" תעבור "אל כשאמר וא"כ הוא ומעשה עבירה

לבו חוץ ועושה עובר אתה אבל תעבור אל בו משמע

מותר שמעליו כל משמע הוה ועבור" מעליו "שטה וכשאמר

והמשל האיסור, עיקר על להוסיף לך אין אלמא לעבור לך

ש תעבורxearתירץ "אל כשאמר וא"כ הוא שימור לשון

מותר אתה אבל מעשה עושה אתה אי בו פירושו אין בו"

אתה לבו מחוץ אלא משמר אתה אי בו אלא לבו מחוץ

מעשה. לעשות אסור לבו מחוץ דאף אשימשמר דרב והא

התם היא פרדסבדותא דהמשמר מיהאבמשל שלפניו

עוברמשתמר אלא כלל לפרדס מחוץ לשמר צריך אינו ולכן

עריות ואי הכל משמר ומשם הפרדס של האחרונה בשורה

בעריות גוזרין חכמים היו לא פרדס דהמשמר המשל כמו הוו

ומחז העם את מזהירין היו אלא האיסור על אותוומוסיפין קין

ממש, יוד של קוצו עד בעריות שניותהכאלהשמר בגזירת

קא שניות לאו גופה(כצ"ל)אי בערוה כרחנופגע ועל

דקשיא והא כלומר בשניות אף ולהזהר לעריות מחוץ לשמר

אתה אי בו דמשמע בו" תעבור אל "פרעהו מאי אשי לרב

למיגזר דליכא ומשמע לבו מחוץ עובר אתה אבל עובר

לאו דאי דכיון היא, מילתא לאו לעריות, חוץ שהן שניות

בו" תעבור "אל קאמר לכך גופה בערוה פגע קא שניות

לאו דאי בו תעבור שלא כדי דרבנן בשניות הזהר כלומר

גופה. בערוה פגע קא שניות

היא בדותא אשי דרב עלוהא הש"ס מסיק פעמים שבע

רב דברי על מתוכם פעמים חמש היא בדותא החכמים דברי

קמה וב"ב ע"א יא ופסחים ע"א פב ולקמן הכא הם ואלו אשי

כז בשבת פפא רב דברי על אחת ופעם ע"ב ק וזבחים ע"א

ואף ע"ב, פח בגיטין משרשיא רב דברי על אחת ופעם ע"א

ג' מתוכם פעמים שש בש"ס נאמרה היא' 'ברותא הלשון

ע"א סח ומנחות ע"א עא ב"מ אשי רב דברי על פעמים

ופעם ע"א ט ב"מ אבהו רבי על אחת ופעם ע"ב צה ומנחות

אחת ופעם ע"ב קא ב"ב יהושע דרב בריה הונא רב על אחת

שאיזה להם ידוע שהיה ונראה ע"א, יד כריתות רפרם על

ולכן אשי ברב עצמו דברי לתלות נוהג היה אשי דרב תלמיד

והכירו תלמידיו ותלמידי אשי רב תלמידי שהיו הסבוראים

והם לנפותם אשי רב דברי כל אחר ובדקו טרחו זה תלמיד

ומה היא' ו'ברותא היא' 'בדותא בתלמוד אלו לשונות שאמרו

טועה תלמיד רק זה דבר אמר לא מעולם אשי שרב שכתבנו

מדברי אבל ע"א. עא בב"מ הריטב"א שיטת היא בו תלה

אחרים מקומות ובעוד משום ד"ה ע"א פב לקמן התוס'

דמפרשי דרבמשמע היאהא בדותא אשיאשי רב כלומר

חדא כן לפרש יתכן לא ולענ"ד הערוך שיטת והיא טעה

כי מאוד הרבה החכמים משאר יותר אשי רב יטעה דלמה

ועוד לעיל שציינו כפי נאמרו אשי רב על היא' 'בדותא רוב

ע"ב פט סנהדרין כמו היא שקר לשון בדותא elדלשון xn`

el oirney oi` zn` xn` elit`y i`ca ly eyper jkי"מ .

צ"ל מקום ובכל הן חד ו"ברותא" בדותאד"בדותא"

מקום בכל או ברותא והעתיקו מקומות בכמה טעו והסופרים

בדותאברותאצ"ל והעתיקו מקומות בכמה טעו והסופרים

דבדותא מ"ברותא" קשה ד"בדותא" וי"א עיקר, זו ולשון

דבר כלומר הוא חיצוני לשון וברותא הוא וטעות בדיה לשון

כבוד לשון והוא מסתבר ואינו הדעת על כך כל מתקבל שאין

יותר.

משמרתי את הל"לושמרתם וא"כ לעם ציווי זהו לכאורה

להם לומר לחכמים ציווי זהו ע"כ אלא במשמרתי, הזהרו

למשמרתי משמרת אתעשו להם אסרתי אני כלומר
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להם אוסר הייתי לא אם כי משמרת נקראת והיא העריות

העולם מן כלים והיו נשמרים היו לא העריות mewnאת lky

miaeh zbxede mlerl d`a `iqenlxcp` zepf `ven dz`y

mirxeעשו ואתם ט מדרש כג פרשה רבה בויקרא כדאיתא

עריות שישתמרו כדי השניות על גיזרו למשמרתי משמרת

גופה. בערוה פגע קא שניות לאו דאי

שניות "הם" מה ***הןצ"לת"ר לך. אסורה ובתי

דבתי ***דאע"גצ"ל"ואע"ג" "ביה". גזור לא בדידי

.ביצ"ל

אסורה ובתי לך מותרת אני תימא נמי חמיו אשת הכי אי

אשתו אחות דהויא בהדילך אשתו אחות למיתני וה"ל

ומשני דרישא. ליהשניות פסיקא לא והא ליה פסיקא הא

ליהפירש"י פסיקא elהא dxeq` mlerl ebxeg zaלא הא

ליה eingפסיקא zy` zady` zeg` meyn el dxeq`d

dil `wiqt `l el zxzen ezy` zzin xg`le li`edפירש וכן

פירושו דהכי נראה ולי ליההרי"ף. פסיקא לא אשתהא בת

דינה והלכה בת לדינה שהיתה כגון מותרת פעמים חמיו

הבת אותה ונשאת אחרת מאשה בת ולו לראובן ונשאת

יכולה אינה פנחס של חמיו אשת שהיא דינה הרי לפנחס

ובין היא דבין לך אסורה ובתי לך מותרת אני לפנחס לומר

לו. מותרות בתה

וסימניך יצחק בר נחמן סימניםא"ר ליתן רגיל נב"י רב

ע"ב ס שבת עשרה, והם הש"ס crבכל jipniqe i"ap x"`

izxz xqg `xeql `zicanetn `z`cע"א סו שבת ,i"ap x"`

jnq jnq `pniqeע"ב סו שבת ,oilitz jipniqe i"ap x"`

`zpkq `teligeע"א י תענית ,era i`lir jipniqe i"ap x"`

`in era `l i`zz `inע"א כא יבמות ,jipniqe i"ap x"`

axc i`lircע"א ו כתובות ,oiliwn el` jipniqe i"ap x"`

onvrl oiliwn el`e onvrlע"א קו חולין ,jipniqe i"ap x"`

dlhw oiax `z` dwt` inic ax `z`ע"א יא ערכין ,x"`

`nfeb `zipzn jipniqe i"apע"ב מה נדה ,jipniqe i"ap x"`

l`xyia miptl z`feע"א קמז ב"ב ,ogly jipniqe i"ap x"`

mexca dxepne oetva.

דרב מדרבדעילאי למעלה הוא זעירי דהוסיף הא פירש"י

לנקד צריך דרבולפי"ז לשוןדעילאי דעילאי ולא יחיד לשון ְְִִֵָָ

היה בא"י וזעירי נמוכה שהיא בבבל דר היה שרב לפי רבים,

מילתא שאף זוכר אתה לפיכך ועליונה גבוהה שהיא דר

בעיני קשה פירוש"י ומ"מ רב. משל ועליונה גבוהה דזעירי

א"כ התלמידים יטעו שלא כדי סימן ליתן אתא דרנב"י דכיון

כשאמר אבל מדרב עילאי דזעירי ולומר לפרש לו היה

ונמצא רב דברי הם דהעליונים איפכא משמע דרב" "דעילאי

הוא אלא יטעו שלא להם הועיל שלא רק לא שנתן שהסימן

טועין תלמידין שהיו לפי פירושו דהכי ונ"ל שיטעו. הגורם

האב מן האם אחי אשת דהיינו דרב מתרי חד מוציאין שהיו

אמו אבי אשת במקומו ומכניסין האם מן האב אחי ואשת

רב של שהיא יודעין והיו טועין היו לא בכלתו אבל דזעירי

נב"י רב לך נתן לכך אמו אבי באשת להו מיחלפא לא דכלתו

דקאמר והיינו דרב תרי הן מי לידע דעילאיסימנא וסימניך

האבדרב מן האם אחי אשת דהיינו כלתו דמעל תרי הנך

שהיא אמו אבי אשת אבל הן דרב האם מן האב אחי ואשת

צריך ולפי"ז דזעירי, אלא היא דרב לאו מכלתו רחוקה

דרבלגרוס .דעילאי ְִֵָ

"ליה" חשיב לא טעמא מאי ***להצ"לורב להתם.

"ואזיל" שכיח לא להכא "ואזיל" וכןדאזילצ"לשכיח

ב. אות טו סימן אה"ע ובב"י בראב"ן הוא וכן רש"י גרס

אביולהתם דאזיללמשפחת שםשכיח שיש הוא ויודע

מאוד אמולהכאקורבה דאזיללמשפחת שכיח והשתאלא .

מאצל יותר אמו משפחת אצל רגיל ואדם הדעות נשתנו

לא לפיכך להשתנות הדעות שעשויים ידע ורב אביו משפחת

התירם.

ד"ה כלרש"י "אלהיך" ה' תועבת כי כתיב במדות אלה

***בא"ד הואכצ"ל. קשה לאו "דהאל" כצ"למכלל

***ד"ה "טעמא"הרש"ש. בסימני "דאגמרה" וכו' ואזן

טעמיםצ"ל בסימני ***בא"דדאגמריה "ואסברה".

ממילתא מילתא "גמר" דצ"לבדדמי ואסבריהנראה

ממילתא מילתא ואגמריה ***ד"הבדדמי אמו. אמו אם

***ד"הכתובהצ"ל"כתיבה" האם. מן האב אחי ואשת

"בדורה" שייכא דלא אע"ג ***ד"הבדורותיהצ"לוכו' .

כלה איסור "בה" שייכא ולא הואיל וכו' צ"לוכלתו

***ד"הבדורותיה אשת.***ד"הוסימניךצ"ל"וסימן".

"דאי" אביו אבי באשת מחלפא אמו .ואיצ"לאבי

ירושלמיתוד"ה חמיו באשת ה"דומותר פ"ב אשתיבמות

העין מראית משום אסורה אםחמיו שהיא סבור שהרואה

בירושלמי וממשיך לאוסרהאשתו היא תורה (כצ"ל)וא"ת

העין מראית משום ולא אסורה היא התורה נשאמן דוד הא

איה בת שהרירצפה הוא דוד של חמיו ושאול שאול אשת
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***בא"ד היתה. דוד אשת שאול בת ואע"גמיכל

"אשת" להו "שרי" דשמעתיןצ"לדשמעתין ואע"ג

לאשת להו .שריא

ע"ב וכןגמראכא שניה בנו כלת ערוה כלתו תניא והא

הדורות כל סוף עד בנו ובן "בבנו" אומר מאיאתה תימה

בנו" "כלת רישא קתני הא בבנו" אומר אתה "וכן קאמר

וצ"ל הוא הסופרים שבוש דהכא ונ"ל הם, הך והיינו

בכריתות בנוכדגרסינן בן ובבת בנו בבת אומר אתה וכן

הדורות כל סוף כלתעד ערוה שכלתו שמצינו כמו כלומר

ואמנם שניה. בנו בן ובת ערוה בנו שבת מצינו כך שניה בנו

צז שאילתא מות אחרי פרשת גאון אחאי דרב בשאילתות

גרסי ב אות טו סימן אה"ע ובב"י דאסיר שאילתא ד"ה

גירסתנו מקיימים ויש בבנו. אומר אתה וכן הכא כדגרסינן

דה"ק ומפרשים בבנובדוחק אומר אתה בנווכן בן דכלת

בנושניה גדול.ובבן דוחק והוא שניה, בנו בן בן דכלת

כלה מפני אלא כלה אסרו סתםלא כלה אסרו לא משמע

רבנן ולא היא דאורייתא כלה דהא תימה והוא כלה מפני אלא

ואמר זה מאמר על תמיה חסדא רב היה לפיכך איאסרוה

וכו' רבה שפירש"יגברא כלהוזהו אסרו rnynלא mzq

במה צורך ואין כ"כ, תמיה חסדא רב היה למה להסביר בא

רש"י. בדברי הרש"ש שהגיה

הוית לשוןמלפנא עילגי והם היו ארמים שהכלדאים לפי

אי חסדא רב ידע לא לפיכך בלשונם מדקדקין ְְָָמלפנאואינם

או חכם דהיינו ליה מלמדמּלפנאאמרו דהיינו ליה אמרו ְֵַָ

חכם. ואינו תינוקות

הוינא רבה גברא וגבראptln`איאי חכם דהיינו לי אמרו ¨§§¨

מדעתירבה דרדקי.אסברהצ"ל"אסברא" מקרי אי

תינוקותptNn`איהוינא מלמד דהיינו לי אשיילהאמרו ©¥§¨

כנישתא לבי דאתו מלמדיןמרבנן היו לא התינוקות מלמדי

עד בג'רבא נהגו וכן הכנסת בבית אלא לכך המיוחד בבית

האחרון. הדור

ציתאי בר דבי כלתא zlkeפירש"יכגון oad zlk el dzidy

edlek oke itelgi`l ez`e zadיש העולם רוב הא תימה והוא

כלתא כגון דוגמא ליתן צריך ומה הבת וכלת הבן כלת להם

אשה נושא כשהוא שהבן היה דדרכם ונ"ל ציתאי. בר דבי

בג'רבא נוהגין היו וכן דרים היו ושם אביו לבית מביאה

כשהיתה הבת אבל האחרון הדור עד המזרח מדינות ובשאר

אלא אביה אצל בעלה עם לגור באה היתה לא לאיש נישאת

אשה איש יקח כי המקרא לשון משמע וכן בעלה אבי אצל

וכן אביו, בית אל אביה מבית האשה את לוקח האיש משמע

אבי בבית עמו לגור מביאה היה אשה נושא הבן בן כשהיה

הנשי שכל יודעין כולם והיו כלותיואביו זה בבית שגרות ם

לגור באה בתו ציתאי ובר בנותיו. כלות ולא הן בניו וכלות

הביאה אשה בנה וכשנשא היתה גרושה אולי עמה ובניה עמו

שהאנשים לחוש ויש גדל ששם אמו אבי בבית עמו לגור

שאין היא הבן שכלת יסברו זה בבית גרה אותה שרואים

עצמה חמותה שהרי חמותה אבי בבית לדור הבת כלת דרך

את נתיר ואם בעלה אבי בבית אלא אביה בבית גרה אינה

ואינם לו התרנו הבן שכלת יסברו בעלה לסב הזו הכלה

דקאמר והיינו היא. הבת שכלת בתויודעים כלת אסרו לא

בנו כלת משום בכלתאלא מיחלפא לא בתו כלת הא ותימה

א בתו של חמיה בית ע"ש נקראת בתו שכלת אבייבנו "ל

ציתאי בר דבי כלתא כגון לך אסברה כלתלרבא שהיתה

כך הבן כלת שהיא אינשי וסברי חמותה אבי בבית גרה הבת

צז שאילתא מות אחרי פרשת אחאי דרב משאילתות למדתי

עיי"ש.

ציתאי בר דבי "כלתה" כולםכלתאצ"לכגון וכן

.כלתיהובשאילתות

רבנן "בהו" דגזרו הוא אב צד ***דאיכא אבלכצ"ל.

דליכא אב"היכא" דרבהכאצ"לצד בשאילתות הוא וכן

*** דלעיל. רבנןאחאי "בהו" גזרו .בהצ"ללא

דאיכא האב מן האם אחי ואשת האם מן האב אחי אשת

אב ערוהצד דהויא האב מן האב אחי באשת לאיחלופי ואתו

הכאדאורייתא אבל רבנן בהו דגזרו האםהוא אחי אשת

האם רבנןמן בה גזרו לא אב צד אינודליכא זו של ששמה

האב מן האב אחי אשת של בשמה כ"כ דלמאמתחלף או

שנא דהיינולא גופה ערוה משום בה למיגזר דליכא דאע"ג

בה גזרו מ"מ שמייהו מיחלפי דלא האב מן האב אחי אשת

גזרו דעריות חומרא דמשום האם מן האב אחי אשת משום

מהלך לפי זו בעיא מתפרשת כך לגזירה גזירה אפילו

הסוגיא.

גזירה ונגזור ניקום ואנן גזירה גופה היא ספרא א"ר

לגזירה.לגזירה גזירה גזרינן לא דחמירי בעריות אפילו סבר

נינהו לגזירה גזירה לאו כולהו אטו רבא משוםאמר סבר
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זצ"ל הרב מורי גירסת לגזירה, גזירה גזרינן דעריות חומרא

רבא ליה .אמר

נינהו לגזירה גזירה לאו כולהו e`lפירש"יאטו edlek `d

`wecשניות בכולהו בדקת וכי וה"ק הוא דדוקא נראה ולי ,

לגזירה. גזירה בהם מצאת ולא

אמוכולהו לאם ובין אביו לאם להובין קרו רבתי אמא דבי

אביו אם של עז בין סבתו של עז רואה הנכד כשהיה (כצ"ל)

היא רבתי אמא דבי זו עז אומר היה אמו אם של עז ובין

אי קאמר אמו אם אי יודע אינו והשומע סבתי של עז כלומר

אם לומר יבואו אביו אם את לנכד נתיר ואם קאמר אביו אם

*** שניות. ויעקרו נשא וביןכולהואמו אביו לאבי בין

אמו להולאבי קרו רבה אבא הנכדדבי כשהיה (כצ"ל)

כלומר היא רבה אבא דבי זו עז אומר היה סבו של עז רואה

אבי או קאמר אביו אבי אי יודע אינו והשומע היא סבי של

אשת יאמרו אמו אבי אשת את לנכד נתיר ואם קאמר אמו

שניות. ויעקרו נשא אביו אבי

וכו' דכי ת"ש דמשוםמאי שפיר הוכיח רבא הא תימה

בעיא איפשיטא וא"כ לגזירה גזירה גזרינן דעריות חומרא

לא בעריות דאפילו דסבר ספרא דרב ונ"ל תו. בעי קא ומאי

אם על דגזרו דהא וסבר רבא על פליג לגזירה גזירה גזרינן

משום אלא לגזירה גזירה דהוי הוא אמו אם משום לאו אביו

אם צד בה דאית דכיון דאורייתא ערוה דהויא הוא אמו

אביו אבי אשת משום לאו אמו אבי אשת וכן באמו, מיחלפא

דהויא היא אביו אשת משום אלא לגזירה גזירה דהוי היא

אביו באשת מיחלפא אב צד בה דאית דכיון דאורייתא ערוה

אש משום לאו האב מן האם אחי אשת מןוכן האב אחי ת

מן האב אחי אשת משום אלא לגזירה גזירה דהוי הוא האם

אב צד בה דאית דכיון דאורייתא ערוה דהויא הוא האב

בעי דקא והיינו האב. מן האב אחי באשת אימאימיחלפא

אחי אשת אף א"כ נינהו לגזירה גזירה תלתא הני דכל כרבא

ספרא כרב ואי לגזירה גזירה בה ונגזור ניקום האם מן האם

לערוה דדמיין משום אלא נינהו לגזירה גזירה לאו הנך דכל

דמיא ולא כלל אב צד בה דלית האם מן האם אחי אשת א"כ

בה. גזרו לא האב מן האב אחי אשת דהיינו גופה לערוה

הוא וכללא רבא שהואואמר כל ויש כלל שהוא "כל" יש

בעי דקא והיינו אחד, דבר אלא לרבות בא ולא וכללאריבוי

שילתהוא בר יהודה רב דקאמר כל דהאי סברת מי כלומר

הוא וכו'כללא מותרת חמיו אשת ערוה חמותו לאוהא

דקא והיינו הוא רבוי אלא הוא כללא כל דהאי אמרת מצית

לאיתויימסיק לאו מאי לאיתויי שילא בר יהודה דרב והא

וכו' דכל האם מן האם אחי .אשת

ערוה חמותו "והא" הוא ברשב"אוכללא הוא וכן כצ"ל

לפרש שהוצרך מרש"י אבל הואובריטב"א, dinzaוכללא

התוס'. גירסת היא וכן והא גרס דלא משמע

קדושין תרי דאיכא עד הני לה מּקרב קדושין בחד ִֵָהא

להו מּקרב וי"גלא לנקד צריך מּקרבאכך קדושין בחד הא ְִִֵָָָ

ליה מּקרבי לא קדושין תרי דאיכא עד הני גרסליה וכן ְִֵָ

כעין רבנן דגזור דכל משום דמילתא וטעמא רש"י.

להו דמיקרב עריות מצינו דאורייתא ובעריות גזור דאורייתא

מצינו לא אבל דודו ואשת אביו אשת כגון קדושין בחד

בזה שחלק ומי למבין ודי קדושין בתרי להו דמיקרב עריות

ופשרם. הדברים לסוף ירד לא מחבירנו

"מתוסנייא" משרשיא שהיארב לומר הזקנים רגילין

ליתוניסיה נראה עאואין סימן קדמונים הגאונים ובתשובות

.מתרסוניאגריס

"ביה" גזרו נמי למעלה ערוה דלמטהצ"ל"מדלמטה"

בה גזרו נמי למעלה .ערוה

דרתא איתפליג הא דלמא לאאו דרתא דאיתפליג והיכא

דאיתפליג ואע"ג שניה אמו אם ערוה אמו הא תימה גזרו.

כל דה"ק וי"ל הרבה. וכן נמידרתא למעלה ערוה דלמטה

בה דרתא,גזרו איתפליג הא דלמא דאיתפליגאו והיכא

תירץ ורש"י בה. גזרו לא ופעמים בה גזרו פעמים דרתא

ר"ל אלא הוא דוקא לאו דרתא daxewדאיתפליג dwgxzp

אצלו קרובים אינם האב אבי ואחות האב אבי אחי דאשת

ואיני בה וגזרו מאוד אצלו קרובה ודאי אמו אם אבל כ"כ

דקאמר הגמ' לשון עם פירושו ליישב איתפליגיודע "הא

.דרתא"

ולא "שניות" הן מה ולאצ"לת"ש וכו' שניות הן .מה

לי חזיא הואחזייןצ"ללדידי וכן ע"א כב וכדלקמן

*** עא. סימן קדמונים הגאונים "מר"בתשובות שניות

דרבנא דרבנאצ"לבריה בריה מר דבי הואשניות וכן

מונחת שהיתה אגרת ראיתי כלומר הנ"ל הגאונים בתשובות

והגורס השניות. כל מנויים היו ובה דרבנא בריה מר בישיבת

שלנו הדפוס כגירסת דרבנא בריה דמר שניות לי חזיין לדידי
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והיו דרבנא בריה מר ע"י שנכתבה אגרת שראה ומפרש

לקמן קאמר מאי דא"כ טועה, השניות כל בה dedמנויים i`

in `paxc dixa xn ediilr zknq zeed in `xizidl oaizk

ediilr mizgעלייהו סמכינן ודאי כתבן עצמו שהוא כיון הא

*** עלייהו. חתים לא ובין עלייהו חתים אי בריהבין מר

יזדרבינא"גי"דרבנא" ודף ע"ב ד בברכות גרסינן וכן

ובילקו"ש הש"ס ברוב הוא וכן ע"ב ל ודף ע"ב כה ודף ע"א

פ"א משנה בלחם הוא וכן וברי"ף הגאונים תשובות וברוב

טו סימן אה"ע ובב"י הנקראות והן ד"ה ה"ו אישות מהלכות

וי"ג ח, קוריןרבינאוקוריןרבנאאות ונ"לרּבנאויש , ְַָ

***רבינאד דרבינאגרסינן. בריה והיומר היה מופלג חסיד

סא ושבת ע"ב לט בברכות כדאיתא שמים ירא אותו קורין

ויום עצרת מיום לבד כולה השנה כל בתענית יושב היה ע"א

להוסיף רגיל היה חסידותו וברוב הכפורים, יום וערב פורים

מרמה מדבר ושפתותי מרע לשוני נצור "אלהי התפילה בסוף

כדאיתא תהיה" לכל כעפר ונפשי תדום נפשי ולמקללי

היה הקהילות, ברוב התפילה בסידור ונקבע ע"א יז בברכות

נחמן. ורב ששת רב של תלמידם

ד"ה "תלמיד"רש"י ולאו וכו' מלפנא האי צ"לואי

***ד"הבתלמוד ואמינא. ד"ה אשתכדלעיל על רבנן וגזרו

צד "בה" שייך דלא אע"ג אמו ***ד"האבי מאיכצ"ל.

"דנקבה" ואע"ג וכו' האי ***ד"הדבנקבהצ"לשנא .

שלו בקדושין חמיו בן אשת וכן וכו' האם אחי אשת הא

כולם וכן באשתו חמיו בן וקדושי ותיבותבאשתו כצ"ל

חמיו בן ***ד"הנתקרב מןנמחק. האב אבי אחי אשת

מן האב אבי אחי באשת ליה קמיבעיא וכי וכו' האב

בגיליון"האב" m`dכתוב l"vכתב בטעות כן שכתב מי

כן.

"תימהתוד"ה בנו כלת משום אלא בתו כלת אסרו לא

***בא"דאמאי" סימנאכצ"ל. ולא הוא גמור דטעם

הא ומ"ש הני מ"ש עלה מדפריך מציבעלמא והוה

אלא טעם זה דאין אלא מהני הני שנא לא דבאמת לתרוצי

אלא הכי משני ולא האם מן האם אחי לאשת סימנא רק

גליון)משני וכו'(כצ"ל לה מקרב קדושי בחד אלמאהא

הוא, גמור סימנאועודטעם ולא הוא גמור דטעם ראיה

לה מוקי ולא האם מן האם אחי אשת מינה מדפשיט

בתו דלאבכלת למימר איכא בעלמא סימנא אלא הוי לא אי

דההוא ליה למידחי מצי והוה מילתא לחדא אלא סימנא הוי

משני מצי לא גמור טעם הוי אי מיהו בתו לכלת אתא סימנא

נמי אתא מ"מ בתו לכלת אתא דאפילו בתו לכלת דאתא

שנא דמאי טעמא האי נמי ביה דאית האם מן האם אחי לאשת

***בא"ד מהאי. דרבנאהאי בריה דמר דשניות הוא יודע

"הוה" אחרונים .היוצ"לבדורות

איסקד"ה בר מרי" "דבי לבוסתניה איקלעו וכו' אשי רב

איסקצ"ל בר נמחק.דביותיבתדמרי

דלאד"ה בהחולץ דגמרא דסוגיא וכו' אכשר אמימר

וכו' מגירסתכוותיה וברורה יפה בתוס' הב"ח גירסת

מהרש"ל.

ע"א "לן"גמראכב חזיין ***ליצ"ללדידי וליטעמיך.

להיתירא כתיב" "הוה כתיבןצ"לאי אה"עהוו ובב"י

גריס ח אות טו כתיבןסימן כתיביוי"גהוה הואהוו וכן

אמימר. ד"ה ע"ב כא לעיל בתוס'

עלייהו חתים מי דרבנא בריה זודמר שאיגרת אע"ג

תלמיד שמא עליה חתים לא דאיהו כיון בישיבתו נמצאה

בישיבה. והניחה כתבה טועה

לאיסורא "דכתיב" נמי דכתיביוי"גדכתיבןצ"להשתא

אמימר. ד"ה ע"ב כא לעיל התוס' גירסת היא וכן

ורביעי שלישי אתאת"ש חייא דרבי ס"ד השתא

שניות אלא הן מותרות לאו ורביעי שלישי דהנך לאשמועינן

מיניה למידק איכא ורביעי שלישי מדקאמר הלכך שלישיהן

לא טפי אין משמיענוורביעי שהוא עד א"כ נמי טפי דאי

דעשירי לאשמועינן ה"ל מותרות אינן והרביעי שהשלישי

אסורות, נמי הדורות סוף ועד עשר דלמאואחד ומשני

ואילך מרביעי ואילך אתאמשלישי לא חייא רבי

לאשמועינן אתא אלא מותרות ואינן הן דשניות לאשמועינן

הלכך הן מדרבנן שניות אלא נינהו דאורייתא עריות דלאו

עריות דאינן ורביעי משלישי טפי וכ"ש ורביעי שלישי אמר

דאורייתא.

חמורה מקדו' באנו יאמרו שלא לאו אי גופה ערוה ומה

מיבעיא שניות רב' בהו גזרו לא קלה מערבאלקדו' ובני

חזו אי דאסי' ידעי וכו"ע היא דדאורי' כיון גופה דערוה סברי

עליו ישאלו אלא לישר' להתיר יבואו לא ערוה נושא גר

שלא לאו אי הל' בערוה מותר וגר הוא שגר ילמדום והחכ'

דרב' שניות אבל להו שרינן הוה וכו' מקדו' באנו יאמרו
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להתיר יבואו דרב' שניה לישא לגר שרית דאי חיזוק צריכין

ע"ב פה לקמן כדאמרי' לישר' `oiאף z"ce dxez ixac elld

wefig 'ixv q"ce 'teq ixac 'lde wefig oikixv.

"באים" יאמרו הכאבאנוצ"לשלא הרי"ף גירסת היא וכן

ד"ה ע"א צח ולקמן מסורה לכל ערוה ד"ה התוס' גירסת וכן

וכן בקדושה שלא הורתו ד"ה ע"ב נז ובסנהדרין אחותו נשא

ע"ב צז לקמן והריטב"א והרשב"א הרמב"ן גירסת היא

ע"א נח בסנהדרין רש"י אמנם ב, סימן פ"ב יבמות והרא"ש

דגרסבאיןגרס מאן גוייםבאין. משום הוא דהחשש סבר

אותן וסבורין בעריות מותרין שהם הגרים את שרואין

ויאמרו כמותן בעריות מותרין גמורין ישראל שאף הגויים

חילול והוי משלהם חמורה שלנו קדושה ש"מ הגויים אותן

דגרס ומאן עצמןבאנוה', גרים משום הוא דהחשש סבר

אסורין היו שבגויותן אע"ג בעריות מותרין שהם כשיראו

חמורה שלנו ראשונה קדושה ש"מ הגרים אותם אמרי בהן

לגויותן. וחוזרין נתגיירנו ובחינם דהשתא מקדושה היתה

דמי שנולד כקטן שנתגייר כיגר זצ"ל הרב מורי לי אמר

אברהם בן ישראל כמו הרבה ימים מאריכין שגרים הטעם זה

וכן שנה ושש ממאה יותר ימים והאריך בחיפה חזן שהיה

ויותר יותר ימים שהאריך ים מקרית הקווקזי מנשרוב אליהו

עשר ואחד מאה בן האמת לפי כי אומר והיה שנה ממאה

שנה, ושלוש מאה בן נפטר התעודות שלפי אע"ג הוא שנה

בגרים לטפל צריך היה פעמיים כי המשתיל קם ד"ר לי ואמר

בם למצוא כדי קרוביהם ושאר אחיהם את ובדק ולהשתילם

ואע"ג וכלל כלל תואמים היו ולא תואם ודם תואמים איברים

מ"מ לגמרי אותו תואמים קרוביו אין פעמים נמי דבישראל

היו לא כאילו לגמרי שונים היו ואלו תואמים להיות קרובים

שגר לומר צריך כי זצ"ל הרב מורי לי אמר עוד קרוביו.

שנה עשרה שלש כבן היינו דמי שנולד כקטן שנתגייר

ממש שנולד כקטן אמרת דאי מצות בן נעשה יום ובאותו

עליו שיעברו עד למצות ראוי יהיה לא א"כ אחד יום בן והוא

באותו שנתגייר שגר מוכח מקומות ומכמה שנה עשרה שלש

*** למנין. ומצטרף מדאורייתא במצות חייב גריום

דמי שנולד כקטן וקודםשנתגייר שנתגייר בגר נסתפקתי

ומהם אנשים וכמה כמה גזל וגם העריות על בא שנתגייר

שעשה העבירות על תשובה לעשות צריך האם ישראלים

דכקטן כיון דלמא או הגזילה את להשיב וצריך בגויותו

וגזל. שנאף אדם אותו הוא אין דמי שנולד

דברמשנה לכל הוא בגמראואחיו elמפרש `nhile eyxeil

לעיל דקתני משום ייבום דיני בתוך הכא ליה דקתני מיוהא

לייבום אחיו אשת את זוקק מ"מ אח לו ובממזרשיש

קאמר היכי קשיא ולכאורה בגמ' יהודה רב כדמפרש מיירי

ייבום והא לייבום אחיו אשת את זוקק תלאדממזר בנחלה

שאינו דכל אחיו את יורש אינו לכאורה וממזר רחמנא

לאחיו מיטמא האח אין ולכאורה יורשו אינו לו מיטמא

הקרוב לשארו אם מכי ע"ב לקמן למילף כדבעינן הממזר

קתני להכי דבראליו, לכל הוא elואחיו `nhile eyxeil

לייבום. זוקק נמי וממילא

"הוא" ובנו וכו' אשת "את" פוטר מ"מ בן לו שיש מי

דבר לאלכל סימן גדולות הלכות בספר הוא וכן כצ"ל

שערי הגאונים ובתשובות שכו עמ' וחליצה ייבום הלכות

וברי"ף, טו סימן ו ושער יז סימן א שער ח"ג צדק

גריס דברובירושלמי לכל "לו" .ובנו

ממזרגמרא לאתויי יהודה במתניתיןא"ר קתני inומשו"ה

"mewn lkn" oa el yiyקתני הוה דאי בהדיא ממזר קתני ולא

כשהם עריות שאר או אחותו על שבא כגון דוקא הו"א ממזר

דההוא כיון ממזר ממנה והוליד איש אשת על בא אבל פנויות

אביו בן ולא בנו להיות ודומה האשה בעל בבית חי ממזר

דכתיב אביו אשת את פוטר elאינו oi` oaeדקפיד משמע

לומר מקום" "מכל קתני להכי "לו" הבן אותו שיהיה קרא

איש מאשת ממזר שנא לא פנויות מעריות ממזר שנא לא

קתני בן לו שיש מי גבי דבסיפא וכיון אביו, אשת את פוטר

שיש מי גבי ברישא אף בהדיא ממזר קתני ולא מקום" "מכל

בהדיא. ממזר קתני ולא מקום" "מכל קתני אח לו

כשרין להלן מה יעקב מבני אחוה אחוה לילף דתימא מהו

פסולין להלןולא מה אלא למימר ה"ל דלא קשה קצת

בלשונו האריך ואמאי כשרים כאן אף להלןכשרים מה

פסולין" "ולא בניכשרים נמי היו יעקב דבבני משום ונ"ל .

פסולין שפחות בני שהרי כשרים מיקרו לא והני השפחות

זוקקין נמי פסולין דאפילו יעקב מבני לילף ואדרבה לישראל

דאע"ג פסולין" "ולא כשרין להלן מה קאמר להכי לייבום,

לא דעדיין פסולין אינן מ"מ שפחות בני נמי הוו יעקב דבבני

לאדוניה תהיה וילדיה האשה נאמר לא ועדיין תורה ניתנה

זוקקין. אינן דפסולין יעקב מבני למילף איכא שפיר הלכך

"נפטר" מיפטר יבום דלענין הואפטרצ"לכיון וכן

ובאור קטז, סימן זרוע אור מהר"ח בשות הוא וכן בריטב"א



eaydnlg`eקנט ע"ב כב

דנתי) ובזה (ד"ה ח הלכה פ"ז וחליצה יבום הלכות שמח

פטיר,גריס כמומיפטר גריס מז סימן הרא"ם בשו"ת אבל

שלנו נפטרבדפוס טעות.מיפטר והוא

ד"ה ערוהרש"י בתו בת שהרי בתו" בן "בת ושבבתו

שניה בתו בן בת אה"עהלכך בב"י שהובא ברש"י הוא וכן

איתא הרי"ף שעל ברש"י אבל יב, אות טו בתוסימן בת בת

רש"י ומ"ש הוא שניהונכון בתו" בן "בת בתהצ"להלכך

***ד"ה הנ"ל. בב"י הוא שבחמיווכן רביעי דור שבחמיו

רביעית הל"ל שבחמיו "רביעי" קאמר אמאי ליה דקשיא

ואין זכר, לשון והוא רביעי דור היינו דרביעי ותירץ שבחמיו

היא כן כי שבחמיו שלישי גבי לעיל כן פירש שלא מה תימה

ומפרש הראשונה בנקודה מפרש אינו שפעמים רש"י דרך

***ד"ה בפירוש"י. הרבה ומצוי השניה מכחבנקודה לאו

עסקינן "נמי" מאנוסה דבבנו וכו' קאתי כצ"ל.אשתו

חייא***ד"ה דרבי בהנך אבל וכו' מתניתא לההיא

אייריצ"ל"איכא" הרי"ף.לא שעל ברש"י הוא וכן

מצרי***ד"ה לזרע אפקריה דרחמנא לכתחילה מעידין

כתיב דבקרא משום מצרי ונקט גוי כל אלא מצרי דוקא לאו

"mixvn" ux`a dzpf xy`כתיב דבתריה xyaובקרא xy`

mznxf miqeq znxfe mxya mixeng.קאי מצרים דעל משמע

לאכשורי***ד"ה "אתיא" לא וכו' מסורה דין צ"ללבית

***ד"האתו דבר. לכל הוא"לצ"ואחיו" ***ד"הואחיו .

וכו' ובתרה כמוה ולדה כוכבים ועובדת שמושפחה בדפוס

המילה אחר וצ"ל "כמוה" המילה אחר הנקודה את

***ד"ה אביו"כוכבים". אשת את מיפטר יבום מדלענין

וכו' כגון "פוטר" ממקומהפטירהמילהמיבום נשמטה

מפטיר נשתנתה וגם "מיבום" המילה אחר בטעות ונדפסה

וצ"ל אביולפוטר אשת את "פטיר" מיפטר יבום מדלענין

וכו' כגון .מיבום

עצמותוד"ה "קורבי" שהן וכו' חייא דרבי צ"לשניות

***בא"דקרובי יותר. לאוסרה יש בנו בן דכלת וי"ל

ירושה בני" ירושהצ"ל"שהן בת .שהיא

דגריםד"ה דטעמא קאמר דלעיל תימה מסורה לכל ערוה

וכו'(כצ"ל)משום מקדושה באנו יאמרו משוםשלא והוי

לגמ' בפירושנו עיין לגויותן יחזרו שלא משום או ה' חילול

דטעמא משמע דאתו(כצ"ל)והכא (כצ"ל)משום

בישראל ***בא"דלאיחלופי יעקב. בר אחא רב להו שרא

דהדדי נשי ***בא"דלמינסב אסר. ששת אבורב דבתר

***בא"דשדינןצ"ל"שדי" קורבת. להם אין ומצרים

דנקטאב והא הזה בכלל גויים כל אלא מצרים דוקא לאו

לכתחילה. מעידין ד"ה רש"י על מ"ש עיין ***בא"דמצרים

"צריכין"וי"ל טעמי תרי ***בא"דצריכיצ"לדהני לא.

שהכל "לאיחלופי" טעמא .דאיחלופיצ"לשייך

"אסורות"***בא"ד היו שלא אם שמצד עריות אבל

.אסוריןצ"ל

אחיוד"ה "אשת" זוקק מ"מ אח לו שיש אתצ"למי

***בא"דאשת אמינא. "הוי" מהתם .הוהצ"לדאי

"למי"ד"ה ליה ממעיטינן ולא וכו' הוא אחיו פשיטא

***בא"דממיצ"ל שיש. "למי" .מיצ"לואימא

"פשיטא"***בא"ד פריך דהכי אור"י מילתועוד

***בא"דפשיטא למחוק. לכלצריך הוא דאחיו אע"ג

לייבום "הו"א" דברצ"לדבר לכל הוא דאחיו אע"ג

.לייבוםמ"מ

ע"ב אשתוגמראכב זו דכתיבשארו בשר היינו "שאר"

כ) עח enrl(תהלים x`y oiki m`מיירי ובשליו בשר כלומר

כז) שם (שם x`yוכן xtrk mdilr xhnie(יא ה (משלי וכן

jx`ye jxya zelkaלאשתו קרי לפיכך בשרושארו, דהיינו

כד) ב (בראשית בה נאמר xyalשהרי eide ezy`a wace

cg`.

אשתוואמר זו שארו דקראמר פירושא ex`ylוהכי m` ik

אשתו, -aexwdeil`אמר כאילו -eil` "aexwde"גם ר"ל

לשאר אשתו את הכתוב השוה הרי יטמא, קרוביו לשאר

טומאה. לענין להחלוקרובין בעמיו בעל יטמא לא וכתיב

מדבר באשתו בבעל הרי "בעל" לשון זה בפסוק דנקט כיון

יטמא. לא וקאמר כיצדהכתוב דבקראהא זו סתירה נתרץ

דאינו קאמר והכא לאשתו מיטמא שהבעל קאמר קמא

אלא מיטמאמיטמאמיטמא. ואין כשרה לאשתו הוא

פסולה דבקראלאשתו וכיון וחללה. גרושה נשא אם כגון

אם "כי דקאמר קרובין לשאר אשתו את השוה דמיטמא

יטמא קרובין ולשאר לאשתו דהיינו אליו" הקרוב לשארו

לך ופירש חזר שבאשתו דכמו einraהו"א lra `nhi `l

elgdlבשאר גם כך לה מיטמא אינו פסולה היתה שאם

סד"א דקאמר והיינו מיטמא אינו פסול היה אם הכיקרובין

פסול לאח מיטמא ואין כשר לאח הוא מיטמא קמ"ל,נמי

אשתו את הכתוב השוה מיטמא דלענין דאע"ג מתניתין

דוקא ובאשתו השוה לא מיטמא אינו לענין קרובין לשאר
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שאר אבל מיטמא אינו פסולה היתה שאם לך ופירש חזר

ופריך מיטמא. פסולין ובין כשרים בין הכיקרובין ואימא

בהםנמי נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחד xacשזו lk

`l` `vi envr lr cnll `l cnll llkd on `vie llka didy

`vi elek llkd lr cnllהיתה הקרובין כל בכלל אשה ואף

נטמא אינו פסולה היתה שאם ללמד דיצאה וכיון לה להיטמא

הקרובין כל על ללמד אלא יצאה עצמה על ללמד לא לה

דדוקא אמרת ואמאי להם נטמא אינו פסולין היו שאם יצאה

ומשני לה. יטמא לא פסולה היתה שאם קאמר התםבאשתו

קיימא בגטלאפוקי להוציאה מצווה היה ושעה שעה בכל

תהיה שלא ה' רצון נתקיים שמתה והשתא אשתו תהיה שלא

לה מיטמא אינו לפיכך שגירשה כמי היא והרי הכאאשתו

הוא לאחיואחיו להתנכר התורה אותו ציותה לא ומעולם

אמרינן לא ביניהם לחלק טעם לנו שיש ובמקום הפסול,

לי. נראה כך יצא, כולו הכלל על ללמד

כוכבים העובדת ומן השפחה מן אח לו שיש ממי חוץ

לאדוניה תהיה וילדיה האשה א"ק אשכחןמ"ט וא"ת

על סמיך הגמ' דהכא פירש"י לן. מנא כוכבים עובדת שפחה

יסיר מכי ילפינן כוכבים דעובדת ע"א כג לקמן שמפרש מה

בגוה לי וקשיא הכא. לפרשו חש לא ולפיכך מאחרי בנך את

לפרש לו היה לא שפחה אף א"כ סמיך אלקמן אי טובא

לומר לו היה סמיך אלקמן אי ועוד לה מפרש לקמן שהרי

לי נראה אלא לקמן". למימר כדבעינן כוכבים "ועובדת

מהאשה ילפינן כוכבים עובדת ובין שפחה דבין ס"ד דהשתא

השפחה דבן בתורה לך דפירש דכיון לאדוניה תהיה וילדיה

כוכבים העובדת בן כ"ש במצוות דשייכא אע"ג בתרה אזיל

בעי דקא והיינו במצוות שייכא טעמאדלא ביןמאי וקאי

דקאמר דגמ' לישנא כדמשמע כוכבים אעובדת ובין אשפחה

כוכבים העובדת ומן השפחה מן אח לו שיש ממי חוץ

בעי ע"אמ"טועלייהו כג ולקמן קאי. דאתרוייהו משמע

z"keדקאמר edl `pn miakek zcaer dgty ogky` opaxe

ikixv jxvn edpd dgtyn slipיוסי רבי לך דפירש אחר היינו

דשפחה משפחה כוכבים עובדת למילף דליכא יהודה ברבי

מתחילה אבל חייס לה יש כוכבים ועובדת חייס לה אין

משפחה. כוכבים עובדת למילף דאיכא דגמ' דעתיה סלקא

עליו עיין לו אין למיכתבובן elה"ל "o`"להגיע כדי שהרי

מאן כדאשכחן יוד לכתוב צורך אין הא' של הצירי לצליל

אלא יוד, בהם נכתב ולא בצירי א' שהם יבמי מאן וכן בלעם

מקרא של דלפשוטו אע"ג לך לומר יוד בהם דכתב טעמא

דרשהו הדרש לענין היוד את לבטא בלא אותו קוראין

בא' ע' בחילוף לדרשו כרחך על ולפיכך היוד elבביטוי oIr©¥

ופירוש בקריאה. מורגשת היוד עּין במילה elשהרי oiir oae ֵַ

שאין לך נראה ראשונה שבמחשבה אע"ג כלומר לו חפש בן

דבמח ממזר והיינו ותמצאנו, בן לו וחפש חזור בן שבהלו

את לפטור בן להקרא חשוב הוא שאין לנו נראה ראשונה

בן. להקרא הוא דחשוב קרא וקאמר מייבום המת אשת

תאור לא בעמך מאיונשיא עמך ונשיא "jnra"הל"ל

י"ג עמך. מעשה בעושה ליה דריש "מעשי"לפיכך בעושה

מלבדעמך מעשה גרסינן הספרים שבכל אלא הוא ונכון

מעשי. דגריס אמרינן) (ד"ה רמ סימן זאב בנימין בשו"ת

פפא דרב משמיה פנחס רב ע"בכדאמר צד בב"ק

איתא ע"א פה פנחסובסנהדרין רב קאמרכדאמר ולא

איתא ע"א סב ובב"מ פפא, דרב פנחסמשמיה רבי כדאמר

דרבא הוהמשמיה דרבא תלמידיה פנחס דרב ואע"ג .

גרסינן דהכא נראה מ"מ ע"ב מו בשבת משמיהכדמשמע

פפא דרבדרב בשאילתות גריס דהכי דרבא משמיה ולא

סימן גדולות הלכות ובספר קיד שאילתא בהר פרשת אחאי

תחילה למד פנחס שרב לי ונראה תפא, עמ' ריבית הלכות מה

התלמידים מקצת רבא וכשנפטר בפומבדיתא רבא אצל

שמילא יצחק בר נחמן רב אצל בפומבדיתא ללמוד נשארו

סמוכה שהיא לנרש פפא רב אחר הלכו ומקצתם רבא מקום

פפא רב אחר שהלכו התלמידים מן היה פנחס ורב לסורא

בב"מ שגרס ומה פנחסלנרש. "רבי" הואכדאמר טעות

רב. אלא מתקרי רבי ולאו היה בבלי אמורא פנחס דרב

תשובה וצ"לבעושה הוא תשובהט"ס הואבשעשה וכן

וי"ג ע"א, פה ובסנהדרין ע"א סב ובב"מ ע"ב צד בב"ק

תשובה רמזכשעשה משפטים פרשת בילקו"ש הוא וכן

גדולות הלכות בספר הוא וכן תקלל לא אלהים ד"ה שנא

תפא. עמ' ריבית הלכות מה סימן

ואףמעוות הוא ומשונה מוזר לשון דממזר ממזר היינו

הרגילה כצורתו שאינו הוא ומוזר שונה דבר לשון מעוות

עו לקמן כדאיתא הוא זר מום לשון ממזר ועוד לו, והראויה

מהות ביארנו וכבר מום בו שיש מעוות ליה קרי ולפיכך ע"ב

הנושא כל ד"ה ע"א ע לקדושין בפירושנו בממזר שיש המום

עיי"ש. אשה
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אחותו משום אלא חייב אינו אומר יהודה ברבי יוסי רבי

אביו אשת בת מפני ולא בתבלבד מפני "ולא דקאמר סיפא

פ"י סנהדרין בתוספתא מצאתי וכן מיותר נראה אביו" אשת

קתני ולא בלבד" אחותו משום אלא חייב "אינו דקתני ה"ב

אחרי פרשת בילקו"ש הוא וכן אביו" אשת בת מפני "ולא

דגרסינן אומר הרב ומורי אביך. ערות ד"ה תקצג רמז מות

וה"ק בלבדליה אחותו משום אלא חייב חייבאינו ואינו

אביו אשת בת ומשום אחותו משום בתשנים מפני ולא

אביו אלאllkאשת אחותו משום בו התרו לא ואם כלומר

בת כלל.משום חייב אינו אביו אשת

בה לאביך אישות "לו" שיש פרשתמי בילקו"ש הוא וכן

וצ"ל אביך ערות ד"ה תקצג רמז מות אישותאחרי שיש מי

בה ד"הלוומילתלאביך ע"א לעיל בתוס' הוא וכן נמחקת

וי"ג הוא, אחיו בהפשיטא אישות לאביך לו שיש והיאמי

כט סימן גדולות הלכות בספר הוא וכן וישרה נכונה גירסא

קסב אלף סימן ח"א הרשב"א ובשו"ת שו עמ' עריות הלכות

משומד. דיני י פרק ופרח כפתור ובספר

דידה בנה בת הא תגלה" לא בתך בת או בנך בת "ערות

שרי דידה בתה וביןובת דידך בתך ובת בנך בת בין דאי

הבת ובת הבן בת ערות הל"ל אסירי דידה בתה ובת בנה בת

הרי הבת את לך שאסרתי מקום כל משמע דליהוי תגלה לא

הן. הבת איסור בכלל הבת ובת הבן בת

ד"ה קיימארש"י לשיםלאפוקי וצריך הגמ' קביעות הוא

***ד"הכאן בקדושיןנקודה. כדאמרינן וכו' לו אין ובן

כסף אן ***ד"ה"גבי" וכוכצ"ל. מיהת גלויהשתא '

דצ"ל"ונזכר" ***ד"הוניכרנראה אביו. אשת בת והיא

"באנוסין" ולא ***ד"הבאונסיןצ"לוכו' כתיב. מכדי

"שגג" ואם וכו' מינה "שמע" ***ד"הוכו' שלאכצ"ל.

"ק"ו" דין אזהרת וכו' דהיינוצ"לתאמר דין אזהרת

***ד"הק"ו קדושין. "בה" תפסי לא וכו' אישות שאין

.בהוצ"ל

"דבנו"תוד"ה פשיטא פריך לא הכא טעמא .בנוצ"למאי

איצטריךד"ה לא" נמי "והכא וכו' עליו עיין לו אין בן

נילף דלא משום "אלא" עליו עיין לו אין הכאצ"לובן

נילף דלא משום עליו עיין לו אין ובן .איצטריך

ממזר***בא"ד לאתויי "דאפקינן" .דאפיקניהצ"לכיון

לענין***בא"ד הבן ובת הבן בן לאתויי איצטריך ולהכי

לעניןנחלה אף כבן חשיבי הבן ובת הבן בן נחלה ומדלענין

***בא"ד ופטרי. כבן חשיבי איפכאייבום ונדרוש וא"ת

דכתיב לו אין ממזרובן לאתויי נחלה מיניהגבי נילף ולא

לאפוקי יעקב מבני אחוה אחוה ילפינן דיבום ייבום לענין

הבןממזר בן נדרוש יבום דגבי לו מסתבראומאין דהכי

יעקב מבני אחוה אחוה ע"ב) יז (לעיל דילפינן דכיון טפי

אחוה אחוה ללמוד לנו יש האם מן ולא האב מן אחין לענין

פירש הרא"ש ובתוס' לחצאין. ג"ש דאין ממזר לאפוקי אף

opiyxcדבריהם `kdc el oi` oac ziyixtc i`n itl dnize

`eddn k"` oad oa iiez`ln ith xazqnc xfnn iiez`l

meai iabc el oi`ne xfnn iiez`l yexcp dligz aezky dlgpc

oad oa yexcp seqal aizkcבא"ד*** ליה. "דפשיט" והא

נוחלין ***בא"דדפשיטאצ"לביש דנפקא. לר"י נראה

פרט "שמו" ימחה מלא ***בא"דלן דבתא"נכצ"ל.

שקולים שקוליםצ"לוממזר וממזר דבת פירש וכןובה"ג

אמר ר"י דלאו התוס' מלשון מוכח וכן הרא"ש בתוס' הוא

*** זה. שקוליםתירוץ וממזר הקמתדבת ליכא דבתרוייהו

נזכרת אינה הרוב על ובת הוא רע שם דממזר מעליא שם

בעלה ע"ש אלא פלוני בת פלונית אומרים שאין אביה ע"ש

יותר בת עליו מעיין לרבות לך אין הלכך פלוני אשת פלונית

כחדא. אתו תרוייהו אלא מבת יותר ממזר או ממזר

תיתי***בא"ד נפוץמהיכאצ"ל"מהיכי" שיבוש והוא

***בא"ד ראשונים. ושאר ובתוס' רש"י בפירוש בדפוס

בת בהדי "לרבויי" מצי נמי יבום .לרבוייהצ"לולגבי

"דריש"***בא"ד לקיש "ריש" לרישצ"לדהא דהא

דרשינן .לקיש

ע"א שנואהגמראכג ויש המקום לפני אהובה יש וכי

המקום הבעללפני לפני דאהובה דקרא כפשטיה נימא וא"ת

ע"א סח בקדושין רש"י תירץ קאמר. הבעל לפני ושנואה

mewnd iptl daeyg lra ly ez`py e` ezad` ike xnelk

lkei `l aezkl aezkd jxvedy dliaya dlgpd oic zepyl

'eke daed`d oa z` xkalוהוא בסוגייתנו. פירש זה וכעין

בעל של ושנאתו אהבתו אין המקום שבעיני אע"פ דהא תימה

בני פני על אהוביהם בני את להעדיף בנ"א דרך מ"מ חשובה

כמו כן, יעשה שלא להזהירו הכתוב הוצרך ולכך שנואיהם

ואע"פ יתום" גר משפט תטה "לא י"ז) כ"ד (דברים שהזהיר

המקום בעיני גרוע היתום כיוןשאין מ"מ לרעה דינו להטות

מפני טענותיו ולסתום לרעה דינו להטות העולם שדרך
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לעשות שלא להזהיר הכתוב הוצרך שתובעו העשיר טענות

באהובה מיירי לא דקרא לגמרא דפשיטא לפרש נ"ל לכן כן.

לגרשה לו אסור ראשונה אשתו קי"ל דהא לבעל, ושנואה

לא דבר ערוות בה מצא לא ואם דבר ערוות בה מצא אא"כ

שונאה אם שניה אשתו אבל שונאה הוא ואפילו יגרשנה

וז"ל עיי"ש, ע"ב צ' בגיטין כדאיתא לשלחנה עליו מצוה

כ"א הלכה גירושין מהלכות פ"י xdnlהרמב"ם el ie`x oi`e

dpglyi d`pey m` dipy la` dpey`x ezy` glylפסק וכן ,

הפוסקים. הסכמת היא וכן ג' סעיף קי"ט סימן אה"ע בשו"ע

כתיב קרא דבהאי zg`dוכיון miyp izy yi`l oiidz ik

d`epy zg`de daed`ראשונה אשתו היא שהאהובה משמע

לבעלה שנואה היינו שנואה ואי שניה אשתו היא והשנואה

שלה דין ילמדנו ילדיה דין מה מלמדנו שהפסוק עד א"כ

וליכתוב לשלחה דחייב miypעצמה izy yi`l oiidz ik

d`epyd z` glyi gly d`epy zg`de daed` zg`dדכיון

ליכתוב והדר לשלחה חייב שונאה והוא שניה אשתו שהיא

כרחך על אלא וגו', בן את לבכר יוכל לא בנים לו ילדו ואם

המקום, לפני היינו ושנואה ואהובה שתיהן את אוהב הוא

שואל הוא שנואהלכך ויש המקום לפני אהובה יש וכי

המקום, בנישואיהומשיבלפני אהובה אהובה שאיןאלא

חטא בנשואיהשם שנואה בנשואיהשנואה איסור שיש

"והאחת דכתיב בו' שנואה לה קרא מתחילה ולכן לזה.

d`epyהבכור הבן "והיה דכתיב בי' שניאה לה קרא ולבסוף "

בנשואיהd`ipyל שנואה אלא לבעלה שנואה שאינה ללמדך "

ו"שניאה"di`eypובמילה בו' "שנואה" וכשכתב י' ויש ו' יש

אותיות כאן הרי di`eyp.בי'

שאומרים בין וכו' רבא אמר כריתות לחייבי פרט ואימא

הוצא לאביך דהאלו בגט הוצא כפשוטו לפרשו אפשר אי

אלא גט הימנו צריכה ואינה קדושין תפסי לא כריתות בחייבי

עימה.הוצא תתייחד ואל מביתך הוציאנה היינו

אביך לו שאומר בין .ואימאצ"ל"אימא"

קיים אביך לו שאומר בין עלואימא ראובן שבא כגון

הזה הילד את קיים לאדון ראובן לו אומר בן וילדה השפחה

על ראובן בא אם וכן הוא ולאדון הוא עבד שהרי בביתך

הנכרית האשה לאבי ראובן לו אומר בן וילדה נכרית אשה

ואינו כאמו הוא גוי הזה הבן שהרי בביתך הילד את קיים

האב אחר הוצאהולך לו שאומר עלבין ראובן שבא כגון

ותנהו מביתך הבן את הוצא לאביה ראובן לו אומר ישראלית

הרש"ש בזה שהגיה ומה הוא, ולי הוא ישראל שהרי ידי על

אינו.

לרבות ליה" "הוה כריתות לןצ"לחייבי ***הוי שכן.

לעלמא קדושין "בהן" ***בהוצ"לתפסי אדרבה.

לרבות ליה" "הוה כוכבים ועובדת לןצ"לשפחה .הוי

קדושין בהו תפסי שכן לרבות לן הוי כריתות חייבי

איןלעלמא שהרי אביך" "אשת בהו נתקיים דלא ואע"ג

תפסי שהרי "אשת" בהו נתקיים מ"מ בהן קדושין לאביך

אפילו כוכבים ועובדת בשפחה אבל לאחריני קדושין בהו

ודחי קדושין. בהו תפסי לא שכן נתקיים לא אדרבה"אשת"

מיגיירה דאי לרבות לן הוי כוכבים ועובדת שפחה

קדושין בה תפסי נמי אביך"לדידיה "אשת בהו ויתקיים

לא אביך" "אשת מתקיים "אשת" כריתות בחייבי אבל

קאמר וקרא ebe'מתקיים zclen "jia` zy`" za zexrואי

כוכבים. ועובדת בשפחה אלא להתקיים לו אפשר

קדושין "בה" תפסי נמי לדידיה "מיגיירה" צ"לדאי

קדושין בהו תפסי נמי לדידיה מיגיירי .דאי

מיגיירי הוא(כצ"ל)לכי אחרינא אמאיגופא א"כ תימה

גופה הא מזנה גויה דסתם זונה משום לכהן פסולה גיורת

שזינה. הגוף זה ואין הוא אחרינא

חייס לה דאין משום שפחה אשמועינן העבדיםדאי אין

אברהם בעבדי דכתיב אמם אחר אלא אביהם אחר מתייחסים

חז"ל ודרשו החמור" עם פה לכם "שבו ה) כב (בראשית

ע"א סב xenglלקמן dnecd mrהולכין כשהן ולדות שאר

אבל אמם אחר ופעמים אביהן אחר הולכין פעמים בשדה

עבדים נמשלו ולכך אמן אחר אלא הולכין אין החמור ולדות

אמן, אחר אלא אביהם אחר מתייחסים העבדים שאין לחמור

הזו הבת אין בת וילדה השפחה על שבא ישראל ומשו"ה

לכן אביה אחר מתייחסת ואינה הגויה אמה אחר אלא הולכת

אחותך. הויא חייסלא לה דאית כוכבים עובדת אבל

דכתיב לסוס הגויים נמשלו ולכך אביה אחר שמתייחסת

כ) כג mznxf(יחזקאל miqeq znxfeכשהוא הסוס שולד

הו"א אמו אחר ופעמים אביו אחר מהלך פעמים בשדה מהלך

הישראל אביה אחר היא מתייחסת ישראל כשאביה דאף

אחותך. והויא

במצות שייכא דלא משום כוכבים עובדת אשמועינן ואי

מיקרי דלא אחותך מיקריא לא היא אביך דבת אע"ג ולכך
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פח בב"ק כדאמר כמוך במצות ששייך מי אלא ואחותך אחיך

במצותע"א, דשייכא שפחה היאאבל והרי אחותך מיקריא

אחותך. ערות בכלל

וכו' מישראלית בנך מאחרי בנך את יסיר כי קרא אמר

משם. קחנו ע"א יז לעיל פירשנו

ד"ה אהובהרש"י יש ***ד"ה"וכי" דהאיכצ"ל. ואימא

"אביו" אשת ***ד"האביךצ"לבת לא. וכו' יסיר כי

"קרינן" ולא ***ד"הקאמרצ"לקמהדר שמעון. לרבי

דחיתון טעמא "דריש" הוה ***ד"הדרשינןצ"לוכו' .

"רבויא" ליה אייתר ולא וכו' לרבנן .לרבויאצ"לאלא

"לרבויא"***בא"ד יסור לא .רבויאצ"להוי

ושנואהתוד"ה אהובה ליה דמשמע וי"ל וכו' יש וכי

דמשמעבנישואיה קאי תהיינה" "כי על ושנואה דאהובה

התוס' קאמרי מאי החברים הקשו דמשמענישואין. וי"ל

וכו' בנישואיה ושנואה אהובה בעיליה כי מעיקרא הא

mewndהש"ס iptl d`epy yie mewnd iptl daed` yi ikeאכתי

כוונת ואם בנישואיה, היינו ושנואה דאהובה אסיקנן לא

דאסיקנן דאחר לומר d`epyהתוס' di`eyipa daed` daed`

di`eyipa d`epyבנישואיה היינו ושנואה דאהובה ליה משמע

" קאמרי אמאי ושנואהא"כ אהובה ליה" דמשמע

הואבנישואיה משמע ולא הוא הכי המסקנא לפי ודאי הא

דאהובה וי"ל למימר להו והוה בגמ' הכי אמרינן בהדיא אלא

פירושא דהכי ונ"ל בנישואיה. היינו דמשמעושנואה וי"ל

בנישואיה ושנואה אהובה "כיליה כתיב דתחילה כיון

והאחת אהובה "האחת כתיב ועליה נשואים והיינו תהיינה"

שנואה היא הנשואין אחר דרק ליה משמע ואםשנואה"

לשנואתה יש נמי נשואיה בלא מדבר אףברשעה כלומר .

הנישואין אחר היינו ושנואה דאהובה אדעתיה אסיק מעיקרא

היינו דשנואה אדעתיה אסיק לא מיהו דקרא לישנא כדמשמע

לפיכך סיבה בלא סתם דשנואה סבר אלא נישואיה מחמת

mewndקמיתמה iptl d`epy yie mewnd iptl daed` yi ike

ומסיק סיבה בלא d`epyסתם di`eyipa daed` daed` `l`

di`eyipa d`epy.

וד"ה אשמועינן בקראואי בהדיא "מפורש" לא כו'

***בא"ד "שייך"כצ"ל. דלא "טעמא" דה"א וי"ל

עדיף עדיףצ"לבמצות במצות שייכא דלא דבכלדטעמא

הוא שאחיך מי אלא אחיך מיקרי דלא לן פשיטא מקום

***בא"ד עדיףבמצות. כוכבים דעובדת דטעמא ואע"ג

רנשבורג) מהר"ב הגהות "אתיא"(כצ"ל הוה כצ"ל.לא

התםד"ה גורס וכן וכו' רבינא קסבר גורסלימא וכן פי'

בדברי נפלה דט"ס נראה ולי ממזר, הולד בקדושין רש"י

וצ"ל תםהתוס' רבנו גורס בכת"יוכן כתוב תםוהיה ר'

והעתיק המעתיק ***בא"דהתםונשתבש טפי. "הוה"

בתר שדינן" דהוה "ממאי מאיצ"לממזר ממזר טפי הוי

בתר ליה שדינן ***בא"דהוה אין. למ"ד תימא לא

הולד את כשרמזהמין הולד מ"ד דהיינו אלאפירש"י

מזהמין למ"ד ומדקאמראפילו ממזר הולד מ"ד היינו

דהולד טפי פשיטא כשר והולד מזהמין אין דמ"ד דאליבא

דאי משמע סלעים מחמישה ופטור לוי והוא אמו אחר הולך

בתר ליה שדינן מאי הוא כשר יותר אמו בתר ליה שדינן

איפכא. דקאמר לר"י וקשיא כוכבים דמ"דעובד ר"י אומר

עובד בתר דלאו ממזר הולד מ"ד היינו מזהמין אין

ליה שדינן דההואכוכבים דאליבא לגמ' פשיטא ומשו"ה

והולד מזהמין דאין דכיון הוא ולוי אמו אחר הולך הולד מ"ד

לא אביו אחר אזיל הוה דאי אזיל אמו דאחר פשיטא ממזר

דסבר כיון וא"ת כוכבים. בעובדי ממזרות דאין ממזר היה

מאוד מזהמין אדרבה מזהמין אין קאמר אמאי ממזר הולד

תירוץ שהןהוו, כוכבים עובדי ע"ש מזהמין ולשון

l`xyiמזוהמין `ndef da lihd deg lr ygpd `ay dryay

ecnr `ly miakek icaer ozndef dwqt ipiq xd lr ecnry

ozndef dwqt `l ipiq xd lrע"ב קמה בשבת כדאיתא

באורך. עיי"ש ע"א נב דף בראשית פרשת הקדוש ובזוהר

"דלא"ד"ה וא"ת וכו' כתיב אומות בשבעה ההוא

בם בםצ"לתתחתן תתחתן דלא לאו ***בא"דוא"ת .

"שרי" גרים דשאר .שרוצ"למכלל

ע"ב יודעמשנהכג ואינו אחיות משתי אחת שקידש מי

קידש מהן אחיותאיזו שתי דאיכא כיון הוא בשלמא וא"ת

עצמן אחיות אלא קידש מהן איזו זוכר אינו לפיכך דומות והן

נתקדשה לא אם נתקדשה אם יודעת מהן אחת כל ודאי

לאביהן קדושין כסף ונתן קטנות שהן כגון וי"ל להן. ונשאל

רחל את אם שכח זמן ואחר לי מקודשת רחל בתך לו ואמר

קתני לא ומשו"ה שכח, האב וגם קידש לאה את או קידש

וכיו"ב קידש מהן איזו יודע ואינו ובתה מאם אחת שקידש מי

מהן איזו יודע שאינו מצוי אחיות שתי דדוקא עריות בשאר

ליה מיספקא ומאי וא"ת אביהן. ע"י שקידשן כגון קידש
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לתת במקומנו כן יעשה לא דהא קידש הבכירה את ודאי נימא

והלכתא תוד"ה ע"א נב קדושין עיין הבכירה לפני הצעירה

מקפיד שאינו באביהן בו שידענו כגון וי"ל דאביי. כוותיה

לפני צעירה בת אחרות בפעמים קידש כבר שהרי בכך

הגדולה. אחותה

יודע "ואין" אחיות משתי יודעצ"לאחת הואואינו וכן

לקמן rceiבגמ' epi`e ipzwc inp `wicבמשנה הוא וכן

ע"ב מא לקמן ובגמ' שבירושלמי ובמשנה המשניות שבסדר

רפג. עמ' יבום הלכות כח סימן ובסה"ג ע"ב נא וקדושין

קדש*** מהן מאאיזוצ"ל"איזה" לקמן בגמ' הוא כן

ה"ג ובספר שבירושלמי ובמשנה ע"ב נא וקדושין ע"ב

*** מידםוברי"ף. מוציאין אין וכנסו דקתניקדמו הא

פירש"י וכנסו c"aa"קדמו" eklnpy mcewכנסו אם ולפי"ז

בב"ד נמלכו אם אבל מידם מוציאין אין בב"ד שנמלכו קודם

ולי מידם. מוציאין כנסו ואח"כ ליכנוס שלא להם ואמרו

מעשה עשו כבר ואם פי' הש"ס שבכל קדמו שלשון נראה

הכא וכנסווכן כלומרקדמו מעשה עשו כבר ואם פי'

מוציאין אין כנסו כבר ואם שיחלצו להם אומרים לכתחילה

ואמרו בב"ד תחילה נמלכו ובין בב"ד נמלכו לא בין מידם

*** מידם. מוציאין אין ליכנוס שלא איןלהם וכנסו קדמו

"מידם" גרסינןמוציאין שבירושלמי וידידנומידובמשנה

שיבם דהשני פירש הי"ו בנקאי שומר משה הרב אהובנו

אין וכנס קדם שאם בו לומר צריך ואין ייבם שפיר ודאי

ורק לכנוס ליה שרי לכתחילה אפילו דהא מידו מוציאין

והו"א ייבם והוא לחלוץ לו שהיה כהוגן שלא עשה הראשון

דטעות נראה ולי מידו, מוציאין דאין קמ"ל מידו דמוציאין

לכתוב שרצו היא ונראיתמידןהמעתיקים ן' האות ונתקצרה

ו'. כאות

לביאהגמרא מסורין שאין מעותקידושיןפי'קידושין

מסוריןקידושין לבואלביאהלאשהשאין שיכול באופן

שלא ברור היה הקידושין כסף לאשה כשמסר כלומר עליה,

קאמר אמאי וא"ת לו. אסורה ותהיה עליה לבוא יוכל

לביאה "מסורין" שאין שאיןקידושין קידושין הל"ל

אחיות משתי אחת קידש שאם משום וי"ל לביאה. ראויים

את וידע בה הכיר לאביהן הקידושין כסף כשמסר ומתחילה

היא, מי ונשתכח נתערבו ואח"כ מקדש הוא משתיהן מי

אשה אחות ספק משום שתיהן על לבוא לו שאסור אע"פ

לא לביאה מסורין שאין קידושין למ"ד אף קידושין הוו מ"מ

שבשעה הם לביאה מסורין אלו קידושין שהרי קידושין הוו

קאמר להכי והכירה בה ידע הקידושין כסף קידושיןשמסר

לביאה "מסורין" מסירתשאין שעת הוא המבחן כלומר

פירושו הכי התוס' ולפי רש"י. לפי פירשתי זה המעות,

קידושיןקידושין מסוריןפעולת המתקדשותשאין הנשים

מסורהלביאה האשה אין ובגללה הקידושין פעולת שע"י

היתה הקידושין קודם אבל נאסרת, אלא לביאה ומותרת

יודע ואינו אחיות משתי אחת שקידש ראובן כגון מותרת.

מותרת מהן אחת כל היתה הקידושין קודם קידש, מהן איזו

עליו אסורות שתיהן ובגללם הקידושין ואחר לביאה לו

רש"י פירוש לפי לביאה. לו מסורות אלו אחיות ואין לביאה

מסורין oiyeciwdהיינושאין zernמסורין dy`lאין

התוס'לביאה ולפי מסורין, zeycwzndהיינושאין miypd

מסורין לביאה.lralאין

לביאה מסורין שאין משתיקידושין אחת כשקידש וא"ת

ושתיהן בה הכיר לא הקידושין מעות מסירת ובשעת אחיות

מסורין שאין קידושין להו קרי אמאי מספק עליו אסורות

שספיקא נינהו לביאה מסורין מדאורייתא הא לביאה,

הוא מדאורייתא אבל מדרבנן אלא הוי לא לחומרא דאורייתא

טומאת הלכות משנה בכסף עיין ראשונים כמה לדעת מותר

ליה שרי שמדאורייתא דאע"פ וי"ל י"ב. הלכה ט' פרק מת

מקחו בירר ולא הקידושין כסף שנתן הוא מ"מ עליהן לבוא

עליה לבוא שיוכל ע"מ הקידושין כסף מסר לא ודאי היא מי

אסורה דהא עליה לבוא דעתו ואין הקידושין כסף מסר אלא

על לעבור מתכוון שאינו אדם על וחזקה מדרבנן לו היא

מקחו מברר היה עליה לבוא מתכוון היה ואילו דרבנן, איסור

והיינו מדרבנן. עליו ותאסר אשתו אחות ספק תהיה שלא כדי

לביאה מסורין שאין מעותקידושין מסירת שבשעת

איסור מחמת עליה לבוא דעתו שאין הוברר הקידושין

דספיקא לומר כרחנו על התוס' פירוש ולפי דרבנן.

מדאורייתא. הוי לחומרא דאורייתא

ידוע "ואינו" קתני .ואיןצ"לולא

קמ"ל הוכרוומאי לא שמתחילה דמיירי אמרת אי בשלמא

הוו לביאה מסורין שאין דקדושין תנא האי קמ"ל א"כ

נתערבו ולבסוף שהוכרו דמיירי דאמרת השתא אלא קדושין

מהן איזו ידעינן ולא קדושין דקדושיו כיון הא קמ"ל מאי

גט. בעו דתרוייהו פשיטא קידש

חולץומשני אחד אח ולו מת ליה איצטריכא סיפא

מייבם ואחד חולץ אחד שנים לו היו כיוןלשתיהן הו"א
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דהויא באחותה אסור אחיו שמעון יהא ליבמה חלץ שראובן

קעביד דאחין שליחותא שחלץ ראובן דהא חלוצתו אחות

והחברים מייבם. ואחד חולץ אחד קמ"ל ע"ב, י לעיל כדאמר

דקאמר דהא לפרש וסברו יבומיטעו והדר מיחלץ ודוקא

זקוקתו באחות פגע דקא לא ברישא יבומי סיוםאבל הוא

ודוקא לאשמועינן אתא תנא האי כלומר דגמרא תירוצא

למישמע ליכא ממתניתין דהא ואינו, וכו'. יבומי והדר מיחלץ

והדר יבומי ה"ה דדילמא יבומי והדר מיחלץ דדוקא מינה

נצרכה לא מתניתין עיקר אי ועוד נקט, מינייהו וחדא מיחלץ

ברישא יבומי אבל יבומי והדר מיחלץ דדוקא למימר אלא

חולץ אחד לומר צריך והיה הספר מן חסר העיקר א"כ לא

שנים גבי דלקמן ועוד בתחילה, ייבם לא אבל מייבם ואחד

נמי קבעי אחיות שתי l"nwשקדשו i`neומשני`nizc edn

l"nw cg eh` ixz xefbilואעפ"כ התירוץ נסתיים ובזה

הגמ' l`ממשיך `yixa ineai la` ineai xcde ulgin `wece

weyl dnaia rbt `wcהש"ס דקאמר הא wece`אלמא

'eke ulginנפשה באפי מילתא הוא אלא הוא התירוץ מן לאו

הוא דגמרא תירוצא אלא לקמן. שנפרש סיפאוכמו

לו היו לשתיהן חולץ אחד אח ולו מת ליה איצטריכא

מייבם ואחד חולץ אחד לאשמועינןשנים תנא ואתא

באחותה אסור אחיו שמעון אין ליבמה חלץ שראובן דאע"פ

דקאמר והא עביד, קא דאחין שליחותא שחלץ דראובן ואע"ג

דקא לא ברישא יבומי אבל יבומי והדר מיחלץ ודוקא

זקוקתו באחות מילתאפגע אלא הוא הגמ' תירוץ המשך לאו

(ומורי בגמ' אחרונים אמוראים שהוסיפו הוא נפשא באפי

מדיוקא ולאו סבוראים) תוספת שהיא אומר זצ"ל הרב

אלא ליה למידק כ"כ ליכא ממתניתין דהא הוא דמתניתין

דקאמר לקמן וכן לה, קאמרו xcdeמסברא ulgin `wece

weyl dnaia rbt `wc `l `yixa ineai la` ineaiלאו

שהוסיפו הוא נפשה באפי מילתא אלא הוא התירוץ המשך

קאמר ע"ב נא קדושין דבגמ' ואע"ג מסברא. בגמ' האמוראים

`xninl i`n d"`ומשניg` ele zn dil `kixhvi` `tiq

m` maiin cg`e uleg cg` mipy el eid odizyl uleg cg`

ineai xcde uilgin `wec mcin oze` oi`iven oi` eqpke encw

ezwewf zeg`a rbt `wc `l uilgin xcde ineai la`טעות

שם לגרוס ואין היא eke'המעתיקים ulgin `wecכרחך ועל

קאמר הכי בתר דהא היא המעתיקים שקדשוטעות שנים גבי

אחיות xninl`שתי i`n d"`ומשניdil `kixhvi` `tiq

ulgin `wec mcin oi`iven oi` eqpke encw 'eke g` dfle ezn

weyl dnaia rbt `wc `l `yixa ineai la` ineai xcde

תימא דלא הוא דסיפא דחידושא הש"ס קאמר הכא הא וקשה

למימר אתיא דסיפא קאמר והתם חד אטו תרי wec`ליגזור

`l `yixa ineai la` ineai xcde ulginטעות אלא

דקאמר שלנו בגמ' שראו היא eke'המעתיקים ulgin `wece

הגמ'. פירוש הבינו לא כי קידושין בגמ' גם כן והעתיקו

וכו' מיחלץ אחותודוקאצ"לדוקא איסור הא וא"ת .

אלא הויא לא מינייהו חדא דכל וכיון הוא מדרבנן זקוקתו

אמרינן הא ברישא ייבם לא אמאי א"כ זקוקתו אחות ספק

ע"א כד daלקמן exfb `l dvelg wtqe `id opaxc dvelg

opaxרבנן בה גזרו לא חלוצה וספק לקמן דאמרינן דהא ונ"ל .

לכתחילה אבל שיוציאו רבנן בה גזרו לא שכנסו אחר היינו

חלוצ ספק כהן ישא שלא רבנן גזרו לאודאי דחלוצה אע"ג ה

ודאי מדרבנן שהיא זקוקתו אחות כן וכמו מדרבנן אלא הוי

איסור דגבי עוי"ל זקוקתו. אחות ספק לישא אסור לכתחילה

לא חלוצה ספק הלכך מדרבנן אלא דאינו כיון לכהן חלוצה

נמי דהוא אע"ג זקוקתו אחות איסור אבל רבנן בה גזרו

זקוקתו באחות גזרו דהא ערוה משום דהוי כיון מדרבנן

גזרו זקוקתו אחות בספק אפילו הלכך אשתו אחות משום

כדאמר לגזירה גזירה אפילו גזרו ערוה משום שהוא דכל

ע"ב. כא לעיל

יודע "ואין" דקתני נמי .ואינוצ"לדיקא

קמ"ל חליצה בלא מייבם דילמא ליגזור דתימא וא"תמהו

היחיד שנים ולזה אחד "לזה דקתני מרישא שמעינן נמי הא

אלמא מייבם" ואחד חולץ אחד והשנים לשתיהן חולץ

חליצה. בלא ייבם שמא חיישינן ולא לייבם לו מתירין

mipyפירש"י dfle cg` dfl mzdc opirny `l `yixn `de

`cgc dvilga oiwqerc oeike `cg `l` maiin `l seq seqc

`kd la` odizyl cigid uelgiy cr inaiin `le inp ixkcn

`zia i`dl jde `zia i`dl jd oinaiin ediiexz seqalc oeik

ez`(כצ"ל)dvilgle epl dn xninl.טובא בהא לי וקשיא

דקאמר הא eke'חדא inp ixkcn `cgc dvilga oiwqerc oeike

לפני לייבם יבוא דילמא תחילה דחדא בחליצה שיעסקו מנ"ל

בלא ייבם שמא חיישינן דלא ש"מ חיישינן ומדלא חליצה

אמאי ועו"ק לי, למה סיפא לדוכתין קושיא והדרא חליצה

הגמ' בלאקאמר "מייבם" דילמא ליגזור דתימא מהו

בלאחליצה שניהן ייבמו שמא הוא החשש פירוש"י לפי הא

ונ"ל חליצה. בלא "מייבמי" דילמא למימר וה"ל חליצה
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חליצהדה"פ בלא מייבם דילמא שבכלליגזור כיון

מייבם והשני חולץ והאחד אחין שני שיש שבמשנה המקרים

הכא דאף למימר אתו אחיו חליצת אחר מיד מייבם השני הרי

מיד האחד האח שיחלוץ אחר אחין שני ולזה אחין שני שלזה

כדי הוא להמתין שצריך מה דכל דסברי השני האח ייבם

ידעי ולא זקוקתו אחות אחותה תהיה ולא אחיו שיחלוץ

תהיה שלא השנים מהאחין אחד שיחלוץ גם להמתין שצריך

קאמר ומשו"ה גזרינן, דלא קמ"ל לשוק דילמאיבמה

חליצה בלא דודאי"מייבם" "מייבמי" דילמא קאמר ולא

למיחש ליכא ובזה אחיו שיחלוץ עד ממתין מהם אחד כל

אחיו חליצת אחר מיד וייבם יטעה שהראשון הו"א רק כלל

כיון השני אבל האחרים מהשנים אחד לחליצת ימתין ולא

הראשונים מהשנים האחד והרי אחיו שיחלוץ עד שממתין

וליכא שתיהן שיחלצו עד מייבם שאינו נמצא חלץ כבר

כלל. ביה למיחש

השתא לתרגמוהכי eiykrרגילין jkכמו הוא אלא כן ואינו

השוותא dzeeydותרגומוהכי jkלהשוותם יש וכי כלומר

היא ורגילות הם. שונים והלא השני על מהאחד ולהקשות

כמו אותיות מהם ולחסר המילים את לשבש בבלית בארמית

ה' בעזרת שנכתוב מה (עיין מקומות בכמה שהראנו

כאן אף דאמרי) אנא ד"ה ע"ב כה לקמן הכיובישועתו

השוותאכמוהשתא .הכי

ד"ה "אשה"רש"י אחות זו וכו' יודע .אשתוצ"לואין

"ידע"***ד"ה דלא לשתיהן ***ד"הידעינןצ"לחולץ .

הויא" "ודאי שעתא ההיא וכו' מידם מוציאין אין

אסיראצ"לאסירא דהויא הוא שעתא ***ד"הההיא .

"לשניהם" תחילה יחלוץ וכו' לשתיהן חולץ צ"להיחיד

***ד"הלשתיהן "ידעי". דלא משום וכו' שנים קדמו

***ד"הידעינןצ"ל לימלך. באו ולא וכו' קדמו ואם

***ד"הבב"דצ"ל"לב"ד" בשלא. וכו' מינה שמעת

"בשעת" ***ד"הדבשעתצ"להוכרו משמע. יודע ואינו

"אין" ***ד"האינוצ"להשתא וכו'. קמ"ל ומאי

גיטא "בעי" דתרוייהו ***ד"הבעוצ"לפשיטא אבל.

צ "דייבם" דקמא וכו' ***ד"הדמייבם"ליבומי מהו.

"זקוקה" באחות וכו' ***ד"הזקוקתוצ"לדתימא קמ"ל.

למימר "אתי" ***ד"האתוצ"לוכו' ולא. חולצות

שתיהן מתייבמות "דקתני" מתניתין כי וכו' מתייבמות

"כדקאמר" אחותה חליצת לאחר אחת כיצ"לכל

חליצת לאחר אחת כל שתיהן מתייבמות דקאמר מתניתין

כדקתני .אחותה

[זיקתהתוד"ה היבמה נפטרה דכבר וכו' וכנסו קדמו

אחותה בקדושי בסוגריםממנו] שהוסיפו [זיקתהמה

שיבוש.ממנו] הוא

"מפסדה"ד"ה קא וכו' לביאה מסורין שאין צ"לקדושין

.מתסרא

"דאין"ד"ה וי"ל וכו' נמי .דאינוצ"לדיקא

אהאד"ה דפריך בקונטרס פי' דתנן מהא שנא ומאי

מידם מוציאין אין וכנסו קדמו במתניתין דקתני

פירש שנא מאי דבד"ה אופנים בשני פי' שלפנינו בפירוש"י

קתני והכא יוציאו וכנסו קדמו אם קתני דהתם היא דהקושיא

מתייבמות ולא חולצות ובד"ה מידם מוציאין אין וכנסו קדמו

ולא חולצות שתיהן התם קתני אמאי היא דהקושיא פירש"י

אומרים יש הכא. כדקתני מייבם ואחד חולץ אחד קתני

הוא אצלנו והנדפס דרש"י קמא מהדורא היתה התוס' שלפני

לא התוס' שבעלי בעיני הוא ופלא דרש"י, בתרא מהדורא

ביתו בני נכדיו היו והם רש"י של שניה מהדורא ראו

יד שלחו תלמידים שאיזה נראה ולי נכדיו. ותלמידי

מוכח וכן התוס' קושיית מחמת ותיקנוהו בפירוש"י

וכן היטיב, עיי"ש למ"ד ואי ד"ה ע"א כד לקמן בפירוש"י

פירוש"י מביאין שהתוס' שתראה בש"ס מקום בכל

שיד בעיני הוא חשוד אחרת מפרש שלפנינו ובפירוש"י

כאן. יש אחרת מהדורא ולא בדבר והמעתיקים התלמידים

אברייתא***בא"ד דמתניתין סיפא מייתי דבסמוך ועוד

דשילאדשילא הברייתא את להביא הגמ' כשרצתה לקמן

דמתניתין הסיפא את וציטטה הגמ' `oiהקדימה eqpke encw

mcin oi`ivenהקטע על קיימא לא דשילא דברייתא להורות

דעד ומוכח הסיפא על אלא עתה עד בו שעסקנו במשנה

אינה הכא הגמ' קושיית וא"כ כלל בסיפא עסקנו לא השתא

מהרישא. אלא מהסיפא

ע"א ואיגמראכד זיקה יש זיקה יש למ"ד אי התם

וכו' לבטל אסור יבמין מצות לבטל אסור בזהלמ"ד יש

תוס'. פירוש ג. רש"י פירוש ב. הגמ' פשט א. פירושים ג'

ה"ק פשוטו חדאהתםלפי וייבם עבר אי אחין ארבעה גבי

משום דיוציא לקנסו לנו ויש איסורא עביד ודאי מינייהו

דהא ייבם זיקהדבאיסורא יש זיקה יש למ"ד פגעאי קא



eaydnlg`eקסז ע"א כד

ייבם, באיסורא דהא דיוציא קנסוהו ומשו"ה זקוקתו באחות

מצות לבטל אסור יבמין מצות לבטל אסור למ"ד ואי

יבמותיבמין משתי אחת ייבם שלא חכמים דגזרו ולמ"ד

וייבם שעבר מי הרי יבמין מצות לבטל דאסור משום אחיות

קנסוהו ומשו"ה הזה האיסור על עבר אחיות משתי אחת

אבל ייבם, באיסורא דהא אימאדיוציא וחד חד כל הכא

ליה מתרמיא קשהדידיה זה ופירוש כלל. איסורא וליכא

וליכא ליה מתרמיא דידיה אי ספיקא דאיכא כיון דמ"מ

א"כ איסורא ואיכא ליה מתרמיא זקוקתו אחות אי איסורא

במתניתין כדתנן לייבם רשאי היה לא ulegלכתחילה cg`

maiin cg`eדעבר וכיון לייבם אסור היה הראשון אבל

שאמרהוייבם שמה נמצא דיוציא, לקונסו לנו היה באיסורא

ליההגמ' מתרמיא דידיה אימא וחד חד כל הכא אבל

איסורא. איכא נמי דהכא נכון אינו - כלל איסורא וליכא

פירש"י אחותהתםומשו"ה איסור בה אית אחין ארבעה גבי

לייבום ראויה היתה לא נפילה שבשעת דכיון דאורייתא אשה

עבר אפילו ומשו"ה אח אשת באיסור עומדת היא לעולם

דהא יוציא זיקהוכנס יש זיקה יש למ"ד נפילהאי ובשעת

זקוקתו אחות דהויא משום מדרבנן לייבום ראויה היתה לא

מצות לבטל אסור יבמין מצות לבטל אסור למ"ד ואי

ראויהיבמין היתה לא נפילה בשעת דרבנן גזירה ומשום

פקע לא לייבום ראויה היתה לא נפילה דבשעת וכיון לייבום

אשת בערות עליו עומדת היא ולעולם אח אשת איסור מינה

יש ערוה דאיסור יוציא וכנס עבר דאפילו פשיטא הלכך אח

האי דהכא כלל איסורא ליכא שייבם אחר הכא אבל כאן,

אשת אחות אלא היא אחיו אשת לאו איסור בה דאית אחות

מ"מ זקוקתו אחות משום לו אסורה זו דאף ואע"ג היא אחיו

בה אין ושוב זקוקתו אחות איסור ממנה פקע שנושאה אחר

ונשאה לשאתה לו אסור היה שמתחילה כיון וא"ת איסור,

תירוץ שיוציא, נקנסיה דידיהבאיסור אימור וחד חד כל

ליה ספקמתרמיא אלא עבד איסור ודאי לאו מעיקרא אף

ופירושו ליה. מפקינן לא מספיקא הלכך יבמתו היא זו דשמא

הייבום אחר גם דהתם הוא החילוק כל דבריו דלפי קשה זה

איסור ליכא והכא אח דאשת ערוה באיסור עליה קיימא

אחר "הכא אלא לומר צריכה הגמ' היתה לא א"כ כלל ערוה

אמרה ולמה כלל" איסור ליכא וחדשייבמנה חד כל הכא

ליה מתרמיא דידיה להסביראימור בא הזה המשפט שהרי

אינה והגמ' איסור שום היה לא מעיקרא אפילו הכא למה

רש"י ואמנם איסור. ליכא הייבום שאחר אלא להוכיח צריכה

וכו' וחד חד כל הכא הגמ' שאמרה דמה ותירץ בזה הרגיש

כשייבמה מעיקרא מ"מ הא והיא נסתרת קושיא לתרץ בא

זקוקתו אחות חשש משום ליבמה לו אסור שהיה איסור עשה

הגמ' תירצה וע"ז שיוציא נקנסיה ולכן יבמה כלוהוא הכא

ליה מתרמיא דידיה אימור וחד לאוחד מעיקרא אף כלומר

זקוקתו, אחות היא זאת דשמא ספק אלא עבד איסור ודאי

אלא דקנסינן טעננו לא דמעיקרא הוא תימה זה פירושו מיהו

דאמרינן איסור בה יש הייבום אחר שגם במקרה `iדוקא

'eke xeq` c"nl i` dwif yi dwif yi c"nlקושיא האי ומאי

איסורא עבד שנשאה דבשעה כיון נמי דהכא דמקשה נסתרת

קנסינן באיסור שייבמה דכל סבר מקשה האי אי ועוד נקנסיה

מתרץ מאי א"כ דידיהליה אימור וחד חד כל הכא

ליה דידיהמתרמיא אי בודאות יודע שאינו כיון מ"מ הא

עבד דיבמה וכיון ליבמה לו אסור ודאי דידיה לאו אי היא

הזה המשפט רש"י פירוש שלפי נמצא ונקנסיה. הכאאיסורא

ליה מתרמיא דידיה אימור וחד חד פירשוכל לכן מיותר.

ד"ה ע"ב כג לעיל התוס' פירשו כבר אחר. באופן התוס'

אמרינן הכא אמאי היתה לא הגמרא דקושיית שנא ומאי

אלא מוציאין, אמרינן והתם מידם מוציאין אין וכנסו קדמו

אלמא מייבם ואחד חולץ אחד אמרינן הכא לגמ' קשיא הכי

שתיהן אמרינן והתם ברישא לייבם אתי דילמא חיישינן לא

וע"ז ברישא. לייבם אתי דילמא חיישינן אלמא חולצות

הגמ' זיקהמתרצת יש זיקה יש למ"ד אי כלומרהתם

דלא לך אימא לעולם זו קושיא לך אתרץ כך זיקה יש למ"ד

שתיהן התם דאמרינן והא ברישא לייבם אתי דילמא חיישינן

איסורא אלא ברישא לייבם אתי דלמא גזירה אינו חולצות

אחות משום לייבמה לו אסור זיקה דיש דכיון הוא דאורייתא

הנפילה בשעת לייבום ראויה היתה שלא יבמה וכל זקוקתו

אח, אשת באיסור לעולם לבטלקיימא אסור למ"ד ואי

יבמין זומצות קושיא לך אתרץ מצותכך לבטל אסור

יבמיןיבמין מצות לבטל דאסור משום הוי דטעמא למ"ד

הוא מייבם ואחד חולץ אחד התם אמרינן דלא טעמא באמת

דלההוא דכיון ברישא לייבם אתי דילמא דחיישינן משום

נייבם זיקה דאין כיון למימר אינשי אתו זיקה אין מ"ד

טעם שיש דעתם על מעלים ואינם חליצה צריך ואין ברישא

אחיו מיית דילמא והוא ברישא לייבם אסור שבגללו אחר

השניה מן יבום מצות ובטלה הכאהשני למיגזראבל ליכא

לייב אתי באדילמא ודאי אינו ברישא ייבם דאפילו ברישא ם

דהא איסור ליהלידי מיתרמיא דידיה אימור וחד חד כל
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תתבטל ודאי הרי אחיו וימות ברישא מייבם אי התם אבל

הגמ' של הסיום משפט פירושם ולפי ייבום. הכאמצות אבל

וכו' חד עלכל אלא חוזר מצותאינו לבטל אסור למ"ד ואי

חולצותוכו' שתיהן התם שאמרינן הסיבה מ"ד אותו דלפי

אתי דילמא משום הוא מייבם ואחד חולץ אחד אמרינן ולא

גזרינן לא הכא למה להסביר צריך וא"כ ברישא לייבם

קאמר וכו'ולפיכך חד כל הכא הכאאבל למה הסבר והוא

חוזר הזה המשפט אין אבל ברישא, מייבם דילמא גזרינן לא

זיקהעל יש זיקה יש למ"ד התםאי אף מ"ד אותו דלפי

צורך אין וממילא ברישא לייבם אתי דילמא גזרינן לא

קשה התוס' פירוש מיהו גזרינן. לא הכא למה להסביר

ברישא לייבם אתי דילמא למיגזר ליכא דהכא דקאמרי

וחד חד דכל איסור לידי בא ודאי אינו ברישא ייבם דאפילו

אינו ברישא ייבם אי נמי התם הא ליה מיתרמיא דידיה אימור

תתבטל ולא אחיו מיית לא דדילמא איסור לידי בא ודאי

ייבום. מצות

היא "דרבנן" וברש"י.מדרבנןצ"לחלוצה ברי"ף הוא וכן

"בהו"*** גזרו לא חלוצה ברי"ף.בהצ"לוספק הוא וכן

ואשה dyexbדכתיבת"ל dy`e egwi `l dllge dpef dy`

egwi `l dy`nכמו יקחו לא מאשה וגרושה למיכתב ה"ל

שכבר "וחללה" אלא יקחו לא חללה" "ואשה כתב שלא

"ואשה" וכתב חזר ולמה הזה, המקרא בתחילת אשה הזכיר

ויצאה שהוא כל אישות בה שהיה זו את לרבות אלא גרושה.

אצל שהוא כל אישות בה שהיה חלוצה והיינו ידו, מתחת

דאתא לומר יכול אתה ואי בחליצה. ידו מתחת ויצאה היבם

ועוד בה, היה מעליא אישות דאלמנה האלמנה, את לרבות

פירש לא הדיוט כהן וגבי יקח לא אלמנה כ"ג גבי מדפירש

אצלו. היא דהיתר משמע כן

לייבםבמשנה בגדול מצוהמצוה אלא לייבם דוקא לאו

הא וכן ע"א לט לקמן כדתנן לחלוץ ובין לייבם בין בגדול

בגמ' בברייתא בגדולדקתני שמצוה מכאן הבכור" "והיה

לחלוץ.לייבם ובין לייבם בין היינו

בגדול שמצוה ד"ה"מכן" תתקלח רמז תצא כי בילקו"ש

איתא לאמכאןאיתמר סימן גדולות הלכות בספר הוא וכן

וברי"ף. שיט עמ' וחליצה יבום הלכות

פרט תלד אשר לייבם בגדול שמצוה מכאן הבכור והיה

יולדת שאינה דלפילאיילונית מקרא של פשוטו זה אין

סיפא דגבי כיון מיהו היבמה מן לו שיוולד בבן מיירי פשוטו

יקראו אחיהם "ע"ש אחיו" ע"ש ("יקום ג"ש ילפינן דקרא

ולא המת בנחלת שזוכה עצמו ביבם דמיירי ללמד בנחלתם")

כל את לדרוש הברייתא הוצרכה לפיכך שיוולד בבן מיירי

האי סבר כרחך ועל שיוולד. בבן ולא וביבמה ביבם הפסוק

את לקרוא צריך ואין לגמריה מפשטיה אפיקתיה דג"ש תנא

יקום דכתיב וקרא לגמרי אפיקתיה לא דאי המת ע"ש הבן

לנחלה דיקום וקאמר ביבם מיירי בתרוייהו מיירי אחיו ע"ש

שמו היה דאם וקאמר שיוולד בבן נמי ומיירי מג"ש כדילפינן

למידרש תנא האי הוצרך אמאי א"כ יוסף הבן את קורין יוסף

לייבם בגדול שמצוה מכאן הבכור" לפרושי"והיה ה"ל

דריש דקא הא וכן שיוולד בבן דמיירי תלד"כפשוטו "אשר

יולדת שאינה לאיילונית כפשוטופרט ליה מוקים לא אמאי

האי ע"כ אלא המת ע"ש יקרא היבמה שתלד דהבכור למימר

לגמרי, מפשטיה לקרא אפיקתיה ג"ש דההיא סבר תנא

רבא אסיק יוצאומכאן מקרא אין התורה דבכל אע"ג

לגמרי מפשטיה אפיקתיה ג"ש אתאי הכא פשוטו ,מידי

אפיקתיה ג"ש האי דהכא מרביה לה גמר דרבא פירש ורש"י

לזה. צריך אין שפירשנו מה ולפי לגמרי מפשטיה לקרא

לייבם בגדול שמצוה מכאן הבכור eai`כתיבוהיה dnai

ekad dide dnaie dy`l el dgwle dilr'ebe clz xy` xוהכי

זכאי ומי לאשה" לו ולקחה עליה יבוא "יבמה ליה דריש

"ויּבמה" תיקרי אל הבכור" והיה "ויבמה אומר הוי ְְִָביבומה

יהיה אלא "והיה" תיקרי אל שלה והיבם כלומר ויבמה ְִָָאלא

חי כל אם שהיתה ע"ש חוה שנקראה כמו בו' מתחלפת שהי'

כאן אף חוה וקראה חיה לקוראה ראוי dideוהיה dnaie

xekad."הבכור יהיה "ויבמה ליה דרשינן

יולדת ע"אשאינהצ"ל"שאין" יב לעיל הוא וכן

תתקלח רמז תצא כי ובילקו"ש ה"א פ"א יבמות ובירושלמי

עמ' וחליצה יבום הלכות לא סימן ה"ג ובספר איתמר ד"ה

כאן***שיט. האמור שם אף נחלה להלן האמור שם מה

.נחלהצ"ל"לנחלה"

שמו ימחה ולאולא מאי מחוי שמו ישאר ולא למימר ה"ל

אלא חוששת אני אין תורה אמרה אלא עתיד לשון "ימחה"

מחוי שמו אין ודאי מעיקרא אבל בעתיד שמו ימחה שמא

מחוי ששמו לסריס ***פרט לסריסמעיקרא. פרטפרט

ימחה ולא דכתיב מתייבמת אשתו שאין ומת סריס שהיה למי

אלא ליה ילפינן מהכא לאו סריס היבם היה אם אבל שמו,
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בר לאו סריס ויבם בישראל" שם לאחיו "להקים מדכתיב

ע"ב. עט לקמן כדאיתא הוא הכי

"ליבם" רחמנא קמזהר ליבםצ"ללמאן בספראי הוא וכן

שכ עמ' וחליצה יבום הלכות לא סימן גדולות הלכות

ובריטב"א.

דינא לבי הילדאי שם קריאת אצל דין בית ענין מה וא"ת

לא ומצוה מצוה בכל הא זה על ב"ד את רחמנא יזהיר ולמה

להזהיר לו היה כאן ואף המצוה בעל את אלא ב"ד את הזהיר

דה"ק ונ"ל הילד. אבי שהוא היבם דינאאת לבי קמזהראי

על יקראנו לא ואי המת ע"ש לקרותו האב דצריך רחמנא

המת. נחלת את לו תתנו לא שמו

בגדול קרא דאמרת דצ"להשתא אחי(נראה כתיב)בגדול

וכו' בכור דג"שאימא אמרת אי בשלמא מקשה קא לרבא

משום בכור דקרייה האי א"כ לגמרי מפשוטיה אפיקתיה לא

את דדוקא למימר שיוולד בבן דמיירי הוא דקרא פשטיה

שנולדה כגון בכור ליכא אי אבל המת ע"ש יקראו הבכור

המת ע"ש אחריה שיוולד הבן את קוראין אין תחילה בת

כדילפינן ביבם נמי מיירי קרא ההוא דרושו דלפי ואע"ג

בבן דמיירי דקרא פשטיה משום אלא בכור קראו לא מג"ש

מפשטיה ואפיקתיה ג"ש דאתאי דאמרת השתא אלא שיוולד,

א"כ ביבם אלא מיירי לא הבכור" "והיה דקאמר והא לגמרי

מייבם אין פשוט מייבם דבכור לאו אי בכור קראו אמאי

דקתני מתניתין על maiilוקשיא lecba devnגדול משמע

דקתני ע"א לט לקמן מתניתין על וקשיא בכור שאינו אע"פ

oig`d lk lr oikldn dvx `l maiil lecba devnדאף ומשמע

מייבם. פשוט

"אחא" רב אחאיאחאיצ"לפריך רב דהוא רשב"ם פירש

הוסיפו אח"כ רק התלמוד מגוף דבריו ואין הסבוראים דמן

ע"ב קב זבחים עיין התלמוד בגוף דבריו את המעתיקים

וכך רבות טעויות נפלו שם (ובתוס' אחאי רב פריך תוד"ה

שם zezli`ydצ"ל dyry i`g` ax `edc l`eny epax xne`

d`xed "seq mdc" iy` axe `piax xzac i`xeaq opaxn didy

zeaezkc `idda edine q"yd "seba" eixac ok ixg` eazke

dixza ixiinc iy` ax "ogky`"דמן וסובר חולק ור"ת ,(

רב פשיט ד"ה תוס' ע"ב ב כתובות עיין הוא האמוראים

אחאי.

דאמא בוכרא למעוטי היינוואימא נחלה גבי דכתיב בכור

דאמא בוכרא היינו הבן פדיון גבי דכתיב ובכור דאבא בוכרא

פריך דאמאלהכי בוכרא למעוטי דבכורואימא אימא

הבן, דפדיון בכור כמו דאמא בוכרא היינו ומשנידייבום

ר תלה בנחלה דיבום אמרת מצית לא ונחלהההוא חמנא

האם מן ולא האב רחמנאמן תלה בנחלה דייבום כיון

ללמוד. לנו יש דנחלה מבכור דייבום דבכור מסתברא

לזה זה אחים ישיבת הוקשה יחדיו אחים ישבו כי א"ק

ליה איצטריך הא "ישבו" מדכתיב אי ליה יליף מהיכא וא"ת

mleraלמימר zg` daiyi mdl dzidyאחיו אשת להוציא

"יחדיו" מדכתיב ואי ע"ב יז לעיל כדאיתא בעולמו היה שלא

למידרש ליה איצטריך dlgpaהא micgeindאשת להוציא

אלא למימר ה"ל דלא דריש יתירא דאחים ונ"ל מאמו. אחיו

eicgi eayi ikבעי "ככה`migולא כתיב הפרשה דבסוף

באחים אלמא אחיו" בית את יבנה לא אשר לאיש יעשה

דכתב הא אלא לזה`migמיירי זה אחים ישיבת להקיש

זכה. שקדם ומי הם ששוים לומר

אין בכור ליכא כי אגדול ליהדר בכור איכא כי ואימא

גדול אצל היינוחוזרין דקאמר אגדול דליהדר פירש"י

בכור איכא "כי הל"ל לשונו שינה אמאי א"כ וק"ל אבכור.

ומדקאמר עליה" אגדולליהדר ליהדר בכור איכא משמעכי

מדתני אדמותיב ק"ל ועוד הם, הך היינו לאו וגדול דבכור

קשישא eke'אביי maiil lecba devnדלקמן ממתניתין לותיב

נמי דקתני ע"א lrלט oikldn dvx `l maiil lecba devn

oig`d lkבגדול "מצוה מדקתני דלאו רש"י שתירץ ומה

מדקתני אלא בכור גדול מאי לשנויי מצי דע"ז מותיב לייבם"

וגדול ממנו קטן דמשמע מותיב הקטן" אחיו אצל "הולכין

ממנו קטן משמע קטן דהא להעמידו יודע איני אחיו משאר

היו שלא כגון שבכולם קטן נמי ומשמע האחין משאר וגדול

פירושו דהכי ונ"ל מותיב. קא ומאי וקטן גדול ואימאאלא

אגדול ליהדר בכור איכא והואכי בכור ביניהם היה אם

אשת את שייבם הנותרים האחים מבין אגדול ליהדר מת

בכורהבכור ליכא שהיתהכי כגון בכור ביניהם היה לא אם

פשוטין האחין וכל בכורה גדולאחותם אצל חוזרין אין

שמת הבכור במקום הגדול יהיה הבכור" "והיה קרא דה"ק

שהגדול במקום אלא לגדול קדימה זכות נתן שלא למדת הא

אשתו את לייבם הגדול ובא מת שהבכור כגון הבכור במקום

הגדול ואין בכור שם היה שלא במקום אבל במקומו להיות
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קדימה, זכות לו אין שמת פשוט במקום אלא הבכור במקום

קשישא אביי מדקתני רצהומותיב לא לייבם בגדול מצוה

הקטן אחיו אצל הקטןמדקתניהולכים משמע"אחיו"

רצה שלא הגדול זה של הקטן אחיו כלומר אגדול דקאי

הוא גדול המת לגבי אבל הוא קטן הגדול דלגבי ומשמע

והאי בכור מת דאי בכור ולא פשוט שמת כגון דמיירי משמע

ה"ל רצה שלא הגדול לגבי ובין המת לגבי בין קטן קטן

ומדקתני קטן אצל הולכים הקטןלמימר משמע"אחיו"

הגדול מן קטן הזה שהאח כלומר רצה שלא אגדול דקאי

ומשני מהמת. גדול אבל רצה בכורתושלא בכור מה כבכור

לו נוטלגרמה מקום דמכל לו יש אחין כמה לן איכפת ולא

אתו ויחד אחין שמונה לו יש דאם ואע"ג הפשוט מן שנים פי

הנכסים עשירית ליטול לו גורמת בכורתו הרי תשעה הם

הנכסים שליש ליטול לו גורמת בכורתו שנים אלא אינם ואם

לו גרמה גדולתו גדול בכוראף שם היה אי לן איכפת ולא

לאו. אי

לא פשוט מייבם כי נחלה לישקול בכור מייבם כי ואימא

נחלה כללישקול דהוקשו לעיל אמרינן הא החברים הקשו

קושיית שהיא לי (נראה שוין להיות לזה זה האחין

כל הוקשו יבום דגבי כלל קושיא דאינה ונ"ל המהרש"א).

עדיף דבכור בהדיא אשכחן נחלה גבי מיהו שוים והם האחין

בכור המת נחלת לענין דאף ואימא שנים פי דנוטל מפשוט

נחלה. שקיל לא ופשוט נחלה דשקיל עדיף

ד"ה וכיוןרש"י כך משום נאסרה הרי וכו' למ"ד ואי

נמי אי אחת שעה אפילו)שנאסרה לחדא(פי' חד חלץ

שלא,ואזלא אח אשת באיסור היא עומדת השניה האי

לייבום ומהמתחילהנראית בדפוס, שהוא וכמו כצ"ל

ברש"ל היתרשהגיה לה אין ושוב כך משום נאסרה הרי

בדיעבד אלאאפילו כן כתב שהמהרש"ל מאמין איני

עוד שכתב ומה במהרש"ל. שגגתם תלו המעתיקים

`epiבמהרש"ל `"qa dligzn cr oeike onדקשיא משום הוא

מדרבנן אלא אינו יבמין מצות לבטל דאסור טעמא הא להו

בשעת בה קורא אני שאין יבמה כל בזה לומר שייך ולא

בנים לה שיש אח כאשת זו הרי עליה יבוא יבמה נפילה

היתה שלא מי דאף גמור שיבוש ודבריהם עולמית, ואסורה

כל בה לומר סברא יש דרבנן איסור משום ליבום ראויה

לקמן כדאיתא וכו' נפילה בשעת בה קורא אני שאין יבמה

אטעמא קיימי רש"י דדברי לתרץ המהרש"ל ומ"ש ע"ב, כז

מדרבנן נמי זיקה דיש דטעמא חדא הוא גדול תימה זיקה דיש

רק קיימי רש"י דברי אי ועוד מר"ש לבר החכמים לרוב הוא

משום למ"ד הגמ' מתרצת היאך א"כ זיקה דיש טעמא על

דברי שאף לי נראה העולה הכלל יבמין, מצות לבטל דאסור

דבריו המעתיקים אלא הם המהרש"ל מן לא אלו מהרש"ל

עינינו יאיר הטוב וה' גדול בדעת ותלו מדעתם הוסיפום

שמים לשם מעשנו כל ויהיו נטעה ולא נטעה שלא בתורתו

***בא"ד כי"ר. אחותאמן משום שנאסרה זו הכא אבל

זקוקה אחות איסור פקע וכי היתה יבמה לאו זקוקה

אחותה" עצמהבייבומהצ"ל"בחליצת בייבום כלומר

מייבם השני דהא מיירינן שייבם בראשון הכא שהרי

היה לא דהראשון כיון לתרץ הגמ' כוונת והכא לכתחילה

וע"ז דיוציא ליה אמרינן לא אמאי וייבם לייבם רשאי

אחות אלא היא יבמתו לאו אי אפילו דהכא הגמ' מתרצת

אחות איסור ממנה פקע אותה שייבם ע"י מ"מ היא זקוקתו

הב"ח שהגיה ומה שיוציא. ליה אמרינן לא ולהכי זקוקה

אחותה להגיהבייבום יש אלא אינו דעתי בייבומהלעניות

***ד"ה שפירשתי. דרישוכמו הכי בגדול שמצוה מכאן

***ד"הוכו' עיי"ש. דרכו ע"פ פירשנו הגמ' ליבםבפירוש

קאמרצ"לקאמר ליבם ***ד"האי דין. לבית ואי

***ד"המסרצ"ל"מודע" מצות. דכל וכו' ליבם לו אמרו

"מודע" קא ***ד"המסרצ"ליבום דמיעט. האי ואימא

"למעוטי" איצטריך ***ד"הלמעוטיהצ"לוכו' בנחלה.

מייבם לא פשוט מייבם בכור אמרת "ואי רחמנא תלא

בכור ***ד"הממילא" ותוכצ"ל. וכו' רחמנא מיעט הא

"קטן" בכור קטןצ"לליכא הגיהואלא .קמןובגליון

בכור***ד"ה ליכא כי ***בא"דואימאצ"ל"אימא" .

"איכא" אבל פשוט איכאצ"ללייבם ***ד"האי ליהדר.

"אחיו" שאר בעו לא אי .אחיןצ"לאגדול

זיקהתוד"ה יש דלמ"ד אע"ג אר"י זיקה יש למ"ד אי

נאסרה אחת דכל "כיון" וכו' לייבם "דלא" למיגזר ליכא

תחזור וכו' ראשונה "ואפילו" עולמית אסורה אחת שעה

"אתו" זיקה דאין דכיון וכו' אלא "הראשון" להתירה

דידיה "אימור" וחד חד כל הכא אבל וכו' כצ"ל.למטעי

"מפיה"ם"ד"ה יעקב ברבי משה הר"ר וכו' פעמיםוספק

העיר שם את סוסביה"םקורין ד"ה ע"ב ז ע"ז תוס' עיין

ח"א זרוע ובאור קסד סימן ותשובות שאלות ח"א ובראבי"ה

אותה קורין ופעמים ועוד. עד סימן ידים נטילת הלכות

ובהגהותפיה"ם קיב סימן פסקים הדשן ובתרומת כאן כמו

אחינו גם מתחילה כי א. הגה"ה כח סימן פ"ג חולין אשרי
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כמו ולהיפך בב' הפ' קריאת מחליפים היו האשכנזים

***בא"ד הג'רבאים. בזה "הצריכו"שמשתבשים ולכך

למי "ואתו" "אמרי"חליצה כשכונס אחד כל וכו' שרי

כצ"ל.

וכו'ד"ה הראשון פי' " "וגו' הבכור והיה וכו' אינו או

כן "אם" המת את יירש וכו' המת כצ"ל."כשם"

אצלד"ה הולכין אלא גרסי דלא ספרים ויש וכו' ה"ג

לא ותו רש"יקטן גירסת היא דמשמעכן לומר וצריך

תני"ליה אלמה שמקשה למקשן ליה דמשמע פי' כצ"ל "

וכו'. קשישא אביי

ע"ב אףגמראכד כבמוחזק בראוי נוטל אינו בכור מה

כבמוחזק בראוי נוטל אינו אינוהאי שהיבם דמה פירש"י

במקום קם שהיבם האב בנכסי היינו כבמוחזק בראוי נוטל

המת וחלק חלקו חלקים שני האב בנחלת ונוטל המת אחיו

אלא האב בנחלת אחיו חלק נוטל דאינו רחמנא וקאמר

בשעת אביו ביד במוחזק דהיינו ונראה אביו, ביד מהמוחזק

לאב היו האח כשמת ואם האב, מות בשעת ולא האח מות

בא כבר האב מות דבשעת אע"ג לבוא ראוי שהיה ממון

מפירוש"י נראה עוד יורשו. היבם אין מוחזק ונעשה הממון

בראוי ובין במוחזק בין הכל היבם יורש המת האח דבנכסי

הלכות בספר אבל האב. נכסי גבי אלא התורה חילקה ולא

חלקו לרשת אחיו במקום עומד היבם דאין פירש גדולות

דאמרינן והא אביהם בראויבירושת נוטל אינו האי אף

היבםכבמוחזק אין רחמנא וה"ק המת האח בנכסי היינו

ממון אבל מותו בשעת לו במוחזק אלא המת אחיו את יורש

לו לבוא היה ראוי אלא בידו מוחזק היה לא מותו שבשעת

אם הילכך יחד, בו חולקין האחין כל אלא יורשו היבם אין

חלק ואת חלקו את יורש היבם הרי האח קודם אביהם מת

לידי הגיע כבר כאילו חשיב המת דחלק אביהם בירושת המת

היבם אין אביהם מת ואח"כ האח מת אם אבל המת האח

הרמב"ם מפרש וכן לא המת חלק אבל עצמו חלק אלא יורש

ה"ז. נחלות מהלכות פ"ג

הויא מיהא גיורת qepkiדמדקתניהא `l "df" ixdמשמע

לכתחילה לכנסה שרו אחרים אבל יכנוס לא הוא דוקא

הל"ל אסירי כו"ע דאי היא, lrדגיורת e` 'eke orhpd

qepki `l dxiibzpe miakek zcaerdמאיqepki `l "df ixd"

אישות דלשם מנלן וא"ת שרו. אחרים אבל הוא דוקא ש"מ

דומיא דדייק נ"ל נתגיירה. שמים לשם דילמא נתגיירה

dxxgzypeד dgtyd lr orhpdשלו שפחתו על שנטען דמיירי

אין הא היא עצמו שפחת לאו דאי ושיחררה עמד ואח"כ

לא ולמה מעצמן שיחררוה בעליה אלא לשחררה בכוחו

העולם ואין לה תאב שהיה לדבר רגלים ליכא הא זה ישאנה

שנטען מיירי ע"כ אלא כך בשביל הראשון הקול את מחזיקין

לכונסה יבוא ואם ושיחררה עמד ואח"כ עצמו שפחת על

שהיה הראשון הקול היה אמת ויאמרו הראשון הקול יוחזק

דקתני הא נמי והכי ושיחררה עמד ולכך לה lrתאב e`

dxiibzpe miakek zcaerdאחר אדם או נתגיירה מעצמה אם

דכיון לשאתה עליה שנחשד זה מותר להתגייר בידה סייע

הראשון הקול את מחזיק העולם אין להתגייר בידה סייע דלא

ולכך גיירה והוא בידה סייע שהוא כגון מיירי והכא כך בשל

להתגייר, יסייענה דלמה הראשון הקול את מחזיק העולם

מוכח עשו אחת ובעיצה להתגייר בידה סייע דהוא וכיון

נתגיירה. גברא האי דמשום

מלכים שלחן לשום שנתגייר מי למלךוכן טובה שעשה מי

הוא חייו ימי כל שלחנו על זה שיאכל חוק מחוקק המלך היה

ברזילי בני על שלמה את דוד שהזהיר שמצינו כמו ביתו ובני

ז) ב א (מלכים eideהגלעדי cqg dyrz icrlbd ilifxa ipale

jig` melya` iptn igxaa il` eaxw ok ik jpgly ilk`aוכן ,

יהונתן בן מפיבושת על שאול עבד ציבה את דוד ציוה

י) ט ב lr(שמואל mgl cinz lk`i jipec` oa zyeaitne

ipglyשלחן על אוכל היה לא גוי למלך המטיב היה ואם ,

מטיבי היו לפיכך תחנם לא דכתיב משום שיתגייר עד המלך

גרים. אינם אלו דגרים וקאמר מתגיירין המלך

שלמה עבדי לולשום לוקח שלמה היה שלא מפרשים יש

ב ב (דה"י מדכתיב ראיה ומביאין שנתגייר מי אלא לעבדים

l`xyiטז) ux`a xy` mixibd miyp`d lk z` dnly xetqie

sl` miray mdn yrie 'ebe eia` ciec mxtq xy` xtqd ixg`

aveg sl` mipenye laq'ebe xdaוהוא מפירוש"י, נראה וכן

נתגיירו לא שלמה דעבדי מוכח ע"ב טז דלעיל חדא תימה

על גזרו טעמא מאי התם דקאמר הוו ממש עבדים אלא

שלמה עבדי משום ומשני גרים מהם יקבלו שלא תרמוד

בת על הבא ועבד כוכבים ועובד ישראל בנות על שבאו

לשלמה אסור היה הרי נתגיירו אי ועוד ממזר, הולד ישראל

הימים בדברי שכתוב ומה כעבדים, בהם mixibdלהשתעבד

l`xyi ux`a xy`בגר אלא מישתעי ממש בגרים לאו

ונ"ל שלמהתושב. עבדי שלמהלשום עבדי שהיו לאחר פי'

קשה עבודה והיא עבד עבודת שנים כמה אצלו עובדים
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ראויים היו לא וכבר ובלבנים בחומר ולבנות בהר לחצוב

משום משחררם שלמה היה לא אעפ"כ כזו קשה לעבודה

ע"ב) מז (ברכות יהודה רב xaerדאמר ecar xxgynd lk

ecearz mda mlerl xn`py dyraלעובדי מוכרם היה לא גם

אלא ע"ב מג בגיטין כדתנן כן לעשות דאסור משום כוכבים

שהיו גויים היו לפיכך דמים בלא לישראל מוכרם היה

עבדים. בהנך לזכות כדי מתגיירים

רבי שהיה נחמיה רבי דברי וכו' שנתגייר איש אחד

ואחד חלומות גירי ואחד אריות גירי אחד אומר נחמיה

גירים אינן ואסתר מרדכי לאגירי נחמיה דרבי משמע

או מלכים שלחן לשום או אשה לשום שמתגייר במי דיבר

וגירי חלומות וגירי אריות בגירי רק אלא שלמה עבדי לשום

דהני מדקאמר דייקו התלמידים רק דיבר, ואסתר מרדכי

מי דכ"ש ש"מ נינהו גירים לאו פחד משום שנתגיירו

שלחן לשום או שלמה עבדי לשום או אשה לשום שמתגייר

הנאה טובת איזו לשום רק יראה מתוך נתגיירו דלא מלכים

גירים. אינם

הזה כבזמן אימא בראלא מרד בתקופת חי נחמיה רבי

ישראל על קשות וגזירות שמד המלכות גזרה ובזמנו כוכבא

ע"י ומומתים מעונים ישראל אז והיו כוכבא בר מרד מחמת

והיינו נהרגו, זמן באותו מלכות הרוגי ועשרת המלכות

נחמיה רבי הזהדקאמר כבזמן שיתגיירו שישראלעד

נתגיירו. שמים דלשם מילתא ומוכחא ונאנקים מאוד מעונים

הזה כבזמן אימא נתגיירואלא אא"כ גירים דאינם משמע

שישראל בזמן נתגיירו ואם ומעונים רדופים שישראל בזמן

נתגיירו אפילו אלא כן, ואינו גירים, אינם בעולם מושלים

דקתני והא הם גרים בעולם מושלים שישראל עדבזמן

הזה כבזמן בצהריםשיתגיירו כשמש מוכח שיהיה עד ה"ק

הזה בזמן המתגיירים שאלו כמו שמים לשם שנתגיירו

מעונים ישראל שהרי מתגיירים שמים דלשם מילתא מוכחא

אלא מסור הדבר ואין כלל, הנאה טובת בגירות ואין ורדופים

שמים לשם מי לקבוע ודור דור שבכל העדה עיני לחכמים

הנאה. טובת לשם ומי

הרחק שפתים ולזות פה עקשות ממך הסר אסי רב דאמר

אדםממך בני ויחשדוהו כחטא שנראה דבר אדם יעשה לא

לי איכפת ומה חטא בי שאין האמת יודע אלהים יאמר ולא

הרבים את מחטיא הוא בכך שהרי עלי, מדברים אדם בני אם

ע"ב) טו (ערכין אמרו שהרי גדולה רעה להם lkוגורם

minyl cr zeper licbn rxd oeyl xtqndשם אמרו lkועוד

oa`a elweql ie`x rxd oeyl xtqndאמרו d"awdוכן xn`

`ede ip` oi`mlera xecl oilekiמישראל שכינה ומסתלקת

מעשים שעשה אחד אותו זה כל לו גרם ומי כך בשל

את שהכשיל הדין את ליתן הוא ועתיד כחשודים שנראים

שלמה ציוה לכך הנורא, זה בעוון עקשותחבריו ממך הסר

ממך הרחק שפתים ולזות שנראיםפה מעשים יעשה שלא

דקתני מדאורייתא לה דריש רבתי כלה ובמסכת כחשודים.

יז הל' פ"ג jecygiהתם `ny el dnecd one xerikd on wgx

"izxnyn z` mzxnye" aizkc ilin ipd `pn dxiara mixg`

`ly cr zxnynd z` xeny izxnyn `l` xne` epi` izeweg

dwegl qpkzלבלתי משמרתי את "ושמרתם התם דכתיב

דאמר וכיון לפניכם" נעשו אשר התועבות מחוקות עשות

" עשות שלאלבלתי להזהירם שבא וגו' התועבות מחוקות"

ה' חוקי את יעשו אלא הגויים עושין שהיו כחוקות לעשות

חוקותי את כלומר חוקותי את ושמרתם לומר צריך היה א"כ

את ושמרתם קאמר ואמאי הגויים חוקות את ולא תעשו

לך לומר אלא qpkizמשמרתי `ly cr zxnynd z` xeny

dwegl"ו"משמרת עצמה העבירה מן להזהר היינו ד"חוקה"

יבואו ידיהם שעל מכוערים דברים לעשות שלא להזהר היינו

מן לדרוש רצה לא שלנו הש"ס אבל בעבירה. אותך לחשוד

ע"א כא לעיל ממנו דרש שכבר מפני הזה "mzxnyeהמקרא

izxnynl zxnyn eyr "izxnyn z`הכא ליה דריש לפיכך

במשלי ebe'מדכתיב jnn xqd.

קבלו לא כיו"ב המשיח לימות גרים מקבלין אין ת"ר

שלמה בימי ולא דוד בימי לא מפרשיםגרים יש

דמקבלים. סברי רבנן אבל היא נחמיה רבי הזו שהברייתא

ודימי המשיח דימות דגרים קתני דלא היא דרבנן נראה ולי

קתני אלא גרים אינם ושלמה גרים"דוד מקבלים "אין

המשיח וכןלימות להתגייר בידם מסייעין אין כיו"בכלומר

שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים" קבלו כלומר"לא

ידידיו ידי על והתגייר שהתעצם מי אבל בידם סייעו לא

גרים" "אינם לעיל קתני נחמיה רבי אבל גר ה"ז ישראלים

נ"ל. כך כלל גרים אינם נתגיירו אפילו כלומר

קרא מאי אלעזר מקראא"ר מאיזה כלומר לנקד צריך כך ֵֵ

כן. למד אתה
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מאותי אפס יגור גור מאותי"הן אפס "יגור להתגייר הבא

הזה בזמן דהיינו יתגייר עמכם אני שאין איתךבעוד גר מי

כמוך גר להיות כלומר "איתך" להיות להתגייר שבא מי

ואינך בעולם כגר מתהלכת את שאף בזמן בעניותך והיינו

טובה יפולבימי ונחלהעלייך חלק לו להיות יפול גורלך על

ו)יפולבעוה"ב. טז (תהלים כמו הוא גורל eltpלשון milag

ilr dxty zlgp s` minirpa il(יד א (משלי litzוכן jlxeb

eplekl didi cg` qik epkeza.

ובעדים רב אמר וכו' איש אשת על הרי"ףהנטען פירשו

יוצא רוכל כגון מיירי מכוער דבר בעידי דלאו והרמב"ם

שראוה ממש זנות בעידי אלא וכיו"ב בסינר חוגרת ואשה

הנטען כנסה דאם מתניתין קמ"ל מאי א"כ ותימה עמו, מזנה

נטען לאו זנות עידי איכא אי ועוד הוא דאורייתא הא יוציא

אשת עם הנואף למיתני למתניתין וה"ל הוא נואף אלא הוא

זו קושיא מיהו יוציא, שכנס אע"פ ידו מתחת והוציאוה איש

השפחה על הנטען דקתני רישא דאגב בדוחק לתרץ אפשר

נמי קתני בעלמא חשוד אלא עדים בלא אפילו מיירי והתם

וי"מ איש. אשת על הנטען ובעדיםסיפא רב דבראמר עידי

בסוגייתנו. ברא"ש עיין מכוער

"שמעתא" להאי "אמרה" רב ושכיב ניים כי אמינא

והגורס ע"בשמעתתאכצ"ל קט לקמן הוא וכן משתבש.

ס ונדה ע"ב כג ובכורות ע"ב וסז ע"א וסה ע"ב מז ובב"ק

ע"א צא לקמן אבל יששמעתאוצ"לשמעתתאע"א, .

רצה שלא רב כלפי כבוד לשון נקט ששת דרב מפרשים

קאמר לכך טעה דרב בפירוש רבלומר ושכיב ניים כי

שמעתא להא ואדרבהאמרה כבוד לשון זה דאין נר' ולי .

שעוסק לכל ידוע היה דרב נ"ל אלא בזה, יש לעג לשון

על ישן היה ולא ולילה יומם התלמידים ובהרבצת בתורה

מאוד עייף שהיה בזמן ואפי' בלילה ולא ביום לא כלל מטתו

הרבה מצוי והיה התלמידים לימוד מניח היה לא אונס כדי עד

ניים והיה אונס מתוך שינה חוטפתו היתה השיעור שבזמן

כי לתלמידים תורתו דברי ממלמל פיו היה הכי ואפי' ושכיב

התלמידים ללמד בתורה ומחציתו בשינה מחציתו מוחו היה

אמרם, שינה מתוך כי מכוונים היו תמיד לא אלו תורה ודברי

אמרו רב ושכיב ניים כי זה דבר ששת רב דקאמר והיינו

עליו. לסמוך ואין

ידו על "והוציאוה" איש אשת על הנטען כתובדתניא

eבגליון l"v`"yx k"ke d`ivedלהגיה צריך דאין נראה ולי ,

אלא ד"ה לקמן שמו יתברך בעזרתו שנכתוב מה עיין כלל

הוציאוה. כל

רב לך ואעפ"כאמר עדים דליכא מיירי ברייתא ההיא לעולם

לאו הא לקלא ואפסקיה אחר דאתא טעמא מינה תידוק לא

דבאמת מפקינן אע"גהכי הדין אתא(כצ"ל)הוא דלא

לקלא ואפסקיה מפקינן(כצ"ל)דאי,אחר עדים איכא

איוכו' מפקינן עדים איכא אי הכלל זהו דלעולם כלומר

ואפסקיה אחר אתא בין לן שני ולא מפקינן לא עדים ליכא

שבא דקתני והא לקלא ואפסקיה אחר אתא לא לבין לקלא

לקלא ואפסקיה קאמראחר אחר(כצ"ל)אע"גהכי דאתא

.וכו'

בנים לה כשאין בניםמבעלהבד"א לה יש מבעלהאבל

תצא רבנןלא בדקו יאמרו ממנו נוציאנה דאם הנטען מן

זה עם וזינתה הראשון הקול היה שאמת ומצאו זה בדבר

וכן פירש"י כך ממזרים בניה את ויחזיקו בעלה תחת בעודה

מהלכות (פ"ב והרמב"ם הרי"ף אבל דמילתא. פשטא משמע

פירשו טז) הל' בניםסוטה לה כשאין הנטעןבד"א אבלמן

בנים לה הנטעןיש תצאמן מדקתנילא בד"אודייקי

תצא לא בנים לה "יש" אבל בנים לה משמע"כשאין"

ה"ל א"כ קאמר הראשון מבעלה דאי קאמר האחרון דמן

לא בנים לה "היו" אבל בנים לה היו" "כשלא בד"א למימר

לא מבעלה בנים לה דאית כיון לרש"י בשלמא וא"ת תצא.

בניה את להחזיק יבואו נוציאנו שאם הנטען מן לה מפקינן

דמפרשי והרמב"ם הרי"ף לפירוש אלא ממזרים מבעלה

בכך מה מהנטען היינו תצא" לא בנים לה יש "אבל

זינתה לא שהרי בממזרי להו מחזיקינן לא הא מידו שנוציאנה

משום זצ"ל מאזוז אלטר הרב פירש בעלה, תחת אלא תחתיו

והיתה בנישואיה עמו שזינתה דכיון לפגומים יחזיקום דא"כ

נראה ולי פגומים. בניה הרי לו ונישאת לו לינשא אסורה

שזינתה הראשון הקול את יחזיקו הנטען מן יוציאוה דאם

ואמרי בנישואיה המזנה אשה של שם לה ויוצא בנישואיה

כך הראשון לבעלה נשואה כשהיתה שזינתה דכמו אינשי

דמי ממזרים ממנו ובניה לנטען נשואה כשהיתה גם זינתה

תמיד. ומזנה השני בבעלה אף מזנה הראשון בבעלה שמזנה

יש "אבל דמפרשי והרמב"ם דהרי"ף לומר לי נראה ולפי"ז

היו אם דכ"ש מודו מהנטען בנים היינו תצא" לא בנים לה

יחזיקו שלא לחוש לנו שיש דכ"ש תצא לא מבעלה בנים לה

ודו"ק. לממזרים מבעלה בניה
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ויש בנים לה ביש למתניתין לה מוקי מילתעדים)לה(רב

הסוגיא.לה בכל וכן נמחקת השניה

ויש בנים לה ביש למתניתין לאוקמי דרב דוחקיה ומאי

משמעעדים ולא סתמא מיירי דמתניתין משום מפרשים יש

דמחלקינן כיון הא לי וקשה עדים. ויש בנים לה כשיש דוקא

מתניתין לאוקמי כרחנו על בנים לה לאין בנים לה יש בין

עדים ויש בנים לה ביש או עדים ואין בנים לה באין או

דחיק עדים ויש בנים לה ביש דאוקים דרב קאמר ואמאי

פירושו דהכי ונ"ל לאוקמילמתניתין. דרב דוחקיה ומאי

עדים ויש בנים לה ביש במתניתיןמתניתין מדקתני הא

yi` zy` lr "orhpd"בעלמא טענה אלא עדים דליכא משמע

דאיכא. הוא

עדים דליכא "אע"ג" בנים לה בשאין צ"ללוקמה

.ואע"ג

דמפקי הוא בעדים וב"ד בב"ד הוציאוה כל וצריךאלא

דההיא "והוציאה" ששת רב דאייתי דלעיל בברייתא להגיה

מידו אותה מוציאין ב"ד ואין עדים בדליכא מיירי ברייתא

ורצונו, מיוזמתו הוציאה הוא הניאלא אימא בעית תריואי

ששתדאותבמתנייתא רב דאייתי (מתניתא לרב מינייהו ת

'eke yi` zy` lr orhpdדקתני מתניתא ההיא ca"`וכן

'eke mipa dl oi`yk(נינהו ולארבי עדים בלא אפילו דמפיק

"והוציאוה" וגרסינן ששת דרב הברייתא את להגיה צריך

מידו. אותה מוציאין ב"ד עדים דליכא מתנייתאדאע"ג הני

.נינהוצ"ל"היא"רבי

וכו' יוצא שםרוכל שהיו כגון והרמב"ם הרי"ף פירשו

ע"א כה לקמן דאמרינן והא micrעדים `kile wiqt `lc `lw

iaxk,מכוער דבר עידי יש אבל ממש טומאה עידי ליכא היינו

בסינרוי"מ חוגרת ואשה יוצא נכנסרוכל בעלה כלומר

דלא ודבריהם כלל עדים ליכא אבל כך אותה וראה לבית

כהלכתא.

הכילה מן למעלה bbaפירש"ירוק dlrnl wex lra `vn

wxi in ezhin lry dlikd(כצ"ל)akeyd `"k dlrnl wexd

yinyz zrya dwwxe ef dzpif jkld dhnl eipteתימה והוא

איכא והא אשתו להוציא לו נאמר כזה דבר בשביל וכי חדא

לפי ועוד רוקה, וירקה מיטתה על לישון דשכבה למימר

ומדקתני ליה מיבעי בכילה למעלה רוק למעלהפירושו רוק

הכילה ירקומן במיטה הישן ולאו מבחוץ הכילה בגג משמע

דוקא קאמר אמאי ועוד שם, ירקו למיטה מחוץ העומד אלא

הכילה מן למעלה הכילהרוק בדופן אפילו פירושו לפי הא

בגג למעלה בין דהיינו בכילה רוק למיתני וה"ל הוא הכי נמי

רוק הבעל מצא אם כ"ש פירושו לפי ועוד בדפנות, ובין

למטה ופניו השוכב אם כי למטה הרוק ירק דמי עצמה במיטה

רוק ונ"ל תשמיש. בשעת הרוכל ורקק זו זינתה הלכך

מי דרך כי מבחוץ הכילה בגג היינו הכילה מן למעלה

חריף פלפל שאכל מי כגון בגרונו ליחה שמרבה שנתחמם

שנתאמץ מי וכן מלאכה באיזו הרבה גופו שאימץ מי וכן

זה רוק הלכך רוקו יורק התשמיש מן וכשקם בתשמיש

עם מזנותו כשעמד ירקו רוכל מבחוץ הכילה בגג שנמצא

אחר בבגד הרוק היה דאי כילה דוקא נקט הכי ומשום האשה,

דרך כי שם וירקתו בגרונה היה רוק האשה שמא אמרינן

וחסים ויקר חשוב בגד הוי כילה אבל וכיו"ב בטלית לרוק

בעל שאינו מי רק בו לרוק ובעלה האשה דרך ואין עליו

לי. נראה כך ירקו הוא בעיניו חשוב הזה הממון ואין הבית

והיינו נקט נקיה לשון אלא דוקא לאו דרוק פירש והמאירי

הוא דוקא לאו הכילה" מן "למעלה דקתני והא זרע שכבת

תשמיש. אחר עצמו שקינח לפי בכילה מקום בכל אלא

ד"ה היורש"י שררה בעלי שלמה ז"לעבדי שהוא לפי

עבדי להיות כדי שמתגיירים היינו שלמה עבדי לשום מפרש

עבד להיות חפץ כך שכל זה הוא מי וכי ליה וקשיא שלמה

שלמה דעבדי ומתרץ כך, בשביל להתגייר שמוכן בעליעד

היו הכתובשררה מלשון מיהו מעבדיו. להיות חפצים והכל

שלמה היה קשה עבודה דאדרבה משמע יז) ב (ב בדה"י

***ד"ה להו. יהב שררה ולאו בעבדיו ס"דעובד הזה בזמן

דמקמי(כצ"ל)וכי הני נינהו(כצ"ל)כל גרים לאו הכי

נבוזראדן didכגון wcv xb oc`xfeap did ayez xb onrp `pz

***ד"ה ע"ב. נז "אמרת"גיטין כאשר וכו' איתך גר מי

***ד"האמרתיצ"ל ובעדים". "שמעתא כצ"ל.להא

לכתחילה"ה"ה***ד"ה "דאפ"ה רבותא וכו' דאפילו

יכנוס ***ד"הלא וכו'כצ"ל. דמפקי הוא בעדים וב"ד

מתניתין" "דוקא למימר רב דמתניתיןצ"לואתא .דיוקא

"מתניתא"***ד"ה והני וכו' .מתנייתאצ"לואבע"א

חוגרות***ד"ה הנשים שהיו מכנסיים כעין הוא סינר

zxbegניעותלצ dy` `dzye 'eke `xfr owiz zepwz dxyr

xpiqaה"א פ"ד מגילה ובירושלמי ע"א, פב oiwzdב"ק

x"` dixg`ln oia diptln oia xpiqa zxbeg dy` `dzy

sew dlray dy`a dyrn rxi`y dyrn iptn diig xa megpz
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dkxck `lye dkxcknמכדרכה באונס אותה ובעל קוף בא פי'

בין בסינר חוגרת שתהא עזרא התקין לפיכך כדרכה ושלא

מלאחריה. ובין מלפניה

מציתוד"ה "דהוי" וכו' .דהוהצ"ללמאי

וכו'ד"ה מ"ד דאיכא להא דמי לא וכו' בקדושיןהלכה

גירי כותים סבר ישמעאל רבי תנאי בה איפליגו ע"ב עה

לתוס' קשיא והכא הן. אמת גירי סבר ור"ע הן אריות

ישמעאל כרבי סבר הן גרים לאו דאמר נחמיה רבי בשלמא

הן גרים בדיעבד ומשמע הם גרים כולם דאמר ההוא אלא

אמת גירי כר"ע אי ס"ל כמאן נינהו מעלייתא גרים לאו אבל

כלל. הם גרים לאו כר"י ואי היא מעלייתא גירות כלומר הן

אריות גירי היינו לאו דהכא אריות דגירי התוס' מתרצים

כלל לע"ז עובדים שאינם אריות בגירי מיירי אלא דכותים

מיראת נתגיירו שלא הם גרים דלאו סבר נחמיה רבי ומ"מ

וההוא עליהן באו דאריות העונש מיראת אלא ואהבתו ה'

כלל ע"ז עובדים ואינם שנתגיירו כיון דמ"מ סבר תנא

ה' את גם עובדים היו דכותים אריות גירי אבל גרים, חשיבי

ור"ע כלל הם גרים דלאו ר"י סבר לכך אלהיהם את וגם

וצדק. באמת ונתגיירו חזרו דלסוף סבר

להוציאד"ה אין "ודיעבד" וכו' הכי .ובדיעבדצ"לאי

נתגיירוד"ה דמעצמן וי"ל וכו' בימי קבלוםלא ולא

לגיותן וחזרו ורביםישראל ואסתר מרדכי גבי כדאשכחן

מתיהדים הארץ חזרומעמי זמן ואחר ישראל קבלום ולא

***בא"ד בהןלגיותן. "שכתב" ספרים .שכתובצ"לויש

אלא*** שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים קבלו לא

גרורים גרים ופירש"ישנעשו ע"ב ג בע"ז הלשון היא כן

גרוריםשם גרים גרים שנעשו op`eאלא oixiibzn odil`n

icar `w l`xyic ozlecb meync opilawn `lבא"ד*** .

דשבת דפ"ב ***בא"דוההואצ"ל"וההיא" דאתיא.

ע"מ גיירני ליה" "ואמרה חייא דרבי כצ"ל.לקמיה

לוד"ה נשאת אם הרוכל מן דתצא אר"ת וכו' רבי אמר

הוי וכו' הבעל מן תצא לומר "ואין" וכו' דכל "קאמר"

רבה בהאשה "ואמר" נישואין דבתר וכדבריקלא כצ"ל,

שמו. עמ' מיאון הלכות לב סימן ה"ג בספר מפורש ר"ת

דפסיק***בא"ד מקלא עדיף לא הכילה בגג למעלה ורוק

בקלא(כצ"ל) אפילו מפקינן דלרבי אמר בסמוך דהא

ברייתא הך מכח מהבעלדפסיק תצא לעולם תימא וכי ר"ל

היינו חיישינן לא נשואין דבתר דלקלא דאמרינן והא קאמר

בגג ורוק ליה חיישינן פסיק דלא קלא אבל דפסיק קלא

משיבין ע"ז ליה חיישינן ולכך פסיק דלא כקלא הוי הכילה

מקלא עדיף לא הכילה בגג רוק אלא כן לומר דאין התוס'

הלכתא פסקינן פסיק דלא דבקלא אמרינן בסמוך דהא דפסיק

כרב אלא כרבי פסקינן לא דפסיק בקלא אבל שתצא כרבי

לגמ' לה ומנה תצא דפסיק בקלא אפילו גופיה דלרבי משמע

הכילה בגג דרוק לגמ' דס"ל משום ודאי אלא רבי סבר דהכי

בקלא הא תוד"ה ע"א כה לקמן ועיין דפסיק כקלא הוי

***בא"ד לאדפסיק. דמבעל הוא פשוט דדבר משמע

בעדים אלא "וביתמפקינן רב דאמר דהא תימא לא ר"ל

האשה עם דמיקל רב לשיטת היינו דמפקי" הוא בעדים דין

עדים, בלא אפילו מפקי דב"ד סבר עמה דמחמיר רבי אבל

כדי דמפקי" הוא בעדים "וב"ד זו בטענה משתמש רב דהא

מדברים דבריו את להוכיח יכול אדם ואין דבריו את להוכיח

ע"כ אלא לכו"ע הואשאינם פשוט ואףדבר אכו"ע ומוסכם

כן סבר בעדיםרבי אלא מפקינן לא ***באדמבעל "ד.

דקתני [אף בקול דמפקי בברייתא קתני דמנטען אע"ג

הראשון מן בנים באין קול] ע"י וכו' שיבושהוציאוה

שלא נדפס סוגריים בין שנדפס מה דכל בדפוסים נפל גדול

הראשון" "מן המילים אחר להדפיסו וצריך הנכון במקומו

להדפס צריך וכך ט"ס כמה הדברים בגוף נפלו דאע"גוגם

בנים(כצ"ל) באין בקול דמפקי בברייתא קתני דמנטען

הראשון אמר(כצ"ל)ואף[מן הא הוציאוה דקתני

בר(כצ"ל) בסמוך(כצ"ל)רבה נחמן הוציאה(כצ"ל)רב

ע"י מפקינן לא מבעלה אפ"ה בעלה ע"י דמשמע תנן

וכו' דאיצטריך והא ולהגיהקול] להעמיד שטרחתי ואף ,

המדפיסים שהוסיפו אינהתוספת זו שתוספת שאמר מי מ"מ

התוס' בגליון הוסיפה מאוד מאוחר חכם אלא התוס' מדברי

וכן אמר אמת – התוס' דברי בגוף הדפיסוה והמדפיסים שלו

ע"א) (כה ***בא"ד שגגה. והיא רבות פעמים ואיןעשו

הא "אני" טמאה שאומרת כיון שריא אמאי לתמוה

כצ"ל.שויתה

ע"א אלאגמראכה נינהו דמאן ליחזי הפוכים מנעלים

המיטה תחת הפוכים מנעלים מנעליםפירש"ימקום

oktde,הפוכים md ixkp ly i`ce dhnl odit(כצ"ל)`ly ick

d`exd xiki.הפוכים מנעלים xtra,מקום ozkitd mewn xkip

dhind zgzyשפירש"י מה .ick oktde md ixkp ly i`ce

d`exd xiki `lyבבית עמה מזנה שהנכרי כיון הא תימה הוא
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הא הרואה יכיר שלא כדי נעליו להסתיר לו מה המיטה על

הפיכת הועילה ומה עצמו אותו גם יראה נעליו את הרואה

שפירש מה גם הפוכיםנעליו, מנעלים mewnמקום xkip

dhind zgzy xtra ozkitdנעליה הניחה היא ודילמא קשה

כלל מוכח שאינו זה דבר בשביל וכי לישון ושכבה הפוכין

השתא פירושו, דהכי ונ"ל שיוציאנה. לבעלה נאמר שזינתה

הפוכיםס"ד שהיומנעלים מנעלים בבית שמצאנו כגון

של אם ידעינן הוה למעלה פיהן הוה ואי למטה פיהן הפוכים

דרוכל או הרוכל עם זינתה ולא הם הבעל של או האשה

לא למטה ופניהן דהפוכין השתא אבל עמו וזינתה נינהו

וזינתה נינהו דרוכל דשמא תצא הלכך נינהו דמאן ידעינן

מיתמה וקא נינהועמו, דמאן ליחזי הפוכים נהפוךמנעלים

או דבעל ואי תצא נינהו דרוכל ואי נינהו דמאן ונראה אותן

ומשני תצא. לא נינהו הפוכיםדאשה מנעלים מקום אלא

המיטה הישניםתחת המנעלים כל את להניח היתה דרכם

מקום וראו לבית מיד נכנסו יוצא רוכל וכשראו המיטה תחת

בקצה ימין נעל ומטולטלים הפוכים המיטה שתחת מנעלים

על הנעלים כל והפוכין שני בקצה זוג מאותו שמאל ונעל זה

המיטה תחת לזנות ונחבאו הרוכל עם שזינתה וניכר צידיהן

המנעלים. מקום ובלבלו

דרבי כוותיה והלכתא דרב כוותיה בישיבותוהלכתא

הקשו שאחריהם וסבוראים כן, פסקו קשיאהסבוראים

אהלכתא וכו'ומשנוהלכתא דפסיק בקלא הא קשיא .לא

עדים וליכא פסיק דלא איכאקלא אבל טומאה עידי ליכא

מכוער דבר תצאכרביעידי הנטען כנס ואם הבעל מן דתצא

בעידי אלא הנטען מן ולא הבעל מן נפקא לא לרב אבל ממנו

ממש. כרבטומאה עדים ואיכא דפסיק דקאמרקלא הא

עדים" דפסיק"ואיכא קלא ור"ל המעתיקים תוספת הוא

היה דא"כ שיבוש והוא רב, כדאמר עדים דאיכא עד תצא לא

עדים" "ואיכא מאי עדים" דאיכא "עד דפסיק קלא לומר לו

ט עדי איכא אי תוספתועוד אלא אהני, מאי דפסיק קלא ומאה

קאמר רבי דגבי שראו לפי הוא פסיקהמעתיקים דלא קלא

עדים" רב"וליכא גבי אף "ואיכאהעתיקו דפסיק קלא

כרב כרבוצ"לעדים" דפסיק לאקלא דפסיק קלא כלומר

הגירסא היא וכן כרב הנטען מן ולא הבעל מן לא מפקינן

וברשב"א קלד שאילתא בלק פרשת אחאי דרב בשאילתות

שכן בעיני הוא פשוט ודבר דתניא הא ד"ה ע"ב כד לעיל

הנכונה. הגירסא היא

אם לי מקוםאמרה דכל הגמ' פירשה ע"ב לא בקדושין

וכי וא"ת שגידלתו. אומנת היינו אם לי אמרה אומר שאביי

יתום שאביי לפי וי"ל ההלכה. את לפסוק סמכינן אאומנת

וכל אם רבה לאשת קורא היה רבה בבית ונתגדל מלידה היה

שהיא רבה אשת היינו אם לי אמרה אביי שאומר מקום

הדור. גדול שהיה מבעלה כן שמעה ובודאי אומנתו

ופלגא יומא דמתא העירדומי אנשי שיהיו עד העיר חשודי

בן כלומר הכפר חשודי אבל ומחצה. יום זה במעשה סחים

קלא נמי ומחצה יום במעשיו סחים אין אפילו שנחשד כפר

כבר שעות ובכמה הם מעטים הכפר דבני הוא פסיק דלא

מרובים העיר בני אבל בו סחים אין וכבר לכולם נתפרסם

מתפרסם הדבר אין אחד וביום לשני מאחד ומספרים הם

דפסיק קלא חשיב ומחצה יום בו סחו לא אם לפיכך לכולם

לא לפיכך זו לשמועה מאמינים העיר בני היו שלא שלפי

וי"ג לפרסמה. ופלגאהמשיכו יומא כלומרדומימתא

בספר גריס וכן ומחצה יום בו שסחים ומחצה יום חשדנות

שמו. עמ' מיאון הלכות לב סימן גדולות הלכות

וביני ביני פסק דלא אלא אמרן יצאולא שלא פירש רש"י

הרמב"ם לשון מפשט אבל הלעז. הוא שקר לומר אחר קול

משמע הפוסקים וביניושאר ביני פסק ברצףדלא שהיה

וביניאחד ביני פסק אבלאבל ומחצה יום בו סחים שהיו

שהיו וכגון ופוסקין, סחים ופוסקין סחים אלא אחד ברצף לא

את ושאלנו ובאנו ומחצה יום באותו לעיר נכנסים איש מאה

ברחוב בהולכם משהו שמעו אם בבוקר לעיר שנכנסו אלה

פלונית עם עבירה שעשה בפלוני סחים שמענו ואמרו העיר

לא ואמרו בצהרים לעיר שנכנסו אלה את שאלנו ואח"כ

סחים שמענו ואמרו בערב הנכנסים את ושאלנו דבר שמענו

אבל וביני ביני פסק זהו פלונית עם עבירה שעשה בפלוני

לא זהו בפלוני סחים שמענו אמרו לעיר הנכנסים כל אם

וביני. ביני פסק

פסק הא וביני ביני פסק הוסיףאבל ע"ב יח מו"ק במסכת

hap xcd la` hap xcd `lc `l` oxn` `le`lאם כלומר

דלא קלא זה הרי ומחצה ליום שוב הקול חזר שפסק אחר

פסיק.

יראה מחמת פסק דלא אלא אמרן שלמהולא של בים

מחמת ודאי שפסק דוקא דלאו פירש יח סימן יבמות מסכת

פסק. היראה שמחמת לדבר רגלים שיש כגון אלא היראה

הקול שהחל שמיד ואמרו עדים שבאו כגון דדוקא נראה ולי
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עדים ליכא אם אבל בו למדברים שירע הנטען איים לצאת

הקול פסק יראתו שמחמת לטעון יכולין אין הנטען שאיים

הקול יצא אמאי דא"כ ממנו יראים העיר בני אין ודאי דהא

מתחילה.

אויבים דליכא אלא אמרן דנטען,ולא אויבים הרי"ף פירש

דאשה אויבים פירש יד הל' סוטה מהלכות בפ"ב והרמב"ם

שאף דבעל או דנטען או דאשה אויבים נראה ולי דנטען, או

שיוציאנה כדי אשתו על רע שם להוציא עלולים הבעל אויבי

בביתו. מחלוקת לעורר וכדי

הוציאוה התם דמי הוציאוהמי ב"ד משמע רבים לשון

נמי הכי זה עון בשביל מבעלה הוציאוה דב"ד וכיון ממנו

הבועל, מן אותה "הוציאה"מוציאין המוציאצ"לוהכא

קתני eke'הכא xcp meyn ezy` z` `ivendמרצונו דמשמע

להוציאה ליה כפו הוו לא ב"ד מוציאה הוה לא ואי הוציאה

להוציא. אותו כופין ב"ד אין נמי החזירה אם הלכך

אהדדי "דמי" שפיר ***דמוצ"לא"ל רבנן. אמור הכא

רבנן אמרי נמי" "התם ***וכו' "אמרינן"כצ"ל. הכא

וליתיה בקלא ביה הבעלאמריצ"לקם את הרואים כלומר

הבעל שבדק אחר בודאי הם אומרים אשתו את מחזיר הזה

החזירה. ולכך נכונים שאינם מצא השמועות את

וליתיה בקלא ביה גרסקם דליתיהרש"י בקלא ליה .קים

וכו'במשנה בפני ואמר הים ממדינת גט אתאהמביא

בפני לומר צריך ואינו הים ממדינת גט המביא את לאפוקי

ע"ב ו בגיטין כדאיתא לא"י מבבל המביא כגון ובפ"נ נכתב

ה"י. גירושין מהלכות פ"ז וברמב"ם

דייקאגמרא אשה מר דאמר קסמכינן עליה דלאו מת והא

אח"כומינסבא ואפילו כלל קסמכינן עליה דלאו ס"ד השתא

באו או היה גוי בעלה שמת לה שהעיד עד שאותו הוברר

שראית מעיד שאתה יום באותו ואמרו והזימוהו עדים שני

תצא לא נמי אחר במקום היית עמנו פלוני במקום מת אותו

האשה בדיקת על אלא כלל סמכינן עליה דלאו מבעלה

ואעפ"כ אשתוסמכינן את ישא לא אפילוקתני אלמא

ומשני אשתו. את ישא לא נמי כלל עליה סמכינן התםכשלא

בעלה שמת לה שהעיד כתבאבעד סמכינןליכא עליה הלכך

והזימוהו עדים שני שבאו או הוא שגוי הוברר אח"כ ואם

מבעלה, מא"יהכאתצא גט המביא כתבאגבי ולאואיכא

היה הגט את שהביא שאותו הוברר ואפילו כלל סמכינן עליה

עליה דלאו בה לן לית והזימוהו עדים שני שבאו או גוי

המביא אף ודילמא וא"ת סמכינן. אכתבא אלא כלל סמכינן

מוחלטת הוכחה הכתב דאין סמכינן לבדו הכתב על לאו מא"י

המביאו ועל הכתב על אלא הוא מזוייף למימר איכא דהא

שאח"כ או גוי היה שהמביאו הוברר אח"כ אם ולכן סמכינן

המביא על דאף כיון קשה וא"כ גט הוי לא המביא הוזם

ראיה הש"ס מביא לכך אשתו, את לישא יכול אמאי סמכינן

מוחלטת הוכחה בכתב דיש סמכינן לבדו הכתב דתנןדעל

מוכיח שהכתב למיתה גט בין "מוכיח"מה לכתב ומדקרי

הכתב את לזייף דאפשר ואע"ג מוחלטת, הוכחה בו יש ש"מ

הוכח שלא זמן כל הלכך כתב לזייף העולם דרך אין מ"מ

מיירי דהתם ואע"ג מוחלטת. הוכחה הכתב הרי מזוייף שהוא

לא ודאי בזה וא"כ ובפ"נ בפ"נ שיאמר וצריך מחו"ל במביא

דקתני כיון מ"מ לבדו אכתבא "מוכיח"סמכינן שהכתב

מוכיח לבדו הכתב דבעלמא משמע ניצחת הוכחה לשון

הוכחה מוכיח הכתב אין מקום בשום דאי ניצחת הוכחה

מוכיח. שהכתב קתני אמאי א"כ ניצחת

להרגו מצטרפין ואחר הוא לאונסי רבעני תימאפלוני לא

בשל שונאו והוא לאונסו רבעו שהרי עליו להעיד הוא פסול

מי אלא לעדות פסול שונא אמרו שלא הוא כשר אלא כך,

אבל שונאו היה נמי מעיד הוא שעליו מעשה אותו שמבלעדי

כלל. שונאו היה לא מעיד הוא שעליו מעשה אותו אלמלא זה

רשע עם ידך תשת אל אמרה והתורה הוא רשע לרצוני

חמס עד להיותלהיות חמסמדקאמר במיעד דמיירי משמע

ד"חמס" ממון ממנו להוציא שקר עדות בחבירו שמעיד

שמעיד אחד עד לחבירך יש אם כלומר גזול ממון משמע

תתחבר אל ממון ממנו להוציא ראובן נגד שקר עדות בשבילו

ממון להוציא שקר עדות להעיד שני עד לו להיות עמו

דוקא מיירי לא קרא דההוא לחדש אתא יוסף ורב בגזלנות,

ממון הוצאת בה שאין בעדות אפילו אלא ממון בעדות

אלא שקר בעדות דוקא מיירי לא קרא דההוא וכן מהנתבע

רשע, עם יחד תעיד אל אמת עדות להעיד בא אתה אם אפילו

ידך תשת אל שכתוב דאע"פ יוסף רב מלמדנו מזו וגדולה

שלא לעד היא שההזהרה דמשמע חמס עד להיות רשע עם

שלא הזהיר לב"ד אלא כלל לעד זו הזהרה אין רשע עם יעיד

כשר. אחר עד עמו שיש ואע"פ להעיד לרשע יתנו

הוא רשע וטובהלרצוני לרצוני רבעני פלוני דאמר כגון

רשע אינו עדות בשעת הרי תשובה עשה אם אבל לי היא



eaydnlg`e ע"אקעח כה

חייב והוא לרצונו שנרבע דכיון נראה ולי לעדות. ומצטרף

אינו רשע משום שפסול מי דכל תשובה לו מועלת אין מיתה

שי עד הגזלן כגון עונשו שיקבל עד לכשרותו שיבחוזר

וזה שנתחייב מלקות שיקבל עד מלקות שנתחייב ומי הממון

תשובה לו נחשב ואין סקילה חייב הוא הרי לרצונו שנרבע

אינו מת והוא עונשו שיקבל ואחר עונשו שיקבל עד שלימה

פלוני להעיד יכול תשובה דבעשה אמרת דאי להעיד, יכול

דקתני מהמשנה מקשה מאי א"כ לרצוני "eizbxdרבעני

`d ezy` z` `yi `lc edip `ed "ezy` z` `yi `l edepbxd

'eke ipelt sqei ax xn`de `ypz xg`lמיירי דמתניתין נימא

ורב לאחר ותנשא לעדות כשר ולפיכך תשובה שעשה כגון

דרשע להרגו מצטרף אינו לרצוני רבעני פלוני דאמר יוסף

אפילו דא בכגון ע"כ אלא תשובה עשה בשלא מיירי הוא

לעדות. פסול תשובה עשה

ד"ה "והפכו"רש"י הם נכרי וכו' הפוכים צ"למנעלים

***ד"הוהפכן שנדרה. לנדר היתר שיש וכו' נדר משום

***בא"דאפילוצ"ל"אם" "הוי. מהשתא לה מגרש ואי

"דשנואה" ודאי ***ד"הגט" "הוציאה"כצ"ל. הכא

***ד"ההמוציאצ"ל נחמן. "בר" .ב"רצ"לורבה

"הוא"***ד"ה מגונה וכו' מיותר.הואמילתואכתי

כשכנס***ד"ה "הא" התם היא ***בא"דולא כצ"ל.

חזר "דליתיה" בקלא ליה קים ***ד"המדהחזירה כצ"ל.

אשתו "את" ישא לא הרגנוהו הרגתיו ***ד"המת כצ"ל.

עד רשע תשת אל אמרה והתורה וכו' יהודה איןרבי

לפסוק רש"י וכוונת מקום בשום כזה mrפסוק jci zyz l`

qng cr zeidl ryxט בסנהדרין הגמ' לשון בזה אחז ורש"י

ועוד. ע"ב

ל"שתוד"ה ליה אית גופיה רב ומיהו דפסיק בקלא הא

פסיק דלא קלא ול"ש דפסיק קאמרקלא רב דהא

קלא ולא דפסיק קלא לא כלום מועיל אין משמע "ובעדים"

קאמר לא רב אי ועוד מועיל, עדים רק אלא פסיק דלא

מודה פסיק דלא בקלא אבל דפסיק בקלא אלא עדים דבעינן

לתרוצי ה"ל אהלכתא" הלכתא "קשיא פריך כי א"כ לרבי

דלא בקלא הא דפסיק בקלא הא פליגי לא פליגי סברת מי

דלא בקלא דיבר ורבי דפסיק בקלא דיבר רב כלומר פסיק

בקלא הא קשיא "לא קאמר אלא הכי קאמר ומדלא פסיק

קשיין לא דהלכתא משמע פסיק" דלא בקלא הא דפסיק

דלא בקלא ואידך דפסיק בקלא נאמרה זו דהלכתא אהדדי

ליה שנא לא מינייהו חד דכל פליגי ודאי ורבי רב אבל פסיק

פסיק. דלא לקלא דפסיק קלא בין

אלאד"ה ליה גרסי לא ישנים בספרים דמי מי ואכתי

תנן הוציאה נחמן ב"ר ורבה והכא(כצ"ל)גרסי בעל הכא

בגיליון)בעל שתיקנו וכמו להיות שצריך ברור הכא(כן

הוא שינויא חד היא ולא עד וכו' רבנן גירסתאמור היא

הרא"ש. בתוס' כמובא נחמןר"ח ב"ר ורבה פירושו והכי

תנן דתנן(כצ"ל)הוציאה והכא(כצ"ל)וכיון הוציאה

בועל(בעל המעתיקיםוהכא שיבוש והם נמחקות אלו מילים

התוס') דברי הבינו קתנישלא ואפ"ה ב"ד ולא הוציאה

יוציא כנס ואם כלבמתניתין מרצונו המוציא אפילו אלמא

יוציא כנס ואם יחזיר לא רע שם משום אשתו את שהוציא

יוציאא"כ כנס אם נמי בגיטין דהתם ויפה(כצ"ל)ה"ה

נחמן ב"ר רבה בקלא.פשט ביה קם וכו' היא ולא ומסיק

משום(כצ"ל)מהר"לדליתיה אינו להחזיר שאסור

סברי דהא רע שם משום לו שאסורה העולם שסבורים

משום או קלקול משום אלא דליתיה בקלא ביה דקם

כנספריצות "ואם דקתני ממשנתינו ראיה להביא אין כלומר

רע שם משום להחזירה עליו אסרו דבמשנתינו יוציא"

ול להחזירהשעליה לו שאסור דכל יוציא כנס אפילו כך

אם מעצמו הוציאה ל"ש ב"ד הוציאוה ל"ש רע שם משום

שם משום אינו להחזירה לו שאסור מה התם אבל יוציא כנס

מי וכל פריצות משום או קלקול משום אלא שעליה רע

משום או קילקול משום אשתו את להחזיר עליו שאסרו

יוציא. לא כנס אם קילקולפריצות אחרמשום שמא

יצא ואח"כ בנים לו ותלד לאחר ותינשא תלך בגט שהוציאה

יודע הייתי אם זה ויאמר הוא דשקר הראשון הלעז על קול

מבטל ונמצא אשתי את מגרש הייתי לא הלעז היה ששקר

ממזרים. השני מן ובניה ועוקרו למפרע גיטו משוםאת

עליהפריצות שיצא עד פריצות מנהגי נוהגת שהיתה משום

לעולם. אליו יחזירנה שלא אותה קנסו לפיכך בעיר רע שם

"אותה" מדמה היה דהיאך לר"י .אותםצ"לוקשיא

שיטעו סברא" "אין היא ולא כצ"ל.ומסיק

אתד"ה ישא לא במת דאפילו כיון הרגנוהו הרגתיו מת

הרגנוהו למיתני צריך הוה לא דקתניאשתו הא תימא וכי ,

תנשא, לאחר בהרגנוהו דאפילו ליה קתני לרבותא הרגנוהו

דהא כן, לתרץ תנשאאין לאחר בהרגתיו וא"כואפילו

את ישא לא דאפ"ה לרבותא "מת" והרגתיו מת רק ליתני
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למה הרגנוהו תנשא לאחר דאפ"ה לרבותא ו"הרגתיו" אשתו

ע"כ אלא וכו'לי יהודה דר' משום אלא ליה תני .ולא

דלרצונוד"ה דסובר דבסמוך לרבא אפילו וכו' ואחר הוא

כשר האנמי הלכך דיבורא דפלגינן רבא דסבר משום היינו

"לרצוני" דסיים והא ליה מהימנינן רבעני" "פלוני דקאמר

ליה מהמנינן לרצונולא שנרבע עדים כשיש הוימ"מ ודאי

שכתבו מה לרצונו. שנרבע עדים איכא דהא ופסול רשע

אחדהתוס' כנמצא "הוי לרצונו שנרבע עדים כשיש מ"מ

פסול" או קרוב למימרמהן להו הוה ולא אריכות לשון הוא

עדים". איכא הא לרצונו שנרבע עדים כשיש "מ"מ אלא

ע"ב דאמריגמראכה ניקודואנא לפיכך יחיד לשון ִ

אינשי" "אמרי וכן דאמרי" "איכא אבל הר' תחת ֵֵבחיריק

הר'. תחת בצירי מנוקדים לפיכך הם רבים לשון וכיו"ב

ורגילין היא עילגים לשון הבבלית הארמית כי הורתיך וכבר

את להשמיט הן רגילין ובפרט רבות אותיות בה להחסיר

"הכי" כמו בדורנו הצרפתים כעין במילה האחרונה האות

"בהו" להון במקום "להו" תוב במקום "תו" הכין במקום

כאן וכן הרבה, וכן ידעין במקום "ידעי" בהון במקום

ניקודו לפיכך אמרית של קיצור הוא יחיד לשון ִִ"אמרי"

אמרין של קיצור הוא רבים לשון "אמרי" אבל ֵֵבחיריק

בצירי. ניקודו לפיכך

עצמו משים אדם ואין עצמו אצל קרוב אדם אמר רבא

יכולרשע אדם שאין וכשם עצמו אצל קרוב אדם כלומר

יכול אדם אין כך לחובה ולא לזכות לא קרובו על להעיד

רשע עצמו לשים לא לחובה ולא לזכות לא עצמו על להעיד

רבעני "פלוני שהעיד מי לפיכך צדיק. עצמו לשים ולא

"פלוני דאמר דרישא להרגו מצטרפין ואחר הוא לרצוני"

עדות עדותו אין "לרצוני" דאמר וסיפא עדות עדותו רבעני"

"הרגנוהו" או "הרגתיו" שהעיד זה ואף דיבוריה, דפלגינן

כלום עצמו על עדותו ואין רשע עצמו משים אדם דאין כיון

דאמר סיפא ליה מהימנינן בעלה" "מת דאמר רישא לפיכך

כגון דוקא והיינו ליה מהימנינן לא הרגתיו" שאני "לפי

דבריו לפלוגי דאיכא הרגתיו" שאני לפי בעלה "מת שאמר

דבריו לפלוגי ליכא בעלה" את הרגתי "אני אמר אבל

הא לאחר. ולא לו לא אשתו תנשא ולא הם אחת דמקשה

רבא עצמודקאמר משים אדם ואין עצמו אצל קרוב אדם

עדותורשע אין עצמו אצל קרוב דאדם דכיון הוא דוקא לאו

צדיק לעשותו ובין רשע לעשותו בין כלל עדות עצמו על

רבעני "פלוני יוסף דרב מילתיה על קאי דרבא משום אלא

רבא קאמר לפיכך רשע עצמו לשים בא דהתם ואיןלרצוני"

רשע עצמו משים .אדם

דאמרי אנא יוסף רב לך ומיאמר דיבורא פלגינן דלא

אינו דדבריו ברישא אף דדבריו בסיפא רשע עצמו שמשים

לרבנןנאמן והאאפילו דיבורא פלגינן דלא סברי רבנן דאף

לאו הרגנוהו הרגתיו דאמר דההוא עדות רבנן דמכשרו

אלא דיבוריה דפלגינן בהמשום דאקילו אשה עדות שאני

אתרבנן ההורג כגון דאורייתא רשע אפילו בה ומכשרינן

דאמרהנפש מנשה בעדותורב מכשרינן דרבנן גזלן דדוקא

לא דאורייתא גזלן אבל יהודהאשה יהודהכרבי רבי דבין

ובין יהודה רבי ובין דיבורא פלגינן דלא סברי רבנן ובין

טפי מקילי דרבנן אלא בה אקילו אשה דבעדות סברי רבנן

כגון דאורייתא ברשע אפילו מקילינן אשה דבעדות ואמרי

אשה בעדות מקילינן דלא סבר יהודה ורבי הנפש את הורג

הנפש את הורג אבל דדבריהם גזלן כגון דרבנן באיסורי אלא

והיינו מקילינן לא אשה בעדות אפילו הוא דאורייתא דרשע

מנשה. כרב

הורגיו עם הייתי אני קתניבאומר אמאי א"כ וא"ת

שותף דמשמע "הרגנוהו" בין יש גדול הפרש הא "הרגנוהו"

דבאמת ונ"ל הורגיו". עם הייתי "אני לבין בהריגתו הייתי

יהודה רב וקאמר "הרגנוהו" עםאמר הייתי "אני באומר

לדבריוהורגיו" טעם ונתן חזר א"כ אלא נאמן אינו כלומר

השתתפתי שממש אינו "הרגנוהו" לכם שאמרתי מה ואמר

לשוד שותפם הייתי הורגיו" עם הייתי "אני אלא בהריגתו

דהייתי וכיון זו של בעלה את חבירי הרגו השוד כדי ותוך

בהריגתו שותף אני כאילו מצפון יסורי בי יש לשוד שותפם

"הרגנוהו". לכם אמרתי ראיהוהתניאולכך להביא בניחותא

ומשים עדות שמעיד כל יהודה דלרבי יהודה דרב לדבריו

באופן דבריו ומפרש אמתלא נותן ואח"כ בעדותו רשע עצמו

דתניא אדיבוריה סמכינן רשע נעשה וכו'שאינו לו .אמרו

משם יהודה רבי להם עםראיהאמר הייתי אני באומר

בעלה"הורגיו את הרגתי "אני אמר דמעיקרא אע"ג

עם הייתי "אני ואמר דבריו פירש לבסוף מיהו כדאמריתו

וכיון אני ולא הרגוהו והם לשוד הייתי שותפם הורגיו"

הרגתיו אני כאילו מצפון יסורי לי היו לפיכך שותפם דהייתי

התירו הכי ומשום בעלה" את הרגתי "אני דאמרתי והיינו

אמתלא נותן שאח"כ כל יהודה דלרבי למדת הא אשתו, את

סמכינן רשע עצמו משים שאינו באופן ומפרשם לדבריו
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אח"כ פירש אם "הרגנוהו" דאמר במתניתין ואף אדיבוריה

סמכינן הורגיו" עם הייתי "אני רק בהריגתו שותף היה דלא

רשע סוף דסוף ואע"ג בגמ'. יהודה רב וכדאמר אדיבוריה

לעדות הוא כשר אעפ"כ ושודד, גונב שהיה הודה שהרי הוא

והוא ושודד גונב שהיה עליו שיעידו עדים שני אין שהרי

הייתי "אני אמר אלא וגונב שודד שהיה פירש לא נמי עצמו

ומצד הרגו שלא לנו פירש אחד דמצד כיון הלכך הורגיו" עם

לעדות כשר ה"ז ושודד גונב שהיה בפירוש אמר לא שני

דאמר דהא מפרשים יש דמחמיר. יהודה לרבי אפילו אשה

יהודה הורגיורב עם הייתי אני דקתניבאומר הא ה"ק

"אני אלא כלל קאמר הרגנוהו לאו "הרגנוהו" במתניתין

צריך יהודה רב היה דא"כ ואינו, קאמר, הורגיו" עם הייתי

אלא הכי קאמר ומדלא הורגיו עם הייתי אני "אימא" לומר

הורגיוקאמר עם הייתי אני דבאמתבאומר כדפירשנו ש"מ

דבריו ופירש אמתלא נתן מכן דלאחר אלא "הרגנוהו" אמר

הגמ' דקאמר דהא מפרשים הם עוד הורגיו". עם הייתי "אני

וכו' לו אמרו ברייתאוהתניא מההיא להביא הגמ' כוונת

הורגיו", עם הייתי "אני היינו דמתניתין ד"הרגנוהו" ראיה

אלא "הרגנוהו" דאמר כלל מיירי לא ברייתא דבההיא ואינו,

ראיה ממנה להביא לך יש אדרבה וא"כ "הרגתיו"

וכ"ש הורגיו" עם הייתי "אני היינו דמתניתין ד"הרגתיו"

הא אשתו תנשא לא הרגתיו האומר אמאי מתניתין דקשיא

הורגיו עם הייתי אני אלא קאמר ממש הרגתיו דלאו כיון

מההיא להביא הגמ' כוונת אלא להתירה, צריכים היינו קתני

זו בעדותו רשע עצמו ושם עדות שהעיד דכל ראיה ברייתא

משים שאינו באופן דבריו ופירש אמתלא נתן אח"כ אם

שפירשו ומה לעיל. וכדפירשנו אדיבוריה סמכינן רשע עצמו

mrבתוס' iziid ip` xne`k dyrp edepbxd xn`c b"r`c

eibxed.הוא תימה

קפוטקיא נחלבמגיזת נקרא והיה בקפוטקיא היה נחל

ובמ שיוכלוקפוטקיא אדם לבני מעבר עשו בנחל אחד קום

כתיב קפוטקיא. מגיזת נקרא היה והוא הנחל את לעבור

כג לב weaiבבראשית xarn z` xearieבתרגום ומתרגם

מגיזת ולפי"ז יובקא" מגיזת ית "ועבר ב"ע ליונתן המיוחס

מד לג במדבר דכתיב הא וכן נחל מעבר iiraהיינו epgie

mixardלהם אחד ועניין עבראי" במגיזת "ושרו שם תרגם

שפירש כמו אבנים של גל בו שהניחו מקום פירושו עיים כי

גבי יב ג מיכה בספר דוד didzבמצודת miir milyexieואף

בנחל אחד במקום נותנים היו נעשים היו כך הנחלים מעברי

והיינו עליהם מהלך הנחל את לעבור והרוצה אבנים הרבה

מעברים שני בו והיו היה נחל מקום באותו העברים" "עיי

להלך אבנים נתנו בנחל מקומות שבשני לשני האחד סמוכים

"עיי המקום נקרא היה לפיכך הנחל את לעבור עליהם

חנו ושם עליהם לעבור בנחל שנעשו עיים כלומר העברים"

מקומות הם כי בע' לעיים קרוב בא' איים דאף ונ"ל ישראל.

יושבים אדם ובני ואבנים חול בהם הביאה שהרוח בים

הים. בתוך ביבשה עליהם

קתני ליסטים אתוהא שמלסטם מי אלא ליסטים מיקרי לא

לא הורגן ואינו ממון מהן וגונב השודדן אבל והורגן הבריות

ומשני ליסטים, ליסטיותמיקרי ע"י שהיהשנתפס כיון

היה לא דהוא אע"ג עמם יחד ונתפס ליסטים של שותפן

ליסטים ליה קרו ממון וגונב שודד רק אלא והורג מלסטם

שיצאבהדייהו. קתני(כצ"ל)והא שלליהרג ב"ד ואפילו

ליסטים ע"כ אלא מיתה בעונש הגנב את מענישים אין גויים

ומשני היה, וקטליממש דייקי דלא דעכו"ם דינא בי

של ב"ד אין שותפים שהיו פושעים של חבורה כשתופסים

עצמה ברציחה משתתפים היו שלא אלו בין מבחינים עכו"ם

הרציחה את מבצעים שהיו אלו לבין ובשוד בגניבה רק אלא

שליחים שרצחו דאותם מוות עונש לכולם גוזרין והיו עצמה

לדבר שליח דאין סברי ישראל של ב"ד אבל היו, כולם של

היו שלא שותפיהם אבל מומתין עצמן והרוצחים עבירה

ממונות. בדיני נידונים וגונבים שודדים היו רק רוצחים

ישאנהבמשנה בפניו שחלצה או הקטנהמיאנה כשתבוא

שתשב ליבה על לדבר הדיינים צריכין בבעלה למאן לב"ד

השיאוה לא דהא בו תמאן ולא שתגדיל עד לפחות בעלה עם

דחכם והו"א הפקר מנהג בה ינהגו שלא כדי אלא ואמה אחיה

ולפיכך בה נתן עיניו שמא ישאנה לא בפניו הבת שמיאנה

דישאנה קמ"ל בעלה עם שתשב הרבה ליבה על דיבר לא

היבמה לפניו כשבאה וכן חשידי, לא שלושה דהם דכיון

לדבר הדיינים צריכין לקחתה חפץ לא שהיבם מפני לחלוץ

שמא ישאנה לא בפניו חלצה דאם והו"א שייבמנה ליבו על

חשיד דלא קמ"ל היבם לב על היטב דיבר ולא בה נתן עיניו

ב"ד. שהוא מפני

ישאנה התירה דליכאהא ישאנה התירה דאם פשיטא תימה

דמיירי ונ"ל ממתניתין, לה לדיוקי צריכינן ומאי כלל חשדא

שהיה היה כדין שלא שהתירה שמה אח"כ שנתברר כגון

ולפיכך בה נתן עיניו שמא ניחוש דתימא מהו לאוסרה צריך
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והוא בעלה וימות עליו שתעבור כדי הנדר את לה התיר

דתניא `mישאנה aizkc mc` ly ezy` dzn mixcp oeera

jizgzn jakyn gwi dnl mlyl jl oi`לב בשבת כדאיתא

האשה דאם ומסתבר נדרו על ועבר נדר כשהבעל והיינו ע"ב

לנו ויש משכבה דהוא בעלה מת נדרה על ועוברת נדרה

קמ"ל ישאנה שלא ישאנהלגזור התירה אופןהא דבכל

לאוסרה ראוי שהיה כהוגן שלא התירה אפילו שהתירה

בעלה. שימות שרצה חיישינן דלא ישאנה

וכו' מתיר מצי מי חד בחד אילימא עסקינן קאיבמאי לא

נפשה באפי מילתא אלא שריא" התירה "הא דלעיל אדיוקא

דפשיטא בהדיא) כן שכתב מנוח בחכמת ראיתי (ושוב הוא

להתירה יכול שהיה משום אלא עליו אסרוה דלא לש"ס ליה

לעצמו שחמדה בו לחשוד האדם לבני ויש ואסרה לבעלה

אסור אינו דאסרה אע"ג להתירה ביכולתו היה לא אם אבל

קבעי להכי מצילשאתה מי חד בחד אילימא עסקינן במאי

וכו' והאמר בשלושהמתיר נדרים היההתרת דלא וכיון

בה, אסור להיות לו אין דאסרה אע"ג להתירה אלאיכול

ואסרהבתלתא נינהו תלתא דהא להתירה יכול דהיה וכיון

ישאנה לא וכו'לפיכך והתנן חשידי ומסיקמי בחד. לעולם

מומחה ביחיד ה"נ מומחה ביחיד ר"י אמר ר"ח וכדאמר

אסרה והוא להתירה יכול והיה מומחה יחיד דהוא וכיון

ישאנה. לא לפיכך

"בתרי" הא דב"ד תריצ"לטעמא אבלבי בתוס', הוא וכן

ראשונים .בתריבהרבה

קמ"ל שנים בפני מיאון ממ"ד לאפוקי קמ"ל גופה היא

בג' וכיוןמיאון חשדא ליכא בתרי חשדא איכא בחד לעולם

ביחיד דאינו משום חשדא ליכא דבמיאון למימר אתא דתנא

שאינו "מפני ישאנה בפניו שחלצה או מיאנה למיתני ה"ל

נמי לאשמועינן אתא אורחיה אגב אלא בהכי וסגי ביחיד"

קתני לכך מיאון הוא c"aבכמה `edy iptn.בשלושה כלומר

פפי רב דבי זוטי היהרב האחד לפיכך הוו זוטי רב תרי

ע"ב לא במנחות נזכר והוא סתם זוטי רב בש"ס `xnנקרא

'eke iztcn dinxi ax xn` ikd iy` axl ihef ax dilואע"ג

כתוב שלנו ihefדבדפוסים daxוצ"ל הוא ihefשיבוש ax

ע"א לו בבכורות נזכר הוא עוד וברא"ש, ברי"ף הוא וכן

`piaxl ihef `ax dil xn`וצ"לihef ax,ברא"ש הוא וכן

שמודפס בש"ס מקום בכל ihefוכן `axאוihef daxצ"ל

ihef axאשי רב של חבירם הששי בדור בבלי אמורא והוא

היו לפיכך החמישי בדור בבלי אמורא הוא והשני ורבינא.

שמו ittמציינים ax iac ihef axמבית זוטי רב כלומר

ע"א קנז שבת בש"ס פעמים שלש ונזכר פפי. רב של מדרשו

jxevl zaya mixcp oixitn "`tt" ax iac ihef ipzc rny `z

zaydוצ"לittע"א עז נדרים ,itt ax iac ihef ipzc y"z

zayd jxevl `l` mixcp oixitn oi`,והכאihef ax edl ipz

`iven epi` qpk xne`d ixack itt ax iac,תלתא הני ובכל

בבית משניות שונה תנא שהיה ונראה "תני" הש"ס קאמר

פפי. רב של מדרשו

סברא או מרבותיךגמראפי'גמרא קיבלת סבראקבלה או

מרבותיו דאי היא עצמו סברת ודאי תימה מדעתך. סברת

שמע שמהם רבותיו בשם אומרה אשי רב היה ודאי קיבלה

exne` mya xac xne`d lk `pipg x"` xfrl` iax xn`c

ikcxn mya jlnl xzq` xn`ze xn`py mlerl dle`b `ian

ע"א. טו במגילה כדאיתא

ד"ה "העדות"רש"י כל וכו' דדבריהם .עדותצ"לגזלן

ואין***ד"ה וכו' "מצטרפין" ואחר הוא וכו' פליג רבא

שאמר "במה" עצמו על כצ"ל.נאמן

ברצון"תוד"ה "אומר שאין כלומר אלא וכו' אדם ואין

רשיעא נפשיה דמשוי אדםבענין דרך שאין ור"ל כצ"ל,

***בא"ד רשע. שהוא ממנו שמשתמע משהו מרצונו לומר

"פריץ" שהוא .פרוץצ"לבחשוד

היינוד"ה "דפסלינן" הא אלא וכו' יוסף רב צ"ללימא

.דפסליה

בסוףד"ה אמרינן הא וא"ת וכו' זה לדבר חכמים חשו לא

עבדי לא מעשה אמרי דיבורא דקתניהתקבל הא כלומר

חכמים חשו לא אשה גט ועל מקח שדה על החתומים "עדים

העדים אין תמיד לא חשידי לא דתרי ומשמע זה" לדבר

עדים אלא עדותחשודים ולהעיד בדיבורם לשקר עשויים

השדה את לאלמוני מכר שפלוני ראינו ולומר בע"פ שקר

השטר על לחתום כגון מעשה לעשות עשויים אינם אבל

לא דתרי דקתני ברייתא מהאי ליה קשיא מאי וא"כ בשקר,

כשמעידין הא חשידי דתרי וחליצה מיאון על חשידי

וחשידי בע"פ עדות הוי בפניהם חלצה או מיאנה שפלונית

חשידי. נמי בשדה גוונא האי שקרדכי דכשמעידים וי"ל

בשקר כשמעידים וכן לאלמוני השדה את מכר שפלוני
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בפניהם חלצה או מיאנה מעשהשפלונית נמי חשיב

נגמר פיהם דעל כיון בקונטרס ליהכדפירש דקשיא והיינו

על ולחתום מעשה לעשות חשידי דלא אמרת שדה דגבי כיון

השדה את מכר שפלוני בע"פ להעיד או בשקר השטר

זה הא חלצה או שמיאנה להעיד חשידי אמאי א"כ לאלמוני

מעשה אמרונמי באומר אלא התם דיבורא קרי ולא

נגמר דלא ולחתום לכתוב ולעדים לסופר הבעל מן שאומר

"ידיהם" על .ידוצ"להדבר

אמתד"ה הוא "אם" וכו' להו .דאםצ"לאמר

ע"א מפקינןגמראכו לא "הנטעןברננה מדקתני הא וא"ת

יוציא" שכנס אע"פ ידו מתחת והוציאוה איש אשת על

רש"י תירץ מפקינן, דברננה `zyמשמע lr orhpl inc `le

df d`ype jlde df iptn dlra d`ivede li`ed mzdc yi`

xacd xreknהרננה מפני סוף דסוף דבריו הבנתי ולא ,

במשנה גריס אשי דרב ונ"ל יוציא. שכנס אע"פ ליה אמרינן

יוציא כנס אם ולפיכך בעדים לה ומוקי כדרב "והוציאוה"

כמו לבועל שאסורה הוא תורה דדין מדאורייתא לו דאסורה

להו. אמר ד"ה ע"ב כה לעיל בתוס' ועיין לבעל

להםבמשנה לינשא מותרות ומתו נשים להם שהיו וכולם

נשים. שתי לישא רגילין היו דלא ש"מ

לאחיהם או לבניהם מותרות le`דהאוכולן `heg mc` oi`

elדאפילו מתניתין האי וקמ"ל ע"ב סג בקדושין כדאיתא

חוטא. אדם אין בנו או אחיו בשביל

הואגמרא דארגיל כלומרהא הוא רגלים לשון "דארגיל"

גורסין ויש אצלו, לבוא שתוכל לקטטה רגלים האעשה

הוא הוא."דארגיז" ושיבוש

אגירושין מיתה אבלאגירושיןדוקאמיתה,לאכלומרלא

שמא לשאתה ואסור מיתה חזקת לה הויא דא"כ לא אמיתה

הויאאמיתהדוקאוגירושיןימות דא"כ לא אגירושין אבל

שלא כזאת אשה מלשאת להמנע וצריך גירושין חזקת לה

לפי מתפרש כך שיגרשנה עד עמה מריבה לידי הוא אף יבוא

פירושו הכי התוס' ולפי אגירושיןדוקאמיתה,לארש"י.

לשאתה ואסור מיתה חזקת לה הויא דא"כ לא אמיתה אבל

ימות שמא סכנה אגירושיןאמיתהגםוגירושיןמשום וגם

לשאתה. מותר פעמים כמה נתגרשה דאפילו

שני פרק עלך הדרן

וכו'במשנה אחין הכיארבעה זיקה יש דאמר לשמואל

מתייבמותפירושו ולא חולצות אלו הרי וכו' אחין ארבעה

היא זקוקתו אחות מינייהו חדא יוציאודכל וכנסו קדמו ואם

דבשעת דכיון דאורייתא אח אשת משום עליהם דאסורות

אח אשת איסור מינה פקע לא לייבום ראויה היתה לא נפילה

דרבנן איסור מחמת זה לייבום ראויה היתה שלא דמה ואע"ג

וקי"ל נפילה בשעת לייבום ראויה היתה לא חשיבא lkמ"מ

oi`y dnaif"d dilr `eai dnai dlitp zrya da `xew ip`

mipa dl yiy g` zy`kבאיסור אסורה היתה דאם ואע"ג ,

אשת איסור מינה ופקע לייבום ראויה חשיבא דאורייתא לאו

איסור משום רבנן לו חשו בזיקה אשה אחות איסור מ"מ אח

ממש אשתו אחות על ביאה איסור דהיינו דאורייתא ערוה

לייבום ראויה היתה שלא כמי יבמה אותה חשיבא להכי

משום נמי דהוו אע"ג דרבנן שניות ושאר נפילה, בשעת

ופשוט. טפי קילי דאורייתא בש"אערוה אומר אליעזר רבי

מחמתיקיימו אלא אינו לייבום ראויה היתה שלא דמה דכיון

לייבום ראויה היתה שלא יבמה חשיבא לא דרבנן איסור

יוציאו היתהובה"א לא דרבנן איסור מחמת דרק דאע"ג

מינה פקע ולא ראויה היתה שלא יבמה חשיבא מ"מ ראויה

למ"ד ואי ד"ה רש"י ע"א כד לעיל עיין אח. אשת איסור

הכי זיקה אין דסברי ולאמוראי זיקה. יש למ"ד אי ותוד"ה

מתייבמותפירושו ולא חולצות אלו אדמייבםהרי דילמא

לה שחלץ אחר ואף יבמין מצות מבטל וקא אידך מיית חד

חליצה בלא ברישא מייבם דילמא לייבם השני אסור הראשון

יוציאו וכנסו קדמו אסורהואם היתה נפילה דבשעת דכיון

אח אשת איסור מינה פקע לא בש"אבייבום אומר ר"א

לאיקיימו דרבנן איסור משום אלא אסורה היתה דלא דכיון

אשת איסור מינה פקע הלכך לייבום ראויה היתה לא חשיבא

יוציאואח מדרבנןובה"א אלא אסורה היתה דלא דאע"ג

איסור מינה פקע ולא לייבום ראויה היתה שלא יבמה חשיבא

אסורה שהיתה דכל וס"ל זיקה אין דאמר ולרב אח. אשת

כז לקמן כדאיתא לייבום ראויה חשיבא דרבנן איסור משום

פירושו הכי מתייבמותע"ב ולא חולצות אלו דלמאהרי

אידך מיית חד וכנסואדמייבם קדמו דעבריואם כיון יוציאו
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שיוציאו חכמים קנסום דרבנן איסור בש"אעל אומר ר"א

חכמיםיקיימו קנסום לא יוציאובדיעבד קנסוםובה"א

חכמים.

"קאמרינן"בגמרא מיבעיא ***קאמרצ"ללא אבל.

חיישינן לא למיתה "אימא"צ"לארבעה ארבעה אבל

חיישינן לא .למיתה

ד"ה באשהרש"י והמעיד גט והמביא החכם דקשיאוכולם

אע"ג איש אשת על הנטען והא "וכולם" קתני היכי ליה

אליבא לנטען אסורה ממנו ונתגרשה וחזרה לאחר דנשאת

רש"י מפרש לכך בעדים, ע"ב) כד (לעיל לה דמוקי דרב

באשה והמעיד גט והמביא החכם על רק קאי דהכא דכולם

ששת רב ולפי איש, אשת על אנטען קאי לא אבל להשיאה

נמי וכולם האי קאי עדים בלא איש" אשת על "הנטען דמוקי

***ד"ה ממש. כולם והוי וכו'אנטען נשים להם שהיו

נתכוון זו את לישא ולא קיימת אשתו דאםהיתה ונ"ל

נתכוון זו את לישא שמא אסור נמי מאוד חולה אשתו היתה

***ד"ה אשתו. שתמות נתגרשואחר אפילו דקתני הא

"ועדיין" וכו' "דהויא" ***ד"הכגון ה"גכצ"ל.

"הויא" דלא וכו' מצוה***ד"הכצ"ל.ואיבעית איסור

היא "זקוקה" דאחות ***ד"הזקוקתוצ"לוכו' זיקה. יש

"חומרת" ***ד"החמיראצ"לכלומר וכו'. נמי תלתא

"ואפ"ה" אחיו "קמיה" אחיוצ"לואחותה קמי ואחותה

***בא"דאפ"ה פגע. "הוי" נסיב .קאצ"לוכי

לעילתוד"ה פירשתי מתייבמות ולא ד"החולצות ע"א כד

ד"ה ע"א יח לדף בדפוס שציינו ומה זיקה, יש למ"ד אי

הוא טעות ורבידלמא דרב פלוגתא גבי בגמ' נפרש ועוד

כזיוחנן ע"ב.לקמן

זיקהד"ה אין "אמרת" אי אלא וכו' הכי כצ"ל.אי

לבטל***בא"ד דאסור טפי רבותא דהוי תלתא לישמעינן

לייבומי חזיא לא מינייהו דחדא השניהאע"ג נפשך דממה

משום נפקא השניה לקמייתא מייבם דאי היא ייבום בת לאו

מתייבמת ולא חולצת השניה לקמייתא חליץ ואי אשה אחות

ייבום מצות בת לאו דהשניה ואע"ג חלוצתו אחות דהויא

את ייבם ולא יבמין מצות לבטל אסור אמרינן היא מעלייתא

אלא כלום בולא יוצאה השניה הרי לה מייבם דאי הראשונה

חולצת השניה והרי לראשונה דשתיהןחולץ בד' שכן וכל

אחת וזה אחת זה להתייבם יבוםראויות מצות בהו והוי

ממצותן אותן לבטל שלא לחוש לנו דיש כ"ש מעלייתא

זה נמצא אידך ומיית לקמייתא מייבם דאי לייבם ואסור

ויוצאת בה שהיתה מעלייתא יבום מצות השניה מן מבטל

***בא"ד כלום. לפרשבולא "דמצי" אר"י צ"לועוד

.דמצינן

ע"ב וכו'גמראכו לאחת חולץ שנפלוזה דס"ד השתא

פירושו הכי אחת לאחתבבת חולץ וזה לאחת חולץ זה

דהויא לשניה לחלוץ יכול אינו לראשונה שחלץ האח אבל

דהויא ומשום זקוקתו אחות דהויא משום פסולה חליצה

מהשני אף חליצה בעיא איהו לה חליץ ואי חלוצתו אחות

חלוצתו, באחות עליה קיימא דלא השני האח לה חליץ הלכך

היא פסולה השני האח חליצת אף מ"מ הא מקשה ולקמן

שחלץ הראשון האח חליצת וכן זקוקתו אחות דהויא

דנפלו ומסיק זקוקתו. אחות דהויא היא פסולה נמי לראשונה

פירושו והכי זה אחר חולץבזה וזה לאחת חולץ לאחתזה

דהויא לשניה לחלוץ יכול אינו לראשונה שחלץ האח אבל

חליצה בה חליצתו הויא הילכך לייבמה ואסור חלוצתו אחות

אחיו. זיקת מפקעא ולא פסולה

האחין כל על לחזור "צריכה" פסולה וכןוחליצה כצ"ל

פ"ה לרמב"ם המשניות ובפירוש ע"א ונג ע"ב נא לקמן הוא

מדקאמרת. ד"ה ובתוס' הכא ברש"י הוא וכן וברי"ף מ"ג

האחין כל על לחזור צריכה פסולה הויוחליצה דחליצה

לקיים ואידך לשוק, היבמה את להתיר חדא טעמים משני

מצוה האחין מן אחד כל על שיש האחין על דרמיא מצוה

שני נתקיימו הרי כשרה חליצה האחין אחד וכשחולץ לחלוץ.

הוי וגם חלצה דהא לשוק היבמה דהותרה חדא הדברים

שחלץ דהאח חליצה מצות וקיימו לה חלצו אחי כולהו כאילו

על לייבמה באים שאם דכיון קעביד דאחין שליחותא לה

שליחותא ועביד מייבם אחד אלא כולם מייבמין אין כרחם

ועביד אחד אלא חולץ אין לחלוץ כשבאין אף דכולהו

כשהיא אבל היא. ייבום במקום דחליצה דכולהו שליחותא

משום מייבם אינו לייבם בא שאם כלומר פסולה חליצה

אין להכי הייבום תחת החליצה אין א"כ זקוקתו אחות דהויא

חייב מינייהו חד כל אלא דכולהו שליחותא עושה האחד

כל על לחזור צריכה פסולה חליצה למ"ד דאף ונ"ל בחליצה.

עשה מצות משום אלא השני חליצת דאין כיון מ"מ האחין

שחלצה דכיון הראשון בחליצת לשוק היבמה הותרה שעליו

זיקה יש למ"ד דוקא זה וכל לשוק. יבמה איסור מינה פקע

ומצות חליצה במצות וחייב בה קשור האחים מן אחד כל דאז
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לה דחליץ ומאן מהם ואחד אחד כל על רמיא חליצה

מצות אין זיקה אין למ"ד אבל קעביד דאחים שליחותא

ומי מהם אחד על רק אלא מהם ואחד אחד כל על חליצה

שליחותא ולאו האחים את לפטור צריך אינו לה שחלץ

דקאמר והיינו קעביד צריכהדאחים אמצעית מדקאמרת

זיקה יש קסברת משניהם בהחליצה קשורים אחי וכולהו

שליחותייהו לה שחולץ מי ובעלמא לה לחלוץ חייבים וכולם

כרחך דעל וכיון קעביד להדאחים חליצההויא חליצההאי

הלכךפסולה שפירשנו וכמו שליחות דין בה צריכהאין

האחים כל על אע"גלחזור זיקה דאין סברת הוה אי אבל

כל על לחזור צריכה אין מ"מ היא פסולה חליצה דודאי

שליחותא ולאו בחליצתה חייב לבדו הוא דחליץ דמאן האחין

קעביד. דאחים

נמי "קמייתא" הכי דצ"לאי .קמאינראה

זו אחר בזו דנפול צריכא ולאלא חדא דנפלא תימא ולא

עד לחלוץ הספיקו ולא אידך שנפלה עד לחלוץ הספיקה

כולהו דא"כ לחליצה יחד כולן ועומדות השלישית שנפלה

ואף מהן אחת אף לייבם יכול אינו שהרי הן פסולות חליצות

אלא משניהם, חליצה צריכות קמאי יבמות חדאתרתי נפלה

ראובן לה וכו'והדרחלץ שמעון לה חלץ אידך .נפלה

ואמאי לייבום נמי ראויות היו והשניה הראשונה א"כ וא"ת

דוקא דמשמע לאחת חולץ וזה לאחת חולץ זה רב קאמר

האי דלפי לומר הגמ' דכוונת נ"ל לא. יבום אבל חליצה

רב בדברי גרסינן לא זו אחר בזו דנפול זהאוקימתא

לאחת "חולץ" וזה לאחת צריכה"חולץ" "ואמצעית"

משניהם גרסינןחליצה וזהאלא לאחת "חלץ" זה

משניהם חליצה צריכה "אמצעית" לאחת כלומר"חלץ"

חפץ לא אבל לייבמה יכול היה שאמנם לאחת חלץ זה אם

לה חלץ אלא לייבמה חפץ לא נמי וזה לה חלץ אלא לייבמה

את ייבם ראובן אם אבל משניהם, חליצה צריכה אמצעית אז

חליצה צריכה אמצעית הרי לשניה חלץ ושמעון הראשונה

אחות שהרי כלום צריכה אינה מראובן אבל משמעון רק

את ייבם ושמעון הראשונה את ייבם ראובן ואם היא, אשתו

אשה אחות שהרי כלום בולא יוצאת אמצעית הרי השניה

וסיפא רישא נקט דלא הא שפיר אתי ולפי"ז היא. דשניהם

"צריכה" זו ברישא למימר ה"ל דלכאורה לשון באותה

בסיפא שאמר כמו מזה חליצה "צריכה" וזו מזה חליצה

mdipyn dvilg dkixv zirvn`eבסיפא למימר ה"ל או

"צריכה" למימר ה"ל ולא לאמצעית "חולצים" ושניהם

ברישא eflכדאמר uleg dfe efl uleg df,צריכה אמר ולא

דרישא דחולץ לאשמועינן רב דאתא dfeאלא efl "uleg" df

efl "uleg"אבל מייבם רצה אם אבל חולץ רצה אם היינו

dvilg "dkixv" zirvn`אלא לייבם יכולין אינם משניהם

לה. חולצין כרחם על

זיקה יש האומר כיוןלדברי הי"ו חליוה יוסף הרב הקשה

יש דמ"ד אליבא הדין מה לומר לו מה זיקה אין סבר דרב

קל בדבר מיהו זיקה אין סבר רב פירושו דהכי ונ"ל זיקה.

ומצריך זיקה יש למ"ד רב חייש האחין כל לה שיחלצו כזה

זיקה יש סבר דרב לומר אין אבל אחי, מכולהו חליצה לה

ע"ב יז דלעיל וההוא אחי מכולהו חליצה לה מצריך ולכך

אין למ"ד היינו באמה מותר שמתה יבם שומרת רב דאמר

זיקה דיש לרב ס"ל ואי באמה דמותר קולא הוי דהתם זיקה,

מצינו זיקה אין סבר אי אבל זיקה אין כמ"ד יקל היאך

זיקה יש כמ"ד האחין כל לה שיחלצו החמיר דהכא למימר

התוס' קושיית מתיישבת ובזה פשוט, וזה הוא, קל שדבר

ע"א כז לקמן שנפרש מה ועיין זיקה. יש האומר לדברי ד"ה

קאמר. זיקה אין האומר לדברי דשמואל הגמ' דקאמר הא גבי

בעינן מעליא חליצה דאמר לשמואל ליה שמעינן מכדי

חליצה לחלוץ ואפשר מעליא חליצה לחלוץ דאפשר היכא

חליצה לה חליץ ואי דליחלוץ בעינן מעליא חליצה פסולה

היא. כלום לאו פסולה

ד"ה חליצהרש"י כרחך על חליצה והך וכו' גרסינן לא

היא רבהפסולה דקאמר dkixvהא zirvn` zxn`wcn

dleqt dvilg dl `iede dwif yi zxaqw mdipyn dvilg

oig`d lk lr xefgl dkixv dleqt dvilgeדה"ק משמע

מילי תלת ילפינן משניהם חליצה צריכה אמצעית מדקאמרת

פסולה ג.דחליצה פסולה חליצה לה ב.דהויא זיקה א.דיש

זיקה דיש הא בשלמא וקשה האחין, כל על לחזור צריכה

ללמוד אפשר האחין כל על לחזור צריכה פסולה ודחליצה

יש היאך אולם משניהם" חליצה צריכה "אמצעית מדקאמר

רש"י מפרש לכך פסולה, חליצה לה דהויא מזה ללמוד לנו

משניהם חליצה צריכה אמצעית מדקאמרת אלא כן דאינו

צריך פסולה ודחליצה זיקה דיש דילפינן הוא מילי תרי

לאו פסולה חליצה דהויא הא אבל האחין כל על לחזור

אלא לה ילפינן משניהם חליצה צריכה אמצעית מדקאמרת

דפירש"י והיינו אחר ממקום ידוע כלל ע"כזה חליצה והך

וכו' היא פסולה מהכאחליצה ולאו היא כרחך על כלומר
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***בא"ד לה. דאחותילפינן יכול אינו לייבם רצה שאם

היא דצ"ל"חלוצתו" ***ד"הזקוקתונראה אידך. נפלה

זקוקה אחות "כאן" ואין .היאצ"לוכו'

רבנןתוד"ה לה" "ופרכי וכו' דתרי פרכיצ"ללמיתה

***בא"דליה ליה. פרכי דהכי רקואר"י חיישינן אנן

לזמן דחד למיתה אבל דשכיחא מרובה לזמן דחד למיתה

לא דהני חיישינן לא מרובה לזמן דתרי למיתה או מועט

את מיהו למיתהשכיחי דחיישת מועטדחדכיון דזמן

דלא אע"ג דתרי למיתה נמי תחוש שכיחא דלא אע"ג

***בא"ד"שכיחא" וכו'כצ"ל. רבנן התם דקאמרי והא

התוס' בסוף שנדפס מה כי התוס' בהעתקת נפל גדול שיבוש

שכיח לא ודאי דתרי סוף לדבר יש דשכיח דחד מיתה כי

שלא ונדפסה התוס' בגליון כתובה שהיתה הערה היא

שכתבו אחרי לעיל ומקומה לזמןבמקומה אפילו פירוש

שכיחא לא דתרי כמהמועט עוד הזה בתוס' נפלו זה ומלבד

צ"ל וכך העתקה מיתהשיבושי יהודה דלרבי התם ומשני

שכיחא לא דתרי מועט לזמן אפילו פירוש שכיחא דחדא

לא ודאי דתרי סוף לדבר יש "דשכיחא" דחד מיתה כי

שכיחא לא מיתה רבנן התם דקאמרי והא שכיחא

"דקאמרי" דהא "הוא" סוף לדבר שאין משום "בלאו"

כדפרישית "שכיחא" דלא משום היינו סוף לדבר מהאין

התוס' וכו'שכתבו מיתה רבנן התם דקאמרי פירושוהא

יהודה לרבי השיבו דחכמים קתני במשנה דהנה דבריהם

לרבי השיבו דרבנן אמר התם ובגמ' סוף" לדבר אין "א"כ

מי היה ולכן סתירה, זה ולכאורה שכיחא לא דמיתה יהודה

ונצטרך סוף" לדבר אין "א"כ השיבו חכמים דבאמת שפירש

לו שתיקנו ואשה אשתו ימותו שמא רבות נשים לו לתקן

השיבו שחכמים אמרה שהגמ' ומה וכו' שתחתיה ואשה

"א"כ פרכיתו קא מאי תקשה ואם היינו שכיחא" לא "מיתה

שנוכל כמה רבות נשים לו נתקן נמי הכי אין סוף" לדבר אין

שאמרו דמה נמצא שכיחא" לא "מיתה חכמים השיבו ע"ז

מיתה אבל שכיחא לא דרבים מיתה היינו שכיחא לא מיתה

רבות נשים לו מתקנים דאין דכמו רבנן וסברי שכיחא דיחיד

אשה נמי לו מתקנים אין כך שכיחא לא דרבים שמיתה מפני

אחת דאשה סבר ור"י שכיחא דחדא דמיתה אע"ג אחת

לו מתקנים אין אבל שכיחא דחדא מיתה דהא לו מתקנים

זה פירוש דלפי ונמצא שכיחא, לא דתרי דמיתה רבות נשים

על סוף" לדבר אין "א"כ ליה דאמרי דהתם מגמ' קשיא לא

לא דתרי למיתה חיישינן דחדא למיתה דאמר שלנו הגמ'

זמן בין התוס' שחילקו לחילוק להגיע צורך ואין חיישינן

התוס' אומרים וע"ז מרובה. לזמן התםמועט דקאמרי והא

הוא סוף לדבר שאין משום בלאו שכיחא לא מיתה רבנן

להסביר בא לא שכיחא" לא "מיתה דקאמרי הא כלומר

(וא"כ סוף" לדבר אין "א"כ במשנה שאמרו מה את ולתרץ

הוא איפכא אלא דתרי) מיתה היינו שכיחא לא דהאמיתה

שכיחא דלא משום היינו סוף לדבר אין דקאמרי

וע"זכדפרישית שכיחא לא מיתה לו אמרו תחילה כלומר

לה חיישת ואעפ"כ שכיחא לא דחדא דמיתה דכיון הוסיפו

ולפי"ז דרבים למיתה אף לחוש ותצטרך סוף לדבר אין א"כ

כרחך ועל שכיחא לא נמי דחד מיתה היינו שכיחא לא מיתה

התוס' שכתבו כמו מרובה לזמן מועט זמן בין לחלק צריך

דחד דלמיתה דקאמר דהכא מגמ' קשיא הכי לאו דאי לעיל

חיישינן.

זהד"ה "מדקאמרת" דגרסי ספרים ואית וכו' מדקאמרת

זיקה יש סברת קא לאחת חולץ וזה לאחת חולץ

סברת קא משניהם חליצה צריכה אמצעית "ומדקאמרת

כל על לחזור צריכה פסולה וחליצה היא פסולה דחליצה

וכו' בקונטרס ופי' ***בא"דהאחין" דה"נכצ"ל. וה"ה

השני מאח השניה ראובן "בחליצת" תפטר כצ"ללא

תפטרור"ל השניהדינהלא ראובן ראובןבחליצת שהרי

זו חליצה ע"י ולהכי לאחותה חלץ כבר לדינה שחלץ קודם

דינה תפטר השנילא ***בא"דמאח אע"גמשמעון.

צרה משל טפי פסולה חליצתה הגט חליצתדבעלת גם

לי גט שנתן דכיון היא פסולה חליצה הריהצרה אחת במה

שוב בנה שלא בכיון זה שבבית היבמות כל על עומד הוא

צרתה מחליצת יותר פסולה הגט בעלת חליצת ומ"מ יבנה לא

הגטשהרי אצלובעלת כחלוצה למיסרחשובה

הויאבקרובותיה לא אלמא מותר הוא צרתה בקרובות ואילו

***בא"ד כחלוצה. עליה צרההצרה אסירא דלא אע"ג

מכחה פסולהאלא רחל ומסתמא היא חלוצתו קרובת דצרת

ואעפ"כ מכוחה אלא נאסרה לא צרתה שהרי מצרתה יותר

הצרה בחליצת נפטרת הרבה הפסולה רחל דאין הגמ' קאמר

מעט שוותשפסולה היו אם האחתוכ"ש שאין בפסולן

כמוה. הפסולה חברתה בחליצת אותהנפטרת על אלא

הכי קאי דלא כדפרישית לסמוך אין דלבסוףסוגיא כיון

התחיל נמי שמואל ואמרינן בגמ' הזאת האוקימתא נדחתה

שיש הגמ' שידעה אע"פ לכן וכו' קאמר התחיל ולא

לא כהלכה שאינם דברים וכמה כמה הזאת באוקימתא
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עליה. להקשות הגמ' הכידקדקה קאי כךדלא עומד שאין

עמדה. ולא הזאת האוקימתא נדחתה שלבסוף כלומר

לאחת***בא"ד חולץ זה "מדקאמרת" שפיר וגרסינן

צריכה אמצעית "ומדקאמרת" זיקה יש "קסברת" וכו'

"סברת" קא משניהם כצ"ל.חליצה

לחזורד"ה "צריך" פסולה הואצריכהצ"לוחליצה כן

כז ולקמן דנפול בתוס' ולקמן מדקאמרת ד"ה לעיל בתוס'

ב' צריכות ד"ה ע"ב נ ולקמן יוסי רבי איתיביה ד"ה ע"ב

***בא"ד חליצהגיטין. "חשיבה" לייבם יכול שאינו

והתוס'פסולה רש"י בפירוש פעמים כמה נדפס חשיבהכן

צ"ל ובכולן ***בא"דחשיבאבה' אחותבא'. צרת דאינה

לאה שייבם לאחר "אף" ***בא"דאשה נמיכצ"ל. אי

בחנם "דא"כ" רחל נפילת קודם ללאה כצ"ל."שחלץ"

זיקה***בא"ד בה דאין לכנוסה מאמר האובעלת תימה

אדרבה אלא זיקתא קלשא לא שהרי להנך דמיא לא כנוסה

חליצה מיקריא זיקתא דקלשא דכל אמרת ואי זיקתה נתחזקה

כשרה, חליצה דהויא כ"ש זיקתה דנתחזקה כל א"כ פסולה

נפטרה לא מאמר לבעלת חלץ ע"א לעיל שמואל דאמר והא

היא פסולה חליצה מאמר בעלת דחליצת משום לאו צרתה

חליצתה ואין גט נמי וצריכה עדיפא דזיקתה משום אלא

התם. וכדפרש"י זיקתה כל מפקעת

"זה"ד"ה אחר "בזה" זוצ"לדנפול אחר ***בא"דבזו .

לא זו דחליצה "כיון" וכו' צריך השני דגם "ואע"ג"

***בא"דעשה וכו'כצ"ל. לומר יכול היה סברתו ולפי

דהא שתירץ מבורגויי"ל אברהם רבי של סברתו לפי ר"ל

לייבום שנפלו אחיות דבשתי משום אחיות שתי נקט דלא

מבורגויי"ל אברהם רבי יכול היה א"כ מתייבמת הראשונה

אחיות דבשתי משום אחיות שתי נקט דלא טפי שפיר לתרץ

***בא"ד מתייבמות. שתיהן לייבום נראהשנפלו ואין

דבשתילר"י דאמר מבורגויי"ל אברהם רבי של תירוצו

אלא שתיהן חולצות אין זה אחר בזה שנפלו אחיות

משום לר"י נראה אינו מתייבמת שנפלה דלעילהראשונה

וכו' משמע .פ"ב

ע"א צרותגמראכז נפטרו לא לאחיות ואפילוחלץ

קאמר לקמן דהא כלום חליצתו דאין נפטרו לא אחיות

xhtinl n"d opira `ilrn dvilg l`eny xn`w ik `"ra`e

dxht dytp xhtin la` dzxvדחלץ ס"ד דהשתא משמע

אמאי א"כ וא"ת מיפטרו. לא גופייהו אחיות אפילו לאחיות

צרותלאקתני ביןנפטרו דמשמע נפטרו" "לא למיתני ה"ל

"חלץ סיפא למיתני דבעי משום וי"ל צרות, ובין אחיות

פטרי דצרות למימר רבותא הוי והתם אחיות" נפטרו לצרות

ברישא קתני לפיכך האחיות את לאאפילו לאחיות חלץ

צרות נפטרו.ונפטרו לא נמי גופייהו אחיות אפילו מיהו

צרות נפטרו לא לאחיות תלתחלץ בה מפרש בגמ' לקמן

אין דמ"ד אליבא שמואל דגמ') דסתמא (הו"א א. פירושי

קאמר והכי לה קאמר צרותזיקה נפטרו לא לאחיות חלץ

חליצה זיקה דאין דכיון צרתה נפטרה ללאה חלץ כלומר

לא לרחל וחלץ כשחזר אבל היא כשירה חליצה דלאה

אחות דהויא היא פסולה דרחל דחליצה צרתה נפטרה

לחלוץ דיכול כיון אלמא מצי, לא לה מייבם בעי ואי חלוצתו

שהיא דרחל חליצה אין כשרה חליצה דהויא רחל לצרת

הגמ' שמקשה דהשתא ואפשר כלום, פסולה icknחליצה

xn`c opira `ilrn dvilg xn`c l`enyl dil opirny

zexv exhtp `l zeig`l ulg l`enyהכי הגמ' מבינה נמי

דקאמר הא ניחא dvilgולפי"ז oernyc dvilg `niiwc `kid

dleqt dvilg oae`x dl uilg dxykאליבא דשמואל דכיון

כשרה חליצה דשמעון חליצה הלכך קאמר זיקה אין דמ"ד

דראובן חליצה אבל זקוקתו אחות איסור ליה דלית היא

חלוצתו. אחות דהויא היא פסולה חליצה לאחותה חלץ שכבר

קאמר התחיל ולא התחיל שמואל דגמ') דסתמא (מסקנא ב.

לא ללאה תחילה חלץ אם בצרות יגמור לא באחיות התחיל

דחליצת רחל את פוטרת רחל צרת דאין רחל בצרת יגמור

יחלוץ אלא חלוצתו אחות צרת דהויא היא פסולה רחל צרת

שמואל דאמר הא ולפי"ז ולצרתה, לאלרחל לאחיות חלץ

צרות עצמןנפטרו אחיות אבל נפטרו לא צרות דוקא פירושו

נפטרו "לא דקאמר דהא דס"ד דהשתא ברור וא"כ נפטרו,

הבינה הזה כפירוש לא נפטרו לא אחיות אפילו היינו צרות"

אלא שמואל מדברי ללמוד אין הזה הפירוש דלפי ועוד הגמ'.

דהיכא ללמוד אין אבל צרתה פוטרת פסולה חליצה דאין

ומאי כלום פסולה חליצה אין כשרה חליצה לחלוץ דאפשר

מקשה uilgקא dxyk dvilg oernyc dvilg `niiwc `kid

dleqt dvilg oae`x dlסבר שמואל אשי) דרב (פירושא ג. .

קאמר והכי זיקה צרותיש נפטרו לא לאחיות דחליצהחלץ

דאפילו לפרש אפשר ולפי"ז היא פסולה חליצה דאחיות

נפטרו לא נמי עצמן אחיותאחיות נפטרו לצרות חלץ

מיהו זקוקתו אחות צרת משום אסורות נמי דצרות דאע"ג

משל כשרה חליצתן לפיכך כ"כ חמור איסורייהו הוי לא
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ע"פ אשי רב דברי את (פירשנו האחיות את ופוטרת אחיות

לפי"ז מיהו אשי) רב בדברי לקמן שפירשנו מה ועיין רש"י

לחליצת הגמ' קרי אמאי זיקה יש ס"ל דשמואל כיון קשה

מפרשת דהשתא ברור לי נראה לפיכך כשרה. חליצה שמעון

הראשון. כפירוש שמואל דברי את הגמ'

פטרה נפשה "מיפטרא" .למיפטרצ"לאבל

אחות לו" "דהויא צרות נפטרו דלא לאחיות שנא מאי

בזיקה להוצ"לאשה הגיהדהוו הב"ח להובהגהות דהויא

*** "דהויא"ואינו. אחיות ליפטרו לא נמי לצרות חלץ

.דהווצ"ללהו

זיקה אין האומר שמואללדברי אמר דבעלמא אע"ג כלומר

דקרוב משום היינו באמה אסור שמתה יבם ושומרת זיקה יש

יבם דשומרת סברי דאינשי דאורייתא ערוה על לעבור הוא

אמה את ליה שרית מותה אחר ואי ממש כאשתו היא הרי

ואמה זיקה יש שמואל אמר לפיכך אשתו אם למישרי אתו

וחליצה פסולה חליצה לעניין אלא דאינו הכא אבל אסורה

זיקה אין דאמר אמאן לסמוך דאפשר שמואל קסבר כשרה

zexvהלכך exhtp `l zeig`l ulgזיקה אין למ"ד דאפילו

דכבר היא חלוצתו דאחות היא פסולה חליצה דרחל חליצה

והיינו צרתה פוטרת רחל חליצת אין ולפיכך ללאה חלץ

אבל לרחל כלומר לאחיות" "חלץ exhtpדקאמר zexvl ulg

zeig`היא מעליא חליצה צרות חליצת זיקה אין דלמ"ד

אפשר פסולה וחליצה כשרה חליצה לעניין אלא דאינו והכא

זיקה. אין אמ"ד לסמוך

דרחל "אצרה" דקאמר נמי צרות נפטרו לא צ"למאי

.צרה

מיפ מי רחל רחלטראואצרת דצרת חליצה גבי ועל כלומר

רחל. מיפטרא מי

באחיות בצרותהתחיל יגמור הואלא ללאה שחלץ אחר

לרחל לחלוץ רוצה אינו כלומר באחיות להמשיך רוצה אינו

לעיל יוסף רב דאמר משום לכהונה ותיאסר חלוצה ולעשותה

ואחרים בורו מי אדם ישפוך לא רבי שנה כאן ע"ב יא

היתה כבר דהצרה לצרות לדלג רוצה אלא להם צריכין

דחליצת דעתיה דסלקא לאחיו שנישאת מקודם גרושה

את נמי פטר הצרה חליצת וע"י היא כשרה חליצה הצרות

שמואל ליה קאמר לפיכך באחיותרחל, כברהתחיל אם

ללאה שחלץ כגון לאחיות לחלוץ בצרותהתחיל יגמור לא

לחזור דסופו כלום בזה מרויח אינו הא לצרות לדלג לו מה

כשרה חליצה הצרה חליצת דאין לה ולחלוץ רחל אצל נמי

לה מייבם מצי חלוצתודלא קרובת בצרת אדם אסור דתנן

רחל. את פוטרת אינה בצרותהלכך לצרתהתחיל חלץ אם

באחיותלאה ורוצהיגמור לאחיות הצרות מן לדלג בעי אי

שנישאת קודם גרושה היתה כבר דרחל וכגון לרחל לחלוץ

רחל דחליצת ידלג, – מעולם גרושה היתה לא והצרה לאחיו

לה מייבם בעי דאי היא כשרה אדםחליצה מותר דתנן

חלוצתו צרת צרתה.בקרובת פוטרת חליצתה הלכך

זיקה אלימא דלא ומשום כדקאמרת לעולם אמר אשי רב

כערוה לצרה דאףלשויי לאחיות) חלץ ד"ה (לעיל פירש"י

מצי לא לה מייבם בעי דאי היא פסולה חליצה הצרה חליצת

נראה ולי האחיות. מאיסור יותר איסורה קל ומשוםמיהו

כערוה לצרה לשויי זיקה אלימא זקוקתודלא אחות כלומר

צרת אבל היא פסולה חליצה חליצתה לפיכך בייבום אסירא

חליצה חליצתה לפיכך בייבום לו מותרת זקוקתו אחות

צרת על גזרו לא זיקה שתהיה רבנן דגזרו דאע"ג היא כשרה

דתנן והא זיקה האי משום בייבום שתאסר זקוקתו אחות

ezvelg zaexw zxva mc` xeq`קרובת צרת דוקא היינו

מא לקמן בגמ' כדמפרש לאיסור טעמא בה דאית חלוצתו

כשרה. חליצה וחליצתה שריא זקוקתו אחות צרת אבל ע"א

כערוה לצרה לשויי זיקה אלימא דקאמרלא כערוההא

גורסין ויש מדרבנן, ערוה דהיא זקוקתו כאחות לשוייר"ל

ערוה כצרת בזה.לצרה צורך ואין

צרות נפטרו לא לאחיות חלץ אשי דרב כוותיה הגמ'תניא

שמואל בדברי לגרוס דאין אמרה l`לעיל zeig`l ulg

zeig` exhtp zexvl zexv exhtpמימרא לפרש אפשר דאי

לגרוס יש אלא zexvaכזאת xenbi `l zeig`a ligzdורב

אמר כדקאמרתאשי גרסינןלעולם לעולם ulgכלומר

zexv exhtp `l zeig`lלפרשו ואפשר מעיקרא כדקאמרת

וכו' אלימא דלא הגמ'משום דאשכח השתא לפיכך ,

בה דקתני צרותברייתא נפטרו לא לאחיות הויחלץ

לעיל דקאמר דהא הבינו התוס' אבל אשי. לרב סייעתא

וכו' קאמר התחיל ולא התחיל נמי לתקןשמואל לא

שמואל בדברי גרסינן אלא בא l`הגירסא zeig`l ulg

'eke zexv exhtpלפיכך קאמר התחיל ולא דהתחיל ומפרשינן

דקתני ברייתא מהאי מייתי היכי לתוס' לאחיותקשיא חלץ
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צרות נפטרו דפליגלא דגמ' סתמא הא אשי לרב סייעתא

גריס נמי קאמר התחיל ולא התחיל דשמואל ואמר אשי ארב

דוחק. והוא בזה שתירצו מה בתוס' עיין הכי

צרות נפטרו לא לאחיות חלץ אשי דרב כוותיה תניא

אחיות נפטרו ומילתלצרות שכןהאכצ"ל וכמדומני נמחקת

אחרונים. כתבו

היא ב"ש מני הא ממל בר אבא רבי ברייתאאמר האי

היא דב"ש מינה ליה תסייע לא אשי לרב מינה לסיועי דבעית

לאחין הצרות מתירין ב"ש ערוהדתנן צרות מתירין

צרת כ"ש מותרת אשתו אחות צרת דאפילו וכיון לייבום

קתני להכי זקוקתו zexvאחות exhtp `l zeig`l ulg

מייבם אינו לייבם רצה שאם היא פסולה דאחיות דחליצה

מייבם לייבם רצה שאם היא כשרה דצרות ulgוחליצה

zeig` exhtp zexvlאת פטרה ודאי דצרות כשרה דחליצה

דצרות חליצה ובין דאחיות חליצה בין לב"ה אבל האחיות,

רישא דקתני וכיון היא פסולה exhtpחליצה `l zeig`l ulg

zexvא"כ כמותה פסולה חליצה פוטרת אינה פסולה דחליצה

בסיפא למיתני מצית `zeigלא exhtp zexvl ulgדכולהו

נינהו. פסולות חליצות

היא ב"ש מני הא ממל בר אבא ממלא"ר בר אבא רבי

רבי ותלמיד השני הדור מבני היה ישראל ארץ מאמוראי

דשאל א הלכה פ"ב ב"ק בירושלמי כדאיתא היה אושעיא

אשי רב הא קשה וא"כ אושעיא, רבי את ממל בר אבא רבי

רבי והיאך היה בבל לאמוראי הששי ובדור היה הוראה סוף

שמסייעת סיוע דוחה אליו קודם הרבה שהיה ממל בר אבא

"רב אלא אשי" "רב גרסינן לא דלעיל ונ"ל אשי. לרב הגמ'

"רבי או בבל לאמוראי הראשון מהדור דהוא גרסינן אסי"

בבל. לאמוראי השלישי מהדור והוא גרסינן אסי"

מתייבמות ולא חולצות שיהו לצרות להם ונתקן בואו

כך. הלכה נקבע ושם סנהדרין של הועד לבית "בואו" כלומר

השנה בראש כדאיתא לאושא מיבנה גלתה שהסנהדרין לפי

בגליל החכמים ורוב בגליל ישב נורי בן יוחנן ורבי ע"ב לא

רוב היו באושא סנהדרין כשהיתה לפיכך היו תלמידיו

זירזם ולכן עמו מסכימין והיו מתלמידיו הסנהדרין משתתפי

בעוד כרצוננו זו הלכה ונתקן הועד לבית בואו יוחנן רבי

שמא זה בדבר נתעכב ואם הרוב ואנו באושא שסנהדרין

מיהו לתקן, עוד נוכל ולא ליבנה סנהדרין הספיקותחזור לא

השעה שנטרפה עד הדבר את סנהדריןלגמור שחזרה

תלמידי החכמים רוב היו ושם הארץ בדרום ליבנה וגלתה

היו ולא נורי בן יוחנן דרבי פלוגתיה בר שהיה עקיבא רבי

מיהו נורי, בן יוחנן רבי עם ותקנומסכימין חזרו אחריו

השנה בראש כדאיתא לאושא מיבנה סנהדרין גלתה דשוב

שכתבנו מה ועיין נורי בן יוחנן רבי כדברי ותקנו חזרו ושם

הספיקו. לא ד"ה ע"א טו לעיל באורך בזה

ד"ה חליצתןרש"י אף הלכך וכו' לאחיות חלץ

אחיות משל ***בא"דמשובחתצ"ל"משובחות" והכי.

לקמן הגמ'מפרש כשמקשה דהשתא ס"ל רש"י אשי, רב

שמואל שאמר מה את מבינה הגמ' שמואל zeig`lעל ulg

zexv exhtp `lשכתבנו מה ועיין אשי דרב כאוקימתא

***ד"ה לגמ'. פסולהבפירושנו חליצה ראובן לה חלץ

כדשמעון היא מעליא חליצה ולא אמאיוכו' ליה דקשיא

חליצה ראובן ולחליצת כשרה חליצה שמעון לחליצת קרי

מצי לא בעי דאי היא פסולה חליצה נמי דשמעון הא פסולה

שמעון דחליצת הגמ' כוונת דאין רש"י משני לכך מייבם,

פסולה יותר ראובן דחליצת כוונתה אלא ממש כשרה

חדא טעמי מתרי לייבם יכול אינו דראובן שמעות מחליצת

לא ושמעון חלוצתו אחות דהויא ועוד זקוקתו אחות דהויא

חליצתו לפיכך זקוקתו אחות דהויא משום רק לייבם מצי

נקט אמאי לי קשה מיהו שמעון, מחליצת כשרה ולאיותר

כדשמעון היא "מעליא" לאוחליצה נמי דשמעון הא

***ד"ה היא. מעליא כלומרחליצה אאמצעית

***בא"דאשלישיתצ"ל"השלישית" חליצה. "וקסבר"

***ד"הדקסברצ"ל "לשתים". חלץ וכו' "דרובא" כיון

***ד"ה "כדקאמרינן"כצ"ל. צרה צ"ללמיפטר

***ד"הכדקאמר דהו. "כל" וכו' נפשה מיפטרא אבל

***בא"ד לג'כצ"ל. חולץ חולץצ"לאחד אחד

***ד"הלשלושתם דחלץ. אחר וכו' מאמר לבעלת חלץ

"דמהני" הוא "לה" ***ד"הלה דאיןכצ"ל. הכי אי

היא הוגנת "חליצה" לאחיות "וחלץ" כצ"ל.זיקה

"דכי"***ד"ה בתמיה אחיות נפטרו לצרות צ"לחלץ

***ד"הוכי שמואל. דאמר" "כדקאמרת כצ"ל.לעולם

"משובחות"***בא"ד .משובחתצ"לדחליצתן

"התחיל"תוד"ה קאמר התחיל ולא התחיל וכו' אחד מאי

***בא"ד צרהכצ"ל. בחליצת רחל מיפטרא אע"גולא

אינו צרה של הפסול דכל רחל מחליצת עדיפא צרה דחליצת

רחל משום "הכא"אלא שוין(כצ"ל)וכ"ש דשניהן

הויא דלתרוייהו שמעון חליצת כמו פסולה ראובן דחליצת
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חלוצתו אחות מתרוייהואמצעית חליצה והיכידבעינן

חולצין שניהם הל"ל לאמצעית חולץ אחד שמואל קאמר

***בא"ד כרב. אבללאמצעית וכו' כערוה "לצרה" לשויי

שוין "דשניהן" כצ"ל.הכא

"אם"א"הד"ה ללאה שחלץ נמי זה בענין וכו' חלץ

כצ"ל.חלץ

כמוד"ה פוטרת אינה וכו' תתייבם נמי יבומי א"ה

ללישנא כצ"ל."דשמואל"

"דחק"ד"ה ותקנו חזרו כצ"ל.אחריו

ע"ב מאמרגמראכז ובעלת הגט איןבעלת בשתיהן

קלישא זיקתה הגט דבעלת שלימה, זיקה מנתקת החליצה

אלא שלימה זיקה מנתקת החליצה אין הרי לה וכשחולץ

אין מ"מ שלימה דזיקתה אע"ג מאמר ובעלת קלישא, זיקה

ובעיא ביבם היא קשורה עדיין דהא כולה מנתקתה החליצה

אלא שלימה זיקה ממנה ניתקה לא שהחליצה נמצא מיניה גט

ליה קמיבעיא לפיכך קלישא, מהןזיקה שיחלוץקודמתאיזו

ודאי הגט לבעלת שחלץ בדיעבד מיהו חבירתה, ויפטור לה

את פטר ודאי מאמר לבעלת חלץ מאמר בעלת את פטר

רב ומסיק "קודמת", מהן איזו מדנקט משמע כך הגט בעלת

דתרוייהו נינהואשי הדדי מהןכי לאיזו לכתחילה ויחלוץ

מפרשים התוס' אבל קודמתשירצה. מהן אמרתאיזו אי

בעלת את ופוטר הגט לבעלת חולץ קודמת הגט בעלת

ואי הגט בעלת נפטרה לא מאמר לבעלת חלץ ואם המאמר

את ופוטר מאמר לבעלת חולץ קודמת מאמר בעלת אמרת

מאמר, בעלת נפטרה לא הגט לבעלת חלץ ואם הגט בעלת

דתרוייהו אשי רב נינהוומסיק הדדי שחלץכי מהן ואיזו

צרתה. נפטרה לה

בחליצה בה דאתחיל משום עדיפא הגט דכברבעלת כיון

יחלוץ ולא בה חליצה יגמור לכן לכהונה ונפסלה גט לה נתן

יוסף רב דאמר לכהונה פסולות שתיהן ונמצאו מאמר לבעלת

ואחרים בורו מי אדם ישפוך לא רבי שנה כאן ע"ב יא לעיל

להם, דקרובהצריכין משום עדיפא מאמר בעלת דלמא או

ועולהלביאה לביאה עולה שהיא ונמצא לביאה לו שמותרת

ולא מדרבנן בביאה ליה אסירא הגט בעלת אבל לחליצה

היתה ואילו לחליצה עולה לייבום העולה כל בה קרינן

שאסורה השתא כלום חליצתה אין מדאורייתא אסורה

אשי רב ומייתי כלום, חליצתה אין מדרבנן הרי מדרבנן

מדקתני ומאמרראיה מאמר אחר גט שיש ר"ג ומודה

מאמר ואי אבתריה מאמר ליהני לא עדיף גט אי גט אחר

אבתריה גט ליהני לא דהתם.עדיף עדיף"ואע"ג גט "אי

לעניין קודם כלומר עדיף גט פירושו אין אשי רב דקאמר

עדיף" "גט פירושו אלא בחליצה בה דאתחיל ומשום חליצה

ממאמר יותר חזק מעשה הוי ליבמה גט מאמרנתינת "ואי

מנתינתעדיף" יותר וחזק עדיף המאמר מעשה אי פירושו

ש ונמצא לאגט נינהו הדדי כי דתרוייהו אשי רב כשהוכיח

שוה, שניהם שכוח הוכיח אלא לחליצה קודם מהם מי הוכיח

ומאמר דגט דכיון דידן לבעיא ראיה מכך להביא יש מ"מ

גט שיועילו חכמים דכשתקנו ואשכחן מדרבנן שניהם ביבמה

כדקתני שוה המאמר וכח הגט כח עשו ביבמה ומאמר

מסתברא הגט" אחר ומאמר מאמר אחר גט שיש ר"ג "ומודה

חליץ בעי ואי שוין דשניהן קדימה לעניין אותם השוו דאף

לבעלת חליץ בעי ואי המאמר בעלת את ופטר הגט לבעלת

פירש (בתוס') וריב"ן הגט. בעלת את ופטר בעלתהמאמר

בחליצה בה דאתחיל משום עדיפא הגטהגט בעלת כלומר

יש לכן גט ע"י לרחקה התחיל שכבר כיון וקודמת עדיפא

כעין דהויא החליצה בה לסיים devnaעניין ligzdy oeikn

wexn el oixne`המצוה בסיום הוא דזכה גמור כלומר

בה שהתחילו זו אף ה"ז דמגילה פ"ב בירושלמי כדאיתא

פשיטא זה לפירוש ואף המצוה, בסיום זכתה חליצה במצות

חלץ אם וכן המאמר בעלת את פטר הגט לבעלת חלץ שאם

חליצות לאו דתרוייהו הגט בעלת את פטר מאמר לבעלת

וכל חבירתה משל גדול מהן אחת כח ואין נינהו מעליא

ואף לכתחילה. לחלוץ והוגנת קודמת מהן איזו היא השאלה

אין אשי רב דקאמר עדיף" גט "אי הא יקשה ריב"ן על

ממאמר יותר חזק מעשה הוי גט אי אלא קודם גט אי פירושו

מנתינת עדיף המאמר מעשה אי פירושו עדיף" מאמר "ואי

אלא הוכיח לא נינהו הדדי דכי אשי רב כשהוכיח וא"כ גט

דידן בעיא לעניין כלום הוכיח לא אבל שוה שניהן שכוח

ונצטרך התוס', עליו שהקשו הקושיא וזוהי קודמת מהן איזו

פירשו והתוס' הראשון. לפירוש שתירצנו כמו בעלתלתרץ

עדיפא מעשההגט הוי דגט ממאמר, יותר חזק הגט דמעשה

נתינת מעשה איכא נמי דבמאמר ואע"ג דיבור הוי ומאמר

לשון "מאמר" נקרא ומשו"ה דיבור עיקרו מ"מ המעות

אפילו לכך יותר חזק הוי הגט דמעשה וכיון ודיבור אמירה

כמי הוי לרחל גט נתן אח"כ ורק בלאה מאמר עשה תחילה

דוקא לחלוץ לו ויש רחל אלא זו למצוה לפניו עומדת שאין
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בחליצה") בה דאתחיל "משום התוס' גרסי (ולא אולה

עדיפא מאמר בעלת יותרדילמא חזק המאמר מעשה כלומר

עשה ואח"כ לרחל גט נתן תחילה אפילו ולפיכך הגט ממעשה

לאה אלא זו למצוה לפניו עומדת שאין כמי הוי בלאה מאמר

דשאלת מפרשים שהם וכיון לה, דוקא לחלוץ לו יש ולפיכך

כרחם על גט של או מאמר של יותר חזק מי של כוחו הגמ'

הגמ' דשאלת קודמתלומר מהן אמרתאיזו אי פירושה

לא דל שכוחה מאמר לבעלת חלץ א"כ עדיפא הגט בעלת

עדיפא מאמר בעלת אמרת ואי רב שכוחה הגט בעלת נפטרה

מאמר בעלת נפטרה לא דל שכוחה גט לבעלת חלץ א"כ

פירושם ולפי רב. עדיפא"שכוחה הגט כוחה"בעלת היינו

מאמר מבעלת יותר עדיפא"חזק מאמר כוחה"בעלת היינו

רב דקאמר "עדיף" כמו ממש והוי הגט מבעלת יותר חזק

טפי שפיר אשי דרב מסקנא ואתיא חזק כוחו דמשמע אשי

נינהו הדדי כי ד"ה מרש"י שוה. שניהן דכוח הוכיח אשי דרב

כפולה הגמ' ששאלת מפרש דהוא קודמתמשמע מהן איזו

צרתה עדיפאופוטרת הגט איבעלת אבל צרתה ופוטרת

הגט בעלת נפטרה לא מאמר לבעלת בעלתחליץ דילמא או

עדיפא הגטמאמר לבעלת חלץ ואי הגט בעלת את ופוטרת

את אחת פוטרות שתיהן אמרת ואי מאמר בעלת נפטרה לא

את ויפטור לה לחלוץ וראוי קודמת מהן איזו א"כ השניה

אשי רב ומסיק נינהוהשניה, הדדי אתכי האחת ופוטרות

מאמר בעלת את ופוטר הגט לבעלת חליץ בעי ואי השניה

איפכא. עביד בעי ואי

לראשונה חלץ אחד יבם לפני שנפלו יבמות אחיות שתי

בתוס'הותרה dxzedcהקשו `hiyt l"nw i`n z"`eותירצו

dzxv elit` dxzedc l"nwcאין "הותרה" דלשון נראה ולי

דכיון ונ"ל הספר. מן חסר והעיקר אצרתה דקאי כלל משמע

והויא הכושר שעת לה היה הראשונה א"כ זו אחר בזו דנפלו

נפלה שכבר אחר לה דכשחולץ הו"א הלכך זיקתה אלימא

חליצה דאין לשוק תותר לא זיקתה קלישא והויא אחותה

נפילה בשעת בה שהיתה אלימתא זיקה מתרת קלישא דזיקה

רב דהכא צרתה נפטרה לא גט לבעלת חולץ היה שאם כמו

גבי ע"ב כו לעיל כדאמרינן קאמר זיקה יש האומר לדברי

רב בר דרבה דמומימרא דלא רב וקמ"ל רב, אמר הונא

וכיון דצרתה וגוף הגט דבעלת גוף נינהו גופי תרי דהתם

נפטרה לא לה כשחולץ הלכך זיקתה קלישא הגט דבעלת

דחלץ וכיון הוא אחד גוף הכא אבל אלימא דזיקתה צרתה

דקאמר הא ולפי"ז נפטרה, ודאי עצמה לראשונהלה חלץ

לאהותרה טפי זיקתה דאלימא צרתה אבל הותרה היא דוקא

לברכה זכרונו הרמב"ן בחידושי ראיתי ושוב הותרה.

וכן קאמר זיקה יש האומר לדברי מימרא דהאי כן שפירש

שפירשנו מה עיין איתיביה בתוד"ה ריב"ן דעת היא

הכא אבל ד"ה לקמן הגמ' על שכתבנו מה ועיין בדבריהם

קאמר זיקה יש האומר לדברי כרחך ועל היא. דרבנן זיקה

קאמר אמאי א"כ זיקה אין האומר לדברי אחיותדאי שתי

אחד" "יבם לפני שנפלו שנייבמות לפני נפלו אפילו הא

ראובן חלץ כגון חליצות בשתי אחיות שתי הותרו נמי יבמין

מימרא האי אלא הותרה, לרחל שמעון חלץ הותרה ללאה

למימר דייק לכך הוא זיקה יש דמ"ד יבםאליבא "לפני

ארבעאחד" בעו אחיות תרתי הני יבמין שני לפני דאי

ומשמעון מראובן חליצה צריכה מהן אחת דכל חליצות

וצריכות הן זקוקה דאחות פסולות חליצות הוו דתרוייהו

רב מדהשיב מוכח וכן האחין. כל על kid`לחזור ilin ipd

dwif `kd la` `ziixe`c dy` zeg` xeqi` dit`a i`wc

`id opaxcמוכח היא" דרבנן זיקה "הכא אבל ומדקאמר

חננאל רבנו ורק לה, קאמר זיקה יש דמ"ד אליבא דהכא

דמ"ד סבר דר"ח לה קאמר זיקה אין דמ"ד אליבא דרב פירש

סבר זיקה אין ומ"ד היא דאורייתא דזיקה סבר זיקה יש

"אבל דאמר דרב לפרש יכול הוא ולכך היא דרבנן דזיקה

רוב אבל זיקה אין כמ"ד הוי היא" דרבנן זיקה הכא

ולפי"ז כלל זיקה דאין סבר זיקה אין דמ"ד סברי הראשונים

היא" דרבנן זיקה הכא "אבל דאמר דרב לפרש אפשר אי

זיקה. אין כמ"ד הוי

הותרה לשניה להחלץ נקט הותרה" לראשונה "חלץ אגב

אשמועינן. מידי הותרהולאו "לשנייה" ידעתיחלץ לא

וצ"ל יודי"ן בשני הדפיסוהו בכללשניהלמה וכן אחת ביו"ד

ובתוס'. וברש"י העמוד

בשניה מותר ראשונה עליומתה שנאסרה כיון תימא ולא

ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי נפילה בשעת

שאין יבמה "כל דאמרינן דהא לו דמותרת קמ"ל עולמית,

כאשת היא הרי עליה יבוא יבמה נפילה בשעת בה קורא אני

אסורה נפילה כשבשעת היינו ואסורה" בנים לו שיש אח

וכדמפרש היא דרבנן זיקה הכא אבל דאורייתא ערוה משום

לקמן.

בראשונה שמותר שניה מתה לומר צריך הונאואין רב

ראשונה "מתה אלא מרב שמעתי לא אני כלומר לה קאמר
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אמר לא בראשונה" מותר שניה "מתה אבל בשניה" מותר

אלא הוא לה סבר דלא משום לאו אמרה דלא הא מיהו רב

מקום בכל וכן היא, דכ"ש אותה לומר הוצרך דלא משום

החכם שמועת ומעביר השומע לומר" צריך "ואין שאומר

אומרה עצמו וכשהחכם אומרה, עצמו החכם ולא כן אומר

וכ"ש. לשון נוקט

והותרה וחזרה ונאסרה שהותרה יבמה דהויא משום

הראשון להיתירה אסורהתחזור היתה נפילה בשעת אם

בעלה דמת אע"ג לאחותה נשוי שהיה כגון אשה אחות משום

משום עובר עליה יבוא ואם אח אשת איסור מינה פקע לא

ופקע אשתו תמות אפילו הלכך אשה אחות ומשום אח אשת

אח, אשת משום אסורה היא עדיין אשה אחות איסור מינה

נשא אח"כ ורק עליו אסורה היתה לא נפילה בשעת אם אבל

אשה דאחות ערוה באיסור עליו אסורה אומנם אחותה את

עובר אינו עליה יבוא ואם לה חזר לא אח אשת איסור מיהו

אחות איסור מינה פקע כי הלכך אשה, אחות משום אלא

דקאמר והיינו לו. מותרת אשתו שמתה כגון הויאאשה

שהותרה משוםיבמה לא אסורה היתה לא נפילה דבשעת

אשה אחות משום ולא אח אשהונאסרהאשת אחות משום

לה חזר לא אח אשת איסור הראשוןאבל להיתירה תחזור

והחברים אשתו. כשמתה היתר לו יש אשה אחות דאיסור

דכלונאסרהפירשו אח אשת ומשום אשה אחות משום

דבריהם ואין אח אשת איסור לה חוזר ערוה עליו שנעשית

אמאי דא"כ הראשוןמתיישבים להיתירה הא"תחזור "

ב ובשלמא כלל היתר לו אין אח אשת אחיואיסור שמת שעה

עליה" יבוא יבמה וגו' מהם אחד "ומת דכתיב התירה רחמנא

אח אשת באיסור אסורה היתה האח מיתת אחר הכא אלא

התירה. ומי

סברא האי ליה לית כללורב אלא הוא סברא לאו הא תימה

האי ליה לית ורב והל"ל הראשונים מן שקבלוהו הוא

קאמר ואמאי האסברא"כללא" ועוד הוא, דמדעתו דמשמע

ורב (ד"ה התוס' שהוכיחו כמו הוא משנה דבר כללא האי

דודאי ונ"ל סברא. משנה לדבר לקרוא שייך ואין ליה) לית

קורא אני שאין ד"יבמה הראשונים מן שקבלוהו הוא כללא

שיש אח כאשת היא הרי עליה יבוא יבמה נפילה בשעת בה

דכללא אלא כן למדו מדעתם ולא ואסורה" בנים לו

איסור עליו כשאסורה דמיירי למימר איכא דראשונים

עליו כשאסורה דאפילו יוחנן רבי אמר ומסברא דאורייתא

בשעת בה קורא אני שאין "יבמה מיקריא נמי דרבנן איסור

ופריך עליה" יבוא יבמה סבראנפילה האי ליה לית ורב

אני שאין "יבמה מיקריא נמי דרבנן איסור כשאסורה דאפילו

עליה" יבוא יבמה נפילה בשעת בה "כל"קורא רב והאמר

וכו' אני שאין כשאסורהיבמה בין ש"מ "כל" מדקאמר

דאורייתא איסור עליו כשאסורה ובין דרבנן איסור עליו

אשהומשני אחות איסור באפיה דקאי היכא ה"מ

היא דרבנן זיקה הכא אבל "כל"דאורייתא דקאמר והאי

תורה. איסורי כל היינו

אני שאין "אשה" .יבמהצ"לכל

"באפה" דקאי היכא דצ"לה"מ .באפיהנראה

היא דרבנן זיקה הכא רבאבל דאמר דהא משמע מכאן

eke'לעיל eltpy zenai zeig` 'aקאמר זיקה יש דמ"ד אליבא

דרבנן זיקה הכא אבל ד"ה התוס' על שכתבנו מה ועיין לה

היא.

חנינא "בר" יוסי רבי נכתבאיתיביה פעמים "בר"בבבלי

המקומותחנינא ברוב אך הכא חנינאכמו ונראה"ברבי"

צ"ל בבבלי מקום חנינאשבכל "ברבי" יוסי ,רבי

נכתב תמיד חנינאובירושלמי "בר" יוסי .רבי

שנאן מי יודע איני אחיות אתא"ל סדרו וחבריו רבי

לערוך שגמרו מסכת או פרק וכל אותה וערכו המשנה

לכל שולחין והיו הרבה בטפסים מעתיקין היו ולכתוב

היו ושם ישיבה לכל אחד טופס ובחו"ל שבארץ הישיבות

באורך בזה שכתבנו מה ועיין הרבה, בטפסים אותה מעתיקין

יוחנן רבי קאמר דהכי ס"ד והשתא תברא. ד"ה ע"א יג לעיל

דאחיות שנאןמשנה מי יודע שנהאיני רבי לאו כלומר

דרבי המשנה מן ואינה הוסיפוה תלמידים איזה אלא אותה

מסיק ולבסוף מינה. לי לאותיב לך אין epiidולכך ikd i`

dil xn`wc epiid 'eke `nlya e`ivei eqpke encw ipzwc

o`py in rcei ipi` zeig`זו משנה שנה רבי ודאי כלומר

דמתניתין יחיד בלשון "יוציא" וכנסו קדמו בה שנה רבי מיהו

אבל יוציא הראשון הלכך ברישא נפלה הי ידעינן דלא איירי

ראשונה אנא ייבם שניה חבראי דאמר יוציא לא השני

רבים לשון "יוציאו" בה ושנו טועים תלמידים ואתו מייבם,

והראשון זה אחר בזה כשנפלו מיירי דמתניתין להו דסבירא

באיסור שניהם הלכך השניה את והשני הראשונה את ייבם

יוסי רבי דאותיב הא ומשו"ה להוציא, לשניהם ויש יבמו

יוחנן לרבי חנינא להברבי לחלוץ מינייהו חד ליקו אמאי
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וכו' שהותרה כיבמה אידך לגבי ראשונה ותיהוי לשניה

נפלה מינייהו הי ידעינן דלא מיירי דמתניתין כלל קשיא לא

קדמו אם ובדיעבד בייבום אסורות שתיהן הלכך ברישא

לטעון יכול דהשני יוציא לא והשני יוציא הראשון וכנסו

בה דקתני והא מייבם ראשונה ואנא ייבם שניה חבראי

מינה ומוכח יוציאו שניהם דמשמע יוציאו" וכנסו "קדמו

השניה את ייבם דשני וידעינן ברישא נפול הי דידעינן דמיירי

שנאן מי יודע תלמידיםאיני איזה אלא כך שנה רבי לאו

דפירש מרש"י משמע וכן שנאןטועים. מי יודע xnelkאיני

dpyn dpi` efאיני" שאומר מקום בכל לפרש לך יש וכן ,

איזה אלא שנאה רבי דלאו אני יודע כלומר שנאה" מי יודע

הם. מי יודע ואיני רבי משנת על הוסיפוה טועים תלמידים

רב אמר ד"ה ד סימן פ"ג שלמה של בים המהרש"ל אבל

פירש שנאןהונא מי יודע i`dkאיני il `xiaq `l xnelk

dpyn dpi` ik oizipznמיהו שנאה רבי אומנם שר"ל משמע

דלישנא חדא כן לפרש אפשר ואי זו, כמשנה ס"ל לא אנא

מודה אי ועוד שנאה, רבי לאו משמע שנאן" מי יודע ד"איני

ה"ל א"כ משנה כהאי ס"ל לא רק שנאה דרבי יוחנן רבי

כסתם הלכה דאמר הוא יוחנן רבי והא להקשות לגמרא

ע"ב טז לעיל עליו שהקשתה כמו le`משנה z`f `niz ike

dpyn mzqk dkld opgei iax xn` `de dil `xiaqומדלא

רבי לאו זו משנה יוחנן רבי דה"ק משמע הכי עליו הקשתה

ואיני רבי משנת על הוסיפוה טועים תלמידים אלא שנאה

הם. מי יודע

דעלמא חולצות חולצות מאי ליה מיולימא כל כלומר

ומשני תחלוץ, שניה והיא אחותה עם לייבום תפול שבעתיד

קתני אלו לפנינוהרי עכשיו שעומדות השתים אלו משמע

הל"ל דא"כ בעתיד לייבום שיפלו במי דמיירי משמע ולא

הל"ל ולא יתייבמו" ולא אלו""יחלצו ."הרי

ברישא לראשונה ליה" "דחליץ סדרולימא נשתבש

וצ"ל ברישאהמילים לראשונה דחליץ" "ליה וכןולימא

ופשוט. בריטב"א הגירסא היא

ד"ה לחלוץרש"י הגונה מהן זו אי וכו' הגט בעלת

צרתה משמעולפטור קודמת" מהן "איזו הגמ' דמדקאמר

יתחיל, מינייהו בהי ליה מיבעיא רק לשתיהן לחלוץ שרוצה

מהן לאחת אלא לחלוץ רוצה דאינו רש"י מפרש לכך

צרתה. פטרה מינייהו הי ליה ומיבעיא צרתה וליפטור

דאמר***ד"ה "ר"ג" ר"ג ***ד"הומודה ומאמרכצ"ל.

במקום "דקמא" גט אמרינן לא וכו' גט כצ"ל.אחר

"ראשונה"***ד"ה שנפלה ***ד"הלראשונה כצ"ל.

מתניתין "דהך" כיצד בפ' דשנינן וכו' ראשונה מתה

***בא"ד ליחלוץכצ"ל. אמאי וכו' "לאותוביה" ואיכא

כצ"ל."חד"

מעשהתוד"ה בה שנעשה "כיון" פי' עדיפא הגט בעלת

ד"ה"עדיפא" לגמ' בפירושנו תמצא דבריהם ופירוש כצ"ל

עדיפא. הגט בעלת

גטד"ה דיש וכו' "בפרק" להו דשמעינן וכו' שמע תא

מהני עדיף" "קמא אפי' גט כצ"ל.אחר

"דהוו"ד"ה משום היינו וכו' "ליהני" לא עדיף גט אי

דאורייתא כצ"ל.קדושין

דד"ה ותפשוט נינהו הדדי כי פוטרתediipinאחתlkאלא

כשמואל והיינו צריכהצרתה "אמצעית דאמר לרב אבל

שמעון וחליצת ראובן דחליצת דאע"ג משניהם" חליצה

דחליצת אע"ג נמי הכא חברו פוטר האחד אין בשוה פסולה

האחת אין בשוה פסולות מאמר בעלת וחליצת הגט בעלת

חבירתה. לכולןפוטרת חולץ דאחד דקאמר וכלישנא

פסולותאאמצעית שמעון וחליצת ראובן דחליצת דכיון

אחד חליצת לכן חלוצה אחות לגבייהו אמצעית דהויא בשוה

מאמר ובעלת הגט בעלת חליצת נמי והכא חבירו פוטרת מהן

השניה את האחת פוטרות בשוה אשידגרועות דאמרוכרב

פסולה צרה כלומר כערוה לצרה לשויי זיקה אלימא דלא

ולכך זקוקתו מאחות zexvdפחות exhtp `l zeig`l ulg

פטרי הוו בשוה פסולות הויין אי אבל שוה פסולן דאין

היכאאהדדי, קאמר" התחיל ולא "דהתחיל ללישנא אבל

חליצה(כצ"ל) שתיהן צריכות נינהו הדדי דהא,דכי

א יגמור לא באחיות רחלהתחיל מיפטרא ולא בצרות פי'

דעדיפא צרתה אפילובחליצת פסולות ששתיהן כל אלמא

שתיהן אם כ"ש יותר הפסולה את פטר לא לעדיפא חלץ

דרב ברור וא"כ צרתה נפטרה לא לאחת חלץ בשוה פסולות

צרתה פוטרת הפסולות מן האחת דחליצת הכא דאסיק אשי

הוכיחו התוס' קאמר. לישנא דהאי אליבא לאו כמוה דפסולה

אליבא ורק דשמואל אליבא אתיא אשי דרב דפשיטותא

אאמצעית לכולן חולץ ד"אחד לשמואל דאוקימנא דאוקימתא

ד"לא לשמואל אשי רב דאוקים לאוקימתא וכן קאמר"

פשיטותא אתיא לא אבל כערוה" לצרה לשויי זיקה אלימא

התחיל ולא התחיל "דשמואל דאוקימתא אליבא אשי דרב
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אתיא אשי דרב דפשיטותא נימא קשה ולכאורה קאמר",

זיקה אין האומר לדברי ד"שמואל דגמרא דהו"א אליבא

התוס' משיבים לכך כרחיןקאמר". על בעיא הך והכא

אפילו זיקה אין דלמ"ד איירי זיקה יש דמ"ד אליבא

הגט לבעלת פסולהחלץ צרהדחליצתה דחליצתהנפטרה

פוטרת האחת בשוה פסולות שתיהן היו שאם וכ"ש כשרה

דמ"ד אליבא הבעיא ודאי אלא להו מיבעיא קא ומאי צרתה

ורב זיקה יש דמ"ד אליבא שאלה שהגמ' יתכן ולא זיקה, יש

זיקה. אין דמ"ד אליבא להו פשיט אשי

דאמרד"ה לטעמיה דרב פר"ח היא דרבנן זיקה הכא אבל

וכו' ביטול משום דאסירא" אע"ג "וה"ק זיקה כצ"לאין

לעיל רב דאמר הא דבריהם eltpyפירוש zenai zeig` izy

'eke ulg cg` mai iptlהאומר לדברי דרב שפירש מי היה

למילתיה טעמא יהיב דרב מסבירה הגמ' דהא אמרו זיקה יש

אבל דאורייתא אשה אחות איסור באפיה דקאי היכא "ה"מ

דרבנן זיקה הכא "אבל ומדקאמר היא" דרבנן זיקה הכא

לחלוק בא ור"ח קאמר, זיקה יש דמ"ד דאליבא ש"מ היא"

א"כ וא"ת זיקה, אין דאמר לטעמיה דרב ומפרש דבריהם על

ואינה זיקה ליכא הא היא" דרבנן זיקה הכא "אבל קאמר מאי

תירוץ כלל, אסורה אינה הכא אבל למימר וה"ל כלל אסורה

חשיב לא יבמין מצות ביטול משום דאסירא אע"ג וה"ק

היתר לכלל כשתבוא אף עולמית לאוסרה איסור הך

אני דהא דאורייתא ולא היא" דרבנן זיקה הכא "אבל כלומר

מדרבנן אלא מדאורייתא זיקה אין ר"ל זיקה דליכא סובר

אלא דאורייתא דהוי זקוקתו אחות משום אסורה אינה ולכן

מדרבנן דהוי יבמין מצות ביטול משום ישרק למ"ד אבל

אחת שעה עליו שנאסרה משום לאוסרה ראוי דמ"דזיקה

הראשונים רוב מיהו היא. דאורייתא דזיקה סבר זיקה יש

דזיקה סבר זיקה יש דמ"ד וסברי חננאל רבינו על פלגי

מדרבנן דאפילו סבר זיקה אין ומ"ד מר"ש לבר היא דרבנן

כלל. זיקה ליכא

פריךד"ה נמי דלרב בקונטרס פירש לעיל וכו' איתיביה

כיון קשיא ולפירוש"י ראשונה. מתה ד"ה סוף רש"י

יוחנן לרבי ובין לרב בין היא חנינא ברבי יוסי רבי דקושיית

הגמ' קאמר opgeiאמאי iaxl `pipg iaxa iqei iax diaizi`

דהקושיא ריב"ן פירש ומשו"ה ולרב", יוחנן "לרבי הל"ל

הגמ' דקאמר דהא התוס' מבינים השתא יוחנן. לרבי רק היא

"opgei iaxl" g"a iqei iax diaizi`שהקשה לציין הגמ' באה

כשאומר כלל שבדרך כמו יוחנן, רבי לשיטת ב"ח יוסי רבי

שהמקשן בהכרח הכוונה אין לפלוני" פלוני "איתיביה הש"ס

הקשה שפלוני מספרת הגמ' אלא לו והקשה פלוני את ראה

דפירש פירוש"י על לתוס' הוקשה ולפיכך פלוני, לשיטת

א"כ לרב ובין יוחנן לרבי בין קשה ב"ח יוסי רבי שקושיית

רק אומרת הגמ' opgei"אמאי iaxl" g"a iqei iax diaizi`

לתירוץ התוס' הוצרכו ולפיכך ולרב", יוחנן "לרבי הל"ל

לא לרב אבל יוחנן לרבי אלא הקושיא דאין דתירץ ריב"ן

ופשוט אמיתי תירוץ התוס' מתרצים לבסוף אבל איקשיא.

לו הקשה יוחנן רבי אצל שהיה לפי דקאמרנמי הא כלומר

opgeiהגמ' iaxl iqei iax diaizi`שרבי לספר הגמ' באה לא

"לרבי אומרת היתה דא"כ יוחנן רבי לשיטת הקשה ב"ח יוסי

יוסי שרבי מספרת הגמ' אלא קשיא, דאתרוייהו ולרב" יוחנן

שרבי וכיון זו, קושיא לו והקשה יוחנן רבי את פגש ב"ח

ישראל בארץ ששניהם - יוחנן רבי את רק פגש ב"ח יוסי

שהיה – רב את אבל הזו הקושיא את הרצה בפניו ורק - היו

אמרה לא לכן זו קושיא בפניו הקשה ולא פגש לא - בבבל

***בא"ד ולרב. יוחנן לרבי ב"ח יוסי רבי איתיביה הגמ'

לחזור צריכה דאינה כשמואל סבר יוחנן רבי עלאבל

דאי האחים כל על לחזור צריכה דאינה סבר יוחנן רבי כרחך

יוחנן רבי תירץ אמאי לחזור דצריכה rceiס"ל ipi` zeig`

o`py inעל לחזור צריכה פסולה דחליצה דכיון לתרוצי ה"ל

אפשר אי לכן משניהם חליצה צריכה והאחת האחין כל

חולצות דתרוייהו במשנה קתני ומשו"ה אחותה את לייבם

כל על לחזור צריכה דאינה דסבר ש"מ הכי תירץ ומדלא

***בא"ד וכו'האחין. נמי ולר"ח וכו' פירש ריב"ן אבל

יוחנן ורבי רב דאמרו meynהא dpey`xa xzen dipy dzn

dxizidl xefgz dxzede dxfge dxq`pe dxzedy dnai `iedc

oey`xdמילתא האי אמרי רב ובין יוחנן רבי דבין סבר ריב"ן

דשתי למתניתין נמי מוקמי ותרוייהו זיקה יש דמ"ד אליבא

דקתני zenaiiznאחיות `le zevleg el` ixdדמ"ד אליבא

ל"ק, ולרב ממתניתין קשיא יוחנן לרבי ואעפ"כ זיקה יש

על לחזור צריכה פסולה חליצה זיקה יש דלמ"ד סבר דרב

אפילו אחת לכל לחלוץ צריכין דתרוייהו וכיון האחין כל

דהויא לשניהם אסורה הראשונה הרי לשניה תחילה חלצו

על לחזור צריכה דאין סבר רב אבל דשניהם חלוצה אחות

ורבי דרב דאע"ג סבר ור"ח ממתניתין. ליה וקשיא האחין כל

אמרי תרוייהו dlיוחנן `iedc dpey`xa xzen dipy dzn

'eke dxzedy dnaiרב אלא להו אית חדא טעמא לאו מ"מ



eaydnlg`e ע"בקצד כז

כיון דדוקא זיקה אין דס"ל דנפשיה אליבא מילתא להאי אמר

מצות לבטל דאסור משום אלא אסורה ואינה זיקה דאין

שהותרה יבמה דהויא בה אמרינן לכן קל איסור דהוי יבמין

ל"ק ולכך הראשון להיתירה תחזור והותרה וחזרה ונאסרה

זיקה יש דמ"ד אליבא למתניתין מוקים דאיהו ממתניתין ליה

שהותרה אפילו חמור איסור דהוי זיקה משום דאסורה וכיון

ורבי הראשון, להיתירה תחזור לא והותרה וחזרה ונאסרה

ולכך זיקה יש דס"ל דנפשיה אליבא מילתא להאי אמר יוחנן

דמ"ד אליבא דמתניתין לתרוצי מצי ולא ממתניתין ליה קשיא

זיקה יש דמ"ד אליבא למילתיה אמר נמי איהו דהא זיקה יש

***בא"ד בייבום. הראשונה את התיר רביואעפ"כ אבל

זיקה יש כרחך" דעל "סבר כאןיוחנן יש העתקה שיבושי

להיות זיקהוצריך יש דסבר" כרחך "על יוחנן רבי .אבל

חד***בא"ד "וליקו" ***בא"דליקוצ"לואמאי אלא.

זיקה יש סבר כרחך "על" "אלאצ"לחדא חדא אלא

זיקה יש סבר כרחך ***בא"דעל" "לה". פריך מש"ה

***בא"דליהצ"ל אתי. ולא אחד אח אלא דליכא כיון

להדיא יבמין מצות אחדלבטל אח איכא דכי בודאי. כלומר

יבמין מצות מבטל בודאי הוא הרי מינייהו לאחת מייבם אי

בני רוב ולכן היא אשתו דאחות כלום בולא יוצאת דהשניה

שמא חיישינן אחי תרי איכא כי אבל כן, יעשו לא האדם

בכך תתבטל שלא סבור שהוא לפי מהן אחת לייבם יבוא

מסיק ולא יבמה לאידך יחלוץ או ייבם דאחיו יבמין מצות

השניה. מן יבום מצות ותתבטל אחיו ימות שמא אדעתיה

חייש***בא"ד "הוי" דלא חנינא בר יוסי רבי יודע היה

.הוהצ"ל

שיטתד"ה לפי ר"י פירש וכו' דלמא ליה ולימא

הוצרךהקונטרס לכן עצמן וסותרין קשים רש"י שדברי לפי

גזירה ליה "ולימא הקשתה הגמ' רש"י. שיטת לפרש ר"י

הרי לרש"י והוקשה ברישא" לראשונה וחליץ קדים דלמא

לשניה לחלוץ אסרה שהמשנה דמה לתרץ יכול לא יוחנן רבי

שמא דחיישינן משום זה הראשונה את לייבם ואח"כ תחילה

השניה את וייבמו לראשונה שיחלצו איפכא לעשות יבואו

הראשונה את לאסור לנו יש נמי השניה כשמתה דא"כ

הראשונה תמות שאם איפכא לעשות יבואו שמא לייבום

אין דלכתחילה רש"י ותירץ לייבום, השניה את יתירו

יבואו שמא הראשונה את ויבמו לשניה חילצו להם אומרים

אבל השניה את וייבמו לראשונה שיחלצו איפכא לעשות

הראשונה את לאחיו מתירין לשניה חלץ שכבר o`ncאחר

dizrc` wiq` `ziinw maiie xfge `yixa dipyl ulgc ifgc

dipy ineaiile `ziinwl ulgnl iz` `leיוחנן רבי אמר ולכן

השני מתה שכברשאם למצב דומה שזה בראשונה מותר ה

כיון ברורים ואינם קשים רש"י ודברי לשניה. וחלץ עבר

מזה שילמדו חשש אין לשניה וחליץ עבר דאי דאמרת

לחלוץ להם נאמר כשלכתחילה גם א"כ איפכא לעשות

לעשות מזה שילמדו חשש אין הראשונה את ולייבם לשניה

לכן מהא. הא שנא ומאי שיטתאיפכא לפי ר"י פירש

לחלוץ להו אמרינן לא לימלך לפנינו שכשבאין הקונטרס

אתו(כצ"ל)לשניה דלמא דגזרינן הראשונה את ולייבם

כבר(כצ"ל) אם אבל עצמן היבמות באלו איפכא למעבד

במתה כמו הראשונה לייבם אידך שרי לשניה האחד חלץ

היבמות דבאלו כיון והא(כצ"ל)שניה חששא שום ליכא

חלץ כשכבר הראשונה לייבם כאן נתיר שאם חיישינן לא

אתו חששא(כצ"ל)לשניה שאינה איפכא למעבד בעלמא

הותרה שלא השניה להתיר יטעו שלא כ"כ גדולה

באו אבל שהותרה הראשונה שנתיר בשביל מתחילה

לפנינו "שהיו(כצ"ל)לימלך כיון לגזור יש מתחילה

היבמות(צ"להצרות" יכולות)שאלו לבוא(כצ"ל)עצמן

קלקול להםלידי מתירין אנו שאין שאמרנו מה כלומר

קדים דלמא "גזירה הראשונה את ולייבם לשניה לחלוץ

בפעם שמא דחיישינן פירושו אין ברישא" לראשונה וחליץ

לראשונה לחלוץ יבואו אחיות יבמות שתי כשיפלו אחרת

שתי שיפלו מצוי שאין רחוק חשש שזה השניה, את ולייבם

כדין יעשו דילמא איפכא שיעשו אמר מי יפלו ואם אחיות

העולם רוב שהרי הראשונה את וייבמו לשניה שיחלצו

שתחזור הוא ודין מתחילה מותרת היתה שהראשונה יודעין

שתהא הוא ודין אסורה היתה מתחילתה והשניה להיתירה

לראשונה וחליץ קדים דלמא "גזירה אלא עולמית. אסורה

שבאו יבמין אותם שמא חוששין שאנו פירושו ברישא"

שהורינו ממה איפכא - שלפנינו האלו ביבמות יעשו לפנינו

השניה את וייבמו לראשונה יחלצו שמא דחיישינן להם,

שטועים למיעוטא אפילו חיישינן לפנינו כבר שהם דכיון

מותרת שהיתה הראשונה בין הבדל שיש יודעים ואינם

שהיתה השניה לבין להיתירה שתחזור הוא ודין מתחילתה

ולכן עולמית. אסורה שתהא הוא ודין נפילה משעת אסורה

ולייבם לשניה לחלוץ להם מורין אין לפנינו היבמין באים אם

ברישא" לראשונה וחליץ קדים דלמא "גזירה הראשונה את

וייבמו לראשונה ויחלצו איפכא אלו יבמין יעשו שמא כלומר
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חשש אין כבר הרי לשניה חלצו כבר אם אבל השניה, את

חלצו שכבר השניה את ויתירו לראשונה שיחלצו אלו ביבמין

חיישינן ולא הראשונה את לייבם להו מתירינן ולכן לשניה

יבואו אחיות יבמות שתי שוב כשיפלו אחרת בפעם שמא

יוחנן רבי אמר ולכן השניה. את ולייבם לראשונה לחלוץ

dpey`xa xzen dipy dznשאם חשש אין כבר אלו שביבמין

מתה, כבר שהשניה השניה את להתיר יבואו הראשונה תמות

אחיות שתי כשיפלו אחרת בפעם שמא ניחוש תאמר ואם

לא לזה השניה, את לייבם יבואו הראשונה ותמות יבמות

אחיות שתי שיפלו מצוי דאין רחוק חשש שהוא חיישינן

מי תמות ואם מהן אחת שתמות אמר מי יפלו ואם לייבום

תמות ואם תמות שניה דלמא הראשונה שתמות אמר

כדין יעשו דלמא אותה וייבמו בדין שיטעו אמר מי הראשונה

הראשונה בין הבדל שיש יודעין דעלמא דרובא לה ויחלצו

השניה לבין להיתירה שתחזור הוא ודין מתחילתה שהותרה

לעולם. באיסורה שתשאר הוא ודין נאסרה שמתחילתה

גזירה ליה ולימא לבטלשמא(כצ"ל)ופריך ואסור ימות

יבמין דמתניתיןמצות דטעמא אמרינן אי הא לרש"י הוקשה

יש א"כ יבמין מצות לבטל ואסור ימות שמא גזירה משום

השני ייבם ואח"כ מהן לאחת יחלצו שתחילה להם לומר לנו

דשתיהן קתני ואמאי יבמין מצות בטיל לא דבהכי האחרת את

איפכא יעשו שמא דחיישינן לפרש רש"י והוצרך חולצות,

לאחרת לחלוץ יבוא שהשני ועד האחת את ייבמו ותחילה

א"כ לרש"י הוקשה ושוב יבמין, מצות ובטלה ימות שמא

באחרת מותר השני יהיה מהן לאחת האחד חלץ אם בדיעבד

חלצו כבר שהרי תחילה ייבמו שמא למיחש ליכא דתו

דין דליכא מתייבמות" "ולא מדקתני דייקינן ולעיל תחילה

מהן לאחת האחד וחלץ עברו שאפילו כלומר כלל הכא יבום

רש"י ותירץ האחרת, את מייבם השני opaxאין lewy d"eyne

`lc ediipin `cgl ulg elit`e ixnbl zeig`n meaii oic

oinai zevn ez ilhaez`e zeig`a meai elibxi `lc ikid ik

jci` ziin cg maiinc`e dvilg inw dligzkl ineaiil

וחלץ עבר שכבר דאחר פירש"י לעיל הא קשים אלו ודבריו

שלפנינו היבמין שאלו אלא חוששין אנו דאין חיישינן לא

שיטעו חוששין אנו אין אבל שלפנינו ביבמות איפכא יעשו

ואת יבמות. אחיות שוב שיפלו במקרה איפכא לעשות

לתרץ ר"י בא רש"י על הזו ליההקושיא ולימא ופריך

ויעמיד יבמין מצות לבטל ואסור ימות שמא גזירה

וחלץ קדם אפילו ודאי דלדידיה זיקה אין כמ"ד המשנה

היבמות באלו טפי למיחש דליכא מ"מ(כצ"ל)לשניה

חליצה אחר לייבם כאן נתיר שאם ראשונה לייבם אסור

אדעתייהו(כצ"ל)יבואו מסקי דלא ברישא לייבם בעלמא

דדלמא זה(כצ"ל)טעמא שאין אידך מיית חד אדמייבם

ידוע חלץטעם שכבר דאחר - לעיל שפירש"י מה כלומר

חשש אין לשניה חלץ שכבר דכיון בראשונה מותר לשניה

שמא חיישינן ולא איפכא שלפנינו האלו היבמין שיעשו

- איפכא יעשו יבמות אחיות שתי שוב כשיפלו אחרת בפעם

דטעם דכיון זיקה משום הוי דאחיות דטעמא למ"ד דוקא זה

שיש ויודעים טועים לא העולם רוב הלכך לאינשי ידוע זה

נאסרה ואח"כ מתחילתה שהותרה הראשונה בין גדול הבדל

השניה לבין הראשון להיתירה שתחזור הוא דדין והותרה

עולמית. אסורה שתהא הוא ודין אסורה היתה שמתחילתה

מצות לבטל דאסור משום הוי דאחיות דטעמא למ"ד אבל

שאלו חשש אין וכבר לאחת שחלצו אחר אפילו יבמין,

שמא לחשוש לנו יש עדיין איפכא יעשו שלפנינו היבמין

שאין - איפכא יעשו יבמות אחיות שוב כשיפלו אחרת בפעם

העולם. לרוב ידוע יבמין" מצות לבטל ד"אסור ועודהטעם

אחר בענין לפרש דיש לדחוקאר"י צריך פירוש"י דלפי

איפכא יעשו שמא חיישינן לימלך לפנינו דכשבאין כדלעיל

אבל לראשונה ולייבם לשניה לחלוץ אפילו להו אסרינן ולכן

דלא השניה את לייבם להו מתירינן לשניה חלצו כבר אם

איפכא יעשו יבמות אחיות שתי שוב כשיפלו שמא חיישינן

למ"ד דדוקא לדחוק נצטרך דלפירוש"י ועוד דוחק, וזה

אחרת בפעם שמא חיישינן לא אז זיקה משום הוי דטעמא

למ"ד אבל איפכא לעשות יבואו יבמות אחיות כשיפלו

להכי, חיישינן יבמין מצות לבטל דאסור משום הוי דטעמא

אחר. בענין ר"י פירש ולכך

ע"א קתניגמראכח לכתחילה חולצותחולצות דמדקתני

להו אמרינן ליעבדו היכי למישאל דינא לבי אתו דאי משמע

שניהם. שיחלצו

ברישא לראשונה וחליץ קדים דלמא גזירה ליה ולימא

אחיו ואז לשניה לחלוץ האחד יכול הדין מעיקר פירש"י

מיהו וכו' ונאסרה שהותרה יבמה לה דהויא בראשונה מותר

שמא לשתיהן שיחלצו להו אמרינן דינא בבי למישאל אתו אי

אבל השניה את לייבם אידך ויבוא לראשונה האחד יחלוץ

מותרת הראשונה הרי לשניה וחלץ הראשון עבר כבר אם

וחזר ברישא לשניה דחלץ דחזי דמאן למיגזר ליכא דהשתא
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לקמייתא למיחלץ אתי ולא אדעתיה אסיק קמייתא וייבם

השניה מתה אם יוחנן רבי אמר הכי ומשום שניה ולייבומי

פליג יוחנן דרבי לומר צריך פירושו ולפי בראשונה. מותר

לעיל דאמר רב dxzedעל dipyl ulg dxzed dpey`xl ulg

dpey`xa xzeny dipy dzn l"v`e dipya xzen dpey`x dzn

חלץ אבל בראשונה מותר שניה כשמתה דדוקא ומשמע

ובין לשניה חלץ בין יוחנן ולרבי בראשונה מותר אינו לשניה

בראשונה. מותר שניה מתה

כלל הכא יבום דין דליכא קתני מתייבמות מדכפלולא

וקתני zenaiiznלשונו `le zevleg el` ixdלפרש לך יש

להו אמרינן דינא בבי לשאול באו אם חולצות" אלו "הרי כך

חלץ שכבר בדיעבד ואף מתייבמות" "ולא לשתיהן, שיחלצו

היא גזירה דלאו מתייבמת הראשונה אין לשניה מהם אחד

כללאלא הכא ייבום דין מהןליכא אחת אין הדין מעיקר

להתייבם. יכולה

יבמין מצות לבטל ואסור ימות שמא גזירה ליה ולימא

meynפירש"י e`l dinrh oizipznc `pz opgei iax dil `nil

dinrh i`c dwif oi` l"qc zeig` 'a maiil xq` `w dwif

ixy dzwif rwte dipyl uilg ikn dwif meyndpey`x ineaiil

yixa xn`ck zeni `ny meyn dinrh `l` "`p` ixn`ck"

opax lewy d"eyne 'eke jci` ziin cg maiinc` `nlc oiwxit

`lc ediipin `cgl ulg elit`e ixnbl zeig`n meaii oic

ez`e zeig`a meai elibxi `lc ikid ik oinai zevn ez ilha

la` jci` ziin cg maiinc`e dvilg inw dligzkl ineaiil

ikd xfbinl `kil opgei iax da ixii`c dzin iablפירשו

מתניתין יוחנן רבי ליה לימא לומר רש"י דכוונת החברים

אפילו הלכך יבמין מצות לבטל דאסור משום דטעמא סברה

ברישא לייבם יבוא שמא גזירה בראשונה אסור לשניה חלץ

ואינו לכולם ידוע אינו יבמין מצות לבטל דאסור דטעמא

משום דטעמא וס"ל אמתניתין פליגנא ואנא לאינשי ברור

והותרה זיקה פקעה לשניה חליץ מכי הלכך זיקה דיש

דאמר הוא יוחנן רבי דהא כן לפרש אפשר ואי הראשונה.

לכל יוחנן רבי הוצרך למה דא"כ ועוד משנה, כסתם הלכה

מהמשנה לו הקשה חנינא ברבי יוסי דרבי כיון תירוצים הנך

רבי אין ודאי אלא אמתניתין פליגנא אנא לו לומר יכול היה

ר"ל אי ועוד אמתניתין, פליגנא אנא לומר יכול יוחנן

ואנא יבמין מצות לבטל דאסור משום דטעמא ס"ל מתניתין

לומר פירושו בסוף רש"י הוצרך למה א"כ עלה `laפליגנא

ikd xfbinl `kil opgei iax da ixii`c dzin iablאיכפת ומה

פליג יוחנן רבי מ"מ הכי למיגזר איכא אפילו הא לן

רש"י מדקאמר ועו"ק daאמתניתין, ixii`c dzin iabl la`

ikd xfbinl `kil opgei iaxחלץ אם יוחנן לרבי דאף משמע

את התיר לא יוחנן ורבי הראשונה הותרה לא לשניה

מה ועו"ק השניה, שמתה היכא דוקא אלא הראשונה

rwteשפירש"י dipyl uilg ikn dwif meyn dinrh i`c

"`p` ixn`ck" dpey`x ineaiil ixy dzwifלא יוחנן רבי הא

השניה מתה אי אלא הראשונה הותרה לשניה חליץ דאי אמר

את מפירוש"י למחוק דיש נ"ל לכן הראשונה. הותרה

וצ"ל אנא" "כדאמרי iknהמילים dwif meyn dinrh i`c

dinrh `l` dpey`x ineaiil ixy dzwif rwte dipyl uilg

'ekeדמתניתין תנא יוחנן רבי ליה ולימא לומר רש"י וכוונת

כוותיה ואנא יבמין מצות ביטול משום הוי דטעמא ס"ל

מכי א"כ זיקה משום דטעמא ליה סבירא הוה ואי לי סבירא

מתה בין לן שני הוה ולא הראשונה הותרה לשניה לה חליץ

זיקה דהא הראשונה הותרה אופן בכל השניה לחלצה שניה

דמתניתין דתנא טעמיה מיהו בחליצה ובין במיתה בין פוקעת

ברישא ייבם שמא וחיישינן יבמין מצות לבטל דאסור משום

כלל ייבמו דלא להו אמרינן הלכך אידך מיית חד ואדמייבם

דאי הכי למיגזר ליכא יוחנן רבי בה דאיירי במיתה מיהו

מתה. כבר דהא יבמין מצות מאחותה מבטל לא לה מייבם

לשניה וחלץ עבר אם יוחנן לרבי ובין דמתניתין לתנא ובין

מותרת השניה מתה אם אבל אסורה הראשונה אכתי

הראשונה.

עליו שעמדה כיון דאמר היא "אלעזר" רבי ליה ולימא

רביומשניוכו' לאו רישא "אלעזר" רבי מדסיפא

הגיה"אלעזר" אליעזרהב"ח ואומררבי במשנתנו, כמו

להגיה יש במשנתנו דאדרבה אלעזראני במשנהרבי דהא

בירושלמי התם הוא וכן אלעזר רבי גרסינן ע"א קט לקמן

אלעזר. רבי בהדיא גריס דהכא ובירושלמי ובראשונים,

להו הגיהונימא ליההיעב"ץ צ"לונימא באמת ולימאאבל

***ליה ברישא. "נפול" הי ידעינן דלא ליה צ"לולימא

דנפלה אבל"נפול", נפלו ופירושו רבים לשוןנפלהלשון

יחיד.

לך "שריא" מאן ליה אמרינן ראשון שריצ"לבשלמא

*** ב. אות קעה סימן אה"ע בב"י הוא אמרוכן שני אלא

וכו' אנא ייבם שניה אמרכלומרחבראי שני דלמאאלא

וכו' אנא ייבם שניה דאיחבראי איסור עשה ודאי הראשון
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מ"מ היא ראשונה אי ואפילו לו אסורה הא היא שניה

פקעה ולא חלצה ולא נתייבמה לא אחותה עדיין כשייבמה

וראשונה זיקתה זקוקתוממנה אחות באיסור עליה קיימא

שני אלא יוציא ולכך איסורא עביד ודאי שראשון נמצא

שניה חבראי דדלמא איסורא עביד ודאי לא הא יוציא אמאי

נשאתי ובהיתר מייבם ראשונה ואנא זיקה ממנה ופקעה ייבם

ממנו, מוציאין אין איסורא ספק כשעשה הא יוציא ולמה

בשלמא) (ד"ה דפירש רש"י נתכוון לראשוןולזה בשלמא

ליה jcilאמרינן i`z` `xeqi`a "i`cec" wit`ובב"י .

גריס ב אות קעה וכו'סימן חבראי "יאמר" שני אלא

*** שפירשנו. וכמו למימר מצי אמרוהיינו שני אלא

ייבם שניה שניה"חבראי" "אחי" למימר ליה דהוה תימה

ייבם.

שנאן מי יודע איני אחיות ליה דקאמר לעילהיינו

דהכי ס"ד שנאן" מי יודע איני "אחיות יוחנן רבי כשהשיבו

היא אלא היא מרבי לאו דאחיות הזאת המשנה כל ליה קאמר

והשתא רבי, משנת על טועים תלמידים שהוסיפו תוספת

הוה ואי שנאה רבי דאחיות משנה האי ודאי ליה דה"ק מפרש

יחלוץ חד להו אמרינן הוה לבסוף והי ברישא נפלה הי ידעינן

שהותרה יבמה לה דהויא הראשונה את ייבם ואידך לשניה

משנה דהאי אלא אנא כדאמרי ושריא והותרה וחזרה ונאסרה

שנינו ולפיכך לבסוף והי ברישא נפלה הי ידעינן דלא מיירי

zenaiiznבה `le zevleg el` ixdמדקתני לי תקשה ואל ,

משנה "e`ivei"בהאי eqpke encwומשמע רבים לשון

ולא יוציאו שניהם ולפיכך איסור ודאי עשו דתרוייהו

לבסוף והי ברישא נפלה הי כשידעינן אלא לה משכחת

השניה, את והשני הראשונה את ייבם דהראשון וידעינן

והי ברישא נפול הי ידעינן דלא מיירי משנה האי דלעולם

בה שנה ורבי "ivei`"לבסוף eqpke encwדרק יחיד לשון

אמר מצי השני אבל איסורא עביד ודאי דהוא יוציא הראשון

שנו טועים ותלמידים מייבם ראשונה אנא ייבם שניה חבראי

היe`iveiבה דידעינן מיירי משנה דהאי דסברי רבים לשון

הראשונה את יבם דהראשון וידעינן לבסוף והי ברישא נפלה

שניהם ולפיכך איסור עשו ודאי ושניהם השניה את והשני

יוציאו.

ליקו ואמאי תחלה חמותו דנפלה ס"ד וכו' אחת היתה תנן

דמתניתיןוכו' כלל קשיא לא יוחנן לרבי אבל פריך לרב

לעיל. כדפרישית ברישא נפלה מינייהו הי ידעינן דלא מיירי

שבש"א זה בדבר לב"ה להם היה קל אומר שאול אבא

יקיימו ובה"א לחומראיוציאו ב"ה יבום שבהלכות לפי

ממזרים בניהם שנתייבמו וצרות לאחין הצרות את שאוסרין

קאמר לפיכך לאחין הצרות את שמתירין לקולא קלוב"ש

זה" "בדבר לב"ה להם ב"ההיה ייבום דבהלכות דאע"ג

מקילין. הם זה בדבר לחומרא

"כשהיא" אחותה זימנא חדא תנינא עייןשהיאצ"להא

בע"ב. שכתבנו מה

משום למיגזר דליכא משום התם אשמועינן דאי צריכא

דזיקהשני כר"ש סבר דמתניתין דתנא הו"א כלומר

ערוה כשאחותה אף ייבם שלא לגזור לנו יש ולכך דאורייתא

קמיה רמיין ושתיהן ערוה אחותה כשאין לייבם יבואו שמא

ייבמנה שלא לגזור לנו אין מיהו גזרינן, דאורייתא דבאיסורא

יבואו יבמות אחיות שתי כשיפלו אחרת בפעם שמא משום

מילתא יבמות אחיות דשתי ערוה, אחותה שאין אף לייבם

רבנן, בה גזרו לא שכיחא דלא ובמילתא היא שכיחא דלא

יעשו לפנינו שעכשיו היבמות באלו שמא לגזור לנו יש רק

אחיו יבוא ערותו אחות את לייבם לזה נתיר שאם איסור

אחות משום אסירן תרוייהו ולדידיה השניה את לייבם

הכי דמשום הו"א דלעיל האי רק תני הוה אי ולכך זקוקתו.

שיבואו ומשום שני ליכא דהא ערותו אחות לייבם לו התרנו

מילתא דהוי גזרינן לא זקוקתו אחות לייבם אחרת בפעם

לא אחים שני לפני אחיות שתי כשנפלו אבל שכיחא, דלא

קמ"ל השניה את לייבם אחיו יבוא שמא ערותו אחות ייבם

גזרינן. ולא מדרבנן אלא אינה דזיקה דשרי ואימתניתין

וכו' דמוכח שני דאיכא משום הכא ואיאשמועינן פירוש

דאורייתא דזיקה סבר תנא לעולם אמינא הוה הכא אשמועינן

כשיפלו אחרת בפעם שמא ערותו אחות ייבם שלא וגזרינן

א דאין אע"ג מהן אחת לייבם יבואו יבמות אחיות חותהשתי

האלה ביבמות איסור יעשו שמא לגזור לנו שיש וכ"ש ערוה

שני דאיכא משום הכא גזרינן דלא והא לפנינו עכשיו שנפלו

לא דמוכח שני וליכא אחד יבם לפני כשנפלו אבל דמוכח

יבואו אחיות יבמות שתי כשיפלו אחרת בפעם שמא ייבם

דתנא מתניתין קמ"ל עליו ערוה אחותה כשאין אף לייבם

כלל. גזרינן ולא דרבנן דזיקה סבר

ד"ה וכו'רש"י כלומר משמע לכתחלה נראהחולצות

בגמ' גרס "rnyn"דרש"י dligzkl zevlegבמקוםzevleg

"ipzw" dligzklהמילה אחר להיות צריכה ברש"י והנקודה
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***ד"המשמע מה. דסברי וכו' ליה ולימא ה"ג

לזו זו בין ***ד"האיכאצ"ל"איכפת" ליה. ולימא

משום "טעמיה" דאי זיקה אין דס"ל וכו' כצ"ל.גזירה

אנא"***בא"ד "כדאמרי ראשונה לייבומי תיבותשרי

אנא וישכדאמרי גמור שיבוש והם הם המעתיקים תוספת

***בא"ד עיי"ש. באורך פירשנו לגמרא ובפירושנו למוחקם

ייבום ירגילו דלא וכו' שמא משום "טעמיה" אלא

"ואתו" ***ד"הבאחיות ידעינןכצ"ל. דלא ליה ולימא

ליה "דנימא" ברישא "נפלה" ***ד"ההי היינוכצ"ל.

"אתרוייהו" יוציאו דקתני הא כלומר כצ"ל.דקתני

לידך***ד"ה "אתאי" באיסורא וכו' לראשון בשלמא

ספק לשני נמי "והאי" וכו' ניהלך "שריה" מאן וכו'

***ד"ה"היא" חמותוכגוןכצ"ל. דאינה הך דנפלה

לה "במייבם" ואי ***ד"המייבםצ"לברישא דקא.

למישרי "אתי" ולא וכו' ***ד"האתוצ"למוכח אבל.

למישרי "אתי" דלמא וכו' .אתוצ"להתם

ב"שתוד"ה "בפרק" ר"א דהיינו וכו' ליה צ"לולימא

.דפרק

"בפרק"ד"ה ליה דאית לרבא משמע נמי וכו' סתם לא

כצ"ל.בתרא

ברישאד"ה חמותו "דאינה" כצ"ל.הך

ע"ב ולאגמראכח חולצת קדושה ואיסור מצוה איסור

התםמתייבמת קתני הכי zvlegובתר dznai `idy dzeg`

znaiizn e`ואיסור מצוה איסור דקאמר דרישא ס"ד לפיכך

מאי מקשינן ולהכי אחיות, שתי שנפלו כגון נמי היינו וכו'

ומשני התם. לה תנינא כבר הא הכא איסורקמ"ל התם

לחודיה לבדהמצוה היא אלא אחיות שתי שנפלו מיירי ולא

ואחותהנפלה מצוה איסור ועדהכא אחיות שתי שנפלו

מיירי דהתם דתירץ כיון וא"ת לה. אשמועינן לא השתא

לא השתא ועד אחיות שתי שנפלו מיירי והכא לבדה שנפלה

קאמר ואמאי הקושיא לה איתרצא כבר א"כ לה אשמועינן

וכו' מצוה איסור ליקום כיוןסד"א אכתי וא"ת דה"ק ונ"ל .

לבדה שנפלה קדושה ואיסור מצוה דאיסור אשמועינן דלעיל

לפניו שנפלה כמי חשיבא א"כ חולצת אלא פטורה אינה

דאסור מצוה איסור מהן ואחת אחיות שתי נפלו דאי ופשיטא

קמ"ל, ומאי זקוקתו אחות והוו קמיה רמיין דתרוייהו לייבם

אמר וכו'להכי מצוה איסור ליקום .סד"א

"לחודה" מצוה איסור הגירסאלחודיהצ"להתם היא וכך

בפירוש"י. להגיה צריך וכן בגליון, הנדפס מקמאי חד בתוס'

ותתייבם ערוה איסור במקום מצוה איסור ישליקום

ש היינו מצוה דאיסור מצוה איסור דוקא דנקט ניותאומרים

הן קרובין ולכך עריות משום בהן דגזרו סופרים מדברי

דאיסור אע"ג קדושה מאיסור יותר עצמן כעריות להיות

רש"י דהא בדבר תתמה ואל דאורייתא. לאוין היינו קדושה

שתי זיקה יש דלמ"ד פירש למ"ד) ואי (ד"ה ע"א כד לעיל

דכיון אח אשת איסור בהו הוי לייבום יחד שנפלו אחיות

זקוקתו אחות משום לייבום ראויות היו לא נפילה שבשעת

עליו שאסורה דמי אע"ג אח אשת איסור מינייהו פקע לא

אח אשת איסור מינה פקע ודאי דאורייתא לאו באיסור

דקתני הא ולפי"ז קדושהדאורייתא. ואיסור מצוה איסור

מתייבמת ולא מצוהחולצת איסור אלא למיתני ה"ל לא

דבריהם אין מיהו מצוה. איסור אגב קדושה איסור ונקט

ואיסור מצוה איסור ליקום אמר דלא דהא כלל מוכרחים

קאמר נמי לעיל דהא לקצר, דדרכו משום היינו mzdקדושה

dzeg`e "devn xeqi`" `kd dcegl "devn xeqi`"אמר ולא

"איסור הכא לחודה קדושה" ואיסור מצוה "איסור התם

ע"א לעיל פירשנו ***כבר ואחותה. קדושה" ואיסור מצוה

דקתני דהא צריכא cg`dד"ה lr dxeq` odn zg` dzid

dzeg`a xzene da xeq` dexr xeqi`דזיקה לאשמועינן אתא

והכא עיי"ש, בה למיגזר חמירא ולא היא דאורייתא לאו

znaiiznדקתני `le zvleg dyecw xeqi`e devn xeqi`אתא

מ"מ כך כל חמירא ולא היא דרבנן דזיקה דאע"ג לאשמועינן

עצמה ערוה כאיסור מצוה איסור לעשות בה מקילינן לא

זיקתה. את בכך ולבטל

ערוה במקום מצוה איסור והאותתייבםליקום פי'

פטורה ותהיה הוא דבר לכל לאו ערוה במקום לה דמוקמינן

אלא החליצה אבלותתייבםמן תתייבם שאחותה לעניין רק

בחליצה. היא חייבת ודאי

אהדדי מוכחי תרוייהו yil`פירש"יאדרבה leki `l dfy

df lr dxeq` efy `zlin `gken df oke ef `l` zxg`d z`

ezwewf zeg` `kil jkitl df lr efeמאי גדול תימה ודבריו

אחת אלא לישא יכול מהם אחד כל אין הא הכא איכא מוכחי

דכל והא אחיו וכן זה נשא זקוקה אחות אומר והרואה בלבד

אלא ערוה שהשניה משום אינו אחת רק נשא מהם אחד

הלשון לפירושו ועו"ק שתים, ליקח לו דאסור משום
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"אהדדי" מוכחי עלתרוייהו מוכיח מהם אחד דכל דמשמע

לישא יכול שאינו כיון מהם אחד כל פירושו לפי והא חבירו

שהאחרת עצמו על מוכיח הוא הרי זו את אלא האחרת את

מוכיח. הוא חבירו על ולא זקוקתו אחות כאן ואין עליו ערוה

אבל ראובן על ערוה מהן כשאחת פירושו דהכי נ"ל לכן

ערוה מהן שאחת האנשים יודעין שמא בשתיהן מותר שמעון

יחלוץ ושמעון אחותה את ראובן שייבם אחר אבל ראובן על

הוא שמעון לומר ויבואו שייבם מיהו יזכרו לא לשתיהן

אחות למישרי ואתו לו זקוקות היו דשתיהן אע"ג שייבם

ייבמו ותרוייהו ע"ז אסורה וזו ע"ז אסורה כשזו אבל זקוקה,

אחר אם דאפילו כלל למיחש ליכא לו המותרת את חד כל

אתו לא ייבם שאחיו רק ויזכרו ייבם שראובן יזכרו לא זמן

אחות כאן היתה לא נמי לשמעון דהא זקוקה אחות למישרי

ויזכרו ייבם ששמעון יזכרו לא זמן אחר אם וכן כלל זקוקה

לראובן דהא זקוקה אחות למישרי אתו לא ייבם שאחיו רק

על מוכיח דראובן נמצא זקוקה אחות כאן היתה לא נמי

דקאמר היינו ראובן על ושמעון מוכחישמעון תרוייהו

.אהדדי

וכו' בהן קורא אני טבכולן לעיל פירשנו הזו הסוגיא כל

משם. קחנו ע"ב

"והאסורה לזה מותרת לזה האסורה בהן קורא אני בכולן

ואחותה לזה" מותרת ***לזה "כשהיא"כצ"ל. ואחותה

הואיבמתה ט"ס מיהו ע"א, כו לעיל הספרים גירסת הוא וכן

וכןשהיאוצ"ל ע"א כ ודף ע"א י ודף ע"ב ט לעיל הוא וכן

*** הראשונים. וברוב בירושלמי דר"שהוא דאליבא כיון

"לה" משכחת לא דרבנן אליבא "לה" דמשכחת הוא

רש"י לעילבהגירסת דאף ונ"ל מגירסתנו, יפה וגירסתו

לא בנישואין "לה" דמשכחת הוא באונסין דבתו כיון

"לה" לגרוסמשכחת "ויבמינהו"***.בהיש דהדר כגון

.יבמינהוצ"ל

פוטרבמשנה שמעון בברייתאורבי כדמפרש בשתיהן

"זיקה סבר דר"ש ע"ב יח לעיל דאמר אושעיא לרבי בגמרא.

בה ומותר כאשתו הויא שנפלה הראשונה א"כ ככנוסה"

עליו אסורה והשניה אחותה נפלה כבר ייבום דקודם אע"ג

כשנפלו היינו בשתיהן פוטר שמעון ורבי הכא דקאמר והא

לצמצם אפשר דאמר הגלילי יוסי וכדרבי אחת בבת

דלר"ש דאמר פפא ולרב ע"א, יט לעיל אשי רב וכדמפרש

מיירי דמיא ככנוסה" לאו "זיקה מיהו דאורייתא זיקה הוי

זו. אחר בזו שנפלו אפילו הכא

קדושה איסור" "או מצוה .ואיסורצ"לאיסור

ליקוחיןגמרא לך יהא לא לזו זו צרות שנעשו בשעה

מהן באחת בזואפילו שנפלו לה דמוקים פפא דרב אליבא

לאה נפלה דמתחילה אע"ג מתפרשת, הלשון כך זו אחר

אסורות שתיהן אחותה שנפלה בשעה מ"מ לו מותרת והיתה

דקתני והיינו ככנוסה זיקה תימא שנעשוולא "בשעה"

-שנפלהוכו' לאה תחזור רחל מתה זמן אחר אם וכן ,

למיתני דדייק והיינו הראשון להיתירה - "בשעה"ראשונה

וכו' יהא לא לזו זו צרות רחלשנעשו שמתה אחר הא

התוס' כתבו לאה. מותרת צרות אינן זווכבר צרות שנעשו

וכו' iptlלזו eltpyk la` cg` mai iptl eltpyk `wec epiid

eniiwi xne` oerny iax lirl `ipzck y"x dcen oinai ipy

רב קאמר ע"א יט לעיל הא קודשם דברות להבין זכיתי ולא

לא אחד יבם לפני נפלה שנא לא שמעון דלרבי בהדיא יוסף

התם דאמר אביי ואפילו יבמין שני לפני נפלה dilשנא xn`

`nlc oinai ipy zwifl cg` mai zwif oia jl ipy `le iia`

oinai ipya la` cg` maia `inc dqepkk dwif y"x xn` ik

`lלישניה כדדייק שמא אלא הוא הכי דודאי אמר לא

.'eke cg` maia dqepkk dwif y"x xn` ik "`nlc"נראה לכן

משום אסר נמי יבמין שני לפני כשנפלה אפילו דר"ש לי

יקיימו" אומר "ר"ש בברייתא דקתני והא זקוקתו, אחות

ליה אית מיוחד דין לר"ש זקוקה אחות דאיסור משום היינו

אלא לזודאינו זו צרות שנעשו אחר"בשעה" אבל

סבר ור"ש איסור ליכא לו זקוקה אחותה אין וכבר שייבמה

דעכשיו כיון דיוציא ליה אמרינן לא באיסור דייבמה דאע"ג

ליה. שריא

ד"ה אסורהרש"י "והיא" וכו' "לחודיה" מצוה איסור

***ד"העליו "ואתו"כצ"ל. וכו' דמוכח שני ליכא הכא

***ד"הלמישרי "זו"כצ"ל. וכן זו אלא וכו' תרוייהו

***ד"הזהצ"ל דמשכחת. "הוא" שמעון דרבי דאליבא

כדמפרש "וכו'" לזה האסורה ***ד"הבה צרהכצ"ל.

צרה "וצרות" באיסור וכו' מאי .צרותצ"לדצרה

"השתא"***ד"ה כגון לזו זו צרות שנעשו בשעה

הגיההניצ"לשנפלו הב"ח ***ד"ההכאובהגהות ליגזור.

לרבנן "הוא" התם וכו' אמינא.הו"אצ"למשום הוה ר"ל
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ע"א גזרינןגמראכט לא ערוה גבי דקאיוהא פירש"י

דידה" לתא משום אחותה "גזירה מיניה לעיל דקאמר אמאי

חלצה לא נמי דהיא למימר אתו חלצה לא אחותה אמרת דאי

קפריך גזרינןועליה לא ערוה גבי ברישאוהא dzidדקתני

dzeg`a xzene da xeq` dexr xeqi` eilr dxeq` odn zg`

ערוה תחלוץ אמרינן ולא חליצה בלא יוצאה הערוה אלמא

ומשני חליצה, בלא אחותה נמי למישרי אתו שאנידלמא

לה אית וקלא אינשי לה גמירי דמיגמר ידעיערוה וכו"ע

איסור אבל ערוה שאינה לאחותה דומה ואינה היא דפטורה

ר"ש בה גזר אחותה עם שנפלה דהיכא ידעי כו"ע לאו מצוה

וסברי חליצה בלא אחותה את אף יוציאו שמא שתחלוץ

אסורה שאינה ואחותה מצוה באיסור שאסורה דהיא אינשי

שאינה וזו חולצת מצוה באיסור דהאסורה אמרת ואי הן שוין

נמי מצוה דאיסור דהאי למיטעי אתו חולצת אינה אסורה

איסור למימר דאתו בעלמא חורבה מינה ונפיק חולצת אינה

וזה רש"י. לפי הגמרא פירוש כך כלום בולא פטורה מצוה

רש"י ixinbלשון r"ek e`l y"xc zexv eyrpc dexr la`

ez` dvilg `la dl zwtn i`e zeey odizy xeqi`c `zkld

dpin `wtpe dvilg `la devn xeqi` `idy dzeg` wtinl inp

`nlra devn xeqi`l daxegהמהרש"א שפירש מה עיין

פירושו סובל רש"י לשון ואין מאוד גדול דוחק והוא בדבריו

קיצר דרש"י וכתב בזה הרגיש לברכה זכרונו הוא ואף כלל

שטעות היא האמת אבל עיי"ש, להאריך לו שהיה במקום

דקאמר והא בפירוש"י y"xcנפלה zexv eyrpc dexr la`

'eke i`e zeey "odizy xeqi`c" `zkld ixinb r"ek e`lצריך

zkld`להיות ixinb r"ek e`l y"xc zexv eyrpc dexr la`

'eke i`e zeey "odizyc ixaqe zvleg devn xeqi`c"ר"ל

דאיסור אמר דר"ש ידעי לא אינשי צרות דנעשו ערוה בעניין

דעלמא מצוה איסור משום חולצת אחותה עם שנפלה מצוה

מצוה דאיסור ההיא כלומר שוות ששתיהן אינשי וסברי

משום אסורות שתיהן דהא הן שוות יחד שנפלו ואחותה

אתו חולצת אינה דאחותה אמרת ואי לזו זו צרות דנעשו

חורבא ונפקא חולצת אינה מצוה האיסור דאף למימר

ואמר דכפל הא ולפי"ז בעלמא. מצוה ערוהלאיסור שאני

לה אית וקלא אינשי לה גמירי פירושודמיגמר הכי

אינשי לה גמירי לייבוםדמיגמר ראויה אינה דערוה וידעי

כלום, בולא אחותה להתיר יבואו לא חלצה לא דאיהי ואע"ג

אינה דערוה וידעי אינשי לה גמירי דמיגמר אע"ג וא"ת

שהיא ידעו לא שמא בחליצה לחייבה יש מ"מ לייבום ראויה

להתיר יבואו כלום בולא יוצאה שהיא שיראו ומתוך ערוה

קאמר ע"ז כלום, בולא אחותה להנמי אית ונתפרסםוקלא

אלא כרש"י, משמע לא הגמ' פשט ומ"מ היא. שערוה לכולם

גזרינן לא ערוה גבי "גזירהוהא דקאמר פניו אלפני קאי

גזרינן אחיות שתי דנפלו דהיכא דעלמא" מצוה איסור משום

וקא דעלמא מצוה איסור משום תחלוץ מצוה דאיסור דההיא

גזרינןמקשי לא ערוה גבי ברישאוהא `zgדקתני dzid

dzeg`a xzene da xeq` dexr xeqi` eilr dxeq` odnאלמא

להתיר יבואו שמא תתייבם דלא גזרינן ולא מתייבמת אחותה

ומשני זקוקה, אינשיאחות לה גמירי דמיגמר ערוה שאני

לה אית לייבוםוקלא לפניו נפלה לא כלל דערוה וידעי

זקוקה אחות למישרי אתו ולא היא זקוקה אחות לאו ואחותה

איסור של גידרו מה ידעי כו"ע לאו מצוה איסור אבל בעלמא

אמרת ואי ממש כערוה לא או ממש כערוה הוא האם מצוה

לא שתיהן מצוה איסור מהן שהאחת יבמות אחיות דשתי

חלצה לא מצוה דאיסור דההיא וסברי אינשי טעו חולצות

חורבה מינה ונפקא ממש כערוה הוי מצוה דאיסור משום

פירושו הכי לשונו דכפל הא ולפי"ז בעלמא. מצוה לאיסור

אינשי לה גמירי דמיגמר ערוה נופלתשאני דאינה וידעי

כך בשל יבואו ולא היא צרתה לאו ואחותה לייבום לפניו

ערוה, שזאת ידעו לא שמא ניחוש וא"ת צרות, אחיות להתיר

אמר להע"ז אית וכךוקלא היא. דערוה בה שמעו כו"ע

ונכון אינשי, גמירי מגמר ד"ה השני בפירושו רש"י מפרש

אחרינא" לישנא "נ"א הזה הדיבור בשולי המדפיסים כתבו

לגבי והן הגמ' קושיית לגבי הן אחרינא לישנא הוא ודאי כי

הוא הראשון בפירוש כך פירש"י שלא ומה הגמ'. תירוץ

דקאמר הגמ' לשון גזרינןמשום לא "ערוה" גבי ולפיוהא

לא ערוה" "אחות גבי והא לומר צריך היה הזה הפירוש

תתייבם שלא גזרינן לא אמאי היא הגמ' קושיית דהא גזרינן

היא הגמ' דקושיית הראשון הפירוש את פירש"י לכן אחותה

אע"ג שתחלוץ בערוה גזרנו לא אמאי עצמה ערוה על

הוא. דוחק זה דפירוש

אשתבמשנה על לו ואוי אשתו על לו אוי שאמרו היא זו

ראשוניםאחיו בהמשנת ושנו להם אשתוהיתה על לו אוי

מאותהוכו' לדבריהם סייעתא מייתו דב"ה תנא וקאמר

דקתני ראשונים משנת דההיא סברי וב"ש ראשונים, משנת

וכו'בה אשתו על לו קטאוי דלקמן יהושע כרבי מיירי

ב"ה בדברי קמסיים ולהכי וכו'ע"א, אוי שאמרו היא" "זו

לו דאוי אמרי ב"ש דהא בגמ' כדמפרש יהושע דרבי לאפוקי
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דקתני דהא ודע יהושע. כרבי מיירי אויוכו' שאמרו היא זו

וכו' דמתניתיןלו תנא אלא ליה אמרי גופייהו ב"ה לאו

וכו' אוי שאמרו היא זו קאמרי גופייהו ב"ה דאי לה, קאמר

עלייהו פליג יהושע רבי הוה לא יהושע מדרבי לאפוקי ואתו

סבר יהושע ורבי לה, דקאמר הוא דמתניתין תנא ע"כ אלא

וכו' על לו אוי בה דקתני ראשונים משנת האי הלל דלבית

ב"ה לדברי ובין יהושע רבי לדברי בין דברים לכמה אתא

*** לודהכא. "ואוי" אשתו על לו גרס"אוי" רש"י

לו "ואי" אשתו על לו דהא"אי" הוא הדפוס טעות ולאו

לפרש רש"י הוצרך ע"א קט לולקמן elאי ie`.

יהושעגמרא דרבי ***הך ע"א. קט בעילקמן דאי

ובר"ןלאפוקהצ"ל"לאפוקי" הכא ברשב"א הוא וכן

ע"ב. עד נדרים

וכו' גמור קנין קונה לב"ש מאמר תימא לא אלעזר א"ר

מימרייהו ב"ש `zegמדכפלי meyn `vz eflde enr ezy`

dy`קאמרי דתרתי enr"ש"מ ezy`"יש גמורה אשה דין

גמור קנין קונה דמאמר `dy"לה zeg` meyn `vz eflde"

למילתייהו אהבה בר אמי רבי דריש והכי לצרה לה דאידחיא

תידוק לא אלעזר רבי קאמר להכי ע"ב, לקמן דב"ש

גמור קנין קונה דמאמר חדא קאמרי דתרתי דב"ש לישנייהו

סיפא את רק לדרוש לך יש אלא לצרה לה דאידחיא ועוד

דקתני `dy"דמילתייהו zeg` meyn `vz eflde"למימר

למילתיה אלעזר רבי מסיק ע"ב ולקמן לצרה. לה דאידחיא

מיהו קאמרי דתרתי דב"ש לישנייהו דייקינן דודאי וקאמר

לשונם כפילות את למידק לן אית enr"הכי ezy`"אשה דין

אביה עם בשותפות נדריה להפר היבם ויכול לה "vze`יש

"dy` zeg` meyn efldתידוק לא מיהו לצרה לה דאידחיא

בגיטא. לה וסגי גמור קנין קונה דמאמר

ד"ה חליצהרש"י "בעי" אמאי וכו' שמעון רבי והאמר

***ד"הבעוצ"ל סבר. דחזי מאן וכו' משום גזירה

***ד"הדטעמאצ"ל"טעמא" גזרינן. לא ערוה גבי והא

הערוה "אלמא" באחותה ומותר וכו' היתה "דקתני"

***ד"היוצאה אינשיכצ"ל. לה גמירי פירשנודמגמר

***ד"ה הגמרא. בפירוש אינשידבריו "לה" גמירי מגמר

למישרי "אתו" ולא ***ד"הוכו' יהושעכצ"ל. דרבי הך

רבן "עליה" ופליגי "אליעזר"וכו' ורבי כצ"ל.גמליאל

"לאפוקי"***ד"ה בעי ואי וכו' תימא .לאפוקהצ"ללא

"שתחלוץ"תוד"ה גזרו לא ערוה גבי והא וכו' אחותה

לאפוקי "ואתו" כצ"ל.וכו'

יבמיןד"ה דמאמר בקונטרס פירש וכו' אומרים ב"ש

לב"ש אפילו נראהמדרבנן מיהו ליתא, שלפנינו בפירוש"י

מאמר לב"ש דאף פירש"י דבהדיא לומר נתכוונו לא דהתוס'

מדרבנן יבמין דמאמר שפירש"י מתוך אלא מדרבנן יבמין

א"כ כתיב עליה יבוא יבמה דבאורייתא משום טעמא ויהיב

דהתם לי נראה מיהו דרשינן. קא קרא דהא הוא לב"ש אף

אבל כוותייהו דהלכתא דב"ה אליבא אלא רש"י קאמר לא

וכדאסיקו מדאורייתא מאמר דלב"ש רש"י מודה התוס'.ודאי

הא"***בא"ד "דקאמר פ"ב דלעיל קשה צ"לאבל

דהא ***בא"דקאמר "מדאורייתא". קני מאמר אלמא

***בא"ד הכיכצ"ל. מוכח דגמרא סוגיא דקאמרוכולה

ibq dwet`l ira i`c xenb oiipw dpew y"al xn`n `niz `l

`hiba dlתיסק היכי הוא מדרבנן לב"ש מאמר אמרת ואי

בגיטא. לה דסגי אדעתין

להצטערד"ה "לנו" ראוי כלומר וכו' אשתו על לו אוי

***בא"ד פשעכצ"ל. לא וכו' להמנעוהכא ליה הוה דלא

מאמר לעשות חייב יבם כל דאדרבה אחיו ימות שמא ממאמר

זצ"ל. א"ש הגרב"ץ ממורי ע"א נב לקמן כדאיתא יבום קודם

היה לא דאפילו משום פשע דלא התוס' דכוונת נראה ולי

לייבם יכול היה לא נמי השני אחיו מת והיה מאמר בה עושה

דאדרבה סבר והוא בחליצה שתיהן מוציא אלא מהן אחת אף

השני אחיו ימות אח"כ אם אפילו בזו מאמר עכשיו יעשה אם

נפילת קודם מאמר בה עשה שכבר להוציאה יצטרך לא

יהושעאחותה. ורבי דר"א פלוגתא בגמ' דאייתי והא

פשע לא וגדולה הםדקטנה כלום לאו קטנה דקדושי דסבר

אחיו. אשת ויכניס הקטנה את יוציא אחיו ימות אבלואם

וכו' היה שלא בספק עצמו שהכניס פשע כצ"להתם

נמחקת.חרשותומילת

ויבעולד"ה שתגדיל עד תמתין דאמר כר"ג כדמוקיםאי

***בא"ד ע"ב. קט בגמרא רב גדולהליה "זמן" צ"לקודם

גדולה זיקת כתובקודם שהיה לפי גדולה, ז' וסברקודם

של קיצור הוא כי שלזמןהמעתיק הואקיצור אלא כן ואינו

.זיקת

אלעזרד"ה כרבי ***בא"דאליעזרצ"לאי דהתם.

מת ביבםכשהבעל אלא שקדשה בבעל מיאנה איןולא
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קמאי נישואין עוקרת כ"כ קדושידומה תעקור דהיאך

ביבם מיאון ע"י קייםהבעל שהבעל הכא בבעלכי וממאנת

בה. שעשה הקדושין את שעקרה כמי ונראית שקדשה

"דכולה"ד"ה צרה בקונטרס פי' בלבד בצרה לדחות אלא

***בא"דשמעתין דוחהכצ"ל. דאמר אשי לרב וקשה

וצרתה "הוא" הגמ'ומשייר קושיית היא ואומנם כצ"ל,

הכי, למימר אשי דרב אדעתיה סלקא היכי התוס' כוונת אבל

***בא"ד שפיר. אתי פירוש"י כנגד הם שיפרשו מה ולפי

"לצרה" ***בא"דבצרהצ"לודחי הדיבור. בכל וכן

סייעתא "לה" מייתי ***בא"דליהצ"לוהיכי וי"ל.

"דבמאמר" ס"ד דאי מייתי ***בא"דדמאמרצ"לדהכי .

גמורה דחייה דחי דהיתירא "דמאמר" .מאמרצ"לפי'

הלשון***בא"ד שינה "דלמה" .למהצ"לועוד

לגמרי***בא"ד פטורה "מיהו" .מיהאצ"לצרתה

בזו***בא"ד לעשֹות "הבנין" שהתחיל כצ"ל.דכיון ֵָ

וכו'***בא"ד קרא "דההוא" דסברי דב"ש וטעמא

ורב "הוא" בגט לה סגי דלא "לאפוקה" בעי דאי לענין

***בא"דאשי "אין"כצ"ל. למאמר זיקה שכשקדמה

***בא"ד "מידחיא"כצ"ל. המאמר ע"י כצ"ל.אלמא

"למקצתו"***בא"ד נמי וכןלמקצתייהוצ"לחזיא

בהמשך.

ע"ב גמורהגמראכט "דחייה" דחיהאשכחןדוחה

ואשכחן אחת יודי"ן.דחייהביו"ד בשתי

דחי לא דאיסורא דחי דהיתירא מידידנומאמר שמעתי

החסיד זקני ממר ששמע הי"ו בנקאי שומר משה הרב אהובנו

הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו זבולון שמעון הרב והעניו

ליה ילפי מדאורייתא לב"ש כסף קדושי דהיינו דמאמר הא

הכא כתיב קיחה קיחה elבג"ש dgwle dilr `eai dnai

dy`lכסף בקדושי `dyוכתיב yi` gwi ikדבקרא וכיון ,

dy`lד el dgwleבתחילתו ביה כתיב מאמר ילפינן דמיניה

dilr `eai dnaiיכול כשהיה אלא כלום מועיל מאמר אין

חן. חכם פי ודברי עליה לבוא

וכו' למ"ד אפילו "מאמר" נמי נראהמאמרמילתהכי

*** גמורמיותר. קניין קונה מאמר למ"ד רביאפילו הוא

בגמרא. לקמן אהבה בר אמי

אחות משום תצא והלזו עמו אשתו בש"א קתני הא ואלא

אלאאשה גרסינן לא תצאלפירוש"י והלזו קתני הא ואלא

אשה אחות אבלמשום ומשייר, ד"ה ברש"י הוא וכן

גרסינן אלא ד"ה ע"א לעיל התוס' קתנילפירוש הא ואלא

אשה אחות משום תצא והלזו עמו אשתו .בש"א

יבמה אלא אשה אחות משום תצא והלזו קתני הא ואלא

וכו' לכולהו אשידחזיא דרב דמילתיה מסקנא מילתא כולה

אמר אלעזר דרבי דחיההוא, דחי לב"ש מאמר תימא לא

ומשייר דוחה אלא בעיא לא נמי חליצה וצרתה גמורה

צרתה פוטר המאמר אין לעולם קאמר דהכי ס"ד והשתא

ליה ופריך חליצה צריכה תמיד וצרתה ומשייר דוחה רק אלא

אשי אשהרב אחות משום תצא והלזו קתני הא ואלא

אשי רב ומשני כלל חליצה בעיא דלא רביאלאמשמע ה"ק

דלאאלעזר יבמה למקצתייהו חזיא לכולהו דחזיא יבמה

למקצתייהו חזיא לא לכולהו אלעזרחזיא רבי דקאמר הא

'eke xn`n `niz `lלב"ש מאמר תימא "לא פירושו הכי

היה כשלא ובין לייבם יכול כשהיה בין גמורה" דחיה דחי

כן אינו בעיא" לא נמי חליצה "צרתה ותמיד לייבם יכול

שהיה כגון הזיקה את דוחה פעמים ומשייר" דוחה "אלא

יכול היה שלא כגון הזיקה את משייר ופעמים לייבם יכול

מדקתני ראיה אבין רבי ומייתי eniiwiלייבם eniiwi `"ya

dxenb diigc dgec y"al xn`n c"q i`e `l dligzkl oi`

לייבם יכול כשאין ובין לייבם כשיכול xn`nבין dyri df

dgcie xn`n dyri dfe dgcieלייבם יכול כשאינו ע"כ אלא

דהא סבר רש"י אבל זיקתו. ונשארה כלום המאמר אין

תצאדקאמר והלזו עמו אשתו בש"א קתני הא ואלא

אשה אחות אשימשום רב דברי על היא הגמ' קושיית

דמסיק והא אלעזר רבי בשם דחזיאשאמר יבמה אלא

וכו' אשילכולהו רב לדברי ליה דדחי הוא הגמרא מסקנת

את הגמ' בגירסת רש"י הוסיף ולהכי כוותיה דלא ומסיק

וכו'המילה לכולהו דחזיא יבמה פירושנו"אלא" ולפי

לי ואין הדברים פשט זהו שפירשנו מה ומ"מ צריך אינו

בזה. להאריך

למקצתה חזיא לכולהו דחזיא יבמה למקצתייהוצ"לאלא

המאור בבעל הוא וכן יבמה אלא ה"ג ד"ה ברש"י הוא וכן

בשו"ת הוא וכן והריטב"א והרשב"א הרמב"ן ובחידושי

מה. סימן ו חלק הרשב"א

לחופה מסירה לעניין וצ"ל"אלא" הוא המעתיקים טעות

לחופה מסירה לעניין ליה" רבה"אמר תשובת והוא

לפניהםל כתוב שהיה לפי לחופהאביי, מסירה לעניין אל'
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דר"ל ר"תאלאוסברו הוא אלא כן ליהואינו כיאמר

כותבין היו אע"ג כמו אחד בגרש ר"ת כותבין היו הראשונים

מההמשך מוכח וכן כולם, וכן הק' כותבין היו ה"ק אעג'

וכו'דקאמר אומר שאני אין ליה מהתוס'אמר מוכח וכן

בע"ה שם שנכתוב מה עיין נשואה וספק ד"ה ע"א לט לקמן

ליה" "אמר המדפיסים שהחליפו זו כעין וטעות ובישועתו.

יג ולעיל ובמפרשים, בש"ס מאוד הוא נפוץ "אלא" במילה

"אלא" כתוב שהיה הראנו אומר הרואה התם א"ל ד"ה ע"ב

ליה". "אמר והדפיסו בו טעו והמדפיסים

לחופה מסירה אלאלעניין ליכא לחופה מסירה הא תימה

אלא לחופה מסירה למימר שייך לא בגדולה אבל בקטנה

אביי ליה קפריך מאי ועוד חופה", "לעניין למימר ה"ל

בעל עליה יבוא יבמה כתיב מאמר בה עבד לא השתא

אלאכרחה בעינן כרחה בעל או מדעתה לעניין לאו אנן הא

דקני אע"ג מאמר בה עבד לא אי ודילמא בעינן חופה לעניין

מיספקא הכי דרבה ונ"ל בעיא. חופה מ"מ כרחה בעל לה

אביה שימסרנה לחופה מסירה בעיא דעלמא דקטנה כיון ליה

מדעתו הוי לא ואי אב של מדעתו חופה בה לעשות לבעל

אי האב מדעת מאמר בה שעשה ביבמה הכא היא חופה לאו

האב הסכים לא אפילו א"כ עושה נישואין מאמר אמרת

ואי נישואין הוו לביתו הבעל שיכניסנה רצה ולא זו לחופה

הוי לא הבעל לבית דכניסתה כיון עושה אירוסין אמרת

בגדולה הדין והוא כלל נישואין הכא ליכא אב של מדעתו

אביי ליה ופריך זו, לחופה היא הסכימה לאשלא השתא

כרחה בעל עליה יבוא יבמה כתיב מאמר בה אלמאעבד

האב. דעת בעינן לא ובקטנה דעתה בעינן לא גדולה ביבמה

פרחה ביבמתו מאמר העושה כל אומר שאני אין א"ל

עליו וחלה יבמין זיקת אירוסין(כצ"ל)ממנו זיקת

כלוםונשואין לאו מאמר דמדאורייתא כיון תימה (כצ"ל)

דאע"ג יאמר והיאך הביאה קניין את המאמר יגרע היאך הוא

מאמר בה דעבד הכא חופה בלא קונה ביאה דבעלמא

קניין דהויא הביאה לו תקנה לא הוא כלום לאו דמדאורייתא

דברים שני עושה ביבמתו דיבם דביאה נ"ל דאורייתא.

דיליה קניין ביאה האי ב.דהויא יבום מצות א.קיום שונים

דהיינו יבמה בביאת שיש הראשון הדבר ואומנם יבמה. בהאי

אם ואפילו המצות מדיני דין הוי זה יבום מצות בזה שמקיים

חפץ ואמר חזר שאח"כ כיון זו במצוה חפץ איני אמר תחילה

האי דהויא השני הדבר אבל המצוה, את לקיים יכול אני

שבין דין והוי קניינים מדיני דין זה ביבמה דיליה קניין ביאה

מנע זה ובמאמר ביבמתו מאמר עשה אם ולכן לחבירו אדם

לקנותה עליה לבוא רצה מאחיו אחד דשמא לייבמה מאחיו

על שויתר כמי הוא הרי מאמרו ע"י ממנו מנע וזה לעצמו

מקניין בו לחזור הוא יכול דאי יבמה בדין לקנותה זכותו

נמי אחיו א"כ דיבמה ביאה לקניין ולעבור בה שעשה מאמר

והוא מאמר בה עשה כבר שזה אע"ג בביאה לקנותה יכולין

עשה לייבמה אחיו יוכלו שלא כדי מאמר בה ועשה שהקדים

כרחך על יבמיןאלא זיקת ממנו אינופרחה כבר כלומר

יבמין. בזיקת לקנותה יכול

לחד יהושע לחדצ"ללרבי סבר יהושע .ורבי

אמאי לתרי אלא "מיפר" לחד ור"ליפרצ"לבשלמא

לחד דקתניבשלמא הא יחידיפרניחא לתריבלשון אלא

ליה.אמאי מיבעי יפרו "יפר" קתני

"דאמר" היא ע"א.דאמריצ"לוב"ש עד בנדרים הוא וכן

רבי שאני שמאי כבית תנא שום מוקמינן לא דבעלמא אע"ג

ed`אליעזר izenycשם ופירש ע"ב קל בשבת כדאמר

היה, שמאי מתלמידי אליעזר דרבי הירושלמי ע"פ ברש"י

ממש שמאי מתלמידי דלאו להוכיח הארכתי אחר ובמקום

בן יוחנן ורבן היה זכאי בן יוחנן דרבן תלמידיה דהא היה

היה הזקן הלל של תלמידו ע"אזכאי כח בסוכה כדאמרינן

ב"ש. בשיטת אליעזר רבי דבק שאח"כ אלא

נדריה מפירים ובעלה אביה המאורסה נערה וא"תוהתנן

ולהכי בגדולה היינו יפר אומר אליעזר רבי דקתני הא דילמא

בתוס' הקשו כבר מיפר, אינו דאביה יחיד לשון יפר קתני

אביה ברשות אינה וכבר גדולה היא דאם ואמרו זו קושיא

נדריה. להפר יכול אינו בעלה אף

בשותפות יפר" "יפר דיפרמאי דאמרת כיון וא"ת כצ"ל.

כי א"כ בשותפות יפר לפרשו אפשר אליעזר רבי דאמר

ליה מיבעי יפרו יחיד לשון יפר קאמר אמאי לעיל אקשינן

לומר אהבה בר אמי רבי נדחק אמאי הכא איכא יבמי דתרי

מאי משני לא ואמאי מאמר בה דעבד כגון עסקינן במאי הכא

שהזכירם כיון יבמין שני דגבי ונ"ל בשותפות. יפר יפר

בין אחד יבם בין יבם "שומרת דקתני קאי ועלייהו במשנה

יבמין אנהו כלומר יפרו למימר ליה איבעי ודאי יבמין" שני

לאו ודאי יחיד לשון יפר דאמר וכיון יפרו לעיל שהוזכרו

יחיד לשון ישנה דלמה מהם אחד על רק אלא קאי אתרוייהו

גבי אבל למיתני, ה"ל ממש רבים לשון רבים ללשון ויתכוין
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יחיד בלשון יפר מ"מ יחד מפירין דשניהם אע"ג ויבם אביה

התנא בא ולא כלל אביה הוזכר לא זו דבמשנה למיתני ה"ל

ואדרבה יבם של דינו ללמד בא רק אביה של דינו מה ללמד

הוה ואביה יבם דהיינו מפרשינן והוה יפרו תני הוה אי

האי בעי הוה ואי הכא, שמיה דכר מאן אביה עליה מתמיהינן

היה נדריה מפירין ויבם אביה שבאמת דינה כל לפרש תנא

יפר תני אי אבל ויבם אביה יפרו ולשנות הרבה להאריך לו

שמיה. דכר מאן דאביה ויבם אביה לפרושי ליכא לחודיה

"לצרה" לדחות וכו' אלעזר ***בצרהצ"לולרבי אמר.

נמי "בעיא" אלא וכו' בלבד "לצרה" וכו' אלעזר רבי לך

"אמרי" מי נדריה להפר כצ"ל.חליצה

משלו מזונות לה ופסקו בדין שחייבשעמד דבזה ואע"ג

דבאורייתא נדריה להפר ממש בעלה נעשה אינו מזונות לה

epxtiכתיב "dyi`e" epniwi "dyi`"שהוא מי דוקא משמע

בה כתיב דבהדיא ועוד חופה ע"י ממש "ziaבעלה m`e

'ebe dxcp "dyi`נדרי מיפר הבעל אין תורה דמדין ומוכח

שחייבוהו זה יבם מ"מ חופה דהיינו לביתו שתכנס עד אשתו

התורה שנתנה זכות משום ולאו נדריה להפר יכול לזונה ב"ד

כשנכנסה אלא ליתא זכות דההיא אשתו נדרי להפר לבעל

פנחס רב דאמר הא משום אלא לעיל וכדאמרינן ממש לביתו

דרבא נודרתמשמיה היא בעלה דעת על הנודרת כל

הנודרתומדקאמר אלא"כל" דאינה ההיא אפילו משמע

יחול שלא שנדרה בשעה פירשה כאילו והוי משלו מתפרנסת

לא שהתורה אע"ג לפיכך זה, בעלה ירצה אם אלא הנדר

שלא והתנה שנדר למי ודמי מיפר נדריה להפר זכות לו נתנה

התורה נתנה שלא דאע"ג אבא ירצה אם אלא הנדר יחול

שכך בנו נדרי מיפר זה אב מ"מ בנו נדרי להפר זכות לאב

הבן. התנה

ד"ה "אותה"רש"י דוחה ***ד"האחותהצ"לאלא ה"ג.

"דכי" דהכא למתניתין דמיא לא וכו' .כיצ"לאלא

"למקצתה"***בא"ד חזיא לא דיבמה צ"למילי

***ד"הלמקצתייהו יבמין. מאמר וכו' ארוסה השתא

הוא ***ד"הדמדרבנןצ"ל"מדרבנן" מסירה. בעיא ולא

לה "סגי" בגיטא "לאפוקה" וכו' ***ד"הלחופה כצ"ל.

אחד "ליבם" שומרת לשנים ולא ***ד"הלאחד כצ"ל.

הפרתן אין כאחד שניהם ואפילו וכו' לחד ולא לתרי

זיקתן דקלישא אמרהפרה "dyi`e"דרחמנא epniwi "dyi`"

epxtiשהוא מי למימר דאתא משמע אישה לשון ומדכפל

***ד"ה הוא. אישה ספק מהן אחד שכל אלו ולא אישה ודאי

ליה מיבעי יפרו "דקתני" דיפר וכו' אלעזר רבי לך אמר

***ד"ה יבםופסקוכצ"ל. משל נזונית וכו' לה

כצ"ל."ומהשתא"

ברגלתוד"ה רש"י" "פירש לו מיטמאה כצ"ל.לא

דלאד"ה משמע" "הכא וא"ת מיבעיא מאמר בה עבד

***בא"ד הרא"ש. בתוס' הוא וכן גרסכצ"ל דהכא וי"ל

אביי ליה אמר עלה דמסיק אביי של רבו מזהרבה אין

של חבירו ברבא ולא אביי של רבו ברבה דמיירי ראיה שום

אלא חבירו, רבא דברי על מסיק דאביי נמי דאשכחן אביי

דהכא לומר רצו התוס' קושיית שמחמת חכמים שהיו לפי

כמה דאשכחן דאביי חבירו ברבא ולאו אחר ברבא מיירי

פ"ג ואבידה גזילה הלכות למלך במשנה (ועיין בש"ס רבא

דאביי חבירו ברבא מיירי ולקמן אצלי) והנראה ד"ה ה הלכה

דהא כן לומר מסתבר דלא התוס' אומרים עלהע"ז מסיק

אביי ליה דאבייאמר חבירו ברבא או מיירי הכא כרחך ועל

לומר לנו יש דלעיל הקושיא ומחמת אביי של רבו ברבה או

מיירי אביי של רבו ברבה שהואדהכא רבא גרס ולקמן

אביי הביאאחר ואח"כ אביי דברי את תחילה הביא שהש"ס

מביא היה אביי של רבו דהוא רבה הוה ואי רבא דברי את

אביי. דברי והדר רבה דברי תחילה

ובעלהד"ה והתנןאביה הגמ' בפירוש שכתבנו מה עיין

המאורסה. נערה

בהד"ה דעבד שאיירי מסקנא לפי וכו' בדין שעמד כגון

בנדרים כדמוכח אלעזרמאמר רבי דאמר דהא פירש רש"י

'eke oica cnry oebk opiwqr i`na `kdאליבא לאו היינו

כגון עסקינן במאי "הכא דאסיק אהבה בר אמי דרבי דמסקנא

וכו' בדין שעמד כגון פירושו הכי אלא מאמר" בה דעבד

דקאמר דהא התוס' אמרי להכי מאמר, בה עביד לא ואפילו

וכו' בדין שעמד מסקנאהיינוכגון ברלפי אמי רבי דאסיק

מאמראהבה בה דעבד האחרוניםשאיירי בשם והשמיעוני ,

בהשקט ברורים דבריהם כי צריך ואין זה בתוס' הגהות כמה

ובטח.

ע"א הראשונהמשנהל ומת אשתו את נכרית נשוי וכנס

צרתה משום ושניה אשה אחות משום כרחךיוצאה ועל

הוא, לנפילה ושניה ראשונה דקאמר ושניה ראשונה ההיא

דקתני הבאה אשתוובמשנה את אחיות מבעלי אחד וכנס
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משום ושניה אשה אחות משום יוצאה הראשונה ומת

והואצרתה פירש"י. וכן הוא לנישואין ושניה ראשונה ע"כ

במשמעות חדא ראשונה תרתי המשנה שתשנה תימה

וכן לנישואין ראשונה דהיינו איפכא וחדא לנפילה ראשונה

הוא וכן כאן יש המעתיקים שטעות לי ברור מיהו שניה. גבי

גריס דהכא שבירושלמי במשנה נכריתלהדיא נשוי וכנס

וראשונה אשה אחות משום יוציא שניה ומת אשתו את

צרתה כמומשום לנישואין היינו דהכא ושניה וראשונה

מזה אין גירסתנו ע"פ פירש דרש"י ואע"ג הבאה. במשנה

רש"י דרך היא כך אלא היא אמת זו דגירסא דס"ל ראיה

בספרים המצוי הנוסח ע"פ לפרש שיכול מקום שבכל

שאי במקום אלא היא שגויה דגירסא מעיר ואינו מפרש,

המצוי. הנוסח ע"פ לפרש אפשר

וכו'גמרא השתא הך xwirפירש"יהיינו zixkpc mzd dne

xn`na dzxv ziyrpe dilr dltp dy` zeg`c `id d`eyp

zixkp zxqe`c y"k `l `id d`eyp xwir dy` zeg`c `kd

dlth `idyבתרתי עיקר הויא נכרית דהתם דכוונתו נ"ל

היא שניה אשה והאחות לנישואין הראשונה שהיא חדא

והאחות ממש לו נשואה שהנכרית ועוד עליה נפלה שהרי

אשה והאחות עיקר שהנכרית נמצא במאמר אלא אינה אשה

אוסרת טפילה שהיא אשה שהאחות אמרת ואעפ"כ טפילה,

עיקר הויא אשה דהאחות הכא עיקר שהיא הנכרית את

ממש לו נשואה שהיא ועוד הראשונה אשתו שהיא בתרתי

לו נשואה שאינה ועוד השניה אשתו שהיא טפילה והנכרית

את לאסור העיקר ביד כח שיש כ"ש לא במאמר אלא ממש

הכי הגמרא פשט לי נראה ומ"מ לו. דאחותהטפל התם ומה

אסורה נכרית אמרת לנכרית צרה הויא ואשמועינןאשה

רחמנ דאמר דהא חידושא תקחתנא לא אחותה אל "ואשה א

הערוה אם דאפילו הוא דוקא לאו ערוה צרת לפטור לצרור"

הן צרות דמ"מ פטורה הראשונה הרי הראשונה צרת נעשתה

אשה לאחות צרה הויא דנכרית דקראהכא פשטיה דהוא

כ"ש .לא

"ושריה" להתירא "חזיה" והך ברישא תנא הך תנא

"חזיה" דקאמרוהדר הא וכו'כצ"ל. תנא הך ולא"תנא"

לאו המשניות דרוב משום וכו', ברישא תנא הך "רבי" קאמר

מרבותינו קבלם עקיבא רבי אלא ותנינהו תרצינהו רבי

ורק לרבי שנאם מאיר ורבי מאיר לרבי ושנאם הראשונים

רב באגרת כדאמר בעצמו רבי שנאם המשניות מיעוט

במשנתנו לגמרא לה קים ולא יא, סעיף ו פרק גאון שרירא

רבי בשם מאיר מרבי שקבל ממה או היא מרבי אי זאת

קאמר להכי היא ברישאעקיבא תנא הך תנא"תנא" כלומר

שיהיה. מי יהיה ששנאה זה

ממקומה זזה לא התלמידיםומשנה שנאוה שכבר לפי

ואם אחריה להם נמשכת הבאה והמשנה פה על וזכרוה

קאמר לא ומשו"ה הבאה, משנה להם תימשך לא זו תיעקר

אלא נעקרה לא ממקומה"ומשנה "זזה לא שכלומשנה

אחת תזוז ואם שלפניה משנה אחר בזכרונם נמשכת משנה

נמשכת. אינה שאחריה משנה אף ממקומה מהן

אבל ראשונה בנפילה "ליה" איחזיא דלא היכא מילי הני

תישתרי אימא ראשונה בנפילה "ליה" דאיחזיא היכא

במתניתיןקמ"ל דקתני הא פי' eilrכצ"ל dxeq` ef ixd

"zg` dry" eilr dxq`pe li`ed zinlerשעה" מאי הו"א

היתה ראשונה זיקה שעת וכל דהואיל זיקה שעת אחת"

אבל עולמית עליו אסורה אשה אחות משום עליו אסורה

אינה ושוב אשתו מתה כבר נכרית נשוי שכנסה דקודם היכא

כל עליו אסורה היתה שלא ונמצא אשה אחות באיסור עליו

דקתני אחת" ד"שעה רב קמ"ל תשתרי, ראשונה זיקה שעת

עליו אסורה היתה נפילה שבשעת וכיון נפילה שעת היינו

נגמרה לא ועדיין אשתו מתה דאח"כ אע"ג אשה אחות משום

עליו אסורה אעפ"כ נכרי כנסה לא עדיין שהרי זיקה שעת

רב דקאמר והיינו "zryaעולמית da `xew ip` oi`y dnai lk

"dlitpולא נפילה שעת דמתניתין אחת" "שעה מאי כלומר

זיקה. שעת

לגמרי ביתא מהאי לה "דאידחיא" הוא התם דתימא מהו

מהאי לה "אידחיא" דלא "היכא" התםאבל פי' כצ"ל

קתני dxq`peבמתניתין li`ed zinler eilr dxeq` "ef" ixd

zg` dry eilrזו דוקא אתא למעוטי זו" ד"הרי והו"א

דכיון עולמית עליו נאסרה לגמרי ביתא מהאי לה דאידחיא

נועם דרכי אינו לשוק והותרה לגמרי ביתא מהאי דאידחיא

מהאי לה אידחיא דלא היכא אבל בייבום ונחייבנה נחזור אם

נכרית שנשוי אחיו משום בייבום חייבת ועודנה לגמרי ביתא

רב קמ"ל עולמית, עליו תאסר eke'לא ip` oi`y dnai "lk"

מהאי אידחיא לא בין לגמרי ביתא מהאי אידחיא בין כלומר

עולמית. אסורה – לגמרי ביתא

אחי בתרי "ואפילו" זיקה יש אומרת זאת אשי רב אמר

*** "ב"ש"כצ"ל. הגיהלאפוקי אלאמב"שהב"ח ואינו
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שמאי לאפוקימדבית ד"ה ע"א יח לעיל שכתבנו מה ועיין

מב"ש.

ד"ה משמתרש"י אמרינן ולא מייבמה נמי יבומי נכרית

"האחיות" להגיההאחותצ"לבעל יש כך הסוגיה בכל וכן

להגיה דאין אומר הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן והרב ברש"י,

***בא"ד אחיות. מבעלי אחד פירושו "לייבם"רק ונפלה

***ד"הליבוםצ"ל היא. "נישואיו" עיקר וכו' הך היינו

***ד"ה הבא. בדיבור וכן אידחיאכצ"ל דלא היכא אבל

"בנפילה" לזה תתייבם בנפילה ועודה מילתוכו'

***ד"ה למוחקה. צריך האחרונה רב"בנפילה" לך אמר

בעל מאמר עבד דלא דאע"ג" "הוא דוקא לאו וכו' אשי

כשימותנמחקת)באחות(מילתהנכרית אחיו" "באשת

מתייבמתנמחקת)נכרית(מילת ולא חלצה מיחלץ אשתו

ושבשו"דהואיל" כרצונם וגרעו הוסיפו והמעתיקים כצ"ל

דבריו בסוף וכן תמוהים, שנעשו עד וערוהדבריו דהואיל

בזיקה צרתה נעשית רמיא הוית "לבדו" בעלה מילתעל

יש אשי לרב דהא היא ושיבוש היא המעתיקים תוספת לבדו

אחי. בתרי ואפילו זיקה

שאינותוד"ה קשה וקצת וכו' אחת שעה עליו ונאסרה

כלל הצרה קאמרמזכיר הראשון הם תוס' חכמי אלאשני

צרת שהיתה לפי מתסרא נמי דנכרית משום הכי נקט

אחת שעה אשה אומראחות קשהוהשני דבריווקצת על

ללמד כדי הוא נכרית נשוי ואחד ששנה דמה מסתבר דלא

אסורה נמי כללixdששצרתה הצרה מזכיר .אינו

אלאוי"ל***בא"ד מפילין נישואין למימר מהני דלא

לה אין שוב אחת שעה ערוה צרת היתה שאם לעניין

אבל ערוה צרת אינה כבר נפילה שבשעת אע"פ היתר

בחיי נפלה כאילו נחשבנה לא מפילין נשואין משום כאן

אשה אחות משום שעה באותה ממנו ויצאה אשתו

נשותיו כל בין זיקה יש נישואין משעת פי' מפילין דנישואין

הרי ערוה מהן ואחת לו זקוקות נשותיו דכל וכיון אחיו לבין

לפניו נפלו כאילו חשובות אינן אבל בזיקה ערוה צרות כולן

בכל לפניו שנופלות כמי חשיבי אלא ערוה שהן משום ויצאו

בעל שהרי אח אשת משום יוצאות רגע ובכל מחדש רגע

אלא ערוה משום נאסרו לא דעדיין וכיון עדיין חי שלהן

אח אשת איסור דהא עולמית אסורות אינן אח אשת משום

ואחת יחד לפניו שנפלו כיון ומ"מ בנים, בלא ימות אם פוקע

ערוה. צרות כולן נעשו הרי ערוה מהן

"לאשמועינןד"ה הכי נקט נחמן דלרב וי"ל וכו' גירש

זיקה דאין אורחיה" ***בא"דאגב זיקהכצ"ל. יש ואם

השלישיתיתסר "ואא"כ"לאח דגירש .ואח"כצ"לאע"ג

לו***בא"ד כזקוקה נכרית חשובה שגירשה דמקודם

לאחיו שנשאת מפיליןמשעה הראשונים דנישואין

לעיל שכתבו מה לבין כאן שכתבו מה בין רואה אני סתירה

ששנה מי תברא בזה לומר לי ויש עליו ונאסרה הואיל ד"ה

***בא"ד במהרש"ל. ועיין זו שנה לא להזו אסרינן דלא

לה אפשר דאי איסורליאסרלזאתמשום לכלל באה ואינה

מפיליןנאמראא"כ נישואין זותרי את לאסור כדי כלומר

לומר נצטרך אחת פעם מפילין נישואין פעמיים לומר נצטרך

ופעם מת כבר נכרית של בעלה כאילו וחשיב מפילין נישואין

קודם מת האחות ובעל מפילין נישואין לומר נצטרך שנית

השנית האחות בעל לפני אשתו ונפלה אשתו את שגירש

האחות השנית האחות בעל לפני נפלו יחד ששתיהן ונמצא

לא ואנן צרתה, משום והנכרית אשה אחות משום אסורה

מפילין נישואין חד אלא מפילין הראשונים נישואין אמרינן

אמרינן. לא מפילין נישואין תרי אבל

"חשיבא"ד"ה דלא וי"ל וכו' אומרת כצ"ל.זאת

מת***בא"ד דאם ה"ג בעל שכתב נכריתומה ולאהנשוי

אשתו.גירש את האחות בעל

ע"ב "האי"גמראל זו שנה לא זו ששנה כצ"ל.מי

וכו'במשנה ספק מפסקיןכיצד קדושין?יש ספק כיצד

לפסק יש אלא ספקואינו וכו' זרק קדושין ספק כיצד?

וכו' כתב ששנינוגירושין מה כל על חוזרת כיצד והשאלה

גירושין. ספק והן קדושין ספק הן ברישא

לה קרוב ספק לו קרוב היוספק שלא כגון דמיירי פירש"י

כהנא דרב וכאוקימתא מצומצמות אמות שמונה אלא ביניהם

וזרקו אמה עשרים ביניהם היו אם ולפי"ז ע"א, עח בגיטין

דקרוב אע"ג כלל מקודשת אינה לה הסמוכה חמישית באמה

שהוא פירוש"י על הקשו והריטב"א והרשב"א מלו, יותר לה

דהתם. כמסקנא ודלא ע"א עח בגיטין הגמרא של כהו"א

פירש כב הלכה אישות מהלכות פ"ד ed`והרמב"ם cvik

dleki dpi` `ide oze` xenyl leki `edy lk dl aexwe el aexw

aexw edf leki epi` `ede oze` xenyl dleki `id el aexw edf

dl.
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בא אתה ומספק עומדת לשוק היתר בחזקת זו אשה

מספק תאסרנה אל אריכותלאוסרה לשון הוא לכאורה

יש דמשמע מספק" תאסרנה "אל קאמר מאי ועו"ק ויתור,

ספיקא הכא דאיכא כיון הא תאסרנה לא ואעפ"כ ספק כאן

דאחר קשה גם לאוסרה, לנו יש ודאי דאורייתא בדין

לו מתרץ מקדושין לו לחומראשהקשה קמתרץהתם ומאי

לנו אין משמע מספק" תאסרנה "אל דאמר הוא איהו הא

ליה פריך קא מאי ועו"ק מספק, ולאוסרה עליה האילהחמיר

הוא קולא לידי דאתי עלחומרא קשיא זו קושיא הא

שתצטרך גירושין בספק עליה דהחמירה עצמה המשנה

לך לבאר שצריך אלא רבא. על מקשה ומאי חליצה צרתה

עמוק, דבר ומספקכאן עומדת לשוק היתר בחזקת זו אשה

לאוסרה בא באיסוריאתה דוכתא בכל ודאי ואומנם

הכא מיהו הספק מחמת להחמיר לנו יש אלדאורייתא

מספק מחמתתאסרנה נאסרנה שלא גדול טעם יש הכא

קאמר דהכי ס"ד והשתא מספקהספק, תאסרנה שאםאל

למימר אתו לשוק צרתה) (את תאסרנה הספק מחמת

צרת לאו צרתה ולפיכך ודאי גירושי הוו הערוה דגירושי

ומקדש אחרינא אינש אתי ושמא לשוק ואסורה היא ערוה

ולפיכך קדושין, דקדושיו למימר וטעו גרושה להאי לה

אביי לו הכימקשה שמאאי דחיישינן משום דבגירושין

קולא לידי יבואו חליצה צרתה שנצריך חומרא מתוך

מספק" תאסרנה "אל אמרת גרושה לודאי שיחשבוה

עומדת ליבם היתר בחזקת זו אשה נימא נמי בקדושין

לאוסרה בא אתה לנוומספק יש ודאי בעלמא ואומנם

הכא מיהו דאורייתא באיסורי מספקלהחמיר תאסרנה אל

(את תאסרנה שאם מספק לאוסרה שלא גדול טעם לנו יש

ואם הם ודאי קדושי דקדושיה לומר יבואו היבם על צרתה)

לקמן. וכדמפרש כלום קדושיו אין יאמרו ויקדשנה אחר יבוא

רבא ליה לחומראומשני הואהתם בעלמא חומרא בקדושין

בה לומר שייך ולא עליה להחמיר שלא גדול טעם לנו ואין

עליה להחמיר יש ודאי ולפיכך מספק" תאסרנה "אל

למילתיה אביי ומסיק היא. דאתידדאורייתא חומרא האי

וכו' זימנין הוא קולא איכאלידי בקדושין הכא אף ולכן

שלא גדול טעם יש הכא דאף מספק" תאסרנה "אל למימר

רבא ליה ומשני קולא. לידי יבואו שלא עליה כיוןלהחמיר

לה מצרכת דחומרא(כצ"ל)דקא ידעי מידע חליצה

הוא דאמאיבעלמא מספק" תאסרנה "אל בה למימר וליכא

אביי ליה ופריך מספק. נאסרנה נמילא בגירושין הכי אי

הוא בעלמא דחומרא ידעי ומידע חליצה וליצרכה ליתני

אם דאף מספק" תאסרנה "אל למימר ליכא בגירושין ואף

ליה ומשני קולא. לידי בה אתו לא ונאסרנה עליה נחמיר

מתייבמתרבא חולצת אומר אתה דאמרתיאם האי כלומר

שלא גדול טעם דיש מספק" תאסרנה "אל גירושין גבי לעיל

קולא לידי בה דאתי משום לאו מספק ולאוסרה בה להחמיר

לחלוץ להצריכה עליה נחמיר שאם משום אלא כדסברת הוא

לאתייבומי. נמי אתיא

ד"ה ולבסוףרש"י דכנס ואע"ג וכו' לה סבר אי הניחא

וכו' תברא ירמיהותיבותגירש רבי נמחקות.ואמר

לאו***ד"ה היא וזו וכו' כרבא לה סבר אי אלא

אתא ***ד"ה"למעוטה" וכו'כצ"ל. מאי למעוטי היא זו

גירש ואח"כ וכו' "הלכך" ליה סבירא זיקה אין דהא

נישואין ***ד"ה"דאמרינן" מתכצ"ל. למעוטי היא זו

"ליתא" דאסירא יבמין שני דזיקת וכו' גירש בלא

***ד"הליתהצ"למדאורייתא חולצות. הצרות אלו הרי

"הן" ערוה צרת לאו ***ד"הוכו' מתייבמותכצ"ל. ולא

"הן" ערוה צרת ***ד"הדילמא האכצ"ל. ופרכינן

ודאי "קדושין" בספק וכו' ***ד"הקדושיצ"לחומרא .

לייבומי לצרה אסרינן כי וכו' קדושין לאו ודבתרא

קידושין ומילתדקמייתא נמחקת.אמריכצ"ל

דמגילתאתוד"ה ארישא או וכו' ידו בכתב איתאכתב הכי

eke'התם gkyn `nlic `l `zlibn` la` `tqg` `wece

כתבו אחספא ודוקא ד"ה שם zlibnc`והתוס' `yix` d"de

icinl yginl `kilc heyt hba xn`ckבא"ד*** עיי"ש.

וכו' ידו כתב "עליו" הוציא ***בא"דותנן דיכולכצ"ל.

שירצה כמה" "זמנו ***בא"דלהקדים ר"יכצ"ל. אמר

וכו' וצ"לדכתב עצמו בפני דיבור עדיםהוא עליו ואין

וכו' דכתב ר"י ***בא"דאמר הרא"ש. בתוס' הוא וכן

פסול ואמאי הכתוב הזמן על נסמוך לא אנן האא"כ

ובשלמא מדרבנן אלא בגט זמן לכתוב צריך אין מדאורייתא

חכמים תקנת על דעבר הוא פסול גט ודאי זמן כתב לא אי

או הוא אמיתי זמן אי לן ומיספקא בגט זמן דכתב האי אבל

מיהו הגט, את להכשיר לנו ויש דרבנן ספיקא הוי א"כ לא

הכתוב הזמן על נסמוך לא ודאי הלקוחות מן להוציא לעניין

דאמרי הראיה עליו מחבירו דהמוציא מינייהו נפיק ולא בגט

הוא. אמת בגט הכתוב שזמן ראיה אייתי ליה
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ועדד"ה ידו דכתב התם דמפרש ולמאן וכו' זמן בו יש

וכו' שנינו היינואחד אחד" עד אלא בו ד"אין למ"ד בשלמא

"כתב דקתני מרישא ליה שמעינן לא אחד ועד סופר כתב

עד אלא בו ד"אין למ"ד אלא עדים", עליו ואין ידו בכתב

דקתני ליה שמעינן מרישא הא אחד ועד ידו כתב היינו אחד"

בו כשהיה וכ"ש כשר כלל עדים" עליו ואין ידו בכתב "כתב

אחד". עד אלא בו "אין סיפא איצטריך ואמאי אחד עד

התוס' בכתבמתרצים כתב רישא ידו(כצ"ל)איצטריך

דאפ"ה לאשמועינן עדים עליו כללואין עדים עליו דאין

כשר איצטריךהולד אחד עד אלא בו דאין וסיפא

דאפ"ה אחדלאשמועינן עד בו לכתחילהדיש תנשא .לא

לר"יד"ה ועוד וכו' זו תנאאשה דהאי דאמר ירמיה לרבי

מפילין נישואין אייריסבר כנס ולבסוף בגירש דאידוקא

***בא"ד ערוה. צרת משום אסורה גירש ולבסוף כנס

"מדלהיתרא" טפי ***בא"דמלהיתראצ"ללאיסורא .

טעמאתדע(ע"ב) דמיסתברא במקום אלא אסרינן דלא

אסרינן לא שקול בספק אבל מלהיתרא טפי דהאלאיסורא

שונרא ספק כלבא מטריפהבספק אינה כלבא דריסת

דרסתה כלבא אי ספק לנו וכשיש מטריפה שונרא ודריסת

שקול ספק זה ספק והוי שונרא אימוראו התם אמרינן

וכשרהכלבא דרוסהדרסתה לספק דחייש לשמואל אפילו

אסרינן. לא שקול כשהספק אלמא

ע"א נמיגמראלא "גירושין" .בגירושיןצ"לא"ה

כלום*** בכך ואין .תתייבםצ"ל"ותתייבם"

עומדת לשוק היתר בחזקת זו בחזקתאשה היתה עתה שעד

אבל בעלה. מת והרי לשוק מותרת תהיה בעלה ימות שאם

תמות שאם איסור בחזקת היתה השתא דעד למימר ליכא

לא דההוא הערוה, מתה והרי לשוק אסורה תהא הערוה

"לא היינו לשוק דיבמה דאיסור לשוק איסור חזקת מיקרי

תמות אם אפילו והכא זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

שהרי וגו' תהיה דלא איסור לכלל באה זו אשה אין הערוה

לא משום חייבת אינה זר לאיש תיבעל ואם חי בעלה עדיין

בעזרת שנכתוב מה ועיין איש, אשת משום אלא וגו' תהיה

הבית נפל ד"ה התוס' על ובישועתו .ה'

לחומרא ה"נ תימא גדולוכי טעם ביה ולית הוא בעלמא

לה ואסרינן בה מחמירינן הלכך מספק" תאסרנה "אל למימר

הוא קולא לידי דאתי חומרא דהא כן לומר אפשר אי מספק,

טעם בה יש ודאי הלכך מתייבמת חולצת אומר אתה שאם

גירושין. גבי כמו מספק" תאסרנה "אל לומר גדול

רבנן "בה" גזרו לא "שכיחא" דלא הואמפולת וכן כצ"ל

ובשו"ת הדבר, דהוצרך ועוד ד"ה סא סימן צבי חכם בשו"ת

ודאי. והא ד"ה ס"ט סימן טוב יום עונג

מוכחת" "וקא ערוה דקיימא גירושין נמי וכןאי כצ"ל

חיה הערוה היתה לא אם העניין ופירוש בפירוש"י. הוא

בדבר מסופקים האנשים היו לחלוץ צרתה את מצריך והיית

חייבו ולכן הוא מעליא דגיטא גיטא בהאי רבנן ביה קמו שמא

רבנן בה קמו שמא או להתייבם אפילו ויכולה לחלוץ צרתה

או היא לאוין חייבי אלא היא ממש ערוה דלאו ערוה בהאי

לייבם אבל לחלוץ צרתה את חייבו ולכן היא דרבנן שניה

אבל לייבם. באין היו לא להו מיספקא דהוה ומשום אסור,

ואעפ"כ היא ממש שערוה ומוכחת קמן שהערוה השתא

דגיטא בגיטא רבנן ביה קמו ודאי אינשי אמרי לחלוץ חייבוה

לייבומי. ושריא הוא מעליא

במפולת רבנן "בה" קמו מי כצ"ל.מפולת

ואמרינן מגורשת" ואינה מגורשת מחצה על "מחצה

הלכתא ומדקתנילמאי מגורשת" "ספק למיתני ה"ל

"zyxebn dpi`e zyxebn"חשבינן אחד לעניין דה"ק משמע

להכי מגורשת אינה לה חשבינן אחר ולעניין מגורשת לה

הלכתאקבעי ולאיזהלמאי מגורשת עניין לאיזה כלומר

ומשני מגורשת. אינה אסיראעניין הוא כהן (כצ"ל)דאי

"מגורשת"ליה חליצההרי בעיא צרתה היא ערוה ואי

על שכתבנו מה ועיין מגורשת", "אינה הרי מתייבמת ואינה

הלכתא. למאי ד"ה פירוש"י

עסקינן עדים כיתי בשתי לוהכא קרוב אומרים עדים שני

אין עדים שיש מקום וכל לה קרוב אומרים עדים ושני

ע"ב סד בקדושין כדאמרינן כלום ixwrהחזקה micr ez`e

dwfgהרי"ף פסק וכן היא כלום לאו ש"מ "עקרי" מדקאמר

ע"ב כה מציעא micrבבבא `kilca opiwxtne opiywncn

`pwqn oke dwfg el oi` micr `ki` i`c llknוכיון עיי"ש,

אלו את אלו שסותרים עדים כיתי תרי ואיכא חזקה דליכא

דאורייתא ספיקא ליה דאורייתאהוה ספק שיש ובמקום

קולא, לידי ולבוא לטעות שיכולים ואע"ג לחומרא אזלינן

ולייבומי. למיטעי דאתו ואע"ג חולצת ומתניתיןהלכך

אחת בכת אומרדהכא אחד ועד לו קרוב גט אומר אחד עד
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דאורייתא דחזקה חזקה למיעקר מצי לא אחד ועד לה, קרוב

פא סימן דעה יורה בב"י (ועיין ע"ב י בחולין כדאיתא היא

כלום לאו מדאורייתא אחד ועד רבנו) שכתב ומה ד"ה ב אות

אחזקה לה דמוקמינן ספק כאן אין מדאורייתא הלכך הוא

רבנן מיהו עומדת, היא לשוק היתר ובחזקת היא ערוה דצרת

ועד לו קרוב אומר אחד עד דהכא וכיון אחד לעד החשיבוהו

לה קרוב אומר דרבנןאחד ספיקא ליה האיהוה ומשום

לידי לבוא שעלולה כיון שתחלוץ לה נאמר לא דרבנן ספיקא

הרי חזקה דאיכא דכיון דאורייתא איסור על ולעבור ייבום

ופריך בייבום. ואסורה היא ערוה צרת וממאימדאורייתא

אחת בכת דהכא ומשנידמתניתין וכו', דקדושין .דומיא

כיתיופריך בב' דלמא אחת דבכת ממאי גופייהו וקדושין

ומשניעדים כלום, בכך ואין תתייבם עדים כיתי בב' אי

מקודשת ואינה לו קרוב קדושין אומרת אחת דכת כיון

ומקודשת לה קרוב אומרת אחת וכת בייבום מותרת וצרתה

כאן ואין תרי לבהדי תרי אוקי אמרינן בייבום אסורה וצרתה

היתר בחזקת הצרה והרי כאן יש חזקה אלא כלל עדים

ליה ופריך ותתייבם. היא קרובלייבם וקאמרי עדים קיימי

כלום בכך ואין תתייבם אמרת ואת דאמרתלה הוא את והא

לה עקרי דעדים כלום החזקה אין עדים שיש דבמקום לעיל

דכיון עכשיו אומר שאתה מה הוא אמת כלומר לחזקה,

אין הכי דאמרי עדים ותרי הכי דאמרי עדים תרי דאיכא

הכא וליכא עדים עקרי עדים אלא החזקה את עוקרין העדים

לבדה דחזקה כלל ספק כאן אין ומדאורייתא חזקה אלא עדים

מדרבנן אלא מדאורייתא הספק דאין תתייבם הלכך כאן יש

לקמן קאמר דהא זה לדבר מסכים המקשן כורחין eze(על

'eke opixn`c `ed opaxc `witq inp micr izik izyaמיהו (

אין עדים שיש דבמקום אמרת דלעיל עצמך סתרת את

אלא חזקה כאן ואין החזקה את עקרי דעדים כלום החזקה

ספיקא והוי כאן יש חבריהם עדים שני שסותרים עדים שני

הואדאורייתא, דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי בשתי ותו

הלכך חזקה אלא כאן ואין עדים עקרי עדים דמדאורייתא

לעדים חשו רבנן ורק כלל ספיקא הכא ליכא מדאורייתא

אחת דכת ובגירושין דרבנן ספיקא והוי החזקה את הסותרים

אחת וכת ערוה צרת וצרתה מגורשת ואינה לו קרוב אומרת

עקרי עדים ערוה צרת הצרה ואין ומגורשת לה קרוב אומרת

ואינה עומדת לשוק היתר דבחזקת חזקה אלא כאן ואין עדים

מגורשת" ואינה "מגורשת התם קתני ואמאי חליצה צריכה

היא ערוה דאי לה ומוקמינן הלכתא למאי עלה ואמרינן

וכמה פירוש"י. לפי פירשתי כאן עד חליצה, בעיא צרתה

דבשתי לומר התרצן דעת על עלה א).היאך בו, יש תמיהות

עדים כלוםכיתי בכך ואין האתתייבם אחזקה דסמכינן

כלום החזקה אין עדים כיתי דבשתי לעיל אמר גופיה איהו

שמקשה דמה ב).ועוד רש"י. על שהקשו התוס' קושיית והיא

ואיןלו תתייבם אמרת ואת לה קרוב וקאמרי עדים קיימי

כלום לנובכך דאין מתייבמת דאינה סובר דהמקשן משמע

כן אינו רש"י ולפי עדים, שיש במקום החזקה על לסמוך

דסמכינן כלום בכך ואין דתתייבם סובר המקשן אף אלא

איפכא. לעיל אמרת את והא לו מקשה הוא רק אחזקה

שמקשה מה ספיקאג).ועוד נמי עדים כיתי בשתי ותו

הוא דמדאורייתאדרבנן וכיון ליה קשיא הכי רש"י לפי

הויא מדרבנן ורק אחזקה דסמכינן לשוק מותרת ודאי הויא

קתני אמאי א"כ הסותרים לעדים רבנן דחשו ספיקא

בלא לה לישרי דחולצת למימר מגורשת" ואינה "מגורשת

אחזקה סמכינן דמדאורייתא דאף גדול תימה וזה חליצה,

לחלוץ לה שראוי ודאי דרבנן ספיקא הכא דאיכא כיון מיהו

יש בפירוש"י שנפלו אלו קושיות ומשום בה. קשיא ומאי

בשם רש"י שהביא הפירוש (הוא אחרת בדרך מפרשים

הכי) דמפרשי אחתואית דבכת ממאי גופייהו וקדושין

עדים כיתי בב' ליהדילמא עדיםומשני כיתי בב' אי

ואת לה קרוב וקאמרי עדים קיימי כלום בכך ואין תתייבם

כלום בכך ואין תתייבם והכיאמרת הם, התרצן דברי כולה

לעיל והלא עדים כיתי בב' דילמא מקשה שאתה מהו פירושו

היה ואם כלום" בכך ואין "תתייבם דבקידושין לך אמרתי

לה קרוב קדושין וקאמרי עדים וקיימי עדים כיתי בב' זה

תתייבם לך אומר הייתי וכי ערוה צרת וצרתה ומקודשת

ליה ומשני כלום, בכך ואין זהדילמאצרתה פירוש (לפי

ההכרח) נפרש ולקמן בתוס' עיין ודילמא כיתיגרסינן בב'

הוא דרבנן ספיקא נמי א'עדים קושיות מתיישבות ובזה ,

כלל מסתבר לא זה פירוש מיהו רש"י. על שהקשנו וב'

בב' מתניתין דילמא לו הקשה א).דהמקשן טעמים מכמה

משיבו והתרצן היא אחת דבכת לך ומנא היא עדים כיתי

הוא עצמו דמדברי ב).כיון עצמו מדברי הוכחה לו ומביא

קאמר אמאי כלוםמוכיח בכך ואין תתייבם אמרת" "ואת

ג).כיון כלום בכך ואין תתייבם אמרית" "ואנא למימר ה"ל

התרצן לו תירץ אמרתדכבר ואת וכו' כיתי בב' אי

כלום בכך ואין המקשןתתייבם קאמר אמאי "ותו"א"כ

היא דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי "ותו"בב' מדקאמר
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ולאמ עומדת במקומה עדיין הראשונה שהקושיא שמע

גרסינן זה פירוש דלפי קושיא אינה זו קושיא מיהו תורצה,

וכו'" כיתי בב' בכלודילמא" מצויה שהיתה הגירסא והיא

רש"י על קושייתם עיקר התוס' ובעלי בתוס'. עיין הספרים

הגירסא היתה שמתחילה הגירסא את שינה שרש"י היא

`id opaxc `witq inp micr izik 'aa "`nlce"שינה ורש"י

eke'וגרס micr izik 'aa "eze"לשמר התוס' בעלי ורצו

פירשו לפיכך ולפרשה וליישבה הספרים וממאיגירסת

אחת בכת דהכא ומשנידמתניתין מה, דקדושין דומיא

אחת`elitקדושין בכת גירושין אף אחת כלומרבכת

מיירי מתייבמת" ולא "חולצת בקדושין דקתני דהא מסתברא

אחת דבכת ואע"ג עדים כיתי בב' ובין אחת בכת בין

כלום אינו אחד דעד ומתייבמת ספק כאן אין מדאורייתא

ספיקא הוי עדים כיתי דבשתי כיון מ"מ חזקה בתר ואזלינן

וחולצת כלום החזקה אין עדים שני שיש דבמקום דאורייתא

עדים. כיתי ב' אטו אחת בכת אף גזרו לפיכך מתייבמת ואינה

אחתופריך דבכת ממאי גופייהו בכתוקדושין דאף ממאי

מיירי עדיםאחת כיתי בב' לךדלמא מנא כלומר דוקא,

כנגד עדים שני והוי כלום החזקה אין עדים כיתי דבשתי

ואינה חולצת ומדאורייתא דאורייתא ספיקא והוי שנים

בשתי דילמא עדים כיתי ב' אטו אחת בכת וגזרו מתייבמת

כאן ואין שנים עוקרים שנים אמרינן מדאורייתא עדים כיתי

רבנן ורק ומתייבמת ליבם היתר בחזקת היא והרי חזקה אלא

דבשתי וכיון מתייבמת" ולא "חולצת ואמרו לעדים חשו

כלל גזרו לא אחת בכת מדרבנן אלא אינו עדים כיתי

ולהוכיח דבריו להמשיך רצה הזה (והמקשן ומתייבמת

שמפרש כמו מדרבנן אלא אינו עדים כיתי דבשתי טענתו

ed`בהמשך opaxc `witq inp micr izik izya `nliceאלא

והשיבו דבריו להמשיך נתנו לא micrשהתרצן izik 'aa i`

'ekeליה ומשני בכך). ואין תתייבם עדים כיתי בב' אי

תתייבם אמרת ואת לה קרוב וקאמרי עדים קיימי כלום

כלום בכך קאמרואין והכי התרצן דברי זה כיתיכל בב' אי

ולאעדים "חולצת דקתני המשנה את להעמיד רוצה אתה אם

כיתי בב' אפילו דמדאורייתא עדים כיתי בב' דוקא מתייבמת"

כלוםעדים בכך ואין ורקתתייבם אחזקה לה דמוקמינן

עדים כיתי ב' אטו אחת כת גזרינן לא ולפיכך בה גזרו רבנן

עדים כיתי דבשתי כן לומר יכול אתה היאך עליך אתמה

כלום בכך ואין תתייבם וקאמרימדאורייתא עדים קיימי

כלום בכך ואין תתייבם אמרת ואת לה דסמכינןקרוב

כלום החזקה אין עדים שיש במקום והא בתמיה אחזקה

שני כנגד עדים שני אלא כאן ואין לחזקה לה עקרי דעדים

מתייבמת. אינה ומדאורייתא דאורייתא ספיקא והוי עדים

ליה וקאמר הראשונים דבריו את המקשן מסיים והשתא

דאמרינן הוא דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי בשתי ודלמא

דהוה מידי אחזקה אוקמה ואשה תרי לבהדי תרי אוקי

שטיא דבר לואנכסי כשהקשה ediitebומתחילה oiyecwe

micr izik 'aa `nlic zg` zkac i`nnדבריו להמשיך רצה

ed`ולומר opaxc `witq inp micr izik 'aa `nlccורצה

לתוך נכנס שהתרצן אלא שטיא דבר מעובדא כן להוכיח

פירושם מיהו דבריו. לסיים נתנו ולא להשיבו ונבהל דבריו

הכי דקדושין דומיא דאמר דהתרצן דפירשו מאוד קשה זה

עדים כיתי בב' ובין אחת בכת בין מיירי קדושין קאמר

אחת בכת דוקא גירושין הלכך דקדושין דומיא הוו וגירושין

בין הוו וקדושין דקדושין דומיא הוו דגירושין כיון הא מיירי,

בין הוו גירושין נמי הכי א"כ עדים כיתי בב' ובין אחת בכת

התוס' מפרשים הכי ומשום עדים. כיתי בב' ובין אחת בכת

שני אחתפירוש בכת דהכא דמתניתין ומשני,וממאי

אחת בכת קדושין מה דקדושין בשתידומיא דהא דוקא

ספק לו קרוב דספק ע"א עח בגיטין תנן כבר עדים כיתי

לענין "וכן התם וקתני מתייבמת ואינה חולצת לה קרוב

אחת בכת הכא ע"כ אלא הכא זאת ושנה חזר ואמאי קדושין"

רבותיה, והיינו אחתמיירי בכת גירושין ופריךאף .

עדים כיתי בב' דלמא אחת דבכת ממאי גופייהו וקדושין

מתייבמת ולא חולצת דבספק בגיטין דתנן האי דילמא כלומר

ובין אחת בכת בין מיירי קדושין" לעניין "וכן עלה וקתני

כיתי ושני אחת כת – הללו המצבים ששני עדים כיתי בב'

דמדאורייתא דרבנן ספיקא הוי שבשניהם הם אחד – עדים

אין וממילא היא ליבם היתר ובחזקת אחזקה לה מוקמינן

בכת בין מיירי הכא אף אלא מיירי אחת בכת דהכא להוכיח

והדר אורחיה אגב בגיטין ליה ותנא עדים כיתי בב' ובין אחת

ומשני דוכתיה, דהוא ביבמות ליה עדיםתני כיתי בב' אי

ואת לה קרוב וקאמרי עדים קיימי כלום בכך ואין תתייבם

כלום בכך ואין תתייבם אומראמרת אתה היאך כלומר

כלום בכך ואין תתייבם מדאורייתא עדים כיתי בב' שאפילו

לה קרוב וקאמרי עדים קיימי והלא אחזקה לה דמוקמינן

ליה וקאמר כלום, החזקה אין עדים תרי דאיכא ובמקום

הוא דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי בשתי דלאדילמא

אלא החזקה את עקרי דעדים תריאמרינן אוקי אמרינן
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תרי כאןלבהדי ואין שכנגדם עדים שני עוקרין עדים שני

חזקה אלא אחזקהעדים אוקמה רש"יואשה ששינה מה .

דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי בשתי "ודלמא" הגמ' גירסת את

דהא מפרש שהוא א).לפי טעמי מתרי הוא "ותו" וגרס הוא

תתייבםדקאמר אמרת ואת לה קרוב וקאמרי עדים קיימי

כלום בכך שאומרואין המקשן הוא והוא אמרו המקשן

הוא דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי בשתי וכיוןודילמא

בתחילת לומר הוא צריך רצופות קושיות שתי דמקשה

לדבריו הוכחה מביא שהוא ב).כיון "ותו" השניה הקושיא

לו שאין דמשמע "ודילמא" לומר שייך לא שטיא מבר

לדבריו. הוכחה

נכסי זבין שטיא ליהדבר קרי אמאי שטיאקשה "בר"

ידידנו פירש שוטה, עצמו הוא אלא שוטה אביו לא הרי

יחד ירשו בנים דכמה הי"ו אלחרר ישראל הרב אהובנו

שהוא אחד בן ביניהם והיה ירושתם וחילקו אביהם נחלת

קאמר לפיכך בנים לשאר חלקו ומכר זביןשוטה שטיא דבר

ואיןנכסי הבריאים, לבנים נכסיו מכר השוטה הבן כלומר

מורה "בר" אבל שטיא "דברא" לומר לו היה דא"כ לי נראה

סמיכות אינו פירושו ולפי שוטה של בן דמשמע סמיכות על

ממש שוטה היה דאם ונ"ל שוטה. שהוא בן פירושו אלא

אלא ממש שוטה היה לא זה אבל מכירה מכירתו אין ודאי

כדאמר חלים ופעמים שוטה ixn`eפעמים ixz ia ez`

oiaf dhey `edyk ixn`e ixz ia ez`e oiaf milg `edyk

אלא שטיא קראוהו לא שטיאלפיכך שוטה"בר" של בן

תמיד מתנהג אינו הוא בריא אם אפילו השוטה של דבנו

שלומד כשוטה ופעמים כבריא מתנהג פעמים אלא כבריא

מאביו.

זבין שוטה כשהוא "ואמרי" תרי בי כצ"ל.ואתו

ד"ה אשתורש"י והיא אחיו בת ואח"כועל דבור סוף הוא

הדיבור וכו'מתחיל מיפטרא לא חולצת ***ד"הצרתה .

בגיטא וכו' "מצריכה" ואתה וכו' ערוה דקיימא

לייבומי "ואתו" וכו' מעליא ***ד"ה"דגיטא" כצ"ל.

וכו' רבנן "בה" קמו למימר "אתו" מי וכו' מפולת אבל

לצרה לייבם ***ד"ה"דליתו" קתניכצ"ל. הלכתא למאי

ואינהמגורשת מגורשת קתני הלכתא למאי נראה ולי

***ד"ה לגמ'. בפירושנו עיין הוא ספק ליתני מגורשת

לאוקמי "מצינן" לא וכו' לה ***ד"ה"דהויא" כצ"ל.

לה קרוב דאמר א' ועד וכו' אחת בכת דהכא ומתניתין

"לאפוקה" ***ד"הבעי אחתכצ"ל. בכת גירושין אף

הוה ע"כ" "לה תני הוה אי ***ד"הכלומר הכיכצ"ל.

היתר מחזקת "לאפוקה" לן הוה לא וכו' וקדושין גרסינן

כצ"ל.

נמיתוד"ה לייבםהכא אוסרה שאתה מועיל מה וכו'

***בא"ד"כיון" נפשך"כצ"ל. "ממה דחולצת ומשני

יבוא וכו'צ"לוכו'ואם יבוא ואם "ממנו" רקדחולצת

לפניהם שכתוב סברו נראיתממנ'המעתיקים היתה שהו'

ופתרוהו ר"ת המציין כגרש נפשךלהם ופשוט.ממה

טפיד"ה לה חשיב הכי דמשום וי"ל וכו' הבית נפל

הבעל דבמיתת משום מלייבם לשוק היתר בחזקת

לייבם ניתרת אינה הערוה במיתת אבל לשוק משתריא

עמה הבעל שימות שאםעד א).חזקה לה יש חזקות שתי פי'

תמות שאם ב).חזקה לשוק מותרת ממש תהיה בעלה ימות

בעלה אח"כ ימות שאם לייבם היתר בחזקת תהיה הערוה

אלא לייבם היתר חזקת זו אין כלומר לייבם מותרת תהיה

דהיא עדיפא לשוק דהיתר חזקה ולפיכך היתר, דחזקת חזקה

ממש. היתר חזקת

מתייבמתד"ה ומדאורייתא וכו' עדים כיתי בשתי אי

לה ***בא"דדמוקמינןצ"ל"דמוקים" לחומרא.

עדים כיתי בשתי ***בא"דודוקאצ"ל"דוקא" אתה.

"להעמידו" ***בא"דלהעמידהצ"לרוצה לפי. והשתא

להתייבם שריא אחת בכת בקדושין זו דאסיקנאמסקנא

מתייבמת דאינה היא דרבנן גזירה עדים כיתי בב' דאפילו

ב' אטו אחת כת גזרינן לא ולכן מתייבמת מדאורייתא אבל

וא"ת מדרבנן, אלא אינו עדים כיתי ב' דאפילו עדים כיתי

מדרבנן אלא אינו עדים כיתי דבשתי הזה למקשן פשיטא אם

קאמר micrאמאי izik izya "`nlice"opaxc `witq inp

`edוי"ל אצלו, הוא ודאי קאמרהא בעלמא כלומרודלמא

דספק מכך לדייק ואין כן אמר בחינם "ודלמא" דקאמר הא

ולשון ודאי. לשון לומר לו ראוי היה ובאמת אצלו הוא

קאמר עאבעלמא זרה בעבודה כמו קאמר בחינם פירושו

התם דקאמרי אשי רב תוד"ה nlra`ע"א `iegicl e`l

zn`d itl `l` ikd iy` ax xn`w,ע"ב נא i`deובסנהדרין

hwp `nlra `kxiq dia` z` xn`wcע"ב קה לקמן ועיין ,

התם דקאמרי שמעון רבי mipyתוד"ה hwp `nlra.

דחולצת***בא"ד גירושין ספק גבי בגיטין לה דתנןותנן

oiyecwהתם oiiprl okeבא"ד*** בקידושין. הוה אי אבל
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וכו' דומיאמיירי למימר איצטריך אמאי א"כ להו קשיא

אחת בכת דמיירי לדייק יכול היה עצמן מגירושין דקדושין

וע"ז בגיטין, לה תנינא כבר הא עדים כיתי בשתי דאי

דדילמא לדייק יכול אינו עצמן דמגירושין התוס' מתרצים

ליה תנא דכבר דאע"ג עדים כיתי בשתי מיירי גירושין

למיתני ליה דאיצטריך קדושין אגב הכא תנייה הדר בגיטין

אבל גיטין במסכת תנייה דלא עדים כיתי בשתי קדושין

התם קתני דהא איצטריכו לא נמי דקדושין דהוכיח השתא

מיירי דהכא דקדושין לומר כרחך ועל קדושין" לעניין "וכן

מיירי, אחת בכת גירושין אף התם תנייה דלא אחת בכת

נבואה. דברי והם אחר באופן פירש מהדו"ב ובמהרש"א

כיוןד"ה וא"ת דרבנן ספיקא נמי עדים כיתי (כצ"ל)שתי

וכו' דבשתי מהדמסקינן להבין צריך התוס' את להבין כדי

יוסף ורב רבה הוצרכו שבגללה הנסתרת הקושיא היתה

המהלכים פשט לפי עסקינן", עדים כיתי בשתי "הכא למימר

קתני דהתם להו קשיא הוה יוסף ורב דרבה משמע בסוגיא

ולא מתייבמת ואינה חולצת לה קרוב ספק לו קרוב דבספק

גבי והכא להתייבם תבוא לחלוץ שתבוא מתוך שמא חיישינן

חולצת לה קרוב ספק לו קרוב דבספק קתני לא גירושין

משום חולצת דאינה משמע לה קתני ומדלא מתייבמת ואינה

דהתם יוסף ורב רבה תירצו וע"ז להתייבם, תבוא שמא

חולצת ולכך דאורייתא ספיקא דהוי עדים כיתי בשתי מיירי

והכ להתייבם תבוא שמא למיחש דאיכא בכתואע"ג מיירי א

דאיכא כיון ולכך החליצה מן פטורה דמדאורייתא אחת

מקשים וע"ז חולצת. אינה להתייבם תבוא שמא למיחש

הא נמיהתוס' עדים כיתי שתי דאפילו דמסקינן כיון

הוא דרבנן שוהספיקא דינם עדים כיתי ושתי אחת וכת

ועדיין כלום זו קושיא על יוסף ורב רבה תירצו לא א"כ

כיתי בשתי להעמיד דחקו ולחינם עומדת במקומה קושיא

התוס' מתרצים דקתניעדים, מחצה על מחצה דלשון י"ל

עדים כיתי בשתי טפי שייך במתניתין מההתם כלומר

בזה באו לא עדים" כיתי בשתי "הכא יוסף ורב רבה שאמרו

לשון את לפרש להם נראה כך רק נסתרת קושיא ליישב

התם דקתני dvgnהמשנה lr dvgnעדות מחצה משמע

אומרים שנים משמע כך אומרים עדות ומחצה כך אומרים

ליכא אבל עדות מחצה הוו תרי דכל כך אומרים ושנים כך

כך אומר אחד ועד כך אומר אחד דעד אחת בכת לפרושי

ואי עדות מחצה ליה למיקרי שייך ולא כלום אינו אחד דעד

כך אומר אחד ועד כך אומר אחד עד למימר המשנה בעי

כתב והרש"ש וכו'. אומר אחד עד בהדיא למימר l"pה"ל

mziiyew wx icin eywd `l mcewd xeacay oey`xd i"xtlc

i"xe` ceredl `lf`ר"י לפירוש דהא בעיני דבריו ונראים ,

דרבנן ספיקא הוי עדים כיתי דשתי למ"ד אפילו הראשון

עדים כיתי דבשתי אחת מכת טפי חמיר עדים כיתי שתי מ"מ

אפשר וא"כ מתייבמת אחת ובכת מתייבמת ואינה חולצת

קתני בגיטין התם אמאי להו קשיא הוה יוסף ורב דרבה לומר

לה קתני לא והכא מתייבמת ואינה חולצת גירושין דספק

"הכא תירצו וע"ז חליצה צריכה אינה דבספק ומשמע

ספיקא דהוי דאע"ג עסקינן" עדים כיתי בשתי (בגיטין)

בכת מיירי וביבמות שתחלוץ בה והחמירו טפי חמיר דרבנן

הרא"ש בתוס' מיהו שתחלוץ. בה גזרו ולא טפי דקיל אחת

ה"ועוד את הביא ולא הראשון ר"י פירוש את רק הביא

זו. קושיא הקשה ואעפ"כ אומר"י"

ע"ב שטיאגמראלא בר בחזקת "אוקמא" צ"לוארעא

.אוקמה

רעו עליו dlerיגיד lr s` dpwnומקנה צאן מקנה בעלי

את אבל הזכרים את אלא למאכלם שוחטין היו לא בקר

משאירין והיו ולדות ממליטות הם כי משאירין היו הנקבות

הנקבות על לעלות הנצרכין זכרים שיעור רק הזכרים מן

הם כי "עתודים" נקראים הנשארים הזכרים והיו לעברן,

י לא בראשית כדכתיב המקנה של העתיד דור את מולידין

o`vd lr milerd micezrd dpdeללמוד לך יש ומשם

הולדות טבע והנה "עולה". וביחיד "עולים" גם שנקראים

הולדות את רואה וכשאדם אביהם עם ולא אמם עם לילך

את רואה אינו אבל לידם אמם כי אמם את גם הוא רואה

היאך לשער הוא יכול בולדות מתבונן כשהוא ומ"מ אביהם,

בזה וכיוצא רזה או שמן לבן או הוא שחור אם נראה אביהם

דהיינו בעולה יתבונן אם וכן ולאביהן לאמן דומות הולדות כי

היאך לשער הוא יכול הנקבות את להרביע שצריך הזכר

והיינו הולדות, דהיינו המקנה רעויראה עליו `sיגיד dpwn

dler lrהמקנה הרי הולדות דהיינו במקנה אדם כשיתבונן

יתבונן אם וכן שהולידם הזכר על דהיינו עולה על לו מגיד

מאב יתום אביי המקנה. על לו מגיד הוא הרי העולה בזכר

היה חכם ותלמיד היה נחמני בר רבה של אחיו ואביו היה

תמיד רגיל אביי והיה בעולם תורתו נודעה ולא צעיר ונפטר

שיתבונן מי כלומר עולה" על אף מקנה רעו עליו "יגיד לומר

דקרא סיפא כעין והוא האב מעלת יבין ובתורתו באביי
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הוא אביי בש"ס מקום בכל ולכן עולה", על אף "מקנה

רעו. עליו יגיד שאומר

מאי למעוטי דקדושין כולהווזהו למעוטי אתא לא ודאי הא

בקדושין" שאין מה בגירושין "ויש רבא אמר דהא דקדושין

מילי ומקצת בקדושין איתנהו דגירושין מילי מקצת משמע

ומשני בקדושין. ליתנהו דליכאדגירושין זמן למעוטי

הויבקדושין זמן בו שאין בשטר הערוה את קדש שאם

בכתב כתב אבל החליצה מן פטורה וצרתה גמורין קדושין

אף פסול ודאי אחד עד אלא בו אין וכן עדים עליו ואין ידו

בקדושין ואדרבה השטר במסירת עדים שני דבעינן בקדושין

אבל מדרבנן אלא פסולן אין דבגירושין טפי פסול

יכתוב עצמו הוא משמע לה וכתב דכתיב כשר מדאורייתא

מדרבנן אלא פסול דאינו וכיון כלל עדים בו אין ואפילו

ערוה צרת דמדאורייתא מתייבמת ואינה חולצת צרתה לפיכך

אע"ג אחד עד איכא או עדים ליכא אי בקדושין אבל היא

וצרתה כלום מעשיהם אין מודים – והאשה –הבעל דשניהם

קאמר אמאי א"כ וא"ת הרשב"א. זמןמתייבמת, למעוטי

בקדושין איןדליכא או עדים עליו ואין ידו בכתב כתב הא

ליה והוה כגירושין הוי לא קדושין נמי אחד עד אלא בו

דקתני אע"ג ה"ק דהכא דמשנה וי"ל כולהו. למעוטי למימר

ומן החליצה מן צרותיהן פוטרות נשים "ט"ו מסכתין בריש

ערוה והם המשנה מכלל שיצאו נשים שלש יש היבום"

אין או עדים עליו ואין ידו בכתב כתוב שהיה בגט שנתגרשה

צרותיהן פוטרות אינן דאלו אחד עד אלא בו אין או זמן בו

בקדושין אבל צרותיהן בעו חליצה אבל היבום מן אלא

שנתקדשה מי והם מסכתין דריש מתניתין מכלל יצאו שתים

אחד עד אלא שם היה לא או עדים שם היו ולא ידו בכתב

מן ולא החליצה מן לא צרותיהן פוטרות אינן אלו דשתי

הייבום מן פוטרות דבגירושין ואע"ג גירושין כמו והוו היבום

מן לא פוטרות אינן ובקדושין החליצה מן פוטרות ואנן

לא בקדושין ובין בגירושין בין מ"מ הייבום מן ולא החליצה

מי אבל מסכתין דריש דמתניתין עריות כט"ו הנך הוו

מתניתין מכלל יצאה לא זמן בו שאין בשטר שנתקדשה

ומן החליצה מן צרתה פוטרת נמי דהיא מסכתין דריש

עדים עליו ואין ידו בכתב כתב בקדושין דאף וי"א היבום.

מדרבנן, ופסול מדאורייתא כשר אחד עד אלא בו אין או

דקאמר הא טפי שפיר אתי ולפי"ז זמןהריטב"א. למעוטי

בקדושין עדיםדליכא עליו ואין ידו בכתב כתב אבל ומשמע

אבל נינהו. הדדי כי וגירושין קדושין אחד עד אלא בו אין או

ליכא כי או עדים ליכא כי דבקדושין סברי אחד) (לצד התוס'

חדא טובא בדבריהם לי וקשיא לכתחילה, כשר אחד עד אלא

קאמר אמאי בקדושיןא"כ דליכא זמן למימרלמעוטי ה"ל

דאיכא תלת הנך כל דבריהם לפי ועוד כולהו למעוטי

"ויש שאמר רבא ומלשון בקדושין ליתנהו בגירושין

דגירושין מילי מקצת משמע בקדושין" שאין מה בגירושין

בקדושין. ליתנהו דגירושין מילי ומקצת בקדושין איתנהו

בעינן לא קדושין שבשטר מסכימים והתוס' דהרשב"א ונ"ל

שני בעינן שבמסירתו הם מודים וכן כלל חתומים עדים

בעינן דבגרושין אע"ג סובר דהרשב"א בהא ואיפליגו עדים,

לא בעינן לא ובקדושין בשטר חתומים עדים שני לכתחילה

שאין קדושין שטר למעוטי אתא דגרושין דזהו לומר שייך

דבמסירת דכיון דכשר אחד עד אלא בו אין או עדים בו

התוס' אבל לגרושין, דומה הוא הרי עדים תרי בעינן השטר

בשטר חתומים עדים בעינן הגירושין דבשטר דכיון סברי

לומר שייך בשטר חתומים עדים בעינן לא קדושין ובשטר

ביה בעינן דלא קדושין שטר למעוטי אתא דגירושין דזהו

עדים.

בשטרא דמקדש ואיכא בכספא דמקדש דאיכא ומהמשום

תחתיו אחותו בת תזנה אם הא בשטר זמן שיתקנו יועיל

יאמר זו נתקדשה מתי ונראה קדושין שטר הבא לו ויאמרו

ופריך בכסף. אלא קדשתיה בשטר לא עבדאלהם והא

דקני ואיכא בכספא דקני ואםבשטרא(כצ"ל)דאיכא

הבא לו ויאמרו הקניה זמן קודם עבדו של שדה פירות יאכל

בשטרא לא להו אמר מצי קניתו מתי ונראה קנייתו שטר

ואעפ"כ בכספא אלא זמןקניתיו רבנן ומשניתקון התם.

בשטראבעבד להביארובא עליו קניתיו בכספא יאמר ואם

אותו מאמינים אין בכסף שקנהו ראיה הביא לא ואם ראיה

והוא מאוחר השטר שזמן ויודע קנהו בשטר אמרינן אלא

ועליו שטרו כובש לפיכך הזמן לפני השדה פירות אכל

הפירות כסף בכספאלשלם רובא לאהכא יאמר ואם

להאמינו. כרחנו על בכספא אלא קדשתיה בשטרא

***ואב"אצ"לאב"א דידה. גבי "לינחיה" ליעביד היכי

עדים גבי "לינחיה" וכו' דידיה גבי "לינחיה" וכו'

כצ"ל.

כתבם מפי ולא טו)מפיהם יט (דברים ipyדכתיב "it" lr

micrדברי שהרי עדים שני "דברי" על למיכתב ליה הוה .

ומ פלוני את המחייבים הם פיהםהעדים ולא אלמוני את זכים
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"דברי" על כותב היה שאם משום אלא "פי", על כתב ואמאי

משמע ד"דברי" כתבם מתוך אפילו משמע היה עדים שני

מא) יא א (מלכים דכתיב הכתב מתוך ובין בע"פ eld`בין

dnly "ixac xtq" lr miaezk mdבספר שכתוב כתב אלמא

כתב להכי דברי מיקרי micrנמי ipy "it" lrמפיהםדמשמע

כתבם מפי .ולא

בשטרonfdבגירושיןהתם קאתיהכתוב דידה שאםלהצלה

היתה גירושיה שקודם בה חושד וב"ד גירושיה אחר זינתה

אין אבל להם ומוכיחה גירושין שטר מביאה היא הרי זו זנות

שטר הביאה שאם כלל חובה לה גורם גירושין שבשטר הזמן

דקטלינן אע"ג הזנות היתה גירושין שקודם וראינו גירושין

הוא ולא לה קטלינן בשטר שראינו הזמן מחמת לא לה

קטלינן הוה השטר זמן מוחקת היתה אם אף שהרי שחייבה

מחייבה הזמן דאין וכיון איש, אשת אחזקת לה דמוקמינן לה

גביה ולינחיה אותו מוחקת אינה להכי מצילה שהוא ופעמים

בשטרonfdבקדושיןהכאדידה. קאתיהכתוב דידה לחובה

בו ויש השטר את לנו תראה אם הקדושין אחר זינתה שאם

תמחוק ואם לה קטלינן לזנות קדמו שהקדושין ונראה זמן

פנויה, אחזקת לה דמוקמינן לה קטלינן לא מהשטר הזמן את

חכמים יועילו ומה מהשטר הזמן את תמחוק ודאי ומשו"ה

כאן עד תיקנו, לא להכי קדושין בשטר זמן לכתוב יתקנו אם

דזמן אומר אתה היאך לרש"י הוקשה רש"י. לפי פירשתי

בת דמשום אמרינן בפירוש הא קאתי דידה להצלה דגירושין

דידה לחובה דגט זמן אלמא עליה יחפה שלא תיקנו אחותו

דידה לחובה ודאי שתיקנו דבשעה ז"ל הוא ותירץ קאתי,

הגירושין אחר לטעון יכולה היתה התקנה עד שהרי תיקנו

יכולה אינה בגט זמן וכשתיקנו להאמינה כרחנו ועל זה היה

אחר אבל זימנא, ונחזי שיטרא אייתי לה דאמרינן כך לטעון

הזמן את תמחוק שאם דידה להצלה הוי הזמן אדרבה שתיקנו

שהיתה הראשונה אחזקה לה דמוקמינן לה קטלינן מהגט

הכתוב הזמן ע"י וניווכח הזמן את תמחוק לא ואם איש אשת

מצילה. שבשטר הזמן הרי לזנות קודם שנתגרשה בשטר

פירשו התוס' envrהתםאבל hbdקאתי דידה שאםלהצלה

ראשונה אחזקה לה דמוקמינן לה קטלינן גיטה תביא לא

נפשה מצלא שנתגרשה ומוכיחה גיטה תביא ואם איש דאשת

להצלה דהגט וכיון זניתי ואח"כ נתגרשתי לטעון דיכולה

שיפסל שסבורה זמנו ממנו למחוק יראה לפיכך קאתי דידה

עצמוהכאבהכי הקדושין קאתישטר דידה שהואלחובה

זמנו. ממנו למחוק יראה אינה לפיכך שנתקדשה מורה

"וגזירה" מדרבנן .גזירהצ"לאלא

ד"ה קרוברש"י ספק אבל וכו' דוקא לאו דגירושין וזהו

בקדושין זהו דתנא ואיידי לגירושין ספק הוי לא "וכו'"

דקמ"ל "הוא" הואנמחק)זהו(דדוקא "וכו'" קרוב ספק

נמי "תנא בהו שייך לא זמן ספק אבל בקדושין דשייך

בגירושין" ***ד"הזהו וכו'כצ"ל. פירי לה לית ארוסה

"ביה" מחייב קא ***ד"הלא דידהכצ"ל. לחובה הכא

וקיימא "לזמן" ליה מחקה או וכו' כצ"ל.קאתי

כדפריךתוד"ה וכו' יגיד גופיהאי יחפוררבא לא .בפרק

זמןד"ה הגמ'.למעוטי בפירוש בזה שהארכנו מה עיין

למינקטד"ה "דהו"מ" עבד דנקט מ"ש וכו' עבדא והא

***בא"דהו"מצ"ל רובא. התם דמשני הא ניחא והשתא

בכספא רובא הכא עלבשטרא דקאי אמרת אי בשלמא

דכדי בכסף משתחררים אין רובא ודאי עבדים שחרור

וזהלהשת לאדון שוויו וישלם אחר שיבוא בעינן בכסף חרר

ושימשו לאדון רוח נחת עשה שהעבד שכיח אבל שכיח לא

נמי אי שחרור שטר לו וכותב לשחררו חפץ והאדון הרבה

ולהאכילו להחזיקו לאדון שוה ואין זה עבד הזדקן כבר

קניין שטר על דקאי אמרת אי אלא שחרור, שטר לו וכותב

עבד לו ימכור מי כי בכספא עבד קנו רובא ודאי הא עבדים

כסף. בלא

דידעיד"ה סהדי דאיכא ואי וכו' בכתבא פעםדחזו שראו

בו כתוב היה מה ויודעין השטר שטראאת ליה ליכתבו

כתבם מפי ולא מפיהם הכא אמר הא ואמאי ,אחרינא

מעשה את שראו עדים באותם מיירי דהתם קשיא לא ולענ"ד

***בא"ד השטר. על החתומים והם דשמעההלואה ואר"י

עכשיו שנוהגין ר"תמר"ת של דינו ששולחיןבבית

לב"ד ידם בכתב עדותן כךהעדים מב"ד, רחוקין כשהם

***בא"ד הרא"ש. בתוס' "החומש"מתפרש בפירוש

עדים "שני" ע"פ ***בא"דפרש"י פרטכצ"ל.

ישלחו עדות"לשלא" הלכות משנה בכסף הוא וכן כצ"ל

הי"א. פ"ט

קאתיד"ה דידה הגמ'.להצלה בפירוש שכתבנו מה עיין

"כוחה"***בא"ד וגרע בכך "שיפסל" סבורה כצ"ל.כי

לזמן***בא"ד "לעולם" ליה "לעולם"ומחקה מילת

צ" ואולי מיותרת הזמןנראית "למקום ליה ומחקה ".ל



eaydnlg`eרטו ע"א לב

וכו'ד"ה מתים שני דאשת משמע וכו' וגזירה מדרבנן

שנתה שהמשנה dilrמפני `eai dnai mdn cg` zne xn`py

'eke dilry inמתים שני אשת דאיכא לפרש צריך

לומר המשנה דרך דאין eke'מדאורייתא xn`pyכשאין

אסמכתא וקרא דרבנן דין אלא דאורייתא בדין מדובר

שבא כגון דאורייתא מתים שני אשת למצוא ונוכל בעלמא.

סתם וקדשה שמעון ובא אחיו משמעון חוץ וקדשה ראובן

בגמ' דקאמר והא ע"ב, פב בגיטין oinaiכדמפרש 'a zwif i`e

opaxcn `l` iraiz `l inp dvilg `ziixe`cפירושו i`eהכי

oinai 'a zwifאלא דאורייתא בקדושין מיירי דלא דמתניתין

הויא דרבנן דמתניתיןziixe`c`במאמר מלישנא כדמשמע

וכו' שנאמר iraizדקתני `l inp dvilg`l`יבמין ב' זיקת

דבעלמאopaxcnדמתניתין משום וכו' שנאמר דקתני והאי

התוס' כתבו זה וכנגד מדאורייתא. יבמין שני זיקת הוי

אלא הויא לא מקום בשום מתים שני דאשת משמע

מוכחמדרבנן דמסוגיין דהכאתדע גזירה לאו דילמאדאי

ברישא ולאחליץ מאמר בעלת אפילו מתייבמת היתה

בה מתים(כצ"ל)גזרינן שני אשת דכשהיאאטו אמרת ואי

מתים ב' אשת זיקת הוי דאורייתא קדושין מקודשת

מאמר בה שנעשה בזאת לגזור לנו היה א"כ מדאורייתא

בשום ליכא כרחך על אלא דאורייתא מתים ב' לאשת ודמיא

דאורייתא מתים ב' אשת לומרוא"כמקום כרחנו על

המשנה שהביאה וכו'שהדרשה אחד יבם זיקת שעליה מי

בעלמא אסמכתא אלא גמורה דרשא הויא היא.לא

ע"א) (לב דוכתא***בא"ד בחד בחדואפילו לפחות כלומר

***בא"ד מתייבמתדוכתא. או חולצת השניה

***בא"ד"והראשונה" גזרכצ"ל. דשמעתין תנא דהאי

וכו' צרה ***בא"דמשום ביבום. אסורות וצרתה היא ולכך

צרה משום גזר לא דהתם היאותנא בין צרה משום דאי

אסורות הוו צרתה דהויגזראלאובין מתים שני אשת אטו

דאורייתא גזרבעלמא מתים שני לאשת דדמיא איהי הלכך

וא וחולצת לאשתבה דמיא דלא צרתה אבל מתייבמת ינה

***בא"ד מתייבמת. או וחולצת בה גזר לא מתים ותנאשני

בעלת דהיינו צרה משום השני באשת אף גזר דהכא

התםמאמר דקאמר הא xfbולפי"ז oig` drax`c `pz jd

"dxv" meynעל יקשו ולקמן מאמר, בעלת פירושה צרה

צרה קרויה מאמר בעלת לאו דהכא מתניתין גבי הא ריב"ן

הותרה למאמרו גט "נתן רבא דאמר צרה קרויה אשתו אלא

***בא"ד ולאצרתה". האי כולי מחמיר לא דהתם ותנא

תשע בן של באשתו משהגדילגזר שנשא באשה כלומר

יבמין שני זיקת בעלת התםאטו דאמר הא i`deולפי"ז

"dxv" meyn xfb `l `kdc `pzיבמה אותה פירושה צרה

גבי הא ריב"ן על יקשו ולקמן קטנה, כשהיא עליה שבא

דהתם צרה קרינן משהגדיל שנשא לאשתו דהתם מתניתין

חלצה מיחלץ יבמין שני זיקת רבנן דאמור "הא רבא אמר

למיגזר דאיכא צרה דאיכא היכא תימא לא מייבמה לא יבומי

כמאמר תשע בן ביאת "ויעשו הגמרא נמי התם וקאמר וכו'"

שנשא אשתו את ותדחה והיינו צרה" ותדחה בגדול

משהגדיל.

ע"א צרתהגמראלב הותרה למאמרו גט נתן רבא אמר

גט בבעלת דמיחלפה אסורה היא הותרהאבל טעמא ומאי

הא לקמן. כדאמר שקליה בה דעבד דמאי משום צרתה

אתרי קאי שקליה" בה דעבד מאי טעמא "מאי לקמן דקאמר

הלשון העמדת והכי למאמרולישני גט נתן רבא אמר

גט בבעלת דמיחלפא אסורה היא אבל צרתה ,הותרה

אפילו הותרה למאמרו גט נתן רבא אמר דאמרי איכא

קבעיהיא לישני ואתרי טעמא. להתיר,מאי מועיל גט

שקליהומשני בה דעבד טעמאמאי מהאי קמא ללישנא

דמיחלפא לאוסרה בה יש אחר טעם היא אבל צרתה הותרה

שתיהן. הותרו טעמא מהאי דאמרי ולאיכא גט בבעלת

"דמחלפה"*** אסורה היא לעילדמיחלפאצ"לאבל כמו

ע"א `eiaכא ia` zy`a dil `tlginע"ב צב לקמן וכן

mid zpicnl dlra jldy dy`a `tlgincע"א קה ולקמן

dil `tlgin `l seqa oia dligza oia `zi`c diixwוכן

שביעית כמו "מחלפה" בירושלמי אבל בבלי, בש"ס הרבה

ה"ג l`enycפ"ה dizhiy dtlgn axc dizhiy dtlgnוכן

הרבה.

צרתה הותרה למאמרו גט מותרתנתן צרתה ימות אם

שקליהלאחיו בה דעבד מאי טעמא לקמן.מאי כדמפרש

ובצרתה בה אסור ודאי ליבמתו גט נתן אם העניין, ביאור

ומשו"ה היבמין ומשאר ממנו להרחיקה נתכוון זה בגט דהא

גט הנותן אבל יבנה, לא שוב בנה שלא בכיון בה עובר

לקרבה אדרבה אלא נתכוון היבמין מן להרחיקה לא למאמרו

לשאר ואסורה לו מותרת היתה עכשיו שעד נתכוון אצלם

והיינו לייבמה. יבמין לשאר אף מותרת תהיה ומעתה יבמין

שקליה בה דעבד להרחיקהמאי לא זאת של גט כלומר

בה דעבד דכיון בא לייבום לקרבה אדרבה אלא בא מייבום
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והתירה מעשיו נטל ועתה אחיו משאר מיבום הרחיקה מאמר

יעבור ולמה נתכוון לבנות זה שנתן שגט נמצא ליבום להם

אסור עצמו הוא טעמא ומהאי יבנה. לא שוב בנה שלא בכיון

מותרת היתה עתה דעד משום הוא גט לה שנתן מה דהא בה

לשאר להתירה כדי גט לה נתן ועכשיו לאחיו ואסורה לו

מרחיקה אלא בעצמו לייבמה כוונתו שאין מינה שמע אחיו

דכיון בה אסור הוא לכך אחיו אצל לקרבה כדי ממנו

אבל יבנה לא שוב בנה שלא בכיון ליה קם מעצמו דהרחיקה

לדחותה ולא בא אצלם לקרבה זה שגט בה מותרין אחיו

פסק וכן יבנה, לא שוב בנה שלא בכיון עליה יהו ולמה

ה"ד וחליצה יבום מהלכות פ"ה eznailהרמב"ם xn`n ozp

il d`xie dxzede elhia ixd dyry dn exn`nl hb ozpe xfge

oig`l `l` dxzed `ly(כצ"ל)dxq`p hbd ozpy df la`

eilrאבל למאמרו. גט נתן ד"ה מפירוש"י משמע וכן

ובין לו בין צרתה דהותרה וס"ל חולק בהשגות הראב"ד

דלמא,לאח או ד"ה ע"ב נב לקמן התוס' דעת היא וכן ין

לא שוב בנה שלא בכיון עובר אין גט דבנתינת דכיון דס"ל

שבנתינת מי אלא בזה עובר אין הלכך מדרבנן אלא יבנה

זה אבל מייבום הרחקה של מוחלט מעשה בה עשה הגט

קאי לא אחיו אצל ומקרבה ממנו מרחיקה הגט שבנתינת

יבנה. לא שוב בנה שלא בכיון

לגמרי ביתא מהאי מידחיא דלא התם שהואומה דאע"ג

אני שאין "יבמה יבמה האי הויא ולגביו לייבמה יכול אינו

מיסתכלת כי מ"מ עליה" יבוא יבמה נפילה בשעת בה קורא

יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קרינן ודאי עצמה היבמה על

מותרת לאחיו דהא לאעליה" היבמהאמרת על דלאו

היבם, על אלא ביתאמיסתכלינן מהאי מידחיא דקא הכא

היבםלגמרי על מיסתכלת אי ובין לו שמותרת אחד שאין

עליה יבוא יבמה מיקריא לא היבמה על מיסתכלת אי ובין

כ"ש וי"מלא מהאידאסורה. מידחיא דלא התם ומה

לגמרי יכולביתא אחיו לייבמה יכול אינו שהוא דאע"ג

יבום ממצות נפטרה ולא לאלייבמה דקא,אמרת הכא

לגמרי ביתא מהאי ואםמידחיא היבום מן נפטרה וכבר

נועם דרכי הוי לא ביבום ונחייבנה נחזור אשתו שתמות אחר

כ"ש עליולא ואסורה יבום למצות להחזירה לנו שאין

עולמית.

"חזיה" והדר "ושריה" להיתירא "חזיה" כצ"ל.והך

"ושריה"*** להיתירא ככפילותחזיה נראה לכאורה

אחרים ספרים בשם כתב הב"ח והיינוושייראובהגהות

צ"ל ומ"מ כפל, אמאי להו קשיא דהוה .ושיירהמשום

היטיב לעיין לו יש המתיר שמעתי הי"ו מאזוז אלטר ומהרב

ראשונה בהשקפה לו נראה אם ואפילו שיתירנו עד בדבר

והיינו יתירנו בטרם שוב בו ויעיין יחזור חזיהלהתירו והך

ושריה והתירה.להיתירא שוב בה ועיין חזר כלומר

ממקומה זזה לא ומשנהומשנה ד"ה ע"א ל לעיל מ"ש עיין

ממקומה. זזה לא

אחות דאיסור כיון חי נשא ואח"כ מת דנשא היכא ור"ש

חייל לא אחאשה אשת איסור אלא עליו תתייבםואין

אח.יבומי אשת איסור פקע אחיו ימות אם אמר דרחמנא

פקע אי וקאי תלי מיתלא אשה אחות איסור אשי רב אמר

אח אשת בעלהאיסור אשהכשימות אחות איסור אתי

חייבוחייל אינו אחיו שימות אחר עליה יבוא אם א"כ וא"ת

איסור ואתי פקע אח אשת דאיסור אשה אחות משום אלא

משום אלא חייב אינו ר"ש קאמר ואמאי וחייל אשה אחות

אשי רב מתרץ אח, פקעאשת לא הפקיעההילכך דלא

לקיים שיוכל בשביל אלא שבה אח אשת איסור את התורה

איסור ממנה יפקע אם אפילו דהכא וכיון יבום מצות בה

אחות איסור דאתי יבום מצות בה לקיים יוכל לא אח אשת

והיינו כלל אח אשת איסור פקע לא הלכך וחייל אשה

בלבד". אח אשת משום אלא חייב "אינו דקאמר

פקע*** לא .הילכךצ"ל"והילכך"

עליו הבאה הראשונה בזיקה "זיקה"נידון לשון כל

חכמים רק ממש שאינו הוא דומה דבר לשון שבש"ס

היבם כאשת היא שדומה דיבמה זיקה כמו ככזה, החשיבוהו

כאשתו, החשיבוה חכמים רק אשתו ממש אינה באמת אבל

אין ובאמת איסורים שני בה שיש כמי זו ביאה דומה כאן אף

יוסי רבי רק איסור על חל איסור דאין אחד אלא כאן

יוסי רבי דדייק והיינו איסורין שני כאן יש כאילו מחשיבו

עליולמימר הבאה הראשונה "בזיקה" קאמרנידון ולא

ראשון איסור כאן אין דבאמת עליו הבא ראשון באיסור

כמי זו ביאה דומה רק כאן יש אחד איסור אלא שני ואיסור

כאילו מחשיבה יוסי דרבי שני ואיסור ראשון איסור בה שיש

ע"ב לקמן דמסיק והיינו איסורין. שני בה ax`יש xn` `l`

zg` `l` aiig epi`e mizy dyr eli`k eilr ip` dlrn

"נידון הזו בברייתא יוסי רבי ולאמדאמר ראשונה" בזיקה

חד אלא הכא דליכא ש"מ ראשון באיסור נידון קאמר

איסורין שני בו שיש כמי מחשיבו יוסי רבי רק איסורא
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הראשונה בברייתא יוסי רבי דאמר דהא לומר לך יש הלכך

שני לאו אשה" אחות ומשום אח אשת משום עליה "חייב

אלא קאמר ממש mizyאיסורין dyr eli`k eilr "ip`" dlrn

רשעים בין לקברו והיינו כך עליו מעלה יוסי רבי כלומר

לקמן. כדמסיק גמורים

עליו הבאה הראשונה בזיקה נידון ר"י אמר הו"אכיצד

ומשום אמו משום עליה חייב הרי אביו אשת והיא אמו כגון

לא בחנק דהוי איש אשת ומשום בסקילה דהוו אביו אשת

איש אשת נעשית תחילה שהרי בחנק אלא זה נידון יהא

קמ"ל אביו ואשת אמו נעשית נידוןואח"כ ר"י אמר כיצד

"עליו" הבאה הראשונה כגוןבזיקה חמותודווקא

איש אשת היאונעשית "עליו" הבאה ראשונה דזיקה

אמו אבל איש, אשת היא "עליו" הבאה שניה וזיקה חמותו

כשבאו מ"מ אמו ואח"כ איש אשת היתה דמתחילה אע"ג

לא אמו זיקת שהרי עליו באו יחד זו של איסור זיקות עליו

עד עליו חלה לא איש אשת זיקת וכן שנולד עד עליו חלה

תרתי. שחייב יוסי רבי מודה בזו הלכך שנולד

ד"ה "ואתי"רש"י חלוץ ***ד"הואתוצ"לומקצתו נתן.

אתו" ולא "מהשתא נינהו צרות ולאו וכו למאמרו גט

***בא"דלמימר "מיחזו"כצ"ל. אחד מבית כצ"ל.לאו

"דאתיא"***ד"ה משום אלא וכו' אסורה היא אבל

***ד"הלאיחלופי והויאכצ"ל. שקליה דעבד מאי

***ד"הכמיצ"ל"כמו" ואחד. וכו' השתא פשיטא

אחד "מת" נכרית ***ד"ה"נשוי" וכו'כצ"ל. והך

לא הכי משום "ושריה" להיתירא מעיקרא "חזיה"

***ד"ה"תניה" דמ"מכצ"ל. לאיסורא "חזיה" הדר

***ד"ה"לדידיה" ממקומהכצ"ל. זזה אחדלא דבור הוא

דבורים לשני המדפסים חילקום ולחינם שלפניו הדבור עם

***ד"ה הלשון. קאיושבשו "דהוה" וכו' תלי מיתלא

***בא"דהוהצ"לקמיה "פטורה". עליה לחול ועומד

היבם הואלפוטרהצ"למן הב"ח בהגהות שהגיה ומה

תימה.

וכו'תוד"ה "ליה" דאיחזיא אע"ג דאסירא וכו' דאידחיא

טעמא וכו' בהך" ליה "דאיחזיא אע"ג דאסירא פשיטא

בהך "ליה" כצ"ל.דאיחזיא

בפ"קד"ה לעיל וכו' חי בדפוסשנשא שציינו ומה ע"ב יג

הוא. שבוש ע"א ח

וכו'ד"ה "לחודיה" אח אשת איסור אלא וכו' פקע לא

בכלל "אסירי" אשה אחות כצ"ל.דמכח

זיקהד"ה מכח זה ואין בחמותו נידון איש אשת ונעשית

בחמורה נידון מיתות ב' שנתחייב מי הכי דבלאו ראשונה

הברייתא פירוש dpey`xdוהכי dwifa oecip i"x xn` cvik

?eilr d`adהיתה דאם דאע"ג `zyומשיב ziyrpe ezeng

ezenga oecip yi`במיתה לדונו לנו יש מקום דבכל משום

תחילה היתה אם אעפ"כ ezengהחמורה ziyrpe yi` zy`

yi` zy`a oecip.הראשונה זיקה דהיא

ע"ב באיסורגמראלב יוסי רבי מודה אבהו רבי אמר

אמרמוסיף לא אבהו רבי רבא) אמר אלא (ד"ה התוס' לפי

משום אלא דהכא הגמ' קושיית את לתרץ כדי אלו דבריו

אבהו רבי דברי דע"פ אומרת והגמ' כן אמר אחרת קושיא

הגמ' דאמר והא קושייתנו, נמי תתורץ אחר במקום שאמרם

וכו' אבהו רבי וכו',אמר מודה אבהו רבי אמר הא כמו הוי

דנשאוקפריך היכא וכו'תינח אבהוחי רבי דדברי ומסיק

נדחו. לא עצמן אבהו רבי דברי אבל קושייתנו יתרצו לא

מוסיף העבירהאיסור מן להזהירו נועדו התורה איסורי כל

הלכך עובר ואינו ליה סגי איסורא דבחד ישראל על וחזקה

איש אשת כמו איסורין כמה בו להיות שראוי דבר אפילו

יחולו שלמה איסור על חל איסור אין וכיו"ב חמותו ונעשית

סגי איסורא בחדא ישראל בר הא בחינם האיסורין אלו כל

זיקה סבר דת"ק יוסי ורבי ת"ק ביה ופליגי עובר, ואינו ליה

עליו. חלה ראשונה זיקה סבר יוסי ורבי עליו חלה החמורה

שבאו במקום עליו, חלה ראשונה זיקה דאמר יוסי ולרבי

והיינו שתים דחייב לומר סברא יש אחת" ב"בת שניהם

קפרא ובר חייא דרבי פלוגתייהו לקמן ibltinwדמוקים `l`

iqei iax xaq `iig iax iqei iaxc `ail`e zg` za xeqi`a

`l` aiign `l xaq `xtw xae izxz aiign zg` za xeqi`a

`cgזו אשה על שנתווסף דהיינו מוסיף" "איסור וכשהוא .

עליה אסורים מעתה שיהיו אנשים עוד אחד איש על האסורה

אחות משום עליו אסורה הפנויה זו והיתה חי דנשא כגון

יש נמי האחין כל על אסורה ונעשית מת נשא ואח"כ אשה

אשה אחות משום תרתי חייב עליה יבוא שאם לומר סברא

תרי עליה יחולו למה למימר ליכא דהכא אח אשת ומשום

ונזהרים להו סגי איסורא בחדא ישראל והרי בחינם איסורי

שום עתה עד עליה היה לא אחין שאר לגבי דהא העבירה מן

בה מותרים אלו יהו אח אשת שם עליה יחול לא ואם איסור
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עליה דחל וכיון אח, אשת שם עליה להחיל כרחך על להכי

זה שם עליה יחול לגביו אף אחין שאר לגבי אח אשת שם

שני ואח אח אשת משום בה יעבור אחד שאח אפשר דאי

דהיינו כולל" "איסור וכשהוא שם. אותו משום בה יעבור לא

ראשון שם משום כי נוסף שם עליה להחיל צורך שאין

על ואח"כ זה על תחילה נאסרה דלא כולם על כבר נאסרה

מת נשא כגון נאסרה יחד כולם על מתחילה כבר אלא אחיו

אומנם חי נשא ואח"כ אח אשת באיסור האחין כל על והיתה

אשה אחות שם עליה יחול שלא בזו לומר לנו יש לכאורה

בחדא ישראל בר הא בחינם איסורין שני עליה תחיל שלמה

הוא בחינם לאו מיהו העבירה, מן ונזהר ליה סגי איסורא

אחות משום אשתו אחיות כל נאסרו החי דבנישואי דכיון

חייב יהיה כולם האחיות כל על יבוא שאם אפשר אי אשה

חייב יהא לא זו ועל אשה אחות משום האחיות שאר על

איסור אחיותיה על וחל חי כשנשא הלכך אשה אחות משום

הקל מן האיסורין סדר וזהו עמהם. נכללה זו אף אשה אחות

החמור כוללא.אל ולא מוסיף לא ואינו איסור" אחר "איסור

רבי מחייב דלא פשיטא בזה - חמותו ונעשית איש אשת כגון

חדא אלא כגוןב.יוסי כולל" איסור והוא איסור אחר "איסור

רבי ביה מחייב דמילתא למסקנא - חי נשא ואח"כ מת נשא

תרתי כגוןג.יוסי מוסיף" איסור והוא איסור אחר "איסור

כדאמר תרתי דחייב יוסי רבי מודה - מת נשא ואח"כ חי נשא

אבהו מליקהד.רבי כגון אחת" בבת הבאין איסורין "שני

מודה - כאחד באין זרות ואיסור נבלה דאיסור העוף דחטאת

קפרא. בר תוד"ה ע"א לג לקמן עיין תרתי. דחייב יוסי רבי

"הכא" איכא מוסיף איסור כצ"ל.מאי

הוא כולל איסור וכיוןהאי מוסיף מאיסור קיל כולל איסור

אבהו רבי siqenדאמר xeqi`a iqei iax dcenשתים דחייב

אחת. אלא חייב אינו טפי דקיל כולל באיסור אבל משמע

נפל אבהו רבי של דתירוצו אע"ג לומר יכלה הגמ' ואומנם

רבי מודה ונאמר אבהו רבי של תירוצו כעין לתרץ לנו יש

בכל מיהו שתים, דחייב כולל ובאיסור מוסיף באיסור יוסי

הוא דמודה לומר לנו אין אחבריה דפליג תנא דאיכא מקום

קבלוהו והם מרבותינו זה דבר שקבלנו לא אם פלוני בדבר

בהדיא לתלמידיו כן דאמר תנא ההוא עד מרביה חד כל

יוסי רבי מודה דאמר אבהו דרבי תירוצו אפילו הלכך

מרבותיו ומסתמא אמריה אבהו דרבי לאו אי מוסיף באיסור

אבהו דרבי דתירוצו וכיון ליה אמרינן הוה לא אנן כן שמע

ואין שיעמוד באופן תירוצו כעין ולתקן לערוך לנו אין נפל

דמנא כולל ובאיסור מוסיף באיסור יוסי רבי מודה לומר לנו

הוא. כולל איסור ד"ה בתוס' ועיין הא לן

עליו אני דבאמתמעלה אע"ג לה קאמר יוסי חייברבי אינו

ד"ה ע"א ולעיל שתים עשה כאילו עליו מעלה אני אחת אלא

זה דבר לפרש הארכנו עליו הבאה הראשונה בזיקה נידון

עיי"ש.

מינה נפקא לגלמאיצ"ל"מאי" לקמן בגמרא הוא וכן

ע"ב.

גמורים רשעים בין אחתלקברו בעיר יחד הנמצאים רשעים

אחד על רחמים ויבקש צדיק יבוא אם אעפ"כ דינם ונחתם

עשרה שם שימצאו ובלבד כולם את ירחמו השמים מן מהם

בן לוט על רחמים לבקש שרצה באברהם כדאשכחן צדיקים

אם סדום אנשי כל על שירחמו הודיעוהו השמים ומן אחיו

לב) יח (בראשית כדכתיב צדיקים עשרה שם xn`ieימצאו

dxyrd xeara zigy` `lהיינו לאו הכא דאמרינן וצדיקים ,

כלל צדיקים נמצאים היו לא ודאי בסדום דהא ממש צדיקים

כדאמרינן בלבם תשובה שהרהרו רשעים עשרה היינו אלא

לי התקדשי לה ואמר האשה את המקדש ע"ב מט בקדושין

daeyz xdxd `ny zycewn xenb ryx elit` wicv ip`y n"r

ezrcaאחד ביניהם יש אם יחד הקבורים רשעים ואף .

ירחמו השמים מן רחמים עליו לבקש ויבוא צדיק שקרובו

המקום לכל "ונשאתי כו) יח (בראשית כדכתיב כולם על

שימצאו ובלבד יחד נירחמים המקום יושבי דכל בעבורם"

בין ליה קברינן ואי מותם, קודם תשובה שהרהרו עשרה שם

ויבקש צדיק שהוא קרובו יבוא אם אפילו גמורים רשעים

שהרהרו עשרה שם אין דמסתמא לו יועיל לא רחמים עליו

שמעתי זצ"ל הרב וממורי בדעתם. ביןתשובה לקברו

גמורים הרהרורשעים שלא מי היינו גמורים רשעים

ע"ב מט בקדושין דאמרינן `elitתשובה wicv ip`y n"r

ezrca daeyz xdxd `ny opiyiig xenb ryxרשע אלמא

רשע דרכם היתה וכך תשובה, הרהר שלא מי היינו גמור

שנתו תוך שמת או בחטף הגג מן שנפל כגון בחטף שמת

מוכן במקום אותו קוברין והיו תשובה הרהר לא מסתמא

וזה תשובה, הרהרו שלא מי דהיינו לבדם גמורים לרשעים

אשה אחות ואיסור אשתו אחות והיא אחיו אשת על שבא

ודאי וחייל אתי אח אשת איסור פקע אי וקאי תלי מיתלא

מהרהר אינו תשובה הרהר אפילו דהא תשובה הרהר לא

אשת איסור אלא הכא ליכא באמת כי אח אשת עוון על אלא
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ואיסור אח אשת איסור על תשובה שיהרהר כיון מיהו אח

ואינו יודע לא והוא וחייל אשה אחות איסור אתי לו נמחל זה

ומסתמא בחטף מת לא אפילו הלכך זה, על תשובה מהרהר

הרהרו שלא גמורים רשעים בין ליה קברינן תשובה הרהר

תשובה.

דקתניובפלוגתא יוסי דרבי יוחנן ורבי רבא דאמרי הא

אלא קאמר ממש שתים לאו שתים" eilr"חייב ip` dlrn

zg` `l` aiig epi`e mizy dyr eli`kדרבפלוגתא הוא.

בר אחא רב אבל ע"ב, לג לקמן כדאיתא כוותיה סבר אשי

דחיק ומשו"ה ממש שתים מחייבו יוסי דרבי סבר יעקב

לתרוצי ע"ב) לג ixacke(לקמן lecb odk ly ext zhigya

dleqt xfa lecb odk ly ext zhigy xne`dחיוב ואיכא

דזרות. חיוב ואיכא בשבת דשחיטה

וכו' ונשבע קפרא בר קפץ וכו' ונשבע חייא רבי קפץ

כיון הא חייא רבי שנשבע אחר קפרא בר נשבע היאך וא"ת

חד רבי אמר שכך נשבע וזה רבי אמר שכך נשבע שזה

נשבע הוא היאך חייא רבי ועוד לשקר, נשבע ודאי מינייהו

לו היה ודאי מרבי שמע דאיפכא אמר קפרא דבר כיון הא

לא חייא דרבי ונ"ל להשבע. ולא לדבריו לחוש חייא לרבי

נשבע קפרא שבר ידע לא וכן עליה פליג קפרא שבר ידע

ונשבע עליה פליג חייא דרבי ידע לא קפרא בר וכן בדבר

כך ואומר מדרשו בבית יושב היה מהם אחד כל רק בדבר

דקאמר הלשון מוכח וכן לדוןלתלמידים. חייא רבי התחיל

וכו' לדון קפרא בר התחיל דןוכו' היה אחד דכל משמע

זה בפני זה חולקים היו הדדי בהדי אמרת דאי מדרשו בבית

למימר ליה הוה לא לדוןא"כ קפרא בר רבי"התחיל" דהא

למימר ה"ל אלא לדון שני קפרא ובר לדון דהתחיל הוא חייא

לג לקמן דהא תדע וכו'. נאסרה לכל שבת קפרא בר השיבו

פריך oernyע"א iaxl iwet`l razyn `w `iig iax `nlya

ireazy`l dil dnl `xtw xa `l` diwfgnדבר אמרת ואי

איפ דאמר חייא ברבי ביה שמע לוקפרא היה ודאי כא

שמע חייא דרבי אמרת ואי חייא, רבי מדעת להוציא להשבע

נשבע חייא דרבי לומר לגמ' היה לא עליה פליג קפרא דבר

על אלא קפרא, מדבר לאפוקי אלא מחזקיה לר"ש לאפוקי

קפרא ובר עליה פליג קפרא דבר שמע לא חייא רבי כרחך

עליה. פליג חייא דרבי שמע לא

נאסרה לכל שבת לדון חייא רבי כהתחיל שמות דכתיב

dk`lnט lk dyrz `l jidl` 'dl zay iriayd meie

במקדש חכשהותרה כד ויקרא התמיד לחם גבי דכתיב

zixa i"pa z`n cinz 'd iptl epkxri zayd meia zayd meia

mlerבשבת במקדש הפנים לחם עבודת הותרה אצלאלמא

ליההותרהכהנים דסמיך זה היתר כתב לכהנים סמוך

yecw mewna edelk`e eipale oxd`l dzideדקרא ואע"ג

כהנים הזכיר הפנים לחם עבודת לעניין לאו כהנים דהזכיר

אצל במקדש שבת היתר מדסמך מ"מ אכילתו לעניין אלא

שרק ללמוד לך יש לזריםכהנים ולא הותרה .לכהנים

כשהותרה נאסרה לכל שבת לדון קפרא בר התחיל

טבמקדש כח במדבר ipaדכתיב miyak ipy zayd meiae

'ebe mininz dpyוהבערה שחיטה במקדש הותרה אלמא

הותרההותרה שבת ש"מ כהנים הזכיר לא דהתם סתם

לזרים. ובין לכהנים בין לדוןבמקדש חייא רבי התחיל

נאסרה לכל ולשמשטומאה לעבוד נאסר הכהנים לכל

ב כב ויקרא דכתיב exfpieבטומאה eipa l`e oxd` l` xac

'ebe i"pa iycwnכדמפרשי מיירי בטומאה עבודה ולעניין

פרשה דהאי במקדשקראי צבורכשהותרה בקרבנות

מד כג ויקרא i"paדכתיב l` 'd icren z` dyn xacie

ואפילו במועדו הוא קרב דמ"מ ילפינן "מועדי" ומדכתיב

ע"א עז בפסחים כדאיתא תמימיםבטומאה כהנים אצל

(שםהותרה ליה דסמיך זה היתר כתב תמימים לכהנים סמוך

ג) `oxdכד eze` jexriאצל במקדש טומאה היתר ומדסמיך

דרק ללמוד לך יש תמימים הותרהכהנים תמימים לכהנים

מומין לבעלי לכל.ולא טומאה לדון קפרא בר התחיל

בטומאהנאסרה ולשמש לעבוד נאסר הכהנים לכל

במקדש טכשהותרה ב במדבר gqtdדכתיב z` i"pa eyrie

ecrenaבמקדש טומאה דהותרה ילפינן "במועדו" ומדכתיב

ע"א עז בפסחים כדאיתא צבור דהתםהותרהבקרבנות סתם

בין הותרה במקדש טומאה ש"מ תמימים כהנים הזכיר לא

מומין. לבעלי ובין תמימים לדוןלכהנים חייא רבי התחיל

כדיןנבלה נשחטו שלא ועוף חיה נאסרהבהמה ביןלכל

כא) יד (דברים דכתיב לזרים ובין lkלכהנים elk`z `l

dlapבמקדש ח)כשהותרה ה (ויקרא העוף בחטאת דכתיב

wlne dpey`x z`hgl xy` z` aixwde odkd l` mze` `iade

licai `le etxer lenn ey`x z`והוא שנמלק עוף אלמא

במקדש באכילה הותר הותרהנבלה כהנים סמוךאצל

אותם "והביא דקרא ברישא דכתיב זה היתר לך כתב לכהנים

שרק ללמוד לך יש כהנים אצל זה היתר ומדסמך הכהן" אל

לזרים ולא הותרה נבלה.לכהנים לדון קפרא בר התחיל
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נאסרה לזריםלכל בין לכהנים במקדשבין כשהותרה

ח) ה (ויקרא העוף בחטאת ey`xדכתיב z` wlneהותרה

דהאי ברישיה דכתיב דאע"ג לזרים ובין לכהנים בין סתם

העוף אכילת לעניין זה אין הכהן" אל אותם "והביא קרא

את ומלק ביה כתיב דלא המליקה עבודת לעניין אלא הנמלק

אלא הכהן ויאכלנו `ראשו wlneey`x zמשמע כתיב סתם

לזרים. ובין לכהנים בין אכילתו הכתוב דהתיר

ד"ה לגבירש"י איסור אתוסף לא וכו' מגו תימא וכי

***ד"האחריניצ"ל"אחרינא" וכו'. הכא דגרסי ואית

"ואע"ג" בידם הוא ***בא"דדאע"גצ"לושיבוש והא.

בחמותו "ונידון" ***ד"הדנידוןצ"לדקאמר אמר. אלא

מיתות מחייבי לאו דהאי אע"ג נמי והכא וכו' רבא

הוא(כצ"ל) ב"דב"ד מיתת ליכא אשה ובאחות אח דבאשת

ה"ד. פ"א ביאה איסורי הלכות ברמב"ם עיין כרת אלא

העוף***ד"ה בחטאת הותרה כתיבילכהנים מליקה תרי

טו) א (ויקרא עולה גבי חד xihwdeבאורייתא ey`x z` wlne

dgafnd(ח ה (ויקרא חטאת גבי lennוחד ey`x z` wlne

etxerהותרה דמליקה הכא דקאמר דהא רש"י לך ופירש

דגבי מליקה אבל העוף חטאת דגבי מליקה היינו לכהנים

לזרים. ולא לכהנים לא כלל הותרה לא עולה

ליהתוד"ה אית יוסי רבי ודלמא וא"ת הוא כולל איסור

כולל איסור הואנמי כן ודאי ע"ב לג לקמן המסקנא לפי

תרתי מחייב אי דר"ש אליבא איפליגו קפרא ובר חייא דרבי

יוסי דרבי איפליגו לא יוסי דרבי אליבא אבל כולל באיסור

***בא"ד שתים. מחייב כולל ועבודהבאיסור אכילה

אחד שם "כמו" ***בא"דחשיב יקרבכצ"ל. אשר איש

"דמיירי" וגו' זרעכם .ומייריצ"למכל

ע"א כוללגמראלג באיסור ר"י סבר חייא רבי

תרתי "מיחייב"מחייבצ"ל"מיחייב" כי העמוד, בכל וכן

פעיל פועל הוא "מחייב" אבל חייב ופירושו סביל פועל הוא

העושה את מחייב יוסי רבי כלומר אחרים מחייב ופירושו

תרתי.

חדא אלא מחייב לא סבר קפרא פירש"יוברצ"ל"בר"

`pniwe`e g` zy` meyn `l` aiig epi` `"yx ipzwc `de

ipz `l `xtw xa dl ipz `iig iax ig `yp k"g`e zn `ypa

dlיכול אדם כל אין רש"י מפי יצאו שהדברים ואילולא

פלוני אמרינן לא לעולם תוספתא או ברייתא דגבי כן לומר

את וערך סידר חייא דרבי ואע"ג לה, תני לא וחבירו לה תני

ברייתות ליקט אלא בה שנה עצמו דברי לא התוספתא

"מתיבי קפרא לבר מותבינן ע"ב דלקמן תדע לפניו. שנישנו

וכו'" מום ובעל בשבת ששימש דברזר "תיובתא ומסיק

לה תני חייא רבי ברייתא דהאי משני ולא תיובתא" קפרא

התוס' כפירוש נראה להכי לה, תני לא קפרא xtw`בר xac

mixenb miryx oia exawle dl ipz inp.

לה דמשכחת "היא" אחת בבת מליקה עייןהואצ"לאלא

*** היא. העלאה סד"א ד"ה ע"ב ד לעיל אלאמ"ש

אחת "בבת" באיסור ***בתצ"לקמיפלגי להו. "דהויא"

ושבת ***דהווצ"לזרות מום. בעל ליה" "דהויא

להוצ"לוטומאה ***דהוו קא. חייא "רבי" בשלמא

לאשתבועי ליה למה קפרא "בר" אלא וכו' משתבע

*** מחזקיהכצ"ל. שמעון לרבי הואלאפוקי זר לשון

"מחזקתיה". אומר מקום ובכל

תרתי "לדידיה" רבי "אתנייה" כי חייא רבי לך אמר

"אתנייה" כולל ואיסור "אתנייה" כיצ"ללפטור

לפטור תרתי "לדידן" רבי ואיסור"אתניין" "אתניין"

"אתניין" פירושוכולל והכי והתוס' רש"י גירסת היא וכן

אי ודאי ראשונה זיקה על אלא חייב אינו דאמר יוסי לרבי

זיקה כאן דאין תרתי מחייב אחת בבת איסורי תרי אתו

יוסי דרבי פליגי כולל ובאיסור לו מודה שמעון ורבי ראשונה

ואנא אחת אלא חייב דאינו סבר שמעון ורבי שתים מחייב

להא לה אמר כי דרבי קמיה יחד יתבי הוינן קפרא ובר

כלומר לפטור תרתי רבי ואתניין שמעון דרבי שמעתא

מחייב ואינו משתים פוטר מקרים בשני דר"ש רבי לימדנו

בטומאה ששימש מום ובבעל בשבת ששימש בזר אחת אלא

באיסור ולא ר"ש פוטר כולל באיסור דדוקא רבי לנו ואמר

אחת. בת

ד"ה בנשארש"י "דאוקימנא" וכו' חדא אלא מחייב לא

***ד"הואוקימנאצ"ל במלאכה. "דמתסרא" צ"למיגו

***ד"הדמיתסר כולל. "באיסור" מליקה כצ"ל.אלא

"ונטמא"***ד"ה המום והוא אצבעו כצ"לשחתך

***ד"ה אליבאהרש"ש. "דרבי" דאמר קפרא לבר אלא

***ד"ה כיכצ"ל. ולמימר וכו' קפרא לבר בשלמא

רבי ***ד"האתנייכצ"ל"אתניי" לי. אתני אלאכלומר

שקורי וכי וכו' דר"ש "דאליבא" דאמר חייא לרבי

אתנייה "ולא" קפרא בר ***ד"המשקר לךכצ"ל. אמר

ולא "אתניין" פטורא ודאי וכו' חייא כצ"ל.רבי
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לאקשוייתוד"ה הו"מ כולל באיסור קמיפלגי במאי

בר יוסי(כצ"ל)בשלמא רבי לאפוקי משתבע קפרא

רבי אלא וכו'(כצ"ל)מחזקיה כיחייא דודאי לענד"נ

חייא רבי - דר"ש ואליבא אחת בת באיסור להו מוקמינן

מחזקיה לאפוקי לאישתבועי בעי תרתי חייב דלר"ש דקאמר

באיסור להו מוקמינן כי אבל לקולא. ליה דמחזיקינן דר"ש

אינו יוסי דרבי דאמר קפרא בר - יוסי דרבי ואליבא כולל

דרבי מחזקיה לאפוקי לאישתבועי בעי לא אחת אלא מחייב

אמר הראשונה דבברייתא חזקה, ליה לית יוסי דרבי יוסי

חמותו ונעשית איש דאשת אמר השניה ובברייתא תרתי חייב

לעיל (כדאיתא כולל איסור דהוי אע"ג אחת אלא חייב אינו

דלרבי קפרא בר אמר כי ואדרבה הוא) כולל איסור תוד"ה

מוציא זה אין אחת אלא כולל באיסור חייב אינו יוסי

ליה ולמה היטיב ומתרצו מיישבו אלא יוסי דרבי מחזקתיה

אישתבועי.

מתד"ה בנשא "דאוקימנא" וכו' מחייב צ"ללא

.ואוקימנא

אשרד"ה אותם ואכלו דקרינן היכא דכל וכו' מליקה אלא

קודש" יאכל לא זר "וכל ביה קרינן בהם הואכופר מקרא

דואכלו המקרא המשך דאינו שיבוש והוא י כב בויקרא

הגיה הב"ח ובהגהות בהם, כופר אשר לאאותם זר" "וכל

הם קדש כי וצ"ליאכל המדפיסים שיבוש זה "וזר"וגם

הם קדש כי יאכל ***בא"דלא לג. כט בשמות והוא

לזריקה ומשנראה שנינו זריקה הדםדהיתר שקיבל משעה

מעילהבכלי מידי דמשעתנפיק לדוכתה קושיא והדרא

בכלי. הדם שיקבל עד ליתה מעילה אבל נבלה הויא מליקה

שיזרוק***בא"ד עד איכא איסור אע"גמ"מ כלומר

לעניין דוקא היינו מעילה מידי נפיק לזריקה דמשנראה

עד איכא ודאי מעילה איסור אבל מעילה בקרבן לחייבו

הב"ח ובהגהות דכהנים. ולאו הוא דשמיא דהא ממש זריקה

שיזרוקהגיה עד איכא מעילה איסור דאיןמ"מ ואע"ג

מ"מ זה בלא וברורים יפים התוס' דדברי כלל נצרכת הגהתו

ומה מעילה, איסור היינו התוס' שכתבו דאיסור נכונים דבריו

רבה המחילה אחר הב"ח על והעיר יעקב בישרש שכתב

***בא"ד דשמעתיןועוי"לאינו. דר"ש סבר קפרא דבר

וכו' ליה דאית קיימינןלטעמיה השתא הא הוא ותימה

דהכי וי"ל דר"ש. אליבא ולא יוסי דרבי אליבא דפליגי

איפלי ור"ש יוסי רבי כרחך על בשבתקאמרי ששימש בזר גו

אמאי איפליגו לא דאי ובמליקה בטומאה ששימש מום ובעל

אליבא ולא יוסי דרבי אליבא איפליגו קפרא ובר חייא רבי

ששימש זר בהדי במליקה ור"ש יוסי רבי ומדאיפליגו דר"ש

תלת הני דבכלהו ש"מ בטומאה ששימש מום ובעל בשבת

פליגי רק זה אחר בזה או הם אחת בבת איסורייהו אי מודו

הוו דבמליקה לר"ש ליה ומדשמעינן חדא או תרתי חייב אי

יוסי לרבי נמי הכי כאחד באין זרות ואיסור נבלה איסור

לפני איתיה זרות דאיסור סבר נמי דאיהו כאחד הן באין

אחד בקנה עולין דבריו אין מיהו הרא"ש בתוס' ועיין זריקה,

שלנו התוס' את לפרושי לאו ואיהו שלנו התוס' לשון עם

***בא"ד אמר. עצמו דברי אלא איסוראתא ליה דאית

זריקהזרות מידלפני אלא בעי לא לזריקה נראה ואפילו

זרות. איסור בה אית שנמלקה

דפליגד"ה הא וכו' תרתי "מחייב" אחת בת באיסור

אין "ואמר" ר"ש כצ"ל.עליה

לוד"ה אמרו דפרק ממתניתין כדמוכח וכו' קפרא ובר

תוד"ה ע"ב לב לעיל עיין העניין וביאור ע"ב יד כריתות

***בא"ד רבא. אמר בתאלא באיסור דמיפלגו מסקינן וכי

"חייב" דר"ש ואליבא ***בא"דאחת דדוקאכצ"ל.

ושבת וטומאה אשה אחות כגון דהכא אחת בת באיסור

ההיא בהדי דהותרה משום "והיינו" חיילא "לא" ונבלה

הותרה "דהותרהדלא במקום דוקא דבריהם פירוש כצ"ל

אחד כאחד הבאין האיסורין שני כלומר הותרה" דלא בהדי

אחד אלא חייב אין אז הותרה לא מהם ואחד הותרה מהם

"דלא במקום אבל שהותר, האיסור על חייב יהא שלמה

כאחד הבאין האיסורין ששני הותרה" לא בהדי הותרה

***בא"ד שתים. חייב ודאי הותרו לא משוםהלכךשניהם

להכי מוסיף מאיסור חמור אחת וכו'דבת בסמוך .קאמר

ע"ב דרביגמראלג ואליבא "אתניין" כולל ואיסור

ואיידי מליקה שאכל לזר קפרא בר" "וחזיה שמעון

בהדייהו ערבה "להו" מורידדמיא של ובהגהות כצ"ל.

ראיתי זצ"ל מליקההרב שאכל לזר קפרא בר וחזיה

בהדייהו וערבה" להו מילת"דדמיא וכתובואיידיומוחק

וכן זצ"ל, ישיבה ראש ג'אוי אל דוד מרבי זו שהגהה שם

רש"י. מפירוש נראה

ומדהנך אחת בבת נמי "הנך" אחת בבת מדהא וסבר

לפטור נמי "הא" מרבילפטור כששמע מתחילה פי' כצ"ל

ששימש מום ובעל בשבת ששימש (זר תרתי דבהני

לעצמו קפרא בר כתב פוטר ר"ש zayaבטומאה) yniyy xf
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xhet y"x d`neha yniyy men lraeהוסיף השורה ובסוף

dwilnוכתב lk`y xfלהנך דומה לו נראה היה זה דבר כי

היה דלא כיון מיהו פוטר ר"ש בזה דאף לו נראה והיה תרתי

סתם כתב לכן זו בסברא dwilnבטוח lk`y xfבו כתב ולא

xehtבו אכתוב נכון אמצאנו ואם זה בדבר אעיין אמר כי

שהוא שכח וכבר זמן הרבה אחר אלא מיד בו עיין ולא פטור

ואמר רבי מפי כן שכתב סבור והיה מדעתו מדהאהוסיפו

מליקה שאכל הנךזר אחת אחריניבבת בבתתרתי נמי

דר"שלפטורתרתיומדהנך,אחת בהדיא בהו דכתבתי

מליקההאפוטר שאכל לפטורזר דטעיתינמי הוא ואנא

פטור. בה כתבתי ולא

"מיחייב" כולל באיסור יוסי רבי .מחייבצ"להשתא

"מיחייב"*** אחת "בבת" באיסור אבלצ"לאבל

מחייב אחת בת .באיסור

הוא בעלמא והולכהטלטול קבלה למצות הוא מוקצה הדם

הויוכיון ולגביה מצוה עביד לא פסולה בזר והולכה דקבלה

דאין זר לגבי במקדש, שבות דאין ואע"ג מוקצה. הדם

ע"א סה בפסחים כדאיתא במקדש שבות יש בו כשרה עבודה

exizd `l dkixv dpi`y zeay exizd dkixv zeayיא ובביצה

l`ע"ב dcear xa e`lc oi` dcear xac.

בהקטרה משוםאי חייב המזבח על הקרבן איברי כשמניח

והוא המזבח על מבוערת כבר היתה האש הא וא"ת מבעיר.

על הקרבן איברי את עתה שמניח דכיון וי"ל הבעירה, לא

האש תכבה ולא שם נוטף הקרבן שומן הרי הבוער המזבח

וכדתניא מאליה כבה היתה מניח היה לא ואם מרובה זמן עד

ע"א כב xiranבביצה meyn aiig xpa ony ozepdכל ועוד .

היתה ואפילו מבעיר משום חייב שהוא כל בגוף אש שמעלה

הגחלים על בשמים הנותן כגון הבעירה לא והוא אש שם

ועתה הגחלים על רק האש היתה דתחילה מבעיר משום חייב

ע"ב כב בביצה כדאיתא הבשמים על גם נאחזת `xnהיא

eteqe dakn ezligz l"` xirany iptn xn `nipe ongp ax dil

xiranולא במזבח נאחזת האש היתה מתחילה כאן אף

משום חייב הלכך בקרבן גם נאחזת היא ועתה בקרבן

מבעיר.

אשי רב לה דדחיקמתקיף מתקיף יעקב בר אחא ארב

חיוב בו דיש גדול כהן של פרו בשחיטת ברייתא לאוקמי

משום כאן "יש יוסי רבי דקאמר דהא דהבין ומשמע חטאת

שתי דחייב חטאת חיוב כאן יש היינו שבת" ומשום זרות

כדלקמן, דברייתא מלישנא ליה מתקיף אשי ורב חטאות

בזרות דהא הברייתא מתוכן ליה מתקיף מצי דהוה ואע"ג

בכל אשי רב כרת, בו דאין חטאת חיוב משכחת לא ודאי

שהרי ליה עדיפא והברייתא המשנה לשון דיוק בש"ס מקום

דייקא" נמי "מתניתין וכן דקתני" נמי "דיקא לומר רגיל הוא

אמוראים. משאר יותר

קתני חטאות ומשוםמידי זרות משום "חייב" קתני וכי

חטאות חייב דמשמע וכו' קתנישבת לאוי קתניאו וכי

על עובר דמשמע וכו' שבת ומשום זרות משום "עובר"

אלו חשיבלאוין קא בעלמא איסורי אלאאלא קתני לא

'eke zay meyne zexf meyn "o`k yi"ולא כאן" "יש ומדקתני

דלא אע"ג חשיב קא בעלמא איסורי ש"מ עובר או חייב קתני

רבי אף בשבת ששימש דזר לאו, לידי או חטאת לידי באו

הראשונה זיקה דהוא דזר לאו לידי אלא בא שלא מודה יוסי

עליו עובר ואינו בא לא דשבת לאו לידי אבל עליו שבאה

בטומאה ששימש מום בעל וכן איסור על חל איסור דאין

(אם מום דבעל לאו לידי אלא זה בא דלא יוסי רבי מודה

עליו הבאה הראשונה זיקה דהוא נטמא) ואח"כ מום בעל היה

דאינו דאע"ג יוסי רבי וקאמר בא, לא דטומאה לאו לידי אבל

" מ"מ בשניהם שבתעובר ומשום זרות משום כאן" יש

הכעסה כאן דיש משום זו מעבירה עצמו למנוע לו היה

לקברו לנו יש הלכך נמנע לא והוא ובשבת בזרות לשמיא

גמורים. רשעים בין

בעלמא איסורי "אלא" קתני לאוי או קתני חטאות מידי

חשיב דלזהאלאמילתקא ונראה למוחקה. וצריך מיותרת

שכתב במה רש"י ipzwכיון ie`l e` ipzw ze`hg icin b"d

aiygwc `ed ixeqi`והמדפיסים "אלא", גרסינן דלא למימר

קתני" לאוי או קתני חטאות ד"מידי וסברו כוונתו הבינו לא

כל אלא כן ואינו הנקודה את שם ושמו הגמ' קביעות הוא

על ובישועתו בע"ה מ"ש ועיין הגמ', קביעות הם רש"י דברי

קתני. חטאות מידי תוד"ה

לזהמשנה זה של את החליפו לחופה כניסתן ובשעת

המשודכת את רואים היו ולא היו צנועים הראשונים דורות

לא אם בעיניו חן נושאת אם לראותה כדי אחת פעם אם כי

ע"א מא בקדושין רבותנו מאמר ycwiyלקיים mc`l xeq`

eilr dpbzze dpebn xac da d`xi `ny dp`xiy cr dy`d z`

אינו והוא אשתו לו שיחליפו חלילה לקרות יכול היה ולפיכך

צניעות מהם אבדה הללו דורות אבל מנהגם. היה ויפה יודע
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שבתות ועושין הרבה הכלה עם החתן נפגשים חופתם וקודם

הוא אף ושמח ביניהם מרקד הרע ויצר יחד ושמחים יחד

לחופה כניסתן "ובשעת זו משנה בהם שייך ואין עמהם,

ומכיר יודעין הם כי בזה" זה של היטיבהחליפו בנשותיהן ין

לריבוי עיקרית סיבה היא וזו להו. מיחלפא ולא מדי יותר

יכול אינו בתחילתו צניעות שאין זיווג כי בדורנו הגירושין

ותולדות סטמר חסידי ואשריהם גדול, בקושי אם כי לעמוד

החתן את מניחין שאין חסידויות ושאר גור וחסידי אהרן

עולה וזיווגם פעמיים או אחת פעם אם כי להפגש והכלה

החתן היה שלא נוהגים היו כך הספרדים בארצות גם יפה.

וכשבאו החופה עד אחת פעם אם כי הכלה את רואה

עושין, הם יפה ולא האשכנזים אחינו מנהג למדו לישראל

ילכו עושין יפה שלא האשכנזים מנהג למדין שהם ועד

ויפה. מתוקן בזה שמנהגם החסידים האשכנזים מנהג ללמוד

"שריא" מי במזיד ***שרייןצ"לואי אונס. קטנה פיתוי

בכלהואצ"ל"נינהו" הוא וכן ע"ב סא לקמן הוא וכן

*** "שרי"הראשונים. מי במזיד .שרייןצ"לואי

מינה*** שמע "קתני" הוחלפו מינה שמע לאו אלא

כצ"ל.

ד"ה דאיתרמירש"י "היכא" כלומר אתניין כולל ואיסור

דר"ש "אליבא" פטורא רבי אתניין כולל ידי כצ"ל.על

"דהויא"***ד"ה להו דדמיא וכו' קפרא בר "וחזיה"

חדא "בקדשים" ***ד"הנמי וכו'כצ"ל. בה ועיין

"דאתניין" נמי הנך וכו' דלא "אשכח" ביחד שלשתן

***ד"הרבי בעיכצ"ל. "ולא" וכו' "שיירה" למאן

***ד"הלאיפלוגי אילימאכצ"ל. יוסי" לרבי "אילימא

בה מודה יוסי כצ"ל.רבי

לרביתוד"ה אבל דר"ש "אליבא" אתניין כולל ואיסור

"אתניין" נמי יוסי דרבי דאליבא וכו' "מיחייב" יוסי

***בא"דלפטורא קפראכצ"ל. בר טעי הוה לא דא"כ

קפרא לבר ליה פשיטא אחת דבבת בהדייהו מליקה לערב

תרתי מיחייב יוסי הלאדלרבי הבנתים ולא תימה דבריהם

כולל באיסור לה משתכחת דמליקה דסבר טעי קפרא בר

***בא"ד קפרא. בר וחזיה ד"ה פשיטאכדפירש"י ולהכי

כולל באיסור תרתי מיחייב יוסי דלרבי בסמוך דקאמרליה

mizy aiign llek xeqi`a iqei iax `zyd iqei iaxl `nili`

'ekeבא"ד*** קפרא. ובר חייא ארבי יוחנן רבי ופליג

תרתי יוסי רבי מחייב דלא ע"ב לב לעיל אמר יוחנן דרבי

`zgאלא `l` aiig epi`e 'a dyr eli`k eilr ip` dlrn.

יוסיד"ה רבי ***בא"ד"והאמר" ה"רכצ"ל. הקשה

"אמאי" דאורליינ"ש ***בא"דיעקב אע"גכצ"ל.

בחולין "האמר" תאמר ואם וכו' שמעתין "דבכולה"

***בא"ד קזכוכצ"ל. גבוה משלחן דכהנים קדשים שאני

דם שהרי נאסר, לא לגבוה נאסר לישראל שנאסר- מאכל כל

מה הלכך למזבח. מהם ומגישים נאסרו לישראל וחלב

דהא מכללה נבלה הותרה מיקרי לא לכהנים מליקה שהותרה

מה אבל נבלה, נאסרה לא מעולם ולגבוה קזכו גבוה משלחן

מכללו. הותר מיקרי ודאי חיה חלב לישראל שהותר

תנא***בא"ד מאן לקמן "האמר" ***בא"דוא"ת כצ"ל.

"דמשנטרפה" בטרפה חומרא דיש כצ"ל.ואור"י

איסוריד"ה קתני לאוי או קתני חטאות מידי "ה"ג"

ר"ח גרס וכן קחשיב חכמיםבעלמא שהיו לפי כצ"ל.

הא קתני?" לאוי או קתני חטאות "מידי קאמר מאי שהקשו

מום בעל וכן הוא לאו ששימש זר דהא קתני לאוי ודאי

"מידי וגרסי הגירסא את שינו ומשו"ה הוא, לאו ששימש

עיין קחשיב" בעלמא איסורי או קתני לאוי או קתני? חטאות

המקורית הגירסא את להעמיד התוס' באו אלו וכנגד במאירי.

קחשיב בעלמא איסורי קתני לאוי או קתני חטאות מידי

לאוי או קתני חטאות "מידי דקאמר דהא אותה ומיישבים

ה"ק חיילקתני?" דלא כיון לאו ולא חטאת לא כאן דאין

חמור על קל דלאאיסור דקאמר והא קתני לאוי ודאי כלומר

קל שהוא השני דהלאו לאוי תרתי קתני לא היינו לאוי קתני

חל. הראשון הלאו ודאי אבל יחול לא

לומרד"ה דאין וכו' "מדשייר" קפרא לבר וכו' לקוברו

כצ"ל."דשיירה"

ע"א כוללגמראלד איסור ליה דאית תנא האי ומאן

אחת בת ואיסור מוסיף תנאואיסור אשכחן ודאי כלומר

נמי ליה ואית כולל באיסור איסור על חל איסור ליה דאית

חל איסור נמי ליה ואית מוסיף באיסור איסור על חל איסור

חל איסור ליה דאית תנא דהא אחת בת באיסור איסור על

איסור על חל איסור ליה אית כולל באיסור איסור על

מיתמה קא הכא אבל מכולהו, קיל כולל איסור דהא בכולהו

מוסיף ואיסור כולל איסור ליה דאית תנא האי מאן
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אחת בת איתתאואיסור דבההיא הכא כי אחת בפעם כולהו

אחת בת והיינו אח ואשת איש אשת איסור בה היה תחילה

ואח"כ כולל איסור והיינו אשה אחות איסור עליה חל ואח"כ

לן אית דמסברא מוסיף, איסור והיינו נדה איסור עליה חל

לא שוב אחת דבת איסורי תרי עליה שחלו דאחר למימר

מכל וחמירי אלימי ודאי איסורי דתרי איסור שום עליה יחול

אחר וכן איסורי תרי על איסורא חדא יחול והיאך איסור

למימר מסתברא כולל איסור משום שלישי איסור עליה שחל

בה דאית איסורי תלת דהא איסור שום עליה יחול לא דשוב

הקל אחד איסור יחול והיאך איסור מכל ואלימי חמירי ודאי

החמורים. איסורי תלת על

המוקדשין מןמן "נותר כלומר נותר על קאי לא

אלא המוקדשין מן אלא חולין אינו לעולם דנותר המוקדשין"

כלומר קאי האכילה נותרעל והוא חלב שאכל ede`טמא

המוקדשין נותרמן את משמשת נותר דקודם "והוא" ומילת

המוקדשין. מן ואת

חייב בפיו והוציאו שבת היתה כ"שאם בידו הוציאו אי

עליה וחייב אחת אכילה אוכל מיקרי לא דאז אלא דחייב

אכילה. דחשיב בפיו והוציאה למיתני דייק להכי חטאות חמש

בלע לא שעדיין ואפילו לפיו שהכניסו דמשעה מוכח ומכאן

ארבע הא שיבלענו עד אכילה אינו אמרת דאי אכילה חשיב

בשעה חייב דהוצאה וחטאת בליעה בשעת חייב חטאות

ולא לפיו מאכל דבר דהכניס מאן האי ומשו"ה בפיו. שהוא

דאמרו והא ברכה לה ואזלא אכלו דכבר לברך לו אין בירך

פיו לתוך אוכלין והכניס שכח יהודה א"ר ע"ב נ בברכות

אוכלין הנך משום לאו ומברך אחד לצד מסלקן ברכה בלא

לו שנשאר כגון אלא דמו כבר כאכולין דאינהו מברך שבפיו

כדמפרש תהלתך פי ימלא משום לצדדין ומסלקן לאכול עוד

שעודם דכיון הנותר על ויברך ויחזור יבלעם לא ומ"מ התם

לומר לי יש גדולה וראיה לתקנם. קצת הברכה מועילה בפיו

ע"א יד בברכות דתניא כבלוע חשיב לפיו שהכניסו דכל

דדוקא חננאל רבנו ופירש ברכה טעונה אינה מטעמת

לטעום רק מתכון שאם ומדקאמר מברך אינו ופולטו כשחוזר

אע"ג לאכילה מתכוון שאם ש"מ מברך אינו ופולטו וחוזר

כבר. כנאכל חשיב לפיו שהכניסו דכל מברך ופולטו דחוזר

תלוי כבר אכולים חשיבי שבפיו אוכלין אם זה דין ומ"מ

משקין והכניס שכח דאם אמרינן דהתם הראשונים במחלוקת

ברכה עליהן מברך דאינו חננאל רבנו ופירש בולען פיו לתוך

מברך בליעה דאחר וסבר עליה פליג והרא"ש ראשונה

יש לכאורה והנה קעב, סימן או"ח בטור כדאיתא עליהן

נא בגמרא התם דאמר מהא שנא מאי הרא"ש על להקשות

סעודתו וגמר ראשונה ברכה בירך ולא ושתה שאכל מי ע"א

בשם הב"י ותירץ אידחי, ואידחי דהואיל לברך יחזור לא

שהמשקין בעוד הבליעה דקודם דכיון הכא דשאני הראב"ד

היה שלא אלא לעשייתו עובר קצת חשיב לברך נזכר בפיו

דלרבנו והרא"ש חננאל רבנו פליגי דבזה ונ"ל לברך. יכול

כבר כבלועין חשיבי לפיו המשקין את שהכניס מיד חננאל

הוא לשתייתן עובר לאו בפיו שהיו בשעה שנזכר שמה נמצא

הרא"ש אבל עוד לברך יכול ואינו הוא שתייתן אחר אלא

בעוד שנזכר כיון הלכך בלועין חשיבי לא בפיו דכשהם סבר

אחר לברך ויכול לשתייתן עובר חשיב בפיו שהמשקין

כרבנו פסק א סעיף קעב סימן או"ח בשו"ע ומרן בליעתן,

יברך לא לצדדין מסלקן כי אפילו באוכלין הלכך חננאל

נ"ל כן עליהן היא וברכתו לאכול אוכלין עוד לו יש אא"כ

כך. לידי הגעתי לא כי למעשה ולא להלכה

לו השםאמרו מן היתהאינו שאם לך מודים אנו אף כלומר

חייב חטאות הארבעה אלו מיהו חייב בפיו והוציאו שבת

חטאת שמה לאו בפיו דהוציאו וחטאת אכילה משום עליהן

מאי עמו דמסכימים כיון וא"ת דהוצאה. חטאת אלא דאכילה

על לו העירו ואמאי לא או השם מאותו הוי אי מינה נפקא

חטאות כמה בה שיש אחת עבירה העושה דכל וי"ל כך.

לא) ד (ויקרא כתיב בחטאת כי יחד כולן להביא xtkeצריך

el glqpe odkd eilrכיון וזה הקרבה בשעת סליחה דבעינן

עדיין אחת רק הביא אם חטאות ארבע חייב מעשה דבאותו

חטא אם אבל הוא אחד שהמעשה המעשה על לו נסלח לא

שפיר ומיקרי אחת חטאת להביא יכול שוב חטא ומחר היום

נסלח האחת ובחטאת עצמו בפני הוי מעשה דכל לו ונסלח

הוי בפיו דהוציאו חטאת דאף סבר ר"מ אחד, חטא על לו

ואמרו יחד החטאות חמשת את להביא וצריך המעשה בכלל

חכמים השםלו מן חטאותאינו חטאות הארבע דאלו

דמעשה חטאות דכולן יחד להביאן וחייב הן אכילה דמעשה

והויא היא דהוצאה חטאת בפיו דהוציאו חטאת אבל הן אחד

עמהן. להביאה חייב ואינו אחר דמעשה חטאת

דזמנו תינוקות גבי תינוקהנ"מ סמוךבהולשל שהוא כגון

ויש חייב, בבוקר שמל כגון בהול זמנו אין אם אבל לשקיעה

מוהלדזמנומפרשים חייבבהולשל אינו בבוקר מל דאפילו

למולן תינוקות הרבה לו שהיו כגון בהול מוהל של זמנו אם
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שאר למול לילך מהר בוקר של תינוק למול בהול והיה

וי"מ השקיעה, קודם כולם למול להספיק כדי התינוקות

בבוקר למולו ובא למול אחד תינוק אלא לו היה לא דאפילו

כלום. דבריהם ואין בהשכמה למול דמצוה בהול זמנו מיקרי

חלוצה בן או גרושה בן שהוא ונודע בתרומה אוכל היה

קאמר אמאי בתרומה"תימה אוכל הווה"היה לשון

באותה חלוצה בן או גרושה בן שהוא שנודע בשעה דמשמע

תרומה אכל למימר ה"ל בתרומה ואוכל יושב היה שעה

קתני אמאי קשה ועוד וכו' שהוא בןונודע שהוא "ונודע"

בןוכו' או גרושה בן שהוא לו ואמרו ובאו למיתני ה"ל

ועבד אשה גבי ברישא כדקתני `zlkeחלוצה dzidy dy`d

didy card oke jyxb e` jilra zn "dl exn`e e`a" dnexza

'eke jax zn "el exn`e e`ae" dnexza lke`דהאי ונ"ל .

דשכיח כיון דאשה קמ"ל אורחיה אגב מילתא מתניתין

לשמועה אפילו לחוש לה יש יגרשנה או בעלה שימות

באו סעודתה ובתוך בתרומה ואוכלת יושבת היתה ואפילו

מיד להפסיק צריכה גירשה או בעלה שמת ששמעו לה ואמרו

דקתני dnexzaוהיינו zlke` dzidy dy`dעומדת משמע

סעודתה jyxbבתוך e` jilra zn "dl exn`e e`ae"כלומר

עדות ואינה גירשה או בעלה שמת ששמעו לה ואמרו באו

לו יש הלכך ימכרנו או האדון שימות שכיח העבד וכן ודאית

ולא סעודתו בתוך יושב היה ואפילו לשמועה אפילו לחוש

רק אלא עדות שם eke'היתה jax zn "el exn`e e`a"צריך

מוחזק שהיה כהן אבל העניין, שיתברר עד סעודתו להפסיק

לפיכך חלוצה בן או גרושה בן שימצא שכיח אין בכשרות

ששמעו לו ואמרו באו סעודתו ובתוך ואוכל יושב היה אם

דאמרינן להם לחוש צריך אינו חלוצה בן או גרושה בן שהוא

אלא סעודתו להפסיק לו ואין לקלא ליה דאפקו הוא אויבים

דקתני והיינו גמורה עדות שם היתה בתרומהאם אוכל היה

סעודתו בתוך יושב אוכלומר גרושה בן שהוא "ונודע"

חלוצה וב"דבן כך והעידו לב"ד עדים שני שבאו כלומר

זה כהן אצל ב"ד שליח ושלחו אמת ומצאוהו הדבר ביררו

וצריך לחוש לו יש דוקא אז בתרומה אוכל שהיה ומצאוהו

לו יש ודאי סעודתו בתוך אינו אם אבל סעודתו, להפסיק

בן או גרושה בן שהוא לו" ואמרו "באו כי אפילו לחוש

הדבר. שיברר עד בסעודה להתחיל לו ואין חלוצה

אינהו "לאחיובי" עשר שלשה לאחר עשר שלשה מתוך

***לאיחיוביצ"ל עשר. שנים לאחר עשר שנים מתוך

.לאיחיוביצ"לאינהי"לחיובי"

ראשונה "בביאה" מתעברת אשה אין מביאהצ"לוהא

הראשונים. ובכל ע"ב לקמן הוא וכן

וכח כח כל על דמחייב אליעזר לרבי פירש"יוליטעמיך

ע"א צב לקמן ixacדקתני d`iae d`ia lk lr oaxwa zaiig

xfril` iaxאשתי דמיחייב אליעזר לרבי ליה דשמעינן וכיון

אחת בביאה נמי ליה שמעת כרחך על אחד בהעלם ביאות

היא עצמה בפני הנאה ביאה של וכח כח דכל חיובין כמה

חייב אליעזר דלרבי אמרת אי אדע ולא בער ואני עכת"ד.

בקרבן "חייבת אליעזר רבי קאמר אמאי א"כ וכח כח כל על

חייבת לאשמועינן ה"ל רבותא הא וביאה" ביאה כל על

ביאה כל "על מדקאמר ואדרבה וכח כח כל על בקרבן

אלא וכח כח כל על מחייב אליעזר רבי דאין ש"מ וביאה"

וכח כח על דמיחייב אמרת אי ועוד וביאה, ביאה כל על רק

יש כוחות כמה לשער שיוכל הוא ואיזה זה הוא מי דביאה

על מחייב לא אליעזר רבי בעלמא דודאי ונ"ל אחת. בביאה

ככח הביאה דכל וביאה ביאה כל על רק אלא וכח כח כל

הביאה שאין שכיח בבתולה מיהו היא אחת והנאה אחד

הוי כח וכל ופוסק בועל ופוסק בועל אלא אחת בבת נעשית

דבעלמא אליעזר לרבי ליה דשמעינן וכיון עצמו בפני הנאה

בכלה דמיירי הכא כרחך על וביאה ביאה כל על מיחייב

ופוסק. בועל שהיה פעם כל על דהיינו וכח כח כל על מיחייב

ד"ה לארש"י יוה"כ משום אבל וכו' שבת היתה אם

חלבה "נאסר" חולין והיא וכו' מיחייב" כצ"ל."הוה

היום***בא"ד ע"ב"דכשקידש" קיז בשבת הוא gkyוכן

meid eilr "yciwe" xepza ztע"א קיד "yciw"ובפסחים xake

`a `l oii oiicre meidובכולם שיבוש והוא ע"א נו ובסוכה

ע"אקדשצ"ל טו בביצה הוא וכן עבר eilrלשון "ycwe"

meidע"א לה meidושם odilr "ycwe"ברכות ובירושלמי

ה"ה meidפ"א eilr "ycwe" mei ceran dzeye ayei did m`y

ה"א פ"א meidושבת eilr "ycwe"ה"א meiופ"ג ceran elhp

meid eilr "ycwe"ד"ה*** נהי. כלומר דמאן אליבא ור"מ

"איהו" ר"מ הויצ"לדסבר ביכוריאי ספר בשם שמעתי

***ד"ה ונכון. זמנויהודה אין נישואין גבי הכא אבל

למידק וה"ל למצוה קבוע זמן שאין ודאיבהול הא תימה

כא משנה פ"ה באבות כדתנן לנשואין קבוע זמן dpenyיש oa

dtegl dxyrע"ב כט בקדושין mixyrואמרינן ribdy oeik

eizenvr(שנה) gtiz xne` `yp `leזצ"ל הרב ומורי ,
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הללו בזמנים אשה לישא מקפידים היו שלא מכאן הוכיח

רש"י קאמר לפיכך שרוצה מתי נושא אחד וכל חז"ל שקבעו

למצוה" קבוע זמן ***ד"ה"דאין וכו'. אימא ואיבעית

"לר"ש" ***ד"הר"שצ"לואפילו וכו'. וכח כח כל על

"וחזר" עליה בא תניא הכי ***בא"דוהתם לרביכצ"ל.

"אחד" בהעלם ביאות אשתי "דמיחייב" כצ"ל.אליעזר

עצמה***בא"ד בפני הנאה" ביאה "של וכח כח דכל

***בא"ד "מיחייב"כצ"ל. דלא הוא כצ"ל.ולרבנן

מיחייבי"***בא"ד "הוו לא מיחייבצ"לנמי .הוה

"מיחייב"***בא"ד הוה לכח כח בין ידיעה הוה אי אבל

כצ"ל.

"דחייב"תוד"ה שבת נקט חיובי ולאפושי וכו' היתה אם

***בא"ד זהכצ"ל. אצל זה עניין אכימה חיובי להדהנך

אבל הבליעה בזמן או לפה הכנסה בשעת או בהם מתחייב

בליעה וקודם לפה הכנסה אחר בו מתחייב הוצאה איסור

לרה"ר. בהם יוצא והוא בפיו כשהאוכלין

היוםד"ה "דכשקדש" וכו' חייב בפיו כצ"ל.והוציאו

וכו'***בא"ד איסור על חל לאיסור זה עניין כלדמה

איסור איזה משום מסויימת בפעולה בו אסור שפלוני חפץ

בזה פעולה באותה האוסרו איסור עוד עליו חל ואח"כ

זו בפעולה אסור ויהיה איסור על חל איסור אי איפליגו

אסור ואינו איסור על חל איסור אין או איסורין שני משום

דינה היתה אם למשל אחד איסור משום אלא זו בפעולה

נעשית ועכשיו אשתו אחות שהיא משום בביאה עליו אסורה

על חל איסור למ"ד בביאה עליו ונאסרת וחוזרת אחיו אשת

איסורים משני הביאה בפעולת עליו אסורה היא הרי איסור

עליו אסורה היא הרי איסור על חל איסור אין ולמ"ד

משום הכא אבל אחד. איסור משום רק הביאה בפעולת

איסור ומשום הוצאה בפעולת אסור החפץ שבת איסור

חל לאיסור שייך זה ואין אכילה בפעולת אסור החפץ יוה"כ

ודאי הכא איסור על חל איסור אין למ"ד דאפילו איסור על

והאיסור אחת בפעולה אוסרו הראשון האיסור דהא יחול

***בא"ד אחרת. בפעולה אוסרו נאסרהשני לא שעדיין

האכילהזה פעולת נאסרה לא השבתעדיין .מחמת

באשתוד"ה "טרוד" הרי וה"נ וכו' מצוה בדבר טעה

כתוב היה ובספרים באשתוכצ"ל כיט' המעתיקים וסברו

טרוד. של קיצור אלא ואינו טועה של קיצור הוא

משוםד"ה יהושע דרבי "וטעמיה" וכו' הפסח בערב

חללים אפילו תרצה ידיו ופועל חילו" ה' "ברך דכתיב

כדאמר תרצה" ע"ב."שבו סו קדושין ועיין כצ"ל

לאיחיוביד"ה עשר שלשה לאחר עשר שלשה מתוך

תחילה עליו חל דנידות אחת בבת הוי דלא וקשה אינהו

איש אשת איסור אבל עשר שלשה של חמה כששקעה מיד

מהשקיעה דקות כמה אחר עד עליו יחולו לא אח ואשת

אותם שקדשו כגון לתרץ תרצה ואם שיקדשום. עד דהיינו

שקודם או בשקיעה מיד הקדושין שיחולו ע"מ שקיעה קודם

קודם הקדושין להן מסר והשליח שליח עשו השקיעה

שהנידות ונמצא בשקיעה מיד הקדושין שיחולו ע"מ השקיעה

אינו, זה כאחד, באו הביאה ולאואיסורי לקדש יכול שאין

כלום קטן מעשה דאין שיגדיל עד שליח .לעשות

בספר***בא"ד אבל כן קדמונים ספרים דבכל ואר"ת

וכו'צ"לוכו' בספר "וכן" קדמונים ספרים וכמודבכל

***בא"ד הרא"ש. בתוס' בהדיא הוא וכן בב"ח שהובא

גחלים גבי על בשר הגאוניםבספר מן קדמון ספר הוא

אך גאון יהודאי רב שחיברו כתב רכז סימן הרוקח בספר

חיבר גאון ביבי דרב כתוב דמצא כתב הדורות סדר בספר

חיד"א הרב למרן הגדולים בשם ועיין גחלים ע"ג בשר ספר

***בא"ד ספרים. ג'מערכת לאחר ג' מתוך בשופעות

לביאה חזיא אחד ויום שנים ג' דלאחר אינהו לאיחיובי

וחיילי איסורי כולהו קדושיןואתו אביהן בהן קבל ואם

ומשום נידה משום בהן חייבין הבעלים הרי גדולים מבעלים

דהא חייבות אינן הן ועדיין ביאה ביאתן דהא וכו' איש אשת

נינהו "אינהי"קטנות לאיחיובי י"ב לאחר י"ב ומתוך

נתחייבו הרי י"ב לאחר י"ב מתוך דשפעו וכיון (כצ"ל)

ליל של בשקיעה דהיינו כאחד הללו האיסורין בכל הנשים

צריך שהיה גדול דוחק איכא זאת גירסא לפי אחד. ויום י"ב

לאיחיובי י"ב ולאחר אינהו לאיחיובי ג' לאחר ג' מתוך לומר

עד מנידותה יצאה ולא לראות החלה ג' מתוך דהא אינהי

לאחר י"ב" "ומתוך ומהו בהמשך שיפרשו וכמו י"ב לאחר

זו. גירסה רש"י דחה ומשו"ה וכו' י"ב

ע"ב באצבעהגמראלד לפימיעכה(כצ"ל)תמר

דוד בן משיח לצאת עתיד שממנו יהודה בבית שנזדווגה

ב) אות פה רבה בראשית (עיין ממנה המשיח שיצא רצתה

מיעכה לפיכך ראשונה מביאה אלא נולד המשיח ואין

ויצא זכתה ובאמת ראשונה בביאה שתתעבר כדי באצבעה
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דוד בן משיח של שורשו שהוא פרץ יצחקממנה רבי דאמר

רבי בית של מועכות מועכותכל היו בניו ונשות אשתו

והיו דוד מבית הוא יהודה מבית שרבי לפי באצבע בתוליהן

שיתעברו מועכות היו לפיכך מהן דוד בן משיח שיצא רוצות

ראשונה שמןבביאה תמר,תמר שמן נקרא ע"שולמה

באצבעה שמיעכה לפיתמר כן נקראה למה עצמה ותמר

והתמר דוד בן משיח ממנה שיצא נתכוונה שמים שלשם

ע"ב מה בסוכה כדאיתא שמים לשם כוונה על xnzמורה dn

cg` al `l` mdl oi` l`xyi s` cg` al `l` el oi` df

minyay mdia`l.

"כדרכן" שלא שמשו ואונן כיוןכדרכהצ"לער וא"ת

תתעבר שמא לחוש להם היה לא א"כ כדרכה שלא ששמשו

ט לח בראשית דכתיב לארץ זרעם שיחתו a`ולמה m` dide

dvx` zgiye eig` zy` l`שלא ששמשו כיון דהם וי"ל ,

ממש בתוכה מזריעים אלא ארצה משחיתים היו לא כדרכה

מיתה חייב ארצה זרעו המשחית שכל ללמדך רצה והכתוב

בהן כתב לפיכך ואונן ער `dvxכמו zgiyeזה הרי כלומר

ארצה. ששיחת כמי

ואונן ער כמעשה אלא אינו "הללו" לו אמרוצ"לאמרו

ואונן ער כמעשה אלא אינו "הלא" נתחייבולו ואונן וער

וזורה מבפנים דש שיהא המינקת לבעל אומר אתה ואם מיתה

מיתה. לידי מביאו אתה הרי מבחוץ

אותו גם גם"וימת "וימת ומדכתב וימיתהו למיכתב ה"ל

*** מיתה. אותה משמע "ויכחיש"אותו תתעבר שלא

קמהויכחשצ"ליפיה רמז וישב פרשת בילקו"ש הוא וכן

שמו. את ותקרא ד"ה

rxfכתיבאותה zaky dze` yi` akyi xy` dy`eה"ל

כתב ולמה זרע שכבת איש ישכבנה אשר ואשה למיכתב

למיעוטא. ש"מ אותה

וכו' נחמן לרב נחמן דרב בריה הון ליה לפיאמר

היה לפיכך ביותר עליו חביב והממון ההון היה הון שקראוהו

חביבות משום לכלה פרט דאמר יהודה רבי שאף סבור

הכלה. תכשיטי יושחתו שלא אמר הממון

ראשונה מביאה מתעברת אשה שאין לפי ליה ופריךאמר

נחמן קמיפלגילרב הוןבמאי כדאמר אמרת אי בשלמא

חסה דהתורה משום יהודה דרבי דטעמיה נחמן דרב בריה

התורה סבר יהודה דרבי פליגי בהא א"כ כלה תכשיטי על

השתא אלא חסה דלא סברי ורבנן כלה תכשיטי על חסה

מתעברת אשה דאין משום יהודה דרבי דטעמיה דאמרת

ראשונה קמיפלגימביאה אשהבמאי אין נמי לרבנן ודאי הא

ראשונה. מביאה מתעברת

להעראה פרט זרע שכבת סברי drixfdפירש"ירבנן `ly

dxhr zqpkd c"nl i` dwiyp c"nl i`העראה הא וקשה

מיקרי שפיר וא"כ מקום אותו מעל שם זרעו שהוציא מיירי

מ"שכבת דהא להזריעה הראוי במקום דאינו ואע"ג הזריעה

משום היינו כרחך ועל כדרכה שלא רבנן ממעטי לא זרע"

במקום דאינו אע"ג הזרעה מיקרי זרעו שם דהוציא דכיון

נ"ל לכן להזריעה, פרטהראוי זרע להעראהשכבת

אבל היא בעלמא קירבה אלא שכיבה מיקרי לא דהעראה

מיקרי כדרכה דשלא זרע משכבת ממעיטינן לא כדרכה שלא

יג) כ (ויקרא דכתיב iakynשכיבה xkf z` akyi xy` yi`e

dy`ליה קרי כדרכו שלא הוי זכר דמשכב אע"ג אלמא

תירץ הי"ו בנקאי שומר משה הרב אהובנו וידידנו שכיבה.

זרעו הוציא דלא כיון הזרעה מיקרי לא דהעראה רש"י דברי

כשחופר היינו דזריעה זריעה מיקרי ולא מבחוץ אלא בפנים

בפנים הזרע ונמצא ומכסה וחוזר הזרע את ומטיל באדמה

הוציא שהרי זרע משכבת ממעיטינן לא כדרכה שלא אבל

בפנים. והעראהזרעו כדרכה שלא סבר יהודה ורבי

זרע כדרכה,נפקיצ"ל"נפקא"משכבת מיקרישלא לא

להזריע ראוי דאינו שכיבה.העראה"זרע" מיקרי לא

אינה שוב ונשאת שנים עשר בעלה אחר ששהתה כל

וחזריולדת לאחד נשאת שנים עשר אחר דאי מינה נפקא

שלשה להמתין צריכה אינה לאחר להנשא ורוצה וגירשה

שני של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין כדי חודשים

לילד. ראויה אינה דהא כלל ראשון של זרעו כאן דאין

להנשא דעתה אבל להנשא דעתה שאין אלא ל"ש

האמתעברת חסדא רב בבת רבנן חשדו למה א"כ וא"ת

פירושו דהכי וי"ל להנשא. דעתה אלמנה כל שנומסתמא לא

להנשא דעתה שאין לאותואלא להנשא בדעתה היה שלא

לו נישאה שלבסוף להנשאפלוני דעתה בתוךאבל אם אבל

לאותו להנשא דעתה נתנה כבר ששהתה הללו שנים העשר

לו נישאה שלבסוף הוומתעברתפלוני ולפיכך פלוני מאותו

ששהתה הללו שנים בעשר כי רבא אשת על מרנני רבנן

סבורים והיו אחרת לאשה נשוי רבא היה בעלה מות אחר
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והשיבתו לו להנשא דעתה נתנה לא עלךדודאי דעתאי אנא

כפיהואי רבא ישאנה מתי מצפה היתה בעלה מות שאחר

התוס'. שפירשו וכמו קטנה כשהיתה שנתנבאה

לבת רבא "ליה" ***להצ"לאמר "אנא". לו אמרה

***אניצ"לשהיתי נבעלתי. לנכרי "ליה" לוצ"לאמרה

שנים העשר באלו אם אלא מתעברת דאינה סברה היא

נבעלה לנכרי היא אבל ממנה לילד הראויה ביאה נבעלה

לה לקמן כדאמר מתהפכת היתה ולפיכך זנות בעילת דהויא

zktdznע"א dpfn dy`לא זו דמביאה דכיון סבורה והיתה

וכשאמר שנים עשר ששהתה כמי היא הרי לילד ראויה היתה

והבינה בדבר עיינה חכמים דברי על לעז תוציאי אל בתי לה

ששהתה תו מיקריא לא ומתהפכת זנות ביאת נבעלה דאפילו

שנים. עשר בעלה אחר

להמתין צריכות "וכולן" שמואל הואכולןצ"לאמר וכן

אחרינא. בלישנא ע"א לה לקמן

ג' להמתין צריכה ישראל בת קטנה פירש"יחדשיםאבל

דיוק אלא אמרו שמואל ולאו הוא שמואל מדברי לאו דהא

דאי הוא כן דודאי ונ"ל שמואל. מדברי שמדייקינן הוא

חדשים ג' להמתין צריכות "כולן לומר לו היה אמרו שמואל

קטנה" ומשוחררת מגיורת חוץ ישראל בת קטנה ואפילו

לה למיתני ה"ל להמתין צריכה ישראל בת דקטנה דכיון

לבתר לבסוף שיירה ואמאי להמתין צריכות כולן גבי ברישא

אחרינא בלישנא לקמן וכן להמתין, צריכות שאין הנך דתני

מגיורתדקאמר חוץ חדשים ג' להמתין צריכות כולן

צריכה אינה ישראל בת קטנה אבל גדולה ומשוחררת

צריכהלהמתין אינה ישראל בת קטנה "אבל דקאמר הא

ולאו שמואל מדברי דמדייקינן הוא דיוק ודאי להמתין"

מאי אמרו שמואל דאי אמרו עצמו גיורת"אבל"שמואל הא

להמתין צריכות אינם נמי בהו דסיים גדולה ומשוחררת

מיהו להמתין. צריכה אינה ישראל בת קטנה "וכן" והל"ל

תלמידי הראשונים אמוראים דייקו זה דדיוק לומר צריך

הגמ' ולפיכך שמואל דברי עם זה דיוק גורסין והיו שמואל

pnif`מקשה `cg l`eny dxn`d hba i`למה כלומר

בהדיא הא שמואל מדברי זה דבר לדייק תלמידיו הוצרכו

הגמרא זה דדיוק לומר אין אבל אחר. במקום לה קאמר

צריכה ישראל בת קטנה "אבל שמואל מדברי מדייקת עצמה

שמואל האמרה בגט "אי ומקשה חוזרת עצמה והיא להמתין"

אמרה שמואל לא הכא הא קושיא מאי דא"כ זימנא", חדא

אמרה כבר מילתא דהאי דכיון מדבריו כן דייקו תלמידיו ולא

דדייקת הוא ואת לה לדיוקי הוצרכו לא בהדיא זימנא חדא

ליה. תקשה ולא מיניה תידוק לא הכי

אחרינא.במאיצ"לובמאי בלישנא ע"א לה לקמן הוא וכן

"והאמר"*** במיאון ברש"י.האמרצ"לאי הוא וכן

בזנות וה"קאלא מיירי בזנות דשמואל מימרא כולה כלומר

olekeבזנות ונבעלו נשואות היו b'שלא oizndl zekixv

dphw zxxgeyne zxeibn ueg miycgנשואות היו לא שאם

להמתין צריכות אין בזנות l`xyiושמשו za dphw la`

בזנות ששמשה בה ידעינן אי נשואה היתה שלא dkixvאע"ג

miycg 'b oizndlבעליהן עם ושמשו נשואות היו אם אבל ,

ועיין קטנה ומשוחררת גיורת ואפילו להמתין צריכות כולן

גיורת ד"ה ע"א לה לקמן ובישועתו ה' בעזרת מ"ש

זנות. בהו דשכיח ומשוחררת

ד"ה שמשורש"י "כדרכה" שלא וכו' תמר כצ"ל.והא

ביאות***ד"ה כב' ליה" "והוו וכו' מיעכה צ"לבאצבע

לה ***ד"הוהויא "הזריעה". שלא כצ"ל.להעראה

זרע***ד"ה כאן אין וכו' והעראה כדרכה איןשלא ר"ל

זרעו הוציא דלא ר"ל אין אבל להזריעה הראוי במקום הזרע

להכי. קרא צריך ולא טמאה דאינה פשיטא דא"כ

דרביתוד"ה לקמיה דאתיא ההיא וכו' כמעשה ולא

ליה ***בא"ד"אמרה" שלאכצ"ל. אותה שעינה ויענה

ה)כדרכה (פ רבה "dprie"בראשית dkxck "dze` akyie"

dkxck `lyבא"ד*** "שמתאוה". בעלמא באקראי אבל

***בא"ד "עושה"כצ"ל. באשתו כצ"ל.לעשות

דמידד"ה "ואע"ג" וכו' חסה כצ"ל.התורה

"היתה"ד"ה קבעינא וכו' עובדא "ההוא" וכו' דעתאי

שהיתה" "ולפי נבואתה שתתקיים כצ"ל.מצפה

דתנןד"ה נשים אכל וכו' צריכות "כולן" שמואל אמר

קאי בגמ' התם ובברייתא דקאיבהחולץ משמע דלכאורה

חדשים" שלשה אותן "ומפרישין דקתני דהכא אמתניתין

צריכות "כולן דקאמר שמואל קמ"ל מאי לתוס' וקשיא

קאי דלא ותירצו היא, מתניתין הא חדשים" ג' להמתין

דהתם דלקמן ואברייתא אמתניתין אלא דהכא אמתניתין

לא או להמתין צריכות אם נשים כמה לגבי פלוגתא איכא

ממורי להמתין צריכות דכולן הלכתא למיפסק שמואל ואתא
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אמתניתין קאי שמואל אי לתוס' דקשיא נראה ולי זצ"ל. הרב

דמשמע חדשים ג' "להמתין" צריכות כולן קאמר אמאי דהכא

כולן למימר ה"ל מלהתקדש וממתינות נתקדשו לא דעדיין

קאי דשמואל ותירצו נתקדשו כבר דהא "לפרוש" צריכות

נתקדשו לא שעדיין דמיירי דלקמן ואברייתא אמתניתין

מלהתקדש. וממתינות

לאד"ה דשמואל מילתיה דעיקר ואר"י וכו' לה נתן

ממאנת משום אלא ומילתאיצטריך נמחק.הכאכצ"ל

ע"א היתהגמראלה שעה קטנההוראת גזרינן לעולם

ואביהן היו דעת קלות דמתניתין קטנות הנך מיהו גדולה אטו

מן יפרישום שאם דור שבאותו חכמים וראו היה דעת קל

ולא יזנו אביהן לבית ויחזירום חדשים שלשה בעליהן

לפיכך איש אשת באיסור הרבים את ויכשילו אביהם ישמרם

ישמרום. והם בעליהן לבית מיד יחזרו הללו שקטנות הורו

דהואיופריך iniaפירש"ימכלל rxi` dfk dyrn ike dinza

dyrn ipz `le ipzw eycwy mipy `de minkgדהכי נראה ולי ,

דהואיפירושו ואימכלל וכו' קטנות היו" "ואם קתני והא

למיתני וה"ל והיו היו הא היו" "ואם מאי דהואי אמרת

ומשני מיד. אותן מחזירין לילד ראויות שאינן וקטנות

שכיח לא "וחילוף" היתה שעה פי'דחילוףצ"לכהוראת

קטנות דהוחלפו גוונא האי כי מיתרמי דאי פסקו חכמים

ואמרו מיד הוראהיחזרו מהאי למילף דלא בפירוש חכמים

משום מיד דחוזרות דהא גדולות אטו קטנות גזרינן דלא

שכיח לא דגדולהדחילוף זנות כגון דשכיח במידי אבל

ליה דקרי הא גדולות, אטו קטנות שעהגזרינן לפיכהוראת

מציינים היו כהלכתא דלא שעה הוראת מורין שכשהיו

שהוחלפו דקטנות כשפסקו נמי והכא מינה לילפו דלא בסופה

מיניה. לילפו דלא הפסק בסוף ציינו מיד יחזרו

וכו' לה אמרי אחרינא קשהלישנא קמא שללישנא לפי

להמתין צריכה אינה שזינתה קטנה ומשוחררת דגיורת מאוד

אבל גדולה אטו קטנה גזרינן לא ומשוחררת בגיורת אלמא

ישראל בבת אלמא להמתין צריכה שזינתה ישראל בת קטנה

שמואל דברי את גורסין היו לפיכך גדולה אטו קטנה גזרינן

להמתין צריכה אינה ישראל בת קטנה דאף אחרת בלשון

בגיורת ולא ישראל בבת לא גדולה אטו קטנה גזרינן דלא

ומשוחררת.

חדשים שלשה להמתין צריכה אינה בו מתמיאנה אם

שלשה להמתין צריכה ביבם אלא בו מיאנה ולא בעלה

יב לעיל כדאמרינן ממש כאלמנה לאינשי דמיחזי חדשים

להמתין צריכה אינה אז עצמו בבעל מיאנה אם ורק ע"א

למימר דדייק והיינו מעיקרן הקדושין שעקרה מיאנהדניכר

להמתין צריכה אינה אם"בו" אבל בבעל מיאנה כלומר

להמתין. צריכה ביבם ומיאנה בו מיאנה לא

ליגזור זנות בהו דשכיח ומשוחררת בזאתגיורת לי קשיא

דמדקאמר חדא טובא דשכיחהסוגיא ומשוחררת גיורת

ליגזור "זנות" לנובהו יש דמזנות משום דדוקא משמע

להצריכם לנו אין מזנות הוו לא אי אבל המתנה להצריכם

ויש בעליהן עם משמשות מ"מ מזנות אין אפילו והא המתנה,

בקדושה שנזרע זרע בין להבחין כדי המתנה להצריכם לנו

מקשה דלקמן ועו"ק בקדושה. שלא שנזרע nlya`לזרע

oya z`vei `l` 'eke dytp dxhpn ixeibi`l dzrcc oeik zxeib

dl zgkyn ikid oireומתרץdpfn dy` iia` xn` `l`

xarzz `ly ick zktdznלא שפחה האי הא תימה והוא

שפחה כל הא תתעבר שלא כדי תתהפך ולמה שתצא ידעה

ויולדות מתעברות שפחות דרוב חזינן דהא להתעבר רוצה

ד"ה דהתוס' נ"ל לי כתב הי"ו רובין יוסף הרב וחביבי (ידידי

התורה וגם זו) קושיא להם הוקשה מתהפכת מזנה אשה

מתעברות אלמא לאדוניה" תהיה וילדיה "האשה אמרה

כדי מתהפכת אינה ודאי גויה וכן מתהפכות ואינן ויולדות

ונ"ל מספר. אין עד לגוים יש ולדות כמה חזי דפוק תלד שלא

פירושו בזנותדהכי דשמואלאלא מימרא האי כל כלומר

- zxeibnדקאמר ueg miycg 'b oizndl zekixv olek

oizndl dkixv dpi` l`xyi za dphw la` dlecb zxxgeyne

שמואל וה"ק מיירי, בזנות -olekבזנות נבעלו zekixvאם

miycg 'b oizndl,uegdlecb zxxgeyne zxeibnלא שאם

לעבד האדון מסרה לא השפחה וכן נשואה הגיורת היתה

מיהו להמתין צריכות אינם בזנות שנבעלו בהו דידעינן אע"ג

לעבד שנבעלה ומשוחררת הגוי לבעלה שנבעלה גיורת

זרע בין להבחין כדי להמתין צריכות ודאי האדון לו שמסרה

בקדושה שלא שנזרע לזרע בקדושה zaשנזרע dphw la`

l`xyiבזנות דנבעלה בה דידעינן אע"ג נשואה היתה לא אם

oizndl dkixv dpi`דגדולה זנות אטו בה גזרינן דזנותדלא

שכיח ופריךלא זנות. בהו דשכיח ומשוחררת גיורת

דגיורתליגזור אמרת ואמאי להבחין כדי להמתין שיצטרכו

ומשני להמתין, צריכות אינן בזנות שנבעלו הואומשוחררת

שנפדו והשפחה והשבויה הגיורת דתניא יוסי כרבי דאמר

דברי חדשים ג' להמתין צריכות ושנשתחררו ושנתגיירו
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מיד ולינשא ליארס מתיר יוסי רבי יהודה מהאירבי מיהו

אפילו ושפחה גיורת מתיר יוסי דרבי לכאורה משמע ברייתא

הגמ' מביאה לפיכך לבעליהן נבעלו רבה(כצ"ל)ואמראם

מזנה אשה קסבר יוסי דרבי טעמיה במוךמאי משמשת

תתעבר שלא מזנהכדי דאשה משום טעמיה ומדמוקים

והשפחה הגיורת את התיר לא יוסי דרבי ש"מ במוך משמשת

רווקה גיורת כגון בעליהן עם שמשו שלא כשידוע אלא

בזנות. רק ושמשו לעבד רבה מסרה שלא אבייושפחה א"ל

גיורת נפשהבשלמא מנטרא לאיגיורי דדעתה כיון

במוך משמשת שנזרעוכשמזנה זרע בין להבחין כדי

אלא וכו' שפחה בקדושה שלא שנזרע זרע ובין בקדושה

לה משכחת היכי ועין בשן ידעהיוצאת דלא כיון הא

בלא ומזנה מזנה כי מוך לאמטויי טרחה לא לצאת שעתידה

תמתין, לא ואמאי מתהפכתמוך מזנה אשה אביי אמר אלא

תתעבר שלא מזנותכדי כשהם כולהו שפחה ובין גויה ובין

אע"ג נשואות היו לא אם הלכך יתעברו שלא כדי מתהפכות

ודאי נשואות היו אם אבל להמתין צריכות אין בזנות דנבעלו

הגויה דהיינו בעליהן עם כשמשמשות דהא להמתין חייבות

רוצות דמסתמא מתהפכות אין העבד עם והשפחה בעלה עם

להתעבר.

נפשה מנטרא לאיגיורי דדעתה כיון גיורת בשלמא

במוך להבחין"ומשמשת והיינו"כדי הבחנה שיעור כלומר

חדשים בקדושהשלשה שנזרע זרע ולידתובין הורתו והוי

ואמו אביו את יורש והוא שלאבקדושה שנזרע זרע ובין

ואינובקדושה בקדושה ולידתו בקדושה שלא הורתו והוי

ה"ו, ומתנה זכיה מהלכות פ"א משנה במגיד עיין יורשם

גירותה קודם חדשים שלשה במוך לשמש מזדרזת לפיכך

יורשם. אינו ומי יורשם מי להבחין נמיכדי ושפחה שבויה

נפשייהו ומנטרי ממרייהו מוסריןדשמעי השבאים אין

הרבה בעדה מבקשים תחילה אלא משפחתה לידי מיד אותן

משלשה יותר עוברין פדיונה דמי אוספין שישראל ועד כסף

בעניין מדברים השבאים את ששמעה כיון ובינתיים חדשים

פדיונה כסף לאסוף משתדלין שישראל היא יודעת פדיונה

יותר עוברין שנפדית ועד במוך משמשת שעה ומאותה

אלא מיד משחררה האדון אין שפחה וכן חדשים, משלשה

ומאותה אשחררך בעבודתך הרבה תשתדלי אם לה אומר

ועד במוך ומשמשת לשחררה עיניו שנתן היא יודעת שעה

חדשים. משלשה יותר עוברין נפשהשמשחררה "מנטרה"

.מנטראצ"ל

***ממילא פתאום. "כדי"בפתע מתהפכת מזנה אשה

תתעבר ***שלא סברואידךכצ"ל. יהודה חיישינןרבי

יפה יפה נתהפכה לא דרבישמא דטעמיה לעיל כשתירץ

לבאר הוצרך לא במוך משמשת מזנה שאשה לפי יוסי

שמא חושש יהודה דרבי הוא שפשוט לפי יהודה דרבי טעמיה

מזנה דאשה דמתרץ השתה אבל שעה באותה מוך לה היה לא

למה טעם ליתן צריך קל דבר והוא תתעבר שלא מתהפכת

יהודה. רבי בזה יחלוק

לעיינין ואנהרינהו ששת רב לן אמר מילתא הא

לפיממתניתין המשנה. מן זו להלכה ראיה לנו והביא כלומר

ותלמידיו ע"א נח בברכות כדאיתא הוה נהור סגי ששת שרב

ששת דרב ואמר עמרם רב נתפעל לפיכך בעיניהם רואין היו

לנו שיש - התלמידים שאנו מה זו במשנה ראה רואה שאינו

להביא ידענו לא שאנחנו בה, ראינו לא - לראות עיניים

ראיה. ממנה להביא ידע והוא ראיה ממנה

ד"ה "בהו"רש"י גזרינן דלא וכו' כהוראת כצ"ל.אלא

"כדמפרש***ד"ה גזר דלא יוסי כרבי דאמר הוא

כדי מתהפכת" "נמי לאיגיורי דדעתה כיון וכו' טעמיה"

"שבקדושה" זרע בין ***ד"הלהבחין היוכצ"ל. אם

"אפילו" כהנים בנות כצ"ל.כהנות

להמתיןתוד"ה צריכות שיהיו לגזור פירוש וכו' גיורת

ומשוחררת גיורת כלומר הוא תיקון לשון דהכא ו"לגזור"

להמתין, צריכות שיהו רבנן בהו ליתקנו זנות בהו דשכיח

קאמר ישראל בת אטו לגזור לפרשולא אין אבל כלומר

המותר דבר גזירת לשון מקום בכל כמו הוי דהכא דלגזור

אטו ומשוחררת בגיורת שיגזרו רוצה והכא האסור דבר אטו

ישראל משנבת הוה לא מידידמהא .י

מתהפכתד"ה מזנה כיוןאשה ומשוחררת גיורת וכן

לאיגיורי נמידדעתה יקשה לרבה אביי שהקשה כמו וקשה

נפשה מנטרא לאיגיורי דדעתה כיון גיורת דבשלמא לעצמו

לא הסתם ומן שתצא ידעה לא הא ועין בשן יוצאה אלא וכו'

התוס' מתרצים להמתין, צריכה אינה ולמה אבלהתהפכה

יוסי רבי בה מודה ועין בשן להמתין.יוצאה שצריכה

לו הקשה במוך משמשת מזנה אשה רבה כשאמר מתחילה

מוך הכינה ולא שתצא ידעה לא ועין בשן יוצאה הא אביי

רבי דמודה תתרצני ואם להמתין צריכה אינה ולמה אצלה

אקשה להמתין צריכה ידעה ולא הוא דממילא דכיון בזו יוסי

ואמר מוך הכינו ולא ממילא נמי דהוו ומפותה מאנוסה לך
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אשה דמתרץ השתא אבל להמתין, צריכות דאינן יוסי רבי

רבי מודה לך אימא דלעולם כלל קשיא לא מתהפכת מזנה

התהפכה לא שתצא ידעה דלא דכיון ועין בשן ביוצאה יוסי

כיון דהני ומפותה מאנוסה תקשני ואל להמתין וצריכה

להמתין. צריכות אינם דמתהפכות

לאד"ה כהן "איש" דמבת נראה ולר"י וכו' אע"פ

וכו' דכתיבשמעינן אחר פסוק עם למעתיקים נתחלף

ט) כא ebe'(ויקרא zepfl lgz ik odk yi` zaeצ"ל והכא

וכו' שמעינן לא כהן ***בא"דדומבת מק"ו. אסורות

"ליה" חשיב דלא אלמנה בפרק כצ"ל."כדלקמן"

שמותרת***בא"ד אע"פ מדקאמר קצת כן משמע וה"נ

לכהונה אסורה מילתיהלבעלה דעיקר לישנא מהאי משמע

לכהונה דאסורה אלא לבעלה דמותרת לאשמועינן אתא לא

"דובת" מקרא פסולה ***בא"דואי לישמעינןכצ"ל.

בהדיא הכיהכי למימר xf"וה"ל yi`l didz ik odk zae"

i"ry zeixr oia `xwirnc zeixr oia rnyna zeixr lk

oiyecwבא"ד*** נמי. תשתרי לבעל "שריא" כצ"ל.וכי

אלא***בא"ד מיירי לא נתפשה דלא קרא דההוא

גרידא דבעל כתיבבטומאה יג) ה (במדבר קרא בההוא

וכתיב אסורה משמע "נטמאה" ביה דכתיב והיתירא איסורא

וקרא מותרת באונס נתפשה הא דמשמע נתפשה" לא "והיא

יד) פסוק (שם השני בקרא אבל בבעל, להעמידו לנו יש זה

"והיא ביה כתיב ולא "נטמאה" ביה דכתיב איסורא רק כתיב

ש"מ מותרת באונס נתפשה הא משמע דליהוי נתפשה" לא

תרומה איסור לעניין להעמידו לנו ויש באונס אפילו דאסורה

הכי באונס אפילו אסר כהן דבאשת דאשכחן דכיון וכהונה

נמי וכהונה תרומה לעניין ישראל דאשת לומר לנו יש נמי

***בא"ד באונס. אפילו מטעםאסורה שמא אלא

כצ"ל."דכללה"

שלישי פרק עלך הדרן

ע"ב וכו'משנהלה שהולד דמייריבזמן ברישא הכא

קאמר קיימאבהיתירא של שהולד קאמר"בזמן" ולא

קאמר איסורא גבי בסיפא אבל קיימא של הולד "אם"

וכו' אסור הוא קיימא של הולד "בזמן""אין" קאמר ולא

מעוברת שהיא כשנודע דמיד משום קיימא, של הולד שאין

לכהונה ופסולה בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה אסור הוא

חי הולד אם אז ורק יום שלשים עוד ויעברו שתלד עד

אותה ומתירין בקרוביו ואותה בקרובותיה אותו מתירין

קאמר היתירא גבי הלכך שללכהונה שהולד "בזמן"

וכו' מותר הוא שהובררקיימא זמן מאותו רק כלומר

אמר איסורא גבי אבל מותרין יהיו קיימא בר "אין"שהולד

וכו' אסור הוא קיימא של הובררהולד שלא זמן כל כלומר

אסורין. קיימא בר שהוא

יוציא קיימא של שהולד דקאמרבזמן "יוציא" מאי תימה

לא מעיקרא הוא קיימא של דולד כיון הא בגט יוציא אי הכא

יפרישנה ואי גט הימנו צריכה ואינה קדושין בה ליה תפסי

דמשעה מביתו הוציאה כבר הא קאמר מביתו ויוציאנה

של הולד יהא שמא ממנו להפרישה לו יש מעוברת שנמצאת

בע עליה וקיימא ע"ב)קיימא (לו דלקמן ועוד אח, אשת רות

ולאו בגט יוציא היינו יוציא לשון שאומר מקום דכל דייק

כבר מעוברת שנמצאה משעה דודאי ונ"ל קאמר. הפרשה

קיימא של הולד יהא דשמא מביתו והוציאה ממנו הפרישה

מילתא דאיגלאי והשתא אח אשת בערות עליה וקיימא

דאינשי גט לה ליתן רבנן הצריכוהו הוא קיימא של שהולד

דאמרי הוא יבם של דעובר וסברי זו של בהריונה בקיאי לא

מבעלה מעוברת היתה ואם רבנן בה בדקו נפילה בשעת ודאי

אתו גט בלא לה שרית ואי לכונסה, לזה מתירין היו לא

שנמצאה דמשעה וכיון גט. בלא גמורה איש אשת להתיר

דהא לומר כרחך על מביתו והוציאה ממנו הפרישה מעוברת

יקייםדקתני קיימא של הולד אין לביתוואם יחזירנה היינו

בגמ' לקיש ריש דקאמר וזהו leraieויקיים xefgi miiwi i`n

"ikd e`la ibq `lc" miiwieדהא לומר כרחך על הא כלומר

כפשוטו להיות לו אפשר ואי הוא קצר לשון "יקיים" דקתני

יחזור לפרשו וצריך מביתו והוציאה הפרישה כבר דהא

ויבעול יחזור אפרש אני אף א"כ ויקיים לביתו ויכניסנה

במקומו. מ"ש עוד ועיין ויקיים

כשר והולד שליוציא בן דאם מספק לכהונה פסולה אמו

לכהונה פוסלתה לשני שנבעלה בעילה הרי הוא ראשון

הולד דאעפ"כ הכא וקמ"ל עליה קיימא אחיו אשת דבערות

ספק הוי הספק מן הנולד כל אמרינן ולא לכהונה כשר

כמותה.

חליצתגמרא האחין מן חליצה א"צ אמר יוחנן רבי

ביאה שמה מעוברת וביאת חליצה שמה אע"גמעוברת
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לעיל כדאמר מעוברת בחליצת הוי פלוגתייהו `xnziדעיקר

'eke xn` opgei iax dlitde zxaernl ulegdיוחנן רבי הוצרך

מעוברת "חליצת כלומר ביאה" שמה מעוברת "וביאת לומר

חליצת תהיה מ"מ וא"ת חסרון בה ואין חליצה" שמה

שאין וכל לחליצה עולה ליבום העולה דכל פסולה מעוברת

מעוברת "ביאת לך אומר לחליצה עולה אינה ליבום עולה

לקמן ואביי וליבום. לחליצה עולה ומעוברת ביאה" שמה

דאיתמר דכיון בה opgeiטעי iax dlitde zxaernl ulegd

'eke xn`והחולץ והפילה מעוברת על הבא קאמר ולא

לא דבביאה ש"מ וכו' אמר יוחנן רבי והפילה למעוברת

מיהו איפליגו ביבום ובין בחליצה בין אלא ואינו איפליגו,

ואיפליגו והפילה למעוברת שחלץ באחד לפניהם בא מעשה

קאמר לפיכך עבדינן היאך למעשה הלכה ור"ל יוחנן רבי בה

והפילה. למעוברת החולץ איתמר

וביאת חליצה שמה לא מעוברת חליצת וכו' אמר ור"ל

ביאה שמה לא חליצהמעוברת מועיל אמאי א"כ וא"ת

ע"ב כז לעיל אמרינן הא ההפלה אחר oi`yויבום dnai lk

g` zy`k ef ixd dilr `eai dnai dlitp zrya da `xew ip`

dxeq`e mipa el yiyמחמת ביבום שאסורה דדוקא וי"ל .

ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי ודאי איסור

קיימא של ולד יהא שמא מספק שאסורה הכא אבל עולמית

קורא אני שאין יבמה מיקריא לא מ"מ ביאה שמה דלא אע"ג

לקיש דלריש לי ונראה עליה. יבוא יבמה נפילה בשעת בה

שמה דלא אע"ג חטאת חייב אינו הפילה ואח"כ עליה בא אם

ביניים מצב הוי מעוברת ביאת דלר"ל מצוה קיים ולא ביאה

זו ביאה אין שני ומצד יבום מצות זו בביאה אין אחד מצד

בהדיא במתניתין קתני דהא אח אשת ערות משום אסורה

miiwi `niiw ly cled oi` m`eבקרבן וחייבים קתני ולא

קיימא. של שהולד בזמן גבי כדקתני

אימא איבעית סברא אימא ואיבעית קרא אימא איבעית

וכו' יוחנן רבי ודבריוסברא הסדר את הפך הב"ח בהגהות

ואיבעית קרא אימא איבעית אומר בש"ס מקום שבכל תימה

מפרש תחילה בהיפך מפרש וכשמפרשם סברא אימא

ע"ב ד ברכות כגון קרא ואח"כ xw`הסברא `ni` zirai`

xaq opgei iaxc `xaq `ni` zira i` `xaq `ni` zirai`e

'ekeע"ב ח בתרא `ni`ובבא zira i`e `xw `ni` zira i`

'eke leepn `w i`d `xaq `ni` zira i` `xaqע"א ט ושם

כהב"ח גרסי התוס' דאף נראה מיהו וצ"ע, הרבה ועוד

מילתא תגלי ד"ה לפני לו אין ובן סבר ור"ל ד"ה דהקדימו

ד"ה שהקדים שלנו הדפוס כגירסת גרס הרא"ש בתוס' אבל

רחמנא. אמר לו אין ובן ד"ה לפני מילתא תגלי

וכו' ויאמר אליהו יבוא אם סבר דהכיר"י מפרשים יש

מילתא איגלאי הפילה דלבסוף כיון סבר ר"י פלוגתייהו

תגלי סבר ור"ל ביבום ומותרת הוא קיימא בר דלאו למפרע

שמא הפילה שלבסוף דאע"פ אמרינן לא למפרע מילתא

שחלצה בשעה מעיקרא אבל חולי בו נפל עיבורו באמצע

בערות עליה וקיימא קיימא בר להיות היה וראוי היה בריא

ר"י לומר לו היה דא"כ כן לפרש אפשר אי מיהו אח. אשת

למפרע מילתא תגלי נמי השתא הפילה דלבסוף כיון סבר

זכור ולאליהו לנו מה אליהו" יבוא "אם לומר הוצרך ואמאי

בשעת פירושו הכי אלא הפילה. דלבסוף סהדי אנן הא לטוב

ושמא היא מעוברת דהא ליבמה יכול היבם אין ודאי נפילה

כיון ולכאורה אח באשת עליה וקיימא קיימא בר הולד יהיה

דכל סבר ר"י מיהו לחליצה, עולה אינה ליבום עולה דאינה

עולה אינה מיקריא - ודאי איסור מחמת ליבמה יכול שאינו

ליבום עולה שאינה כל אבל לחליצה, נמי עולה ואינה ליבום

דהא ליבום עולה אינה מיקריא לא - איסור ספק אםמחמת

מפלא מפולי דאיעברא דהא ויאמר אליהו מותריבוא יהא

אליהו יבוא אם כגון ליבום היתר צד בה יש אלמא ליבמה לו

ליבום עולה אינה מיקריא לא תגליהלכך נמי השתא

למפרע אליהומילתא יבוא אם דילמא למימר וליכא כלומר

לבסוף דהא ביבום אסורה והיא קיימא של שהולד יאמר

קיימא של ולד היה שלא למפרע מילתא ואיגלאי הפילה

מתירה, היה אליהו בא היה שאילו תגליוברור אמר ור"ל

אמרינן לא למפרע דהאמילתא ואומר אליהו בא היה אילו

בא שלא כיון מיהו מותרת היתה ודאי מפלא מפולי דאיעברא

היה בא היה שאילו למפרע מילתא איגלאי אמרינן לא אליהו

וראוי בריא העובר היה לה שחלץ בשעה דדילמא מתירה

בריא אומר היה זמן באותו אליהו בא היה ואילו להתקיים

שעשתה עבירה מחמת חולי בו נפל העיבור בסוף ורק העובר

איפליגו ובסברא ליפול. עליו נגזר ואז החליצה אחר אמו

הולד שהיה ומשעה העניין סוף עד צופה אליהו סבר דר"י

על ויגזר בעלה או אשה אותה תחטא אם יודע הוא בריא

ידע שאליהו ברור הפילה לבסוף אם הלכך ליפול העובר

ביבום מתירה היה בא היה ואילו העיבור בתחילת זה דבר

עכשיו הדברים מצב לפי אלא יודע אינו דאליהו סבר ור"ל

קיימא של שהוא אליהו יודע בריא העובר זו בשעה ואם
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דיכול ואע"ג אסורה שהיא אומר היה זו בשעה בא היה ואילו

ליפול. עליו ויגזר עון אמו או אביו יעשו שבינתיים להיות

וכו' ובן סבר ר"י קרא אימא אםואיבעית לעולם כלומר

עולה אינה מיקריא איסור ספק מחמת לייבמה יכול אינו

ספק לן אית דאי סבר ר"י מיהו לחליצה עולה ואינה ליבום

ליבמה לו אסור דודאי אע"ג בן לו אין שמא בן לו יש שמא

לקרותה יבום מידי מפקיעה זה ספק אין מ"מ הספק מחמת

לו שאין כל לו" אין "ובן אמר דרחמנא ליבום עולה אינה

היה יודע רחמנא הפילה שלבסוף וזו ליבום עולה אשתו בן

וחליצה ליבום זו ראויה הלכך לו אין שבן העיבור משעת

ביבום, לה אסרינן ולכן זאת יודעים איננו שאנו ור"לרק

עליו עיין לו אין ובן לאסבר לך אמר רחמנא כלומר

שלכן ותאמר ולד כאן שאין יודע שאני מה על תסמוך

אלא ליבום עולה עליומיקריא ולדעתעיין זאת לבדוק עליך

הוא קיימא של ולד אם העיבור בשעת ידעינן לא דאנן וכיון

עולה אינה מיקריא הספק מחמת לה ליבומי מצי ולא לא או

לחליצה. נמי עולה אינה ולכן ליבום

חליצה שמה לא מעוברת חליצת דאמרת לדידך אלא

הכהונה מן פסלה אסוראמאי הוא אמאי ליה לאקשויי הו"מ

דממה סבר דר"י אלא בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה

אין ודאי בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה אסור שהוא

דאסרו דכיון היא בעלמא דחומרא משני דמצי להקשות

ערוה עליה דהוו גרושתו קרובות משום חלוצתו קרובות

חליצתה שאין בזאת אפילו להחמיר לנו יש ודאי דאורייתא

לכהונה שפסלה ממה מיהו כחלוצה לאינשי נראית רק חליצה

דהא הוא בעלמא חומרא לתרץ אפשר ואי להקשות לנו יש

לא שאינה לכהן גרושה משום הוא לכהן חלוצה שאסרו מה

אבל לגזור מסתבר ממש של בחלוצה הלכך ערוה ולא כרת

ר"ל ליה ומשני דגזרו מסתבר לא חליצה חליצתה שאין מי

בעלמא ולחומרא לכהונהמדרבנן פסולה לעניין אף כלומר

בה. החמירו

בעלמא ולחומרא דכפלמדרבנן והא בעלמא חומרא הל"ל

מה כל אמנם ה"ק בעלמא" ולחומרא "מדרבנן לשונו

כדאיתא דרבנן תקנה אלא אינו לכהונה פסולה לעילשחלוצה

אלא דאינה חלוצה מכל קילא דמתניתין ההיא מיהו ע"א כד

דרבנן. דתקנתא חומרא

חליצה שמה לא מעוברת חליצת דאמינא לדידי בשלמא

אינה קתני ולא לחומרא הכהונה מן פסלה דקתני היינו

האחין מן חליצה חליצהצריכה דצריכה לי סבירא דאנא

קשיא לר"ל הא הכא איכא בשלמא מאי תימה האחין. מן

אמאי ועו"ק האחין, מן חליצה צריכה קתני לא אמאי איפכא

הכהונהקאמר מן פסלה דקתני "היינו וכו' לדידי בשלמא

אלאלחומרא" למימר ה"ל לא דהכא לקושיא זה עניין מה

חליצה שמה לא מעוברת חליצת דאמינא לדידי בשלמא

ואילולא האחין". מן חליצה צריכה אינה קתני דלא "היינו

וכצ"ל בספרים נפל דט"ס אמינא לדידידמיסתפינא בשלמא

דקתני היינו חליצה שמה לא מעוברת חליצת דאמינא

מן חליצה "צריכה" קתני ולא לחומרא הכהונה מן פסלה

שמההאחין לא מעוברת דחליצת דאמינא לדידי בשלמא פי'

אמאי לי לאקשויי ליכא האחין מן חליצה זו וצריכה חליצה

האחין מן חליצה דצריכה קתני ולא הכהונה מן פסלה קתני

דהיינו הכהונה מן פסלה בה למיתני לתנא ליה דעדיפא

חליצה דצריכה דינא עיקר בה מלמיתני בה דהחמירו חומרא

חליצה דצריכה ידעי כו"ע חליצה שמה דלא דכיון האחין מן

מן לפוסלה בה דהחמירו ידעי כו"ע לאו אבל האחין מן

לכהונה, מותרת חליצה שמה דלא כיון דסברי אלאהכהונה

ליה מיבעי האחין מן חליצה צריכה אינה דכיוןלדידך

א"כ הכהונה מן פסולה דחלוצה ידעי כו"ע חליצה דשמה

ואנא האחין מן חליצה צריכה דאינה לשנות לו היה עדיף

הוכחנו לרש"י ובפירושנו הכהונה, מן דפסולה כ"ש אמינא

עיי"ש. בגמ' שהגהנו כמו גרס כך הוא דאף

הכי בלאו סגי דלא ויקיים ויבעול יחזור יקיים האמאי

הכידקאמר בלאו סגי אפשרדלא אי נמי לדידך הא ה"ק

מעוברת כשנמצאה מתחילה דהא כפשוטו "יקיים" לפרש

וקיימא קיימא של הולד יהא שמא והפרישה מביתו הוציאה

קצרה לשון אחז דתנא לומר כרחך ועל אח באשת עליה

א"כ ויקיים לביתו יחזירנה ה"ק דקתני ו"יקיים" וחסרה

יקיים מאי נפרש נמי ויקייםלדידי ויבעול .יחזור

ויבעול יחזור יקיים דקתני היינו וכו' לדידי בשלמא

רצה יוציא רצה לדידך אלא הכי בלאו סגי דלא ויקיים

ליה מיבעי יחלוץיקיים רצה תיקשי נמי לקיש לריש וא"ת

ביאת דאמר לר"ל פירושו הכי אלא ליה, מיבעי יקיים רצה

יבם בפני עומדות אפשרויות שתי ביאה שמה לא מעוברת

אתא לא תנא מיהו בביאה לייבמה או לה לחלוץ או זה

שאם לחדש בא אלא בפניו העומדות האפשרויות מה ללמדנו

"יקיים" דתנא והיינו ולבעול לחזור חייב לייבמה בחר

ביאת דאמר יוחנן לרבי אבל ויקיים, ויבעול יחזור כלומר
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או בפניו עומדות אפשרויות שתי ביאה שמה מעוברת

"יקיים" לן תנא אמאי וקשה לקיימה או בגט להוציאה

למיתני ה"ל לקיימה אחת אפשרות אלא לפניו אין דמשמע

בפניו עומדות אפשרויות שתי דמשמע יקיים רצה יוציא רצה

יעשה. זה שירצה ומה

דתנא "ואיידי" ***אה"נ צרתהכצ"ל. תנשא לא זו הרי

קיימא בן "הולד" יהא ***שמא "מיפטרה"כצ"ל.

ע"אמיפטראצ"לצרתה יט לעיל הוא naiin`וכן `cg

melk `lea `xhtin jci`eע"א כז inוכן lgx zxv`e

`xhtinע"ב יד dipinובמגילה `xhtin zeed ikהא אבל ,

ע"א ה בסנהדרין "xhtinl`"דאמר ira drh i`eצ"ל

xhtinl.

וכו' כו"ע בביאה אביי שצ"לאמר החברים העירו כאן

אביי אמר ***"אלא" פליגי. לא כו"ע בביאה אביי אמר

פטרה בתוס'דלא dcenפירשו d`iaa(יוחנן ny`(רבי

xeqi` icil `eaiקיימא בן הולד יהיה שמא עליה יבוא אם

ביאתו תהא שלא קנסוהו לפיכך אחיו אשת על שבא ונמצא

וקש קונה. רבאבמעוברת ליה מקשה מאי א"כ ביאתה ואי

שמה לא נמי מעוברת חליצת ביאה שמה לא מעוברת

הואחליצה וקנסא ביאה נמי מעוברת ביאת מדאורייתא הא

קנסוהו ערוה איסור לידי לבוא שיכול בביאה רבנן, שקנסוהו

קנסוהו. לא ערוה איסור לידי לבוא יכול שאינו בחליצה

ובמקום ליבום חליצה השוותה שהתורה דכיון לתרץ ונראה

שאף לומר לנו יש לחליצה עולה אינה ליבום עולה שאינה

מחמת ליבום עולה שאינה ובמקום ליבום חליצה השוו רבנן

דביבום ואע"ג לחליצה אף מדרבנן עולה אינה דרבנן קנסא

דהא לי נראה ומ"מ טעם. אין ובחליצה לקנסו טעם יש דוקא

היינו ביאה שמה דלא פליגי לא כו"ע דמעוברת דבביאה

של ולד ומתעברת חוזרת אינה מעוברת שהיא דכל משום

"להקים בכלל זו ביאה ואין ע"א כז בנדה כדאמר קיימא

תעשה שמא תוד"ה ע"ב יב לעיל ועיין בישראל", שם לאחיו

תעשה שמא ד"ה שם הגמרא על שכתבנו ומה סנדל עוברה

סנדל. עוברה

וכו' ביאת אי נפשך מה רבא דקי"לא"ל דהא סבר ואביי

שפטורה מי היינו לחליצה עולה אינה ליבום עולה שאינה כל

לא מעוברת אבל אח אשת בערות עליה וקיימא היבום מן

אחר לכו"ע מעוברת דההיא אח אשת בערות עליה קיימא

אשת בערות עליה דקיימא אמרת ואי ביבום שריא שתפיל

אני שאין יבמה דכל ביבום אסורה נמי שתפיל אחר א"כ אח

אח כאשת היא הרי עליה יבוא יבמה נפילה בשעת בה קורא

ע"כ אלא ע"א ל לעיל כדאמר לעולם ואסורה בנים לו שיש

אח אשת בערות עליה קיימא לא אבל ביאה ביאתה אין

לחליצה. עולה ולפיכך

ד"ה מפרשרש"י "וקרוביו" וקרוביומילתקרובותיה

***ד"ה למחוק. "אתו"צריך דלמא ולחומרא מדרבנן

***ד"ה "לחומרא"כצ"ל. פסולה דקתני כצ"ל.היינו

האחין***בא"ד מן חליצה צריכה אין בהדיא קתני ולא

רש"י חליצהמדקאמר צריכה אין "בהדיא" קתני ולא

לה קתני לא תנא רק חליצה צריכה דאינה הוא שאמת משמע

לקיש ולריש לה דקאמר הוא לקיש ריש הא ותימה בהדיא,

וצריך קדשו בדברי נפל שט"ס לי וברור חליצה. צריכה ודאי

מילת צ"לאיןלמחוק חליצהוכך צריכה בהדיא קתני ולא

להגיה לגמ' בפירושנו שכתבנו כמו dkixvוהוא ipzw `le

oig`d on dvilgד"ה*** וכו'עיי"ש. יקיים דקתני היינו

מעוברת "דביאת" קמייתא ***ד"הבביאה אלאכצ"ל.

מעוברת "דביאת" וכו' כצ"ל.שמא

לותוד"ה אין "בין" סבר לקיש ***בא"דבןצ"לוריש .

ולא תחלוץ" "שלא עליו עיין נמי דאמרינן לומר ויש

בספק שעומדת זמן כל עליוצ"לתנשא עיין נמי דאמרינן

בספק שעומדת זמן כל תנשא "שלאשלא והמילים

דכמו לצדדין הוא עליו עיין כלומר נמחקות תחלוץ"

יהא שלא שסוברת מפני לחלוץ באה שאם הכא דדרשינן

יהא דילמא עליו עיין לו אין ובן לה אמרינן קיימא בן הולד

לשוק לינשא באה אם נמי הכי מעוברת תחלוץ ולא קיימא בן

עיין לו אין ובן לה אמרינן קיימא בן שיהא שסוברת מפני

לשוק. לינשא ואסורה קיימא בן יהא לא דילמא עליו

הראויד"ה ספק זה אין דהכא וכו' מילתא (כצ"ל)תיגלי

העתידות לידע "שא"א" עכשיו דכתבולהתברר הא

ר"תשא"א אליהוהוא התוס'שאין דברי הם דהכאוהכי

יודע אליהו שאין עכשיו להתברר הראוי ספק זה אין

צריך(כצ"ל) אין התם אבל אלאאליהוהעתידות לידע

שעה שבאותה .מה

"והא"ד"ה פליגי לא עלמא ***ד"הכולי פליגיכצ"ל. כי

"שמא" מודה ובביאה כצ"ל.בחליצה

ע"א עולהגמראלו "שאין" .שאינהצ"לוכל
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העולם לאויר שיצא עד פוטר אינו כתיבוהולד הוה אילו

השתא פוטר ולד משמע הוה לו אין "וולד" מהם אחד ומת

פוטר. אינו ולד פוטר בן משמע לו אין "ובן" דכתב

"פוטרת" וחליצה ביאה ***פוטרותצ"לואין לא. הא

צרתה מיפטר קיימא בן ולד .יהאצ"ל"הוי"

לה תנן ולא לקיש דריש להא איתא אפשר אלעזר א"ר

שאחריבמתניתין בדור בא"י הדור גדול היה אלעזר רבי

חבריהם דור שבאותו החכמים עמדו וכבר ור"ל יוחנן רבי

יוחנן רבי שבין מחלוקות בכל ופסקו ור"ל יוחנן רבי של

אלעזר רבי והיה כדלקמן. תלת מהני חוץ יוחנן כרבי - ור"ל

הלכה נשתנתה ומה כר"ל זו בהלכה פסקו מה מפני מתפלא

כר"י, החברים פסקו שבהם ור"ל ר"י שבין מחלוקות מכל זו

כר"ל משנה סתם החברים דמצאו דמשום דמסתברא ואמר

דקאמר והיינו כותיה פסקו דר"ללכך להא איתא אפשר

כר"ל החברים פסקו במתניתיןאפשר לה תנן דמסתמאולא

נגד כמותו פוסקין היו לא כותיה מתניתין מוצאים היו לא אם

תניא לקמן כדאמר כותיה ברייתא דמצאו ואע"ג יוחנן רבי

רבי נגד פוסקין היו לא ברייתא משום מסתמא דר"ל כותיה

דלעיל ברייתא דהאי משום עוי"ל משנה. מצאו לא אם יוחנן

ר"ל לה דתריץ ואע"ג יוחנן כרבי משמע דרבא כותיה דתניא

מיתמה אלעזר רבי היה לפיכך הברייתא פשט זה אין מ"מ

כותיה בברייתא תניא והא כר"ל זו בהלכה פסקו מה מפני

כותיה משנה סתם החברים מצאו אם כי זאת אין יוחנן דרבי

דאמרינן דלקמן ברייתא דההיא לומר צריך ולפי"ז דר"ל,

***בעבודה אלעזר. לרבי ליה שמיע לא דר"ל כותיה תניא

אמרינן ע"א סח dl`זרה `zi` xyt` mxnr ax xn`iaxc

oizipzna dl `pipz `le opgeiאמרינן ע"א נח `xnובזבחים

dl `ipipz `le opgei iaxc `dl `zi` xyt` `xif iax

oizipzna.נפרש ובישועתו ה' בעזרת שם וכשנגיע

ואשכח דק לקמןנפק הכא, הם: ואלו הש"ס. בכל הם ט"ו

גיטין ע"א, יט חגיגה ע"א, יט ברכות ע"א, קה לקמן ע"א, סג

קעב ב"ב ע"ב, כ שם ע"ב, יח ב"מ ע"א, מד שם ע"א, כז

נח זבחים ע"א, סח שם ע"א, י ע"ז ע"א, טז מכות ע"ב,

ע"ב פא בכתובות אבל ע"ב. לא חולין wcע"א, sqei ax wtp

gky`eע"א ו ובחולין ,gky`e wc `xif iax wtp.

"וקפגע" קיימא בן ולד יהא שמא לא יבומי בשלמא

*** בתוךכצ"ל. ותנשא תשעה בתוך תחלוץ בשלמא

ספק "דהיינו" לא ***תשעה חלוצהכצ"ל. "קשרו"

***לכהן אבייכצ"ל. אבייר"תא"ל להו כלומראמר

מצאנוהו שכן אבין בר חיננא ולרב אבין בר לאביי אמר

ע"א סב בעירובין דבריהם על axeמשיב oia` xa iia` aizi

'eke `nlya ixn`we iazie ediiab iia` aizie oia` xa `ppig

'eke iia` edl xn`ע"א פט axeושם oia` xa iia` aizi

'eke `nlya ixn`we iazie ediiab iia` aizie oia` xa `ppig

'eke iia` edl xn`.מידי אביי א"ל ד"ה רש"י ועיין ,

צריכה והפילה למעוברת החולץ דר"ל כותיה תניא

האחין מן לר"יחליצה ר"ל אותביה דלעיל nlya`תימה

ipzwc epiid dvilg dny `l zxaern zvilg `pin`c icicl

on dvilg dkixv dpi` ipzw `le `xnegl dpedkd on dlqt

oig`dעדיף חליצה אינה מעוברת חליצת דס"ל דמאן משמע

מן חליצה צריכה מלמיתני הכהונה מן פסלה למיתני ליה

קתני ולא האחין מן חליצה צריכה הכא קתני ואמאי האחין

הכהונה. מן פסלה

פי על נכסיו להםוהמחלק כתב דלא דאע"ג קמ"ל רבותא

דבריו אעפ"כ פה בעל דהיינו פיו" "על להם חילק רק בשטר

*** רחוק. בעניין פירש ורש"י אתקיימין, להם והשוה

***הבכור הבכור. את להם השוה משוםאו אמר ואם

כלום אמר לא קיימין"ירושה דבריו "אין למיתני ה"ל

ברישא oiniiwכדקתני eixacדקתני כלוםוהא אמר לפילא

ירש אחיו ושמעון שדות ירש הבכור ראובן אמר שאם

לאחד דריבה אע"ג הו"א עמי שיש בהמות ירש ולוי כספים

בטלין בזה ודבריו הבכור את להם והשוה לאחד ומיעט

מה מקום מכל שנים פי נוטל והבכור בשוה יורשין והפשוטין

כספים ירש ושמעון שדות ירש הבכור שראובן רצונו שגילה

חלקיהם לקזז לנו יש רק קיימין דבריו בזה בהמות ירש ולוי

שנים פי נוטל והבכור בשוה יורשין הפשוטין שיהיו עד

כלוםקמ"ל אמר ביןלא בשדות בין יחד יורשין וכולם

בבהמות. ובין בכספים

מתנה משום באמצע בין בסוף בין בתחילה בין כתב

קיימין סברדבריו יוחנן רבי ור"ל. יוחנן רבי בה ואיפליגו

בין באמצע בין השטר בתחילת בין כתב כלומר קאי אשטר

כתב אם הלכך קיימין דבריו מתנה משום epzpiבסוף oae`xl

zenda yxi iele mitqk yxi oernye zecydבתחילה זהו

מתנה לשון כתב לא ולוי דלשמעון אע"ג קיימין ודבריו

zenda epzpi ielle mitqk yxi oernye zecy yxi oae`xזהו

לשון כתב לא ושמעון דלראובן ואע"ג קיימין ודבריו בסוף
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zendaמתנה yxi iele mitqk epzpi oernyle zecy yxi oae`x

לשון כתב לא ולוי דלראובן ואע"ג קיימין ודבריו באמצע זהו

ירושה לשון לו שנכתב מי דלעיל הני דבכל סבר ור"ל מתנה.

דקתני והא קנה מתנה לשון לו שנכתב ומי קנה ביןלא כתב

באמצע בין בסוף בין אמקבלבתחילה אלא קאי אשטר לאו

כתב אם myxieקאי zecy epzpi oae`xlודבריו בתחילה זהו

ירושה לשון גם שם דהזכיר ואע"ג zecyקיימין yxi oae`x

el mizzpyגם שם דהזכיר ואע"ג קיימין ודבריו בסוף זהו

ירושה myxieלשון el mizzpy zecy yxi oae`xבאמצע זהו

והיינו ירושה, לשון פעמים שם דהזכיר ואע"ג קיימין ודבריו

לקמן ר"ל ופלונידקאמר פלוני שיאמר עד קנה לא לעולם

וירשום במתנה להם שנתתים ופלונית פלונית שדה ירשו

מתנה לשון דהיינו שיקנו כדי שצריך המינימום זהו כלומר

לשון שם הזכיר אם וכ"ש ירושה לשון ופעמיים באמצע

פלונית שדה ירשו ופלוני פלוני כגון אחת פעם רק ירושה

יוחנן מרבי לאפוקי אתא לקיש וריש להם שנתתים ופלונית

קנה כלל מתנה לשון שמעון אצל הזכיר לא אפילו דאמר

ברמב"ם ועיין ראובן אצל מתנה לשון בשטר שהזכיר מפני

ע"א קכט בתרא בבבא הרשב"ם אבל ה"ו, פ"ו נחלות הלכות

לקיש כריש הלכה בזה ופסקו עיי"ש. אחר בעניין פירש

דקתני מסייעו המשנה דלשון ביןמשום בתחילה בין כתב

מתנה "משום" באמצע בין קתניבסוף הוה "oeyl"אילו

dpznהשתא מתנה לשון בשטר והזכיר שכתב כל משמע הוה

מתנהדכתב מתנה"משום" משום לו שנותן שכתב משמע

הזכיר אבל ירושה משום לו שנותן כתב אפילו יוחנן ולרבי

קנה. – אחיו גבי מתנה לשון בשטר

ד"ה האישרש"י יחפוץ לא אם דכתיב לחליצה עולה

יבמתו "את" ***ד"הלקחת וכו'כצ"ל. הולד יהא שמא

יוחנן דרבי ***ד"ה"דטעמיה" תחלוץכצ"ל. בשלמא

ספק דהיינו אפשר:" "לא שמת ג' בתוך ותנשא ג' בתוך

לראשון ט' בן" הנקודותייםכצ"ל"אי את שמו ובדפוס

המילה אחרי לשימם וצריך הוא וטעות "לא" המילה אחרי

***ד"ה ט'"אפשר". בן אי ול"ג וכו' תחלוץ אלא

משובשים בספרים שהיה" הוא "ופירוש כצ"ללראשון

פירוש שכך סבר אחד חכם אלא הגמ' מגוף זה אין כלומר

ה בשולי פירושו וכתב הכניסוהגמ' אחריו והמעתיקים גמ'

***בא"ד הרבה. בש"ס מצוי זה ודבר הגמ' בגוף פירושו

בשעת צרתה" "היתה מעוברת שמא משום לאו אלא

כצ"ל.

יהאתוד"ה שמא טעמא מעיקרא בגמ' ומפרש וכו' ונמצא

מצריכה "אתה" ונמצא קיימא של כצ"ל.ולד

ע"זד"ה דמסכת דפ"ק הא חשיב דלא ותימה הלכתא

מותר ונתן דנשא דר"ל כותיה כותיהדתניא דתניא וכיון

תימא וכי הכא, לה חשיב לא ואמאי כותיה הלכתא ודאי

חשיב לא לפיכך כותיה דהלכתא פשיטא כותיה דתניא משום

כן אינו הכא, רבא דתניאלה מידי הכא דחשיב כיון

***בא"דכותיה בינייהו. איכא ונתן נשא ואיפליגוומשני

לך אימא לעולם הלכך ור"ל יוחנן דרבי בפלוגתא תנאי הנך

ת"ק דר"ל כותיה דתניא ברייתא וההיא יוחנן כרבי דהלכתא

כחכמים. סבר יוחנן ורבי היא

התםד"ה מפרש טעמא כלום אמר לא ירושה משום

להבמתניתין מפרש הגמ' ולאו משנה באותה מפורש הוא כן

***בא"ד לו. זכיתי לא הב"ח בהגהות שהגיה ומה

התם מפרש ***בא"ד"וטעמיה" חלקכצ"ל. אבל

ע"בפשיטות יב בתרא בבא רש"י הראשונים לשון הוא כן

ושהיה ד"ה ע"ב קטז ב"ב רשב"ם בכור חלק פשיטא ד"ה

ולמ"ד ד"ה ע"ב קיח ב"ב ותוס' שם נמי ותוס' בכור צלפחד

ראשונים ושאר והריטב"א והרשב"א הרמב"ן לשון הוא וכן

ה"ג. פ"ח ב"ב בירושלמי הוא כולם ומקור

ע"ב וכו'גמראלו עד קנה לא לעולם ר"ל פירשנוואמר

הקודם. העמוד בסוף

למכור יכול אינו ופירותהאב שנתנןקרקע אתמפני

שלולבנוהקרקע דהא לבד פירות למכור האב יכול אבל

למכורהם, יכול אינו ופירותהבן שהןקרקע הפירותמפני

האב שלוברשות דהא לבד קרקע למכור הבן יכול אבל

יכול אינו "האב קתני אמאי קשה זה פירוש ולפי היא.

הוא יכול הא למכור יכול אינו דכלום דמשמע סתמא למכור"

דמשמע למכור" יכול אינו "הבן דקתני הא וכן פירות למכור

אבל קרקע. למכור הוא יכול הא כלל למכור יכול אינו

אין דלכתחילה מפרש הי"ג נחלות מהלכות פי"ב הרמב"ם

דקתני והיינו פירות ולא קרקע לא כלל למכור יכול האב

למכור יכול אינו לבדהאב פירות שנתנןאפילו אתמפני

למכור,לבנוהקרקע יכול אינו לבדההבן קרקע אפילו

שהן האבהפירותמפני בסיפאברשות דקתני והא מכר.

האב שימות עד מכורין וכןהאב באיסור ומכר עבר היינו

וכו' הבן משוםמכר וטעמא באיסור. ומכר הבן עבר היינו

רשאי האב אין בן של דקרקע כיון הן שלו דפירות דאע"ג
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הבן לקרקע ויכנס אחר שיבוא שבקרקע פירות למכור

והוציאם האב קטף ואם מכורין, ומכר עבר אם אבל ויקטפם

לכתחילה הבן וכן לכתחילה. אפילו למכור רשאי השדה מן

להיות לו נוח אין שהאב הקרקע את למכור רשאי אינו

מכורה ומכר עבר אם אבל אחרים, באדמת העובד כאריס

הרמב"ם פירוש ולפי האב. מיתת אחר פירות ויאכל הקרקע

למכור"ד יכול אינו למכור"האב כשרוצה אפילו מיירי

ו לבדם יכול"פירות לכתחילה"אינו למכור יכול אינו היינו

קאמר אמאי קשה מכירה מכירתו בדיעבד "יכול"אבל אינו

הפירושלמכור לפי דבשלמא רשאי, אינו למיתני ה"ל

ד למכור"הראשון יכול אינו למכור"האב יכול אינו היינו

לשון ניחא ופירות קרקע מוחלטת יכולמכירה דהאאינו

ומכר עבר דאפילו כלל יכול קרקעאינו מוחלטת מכירה

כלל. מכירה הקרקע מכירת אין ופירות

דמי הגוף כקנין פירות קנין לוקח קנה לא אמר יוחנן רבי

וכו' אמר דקתניור"ל מיפלגי קא דמתניתין oadבלישנא

a`d zeyxa "ody" iptn xeknl leki epi`סבר יוחנן רבי

מיניה לעיל דקתני הקרקע, היינו leki"שהן" epi` a`d

oal "opzpy" iptn xeknlלבן נתן לבדה דקרקע אקרקע וקאי

קתני הכי a`dובתר zeyxa "ody" iptn xeknl leki epi` oad

קרקע והיינו כן לפני שהזכיר דבר אותו על דקאי משמע

בקרקע נמי שמחזיק כמי הוי בפירות שמחזיק אב אלמא

קתני דלצדדין סבר ור"ל דמי. הגוף כקנין פירות a`dדקנין

oal "opzpy" iptn xeknl leki epi`הקרקע על קאי "שנתנן"

a`d zeyxa "ody" iptn xeknl leki epi` oadעל קאי "שהן"

כקנין לא פירות דקנין האב ברשות לא הקרקע אבל הפירות

מסייעתיה שמתניתין מפני כר"ל הלכה בזה ופסקו דמי. הגוף

ed`דקתני zeniy cr oixekn a`d xknפירות קנין אמרת ואי

כלום הגיע לא ועדיין האב ברשות והכל דמי הגוף כקנין

לעולם. מכורין יהו לא אמאי הבן לרשות

בגט יוציא אמרו אליעזר רבי משום סברתנא אליעזר רבי

היבמה את לכנוס לו אסור היה שלכתחילה מקום דבכל

יוציא אומרים וב"ה יקיים אומרים ב"ש באיסור וכנסה

ע"א כו לעיל y"aכדתנן xne` xfril` iax eqpke encw m`e

e`ivei mixne` d"ae eniiwi mixne`היה לכתחילה הכא ואף

באיסור וכנסה וקדם חדשים ג' שיעברו עד לכנסה לו אסור

ואע"ג בגט, שיוציא ב"ה קנסוהו לפיכך חדשים ג' בתוך

היה מקום בכל לאו ב"ש מתלמידי הוא שמותי אליעזר דרבי

היה הרוב על אבל כב"ש מורה היה פעמים אלא כב"ש מורה

כב"ה. מורה

כאן עד נמי אי ליה סבירא כרבנן "דמדרבנן" התם אבל

וחכמים "דמדרבנן" משום אלא התם ר"מ קאמר לא

הכא אבל תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו

כצ"ל."דמדאורייתא"

תורה משל יותר לדבריהם חיזוק עשו והאוחכמים

ע"ב נה בב"מ eyrדאמרינן minkg xn`c `id n"x ipn `d

epzp mid zpicnn hb `iand `ipzc dxez lyk mdixacl wefig

xfnn clede `ivei mzgp iptae azkp ipta dl xn` `le dl

n"x ixacכשל לדבריהם חיזוק עשו חכמים דלר"מ ומשמע

דאי גט המביא כגון דוקא היינו תורה, משל יותר ולא תורה

איש אשת דהא תורה משל יותר חיזוק שם לעשות אפשר

שאפשר במקום אבל מממזר יותר ואין ממזר הולד דאורייתא

דעבדינן. ר"מ סבר תורה משל יותר לעשות

אידי דרב בריה "הושעיא" לרב אשי רב צ"לא"ל

מקוםיהושע בשום אידי דרב בריה הושעיא רב מצאתי ולא

פעמים כמה נזכר אידי דרב בריה יהושע רב אבל הכא מלבד

אידי דרב בריה יהושע "רבי" בשם נזכר פעמים בש"ס,

ע"א, ה מו"ק ע"א מט שם ע"ב ג פסחים ע"א ד ברכות

ע"ב פב עירובין ע"א יא שבת "רב" בשם נזכר ופעמים

אידי. דרב בריה יהושע "רב" בעיני והנכון ע"ב, יב תענית

ד"ה מינייהורש"י לחד צואה וכו' קנה לא לעולם

מתנה "הוי" להאי וכו' נמי ***ד"ה"לכולהו" כצ"ל.

למיקנסיה "בעינן" ולא וכו' הכא כצ"ל.אבל

גופיהתוד"ה דרבא אע"ג וכו' קנה לא לעולם ר"ל ואמר

ברוקה בן כר"י דהלכה נוחלין ביש אפילוקאמר דאמר

פסק נפק"מ למאי וא"כ קנה נמי מתנה לשון בשטר הזכיר לא

דחכמים אליבא איפליגו ור"ל יוחנן רבי הא כר"ל רבא הכא

קנה, לא מתנה לשון הזכיר לא דאם מינהדס"ל נפקא מ"מ

ליורשו ראוי שאין אחר אדם לעניין כר"ל דהאדהלכה

היינו מתנה לשון להזכיר צריך שאין ברוקה בן ר"י דאמר

נותן אם אבל ליורשו ראויים שהם לבניו כשנותן דוקא

ברוקה בן יוחנן רבי מודה ליורשו ראוי שאין זר לאדם

לשון להזכיר צריך הוא והיאך מתנה לשון להזכיר שצריך

יוחנן. כרבי ולא לקיש כריש אומר הוי מתנה
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יוחנןד"ה לרבי וא"ת לוקח קנה לא אמר יוחנן ורבי

וכו' לאחדאפילו רק קנוי הקרקע שגוף התוס' הבינו בהו"א

הגוף והרי הגוף כקניין פירות דקניין יוחנן רבי דאמר וכיון

הקשו לפיכך כלל לבן קנוי הגוף אין א"כ לאב א"כקנוי

ליקני לא נמי האב בחיי הבן מת לא דהויהלוקחאפילו

פירות קניין דאלים כיון לך מכור מאבא שאירש מה כמו

הגוף כקניין כלל,דאב לבן קנוי הגוף הכיואין דלגבי וי"ל

דבן הגוף קניין לגמרי לבטל פירות קניין אלים כלומרלא

פירושו אין הגוף כקניין פירות קניין יוחנן רבי דאמר הא

קנוי הקרקע וגוף הגוף מקצת כקניין אלא הגוף כל כקניין

לבן. וקנוי לאב

שאיןד"ה עדיף דאשה הגוף קניין א"נ וכו' פירות קניין

מכחה אלא פירות לאכוללבעל חייב שהבעל דין שאין

אוכל קרקעות מעט האשה בבעלות היו אם אלא פירות

פירותיהן אוכל קרקעות הרבה בבעלותה היו ואם פירותיהן

כלל פירות אוכל אינו כלל קרקעות בבעלותה היו לא ואם

הקרקע על האשה בבעלות תלויה הבעל שאכילת נמצא

שאין כמי להיות האשה ותחזור למכור היא יכולה לפיכך

נכסיו שכתב האב אבל יאכל, לא והוא קרקע שום בבעלותה

עצמו מכח אלא הבן מכח פירות אוכל אינו מותו לאחר לבנו

אם לפיכך חלש דבן הגוף וקניין חזק דידיה פירות קניין והוי

לוקח. קנה לא האב בחיי ומת הבן מכר

גביד"ה דהזהב וההיא תורה משל יותר לדבריהם חיזוק

תורה כשל אלא עשו דלא חומשין התםחמשה דקתני

חומש מוסיף דאורייתא דהוי מעשר תרומת בשוגג אכל דאם

מוסיף נמי מדרבנן דהוי דמאי של מעשר תרומת אכל ואם

דמאי של מעשר תרומת אכל דאם אמרו לא ואמאי חומש

תורה, משל יותר חיזוק לעשות כדי חומשין שני יוסיף

התוס' לחיזוקותירצו איצטריך דלא אדםמשום בני שאין

***בא"ד דמאי. של מעשר תרומת באכילת וקצתמזלזלין

יהודה רבי היינו דהכא רבנן אי ברתימה מקומות דברוב

הוא. יהודה רבי מאיר דרבי פלוגתיה

אסורהד"ה ברכה בלא דכלה וכו' יפריש קתני ולא

כנדה יוסףלבעלה רבי דאף ונ"ל ה"א, פ"א כלה מסכת

כדאמרי מדרבנן אלא זה איסור שאין מודה דאורליינ"ש

כחומרא עשאוהו שרבנן דכיון סבור שהוא אלא לקמן התוס'

***בא"ד מיניה. פרשי מיפרש א"כ "ואע"ג"דנדה

ג' תוך ***בא"דדבקדש חבירוכצ"ל. ומינקת במעוברת

החמירו חדאלא עשה רעות דשתים ג' תוך כשקדש דדוקא

ותתעבר תחזור זה את שתלד אחר שמא ואידך הבחנה משום

גט שיתן החמירו – וימות הראשון את תגמול כרחה ועל

ימות דשמא רעה חדא אלא וליכא ג' אחר כשקדש אבל ממש,

***בא"ד בהפרשה. לו ודי החמירו מדקדקלא היה וקצת

תארס לא זו הרי בעלה שמת מינקת התם דתניא מהא ר"י

תנשא לאולא נתארסה כבר ואם תארס לא ה"ז משמע

תותנשא איצטריך לא גט ליתן צריך כשאירס ואם

ולא להפקיעתנשא(כצ"ל)למימר גט לה ליתן דצריך דכיון

יותר. אליו ולקרבה לנשאה לו שאסור כ"ש אירוסיו

אחאי***בא"ד "דרבי" ***בא"דדרבצ"לובשאלתות .

"מפקיע" וקדיש דעבר כתובמפקינןצ"לדהיכא מפ'היה

של קיצור שהוא סברו אלאמפקיעוהמעתיקים ואינו

.מפקינן

"הויא"ד"ה ספיקא שהא לא ***בא"דהואצ"להא לא.

איירי ולד ומת דבפיהק הקונטרס שפירש בפירוש"יכמו

ליתא. שלפנינו

"בסוף"ד"ה מת הכא דגרסינן משמע וכו' בתוך מת

ולאשלשים(כצ"ל) שלשים סוף נקט אמאי לה"ג והוקשה

ובתוך ומת, שפיהק מיירי דהכא ותירץ שלשים בתוך

נפל דהוי לרשב"ג רבנן מודו שלשיםשלשים ביום ואיפליגו

ומשו"ה ספיקא, הוי סבר ורשב"ג נפל אינו סברי דרבנן

eke'קאמר dycwzpe dcnre miyly seqa znביום דדוקא

אשת ואם נפל דאינו דסברי ארבנן למיסמך איכא שלשים

מודו רבנן דאפילו שלשים בתוך אבל חולצת אינה היא כהן

חולצת. כהן אשת גם נפל היהדהוי מניין הכי לאו דאי

זה חילוק ר"תלה"גצ"ל"להם" גדולותוהוא .להלכות

"סמכי"***בא"ד דוקא שלשים .סמכינןצ"לוביום

ע"א אףגמראלז "דתשרו" רעוא יהא "שריתוה" א"ל

גרסתרבא שם ברש"י אבל ע"ב קלו בשבת הוא וכן כצ"ל

אה"עדתשרון ח"ב מהרי"ט ובשו"ת שם בריטב"א הוא וכן

דאף הוא ברכה לשון אלא הוא כעס לשון דלא ונ"ל יד. סימן

להתירה רוצה והיה גט להצריכה רצה לא משרשיא רב

אסורה שהיא מרבא שמע כך רק חליצה בלא הכהן לבעלה

בו חזר שרבא מרבינא ששמע ועתה לעשות לו יש ומה

רבינא את ובירך שמח תרבאוהתירה אף דתשרו רעוא יהא

אסור דחלב לשלחן חלב הגשת מתירין אין השתא כלומר

חלב הגשת ותתירו ביהמ"ק יבנה שבימיכם רצון יהי באכילה
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מדקאמר משמע וכך הקרבנות שיתחדשו והיינו גבוה לשלחן

אף דתשרו הלואי אמר ולא תרבא אף דתשרו רעוא" "יהא

למורי הדברים והראתי תש"מ בשנת כתבתי זה כל תרבא

הלכות ספר מלשון לדברי ראיה הוא והביא זצ"ל הרב

קמח עמ' מילה הלכות ח סימן שריתוהגדולות ליה אמר

תרבא אף דתשרון "ביומיכון" רעוא .יהא

מסתייה חבירועירוקיה ומינקת חבירו מעוברת הנושא

זה עובר שתלד אחר שאם בשוגג רציחה לידי לבוא עלול

ומסתכן, מלהניק אותו תגמול כורחה על ותתעבר תחזור

שלא חד עושה הוא רעות שתים חדשים ג' בתוך וכשנושאה

ואידך השני בן או הוא הראשון בן אם בעוברה להבחין נוכל

רציחה לידי לבוא יכול מראשון מעוברת כבר היא שאם

דאמר והיינו לעיל. כדפירשנו מסתייהבשוגג עירוקיה

מעוברת שנשא זה גלות אלא עונשו אין בשגגה רוצח אפילו

העובר רציחת לידי לבוא יכול שהיה חבירו ומינקת חבירו

שברח זו בגלות לו שדי כ"ש לא כך לידי בא ולא בשוגג

דאמר וההוא בשמתא, עוד להענישו לנו ליהואין משמתינן

רציחה לידי לבוא יכול שהיה מה כנגד הוה דעירוקיה סבר

הניח שלא השניה רעתו על לשמתו עוד לנו יש אבל בשוגג

רחוקה. בדרך פירש ורש"י להבחנה, זמן

"תשע" בן .תשעהצ"לספק

ילדן לשבעה דידן נשי ימיהןא"ל לשליש ניכר עוברן ואין

וההיא ימיה לשליש ניכר עוברה אין לשבעה היולדת אלמא

למיחש איכא ימיה לשליש עוברה הוכר דלא כיון דמתניתין

הבינו לא ורבא לשבעה, דילדן היא מיעוטא מן שמא בה

לו הקשה דעלמאולפיכך רובא הוו דידכו פירשנשי והדר

*** למילתיה. נחמן דעלמארב רובא הוו דידכו נשי א"ל

הוו לא דאפילו דעלמא מחצה הוו דידכו נשי ליה אמר מצי

ואדרבה תלוי, אשם ומייתו ספיקא הוי דעלמא מחצה אלא

נשי אי דהא דעלמא" רובא הוו דידכו "נשי לומר לו היה לא

רב תירץ לא א"כ לשבעה וילדן דעלמא רובא הוו דידהו

וההיא הרוב אחר הלך למימר לן אית דהשתא כלל נחמן

ואמאי כלל קרבן מייתו ולא דאחרון עוברה ודאי דמתניתין

תלוי. אשם דמייתו קתני

עוברה" ימיה "לשליש הוכר מדלא ההיאצ"ל"הא"

ימיה לשליש עוברה הוכר ***מדלא אב"י. "ורבי"

מספק ממזר ודאי אין .רביצ"לאומר

בזה זה לבא מותרים וכולם מבבל עלו יוחסין (אניעשרה

היכי וא''ת קדושין) במסכת שכתבתי ממה כאן לך מעתיק

ז לבא מותרים ''וכולם'' לויקאמר כהני אפילו דמשמע בזה ה

דהא רש''י תירץ ונתיני, בממזירי לבא מותרים וישראלי

בזהדקתני זה לבא מותרים על''וכולם'' אלא קאי לא

ממזירי דהיינו שבהם- האסורים כל כלומר שבהם האסורים

עליו וכתבו בזה. זה לבא מותרים ואסופי- שתוקי ונתיני

icinבתוס' i''xl dyw(כצ''ל)ipzw mixeq`d lk''כולם'' הא

ולהקשות להוסיף וש וישראלי. לויי כהני אף ומשמע קתני

ממזירי דהיינו האסורים רק פירושו דלפי רש''י פירוש על

שהרי כן ואינו בזה, זה לבא מותרים ואסופי שתוקי ונתיני

הם מותרים דהא אסורים בגדר שאינם וחרורי גירי אפילו

וכתבו וכיו''ב. הממזירים עם לבא מותרים נמי לישראל

epinaבתוס' xzen cg`e cg` lkc yxtl i''xl d`xpeכלומר

בלויים ואסורים בכהנים רק מותרים כהנים תימא לא

כ''א (ויקרא בהו דכתיב בהם יש יתירה דקדושה וישראלים

רק מותרים יהיו לווים וכן לאלוהיהם, יהיו קדושים ו')

שאין בהם יש יתירה דקדושה בישראלים ואסורין בלווים

וישרתוך, עליך וילוו ב') י''ח (במדבר בהו דכתיב בישראלים

עם הקדש מזרע שהם בישראלים רק מותרין ישראל וכן

אסורים יהיו וחרורי גירי וכן בגרים, ואסורין סגולה

אסורים יהיו הנתינים וכן מהם, פגומים שהממזרים בממזרים

ספק שהשתוקי בממזר אסור יהיה השתוקי וכן בממזרים,

אסור השתוקי יהיה וכן ודאי, בממזר אסור ויהיה ממזר

לך שנה לכך מהשתוקי, יותר פסול שהאסופי כולםבאסופי

בזה זה לבא epinaכלומרמותרים xzen cg`e cg` lk

ומזרע הכשר מין הם וישראלי לויי כהני הם. מינים ושלושה

ישראלי לויי הם. אחד דמין בזה זה לבא ומותרים ישראל

כשרים ואינם לישראל הכשר מין הם וחרורי גירי חללי

גירי הם. אחד דמין בזה זה לבא ומותרין המקדש לעבודת

איזה בהם שיש מין הם ואסופי שתוקי ונתיני ממזרי וחרורי

ממזרי ישראל, מזרע שאינם ונתיני חרורי גירי פגם,

כל ממזרים, ספק שהם ואסופי שתוקי בקהל, לבא שאסורים

הם. אחד דמין בזה זה לבא מותרים iaxkאלה `lc epiide

oizipznc xfrl`owitqa owitq diciclcבשתוקי אסופי כגון

xeq`ר''י שפירש דמה מפרשים ויש .xzen cg`e cg` lkc

epinaוכן בשתוקי דוקא שתוקי בממזר דוקא ממזר היינו

דוקא ולוי בכהן דוקא נמי כהן דא''כ כן לפרש ואין כולם,

מותר דכהן דפליג מאן ולית בישראל דוקא וישראל בלוי
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וכתבו התוס' והוסיפו וישראל. בלוי xnelלבא yi cer

oixzen(כצ''ל)oizipznc xcqk dfa df `alשנה הלל כלומר

בזה, זה לבא מותרין של מציאות יש יוחסין העשרה שלכל

ופירשה באה ומתניתין מותר הוא היאך אחד כל פירש ולא

חללי ישראלי לויי בזה, זה לבא מותרים וישראלי לויי כהני

ונתיני ממזירי וחרורי גירי בזה, זה לבא מותרין וחרורי גירי

התוס' מן כאן עד בזה, זה לבא מותרין ואסופי שתוקי

היה דמתחילה נראה ולי מפרש). הכי ביבמות אצלנו (ורש"י

כו'כתוב מבבל עלו יוחסין כוליה)עשרה של כו'(קיצור

כולם) של בזה(קיצור זה לבא עשרהכלומרמותרין

בזה זה לבא מותרין כולם וכו' מבבל עלו והואיוחסין .

המשנה מבבלכלשון עלו יוחסין il`xyiעשרה iiel ipdk

iiel ipdk ,iteq`e iwezy ipizp ixifnn ixexge ixib illg

oixzen ixexge ixib il`xyi iiel ,dfa df `al oixzen il`xyie

iteq`e iwezy ipizpe ixifnn ixexge ixib ,dfa df `ealכולם

בזה. זה לבא דקתנימותרין דהא מותרין''נמצא ''כולם

ונתיני ממזירי וחרורי בגירי דמיירי הסיפא של ציטוט הוא

פעמיים שנכתב וכיון ואסופי. כו'שתוקי נראהכו' היה

"כולם" המילה של קיצור ששניהם סבר כי מיותר למעתיק

וכוליה.כו'ומחק שפירושו אחד

לדרבי" "לה ומוקי וכו' ב"י אליעזר רבי" "לה ומוקי

ב"י וכו'צ"לאליעזר יעקב בן אליעזר לרבי ליה ומוקי

ב"י אליעזר לרבי ליה .ומוקי

ד"ה "בעינן"רש"י לא מסתייה ***ד"העירוקיה כצ"ל.

תשדייה "ולא" רובא לה ***ד"האיתרע ראשוןכצ"ל.

"הוא" ***ד"הדספק עדכצ"ל. קיימה אם והשני

"עלה" וקאי וכו' מספק ממזר "שני" בן לו שילדה

***ד"ה ממזרכצ"ל. מספק "לאפוקיה" וכו' קאמר מאי

***ד"ה בןכצ"ל. אליעזר "לרבי" מוקי וכו' וקמיפלגי

***ד"היעקב חדכצ"ל. "מקדשה" וכי וכו' כצ"ל.כותי

"עבוד"תוד"ה כצ"ל.מי

נשמטתד"ה צפרנו אין הדורס כל גבי וכו' היולדת כל אי

דוקא לאו דכל אע"ג דייק ומחקולא טעו והמדפסים כצ"ל

.אע"גמילת

ילדןד"ה דלט' ארובא דסמכינן וכו' לט' היולדת רוב

ארובא דסמכינן אמרתר"תדא"אצ"ל"וא"כ" .דאי

לאחרון***בא"ד "מז'" הוא שמא להסתפק בןצ"לאין

.ז'

לומרד"ה כלל סברא "דאין" וכו' הואיל .איןצ"לוזו

ע"ב וכו'גמראלז לה אמינא מנא אביי דהכאאמר תימה

ספק מתיר ב"י אליעזר דרבי לעיל אביי דפירש דהא משמע

דקתני מהברייתא כן שלמד מפני הוא בממזרת i"a`xממזר

'eke daxd miyp lr `ay ixd xne`לה אמינא מנא דלשון

את דפירש דהא אמרינן ולעיל זה, דבר למדתי מניין משמע

ועל כשמואל דהלכתא סבר דאביי משום הוא הכי ראב"י

היכי כי בממזרת מותר ממזר דספק ראב"י את פירש כרחו

ליכא דהכא דמברייתא ונ"ל אהלכתא. הלכתא תיקשי דלא

מה זו דה"ק רבא כדפירש לפרושי איכא דהא ניצחת הוכחה

בממזרת לבוא ממזר לספק מתיר דראב"י שפירש ואביי היא

מוקי כרחיה ועל כשמואל דהלכתא דסבר משום טעמיה

דקתני זה פירוש סובלת אינה ראב"י לשון מיהו הכי לראב"י

כממזר לדונו לנו דאין משמע ואדרבה מספק" ממזר "אין

דהכא ברייתא האי אילולא הלכך ספק אלא דאינו ודאי

בה eke'דקתני daxd miyp lr `ay ixd xne` i"a`xעל

לבוא הספק את אוסר דראב"י לפרש צריך אביי היה כרחיה

דקתני וכיון אהלכתא הלכתא דקשיא ואע"ג ממזרת על

משוי דראב"י ומשמע וכו' שבא הרי אומר ראב"י בברייתא

"אין ראב"י דקאמר דהא לפרש אביי מצי כודאי לספיקא

להכי ממזר ודאי אלא ממזר ספק אינו היינו מספק" ממזר

וכו'קאמר שבא הרי אומר ראב"י דתניא לה אמינא מנא

לה. למימר מצי לא ברייתא האי דאילולא

בא מהן "איזו" על יודע ***ואין יודעתכצ"ל. ואינה

קבלה מהן נותןמאיזה האיש התעברה. מהן מאיזה כלומר

ט) לח (בראשית דכתיב הזרע `eigאת zy` l` `a m` dide

eig`l "rxf oezp" izlal dvx` zgiyeאת נותן דהאיש וכיון

*** קבלה. לשון באשה לומר שייך כלהזרע "ונתמלא"

ממזרין כולו ע"בהעולם יח הוא.וממלאוביומא ונכון

זמה*** הארץ ומלאה נאמר תחללוע"ז "אל כתיב הכי

זמה" הארץ ומלאה הארץ תזנה ולא להזנותה בתך האיאת

להזנותה", בתך את תחלל "אל - בזנות דפתח קשיא קרא

אלא זנות אינה וזמה זמה", הארץ "ומלאה - בזמה וסיים

ליה דריש להכי זמה. נקראת העריות על lrביאה `ay ixd

'eke daxd miypשאינם הרבה נשים על שבא זנות שתחילתו
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וסופו ערוה שאינם הרבה אנשים עליה באו היא וכן ערוה

שהרי `ezegזמה z` `yep g`e eza z` `yep a` `vnp

וכיו"ב.

אחותו את נושא אח ונמצא לזה זה יזדווגו כאןשמא

המילה ראב"יוכו'חסרה דברי הם זהדכך יזדווגו שמא

כולו העולם כל ומתמלא אחותו את נושא אח ונמצא לזה

זמה הארץ ומלאה נאמר וע"ז דסוףממזרים וכיון

כאן הובא לא לכן דלעיל הברייתא סוף כמו הוי הזו הברייתא

ציינו רק הברייתא סוףוכו'סוף כמו זו ברייתא דסוף לומר

המילה את השמיטו והמעתיקים הקודמת וכןוכו'הברייתא ,

הוא וכן הכא ברי"ף הוא וכן ע"ב יח ביומא להדיא הוא

ג סימן א חלק ג שער צדק שערי הגאונים בתשובות להדיא

והלכתא. ד"ה

ע"בלדרדשיר יח הרבלדרשישביומא מהחכם ושמעתי

פרס בגבול מצוי היום עד כי הי"ו יומטוביאן אליהו

יהודים. מעט שם ויש דרדשיר הנקרא מקום כורדיסטאן

ליומא*** "הויא" מקישמאן כדאמרינן הוא קדושין לשון

*** אחד. ליום לי תתקדש מי כלומר ליציאה הויאהויה מאן

גרס"ליומא" דא"כליומיברש"י המעתיקים שבוש והוא

מקשה מאי ימים כמה שם מתעכב derazשהיה `ax xn`de

miiwp dray ayil dkixv dqiitzpe `ypilשהיתה נימא

היה לא ע"כ אלא אליה, בא היה ואח"כ נקיים שבעה יושבת

עליה בא הוא היאך קמקשי להכי אחד יום אלא שם מתעכב

הגירסא היא וכן נקיים, שבעה לישב צריכה והא יום באותו

יחודי ואיבע"א ד"ה הכא בריטב"א ועיין ע"ב יח ביומא

*** להובעלמא. ומודעי משדרי הוו שלוחייהו וא"תרבנן

ליומא הויא מאן להכריז נחמן ורב רב צריכין היו למה א"כ

דרבנן וי"ל אותן. ובחרו להן הודיעו כבר שלוחייהו הא

שתסכים מי תמצא שלא שסברו מתוך השלוחין שמא חששו

פירשו ולא בדבריהם מדייקין היו לא יומא לחד להתקדש

לפיכך יומא לחד אלא אינן אלו שקדושין נשים לאותן

לחד אלא זה שאין בפניהם ולהכריז לחזור רבנן הוצרכו

פירושו דהכי וי"א טעות. קדושי יהיו שלא כדי רבנןיומא

להו ומודעי משדרי הוו לעילשלוחייהו דאמרינן axהא

aivpkyl rlwi` ik ongp axe 'eke fixkn xiycxcl rlwi` ik

'eke fixknהוו שלוחייהו אלא מכרזי הוו גופייהו אינהו לאו

היו לא עצמן רבנן אבל להתם רבנן דאתו מקמי הכי מכרזי

פשוטו. זה ואין כלל מכריזין

יחודי "לרבנן" אימא מוחקיןרבנןצ"לואיבעית ויש ,

*** בריטב"א. הוא וכן "לרבנן" בעלמאמילת יחודי רבנן

להו דמייחדי עמההוא ומתייחדים האשה את מקדשין היו

א"כ וא"ת עליה, באין היו לא אבל נמצאים היו שבו בבית

בבית עמם שהאשה יותר יצרם מגרים אדרבה הועילו מה

תשובה עליה, באים שישואינם מי דומה אינו מר דאמר

בסלו פת לו שאין למי בסלו פת פתלו להם שיש דכיון

בהם מתגרה היצה"ר אין ירצו אם עליה לבוא ויכולין בסלם

על זה יבוא אם ארויח מה הוא אומר כי עמם משתדל ואינו

ידידנו הקשה אצלו. היא גמור והיתר היא אשתו הלא האשה

פת לה חשיב מה מפני הי"ו בנקאי שומר משה הרב אהובנו

וכזה חימוד דם מפני עליה לבוא רשאי אינו והלא בסלו

מה עיי"ש בעלמא יחודי ד"ה ע"ב יח יומא בתוס' הקשו

יבוא שלא היא יודעת שהרי מחמדת אינה דזו ונ"ל שתירצו.

דמיד דכיון רשאי עליה לבוא וירצה יתאוה ואם עליה

זה שהרי חימוד מחמת נידה פורסת אינה עליה בא שתובעה

נושאין ואין לינשא כשתבעוה ודוקא מיד חימודה משביע

משביעין אין כי חימוד מחמת נידה פורסת בערב אלא אותה

*** מיד. בסלוחימודה פתפת לאשה קורא המקרא אף

ו) לט (בראשית mgldדכתיב m` ik dne`n ez` rci `le

lke` `ed xy`נקיה לשון הכתוב ואחז אשתו זו "הלחם"

רב בבראשית דקריכדאיתא וטעמא ד מדרש ע פרשה א

כך האדם סעודת עיקר הוא שהלחם כמו כי ולחם פת לאשה

מתאוות גדולה תאוה לך ואין האדם תאוות עיקר היא האשה

נשים.

לגרשה ודעתו אשה אדם ישא לא אומר אב"י רבי תנא

עלוכו' לבוא מתכוונים היו לא דרבנן להוכיח רוצה הגמ'

מהיצה"ר עצמן למנוע להם לייחדם רק אלא הללו הנשים

דאמר ראב"י דברי הביאה לפיכך אימא באיבעית כדאמרינן

לגרשה ודעתו אשה אדם ישא נושאיןלא היו רבנן והיאך

נתכוונו לא רבנן ע"כ אלא אח"כ לגרשה ודעתם ליומא אשה

ודוקא להם ליחדם קדשום רק אלא נשאום ולא עליהן לבוא

שאין בעלמא קדושין אבל לגרשה כשדעתו אסור בנישואין

מביאה שהברייתא לדבר סייעתא שיש (ונ"ל מותר ביאה שם

עולם קרקע היא ואשה וגו' רעה רעך על תחרוש אל פסוק

הוא ביאה דהיינו לחרוש כשכוונתו שדוקא אומר והפסוק

שאינו וי"א הי"ו). רובין יוסף הרב וחביבי ידידי דאסור

אם אבל לגרשה שעתיד מתחילה מודיעה כשאינו אלא אסור
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אתך" לבטח יושב "והוא מדכתיב ודייקי מותר מודיעה

אבל לתמיד שנשאה ובטוחה אתו יושבת כשהאשה כלומר

ואינה לבטח אתו יושבת אינה לגרשה שעתיד כשהודיעה

יגרשני. עכשיו אומרת יום בכל כי בנישואיה בטוחה

מיתנא בנכסי לחלוק שבאו ויבם כיספק החברים פירשו

רוצה"לחלוק" מהם אחד כל שהרי חלוקה לשון אינו דהכא

לשון אלא השני, עם האחד לחלוק באו ולא לעצמו הכל

השני טענת על האחד לחלוק לב"ד שבאו הוא מחלוקת

שכל דאע"ג חלוקה לשון שהוא נראה ולי מחלוקת. ולעשות

לו שיתנו בשביל אלא כן טוען אין שלי הכל טוען מהם אחד

אגב ומילתא אמת, שטענתו בודאות יודע אינו שהרי מחצה

כי הדין בעלי מטענות הדיין יתפעל שלא קמ"ל אורחיה

מתוקף מתפעל והדיין גדול בתוקף אחד דבר טוענים פעמים

בלבו אומר כי להצדיקם ונוטה דבריהם ומלהט טיעוניהם

אינם הם ובאמת מדברים שאמת ניכר דבריהם מלהט

רביע. או מחצה להם שיתנו רוצים רק כלל לזה מתכוונים

"הוא" מיתנא בר אנאצ"לאנא מיתנא בר הואאנא וכן

וכן שיח עמ' דיבמות תוספתא ל סימן גדולות הלכות בספר

*** ברי"ף. "הוא"הוא דידי הואנינהוצ"לונכסי וכן

*** בספקברי"ף. המוטל וממון בספק המוטל ממון הוי

שניםחולקין כמה מוחזק יבם דהאי דאע"ג לאשמועינן אתא

בספק המוטל ממון הוי - ותבעו ספק שגדל עד זה בממון

יכול היה שאילו לן פשיטא דהא בו, מוחזק אחד אין כאילו

היה ולא כן טוען היה שנולד ראשונה משעה כן לטעון הספק

השדה פירות אכל היבם דאם ***ונ"ל כלל. בו מוחזק זה

צריך שחולקין בשעה ותבעו, הספק שגדל עד שנים אותן כל

שאכל. פירות מחצה נמי לספק להחזיר

הוא" מיתנא בר גברא "ההוא אמר ובכלספק הוא שבוש

צ"ל אנאהסוגיא מיתנא בר הכאאנא ברי"ף הוא וכן

ע"א ב ב"מ ובתוס' ואלו אלו ד"ה ע"ב קנח ב"ב וברשב"ם

*** נוטל. וזה "הוא"ד"ה דידי .נינהוצ"לונכסי

את*** "אחונא" את אמרי יבם ."ובני"

ספק ואידי אידי ליההכא מודו דקא מנתא דההוא פירש"י

הרמב"ם אבל וחולקין, בספק המוטל ממון הוי ואידך שקיל

בשוה. הכל שחולקין פסק ה"ד נחלות מהלכות פ"ה

ספק ואידי אידי לירשהכא רוצים הם מי מכח יודעים הם

גברא ההוא דשמא – לא או יורשין אם יודעים אינם אבל

מי מכח יודע אינו והוא כלל, יורשין הם ואין הוא מיתנא בר

פירש"י. כך משהו יורש שהוא הוא יודע אבל לירש בא הוא

לירש בא הוא מי מכח יודע דאינו אע"ג ספק ההוא ותימה

כך, בשביל ספק יחשב ולמה בנכסי מנתא ליה אית ודאי מ"מ

יש שודאי מי אלא וספק ודאי נקראים אין בש"ס מקום ובכל

נקרא לו אין ספק לו יש שספק ומי ודאי נקרא בממון חלק לו

נ"ל לכן ספקספק, ואידי אידי מודוהכא דקא מנתא דההוא

נותר ובההוא הנותר לגבי אלא דיון כאן ואין ליה שקיל ליה

הרמב"ם לשיטת מיהו ספק. ואידי בשוהאידי הכל שחולקין

אמאי ביאור בזה צריך ליה דקמודו מנתא נוטל הספק ואין

ודאי. ספק ההוא יחשב לא

"למתניתין" דמיא אי .מתניתיןצ"לאלא

יבם דפלג לבתר יבם בנכסי לחלוק שבאו יבם ובני ספק

מיתנא לב"דבנכסי ויבם ספק באו מתחילה אם דדוקא נ"ל

יבם ובני ספק שבאים השתא - שיחלוקו להם פסקו וב"ד

דכיון דינא" "קם רב אמר אבא רבי אמר יבם בנכסי לחלוק

למיטען תו וליכא מוחלט מעשה הוי כן לעשות פסקו דב"ד

מרצונם חלקו ויבם וספק לב"ד באו לא אם אבל עליה,

בהדייכו מנתא לי הבו אנא אחוכון אי להו אמר מצי לכו"ע

שלא בהדאי אבוכון דפלג פלגא לי הבו אנא מיתנא בר ואי

וסברתי בנו שאני שטען מפני אלא אביכם עם חלקתי

"קם מלשון משמע וכן נכסיו בכל בניו עם אחלוק שכשימות

בב"ד. חלקו דמתחילה דינא" ו"הדר דינא"

דינא קם רב" "אמר אבא קםצ"לרבי אמר אבא רבי

רבוהמיליםדינא הכאאמר ובתוס' ברי"ף הוא וכן נמחקות

מדאמר משמע וכן י סימן ד פרק יבמות ברא"ש הוא וכן

opaxkלקמן xn`c `a` iax `nilאבא רבי לימא אמר ולא

כרבנן. רב אמר

דינא טו)קם יט (דברים דין בבית שנפסק דין גבי דכתיב

"xac mewi" micr dyly it lr e` micr ipy it lrמשמע

יחזור ולא לעד הדבר ויעמוד יקום הדין את ב"ד שפסקו כיון

*** דינאוישתנה. אתהדר וחייבו ראובן את ב"ד זיכו אם

דינא הדר ודאי שזיכוהו במה ב"ד שטעו טוען וראובן שמעון

ב"ד, פסק פי על ממנו שנטל מה לשמעון להחזיר ומחוייב

מיתנא בר אלא הוא אחוהון דלאו טוענים שהם כיון והכא

הספק עם אביהם שיחלוק ב"ד שפסקו שמה מודים הם א"כ

אם מיהו לו, להחזיר וצריכין לספק שייך הכל כי היה טעות

שהרי דינא הדר הוה לכו"ע הרי בזה מודה עצמו היבם היה
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ולא מת שהיבם והכא וזיכוהו לו פסקו שטעות מודה הוא

אמר אבא דרבי אמוראי איפליגו בזה מודים ובניו קםהודה

אמרדינא ירמיה ורבי הודה לא הדין בעל דינאדהא הדר

אביהם. את זיכו שבטעות מודים תחתיו שקמו בניו דהא

שהלך מי דתנן קמיפלגי ורבנן דאדמון בפלוגתא לימא

קמיפלגי"וכו' ורבנן דאדמון בפלוגתא "לימא דקאמר השתא

שקלא ההוא כל סברי לא ירמיה ורבי אבא דרבי הגמ' סוברת

לקמן דאמר eke'וטריא xity opaxl da opiedeדרבא ומסקנא

n"n l"` ivn xaq oenc` drax` gkn iz`c cga ibilt ik

`l i`e zwzy zwzy i` l"`c ixaq opaxe `ed jab ikxc

`pxcdnediicda `pic iierzy`l zivn `le ediixnl `xhy,

שקלא לההוא סברי ירמיה ורבי אבא דרבי הגמ' סבר דאי

אבא דרבי אדעתיה אסיק היכי א"כ דרבא ומסקנא וטריא

טעמיה מפרש אדמון הא כאדמון ירמיה ורבי meynכרבנן

jab ikxc p"nn l"` ivncמשום טעמייהו מפרשי רבנן וכן

'eke zwzy zwzy i` l"`cאבא דרבי למימר מצינו וא"כ

שדוחה וכמו כרבנן אף אתי ירמיה ורבי כאדמון אף אתי

ירמיה ורבי אבא דרבי הגמ' סבר השתא אלא לבסוף, הגמ'

כל הסכימו דמתחילה דכיון דינא" "קם סברי דרבנן מפרשי

נעשה לשדהו ראובן של דרכו תהיה לבדה שזו השדות בעלי

יכול אינו שדהו דרך אבדה דהשתא ואע"ג מוחלט הדבר

ההסכמה את ונבטל בואו שסביבותיו השדות לבעלי לומר

רבנן אמרי לפיכך לשדי חדשה דרך ונפקיע יקחהראשונה

באויר יפרח או מנה במאה דרך דאע"גלו סבר ואדמון

מ"מ זה של שדהו דרך תהיה שזו הסכימו כבר שמתחילה

"הדר וזרעוה שדהו דרך ולקחו שגזלוהו שברור השתא

ולפיכך בקצרהדינא" שדהו,ילך דרך מעתה תהיה והיא

הגמ' כאדמוןודחי אפילו דאמרי אנא אבא רבי לך אמר

ממה דא"ל משום אלא התם אדמון קאמר לא כאן עד

וכו' להונפשך סבירא ירמיה ורבי אבא רבי אף כלומר

פ ואדמון דרבנן דרבא ארבעהמסקנא מכח דאתי בחד ליגי

וטעמייהו גבך דרכי ממ"נ א"ל דמצי משום דאדמון וטעמיה

וכו'. שתקת שתקת אי דא"ל משום דרבנן

שדהו דרך ואבדה הים למדינת שהלך ומילתמי לוכצ"ל

דרך ולא הים במדינת היה שנים שכמה כיון פי' נמחקת,

שכניו של השדות מן זרעים בה צמחו שדהו של בדרך

*** עוד. ניכרת ואינה כשדותיהם "אמר"ונעשית אדמון

דכתובות.אומרצ"ל ובירושלמי ע"ב קט בכתובות הוא וכן

ליה*** "מדחו" דמצו פליגי לא עלמא כצ"ל.כולי

הוא גבך דרכי "מ"מ" ליה אמר והואממ"נצ"למצי

נפשךר"ת לקמןממה `oencוכדאמר xn`w `l o`k cr

'eke ikxc jytp dnn l"`c meyn `l` mzd*** א"ל. מצי

הוא גבך דרכי א"כממ"נ עליה לי לשלם צריך ואתה

שעדיין ויתכן קצרה דרך ממך לי לוקח אני הללו במעות

יותר. ארוכה היתה הראשונה דרכי אם ממון לי חייב תשאר

למרייהו*** "שטרי" מהדרנא לא אניואי פי' כצ"ל,

חשבון כפי מלא ממון לו ושלמתי מהארבעה אחד מכל קניתי

ואם אחריות לי כתב מהמוכרים אחד וכל דרך ללא שדה

המכר את מבטל אני הרי שדותי בתוך דרך לך לוקח אתה

המוכרים. עם התניתי כך כי

ד"ה "קרי"רש"י מספק וכו' ***ד"הונתמלא יתרכצ"ל.

כן המילהעל אחר נקודותיים שהדפיסו טעםכןמה לו אין

***בא"ד למחקו. "הוא"וצריך נישואין כצ"ל.דע"י

בשמייהו***ד"ה כ"ע שהמילהדפקיעי סבור רש"י

כמופקיעי לענ"דi`iwaהיא אבל בע', וא' בפ' ב' בחילוף

ש מןפקיעינראה יציאה לשון וגלויים מפורסמים פירושו

ונעשה הביצה מן הבוקע כאפרוח הוא והאלמוניות המחבוא

והוי כל לעין ***ד"הiriwaכמופקיעיגלוי בפ'. ב' בחילוף

"ביותר" בהן מוחזק הספק יבם ובני .יותרצ"לספק

ליה***ד"ה מדחו "הכי" דהתם וכו' אמרינן והכא

***ד"ה "ובניכצ"ל. החצי נוטל הוא וכו' יבם בנכסי

החצי ***ד"היבם" היבםאיכצ"ל. נכסי וכו' אחוכון

מועטין "ודאביו" ***ד"המרובין וכו'כצ"ל. דינא הדר

כולהו "פלגי" ***ד"האו אדמוןכצ"ל. קאמר שפיר

"דעתין" כצ"ל.דקסלקא

וכו'תוד"ה מכרן גבי דב"ק ובפ"ק וכו' ליה דקשיאדאמר

ומוזילנא שתקת שתקת אי דפירש לפירוש"י בשלמא לתוס'

לקנות ותצטרך למרייהו שטרא מהדרנא שתקת לא ואי לך

בעל על איום מהוה זו טענה ודאי מרובה בכסף הדרך את

למוכרים, השטרות את השדה בעל שיחזיר ירצה ולא הדרך

על לי ותשלם שתקת שתקת אי דפירשו התוס' לפירוש אבל

מהדרנא שתקת לא ואי שאחפוץ מה כל לך שאתן הדרך

שיחפצו מה כל לך שיתנו הדרך על ותשלם למרייהו שטרא

"לכי הדרך בעל לו יאמר לא ולמה כאן יש איום איזה א"כ

התוס' מביאין לפיכך נכנסותיהדר", כולן לאחד מכרן גבי

וכו' הבעלים עדיתתחת משדה ניזקו גובה הניזק הדין מן

חייב היה ואם מזיבורית, אשה וכתובת מבינונית חוב ובעל

את לראובן ומכר אשתו ולכתובת חוב ולבעל לניזק
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כולם העידית אם כי אצלו נשארה ולא והבינונית הזיבורית

שיש דבמקום חוב ובעל האשה ואפילו העידית מן גובים

ומכר חזר ואם ממשועבדין, גובין אין חורין בני שדות

ו הבעלים תחת נכנסו כולן העידית את אף אחדלראובן כל

והאשה מהבינונית חוב ובעל מהעידית הניזק כדינו גובה

כולן היו העידית את זה שמכר דקודם ואע"ג מהזיבורית

להו אמר דמצי משום והיינו מהעידית eziwzyגובין i`

zixeaifc `xhy `pxcdn `l i`e ezilwy ekiipick ezilwye

zixeaifn eklek ezilwye dixnlבשלמא לאקשויי איכא והתם

מן גובה הוא עתה שהרי להפסיד מה לו יש החוב בעל

כרחו על למריה הזיבורית שטר את זה יחזיר ואם הבינונית

והוא עליו איום מהוה זו טענה ודאי הלכך הזיבורית מן יגבה

מן גובה נמי השתא הרי האשה אלא הקונה לרצון נכנע

למה א"כ תפסיד לא הזיבורית שטר את יחזיר ואם הזיבורית

אלא תיהדר", "לכי תענהו לא ולמה זו טענה האשה תקבל

תיהדר לכי לו לומר יכולה אינה כרחך באעל שאין כיון

מדינה" לו"להפקיעה לומר יכול אינו כאן ואף (כצ"ל)

***בא"ד מדינו. ומפסידו מפקיעו שאינו כיון תיהדר לכי

"וארבעה" תאמר .ארבעהצ"לואם

ע"א הכיגמראלח למימר איכא מי הכא מתאבל והא

ליה. למיהדר אפשר ואי היבם

הוא" מיתנא בר גברא "האי אמר וצ"לספק הוא שבוש

אנא מיתנא בר ***אנא העמוד. בכל ומנתאוכן את אחונא

בהדן לך דאית" כצ"ל."הוא

בחזקתןמשנה נכסים נכסיםובה"א דהיינו ברזל צאן נכסי

לפיכך יפחתו שמא וחוששת אביה מבית עמה שהביאה

באחריות והם בכתובה שוויים וכותבין שוויים מעריכין

לו הותירו הותירו ואם לו פיחתו פיחתו שאם הבעל

שהעריכו מה כפי שוויים כל לשלם חייב וכשיגרשנה

יורשי בחזקת הם הרי הם הבעל דבאחריות וכיון מתחילה

דאמוראי דפלוגתא פירש ורש"י בתוס', ר"ת פירש כך הבעל

בחזקת יוחנן לרבי האשה יורשי בחזקת אלעזר לרבי היא

הפוסקים וגדולי ויחלוקו שניהם בחזקת ולר"ל הבעל יורשי

לקיש כריש והלכה היא דאמוראי דפלוגתא כרש"י סוברין

ס"ו. קס סי' אה"ע בשו"ע פסק וכן בחזקתדיחלוקו כתובה

הבעל שהוסיףיורשי ותוספת דבתולה ומאתים דבעולה מנה

בחזקתו. הם הרי הם הבעל ברשות שעדיין וכיון הבעל לה

האב יורשי בחזקת עמה ויוצאין הנכנסים נכסינכסים

אלא בכתובה כתבו ולא מתחילה שוויים שמו שלא מלוג

וכשיוצאת פירותיהן אוכל והבעל שהם היאך לו הכניסתם

הוסיפו ואם לה פיחתו פיחתו ואם שהן כמות עמה יוצאין

ובחזקת בחזקתה הן הרי באחריותה שהן וכיון לה הוסיפו

ונכסים כתובה על אלא המשנה שאלה לא הא וא"ת יורשיה.

דקתני עמה ויוצאין dzaezkaהנכנסין dyri dn dzn

dnr oi`veie miqpkpd miqkpaeעל גם ב"ה השיבו מה ומפני

המשנה דכששאלה י"ל בשאלה, היו שלא ברזל צאן נכסי

dzaezka dyri dnדהיינו ממש כתובתה את כוללת זו שאלה

ברזל צאן נכסי וכן הבעל לה שהוסיף ותוספת ומאתים מנה

זו משנה שפירשו בדרך פירשנו כאן עד בכתובה. שנכתבו

אמרו תחילה משנה של פשוטה לפי אבל המפרשים, גדולי

כלל בחזקתןדרך ביןנכסים עומד בחזקתו דבר כל פי'

מפרשי והדר עמה ויוצאין הנכנסים נכסים ובין כתובה

עמה ויוצאין הנכנסים נכסים הבעל יורשי בחזקת כתובה

האב יורשי כלל.בחזקת ברזל צאן בנכסי ב"ה דברו ולא

הראשון בעלה נכסי על "כתובתה" שתהא כצ"לובלבד

נכסי "כל בה כותב לא אבל כתובה לה דכותב מפרשים יש

המת אחי נכסי "כל בה כותב אלא לכתובתך" אחראין

לומר המשנה כוונת אלא כן אינו ולענ"ד לכתובתך". אחראין

עם היא נשארת אלא כלל ליבמה כתובה כותב היבם דאין

קסו סימן אה"ע טור בב"ח ועיין הראשון מבעלה כתובתה

טעמא מפרש ובגמרא ב, minydאות on el epwd dy`כלומר

לאינתו" ליה והות דא כלתא "וצביאת לכתוב צריך בכתובה

נישאת מרצונה לא שהרי "וצביאת" למיכתב שייך לא והכא

כרחה. בעל אפילו ומייבמה לו השיאוה השמים מן אלא לו

לשאול צריך אלא כרחה בעל מייבמה שאינו שתקנו והשתא

כדאי להרצונה שכותב ותקנו חזרו קסו סימן אה"ע בטור תא

והות דא כלתא "וצביאת" בה למיכתב שייך דהשתא כתובה

לט לקמן ובישועתו בע"ה בזה שנכתוב מה ועיין לאינתו ליה

כתובתה. שתהא ובלבד ד"ה ע"א

פליגי דלא רישא שנא דפליגיב"שמאי סיפא שנא ומאי

בנכסי דמיירי ברישא דב"ה מקשה אינו לב"ה ב"ה, על ב"ש

אמרי miiweמלוג zpzepe zxkenנמי ובסיפא קיימי דבחזקתה

a`dקאמרי iyxei zwfga dnr oi`veie miqpkpd miqkp,אבל

אמרי ברישא miiweב"ש zpzepe zxkenמלוג נכסי אלמא

קאמרי ובסיפא קיימי להוewelgiברשותה מיספקא אלמא

קיימי. מי ברשות
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וכו' עולא "קסברי"וקסבר או "קסבר" שאומר מקום כל

נקראים היו זה וע"ש הוא הסבוראים מן "סברוה" או

בעריכת דברים בעוד חותמם שהטביעו ואע"ג סבוראים,

שבראש סימנים וכגון כפלוני" "והלכתא כגון התלמוד

וקסברי קסבר ע"ש אלא נקראו לא הרבה ועוד סוגיות

מאוד. הרבה והם בתלמוד שפירשו וסברוה

ד"ה בארש"י הוא מי מכח ידע דלא וכו' ודאי יבם הוי

מה" "מכח מיצ"ללירש ***ד"הומכח דדלמא. חולקין

"דלמא" דהאי כצ"ל.כולהו

ודאיתוד"ה דקרי פירושו מתוך משמע וכו' יבם הוי

בנכסים חלק נוטל שודאי ידע"מי" שגם צריך ומ"מ כצ"ל

***בא"ד בא. הוא מי שמתמכח מי וכןצ"ל"ובפרק"

רבינובפרק שסובר שמת מי בפרק מצינו כן דכמו ור"ל

בנכסים. חלק נוטל שודאי מי ודאי דקרי כרש"י שמואל

דאמר***בא"ד ע"אהתם)דתנן(צ"לועוד קנז ב"ב

לקמן ליה וכו'ע"בומייתי הבית נפל גבימילת"גבי"

הבןנמחקת אחי האב דיורשי ע"בומסיק קנט אלמאב"ב

ודאי להו חשבינן לא אחרים בנים לאב דיש דהתםאע"ג

ozwfgaתנן miqkp mixne` d"ae ewelgi mixne` y"aכלומר

בהם כלום לבע"ח ואין היורשין הם ובניו הם האב בחזקת

מחזקתו נכסים ויצאו ראשון מת שהאב לך שיוודע עד

דנכסים משום טעם ליתן צריך היה ואמאי הבן לחזקת

חלק להו אית ודאי דהא ודאי הוו דבניו משום לימא בחזקתן

האב בנכסי חלקן יורשין ראשון האב מת ואפילו בנכסים

בנכסים, כלום להם אין ראשון הבן מת דאם ספק הוי ובע"ח

להו חשבינן לא בנכסים חלק לבניו יש דודאי אע"ג ע"כ אלא

להם אין הדיון שעליו חלק באותו דדילמא כך בשביל ודאי

***בא"ד לבע"ח. והכל "הוא"כלום המוחזק זה שהרי

נכסים במקצת ***בא"דהויצ"לודאי כולה. אומר זה וכן

שלי חציה אומר וזה האישלי הא יחלוקו אמרינן אמאי

אינו חבירו שהרי בטלית חלק ליה אית ודאי שלי כולה דאמר

שלי חציה דטעין והאי בחציה לו ומודה חציה על אלא טוען

***בא"ד לראשון. וכולה כלום בה לו אין דשמא ספק הוי

הוי שהיבם משום היינו ודאי יבם הכא דקרי הא אלא

"הוי"(כצ"ל) ספק אבל סבא של יורשו (כצ"ל)ודאי

וכו' בנכסיםספק חלק לו יש שודאי מי ודאי קרוי אין פי'

יורש, דין לו יש שודאי מי ודאי קרוי אלא שפירש"י כמו

על הוא שהדיון דהכא דלעיל. הקושיות כל מתורצים ובזה

ואילו הסב לגבי יורש דין לו יש ודאי היבם הרי הסב נכסי

יבם של בנו דדילמא הסב לגבי יורש דין לו אין שמא הספק

שהקשנו ומה miqkpdהוא, zvwna i`ce `edy iptn eh`c

oleka i`ce `diדין יש ודאי שליבם דכיון קשה לא השתא

סברא יורש דין לו יש אם ספק ולספק ספקיורש דאין הוא

ובנפל קשיא. לפירוש"י אבל יורש, ודאי מידי מוציא יורש

דיורשי שמואל כרבינו לפרש צורך אין אמו ועל עליו הבית

בנימין דהיינו לפרש אפשר אלא מאביה האם אחי היינו האם

בנימין ואין יחלוקו ואעפ"כ האם מן הבן אחי והוא בנה

ליה אית ודאי בנה שהוא דבנימין דאע"ג ראובן, מידי מוציא

חלק אותו על הוא הדיון שהרי ודאי מיקרי לא בנכסים חלק

ודאות אין חלק ובאותו יוסף לידי האם מן לבוא ראוי שהיה

ודאי דשניהם ודאי קרויין שניהם אבל בו, חלק לו שיש

קרוי ודאי וראובן האם של יורש קרוי ודאי דבנימין - יורשין

ונתממשה קודם יוסף מת אם לן מיספקא רק יוסף, של יורש

זכות ונתממשה קודם האם מתה או בנימין של הירושה זכות

התוס' דקאמרי והיינו ראובן. של בנפלהירושה התם אבל

יורש ודאי בנימין הוי לא אמו ועל עליו בכלecalהבית

ראובן הוי יוסף קודם רחל מתה דאם האחר נמי(חצי

sqeiיורשונמחק) lyזה יורש ודאי מיקרו תרוייהו הלכך

וכיון יוסף של יורש דין לו יש וזה האם של יורש דין לו יש

- נתממשה מי של ירושה וזכות קודם מת מי לן דמיספקא

חולקין.

"אמתניתין"ד"ה פליגי נמי הכי וכו' אומרים הלל ובית

***בא"דבמתניתיןצ"לדהכא "כמי". האשה הויא

***בא"דשגבתה "הוו"כצ"ל. ברזל צאן כצ"ל.דנכסי

הבעל***בא"ד יורשי בחזקת התם דאמר למאן צ"ל וכן

היינו ב"ה דקאמרי בחזקתן דנכסים התם למ"ד הא כלומר

כתובה עם ערבינהו לא אמאי קשיא נמי הבעל יורשי בחזקת

דהא לתרץ כרחך ועל הבעל יורשי בחזקת נמי כתובה הא

מי בחזקת כלומר לדבר טעם ליתן כדי הוא ערבינהו דלא

נכסים לכו"ע דהכא דמפרש לר"ת גם וא"כ עתה, עד שהיו

הכי. נתרץ הבעל יורשי בחזקת היינו בחזקתן

ע"ב אומריםגמראלח ב"ש נשואה ודאי ס"ד דאי

וכו' ב"היחלוקו נשואה ודאי ס"ד דאי לאקשויי הו"מ

ב"ש דדברי משום אלא האב יורשי בחזקת נכסים אומרים

גבי לעיל אבל מהם, מקשה לפיכך לב"ה קודם במשנה נשנו

דהא מב"ש לאקשויי מצי לא ארוסה ספק עושה ארוסה זיקת

כרחו על לפיכך לכתחילה מוכרת ממש ארוסה אפילו לב"ש

ברשב"א. ועיין מב"ה להקשות
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נשואה ספק עושה נשואה זיקת ש"מ דרגותאלא שלש

מודיםא.הן בזה נשואה היא ועדיין נשואה כשהיא לה נפלו

מוציא הבעל ונתנה מכרה ואם מידה עדיפא דידו וב"ה ב"ש

הלקוחות ונעשיתב.מיד בעלה ומת נשואה כשהיא לה נפלו

(דיבם) וידו דרגה שירדנו וב"ה ב"ש מודים בזה יבם שומרת

ויחלוקו פליגי,ג.כידה בזה יבם שומרת כשהיא לה נפלו

אלא נשואה אינה דכבר חדא דרגות שתי דירדנו אע"ג בש"א

לה נפלו שלא ואידך נשואה ספק והויא היא יבם שומרת

עדיפא ידה ובה"א ויחלוקו, כידה ידו עדיין - נישואין בשעת

דקאמרי a`dוהיינו iyxei zwfga dnr oi`veie miqpkpd miqkp

פירוש"י. לפי לפרש לי נראה כך עדיפא, רבהדידה א"ל

דב"ה יבם שומרת והיא נכסים לה כשנפלו דפלוגתייהו כיון

הבעל יד בזו - עדיפא דבעל ידו ממש דבנשואה אע"ג סברי

יבם שומרת אלא נשואה אינה דכבר חדא דרגות שתי ירדה

ידו כח ניגרע זו דרגה ובירידת נשואה ספק דהיינו היא

אלא בנישואין הנכסים נפלו דלא ועוד כידה ידו ונעשית

ונעשית עוד ידו כח נגרע ובזה יבם שומרת שהיתה בשעה

דרגה ירידת אלא כאן שאין סברי וב"ש מידה, פחות ידו

א"כ כידה, וידו מיתהאחת ולאחר בגופה אדמיפלגי

ולפירות בחייה פעמייםליפלגו הבעל יד כח דנגרע דלב"ה

נגרע דלא ולב"ש פירות אוכל אינו והיבם מידה גריעא ידו

פירות הבעל יאכל כידה ידו והוי אחת פעם אלא ידו כח

דבנשואה לפרש נראה לענ"ד מיהו חציין. דמי לה וישלם

כיון מ"מ פירות אלא לבעל ואין שלה דקרן אע"ג ממש

אינה הבעלשהיא מכרה ואם שלה הקרן את למכור יכולה

שהרי פירות למכור יכולה שאינה וכ"ש הלקוחות מיד מוציא

נמצא הפירות את למכור יכול הבעל אבל כלל שלה אינם

כלומר מידה עדיפא ידו והיינו הללו בנכסים מוחזק שהוא

שאם וב"ה ב"ש מודים לפיכך מוחזקת אינה והיא מוחזק הוא

ומת נשואה בעודה לה וכשנפלו הבעל. בחזקת נכסים מתה

לאכול לבעל שהיתה זכות יורש היבם אם לן מיספקא בעלה

פירות מחצה אוכל הוא לפיכך זו זכות יורש אינו או פירות

וידו בנכסים מוחזקין ששניהם נמצא מחצה אוכלת והיא

חולקין הבעל שקרובי וב"ה ב"ש מודים מתה אם ולכן כידה

מן יבם שומרת כשהיא לה נפלו ואם האב. קרובי עם

דאפילו פירות אוכל היבם שאין וב"ה ב"ש מודים האירוסין

לבעל שהיתה פירות אכילת זכות יורש יבם שכל אמרת אי

דהא פירות אוכל אינו האירוסין מן לפניו שנפלה זה יבם

לבעל דאין הללו נכסים פירות אוכל היה לא בעלה אפילו

דקתני והיינו ואילך הנישואין מן אלא פירות אכילת זכות

miiweרישא zpzepe zxkeny micenאוכלת לבדה שהיא וכיון

עדיפא וידה בחזקתה הנכסים הרי אוכל אינו והיבם פירות

בחזקת שהנכסים וב"ה ב"ש מודים מתה אם לפיכך מידו

הנישואין מן יבם שומרת כשהיא לה נפלו ואם האב. יורשי

יורש היבם אם לן דמיספקא כיון סברי דב"ש נחלקו בזה

לכן זו זכות יורש אינו או לבעל שהיתה פירות אכילת זכות

בחזקת שהנכסים נמצא מחצה אוכלת והיא מחצה אכיל

הבעל יורשי יחלוקו מתה אם לפיכך כידה ידו והיינו שניהם

אם לן מיספקא דבעלמא אע"ג סברי וב"ה האב, יורשי עם

אותו ומאכילין לבעל שהיתה פירות אכילת זכות יורש היבם

אין ודאי יבם שומרת כשהיא לה שנפלו הללו בנכסים מחצה

יבם ירש ומניין מהם אכל לא בעלה דאפילו כלל אוכל היבם

הפירות כל אוכלת שהיא וכיון לבעל היתה שלא זכות זה

מידו עדיפא ידה לפיכך כלל הללו מנכסים אוכל אינו ויבם

הלכך מוחזק אינו והוא הללו בנכסים מוחזקת היא כלומר

רבה ליה דקמקשה והיינו האב. יורשי בחזקת נכסים מתה אם

ולפירות בחייה ליפלגו מיתה ולאחר בגופה אדמיפלגי

הנישואין מן יבם שומרת כשהיא לה דבנפלו דאמרת כיון

ולכן פירות מחצה אוכל היבם האם הוי פלוגתייהו עיקר

הבעל יורשי יחלוקו תמות אם ולפיכך שניהם בחזקת הנכסים

היבמה בחזקת והנכסים פירות אוכל אינו או האב יורשי עם

אמאי א"כ האב יורשי בחזקת נכסים מתה אם ולפיכך לבדה

פלוגתייהו עיקר דאינה מיתה ולאחר בגופה פלוגתייהו קתני

פלוגתייהו עיקר ליתני מפלוגתייהו יוצא פועל היא אלא

שומרת כשהיא לה שנפלו מנכסים פירות אוכל היבם דלב"ש

אוכל. אינו ולב"ה דנשואה יבם

ספק ואינהו ודאי איהי לה הוה קיימא דאיהי כיוןרישא

יורשי הרי נשואה אינה ספק נשואה ספק הויא יבם דשומרת

פירות להם יש היא נשואה דאם אלו בנכסים הם ספק הבעל

דאי לה יש ממ"נ היא אבל כלום להם אין נשואה אינה ואם

הכל לה יש הרי נשואה אינה ואי קרן לה יש הרי היא נשואה

ופירות. קרן והללו- דמתה וכו'(כצ"ל)סיפא לירש באין

דאי ספק הוו נמי הבעל ויורשי ספק הוו יורשיה דמתה סיפא

ליורשיה ואין יורשה בעלה הרי היא נשואה יבם שומרת

ליורשי ואין אותה יורשין יורשיה נשואה אינה ואי כלום

ואילך, מנשואין אלא אשתו את יורש אינו דבעל כלום הבעל

והיו אביה לבית זו וחזרה תחילה מת דבעלה כיון סברי ב"ה

הוחזקו בשבילה וקוצרין וזורעין בנכסיה מטפלין קרוביה
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ויורשיה ספק הוו הבעל ויורשי כשמתה הלכך בחזקתן נכסיה

סברי וב"ש אחזקתייהו נכסים אוקי אמרינן ספק הוו נמי

כבעלים בנכסיה טיפלו לא שהרי קרוביה של חזקה זו דאין

ויחלוקו. וספק ספק אלא כאן אין לפיכך כשליחיה אלא

לירש*** באין והללו לירש באין והללו דמתה סיפא

ויחלוקו הוא" וספק והמילים"ספק הואכצ"ל וספק ספק

מדקאמר מוכח וכן מפירוש"י משמע וכן בהעתקה נשמטו

הל"ל"ויחלוקו" הכי לאו דאי והללובו' לירש באין והללו

"יחלוקו" לירש ו'.באין בלא

והתנן ודאי מידי מוציא ספק אין ולב"ש אביי איתיביה

וכו' הבית האבנפל דאי וספק ספק הוי הבית דבנפל אע"ג

תחילה מת הבן ואי בנכסים זכאי החוב בעל הרי תחילה מת

דהתם אביי מיניה מותיב שפיר בנכסים זכאין האב יורשי

האב יורשי באו והבן האב כשמתו בנכסיםמיד וטיפלו

החוב בעל שבא עד בעלים מנהג בהם ונהגו בהם והוחזקו

תרתי ביה אית החוב שבעל נמצא בב"ד חובו ותבע

הוו האב ויורשי מוחזק שאינו ועוד ספק דהוי חדא לגריעותא

ואעפ"כ דמוחזקין לטיבותא וחדא ספק דהוו לגריעותא חדא

לגריעותא תרתי ביה דאית החוב דבעל יחלוקו ב"ש אמרי

לטיבותא וחדא לגריעותא חדא בהו דאית האב מיורשי מפיק

דקאמר והא ודאי מידי המוציא ספק כמו דהוי אביי וסבר

ספק וב"ח ודאי האב יורשי הכא כאןוהא שיש כוונתו אין

כעין הוי הכא כוונתו אלא ספק שהוא וחד ודאי שהוא חד

לשנויי הו"מ רבה ואומנם ספק. שהוא וחד ודאי שהוא חד

מ"מ המוחזק ספק וזה מוחזק שאינו ספק דזה אע"ג ליה

רבה מיהו ודאי מידי המוציא לספק דמי ולא ספיקי תרוייהו

אמת דברי ליה לשנויי העומדהעדיף שטר ב"ש קסברי

דמי כגבוי המוחזק.לגבות ספק הוי נמי חוב ובעל

תימרא גורסיןומנא היו הדייקנים "תימרה"הזקנים ומנא

בשו"ת ומצאתי אותה, אומר אתה מניין כלומר ה' במפיק

שכתב תמה סימן ח"ז eke'הרשב"א lfbc "dxniz" `pne

כתבו מט סימן פרובינציה חכמי "dxniz"ובתשובות `pne

'eke ze`kxrc dleqtcכתב כח סימן ח"א התשב"ץ ובשו"ת

'eke ipeeb ixzc "dxniz" `pneפח סימן הרי"ד בשו"ת וכן

כתב צ "dxniz"וסימן `pne.'בה

היא דספק הכא זנאי(כצ"ל)והא לא ספק זנאי ספק

ודאי מידי ומוציא ספק שהיאוקאתי הכוונה אין כאן אף

הרי זנאי אם הוא וספק ספק דהא ודאי הבעל ויורשי ספק

כתובתה ממון הרי זנאי לא ואי הבעל ליורשי כתובתה ממון

מוחזק שאינו ספק הויא דאיהי כדלעיל פירושו אלא לה,

דנוטלת ב"ש אמרי וכי המוחזק ספק הוו הבעל ויורשי

כעין הוי המוחזקין מן מוציאה מוחזקת דאינה דהאי כתובתה

מתניתין דהאי אולמיה ומאי וא"ת ודאי. מידי המוציא ספק

הוכחה מינה דמוכיח דמשמע שתו שלא עד בעליהן דמתו

דנפל ממתניתין יותר דמי כגבוי ליגבות העומד דשטר ניצחת

הבית דנפל דממתניתין פירש"י כבר אביו. ועל עליו הבית

כגבוי ליגבות העומד דשטר לאוכוחי ליכא אביו ועל עליו

משום יחלוקו ב"ש דקאמרי והא דמי כגבוי לאו דדילמא דמי

אבל ודאי מידי מוציא וספק נינהו הדדי כי וודאי ספק דס"ל

דהא לאוכוחי איכא שתו שלא עד בעליהן דמתו ממתניתין

משום דב"ש דטעמייהו אמרת ואי כתובתן נוטלות ב"ש אמרי

מידי מוציא ספק ולפיכך נינהו הדדי כי וודאי דספק דסברי

טוב הספק יהיה שלמה מחצה ליטול צריכות היו א"כ ודאי

דשטר משום טעמייהו ע"כ אלא הכל ממנו ויוציא הודאי מן

כבר כאילו והוי דמי כגבוי לגבות דעומד כיון האשה שביד

א"כ וא"ת לאשה. הבעל מיורשי הכתובה דמי ב"ד הוציאו

בעל שביד דשטר כיון אביו ועל עליו הבית נפל גבי התם

היורשים מידי ב"ד הוציאו כבר כאילו והוי דמי כגבוי החוב

קושיא, אינה יחלוקו, קתני ואמאי חובו כל יטול ב"ח לידי

החייב שהוא דמי הבן מן כגבוי ב"ח שביד שטר ודאי דהתם

הבן לידי ממונו והגיע קודם מת האב אם לן מיספקא מיהו

ולא קודם מת שהבן או החוב לבעל לגבות מהיכן לב"ד ויש

לפיכך לב"ח לגבות מהיכן לב"ד ואין הבן לידי ממון הגיע

הכתובה כנגד ממון השאיר שהבעל הכא אבל מחצה נוטל

כאילו ליה חשבינן לגבות העומד שטר בידה יש זו ואשה

הכל. ונוטלת בשבילה השטר דמי כל ב"ד גבו כבר

מהא לותביה דאשכחןואביי לרבה לאותיב בעי דאביי כיון

ממתניתין ליה אותיב אמאי ודאי מידי מוציא ספק לב"ש

מחצה הודאי מידי מוציא דהספק אשכחן דהתם הבית דנפל

שתו שלא עד בעליהן דמתו ממתניתין ליה לאותיב ה"ל

כולה. הודאי מידי מוציא הספק דהתם

דמתניתין "כתובה" ברש"ימכתובהצ"לולותביה הוא וכן

יא. סימן ח"ב הרשב"א בשו"ת הוא וכן הרמב"ן ובחדושי

הנכנסים נכסים ושבקה בכתובתה יעשה מה מתה ה"ק

וכו' יחלוקו בש"א עמה שבקוהיוצאים לבסוף אם תימה

בכתובתה" יעשה "מה השאלה על משיב ואינו כתובה דין
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מן למוחקה צריך היה זו שאלה במשנה לנו שנה למה א"כ

אומ הוא היאך ועוד גביהמשנה, והא כתובה דין דשבק ר

קתני lradב"ה iyxei zwfga daezkב"ה גבי ואדרבה

קתני אח"כ ורק כתובה דין oi`veideהקדים miqpkpd miqkp

a`d iyxei zwfga dnrמה מרבותיהם קבלו לא דב"ש ונ"ל .

אבל עמה ויוצאין הנכנסים נכסים דין רק וקבלו כתובתה דין

ויוצאין הנכנסים נכסים ודין כתובה דין מרבותיהם קבלו ב"ה

תנא לפיכך אחת במשנה אצלם היה שניהם ודין עמה

ואמר הקדים וב"ה ב"ש דברי שהביא לפני dznדמתניתין

dnr oi`veie miqpkpd miqkpae dzaezka dyri dnב"ה דהא

נכסים על אלא משיבין אין ב"ש מיהו שניהם על משיבין

דקאמר והיינו כתובה דין מרבותיהם קבלו דלא וכו' הנכנסים

ושבקה בכתובתה יעשה מה מתה ב"שה"ק אצל כלומר

כתובתה. על תשובה בידם היתה שלא שבקה

דייקא נמי מתניתין אשי רב בנכסיםאמר רק איירו דב"ש

כלל בכתובה איירו ולא עמה ויוצאין יחלוקוהנכנסים דקתני

עם האב יורשי קתני ולא האב יורשי עם הבעל יורשי

הבעל עיקריורשי הוא פירושו "עם" שאומר מקום כל

"ראובן נאמר אם למשל לו. טפל להיות אחר אליו ומצטרף

ומשום לו, נטפל וראובן עיקר שמעון הרי שמעון" עם הלך

דמשמע תלמידו" עם הלך "הרב נאמר לא לעולם כך

הרב" עם הלך "התלמיד אלא לו נטפל והרב עיקר התלמיד

חז"ל דרשו ומכאן לו. טפל והתלמיד עיקר הרב דמשמע

ע"א) ס"ב מציעא `cg(בבא ciae jxca oikldn eidy mipy

cg` dzey m`e mizn mdipy oizey m` min ly oeziw odn

aeyil ribn odnעקיבא רבי jiigלימד jnr jig` ige

jxiag iigl oincewדכתיב "jnr"דכיון jig` igeמשמע

קודמין. שחייך ומכאן לך טפל והוא לו וקודם עיקר אתה

ואם בידם ממונו שהרי הבעל יורשי מוחזקין כתובתה בדמי

לא הכתובה בדמי לחלוק צריכין הבעל ויורשי האב יורשי

יורשי דמשמע האב" יורשי עם הבעל יורשי "יחלוקו נאמר

ולחלוק להן להטפל באין הבעל ויורשי בכתובה עיקר האב

שיורשי הבעל" יורשי עם האב יורשי "יחלוקו אלא עמהם

האב ויורשי עיקר והם הכתובה בדמי המוחזקין הם הבעל

הנכנסים בנכסים אבל עמם, ולחלוק עמהן להטפל באין

באו בעלה שמת שמיד האב יורשי מוחזקין עמה ויוצאין

אף שמתה ועתה לה לשומרם בנכסיה והחזיקו האב יורשי

הבעל ויורשי האב יורשי אם הלכך בידם הנכסים הרי היא

האב "יורשי יחלוקו נאמר לא הללו בנכסים לחלוק צריכין

הללו בנכסים עיקר הבעל יורשי דמשמע הבעל" יורשי עם

"יחלוקו אלא עמם ולחלוק להם להטפל באין האב ויורשי

עיקר האב יורשי דמשמע האב" יורשי עם הבעל יורשי

וכיון עמם. ולחלוק להם להטפל באין הבעל דקתניויורשי

האב"בש"א יורשי עם הבעל יורשי דמשמע"יחלוקו

ולחלוק להם להטפל באין הבעל ויורשי עיקר האב יורשי

דבהם מיירי עמה והיוצאין הנכנסים דבנכסים ש"מ עמם

הבעל יורשי שבה בכתובתה מיירי ולא עיקר האב יורשי

עיקר.

ד"ה האירוסיןרש"י מן שנפלה יבמה זיקת ארוסה זיקת

ארוסה ספק ***בא"ד"עושה" דלגביכצ"ל. ואע"ג

"בה" כח שום לו אין ***ד"הנכסים ספקכצ"ל. עושה

נשואה "דבודאי" דכיון לעיל כדפרישית כצ"לנשואה

משום***ד"ה "טעמייהו" אי לעולא רבה ליה אמר

***בא"ד "דאלימאכצ"ל. ברישא דב"ש טעמייהו ש"מ

דילה ***ד"החזקה" "והללו"כצ"ל. ומתה הואיל סיפא

***ד"הבאין נכסיםכצ"ל. אין לו וכו' הבית נפל

***ד"ה"ולמורישיו" וכו'כצ"ל. ודאי האב יורשי

"יורשיו" לפני נופלים ***ד"המסתמא דמיכצ"ל. כגבוי

שמוחזק "וכמו" ***בא"דוכמיצ"לוכו' קמו. הן והרי

"דמי" בנכסים ומוחזקים הבן צריךדמימילתבמקום

***ד"ה וכו'למחוק. "קאמרי" הבית נפל וגבי וכו' אלא

כלוםשה "אינו" וב"ח וכו' זה "בן" הוחזק לא כצ"ל.רי

מספק***ד"ה "החזיקום" לפיכך וכו' כצ"ל.ואביי

לאו***ד"ה "דטעמייהו" וכו' נמי ומ"מדיקא כצ"ל

בדרך פירשנו לגמ' ובפירושנו הגמ' פשט אינו בזה פירוש"י

***ד"ה פשוטה. משוםאחרת לאו "ותרצה" וכו' אביי

"דליתה" משום וסיפא קיימת היא כצ"ל.דברישא

הוותוד"ה לב"ה ואפ"ה נשואה ספק עושה נשואה זיקת

האב יורשי היאבחזקת דספיקא כיון אמרי לא ואמאי

התוס' מתרצים להחזיקיחלוקו לנו שיש עדיפא דחזקה

השבט אותו בחזקת כללנחלה הכא ליכא נכסים חזקת אבל

והוא בגוף היא בשוה בנכסים מוחזקין היו ובעלה שהיא

ולא מוחזקין יורשיה לא ובעלה היא שמתו והשתא בפירות

הבעל. יורשי

בפרקד"ה הכי ליה אית גופיה אביי וכו' ב"ש קסברי

שנפלו ולמההאשה לרבה אביי מקשה מאי קשה וא"כ

יתרץ דמי כגבוי לגבות העומד שטר לו יתרץ שרבה הוצרך
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טעם אביי ידע לא מעיקרא התוס' מתרצים הכי, בעצמו אביי

ורק סברהזה מרבה דשמע דעתו.לבתר על נתקבל

שיניהד"ה בין אצבע נתנה היא דהתם אור"י וכו' בש"א

נשכה אחר לא בידה שיש נשיכה כלומר ע"א נב כתובות

עצמה ונשכה שיניה בין אצבע נתנה היא שנסתרהאלא

בעלה על עצמה תסתרmlerlואסרה שאם היתה שיודעת

שהיא וכיון לבעלה מותרת להיות ולחזור לשתות יכולה אינה

סברא אין בעלה על שאסורה זה מצב עצמה על הביאה

היא תפסיד אלא כתובתה דמי בעלה הכאשיפסיד אבל

בשתיה ליבדק יכולה היתה שנסתרה באותובשעה שהרי

אלא בעלה על עצמה לאסור נתכוונה ולא היה חי בעלה זמן

אינה לפיכך לבעלה מותרת שהיא ולהוכיח לשתות נתכוונה

כתובתה. "יש"מפסידה יבם ושומרת דבארוסה ועוד

דת על כעוברת המהר"םלחושבה שהגיה וכפי כצ"ל

ע"א עב בכתובות כדתנן כתובה בלא יוצאה דת על ועוברת

התם כדקאמר ליבדק יכולה שאינה כהבגמ'כיון סוטה

ע"א.

ע"א כידהדלב"האביי(כצ"ל)קסברגמראלט דכיוןידו

בנכסים, שוה שניהם יד לכן שלה והקרן פירות אוכל שהוא

במקומו קם היבם אם לן מיספקא יבם לפני ונפלה מת ואם

ודאי ויבם כידה ידו הוי דבעל וכיון פירות לאכול בעל של

היבם מיד עדיפא ידה אמרינן הלכך עצמו מדבעל כוחו גריע

מוציא ספק דאין אכיל לא ומשו"ה ספק ואיהו ודאי דאיהי

מוחזקת שהיא נמצא פירות אוכל דאינו וכיון ודאי, מידי

בחזקת נכסים מתה אם לפיכך מוחזק אינו והוא בקרקע

לה דנפלו היכא וכ"ש כלום, הבעל ליורשי ואין האב יורשי

מידה עדיפא דבעל ידו סברי וב"ש יבם. שומרת כשהיא

היא מ"מ פירות אלא בהם אין ולבעל שלה דקרקע דאע"ג

לחרוש לשדותיה יורדת שאינה כלל בקרקע מוחזקת אינה

כל מנהל הוא אלא מאומה בעלה עם יודעת ואינה ולזרוע

אחרים בשדה העובד לאריס דמי ולא לבדו הקרקע ענייני

הקציר ועל החרישה על לפקח לשדה יורד השדה בעל דהתם

שלו פירות למכור יכול שהבעל ועוד השדה תבואות ולמוד

ונפלה מת אם הלכך שלה, קרקע למכור יכולה אינה והאשה

לאכול הבעל זכות יורש היבם אם לן ומיספקא יבם לפני

אוכל היה מידה עדיפא ידו שהיתה דבעל כיון אמרינן פירות

האי ליהוי לא מדבעל כוחו גריע יבם והרי השדה פירות כל

הבעל שהיה כמו הפירות כל יאכל ולא כידה ידו אלא יבם

אוכלת והיא מחצה אוכל שהוא וכיון פירות מחצה אלא אוכל

יחלוקו, מתה אם ולפיכך בנכסים מוחזקין שניהם הרי מחצה

היה לא דבעל יבם שומרת כשהיא לה שנפלו בנכסים אבל

אמרת אי דאפילו כלל מהם אוכל אינו היבם אף מהם אוכל

ומשו"ה כלל זכות לבעל היה לא באלו הבעל זכות דיורש

וקיים. ונותנת שמוכרת לב"ה ב"ש אימודים רבא א"ל

דידו פליגי לא דכ"ע דבעל תחתיו כשהיא לה דנפלו

מידהדבעל אלאעדיפא לבעל ואין שלה דקרקע דאע"ג

יורדת אינה שהיא עדיפא דבעל ידו חזקה לעניין מ"מ פירות

מת אם הלכך הקרקע, ענייני כל מנהל והוא כלל לשדותיה

הבעל זכות ירש היבם אם לן ומיספקא יבם לפני ונפלה

היה מידה עדיפא ידו שהיתה דבעל כיון אמרינן פירות לאכול

ליהוי לא מדבעל כוחו גריע יבם והרי השדה פירות כל אוכל

שהיה כמו הפירות כל יאכל ולא כידה ידו אלא יבם האי

והיא מחצה אוכל שהוא וכיון פירות מחצה אלא אוכל הבעל

מתה אם ולפיכך בנכסים מוחזקין שניהם הרי מחצה אוכלת

האב. יורשי עם הבעל יורשי שיחלוקו ב"ה אידימודים אלא

יבם שומרת כשהיא לה כשנפלו היבםואידי אין ולכו"ע

במקומו קם דיבם אמרת אי דאפילו הללו נכסים פירות אוכל

בנכסים הא – לבעל שהיתה פירות אכילת זכות וירש דבעל

זו זכות היבם ירש ומנין פירות אכילת לבעל היתה לא הללו

עצמו. לבעל היתה מאמרשלא בה עבד דלא ואיןרישא

לא לבעל אפילו דהא פירות אכילת זכות הללו בנכסים ליבם

אינו והיבם בנכסים מוחזקת היא ולפיכך בהם זכות היתה

קתני ולכן בהם miiweמוחזק zpzepe zxkeny micenוסיפא

מאמר(כצ"ל) בה הללודעבד מנכסים פירות אוכל והיבם

לבעל היתה לא דהא לבעל שהיתה זכות דירש משום ולא

דמאמר כאשתו דנעשית משום אלא הללו בנכסים זכות

דשניהם כידה ידו הרי פירות אכיל דאיהו וכיון קונה לב"ש

עם הבעל יורשי יחלוקו מתה אם ולפיכך בנכסים מוחזקין

א"כ כאשתו ונעשית קונה לב"ש מאמר אי וא"ת האב. יורשי

מוחזק דאיהו נמצא אכלה לא ואיהי הפירות כל אכיל איהו

בחזקת נכסים למימר ה"ל יחלוקו ואמאי מוחזקת לא ואיהי

תירוץ הבעל, לב"ש(כצ"ל)קסבריורשי מאמר רבא

לדחות ארוסה ודאי נשואה וספק ארוסה ודאי עושה

בנכסים לחלוק נשואה וספק ולאכולבצרה היבמה עם

אכלה ואיהי פירות מחצה אכיל דאיהו וכיון פירות מחצה

לפיכך בנכסים מוחזקין דשניהם כידה ידו הוי פירות מחצה

סברי ב"ה אבל האב. יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו מתה אם
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הבעל זכות ירושת דמצד אוכל אינו והיבם קונה אינו דמאמר

הללו בנכסים פירות אכילת זכות לבעל היה לא דהא כאן אין

קונה אינו דמאמר פירות אכילת זכות לו אין עצמו ומצד

מוחזקת לבדה שהיא נמצא הפירות כל אוכלת והאשה

ב"ה אמרי לפיכך הללו zwfgaבנכסים 'eke miqpkpd miqkp

a`d iyxei.

קונה "אינו" לב"ש ***מאמר נמיכצ"ל. "בעיא" אלא

כצ"ל.חליצה

יוצאין ומאי נכנסין דקתנימאי דהא משמע פשוטו לפי

"dnr oi`veie oiqpkpd" miqkpבנכסי מיירי דלא לציין כדי הוא

הנכסים אין מבעלה וכשיוצאת בכתובה ששמום ברזל צאן

אותם ששמו כפי שויים דמי מקבלת אלא עמה יוצאין

ובין פיחתו בין לבעל נשארים עצמם והנכסים בכתובה

עמה ויוצאין עמה שנכנסים מלוג בנכסי מיירי אלא הותירו

המשנה שהםmiqkpופירוש dnrשרגילות oi`veie miqpkp,

והיינו מלוג". "נכסי בקיצור קתני לא אמאי תימה זה מיהו

יוצאיןדקדייק ומאי נכנסין קתנימאי "miqpkpdאמאי miqkp

"dnr oi`veieמאי ידענא ואנא מלוג" "נכסי בקיצור ליתני

הבעלנינהו, מרשות ויוצאין הבעל לרשות נכנסין לאו

האב dnrכלומרלרשות oi`veie oiqpkpd miqkpפירושו אין

אלו נכסים פירושו אלא עמה ויוצאין נכנסין שהם שרגילות

לו והכניסה נשואה היתה כבר כלומר עמה ויצאו נכנסו כבר

אביה לרשות מרשותו יצאו וכשמת אביה מבית אלו נכסים

ללמדך באה לא עמה" ויוצאין "הנכנסין ששנתה והמשנה

ללמדך באה אלא ברזל צאן בנכסי ולא מלוג בנכסי דמיירי

הנישואין מן ביבמה אלא האירוסין מן ביבמה מיירי דלא

עמה. יצאו וכשמת בעלה לרשות נכסיה נכנסו שכבר

ולפירות בחייה לפלגו מיתה ולאחר בגופה כיוןאדמיפלגי

או פירות אוכל זה יבם אם הוי פלוגתייהו דעיקר סבר דאביי

מחצה אוכל זה יבם דלב"ש הנכסיםלא ולפיכך פירות

יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו מתה אם ולכן שניהם בחזקת

בחזקתה נכסים ולפיכך פירות אוכל דאינו סברי וב"ה האב

קתני אמאי א"כ האב יורשי בחזקת הנכסים מתה אם ולכן

מיתהפלוגתייהו ולאחר אלאבגופה מחלוקתם עיקר שאינו

מחלוקתם מעיקר יוצא פועל ולפירותרק בחייה ליפלגו

אוכל אינו ובה"א פירות מחצה אוכל היבם בש"א ליתני

*** מחלוקתם. עיקר מידישהוא לא שהיהותו כיון כלומר

עוד לשנות צריך היה לא ולפירות בחייה מחלוקתם שונה

דהיבם דלב"ש ידענא דאנא מיתה ולאחר בגופה מחלוקתם

מתה אם ולפיכך שניהם בחזקת נכסים הוו פירות אכיל

אוכל דאינו ולב"ה האב יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו

בחזקת נכסים מתה אם ולפיכך בחזקתה נכסים הוו פירות

אחר. בעניין פירש ורש"י האב, יורשי

אמר ויבמה לאשה לו ולקחה וכתיב" "הואיל סד"א

ועדיין וכתיבהמיליםרחמנא המעתיקים"הואיל שיבוש "

יבום הלכות לא סימן ה"ג בספר הוא וכן למוחקם וצריך הם

*** שכא. עמ' עליהוחליצה הראשון" "יבומי צ"לועדיין

הראשונים ע"איבומין כ ודף ע"ב יט לעיל הוא וכן

ובספר תתקלח רמז תצא כי ובילקו"ש ע"א פב ובכתובות

שכא. עמ' וחליצה יבום הלכות לא סימן גדולות הלכות

עליה*** רחמנא "דרמיא" הואמצוה וכן רמא צ"ל

דלעיל, ה"ג ובספר דלעיל ובילקו"ש ע"א פב בכתובות

הטיל והכא הטיל פירושו "רמא" מוטלת פירושו "רמיא"

למימר. בעי

וכו' כתובתה שתהא אבלובלבד כתובה לה כותב היבם

הראשון, מנכסי יהיה הכתובה שפירעון בכתובה וקבעיכותב

השמיםומשני,מ"ט מן לו הקנו אשהאשה שקונה אדם כל

לא זה יבם אבל לכתובתה נכסיו משעבד כרחו על מרצונו

ולפיכך אותה לו הקנו השמים מן אלא זו אשה קונה מרצונו

לכתובתה, נכסיו לשעבד צריך הראשוןאינו מן לה לית ואי

נכסים לראשון משנישאין לה להתקינו כותב כלומר

כך כתובתה לדמי אחראין עצמו נכסי שיהיו בכתובה

דאי חדא טובא, בהא לי וקשיא רש"י. לפי הסוגיא מתפרשת

הכתובה שפירעון בה וכותב כתובה לה כותב שהיבם אמרת

נכסי הלא בכך הרויח מה א"כ הראשון בעלה מנכסי יהיה

הוא. גדול דוחק בתוס' בזה שתירצו ומה לעצמו, הוו המת

שתהא ובלבד בכתובה למיכתב ה"ל פירושו דלפי ועוד

דקאמר הא ועוד אחי. נכסי על לוכתובתה הקנו אשה מ"ט

השמים ישעבדמן ולמה אותה לו הקנו כרחו בעל כלומר

דאם כרחו בעל אותה לו הקנו לא הא ותימה לכתובתה נכסיו

ישעבד לא אמאי בה דחפץ וכיון לחלוץ יכול בה רוצה אינו

דלשון ועוד הראשוןנכסיו. מן לה לית משמעואי לא

ואי הל"ל דא"כ נכסים לראשון ליה לית ואי למימר דאתא

דלית משמע מראשון" "לה לית ואי אבל לראשון" "ליה לית

מן כתובה קתנילה ע"א נב דלקמן ועוד xhyהראשון.

zipelt zi ziliaw ipelt xa ipelt `p` cvik oinai zaezk

iqkp lr dzaezk `dzy calae ie`xk dqpxtle oefl ilr iznai

oey`xd dlraכתובה תנאי כל לה כותב אינו אמאי ותימה
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בכתובה נכתבין האיש דברי כל הא ועוד דאשה בכתובה כמו

) ארמי eke'בלשון ziliaw ipelt xa ipelt `p`היה לא וא"כ (

לומר oey`xd"לו dlra iqkp lr dzaezk `dzy calae"

לפרש נ"ל לכן הקודש. וכו'בלשון כתובתה שתהא ובלבד

לה שכתב כתובה עם ונשארת כתובה לה כותב אינו היבם

ע"א פא בכתובות בפירוש רש"י כתב וכן הראשון בעלה

אות קסו סימן אה"ע טור בב"ח כתב וכן בגט מגרשה ד"ה

וקבעי טעמאב, ומשנימאי השמים, מן לו הקנו כלאשה

תלוי וברצונה עצמה את לו מקנה היא אשה הנושא אדם

ליה והוות דא כלתא "וצביאת בה למיכתב ושייך הדבר

כ לאלאינתו" זה יבם אבל בכתובה לכתוב שרגילין מו

אותה לו הקנו השמים מן אלא עצמה את לו הקנתה היבמה

עליה בא רוצה אינה ואפילו בעלה את שהמיתו ע"י לאשה

והוות דא כלתא "וצביאת בה למיכתב שייך ולא אותה וקונה

לאינתו". להליה לית הראשוןכתובהואי יבמהמן שהיא

האירוסין להמן קלהכתובהתקינו תהא שלא כדי משני

להוציאה ע"אבעיניו נב לקמן דקתני והא .zaezk xhy

ilr iznai zipelt zi ziliaw ipelt xa ipelt `p` cvik oinai

dlra iqkp lr dzaezk `dzy calae ie`xk dqpxtle oefl

oey`xdנוסח כל בה כותב אינו שהרי היא ממש כתובה לאו

לה כותב דאינו אע"ג אלא כתובה תנאי וכל לכתובה הראוי

חייבוהו מ"מ כתובתה היא הראשון מן וכתובתה ממש כתובה

אותה ולפרנס לזון מתחייב שהוא שטר לה לכתוב חכמים

בעלה נכסי על כתובתה שתהא "ובלבד בה דסיים והא

הוא הברייתא דברי אלא הוא הכתובה מנוסח לאו הראשון"

תנאי כל עם ממש כתובה לכתוב אותו מחייבין דאין הא וה"ק

ולפרנס לזון התחייבות רק אלא דעלמא אשה כמו כתובה

כגון הראשון מבעלה כתובה לה שיש בתנאי הוא אותה

לה שאין האירוסין מן יבמה אבל הנישואין מן יבמה שהיא

ממש כתובה לה לכתוב היבם חייב הראשון מבעלה כתובה

שאין לומר המשנה שכוונת כיון וא"ת אשה. כתובת ככל

שכתב כתובה עם נשארת והיא כלל כתובה לה כותב היבם

כתובתה שתהא "ובלבד קתני אמאי א"כ הראשון בעלה לה

כתובתה שתהא ובלבד למיתני ה"ל הראשון" בעלה נכסי על

ליבם דאסור קמ"ל אורחיה אגב דמילתא וי"ל הראשון, מן

אלא היבמה הסכימה אם ואפילו הראשון נכסי כל למכור

כתובתה שיעור כדי הראשון מנכסי להשאיר הוא חייב

כתובתה. לפרוע מהיכן לה שיהיה כדי הראשון לה שכתב

יהא שלא ותיקנו חזרו אח"כ אבל הדין מעיקר זה וכל

"וצביאת בה לכתוב שייך וממילא מרצונה אלא מייבמה

עיין ליבמה כתובה כותב שהיבם ותיקנו וחזרו דא" כלתא

לעיל. שצייננו בב"ח

לייבםמשנה בגדול קודמתמצוה יבום מצות סברא מתניתין

בגמ' דאמרינן וריב"ל יוחנן רבי סברי וכן חליצה למצות

cg l"aixe opgei iax da ibilt lecb zvilge ohw z`ia xnzi`

'eke ohw z`ia xn`לכו"ע גדול וחליצת גדול דביאת ומוכח

*** עדיפא. גדול רצהביאת לא לייבם בגדול מצוה

ואומרים גדול אצל חוזרין רצו לא האחין כל על מהלכין

ייבם או חלוץ או מצוה עליך שהיתהלו ראשונים משנת זו

כשהיה ולפיכך הגדולה כנסת מאנשי זו בלשון בידם מקובלת

היה הים במדינת או שוטה או חרש או קטן האחין אחד

או לחלוץ אותי לכוף לכם אין לומר הגדול לייבם פה פתחון

שנינו במשנה שהרי לאלייבם האחין כל על "מהלכין

חלוץ או מצוה עליך לו ואומרין גדול אצל חוזרין רצו"

ייבם אואו לחלוץ לכופו גדול אצל חוזרין דאין משמע

היה אם אבל רצו ולא האחין כל על שהלכו אחר אלא לייבם

שהרי לכופו גדול אצל חוזרין אין שוטה או חרש או קטן אח

זה קטן דדילמא רצו ולא האחין כל אצל הלכו לא עדיין

לייבמה וירצו יתרפאו ושוטה חרש או לייבמה ירצה כשיגדל

לפיכך לייבמה, ירצה כשיבוא שמא הים שבמדינת זה ואח

אחרונים תנאים להם וכו'שנו עד בקטן דהאתלה לומר

אא"כ לכופו גדול אצל חוזרין דאין ראשונים במשנת דשנינו

שהויי זה בהילוך כשאין היינו רצו ולא אחין כל אצל הלכו

או קטן מהן דאחד כגון מצוה שהויי בו כשיש אבל מצוה

יבם אחריו. להלך צריכין אין הים במדינת או שוטה או חרש

שלא אמתלות מבקש היה יבמתו את לייבם רוצה היה שלא

בעלה מנכסי כתובתה גובה לה שחולץ דכיון לה לחלוץ

לו שנפלו הראשון נכסי מפסיד היבם ונמצא הראשון

בירושה.

כלוםגמרא לאו קטן ביאת גדול ביאתהיאבמקום ודאי

ע"א כד לעיל כדתנן גדול במקום ואפילו היא מצוה m`eקטן

dkf ohwd mcwחשובה הקטן ביאת אין גדול במקום ר"ל אלא

*** בגדול. דמצוה כך "מחזירין"כל רצה לא צ"לתנן

***מהלכין האחין. "אצל" מהלכין כלצ"לוקתני .על

לייבם,לא*** ולא לחלוץ רצה חןלא נשאה שלא לפי

מנכסי כתובתה גובה לה יחלוץ ואם לייבמה רצה לא בעיניו

לחלוץ. נמי רצה לא לפיכך מפסיד והיבם המת
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האחין*** גבי ***דכוותיהצ"ל"דכוותה" אמאי.

לדידהו ליכפייה למיכפייה גדול אצל קראוחוזרין תחילה

וכיון שייבמנה לבו על הדיינים ודברו לב"ד לבוא לגדול

וקראו לביתו שילחוהו לחלוץ ולא לייבם לא רצה שלא

לא הם דאף וכיון לייבם או לחלוץ ירצו אולי אחיו לשאר

בב"ד כאן כבר שהם לדידיהו ליכפייה לייבם ולא לחלוץ רצו

כאן. שאינו גדול אצל לחזור ב"ד את מטריחינן ואמאי

דילמא נינטר לו שומעין אין אמאי עדיפא קטן ביאת ואי

ומייבם לאוגדיל קטן ביאת גדול דבמקום אמרת אי בשלמא

לכוף לנו עדיף טעמי דמתרי לו שומעין אין משו"ה היא כלום

חדא וייבמנה זה שיגדל מלהמתין לה לחלוץ הגדול את

משהינן לא בכדי מצוה דשהויי ועוד עדיפא גדול דחליצת

דילמא שיגדל עד ליה נינטר עדיפא קטן ביאת אמרת אי אלא

בשביל מצוה ושהויי לכתחילה מצוה מקיים ונמצא ייבמנה

ליה ודחי משהינן. ודאי לכתחילה" "מצוה ולטעמיךלקיים

משהינן לכתחילה" "מצוה לקיים כדי מצוה דשהויי דאמרת

דקתני לוהא שומעין אין הים ממדינת שיבוא עד ובגדול

לואמאי שומעין אתיאין דילמא ומייבםהגדולנינטר

על אלא בייבום, מצוה ולכתחילה בגדול מצוה דלכתחילה

לומר משהינןכרחך לא מצוה שהויי בין"כל" כלומר

"מצוה לקיים בשביל מצוה שהויי ובין בכדי מצוה שהויי

הגהת ע"פ פירשנו ***אומנם משהינן. לא לכתחילה"

מה כפי כאן והעתקתי לפרש בילדותי כתבתי כך כי הגיליון

הדפוס גירסת לפי מיהו אז אתישכתבתי דילמא נינטר

פירושווחליץ והכי שפיר אתי אתינמי דילמא גדולנינטר

ניכפנו כרחו על לייבם ירצה לא דאמרתוחליץואפילו וכיון

הוה משהינן לכתחילה" "מצוה לקיים בשביל מצוה דשהויי

מצוה ועביד לחלוץ ונכפנו שיבוא עד ליה למינטר לן

בגליון שכתוב ומה בגדול, מצוה דלכתחילה l"vלכתחילה

maiineמדוייקות נוסחאות פי על ואם כלל מוכרח אינו

סברינן לא אנן כן הגיה מסברא ואם נקבל כן הגיה שמצא

ליה.

ד"ה קנירש"י מאמר וכו' מאמר בה דעבד וסיפא

אחין ארבעה בפרק ***ד"ה"כדתנן" רבאכצ"ל. וקסבר

אחותה "לדחות" בצרה לדחות לה "משוו" ארוסה וכו'

לה "משוו" נשואה כודאי לא מיהו וכו' כצ"ל.משום

"אותך"***ד"ה ייבם שמא וכו' .אותהצ"לובגדול

"ייבמוה"***ד"ה אולי וכו' לחלוץ ***ד"האלא כצ"ל.

למיחלץ דלמכפייה פשיטא וכו' גדול אצל חוזרין ואמאי

ונכפינן גדול"הוא" אצל דחוזרין הא ודאי הא ור"ל כצ"ל,

לכפותו לב"ד רשות אין דאייבום לייבם לכפותו בשביל אינו

בהדיא eznaiדכתיב z` zgwl yi`d uetgi `l m`eמשמע

לייבם לכפותו לב"ד רשות ואין תליא ורצונו בחפצו דייבום

למכפייה גדול אצל דחוזרין דהא פשיטא אלא רצונו נגד

הוא. למיחלץ

רבהתוד"ה גרס אחין ד' פ' לעיל וכו' נשואה כלומרוספק

***בא"ד רבא. ולא רבה לגרוס יש תשובתולעיל דמתוך

יורשה דאין דמודה לב"שמשמע מאמר רבה בעי דהתם

למאי אביי עליו ותמה עושה נישואין או עושה אירוסין

חייא רבי תני הא לה וליטמא ליורשה אילימא הלכתא

דרבנן מאמר יורשה בעלה אין דאורייתא ארוסה דאפילו

התם ואמר eke'מיבעיא dtegl dxiqn oiiprl l"`אמר כלומר

ולא לחופה מסירה לעניין רבה ומדהשיבו לאביי, רבה ליה

לעניין קני לב"ש מאמר דדילמא ליורשה לעניין לעולם א"ל

אי לב"ש דמאמר לאביי מודה דרבה משמע קונהירושה נו

לעיל גרסינן שלנו בדפוס ואומנם ירושה. oiiprlלעניין `l`e

'eke dtegl dxiqnכבר אבל אביי דברי המשך שהוא ומשמע

היא הנכונה דהגירסא לעיל בפירושנו oiiprlכתבנו l"`

'eke dtegl dxiqnמדברי שמוכח וכמו רבה תשובת והיא

הללו. התוס'

ודאיד"ה איהי לה דהויא וכו' מתה דקשיא "ואע"ג"

בה בעבד רישא" "לאוקמי בעי לא ומ"מ ספק "ואיהו"

אמוראי בה "דאיירו" משום כצ"ל.וכו'

בכךד"ה מרויח ומה וא"ת השמים מן לו הקנו אשה

היבםהיבם שירויח בשביל לא בגמ' שפירשנו פירוש לפי

הראשון" בעלה נכסי על כתובתה שתהא "ובלבד אמרו

לכתוב אפשר שאי מפני אלא כלום בכך מרויח אינו דבאמת

דא. כלתא וצביאת שם ולכתוב משני כתובה לה

משמעד"ה שיתרפא עד קאמר מדלא ושוטה ובחרש

לפי "לו" שומעין אין לאלתר לייבם תלה כצ"לדאפילו

או חלים ופעמים שוטה דפעמים אח לו היה אם אפילו ור"ל

או חלים אחיו שהיה ובזמן שומע ופעמים חרש דפעמים אח

לו, שומעין אין מייבמה אחי הרי להם אמר שאיןשומע לפי

אותה אשהחוסמין שאין למי להתייבם אותה כופין אין

ייבום מצות בו יש הדין דמן ואע"ג לינשא מסכמת רגילה

ע"א, ד לעיל שחיןכדאיתא מוכה למינקט דה"מ וה"ה
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לינשא מסכמת רגילה אשה ואין יבום מצות בו יש נמי דהוא

לו.

ע"ב דאמריגמראלט ***איכאצ"ל"אית" אמרינן. כי

הדדי כי חליצה לעניין אבל יבום לעניין בגדול מצוה

וכיוןנינהו הבכור" "והיה מדכתיב ילפינן בגדול דמצוה

ויבמה לאשה לו "ולקחה דכתיב ייבום אצל קרא דסמכיה

אבל אבכור קרא קפיד דוקא יבום דגבי משמע הבכור" והיה

*** נינהו. הדדי כי חליצה גדולגבי גבי צ"ל"דכוותיה"

***דכותייהו לדידהו. .לכפינהוצ"ל"לכפייהו"

לדידהו לכפינהו למכפייה גדול אצל חוזרין אמאי אלא

אצל חוזרין משו"ה עדיפא גדול דחליצת אמרת אי בשלמא

אמאי נינהו הדדי דכי דאמרת לשיטתך אלא למכפייה גדול

בב"ד נמצאים שכבר אלו את לשלוח ב"ד את מטריחינן

אחים להנך ליכפינהו לחלוץ לכופו לגדול ולקרוא ולחזור

ומשני בב"ד, כאן רמיאשכבר דידיה עליה דמצוה כיון

כייפינן הדדילדידיה כי קטן וחליצת גדול חליצת לעולם

לדידיה רמיא דידיה עליה ייבום דמצות כיון מיהו נינהו

לייבם. יבוא לחלוץ שנכופו מתוך אולי כייפינן

נינטר לו שומעין אין אמאי עדיפא גדול חליצת ס"ד ואי

וחליץ אתי למ"דדילמא לאקשויי ליכא מהאי הא ותימה

לא גדול חליצת למ"ד אפילו קשיא דהאי עדיפא גדול חליצת

דהא ומייבם אתי דילמא נינטר לו שומעין אין אמאי עדיפא

ליה וכדדחי עדיפא לכו"ע דגדול inpייבום i` 'eke jinrhile

dl maiine edi` iz`דגדול דייבום דאע"ג סבר דהשתא וי"ל .

הים ממדינת הגדול האח אתי דילמא להמתין לנו אין עדיפא

כבר הסתם מן הים במדינת והוא הוא דגדול דכיון לה ומייבם

להמתין לנו יש מיהו זו את לייבם ירצה ולא אשה נשא

ליה ודחי לה וחליץ אתי `izדילמא inp i` 'eke jinrhile

dl maiine edi`לנו יש אשה נשא כבר הסתם דמן דאע"ג

שמא או אשתו על ולהוסיפה זו לייבם ירצה שמא לו להמתין

מתה. או אשתו גירש

"משהינן" לא מצוה שהויי כל המקשןאלא ר"ל כצ"ל,

איןדאמר הים ממדינת שיבוא עד בגדול תלה ת"ש

אין אמאי עדיפא גדול חליצת ס"ד ואי לו שומעין

לו ודאישומעין שוה כולם דחליצת אמרת אי דבשלמא סבר

מצוה דשהויי לה וחליץ גדול אתי דילמא להמתין לנו אין

אמאי עדיפא גדול דחליצת אמרת אי אלא משהינן לא בכדי

ני לו שומעין מצוהאין והוי לה וחליץ גדול אתי דילמא נטר

לכתחילה" "מצוה לקיים כדי מצוה ושהויי לכתחילה

ליה ופריך כדיוליטעמיךמשהינן, מצוה דשהויי דאמרת

משהינן לכתחילה" "מצוה איןלקיים שיגדיל עד בקטן

אתי נמי אי ומייבם גדיל דלמא נינטר אמאי לו שומעין

ומייבם ואמאיאיהו לכתחילה הוי ייבום מצות לכו"ע דהא

ייבום מצות לקיים כדי למצוה משהינן כרחךאלאלא על

משהינן לא מצוה שהויי לקיים"כל" כדי ובין בכדי בין

*** לכתחילה. "ומייבם"מצוה איהו אתי נמי כצ"לאי

למה. יודע ואיני ליה מחקו שלנו ובדפוס

בעית אי חלוץ בעית אי "ליה" אמר דרב לקמיה אתו כי

רחמנאייבם תלא אה"עבדידך ובב"י בריף הוא וכן כצ"ל

כלומר א, אות קסה אתוסימן ויבמהכי דרביבם לקמיה

ליה ייבםליבםאמר בעית אי חלוץ בעית תלאאי בדידך

איתמררחמנא ד"ה תתקלח רמז תצא כי פרשת ובילקו"ש ,

גרס ליבמתו "אתא"החולץ והחבריםכי טפי. שפיר ואתי

חלוצו"הגיהו "בעיתו אי להו אמר דרב לקמיה אתו כי

רחמנא תלא בדידכו" יבמו "בעיתו ד"כיאי שסברו לפי

נטרונאי רב ובתשובות דעלמא. יבמין אתו כי היינו אתו"

גרס תקמא סימן "להו"גאון אמר דרב לקמיה "אתו" כי

וכו' בעית קדמוניםאי (גאונים הגאונים בתשובות אבל ,

לד) וכו'סימן בעית אי להו אמר דרב לקמיה אתי והואכי

המעתיקים. שבוש ודאי

ייבם בעית אי חלוץ בעית אי ליה לךצ"לאמר ניחא אי

חלוץ לא ואי הנ"לייבם בילקו"ש הוא וכן ברי"ף הוא וכן

הוא וכן הנ"ל הגאונים ובתשובות נטרונאי רב ובתשובות

*** בעיברא"ש. "אי חפץ אם הא האיש יחפוץ לא ואם

ייבם בעי" אי וצ"לחליץ הוא מייבםשבוש חפץ אם הא

בילקו"ש שנדפס מה ומ"מ וברא"ש הנ"ל בילקו"ש הוא וכן

"ייבם"וברא"ש חפץ .מייבםצ"להא

יבמה "פלוני" ית אקרבת פלוני בת ברצ"לפלונית פלוני

***פלוני ניהו. מאבא דמיתנא דאחוה ואשתמודעינהו

האם מן באחים אפילו ייבום דמצות סבורים העם שהיו לפי

ה) ד (רות כדכתיב קרובים רק ממש אחים אינם ואפילו

dia`end zex z`ne inrp cin dcyd jzepw meia fra xn`ie

ezlgp lr znd my miwdl dzipw znd zy`אחיו לאו וההוא

שאחיו והיבמה היבם דברי על סומכין היו לא לפיכך הוה

בעדים דאמרי איכא בדיקה מצריכין היו אלא הוא מאב

כדמפרש אשה או קרוב ע"י אפילו דאמרי ואיכא גמורים
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*** צביתלקמן. אי ליה .ואמרנאצ"ל"ואמרי"

"רגלוהי"*** מעל סיניה מלשוןרגליהצ"לושרת והוא

ומתרגמינן רגלו" מעל נעלו "וחלצה dipiqהכתוב ixyze

dilbx lrnזוטרתא ובפסיקתא וברא"ש ברי"ף הוא וכן

ובספר יז סימן גאון האי לרב השטרות ובספר תצא כי פרשת

אות חליצה הלכות חיים אורחות ובספר תקצט מצוה החינוך

ופשוט. ח"ב כה נתיב וחוה אדם תולדות ירוחם וברבינו ב

ארעא*** על דינא לבי דמיתחזיא בתוס'רוקא d`xpכתבו

iab dvilg zevn wxta xn`ck jixv `lc `rx` lr b"lc

gexd ezhlwe `veb `ide jex` `edגרסי הראשונים כל מיהו

וכן ה"ל יבום מהלכות פ"ד והרמב"ם והרא"ש הרי"ף ליה

גאון האי לרב השטרות ובספר זוטרתא בפסיקתא הוא

וב חיים ובאורחות החינוך (ובכולםובספר ירוחם רבינו

ארעאהגירסא על פומא" "מן לנא דמתחזי וכןרוקא

נראה לא דאפילו משמע חליצה מצות דבפרק ואע"ג נכון),

התוס' שהוכיחו וכמו חליצה י"ח יצאה ארעא על לדיינים

שכתב הזה התוס' דבעל ונ"ל שצריך, ודאי לכתחילה מ"מ

גריס לר"ת הישר בספר כי ר"ת הוא ארעא על גרסינן דלא

פומא מן לנא דאתחזי ארעא".רוקא "על גרס ולא

דמשה*** אורייתא בספר דכתיב מה הקראנוואקרינהו

כלומר אחריו חוזרין והם לכהנים מקריא שהחזן כדרך אותם

חזר והוא לקחתה" חפצתי "לא המילים את לאיש הקראנו

לאחיו להקים יבמי "מאן המילים את לאשה והקראנו אחרינו

לכתחילה כי אחרינו חזרה והיא יבמי" אבה לא בישראל שם

הקדש בלשון הללו הדברים כל לומר והיבמה היבם צריכים

הרב ומורי ע"ב. קו לקמן כדתנן בתורה שנכתבו וכלשון

כשר ס"ת מתוך לו לקרוא הדיינין שצריכין אומר היה זצ"ל

טוויל אל שלוש של הכלה חליצת וביום למה, ידעתי ולא

הי"ו בנקאי שומר משה הרב אהובנו ידידנו לי אמר ז"ל

דכתיב זצ"ל מהרב `eilששמע exace exir ipwf el e`xwe

והיינו אחריהם חוזר והוא לו מקריאים יהיו שהם ודרשינן

בשפה הדברים פירוש לו להסביר גם וצריכין לו" "וקראו

הנ"ל. בכלה בה נהג וכך אליו" "ודברו והיינו מבין שהוא

קודמת יבום מצות מצוה לשם מתכוונים שהיו בראשונה

חליצה וצ"ללמצות הסדר קודמתנשתבש יבום מצות

מצוה לשם מתכוונים שהיו בראשונה חליצה למצות

מר.*** אמר כמו והוא יבוםוכדלעיל, מצות לומר חזרו

חליצה למצות כלומרקודמת הראשונים האמוראים על קאי

למצות קודמת יבום מצות לומר חזרו הראשונים אמוראים

דאיפליגו ע"א לעיל מדאשכחן כן יליף חמא בר רמי חליצה,

עדיפא מינייהו הי גדול וחליצת קטן ביאת וריב"ל יוחנן רבי

ביאת וכן דגדול מחליצה עדיפא גדול ביאת דלכו"ע ומשמע

*** קודמת. יבום דמצות דקטן מחליצה עדיפא מעיקראקטן

כרבנן לה דקתניסברי בבכורות המשנה את שסתם רבי

zncew dvilg zevn exn` devn myl mipeekzn oi`y eiykr

meai zevnl,שאול כאבא כרבנןסבר לה סברי ולבסוף

לה סברי קודמת יבום דמצות שפסקו האמוראים וראשוני

כי רבי על חולקין האמוראים שראשוני תתמה ואל כרבנן,

בזה. כיוצא הרבה מצינו כבר

"ולשום" אישות "ולשום" נוי "לשם" יבמתו את הכונס

אחר בכולםדבר בכולםלשםאו ופירושאלשוםאו

*** ע"א. קט לק' בפירושנו עיין "אני"דמילתא וקרוב

ממזר הולד להיות הואבעיני וכן למחוק צריך אני מילת

כי פרשת ובילקו"ש ה"ב פ"א ובירושלמי ע"א קט לקמן

מיהו שאול, אבא ד"ה ע"א ג לעיל וברש"י תתקלח רמז תצא

רובא שאול אבא דה"ק ונ"ל ליה גרסינן וברא"ש ברי"ף

מצוה לשם מתכוונין אין להיותדעלמא בעיני אני "וקרוב

ממזר" לאהולד לפני באה היתה אם שאף לי נראה כלומר

ממני הבא הולד ונמצא שמים לשם בה לכוון יכול הייתי

שמים לשם בה לכוון יכול אינו אדם כל דשאר כ"ש ממזר

*** תתייבם. ולא תחלוץ מ"מלפיכך עליה יבוא יבמה

אליה יבוא יבמה דהל"ל ליה דרשי "עליה" דממילת לי נראה

כג) כט (בראשית כמו אליה" "ויבוא לומר דרכו מקום דבכל

dil` `eaie eil` dze` `aie"עליה" כתב ולמה הרבה ועוד

לך לומר יבואאלא המצוהיבמה על אינה דעתו אם אפילו

.עליהאלא

למצוה עליה יבוא יבמה מדכתיבת"ל משמע היאך וא"ת

פירש"י אחר, לדבר ולא למצוה שכוונתו עליה" יבוא "יבמה

ולא יבום מצות לשם משמע "ויבמה" דקרא בסיפיה מדכתיב

אדרבה סמיך דקרא דאסיפיה א"כ ותימה אחר. דבר לשם

דכתיב דמי שפיר אישות לשם נושאה דאפילו ללמוד לנו יש

ה"ל לא א"כ ועו"ק לאשה", לו ולקחה עליה יבוא "יבמה

למצוהלמיתני עליה יבוא "ויבמהיבמה למיתני ה"ל אלא

"יבמהלמצוה". כתיב אמאי שאול אבא דריש דהכי ונ"ל

לייבמה עליו מצוה בה רוצה אינו אפילו דמשמע עליה" יבוא

לעשותם עליו מצוה רוצה אינו שאפילו התורה מצות כל כמו

מייבם אינו חפץ אינו דאם עליו חובה אינה יבום מצות הא

ירצה "אם למיכתב וה"ל בהדיא בקרא כדכתיב חולץ אלא
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בה ירצה "אם כתב דלא הא אלא עליה", יבוא יבמה בה

ובמצוה בה רוצה כשאינו דדוקא ללמדך עליה" יבוא יבמה

שכך משום אלא עליה בא ואינו משלו רצון שום לו אין זו

רצון איזה לו יש אם אבל עליה" יבוא "יבמה אז ה' ציווהו

עליה. יבוא לא אישות או נוי לשם כגון בה

ד"ה ניחארש"י "אי" כופין אין רב ***ד"האמר כצ"ל.

לקחתה חפצתי לא קדשוואקרינהו בדברי כאן דחסר נ"ל

יבמי אבה לא בישראל שם לאחיו להקים יבמי ומאן

***ד"ה ע"ב. קו לקמן וכו'כדתנן היא שאול אבא

ויבמה כצ"ל."דכתיב"

אין"תוד"ה לחלוץ "כופין השתא וכו' כופין אין רב אמר

מיבעיא לייבם ***בא"דנזקקין אתוכצ"ל. הוו וכי

שהיו אותן "היינו" דרב ***בא"דלקמיה ורבכצ"ל.

צבית אי דחליצה" "בגיטא דאתקין נמי כצ"ל.יהודה

אישותד"ה שם עליה ליה דתיפוק אישות כגוןולשום

ורוצה תינוקות מלמד להיות אותו מניחין ואין רווק שהוא

תינוקות ללמד ויניחוהו אשה בעל שיחשב כדי לייבמה

וכיו"ב.

ע"א רצהגמראמ היתר בכלל עליו היתה שבתחילה

יכול והותרה חזרה (נאסרה אוכלה אינו רצה אוכלה

וכו' אוכלה רצה הראשון) להיתירה המיליםתחזור

מגוף באמת למוחקן ובקשו עגולות סוגריים בין שנדפסו

כתב תשס"ט שנת ועתה הוסגרו. למה יודע ואיני הם הגמ'

עוז במהדורת וז"ל הי"ו רובין יוסף הרב וחביבי ידידי לי

בדברי מוטעת הבנה פי דעל הסוגריים על השיגו והדר

למוחקם נתכוין לא והמהרש"ל אלו מילים מחקו המהרש"ל

כלל.

בהם כופר אשר אותם ואכלו והכתיב אוכלה אינו רצה

דקרא רישא דהוא ובניו" אהרון "יאכלו והכתיב הל"ל

לשנויי מצי הוה דהתם אלא קדוש, במקום תאכל דמצות

דואכלו מקרא אבל אכלי לא בעו לא ואי אכלי בעו אי מצוה

הכהנים אא"כ מתכפר דאין ודרשינן בהם כופר אשר אותם

לאכול. דחייבין מוכח ודאי אוכלים

מתכפרים ובעלים אוכלים שהכהנים האמלמד לו הוקשה

ואין המזבחה שהוקטר המנחה מן חלק באותו נעשית הכפרה

הוא והיאך הוקטר ולא שנותר מה את אלא אוכלים הכהנים

mdaאומר xtek xy` mze` elk`eאותו את אוכלין דמשמע

שכבר מה עבר לשון אינו דכופר מפרש לכך כופר, שבו חלק

חלק דבהקטרת אע"ג לומר הוא הווה לשון אלא כופר

בשעה אלא שלימה כפרה נעשה אין מ"מ כופר כבר המנחה

המנחה. נותרת את אוכלים שהכהנים

אוכלה אחר כהן רצה אוכלה הוא רצה קראאלא דבההוא

כתיב elk`e"mda"דשמות xtek xy` mze`רבים לשון

דקרא ברישא וכן אכילתה לעניין שוים הכהנים כל משמע

כתיב תאכל eipaeדמצות oexd` "elk`i" dpnn zxzepdeלשון

וכתב חזר לכך לאכילתה שוים הכהנים כל משמע רבים

קדוש במקום "תאכל" "יאכלו"מצות מצות כתב ולא

לאכילתה בה שוים הכהנים כל דאין ללמד קדוש במקום

אכילתה. על מצווה הוא בהקרבתה שעסק דאותו ומסתברא

גסה*** אכילה רצה אוכלה לתאבון רצה תימא וכי

הו"אאוכלה באש ישרף זמנו לאחר דהנותר רצהכיון

אוכלה מניחהלתאבון בה וכשקץ תאבון כדי אוכל רצה אם

תשרף זמנה שכשיעבור אוכלהואע"ג גסה אכילה אםרצה

אוכלה בה קץ דכבר אע"ג להשרף ממנה להניח שלא רצה

קמ"ל גסה yecwאכילה mewna lk`z "zevn"מייתר מצות

מצות לה דאכלי ופשיטא חמץ" תאפה "לא התם כתיב דהא

אוכלים אין פסח דליל מצות מה כמצות למימר אתא אלא

אין זו מנחה אף ע"ב צט בפסחים כדתנן לתאבון אלא אותם

מה דהא בעלמא אסמכתא אלא זה ואין לתאבון, אלא אוכלה

*** מדרבנן. אלא אינו לתאבון מצה לאכול האוכלשצריכין

תעונה מלא פטור הכפורים ביום גסה כגוןאכילה

עוד אכל וכשחשכה הכפורים יום קודם מאוד עצמו שהשביע

אכל אם אבל ופטור, עינוי אכילת ביוה"כ אכילתו כל והוי

תחילת על חייב עינוי לידי שבא עד הרבה הכפורים ביום

*** חלקםאכילתו. "אפילו" ר"ל כצ"ל.ואמר

היא מצה אי דמי היכי חלוט אפייההאי והדר דחלטיה כגון

מצות וטעמו היאומראהו מצה היא,הא מצה לא כגוןואי

הא דמצה לאו וטעמו ומראהו חלטיה והדר מצותדאפייה

רחמנא ומשניאמר מצה, של וטעמו מראהו שיהא משמע

היא מצה לך אימא אפייהלעולם והדר דחלטיה ולהכיכגון

לעכב קרא ביה "קחותנא מנחה גבי שמיני בפרשת דכתיב

אלא נאכלת אינה מנחה אלמא מצות" ואכלוה וגו' המנחה את

למאי מצות תרי תאכל" "מצות כתב הדר ואמאי מצות

ומצה בתחילתה מצה שתהא שצריך ללמדך אלא צריכינן

לבסוף. ומצה מעיקרא דחלוט האי לאפוקי בסופה
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הלכתא למאי דקאמרינן היא מצה חלוט מדהוצרךאלא

דבעלמא ש"מ חלוט לאפוקי מצות תרי ביה למיכתב קרא

*** מצה. דאיקרי הוא והיכא מצה מיקרי "אע"פ"חלוט

פרטאע"גצ"לדחלטיה ד"ה ע"ב לו פסחים בתוס' הוא כן

לרא"ש קטנות ובהלכות יג סימן פ"ב פסחים וברא"ש לחלוט

נתיב וחוה אדם תולדות ירוחם וברבינו ג סימן חלה הלכות

או"ח ובב"י קמח סימן יראים ובספר הכא ובריטב"א ח"ג ה

ה"ג, פ"ט שבת הלכות מיימוניות ובהגהות יד אות קסח סימן

בעיני נכון רעד.דאע"גויותר סימן יראים בספר הוא וכן

ביה קרינא "עוני" לחם בתנור אפייה דהדר ברובכיון

גרסינן לא גרסינןעוניהראשונים ביהאלא קרינא כןלחם

וכן עז שאילתא צו פרשת גאון אחאי דרב בשאילתות הוא

ע"ב כו דף לרמב"ן חלה ובהלכות ע"ב יא פסחים ברי"ף הוא

פ"ב פסחים וברא"ש לחלוט פרט ד"ה ע"ב לו פסחים ובתוס'

ועוד. ע"א כד דף סעודה הלכות האשכול ובספר יג סימן

ליבמהפשיטא חפץ לא האחים מן אחד דאף ס"ד השתא

זכותו איבד שלא פשיטא מיתמה קא להכי לה, וחלץ זה ועמד

מייבם אחד אין לה חולץ היה לא שאם עמה עשה טובה דהא

לה שחלץ והשתא חלצה שלא אסורה היא ולשוק אותה

*** לשוק. קיימאהתירה יבום במקום חליצה סד"א

נכסי כולהו יבוםונשקול בפרשת dy`lדכתיב el dgwle

my lr mewi 'ebe dnaieznd eig`המת נחלת יטול ור"ל

כתיב הכי eznaiובתר z` zgwl yi`d uetgi `l m`e

'ebe dzlreלייבמה חפץ שלא זה יבם עם עושין היאך ומפרש

דלעניין והו"א המת" אחיו ע"ש יקום "ולא בו פירש ולא

*** נינהו. הדדי כי וייבום חליצה הואילנחלה סד"א אלא

לקנסיה מיבום רצהואפסדה האחין שאחד כגון מתניתין

אחיו. של מיבום והפסידה לה וחלץ זה וקפץ לייבמה

טעמא מאי וכו' יבמתו את אפילוהכונס מ"ט כלומר

*** המת. נכסי בכל זכה למחר אחיוגירשה שם על יקום

קם והרי רחמנא שלאמר מייבם ליה קרו כו"ע דמעתה

נחלתו יטול דמשמע אחיו" על "יקום למיכתב דה"ל פלוני,

ומדכתב נחלתו" "יטול בהדיא למיכתב ה"ל עלאו יקום

אחיו בעינן"שם" לא נחלה נטילת דלעניין משמע

אנשים "שם" על יקום רק אלא לתמיד אשתו שישאירנה

אחיו שם על קם והרי פלוני של מייבם זה בשם לו יקראו

הכי. ליה קרו דאינשי

תלד אשר הבכור מצוהוהיה למימר ואתא ביבם מיירי קרא

גדול אלא בכור למימר ה"ל דלא קשה וא"כ שבאחין בגדול

רבי ליה דריש להכי בגדול, מצוה בכור אין אפילו דהא

וכו'יהודה בכור מה ***כבכור אביו. ע"ש יקום מידי

אביו" ע"ש "ולא כתיב אחיו ע"ש יקום המיליםכתיב

אביו שם על ע"בולא כד לעיל בריטב"א הוא וכן נמחק

סימן וקדושין יבום הלכות זרוע אור ובספר ופרקינן ד"ה

*** כג. סימן ד פרק שלמה של ובים יבוםתרמ"ב מידי

רחמנא תלא דאכןבנחלה אמרינן ע"ב יז לעיל הא וא"ת

אלא יבום דאין מיניה וילפינן רחמנא תלא בנחלה יבום

שאין האם מן באחין ולא נחלה שיורשין האב מן באחין

דה"ק וי"ל נחלה. רחמנאיורשין תלא בנחלה יבום מידי

נחלה שיטול בשביל יבום מצות היבם שיקיים ה' צוה וכי

ציוהו הוא כי שמים לשם לייבם ה' ציוהו ודאי הא בשכרו

ודאי אבל שקיל, לא נחלה ליכא ואי שקיל נחלה איכא ואי

מן באחין אלא יבום דאין למימר רחמנא תלא בנחלה יבום

*** נחלה. היורשין "שקולי"האב נחלה איכא צ"לואי

.שקיל

"אתנייך" הלכה הלכותאתניוךצ"לאת בספר הוא וכן

שכג. עמ' וחליצה יבום הלכות לא סימן גדולות

לך*** "דאקשי" הוא הואצ"ל"ומוקשה" ומיקשא

לך ברש"י.דקשיא לזה וקרוב

ד"ה כופררש"י אשר הקדשים את אותם ואכלו וכו' ה"ק

שלמה כפרה דתהוי היכי כי אפילובהם והא לרש"י קשיא

הוי הקרבה דמשעת לבעלים כפרה הוי נמי הכהנים אכלו לא

שיאכלו עד הוי לא מיהא שלימה דכפרה ותירץ כפרה,

***ד"ה "דכי"הכהנים. הוא דהתם וכו' תרי מאי הכא

דרישא דומיא לאוקמה" "בעינן גווני בתרי וכו' בעיל

***ד"ה ובניוכצ"ל. אהרן "מיאכלו" וכו' גסה אכילה

נפקא ***ד"הדרישא "היכיכצ"ל. גווני תרי אלא

למימר ***תימצי" איבדכצ"ל. דלא וכו' דתימא מהו

לה "קתני" ד"הזכותו אתאכצ"ל. "דלגרועיה" הכי אי

***ד"ה "אתניוך"כצ"ל. וכו' תסמייה לא ליה אמר

***ד"הומשנה הואכצ"ל. כצ"ל."ומיקשא"

אותותוד"ה של או משמר אותו של היינו וכו' כהן רצה

אב כהןבית היינו אוכלה אחר כהן דאין הכא דאמרינן והא

***בא"ד זה. ממשמר אינו או זה אב מבית הכאדאינו א"נ

מקצתה ממנה שיאכל צריך המקריב דכהן ילפינן מרבוי
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דכהן מיניה דילפינן קדוש" במקום תאכל "מצות האי כלומר

כהן דרק למימר הוא מיעוט לאו שיאכלנה צריך המקריבה

צריך זה כהן דאף למימר הוא ריבוי אלא ממנה אוכל זה

ממנה. לאכול יכולין כהנים שאר אף ודאי מיהו ממנה שיאכל

דאיןד"ה "אוכלה" מצוה לשם רצה וכו' תרי כצ"ל.מאי

"פסח"ד"ה לשם אכלו אחד וכו' גסה כצ"ל.אכילה

הם***בא"ד גסה אכילה ענייני ixzcדתרי z"x xne`e

dlik`a dvw eytpy oebk `neic `edde yi zeqb zelik` ipiipr

lek`l arx epi`y `l` dvw eytp oi`y `kde eraey aexn

oea`zl.מיהא פסח ד"ה ע"א כג בנזיר התוס' לשון

עליו שנה כמו הוי לא דהכא הך לעכב קרא בה שנה

דעלמא לעכב ועוד.הכתוב ע"א כג זבחים ע"ב נא יומא

היכא היינו לעכב" הכתוב עליו "שנה והא לתוס' קשיא

בחדא והא ואמרינן הדבר אותו את הכתוב לימד דפעמיים

לעכב היינו הכתוב עליו דשנה הא אלא ומשנינן סגי זימנא

הוא זימנא חדא הכא אבל י"ח יצא לא עביד דאפילו לומר

התוס' מתרצים בו, שנה ולא חלוט יעשנו דלא הכתוב דלימד

דכתב הכתוב בו שנה פירושו אלא כבעלמא אינו דהכא

אבלפ חלוט יעשנו לא דלכתחילה לומר לעכב מצות עמיים

משום "לעכב" דקאמר והא י"ח יצא ודאי עביד אי בדיעבד

נקט הכא אף לעכב אמרינן הכתוב בו שנה גבי דבעלמא

לעכב.

מיפסלד"ה עבה בלילתו אבל וכו' אפייה דהדר כיון

עשירות לחם דחשיב כצ"ל."ליה"

ע"ב רבנןגמראמ "בהו" גזרו דאורייתא צ"לבערוה

לא.בה בחלוצה שניות רבנן בה גזרו דאורייתא בערוה

שניות רבנן משוםגזרו בהו גזרו חלוצה דקרובי דאע"ג

שניות בהו גזרו לא דאורייתא ערוה דהוו אשתו קרובי

כא לעיל ספרא רב כדאמר לגזירה גזירה גזרינן לא דבעריות

שנאע"ב לא דלמא כדאמראו לגזירה גזירה גזרו דבעריות

התם. רבא

משום "לה" תני דלא טעמא היינו כצ"ל.דלמא

בכולן*** מותרין "והאחים" ***וליתני משוםכצ"ל. לא

אמימר "והא" אביו אבי אחי אשת לה "דהויא" מיתנא

*** דסבאכצ"ל. "בריה" בבר לה מוקי כצ"ל.אמימר

מד"ס*** "וארבעה" מד"ת "ארבעה" חייא רבי דתני

ובנו פ"ו"אביו" (ליברמן) יבמות בתוספתא הוא וכן כצ"ל

ה"ג. פ"ו המסכת בסוף הנדפסת בתוספתא ועיין ה"ד

בנו*** כלת לה "דהויא" חולץ משום לאו כצ"ל.מאי

בתו*** "ובן" כצ"ל.ת"ש

אבראי צרה בשלמא אמרת שליחותאאי לאו דחלוצה

עבדא צרות באחותהדכולהו מותר צרה,משו"ה אא"א

דמיא עבדאכחלוצה צרות דכולהו שליחותא דחלוצה

חלוצות מיקרו מותרוכולהו נמיאמאי צרה הא באחותה

דקאמר הא היא. "אבראי"חלוצה דחלוצהצרה משום

שאם מהם יצאה ולא היא המת משפחת בתוך היא "בפנים"

נחלקו צרה אבל בה קדושין ליה תפסי האחין אחד יקדשנה

שאם היא אבראי צרה סבר דר"ל יוחנן ורבי ר"ל בה

עליה דקיימא בה קדושין ליה תפסי לא האחין אחד יקדשנה

שאם היא אגואי צרה סבר יוחנן ורבי אח אשת בערות

עליה קיימא דלא בה קדושין ליה תפסי האחין אחד יקדשנה

יבנה. לא שוב בנה דלא דכיון בלאו אלא

"היא" דאורייתא חלוצה אחות הואותסברא וכן כצ"ל

פירוש ותסברא. ד"ה תתקד סימן ח"ד ובראבי"ה בריטב"א

נמי צרותיה כל ודאי היא מדאורייתא חלוצה אחות אי

דאיהי נינהו חלוצות כולהו דהא אסורות אחיותיהן

לאו חלוצה אחות מיהו עבדא, צרות דכולהו שליחותייהו

לאינשי דמיחזיא משום אלא בה גזרו ולא היא דאורייתא

דמיא דחלוצה גזרו חלוצה באחות הלכך גרושתו כאחות

מיחזיא לא דאיהי גזרו לא בצרתה אבל כגרושתו לאינשי

כגרושתו. לאינשי

ד"ה דבאשתורש"י "ואע"ג" בנו כלת משום אביו ובאבי

רבנן גזרוה הכי "אפילו" ***ד"הוכו' משוםכצ"ל. בבנו

"אביו" ***ד"האשת "אחיו"כצ"ל. אשת משום באחיו

***ד"ה דאמהכצ"ל. באשתו כלומר דאורייתא בערוה

ערוה "הוו" אמה ***ד"הואם שנאכצ"ל. לא דלמא או

"דהא" שניה דהוי וכו' דקתני "תדייק" לא וממתניתין

***ד"הקמייתינן לאוכצ"ל. מאי בנו "ובבן" ת"ש

אשת לה" "דהויא חולץ ***ד"המשום משוםכצ"ל. לא

וקס"ד וכו' היאמיתנא משניות נמי כצ"ל."דהאי"

אלא***ד"ה "ליתה" דהא וכו' האם מן אחיו וקתני

משום אלא לה תנינן בשניות והא האם מן האב אחי אשת

שניה "דהויא" ***ד"המיתנא מדבריכצ"ל. "ארבעה"

***ד"התורה נמיכצ"ל. "דהוי" חולץ של כצ"ל.ואחיו
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"לה"***ד"ה דהויא חולץ משום קס"ד בנו כצ"ל.ובן

אשת***ד"ה "לה" דהויא בתו ***ד"הובן הכיכצ"ל.

ת"ש "לה"גרסינן דהויא וכו' כלתו "לה" דהויא וכו'

בנו ***ד"הכלת לאכצ"ל. וכו' באחותה שרי הכי משום

יבנה בלא "לה" ***ד"המשויא אמרתכצ"ל. אי אלא

לה "ומשויא" עבדא דידה ***ד"הוכו' ותסבראכצ"ל.

ראיה ***ד"ה"דהאי" צרתכצ"ל. רישא שנא מאי

"שהיא" נכריות ששתיהן וכו' דשריא "חלוצתו" קרובת

נשואות כצ"ל.וצרתה

שניהתוד"ה שום תנא דלא כיון וכו' מותרין אחין וליתני

לחוד דאורייתא "תני" כצ"ל.אלא

אשתד"ה "לה" הויא דא"כ וכו' בתו כצ"ל."ובן"

ע"א "בהו"גמראמא גזרו דינא לבי בהדה דאזלא הך

"בהו" גזרו לא דינא לבי בהדה אזלא דלא האי רבנן

וברשב"אבהצ"לרבנן וברמב"ן וברא"ש ברי"ף הוא וכן

תרמד סימן וקדושין יבום הלכות זרוע אור ובספר ובריטב"א

*** בהחולץ. תנן דלאד"ה "הא" וכו' בהדה דאזלא הך

וברא"ש.הךצ"לאזלא ברשב"א הוא וכן

בתיראמשנה בן יהודה קוראורבי בתיראפעמים בא'בן

בתירהופעמים ***בן שיעשהבה'. עד המתן לו אומרים

מעשה יחאחיך לעיל וביארנום בזה יש פירושים שלשה

*** מעשהע"ב. אחיך שיעשה עושהעד היה המייבם כל

ע"ב נב לקמן כדאיתא בועל ואח"כ ביבמתו מאמר תחילה

התקדשי לה דאומר ודיבור אמירה לשון הוא דמאמר וכיון

דקתני והיינו מעשה, לבעילתו קראו לכן זו בפרוטה המתןלי

מעשה אחיך שיעשה בהעד שיעשה אחר אפילו כלומר

שיבעלנה. עד אשתך לכנוס אתה אסור עדיין מאמר

אחותגמרא רבי שנה שאומרוכו'כאן בש"ס מקום בכל

אמאי ליה קשיא והכא קושיא, לתרץ בא רבי" שנה "כאן

הכא קתני `dzegהדר z` eig` `ype ezy` z` yxbnd la`

dxeht f"d zneעריות "ט"ו מסכתין בריש לנו שנה כבר הא

היבום" ומן החליצה מן צרותיהן וצרות צרותיהן פוטרות

לאו הכא תנייה דהדר הא ומתרץ אשתו, אחות התם וקתני

שנה כבר זה דדבר הייבום מן פטורה אשתו דאחות ללמדנו

אלא מסכתין בריש מד"תלנו גרושה אחות רבי שנה כאן

מד"ס חלוצה חולצתאחות חלוצה דאחות לך ששנה ע"י

בתרה dxehtוקתני f"d 'eke ezy` z` yxbnd la`אתה

מד"ת גרושה אחות מתרץ שאתה וסוף מזו זו שנא מאי תמיה

מד"ס. חלוצה ואחות

בתירא בן יהודה רבי" "כדברי הלכה שמואל צ"לאמר

בתירא בן יהודה "כרבי" ע"בהלכה יח לעיל הוא וכן

הלכות ובספר וברא"ש ברי"ף הוא וכן ע"ב יח ובמגילה

שכא. עמ' וחליצה יבום הלכות לא סימן גדולות

חנינא ורבי שעלהרב בבלי אמורא חמא בר חנינא רבי הוא

לשמש וזכה רבי של תלמידיו מגדולי והיה ישראל לארץ

*** רבי. אחר ישיבה דרבראש "טעמא" מאי רבא אמר

***טעמיהצ"ל ונאסרה. שהותרה יבמה דהואי משום

הראשון להיתירה תחזור והותרה שמואלוחזרה דאף נ"ל

יחזור והותר וחזר ונאסר שהותר דכל סברי אסי ורב

נאסרה שאם ביבמה הוא מיוחד שדין אלא הראשון להיתירו

ניתרת אינה ושוב אח אשת באיסור עליה קיימא רבביבום

עליה קיימא אז נפילה בשעת כשנאסרה דוקא דזה סבר

סבר ושמואל לעולם היתר לה אין ושוב אח אשת באיסור

קיימא נאסרה ואח"כ מותרת היתה נפילה בשעת אם אפילו

דבור לקמן ועיין היתר לה אין ושוב אח אשת באיסור עליה

*** היא. אלעזר רבי המנונאהתחיל רב נראה"מתיב"

כךאיתיביהדצ"ל לקמן כדמוכח כן הקשה רב בפני דהא

בריטב"א מצאתי תשס"ט שנת ועתה תשמ"ג, בשנת כתבתי

לקמן "ax`"דגריס xn` xcdלפני לא המנונא דרב ומוכח

ודאי ולפי"ז דרב טעמיה דפירש רבא לפני אלא כן הקשה רב

המנונא רב דרב"מתיב" תלמידיה המנונא רב ולאו גרסינן,

נושא שהיה הוא חסדא דרב תלמידיה המנונא רב אלא הוא

*** ורבא. אביי עם גם אחיותונותן ב' נשואין ב' אחין ג'

היאוכו' משנה דהתם הוא שבוש כט לעיל בגליון שציינו מה

*** היא. אחרת ברייתא אחריווהכא אשתו מתה ואח"כ

קתני הוה אשתו"אי מתה מופנה"ואח"כ של אשתו הו"א

הוסיף לכך מאמר בה דעבד שלאחריוההיא אשתו כלומר

*** "כיבמה"מת. תיהוי דצ"לואמאי הואיבמהנראה וכן

בתוס'.

ליה "אמרת" לא אמאי אמר דנפק וכןאמריצ"ללבתר

ע"ב כו בתרא בבבא `ixnהוא `l i`n` xn` wtpc xzal

'eke dn` dxyr yy jeza o`k dil*** היא. אלעזר רבי

עליו נאסרה באיסור אחת שעה עליו שעמדה כיון דאמר

הואעולמית אלעזר רבי של דטעמו קיבל שעמדהרב כיון
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וכו' דרבעליו לעיל ביארנו כבר בברייתא. כן מצא ואולי

או אשה אחות מחמת אסורה היתה נפילה שבשעת שכל סבר

אם אפילו הלכך אח אשת איסור ממנה פקע לא אחרת ערוה

איסור אחותה שמתה כגון אשה אחות מאיסור הותרה אח"כ

אח אשת דאיסור עולמית ואסורה ממנה פקע לא אח אשת

דכתיב האח מיתת בשעת אלא לפקוע יכול `cgאינו zne

dilr `eai dnai mdnהיתה האח מיתת בשעת אם אבל ,

חזרה אח"כ אם ואפילו אח אשת איסור ממנה פקע מותרת

לא אחותה את היבם שנשא כגון אשה אחות משום ונאסרה

משום רק היא אסורה אלא עליה וחל אח אשת איסור חוזר

אשה אחות מאיסור והותרה חזרה אם הלכך אשה אחות

שמואל אבל הראשון. להיתירה תחזור היבם אשת שמתה

אח"כ ורק מותרת היתה האח מיתת בשעת אם דאפילו סבר

איסור גם עליה וחל חוזר הרי אשה אחות משום נאסרה

והותרה היבם אשת מתה דאח"כ אע"ג הלכך אח אשת

איסור דאין עליה אח אשת איסור אכתי אשה אחות מאיסור

לעיל. כדפירשנו בעלה מיתת בשעת אלא פוקע אח אשת

אלעזר רבי שאמר "שעהמהלשון עליו שעמדה כיון

עולמית עליו נאסרה באיסור נאסרהאחת" אם בין משמע

מותרת היתה נפילה בשעת אם ובין נפילה בשעת עליו

דסבר אסי ורב כשמואל והיינו עולמית אסורה נאסרה ואח"כ

ממנה ופקע מותרת היתה נפילה דבשעת דאע"ג אלעזר רבי

חוזר אשה אחות משום נאסרה שאח"כ כיון אח אשת איסור

דאפילו עולמית אסורה ולפיכך אח אשת איסור גם עליה וחל

אח אשת איסור אשה אחות איסור ממנה ויותר אחותה תמות

מיתת בשעת אלא פוקע אח אשת איסור שאין ממנה יותר לא

חזיאבעלה. דלא היכא אלעזר דא"ר אימור אמר הדר

נפילה סתמאבשעת אמר אלעזר דרבי dcnryאע"ג oeik

zinler eilr dxq`p xeqi`a "zg` dry" eilrלומר לנו יש

אח אשת דאיסור נפילה שעת היינו דקאמר אחת" ד"שעה

איסור ופקע נפילה בשעת דחזיא היכא אבל כלל פקע לא

אחות משום ונאסרה חזרה דאח"כ אע"ג ממנה אח אשת

היא הרי אלא עליה וחל אח אשת איסור חוזר לא אשה

איסור ממנה כשפקע הלכך אשה אחות משום רק אסורה

והותרה, חזרה אחותה במיתת אשה "הכא"אחות אבל

והתניאכצ"ל.דחזיא אין אמר אלעזרבניחותאהדר רבי

אח"כאומר אם יבמתו אחות את מותרהמקדש יבמתו מתה

ולאאבלבאשתו חולצת יבמה אותה אשתו מתה

כיוןמתייבמת מותרת היתה בעלה מיתת דבשעת דאע"ג

אשה אחות משום נאסרה אחותה את היבם קדש דאח"כ

כשמתה דאח"כ ואע"ג אח אשת איסור עליה וחל וחזר

ממנה פקע לא אשה אחות מאיסור והותרה חזרה אחותה

בשעת אלא פוקע אח אשת איסור דאין אח אשת איסור

אמאי אח אשת באיסור עליה דקיימא כיון וא"ת הבעל. מיתת

ד"ה ע"ב יח לעיל שכתבנו מה עיין כלל, חליצה צריכה

המתן. לו אומרים

אבל עליה" "מיתסרא לא ואילך דמנפילה משום אלא

מודו רבנן אפילו "דאיתסרא" דגרסהכא נראה וכן כצ"ל

רש"י.

חדשיםבמשנה שלשה לה "שיש" ע"אעד מז בעירובין

לה "שיהו" פרשתעד גאון אחאי דרב בשאילתות הוא וכן

הוא וכן קנד שאילתא תצא כי ופרשת יב שאילתא וירא

שבירושלמי במשנה אבל וברא"ש, להברי"ף "שיהא" ,עד

ראשונים להובמקצת "שיהיו" ד"העד ע"ב לה לעיל תוס'

סימן אע"ה ובב"י הכא בראב"ן הוא וכן מעוברת ונמצאת

בעיני. הנכון והוא ט אות קסט וסימן א אות קסד

גרושות*** "אחד" בעולות "ואחד" בתולות "אחד"

ארוסות "ואחד" נשואות "אחד" אלמנות "ואחד"

בכולם שבירושלמי וכןאחתבמשנה נכון וכן נקבה לשון

ע"ב מב בגמ' zelezaהוא "zg`" xn`w ikd dcedi x"`

zelera "zg`e"*** שביהודה. "הארוסות" מן שבושחוץ

וצ"ל והעדהארוסההוא יחיד בהלשון גס שלבו לשוןמפני

במשנה הוא וכן רבים לשון בהן גס קתני ולא יחיד

אור ובספר ובראב"ן וברא"ש ברי"ף הוא וכן שבירושלמי

*** תרכח. סימן וקדושין יבום הלכות ח"א שלבוזרוע מפני

בה הרבהגס פנים בושת בעלי הבחורים היו שביהודה לפי

מהחופה ימים כמה אחר עד מצוה בעילת לידי באין היו ולא

ארוסתם עם להתייחד להם והתירו חכמים להם חשו לפיכך

ויבעל בה גס לבו ויהא בה רגיל שיהיה כדי החופה קודם

המדינות בשאר אבל יאחרנה, ולא החופה ביום מצוה בעילת

אין החופה קודם מתייחדים לא ואפילו כ"כ בושין היו לא

קודם להתייחד להם התירו לא לפיכך מצוה בעילת מעכבים

את הרג ולא והודה עצמו שבייש לפי דיהודה ונ"ל החופה.

מי וכל הרבה ביישנים בניו ובני בניו שיהיו זכה לפיכך תמר

בניו שיהיו זוכה המלעיגים מפני בוש ואינו מצוה שעושה

בעבודת גדולה מעלה והיא הרבה ביישנים אחריו בניו ובני

העזות תולדת דקדושה דעזות סברי העם דהמון ואע"ג ה'.
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בוש העם שרוב מצוה שעושה יהודי שכשרואים היא

שבת חילול נגד העיר בחוצות להפגין כשבא כגון לעשותה

זרים לידי הקדש אדמת שטחי מסירת ונגד קברים וחילול

כשהוא לשוק ויוצא בביתו ותפילין בטלית כשמתעטף וכן

מוציא היה לא ואם בו יש פנים עזות העם המון אמרי מעוטף

וטעות אחריני, במילי עזותו מוציא היה דקדושה במילי עזותו

ולא היא פנים הבושת תולדת דקדושה עזות כי בידם היא

נשאר היה בקדושה עזותו מוציא היה לא ואם העזות תולדת

בעזות שמתלבש שמי דחזינן בניו לדבר וראיה פנים בוש

כדחזינן מאוד פנים בושי הוו בניו מצוות לקיים דקדושה

ביהודה.

ד"ה אחותרש"י "אמרי" לא וכו' אזלא דלא "הך"

נסיב ***ד"החלוצתו וכו'כצ"ל. יהודה כרבי הלכה

עליו ***ד"ה"למיסרה" אע"גכצ"ל. וכו' ביבמתו מהו

באיסור עליה" "קיימא אשה אחות איסור כצ"ל.דפקע

כדקאמרת***ד"ה יתארסו וכו' יתארסו הנשים כל

גזרינן כצ"ל."דלא"

להתוד"ה מייתי באחיות התחיל גבי וכו' דאזלא הך

"ששתיהן" דהיינו "ומשמע" דהכא כצ"ל.למתניתין

לאחיו"***בא"ד "כשנשואה קרובתה צרת גם ואסרו

הרא"ש.דדמיא בתוס' הוא וכן כצ"ל

הותרהד"ה לא אפילו רב שרי וכו' דרב "טעמיה" מאי

דקאמר כצ"ל."מתחילה"

אלעזד"ה דרבי "דטעמיה" למימר וכו' אמר רהדר

כצ"ל.

ע"ב דאמרגמראמא יוחנן דרבי תיובתא תיהוי לימא

חליצה שמה מעוברת רביחליצת הא קושיא מאי תימה

דקתני והא תחלוץ לא מעוברת דלכתחילה מודה dnaidיוחנן

miycg 'b dl ediy cr maiizz `le uelgz `lמשמע

וי"ל חליצה. חליצתה בדיעבד אבל תחלוץ לא לכתחילה

לא חליצה שמה בדיעבד מעוברת חליצת דאי ס"ד דהשתא

חדשים ג' לה שיהו עד תחלוץ שלא יבמה סתם על גוזרין היו

היא מעוברת דודאי האי דאפילו דכיון מעוברת היא שמא

תחלוץ היא מעוברת דספק האי חליצה חליצתה הויא בדיעבד

ש"מ היא מעוברת שמא יבמה סתם ומדאסרינן לכתחילה

בדיעבד. אפילו חליצה חליצתה אין ודאי דמעוברת

זימנא חדא יוחנן לרבי אותביניה מי yixaפירש"יולאו

oiwxitהני דכל הוא וטעות ע"ב, לה דף המדפיסים וציינו

רבי מינייהו איתותב ולא להו משנינן ע"ב לה דדף תיובתות

ע"א לו דדף ברייתא להאי ורש"י הגמ' כוונת אבל יוחנן

עלה eke'דאמרינן zxaernl ulegd yiwl yixc dizeek `ipz.

ממשנה הוי דהכא והאי מברייתא הוי דלעיל דהאי ואע"ג

קמיתמה ומאי עדיפא תיובתא חדאוהיא אותביניה מי ולאו

מאיזימנא קאמר סוגיא באותה איננו דכבר כיון מ"מ ,

אבל כמותו הלכה דאין והוכח ר"י איתותב כבר הא נפק"מ

מוצא היה אם ודאי סוגיא באותה עדיין עסוקין היינו אילו

שכבר אף מינה ליה לאותיב טורח היה ממשנה תיובתא

ליה. עדיפא ממשנה דתיובתא מברייתא ליה אותיב

"ומפסל בהכרזה הוי ולא בחליצה דהואי איכא דלמא

הכהונה מן ולאלה" בחליצה שהיה מי לומר ורצה כצ"ל

וכשיראה לכהונה פסולה שהיא לומר יבוא בהכרזה היה

הפסולות את התירו לומר יבוא לכהונה אותה שמשיאין

יוסף הרב וחביבי ידידי לי כתב התשס"ט שנת ועתה לכהונה.

יד כתבי דגירסת הביא והדר עוז במהדורת וז"ל הי"ו רובין

ע"א) (לו לעיל הגמרא בחליצהכגירסת דהוי איכא דלמא

לכהן חלוצה קשרי למימר ואתי בהכרזה הוי ולא

היא. נכונה דגירסה כתב והרש"ש

למימר איכא מאי גרושה ארוסה נשואה, תינחפי'תינח

מזונינשואה ומשום הכרזה משום אלמנה - וגרושה אלמנה

משום אלמנה ארוסה נמי ותינח לבד מזוני משום וגרושה

למימרהכרזה, איכא מאי גרושה הכרזהארוסה משום

לה לית דארוסה ליכא נמי מזוני ומשום היא דגרושה ליכא

קצרה. לשון נקטה והגמ' מזוני,

לא ואם" הזה "המקרא עליו חפץקרא אם הא יחפוץ

כצ"ל."מייבם"

וכו' לחליצה עולה לייבום העולה יוחנןכל רבי ואיפליגו

בעלמא אסמכתא סבר יוחנן רבי יוסי, דרבי במילתיה ור"ל

ואיגלאי הפילה לבסוף דהא לייבום היא עולה דבאמת היא

ליה שרית דאי חייש יוסי ורבי הואי ייבום דבת מילתא

יבוא ושמא לה לייבומי נמי אתי מעוברת כשהיא לה לחלוץ

עיקר אלא היא אסמכתא דלאו סבר ור"ל ערוה, איסור לידי

ראויה אינה עיבור בשעת הפילה דלבסוף דאע"ג היא דרשה

לחליצה. נמי עולה ואינה לייבום



eaydnlg`eרסא ע"ב מא

חיננא רב דרבמתיב תלמידיה חד הוו סתם חיננא" "רב תרי

חבירו ואידך בבלי אמורא והוא ע"א לב בבכורות כדאיתא

חנניה רב והוא ע"א ה במו"ק כדאיתא דורו ובן פפא דרב

לקראו ראוי והיה לבבל שירד ארצישראלי אמורא דציפורי

למה יודע ואיני בירושלמי) נקרא הוא (וכן חיננא "רבי"

מקום ובכל השני, חיננא רב דהוא נראה והכא "רב", קראוהו

חנניא רב גורסין יש השני או הראשון חיננא רב שהוזכרו

מב לקמן בגמ' הוא וכן הכא וברשב"א ברמב"ן שתמצא כמו

dippgע"ב ax aizn*** דהכא. חיננא רב לאווהוא אלא

"חולצות" וקתני וכו' אחת שקידש כצ"ל."ספקות"

ביה*** "משגחינן" משנהמי ובלחם ברש"י הוא כן כצ"ל

הי פ"ה וחליצה יבום לחלוץ.הלכות האחד רצה ד"ה "ז

לה*** ויבמינן ביה משגחינן ביהמי משגחינן ודאי כלומר

ג' בתוך לינשא לה מתירינן איעברה דלא אליהו דאמר דכיון

לקטנה מתיר יוסי רבי דהא דרבנן גזירה אלא דאינו חדשים

ג' תוך אפילו לינשא מתעברת שאינה מי ולכל ולאיילונית

מיהו קיימינן יוסי דרבי אליבא והכא ע"ב מב לקמן כדתניא

לה" "ויבמינן ביה משגחינן לאמי ודאי יבום לעניין

דאורייתא. איסור חשש משום דהוי ביה משגיחינן

"בעלה" משל נזונת הראשונים חדשים ג' יבמה ת"ר

לה כתב שכך iqkpn(כצ"ל) `pfzne iziaa `azi `dz z`

jizelnx` xbin ini lkמשל לא נזונת אינה ואילך מכאן

אלא"בעלה" בעלה משל נזונת אלמנה שאין (כצ"ל)

של כבודו מחמת אחר לאיש נישאתי דלא טעמא כשאומרת

מחמת נישאה לא זו אבל ע"א נד כתובות עיין הוא בעלי

אינה לאחר לינשא רוצה היתה אם דאפילו ביבם ביה דאגידא

חדשים ג' א"כ וא"ת פירש"י. כך חליצה בלא יכולה

חדשים דג' וי"ל בעלה, משל נזונת תהא לא נמי הראשונים

כבוד נמי והיינו הבחנה משום ליבם אף אסורה ראשונים

ואדרבה הוא זרע לבעלה לו יש שמא לבדוק שבשביל בעלה

אינה ואילך דמכאן כיון וא"ת הוא. בעלה מכבוד עדיפא

נזונת תהא א"כ ביבם ביה דאגידא משום בעלה משל נזונת

לתובעו שיכולה כ"כ אגידא לא נמי דביבם וי"ל יבם, משל

איהי תבעתו שלא וכיון ייבמנה או בחליצה שיפטרנה בדין

אנפשה. דאפסדא

וברח בדין לחלוץעמד או לכנוס שחייב ב"ד לו שפסקו

לדין תבעתו רק אפילו דמפרש נראה ומפירוש"י וברח,

פסקו ולא זה בדבר ב"ד עיינו לא ועדיין יחלוץ או שיכנוס

חכמים. דקנסוהו יבם משל נזונת נמי וברח דינו את

לה לית מיבם קטן יבם לפני גדולנפלה מיבם דאפילו

שהיה כיון חכמים שקנסוהו אלא מזונות לה לית הדין מעיקר

יכול אינו הא זה קטן ויבם עשה ולא לחלוץ או לייבם יכול

יקנסוהו, ולמה לייבם ולא לחלוץ מאילא אמרינןמבעל מי

דהא חלץ או ייבם שלא רע דבר עשה לא זה קטן דיבם כמו

נמי איהי ה"ה משלו לזונה ליה קנסינן ולא הוא הכי בר לאו

להם יש או אלמנות שכל נקנסנה ולמה רע דבר עשתה לא

מזונות להן ויש לאחר לינשא יוצאות או בעל משל מזונות

יהבינן ולכן לאחר לינשא יכולה אינה וזאת האחר מהבעל

משמיא אלא לה קנסינן אנן לאו דילמא או בעל, משל לה

הרבה. להמתין וצריכה קטן לפני שהפילוה אמרקנסוה חד

לה להאית קנסינן דלא בעל להמשל לית אמר דלאווחד

דקנסוה הוא משמיא אלא לה קנסינן להאנן לית והלכתא

קנסוה מנכסיומשמיא ירד אדם אם הנה מחלוקתם, יסוד .

כל למלאות הצבור מקופת נכסים לו ליתן מצווים ב"ד אין

בדבר לב"ד ומה מנכסיו שהורידוהו הוא שמיא דמן חסרונו

"ועלתה דכתיב לב"ד נמסרו מעשיה כל יבמה מיהו הזה

זה הרי עמה שיקרה מה כל א"כ הזקנים" אל השערה יבמתו

עד הרבה להמתין וצריכה קטן לפני נפלה ואם ב"ד באחריות

ב"ד הרי מזונות ממנו לה ואין ייבמנה או לה שיחלוץ

אינם ואם הזה הצער מן להצילה תקנה לה לתקן מחוייבין

אותה, קונסים ב"ד כאילו חשיב להצילה תקנה לה מתקנים

אבל לב"ד נמסרו יבמה של וחליצה ייבום דיני דלמא או

כל כשאר היא הרי אלא לב"ד נמסרו לא וצערה פרנסתה

לתקן מצווים ב"ד ואין השמים מן אותו קונסין שפעמים אדם

כל סבר בעל משל לה אית מ"ד מזה. להצילה תקנה לה

לא ואם וצערה פרנסתה ואפילו לב"ד נמסרו יבמה מעשה

קנסוה, הם כאילו חשיב מצערה להצילה תקנה לה יתקנו

יבמה של וחליצה ייבום מעשה סבר בעל משל לה אין ומ"ד

יש ואם לב"ד נמסרו לא וצערה פרנסתה אבל לב"ד נמסרו

הוא שמיא דמן אדם כל כשאר היא הרי הפרנסה צער לה

פרנסה חסרי הרבה והלא זו של ולצערה לב"ד ומה דקנסוה

לכולם. פרנסה לתקן יכולין ב"ד ואין בעולם יש

ד"ה יוחנןרש"י דרבי "תיובתא" תיהוי כצ"ל.לימא

פירקין***ד"ה בריש אותביניה מי שציינוולאו מה

***ד"ה ע"א. לו וצ"ל הוא שבוש ע"ב לה לדף המדפיסים

מינסבא "מציא" לא ואיהי וכו' מזוני כצ"ל.משום

משוםא***ד"ה היא פסולה דהא וכו' "גרושה" רוסה

"דקמא" ***ד"הגירושין משתיכצ"ל. אחת שקדש
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קדש מהן "איזו" יודע "ואינו" ***ד"האחיות כצ"ל.

מיעברא "דלא" ויאמר וכו' השתא ***ד"ההכי כצ"ל.

עלי גדול שכבודו בעלי פלוני מחמת וכו' ואילך מכאן

לה יש כצ"ל."הוא"

תחלוץתוד"ה לא זה טעם לפי מזוני לה דמפסיד משום

קמ"ל טובה עצה תחלוץדמתניתין לא תרצה שאם ליבמה

אם אבל בעל משל אוכלת ובינתיים חדשים ג לה שיהיו עד

לינשא כדי מהר לחלוץ ורוצה עשיר והוא באחר עיניה נתנה

מבעלה לה שיש ממזונות גדולים ממנו מזונותיה ויהיו לו

מיד. לחלוץ רשאית

גרושהד"ה נקט "אמאי" ותימה וכו' ארוסה אלא

למיפרך מצי הוה גרידא אינה"מארוסה" אפילו פי' כצ"ל

שמא לומר שייך לא דבארוסה כרוז משום ליכא נמי גרושה

לכהונה כרוז מצריכה אתה ונמצאת קיימא בן ולד יהא

כלל. מיעברא לא דארוסה

מרביד"ה ליה תקשי לר"ל וא"ת הזה המקרא עליו קרא

חליצהיוסי שמה דלאו משום חולצת דאינה טעמא דלר"ל

משום ורק תחלוץ שלא טעמא ליכא בחליצה יוסי ולרבי

לחליצה. עולה אינה לייבום עולה נמידאינה דלר"ל וי"ל

ליבום עולה דאינה משום ג' תוך חולצת ג'אינה אחר

דחליצת משום הוי תחלוץ דלא טעמא מעוברת ודאי שהיא

טעמא מהאי מיהו ר"ל כדאמר חליצה שמה לא מעוברת

תוך לחלוץ אסורה אינה חליצה שמה לא מעוברת דחליצת

היא דמעוברת חזינן חליצה אחר ואם בכך ומה דתחלוץ ג'

ואם חליצה אינה מעוברת דחליצת כלום חליצתה הויא לא

צריכינן לכך חליצה, חליצתה הרי מעוברת נמצאת לא

עולה אינה ליבום עולה שאינה דכיון יוסי דרבי לטעמיה

ג'. תוך אפילו תחלוץ ולא לחליצה

להאריךד"ה צריך שהיה אלא וכו' זוהספיקות שמשנה

ארוכה.

מחמתד"ה אלא ברח בשבילה דלא דכיון וכו' בדין עמד

לו שאירע צריךאונס שהיה משום ליה קנסינן ואעפ"כ

לו והיה אח"כ לכונסה יוכל ולא אונס לו יארע שמא לחוש

מיד חלהלכונסה לי מה ברח לי ***בא"דמה ובהדיא.

אע"פ בפרק בירושלמי ***בא"דאמר ה"ד. פ"ה כתובות

התם בקונטרס שפירש כמו ***בא"דולא ליתא. לפנינו

מאי חלה כתובות בריש "דבעי" לאוהא אמאי פי' כצ"ל

***בא"ד במזונותיה. חייב חלה דאפילו מהכא דוקאפשיט

וברח "לייבם" ***בא"דבנתרצה סופוכצ"ל. דאין כיון

לחלוץ אלא לולייבם היה לייבם בב"ד דנתרצה היכא

ואם לברוח הוצרך שלבסוף עד נשתהה והוא לאלתר לייבמה

לה היה לאלתר מייבמה היה אם דהיינו כראוי עושה היה

ומחייבינן כראוי עשה כאילו ליה דנינן הלכך ממנו מזונות

ונשתהה לה לחלוץ בב"ד נתרצה אם אבל במזונותיה, ליה

והיה כראוי עושה היה אם אפילו הא לברוח שהוצרך עד

נמי שברח השתא לפיכך ממנו מזונות לה היו לא לה חולץ

חולץ היה שאם ראיה מביאה שאם ונ"ל ממנו, מזונות לה אין

מזונות לה יש – ממנו מזונות לה והיו שישאנה מי היה לה

***בא"ד שקנסוהומיבם. קנס דמחמת נראה וקצת

מזונות לה תקנו כנסה שלא מחמתחכמים הוא מדינא דאי

לה היו שהתחייב כמו כונסה היה שאם מזונותיה שהפסידה

חכמים תקנו שכך לבעל ידיה מעשה א"כ – ממנו מזונות

כיון אבל מזונותיה, תחת לבעלה האשה ידי מעשה שיהיו

תחת לבעל ידיה מעשה שיהיו תקנו לא הוא קנסא דהכא

***בא"ד וכו'מזונותיה. ברח "דכשלא" דפרישית ולמאי

שלו "אינן" ידיה כצ"ל.דמעשה

ע"א חדשיםגמראמב ג' להמתין צריכה אין ג' לאחר

משעת ולא הבעל מיתת משעת שאמרו חדשים הג' הוי

היבם קתניחליצת הכי jezaמיקמי mig` dl evlgy dnai

miycg dyly oizndl dkixv 'bלמיתני ה"ל ולכאורה

אם כלומר חדשים" שלשה לה שיהיו עד להמתין "צריכה

עוד להמתין צריכה הבעל מיתת מיום חדש אחר לה חלצו

חדשים ג' לה שיהיו עד להמתין צריכה קתני ומדלא חדשיים

miycgאלא 'b oizndl dkixvצריכה חליצה שאחר משמע

דקתני מסיפא תנא לך קאמר לכך שלמים, חדשים ג' להמתין

חדשים ג' להמתין צריכה אין ג' מידלאחר נישאת אלא

למדהוי אתה שאמרוyמזה חדשים dnaiברישאהג'

miycg 'b oizndl dkixv 'b jeza mig` dl evlgyמשעת

היבם חליצת משעת ולא הבעל דקתנימיתת dkixvוהא

miycg 'b oizndlלה שיהיו עד להמתין "צריכה אמרו כאילו

חדשים". ג'

משעת אמר ושמואל נתינה משעת אמר דרב מגט מ"ש

משעתכתיבה רב אמר אמאי מקשה לבד דמרב פירש"י

משעת והל"ל עמה נתייחד לא כתיבה משעת והא נתינה

דברי את גם הגמ' הביא אמאי א"כ קשה זה מיהו כתיבה.

נמי דמשמואל ונ"ל רב, דברי את רק להביא לו היה שמואל
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משעה הל"ל כתיבה משעת שמואל קאמר אמאי מקשה

בדעתו גמר שעה דמאותה גיטי לי כתוב לסופר שאמר

עליה. בא ולא לגרשה

לא לאו "לאיסור" התרת כרת "לאיסור" ק"ו רבא אמר

הואכ"ש וכן ע"ב קח ודף ע"א צד לקמן הוא וכן כצ"ל

שכד עמ' יבום הלכות לא סי' ה"ג ובספר וברא"ש ברי"ף

ובב"י ובראב"ן ובריטב"א וברמב"ן ובתוס' ברש"י הוא וכן

ג. אות קנח סי' אע"ה

של זרעו בין להבחין אחריך ולזרעך לאלהים לך להיות

שני של לזרעו אתראשון שכשישלח הקב"ה לימדו כאן

חדשים שלשה ממנה יפרוש קודם אלא מיד ישלחנה לא הגר

נבחין ולא מעוברת ותמצא לאחר תבעל שמא ישלחנה ואח"כ

שנבעלה שני של או אברהם של דהיינו הוא ראשון של אם

שילוחיה. לאחר לו

לזרע בקדושה שנזרע זרע בין להבחין איכא נמי הכא

בקדושה נזרע לושלא אמר אחריך" "ולזרעך זה פסוק

יפרוש המילה שאחר ולימדו המילה על שציוהו ביום הקב"ה

שנזרע זרע בין להבחין חדשים שלשה ומהגר משרה

בקדושה נזרע שלא לזרע המילה לאחר דהיינו בקדושה

לפרוש להם יש הגרים אף הלכך המילה קודם דהיינו

אחריך" "ולזרעך זה פסוק מחמת חדשים ג' מנשותיהם

בקדושה. נזרע שלא לזרע בקדושה שנזרע זרע בין להבחין

וכו' אחותו את ישא שמא גזירה אמר מיהדררבא רבא

דקתני מתניתין eke'לפרושי miypd lk x`y okeלפרושי ולאו

דקתני eke'ברייתא zxeibe xb jkitl.

חנניה רב והואמתיב ע"ב מא לעיל דאותיב חיננא רב הוא

לעיל. מ"ש עיין דציפורין חנניה בהןרב קורא אני בכולן

ערוה תקנת ומצותמשום אשה לישא התורה מן עשה מצות

שאסרום נשים הני וכל אחיו אשת לייבם התורה מן עשה

להן חשו דבכולן בהן תתמה אל להתייבם או לינשא חכמים

דחי כרת איסור וספק בכרת דהוי ערוה חשש משום חכמים

דאורייתא, עלוכאןעשה שאסרו חדשים ג' של בהמתנה

אלא איכא ערוה חשש משום לאו לינשא הנשים כל שאר

ולד תקנת עשהמשום מצות דחו אמאי לתמוה לך ויש

הכא איכא כרת חשש לאו הא ולד תקנת מחמת דקדושין

זו כגון מתירין לו שיש איסור שכל ללמוד לך יש אלא

אין איסור חשש שום בלא מותרת תהא חדשים ג' שאחר

מצות ליתי אמרינן ולא מצוה במקום אפילו אותו מתירין

שאסרום נשים בכל אבל זה. קל לאיסור ליה ולידחי עשה

לא ערוה תקנת לאו אי וכיו"ב איש אשת ספק כגון לינשא

ומשני באיסור. היא ימיה כל דהא לינשא אותה אוסרין היו

ולד"(כצ"ל)מאירבא תקנת ולד"משום לפגע דלא

dexrוה"קבערוה zpwz meyn oda `xew ip` olekaלך ואין

אי דהא אסרום אמאי מצותלתמוה ודחי כרת איסור חשש כא

דקדושין cleעשה zpwz meyn o`keבערוה ולד ליפגע דלא

בנו יבוא שמא דפלוני עשה מצות דחינן מי לתמוה לך ויש

לו שיש איסור דכל מכאן ללמוד לך יש אלא איסור, לידי

שמא חשש יהיה ולא מותרת תהא ג' שאחר זו כגון מתירין

יבוא שלא כדי דידה מצוה מעכבינן איסור לידי בנה יבוא

דהאי נראה ולי זצ"ל. זקני ממר איסור חשש לידי בנה

שאינה מי וכל וזקנה איילונית דמתיר היא יהודה רבי ברייתא

וה"ק ע"ב מ"ב לקמן כדאיתא מיד לינשא לילד בכולןראויה

ערוה תקנת משום בהן קורא שאסרוםאני נשים בכל

ולפיכך ערוה חשש משום טעמא להתייבם או לינשא חכמים

אסורה איילונית או זקנה היתה ולדאפילו תקנת משום וכאן

חדשים ג' לה שיהו עד לינשא חכמים שאסרוה זו ואשה

של לולד ראשון של ולד בין להבחין הוא ולד תקנת משום

מיד. לינשא מותרת איילונית או זקנה היתה אם ולפיכך שני

דקתני ערוה***הא "תקנת" משום בהן קורא אני בכולן

סיפא דקתני ואיידי ערוה "חשש" ר"ל אלא הוא דוקא לאו

ולד "תקנת" משום רישאוכאן נמי ערוהקתני ."תקנת"

"נינהו"*** ערוה תקנת משום "נמי" כולהו איתא ואם

וירא פרשת גאון אחאי דרב בשאילתות לזה וקרוב כצ"ל

*** יב. ולדשאילתא תקנת משום וכןמאיצ"ל"האי"

*** הנ"ל. בשאילתות ערוה"הוא "בהו לפגע צ"לדלא

"בערוה" לפגע רש"י.דלא דגרס נראה וכן

"ואיעברא" אחד חדש אישתהא אישתהויי כצ"לדלמא

*** בריטב"א. הוא למקוטעיןוכן יולדת לז' צ"ל"ילדה"

ע"ב.יולדת לח ובנדה ע"א יא השנה בראש הוא וכן

ב'*** ימים "ומיעוט" ב' תקופות הואמיעוט כן כצ"ל

פב. רמז וירא פרשת ובילקו"ש ע"א יא השנה בראש

ותנשא משהו ותימהותמתין שבועיים או שבוע פירש"י

ג' פירשו והתוס' משהו, שבועיים או לשבוע שיקראו הוא

משהו. ימים לג' שיקראו תימה זה וגם הזרע קליטת של ימים

חדשים ג' אחר היינו חדשים ג' אחר ניכר דעובר דהא ונ"ל

קבעי להכי לרגע מרגע ותנשאממש משהו כלומרותמתין
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ותנשא שעות כמה לבדקהתמתין חדשים ג' מלו פי'וכי

נבדקנה הראשון למיתת חדשים ג' מלאו שבו המדוייק ברגע

אלא ניכר העובר דאין הוא דראשון ודאי היא מעוברת ואי

ונישאה שעות כמה שהמתינה וזו לרגע מרגע חדשים ג' אחר

שעות כמה חסר חדשים ג' אלא שנישאה מרגע עבר לא הרי

למימר דקדייק והיינו בה ניכר העובר היה לא הוא ממנו ואם

לבדקה חדשים שלשה "מלו" ג'וכי ולבתר קאמר ולא

מלאו שבו המדוייק ברגע משמע "מלו" דכי לבדקה חדשים

חדשים. ג'

בעליהן על יתגנו שלא הנשואות את בודקין להםאין היו

את בודקין היו והם שלנו רופאים כעין לדבר מומחים גויים

גויים יבדקוה ואם לאו אם היא מעוברת אם לידע האשה דדי

שרופאים בימינו עלתה שכך לנו ואוי בעלה. על תתגנה הללו

פה פוצה ואין בה וממשמשין האשה את בודקין גברים

האשה את בודק רופא יהא שלא שיתקן מי ואשרי ומצפצף

הזאת המכשלה ויתקן ע"ז שיעורר ומי רופאה אלא כלל

לעוה"ב. לו וטוב בעוה"ז אשריו

בהלוכה `iפירש"יונבדקה gegiz xtra dze` oikilen

miyp x`yn xzei zewinrne zexkip dizeriqt `id zxaern

mipe`bd zaeyza iz`vn jk dciakn cledyהא תימה והוא

היא ואם האשה כובד תוצאת הוא בחול הפסיעות העמקת

ואע"ג נשים משאר יותר מעמיקות פסיעותיה וכבדה שמנה

משני מאי א"כ ועו"ק מעוברת, עצמהדאינה מחפה אשה

גופה אין דמעוברת נ"ל לכן בבגדים. גופה כל מכסה ומשמע

לימין גופה כל מטה אלא אשה כל כדרך הלוכה בשעת ישר

לשמ גופה כל מטה ואח"כ שמאל ברגל ופוסעתופוסעת אל

שהיא בזמן מאחוריה והעומד הדרך ע"ז וכן ימין ברגל

ומשני לא, אם היא מעוברת אם מבחין מחפהפוסעת אשה

ניכר.עצמה הלוכה הטיית ואין ורחבים הרבה בבגדים

"דחסה" משום כתובותדחסאצ"לאלא ברא"ש הוא וכן

כה הלכה גירושין מהלכות פי"א משנה ובכסף כ סימן פ"ה

*** מעוברת. סתם בתוד"ה לזה וקרוב שם "הכא"ובלח"מ

עילויה חייס וצ"לנמי הוא עילויהט"ס חייס נמי לפיהאי

בר"ת כתוב ר"תה"נשהיה שהוא המעתיקים הכאסברו

אלאנמי נמיואינו .האי

ד"ה עלרש"י "דאף" נתינה משעת אמר דרב מגט ומ"ש

מנינן נתינה משעת הכי "אפילו" וכו' ***ד"הגב כצ"ל.

זה "ייבמנה" בנים וכו' מאמו אחיו אשת "וייבם"

שהוא ***ד"ה"דכסבור" אחותוכצ"ל. וכו' איתא ואם

הא ***ד"ה"מאביו" איעבראכצ"ל. וכו' ז' בר הא

ומילתאישתכח ***ד"הכשמתכצ"ל "דחסא"נמחקת.

לחץ לשון "דחסא" וכו' כצ"ל.שממעכו

כתיבהתוד"ה "משעת" עליה בא לא וכו' מגט שנא מאי

למיתה סמוך וכו' להתיר "ויבואו" לנתינה סמוך וכו'

להתיר "ויבואו" כצ"ל.חלצו

דלאד"ה מקודם כשנשאה כאוסרים ודלא וכו' וגיורת גר

לסורם זהיחזרו את זה ומכירין מקודם נשואים שהיו דכיון

ובן זוגו לבן לומר בוש אינו לסורו לחזור רוצה האחד אם

לסורם. יחד וחוזרין לו שומע הרבה אליו דקשור כיון זוגו

קאיד"ה לחוד איבמה וכו' קורא אני פירשבכולן רש"י

שאסרום יבמות ועל לינשא חכמים שאסרום נשים על דקאי

וטעמא קאי. לחוד דאיבמה סברי והתוס' להתייבם חכמים

"בכולן דלשון סברי דהתוס' משום רש"י על לחלוק דהוצרכו

כן שיהיה למצוא אפשר בכולן להו משמע בהן" קורא אני

ע"ב ט לעיל דקתני וכמו הוא הכי לאו דהשתא olekaאע"ג

'eke dfl dxeq`d oda `xew ip`בהן שיהיה משכחת כלומר

הבא. בדבור שנפרש וכמו וכו' לזה מותרת לזה האסורה

כולם***בא"ד ג' תוך חלצה אם לשוק להנשא או

חדשים שלשה להמתין מאיצריכות לשוק להנשא וא"ת

הברייתא דה"ק וי"ל איכא, ערוה תקנת `ipמשום oleka

dexr zpwz meyn oda `xewארוסות בין יבמות בכל כלומר

משום בהו משכחת להנשא בין להתייבם בין נשואות בין

שלשה תוך לשוק להנשא שרוצה יבמה דאפילו ערוה תקנת

רוצה היתה שאם ערוה תקנת משום בה משכחת נמי

ערוה חשש הוי שלשה תוך נשיםo`keלהתייבם בשאר

שלשה תוך להנשא שרוצות יבמות cleשאינן zpwz meyn

ערוה. חשש בהו משכחת לא דהא ערוה תקנת משום ולאו

ע"ב וחלבגמראמב בביצים ליה פירש"יממסמסא

ולפי"ז וחלב בביצים התינוק את פי'ממסמסאמאכילתו

מהלכות פי"א הרמב"ם אבל בערבית. הוא וכן מערבבת

וחלב ביצים שאוכלת דמעוברת פירש כה הלכה גירושין

ולפי"ז שלה, החלב עכירות לשוןממסמסאמרפאה הוא

זה שלה. שבחלב הרעלים את ממיסה כלומר ופירוק המסה

שלח) סי' (הרכבי הגאונים תשובת minkgלשון exn`y dne

`qnqnnc xyt`(כצ"ל)in yi oezxn`e alge miviaa dil

`l i`cea dpkq icil wpeid `a `le dfd xeca edyre edqpy
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`l `zlin `dl dzi` ded `l i`e deeda `l` minkg exac

zlik`a daxnyky opax dexn`(כצ"ל)meqnq miviae alg

dy`d alg xkrin `le dti.

ליורשים .וליתבעינהוצ"לוליתבעיניה

בנה את והורגת לב"ד לבוא בושה אשהאשה אין בעלמא

דאשה בש"ס מקומות בכמה כדאשכחן לב"ד לבוא בושה

בדין עמד ע"ב מא לעיל אמרינן וכן בב"ד לתבוע דרכה

לבוא בושה הכא דוקא אלא לב"ד תבעתו שהיא וכו' וברח

לביישה רגילין והם בעלה אחי את שם שפוגשת לב"ד

לאחר ונישאה הלכה אחיהם מות שאחר על קשים בדברים

שמת. אחיהם את מכבדת שאינה כמי בה ורואין

וכו' בתולות אחת קאמר הכי יהודה לפרשא"ר אתא לא

יש אומר הוי ולתקנה, לשונה להגיה אלא המשנה לשון את

שבא קאמר" "הכי ויש הלשון את לפרש שבא קאמר" "הכי

*** ולתקנה. הלשון את בתולותלהגיה אחת קאמר הכי

וכו' שנתגרשו או שנתארמלו בעולות יהודהואחת רב לפי

רק המשנה שנתה בעולותמתחילה ואחת בתולות וטעואחת

שזינתה רווקה אפילו היינו דבעולות ופירשו התלמידים בה

רבי בה פריש הדר להכי חדשים ג' להמתין צריכה

שנתגרשו או רווקהשנתארמלו אבל נשואות שהיו דוקא

לאו בעולות בעולות" ואחת בתולות "אחת דקתני והא לא

פירושו אלא בזנות שנבעלו האירוסיןהיינו מן היינובין

zeleza zg`הנישואין מן zeleraהיינובין zg`אבל ,

תמתין אלא חדשים ג' להמתין צריכות אין שזינו רווקות

מה ועיין לה בדקינן הזנות משעת חדשים ג' מלו וכי משהו

השני. הנשואות" את בודקין "אין ד"ה ע"א לעיל שפירשנו

אביה לבית לילך אביה,רדופה לבית לילך רגילה פירש"י

אביה בבית ששהתה לומר הברייתא כוונת אם תימה והוא

הרגליה את ציינה למה בעלה מיתת שקודם חדשים הג' כל

ואם אביה בבית שהתה ליתני אביה לבית לילך רגילה שהיא

שקודם חדשים הג' כל שם שהתה שלא לומר הברייתא כוונת

הולכת וחוזרת אביה לבית הולכת היתה רק בעלה מיתת

פשיטא חדשים ג' להמתין דצריכה קמ"ל מאי א"כ וחוזרת

לשון לא ורדופה רדוף דכל ונ"ל בעלה. בבית נמי שהתה הא

נמי והכא הוא ממהר לשון אלא הוא לילךהרגל רדופה

אביה קודםלבית אביה לבית ממהרת היתה יום שבכל

שבשעות דאפילו וקמ"ל שם ישנה והיתה החמה שתשקע

נבעלה שמא יהודה רבי חייש לא בעלה בבית היתה היום

*** בכך. דרך דאין אביהביום לבית לילך "רדופה"

גרס ה"ו פ"ו (ליברמן) בתוספתאטרופהבתוספתא אבל

גרס ה"ז פ"ו המסכת בסוף ***רדופההנדפסת או.

לילד ראויה שאינה או irnnאיילוניתפירש"יאיילונית

micce xry ipniq dl oi`e `id diewl dn`ראויה שאינה או

ilegלילד e` `nq zngn iiez`lהיינו ליה קשיא דהוה

דאיילונית פירש לכך לילד ראויה שאינה היינו איילונית

אין מיהו הוא, חולי מחמת לילד ראויה ושאינה הוא מלידה

שנתעקרה או אומרת הברייתא היתה דא"כ הדברים פשט זה

סם. ע"י שנתעקרה משמע לא לילד" ראויה "אינה אבל

פירש לילדוהרי"ף ראויה שאינה zaאו z`ypy oebk

zclei dpi` aey mirax` za z`yp `cqg ax xn`c mirax`.

וצ"ל הברייתא בלשון נפל שט"ס נראה איילוניתולענ"ד או

לילד ראויה שאינה "קטנה" קטנהאו המילה ונשמטה

בתוספתא מפורש הוא וכן זקנה אחר לעיל והוסיפוה

פ"ו המסכת בסוף הנדפסת ובתוספתא ה"ו פ"ו (ליברמן)

וירא פרשת גאון אחאי דרב בשאילתות הוא וכן ה"ז,

בטעות נדפס ששם אלא יג וקטנהשאילתא ואיילונית

לילד ראויה .שאינהוצ"ל"ושאינה"

ביבנה בכרם חכמים מפי סנהדריןשמעתי כשהיתה

שנכנס מי כל סדר בלא בסנהדרין יושבין היו בירושלים

לי מקומו תופס אחריוראשון והנכנס ב"ד ואב הנשיא ליד ד

נעשו כולם שכשנכנסו עד הדרך ע"ז וכן לידו מצטופף

מכאן דעתו צועק היה זה בהלכה דנים וכשהיו אחת, כערימה

וכמה אוסרין כמה יודעין היו ולא מכאן דעתו צועק וזה

היו לא עליה נמנים היו שלא והלכה נמנים, שהיו עד מתירין

להיפך. או מתירין והמיעוט אוסרין הרבים אם יודעין

וסברו ביהמ"ק חרבן על בצער והיו ליבנה וכשגלתה

נוהגין ושאין חינם שנאת היתה לחרבן הגדולה שהסיבה

ולכן הגדולים אצל הדבר תיקון להתחיל ראו בזה זה כבוד

כשורות ישבו אלא סדר בלא בסנהדרין ישבו שלא תיקנו

סמוך הראשונה בשורה יושבין הותיקין החכמים הכרם

הצעירים ואחריהם מהם הצעירים ואחריהם ב"ד ואב לנשיא

וביום בזה זה כבוד שינהגו כדי זה וכל הדרך ע"ז וכן יותר

ה (אבות זו משנה זכאי בן יוחנן רבן להם שנה ליבנה שבאו

iptaז) xacn epi` mkg mkga draye mleba mixac dray

epi`e exiag ixac jezl qpkp epi`e dnkga epnn lecb `edy in

oey`x lr xne`e dkldk aiyne oiiprk l`ey aiydl ldap

izrny `l xne` rny `ly dn lre oexg` oexg` lre oey`x
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mleba oditelige zn`d lr dceneכעין להם היתה זו ומשנה

ישיבות את ולנהל בזה זה כבוד נוהגין להיות תקנון

תמרים או תפוחים פרדס נוטע כשאדם ביעילות. הסנהדרין

מכוונות הנטיעות שיהיו הוא משתדל אילנות מיני שאר וכל

נטיעה נוטע אלא כך על מקפיד אינו אבל שורות שורות

כנגדה שניה נטיעה נוטע פנוי המקום אם ואחריה ראשונה

ונוטע מקום אותו מניח גדולה אבן שם יש אם אבל בשורה

אינן הנטיעות כל נמצאו ליטוע שכשגומר עד לו סמוך

שיהיו מקפיד הוא כרם כשנוטע אבל זה, כנגד זה מכוונות

צריך הוא שהרי היטיב מכוונות שורות שורות הנטיעות

האחרת ע"ג וזו שלפניה חבירתה גבי על זו נטיעה להדלות

להדלותם יוכל לא זו כנגד זו מכוונות יהיו לא ואם שלפניה

הענבים לבצור וכשבא נמוכים הכרם שענפי ועוד זו על זו

כל ליטוע הוא חייב לכן הגפנים תחת להלך יכול אינו

להילוך ביניהם ריווח ומניח שורות שורות הנטיעות

עד משם זז אינו גדולה אבן בשורה היה ואם הבוצרים

שביבנה סנהדרין היתה ומשו"ה במכוון שם ונוטע שעוקרה

כעין שורות שורות בה יושבין שהיו ביבנה" "כרם נקראת

*** הכרם. כולןנטיעות ביבנה בכרם חכמים מפי שמעתי

חדשים ג' להמתין בסנהדריןצריכות כן פסקו אם וא"ת

בדבר נמנו אם ועו"ק זה, בדבר חולק יהודה רבי היאך

"שמעתי מאי א"כ כך הלכה ופסקו ביבנה דכרם בסנהדרין

שכבר אלא ביבנה. בכרם נפסק כך למימר ה"ל חכמים" מפי

סדר לפי יושבין היו לא דירושלים דבסנהדרין לעיל ביארנו

והנכנס ואב"ד לנשיא סמוך יושב תחילה הנכנס כל אלא

היו כולם שכשנכנסו עד הדרך ע"ז וכן לו סמוך יושב אחריו

דעתו צועק היה זה בהלכה דנין וכשהיו אחת כערימה דומין

נמנו הדיון שבסוף בהלכה ואומנם מכאן צועק וזה מכאן

את ופסקו נמנו הרי האוסרין ומנין המתירין מנין לידע

עליה נמנו ולא בה שדנו בהלכה אבל החכמים כרוב ההלכה

אם לידע יכולין אינם לעולם והאוסרין המתירין מנין לידע

בכרם אבל איפכא, או אוסרין ומיעוט מתירין החכמים רוב

נמנו שלא בהלכה אפילו שורות שורות יושבין שהיו ביבנה

מתירין או אוסרין החכמים רוב אם לרואה ניכר היה בה

דקאמר כולןוהיינו ביבנה בכרם חכמים מפי שמעתי

חדשים ג' להמתין זוצריכות בהלכה נמנו שלא דאע"ג

זה שהיה כיון מ"מ בסנהדרין נפסקה ולא וחברותיה דרדופה

דעת שמעתי ואני שורות שורות יושבין שהיו ביבנה בכרם

ובין מיד לינשא שהתירוה אלו בין שם מהיושבין אחד כל

הצריכוה שהרוב ושמעתי חדשים ג' להמתין שהצריכוה אלו

חדשים. ג' להמתין

לקמחיה חש שיהולא מקפיד החטים את טוחן כשהחרוץ

נטחנו שלא גבישים שם ישארו ולא דק לקמח היטיב טחונים

היטיב לטחון מקפיד אינו לקמחיה חש לא העצל אבל

שהברייתות כיון נטחנו, שלא גבישים בקמח ונשארים

הוריות בסוף כדאמרינן חטים נקראות oikixvומשניות lkd

`ihig ixnlלמי היטיב במשנה דקדק שלא מי את דימה לכן

במשנה דקדק לא הזה שהמקשה היטיב החטים את טחן שלא

מחלוקת ואח"כ סתם אלא סתם שאינה להבין היטיב הזו

היא.

וכו' פפא רב אבהודאמר דרבי הוא אבהו רבי מדברי לאו

התלמוד מסדרי אלא דבריו שמע ולא פפא רב את ראה לא

אמר כן מסברא אבהו רבי שאמר כמו כלומר זאת הוסיפו

פפא. רב בהדיא

הלכ סתם ואח"כ כסתםמחלוקת פלוניה במשנה כששנינו

הלכה - מהם כאחד סתם בה שנינו ואח"כ אוסר ופלוני מתיר

ושנה הלכה כמאן להכריע רבי ידע לא שמתחילה כסתם,

כפי זו משנה התלמידים שיננו וכבר במשנתו הדעות שתי

מחק לא מהן כאחד כשהכריע זמן ואחר רבי להם שסידר

הורגלו שכבר לפי ראשונה במשנה להם ששנה מחלוקת להם

ושנה הכרעתו את להם הוסיף אלא זו במשנה התלמידים

פלוני במשנה כששנינו וכן שהכריעה. ההלכה כפי סתם להם

ששנינו איפכא או להתיר סתם בה שנינו ואח"כ אוסר

הלכה לאסור- סתם בה שנינו ואח"כ מתיר פלוני במשנה

אבל שאוסר פלוני כאותו דהלכה רבי סבר שמתחילה כסתם,

שאוסר הפלוני דברי שנה לכן לסמוך מי על לו יש המתיר

החולק שהרי בסתם דבריו שנה לא אבל כמותו הלכה דהא

התלמידים הורגלו ובינתיים לסמוך מי על לו יש עליו

כדברי והכריע בו כשחזר זמן אחר לפיכך זו במשנה

בה הוסיף אלא פלוני אותו דברי ממשנתו מחק לא החולקים

החולק. כדברי הלכהסתמא אין מחלוקת ואח"כ סתם

דבריוכסתם ושנה כפלוני שהלכה רבי סבר שמתחילה

בו חזר זמן ואחר זו במשנה התלמידים הורגלו וכבר בסתם

מחק ולא החולק כדברי אלא פלוני כאותו הלכה דאין וסבר

למימר החולק דברי בה הוסיף אלא ראשונה משנה להם

מחלוקת ואח"כ דסתם אומר זצ"ל הרב ומורי כמותו. דהלכה

סבר דמתחילה כמחלוקת נמי הלכה ואין כסתם הלכה אין
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שמא ספק לו נפל זמן ואחר כדבריו וסתם כפלוני דהלכה רבי

למימר החולק דברי את במשנתו והוסיף עליו כחולק הלכה

דהלכה והכריע רבי בו שחזר במקום אבל היא, דספיקא

משנה ונמצאת החולק כדברי הסיפא את סתם החולק כדברי

כדאמרינן כאלמוני סתומה וסיפא כפלוני סתומה רישא זו

ע"א מא מציעא aiwr`בבבא iax `tiqe l`rnyi iax `yix

כדבריו וסתם ישמעאל כרבי שהלכה רבי סבר שמתחילה

למחוק רצה ולא עקיבא כרבי דהלכה וסבר בו חזר זמן ואחר

אחרת סתמא להם הוסיף אלא התלמידים בה שהורגלו משנה

דקאמר הגמ' ומלשון החולק, מחלוקתכדברי ואח"כ סתם

כסתם הלכה כדבריואין משמע כמחלוקת הלכה קאמר ולא

כעין מצאתי ועתה זצ"ל הרב מפי בילדותי כתבתי זה (כל

קכב בתרא בבבא הרשב"ם אבל ובריטב"א ברמב"ן דבריו

כמחלוקת). דהלכה פירש ופרכינן ד"ה ע"ב

שמעיה נחום דרבי אכתפיה אבהו רבי ואזיל מסתמיך

מיניה הלכתא ואזיל בריאמנקיט אבהו רבי שהיה זמן כל

הלכות ממנו ללקט שמעיה נחום רבי משתדל היה לא

שהוא שראהו עתה אבל ארוכים חייו עוד שסבר ושמועות

עתה אמר עצמו בכוחות לילך יכול אינו וכבר ועייף חולה

יאבדו. ולא והלכות שמועות ממנו ללקט העת

במתניתין מאי(כצ"ל)סתמא בברייתא ברייתאומחלוקת

רבי מסתמא פירושו והכי חייא, דרבי תוספתא היינו דהכא

תלמידיה שהרי שנאה רבי מפי התוספתא את ששנה חייא

מחלוקת שנה ואח"כ במשנה סתם שנה רבי וא"כ הוא

או כסתם הלכה דאין וסבר בו חזר דרבי נמצא בברייתא

מחלוקת שנה ותחילה המשנה לפני נשנתה התוספתא דלמא

כסתם, והלכה במשנה סתם ושנה בו חזר ואח"כ בתוספתא

כסתם הלכה ליהא"ל קמשני מאי נחום רבי ידע לא ואכתי .

היינו כסתם" "הלכה ליה דקאמר הא דדילמא אבהו רבי

התוספתא את שנה לא חייא דרבי סבר אבהו דרבי משום

סתמא מהאי בו חזר לא במשנה סתם ששנה ורבי רבי מפי

אלא שנאה רבי מפי חייא דרבי אבהו רבי סבר דלמא או

שתחילה ונמצא המשנה ואח"כ תחילה נשנתה שהתוספתא

בו חזר ואח"כ בברייתא ושנאה כמחלוקת דהלכה רבי סבר

הלכה ולכן במתניתין סתמא ושנאה איפכא דהלכתא וסבר

נחום רבי הוסיף לכן דרבי, אחרונה סברא שהיא כסתמא

מאילשאול בברייתא וסתמא במתניתין אמרתמחלוקת אי

למשנה קודם ושנאה הברייתא את שנה רבי מפי חייא דרבי

כסתמא הלכה אין בברייתא וסתמא במתניתין מחלוקת א"כ

ואי במשנה מחלוקת שנה ולבסוף בו חזר רבי דהא דברייתא

רבי א"כ הברייתא את שנה רבי מפי לא חייא דרבי אמרת

כמאן ליה מיספקא דרבי דמתניתין מחלוקת אלא שנה לא

וסתם כפלוני הכריע חייא דרבי וכיון סתמה לא ולכן הלכתא

דרבי והכרעה דרבי דספיקא פסקינן הכי ודאי אנן כדבריו

קי"ל, חייא דרבי כהכרעה ודאי לאחייא רבי וכי א"ל

לו מנין חייא רבי שנהשנאה רבי מפי לא חייא רבי לעולם

דכיון דתוספתא כסתמא הלכה אין הכי ואפילו התוספתא את

יד לא חייאדרבי רבי במשנתו סתמה ולא בה להכריע ע

דרבי לומר לך יש כרחך ועל בדבר להכריע לו מנין תלמידו

שמצא מקום אלא ולהכריע הלכה לפסוק בא לא חייא

וכשמצא סתם שנאה היא מי מפי בה נאמר ולא ברייתא

ורק אומרה שם והזכיר שנאה היא מי מפי בה ונאמר ברייתא

היא. רבי הכרעת סתמא דכל אמרינן רבי במשנת

ד"ה ליורשיםרש"י .וליתבעינהוצ"ל"וליתבעיניה"

ארוסות***ד"ה נינהו "והי" בתולות נינהו כצ"ל.הי

"ונשואות"***ד"ה ראשון לזרע וכו' יוסי כרבי הלכה

***ליארס עמוכצ"ל. נימוקו יוסי ע"בדרבי יד עירובין

עמו. נימוקו ד"ה ע"א נא עירובין רש"י ועיין

בברייתאתוד"ה גרס דאי נראה ואין וכו' אומר יוסי רבי

קשיא א"כ מיד ולינשא ליארס מתיר יוסי רבי דרדופה

נשואה אטו ארוסה אפילו גזר דהכא אדר"י יוסי דרבי

לנשואה ארוסה בין הפרש שיש ידעי דעלמא דרובא אע"ג

מיעברא ונשואה מיעברא לא ליהדארוסה דהוה כ"ש

רדופה שאינה אטו רדופה נשואה דעלמאלמיגזר דרובא

***בא"ד רדופה. לשאינה רדופה בין לחלק יודעים אינם

יוסי כרבי "הוי" דרדופה מאיר רבי כצ"ל.דלמא

"דהכי"***בא"ד להמתין צריכות סתמא דקתני ואע"ג

קתני ***בא"דנמי ראיהכצ"ל. שהביא מה ומיהו

יוסי לרבי ***בא"ד"מדשמעינן" רביכצ"ל. דפסיק והא

יהודה רבי נקט ולא יוסי כרבי הלכהיוחנן למימר דה"ל

יותר במשנה מפורשים דבריו יהודה דרבי יהודה כרבי

e`ypiדקתני zeqex`de eqx`zi ze`eypd xne` dcedi iax

לינשא, שרו דהארוסות בדבריו פירש לא יוסי רבי אבל

באיבול גם יוסי כרבי לפסוק שבא יהודהמשום רבי ובזה

עמו, מסכים בקונטרסאינו כדפירש יוסי רבי נקט או

עמו דנימוקו רש"ימשום ועיין ע"ב יד בעירובין כדאיתא

***בא"ד עמו. נימוקו ד"ה ע"א נא דהשתאבעירובין וי"ל

מעיקרא דוקאדהיינו כל במשנההוי מקומו הזה התוס'
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השתא דמעיקרא להבנה קרו לכן כאן ונדפס בדפוס ונשמט

הגמ'. דברי ידעינן לא ואכתי במשנה דקיימינן השתא כלומר

לקמן***בא"ד דקתני לר"ת קשה ע"באבל בברייתאמג

יוסי חדשיםדרבי ג' להן שיהו עד ינשאו לא משמעוכולן

הנשים כל כמו ארוסות ומוכחאפילו לינשא דאסורות

ארוסות אפילו יוסי דלרבי דעירובין הקונטרס כפירוש מהכא

***בא"ד ינשאו. לא אבל יתארסו דליארסדוקא ועוד

נשואה רדופהאפילו שאינה ואמאישריסתם יוסי רבי

ה"ל מיד ליארס מתיר יוסי רבי דרדופה בברייתא קתני

רדופה. כשאינה אפילו מתיר יוסי רבי למיתני

"מאי"ד"ה סורק לא אבל וכו' היא מחלוקת ואח"כ סתם

***בא"דקושיא למימרכצ"ל. לן אית דמסתמא

הוא סתם ואח"כ כמאןדמחלוקת רבי נסתפק דמתחילה

הכריע ואח"כ התנא בשם שנאה אלא סתמה לא ולכן הלכה

וסתמה עליה דפליג מחלוקתכתנא ואח"כ סתם ולא

וסבר בו חזר ואח"כ כוותיה וסתם כפלוני רבי סבר דתחילה

מחלוקת ושנה כמותו הלכה בודאין שחזר לומר לנו דאין

מפסקו לורבי ברור בפירוששהיה שנראה לנועד יש אבל

הכריע. ואח"כ בדבר נסתפק שתחילה לומר

ע"א שיניוגמראמג שניטלו פשתן של שלמסרק מסרק

רמב"ם. דקין מחטין כעין ברזל של ושיניו בועץ ונשתיירו

טהור" אחת "טמא ***שתים החיצונכצ"ל. אחתהיתה ה

טהור וליפולמהן להשבר ונוחים היו עדינים המסרק שיני

עבות החיצונות השיניים את עושין היו לכן קטנה מכה מכל

הפנימיות השיניים ישברו לא מכה המסרק יקבל שאם וגסות

כ"כ ראויות אינן גסות חיצוניות שיניים אותן ומ"מ העדינות

*** למלקטלסירוק. ועשאן שתים )למלקטת(צ"לניטלו

שיער להסרת פינצטה ועשאן יחד אחת,טמאותחיברן

למיתוח או לנר ידוהתקינה בית לה .טמאהשעשה

אחר כלי ונעשו שן שם מהן יצא יחד שיניים שתי כשמחבר

קתני לכך מלקטת למלקטתדהיינו "ועשאן" שתים ניטלו

אבל עשיה, לשון בזה שייך לגמרי אחר כלי שנעשו דכיון

היתה מתחילה מ"מ הוא דתיקון אע"ג יד בית לה שעשה שן

קתני לכך עשיה לשון בה שייך ולא היא שן נמי והשתא שן

למיתוח או לנר "והתקינה" לנראחת "ועשאה" קתני ולא

*** למיתוח. משנהאו כאותה הלכה דאין אומנםוקי"ל

גבי ברישא דקתני הא אבל דבריה ברוב זו כמשנה הלכה

פשתן של ze`nhמסרק onvr ipta zg` zg` elhipy oleke

משנה כאותה הלכה אין למיתוח או לנר התקינן דלא ואע"ג

התקינן ואם טהורות עצמן בפני אחת אחת ניטלו אם אלא

הלכתא דהאי נחום רבי שראה וכיון טמאות, למיתוח או לנר

בברייתא לה קתני התקינן ולא עצמן בפני אחת אחת דניטלו

דהוי משום משנה כהאי הלכה דאין דטעמא סבר במחלוקת

במתניתין סתמא אלמא בברייתא ומחלוקת במתניתין סתמא

*** כסתמא. הלכה אין בברייתא משנהומחלוקת אינה זו

הוא שבוש אלא היא מרבי לאו זו משנה דה"ק ס"ד השתא

דה"ק מסיק ולבסוף רבי, במשנת התלמידים זושהוסיפו

משנה היאאינה שמעון רבי ע"ש אלא סתמא השנויה

*** בברייתאנשנית. הא בגוויתא צמרהא של מסרק

מצד כשהידית בו סורקין והיו באמצע בהן מותקנת הידית

הם היד בית שכנגד השיניים הלכך מלמטה ולא ימין

והיינו בכח ליסרוק השינייםגווייתאשמכוונות אבל

השיניים וכן המסרק ראש לכיוון שהם שמעליהן שבשורות

המסרק תחתית לכיוון שהם לגווייתא שמתחת שבשורות

עליהן פועל הסורק האדם כח אין הידית כנגד שאינן כיון

והיינו היטיב סורקות ואינן ראשוןברייתאבעוצמה פירוש

דרש"י שני פירוש lyדרש"י, wxqnl yi miipiy zexey izy

'eke zeinipte zepevig xnvבמסרק היו שורות הרבה כלומר

בולטות ששיניה דהיינו חיצונית אחת שורה עושין היו אבל

בולטות ששיניה דהיינו פנימית אחת ושורה החוצה הרבה

על וכן פנימית אחת ושורה חיצונית אחת שורה ושוב פחות

והפנימיות בחיצוניות נעשה הסירוק ועיקר המסרק כל פני

את שפירש מי וראיתי יפול, שלא הצמר לקלוט כדי נעשו

אחת במסרק יש בלבד שורות דשתי אלו רש"י דברי

ואינו. פנימית ואחת חיצונית

הא דלמא קושיא ומאי אביי `zgדקתניאמר elhipy oleke

ze`nh onvr ipta zg`דניטלו עםבקתייהומיירי שניטל

להתקין צריך ואין שלה יד בית והיא עץ חתיכת מהן אחת כל

יד בית d`nhדקתניוהאלה gezinl e` xpl dpiwzde zg`

קתייהומיירי התקיןבלא אם לפיכך לכלום ראויה השן ואין

ואם טמאה ולמיתוח הנר את לנקר ראויה להיות יד בית לה

פירוש וטהורה. לכלום ראויה אינה יד בית לה התקין לא

דקתני דרישא הוא מפשטא דאיפכא מסתבר לא olekeאביי

"onvr ipta" zg` zg` elhipy– דבר שום בלא ומשמע

דקתני וסיפא קתייהו, עם שניטלו אביי ליה `zgמוקים

gezinl e` xpl dpiwzdeבפני" אחת וניטלה בה קתני ולא

קתייהו, בלא עצמה בפני שניטלה אביי לה מוקים - עצמה"

אחר באופן לפרש פפא רב הוצרך האלכן בקטינתא הא
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דקתניבאלימתא דהא הוא דמיסתברא elhipyומילתא oleke

ze`nh onvr ipta zg` zg`שום בלא דאפילו ומשמע

של ומסרק ליה קתני פשתן של מסרק גבי טמאות תיקון

שלו שן ראויה תיקון שום בלא ואפילו גסות שיניו פשתן

דקתני והא ולמיתוח הנר את בה `eלנקר xpl dpiwzd

d`nh gezinlמסרק גבי טמאה אינה תיקון שבלא דמשמע

שן ממנו ניטלה ואם ודקות קטנות דשיניו לה קתני צמר של

שיתקין עד בידו לאוחזה יכול אינו שהרי לכלום ראויה אינה

יד. בית לה

אבין בר חייא רב השלישישלח בדור בבלי אמורא הוא

אלעזר רבי אצל ולמד לבבל ירד ואח"כ הונא רב של תלמידו

היאך אותו שואלין היו בבל בני בה שנסתפקו שאלה ובכל

בבל שמבני וכיון ישראל, ארץ מאמוראי שלמד ההלכה היא

אלא "רבי" נקרא היה לא ***"רב"היה רבי. היה וכן

מלמדנו אביןאלעזר בר חייא רב דברי המשך משוםזהו

הגדול חנינא שהרבהרבי ולפי חמא בר חנינא רבי

ציינוהו לפיכך חנינא רבי נקראים היו בא"י אמוראים

כגון הראשונים בבל אמוראי כל של רבם שהיה "הגדול"

רבנו אחר ישיבה ראש ששימש ועוד לקיש וריש יוחנן רבי

*** ואמצעיהקדוש. שלישי של ורובו ראשון של רובו

לנישואיןשלם אבל אירוסין אלא התיר דלא מפרשים יש

דס"ל התיר נישואין דאפילו וי"מ שלמים. חדשים ג' בעינן

תמר גבי דכתיב דהא הגדול חנינא miycgלרבי ylynk idie

ח בנדה כדאיתא חדשים ג' אחר ניכר דהעובר ילפינן ומיניה

שלשה אחר ויהי כתיב דלא קאמר ממש חדשים ג' לא ע"ב

אלא miycgחדשים "ylynk" idieשהם שנים משמע

ואמצעי שלישי של ורובו ראשון של רובו והיינו כשלשה

וכיון ומשהו חודשיים שהם יום ושנים ששים דהוו שלם

חדשים, כג' נראים הם הרי חדשים ג' פני על דמתפרסים

אין דא"כ קאמר יום דשלשים בחדשים דלאו לומר ע"כ מיהו

ואמאי ומשהו כחדשיים נראה אלא חדשים כשלשה נראה

כד) לח (בראשית הרא"ם כדברי צ"ל אלא "כמשלש" כתיב

וכל תשרי חדש של רובו כגון הלבנה בחדשי דמיירי דפירש

כשלשה מיחזי ודאי והשתא כסליו של ורובו חשון חדש

תשרי חדש אין בתשרי בי"ח בעלה מת אם ולפי"ז חדשים

וכל חשון כל ממתנת אלא תשרי רוב כאן דאין כלל לה עולה

על משפיעים הלבנה דחדשי וצ"ל טבת של ורובו כסליו

ועתיד החדש מחצית קודם וכשנתעבר ניכר שיהיה העובר

זה חודש רוב הרי בו שנתעבר זה חודש רוב עליו לעבור

חדש עליו וכשעובר הכירו שליש ניכר שיהיה בעובר פועל

רוב עוד עליו וכשעובר הכרה שליש עוד בו פועל שלם הבא

והרי הכרה שליש עוד ניכר שיהיה בו פועל השלישי חדש

כלום פועל אינו חדש מקצת אבל זה עובר הכרת נשלמה

העובר. בהכרת

וכו' להמתין צריכה כלוהלכתא וכן הוא הסבוראים מן

בתלמוד. סתמא שנאמרה "והלכתא"

מותר כדמפרשובחמישי ששי ביום באב תשעה שחל כגון

את מקדשין שהיו בזמנם והיינו ע"ב, כט תענית בגמרא

אין קבוע לוח לנו שסדרו השתא אבל הראיה ע"פ החדש

ואם אסור ודאי בחמישי חל אם אבל בששי חל באב תשעה

עבר דכבר בחמישי מותר ודאי כן לפני או רביעי ביום חל

*** בתענית. ר"ן - אבלות ופסקה באב ובחמישיתשעה

רש"ימותר אבל דלעיל, וכיבוס תספורת על דקאי משמע

אסור. תספורת אבל כיבוס על רק דקאי פירש בתענית

וכו' בעסקיהם ממעטין אסורהעם קתני ולכבס לספר גבי

לעיל qakleכדתנן xtql "xeq`" dkeza a"z lgy zayאבל

קתני ולנטוע לבנות וליתן לישא ממעטיןגבי "העם"

מנהג אלא דרבנן דינא ולאו הוא דאורייתא דינא לאו כלומר

עצמן שציערו מתוך עצמן על והחמירו העם בו שנהגו הוא

ועיין לבניינו שנזכה בימינו במהרה רצון ויהי החורבן על

שב"ט. רבנו כתב ד"ה ו אות תקנא סי' או"ח בב"י

"ומלנטוע"*** כצ"ל.מלבנות

יוסי "רבי" תימא לא וכו' נמי דקודם "קודם" רבא אמר

כצ"ל.

ד"ה לסותמהרש"י "ראה" שלא וכו' לא כצ"ל.רבי

למילתיה*** דחזי" "טמא ***ד"השתים אחתכצ"ל.

***ד"ה"טהור" אוכצ"ל. "בגד" לפרוש וכו' טמאה

מזו "לזו" ***ד"החוט אחתכצ"ל. החיצונה היתה

ושן "החיצונה" עם ג' שנשתיירו הללו "מהשלש"

***ד"ה תנאכצ"ל. "והא" פריך לקמן כצ"ל.טמאה

עמה***ד"ה "שניטל" כצ"ל.בקתייהו

בירושלמיתוד"ה וכו' האמתבמקום מיהו ה"ה, פ"ג במו"ק

הכי איתא דשם ע"א כג דבבלי למו"ק נתכוונו שהתוס'

ומילת הרא"ש, בתוס' הוא וכן תוספתבירושלמיבהדיא היא

***בא"ד ברש"ש. ועיין למה יודע ואיני הרש"ל שהוסיף
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שער בנטילת מותרת דאשה גרסא מהך צ"ל"הביא"

דאבלהבין יום ל' כל שער בנטילת אסירי דגברי דאע"ג פי'

***בא"ד יתגנו. שלא מותרות בה"גנשים איתא גםוכן

***בא"ד למה. יודע ואיני מהרש"ל תוספת מצינוזה ועוד

תספורת דשרי קיימי יוסי דרבי אליבא "דהתם" למימר

"במקוםדהםצ"לבאבל דגרסי דהני למימר מצינו כלומר

כפי מותרת ואשה אסור דגבר סברי לא לספר" שמותר

אלא מאורליינ"ש ר"י קיימישהבין יוסי דרבי אליבא הם

באבל תספורת וגירסתדשרי לאשה, בין לגברי בין לכולם

"קיימינן"המהרש"א יוסי דרבי אליבא ובתוס'"דהכא"

***בא"ד כדבריו. מצאתי ה"גהרא"ש בעל כתב הואדהכי

ברישא בה"ג דמדקאמר הפירושים לשני שאסורראיה כשם

יהודה רבי דברי אבלו בימי לגלח אסור כך במועד לגלח

מתיר יוסי בימירבי ולספר לגלח מתיר יוסי דרבי מוכח

בסיפא ומדקאמר השני, לתירוץ ראיה ומכאן והאשהאבלו

ז' לאחר שער בנטילת ביןמותרת לכו"ע הוי דזה משמע

יהודה לרבי ובין לגברי שער נטילת דמתיר יוסי לרבי

מאורליינ"ש. ר"י כדברי ומכאן לגברי שער נטילת שאוסר

הא גרסתו ולפי ברישא לו יש אחרת גרסא והמהרש"ל

לר"י ראיה להביא רק הוא בה"ג דברי את התוס' דהביאו

***בא"ד השני. לתירוץ ראיה מהם אין אבל מאורליינ"ש

נראה אין דאיומיהו השני התירוץ ולא הראשון התירוץ לא

וסברה היא לכו"ע דידן דסוגיא מאורליינ"ש כר"י אמרת

לנשים שער נטילת שרי לגברי תספורת דאסר למאן דאפילו

ק"ו עושה הוא היאך xtqlא"כ xeq`y mewna dneתשעה)

xtqlבאב) xzeny mewn qx`il xzen(אבלות)oic epi`

qx`il xzenyלמיפרך איכא דשריאוהא אשה שמא

באב בתשעה נמי שריא השניבאבלה כתירוץ אמרת ואי ,

באבל שער נטילת דשרי יוסי דרבי אליבא דידן דסוגיא

שאמרו מה והיינו באב בתשעה נמי שרי שמא לגברי אפילו

בתשעההתוס' נמי שרי באבלות לספר דשרי יוסי רבי וכן

אליבאבאב דידן דסוגיא השני כתירוץ אמרת ואי כלומר

***בא"ד וכו'. יוסי רבי שמא קשיא נמי יוסי ועודדרבי

וכו' דמסתמא לספר אסור נמי יוסי דלרבי קשיאנראה

***בא"ד השני. לגלחלתירוץ "דשרי" הוא ראשו וכל

***בא"ד מנזירכצ"ל. פרע ***בא"דפרע ע"א. יט מו"ק

שהבאתי ה"ג מתוך משמע התםוכן xeq`yדקאמר myk

ela` inia glbl xeq` jk crena glblxizn iqei iaxe 'eke

קאמר xryואח"כ cg` epwf cg` zxetqza xeq` mei 'l lk

eay xry lk cg`e ey`xואח"כ מתיר יוסי ורבי קאמר ולא

`elaקאמר inia xeq` jk crena mipxtv lehil xeq`y myke

xizn iqei iaxe 'ekeארישא אלא פליג לא יוסי דרבי משמע

צפרניים בנטילת דמיירי ואסיפא הראש כל בגילוח דמיירי

יוסי.אבל רבי פליג לא בתספורת דמיירי אמציעתא

דשריד"ה "אמתניתא" יחלוק תנא ששום וכו' היא מאי

באב בט' כצ"ל.לארס

דתעניתד"ה בתרא בפרק ולנטוע מלבנות וליתן מלישא

ועייןבירושלמימילתבירושלמי המהרש"ל הגהת היא

הירושלמי. על העדה בקרבן ועיין בדבריו

ע"ב "הארוסותגמראמג כל אומר יוסי רבי ואימא

ינשאו כצ"ל.הגרושות"

יום שלשים שלה איבול באבלוכמה עודם דבניה כיון הו"א

מאיבול בניה שיצאו אחר עד זו תתארס לא תמימה שנה

קתני לכך שלהשלהם איבול יוםעצמהוכמה איןשלשים

מן באלמנה ומיירי בניה של איבול ולא שלה איבול אלא לה

ממתין אשתו מתה דאם כיון הו"א נמי אי כדמסיק. הנשואין

תמתין הוא מת אם נמי הכי ע"א כג במו"ק כדאיתא רגלים ג'

קתני לכך רגלים שלהג' איבול דהואוכמה אע"ג כלומר

עליו שלה איבול אחרת נושא ואינו רגלים ג' עליה מתאבל

אלא יוםאינו .ל'

וכו' רבי "מדקתני" אילימא קושיא מאי כצ"להאי

קושיאוגרסינן זומאי קושיא מהיכן מדקתניר"ל אילימא ֵֵ

וכו' .רבי

וכו' "בעסקיהן" ממעטין העם התענית ועד חדש מראש

ומליארס ***"ומלנטוע" באבכצ"ל. תשעה שחל שבת

ליארס) (ואסור ולכבס לספר אסור שמחקובתוכה מה

המילים את ליארסהמדפיסים קתניואסור דכבר הוא אמת

qx`ilneברישא rehplne zepaln*** לקמן. משמע איוכן

וכו' למיעבד נמי "לינשא" מלישא לינשאמילתהכי

למוחקה. צריך

שמחה איכא סעודה בלא נישואין דאמרינןבשלמא לחתן

ע"ב סב dgnyלקמן `la iexy dy` el oi`y mc` lkוהשתא

שמחה לו נעשה מישנשאה סעודה בלא אירוסין אלא

שמחה ושמחהאיכא אשה בלא הוא שרוי עדיין הא לחתן

ואסור. לקרואים שמחה איכא סעודה עביד כי אבל מניין
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ד"ה יהודהרש"י "ארבי" ופליג וכו' יוסי רבי אימא אלא

***ד"הדאמר מןכצ"ל. חוץ וכו' אימא בעית ואי

האיבול מחמת אלמנה" ***ד"ה"הארוסה הכיכצ"ל. אי

איבול דליכא אגרושה יהודה רבי דקאמר וינשאו וכו'

***ד"ה"קאי" ינשאוכצ"ל. וכו' בינייהו איכא

"אתיא" להתארס לה שרית ואי וכו' וליכא "דהואיל"

***ד"הלאינסובי "אוקמת"כצ"ל. דהא וכו' מסיפא אלא

***ד"הרישא ודקשיאכצ"ל. וכו' היא תנאי אלא ה"ג

ומארסין דקתני הזמן "מקודם" ***ד"הלך אלאכצ"ל.

כתנאי "תוקמא" לא אשי רב .תוקמהצ"לאמר

לעניןתוד"ה "לאיבול" יהודה רבי וכו' הכי כצ"ל.אי

ביןד"ה שאני ר"ת ומפרש וכו' חדשה אבילות בין שאני

וכו' ליארס שאסרו חדשה דהאאבילות מפרש ר"ת

ישנה" לאבילות חדשה אבלות בין "שאני אשי רב דקאמר

אבלות שתיהן חדשה ואבלות ישנה דאבלות אע"ג פירושו

ולהקל להחמיר יש שבשתיהן לומר לך אין מ"מ מיקרו

להחמיר יש מהן אחת ובכל הן שונות באמת אלא דבר באותו

להחמיר יש חדשה באבלות אחר, בדבר ולהקל אחד בדבר

ישנה באבלות ואילו ומתן משא לעניין ולהקל אירוסין לעניין

אירוסין,איפכא לעניין ולהקל ומתן משא לעניין להחמיר יש

חמירא חדשה אבלות דבר לכל דלרש"י ארש"י ר"ת ופליג

אירוסין לעניין להחמיר יש חדשה באבלות ישנה. מאבלות

בו שאין ומתן משא לעניין ולהקל יותר גדולה שמחה שהוא

האדם, חיות לצורך אלא לשמחה נעשה ואינו שמחה כ"כ

שהוא ומתן משא לעניין להחמיר יש ישנה ובאבלות

דכבר דכיון לומר עלול ומתן משא עושה והרואהו בפרהסיא

להתאבל צריכין אין כבר הבית מחורבן שנים הרבה עברו

החורבן על שמתענים באב תשעה צום אף לבטל ויבואו עליו

והרואה אחת שעה אלא שאינן אירוסין לעניין להקל ויש

את חכמים שביטלו לומר בא אינו באירוסין עסוקין אותם

שממעטין רואה הוא עדיין שהרי החורבן על הצער דיני

***בא"ד ומתן. דקודםבמשא בקודם וליכאוכדאוקימנא

ומתן ממשא דרבא ק"ו להיותאלא ת"ב שחל בשבת אבל

דכיבוס ק"ו איכא אכתי שרי דאי ליארס אסור בתוכה

***בא"ד חסדא. סתריםדרב נסיםבמגילת רבנו חיברו

תוד"ה ע"א קט בשבת ועיין חננאל רבנו של חבירו גאון

ד"ה ע"ב מו וביומא אתה אי תוד"ה ע"א נא ובפסחים רוחצין

סתרים דמגילת התוס' שהזכירו הרבה מקומות ועוד פליגי כי

ד"ה ע"ב קב פסחים רי"ד בתוס' נזכר וכן היא נסים מרבנו

נזכר וכן ומצאתי ד"ה ע"ב נט שבת המאור ובבעל אין ואם

שקראה וטעמא השלום, עליהם ראשונים ושאר ברא"ש

ובבית בישיבה מצוי היה שהתלמוד מפני סתרים מגילת

הלכה ספרי אבל בהם לעיין רשאי היה אחד וכל הכנסת

כותב אחד כל אלא הכנסת בבית מצויין היו לא פסוקה

רשאי אדם כל ואין בביתו ספרו מניח והיה פסקים לעצמו

הגמרא (על גאון נטרונאי רב בתשובת הוא וכך בהם לעיין

"מגילת חייא) רבי בי סתרים מגילת מצאתי ע"א ו בשבת

– zekldסתרים" xtq oirk zeweqt zekld da yiy dlibn

zlibn z`xwp jkitl mc` lk lv` ievny cenlzk epi`y

mixzqשפירש כפירוש"י dexizqdyואינו "mixzq zlibn"

opi`y miycg cigi ixac oirneyyke aezkl dpzip `ly iptn

z` oixizqn egkzyi `ly oze` oiazeke yxcnd ziaa oipyp

dlibndהאי שייך לא ודאי נסים דרבנו סתרים מגילת דגבי

ערך ספרים מערכת הגדולים בשם ועיין דרש"י, טעמא

גאון נטרונאי רב תשובת רואה היה שאם ונ"ל ספרים מגלת

אבן הלוי יוסף הר"ר גם כי ודע שפירש. מה מפרש היה לא

בבעל ונזכר סתרים מגלת ספר כתב לברכה זכרונו מיגש

ובספר מקומות ועוד טמא האי ד"ה ע"ב ב חולין המאור

יונה הר"ר וגם הראשון), השער ד"ה ע"א ע (מרד העיטור

ברשב"א שתמצא כמו סתרים מגלת כתב לברכה זכרונו

ד"ה ע"א פא נדרים ובר"ן קונם האומר ד"ה ע"ב מו נדרים

שלו הגדולים בשם שהזכיר החיד"א הרב על ופלא זה, דבר

של סתרים מגלת הזכיר ולא נסים רבנו של סתרים מגלת

***בא"ד ז"ל. יונה רבנו ושל ז"ל מיגש אבן הלוי יוסף הרב

ברחמים אחר יקדמנו ע"ב.שמאצ"ל"שלא" יח מו"ק

פרהסיא***בא"ד של דבר נמי מכבסיןדכיבוס שהיו

שאחר ועוד עיר של ברחובה לכך המותקנות בבריכות

עיר של ברחובה בהם הולך המכובסים הבגדים את שלובש

***בא"ד רואים. דצריךוהכל קתני שבאשתו אע"פ

רגלים ג' ע"אלהמתין כג `dyמו"ק `yil xeq` ezy` dzn

milbx 'b eilr exariy cr zxg`.'בתוס התם מפרש וטעמא

בזקנותו***בא"ד אשה ישא דאמר יהושע כרבי דהלכה

"וגו'" זרעך את זרע בבקר שראוישנאמר ודוקא כצ"ל

או זקן אבל ורביה פריה מצות ומקיים בנים ממנה להביא

***בא"ד חדש. יב תוך לישא אסור הביאחולה ור"ח

לאחר עד בה הכיר לא שכנסה אע"פ דקתני הירושלמי

רבישלשים איתא ושם הי"א סוף פ"ד יבמות ירושלמי

***בא"ד אחיהטרפון. שמת משודכת באחת ומעשה
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תוך לכונסה והתיר לחופה סמוך הקרואים הזמנת לאחר

יום לישאל' התיר תם דרבנו לעיל התוס' דאמרו אר"ת קאי

תוך אפילו התיר והכא ורביה פריה משום שלשים אחר

כדמפרשי אחרת ישא לא זו את ישא לא שאם מאחר שלשים

***בא"ד קטרחלקמן. חתן של דאביו התם מדקאמרינן

אחת אשה נשא כבר דאי מעולם אשה נשא לא דעדיין ש"מ

טו האב היה לטרוחלא האב דרך דאין חופתו בצרכי רח

(ע"ב) ***בא"ד ראשונה. בחופה אלא הבן חופת בצרכי

נקט לתרוייהו דפסיקא איירימילתא שמחות דמסכת דהאי

אע"ג הלכך קטנים בנים לו וביש כלל בנים לו באין בתרי

בנים לו דביש כיון שלשים תוך אפילו מותר בנים לו דבאין

דהוי שלשים לאחר נקט שלשים לאחר אלא מותר אין קטנים

לתרוייהו. דפסיקא מילתא

ע"א ס"דגמראמד אחין eedפירש"יארבעה `lc oeik

maiin o`n ezn ipzwck ezn oleke 'c `l`בשביל וכי ותימא

כדמשני המשנה לשון להגיה הגמ' צריך ארבעהזה "אימא"

ה"למאחין מפרשה, ולא המשנה לשון שמגיה דמשמע

הלשון. להגיה ה"ל ולא אחין ששה מתוך ארבעה לפרושי

דקתני דכיון נ"ל ezneאלא miyp rax` oi`eyp oig` drax`

קתני הכי "mday"ובתר lecbd dvx m`'eke maiilמשמע

אותן הא ותימה לכן קודם שהוזכרו האחין שבאלו הגדול

ומשני מייבם, מהם אחד והיאך מתו ארבעהשהוזכרו אימא

קאי"oig`n"ומאחין ועליה ששה כולל dvxדקתני m`

"mday" lecbdאבל שהוזכרו. הששה שבאלו הגדול כלומר

"ארבעה מאי מפרש רק אלא המשנה לשון מגיה היה לא אם

הוזכרו לא הא קשיא אכתי מאחין ארבעה דקתני אחין"

קתני וכי שמתו ארבעה הנך אלא בפירוש dvxבמשנה m`

"mday" lecbdוהנך בפירוש במשנה שהוזכרו אותם על קאי

מתו. כבר

ליה "ושבקינן" בידו ברי"ףהרשות הוא וכן כצ"ל

וברש"י.

עירו זקני לו מיניהוקראו לעיל דכתיב מייתר dzlreזקני

dxryd eznaimipwfd l`ללמד שלוחןאלא ולא הןהן

וכו' ילדה ישא לא זקן היה שאם לו ההוגנת עיצה לו ישיאו

אבל אליהן ישמע לא זו עיצה לו ישיאו שלוחן שאם

כרחו על הא ותימה משתכניע. עצמן הזקנים מן כששומע

למידרש עירו" "זקני dxirלמיכתב ipwf `le exir ipwf

לעיל למיכתב דמצי וי"ל ע"ב, לא בסנהדרין כדאמרינן

"exiray" mipwfd l` dxryd eznai dzlreליה הוה ולא

ש"מ "זקני" הכא כתב ומדהדר זקני למיכתב הכא למיהדר

שלוחן ולא אליו.הן אלאודברו אליו, ידברו מה כתיב ולא

וכו' היה שאם לו ההוגנת עצה לו שמשיאין ולהכימלמד

עצה אומרין אחד שלכל לו יגידו מה הכתוב פירש לא

את יבם אומרין ולזה הילדה את יבם אומרין לזה לו ההוגנת

שהוא. מה כפי אחד לכל עצות שאר וכן עצההגדולה

לו שעריההוגנתצ"ל"הוגנת" הגאונים בתשובות הוא וכן

צא סי' קדמונים ובגאונים נב וסי' לג סי' א שער ח"ג צדק

ובספר יחפוץ לא ואם ד"ה תתקלח רמז תצא כי ובילקו"ש

ועוד. ברי"ף הוא וכן שך עמ' יבום הלכות לא סי' ה"ג

ילדה*** והיא זקן ארבעיםהוא בן היה יצחק הא תימה

זקן היה יעקב וכן שלש בת והיא רבקה את כשלקח שנה

זקן דדוקא ונ"ל צעירות, היו והן ורחל לאה את כשלקח

היה אם אבל ילדה ליקח הגון הוי לא לביאה ראוי שאינו

הנשים שאין בדורנו ומ"מ ילדה. לישא הגון הוי לביאה ראוי

יקח לא שנים בשבע ממנו קטנה אפילו לבעליהן כ"כ כפופות

שנים בשלש ממנו קטנה היתה ואם בביתו קטטה שמכניס

אחד ביום אפילו ממנו גדולה אבל שבכולן, משובח ה"ז

וצדיקה שבכולן מיוחדת היתה אא"כ ליקח שלא ישתדל

*** מאוד. לביתךוחסידה קטטה תכניס יבוםואל כל אלמא

וההוא לייבם אותו מניחין אין קטטה לידי לבוא שסופו

לו שאין קטטה לידי לבוא סופו ודאי יבמות ארבע דמייבם

את לייבם שבהם הגדול רצה אם קתני והיאך כולן לפרנס די

מ ומאי וא"ת בידו, הרשות ipzde`קשיכולן dil opiway ine

'ekeקתני אלא ליה שבקינן דלא קתני לא בברייתא הא

יהבי דקא הוא עצה לו" ההוגנת עצה לו שמשיאין "מלמד

מורי אומר היה מכאן אלא להן, ישמע לא ירצה לא ואם ליה

גולה כשהיה עצמו והוא היא. חובה זקנים עצת זצ"ל הרב

היום כל יושב אחד זקן שם פגש האימה בימי אלגי'ר בערי

במה אותו ושאל בתפילין ועטור בטלית עטוף בישיבה

מאוד נתפלא והוא המילה מלאכת ולמד צא לו אמר אתפרנס

ואדרבה המילה עבור למוהל משלמין היו לא ימים באותם כי

למול אותם שיזכה הבן לאבי משלמין שהיו מוהלין כמה היו

והוציא ביותר נשתדל הזקן עצת מפני ואעפ"כ בנם את

מלאכת שלמד עד מתוניס עמו שהביא האחרונות פרוטותיו

הארץ פקידי אותו שאלו לארץ וכשבא בה בקי והיה המילה

לא להם אמר מקרא התדע לא להם אמר ספר התדע

ע"ב כג בב"מ iciarכדאמרינן ilin zlz ipda l`eny xn`
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`fitye`ae `ixeta `zkqna ediizlina epync opaxוסברו

להכניס להם אמר תדע ומה ששאלוהו עד הוא הארץ שעם

יודע אני השלום עליו אבינו אברהם של בבריתו תינוקות

יש קטנה ועיר מצויה ופרנסתה היא נאה מלאכה לו אמרו

לכאן ובא מוהל בה וחסר שמה אתא וקרית לחיפה מצפון

אצלו. ללמוד זכינו וכך ישראל לילדי מוהל ואלונעשה

בביתך קטטה בב"ח"תשים" שהגיה "תכניס"מה ואל

חקטטה פסוק כה פרק דברים תנאים במדרש הוא כן

הגאונים ובתשובות הנ"ל ה"ג ובספר הנ"ל ובילקו"ש

הוא וכן הנ"ל צדק שערי הגאונים ובתשובות קדמונים

"בביתך"ברי"ף. קטטה תכניס לתוךאולביתךצ"לואל

***ביתך רי"ף. למעט הנ"ל הראשונים בכל הוא עצהכן

לא טפי אין ד' קמ"ל פנוי,טובה שהוא היכיכגון כי

בחדש עונה עונהצ"ל"דנמטייה" "דנמטיינהו" היכי כי

גרסבחדש וברי"ף ובריטב"א, ברא"ש הוא היכיוכן כי

להו דקאמרדנימטי דאע"ג סברתי מתחילה טובה. עצה

ממנהקמ"ל מבטל דא"כ מד' יותר לישא אותו מניחין אין

שכתב בריטב"א מצאתי אבל עונה, elמצות epwd dy`c oeik

`l` dl ibq `edc lk dpera dinw `inx meaiile minyd on

'eke dvr dil iaqpn op`cבעי דאי דמוכח דבריו כל שם עיין

שרוצה. כמה ונסיב זו לעצה שמע לא

דלקמן)ונייּבם וניחלוץ כמו בארמית לנקד צריך (כך ְִֵַ

שמצוהלתרוייהו ללמד הגדול" "והיה קרא אמר יבמין גבי

חד דרק מיניה ושמעינן ע"א כד לעיל כדאיתא לייבם בגדול

רק נמי יבמות גבי ואי מייבמין אחין שני ואין מייבם מינייהו

קרא פירש לא אמאי נפטרות ואידך מתייבמת מינייהו חדא

*** יבמין. גבי כדפירש לייבום עדיפא מינייהו לאהי אשר

אחיו בית את גבייבנה כדכתיב הוא בן לשון דהכא בניין

ב) טז (בראשית ע"ה אמנו dpnnשרה dpai` ile`כלומר

בניין לשון בן לשון כל אני ואומר בבן, אפקד בזכותה אולי

כמה ובו מבנה הוא בניין כי הוא בית לשון בת לשון וכל הוא

והיה נשים כמה ליקח היה הבן ודרך חדרים כלומר בתים

והבת בניין לשון "בן" נקרא לכן משלה בבית אחת כל משכן

בית משלה, בבית היא יושבת כי בית לשון "בת" נקראת

פירושו והכא בערבית. הוא וכן הוא חדר לאלשון "אשר

(יבנה=בן)יבנה" בן יוליד לא אחיו"אשר בית "את

היה אילו הוא), בית לשון שהבת (בית=אשת, אחיו מאשת

לבנות שצריך משמע הוה אחיו אשת את יבנה לא אשר אומר

השתא הן אחיו אשת כולן דהא כולם ומייבם נשותיו כל

אחיודכתב למימר"בית" דאתא הואמשמע אחד בית

ואינו בתים(כצ"ל)בונה שני בבנייןבונה נשותיו כל שהרי

את המסמל הוא שהבית הרי משלה בבית אחת כל אבל אחד

*** ביניהן. לתרוייהוההפרדה מדגבי"וניחלוץ" פי' כצ"ל ְְִ

ט) כה (דברים כתב ybpemipwfdחליצה ipirl eil` eznai d

dvlgeדכולהו משמע לחליצה עדיפא יבמה איזה פירש ולא

ומשני לחליצה. נגשות l`xyiaא"קיבמות eny `xwpeבית

הנעל דהאחלוץ הנעל חלוץ למיכתב דה"ל מייתר "בית"

על אלא אשתו, דהיינו לביתו ולא הנעל חלוץ קרו עצמו לו

lrpd"כרחך uelg zia"פירושו מנשי"zia"הכי אחד לבית

lrpd"אחיו uelg".בתים לשני ולא נעלו חולץ "לבית"הוא

בתים "לשני" חולץ ואינו חולץ הוא ואומנםאחד כצ"ל

שגורס מי מצאתי אחדלא שרוב"לבית" מצאתי אבל

גורסין בתיםהראשונים "לשני" חולץ כיואינו ילקו"ש

כט סי' ה"ג ובספר וברי"ף יעשה ככה ד"ה תתקלח רמז תצא

ובאור שכ עמ' יבום הלכות לא וסי' שיג עמ' עריות הלכות

כי ד"ה הכא ובתוס' א אות תרמה סי' יבום הלכות זרוע

לגרוס ברישא אף ע"כ שכן וכיון אחדאיכא, וכן"לבית"

*** לי. "וניחלוץ"מסתבר לחדא לחדא(כצ"ל)ונייבם

ייבום גבי חד בפרשה כתיב בית תרי `zדהא dpai `l xy`

eig` ziaחליצה גבי lrpdוחד uelg zia*** חפץ. הא

הואמייבםצ"ל"ייבם" וכן ע"א כ לעיל בגמ' הוא כן

*** הכא. "וכלברי"ף לחליצה עולה ליבום העולה כל

עולה ***שאינה" עולהכצ"ל. לייבום העולה כל

לחליצה עולה אינה לייבום עולה שאינה וכל לחליצה

לא נפילה שבשעת יבמה על אלא קרא קפיד לא שמא וא"ת

יבמה אבל לחליצה עולה אינה אז לייבום לעלות ראויה היתה

לחליצה, עולה לייבום לעלות ראויה היתה נפילה שבשעת זו

קאמר וכו'לכך מקצתו בית יאמרו שמא הגמ'ועוד .

לעלות ראויה היתה נפילה שבשעת ביבמה לה מיספקא

אינה או לחליצה עולה אי בייבום נאסרה ואח"כ לייבום

בחליצה דחייבת בה לן ברירא ולא היא דספיקא וכיון עולה

דלא לה אמרינן וכו' יאמרו שמא טעמא עוד דאיכא כיון לכן

נפילה בשעת ראויה שהיתה יבמה דכל למדו ומהכא תחלוץ,

עולה אמרת דאי לחליצה עולה דאינה בייבום נאסרה ואח"כ

ופריך מייבם. והדר חליץ ודילמא תעלה זו כיוןויאמרואף

איכפת מה מדאורייתא בחליצה חייבת שמא בה לן דמיספקא

ומשני יאמרו, מה וכו'לי דמייבם להכשלאי דאתו כיון

מצות ספק יקיימו שלא לן עדיפא יבנה דלא לאו באיסור
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לאו. באיסור להכשל יבואו ולא דחליצה "שלא"עשה

בית ***שמאצ"ליאמרו ע"ב. לא לעיל הוא ליהוכן וקם

יבנה ר"לבלא לשיטת אבל ע"ב י לעיל יוחנן רבי לשיטת

אח. דאשת בכרת ליה קם

תרתי איכא כי ייבום מצות תתקיים חדא איכא כי ואימא

ייבום מצות תתקיים מצותלא איכא נמי דבתרתי אמרת דאי

צריכה אי בחבירתה לן מיספקא מינייהו חדא ומייבם ייבום

בכתוב נתפרש ולא לעיל כדאמר צריכה אינה או חליצה

ספיקא דכל ואע"ג ליה למיפשט וליכא זו בספיקא וקיימינן

ופטרינן לקולא בה למיזל כרחנו על הכא לחומרא דאורייתא

ולא מייבם והדר חליץ דילמא לעיל כדאמר מחליצה לה

ועל לה למיפשט דליכא ספיקא לידי הכתוב שיביאנו מסתבר

דלא דטעמא מסתבר אלא הכלל נגד לקולא בה לילך כרחנו

תרתי איכא דכי משום הוא חבירתה דין מה הכתוב פירש

*** כלל. הכתוב בה דיבר ולא ייבום מצות כלל יבמתוליכא

ריבה dzlreיבמתו "eznai" z` zgwl yi`d uetgi `l m`e

dxryd "eznai"הזכיר דכבר השערה ועלתה למיכתב ה"ל

כי דאפילו ללמד יבמתו עוד וכתב חזר אלא בפסוק יבמתו

יבום. מצות איכא נמי יבמות תרתי איכא

וכו' רבי שנה שאומרכאן מקום שבכל הורתיך "כאןכבר

ה"ק דמתניתין דעתין דסלקא קושיא. לתרץ בא רבי" שנה

uleg uleg did m`לכשרה וכ"ש לפסולה didאפילו m`e

maiin maiinרקdxyklרישא ולפי"ז לא לפסולה אבל

לאשמועינן אתא לא לפסולה" חולץ חולץ היה "אם דקתני

ורק לפסולה אפילו לחלוץ יכול ירצה שאם דפשיטא מידי

אתא לכשרה" מייבם מייבם היה "אם דקתני סיפא

א"כ וקשיא לא, לפסולה אין דלכשרה חידושא לאשמועינן

לפסולה". חולץ חולץ היה "אם הרישא את רבי שנה למה

ואחריםומשני בורו מי אדם ישפוך לא רבי שנה כאן

להם חולץצריכים חולץ היה "אם דקתני הא כלומר

אבל לפסולה רק אלא קאמר לפסולה אפילו לאו לפסולה"

הוא. וחידושא לא וכו'לכשרה בורו מי אדם ישפוך לא

עיי"ש. רבי שנה כאן ד"ה ע"ב יא לעיל פירשנו

עקיבאמשנה רבי דברי ממזר והולד דבעלמאיוציא אע"ג

לאו כרחך על הכא ע"ב לו לעיל כדאמרינן בגט משמע יוציא

כדאמר לאוין בחייבי תופסין קדושין אין לר"ע דהא הוא בגט

דתני דהא קאמר גט בלא הכא כרחך על ועוד ע"ב. נב לקמן

למימר דאתא משום בקדושין לה תני ולא הכא מתניתין האי

ר"ע דברי ממזר והולד כלליוציא קדושין הכא דליכא

אשתו דלאו ייבום מצות כאן אין לו ילדה ולא מת אם הלכך

ממזרהיא הולד אין לאויןוחכ"א בחייבי תפסי דקדושין

דלקמן ועוד ייבום. מצות כאן יש לו ילדה ולא מת אם הלכך

בפירוש קתני dkixvע"ב dpi`e oiyecw da el oi` xne` r"x

hb epnidבפירוש שראיתי מפני אלא זה בדבר הארכתי ולא

ונמשכו קאמר בגט דיוציא דפירש קהתי לרב המשניות

דורנו. ממפרשי כמה אחריו

מד"תגמרא גרושה אחות רבי שנה כאן ר"ל והאמר

מד"ס חלוצה משנתאחות דרוב לזה מסכים ר"ע ומסתמא

רב באגרת כדאמר מר"ע מאיר ורבי שנאה מאיר מרבי רבי

יא. אות פ"ו גאון שרירא

ומודים דקתני היינו בה איירי בשלמא אמרת שייךאי

מודים לשון בה בהלשנות איירי לא אמרת אי ואייריאלא

קרובת ובנושא חלוצתו ובנושא גרושתו במחזיר רק ר"ע

א"כ לאו איסורי דהוו ומודיםחלוצתו האמאי דקתני

להו דמי דלא כרת באיסורי ליה ומודו פליגי לאו באיסורי

לו כשמודים אלא מודים דאין "מודים" לשון בזה שייך ולא

אפשר ואי החברים. פירשו כך בהו דפליגי להנך דדמי במידי

משני כי דא"כ כן ממזרלומר דיש קמ"ל הא ודילמא

כריתות דקתני,מחייבי מודים לשון מאי ליה תיקשי אכתי

לפרש נ"ל דקתניאלא היינו בה איירי בשלמא אמרת אי

דקתניומודים דהא ס"ד zaexwדהשתא `yepa micene

xfnn cledy ezyexbשכך לר"ע חכמים תשובת היא

אי קאמר להכי ממזר הולד גרושתו קרובת הנושא השיבוהו

היינו גרושתו המחזיר את גם בדבריו הזכיר דר"ע אמרת

בהנך אבל לבדה גרושתו במחזיר לך אנחנו מודים דהשיבוהו

עלך, פליגנא אחריני מאיתרי בה איירי לא אמרת אי אלא

קתניומודים cledyאמאי ezyexb zaexw `yepa micene

xfnnאלא למימר להו הוה ולא בזה דיבר לא ר"ע `oiהא

xfnn cledדקאמר הא ולפי"ז ומודים, מאיהיינומאי

וכו' מאיומודים ע"ב מו לקמן עיין בש"ס הרבה זה וכעין

ומשני שם. ובפירושנו האלפיכך זצ"לודלמא הרב (מורי

גורס מדוייקים)הכאהיה בספרים כן מצא דישואולי קמ"ל

כריתות מחייבי חכמיםממזר תשובת לאו דלמא כלומר

דיש סוברים דחכמים ללמדנו שנאה רבי אלא היא לר"ע

הלכה. כך כן סוברין דחכמים וכיון כריתות מחייבי ממזר

הּתמני*** כשמעון תנא לן קסתים רביודילמא דבעי ְִִַ

הדעות כל והביא רבי חזר ע"א מט ולקמן כדבריו לפסוק
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דבע משום בעניין עזאישנאמרו בן שמעון דברי לאתויי י

מגילת אדם ימצא שאם יהושע כרבי יוחסין מגילת דמצא

רבי ראה אילו לומר יבוא יהושע כרבי או כר"ע יוחסין

קתני לפיכך התמני כשמעון פוסק היה לא זו יוחסין מגילת

ואעפ"כ יהושע כרבי יוחסין מגילת מצא עזאי בן דשמעון לך

ולקמן סתמא הכא דקתני וכיון התמני, כשמעון רבי פסק

התם קתני לכך כמחלוקת דהלכה הו"א מחלוקת oernyקתני

dklde" miny icia zxk eilr miaiigy lk xne` ipnzd

"eixackאני ואומר הלכה. כמאן לשנות רבי דרך דאין אע"ג

ע"ב מב לעיל דאמרינן dkldדהא oi` zwelgn k"g`e mzq

mzqkוהלכה" לשנות רבי מדהוצרך ליה ילפי מהכא

דהכא דמשום ש"מ כן לשנות רבי דרך דאין אע"ג כדבריו"

הוצרך לפיכך כסתם הלכה דאין הו"א מחלוקת ולקמן סתמא

ואח"כ דסתם אמרת אי והשתא כדבריו", "והלכה לשנות

"והלכה לשנות הוצרך שפיר כסתם הלכה אין מחלוקת

לשנות הוצרך אמאי כסתם דהלכה אמרת אי אלא כדבריו"

כדבריו". "והלכה

לי למה גרושתו קרובת כריתות חייבי שאר ליתני א"כ

קאמר ואמאי כריתות חייבי ליתני למימר דה"ל ליתניתימה

כריתות חייבי ליתני"שאר" גרסינן דהכי ונ"ל שאר, ְְֵָ

כריתות בשאר"דחייבי" ומודים לשנות לו היה כלומר

ממזר. שהולד כרת עליו שחייבין בשר

עקיבא דרבי "טעמיה" לעילהיינו שכתבנו מה עיין כצ"ל

*** פזי. בן שמעון רבי אמר ד"ה ע"ב "קראו"יג הכתוב

ד"הקראהצ"לביתו תתקלח רמז תצא כי בילקו"ש הוא כן

פ"ד לרע"ב המשניות בפירוש הוא וכן לאיש יעשה ככה

המאירי. בפירוש הוא וכן ביתומי"ב קראה פי'הכתוב

אלא בית לשון הכתוב קראו לא לה שחלץ קודם מתחילה

דכתיב ebe'איש eznai z` zgwl "yi`d" uetgi `l m`e

לה שחלץ ואחר נשוי היה לא בין נשוי היבם היה בין אלמא

דכתיב בית ליה lrpdקרי uelg zia l`xyia eny `xwpe

שבא זה היאך ותימה בית הקים וכבר הוא דנשוי משמע

על אלא נשוי, כשהוא מב"ד יצא רווק כשהוא לחלוץ לב"ד

קרובותיה ונאסרו שנשאה כמי נעשה החליצה בפעולת כרחך

נשאה. כאילו עליו

ברבי שמעון א"ר יוסף יוסףא"ר רב שראה בעיני תמוה

צ"ל ואולי מפיו ושמע הנשיא יהודה רבי של בנו ר"ש את

בשמו. מאחרים שמע דמשמע ברבי ר"ש משום יוסף א"ר

ד"ה לחדארש"י "ניחלוץ" והדר ברישא לחדא ונייבם

***ד"ה בתיםכצ"ל. שני וכו' עולה "שאינה" כל

לחליצה עולה ***ד"ה"אינה" בתמיהכצ"ל. לא אלמא

בית "צרתה" לה והויא וכו' "שני" ואי כצ"ל.כלומר

"לה"***ד"ה בעי לקמן חלוצתו קרובת את והנושא

***ד"הבגמרא ודקאמרתכצ"ל. וכו' לעולם ודלמא

***ד"ה"לשמועינן" ביתוכצ"ל. "קראה" כצ"ל.הכתוב

לעילתוד"ה כדאמר וכו' לחדא "וניחלוץ" לחדא ונייבם

בתים "לשני" חולץ כצ"ל.דאינו

עולהד"ה "שאינה" ***בא"דכל בניכצ"ל. דהתם וי"ל

להו דכאיב הוא דפומייהו אלא נינהו כלחליצה כלומר

בייבום אסורין היינו לייבום עולין דאינן בהו דאמרינן הני

יכולין אינם אלא בחליצה אסורים אינם וחרשת חרש אבל

לומר. יכולין ואינן לומר דצריכין חליצה מצות לקיים

תנינאד"ה נמי" "הא למיפרך ה"מ אכתי וכו' כן אם

כצ"ל.

ע"ב מתחללתגמראמד עצמה היא שכן לאלמנה מה

שאינו כהונה מאיסור חמור בכל השוה דאיסור כיון וא"ת

גדול לכהן אלמנה ומה ק"ו נילף א"כ לעיל כדאמרן בכל שוה

ושאר גרושתו מחזיר חללה הויא בכל שוה איסורה שאין

שאי לאו חללה,איסורי שנעשית כ"ש לא בכל שוה סורן

בתוס' `xnתירצו `dc e"wn llgzz inp `idc xninl `kil

dpedk ixeqi`n `l` dllg oi`c oiyecwaגופה היא ותימה ,

וכיון כהונה מאיסור חמיר בכל השוה איסור הא לן קשיא קא

בכל השוה לאו דאיסור כ"ש חללה עושה כהונה דאיסור

בכהן שהשתמשה הוא חול לשון דחללה ונ"ל חללה. יעשה

בדרך לך" יהיה "קדוש ח) כא (ויקרא דכתיב קודש שהוא

ואסורה אלמנה או לכהן ואסורה גרושה שהיא דכיון חולין

בביאת קדוש שהוא בכהן נשתמשה הרי לו ונבעלה לכ"ג

לאו דהוי אע"ג גרושתו המחזיר אבל מתחללת, הלכך חולין

הא חללה תהיה למה לכ"ג מאלמנה טפי וחמיר בכל השוה

מתחילה אבל חולין. בדרך קדוש שהוא בכהן נשתמשה לא

שנולד משום הוא לכהונה נפסל שהולד דמה דגמ' ס"ד

פסול בנה לכ"ג שנבעלה דאלמנה דחזינן וכיון איסור מביאת

שאין לאו הוא שהרי קל איסור הויא דהבעילה אע"ג לכהונה

נולד שהרי פסול הולד הוי גרושתו דהמחזיר כ"ש בכל שוה

ודחי בכל, השוה לאו דהוי יותר גדול איסור מהמבעילת

מתחללת עצמה היא שכן מביאתלאלמנה הנולד לעולם
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שאין לאו הוי ובין חמור דהוי בכל השוה לאו הוי בין לאו

לאו בעילת דאין לכהונה פסול הולד אין קל דהוי בכל שוה

ביאת משום לאו פסול אלמנה שולד ומה פסול ולד עושה

החללה מן הנולד וכל חללה דאמו משום אלא הוא האיסור

כמותה. חלל הוי

תועבה היא לכהונהועוד תועביןפסולה בניה איןואין

הא ותימה לכהונה. פסולין חזרה אחר לה שנולדו בניה

שעה דמאותה גירושין משעת היינו תועבה" "היא לכאורה

בבניה תועבין" בניה "ואין דרשינן היכי וא"כ לכהונה נפסלה

"היא לדרוש לנו יש אלא כלל דמי לא הא חזרה שאחר

שמשעת בניה תועבה" בניה "ואין גירושין משעת תועבה"

כיון ועוד תועבה, הוו דילמא חזרה שאחר בניה אבל גירושין

קרי אמאי לתמוה יש גירושין משעת היינו תועבה" ד"היא

שהחזירה משעה היינו תועבה" ד"היא ונ"ל תועבה. לגרושה

דזו קרא קאמר לכהונה נפסלה גירושין דמשעת דאע"ג

שהיא טפי לכהן אסורה הויא בעלה והחזירה גרושה שהיתה

לא לכהן דאסורה אע"ג גרושה סתם אבל תועבה גרושה

נמי תועבין" בניה ד"ואין שפיר אתי והשתא תועבה מיקריא

שהחזירה. אחר לה שנולדו בבניה תועבהמיירי היא

תועבין בניה ואין לאכתיבמילת"כתיב" דבקרא נמחקת

היא". "תועבה אלא תועבה היא כתיב

וכו' גט הימנו וצריכה קדושין בה לו יש לכאורהוחכ"א

ידעינן ואנן קדושין בה לו יש וחכ"א בקיצור למימר ה"ל

משום אלא וכו', גט הימנו צריכה קדושין בה לו דיש דכיון

דברים בחמישה בה החמיר ואינהדר"ע קדושין בה לו אין

אותו וכופין פסול וולדה פסולה והיא גט הימנו צריכה

מודיםלהוציא אבל בארבעה אלא עליו חולקין אינם וחכמים

מה כל את למנות האריך לכך להוציא אותו שכופין הם

קדושין בה לו יש וחכ"א בקיצור שונה היה שאם שחולקין

אותו כופין דאין נמי וסברי מילתא בכולה עליה דפליגי הו"א

להוציא.

אילימא "למאי" כשרה וכו' לכהונה לאו כצ"ל."למאי"

לקהל*** איפסלה דזניא משום נשאפשיטא יהושע והא

*** הזונה. רחב אילימאאת "למאי" פסולה כצ"ל.היא

לקהל*** "ליה" איפסלה דזניא בשםמשום כתבו בגיליון

לגרוס וצ"ללההיעב"ץ לגמרי למוחקו דזניאוהנכון משום

לקהל ***איפסלה "למאי"כדלעיל. פסול כצ"ל.וולדה

ממזרר"ע(כצ"ל)***והאמר במתניתין.הולד ע"א לעיל

זונה עשאה שבעלה כיון נמי שהיההאיצ"ל"הכא" לפי

ר"תה"נכתוב שהוא סברו והמעתיקים נמיבר"ת הכא

ר"ת הוא אלא כן נמיואינו .האי

לאוין מחייבי ממזר אין התמני שמעון דאמר דאע"ג

שחייבין "כל ע"א מט לקמן שאמר התמני שמעון של מלשונו

כרת חיוב התמני דלשמעון משמע שמים" בידי כרת עליו

קל איסור שהוא לאו חיוב ממזר עושה גדול איסור שהוא

דלשמעון לאשמועינן יוחנן רבי ואתא ממזר, עושה אינו

דתפסי איסור הוי אי אלא כרת בחיוב תלוי הממזר אין התמני

בה תפסי דלא איסור הוי ואי ממזר הוי לא קדושין בה

בת על הבא כוכבים ועובד עבד הלכך ממזר הוי קדושין

הולד לאו מחייבי אלא כרת מחייבי הוי דלא אע"ג ישראל

התמני שמעון דאמר והא קדושין, בה תפסי לא דהא ממזר

שקדושין כל קאמר ולא שמים" בידי כרת עליו שחייבין "כל

אין כריתות בחייבי כלל דבדרך משום היינו בה תופסין

אי אבל תופסין קדושין לאוין ובחייבי תופסין קדושין

דהולד נמי הכי קדושין בהו תפסי דלא לאוין חייבי משכחת

ממזר. נמי

ד"ה "ולא"רש"י דכתיב וכו' מתחללת עצמה היא שכן

זרעו ***ד"היחלל לכהונהכצ"ל. וכו' כדאיתא הא

כשר כצ"ל."וולדה"

"והיינו"תוד"ה כדמסיק איירי לכהונה כשרה היא

***בא"דלתרומה "מתועבהכצ"ל. ר"ע דריש דמאי

דריש דלא כצ"ל.היא"

בתרומהד"ה לאכול אסורות דואלו וכו' כיון נמי הכא

"פריך" אלמנה בפ' לקמן ועוד וכו' אילימא "קאמר"

***בא"דואימא אפילוכצ"ל. כריתות חייבי וכל

אצלה זרים" "הוו דלא קדושין דע"י כצ"ל."אותם"

כיון***בא"ד ממזר הוי דלא יהושע לרבי ואפילו

***בא"דדחמירי כריתות. כוכביםחייבי עובד דוקא אלא

הב"חועבד בהגהות oie`lכתב iaiig `"q a"pe n"`zונ"ל

***בא"ד טועה. מתלמיד רק זו הגהה יצאה מהב"ח דלאו

כוכבים עובד "לאפוקי" וגירושין אלמנות לו שיש מי

***בא"דועבד הויכצ"ל. ועבד כוכבים דמעובד ולר"ע

מלאיש "ונפקי" ***בא"דממזר זנותכצ"ל. ביאת אלא

לאו ***בא"ד"ולא" מןכצ"ל. מזהירין דאין "ואע"ג"

ולכךהדין הדין מן מזהירין אין הא תימא וכי כלומר כצ"ל
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הא - אזהרה ליכא דמק"ו יקחו לא זונה אשה איצטריך

הוא בעלמא מילתא דגילוי התם אזהרה,קאמר וחשיב

התוס' תרתיומתרצי "דללקי" דזונה לאו דאיצטריך

***בא"ד איצטריךכצ"ל. יקחוועוד לא זונה דאשה קרא

בתרומה לאו בה דליכא דר"ע לרבנן ועבד מעכו"ם לזונה

זר דכתיבמלאיש זר דלאיש מקרא להו ילפינן לא דלרבנן

קדושין בהו דתפסי הנך משמע הויה לשון תהיה" "כי ביה

ועבד עכו"ם וגרושהולא מאלמנה דנבעלתאלא ילפינן

לאו כתיב לא קרא ובההוא לתרומה פסולה ועבד לעכו"ם

להכי עליו לוקין ואין הוא עשה מכלל הבא לאו אלא

***בא"ד יקחו. לא זונה דאשה לאו משוםאיצטריך נמי אי

ומשוחררת נבעלוגיורת לא אפילו זונות איצטריךדחשיבי

דזונה לאוסרהלאו קרא איצטריך לא זונות בשאר דאומנם

גיורת מיהו לכהן ק"ו בתרומה שאסורות דכיון לכהן

אסורה דזונה ילפת דמהיכא ק"ו בה ליכא ומשוחררת

"לאיש" תהיה כי והתם זר לאיש תהיה כי דכתיב בתרומה

לא נבעלו ולא לאיש היו דלא ומשוחררת גיורת אבל כתיב

הדין ומן דזונה, לאו איצטריך לכך קרא מההוא איתרבו

בני לאו מיהו בתרומה לאכול אסורות אינן ומשוחררת גיורת

דבי ותרומה לכהן לינשא אסורות דהא נינהו תרומה מיכל

***בא"ד בהן. שייך לא שנעשיתנשא דמטעם ועוד

דהוו(כצ"ל) הוא זונה משום רחמנא ואסרה (כצ"ל)זונה

זר לאיש בכלל כריתות לאחייבי זונה דאשה קרא לאו ואי

מותרת והיתה זר לאיש בכלל כריתות חייבי הוו לא יקחו

ובכמהבתרומה, הכא זונה(כצ"ל)כדמשמע דשם דוכתי

ליפסלגורם הרילה בביאתו זונה להיות לה שגורם מי דכל

אותם לפיכך לזר אלא מותרת אינה ומעתה בכהן אוסרה

***בא"ד ודו"ק. זר מיקרו זונה משום אותה שאוסרין

דהיכא בכלל(כצ"ל)משמע דהוי פשיטא ממזר דהוי

זונה הויא לא אפילו זר לעיללאיש אמרינן הא וקשיא

התוס' מתרצי זר, איש להקרא לו שגורם הוא זונה דשם

שם כריתות מחייבי ממזר הוי דלא יהושע לרבי ומיהו

לו(כצ"ל) גרם זר(כצ"ל)דהוי(כצ"ל)זונה לאיש בכלל

ממזר דהוי דהיכא דסבר יוחסין עשרה דפרק ההיא כלומר

יהושע כרבי אתי לא זונה הויא לא אפילו זר לאיש בכלל הוי

זר לאיש להקרא לו גורם זונה דשם דמשמע מקום כל אבל

התוס' ודחו יהושע, כרבי דוחקאתי דוכתאלומרוזהו דבכל

אתי(כצ"ל) מתרומה ליפסל לה גורם זונה דשם דמשמע

יהושע ***בא"דכרבי ככו"ע. ד'ולא פרק בסוף ולעיל

וכו' ר"י הביא אמאיאחין התוס' לקושיית נוסף תירוץ זהו

מאכילת מק"ו ליה תיפוק לכהן לאוסרה דזונה לאו איצטריך

הוותרומה דלא כיון קדושין דע"י הנך זר(כצ"ל)דכל

הוו לא מעיקרא ***בא"דבכלל(כצ"ל)אצלה זה. ולפי

לפסול נבעלה ואימא אלמנה בפרק דפריך הא לישב צריך

כריתות חייבי לחייבילה זר לאיש תהיה דכי קרא לי ולמה

וזונה זונה עשאוה עליה באו כריתות דחייבי כיון הא כריתות

שהקשו מה וכעין לתרומה פסולה וממילא לחללה הוקשה

התוס'. בתחילת לעיל

"קאמר"ד"ה ר"ג פרק בסוף וכן וכו' זונה עשאה

***בא"דאיצטריך קדושיןכצ"ל. אין יהושע דלרבי

ממזר הולד דאין אע"ג כריתות בחייבי נמיתופסין והכי

הולד הוי לא בהם תופסין קדושין דאין אע"ג ועבד עכו"ם

ועבד דמעכו"ם מודים הכל מאן קאמר לא ומשו"ה ממזר

ע"א) (מה ***בא"ד יהושע. רבי ממזר וא"תהולד

בהאומר המדפיסים.בקדושין שציינו כפי ולא ע"ב סז בדף

ע"א כחייביגמראמה וכו' כוכבים עובד "הני" אבל

"דמו" ***כריתות "דאף"כצ"ל. רבי מודים הכל מאן

הללו הדברים אין רבי" "דאמר גב כצ"ל.על

הללו הדברים כדיאין עליה ובא וחזר ליבמתו דהחולץ

גט הימנו צריכה אינה ר"עלקנותה לדברי אלא אמורים

חלוצה עושה לאושהיה איסור איסורכערוהשהיא שהיא

קונה ביאה אין חלוצה אף בה קונה ביאה אין ערוה מה כרת

ליהבה סבירא לא קונהוליה ביאה אין ערוה רבי סבר אלא

קונה ביאה חלוצה אבל כרת בחייבי תופסין קדושין דאין בה

ר"ע על פליג דרבי וכיון לאוין, בחייבי תופסין דקדושין בה

עליה דפליג הו"א לאוין בחייבי תופסין קדושין שאין לעניין

סבר דרבי והו"א קדושין בתפיסת תלוי דממזר לעניין נמי

ועוד לאוין בחייבי תפסי דקדושין חדא התמני כשמעון לגמרי

הבא ועכו"ם עבד ואפילו קדושין בתפיסת תלוי לא דממזר

הולד אין בהם תופסין קדושין דאין אע"ג ישראל בת על

יוחנן רבי קמ"ל כרת, חייבי ולא הם לאוין חייבי דהא ממזר

cמודה ועבד כוכבים סברבעובד דבחדא לר"ע, רבי

סבר ובחדא לאוין בחייבי תפסי דקדושין התמני כשמעון

תופסין קדושין שאין ומי קדושין בתפיסת תלוי דממזר כר"ע

ישראל בת על הבא ועכו"ם עבד הלכך ממזר הולד הוי בו

בהם. תופסין קדושין אין דהא ממזר הולד
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משום אבודימי בר יצחק "רב" אמר דימי רב אתא דכי

בררביצ"לרבנו יצחק רבי כי זה בעמוד לקמן הוא וכן

אליו מקורב והיה היה רבי של ותלמידו הוא תנא אבודימי

ע"ב מ בשבת כדאמרן משמשו והיה xaמאוד wgvi x"`

izywae ugxnd zial iax xg` izqpkp zg` mrt inica`

oze ipy ilka leh il xn`e ihan`a ony ly jt el gipdl,

הם. חדא ואבדימי אבודימי

הבירה שר אחא ב)רבי (ז בנחמיה המושג `zמקור dev`e

milyexi lr dxiad xy dippg z`e ig` ippgשר פירושו ושם

ירושלים. על להגן שנבנה המבוצר הארמון על הממונה

קרובה והיא היה מארמניה זה אחא רבי כי אני ואומר

היושבין ישראל של רב והיה ימינו) של (בטורקיה לאנטוכיא

היתה ארמניה כי הבירה שר קראוהו כך ובשל בארמניה

בירה נקרא וארמון הכא כדאיתא ארמון בלשונם נקראת

הבירה, שר במליצה נקרא היה שבארמון וגדול רב לפיכך

ישראל מבנות כשנשבו לכן ארמון של רב שהיה ומשום

חבירו עם הוא הלך לאנטוכיא השבאין והביאון שבארמון

של אזור באותו היה אחא שרב לומר כרחך ועל לפדותן.

אמרינן ע"א פח דבכתובות ואנטוכיא xyארמניה `g` x"`

'eke `ikehp`a wgvi iax iptl `a dyrn dxiadואומנם

ע"א כב בכתובות כדאשכחן בא"י מבקר dkldמצאנוהו efe

dye`a minkg iptl dxiad xy `g` ax dlrdמארמניה מ"מ

לגרוס צריך ולפיכך הבירההיה שר אחא רבי"רב" ולא

*** הוא. לארץ חוצה כפרדמאמוראי ביןעכואיש עכו

המקום להם והוצר אוכלוסיה וכשגדלו יושבת היתה החומות

כפר למקום וקראו לחומות מחוץ ונתיישבו יצאו העיר בתוך

*** עכו. מהעיר להבדילו "לטבריא"עכו גירסתמארמון

היא.לאנטוכיארש"י אנטוכיא בגבול ארמניה כי הוא ונכון

לקמיה*** "אתו" כוכבים מעובד דאעברא חדא "הות"

אמי אמידרבי רבי לפני באו עצמן הם דלא לי נראה כצ"ל,

שעה באותה נמי אי שליחיהן אלא היה בטבריה אמי דרבי

היאך למעתיק שהוקשה ומחמת לאנטוכיא, אמי רבי נזדמן

הגמ' לשון הגיה לפיכך בטבריה והוא אמי רבי לפני באו

לאנטוכיאובמקום לטבריאגרסמארמון .מארמון

יוחנן*** רבי "הא" להו כצ"ל.אמר

כוכבים עובד "אמרו" רבנו וכןאמרומילתמשום נמחקת

*** ע"א. ע לקמן הוא וכן לעיל לויהוא בן יהושע רבי

מקולקל הולד דרביאומר דאמר דימי רב דברי המשך הוא

רב וקאמר ממזר הולד רבנו משום אמר אבודימי בר יצחק

אלא ממזר אינו דהולד וסבר פליג לוי בן יהושע דרבי דימי

*** בעלמא. רבימקולקל אמר הא לקהל אילימא "למאי"

כשר הולד לוי" "בן יוסףיהושע דרב בחושבניה פי' כצ"ל

הולד דאמרי הנך בהדי לוי בן יהושע לרבי נמי מני דלעיל

*** פסלהכשר. "שבעלה" כיון נמי כצ"ל."האי"

הכהנת על "שבאו" ועבד כוכבים לעובד וכןמנין כצ"ל

ברי"ף הוא וכן ע"ב עה ובקדושין ע"ב כו בסוטה הוא

*** וגרושהוברא"ש. אלמנה תהיה כי כהן ובת שנאמר

דפקעו גרושה ידענא ואנא לחודא אלמנה או למיכתב ה"ל

אלמנה, נמי ידענא ואנא גרושה או אלמנה כי קדושיה נמי

למידרש יצאואלא בה וגירושין אלמנות לו שיש מי

ועבד ע"בוכו'עכו"ם עה בקדושין בזה שכתבתי ומה

בי. הדרנא

"היתירא" בה מורים הנשיא יהודה ורבי נתן כצ"לרבי

רב כדאמרי כשר הולד או התירוהו קאמר מדלא וכדלקמן,

אלא לעיל היתירא"ושמואל בה דאין"מורים לי משמע

שבת בזמנן כאלה מקרים שרבו ומחמת בידיהון ורפיא ולאו

ומיספקא ברצון או באונס או ועבד מעכו"ם נתעברה ישראל

היתיר מורים היו לא או כשר הולד אי ולרבי נתן לרבי אלהו

לישא שלא נזהרין היו ותלמידיהן הם אבל לשאלם שבא למי

דרב. בעובדא לקמן כדאיתא בנותיהן לו ליתן ולא כזה ולד

רבי*** הנשיא יהודה רבי לוומאן קוראין היו העם רוב

כאל אליו התייחסו ולא אצלו למדו לא כי הנשיא יהודה רבי

אמוראי וכן תפקידו היה זה כי ישראל נשיא כאל אלא רבם

יהודה "רבי לו קוראין היו רבי בשם שמסרו ישראל ארץ

הנשיא" יהודה "רבי בשם מוזכר הוא בברייתות וכן הנשיא"

לא שלו התוספתא את כשחיבר תלמידו שהיה חייא רבי אבל

"רבי או רבי" "דברי אלא הנשיא" יהודה רבי "דברי שנה

יהודה רבי של תלמידו רב וכן תלמידו היה הוא כי אומר"

רב תלמידי וכל "רבי" בשם מזכירו היה לפיכך היה הנשיא

דרב תלמידי בבל אמוראי ורוב רבי לו קוראין היו אחריו

"רבי" השם בבבל נתפשט לפיכך תלמידיו ותלמידי הוו

שסבר מי שהיה עד הנשיא" יהודה "רבי השם מהם ונשתכח

כדאיתא הם שונים חכמים שני ורבי הנשיא יהודה שרבי

הוצרכו ולפיכך שמה) בביאורנו (ועיין ע"א סג בקדושין

פאה דבירושלמי גדול ותימה פלא זה וראה העניין. לבאר

איתא ה"ה lrפ"א `iypd dcedi iaxe iax ewlgp `l ipz

zexit gweld lr ewlgp dn lr 'eke oixaegn zexit gweld

cg` xne` `iypd dcedi iax ipr xyrn zpya exiagn oiyelz
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oi`iven xiyr xne` iaxe ecin oi`iven xiyr cg`e iprecin

ecin oi`iven oi` iprהתם בגמרא i"xcובעי dinrh i`n

`iypdומפרש'eke mc` oi`y mykובעיiaxc h"nומפרש

'eke d`te dgky hwlקאמר ה"ה בפ"ב וכן zbelta`עיי"ש

`iypd dcedi iaxce iaxc,פליג דהירושלמי לומר ואין

הוא הנשיא יהודה רבי לאו דרבי וסבר דידן אגמרא

בהדיא איתא ה"ג פי"א סנהדרין ed`דבירושלמי iax o`n

`iypd dcedi iax `ed iaxשכתבו ברייתות דהיו ונ"ל ,

שונים היו יוסי רבי דברי מזכירין וכשהיו יוסי רבי תלמידי

תלמידי שכתבו ברייתות וכן אומר" "רבי או רבי" "דברי

רבי" "דברי שונים היו רבם דברי מזכירין כשהיו שמעון רבי

הברייתות ורוב החכמים שאר תלמידי וכן אומר" "רבי או

באגרת כדאיתא המדרש בבית נשנות היו ולא נשתכחו האלו

חייא דרבי בתוספתא אבל ח, אות פ"ט גאון שרירא רב

"רבי או רבי" "דברי כששונה שנתקבלה התוספתא שהיא

בה שתמצא ברייתא וכל הנשיא יהודה לרבי כוונתו אומר"

פאה דירושלמי ההיא כגון הנשיא יהודה רבי על חולק שרבי

שנכתבה ברייתא אלא חייא דרבי ברייתא שאינה דע דלעיל

וכיו"ב. שמעון רבי או יוסי רבי תלמיד ע"י

היתירא בה מורה רב לוואף ברור היה לא רב ואף כלומר

ישראל בנות דרבו וכיון ליה מיספקא אלא כשר שהולד

מורה היה לשאלו אדם בא היה אם ועבד מעכו"ם דמיעברן

ואע"ג בזה, להחמיר חש היה עצמו הוא אבל להיתירא בה

רב אמר דהא ודאי כשר תימא לא כשר הולד רב דהשיבו

ואי ברתי ליה יהיבנא לא נון בן כיהושע הוי אי אפילו

יהיב הוה ודאי נון בן כיהושע הוה אי הוא דכשר ליה פשיטא

היתירא. בה מורה והיה ליה מיספקא אלמא ליה

לרב חייא בר שימי שימיאמר ורב רב של בנו חייא רב

לגרוס ויש ע"ב, מג ובכורות ע"ב קיא חולין עיין רב של נכד

קיא ושבת ע"א מז בברכות כדאיתא חייא בר שימי "רב"

*** ועוד. ע"ב קלט ושם במדיע"א גמלא אינשי אמרי

רקדא קבאקבא המחזיק כלי בתוך מרקד גדול גמל פירש"י

ולי רקדא. בקבא דהל"ל קשיא ולפירושו קטנה, מידה והיא

שהקיטע מקלות היינו דקב מקלות גבי על מרקד גמל נראה

מרקד קוף ראיתי ואני ע"ב סה בשבת כדתנן עליהן מהלך

לרקוד מיומן אינו גופו ומבנה גודלו לפי גמל אבל קביים ע"ג

*** גוזמא. והיינו כך שירקוד הוא ופלא קב הויע"ג אי

ברתי ליה יהיבנא לא נון בן תלמידכיהושע אדם אותו

את נשא יהושע הרי לרב והקשה מעשים ובעל היה חכם

הסתם ומן ביחוס הקפיד לא אלמא וזונה גיורת שהיתה רחב

והנשמה הרוח וגדלות טובים מעשים בה שראה מפני זה היה

אמר לפיכך בתך, לי תן מעשים ובעל חכם תלמיד נמי ואני

אלא ביחוסא קפיד דלא נון בן כיהושע לאו אנא רב ליה

בתורה גדול זה ולד היה שאפילו עד ביחוסא אנא קפדנא

***ובמעשים ברתי. ליה יהיבנא לא נון בן איכיהושע א"ל

ליה יהבי אחריני ליה יהיב לא מר אי נון בן כיהושע הוה

ורביה מפריה מיתבטל ליהולא יהיב לא מר אי האי

ליה יהבי לא אמריאחריני לו נתת ולא בתך שבקש דכיון

ונמצא ורביה מפריה ובטל בקהל לבוא הוא פסול אינשי

אינשי (מאמרי מילי הני וכל זה, של מזרעו תוהו העולם

רב של נכדו חייא בר שימי דרב אע"ג הכא) עד וכו' גמלא

היה תלמיד אותו אלא אמרם עצמו מפי לא לרב אומר היה

דבריו ומשיב לרב אומר היה והוא חייא בר שימי לרב אומר

*** תלמיד. הוהלאותו תלמידלא מקמיהאותו ,קאזיל

ושכיב עיניה ביה דמבטלויהיב לאמר ברב קלון שתלה לפי

בנים לו שאין דמי שהורגו כמי הוא והרי ורביה פריה ממצות

מידה רב הרגו לפיכך ע"ב סד בנדרים כדאיתא כמת חשוב

מידה. כנגד

מורה יהודה רב ואף "היתירא" בה מורה מתנה רב ואף

"היתירא" כצ"ל.בה

איטמר זיל א"ל יהודה דרב לקמיה אתא ותתחפשדכי לך

ויחשבוך המקום בני יכירוך ולא מכאן שאינו זר לאדם

אם עליך לשאול אביה וכשיבוא ואם מאב גמור ישראל

אשיבנו ישראל שהוא ואומר לכאן שבא למי בתו ליתן מותר

אבל לו, אגלה לא עכו"ם שאביך בך יודע שאני ואע"ג מותר

א"ל גלירבא ישראלזיל בת לישא וכשתבוא אחרת לעיר

למי בתו ליתן מותר אם המקום רב את לשאול אביה ויבוא

רב ואותו מותר ישיבנו ישראל שהוא ואומר לכאן שבא

לא אבל עכו"ם שאביך אותך מכיר אינו אחרת שבעיר

יבוא דא"כ מכאן שאינו זר לאיש להתחפש הכא תיטמר

ואע"ג עכו"ם בן שאתה מכירך ואני פי את לשאול אביה

אוכל ולא איכא משפחה פגם מ"מ לקהל אתה דמותר

להם. אגלה כרחי ועל זה דבר מהם להעלים

ד"ה וגו'רש"י נשים וכו' קדושין בהו תפסי לאוין חייבי

ועכו"ם עבד" ***בא"ד"אבל לכםכצ"ל. שבו דכתיב

לחמור הדומה עם החמור עם קדושיןפה תפסי לא ובחמור

קרא וההוא חמור ולא אשה אשה" איש "יקח כי דכתיב
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בעכו"ם ולא מיירי אברהם בעבדי החמור עם פה לכם דשבו

***בא"ד ע"א. סח בקדושין אומותכדאמרינן ובשאר

"וגו'" אליה תבוא כן ואחר לסיפיהכתיב וכוונתו כצ"ל

דכתיב dy`lדקרא jl dzideומדקאמרdzide 'ebe ok xg`e

dy`l jlבא"ד*** הויה. בה לית דמעיקרא הלכךמכלל

קדושין לשם ביאה ביאתו לעשותהאין ביאה ביאתו אבל

***בא"ד כריתותזונה. לחייבי ***בא"ד"ודמי" כצ"ל.

בעל בעולת והיא "מדכתיב" ***בא"דמפיק כצ"ל.

להם אין נבעלה ולא לחופה בישראליתנכנסה וה"ה בגויה

להו לית דארוסה בישראליתוכ"ש וה"ה וביאהבגויה

נמי קדושין להולשם להולית דאית אע"ג בישראלית

הויותבגויה ישראלדאיתקוש בת גבי הלכךלהדדידכתיבי

בה לו יש ושטר כסף קדושי ישראל בבת לו שיש ישראל

ושטר כסף קדושי ישראל בבת לו שאין עכו"ם ביאה קדושי

***ד"ה ביאה. קדושי בה לו חלץאין דאם וכו' גב על אף

ועבד כוכבים בעובד וכו' צריכה אינה ובעלה" וחזר "לה

***"מודה" לאנטוכיכצ"ל. ארמון מן לחינםשבוייתא

ואינו הוא הגמ' קביעות הכל דהא ארמון אחר נקודה שמו

לטבריא" "מארמון גרסאות שתי היו רש"י שלפני פירוש,

מארמון גירסת לקיים בא ורש"י לאנטוכי" ו"מארמון

***ד"ה "להם"לאנטוכי. שאין ועבד כוכבים עובד יצאו

תופסין "קדושיהן" שאין בה וגירושין כצ"ל.אלמנות

ליה*** "דמכשיר" אדרבין סמוך וכו' חזית כצ"ל.מאי

שלא***ד"ה "למקום" לך איטמר ***ד"הזיל כצ"ל.

שלא "למקום" לגלות צא כצ"ל.גלי

אלמנותתוד"ה "להם" שאין ועבד כוכבים עובד יצאו

כצ"ל.

ע"ב יהודהגמראמה רב מנו דשמעתא רבהמרא כלומר

irain`שהשיבם eivg xyk opixn` elek car `zydממי

רבו שהיה יהודה מרב ודאי כשר כולו דעבד כן לומר למד

יהודה רב ואצל הונא רב אצל למד רבה דהא כן לומר למד

בת על הבא עבד בעניין דעתו מה שמענו לא הונא ורב

לעיל דאמרינן דמכשר לעיל שמענו יהודה רב אבל ישראל

`xizid da dxen dcedi ax s`eדמרב לומר לנו יש הלכך

כן. לומר שמע יהודה

איש באשת משתמש שבו עבדות צד אםדנמצא הא תימה

חוץ לי מקודשת את הרי לה ואמר האשה את שמעון קדש

עליה יבוא ואם לראובן ומותרת לכו"ע אסורה ה"ז מראובן

מקודשת את הרי לה אמר אם וכן ממזר הולד הוי לא ראובן

הוי לא ודאי עבד אותו עליה יבוא אם העבד מפלוני חוץ

א"כ איש אשת באיסור עליה קיימא לא דהא ממזר הולד

לא ודאי הא וקדשה חורין בן וחציו עבד שחציו זה כשעמד

חוץ מקודשת את הרי לה שאמר למי ודמי עצמו על אסרה

הרי אמר דאפילו ונ"ל ממזר. הולד יהא ולמה העבד מפלוני

יבעלנה שאם אלא מהני לא מפלוני חוץ לי מקודשת את

בשעה ודאי אבל ממזר הולד יהיה לא אחר בזמן הפלוני

פלוני לאותו ואסור לבדה שלו הויא אותה בועל שהמקדש

אפילו איש אשת באיסור קיימא שעה שבאותה אותה לבעול

הולד הוי חורין בן וחציו עבד שחציו מי הלכך הפלוני על

בועל שבו חירות שצד בשעה בועל שבו עבדות דצד ממזר

לבדו. חירות דצד איש אשת הויא שעה ובאותה

בה תפסי לא דלדידיה אב אשת מה סבר דמכשר ומאן

כל אף ממזר "הולד קדושין בה תפסי לאחריני קדושין

קדושין בה תפסי לאחריני קדושין בה תפסי לא דלדידיה

ועבד כוכבים עובד לאפוקי ממזר" ונשמטוהולד כצ"ל

בהעתקה. אלו מילים

איש אשת על שבא כגון יהודה דרב איתמר כי אלא

איש באשת משתמש שבו חירות צד רבונמצא וקמ"ל

אשת על לבוא מישראל אדם על תורה דאסרה דהא יהודה

אשת גבי מדכתיב ויליף זה כגון אדם חצי אפילו היינו איש

כ) יח (ויקרא rxflאיש jzaeky ozz `l jzinr zy` l`e

דלא נדה גבי התם כדכתב ערותה לגלות תקרב לא כתב ולא

אבל שלם בגוף כן כשעושה אלא אינו ערותה לגלות תקרב

חוצים היינו דאם ערוה ומגלה מתקרב מיקרי לא גוף חצי

ודאי אבל ערותה לגלות יכול גופו חצי אין לשניים גופו

זרע שכבת חוצים היינו דאפילו זרע שכבת בה נותן מיקרי

דיש להפרותה ויכול זרע שכבת נקרא חצי כל לשניים שלו

אלא ביאה בשעת נותן גופם שאין שלמים אנשים כמה לך

ומפרים. זרע שכבת מעט

וכו' גזא רב לי אמר לדידי ששת ברא"ר יוסי דרבי תימה

א"י לאמוראי החמישי מהדור זבידא ברבי יוסי ורבי אבין

בבל לאמוראי השלישי מהדור שהוא ששת רב והיאך היו

הששי מהדור לעיל שהוזכר דרבינא ועוד שמועתם, מביא

השלישי מהדור שהיה ששת רב והיאך היה בבל לאמוראי

דצ"ל סברתי ובילדותי עליו. לחלוק שישאבא רברב והוא

מצינו כי החמישי מהדור והיה אידי דרב בריה שישא
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ששת רב העתיקו שישא רב ובמקום למעתיקים שנתחלף

ה'" אל כפיו "ויפרוש שנת עתה אבל ע"ב, קלח בשבת כמו

גאון אחאי דרב בשאילתות לי און מצאתי לפ"ק) (תשס"ט

דגרס כה שאילתא וישלח לדידיפרשת "אשי" רב אמר

גזא רב לי והיאאמר צה שאילתא מות אחרי בפרשת ונשנה

(בובר) טוב שכל בספר גם כן מצאתי ועתה יקרה פנינה

דרשו. ורבותינו ד"ה לד פרק בראשית

רחל בר מרי לרב אכשריה בילקו"ש"רבא" הוא וכן

ע"א קנד בשבת אבל אחר, דבר ד"ה תתקיג רמז שופטים

רחל בר מרי לרב אכשריה ד"ה"רב" הכא בתוס' ועיין

גריס וברי"ף אכשריה, אשי"רבא ברי"ף"רב הוא וכן

ובשאילתות י, סי' פ"ד סנהדרין וברא"ש ע"ב יג סנהדרין

גריס רחלהנ"ל בר מרי לרב אכשריה אשי ואוקמיהרב

דבבל דשוקא כלומרבפורסי הנ"ל טוב בשכל הוא וכן

את לבדוק דבבל השוק על מהממונים להיות מינהו

ירד ושלא המחירים יפקיעו ושלא וכיו"ב והמידות המשקלות

ע"ב ח ביומא הריטב"א פירש וכן חבירו לאומנות האחד

כג (ר"ה דאמרינן פומבדיתא היינו ובבל לשכת), וכי (ד"ה

zicanet`ע"ב) dleb i`nגורסין ויש "אפורסי". ומנייה

וכןדבבל כפורסי ששמשו מי כל על ממונה היה הוא כלומר

ע"ב לו וסנהדרין היום אותו ד"ה ע"ב מא סוטה בתוס' הוא

*** י. סי' פ"ד סנהדרין וברא"ש לאתויי חדא פורסיתוד"ה

לשון שהוא נראה דרכהiqpxtמפירוש"י כי הנ' ונעלמה

פירשו והתוס' ע"אdpennליפול, ט ביומא פירש"י iciwtוכן

jlndופירושו פרסית לשון שהוא נראה ולי ,oiwqetשהם

בין וכן הסוחרים בין בשוק שהיתה מחלוקת בכל פוסקין היו

ע"ב כח בגיטין דאמרינן הא וכן המוכרים לבין הקונים

פירש"י שנמג" oic"בפורסי wqt `ed iqxt oeylלי כתב .

מה בשלמא לי קשיא הי"ו רובין יוסף הרב וחביבי ידידי

בפורסי דמנייה הא אלא לסוגיא קשור מרי לרב שאכשריה

בקרא כתיב אחיך תרי ותירץ כאן. הובא למה meyדבבל

`ed 'jig`' `l xy` 'ebe 'jig`' axwn 'ebe jln jilr miyz

בא שאחד רבא קמ"ל מישראל ואביו אמו דבעינן משמע

להיות שצריך לומר אתי ואידך מישראל אמו דבעינן לומר

אתי והשתא בקהל לבוא כשר שאינו ממזר ולא כשר ישראל

הרי מישראל אמו וגם ממזר ואינו דאכשריה דכיון שפיר

*** דבבל. בפורסי מנייה ולכן 'אחיך' תרי בו שוםנתקיים

אחיך מקרב מלך עליך ואמרתשים ומדכפל "תשים" הל"ל

תשים צריךשום לבדו המלך רק לא למימר דאתא משמע

אלא אחיך מקרב יהולהיות אל משים שאתה משימות כל

אחיך מקרב ***אלא מקרב. מישראל דאמו כיון האי

ביה קרינן דלאאחיך יעקב מבני אחוה אחוה נילף וא"ת

דייק קא דקרא דלישנא וי"ל האב, מן אח אלא אחיך מיקרי

מאי מאחיך מלך עליך תשים שום למיכתב "axwn"דה"ל

jig`מיקרי הוא אמך ומיעי דמקרבי כיון לך לומר אלא

בעינן. לא מאביך אבל אחיך

אמי בר חייא "דרב" הוא.עבדיה בבל דמאמוראי כצ"ל

אינתתא לשם עכו"ם לההיא איאטבלה בה לן ומיספקא

שהיא שמתוך גיור לשם לה עולה נידות לשם שטבלה טבילה

עליה שקבלה עצמה על מכריזה היא הרי נידות לשם טובלת

על דקבלה וכיון לנידותן טובלות אינן גויות דהא מצות עול

דלמא או לגיור לה יעלה לא למה טבלה וגם מצות עול עצמה

הודיעה לא וזו מצות עול עליה שמקבלת בפיה שתודיע בעינן

רוצה היה לא עבדא דההוא מפני שטבלה מה ושמא בפיה

ברש"י, ראשון פירוש לפי הוא כך שתטבול עד עליה לבוא

באמה מכשרת דאו סברו לפניהם זה עניין שבא חכמים והנך

לברתה ופסלת היא וישראלית גיור לה דעלה ואמרת

יוחנן רבי אמר ע"ב מד דלעיל ממזרת micenלעשותה lkd

xfnn cledy l`xyi za lr `ad m"ekre caraפסלת או

ואם גויה דהויא לברתה ומכשרת גיור גיורה דאין לאמה

גויה שתהיה אמה את פסלו לפיכך כשרה, תהיה תתגייר

יוסף רב ואמר בברתה. להכשיר כדי גיור גיורה דאין ואמרו

בה שדנו דיינים בהדי התם הוינא אנא לאכשוריאי יכילנא

ובברתה יחד.בה גם

טבל לא מי ריב"ל אמר ארמאה בר ליה קרו דהוו ההוא

הבאלקריו ועבד עכו"ם ע"א לעיל קאמר ריב"ל הא תימה

מי למימר ריב"ל הוצרך ואמאי כשר הולד ישראל בת על

דאע"ג וי"ל הוא, כשר נמי טבל לא אפילו הא לקריו טבל לא

מפני בנותיהם לו ליתן רוצים האנשים היו לא הוא דכשר

לקריו טבל כבר דאביו להם דרש לפיכך ארמי דאביו הפגם

הוא. וישראל

קנה חורין בן לשם וטבל וקדם העכו"ם מן עבד הלוקח

חורין בן כדאמרעצמו העכו"ם ביד כשהוא טבל אם וה"ה

מ וכו', בבלוריא מעשה ע"א מו כשהואלקמן טבל אם יהו

יעשה מה החכמים מן לשאול בא העכו"ם אין העכו"ם אצל

בן לשם וטבל וקדם ישראל שלקחו כגון השמיענו לכך בו

חורין.
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ד"ה "היתירא"רש"י בה מורה וכו' יהודה רב כצ"ל.מנו

בת***ד"ה על הבא עבד חציו גבי יהודה רב והאמר

גורסישראל היה לא דרש"י eivgyנראה in dcedi ax xn`

dpwz el oi` cled l`xyi za lr `ad oixeg oa eivge car

גורס היה dpwzאלא el oi` cled dcedi ax xn`deלפיכך

ישראל. בת על הבא עבד בחציו דמיירי לפרש רש"י הוצרך

לאתוד"ה דהורדוס שמואל רבנו ואומר וכו' דאמו כיון

תשובה שעשה ישראל בת כדאיתאנשא היה עבד הורדוס

חשמונאי במלכי ונלחם מאדוניו וברח ע"א ד בתרא בבבא

היה ובנו מידם המלוכה את ולקח כולם את והרג

בן אגריפס מלך הורדוס מות ואחר אריסטובלוס

הרי ישראל בת ונושא רשע הורדוס היה ואילו אריסטובלוס,

ישראלית נשא הסתם ומן הוא ישראל בנו אריסטובלוס

כך, על נענשים היו ולא אתה אחינו בנו לאגריפס קרו ושפיר

שפחה אלא ישראל בת נשא ולא תשובה עשה הורדוס מיהו

נשא הוא אף הסתם ומן היה עבד נמי בנו ואריסטובלוס

דין לעבור מניחו היה ולא היה חי אביו הורדוס שהרי שפחה

הוא. עבד נמי בנו אגריפס הלכך נענשותורה ולכך

אחינו קראוהו עבד שהיה ***בא"ד"דאע"פ" כצ"ל.

במצות אחיהם שהיה ע"א.לפי פח בב"ק כדאיתא

הוא***בא"ד עבדא קאתינא חשמונאי מבית דאמר כל

במקומם ומלך וצאצאיהם חשמונאי בית כל הרג הורדוס

עליהם שימלוך העם ירצו ולא הוא עבדים שמזרע ומפני

כל הלכך חשמונאי בית של צאצא שהוא בשקר טען לפיכך

הוא הורדוס מזרע מסתמא קאתינא חשמונאי מבית דאמר

***בא"ד הוא. שתהאועבד מצפים היו דשמא וי"ל

מושפלת שלגאותו במלכותו לעם נוח היה שלא כיון

שהיו בעליו נתייאשו לא הלכך הוא שעבד שידעו הורדוס

ויחזור ממלכותו ויורידוהו נגדו העם יתקומם עתה אומרים

לשמשני.

אינתתאד"ה לשום כוכבים עובדת לההיא התוס'אטבלה

שברש"י הראשון כפירוש אינתתאמפרשים mylלשם

dcp zliahשברש"י השני לפירוש בשלמא להו וקשיא ,

אינתתא `zeyiלשם mylאלא אינתתא לשם קאמר שפיר

נדה לשם הל"ל אינתתא לשם קאמר אמאי הראשון לפירוש

התוס' מתרצים טהרה. לשם לואו ליחדה רוצה שהיה

שטובלותלאשה ישראל בנות כל כדרך מטבילה והיה

לינשא ע"במשנתבעות לז לעיל כדאמרינן חימוד דם משום

טבילה דהאי אינתתא לשם אלא נדה לשם קאמר לא ולפיכך

***בא"ד לינשא. שתבעה הוא חימוד דם נשג"זמשום

איסורין ארבעה משום עובר הגויה על שהבא גזרו חכמים

שאםנשג"זר"תdpeזdieגdgtשdcנ גזרו בישראל ודוקא ,

דמדאורייתא ואע"ג דרבנן נדה משום עובר הגויה על יבוא

על יבוא שאם גזרו לא בעבד אבל נדה איסור בגויה אין

דרבנן. נדה משום יעבור הגויה

בירושלמיד"ה איתא ובהדיא וכו' טבלה לא דיומאמי

***בא"ד ה"א. מלמדתפ"ו אלא דנה היתה לא ודבורה

שידונו יחדלהם ושומעין חכמים לפניה מושיבה היתה

בתורה כתוב כך שלפניה לחכמים ואומרת הצדדין טענות

נקראה ולפיכך הדין, את פוסקין והן בתושב"ע נמסר וכך

שכתובדבורה מה להם מעבירה רק אלא ממנה הדין שאין

מגופה הדבש את ממצה שאינה כדבורה ובתושב"ע בתורה

בו נותנת הפרחיםואינה מן שלקחה מה אלא כלום ממנה

היוצא דקי"ל אע"ג באכילה מותר הדבש ולכך מפיה הוציאה

היטיב עיין ונתמצה יצא הדבורה מן דלאו טמא הטמא מן

***בא"ד ע"ב. ז שאניבבכורות הדבור פי על נמי אי

זה לאמר בה דיבר ה' רוח אלא כלל דנה היתה לא דבורה

נקראת ולכך חייב וזה d'לשוןדבורהזכאי xeacבא"ד*** .

"מצות" אקבלת אלא משפט כתיב לא אי כצ"ל.אבל

ע"א מאיגמראמו ליה קּני לא גופא – כוכבים ִַעובד

לישראל ליה דמקני הוא ליה לפיכךקּני.דקּני קנוי פירושו ְְְִִֵַַַ

בעבר), קנה פי' ורפוי בצירי נ' קני (אבל ודגש בחיריק ֵַהנ'

ורפוי.מקני בצירי הנ' לפיכך לאחרים מקנה פירושו ְֵַ

בשעה גם - הגוף קניין לרבו הקנוי עבד הדין ***מעיקר

או לעצמו מלאכה לעשות לו אסור רבו אצל עבודה שאין

אצל מלאכה אין אם ידיו למעשה הקנוי עבד אבל לאחרים,

היו בנ"י אם ולאחרים. לעצמו מלאכה לעשות יכול רבו

לעבוד שסיימו בשעה הרי ידיהם למעשה רק לה' קנויים

ואין אחרים, לאלהים ולהתפלל לעבוד יכולין לה' ולהתפלל

ולא לעצמו לא כלל עובד כשאינו אלא עבודה ה' עבודת

את ה' הכניס תורה מתן קודם לכן לבדו לה' זולתי לאחרים

עבדים שמה שיהיו כדי במצרים קשה בעבדות ישראל

לו קנויים ונעשים עבדים מבית ממצרים מוציאם הוא ואח"כ

והיינו עבדיו שיהיו הוא דין מעבדות שהוציאם דכיון לעבדים

נה) כה (ויקרא `xyדכתיב md icar micar l`xyi ipa il ik

mixvn ux`n mze` iz`vedלקניין גוי קונה גוי שאין וכיון

שישעבדם מאוד פרעה לב הכביד לכן לקמן כדאמר הגוף

הגוף קניין לו כקנויים שנראים עד ונפש גוף קשה בשיעבוד
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היותם חלף הגוף קניין לו קנויים נעשים מוציאם וכשה' ממש

הגוף קניין לו שקנויים וכיון למצרים הגוף קניין קנויים

ה' עבודת כשסיימו אפילו אחרים לאלהים לעבוד להם אסור

ב) כ (שמות דכתיב והיינו לעד שמו `jidlישתבח 'd ikp`

midl` jl didi `l micar zian mixvn ux`n jiz`ved xy`

ipt lr mixg`מבית מצרים מארץ שהוצאתיך כיון כלומר

קניין עתה קנוי אתה הרי הגוף קניין קנוי שמה שהיית עבדים

גם אחרים אצל לעבוד לו אסור הגוף קניין והקנוי לי הגוף

ה' שדורש העבודה וזוהי אדונו. מעבודת פנוי שהוא בשעה

שום בלא יתברך לו הגוף קניין גמור מצות עול ועבדיו מעמו

אם אפילו הגוף קניין לאדונו שקנוי עבד ולכן לזולתו. עבודה

דכיון לו מועיל אין חורין בן להיות מצות קבלת לשם יטבול

יהיה לא טבילתו לו תעלה אם לאדונו הגוף קניין קנוי שהוא

אחרים ולאלהים לה' לעבוד ויכול הגוף קניין לה' קנוי זה

הלכך זו, בעבודה חפץ ה' mcweואין m"ekrd on car gweld

oixeg oa envr dpw oixeg oa myl laheקנוי שאינו דכיון

הגוף קניין לה' קנוי נעשה בטבילתו הרי הגוף קניין לעכו"ם

אחרים אלהים לעבוד לו ואסור לבדו ה' עבד זה ונעשה

והטבילו ישראל שקנהו אחר אבל טבילתו, מועלת ולפיכך

יטבול אפילו הגוף קניין לישראל קנוי ונעשה עבדות לשם

להיות יכול אינו דשוב טבילתו לו תעלה לא חורין בן לשם

ה'. עבודת בכלל זה ואין הגוף קניין לה' קנוי

ליה דקני העבדמאי ידי דמעשה שיעבודא הואלעכו"ם

ליה אחרדמקני אבל הישראל, לו שמשלם בכסף לישראל

טבילה דבהאי הגוף קניין לו קנוי נעשה מטבילו שהישראל

שאותו קונה הוא מהקב"ה אלא קונה הוא העכו"ם מן לאו

לה'. ומלואה הארץ כי הגוף קניין לקב"ה קנוי עבד

הגיורת בבלוריא מביתמעשה היתה חשובה מטרוניתא

כדאיתא היתה גמליאל רבן בזמן שמעתי, כך חייבר מלכי

*** ע"ב. יז השנה לפניהבראש וטבלו עבדיה שקדמו

גרסינן בא פרשת ישמעאל דרבי ixelaa`במכילתא dyrn

dyrn `ae dixg`l ozvwne diptl dizegty zvwn elahy

dixg`l oixeg zepa diptl elahy z` exn`e minkg iptl

dzen mei cr deyny k"tr`e zecareynשקדמו מה ולפי"ז

מעבו להפטר כדי לא וטבלו מפניעבדיה אלא טבלו דתה

עבדיה בלב מחדירה והיתה מאוד שמים יראת היתה שהיא

וכן השכינה, כנפי תחת ליכנס ורצו שמים יראת ושפחותיה

שם שציינו ומה ריב רמז בא פרשת בילקו"ש הגירסא היא

ומקורו הוא טעות החולץ פרק מיבמות שמקורו המדפיסים

גריס טוב ובשכל דלעיל. ישמעאל דרבי elahyבמכילתא

dyrn `ae "dipta `ly" ozvwne "dipta" dizegty zvwn

z`e oixeg zepa "dipta" elahy z` exn`e minkgd iptl

'eke zecareyn "dipta `ly" elahyהרי"ף כגירסת והוא

*** רבא. אמר ד"ה לקמן מ"ש עיין איןוהרמב"ם לפניה

שעבודא והיינו ליה דקני מאי אלא הגוי מיד קונה אין דגוי

לא, הגוף קניין לאאבל דישראללאחריה משום ס"ד השתא

לית עצמו דעכו"ם ואע"ג הגוף קניין קני העכו"ם מיד הקונה

גויה כשהיתה אותם קנתה בלוריא ואף שיעבודא אלא ליה

עצמן קנו וטבלו קדמו ואם שיעבודא אלא בהם לה היה ולא

את הגיורת בלוריא שקנתה כמי חשיב וכשנתגיירה חורין בני

קדמו ואם הגוף קניין לה ונקנו הגויה בלוריא מיד העבדים

*** כלום. טבילה להם עלתה לא לפניהוטבלו רבא אמר

במפורש בין בסתם טבלובין חורין בן דלשם פירשו אם

לומר לנו יש בסתם טבלו ואפילו חורין, בני עצמן קנו ודאי

להטביל דמצוה טבלו עבדות לשם דאי טבלו חורין בני דלשם

ישראל בכלל אינם ועדיין טבלו לא בעלים השתא עבדו

עבדות. לשם לטבול צריכין שלהן במפורשעבדים לאחריה

טובלין,אין הן חורין בני דלשם ופירשו טבלו בסתםדהא

להטביללא דמצוה עבדות לשם אלא אלו טבלו לא דאמרינן

הבדל אין זו גירסא ולפי רש"י גירסת לפי פירושו כך עבדו

גורס הרי"ף אבל בפניה. שלא או בפניה טבלו טעמאאם

בין בפניה רבא א"ל קנו לא בפניה שלא הא דבפניה

לא בסתם אין במפרש בפניה שלא במפרש בין בסתם

חורין בן דלשם פירשו לא אפילו בפניה טבלו אם פירוש

שישתחררו רוצה היתה לא שאם חורין בני עצמן קנו טובלין

טבלו אם אבל לקמן שמואל כדאמר במים לתוקפם לה היה

אין חורין בן לשם שטובלין שפירשו "במפרש" בפניה שלא

ביאה איסורי מהלכות פי"ג הרמב"ם פסק וכן לא "בסתם"

oixegהי"א oa myl lahe card mcwe iebd on car gweld

myl mkipta laeh ipixd dliahd zra xn`iy `ede envr dpw

lahy oeik `l` yxtl jixv epi` eax ipta lah m`e zexib

zgz `ede dlriy cr mina etwzl eax jixv jkitl xxgzyp

eliahn zecar myly mipiicd ipta ericene eceariyועיין ,

ט. אות רסז סימן דעה יורה בב"י

עכו"ם אבל העכו"ם מן בלוקח אלא שנו לא אויא א"ר

קני לבלוריאגופיה עצמן מכרו הן דבלוריא שפחות והני

יכולין ואין הגוף קניין לה קנויים שטבלה לאחר לפיכך

תירוצא על לאיפלוגי אויא רב ואתא חורין בני לשם לטבול
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קנידרבא. גופיה כוכבים עובד דצ"לאבל עובדנ"ל אבל

קני גופיה - גופיה מכרכוכבים עצמו כוכבים העובד אם

המעתיקים וסברו לישראל קנוי גופו – לישראל עצמו

*** ומחקוהו. מיותר אחד התושביםשגופיה מבני וגם

תקנו מהם עמכם תקנוהמיליםהגרים דהאמהם מיותרות

דריש לכך תקנו, מהם כתיב שלפניו קוניםבפסוק הם ולא

מכםמכם ולא משמע "מהם" מזהדכתיב זה קונים הם ולא

אינם הם אבל לקנות יכולים אתם משמע "תקנו" דכתיב

שאין משום דמילתא טעמא מזה. זה אפילו כלל לקנות יכולין

קכח בשבת כדאיתא הם מלכים בני ובנ"י למלכים אלא עבד

אבל העבד גוף קונה ישראל הלכך העבדים להם ויאות ע"א

מלכים בני אינם כי העבד גוף לקנות יכולין אין אומות שאר

מלכים דהא העבד גוף את קונים ודאי האומות מלכי אבל

*** לקמן. וכדאיתא קנינינהו לא "מי" כוכבים עובד אטו

*** "גופא"כצ"ל. אפילו מהם קונין אתם רחמנא וקאמר

*** אחאכצ"ל. רב כדאחאיצ"לפריך לעיל מ"ש עיין

*** אחא. רב פריך ד"ה ובטבילהע"א בכספא "ואימא"

כצ"ל.

במים לתקפו וצריך שמואל תימאאמר ולא הגמ' ומפרש

במים דכשהיה ואע"ג בהכי סגי מהמים ביציאתו תקפו דכי

לחירות לצאת ליה מהני לא טובל אני חורין בן לשם אמר

וכו' דמנימין האי מידכי לשעבדו הוצרכו דהתם דאע"ג

אעפ"כ ארישיה דטינא זולטא ליה דאנחו מהמים ביציאתו

לשם אמר במים כשהוא דאי ש"מ במים בעודו לתקפו דקדקו

מיד מהמים דביציאתו ואע"ג ליה מהני טובל אני חורין בן

*** "לאטבוליה"תקפוהו. יורהבעא בב"י הוא וכן כצ"ל

*** לפיכך. ומ"ש ד"ה ט אות רסז סי' ניהלייהודעה מסריה

דרבא בריה אחא ולרב בשנים.לרבינא עבד טבילת ש"מ

ומקורהארויסא*** היא מסורסת כלומר`xeqi`מילה

מקורה "ארוסה" וכן בה לאוסרו שהיא`dxeqשרשרת

השמיות בשפות כי ודע מבעלה, לבד האנשים כל על אסורה

שמאלית ש' או ס' אות בהם שיש מילים הרבה דרך כן

כבש- כמו בספרdnlyשמלה-aykלהסתרס כי ודע וכיו"ב.

גריס קנג עמ' מילה הלכות ח סי' "סודרא"ה"ג ליה רמו

***בצואריה זולטא. ליה אנחו ממיא רישיה דדלי בהדי

מרך לבי "אמטייה" זיל ליה ואמרו ארישיה כצ"לדטינא

דכבר כיון וא"ת דלעיל. ובב"י דלעיל ה"ג בספר הוא וכן

נ"ל מהמים. ביציאתו לשעבדו הוצרכו אמאי במים תקפוהו

העבד היה מרך לבי אמטייה זיל לו אומרין היו לא דאם

רוצה אשי רב היה ואם הטבילוהו הם שהרי עבדם נעשה

זולטא נתנו לכך לשחררו צריכין הם אלא יכול אינו לשחררו

לכל מוכיח הוא ובזה אשי רב לבית שיוליכו ארישיה דטינא

שלהם. ולא הוא אשי דרב דעבדא

לכרגייהו לאינשי זוזי גולגולתbxk`דיהבי מס הוא

לעשות וצריכין הם המלך עבדי כולם כלומר יציאה ופירושו

המלך מעבדות ולצאת להשתחרר אדם רוצה ואם עבודתו

בערבית וכן מס, ליתן צריך זו הוא.bexk'בשנה יציאה לשון

אותו, תופסין המלך פקידי היו הכרגא מס את שילם שלא ומי

אחד אותו היה שלו הכרגא דמי ושילם שפדאו מי בא אם

אצל עבד נשאר היה שפדאו מי בא היה לא ואם עבדו נעשה

היו עשירים אבא בר פפא דבי והני מלאכתו, ועושה המלך

ונעשים הנתפסים את פודין והיו לשדותיהם לעבדים וזקוקין

שהיו זמן ואחר אותם ומטבילין מלים היו לא אבל עבדיהם

היהודים מנהגי לומדין היו אבא בר פפא דבי הני אצל עובדין

*** להתגייר. ובאין ליהדות נקשרים צריכיוהיו נפקי כי

לא או דחירותא כיוןגיטא נימא מי פפא לרב ליה מיספקא

שפירשנו מה (עיין לגופיה עבדא קני ודאי האומות דמלך

אבא בר פפא דבי הני א"כ התושבים) מבני וגם ד"ה לעיל

למלך ליה דקני דמאי העבד גוף את קנו המלך מיד שקנו

שטר קודם צריכין להתגייר עתה רוצין ואם להם הקנה

עבדו לא דעדיין כיון דילמא או אבא, בר פפא מדבי שיחרור

לגופם למלך נקנו לא א"כ במאסרו הושמו רק המלך אצל

אלא לגופם אותם קנו לא אבא בר פפא דבי הני וממילא

אם ואפילו שיחרור, שטר צריכין ואינם ידיהם למעשה

בהם נשתעבד דלא אע"ג הם המלך שעבדי לומר תמצא

המלך מיד קנאום לא אבא בר פפא דבי הני שמא אכתי המלך

כסף להם הלוו כאילו הנפדין של חוב בעלי נעשו אלא

עד בשדותיהם עובדין הם ההלואה את להם לפרוע ובמקום

רבא והשיבו החוב. כל בטפסאשיפרעו דהני מוהרקייהו

מנח מסדמלכא את יפרעו שלא עד הם המלך עבדי כולם

בהם נשתעבד ולא המלך אסרם שרק אפילו הלכך הכרגא

אותם אוסרין המלך פקידי היו לא ואפילו הם עבדיו כבר

המלך עבדי הכרגא את שילמו דלא כיון בביתם הם ועדיין

למאןהם משתעבד כרגא יהיב דלא מאן אמר ומלכא

כרגא בעלדיהיב הוי לא דחבריה כרגא דמשלם מאן הלכך

*** לעבדא. ליה קני אלא דידיה שכיביחוב זמןאיכו באותו

אומרים יש למות, ונוטה מאוד חולה רבא פירושואיכוהיה
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m`מילים משני הוא דמורכב נראה כהולי `mכלומראי

eiykr.

ח)גבלא פג (תהלים דכתיב הקדש בלשון oenreגבל lab

xev iayei mr zylt wlnreמושבו מקום שעיר ארץ והיא

שעיר בתורה שכתוב מקום דבכל אדום הוא עשיו של

*** ימינו. של בירדן והיא גבלא דישראלמתרגמינן חמרא

ישראל ושתו כוכבים עובדי עלדמזגי מונח היה היין

עובדי ישראל משרתי והיו עליו הניחוהו וישראל השולחן

ביין נוגעין היו ולא חריפותו להפיג לתוכו מים מוזגין כוכבים

מנידין היו העכו"ם מכח לתוכו נמזגין שהיו המים אבל עצמו

*** היין. לאאת לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לְך ֵֵלְך

ומפרשותקרב "נזיר" המילה משמעות לפרש בא זה פתגם

לנזיר לומר וסיבובי עגול כתר שהוא וזר נזר סחורלשון

בדרכךסחור הכרם ועומד מקום לאיזה לילך צריך כשאתה

סביב הכרם את להקיף לך יש אלא דרכך לקצר בו תיכנס אל

מאוד. הילוכך תרבה זה דע"י ואע"ג אמריןסביב לך לך

צב"נזירא" וב"מ ע"ב מ ופסחים ע"א יג בשבת הוא כן

בפסיקתא הוא וכן ע"א ונט ע"ב נח ושם ע"א יז וע"ז ע"א

נסך יין הלכות נה סי' ה"ג ובספר ע"א נא מות אחרי זוטרתא

דף משפטים ושם ע"א לא דף בראשית ובזוהר תקצה עמ'

גריס יינם ועל ד"ה ברש"י אבל ע"ב, אמריןקכה לך לך

כל"לנזירא" ד"ה תקפט רמז מות אחרי בילקו"ש הוא וכן

ובתקוני ח מדרש י פרשה רבה ובבמדבר כריתות חייבי

פסחים וברא"ש ע"ב יב פסחים וברי"ף ע"ב מג דף הזוהר

ע"ב. מ פסחים למאירי הבחירה ובבית כח סי' פ"ב

יצחק רב בר שמואל פעמיםרב יצחקבבבלי רב בר

יצחקופעמים לעולםבר יצחקובירושלמי רב וביןבר ,

בירושלמי ובין שמואלבבבלי שמואלולארב ילידרבי כי

*** בתורה. גדול היה שכבר עד לבבל עלה ולא הוא כלבבל

וכו' שהוא כמות מתנוהנאכל axבסורא xa l`eny x"`

ileya meyn ea oi` ig `edy zenk lk`pd lk ax xn` wgvi

m"ekrמתנו בפומבדיתא `xnאבל wgvi ax xa l`eny x"`

ea oi` ztd z` ea lek`l mikln ogley lr dler oi`y lk ax

m"ekr ileya meynחדא ותרוייהו ע"א. לח בע"ז כדאיתא

ואם הבריות בין שמקרבת סעודה דגדולה להו אית טעמא

עמהן ויתחבר אצלם דעתו תקרב הגויים עם ישראל יאכל

יאכל שלא ישראל על חזקה ואומנם לבנו בתו שלוקח עד

שבישל כגון חשש שום בה אין אפילו גוי של מסעודתו

ישראל יתפתה שמא חכמים חששו אבל ודגים וירקות ביצים

הגוים עם ושותה אוכל ונמצא המלך שעורך בסעודות לאכול

דבר ודוקא עכו"ם בשולי אסרו לפיכך אצלם קרובה ודעתו

חי שהוא כמות הנאכל דבר אבל חי שהוא כמות נאכל שאינו

מיהו בו גזרו לא מלכים שולחן על להעלותו דרך שאין כיון

דאינו ואע"ג בו גזרו חי שהוא כמות נאכל שאינו דבר כל

לך שיש היא פסיקא דלא דמילתא מלכים שולחן על עולה

מעלהו, אינו אחר ומלך שולחנו על זה דבר שמעלה מלך

שולחן על עולה שאינו דבר דכל אמרי בפומבדיתא אבל

שכל דבר והיינו בו גזרו לא הפת את בו לאכול מלכים

על העולה בדבר ודוקא שולחנם על אותו מעלין אין המלכים

קרבת לידי באין דאין גזרו הפת את בו לאכול מלכים שולחן

*** פת. סעודת כשאוכלין אלא כאידךהדעת יוחנן רבי

שמואל רב "אמר" ליה סבירא ***לישנא וטעמאכצ"ל.

שרי תורה בני הא תורה בני דתרידאינן יוחנן רבי וסבר

כאידך הדין עיקר שתיהן יצאו רב ומפי הן אמת הלישני

eke'לישנא mikln ogley lr dler epi`y lkשאינן למי אבל

רב אמר תורה eke'בני ea oi` ig `edy zenk lk`pd lk.בני

ועלתורה ואמו אביו וטבעי ממידות בנויה נפשו אדם כל

אם ומחסרונותיו ממעלותיו האב ממידות בבן תמצא הרוב

במידות וכן הבן אף אכזר האב ואם הבן אף כעסן האב

אבל ואמו. שבאביו רעות ממידות נמלט אדם ואין הטובות,

נגד טובות מידות לעצמו ומסגל מדותיו מעדן בתורה העוסק

תורה" "בן נקרא בתורה העוסק ולכך ההורים, טבע

אומר אביו ממידות בתכלית ושונות טובות מידותיו שהרואה

מידות ירש שהרי הוא תורה בן אלא אביו של בנו זה אין

שבאביו. מידות ולא שבתורה הטובות

שמלו באבותינו מצינו (יהושעשכן דכתיב תורה מתן קודם

( ה mi`veidה mrd lk eid milen ikואל בריטב"א, עיין

הוא מלא דמקרא אבותינו מצרים ליוצאי שקורא תתמה

ח) לב rpxa(במדבר ycwn mze` iglya mkizea` eyr dk

ux`d z` ze`xl*** עד. גר "אינו" טבל ולא כצ"למל

*** ברי"ף. הוא יהושעוכן דמילהורבי מהאמהות דיליף

מעכבא מאבותלא נילף דאףנמי ונימא אליעזר כרבי

מהני, טבל ולא מל או מל ולא טבל ואי מעכבא לא הטבילה

אליעזר מעכבאורבי לא דטבילה מהאבות נילףדיליף נמי

טבלמאמהות ואי מעכבא לא המילה דאף ונימא יהושע כרבי

מהני, טבל ולא מל או מל תימאולא לאוכי אליעזר לרבי

דהא אפשרקשיא משאי אפשר דנין ילפינןאין לא

דאפשר בגברי דאף למימר מילה בהו אפשר דלא מאמהות
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*** מילה. בהו תעכב לא מילה שאיןבהו דורות לפסח מנין

החולין מן אלא קדשיםבא שני דמעשר כיון תימא ולא

בירושלים שניהם ואכילת קלים קדשים נמי ופסח הוא קלים

*** שני. מעשר במעות פסח לקנות אפשריכול שאי אע"פ

היא גדולה לכםראיה אין בהדיא למיכתב לקרא דה"ל

לבוא מצרים לפסח לו אפשר אי שהרי מצרים מפסח ללמוד

הרי ממנו ללמוד שלא לך כתב דלא וכיון שני מעשר ממעות

ממנו. למד אתה

ד"ה לארש"י "ישראל" כוכבים והעובד וכו' בבלוריא

לגופיה ***ד"הישראלמילתקני וט"ס. מיותרת נראית

"פירשו" שלא בסתם ***ד"הבין עובדכצ"ל. "אטו"

מי אחרכוכבים נקודה המדפיסים הניחו ולחינם כצ"ל

ולא מהגמ' העתקה הוא הזה הדבור כל כי לישראל המילה

***ד"ה הגירסא. את לקבוע אלא בו לפרש רש"י בעיבא

***ד"ה"לאטבוליה" "לקשר"כצ"ל. דחקוהו וצמצמו

***ד"ה לעבדיםכצ"ל. לו שהן דמלכא שהגיהבטפסא מה

מגירסתו. יפה הדפוס גירסת ואדרבה צריך אינו הב"ח

בעלמא***ד"ה "כחן" אלא וכו' יינם כצ"ל.ועל

דינאתוד"ה דמלכותא דינא אי ליה מספקא וכו' נפקי כי

לא נמי הכא דלמא או קני הכא גופיה קני דלא "אע"ג"

ידיו למעשה אלא פי'קני ליהכצ"ל פפאמיספקא אילרב

דינא דמלכותא mzqnדאע"גא"כדינא dpewd l`xyi

m"ekrקני לגופיהלא קניעבדא ודאיהכא העכו"ם דמלכי

כיון המלך בו נשתעבד לא דאכתי ואע"ג לגופיה עבדא קונים

כבר כאילו הוי כעבד זה שימכר היא דמלכותא דדינא

בגמ' שפירשנו וכמו המלך בידי עבד להיות אונשתעבד

ידיו למעשה אלא קני לא נמי הכא לאדלמא דאכתי

תמצא אם ואפילו דמלכא עבדא הוי ולא המלך בו נשתעבד

שם. עיין בגמ' שפירשנו כמו וכו' לומר

בוד"ה "אין" חי שהוא כמות דכשנאכל וכו' יוחנן רבי

***בא"ד שולחןכצ"ל. על ועולים חיין כשהן הנאכלים

וכיו"ב וגבינה פירות כמו דודאימלכים אע"ג לענ"ד

מלכים שולחן על עולים מיקרו לא מ"מ להו אכלי מלכים

ועיין לאורחין המלכים שעורכין בסעודה אותם מגישים דאין

בגמ'. שפירשנו מה

ע"ב בעלמאגמראמו נקיות יש"דלמא" ודאי פי' כצ"ל

טבילה שטעון כ"ש כיבוס שטעון מקום דכל ללמוד לך

הוא טומאה משום כיבוס לאו דהכא כיבוס מיהו כדאמרת

כתיב טומאה דמשום דבכיבוס הוא לכבוד נקיות משום אלא

"eicba" qakiמה הוא טומאה דמשום דכיון בגדיו כל משמע

כתיב הכא אבל תחתונים לי מה עליונים בגדים eqakeלי

"mzelny"נראין שיהיו כבוד משום בלבד עליונים משמע

שמו. צבאות ה' המלך פני לקבל נקיים

טבילה בלא הזאה דאין "גמירי"וגמירי דקאמר אע"ג

נאמרה לא סבר אליעזר רבי מסיני למשה הלכה ומשמע

יתברך בעזרתו מצאתי תשס"ט שנת ועתה למשה, זו הלכה

דגריס תריז רמז קדושים פרשת בילקו"ש lrשמו wexfie

dliah `la d`fd oi`e mrdיפה וגרסתו "וגמירי" גריס ולא

*** פירש"יוגמיריבעיני. כך מסיני למשה הלכה פי'

ד"ה ע"א לב וביומא לה גמירי הלכתא ד"ה ע"ב יז בפסחים

ויש להו, גמירי הכי ד"ה ע"א יח וסוכה חסדא רב אמר

ע"ב נב בפסחים פירש"י וכן מאבותינו היא מסורת מפרשים

וברוב הכא כמו בהלכה דמיירי מקום דבכל ונ"ל וגמירי. ד"ה

דמיירי ובמקום מסיני, למשה הלכה גמירי הוי המקומות

צב שבת כמו בידנו היא מסורת גמירי הוי העולם במציאות

כט תענית לכולם וראיה ע"א ז וביצה ע"ב נב ופסחים ע"א

ilhanע"א ediipin cg zine `zxifb ixfb ikc ixinbe

ediizxfblדהא הוא מסיני למשה הלכה לאו ודאי והתם

מיירי. בעכו"ם

"מנליה" באמהות וברמב"ןטבילה בתוס' הוא וכן כצ"ל

ד"ה קיא סי' (עמנואל החדשות הגאונים בתשובות הוא וכן

נדפס ובריטב"א ברשב"א אבל גוי) ט"ס.מנלןוסריס והוא

השכינה*** כנפי תחת נכנסו במה "כן" דאם הוא סברא

דצ"ל כן"נראה "לא ע"אדאם לעיל מרש"י משמע וכן

ח) לו (תהלים דכתיב פי' באמהות. `midlד"ה jcqg xwi dn

oeiqgi jitpk lva mc` ipaeהמכניס המעשה הוא יקר משמע

אותו מהו יודע איני ועדיין השכינה כנפי תחת האדם את

"מה והנה השכינה, כנפי תחת האדם את המכניס יקר מעשה

נמרץ בדיוק בגימטריא הוא אלהים" חסדך `iypיקר lke

"ez` elnp" xkp oa z`n sqk zpwne zia cili eziaבראשית)

ביתו ילידי ואת עצמו אברהם שהכניס בברית דכתיב כז) יז

נמרץ בדיוק בגימטריא עולה וכן השכינה כנפי zvgxeתחת

"mina mz`"כנפי תחת דלהכנס ומשמע ד) כט (שמות

תרוייהו בעינן אי ליה ומיספקא וטבילה, מילה בעינן השכינה

סגי. מינייהו בחדא דילמא או יחד
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שימול עד גר אינו לעולם יוחנן א"ר ב"א חייא א"ר

כחכמיםויטבול יוחנן רבי פסיק דהכא דס"ד השתא

ה"ק יוחנן רבי דקאמר "לעולם" האי דלעיל לעולםדברייתא

גר lahאינו `le ln oia ln `le lah oiaויטבול שימול עד

האי יוסי רבי חכמים מאן דמסיק ולסוף תרוייהו, דבעינן

ה"ק גר"לעולם" אינו ly`לעולם ln oia dcal dlina

epipta(הוא מהול ערבי שמא למיחש epipta(ואיכא ln oia

הוא) מהול ערבי שמא למיחש ויטבול(וליכא שימול עד

*** היא. כלום לאו לבדה יוסידמילה רבי חכמים בכלמאן

רבי תלמידי וכשהיו ברייתות כותבין היו התנאים ישיבות

כגון המשנה בעלי שמות מציינים היו ברייתות כותבין שמעון

אומר" יהודה "רבי אומר" יהושע "רבי אומר" עקיבא "רבי

עליה הסכימו החכמים שרוב שמועה כותבין וכשהיו וכיו"ב

רבי שמועת כותבין וכשהיו אומרים" "וחכמים כותבין היו

על כותבין היו ולעיתים בסתם מניחין היו רבם שמעון

הישיבות שאר תלמידי וכן אומרים", "וחכמים רבם שמועת

שמועה כותבין וכשהיו המשנה בעלי שמות מציינים היו

הסכ החכמים אומרים"שרוב "וחכמים כותבין היו עליה ימו

היו ולעתים בסתם מניחין היו רבם שמועת כותבין וכשהיו

"וחכמים ששנינו מקום כל הלכך אומרים" "וחכמים כותבין

אבל החכמים רוב עליה שהסכימו הלכה היא אומרים"

הגמ' סברא הכא הכותב, של רבו שמועת היא פעמים

פשיטא וא"כ החכמים רוב דעת היינו אומרים דחכמים

ומאי רחמנא אמר להטות רבים אחרי דהא כמותם דהלכה

ומשני יוחנן, רבי יוסיקמ"ל רבי חכמים זומאן ברייתא

"וחכמים רבם שמועת על וכתבו כתבוה יוסי רבי תלמידי

הם יחיד דדברי דאע"ג לאשמועינן יוחנן רבי ואתא אומרים"

תמצא וכן כמותו. oernyהלכה iax dax xn` minkg o`n

`idוכן ע"ב ו id`כתובות b"ayx `kdc minkg o`nגיטין

ר"ש תלמידי כי שביארנו כמו וכולן כיו"ב והרבה ע"א עו

ותלמידי אומרים" "וחכמים בלשון רבם ר"ש שמועת כתבו

"וחכמים בלשון רבם רשב"ג שמועת כתבו רשב"ג

במקום המשנה לכתוב כשבא הנשיא יהודה ורבי אומרים".

שנה ופעמים בסתם הניחה פעמים ההלכה היא שכך שסבר

ע"א כב גיטין כמו אומרים" minkg"וחכמים o`n

id`(דמתניתין) xfrl` iax xfrl` x"`ששנה דמקום ונ"ל ,

בסתם. שהניחו ממקום חזק פחות הוי אומרים" "וחכמים רבי

מטבילין "לפנינו" דמל ***בפנינוצ"להיכא לפיכך. מאי

דקתני משנה אכולה אלא קבעי לפיכך אלשון jkitlלאו

dcedi iax ixac zaya xb oiliahnוהוי צריכא למאי קבעי

וכו'כמו לפיכך ***מאי טבילה. יהודה לרבי דתימא מהו

כשבאועיקר באמותינו בין באבותינו בין לה דמשכחת

אף לה משכחת דמילה ועוד השכינה כנפי תחת ליכנס

משכחת לא כשרים עדים שלשה בפני טבילה אבל בערביים

*** בישראל. אלא יוסילה רבי דאמר "כיון" פשיטא

*** עיקרכצ"ל. מילה יוסי לרבי דתימא דטבילהמהו

כתיבא מילה אבל בהדיא כתיבא לא eidבאבותינו milen ik

mi`veid mrd lk.

יוסף ורב רבי בר חייא "ברבי" הוה עובדא רבה אמר

"ורבי" מתני ספרא ורב רבי בר אושעיא "ורבי" מתני

חייא ברבי מתניאושעיא רבה כלומר dedכצ"ל `caer

`z`c iax xa `iig iaxalah `le lny xb dinwlיוסף ורב

iaxמתני xa `irye` iaxe iax xa `iig iaxa ded `caer

lah `le lny xb ediinwl `z`cמתני ספרא dedורב `caer

iax xa `irye` iaxe iax xa `irye` iaxe iax xa `iig iaxa

lah `le lny xb ediinwl `z`c `iig*** כאן. שהי א"ל

ונטבלינך למחר סברעד כי ישראלית נשוי היה גר אותו

א"ל לפיכך בישראלית, ומותר ישראל נעשה לבדה שבמילה

עם להתייחד לביתך תחזור ואל המדרש בבית כאן שהי

תחזור ואז ותקדשנה ותחזור אותך שנטביל למחר עד אשתך

לקמן דייק ומהכא leahieלביתך, leniy cr xb epi` n"ye.

שלשה*** צריך גר xtq`ש"מפירש"יש"מ axcn

dyly jixv xb eed `zlz xn`cספרא מדרב אדדייקינן וא"ת

מרב נמי אי חד אלא בעינן דלא מרבה נידוק בעינן דתלתא

מצינן לא יוסף ורב דמרבה וי"ל תרי, אלא בעינן דלא יוסף

הזכיר לא ורבה בעינן דתלתא סברי אינהו אף דשמא למידק

יוסף ורב רבי בר חייא רבי שהוא שבהם החשוב את אלא

נינהו הדדי כי רבי בר אושעיא ורבי רבי בר חייא דרבי סבר

רבי את אף שהזכיר ספרא מדרב אבל שניהם הזכיר ולכך

למידק איכא ודאי כמותם חשוב היה שלא חייא בר אושעיא

בתוס'. זה וכעין תלת דבעינן ללמדנו לא אם הזכירו דלמה

ויטבול*** שימול עד גר אינו במילהוש"מ ודילמא וא"ת

לטבול הגר על דמצוה משום דהטבילוהו והא גר הוי לבדה

ליה מדקאמרי דדייק וי"ל ישראל, נעשה שמל משעה אבל

cr o`k idyjpilahpe xgnlלביתו לחזור הניחוהו ולא

ואסור הוא גוי דעדיין ש"מ שיטבול עד אשתו עם ולהתייחד

*** שהי. א"ל ד"ה לעיל שפירשנו מה ועיין ישראל גרבבת

ביה כתיב משפט שלשה לחוקרוצריך הדיינים שצריכין



eaydnlg`e ע"ארפח מז

להתגייר בא אינו דשמא להתגייר הוא ראוי אם ולשופטו

אשה לשום או איש לשום או ישראל של טובתן מתוך אלא

פירש זצ"ל הרב ומורי כמשפט. שלשה צריך ולפיכך וכיו"ב

עבירות כל על בשמים משפט לו עושין להתגייר הבא דגר

ע"ב מח לקמן דקתני והיינו עונשו ופוסקין גוי כשהיה שעשה

dfd onfa mixb dn iptn l`ilnb oax ly epa `ippg x"` `ipz

gp ipa zevn ray eniiw `ly iptn odilr oi`a oixeqie oipern

הסאה את שמגדישין עד נשפטים אין בגויותן שהן זמן דכל

ונענשין נשפטים מיד להתגייר כשבאין אבל העולם מן וכלים

וקאמר התם דפליג יוסי רבי incואף clepy ohwk xiibzpy xb

כקטן זך ונעשה לו מוחלין מיד מיהו משפט ליה דעבדי סבר

יכנס שלא חטאיו למחול כדי הוא ליה דעבדי ומשפט שנולד

מריח נדבקין ישראל ויהיו עליו וחטאיו השכינה כנפי תחת

וחוטאין. עוונותיו

ד"ה "הוא"רש"י טומאה משום לאו וכו' נקיות דלמא

***ד"הדלטעון "בפנינו"כצ"ל. אתמול שמל וכו' לפיכך

***ד"ה "בפנינו"כצ"ל. דמל היכא וכו' גרסינן הכי

***ד"המטבילים ברכצ"ל. חייא "ברבי" הוה עובדא

ב"ר אושעיא "ורבי" מתני יוסף ורב ***ד"הרבי כצ"ל.

"מדקמפליג" שמעינן ודאי ג' אבל וכו' דאיקלעו דילמא

תלתא דהוו עד ומוסיף ספרא פליגרב לא ספרא רב כצ"ל

ורב דרבה אלא תלתא דבעינן סברי דכולהו יוסף ורב ארבה

מעמד באותו שהיה מי כל להזכיר בלשונם האריכו לא יוסף

שהיו מאלו שלשה להזכיר ומאריך קמפליג ספרא רב אבל

תלתא. בעינן ש"מ ומאריך.מפליגשם בדבריו מרחיק פי'

נצריכנו***ד"ה "ולא" אותו מקבלין כצ"ל.יכול

"פלוגי"תוד"ה עליה לפלוג וכו' מל ולא כצ"ל.בשטבל

לפניד"ה טבילה בלא ר"ת מפרש טבילה בלא הזאה דאין

יד.הזאה פסוק יט פרק שמות זוטרתא בפסיקתא מפורש כן

אחר דטבילה משמע א.דהכא קושיות שתי לר"ת הוקשו

פרה ב.במסכת הזאה לפני דטבילה משמע ובכריתות הזאה

דאינה אמרינן ובמגילה בלילה כשרה דהזאה דטבילה תנן

להזאה קודם נמי טבילה דהכא ר"ת ותירץ בלילה. כשרה

קודם אחת טבילות שתי ויש הראשונה הקושיא תורצה ובזה

בלילה אפילו כשרה והיא ההזאה את לקבל כדי והיא הזאה

מטומאה ליטהר ההזאה אחר טבילה עוד מוסיף ובטומאה

הקושיא תורצה ובזה בלילה כשרה אינה טבילה ואותה

***בא"ד אזובהשנית. בטבילת דהתם מפרשים ויש

וכו' ***בא"דאיירי השנית. הקושיא את לתרץ באו

להזאה קודם טבילה דתנן הא שפיר אתי דתנןוהשתא

meiaבמגילה `l` oifn oi`e oilaeh oi`טבילה הקדים

להזאה.

דמסיקד"ה וכו' יהושע דאיהונמחקת)משום(מילתורבי

טבילה בלא הזאה דאין ליה "ולית" וכו' כצ"ל.נמי

סמכוד"ה זה שעל ונראה וכו' בעי תרתי יוסי דרבי

וכו' כאמוראי להו דסברי גדולות דהתוס'הלכות אע"ג

(כדאיתא גאון יהודאי רב יסדו גדולות הלכות דספר סברי

ע"א יד ביצה ובמסכת ולא שמע ד"ה ע"ב לח סוכה בתוס'

רבים לשון כתבו הרבה) ועוד בינייהו איכא זהד"ה שעל

וכו' כאמוראי להו" "דסברי ה"ג שרב"סמכו" לפי

שכתבוהו הם ותלמידיו ועיקרו תחילתו יסד רק גאון יהודאי

הספר מגוף כדמוכח משלהם, הרבה בו והוסיפו וערכוהו

כדאיתא גאון יהודאי רב של שמו בו מצאנו פעמים דהרבה

הלכות מח ובסימן פא עמ' פ"ז ברכות הלכות א סימן בה"ג

מנחות הלכות עא ובסימן תקמ עמ' ושם תקלא עמ' נחלות

והרמב"ן הרמב"ם ובהם ראשונים הרבה ואומנם תרסה. עמ'

וס התוס' על פליגי חיברווהרז"ה גדולות הלכות דספר ברי

מערכת הגדולים בשם עיין הגאונים מן קיירא שמעון רבי

ואכמ"ל. ספרים

לפיד"ה "רבה" הזכירו חייא רבי שהרי וכו' מינה שמע

מעשה בעל לושהיה הורה הוא כלומר crכצ"ל o`k idy

jpilahpe xgnlדיןוראש בית אב הזכירכלומר יוסף ורב

חבירו אושעיא רבירבי בר חייא כרבי גדול רבשהיה אבל

אושעיא ברבי חייא רבי הזכיר למה גדולספרא לא הא

רבי. בר אושעיא ורבי רבי בר חייא כרבי הוא

דיןד"ה כתחילת ליה חשיב וכו' בלילה גר מטבילין אין

ע"ב לד בסנהדרין קי"ל הא דין כגמר oicדאי zlgzl mei

oic xnbl dlil.

וכו'ד"ה ביה כתיב ע"א)משפט ליה"(מז "מדמינן הכא

וחבלות ***בא"דלגזילות וכו'כצ"ל. דהכא יוחנן ורבי

כמו והוי אחר תירוץ dilהוא zi` `kdc opgei iaxc cere

'ekeבא"ד*** בירושלמי. בהדיא ליה פ"זאית ברכות

ה"א.

ע"א בארץגמראמז אלא לי ליאין אין בתוס' פירשו

תימה והוא כתיב. בארצכם דהא בארץ אלא גרים שמקבלים



eaydnlg`eרפט ע"א מז

דמצוה למימר ס"ד וליכא הוא הגוף חובת גרים דקבלת חדא

יותר דבחו"ל לקמן שמעינן דאיפכא ועוד היא בארץ התלויה

דקאמר מבארץ גרים שמקבלים dilפשוט irain `edd

milawn ux`a elit`cלה קאמר דרבנן אליבא דלקמן ואע"ג

יהודה דלרבי הפוכות סברותיהם שיהיו מסתבר אין מ"מ

בחו"ל ולרבנן חידוש הוי ובחו"ל שמקבלים פשיטא בארץ

פירושו דהכי ונ"ל חידוש. הוי ובארץ אלאפשיטא לי אין

דכתיבבארץ אותו תונו לא משום יעבור גר שהמצער

קרא `ezeבההוא epez `l mkvx`a xb jz` xebi ikeבחוצה

מנין כגריםלארץ נמי ישראל כל אפילו לארץ בחוצה הא

אנגלי גר באנגליה ואדרבה מהם פחות הגר הוי ולא הם

ארצות. בשאר וכן באנגליה הגר מישראל יותר חשוב

צריך*** בארץ "בארצכם" ת"ל מה כצ"ל.א"כ

"ליהמנייהו"*** לא ***ליהמנינהוצ"לסד"א חדא.

מעמך וחדא אמת.מאתך הגר"א דגרסת פשוט נ"ל

ופאה שכחה לקט איכא טיבותא דליכא נמי והשתא

קמ"ל עני כיוןומעשר הא זה לכל הוצרך אמאי תימה

הכי דאפילו לומר קרא הוצרך לכך טיבותא היה דמקודם

ישראל דארץ טיבותא משום שמא חיישינן ולא מקבלין

צריך אין בחו"ל דקאמר יהודה רבי דמשום ונ"ל קמגיירי.

טיבותא משום דשמא ראיה להביא צריך בארץ ראיה להביא

דליכא דהשתא והו"א נתגיירתי ואומר משקר ישראל דארץ

ראיה להביא צריך אין בארץ דאף יהודה רבי מודה טיבותא

קאמר וכו'לכך לקט איכא טיבותא דליכא נמי והשתא

ליה קאמר דהגמ' ואע"ג יהודה, לרבי ראיה להביא וצריך

קאמר יהודה רבי ומשום מוסגר מאמר הוי דחכמים בעניינא

טיבותאליה. דליכא נמי yaceפירש"יוהשתא alg wqtc

דאמרינן ודבש חלב זבת הוה נמי התלמוד בזמן הא ותימה

ע"א ו ixetivcבמגילה yace alg zaf il ifg icicl l"x xn`

'ekeאמר יוחנן `rx`ורבי lkc yace alg zaf il ifg icicl

'eke l`xyicע"ב קיא ipalובכתובות rlwi` l`wfgi xa inx

'eke ifir ipdl edpfg wxaה"ח פ"א בכורים בירושלמי וכן

alg zaf ux` od od oixetivl xefig xefig lin xyr dyy

yaceמפי לא הללו שהדברים ונ"ל העניין. כל עיי"ש

ה סבוראים אלא הן פסקהאמוראים הסבוראים ובזמן וסיפום

ורבתה המלחמות בה רבו כי הארץ מן ודבש חלב זבת

הארץ. בקרב העזובה

דקמסייעי יהודה דרבי "טעמיה" מסתבר דתימא מהו

קראי ביאהליה איסורי הלכות עוז במגדל הוא וכן כצ"ל

יגור" "וכי דרשינן הכי יהודה לרבי פי' אומר, ואני ד"ה פי"ג

אין עדים בלא בא גר" "אתך אותו, מקבלין עמו ועדיו בא

להביא צריך אין "בארצכם" ראיה, שיביא עד אותו מקבלין

כולה יהודה דלרבי נמצא לא, בחו"ל אבל בארץ אלא ראיה

וקרא נתגיירתי ואמר שבא בגר אחד בדבר משתעי קרא

אבל שפיר. אתי וקרא לא או הוא נאמן אם ללמדנו אתא

אותו, מקבלין עמו ועדיו בא יגור" "וכי דרשינן הכי לרבנן

ראיה, שיביא עד אותו מקבלין אין עדים בלא בא גר" "אתך

שמא חיישינן ולא גר מקבלים בארץ אפילו "בארצכם"

רישא דלרבנן נמצא קמגייר, ישראל דארץ טיבותא משום

אי ללמדנו אתא וקרא נתגייר שכבר שטוען בגר מיירי דקרא

וקרא להתגייר שרוצה בגר מיירי וסיפא נאמן לא או נאמן

שפיר אתי לא וקרא נקבלנו, לא או נקבלנו אם ללמדנו אתא

דאמר ואע"ג דרבנן. "קראי"אליבא ליה לשוןדקמסייעי

שבפסוק למילים כוונתו אלא פסוקים לכמה כוונתו אין רבים

שכתבנו מה עיין בש"ס הרבה מצוי וכן קראי למילים וקרי

כתיבי. קראי תרי ד"ה ע"ב ח לעיל

מכאן גרו ובין אחיו ובין איש בין צדק ושפטתם ת"ר

עצמו לבין בינו גר ה"ז בב"ד שנתגייר גר יהודה א"ר

גר בלשונואינו האריך אמאי לי יהודהוקשיא א"ר מכאן

גר אינו עצמו לבין בינו גר ה"ז בב"ד שנתגייר הל"לגר

יוחנן רבי כדאמר שלשה צריך גר יהודה א"ר מכאן בקצרה

מדכתיב לילף ועו"ק ע"ב, מו mklלעיל didi cg` htyn

xbleאמאי ליה קשיא יהודה דרבי ונ"ל יוחנן. רבי כדיליף

גרו"כתיב דציוה"ובין כיון אישהא בין צדק ושפטתם

אחיו דכתיבובין הגר את נמי צדק לשפוט שצריך פשיטא

אחרינא xbleבקרא mkl didi cg` htynרבי דריש להכי ,

עצמו לבין בינו נתגייר כבר אם דאפילו ללמד דאתא יהודה

והיינו בב"ד ולהתגייר לחזור צדק"חייב חייבין"ושפטתם

משפט כעין בב"ד ולגיירו גרו"לחזור כבר"ובין אם אפילו

לבין בינו כלומר גרו" "ובין והיינו עצמו לבין בינו נתגייר

*** נתגייר. עדיםעצמו לך יש יהודה רבי שנתגיירתא"ל

עצמו את פסיל הוה הן ליה אמר הוה אי עצמך לבין בינך

בניו, לאוואת "לו" בניםכצ"ל.אמר לך לךיש שנולדו

הגיור. אחר

לאחרים יכירנו כתיביכיר מיניה `zלעיל "xkal" lkei `l

xekad d`epyd oa ipt lr daed`d oaכתיב הכי `zובתר ik

"xiki" d`epyd oa xekadבן הבכור את כי למימר וה"ל

יוכל לא דקרא ברישא כדאמר "יבכר" "xkal"השנואה
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אמר יעדיפנויכירואמאי משמע ד"יבכר" משום אלא ,

מנת בירושה לו ויתן הזה הבן את יעדיף עצמו שהוא בעצמו

אבל שנים פי שהוא לאחריםפירושויכירבכור אםיכירנו

נאמן הוא הבכור בנך זה האם שואלו והוא לפדותו בא הכהן

נאמן האב הבכור עניני בכל וכן הבכור בני זה לכהן לומר

הכהן ובא בנו את פדה לא האב דאם וקמ"ל הכהן. כלפי

בעבור בממונו להחזיק הכהן ורוצה אב של ממונו ותפס

הפדיון מן ופטור דופן יוצא זה שבנו טוען והאב הבן פדיון

זה הרי הבן מפדיון פטור והבן הכהונה מזרע שהוא טוען או

עדים. או ראיה להביא צריך ואינו נאמן

בניך את לפסול אתה נאמן האמינתךא"ל ואישהתורה

בניך בני לפסול נאמן איאתה בנים לבניך דיש כיון הלכך

בניך בני את נמי פסלת דא"כ בנך את אף לפסול נאמן .אתה

גדול*** זהו בנים לו ויש דא"כקטן לפוסלו נאמן ואינו

תורה האמינתו לא בניו ואבני בניו לבני נמי ואיןפסיל גדול

קטן זהו בנים לפוסלו.לו יכירונאמן לעניין ***"ההיא"

עמ'"תניא" מילה הלכות ח סימן ה"ג בספר הוא כן כצ"ל

הוא וכן רש"י) על בהגהותינו (עיין ברש"י הוא וכן קנד

דגריס ומאן איתמרבריטב"א, יכיר משתבשלעניין ודאי

היא. ברייתא אלא היא דתנאי מימרא לאו דהכא

אותו מקבלין וכו' הזה בזמן להתגייר שבא גר רבנן תנו

מעוניםמיד שישראל הזה בזמן להתגייר שבא גר כלומר

של טובתן בזמן להתגייר בא אם אבל מיד אותו מקבלין

ושוב בלך אותו דוחין אלא מיד אותו מקבלין אין ישראל

על שעומדין עד להתגייר בא ישראל של טובתן מתוך שמא

ובתמים. באמת השכינה כנפי תחת ליכנס שבא אומריםטיבו

בזמן שישראל יודע אתה אי להתגייר שבאת ראית מה לו

וכו' דחופים דוויים עלהזה בתורה קרא שמא חיישינן

עמהן להמנות ורוצה סגולה ועם למעלה שיהיו ישראל

ישראל של מצבו את מכיר אתה אין שמא לו אומרין לפיכך

מתוך רק ישראל את מכיר ואתה ברע שהוא הזה בזמן

ועצובים.דווייםהתורה. ביגון .מוכיםדחופיםשרויים

שמותסחופים זוטרתא ובפסיקתא שעה, בכל ממקומן גולים

גריס מח פסוק יב גירסאסגופיםפרק והיא מעונים לשון

סגופים לשון תמיד מצאנו התנאים במדרשי כי וישרה נכונה

דוויים פרשהאצל דבחדש מס' ישמעאל דרבי במכילתא כגון

mitebqeב miieec edi lekiכד פיסקא דברים בספרי `ieוכן

mitebq mkl ie` miieec mklעד פרשה רבה בבראשית וכן

טז mgxkמדרש lra eid mitebqe miieecנתן דרבי אבות ועיין

אחר. דבר ד"ה כ במקוםומטורפיןפרק אחת חתיכה אינם

זו במדינה מעט זו במדינה מעט חתיכות חתיכות אלא אחד

השעה. שנטרפה עד ד"ה ע"א טו לעיל שפירשנו מה עיין

עליהם באין העולםויסורין שאומות לישראל להן די לא

עוד וכו' דחופים דוויים ונעשו הללו גזירות עליהן גוזרין

לשונות מיני שש דוקא יסורין. מיני כל עליהן מביאין משמים

רות את שדחתה מנעמי דילפינן לדחותו צריכין דחיה של

לה אמרה ע"ב לקמן כדאיתא דחיות מיני olא.בשש xiq`

zay megz.בcegi ol xiq`.גzevn b"ixz opicwtn.דxiq`

miakek zcear ol.הc"al exqnp zezin rax`.וmixaw ipy

c"al exqnpמיד להתגייר בדעתה עמדה דאעפ"כ וכיון

כדכתיב לדחותה עוד הוסיפה ולא ikקיבלתה `xze

dil` xacl lcgze 'ebe `id zvn`znהכא קתני לכך ,

א) לו להתגיירדאומרין שבאת ראית לךמה טוב כלומר

ב) תתגייר ולא ומשפחתך עמך עם יודעלהשאר אתה אי

דווים הזה בזמן סחופיםד)דחופיםג)שישראל

עליהםו)ומטורפיןה) באין עמדויסורין זאת בכל ואם

רות כמו להתגייר ורוצה מידבדעתו אותו ואיןמקבלין

"ותחדל בנעמי כדכתיב אחרות בדחיות לנסותו מוסיפין

השש באלו דווקא לדחותו הדיינים חייבין ואין אליה". לדבר

אבל אחרות, בדחיות לדחותו ויכולין בברייתא דקתני דחיות

מנעמי. כדילפינן דוקא דחיות בשש לדחותו צריכין

אלא*** עשוי אינו שהעוה"ב יודע הוי לו אומרים

איןםלצדיקי צדיק תהא ולא להתגייר באת ואם שבישראל

פי"ד והרמב"ם ומהעוה"ב. מהעוה"ז קרח ונמצאת עוה"ב לך

מפרש ד הלכה ביאה איסורי לישראללצדיקיםמהלכות

חסידי הא בדבריו לי וקשיא צדיקים, כולם ועמך שנאמר

פ"ג איהו כדפסק לעוה"ב חלק להם יש נמי העולם אומות

*** ה"ה. תשובה הזהמהלכות "בזמן" הואוישראל כן

ובספר וברי"ף שובנה לכנה ד"ה תרא רמז רות בילקו"ש

אדם תולדות ירוחם וברבנו קנג עמ' מילה הלכות ח סימן ה"ג

סי' פ"ד ברא"ש אבל בראב"ן, הוא וכן ח"ד כג נתיב וחוה

איתא הזה"לו "בעולם דעהוישראל יורה הטור העתיק וכן

איסורי מהלכות פי"ד הרמב"ם שגרס נראה וכן רסח סי'

ה"ד. ביאה

ד"ה "ניהמנינהו"רש"י לא דתימא מהו כצ"לה"ג

קראי***ד"ה "ליה" ***ד"הדקמסייעי ואיןכצ"ל.

"לפוסלן" עליהן להעיד וכו' כוכבים לעובד כצ"ל.עדות

"מתניתא"***ד"ה דהא וקס"ד וכו' כרבינא והתניא
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***ד"ה ברייתא. כלומר אההיאכצ"ל תניא. יכיר לענין

וכו' גרסמתניתא רש"י כי תניא אחר להיות צריכה הנקודה

ipz`בגמרא xiki oiiprl `iddד"ה*** לגמ'. בפירושנו עיין

"מתניתא" דכולה וכו' אותו כלומרומודיעים כצ"ל

ברייתא.

יהדותתוד"ה בתורת לפנינו הבאין דרוב וכו' לך במוחזק

הם ישראל שהם- ואומרים לפנינו הבאים רוב כלומר

***בא"ד הם. ישראל אכן אלאישראל כשר "נמי" ואיהו

***בא"דדשוי גליכצ"ל. זיל דא"ל דלעיל ומההיא

אני ישראל להם יאמר שיגלה מקום דבאותו ומשמע

ראיהויקבלוהו ואומראין לפנינו הבא דכל ר"ת לדברי

נאמן, אני הואישראל אם אלא בודקין היו לא דשמא

לאו אם מכתבישראל שולחין גלה שאליה העיר אנשי שהיו

הוא ישראל אם לידע ממנה שבא העיר אבללחכמי

בודקין היו לא ישראלבמשפחתו מבני אם שואלין היו לא

ולפיכך הוא ישראל בת על שבא ועבד מעכו"ם או הוא ממש

בת על הבא שמעבד בך דידעי דהכא גלי זיל ליה אמר

לא שתגלה במקום אבל בנותיהן לך יתנו לא את ישראל

ואנו לשאול אלינו וישלחו לא ותו את ישראל אם אלא יבדקו

בנותיהן. לך ויתנו אתה ישראל כי נשיבם

מהוד"ה דגרסי ספרים ויש להימניהו לא דתימא מהו

עד מפי כעד ליהמניהו וה"פ ליהמניהו פירשדתימא

הרא"ש edipndilבתוס' `nizc ednשאינם עד מפי כעד

עדותן תועיל ולא בעלמאl"nwנאמנים מילתא דגילוי קרא

כך אלא כן. מתפרש התוס' לשון אין מיהו ומהימני, הוא

התוס' ליהמניהופירוש דתימא היכימהו לתוס' וקשיא

ומפרשים הוא כלום לאו ושמענו שמענו אמרי הא נהמנינהו

הוי שמעתי האומר דכל עדהתוס' מפי דעדכעד ואשכחן

וגבי ע"א קכב לקמן כדתנן האשה את להשיא מועיל עד מפי

הגמ' דקאמר והיינו ע"ב קמה בשבת כדאיתא ednבכור

edipndil `nizcגר דלאl"nwוהוי גר" אתך יגור "וכי קרא

דקתני דהא הגמ' הבינה דמתחילה ואע"ג ed`מהימני. `a

oiipn enr eicreדמיהמני מניין xbהיינו jz` xebi ike l"z

למה קרא עמו ועדיו הוא בא הקשתה ולכך דמיהמני ללמד

פירוש הכי שמענו דאמרי ששת רב דמתרץ השתא מ"מ לי,

enrהברייתא eicre `ed `aבב"ד שנתגייר שמענו ואמרי

פלוני מיהמניoiipnשל xbדלא jz` xebi ike l"zדלא ללמד

שמענו. כשאומרים ולא גמורה בעדות אלא מיהמני

דבעינןד"ה הא אי ותימה וכו' עדים לך ותיבתיש כצ"ל

נמחקת.מיהא

דקדושיןד"ה בתרא בפרק בירושלמי וכו' נאמן ה"ז.כך

אלמא***בא"ד וכו' הבנים "מבין" תינוק על אפי'

לפוסלו כצ"ל."נאמן"

"אין"ד"ה כוכבים לעובד עדות דאין משום וכו' והלכתא

לפוסלן כצ"ל.יכול

ע"ב פורענותגמראמז רוב ולא טובה רוב "רוב"לא

כח) כז (בראשית כמו הוא הרבה לשון המקרא aexeבלשון

yexize obc(ל ל (שם aexlוכן uextie(ז טו (שמות וכן

jinw qexdz jpe`b aexae(ז מט (תהלים mxyrוכן aexae

elldzi(ו כד (משלי ureiוכן aexa dreyzeתמצא ולא ,

בלשון הוא וכן המיעוט. היפך במשמעות "רוב" במקרא

מ"ג) פ"ז (ברכות כמו העתיקה odהמשנה ldwd aex itl

oikxan(מ"ב פ"א (פאה deprdוכן aex itle miiprd aex itle

להיפך לקרוא החלו המשנה ימי בסוף אבל כיו"ב, והרבה

מ"א) פ"ט (כלאים כמו "רוב" milnbdהמיעוט on aex m`

xeq` milgxd on aex m`e xzen(מ"ב פ"י (שבת `t"rוכן

dtewd lk z` `iveiy cr xeht uegan zexitd aexyוכן

דע המיעוט היפך במשמעות רוב שתמצא מקום וכל הרבה

דקתני והכא אחרונים, שבדורות מתנאים הוא רובכי לא

פורענות רוב ולא עתיקהטובה ממשנה הרבה במשמעות

בלשון שנאמרה משנה היא ואולי הנביאים לימי קרוב היא

*** הגבורה. מפי רבנו למשה פורענותהזו רוב וא"תולא

וסחופים ודחופים דוויים דהוו ישראל שעוברין מה כל וכי

רוב הוי לא ברישא כדקתני עליהם באין ויסורין ומטורפין

ושולטין שזוכין טובה רוב להו אית דהגויים ונ"ל פורענות.

הבבלים ואחריהם בשעתם המצרים שהיו כמו העולם בכל

הוי הסאה את וכשמגדישין אומות ושאר והפרסים והאשורים

הכנעני הראשונות האומות שכל והראיה פורענות רוב להו

שחיים האומות וכל העולם מן כלו כולם וכו' והיבוסי והחוי

העתיקה העת מן נשארו ישראל ורק חדשות אומות הוו היום

וגם העולם כל על לשלוט טובה לרוב זכו לא דישראל משום

דודאי אע"ג העולם מן לכלות פורענות רוב עליהן הגיע לא

יגאלנו המרובים ברחמיו ה' ומרים קשים יסורין עליהן הגיע

*** עולם. עליוגאולת מרבין עייןואין דחיות משש יותר

*** דוויים. ד"ה ע"א לעיל שפירשנו מדקדקיןמה ואין

אלאעליו ויראתו ה' אהבת מהן שישמע תשובות שיענה
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אמרה ולא וכו' אלין תליני באשר המואביה כרות ענה אפילו

אותו מקבלין הכי אפילו אותו אני ויראה ה' מצוות לי טוב

*** יותר. נפרש אתולקמן המעכבין ציצין בו נשתיירו

שניה אותו ומלין חוזרין ענייניהמילה תרתי איכא במילה

כדכתיב ברית הוי דדם הדם הטפת ע"י וזה ברית איכא

ח) כד mknr(שמות 'd zxk xy` zixad mc dpdמצות ואיכא

ממנו והטיפו אותו מלו דכבר וכיון בנ"י, את ה' שציוה מילה

ישראל ויהיה תחילה שיטבול דטוב והו"א ברית הוי כבר דם

ויקיים המעכבין הציצין את וימולו יחזרו ואז במצות וחייב

אינו טבילה קודם אותו ומלין חוזרין אם אבל מילה מצות

צריך לא ברית ולשם הוא גוי דאכתי מילה מצות מקיים

דאעפ"כ קמ"ל ברית, דם ממנו הטיפו ומליןדכבר חוזרין

שנייה טבילה.אותו לפני שהמילה היא דהלכה טבילה קודם

"שניה" אותו ומלין גרסחוזרין שניהברי"ף וכןפעם

*** ע"א. כח דף לרש"י הפרדס ליקוטי בספר אשההוא

צוארה עד במים אותה מושיבות אוזניהנשים שיהיו כדי

אותה ומשמעין בחוץ שעומדין ת"ח קול ותשמע למים מחוץ

קתני לא איש גבי במים, ראשה משקיעה ואח"כ מצות מקצת

לא או במים שקועות אוזניו אם קפידא דליכא צוארו עד

מ הםדבכל עומדין דהא חכמים התלמידי דברי ישמע קרה

אינם חכמים דתלמידי כיון אשה אבל ממש במים גביו על

למים מחוץ אוזניה שיהיו קפדינן הם מבחוץ אלא עמה

*** מרחוק. הנאמרים דבריהם עבדותשמע ואחד גר אחד

לאיזהמשוחרר מפרש ולקמן לגר שוה משוחרר עבד כלומר

קאמר. עניין

שבאת ראית מה לו אומרים להתגייר שבא גר מר אמר

מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו ומודיעים להתגייר

מהחמורות לו "אומרים דקתני הא כאן לפרש באה לא הגמ'

דקתני הא לפרש באה אלא וכו'" להתגייר שבאת ראית

קתני בברייתא מיהו וכו'" מצות מקצת אותו "מודיעים

מצות ומקצת קלות מצות מקצת אותו "מודיעים פעמיים

בשעת שנית ופעם להתגייר כשבא אחת פעם חמורות"

הגמ' דאומרת והא נפרושהטבילה פריש דאי שייךמ"ט לא

ולא הוא ישראל כבר דהא הטבילה שאחר השניה הפעם לגבי

לגבי שייך אלא מומר ישראל יהיה דא"כ שיפרוש בעינן

מצטטת הגמ' לפיכך להתגייר שבא בשעה הראשונה הפעם

הרישא שבאתאת ראית מה לו אומרים להתגייר שבא גר

וכו' קלות מצות מקצת אותו ומודיעים למימרלהתגייר

דסיפא. אותו אמודיעים ולא קיימינן דעליה

כספחת לישראל גרים כשריםקשים ראיתי גרים הרבה

לפרש ונ"ל ה', ויראי כספחתמאוד לישראל גרים קשים

נופלות שאז גיורת נושא ישראל או ישראלית נושא כשגר

וכן מתגרשין אלה מזוגות והרבה ביניהם מריבות הרבה

לישראל, קשין אינם גיורת הנושא גר אבל בעינינו ראינו

כתיב דברישא עליהםוהיינו הגר לשוןונלוה ליה קרי ולא

כתיב ובסיפא ישראלית אשה נשא דלא עלספחת ונספחו

ישראל" מבנות"בית שנשאו משום ספחת להו וקרי

ישראל מבנות נשים משמע ישראל" ד"בית ישראל

ב מדרש כח פרשה רבה בשמות zialכדאמרינן xn`z dk

miypd el` awriע"ב קיח בשבת כדאמר אשה היינו דבית

`l` ixey ixeyle izy` izy`l izixw `l inin iqei x"`

icy ixeyle izia izy`l.

עליו מרבים דחיותואין משש עליויותר מדקדקין ואין

אפילו אלא ויראתו ה' אהבת מהן שישמע תשובות שיענה

ישראל לעם להצטרף שרוצה מהן דמשמע תשובות ענה

ה' אהבת בתשובותיו הזכיר ולא כישראל מצות ולקיים

אותו. מקבלין נמי "קרא"ויראתו מאי אלעזר רבי אמר

שאומר מקום בכל וכן d`xwכצ"ל i`nצ"ל`xwוגירסתנו

קרא מששמאי יותר עליו מרבים דאין למדו מהיכן פי' ֵֵ

בתשובותיו עליו מדקדקין ואין כידחיות ותרא דכתיב

אליה לדבר ותחדל אתה ללכת היא דחיותמתאמצת בדברי

כדמפרש דחיות שש שדחאתה אחר אסירוהיינו לה אמרה

שבת תחום רותלן אלךהשיבתה תלכי אמרהבאשר ולא

לא תשובותיה בכל וכן אותו אני ויראה ה' מצות לי טוב לה

רוצה שהיא הקשר את הזכירה רק ויראתו ה' אהבת הזכירה

לדחותה נעמי הוסיפה לא ואעפ"כ נעמי עם עצמה לקשור

הללו משש חוץ נוספות zayא.בדחיות megz ol xiq`

cegiב. ol xiq`.גzevn b"ixz opicwtn.דzcear ol xiq`

miakek.הc"al exqnp zezin rax`.וc"al exqnp mixaw ipy

דאין נמי וש"מ משש יותר עליו מרבין ואין דחינן דשש ש"מ

ויראתו. ה' אהבת שיזכיר בתשובותיו עליו מדקדקין

מצוה משהינןשהויי היא.לא דאורייתא מצוה גרים קבלת

המילה "את" המעכבין ציצין בו כצ"ל.נשתיירו

עטרה*** של גובהה רוב החופה חופהבשר דאינו אע"ג

אחד. במקום אלא סביב סביב הציצין דאין הקיפה משוםרוב

מכה מרזו מקוםדמיא במכה נכנסין שבמים חיידקים

מצאתי שלמה של ובים זיהום, ויוצרים פתוח שהבשר
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dknשפירש efxn mixw minחמים מים מקוה היה אם אבל

מיד. אותו מטבילין שלנו כמו

ישראל ישראל בת ומקדש ביה הדר דאי הלכתא למאי

קדושין וקדושיו ביה קרינא דייקמומר דברייתא לישנא

אלא דבר לכל כישראל הוא הרי קתני "eixac"דלא lkl

לה דקאמר דבור ע"י דהוו קדושין והיינו דיבורו לכל משמע

לי. מקודשת את הרי

מצות עול עליו לקבל "דעתך" הואדעתןצ"לקסלקא וכן

דעתן סלקא קא בש"ס נתחלף הרבה וכן ע"א יד בתענית

דעתך. והדפיסו

מצות עול עליו לקבל דעתן נהגקסלקא השתא דעד דאע"ג

דמנהג אמרת ואי כורחו בעל אלא זה היה מדעתו לא ביהדות

כבר הא טבילה צריך אמאי מועיל כורחו בעל שנהג יהדות

בשטר חורין בן לעשותו כדי דאי לעבדות כשנכנס טבל

הוי שחרור שטר לו כתב ולא הפקירו דאפילו סגי שיחרור

ע"כ אלא שחרור, שטר ליה דכתב היכא כ"ש חורין בן

והשתא היתה בע"כ ראשונה דטבילה משום דטבילה טעמא

כורחו דבעל טבילה האי ליה מהניא לא חורין בן שנעשה

והשתא היה בע"כ השתא עד שנהג יהדות מנהג נמי הכי

לעשותו יהדות מנהג ההוא ליה מהני לא חורין בן שנעשה

מרצונו. מצות עול לקבל צריך אלא בד"אישראל ורמינהו

לקבל צריך אין משוחרר בעבד אבל יהדותבגר דמנהג

אתי איהו דהא בע"כ דהוי ואע"ג ליה מהני השתא עד שנהג

עליו דחביבין ש"מ יהדות לשם שיטבילוהו לב"ד מרצונו

כופיהו אדוניו היה לא ואפילו השתא עד שנהג יהדות מנהגי

מרצונו. בזה נוהג היה כך על

וכו' בד"א וגו' אמה ואת אביה את ובכתה תרידתניא

כתיב קמא קרא תואר יפת בפרשת כתיבי zi`xeקראי

"dy`l jl zgwle" da zwyge x`ez zti zy` diayaאלמא

בתריה וכתיב מיד בה gxiמותר dn` z`e dia` z` dzkae

"dy`l jl dzide" dzlrae dil` `eaz ok xg`e miniאלמא

ובתירוץ סתירה. כאן והרי ימים ירח אחר אלא מותרת אינה

אמרי רבנן ורשב"א רבנן איפליגו שאינהבד"אהסתירה

ימים ירח לאחר אלא לו עליהמותרת קבלה מצותשלא עול

בה ומותר מטבילה עליה קבלה דכתיבמידאבל והיינו

קמא dy`lבקרא jl zgwle" da zwygeדמותרת דמשמע "

אמר ורשב"א שקבלה. כגון - עליהמיד קבלה שלא אע"פ

שחרור לשם ומטבילה וחוזר שפחות לשם ומטבילה כופה

מיד בה ומותר קמאומשחררה בקרא דכתיב zwygeוהיינו

dy`l jl zgwle daכגון - מיד לו דמותרת דמשמע

דקרא פשטיה לשחרור. והטבילה וחזר לשפחות שהטבילה

דהא כרבנן ולא כרשב"א dy`lמשמע jl zgwle da zwyge

מילתא רבנן אמרי ואמאי מצות עול עליה דקבלה משמע לא

להו דסבירא משום ע"כ אלא כרשב"א אמרי ולא דחיקא

ואי מצות עול עליו לקבל צריך חורין בן להיות הבא דעבד

כרשב"א. למעבד אפשר

ד"ה "נפרעה"רש"י שלא בשר חתיכות כצ"ל.ציצין

גזלנים***ד"ה "שדי" פאת הלוקטין וכו' אותו ומודיעין

"כדיניהם" והורגם עליהם ועומד ד"ההם קס"דכצ"ל.

שבשעת קאמר "לקבלה" כצ"ל.וכו'

צריךתוד"ה אין בנה שנתגיירה מעוברת וכו' מטבילין

מילהטבילה קודם טבילה דהאי ואע"ג אמו במעי טבל דכבר

הואי.

דטעוןד"ה ממגעה בק"ו וכו' טובלת שהנדה במקום

יט)טבילה טו (ויקרא lkeדכתיב dzcpa didz mini zray

axrd cr `nhi da rbepd.

שמעתיןד"ה "בכולה" טובלים ועבד גר כצ"ל.שם

בה***בא"ד ומותר ומשחררה שחרור לשם ומטבילה

ברש"ש.מיד עיין

אלאד"ה "הוו" דלא טובא מילי דאיכא וכו' דבר וכל

***בא"דמדרבנן לטהרותכצ"ל. לבעלה בין לחלק אין

ספק "היינו" וכו' דחציצה מילי דאיכא" "ואע"ג

כצ"ל.חציצה

ע"א דרשב"אגמראמח "טעמיה" מאי רבא אמר

*** כסףכצ"ל. מקנת איש עבד "וכל" כצ"ל.דכתיב

אשה*** עבד ולא איש בקראעבד כתיב carהכי lke

ea lk`i f` eze` dzlne sqk zpwn yi`ביה עבדומיתמה

אוכלאיש אינו מל אינו אשהאם עבד אשהולא דעבד

מח) (פסוק פרשה בהאי כתיב והא אוכל מל לא lkeאפילו

ea lk`i `l lxr*** בפסח. דמותר ערל דליכא עבדמשמע

כרחו בעל מל אתה וה"האיש דעתו בעינן לא דבעבד

*** אילטבילה. כך בע"כ איש בן מל אתה שאי כשם

בע"כ איש עבד מל העבדאתה היה שקנהו שבשעה כגון

האדון רוצה כשהבריא ועתה למילה ראוי היה ולא חולה

גמור ישראל ויהיה חורין בן שיהיה ע"מ ולהטבילו למולו
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דהא בע"כ למולו רשאי עבדים כשאר למולו רוצה אם אבל

רוב שיטת היא וכך הם בע"כ עבדים ומילת טבילת כל

איסורי מהלכות (פי"ד והרמב"ם הרי"ף אבל הראשונים,

ולמולו להטבילו ובא עבד הקונה דאפילו סברי ה"ט) ביאה

*** העבד. דעת צריך עבדות "וכל"לשם כתיב הא ואלא

איש דאמרכצ"ל.עבד לכדשמואל ליה מיבעי ההוא

שחרור גט צריך ואין לחירות יצא עבדו המפקיר שמואל

כסף מקנת איש עבד "וכל" דכתביהשנאמר והא כצ"ל

א"כ איש עבד והוי הפקירו לא דאי למימר דפסח בפרשתא

ימול אפילו הפקירו אם אבל בפסח העבד יאכל אותו כשימול

ישראל של עבד אינו דכבר אוכל אינו עצמו את העבד

רוצה ואם יהדות לשם טבל לא דאכתי הגיע לא וליהדות

וטבילה. מילה צריך בפסח לאכול

העכו"ם מן לוקח האמר רשב"א אי העבדמני נהג שלא

יהדות לקבלמנהג צריך אין dlawדקתנינמי `ly t"r`

myl dliahne xfege" zegty myl dliahne dtek dilr

"xexgy,צריך העכו"ם מן דלוקח וש"מ רבנן לאו אלא

יהדותלקבל מנהגי נהג לא מישראלדמעולם לוקח אבל

לקבל בע"כא"צ כן דנהג ואע"ג יהדות מנהגי נהג שכבר

היו חביבין ש"מ להתגייר ובעי דינא לבי אתא דהשתא כיון

בהם כופהו אדונו היה לא ואפילו שנהג יהדות מנהגי עליו

מרצונו. כן נוהג עבדהיה ואחד גר אחד קשיא ואלא

תניא טבילה לעניין ההיא תניא כי דטבילהמשוחרר

דהא לו עולה אינה ודאי לעבדות שנכנס הראשון ביום שטבל

הראשונים דבימים הני יהדות מנהגי אבל הואי, מרצונו לא

סמוך האחרונים דבימים הני אבל הם דבע"כ לו עלו לא ודאי

יש יהדות לשם שיטבילוהו וביקש ב"ד לפני שבא זה ליום

לטבול יבקש למה בהם חפץ לא דאם הם שמרצונו לומר לנו

יהדות. לשם

"תגדל" אומר ריבר"ע פיסקא דברים בספרי הוא כן כצ"ל

ברי"ף. הוא וכן יב פסוק פכ"א לדברים תנאים ובמדרש

בראש*** עשיה צריכהנאמרה תואר שהיפת נאמר כלומר

*** וגלחה. דכתיב בראש פעולה אומרלעשות ר"ע

"ונאמרה" בראש עשיה ***"נאמרה" וראיהכצ"ל.

לא המלך לקראת ירד שאול בן ומפיבושת ר"א לדברי

ש עשה ולא רגליו הברייתאפמועשה לשון כאן עד

מוסיפה העברהוהגמרא עשיה דכוונתמאי תימא לא כלומר

ר"א לדברי גמורה ראיה מכאן שיש לומר הברייתא

משמש דעשיה דאפשר תקוץ היינו צפורניה" את ד"ועשתה

בשפם כמו העברה לשון הוא פעמים לשונות בשתי

אלא תואר ביפת כמו גידול לשון הוא ופעמים דמפיבושת

אומר הוא היאך ר"א על תתמה אם לומר הברייתא כוונת

משמע עשיה לשון הא תקוץ היינו צפורניה את דועשתה

לתמוה לך אין דבר והעברת הכרתת ולא דבר ויצירת עשיית

ללמוד לך יש שפמו עשה ולא העברהדמדכתיב עשיה מאי

מסיים שמחות ובמסכת עשיה. לשון להעברה דקרי מצאנו

הכי ברייתא aiwr`בהאי iax ixacl dii`xe(ל ד cr(דניאל

oixtvk idexthe dax oixypk dixry icשהתנוול בנבוכדנצר

ניוול. הוי הצפורניים גידול אלמא מישתעי

ד"ה "בןרש"י שמעון לרבי אלמא מיד בה ומותר

עבד ***ד"האלעזר" אשהכצ"ל. עבד ולא איש עבד

ע"כ אלא "ערלים" כשאר הוו לא מי וכו' כצ"לבתמיה

בפירושנו עיין בו יאכל לא ערל וכל בכלל הוו לא מי כלומר

***בא"ד אישלגמרא. "כל" בהו כתיב ולא זכר כצ"לכל

***ד"ה שבתוס'. ברש"י הוא רגליווכן עשה "ולא"

כצ"ל.

"עבדתוד"ה שני בלשון בקונטרס פי' וכו' עבד אלא

אע"ג איש ***בא"דשהוא" כלכצ"ל. לו דהמול דקרא

בפסח מלאכול שמעכבתו זכריו למילת מוקמינן זכר

ט"ו פרשה דפסחא מס' בא פרשת ישמעאל דרבי מכילתא

עא לקמן ועיין ה', ויאמר ד"ה י סי' בא פרשת ובתנחומא

***בא"ד בע"כע"א. יגיירהו שלא ידעינן דכיוןדממילא

ממילא בע"כ מל אתה איש שעבד ללמד איש עבד דכתיב

בעינן דלא ממילא והיינו בע"כ מל אתה אי איש דבן ידעינן

***בא"ד כדפירש"י. אחרינא תוארקרא דמיפת ועוד

לאושמעינן מיהו כדפירש"י אחרינא קרא בעינן לעולם

תואר. דיפת מקרא אלא איהו כדפירש לו דהמול מקרא

דרשב"א***בא"ד מילתיה לפרושי אלא נקטיה ולא

כדי איש דעבד הדרשה את הביאה שהגמ' מבינים התוס'

לתוס' קשיא לכך ורבנן רשב"א מחלוקת את להסביר

דמההוא הראשון בתירוץ הם שפירשו כמו אמרת אי בשלמא

שמעינן תרתי שמעינן איש דעבד lnקרא dz` yi` car

k"raמדיוקא נמי k"raושמעינן yi` oa ln dz` i`eאתי

נפקי דתרוייהו הדרשות שתי את הגמ' הביאה אמאי שפיר

איש דעבד הדרשה את להביא דהוצרכנו וכיון קרא מאותו

את גם הבאנו ורבנן רשב"א נחלקו שבזה בע"כ מל אתה

השתא אלא כאן, נצרכת דאינה אע"ג השניה הדרשה

השניה שהדרשה k"raדקאמרת yi` oa ln dz` i`eלאו
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לו היה א"כ תואר דיפת מקרא אלא נפקא קרא מההוא

ד הדרשה את רק k"raלהביא ln dz` yi` carשבזה

ד הדרשה את להביא לו היה ולא ורבנן רשב"א oi`eנחלקו

k"ra yi` oa ln dz`רשב"א למחלוקת קשורה שאינה

כוונת עיקר אמנם התוס' ומתרצים מודו, כו"ע דבהא ורבנן

רשב"א מחלוקת לפרש היא האלו הדרשות בהבאת הגמ'

רוצה הגמ' מיהו הראשונה בדרשה די ולזה לפרושיורבנן

אגב דרשב"אבדרך כופהמילתיה דמתחילה דקאמר

גירות(כצ"ל) לשם ולא שפחות מאילשם הגמ' ומפרש

דדרשינן משום גירות לשם לטבול לכפותה יכול אינו טעמא

k"ra yi` oa ln dz` i`eבא"ד*** קאמר. דרשב"א תימה

בא"י אותו משהין אין למול רוצה שאינו "דעבד לקמן

למכרו דזקוק ומשמע טהרות" הפסד כצ"ל.מפני

בע"כ***בא"ד "ימהלנו" .ימולנוצ"לואמאי

ליד"ה למה וכו' כנענישט(כצ"ל)המפקיר בעבד רא

הי"ו רובין יוסף הרב וחביבי ידידי בקשני עברי. בעבד וכ"ש

ע"י להוציאו דיכול שמואל דאמר כיון דבריהם, לו לפרש

בגט לו לכתוב לסופר שאומר לשון דאותו ומשמע שמפקירו

לחירות ויוצא לעבד אומר לעצמך את הרי חורין בן את הרי

אדם כל הא כך לי כתוב לסופר ויאמר שילך זה מיהו א"כ

התורה תקנה ולמה כן לעבד יאמר אלא בגט כן יכתוב לא

שיכתבנו אחד שאין שחרור גביגט דקדו' בפ"ק דייק דהכי

עבריוכו' עבד להוציא שיכול כיון הגמ' הקשתה שם

כן ויכתוב סופר אצל שילך מי יהיה לא הא בע"פ בהפקרה

עברי עבד שטר התורה תקנה גופוולמה עברי עבד ומשני

כנעניקנוי בעבד וכ"ש בשטר אלא בע"פ הפקרה מועיל ואין

תירוץ מהני לא לשמואל אבל עברי מעבד יותר קנוי שגופו

מועיל קנוי שגופו כנעני דעבד שמואל קאמר דהכא זה

התורה תיקנה למה וא"כ עברי עבד וכ"ש בהפקרה להוציאו

אינו בשטר הכתוב לשון דאותו התוס' ותירצו דעבד גט

בלשון עבדו לשחרר רוצה שאינו אדם לך ויש בע"פ מועיל

***בא"ד שטר. לו כותב ולכך ליההפקר ולימא יפקירנו

זיל תרי בי וכו'.באפי באפי ליה לימא או יפקירנו כלומר

קנוי***בא"ד דגופו לשחררוומסיק שרוצה והשתא לאדון

לעבד גופו להקנות האדון בשטרצריך הכתוב הלשון ואין

פה בעל עצמומועיל השטר אלא מועיל הלשון נוסח שלא

גוף להקנות האדון ויכול קניין הוי שהשטר המועיל הוא

להקנות יכול אינו בע"פ אבל שטר קניין ע"י לעבד העבד

אבל מקום, בשום קניין אינו דיבור שהרי לעבד העבד גוף

גוף להקנות צריך ואין קנוי גופו דאין הגמ' שסברה בהו"א

דיבור ודאי החוב את לו למחול רק צריך אלא לעבד העבד

***בא"ד הם. דיבור ע"י מחילות דרוב למחילה אבלמועיל

בע"פ אפילו מועיל רשותו שמסלק אינוהפקר דהפקר

ודמי קניינו על מוותר אלא למישהו מקנה שאינו קניין

למחילה.

רגליוד"ה עשה ***בא"ד"ולא" ולאכצ"ל. שמע תא

"רגליו" ומילתעשה ***בא"דאתכצ"ל דבתרנמחקת.

מיניה "בעא" קאמר ***בא"דהכי דלעילכצ"ל. ברייתא

***בא"ד חייא. מרבי רב דבעא מבעיא לעיל נזיר במסכת

רב קאמר כי" "ומשני הכי בתר ***בא"דכדמוכח כצ"ל.

דמגלח "דכיון" לרפואה במגלח ***בא"דאלא כצ"ל.

הואותדע פשיטא דוכתאדמצורע בשום מישתמיט דלא

גבר ילבש דלא לאו דוחה דמצו' עשה שיהא מצו' גבי

דיגלח דמצו' דעשה מזכירים חכמים היו חידוש בזה היה אם

הזכירו ומדלא גבר ילבש דלא לאו את דוחה שערו כל את

ילבש דלא לאו דוחה דמצו' דעשה הוא דפשיטא ש"מ זה דבר

הוא הכתוב דפשט שערו כל לגלח שצריך `zדפשיטא glbi

exry lkגרידא והזקן הראש דהקפת לאו מצינואלא

פאת תקיפו דלא לאו דוחה דמצורע דעשה חכמים שהזכירו

דכתיב דהא פשיטא זה דאין והז' ey`xהראש z` 'ebe glbi

epwf z`eומדלא והזקן הראש פאות להשאיר שצריך הו"א

דפשיטא ש"מ גבר ילבש דלא לאו דדוחה כן כמו הזכירו

הוא.

ע"ב אמהגמראמח ממש אביה אביה אומר אליעזר רבי

ממש עליהןאמה בוכה היא עדיין יום שלשים דאחר ואע"ג

ycgדהא a"i xg`l `l` ald on gkzyn znd oi`כדאמרינן

שלשים אחר הכתוב התירה - החי וכ"ש ע"ב נח בברכות

כוכביםיום. עבודת זו ואמה אביה אומר ליהר"ע דמשמע

ואת אביה את שתשכח לאחר אלא הכתוב התירה דלא לר"ע

לאחר אלא הלב מן משתכח המת אין הא ליה וקשיא אמה

חדש אחר ואמה אביה שוכחת זו והיאך החי וכ"ש חדש י"ב

שוכחת אינה ודאי שילדוה ואמה דאביה פירש לפיכך ימים,

שאינה הכתוב שלמדך ומה הכתוב בהם דיבר ולא חדש אחר

זרה, עבודה היינו ואמה אביה שתשכח אחר אלא לו מותרת

יש רעותומכאן ומידות רעים הרגלים ושאר דע"ז ללמוד לך

חדש כל עסוק שיהיה תקנו כך ומשום חדש אחר משתכחות

פירש הי"ו שומר משה הרב אהובנו וידידנו בתשובה. אלול

הע"ז על שתבכה פירושו אין בע"ז קרא דמוקי דלר"ע
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עצמה על שלה הע"ז לפני שתבכה אלא ממנה שנלקחה

ע"ז לה שתושיעה שסוברת אביה ומבית ממולדתה שנעקרה

*** כן. משמע הלשון פשט ואין "ירח"שלה, ימים ירח

יום וצ"לירחמילתשלשים מיותרת ימיםהשני ירח

יום והסירהשלשים ד"ה ריג פיסקא דברים בספרי הוא וכן

זוטרתא ובפסיקתא יג פסוק כא פרק לדברים תנאים ובמדרש

ובילק"ש והסירה ד"ה ע"ב לה דף תצא כי פרשת דברים

ראשה. את וגלחה ד"ה תתקכה רמז תצא כי ירחפרשת

ותשצ"גימים שעות י"ב ימים כ"ט היינו ירח כתיב הוה אי

לך כתב לכך חלקים), תתר"ף הוי שלמה (שעה השעה חלקי

ימים שעותירח י"ב רק שהוא האחרון ביום אף כלומר

ונעשו כולו היום כל עליך אסורה חלקים שלשיםותשצ"ג

***יום שלשים. כן אליהואחר תבוא ואחר דהל"ל

יח) י (בראשית כדכתיב iprpkdובעלתה zegtyn evetp xg`e

כא) ל (בראשית וכן כן ואחר כתיב zaולא dcli xg`eולא

הכא ומדכתב במקרא, הרבה וכן כן ואחר "כן"כתיב ואחר

האלה. הימים כמו עוד משמע

"מולין" שאינן עבדים ברי"ףמקיימין הוא וכן כצ"ל

ושערי תלא סי' הרכבי הגאונים בתשובות הוא וכן וברא"ש

שנד רמז משפטים פרשת ובילקו"ש א סימן ו שער ח"ג צדק

*** רבנן. תנו ישמעאלד"ה רבי "לו" כצ"ל.אמר

השמשות*** בין עבד הכתובבלוקח למולו הספיק ולא

חמישימדבר ביום וכ"ש בע"ש גדולים עבדים דמלין משמע

בזמנה. שלא כמילה הוי למולוולא הספיק הטבילוולא אבל

אינו בעבד ויטבול שימול עד גר אינו דגר דאע"ג קרא וקמ"ל

מל דלא ואע"ג במצוות העבד חייב שהטבילו כיון אלא כן

דלעניין ואע"ג במצוות. וחייבת מילה ליכא בשפחה דהא

נעשית מדגיורת אמרינן ולא וימול שיטבול בעינן גירות

שוו לא ואשה דאיש משום היינו כן גר אף מילה בלא גיורת

הזמן שלא עשה במצוות אלא חייבת אינה דאשה במצוות

אבל לבד בטבילה לגרות דנכנסה לומר לנו יש הלכך גרמן

ויטבול שימול עד לגירות נכנס לא מצוות בכל שחייב האיש

מצוות. חיוב לעניין שוו ושפחה עבד הא בעבדים אבל

עבד*** הרי כמוך ואמתך עבדך ינוח למען אומר כשהוא

אמור ליהמהול jenkדקרי jcarכמוך נימול שהוא כלומר

ערל בעבד אמתך בן וינפש מקיים אני מה כתיבהא דלא

כתיב מהול עבד גבי כמוך. "ינוח"ביה דמנוחתלמען

עבד גבי אבל עבדים ואפילו ברית בני לכל ניתנה השבת

כתיב אמתךערל בן מנוחה"וינפש" לשון ביה כתיב ולא

שהיא שבת מנוחת אבל ואבריו גופו ומחייה נופש אלא דאינו

אמת מנוחת ושלוה שלום מנוחת יחד גם והגוף הנפש מנוחת

ברית לבני אלא שבת מנוחת ניתנה דלא בו אין ואמונה

שבת בתפילת milxrכדאמרינן epkyi `l ezgepna mb.

חדש י"ב "עד" עמו והרא"שמגלגל הרי"ף כלגירסת

חדש ***י"ב כוכבים. "לעובדי" ומוכרו צ"לחוזר

כוכבים ***לעובד וברא"ש. ברי"ף הוא האוכן ר"ע דאי

מקיימין אין עקיבאאמר רבי אשכח דלא אחד יום אפילו

ערל בעבד דמיירי אמתך" בן "וינפש הפסוק את להעמיד

לפני שעה לוקחו היה דאם משמע השמשות בין בלוקח אלא

ערל. לקיימו לו מותר היה ולא למולו חייב היה השמשות בין

היכא*** אבל למילתיה "פסקיה" דלא היכא מילי הני

"פסקיה" למילתיה ברבנו"דפסקיה" הוא וכן כצ"ל

וכן הרביעי החלק ר דף ח"ד כג נתיב אדו"ח תולדות ירוחם

פירש"י נב. סי' פ"ד יבמות ביש"ש פסקיההוא דלא היכא

ezeibnלמילתיה wqt `le xiibzdl mlern laiw `lcאבל

למילתיה דפסקיה xiibzdlהיכא qiitzp ezgiwl zrya

dvxzie xefgi `ny oilblbn ea xfg k"g`eקאיפסקיהולפי"ז

קיבל שהרי גיותו את הפסיק כלומר הפסקה לשון והוא בעבד

במקום ירוחם ורבנו כישראל, לנהוג "ezeibn"עליו wiqt `le

ברש"י "ezexbn"גריס wiqt `leבעבדפסקיהולפי"ז קאי

שני פירוש שיתגייר. והצהיר העבד שפסק הוא פסק ולשון

מקיימיןה"מפירש"י למילתיהדאין פסקיה דלא היכא

mzq "edpwy"דפסק היכא jnrאבל lblbn ipixd el xn`c

xiky diab iedc xzen jze` xekn` lenz `l m`e ycg a"i

`nlraקביעהפסקיהולפי"ז ולשון הישראלי בקונה קאי

פירש ור"ת הוא. i`wוהודעה iel oa ryedi 'xc` ilin ipdc

eלמילתיה פסקיה meilלא mein eze` dgec dry lky epiid

leniyלמילתיה דפסקיה היכא `oiאבל mzd llk leni `ly

oiniiwnוהחלטיותפסקיהולפי"ז קביעה ולשון בעבד קאי

הוא.

אילעאי דרבי משמיה רבין חדשלח הוו אילעאי רבי תרי

בר יהודה דרבי אביו והוא אליעזר דרבי תלמידו תנא

אם יוחנן דרבי תלמידיה ארצישראלי אמורא וחד אילעאי,

והכא ע"א, יד בעירובין כדאיתא בשמו ומסר מרב גם למד כי

מיירי. האמורא אילעאי ברבי ליודאי אמרו רבותי וכל

אילעאימשמו רבי אצל תחילה למד רבין אילעאי דרבי

רבי תלמידי אצל ללמוד רבין ישב אילעאי רבי וכשנפטר

הם אף דרבין האחרים שרבותיו נמצא הגדולים אילעאי
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אילעאי דרבי משמיה אומר שרבין ולפי אילעאי. רבי תלמידי

תימה רבודבר שלקחו זה לקיימו שמותר ערל עבד איזהו

למולו שלא שאםע"מ לומר דמסתברא הסברא היפך והוא

שמא לקיימו מותר מל לא דעדיין אע"ג למול ע"מ לקחו

אסור למול שלא ע"מ דלקחו היכא אבל למול ויתרצה יחזור

לעיל kid`וכדאמרינן la` dizlinl diwqt `lc `kid n"d

diwqt dizlinl diwqtcהוא הסברא היפך זה דדבר ומשום ,

אילעאי מרבי שמע שמא בשמועתו רבין עבדנסתפק איזהו

למולו שלא ע"מ רבו שלקחו זה לקיימו "שאסור" ערל

אילעאי דרבי תלמידיו מגדולי שהם רבותיו את רבין ושאל

אמר אילעאי דרבי לו אמרו הם ערלואף עבד איזהו

וכו' לקיימו ."שמותר"

בהדיה אתני דלא היכא דאתנידעבדה"מ היכא אבל

עבדיםאתני לקיים דאסור ילפת דמהיכא לקיימו ומותר

לא והתם עבדיו למול לאברהם ה' שציוה ממה מולים שאינם

לעבדי דמו לא בהדייהו דאתני היכא הלכך בהדייהו אתני

לקיימן. אסור ואין אברהם

הכי אי "א"ל" מנהרדעא זביד דרב כצ"ל.קמיה

זבידוליטעמיך*** לרב קאמר כהנא הךרב ליה לישני

זביד רב דלעיל למילתיה, דפסקיה היכא דמיירי דלעיל

ipyilהקשה zeynyd oia car gwela r"x dil xn` ik ikd i`

`d dilותירץ חזר עצמו זביד xn`wורב inrh ixzn `cg

כהנא רב ליה קאמר הךלכך ליה לישני דלעילוליטעמיך

ביה. דמודית

וכו' ישראל בארץ היתה אחת עיר וקאמרי תימהויתבי

באותה שהיה מעשה סיפור רק חידוש שום בדבריהם אין הא

לספר כדי הללו החכמים שלשת לישב הוצרכו ולמה עיר

היה דהמעשה ונ"ל זאת. יספר מהם שאחד היה די הא כזאת

בא"י אבל היתה בחו"ל זו דעיר שאמר מי היה רק לכל ידוע

בא"י זו דעיר שאמר מי והיה כרשב"א חדש י"ב משהין אין

לכך כרשב"א, ודלא חדש י"ב עמם גלגלו ואעפ"כ היתה

עדים ולשמוע זה בדבר לישב הללו החכמים שלשת הוצרכו

ולבסוף הזקנים מן וקאמריששמעו הכריעויתבי כך כלומר

עמהם וגלגלו למול עבדיה רצו ולא בא"י היתה אחת עיר

כוכבים לעובדי ומכרום וחזרו חדש י"ב בא"יעד דאפילו

דקאמר והיינו כרשב"א ודלא חדש י"ב עד כמאןמגלגלין

וכו' עבד הלוקח דתניא תנא האי ***כי אומר. רשב"א

בא"י אותו משהין חדשאין טהרותי"ב הפסד אלאמפני

שלא לעכו"ם מוכרו הקציר וקודם הקציר עד אותו משהא

התבואה, את אותויטמא משהין אין לספר הסמוכה ובעיר

עיקר ***כל ימים. כמה שתיספראפילו שבין גבול עיר

אלא זו מדינה של ולא זו מדינה של לא ואינה מדינות

השניה למדינה ומחציתם הזו למדינה מס מעלין מחציתם

סופרין בה הגובלות המדינות מלכי היו שעה בכל לפיכך

והיינו להם להעלות צריכין מס וכמה הם כמה לידע בתיה

אומנםספר זצ"ל הרב ממורי שמעתי כך ספירה לשון

פירש. לא כאן אבל אחר במקום

מיראה אלא מאהבה עושין שאין עליולפי אבינו אברהם

ח) מא (ישעיהו דכתיב ה' אהבת עניין בעולם חידש השלום

"iade`" mdxa` rxfדייקא ולזרעו לבניו זו מידה והנחיל

`iadeדכתיב mdxa` "rxf"מידת לחדש יכול אדם ואין

ע"ה אבינו מאברהם זו מידה ירש לא אם יתברך לה' אהבה

ונפלאותיו. ה' במעשי בהתבוננות הרבה עמל יהיה אא"כ

אבל ה' אהבת בהו אית דאברהם זרעו דהוו ישראל הלכך

ה', אהבת בהם אין ע"ה אבינו אברהם מזרע דאינם גרים

ים וקריעת מצרים יציאת שמשעת בהו אית ה' יראת אבל

יד) טו (שמות דכתיב העולם עמי לכל ה' יראת נפלה סוף

zylt iayei fg` lig oefbxi minr erny*** "ששהו".

בנו,ששיהוצ"לעצמם בת ד"ה ע"ב כג נזיר בתוס' הוא כן

עוד ואין האלהים הוא שה' למסקנה מגיע שהגוי משעה פי'

עד ושנים חודשים עוד עוברים להתגייר בליבו וגומר מלבדו

אביו ומבית ממשפחתו הפרידה עליו שקשה בפועל שמתגייר

הגיור ועד ישראל באלהי ההכרה שבין הזה השיהוי ועל

מיד להתגייר ובא ישראל באלהי הכיר אם אבל נענש, בפועל

כלל. עצמו שיהא לא דהא הוא דזקן אע"ג כלל עונש לו אין

עד דעת בר שנעשה משעה הוא דהשיהוי מבינים התוס' אבל

גדולה שהיתה עד נתגיירה לא רות הא להו וקשיא שנתגייר

*** כלל. קשיא לא פירושנו ולפי ישלםמאוד קראה מאי

וכו' פעלך מדכתיבה' דדייק באת"ופירש"י "אשר

משמע היאך ידעתי לא בער ואני אחרת, ולא מיהרת דמשמע

מדכתיב דדייק ונ"ל באתכן. אשר שלמה משכורתך ותהי

כנפיו תחת שלמהלחסות משכורתך שתהיה רצון יהי כלומר

עונש שם יהיה ולא כנפיו תחת לחסות ביאתך על שכר לקבל

על שכר לקבל שלמה משכורתם אין גרים שרוב משמע

יש עונש ומעט משכורת מעט אלא כנפיו תחת לחסות שבאו

ששיהו על ועונש ביאתם עצם על משכורת - ביאתם על להם

עצמם.
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ד"ה "מקיימין"רש"י דאין ***ד"הה"מ היכאכצ"ל.

מגיותו פסק ולא וכו' ברש"ידלא גריס ירוחם ולארבנו

מגרותו ***ד"הפסק בגמ'. שפירשנו מה היכאעיין אבל

להתגייר "נתפייס" לקיחתו בשעת ***בא"דוכו' כצ"ל.

סתם "שקנהו" למילתיה פסק דלא כצ"ל.היכא

שלשיםתוד"ה חדש דסתם משמע וכו' יום שלשים ירח

עיין יום ל' הוי ימים חדש אבל יום כט הוי חדש סתם ולענ"ד

לגמ'. בפירושנו

שאםד"ה "כגון" שכר מאהבת וכו' עושין כצ"ל.שאין

שלד"ה "משנותיו" וכשתחשוב וכו' לחסות באת אשר

***בא"דאהוד הבחוריםכצ"ל. אחרי לכת "הטבתלבלתי

כי הבחורים" אחרי לכת לבלתי הראשון מן האחרון חסדך

***בא"ד זקן. שאני אחרי לה(כצ"ל)דבקראאם קרי

ה)נערה ב (רות z`fdדכתיב dxrpd inlאמרת ואי ור"ל

בזמן היתה זקנה כבר א"כ היתה ממש עגלון של בנו דבת

נערה. לה קרי ואמאי בועז אצל שבאה

ע"א כדבריומשנהמט רביוהלכה דרך דאין אע"ג

עיין דמילתא וטעמא שנה כאן הלכה כמאן במשנה לשנות

תנא לן קסתים ודלמא ד"ה ע"א מד לעיל שכתבנו מה

*** התמני. יוחסיןכשמעון מגילת מפרשיםמצאתי יש

בן וזה כהן וזה ממזר זה אדם בני של יחוס המפרשת מגילה

דקתני ברייתא מייתי ע"ב לקמן דהא כן ואינו וכיו"ב, נתינה

ומנשה ונקי קב ראב"י משנת בה וכתוב יוחסין מגילת מצאתי

יחוס מגילת אי ועוד בנ"א, וליחוס לזה ומה ישעיה את הרג

דהוה הוא הכי דלמא יהושע רבי דברי לקיים מאי א"כ היא

יחוסו במגילה וכתבו הוא איש מאשת ממזר פלוני דאותו

לי נראה אלא יוחסיןהאמיתי. מיוחסתמגילת מגילה

מן היא מיוחסת אלא כתבוה אינשי סתם דלאו בה דידעינן

למיתני דייק ולהכי בירושלים שהיו מצאתיהסנהדרין

בירושלים יוחסין מגילתמגילת הזו המגילה שאין וכיון

הלכה ללמד שבאו הסנהדרין מן מגילה אלא בנ"א יחוס

בה דנכתב כיון להכי הבאים בדורות ipeltלחכמים yi`

yi` zy`n xfnnרבי דברי לקיים דאתו לומר לך יש ודאי

הא ממזר דיש ללמד אי כן כתבו למה הכי לאו דאי יהושע

ללמד אלא בהדיא באורייתא דכתיבא היא דפשיטא מילתא

איש. דאשת דומיא ב"ד מיתות מחייבי אלא ממזר דאין

יגלהגמרא לא אביו שראה אשתוכנף את הבועל איש דרך

ממנה מפשיט אינו האשה את האונס אבל לפניו ערומה שהיא

עמו נאבקת היא כי ממש מקום באותו רק אלא בגדיה כל

והיינו בבגדיה והיא אותה בועל ונמצא יפשיטנה כנףלבלתי

אביו בגדיה.שראה עם היתה אותה שבעל שבשעה

מהני דכתיבאלמא אביו `eiaמאשת zy` z` yi` gwi `l

דכתיב אביו `eiaומאנוסת spk dlbi `leממזרמתרוייהו הוי

דזה אע"ג אב דאנוסת ממזר נושא אב דאשת דממזר וקמ"ל

דאשת תימא ולא לאוין מחייבי וזה ב"ד מיתות מחייבי בא

ישאנה. ולא אב מדאנוסת חמיר אב

מולא להו מהאינפקא דרשות שתי דורש הוא היאך וא"ת

`leסבר דשאר דלאו לאוין חייבי דמרבה סימאי דרבי וי"ל .

דשאר דלאו לאוין חייבי אלא יתירא ו' מהאי דרשינן דלא

לאוין דחייבי סבר עשה חייבי אף דמרבה ישבב רבי אבל

מכלל הבא לאו היינו עשה חייבי דהא נינהו חד עשה וחייבי

אתי ואידך מינייהו חדא ומרבינן לאוין לחייבי ודמו עשה

ממילא.

ממזר הוי לא טפי ממזר הוי יגלה לא עד יקח עייןמלא

"לא בתר ממזר" יבוא ד"לא כיון אדרבה ותימה פירוש"י.

דכתיב יקח" "לא על ולא קאי דעליה משמע כתיב יגלה"

ועד ממזר הוי יגלה לא עד יקח מלא דלמא ועוד פניו, לפני

אלא למימר ליה הוי לא ועוד יגלהבכלל, לא עד יקח מלא

ממזר ממזרומדקאמרהוי הוי לא דרישטפי דהכי משמע

דא"כ ועוד דריש, מהיכא וקשה ממזר הוי לא דטפי מקרא

כתביה אמאי אביו כנף יגלה אלא ממזר יבוא לא קאי דלא

פירש"י כבר oie`lואומנם ipya eilr xearl mai zxneya i`

ireny` eia` zqep`a i`edxeq`c opכתביה אמאי קשה מ"מ

א"כ לאוין בשני עליו לעבור אי ועוד דממזרות בקרא הכא

דכתביה נימא יקח לא כתב אמאי יהושע לרבי קשיא מאי

יהושע רבי דריש דהכי ונ"ל לאוין. בשני עליו l`לעבור

xfnn `eai `l eia` spk dlbi `le ,eia` zy` z` yi` gwi

מביאה ממזר" יבוא "לא בן והוליד אביו כנף גילה אם כלומר

לאשמועינן ממזר בא אין הויcזו יגלה לא עד יקח מלא

ממזר הוי לא טפי .ממזר

ד"ה חלוצתורש"י נושא וכגון וכו' בשר שאר כל

דקורבה לאו והוי יבנה בלא דלא"דהויא" לאו פי' כצ"ל,

***ד"ה קורבה. זו והרי אחיו באשת אלא תמצאנו לא יבנה
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מיתות חייבי איש ומילתמאשת נמחקת.וכו'כצ"ל

"דמשבעה"ולרבי***ד"ה בם תתחתן בלא וכו' סימאי

***ד"ה"הם"אומות הכתובכצ"ל. וכו' כרבנן לה סבר

"לה" דהויא ***ד"המדבר וכו'ה"גכצ"ל. יהושע ורבי

דיש "ולשמועינן" וכו' יבם בשומרת אי "בין" כלומר

***ד"הממזר ממזרכצ"ל. יבוא דלא קמ"ל וכו' יקח לא

"דמיניה" קאי כצ"ל."עליה"

אע"גתוד"ה כדבריו והלכה וכו' אומר התימני שמעון

גמרא מפי הלכה למדין itnדאין `l dkld oicnl oi` x"z

cenlz(כצ"ל)dyrnl dkld el exn`iy cr dyrn itn `le

***בא"ד דמילתא. טעמא ברשב"ם שם עיין ע"ב קל ב"ב

האומר דפרק גרושהדסתמא לכ"ג דאלמנה התם דקתני

ואינו פגום הולד הוי לאוין איסורי דהוי הדיוט לכהן וחלוצה

עיקרממזר דקתנינראה ע"א צב דלקמן מסתמא יותר

גוונאכר"ע, כלדכהאי בלשון דקתני דקדושין דסתמא

וכו' שיש ובמסכתמקום קמא בבא פסיקתא הלכתא קרי

פסיקתא.ע"ז הלכתא הוי דקדושין סתמא האי דאף ומשמע

חייבי***בא"ד מסתברא פפא רב קאמר שני ובפרק

קדושין בהו תפסי קאמרלאוין לא התם הא תמהו רבים

דצ"ל נראה ולי מהתוס', זו מילה מחקו ולפיכך "מסתברא"

וכו' לאוין חייבי "מסברא" פפא רב האקאמר כלומר

התם eke'דקאמר daed` yi ikeלאוין דחייבי מיניה ומוכיח

ברייתא דהאי דנימא היא ברייתא לאו קדושין בהו תפסי

לה קאמר דידיה מסברא פפא רב אלא היא התימני שמעון

***בא"ד התמני. כשמעון סבר פפא רב וכמהאלמא

גרושתו מחזיר בצרת "איירו" ***בא"דאמוראי כצ"ל.

ממזר "דהוי" משמע מספק ממזר כצ"ל.דאין

מהךד"ה תנינא עלה "פריך" וכו' אומר יהושע רבי

***בא"דדהכא בתראיכצ"ל. מתלמידי יהודה ורבי

הוה אלףדר"ע וארבעה עשרים לר"ע היו שתחילה

להם ושנה שבדרום רבותינו אצל בא ואח"כ ומתו תלמידים

יהודה רבי הוא מנייהו וחד תלמידים חמישה שם והעמיד

ע"ב. סב לקמן כדאיתא

"ומלא"ד"ה קאי לא יגלה אלא אבל וכו' רחמנא לכתוב

***בא"דיקח לאכצ"ל. יגלה לא עד יקח "דמלא" ועוד

כפירושו ***בא"דמשמע כריתותכצ"ל. שמעינן נמי

אב דאשת דומיא ***בא"ד"דהוו" מהיקישאכצ"ל. או

העריות כל "דאיתקוש" אתו יונה ***בא"דדרבי כצ"ל.

וכו' יהודה כרבי דסבר למימר הו"מ נמי התמני ושמעון

היינו יגלה לא עד יקח דמלא לפירוש"י בשלמא לתוס' קשיא

דשמעון למימר מצי לא א"כ בינתיים דכתיבא אב אשת

דהא ממזר" הוי יגלה לא עד יקח "מלא דריש נמי התמני

סבר התמני דלאשמעון כריתות מחייבי אפילו ממזר דהוי

דמלא ר"י לפירוש אלא ב"ד, במיתת דהויא אב כאשת חמירי

יגלה לא עד במיתה דהויא אב מאשת היינו יגלה לא עד יקח

דלא יהודה כרבי סובר התמני דשמעון קאמר לא אמאי א"כ

ודריש לאוין מחייבי דהויא משתעי אביו באנוסת יגלה

מאשת היינו ממזר הוי יגלה לא עד יקח מלא התמני שמעון

עד ולא לאוין חייבי דהויא יגלה לא עד במיתה דהויא אב

התוס' מתרצים בכלל. כריתות חייבי והרי ליהבכלל דניחא

כרבנןלתלמודא דסבר למיפסקלמימר בעי דתלמודא

דהלכתא כרבנן ליה מוקים לפיכך התמני כשמעון הלכתא

***בא"ד לתנאכוותייהו. צ"ל ר"י "ולפירוש"

קמא דפרקאצ"ל"דפרקין" לתנא צ"ל ר"י וכפירוש

.קמא

ארבנןד"ה דפליג עקיבא "לרבי" אפילו וכו' מודים הכל

גרושתו במחזיר" עקיבאצ"ל"דמתניתין רבי אפילו

גרושתו דמחזיר במתניתין ארבנן ***בא"דדפליג וקשה.

לעיל "לאתוייה" ה"ל דא"כ ***בא"דלר"ת ועודכצ"ל.

מודים הכל קאי" מודיםצ"ל"אי הכל קאמר איך .ועוד

דשארגרושתודמחזיר***בא"ד לאוין חייבי הוו וסוטה

אישות משום אלא אסורים נשואותשאינם תחילה שהיו

עכשיו לו מותר היה מתחילה לו נשואה היתה לא שאם לו,

דסטתה אע"ג מתחילה לו נשואה היתה לא אם וכן לקדשה

אסורות דאינן נמצא לקדשה לו מותרת היתה אחר איש עם

שאר לך ואין לו נשואות תחילה שהיו אישות משום אלא

ואמרינן אליו" הקרוב לשארו אם "כי דכתיב מאשתו גדול

ע"ב כב `ezyלעיל ef ex`yבא"ד*** דתנא. ואליבא

אלא אסר דלא "קאמר" ***בא"דדמתניתין כצ"ל.

למימר(ע"ב) "אדעתין" תיסק ***בא"דאמאי כצ"ל.

כעובד "דהויא" אר"ת ממזר הוי דלא כצ"ל.וטעמא

לשום***בא"ד יבם משומרת ממזר הוי ואמאי וא"ת

וכו' כוכבים כעובד "דהויא" כיון לר"תתנא פי' כצ"ל

בה תפסי דלא ועבד כעכו"ם חשיבא לשוק דיבמה דקאמר

ממזר הוי אמאי קשה ליבם ולא לאחריני לא קדושין

***בא"ד תנא. לשום יבם שוםמשומרת נפקי "ולא"

אב מאשת אלא לאוין ***בא"דחייבי דבריכצ"ל. זו
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בכל נמי" "תפסי קדושין אין דאמר כצ"ל.ר"ע

לשוק***בא"ד "דיבמה" לאו בין לחלק אין ולהכי

כצ"ל.

ע"ב קדושיןגמראמט בה תפסי דהא נמי פירש"יסוטה

mipey`xd oiyecw dpin erwt `l dzpify xg`l s`cפירשו

חן תמצא לא אם "והיה א) כד (דברים דכתיב החברים

אף כריתות" ספר לה וכתב דבר ערות בה מצא כי בעיניו

כדאיתא בעדים בזינתה ומיירי דבר" "ערות דכתיב דסטתה

פקעי לא אלמא גט לה לכתוב הכתוב הצריכו ע"א צ בגיטין

גירשה אם אף פקעי לא הראשונים דקדושיה וכיון קדושיה

לה דילפינן נראה ולי קדושין. בה תפסי ומקדשה וחוזר

רוח עליו "ועבר יד) ה (במדבר בה דכתיב סוטה מפרשת

דנטמאה אע"ג אלמא נטמאה" והיא אשתו את וקנא קנאה

אשתו. לה קרי

אומר עזאי בן שמעון ***תניאצ"ל"תני" הרג. מנשה

ישעיה אחדאת וממקום אחד משורש היו וישעיה מנשה

ותמצא אחר לצד וזה לקדושה יצא זה נשמותיהם חוצבו

כמוdypnגימטריא שהיוdiryiעולה וכיון נמרץ בדיוק

לכן האחר בצד ומנשה בקדושה היה וישעיה אחד משורש

לסבול יכולין אינם הרשעים כי להרגו עליו וקם בו נתקנא

ולשורש אליהם הקרובים צדיקים ובפרט הצדיקים את

*** וקטליהנשמתם. דייניה מידן רבא ליהאמר קשיא

קתני אמאי diryiלרבא z` "bxd" dypnרצח למימר ה"ל

תירץ לפיכך ישעיה וקטליהאת דייניה הוימידן ולא

*** וכדלקמן. בשגגה כהורג אלא איבלעכרציחה שם אמר

יב)בארזא צב (תהלים ilrדכתיב minwa ixeya ipir haze

ipf` dprnyz mirxnבתריה fx`kוכתיב gxti xnzk wicv

dbyi oepalaיש אויבים עליו דכשבאים ישעיה למד ומכאן

*** בארז. להחבא נפשיהלו נח פומא להדי מטא כשהיוכי

מת היה לא ראשו וכנגד לבו וכנגד ורגליו ידיו כנגד מנסרים

פיו כנגד כשניסרו אבל בעדו מגן היה שאמר קדוש שם כי

קדוש שם עליו הגן ולא נפשיה עםנח ובתוך דאמר משום

יושב אנכי שפתים כדאיתאטמא פוסל במומו הפוסל וכל

יכול קדוש שם ואין טמא שלו פה ונעשה ע"א ע בקדושין

מת. שם כשניסרו ולפיכך להצילו בו לשכון

מאירה שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים כל

המאירה באספקלריא נסתכל רבנו כצ"ל,"ומשה"

ראה. לא כי וטעה ה' את שראה היה סבור דישעיה פירש"י

אפשר היאך מאוד וחרד אני וירא גדול תימה בעיני והוא

טעה אי ועוד אמת נבואתם ואין שטעו הנביאים על לומר

לומר לנו וחלילה טעה נבואות בשאר אף שמא הזו בנבואתו

אמת הנביאים דברי שכל שלמה באמונה מאמין אני כי כזאת

פירושו הכי והכא אחרונה, נקודה סוף עד כללאמיתה

מאירה שאינה באספקלריא נסתכלו רואיןהנביאים היו

בה נראית הדמות שאין עכורה במראה הרואה כאדם נבואתם

כי שיראוהו לפניהם עצמו הקב"ה המציא ולפיכך היטיב

ואינם כבודו זיו כל רואים ואינם היטיב רואים אינם ממילא

זו מראיה המאירהמתים באספקלריא נסתכל כאדםומשה

לא ולפיכך היטיב בה נראית שהדמות זכה במראה הרואה

ימות. הכל יראה שאם שיראהו לפניו עצמו הקב"ה המציא

בצבור הא ביחיד נשמעתהא תפילתו אין דביחיד משמע

מיהו הכפורים. ליום השנה ראש שבין הימים בעשרת אלא

דבצבור גדולה כוונה בלא כדרכו ה' אל בקורא מיירי זה

תמיד אליהם ה' קרוב נמי רבה כוונה בלא קראוהו אפילו

דכתיב תפילתם dk'ונשמעת eil` miaexw midl` el xy`

eil` ep`xew lka epidl`בכוונה קראוהו לא אפילו ומיירי

שאינו וביחיד באמת, אליו קוראנו בכל כתיב דלא רבה

הימים בעשרת רק אלא אליו קרוב אין לבו בכל קוראו

aexwדכתיב ezeida ede`xwלבו בכל קוראו שאינו ומיירי

קוראו אם אבל קרוב בהיותו באמת קראוהו כתיב דלא

דכתיב תמיד אליו קרוב ה' הרי לבו ובכל lklבאמת 'd aexw

zn`a ede`xwi xy` lkl ei`xew*** ימים. עשרה אלו

הכפורים ליום השנה ראש בתריהשבין מדכתיב ודייק

edngxie 'd l` aeyie eizeaygn oe` yi`e ekxc ryx aefri

gelql daxi ik epidel` l`eשדרך בימים דמיירי משמע

ראש שבין ימים עשרה והיינו תשובה בהם לעשות בנ"א

קרוב ה' ימים דבאותם דמילתא וטעמא הכפורים. ליום השנה

הדין את עליו וקבל השנה בראש שנשפט דכיון ליחיד אפילו

מ"ח) (פ"א באבות דתנן כצדיק הוא jiptlnהרי mixhtpyke

oicd z` odilr elawyn oi`kfk jipira eidiהוא שצדיק וכיון

אליו. קרוב ונעשה אליו עצמו ממציא ה' הרי

ד"ה במתניתיןרש"י אדרבנן דפליג וכו' הסוטה על והבא

ממזר "הולד" דאין מודי הכא וכו' גרושתו "דמחזיר"

***ד"ה עליוכצ"ל. "דקדושיה" וכו' דכתיב כצ"ל.נדה

וכו'***ד"ה להכי אי "ליה" דמספקא וכו' כשמואל אי

הויה בלשון "דידה" לאו כצ"ל.מדאפיק
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קדושיהתוד"ה פקעי לא נמי דנדה לר"י וקשה וכו' סוטה

קדושין בה דתפסי לאתויי קרא איצטריך וכברואפ"ה

בד"ה זו קושיא רש"י idzתירץ eilr dzcp idze aizkc dcp

eilr diyecwc died oeylלמימר אתא לא נדתה ותהי כלומר

אלא קדושין בה פקעידתפסי ולא עליו דקדושיה למימר

ידעינן ממילא קדושיה פקעי דלא קרא דאשמועינן וכיון

***בא"ד תליא. בהא דהא קדושין בה בהדתפסי ותפסי

ומחזירה "כשגרשה" פי' ***בא"דקדושין סוטהכצ"ל.

דאורייתא "מ"ד" בינייהו איכא ***בא"דודאי כצ"ל.

נפקא "דסוטה" מיותר תהיינה דכי כצ"ל.וכ"ת

ממזרים***בא"ד עושה ממזריםואין עושה דאין וכיון

***בא"ד תליא. בהא דהא קדושין בה דתפסי וי"לפשיטא

משמע דשנואה משום בסוטה "לאוקמה" בעי דלא

כצ"ל."שהיתה"

"לאוקמהד"ה או רב כדקאמר וכו' כשמואל אי כרב אי

דאתא הוא ***בא"דבלאו" שהיאכצ"ל. יבמה "ומה"

קדושין בה תפסי לא בגליוןבלאו שהגיהו ומה le`כצ"ל

oiyecw da iqtzבא"ד*** הוא. ממש בו שיש אושיבוש

וכו' דלקי כתובלאשמועינן opireny`leבגליון l"yx zqxib

oiyecw iqtz `lc "dnl" iz` e` oiyecw` iwlcנפלה וט"ס

וצ"ל .dnlבמקוםxninlבגליון

ע"א דורותגמראנ שני אלו ימיך" מספר "את

וכו' לו משלימין זכה ***"אמלא" דורותכצ"ל. שני אלו

ezcilפירש"י zrya mc`l oiwqety mipyאמאי א"כ וקשה ,

דורותקאמר שנגזרושני שנים או לידתו שני למימר ה"ל

נקצבים הם לידתו בשעת לא אדם של ששנים ועו"ק לו,

כדאמרינן ואחד אחד לכל קצובין הם העולם מבריאת אלא

ע"א ה `mcבע"ז zeclez xtq df aizkc i`n yiwl yix xn`

d"awd el d`xdy cnln `l` oey`xd mc`l el did xtq ike

xec xec einkge xec xec eiyxece xec xec oey`xd mc`l

ezxeza gny `aiwr iax ly execl ribdy oeik eiqpxte

'ebe l` jirx exwi dn ile xn` ezzina avrzpeנ"ל לכן .

דורותלפרש לכלשני בראשית ימי מששת שנקצבו שנים

הבאים. הדורות

משלימין ז)זכה כה (שמות כמו הוא השלמה לשון אמלא

mi`eln ipa`eבאותו ומניחין בזהב וחסר גומא עושין שהיו

רש"י עיין והחריץ החסר את משלימין והם האבנים את חסר

כב) ח (ויקרא כדכתיב מלואים נקראים השלמים וכן שם,

mi`elnd li` ipyd li`d z` axwieהמלואים איל ופירש"י

לג) ח (ויקרא וכן השלמים, mki`elinאיל ini ze`ln mei cr

ט) כג (בראשית וכן השלמתכם, ימי השלמת יום sqkaעד

il dppzi `lnמלא לשון כל וכן שלים, בכסף מתרגמינן

*** הוא. השלמה לשון מוסיפיםבמקרא דכלזכה אע"ג

לחכמים משמע הכא הוא השלמה לשון במקרא מלא לשון

כז) י (משלי דכתיב הוא הוספה miniדלשון siqez 'd z`xi

dpxevwz miryx zepyeזכה לא חכמים ילפי נמי ומהכא

עקיבא לרבי דהקשו ולקמן לו. אומרפוחתין הוא הרי

שנה עשרה חמש ימיך על ליהוהוספתי לאקשויי מצו הוו

miniמדכתיב siqez 'd z`xiלאקשויי להו דניחא אלא

לו שיוסיפו השנים מניין בו דפירש דחזקיה קרא מההוא

ר"ע דהשיבם והא שנה, עשרה חמש הוסיפודהיינו משלו

ימיםלו כלומר ימים תוסיף ה' דיראת קרא יתרץ נמי הכי

יתברך ממנו ירא שתהיה ה' יראת עוונותיך ע"י לך שיפחתו

החסרים. ימים אותם לך תשלים היא תשובה ותעשה

שנה*** עשרה חמש ימיך על והוספתי אומר הוא הרי

עיי"ש. ע"א י בברכות מפרש חטאו ותיקון חזקיה של חטאו

רביעי פרק עלך הדרן

גטמשנה אחר גט אין אומר איסורר"ג דלעניין פירש"י

ר"ג דאף ונ"ל שניה, בקרובות נאסר דלא קאמר קרובותיה

דריח לכהונה שניה דנאסרה לעניין גט אחר גט דיש מודה

*** ע"א. נב לקמן כדאיתא בכהונה פוסל עשההגט כיצד

וכו' ביבמתו פריךמאמר ע"א נב לקמן `xgבגמ' hb i`d

`ed hbומשניxg` xn`ne hbd xg` hb w"d dcedi ax xn`

'eke ozxzd zevn cvik zg` dnaie cg` mai oxn`ck xn`n

דקתני כיצד דהאי כיצד) ד"ה (הכא רש"י הבין זו ומגמ'

ולא כיצד התנא שישנה תימה והוא היא, נפשא באפי מילתא

דקתני אדלעיל קאי דודאי ונ"ל כלל. אדלעיל וחכמיםקאי

כלום חליצה אחר ולא בעילה אחר לא אבל וכו' אומרים

מאמר בה עבד שנא לא כלל חליצה אחר גט דאין והו"א

להכי חליצה, קודם מאמר בה עבד לא שנא לא חליצה קודם

גטקתני הימנו צריכה וחלץ מאמר עשה וכו' כיצד

צריכה ודאי לה חלץ ואח"כ מאמר בה עבד דאי לאשמועינן

בגמ' דהקשו והא כלום. חליצה אחר אין בה אמרינן ולא גט
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`ed hb xg` hb i`dמיתוקם לא כיצד דהאי משום לאו

תחילה לפרושי ה"ל כיצד דבהאי משום אלא כלל ארישא

והוא חכמים בדברי תחילה ליה דקתני גט אחר גט יש כיצד

ואח"כ וחכמים דר"ג פלוגתא דהיינו מתניתין דהאי עיקרא

דברים. שאר לפרושי ה"ל

וכו' ביבמתו מאמר עשה עדכיצד כולה בבא lraהאי e`

melk dvilg xg` oi` ulge hb ozpeובין לר"ג בין אתיא

צריכהלחכמים. גט לה ונתן ביבמתו מאמר עשה כיצד

חליצה יהבהימנו מאמרו לבטולי לה דיהב גט האי תימא לא

קמ"ל לייבומי ושריא חליצהלה הימנו יבומיצריכה אבל

יהב מילתא דלכולא אמרינן סתמא גיטא לה דיהב דכיון אסור

לזיקתו. ובין למאמרו בין צריכהלה וחלץ מאמר עשה

גט חליצההימנו אחר "אין לעיל אמרינן הא תימא לא

קמ"ל גיטא בעיא ולא גטכלום" הימנו דהאצריכה ,

מעשה יעשה אם היינו כלום" חליצה אחר "אין דאמרינן

מעשה עשה אם אבל כלום ההוא המעשה אין חליצה אחר

קודם מאמר דעשה כיון והכא לתקנו צריך ודאי חליצה קודם

חליצה עשה שכבר אף גט ע"י לתקנו צריך ודאי החליצה

בגט. אלא בחליצה למאמר תיקון ובעלדאין מאמר עשה

כמצותה זו מגיההרי ע"א נב לקמן כמצותהבגמ' זו אף

זיקת ממנו פרחה ביבמתו מאמר העושה כל דקי"ל כיון דה"א

אלא מצוה עביד לא ונשואין אירוסין זיקת עליו וחלה יבמין

קמ"ל המת, בנחלת זכה ולא השוק מן אשה זוכנושא אף

המת.כמצותה בנחלת וזכה עביד ייבום גטמצות נתן

וחליצה גט צריכה מאמר גטועשה אין לר"ג תימא ולא

גט בעיא דלר"ג קמ"ל חליצה אלא האי תיבעי ולא גט אחר

לזו גט נתן יבמות בשתי אלא גט אחר גט אין ר"ג אמר דלא

אחת ליבמה יבמין שני וכן כלום גיטה אין האחרונה לזו וגט

כלום שני של גט אין גט לה ונתן אחיו וחזר גט זה לה נתן

בה ועשה וחזר גט לה שנתן הכא אבל בקרובותיה ומותר

בין אתיא בבא והאי לר"ג אפילו שני גט בעיא ודאי מאמר

לעיל. כדפירשנו לחכמים ובין צריכהלר"ג ובעל גט נתן

וחליצה כלום"גט בעילה אחר "אין אמרינן הא תימא ולא

ביאה דהאי דכיון חליצה דצריכה קמ"ל חליצה תיבעי ולא

לגמרי ביאתו לו קנתה לא היא הגט שאחר היא פסולה

שם ועדיין אשתו מקצת הויא אלא גמורה אשתו למיהוי

משום גט בעיא הלכך בגט יוצאה אינה ויבמה עליה יבמה

יבמתו. דהויא משום חליצה ובעיא אשתו גטדהויא נתן

כלום חליצה אחר אין חליצהוחלץ דהאי כיון תימא ולא

לא מצי לא לייבומי בעי ואי היא הגט דאחר היא פסולה

אחר מאמר בה עביד ואי גמורה דחיה חליצה האי תדחה

קמ"ל גט ובעיא ליה ליקני כלוםחליצה חליצה אחר אין

מאמר יש דלחכמים מפרש ובגמ' פסולה חליצה אחר ואפילו

בלאו אלא עליה קיימא לא חלוצה דהאי פסולה חליצה אחר

דקתני והא לאוין בחייבי תופסין חליצהאיוקדושין אחר ן

רביכלום גט צריכה אינה מאמר בה עביד הדר דאפילו

לאוין. בחייבי תופסין קדושין אין דאמר היא עקיבא

ובעל גט "ונתן" מאמר ועשה הללוחלץ הווי"ן שני כצ"ל

'ו'בעל גט ועשה'ו'נתן חלץ שיאמר ראוי והיה או פירושם

למיתני דבעי משום אלא בעל או גט נתן או "אומאמר

וכו' מאמר ועשה תניבעל" הוה `eואי xn`n dyre ulg

'eke xn`n dyre lra e` lra e` hb ozpברור היה לא

בסיפא וכן וחלץההפסק. גט "ונתן" מאמר ועשה בעל או

הללו הווי"ן ושני 'ו'חלץכצ"ל גט או.'ו'נתן פירושם

חליצה*** אחר אין וכו' ובעל גט נתן מאמר ועשה חלץ

מיניהכלום לעיל קתני הא `xgוא"ת oi` ulge hb ozp

melk dvilgאין היא הגט דאחר היא פסולה דחליצה דאע"ג

דהויא הכא כי היא כשרה דחליצה היכא כ"ש כלום אחריה

הו"א דלעיל אלא קמ"ל, ומאי כלום אחריה אין ודאי בתחילה

כלום אחריה אין לכן דחיות תרי דהוו וחלץ גט דנתן דמשום

תנא האי קמ"ל. כלום חליצה אחר יש בלחוד חליץ אי אבל

בעל או מאמר עשה דאם לאשמועינן כר"ע למיסתם בעי

תופסין קדושין דאין גט בעיא ולא כלום אינו חליצה אחר

אלא למיתני ליה הוה ולא היא, לאוין מחייבי דהא בחלוצה

כלום חליצה אחר אין וכו' ובעל מאמר ועשה אבלחלץ

לא חליצה דאחר דגט דפשיטא למיתני ה"ל לא גט" "ונתן

היא וכן חליצה מחמת בקרובותיה אסור כבר דהא מידי אהני

סיפא למיתני דבעי איידי אלא חליצה מחמת לכהן `eאסורה

ulge hb ozpe xn`n dyre lraונתן" למיתני צריך דהתם

גט". "ונתן הכא אף קתני לקמן שנפרש כמו בעלגט" או

וחלץ גט ונתן מאמר melkועשה d`ia xg` oi`תימא לא

ואי יבמתו לדין ולהחזירה אשתו מדין להוציאה גט בה דאהני

יבם ההוא בעי ואי חליצה בעיא לשוק להנשא בעיא

שלא בכיון עליה קיימא גט לה שנתן דכיון מצי לא לאהדורה

דכיון כלום ביאה אחר אין גט לה נתן דאפילו קמ"ל בנה

לדין מיהדרא לא ותו גמורה כאשתו הויא עליה בא דמתחילה

עדיין עליה דבא דאע"ג תימא לא וכן גט לה יתן אפילו יבמה

לאוסרה חליצה הויא לה יחלוץ ואם יבמין זיקת עליה יש
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קמ"ל בעלה ימות אם לכהן לאוסרה וכן בנה שלא בכיון עליו

זיקת ממנה פרחה עליה שבא דכיון ביאה אחר חליצה דאין

ה"ל לא ודאי מאמר" "ועשה אבל כאשתו, ונעשית יבמה

כאן עד היא. גמורה אשתו הא מאמר אהני דמאי למיתני

ע"א נג לקמן בגמ' אבל לברכה. זכרונו רש"י לפי פירשתי

ברישא דקתני הא אלא כפירושו שלא וחכמיםמפורש

כלום חליצה אחר ולא בעילה אחר לא אבל וכו' אומרים

דאין חליצה אחר מאמר אין דאמר כר"ע למיסתם אתי

דקתני סיפא אבל לאוין בחייבי תופסין ועשהקדושין חלץ

וחלץ גט ונתן מאמר ועשה בעל או ובעל גט ונתן מאמר

כלום חליצה אחר אלאאין לאשמועינן אתא תורה דין לאו

פירושו והכי מדרבנן בהו גזרינן דלא לאשמועינן חלץאתא

ובעל גט ונתן מאמר דבתרועשה מאמר ניגזור הו"א

דבתר ביאה ניגזור הו"א וכן חליצה דקמי מאמר אטו חליצה

כלום חליצה אחר דאין קמ"ל חליצה דקמי ביאה אטו חליצה

אלא למיתני ה"ל ולא מדרבנן, גזרינן מאמרולא ועשה חלץ

דבעיובעל איידי אלא למיתני ה"ל לא גט" "ונתן אבל

סיפא ulgeלמיתני hb ozpe xn`n dyre lraאיצטריך והתם

גט. ונתן הכא אף תני לקמן שנפרש כמו גט" "ונתן למיתני

וחלץ גט ונתן מאמר ועשה בעל דבתראו גט ניגזור הו"א

בעילה דבתר חליצה ניגזור וכן בעילה דקמי גט אטו בעילה

ולא כלום בעילה אחר דאין קמ"ל בעילה דקמי חליצה אטו

אלא למיתני ה"ל ולא מדרבנן, וחלץגזרינן גט ונתן בעל או

האי אהני דלא דפשיטא למיתני ה"ל לא מאמר" "ועשה אבל

ליה דקתני איידי אלא היא גמורה אשתו דהא מידי מאמר

גבי eke'ברישא xn`n dyre ulg.הכא אף לה קתני

"וחליצה"***הגה"ה מאמר הואוחלץצ"לעשה וכן

גאונים הגאונים בתשובות הוא וכן שבירושלמי במשנה

תולדות ירוחם וברבינו וברא"ש וברי"ף סח סי' קדמונים

קע. סימן אה"ע בטור הוא וכן ריט דף ח"ג כה נתיב אדו"ח

ד"ה וכו'רש"י אחד "יבם" בין מאמר אחר מאמר ולא

כלום "אינו" עליו(האחרון הראשונה את נמחק)לפסול

"בקרובותיה" ליאסר ולא גט הימנו צריכה ואינה

***ד"ההשניה( כצ"ל. "אפלוגתייהו"נמחק) לאו כיצד

קאי אחת "ויבמה" אחד ואיבם וכו' ***ד"הקאי כצ"ל.

גט "ובעיא" וכו' גט הימנו ***ד"הצריכה כצ"ל.

לגמרי "קניה" ולא וכו' לזיקתו ***ד"הוחליצה כצ"ל.

וכו' לגמרי דחיא "אפ"ה" וכו' כלום חליצה לאחר אין

גט "בעיא" כצ"ל.לא

מגדלאתוד"ה "מרים" גבי וכו' לו הוסיפו משלו

נשיא מילת"שיער" מחקה והצנזורה וכתבהמריםכצ"ל

***בא"דאיתתא מרבנןכידוע. צורבא "חזינא" כי

ליה "מוסיפנא" אמיליה כצ"ל.דמעבר

חטאד"ה לא ואילו וכו' היהתדע חזקיה של חטאו

י ברכות עיין למות עליו נגזר וע"ז אשה נשא לא שבתחילה

מולידע"א. היה הראשונות לאבשנים שחטא והשתא

אלא בתחילה עליו שנגזר כמו הראשונות בשנים הוליד

האחרונות. להולידבשנים נגזרו הדורות דשמא ואר"י

נולדים שהם הפרק ובאותו הזמן שיגזרובאותו יתכן ולא

לשנה לידתו ידחו שחטא וכיון זו בשנה בן להוליד עליו

התוספת בשני שהוליד כיון ע"כ אלא התוספתאחרת בשני

להוליד עליו לכן.נגזר קודם ולא

בגמראד"ה קאמר לא ולהכי וכו' מאמר אחר מאמר אין

ע"ב. נב לקמן

ולאד"ה "עשה" שכבר למאמר וכו' וחלץ מאמר עשה

כצ"ל.תני

ע"ב שתימשנהנ ואחת אחד ליבם אחת יבמה אחת

אחד ליבם גריסיבמות ע"א נג בגמ' אחתלקמן יבמה אחד

יבמות שתי גירסאואחד והיא שבירושלמי במשנה הוא וכן

להגיה צריך רק שתינכונה "ואחת" אחת יבמה "אחת"

.יבמות

וכו' בזו ומאמר בזו מאמר עשה לפרושיכיצד אתי השתא

ור"ג היא דחכמים אליבא בבא והאי וחכמים דר"ג פלוגתייהו

פירושו והכי צריכותפליג. בזו ומאמר בזו מאמר עשה

וחליצה גיטין מאמרשני יש חכמים דאמרי הא תימא לא

מהני לשניה יחלוץ שאם לעניין דוקא היינו מאמר אחר

לה ונתן לראשונה חלץ אם אבל גט לאצרוכה דידה מאמר

גט צריכה ואינה דמיא מאמר בה עבד דלא כמאן שניה גט

גיטיןקמ"ל שני חדאצריכות דכל אסיר ודאי יבומי אבל ,

כיון מינייהו חדא ייבם דאי דצרתה מאמר משום אסירא

בתים. שני כבונה ליה הוה במאמר לו קנויה מאמרדהשניה

וחליצה גט צריכה לזו וגט וחליצהבזו גט צריכה הראשונה

כיון תימא לא לשניה. וחולץ לראשונה גט נותן בעי ואי

דהדר אפילו אצלו וקירבה בראשונה מאמר ועביד דקדים

אלא הראשונה את שדחה כמי חשיב לא לשניה גט יהיב

יעבור ולא הראשונה את לכנוס ורוצה דחה השניה את דוקא
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קמ"ל יבנה לא שוב בנה שלא בכיון הראשונה צריכהעל

וחליצה הכאגט דקתני דהא ונ"ל אסור. לכנוס מאמראבל

וחליצה גט צריכה לזו וגט איןבזו דאמר לר"ג אפילו היינו

למיתב בעי ודאי הגט קודם מאמר שעשה דהכא גט, אחר גט

גט אחר גט דהוי בה אמרינן ולא מאמר לבעלת מאמר.גט

וחליצה גיטין שני צריכות זו את ובעל כיוןבזו תימא ולא

ולפיכך כלל חליצה בה שייך לא בשניה ייבום מצות דקיים

קמ"ל לראשונה דוקא וחולץ לשתיהן גט איוחליצהנותן

פסולה דביאה דכיון לשניה חליץ בעי אי לראשונה חליץ בעי

חליצה נמי שתצטרך בה גזרו היא המאמר שאחר היא

זה. בעמוד לקמן בגמרא לזוכדמפרש וחלץ בזו מאמר

גט צריכה אחרהראשונה אין רבנן אמרי הא תימא לא

ליתן צריך אין וא"כ פסולה חליצה אחר ואפילו כלום חליצה

קמ"ל לראשונה גטגט צריכה פירשנוהראשונה וכבר

לעיל. דמילתא חליצהטעמא הימנו צריכות לזו וגט לזו גט

צריכות"צריכות"מדקאמר תרוייהו משמע רבים לשון

לא מייבם מצי לא בעי דאי היא פסולה דחליצה דכיון חליצה

בר כדרבה לאשמועינן ואתא צרתה את דחדא חליצה פטרה

האחין" כל על לחזר צריכה פסולה "חליצה דאמר הונא רב

נמי והכי שמעון את פוטרת ראובן של הפסולה חליצתו דאין

לקמן בגמ' ודחי לאה, את פוטרת הפסולה רחל חליצת אין

מהכא הונא רב בר לרבה תסייע לא לעולם ע"א i`nנג

`nlrc zekixv zekixvחליצה צריכה מינייהו חדא כלומר

ובישועתו. בע"ה נפרש ובגמ' צרתה ובעלופטרה לזו גט

וחליצה גט צריכה זו דמהנךאת מידי לאשמועינן אתא לא

וכן לה ילפינן וחליצהדלעיל גט צריכה בזו ומאמר לזו גט

חליצהעד אחר אין וחלץ גט ונתן מאמר ועשה בעל או

כלכלום מסדר תנא האי אלא מידי לאשמועינן אתא לא

ברישא. כמו שבהן גטצדדין "ונתן" מאמר ועשה חלץ או

גט "ונתן" מאמר ועשה בעל או ובעל בעל או כצ"לובעל

לקמן. וכן

וחליצהגמרא "להוציא" גט אמרי מהני לא אמרת דאי

"מהניא" לא נמי חליצה מהני לא ומדגט "להוציא"

חליצה אחר למיבעל למימרואתי אתו היכי וא"ת כצ"ל.

בהדיא, באורייתא כתיבא חליצה הא מהניא לא דחליצה

דה"ק בתוס' מהנילחודיהומדגטתירצו לחודהחליצה,לא

מהניא לא פשטנמי אבל וחליצה. גט תרוייהו צריך אלא

מדגט לומר צריך היה פירושם דלפי הכי משמע לא הלשון

דלא והשתא מהניא לא נמי לחודה חליצה מהני לא לחודיה

לא נמי חליצה כלל בה מהני לא מדגט משמע הכי אמר

דכיון ונ"ל מהנו. לא יחד וחליצה גט ואפילו כלל בה מהניא

החוצה המת אשת תהיה "לא דכתיב בפירוש נאסרה דיבמה

יבמתו עדיין לה חלץ דאפילו למימר אינשי טעו זר" לאיש

לך שפירש אחר דהא לביאתו וממתנת זר לאיש ואסורה היא

זר לאיש הותרה ומעתה וכתב חזר לא חליצה סדר בתורה

לפי אלא החליצה ואין עומדת הראשון דבאיסורה משמע

אולי זה כל לו יעשה תורה אמרה לייבמה חפץ אינו שעתה

לו ממתנת חליצה אחר שעה וכל לייבמה ויחזור לבו ינקפנו

חליצה דאחר קיבלו חז"ל ואומנם לשוק, ואסורה שייבמנה

לא "אשר דדרשי היבם על אסורה ואדרבה זר לאיש הותרה

משמע התורה פשט מיהו יבנה לא שוב בנה שלא כיון יבנה"

אמרי בה דוחה אינו דגט אמרת ואי לעיל. כדכתבנו לאינשי

שייבמנה לו וממתנת ביבם קשורה היא דלעולם ש"מ אינשי

ולא מהניא לא חליצה אף ממנו להוציאה מהני לא דמדגט

אלא לשוק ולהתירה ממנו להוציאה כדי חליצה תורה אמרה

מהני דגט אמרו להכי לייבמה, ויחזור לבו שינקפנו כדי

מהניא חליצה אף אינשי אמרי ומהשתא ממנו לדחותה

ממנו. לדחותה

דמהני משום מהני ביבמה מאמר רבנן אמור טעמא ומאי

וכו' מהני לא אמרת דאי קודםבעלמא היבם שעושה מאמר

ע"א נב לקמן כדאמר lreaהביאה k"g`e ycwn dnai zevn

ולא מאמר בלא עליה לבוא הוא דפריצותא משום תיקנוהו

דאף למימר אתו מהני לא אמרת דאי חששא משום תיקנוהו

מאמר תיקנו טעמא מאי קבעי לא והכא מהניא, לא ביאה

עליה בא לא ולסוף מאמר העושה קבעי אלא הביאה דקודם

גט ובעיא דמהני רבנן אמור טעמא מאי להוציאה ורוצה

קאמר וכו'ועליה מהני לא אמרת דאי ***משום דאי.

אמר מהני לא לקנותאמרת וביאה לקנות מאמר י

מהניא לא נמי ביאה מהני לא מאמרומדמאמר בעי אלא

מהני), לא מדגט (ד"ה התוס' פירוש לפי לי נראה כך וביאה

לא לחודיה מדמאמר למימר ה"ל זה פירוש דלפי לי וקשה

לא הכתובים דמפשט ונ"ל מהניא. לא נמי לחודה ביאה מהני

התורה דכוונת כיון ואדרבה אחד בית אלא בונה דאינו משמע

חז"ל אבל אחיו נשות כל את לייבם ראוי שם לאחיו שיקים

אי בתים, שני בונה ואינו בונה הוא אחד בית לדרוש קבלו

עליו שתאסר צרתה את לדחות מהני לא דמאמר אמרת

אינשי אמרי מהניבייבום לא dzxvמדמאמר z` zegcl

צרתה את לייבם יכול מהניאועדיין לא נמי zegclביאה
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dzxvשעשה דכיון אמרו להכי צרתה את נמי לייבם ויכול

כשבא דאף אינשי אמרי ומעתה צרתה נאסרה מאמר בה

צרתה. נאסרה עליה

ד"ה "למאמרו"רש"י גט צריכה וכו' לזו וחלץ בזו מאמר

***ד"ה הדיןכצ"ל. "ככל" אחת ליבמה יבמין שני בין

***ד"ה איבםכצ"ל. וכו' ובעל גט ונתן מאמר ועשה חלץ

הדר לעיל "דתנייה" ואע"ג קמהדר אחת "ויבמה" אחד

הכא ***ד"ה"תנייה" הואכצ"ל. וכו' רבנן אמור מ"ט

בה ***ד"ה"דמהניא" בעלמאכצ"ל. דמהני משום

אותה קונים אשה מתחילקדושי ואח"כ דבור סוף הוא

למיבעלהדבור ***ד"הואתי ובעל. לזו גט וכו' ביאה אי

זו" ***ד"ה"את למימרכצ"ל. "אתו" וכו' ביאה גזירה

***ד"המדקניא וכו'כצ"ל. היא מאמר אחר ביאה ואי

היא מעליותא זו של קנין אחר זו של ביאה איןאמרי

כמו היא מעולה אלא רגילה מביאה דעדיפא לומר רצונו

רגילה. ביאה

צריכותתוד"ה נמי וקאי וכו' וחליצה גיטין ב' צריכות

גיטיןאחליצה ב' צריכות לומר לו היה א"כ ותימה

גט. גבי כדקתני רבים לשון "וחליצות"

לאד"ה מדחליצה יאמרו שמא וכו' מהני לא מדגט

כצ"ל."מהניא"

ע"א ליהגמראנא "מספקא" דר"ג טעמיה כצ"ל.מאי

אי*** קני אי מאמר דחי לא אי דחי אי גט ליה מספקא

קני ומאמרלא גט תקנו רבנן אי לר"ג ליה דמספקא משמע

גמור קנין קונה דמאמר להו אית דב"ש תימה והוא ביבמה.

סברי דמקילין ב"ה ואפילו ע"א כט לעיל כדתנן מדאורייתא

מאוד מוקדמת דתקנה משמע מדרבנן איתיה מאמר דמ"מ

תקנו לא מעולם ויאמר להם דמאוחר ר"ג יבוא והיאך היא

נ דלעיל חששות הני כל עם ר"ג יעשה מה ועוד זה, דבר

מהני לא מדגט אינשי אמרי מהני לא גט אמרת דאי ע"ב

אמרת ואי חליצה אחר למיבעל ואתי מהניא לא נמי חליצה

ואתי מהניא לא נמי ביאה אינשי אמרי מהני לא מאמר

גט תקנו אי ליה מספקא ר"ג אי ועוד ביאה, אחר למיבעל

ומאמר גט תקנו אי ליה מספקא למימר ה"ל ביבמה ומאמר

ומדקאמר מאמרביבמה דחי לא אי דחי אי גט ליה מספקא

קני לא אי קני ביבמהאי גט דתקנו מודה הוא דאף משמע

הוא מודה במאמר וכן דחי לא אי דחי אי ליה מספקא רק

נ"ל לכן קני. לא אי קני אי ליה מספקא רק ביבמה שתקנוהו

אתו מהני לא גט אמרת דאי ביבמה גט דתקנו מודה ר"ג דאף

חליצה לאחר למיבעל ואתי מהניא לא נמי חליצה למימר

הגט שיהא קלה תקנה אלא תקנו לא שמא ליה מיספקא מיהו

הגט שיהא יתקנו שאם לכהונה פסולה שתהיה לעניין מהני

או הגט אחר לשוק להתירה יבואו היבם על ואוסרה דוחה

יבואו שמא חשו ולא דוחה הגט שיהא אף תקנו דלמא

מאמר דתקנו ר"ג מודה וכן בעלמא. בגט לשוק להתירה

קונה המאמר שיהא תקנו לא שמא ליה מספקא רק ביבמה

אלא בייבום צרותיה ונאסרו אחיו על ונאסרה אליו אותה

גט להצריכה המאמר מהני מאמר בה עשה שאם רק תקנו

לאסור וכן אחיו על לאוסרה קונה המאמר שיהא יתקנו שאם

ואם ממש כביאה הוי דמאמר למימר אתו בייבום צרותיה את

אשת אלא השני אשת דאינה יאמרו עליה ויבוא אחיו יחזור

ב שהשני (כגון לראשון ויתירוה באונס)הראשון עליה א

אחר זר איש יקדשנה אם וכן דאורייתא איש באשת וקפגע

איש באשת ופגעי נינהו קדושי דלאו לומר יבואו מאמר

דקאמר והיינו דחידאורייתא. גט אי ליה לאוסרהמיספקא

בנה שלא בכיון דחיעליו לא רקאי עליו אסורה ואינה

היבם, ימות אם לכהונה קניאסורה אי עלמאמר לאוסרה

קניאחיו לא דצריכהאי לעניין קני רק אחיו על לאוסרה

*** מאמרגט. אחר גט שיש ר"ג לאומודה במאמר שמא

תקנו בגט אבל גט צריכה שתהא רק ממש קונה שיהא תקנו

דוחה, הגטשיהא אחר שיהאומאמר תקנו לא בגט שמא

ממש קונה שיהא תקנו ובמאמר לכהונה שתפסל רק דוחה

כדמותיב לרבא קשיא ודאי סיפא מיהו רבא לפי מתפרש כך

*** לקמן. אביי ליהליה מיספקא ואי וכו' אביי איתיביה

לולר"ג ומותר דחי לא אי לייבמה לו ואסור דחי גט אי

ביאה אחר מאמר עביד כי א"כ בכהונה נאסרה ורק לייבמה

הגט דאמצעיתתיהוישאחר ביאה דלכתחילההאי כביאה

שנתןותקני גט דאי כלל דשלישית מאמר ליהני ולא

שלא כיון משום היבמות כל עליו ואסורות דחי לראשונה

השניה על שבא הביאה הועילה לא א"כ יבנה לא שוב בנה

ועומדות אסורות כבר דהא עליו היבמות שאר כל לאסור

כלל הועיל לא דשלישית דמאמר וכ"ש דראשונה הגט משעת

כל ועדיין כלל דחי לא דראשונה גט ואי עליו לאוסרם

לכהונה לפוסלה אלא הגט הועיל ולא ליבם מותרות היבמות

ביאה היא שהרי דבתחילה כביאה הויא ביאה האי א"כ

כלל דשלישית מאמר יועיל ולא מצי מייבם בעי דאי כשרה
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כלום אחריה אין בתחילה שהיא בזמן הבעילה תנן .דהא

כלל הגט יועיל לא מאמר שאחר ביאה שאחר בגט לא וכן

את ולאסור אחיו כל על לאוסרה קני דראשונה מאמר דאי

על לאוסרה הועילה לא השניה על שבא הביאה א"כ צרותיה

דראשון מאמר משעת ועומדת אסורה היא שהרי אחיו כל

מאמר דמשעת בייבום צרותיה את לאסור הועילה לא וכן

לא לשלישית גט יהיב וכי ועומדות אסורות הם דראשונה

ועומדות אסורות דכבר בייבום היבמות את לאסור כלל אהני

ולאסור האחין על לאוסרה אהני לא דראשונה מאמר ואי הן

דהא דלכתחילה כביאה הויא דשניה ביאה האי א"כ צרותיה

וגט אותה אסר לא דראשונה דמאמר לייבום לו היא מותרת

הוא כלום לאו שהיאדשלישית בזמן הבעילה תנן דהא

כלום אחריה אין .בתחילה

דדחי בגט לר"ג ליה פשיטא לעולם אביי אמר אותהאלא

בנה שלא כיון משום מייבום צרותיה כל ובמאמרואת

אתדקני(כצ"ל) ואסר אחיו על אותה ואסר ליבם אותה

דפשיטא כיון וא"ת עליו. בין אחיו על בין בייבום צרותיה

תו מהני אמאי היבמות כל ונאסרו דחי דראשונה דגט ליה

חליצה כעין ותקנום הם מדרבנן ומאמר גט הא דשניה מאמר

לחבירתה מייבם והדר לזו חליץ הוה ואי דאורייתא וייבום

מאמר עביד והדר גט כשנתן אף א"כ מידי מהני הוה לא ודאי

המאמר אחר גט וכן מידי מאמר האי מהני לא נמי בחבירתה

חליץ והדר זו על בא הוה אי הא גט האי מהני אמאי

ומשני מידי, מהני הוה לא האילחבירתה רבנן אמור מיהו

בה(כצ"ל) מהני צד ובחד גט בה מהני צד בחד יבמה

וביאהמאמר חליצה כעין רבנן תיקנום לא ומאמר גט כלומר

לה שחלץ היבמה גוף כל תפסה ודאי דחליצה דאורייתא

אחת על ויבוא יחזור ואם יבום ממצות צרותיה גופי כל ונדחו

כל נדחה דראשונה חליצה דמשעת מידי מהני לא מצרותיה

גוף כל תפסה ביאה וכן יבום ממצות צרותיה וגופי גופה

ואם ייבום ממצות צרותיה גופי כל ונדחו עליה שבא היבמה

כל נדחה דכבר מידי מהני לא מצרותיה לאחת ויחלוץ יחזור

גט אבל השוק, מן לאשה כחולץ והוי ייבום ממצות גופם

מחולק היבמה גוף שיהא תיקנו רבנן כשתקנום ומאמר

קניה בה לתפוס ומחצה דחיה בה לתפוס מחצה לשנים

חצי נדחו וכן ייבום ממצות גופה חצי נדחה גט לה וכשנותן

וכן דחיה לתפוס המיועד המחצה דהיינו צרותיה גוף

מחצה אותו והיינו גופה מחצה לו נקנה מאמר בה כשעושה

המחצה והיינו צרותיה כל של מחצה ונסתם למאמר המיועד

גט ונתן וחזר גט לה נתן אם הלכך המאמר לתפיסת המיועד

אלא ולדחות לתפוס יכול אינו דגט מידי מהני לא לחבירתה

גט משעת נדחה כבר מחצה ואותו לגט המיועד גופה במחצה

אינו דמאמר קני ודאי מאמר בה יעשה אם אבל דראשונה

וכן פנוי, והוא האחר במחצה אלא מחצה באותו וקונה תופס

אהני לא בחבירתה מאמר עביד והדר בזו מאמר עביד אי

גופה במחצה אלא ולקנות לתפוס יכול אינו דמאמר מידי

מאמר משעת נסתם כבר מחצה ואותו למאמר המיועד

תופס אינו דגט מהני ודאי גט לשניה יתן אם אבל דראשונה

והיינו פנוי. והוא האחר במחצה אלא מחצה באותו ודוחה

דחידקאמר דהא דחי לא גט אחר קמא(כצ"ל)גט ליה

גט ומשעת לדחיה המיועד גופה במחצה אלא דוחה אינו דגט

לדחיה המיועד צרותיה כל של גופם מחצה נדחו דראשונה

קמא ליה קני דהא קני לא מאמר אחר אינוומאמר דמאמר

מאמר ומשעת למאמר המיועד גופה במחצה אלא קונה

צרותיה, בכל זה מחצה נסתם מאמרדראשונה אחר גט

מילתא האי הגט אחר דחיגטומאמר במחצהקא ותפיס

לדחיה המיועד מילתאגופה קנימאמרוהאי ותפיסקא

יחולו. לא ולמה לקניה, המיועד האחר גופה ורבנןבמחצה

ביבמה ומאמר גט רבנן ליה תקינו וחד חד כשםכל

מאמר יתפוס זה שבחצי חצאין לשני היבמה את שחילקו

גוף גופים כשני היבמה את החשיבו כך גט יתפוס זה ובחצי

שני וגוף מאמר ובחציה גט בחציה לו שיתפוס זה ליבם אחד

היו ואפילו מאמר ובחציה גט בחציה לו שיתפוס זה ליבם

ואחד אחד לכל גוף גופים כמאה החשיבוה יבמין מאה שם

דראובן אע"ג הלכך מאמר לתפיסת וחציו גט לתפיסת חציו

מאמר בה ויעשה אחיו שמעון יבוא אם מאמר בה עשה

ונתן שמעון בא ואח"כ גט ראובן לה נתן ואם מאמרו יתפוס

אחת היבמות כל חכמים ניתקו וכן גיטו. יתפוס גט לה

גוף חצי אלא נתפס לא זו ביבמה מאמר עשה שאם מהשניה

לא שבצרותיה יבום של גוף חצי אבל זו שביבמה יבום של

וה"ה מאמר זה הרי בחבירתה מאמר ויעשה יחזור ואם נתפס

לדחיה המיועד גוף חצי אלא נתפס לא זו ליבמה גט נתן אם

לא שבצרותיה לדחיה המיועד גוף חצי אבל זו יבמה של

רבנן דקאמרי והיינו גט. הוי לצרתה גט ויתן יחזור ואם נתפס

xn`n xg` xn`n yie hb xg` hb yiלשתי אחד יבם בין

דניתקו גט הוי לצרתה גט ונתן וחזר לזו גט נתן שאם יבמות

נתפס לא לזו גט וכשנתן מהשניה אחת שבבית יבמות כל

של דחיה של גוף חצי אבל שלה דחיה של גוף חצי אלא



eaydnlg`eשז ע"א נא

נתן שאם אחת ליבמה יבמין שני ובין פנוי, נשאר צרותיה

דהחשיבוה גט הוי גט לה ונתן שמעון וחזר גט ראובן לה

סברי דחכמים נמצא לשמעון. וגוף לראובן גוף גופין כשני

ובמאמר בגט חכמים תיקנו תקנות בכלא.שלוש תפסי דלא

יש כך ומשום - האחר בחציה ומאמר בחציה גט אלא גופה

מאמר אחר וגט הגט אחר שבביתב.מאמר יבמות כל ניתקו

גט ונתן וחזר לזו גט נתן אם כך ומשום - מהשניה אחת

גוף חצי אלא נתפס לא לראשונה גט דכשנתן גט הוי לצרתה

לא שבצרתה דחיה של גוף חצי אבל זו שביבמה דחיה של

-ג.נתפס שבבית היבמין כמנין גופים ככמה החשיבוה

גט לה ונתן שמעון וחזר גט ראובן לה נתן אם כך ומשום

עביד ושמעון שלה אחד בגוף דחיה עביד דראובן גט הוי

בה תיקנו א' תקנה דרק סבר ר"ג אבל שלה. שני בגוף דחיה

ומאמר בחציה גט אלא גופה בכל תפסי לא ומאמר דגט

אחר וגט הגט אחר מאמר יש כך ומשום - האחר בחציה

אחת שבבית יבמות כל דניתקו ב' תקנה סבר לא אבל מאמר

של גוף חצי נתפס לזו גט נתן דאם ר"ג סבר אלא מהשניה

גט הוי לא לצרתה גט ויתן יחזור ואם צרותיה שבכל דחיה

יבם לכל גוף גופים ככמה דהחשיבוה ג' תקנה סבר לא וכן

נתפס גט ראובן לה יתן ואם היא אחד דגוף ר"ג סבר אלא

כלל גט אינו גט לה ויתן שמעון יחזור ואם שבה דחיה צד כל

ר"ג דקאמר xn`nוהיינו xg` xn`n `le hb xg` hb oi`

וג'. ב' תקנות ס"ל דלא

ממאמר וגריעא ממאמר עדיפא פסולה ביאה מדבריוהאי

ואותם קושיות תרי לאביי קשיא דהוה נראה והתוס' רש"י

לתרץ בא ביאהא.הוא אחר "גט דיש ר"ג דקאמר הא

קש תירץומאמר" וע"ז המאמר אחר ביאה מהניא אמאי יא

ממאמר עדיפא פסולה "מאמרב.דביאה דיש ר"ג דקאמר הא

וע"ז ביאה אחר מאמר מהני אמאי קשיא וגט" ביאה אחר

קא מאי בעיני ותימה ממאמר. גריעא פסולה דביאה תירץ

דמהניא ודאי הא מאמר אחר ביאה מהניא אמאי ליה קשיא

קושייתו דעיקר ונ"ל הוא, כלום לאו מאמר דמדאורייתא

ביאה אחר "גט דיש דמדקאמר ר"ג בדברי שיש מסתירה

אחר מהניא ומשו"ה ממאמר עדיפא דביאה משמע ומאמר"

דיש ומדקאמר מדרבנן אלא אינו דמאמר מסתבר וכן מאמר

ומשו"ה מביאה עדיף דמאמר משמע וגט" ביאה אחר "מאמר

ותירץ ביאה אחר מאמר עדיפאמהני פסולה ביאה והאי

מאמרממאמר אחר ביאה מהניא ממאמרהלכך וגריעא

לי נראה תשס"ט שנת (ועתה ביאה אחר מאמר מהני הלכך

דקאמרי במאי התוס' כיוונו lc`דלזה `nrh iyextl iz`e

xn`nn inp `rixbc b"r` xn`nn `ticr d`iac `d dywz

וע"ז מאמר אחר ביאה יש אמאי לאביי קשיא לא ודאי כלומר

הסתירה עצם ליה קשיא אלא ממאמר עדיפא דביאה תירץ

מאמר דלר"ג אביי דסבר לי נראה עוד ודו"ק). ר"ג בדברי

מדקאמר לי משמע וכן מדאורייתא i`dהוי opax xen` edin

'eke da ipdn cv cga dnaiמדאורייתא הוי מאמר כלומר

צד ובחד גט בה מהני צד דבחד תקנה רבנן בה עבוד מיהו

ע"ב לקמן מדקאמר קצת משמע וכן מאמר, בה oaxמהני

edl `xiaq edlek dingp iaxe i`fr oae y"xe y"ae l`ilnb

xenb oiipw dpew xn`nהוי דמאמר כיון ליה קשיא הוה הלכך

מהניא אמאי לקנות שוים וביאה מאמר והוו מדאורייתא

ומאמר" ביאה אחר "גט יש כדקאמר המאמר אחר ביאה

אחר "מאמר יש כדקאמר ביאה אחר מאמר מהני ואמאי

וגט". ביאה

גט אחר גט אין ר"ג אמר כיצד מודהת"ר ר"ג דאף משום

בה ועשה וחזר ליבמתו גט נתן כגון גט אחר גט יש דפעמים

שבא גט חשיב שני גט דודאי גט לה נתן ושוב מאמר

קתני להכי בה, דעבד ממאמר איןלהוציאה ר"ג אמר כיצד

גט אחר כגוןגט אחדדוקא יבם לפני שנפלו יבמות שתי

לזו וגט לזו גט בינתיים.ונתן מאמר עביד דלא ר"גוכיו"ב

בקרובות ומותר בקרובותיה ואסור לראשונה חולץ אומר

ziilrn`פירש"ישניה dvilg ied dipyl ulg i`c y"ke

dcic dvilg hb epi` dipyc hbc oeikc `ziinw ixehti`l

envr xeq`i `ly opireny` daeh dvir `l` `id `ziilrn

ezvelg efe ezyexb ef `vnp dl uelgi m`y dipy zeaexwa

odizy zeaexwa xeq`eקמ"ל טובה עיצה דלאו נראה ולי ,

צריכין ואחרים בורו מי אדם ישפוך דלא קמ"ל איסורא אלא

שתיהן נמצאו לשניה יחלוץ שאם ע"א מד לעיל כדאמר להם

יחלוץ ואם החליצה מפני וזו הגט מפני זו לכהונה אסורות

לה דיהב וגט חלוצה שאינה לכהונה מותרת שניה לראשונה

כלל. הוא גט מאמרלאו אחר מאמר אין ר"ג אמר כיצד

כגון מאמר אחר מאמר יש דפעמים מודה ר"ג דאף משום

להכי מאמר, בה עשה ושוב גט לה ונתן וחזר מאמר בה עשה

מאמרקתני אחר מאמר אין ר"ג אמר כגוןכיצד דוקא

וכו' אחד יבם לפני שנפלו יבמות יהיבשתי דלא וכיו"ב

למאמר. מאמר בין גט

וכו' ר"ג לזו וגט לזו גט "נותן" מר .ונתןצ"לאמר
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ד"ה "לזו"רש"י ובעל וכו' ומאמר ביאה אחר צ"לוגט

זו ***בא"דאת לקמן. בראשונהוכן מאמר שעשה

בשניה ***ד"ה"פסולה" ותיקניכצ"ל. וכו' הך תיהוי

וכו' וגט ביאה "מהנו" לא תו וכו' מעשה "ליהני" ולא

ביאה נמצא וכו' ומאמר ביאה "מהנו" לא תו

ומאמר וקונה היא וכשרה בתחילה "שלאחריו"

***ד"ה"דבתרה" דר"גכצ"ל. עליה דפליגי ורבנן

***ד"ה"ואמרי" "דהאי"כצ"ל. וכו' פסולה ביאה והאי

אמצעית ***ד"הביאה ולדבריכצ"ל. וכו' אומר אתה וכן

" אסורין שניהם אחדחכמים לה וחולץ בקרובותיה

***ד"המהם" ולאכצ"ל. וכו' תיובתא תיהוי לימא

זיקה לאפקועי "חליצתה" ***ד"האלימא ישכצ"ל.

פקעה ולא "זיקה" אלימא כצ"ל.זיקה

וכו'תוד"ה תופס שאין הוא דסברא וכו' ממאמר עדיפא

ממאמר עדיפא לא פסולה ביאה דלעולם תתרץ ולא כלומר

את שחילקו דכמו משום היינו מאמר אחר ביאה דיש והא

כך מאמר גופה ובחצי גט תפיס גופה בחצי לשנים היבמה

גופה ובשליש גט תפיס גופה בשליש לשלושה גופה חילקו

ביאה, תפסה האחר גופה ובשליש מאמר תפיס האחר

תופס שאין הוא עצמוהביאהדסברא צד אותו אלא

לקנות דתרוייהו המאמר אלאשתפס גופה חילקו ולא

תפסי ומאמר וביאה לקניה ומחצה לדחיה מחצה לשנים

ש"מ מאמר אחר ביאה ומדיש דקניה צד באותו תרוייהו

***בא"ד ממאמר. עדיפא "דעדיפא"דביאה משום והיינו

"קניא" לא ביאה אבל ***בא"דממאמר דישכצ"ל.

פסולה ביאה אחר ליתא.ביאה שלפנינו בקונטרס

ע"ב ישגמראנא סברי רבנן זיקה אין סבר ומדר"ג

וכו' סיפא וקתני c"qwפירש"יזיקה xnelk iz` iieyw`l

dwifa ibilt ikd hb xg` hba b"x` opax ibiltc ikid ikc

dil opirny `l ediizlinnc b"r`eכיון תימה והוא

יניח למה זיקה יש דסברי שמעינן לא דרבנן דממילתייהו

ועוד הונא, רב בר רבה על ויקשה זיקה יש סברי דרבנן הגמ'

בגט והכא זיקה אין סברי רבנן בין ר"ג "בין משני קא מאי

בקצרה לשנויי ה"ל קמיפלגי" מאמר אחר ומאמר גט אחר

לעיל דתירץ דהא ונ"ל זיקה. אין סברי נמי jlרבנן xn`

xaq b"xe dwif yi xn`c o`nc `ail` `p` ixn` ik l`eny

dwif oi`צרה נפטרה לא הגט לבעלת חלץ אם לעולם ה"ק

לראשונה" "חולץ דאמר ור"ג זיקה יש דאמר למאן והיינו

אתא דר"ג ונמצא זיקה דאין לאשמועינן אתא צרתה ופוטרת

דקאמר רישא תרתי ופוטרתulegdpey`xlלאשמועינן

הגט לבעלת חלץ ולכך זיקה דאין לאשמועינן אתא צרתה

דקאמר וסיפא צרתה dipyנפטרה zeaexwa xzeneאתא

אדעתיה הגמרא אסיק לכך גט, אחר גט דאין לאשמועינן

זיקה אין סבר בהאימדר"ג לאשמועינן אתא מדר"ג

זיקה דאין ברייתארבנןברייתא בהאי עליה סברידפליגי

זיקה מילייש בתרי עליה למיפלג אתו רבנן דמסתמא

רבנן דקאמרי רישא ברייתא בהאי ר"ג `xeqדאשמועינן

odizy zeaexwaוסיפא גט אחר גט דיש לאשמועינן אתו

odnדקאמרי zg`l dvilgeזיקה דיש לאשמועינן אתו

דתרוייהו וזיקה גט בעלות ששתיהן הכא דוקא כלומר

בעלת כשאחת אבל צרתה ופוטר מהן לאחת חולץ קלישא

דיש צרתה נפטרה לא הגט לבעלת חלץ אם לא ושניה גט

ומשני בגטזיקה, והכא זיקה אין סברי רבנן ובין ר"ג בין

מיפלגי מאמר אחר ומאמר גט עליהאחר רבנן פליגי לא

עליה. פליגי לא זיקה ביש אבל מילתא בחדא אלא דר"ג

זיקה*** אין סברי "רבנן" בין "ר"ג" ורש"יבין כצ"ל

זיקהגריס אין לרבנן בין לר"ג גריסבין אבלסבריולא

דגריס שלנו שבדפוס "לרבנן"גירסא בין "לר"ג" בין

משובשת.סברי ודאי

אחיות "שתי" נשואין מהם שנים אחין כצ"ל.שלשה

שני*** ביאת ביאה אינה ראשון ביאת נמי("ואם"

ביאהנמחקת) ומילתאינה לשוןנמיכצ"ל דאינה נמחקת

*** גמ'. לשון אלא "כמאמר"ברייתא תשע בן ביאת והא

כצ"ל.שויוה

ויבמה יבמין בשני מאמר אחר מאמר יש אומר עזאי בן

אחד ויבם יבמות בשתי מאמר אחר מאמר ואין לעילאחת

בגט חכמים תיקנו תקנות שלוש סברי דחכמים פירשנו

ומאמרא.ובמאמר בחציה גט אלא גופה בכל תפסי דלא

אחר וגט הגט אחר מאמר יש כך ומשום - האחר בחציה

כךב.מאמר ומשום - מהשניה אחת שבבית יבמות כל ניתקו

גט דכשנתן גט הוי לצרתה גט ונתן וחזר לזו גט נתן אם

אבל זו שביבמה דחיה של גוף חצי אלא נתפס לא לראשונה

נתפס לא שבצרתה דחיה של גוף ככמהג.חצי החשיבוה

ראובן לה נתן אם כך ומשום - שבבית היבמין כמנין גופים

בגוף דחיה עביד דראובן גט הוי גט לה ונתן שמעון וחזר גט

סבר ר"ג אבל שלה, שני בגוף דחיה עביד ושמעון שלה אחד

אלא גופה בכל תפסי לא ומאמר דגט בה תיקנו א' תקנה דרק

אחר מאמר יש כך ומשום - האחר בחציה ומאמר בחציה גט



eaydnlg`eשט ע"א נב

יבמות כל דניתקו ב' תקנה סבר לא אבל מאמר אחר וגט הגט

חצי נתפס לזו גט נתן דאם סבר אלא מהשניה אחת שבבית

לא לצרתה גט ויתן יחזור ואם צרותיה שבכל דחיה של גוף

לכל גוף גופים ככמה דהחשיבוה ג' תקנה סבר לא וכן גט הוי

נתפס גט ראובן לה יתן ואם היא אחד דגוף סבר אלא יבם

גט אינו גט לה ויתן שמעון יחזור ואם שבה דחיה צד כל

עזאי בן דסבר ורבנן ר"ג בין להכריע אתא עזאי ובן כלל.

הלכך - היבמין כמנין גופים ככמה להחשיבה תיקנו ג' תקנה

אחת ויבמה יבמין בשני מאמר אחר מאמר זהיש שיבם

מאמר לו נתפס זה ויבם שלה ראשון בגוף מאמר לו נתפס

ב' תקנה את סבר לא אבל כרבנן, והיינו שלה שני בגוף

סבר אלא מהשניה אחת שבבית יבמות כל מאמרדניתקו אין

אחד ויבם יבמות בשתי מאמר מאמראחר דעשה דכיון

והיינו שבבית היבמות בכל קניה של גוף חצי נתפס זו ביבמה

כר"ג.

שויוה "כמאמר" פסולה ביאה כצ"ל.והא

ד"ה "זקוקתו"רש"י אחות משום וכו' עמו כצ"ל.אשתו

הנשמה***ד"ה הלזו הארץ כמו שיושבתהלזו כלומר

התנאים משתמשים כלל שבדרך לומר רש"י כוונת שממה

היבמה את מתירין אינם שב"ש כאן אבל "הזו" בלשון

בעל בלא שוממה יושבת זו כלומר "הלזו" לה קרו להתייבם

כשהיא אבל "הזו" אומר מקום בכל מצינו במקרא שאף

***ד"ה "הלזו". אמר וכו'שוממה ר"ש להם אמר

מאמר אחר "כמאמר" ליה והוה וכו' ידו על "פוסלה"

***ד"ה ראשוןכצ"ל. ביאת אם שמעון רבי להם אמר

לגמרי "וקניה" כצ"ל.ביאה

"פוסלה"תוד"ה דשני קמא תנא וקאמר וכו' ביאת אי

***בא"ד דאורייתאכצ"ל. כעין רבנן "דתקון" דכל

***בא"ד"תקון" "ומהניכצ"ל. כרחה בעל עליה בבא

דביאת כצ"ל.ואע"ג"

"דעשה"ד"ה אמתניתין דלקמן וכו' אומר עזאי בן

עזאי כבן דלא מתניתין קאמר וכו' בזו ומאמר בזו מאמר

ע"א נג לקמן גרסי התוס' efaכצ"ל, xn`ne efa xn`n dyr

i`fr oak `lc oizipzn 'eke.שלנו הדפוס כגירסת ולא

יבמין***בא"ד שני בין דקתני אסיפא סמיך ולקמן

אחת ***בא"ד"ליבמה" "קאמר"כצ"ל. דעלה לפרושי

עזאי כבן דלא דמוכיחינןמתניתין הא ודאי פירוש כצ"ל

יבמין שני "בין דקתני מהסיפא הוא עזאי כבן דלא דמתניתין

אינה הבבא כל שלא לומר רוצה הגמ' מיהו אחת" ליבמה

בזו ומאמר בזו מאמר דקתני זה סעיף דוקא אלא עזאי כבן

***בא"ד הזה. הסעיף על דבריו את הגמ' קבע וישלהכי

וכו' בהם שכתוב כרש"י.ספרים ודלא ר"י כדברי ומוכח

שייךד"ה לא "א"כ" ידיע מידע וכו' פסולה ביאה

***בא"דלמיגזר תנאכצ"ל. שום מישתמיט דלא

***בא"ד"דלימא" נחמיהכצ"ל. לרבי רבנן תקינו אמאי

מידע וחליצה דביאה "דכיון" ביבמה כלל ומאמר גט

להוציא גט" "למימר ליכא ***בא"דידיע אבלכצ"ל.

שקונה בשביל ומאמר הגט אחר שיאמרו טעו לא בהא

גמור(כצ"ל) קנין שביאהביאה מחמת לומר טעו לא כלומר

ומאמר גט אחר גמור קנין קניןביאהתקנהקונה כן כמו

אחריהם לבעול ויבוא וחליצה ביאה אחר (כצ"ל)גמור

עדיפי וביאה דחליצה ידעי ודאי (כצ"ל).דהא

ע"א הואגמראנב גט אחר גט ikeפירש"יהאי dinza

yxtne 'eke xg` hb yi `"kge `yix ipzwc hb xg` hb edf

xn`n xg` hb epiidc 'eke xn`n dyr cvikדלפי לי וקשיא .

דמשני הא כדאמרןפירושו גט אחר גט כדאמרןה"ק היינו

yxit `l oizipznae 'eke b"x` cvik lirlc `zixaaוהוא

כך על שסומך מפני דבר איזה יפרש לא דמתניתין תימה

משני אמאי א"כ ועו"ק בברייתא, מפורש וכו'שהדבר ה"ק

מאמר עשה התרתן מצות כיצד אחת" ויבמה אחד "יבם

עשהוכו' התרתה מצות כיצד מאמר אחר גט למימר ה"ל

בתירוץ הזכיר ואמאי וכו' אחת"מאמר ויבמה אחד ."יבם

פירושו דכך הואונ"ל גט אחר גט בהאיהאי דודאי אע"ג

דקתני גט אחר גט נמי מפרש dkixvכיצד xn`n dyre hb ozp

dvilge hbדקתני גט אחר גט לאו האי מ"מ גיטין תרי והיינו

hbרישא xg` hb yi `"kgeבזו גט עשה אם פירושו דהתם

אחד ביבם והיינו גט האחרון גט הוי בצרתה גט ועשה וחזר

דקתני הא אבל אחת ויבמה יבמין שני או יבמות ozpושתי

dvilge hb dkixv xn`n dyre hbויבמה אחד ביבם מיירי

לאפקועי אלא הוא עצמו בפני גיטא לאו בתרא גט והאי אחת

ומשני וחכמים, ר"ג איפליגו לא ובהא הוא בה דעבד מאמר

מאמרא"ר אחר ומאמר הגט אחר גט ה"ק יהודה

לזוכדאמרן גט נתן גט" אחר "גט נשמע שהוא כמו כלומר

שני או יבמות ושתי אחד יבם והיינו לצרתה גט ונתן וחזר

לבארו צריך ואין אחת ויבמה אחתיבמין ויבמה אחד יבם

וכו' מאמר עשה התרתן מצות ***כיצד "מצות". כיצד

אםהתרתן פירושו והכי היא נכונה וגירסא הב"ח הגיה כך
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- גט לה נתן ולא לה חלץ אפילו ביבמתו מאמר עשה

מיהו לשוק, הותרה התרתןמדאורייתא "מצות" כיצד

התרתן כיצד לכתחילה להכלומר ונתן ביבמתו מאמר עשה

חליצה הימנו צריכה להגט למיתב בעי לכתחילה כלומר

בכל וכן לכתחילה התרתה מצות וזוהי חליצה קודם גט

הבבא.

לרב ליה מסייע לימא כמצותה ה"ז ובעל מאמר עשה

וכו' כמצותהמדקתניהונא "זו" זוהרי דוקא משמע

ומשני הונא, כרב והיינו בעל ואח"כ "זו"שקדש אף אימא

***כמצותה בועלכצ"ל. ואח"כ מקדש "יבמה" מצות

שיב עמ' עריות הלכות כט סי' גדולות הלכות בספר הוא וכן

יבום הלכות ח"א זרוע ובאור ע"ב יז יבמות וברי"ף

ח"ג כה נתיב אדו"ח תולדות ירוחם וברבנו תרנ סי' וקידושין

גריס גופא) (גבי לקמן אבל ראשונים, ועוד ב טור ריט דף

בועל ואח"כ מקדש "יבמין" הלכותמצות בספר הוא וכן

וברא"ש שכז ועמ' שכג עמ' יבו"ח הלכות לא סימן גדולות

אבל קיח, סי' ח"א מהרי"ט ובשו"ת ב סי' פ"ה יבמות

וברי"ף לה סימן א שער ח"ג צדק שערי הגאונים בתשובות

ד"ה ע"ב יב קידושין ובריטב"א יט סי' פי"ב יבמות וברא"ש

ע"ב לז דף יבמין כתובת כ אות העיטור ובספר מנגיד דרב

דין הילכות ד"ה תתצד סי' ח"ד ובראבי"ה ייבום מצות ד"ה

גרסינן וסידורן בועליבום ואח"כ מקדש "יבום" מצות

*** וישרה. נכונה גירסא כלוהיא מר דאמר כיון סד"א

יבמיןהעושה(כצ"ל) זיקת הימנו פרחה ביבמתו מאמר

ונישואין אירוסין זיקת עליו (ד"הוחלה ע"ב כט לעיל

יבמה קנין דהוי משום דטעמא פירשנו אומר) שאני אין א"ל

לותר אדם יכול דבקניינים אחיו עם הסכים כך כאילו והוי

קרא דאמר משום דפירש מצאתי ובריטב"א לקנות, זכותו על

dy`l el dgwle dilr `eai dnaiיבוא "יבמה פעמים כלומר

קונה לאשה" לו "ולקחה ופעמים בביאה אותה קונה עליה"

דא"כ תימה והוא בכסף דהיינו דעלמא נשים כלקיחת אותה

*** כב"ה. ודלא כב"ש מדאורייתא הוי לאומאמר אימא

עביד אחיומצוה דאשת ואע"ג הוא בעלמא אשה קונה אלא

מ"מ דעלמא אשה בקניין ובין בייבום בין לו והותרה הוא

עביד ייבום מצות לאו דאיןאימא המת בנחלת יזכה ולא

ייבום מצות כשמקיים אלא המת בנחלת זוכה קמ"להאח

פרחה לא יבמין מצות ממנו דפרחה דאע"ג קעביד דמצוה

ודאי אבל בביאה אותה קונה שאינו שבה הקניין מצד אלא

עליה בא אם אלא ייבום ממצות להפקיעו לגמרי פרחה לא

ייבום. מצות קיים

קנה מאמר ועשה בעל בהואם שעשה אחר ואם משמע

דעבד מאמר דהאי - קנה מאמר בה ועשה חזר ובעל מאמר

מיתמה וקא מידו, הפקיעה קנהלא מאמר ועשה בעל אם

מידופשיטא(כצ"ל) מפקיעה המאמר קניהדאין דהא

"בעלבביאה גריס שכז) עמ' יבו"ח הל' לא (סי' ובה"ג .

הונא רב דקאמר הא פי' לה" דקני הוא מביאה מאמר ועשה

קנה מאמר ועשה בעל לאואם בעל דאם לגמ' ליה משמע

מיתמה קא להכי מאמר בה שיעשה עד ועשהקנה בעל

אלאמאמר לה קני מאמר משעת להלאו דקני הוא מביאה

*** מאמר. בה לעשות צריך ואינו גמור לוקהקניין והתניא

מדרבנןומשני מרדות דקתנימכת ברייתא דמצא כיון תימה

לרב ליה מסייע אמר לא אמאי לוקה מאמר עשה לא דאם

"והאיתמר" צ"ל ואולי הונא דרב כוותיה תניא או הונא

לוקה.

דמקדש "ואמאן" בביאה דמקדש "אמאן" מנגיד דרב

וכו' שידוכי בלא דמקדש "ואמאן" בכולםבשוקא וכן

מלקהאמאןצ"ל רב היה בביאה שקדש מי את רק לא פי'

ואת בידו שסייעו מי כל ואת לכך שהכין העדים את גם אלא

קדושין ובגמ' בכולם וכן בשוקא המקדש לעניין וכן האשה

גרסינן ע"ב ycwncיב lre `weya ycwnc lr cibpn axc

'eke d`iaaהוא הסדר ע"ב יב ובקדושין כדברנו. אמאןוהוא

בשוקא בביאהואח"כדמקדש דמקדש אמאןואח"כאמאן

שידוכי בלא דמקדשדמקדש אמאן כי נכון סדר והוא

כמו הם עניינא חד שידוכי בלא דמקדש ואמאן בביאה

בסידורן. טעו ואצלנו ובישועתו בע"ה לקמן שנפרש

בשוקא*** דמקדש אמאן מנגיד כולםדרב נהגו והיום

אלא רב. קהל בפני שמקדשין דהיינו בשוקא שמקדשין

מקודם הדבר את תיכנן כשלא הוא בשוקא לקדש שהאיסור

באותו מיד לקדשה ורוצה פתאום בפתע בשוק אותה ראה רק

עד להמתין סבלנות לו ואין תוקפו שיצרו כמי ונראה מקום

כעין פריצותא והוי שנים, בפני שם ויקדשנה לביתו שיביאנה

(הלכות הרמב"ם וכלשון תורה מתן קודם שהיתה פריצות

ה"א) פ"א weyaאישות dy` rbet mc` did dxez ozn mcew

epia dlreae ezia jezl dqipkn dze` `yil `ide `ed dvx m`

dy` el didze envr oialכמה הדבר שמתכננים היום אבל

המתין שהרי בשוק אפילו לקדשנה יכול מראש חודשים
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*** פתאום. בפתע בשוק קדשנה ולא זה ואמאןלדבר

שידוכי בלא דמקדש ואמאן בביאה שלאדמקדש כדי

מיד עליה בא שהיה תורה מתן שקודם פריצות כאותה יראה

שני לעבור שיצטרך רב תיקן לכן, קודם שלב שום בלא

שיראנה שידוך הראשון ביום עליה, שיבוא קודם שלבים

ורק בכסף יקדשנה אחר וביום אביה עם או עמה וידבר

רב מנגיד ולכך עליה. לבוא לו מותרת תהיה אמאןאח"כ

בביאה אלאאפידמקדש עבר לא שהרי מקודם ששידך לו

וכן השידוך, שלב דהיינו הביאה קודם אחד אמאןשלב

שידוכי בלא אלאדמקדש עבר שלא בכסף קידשה אפילו

לפי פירשתי כסף, קידושי דהיינו הביאה קודם אחד שלב

פריצותא. משום ד"ה ע"ב יב קדושין בתוס' ר"י שיטת

דרבנן*** שליחא דפקיר ורש"יבשליחאצ"לומאן

גרסי דרבנןוהתוס' בשליחא ע"בדמתפקר יב ובקדושין ,

דרבנןגרסינן שלוחא מדמצער סי' ה"ג בספר הוא וכן

ברי"ף אבל קדושין, ברי"ף הוא וכן תל עמ' קדושין הלכות

גריס דרבנןהכא שלוחא ***דמבזי בבי. דדאיר חתנא ועל

בביתחמוהי גר היה ירמיה שרבי ע"א קיב קמא בבבא מצינו

ונראה ומצפצף. פה פוצה ואין העולם היום נוהגים וכן חמיו

ונשארה חמיו שמת אחר אלא חמיו בבית לגור אסרו דלא לי

בהאי נראה וכן עבירה, לידי לבוא שקרוב בבית לבד חמותו

ועיין עיי"ש מהבית יצא חמיו דכשמת ירמיה דרבי עובדא

*** חמיו. בבית הדר דייםבתוד"ה הוה מידם ההוא

ע"במחמתיה יב בקדושין אבל וברא"ש ברי"ף גם הוא כן

מיניהגרסינן חמתיה דיימא הות רש"ימידם גריס וכן

אבלמידםהכא. בעבירה ראוהו לא כלומר הוא דומה לשון

בעבירה. חמותו עם שמתנהל ולקרוביו לשכניו נדמה

כסף שוה או כסף לה נתן מאמר כיצד הרית"ר לה ואמר

עמ' יבו"ח הלכות לא סי' ה"ג בספר פסק כן לי מקודשת את

יבמין. במאמר לי התקדשי לה דאומר פירש רש"י אבל שכז,

כסף שוה או כסף לה גורס"נתן" בסיפאנותןהרי"ף וכן

וכו' אנא לה "כותב" כיצד יבמין כתובת פירששטר .

דקתני ברייתא דהאי כסףהרי"ף שוה או כסף לה ב"שנותן

תימה הוא ובעיני שו"פ, או פרוטה לה נותן לב"ה אבל היא

דקדושין קמא במשנה גרסי נמי ב"ה דהא sqkaגדול zipwp

d`iaae xhyaדנחושת פרוטה היינו דכסף מפרשי אינהו רק

כסף כתיב והתם עפרון משדה כסף קדושי ילפי ב"ה אף דהא

*** וכו'בהדיא. הנייר על לה כתב כדאמרן כיצד בשטר

`zxnפירש"י sqk iyecwc oeik `de dinza cvik da opiede

lk x`yk inp xhy opirny `linn miyp x`yk sqk dl ozp

lr e` xiipd lr azk oiyecwa xn`ck `nlra oiqexi` xhy

'eke zycewn z` ixd t"ey ea oi`y t"r` qxgdופירושו .

ושונה חוזר דכסף מאמר כיצד דשנה דאע"ג חדא גדול תימה

אשה גבי ע"ב ה בקדושין קתני נמי דהכי דשטר מאמר כיצד

eke'דעלמא sqk dey e` sqk dl ozp sqka cvikושנה וחזר

ע"א) ט eke'(שם qxgd lr e` xiipd lr dl azk cvik xhya.

דקתני (דהכא) זו ברייתא בסוף הגמ' שונה היה מה ועוד

או הנייר על לה "כתב שונה היה אם כיצד" "בשטר רישא

משני מאי א"כ לי" מקודשת את הרי החרס שטרעל ה"ק

וכו' פלוני אנא לה כתב כיצד יבמין ברייתאכתובת הא

בשטר אלא קמיירי יבמין כתובת בשטר ולאו הכי קאמרה לא

אנא לה "כתב הברייתא בסוף שונה הוה ואי דיבמה, מאמר

ולפרנסה לזונה עלי יבמתי פלונית ית קבילית פלוני בר פלוני

מיתמה קא מאי א"כ וכו'כראוי" כדאמרן כיצד האבשטר

שונה הוה דודאי ונ"ל כלל. עסקינן מאמר בשטר לאו הכא

פלונית ית קבילית פלוני בר פלוני אנא לה "כתב בסיפא

קמיירי יבמין כתובת ובשטר כראוי" ולפרנסה לזונה יבמתי

קתני שברישא מחמת שוהרק או כסף לה נתן מאמר כיצד

קתניכסף כיצדוהדר כיצדובשטר קבעי דהכי ליה משמע

מיתמה קא להכי יבמין להשטר כתב כדאמרן כיצד בשטר

את הרי שו"פ בו שאין אע"פ החרס על או הנייר על

לי מסייםמקודשת אלא הכי מסיים לא תנא dlוהאי azk

'eke ziliaw ipelt xa ipelt `p`יבמין שטר זה דקבעיואין

ומשני כיצד" "בשטר יבמיןברישא כתובת שטר ה"ק

וכו' ***כיצד לרישא. תשובה סיפא "לזונה"והוי

כראוי ***ולפרנסה עלכצ"ל. כתובתה שתהא ובלבד

הראשון בעלה זוהינכסי אלא יבמין בכתובת הכי כתבי לא

תיקנו לא יבמין דבכתובת דהא לומר הברייתא של הערה

רק אלא דעלמא אשה בכתובת כמו כתובה תנאי כל שיכתוב

כתובה לה כשיש דוקא זה – ולפרנסה לזונה התחייבות

לית אי אבל הנשואין מן יבמה שהיא כגון הראשון מבעלה

חייב האירוסין מן יבמה כגון הראשון מבעלה כתובה לה

דקא והיינו דעלמא, אשה כל כמו כתובה לה לכתוב היבם

הגמרא משנימפרש רבנן לה תקינו מראשון לה לית ואי

בברייתא דקתני הא iqkpכלומר lr dzaezk `dzy calae

oey`xd dlraדהיינו למימר אלא קאמר הכי למיכתב לאו

לה לית כי אבל נשואה שהיתה מראשון לה אית כי דוקא
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לעיל באורך בזה שכתבנו מה ועיין משני לה תקינו מראשון

כתובתה. שתהא ובלבד ד"ה ע"א לט

את הרי "לה" ואמר גט לה בחידושנתן הוא וכן כצ"ל

יבמות וברא"ש ע"ב פד לגיטין ובחידושיו הכא הרשב"א

*** א. אות קע סי' אה"ע ובב"י ג סי' מהניפ"ה דלא גט

איש ביבמהcכ"שבאשת מהני ***לא אתי. דלמא או

בגיטא האלאחלופי ותימה הגט, אחר יבמה ולכנוס פירש"י

הימני מגורשת את הרי לה ואמר דעלמא לאשה גט נתן אם

אינה אחר קדשה ואי מהני לא אדם לכל מותרת את ואי

דילמא חיישינן לא מדאורייתא הוי אשה דגט ואע"ג מקודשת

כשר גט לה יתן שאם חיישינן דלא בגיטא לאחלופי אתי

בגט כ"ש קדושין כאן אין שיאמרו אחר יקדשנה ואח"כ

אתי דילמא חיישינן דלא מדרבנן אלא שאינו דיבמה

דהכי ונ"ל כשר. גט אחר לכנוס ויבוא בגיטא לאחלופי

בגיטאפירושו לאחלופי אתי דלמא כזהאו דגט נאמר אם

מועיל אינו באשה דאף למימר אתו כלל ביבמה מועיל אינו

אסורה היא ובאמת לכהונה דכשרה למימר ואתו כלל כזה גט

פ"י הרמב"ם (ואומנם לקמן כדקתני מדאורייתא לכהונה

פשט מיהו מדרבנן אלא שאינו פסק ה"א גירושין מהלכות

גדולי כתבו וכן מדאורייתא דפסולה משמע הסוגיא

ברייתא האי ליה שמיע לא חנן רב בר ורבה הראשונים),

דה"ק וסבר דבריו הבין לא ולפיכך בכהונה פוסל הגט דריח

ביבמה מועיל אינו זה דגט נאמר שאם בגיטא לאחלופי אתי

כשר דגט למימר אתי הגט את לה שנתן היבם על לאוסרה

הגט את לה שנתן הבעל על לאוסרה באשה מועיל אינו נמי

ליה דאתקיף והיינו לאהדורה שרי לאשתו גט שנתן וכהן

דפסלה ה"נ בעלמא ניירא לה יהיב מעתה שלאאלא כדי

ליה ושני כשר, בגט שגירשה אשתו את לכהן להתיר יבואו

בעלמאהתם בכהונהבניירא פסיל להלא נתן אם ולפיכך

שיבואו לן איכפת ולא כלום הועיל לא ליבמה בעלמא ניירא

אשתו נאסרה לא בעלמא ניירא שנתן דכהן שנתןהכאלומר

לכל מותרת את ואי הימני מגורשת את הרי לה ואמר גט לה

בכהונהאדם ליבםקפסיל זו יבמה נתיר שאם וחיישינן

לאשתו כזה גט שנתן כהן דאף לומר יבואו זה גט לה שנתן

*** מדאורייתא. אסורה היא ובאמת ליה חנןשריא בר רבה

חנןצ"ל "רב" בר ובעירוביןרבה ע"א קנג בשבת הוא וכן

צג ושם ע"א צב ושם ע"א פו ושם ע"א סח ושם ע"ב נא

וב"ק ע"א לט וקדושין ע"ב שם ושם ע"א סב וכתובות ע"א

וחולין ע"א קי ושם ע"א נה וזבחים ע"א פג וב"מ ע"ב סו

עה ושם ע"ב עג בעירובין אבל ע"ב, יד ותמורה ע"א קכט

נדפס ע"א יח ושבועות ע"ב לד וסוטה חנןע"ב וצריךבר

חנןלתקנם רב .בר

יקחו לא מאישה גרושה ואשה למימרדתניא ה"ל לא

כא (ויקרא כמו בלבד גרושה קרא דכתב דאשכחן "מאשה"

gwiיד) `l dl` z` dpef dllge dyexbe dpnl`ויקרא) וכן

יג) dyexbeכב dpnl` didz ik odk zae(י ל (במדבר וכן

dyexbe dpnl` xcpeהכא כתב ללמד"מאישה"ואמאי אלא ,

יקחו לא מאישה אלא נתגרשה לא ***אפילו ריח. והיינו

בכהונה שפוסל גמראהגט אלא הוא הברייתא מלשון לאו

לכהונה למיפסלה אתיא לא ברייתא דהאי ללמד לה קאמר

ריח בו שיש בגט דוקא אלא לעלמא מתירה שאינו גט בכל

מרחי דאינשי לעלמא התירה ולא ממנו שגירשה זו כגון הגט

התנאי נתקיים ולא תנאי על גט לה כשנתן אבל גט ריח ביה

בו. אין הגט ריח דאפילו לכהונה פסלה לא

ד"ה "בעצתן"רש"י ראש קלות שנהג וכו' לוקה והתניא

קנה ***ד"הולעולם וכו'כצ"ל. בשוקא דמקדש ואמאן

"הוא" ופריצות זילות ***ד"הדמנהג מידםכצ"ל.

דיימא ***ד"ה"הות" קידשכצ"ל. ואם כיצד ובשטר

בו "כותב" כיצד ***ד"הבשטר דתיקוםכצ"ל. וכו' מהו

יבנה בלא כצ"ל."עלייהו"

ואח"כתוד"ה וכו' אלא קני "דלא" דס"ד וכו' בעל אם

***בא"ד"בועל" שפירכצ"ל. וידע לוקה והתניא ופריך

לוקה קנאהדמדרבנן לחודה בביאה ודאי דמדאורייתא

***בא"ד דהכא. ובמתניתין קדושין בריש ומשניכדתנן

פריצותא "משום" מדרבנן מרדות כצ"ל.מכת

משמעד"ה "יוסף" דרב אע"ג גיטא עייןדמבטל כצ"ל

ברש"ש.

וכו'ד"ה היה אפילו אגיטא מודעא לתוס'דמסר קשיא

יצטרך ולא מודעתו שיבטל ליה לימא רב ליה מנגיד אמאי

ומתרצי וכו'להלקותו, מבטל היה .אפילו

דרבנןד"ה "בשליחא" ***בא"דדמתפקר שמאכצ"ל.

עצמו יהודה רב את שביזה משום עליו כלומרהחמיר

דלעולם להלקות יש דרבנן שליחא דבכל ראיה אין ולפי"ז

אותו מלקים ב"ד בשליח במתפקר דדוקא כרש"י לך אימא

רב משום אלא הוא שליח משום לאו יהודה דרב וההוא

עצמו. יהודה
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ביאהד"ה דצריך ביבמה דאפי' אר"ת בביאה דמקדש

כצ"ל.הוא"פריצותא"

אתיאד"ה "אלעזר" כר' אר"ת החרס על או הנייר על

כצ"ל.

שו"פד"ה בו אתשאין כותב שהבעל קידושין גבי הכא

קתני אמאי ברור t"eyהשטר ea oi`y t"r`דאע"פ ללמד

שו"פ מטעםשאין מקודשת כסף משום מתקדשת ואינה

דקידושין.שטר בפ"ק לך מכורה שדי גבי מיהו

בו שאין אע"פ נקט אמאי תימה שטר נותן שהמוכר

בושו"פ היה אפילו השטר את הנותן הוא שהמוכר דכיון

השדה שתיקנה דכדי כסף משום נקנית השדה אין שו"פ

***בא"ד פרוטה. למוכר יתן שהקונה צריך כסף משום

המקנה ספר את "תיתי" אחרי נתינה ביה כצ"לדכתב

טז לב בירמיה הוא jexaפסוק l` dpwnd xtq z` iziz ixg`

xn`l dixp oaנתינה לשון "תיתי" ביה דכתיב ס"דוכיון

שו"פ משו"פ.דליבעי פחות נתינה דאין

"שמא"ד"ה גט דאינו אמרינן וכו' אגרשנה לכשאכנסנה

***בא"דיאמרו "אינו"כצ"ל. דקאמר דהתם נראה ואין

***בא"דגט כללכצ"ל. גט הוי דלא אבלמשמע מדרבנן

גט. הוי ודאי מדאורייתא

ע"ב שאיןגמראנב מפני גט "אינו" בעלמא ולאשה

לגרשה דכתיבבידו פי' "ozpe"כצ"ל zezixk xtq dl "azke"

dciaהכת אחר שמיד דבעינן להמשמע ליתן ראוי יהיה יבה

דמאחר פירש גירושין מהלכות בפ"ג הרמב"ם אבל מיד.

שנכתב כגט זה הרי גירושין בת היתה לא כתיבה שבשעת

אמרה והתורה גירושין לשם zezixkשלא xtq dl azke

תוד"ה עיין אחרת בדרך פירשו והתוס' גירושין, לשם משמע

בעלמא. ביהולאשה דאגידא כיון מהו לוליבמתו וזקוקה

אסורה ותהיה זיקתו להפקיע זה גט לה ליתן הוא ראוי ליבום

כתיבה אחר מיד לה ליתנו שיכול וכיון מדרבנן לייבום עליו

מיקרי גיטא האי dciaומהני ozpe 'ebe dl azkeדההוא ואע"ג ,

דדרשינן הא שהרי לן איכפת לא מדרבנן אלא מהני לא גיטא

ראוי יהיה כתיבה אחר שמיד שצריך בידה ונתן וגו' לה וכתב

מדרבנן. אלא הוי לא נמי בו דלאלגרשה כיון דלמא או

לא מאמר בה dglyeדכתיבעבד dcia ozpe 'ebe dl azke

לשם נתינה תהיה לכתיבה הסמוכה נתינה דהאי בעינן

יתן שאם אע"ג יבמתו והאי קידושין להפקיע כלומר שילוחין

מ"מ עליו ואסורה זיקתו מפקיע כתיבתו אחר מיד זה גט לה

נמצא מאמר בה שיעשה עד הוא קדושין לאפקועי לאו

מיקרי לא dglyeדהשתא dcia ozpe.

רמי קא זיקה עילוי בפנימאמר מציאות יוצר המאמר אין

היתה המאמר דקודם הזיקה את מחזק המאמר אלא עצמה

אלימתא זיקה נהיתה המאמר ואחר קלישא ליהזיקה והוה

אשה חצי ונמצאתכמגרש המאמר את נוטל גט לה דכשנותן

כמגרש זה והרי שלם דבר הגט נטל לא אבל נחלשת הזיקה

אשה, קאיחצי לחודיה והאי קאי לחודיה האי דלמא או

מציאות באשה יוצר אלא הזיקה את מחזק אינו המאמר

דברים שני בה יש מאמר בה שנעשה אשה ונמצאת חדשה

את נוטל הוא הרי גט לה וכשנותן ומאמר זיקה נפרדים

חצי כמגרש הוי ולא שלם דבר ביטל שהגט ונמצא המאמר

אשה.

כיון "היא" עקיבא רבי ***ואי בעלהכצ"ל. יוכל לא

שלחה אשר הראשוןהראשון בעלה יוכל לא למיכתב ה"ל

לדרשה מייתר שלחה" "אשר והאי לקחתה אחרלשוב

אסירהשילוח לאחר נישאת שלא דאע"ג אחת לך יש למימר

יבמה. והיינו בעלה על

ליבמתו החולץ אידך הרבוכו'תניא אהובנו ידידנו הקשה

הגמ' הביאה אמאי הי"ו שומר וכו'משה החולץ אידך תניא

דלעיל, הברייתא על כלום מוסיפה זו ברייתא אין הא

קתני דלעיל שבברייתא מפני לו חכמיםותירצתי אבל

בזמן אימתי אומר ואני כלום חליצה אחר יש אומרים

לפרשוכו' אלא אחכמים לאיפלוגי אתא לא דרבי ומשמע

הגמ' הביאה לפיכך ליבמתודבריהם החולץ אידך תניא

בין וחכ"א וכו' קדשה אם אומר רבי וקדשה וחזר

וכו' אחכמים,שקדשה לאיפלוגי אתא דרבי מינה דמוכח

בהדיא קתני לא וכו' ליבמתו דהחולץ ברייתא דבההיא וכיון

לפיכך עקיבא" רבי לדברי אלא אמורים הללו הדברים "אין

תניא למימר הגמ' ובעי ר"ע דברי זו יהודה רב דאמר לעיל

דלעיל הברייתא את הגמ' הביאה הכי `oiנמי iax xn`

'eke elld mixacd.בין אישות לשום שקדשה בין וחכ"א

גט הימנו צריכה יבמות לשום שרושקדשה לא חכמים אף

כיון משום עובר עליה שיבוא ביאה דכל אצלו להשהותה ליה

דאם אומר ואני זצ"ל, הרב מורי מפי יבנה לא שוב בנה שלא

עובר דאינו אצלו להשהותה יכול ראשונה ביאה עליה בא

דהיא ראשונה בביאה אלא יבנה לא שוב בנה שלא בכיון
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בשאר אבל ע"ב כ לעיל כדאיתא בניה ומיקריא ייבום מצות

בניה. מיקרו ולא ייבום מצות ליכא ביאות

הגר בנכסי כעודר משנה"עשאוהו" במגיד הוא וכן כצ"ל

לך יש "עשאוהו" מדקאמר הי"ג, פ"ב ומתנה זכיה הלכות

הדין דמעיקר לחכמים מודה רבי דאף סבר יוסף דרב ללמוד

חכמים רק גט הימנו צריכה יבמות לשם קדשה אפילו

קני דלא הן שלו וכסבור הגר בנכסי כעודר "עשאוהו"

דכיון משום דטעמא ונ"ל קדושיו, את חכמים הפקיעו

לשם א"כדקדשה קדושין דהוי חכמים יאמרו אם יבמות

חולץ דלכתחילה למימר אינשי ויבואו ייבום מצות זה קיים

ניתרת יבמה שאין מאחת) (חוץ שבבית היבמות לשאר

את חכמים הפקיעו לפיכך לזו, מייבם והדר חבירתה ביבום

אדעתא דמקדש דכל ייבום מצות קיים שלא ונמצא קדושיו

בה כשעשה ודוקא ע"א, ג בכתובות כדאיתא מקדש דרבנן

מודה רבי אפילו עליה בא אם אבל קדושין דהיינו מאמר

ודוקא ייבום מצות אלא קדושין זה אין עליה בא דאם דקנה

קדושיו לאפקועי רבנן ומצו דרבנן אדעתא הוי כשמקדש

אלא דרבנן אדעתא מקיים אינו ייבום מצות כשמקיים אבל

*** דאורייתא. גראדעתא של וכסבור זה גר בנכסי לעודר

"הן" פ"האחר קמא בבא אשרי בהגהות הוא וכן כצ"ל

א. הגהה ה סימן

רמי קא זיקה עילוי מאמר סבר מאמררבי רבנן כשתיקנו

שהמאמר אלא עצמה בפני מציאות המאמר שיצור תיקנו לא

הזיקה את לזיקהיחזק אפקעתה חליצה וכברואתאי כלומר

לא זיקה שאין זה ובכגון הזיקה את והפקיעה חליצה באה

זה. למאמר גט צריכה ואינה מאמר חכמים ורבנןתיקנו

קאי לחודיה והאי קאי לחודיה האי מאמרסברי כשתיקנו

שיצור תיקנו אלא הזיקה את המאמר שיחזק תיקנו לא

עצמה, בפני מציאות חליצהמעיקראהמאמר אילוקודם

מהני לא מי יבמין במאמר לי התקדשי לה ויהיואמר

ומאמר זיקה דברים שני חליצההשתאביבמה נמיאחר

שאחרמהני מאמר אביי ומדהשוה מאמר. רק בה ויהיה

אלא קדושיו דאין משמע חליצה דקודם למאמר חליצה

והא מדרבנן אלא אינו חליצה דקודם מאמר דהא מדרבנן

חכמים meylדאמרו dycwy oia zeyi` meyl dycwy oia

hb epnid dkixv zenaiפירושו והכי הוא dycwyלצדדין oia

zeyi` meylמדאורייתא zenaiמקודשת meyl dycwy oia

נמי דאיהו דלקמן לרבא לומר צריך וכן מדרבנן, מקודשת

וכיון חליצה דקודם למאמר חליצה דאחר מאמר השוה

חליצה דאחר מאמר אין כרבא והלכתא כחכמים דהלכתא

זה מאמר אחר ואם כלום אינו מדאורייתא אבל מדרבנן אלא

מדאורייתא. ממזרים אינם ממנו בניו לזר ונישאת הלכה

פליגי לא כו"ע יבמין במאמר לה דאמר אי אמר רבא

לחודיה"דמהני" והאי קאי לחודיה האי רבא דסבר כצ"ל

*** וכו'. מדרבא ליה ותפשוט לעיל כדאמרינן התקדשיקאי

יבמין בזיקת יבמיןלי זיקת תתחזק קידושי ידי על משמע

כבר, עלייך זיקהשיש יש סבר אומררבי וכשהיבם

זיקת תתחזק קידושי ע"י כוונתו יבמין בזיקת לי התקדשי

עלייך שכבר אפקעתההיבמין חליצה (כצ"ל)ואתאי

ונמצאלזיקה הזיקה את והפקיעה חליצה באה וכבר כלומר

לחזקה. זיקה מצא שלא ריקם חוזר איןמאמרו סברי ורבנן

מי יבמין בזיקת לי התקדשי לה אמר אילו מעיקרא זיקה

מהני כגוןלא תיקנו בטועה אפילו מאמר חכמים דכשתיקנו

דליכא טועה והוא הזיקה את יחזקו שקדושיו לה דאמר זה

נתכוון דמ"מ מאמרו לו שיקנה חכמים תיקנו אעפ"כ זיקה

הן אחר גר של וכסבור זה גר בנכסי לעודר ודמי לקנותה

מהנידקני נמי זה,השתא כגון לטועה אפילו מאמר דתיקנו

אם אבל זה כגון בטועה מאמר תיקנו דלא סבר רבי אבל

הוא דטועה ואע"ג קנה יבמות לשום לי התקדשי לה אמר

רק נתכוון לקנותה ודאי דהתם ייבום מצוות בה אין דכבר

זה גר בנכסי לעודר ודמי ייבום מצות בה שיש סבור היה

התקדשי לה שאמר הכא אבל דקני הן אחר גר של וכסבור

נתכוון רק גמור קניין לקנותה נתכוון לא יבמין בזיקת לי

זיקה מצא לא זה דמאמר וכיון זיקתה תתחזק קדושיו שע"י

ריקם. שב לחזקה

ד"ה "וכשנכתב"רש"י הואיל וכו' בעלמא כצ"ל.ולאשה

"לה"***ד"ה ופשה וכו' דלמא ***ד"האו כצ"ל.

להחזיק נתכוון ולא וכו' ואח"ככעודר דיבור סוף הוא

דיבור קנימתחיל ***בא"דדלא דהיינו. "ייבום מכח אלא

אחיו ***ד"הקדושי" "הן"כצ"ל. אחר גר של וכסבור

***ד"ה הכיכצ"ל. למימר ליכא והכא וכו' עילוי מאמר

לזיקה "ואפקעה" חליצה ***"דאתאי" האיכצ"ל.

"מהניא" ולא וכו' קאי כצ"ל.לחודיה

אינותוד"ה בעלמא בו(כצ"ל)ולאשה כתוב ואפילו גט

נשואין דאחר נשואיןזמן אחר הסופר דאיןוכתבו כיון

הבעלבידו שליחשל שעשאו בשעה יכוללגרשה אין



eaydnlg`eשטו ע"א נג

יכול אדם דאין לאשתו גט לכתוב כשליחו הסופר את למנות

לעשות. כשר עצמו שהוא לדבר אלא שליח למנות

מדרבנןד"ה אלא הוי לא דמאמר וכו' מהו אבלליבמתו

הוי לגרשה בידו יהיה כתיבה שבשעת שמצריכינן מה

לומר צריך עכ"פ וכך מדרבנן זה דאף נראה ולי מדאורייתא,

הגמ'. בפירוש שכתבנו מה עיין לרש"י

היאד"ה אפילו הותרה וכו' "לה" ופשה וכו' דלמא או

כן כצ"ל."אם"

"לא"ד"ה יבמין במאמר וכו' הגר בנכסי לרביכעודר קני

כצ"ל.

להד"ה אמר ***בא"דאי הבא. לעמוד היאשייך שהרי

לפניו ועומדת קאמרזקוקה מאי א"כ קשיא דבריהם ולפי

ipdn `l in oinai zwifa il iycwzd dl xn` eli` `xwirn

ipdn inp `zydולפיכך לפניו ועומדת זקוקה מעיקרא הא

לפניו ועומדת זקוקה אינה חליצה אחר השתא אבל מהני

בדרך פירשנו לגמ' ובפירושנו לישנא, האי יועיל ולמה

כלל. קשיא ולא אחרת

ע"א אפקעתהגמראנג חליצה ואתאי זיקה (כצ"ל)יש

וכו' זיקה אין סברי ורבנן העמודלזיקה בסוף הכל פירשנו

הקודם.

התקדשי לה דאמר אי כשירה בחליצה אמר שרביא רב

מהני דלא פליגי לא כ"ע יבמין בזיקת ישלי סברי דכו"ע

לזיקה אפקעתה חליצה ואתאי פסולהזיקה בחליצה והכא

eznailכדקתניקמיפלגי "ulegd"בדיעבד חליצה משמע

פסולה, חליצה דהיינו הגט שאחר חליצה סברכגון רבימר

פוטרתסבר פסולה איןחליצה מדרבנן דאפילו היטיב

ומיירי הוא כלום לאו בה דעבד מאמר הלכך כלום אחריה

יבמות לשום לי התקדשי לה דאמר כגון כפשוטיה ומררבי

סבריסבר פוטרתחכמים אינה פסולה היטיבחליצה

רבנן דאמרי הא ולפי"ז כלום אחריה ויש dycwyמדרבנן oia

hb epnid dkixv zenai meyl dycwy oia zeyi` meylלצדדין

פירושו והכי `zeyiהוא meyl dycwy oiaמקודשת

zenaiמדאורייתא meyl dycwy oia.מדרבנן מקודשת

מר קמיפלגי בחליצה תנאי ביש והכא וכו' אמר אשי רב

סבריסבר בחליצהחכמים תנאי אתיש קיימה שלא וכיון

זקוקתו להיות וחזרה החליצה בטלה עמה שהתנה התנאי

לקדשה, סברויכול סברומר בחליצהורבי תנאי אין

אחר ואין החליצה בטלה לא התנאי את קיימה לא ואפילו

בברייתא דהא תימה לכאורה אשי רב ודברי כלום. חליצה

קתני ixaclדלעיל `l` mixen` elld mixacd oi` iax xn`

xg` yi mixne` minkg la` dexrk dvelg dyer didy r"x

'eke izni` xne` ip`e melk dvilgדחכמים דטעמייהו ומוכח

ות כערוה אינה דחלוצה וסברי ר"ע על דפליגי בהמשום פסי

שם היה שלא דהיינו ר"ע שדיבר אופן באותו ומיירו קדושין

רבי אמר אופן ובאותו כלל meylתנאי dycwy onfa izni`

melk dvilg xg` oi` zenai meyl dycw la` zeyi`ועו"ק ,

תנאי עמה שהתנה כ"כ רחוק בדבר דבריהם יעמיד למה

ורבינא אשי דרב ונ"ל מאומה. מזה הזכירה לא והברייתא

עמה והתנה ליבמתו החולץ בהדיא דקתני ברייתא אשכחו

כגון לפלוגתייהו מוקים אשי רב וכו' אומר רבי וקדשה וחזר

שלא כגון לפלוגתייהו מוקים ורבינא התנאי את קיים שלא

דקתני קמא ברייתא דבהאי סברי ותרוייהו תנאו `xnכפל

dyer didy r"x ixacl `l` mixen` elld mixacd oi` iax

melk dvilg xg` yi mixne` minkg la` dexrk dvelgלא

בה eke'מסיימינן izni` xne` ip`eפליג לא רבי דהתם

בחליצה. תנאי כשהיה התם מיירי לא דהא אחכמים

כלום ביאה אחר אין נמי ביאהוניתני אחר אין רק ליתני

דקתני סיפא דגבי eke'כלום xn`n dyre lra e`שייך

אחר דאין דה"ה ידענא ואנא כלום" ביאה אחר "אין למיתני

ומשני כלום, איןחליצה תני תרוייהו דאמרי ורבא אביי

כלום חליצה ואנאאחר כלום חליצה אחר אין תיתני ולא

חליצה, אחר דה"ה לשוקידענא יבמה התרת דידן ותנא

ליה ידענאעדיפא ואנא כלום" חליצה אחר "אין תנא לכך

לרש"י ליה קשיא דהוה משום פירש"י, כך ביאה אחר דה"ה

דקבעי האי כלוםאי ביאה אחר אין נמי ליתניוניתני היינו

א"כ כלום" ביאה אחר ואין כלום חליצה אחר "אין תרוייהו

משני ליהמאי עדיפא לשוק יבמה התרת דידן האותנא

תנא ולא חליצה אחר אין למיתני העדיף אמאי בעינן לא אנן

פירש"י לכך בעינן קא תרוייהו ליתני אלא ביאה אחר אין

ה"ל לא דודאי תרוייהו דליתני ליה קשיא הוה לא דמעיקרא

אין תני אמאי בעינן רק מיניה אידך ונילף חדא אלא למיתני

אחר אין ליתני ביאה אחר דאין ילפינן ומיניה חליצה אחר

כלום ביאה אחר אין למיתני שייך סיפא דגבי כלום ביאה

לי, נראה ואין כלום. חליצה אחר נמי דאין נילף ומיניה

דגמרא כלוםדלישנא ביאה אחר אין "נמי" משמעוניתני
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תרוייהו melkניתני d`ia xg` oi`e dvilg xg` oi`

ומשני דעדיף, מינייהו חד וליכא נינהו הדדי כי דתרוייהו

כלום ביאה אחר אין תני תרוייהו דאמרי ורבא אביי

תתני והכי כלום ביאה אחר אין נמי תני `xgכלומר oi`

melk d`ia xg` oi`e dvilgוליכא נינהו הדדי כי דתרוייהו

ליתני, לא מינייהו והי חבריה על דעדיף מינייהו ותנאחד

ליה עדיפא לשוק יבמה התרת רקדידן תני `xgלכך oi`

dvilg.כלום ביאה אחר אין דה"ה ידענא ואנא כלום

ליה*** עדיפא לשוק יבמה לאהתרת דאי לאשמועינן

וחזר שחלצה דיבמה הו"א כלום חליצה אחר דאין ידענא

זו ונמצאת לשוק אסורה עליה ובא חזר או מאמר בה ועשה

אינשי וטעו כשרה חליצה חלצה דהא לשוק המותרת יבמה

דאין לאשמועינן תנא האי מיזדרז לכך לשוק דאסורה למימר

דאין ידענא לא אי אבל לשוק, ומותרת כלום חליצה אחר

ונתן וחזר היבם עליה שבא דיבמה הו"א כלום ביאה אחר

איתתא דהאי כיון מיהו לה שיחלוץ עד לשוק אסורה גט לה

פקע עליה שבא דמשעה נשים ככל אשה אלא היא יבמה לאו

תנא האי מיזדרז לא דבר לכל אשתו ונעשית יבמה שם ממנה

מיירינן דהכא לשוק דמותרת יבמות במסכת הכא לאשמועינן

והו"א לה חלץ ואח"כ עליה כשבא וכ"ש באשה ולא ביבמה

דמותרת לאשמועינן תנא מיזדרז לא בעלה על דאסורה

הוא לשוק היתר ולאו היא יבמה לאו איתתא דהאי לבעלה

מקומו.*** הכא ולאו הוא לבעלה אשה היתר אבייאלא

כלום ביאה אחר אין תני תרוייהו דאמרי תתמהורבא אל

המשנה את שסדר רבי על פליגי אמוראי דהוו ורבא שאביי

ע"א פב חולין כגון הש"ס בכל רבות כהנה axשמצינו xn`

dlbr dpyn dpi` z`hg zxt opgei iax xn` `a` xa ony

dpyn dpi` dtexrשנאה ולכך היא שמשנה סבר דרבי אע"ג

ע"א מג לעיל וכן c`במשנתו, l"xe opgei iaxef ediiexz ixn

dpyn dpi`דברי זו דווקני בה דמסיימי משום הש"ס ומסיק

וכן הם, חכמים דדברי דסבר במשנתו סתמה רבי אבל ר"ש

ע"א נ לעיל dpi`yאמרינן dpyn iax dpy o`k sqei ax xn`

dkixvרב אתא שנאה ולכך היא שצריכה סבר דרבי אע"ג

הרבה וכן לשנותה, לו היה ולא היא צריכה דלא ואמר יוסף

אמוראי ואתו במשנתו דברים איזה רבי ששנה מקומות

o`knואמרי inqלך והא זה. דבר לשנות לרבי לו היה לא

יג-טו אות פ"י באגרת גאון שרירא רב opaxלשון ez` `zyd

`fgck efgc `kid ilin oili` oiyxtne cenlzd ly i`xen`

efg `lc `kide `zlinl dil oiilbn cigi `eddk dkldc iax

ax xn`c `iandc `idd ik `zlinl dil oiilbn iax `fgck

oiqpeknd on `l` mivr oi`ian oi` l`eny xn` dcedi

xfetnd on elit`e stxwd on opz op` `de opiywne stxway

dil `gkzyi`e `id d`cigi 'ipzn opiwxtne l`enyc `zaeiz

`zlin oizipzna igkync `kide .`ziixa on `zriiq inp

`le `iyew dia zi`c icin dpin inqinl `kixve `zyayn

xn` epa z`e eze`c jpd ike jke jk o`kn inq ixn` wilq

dpyn dpi` z`hg zxt opgei iax xn` `a` xa `iig iax

`wlq `le oizipzn `iyw i` `nl` dpyn dpi` dtexr dlbr

opzc `idd ik dlek oizipzn opigc `xaqn s`e `ziixan

iax ulegda opixn`e eipiy elhpy ozyt ly wxqn zexdha

opicar `le dpyn dpi` ef ediiexz ixn`c yiwl yixe opgei

i`e .oerny iax ixac ef ipweec da iniiqncn i`nn dzeek

ivxzn ivexzl `kixv i`e dl ixqgn dxeqgl oizipzn `kixv

dpin `ticr `ziixae `zyay oizipzna da zi` i`e dl

l`xyi dpni `l mixne` i`ny zia opzck `zlinl dl ixxan

dlr opixn`e ieb elit`e oixizn lld ziae xekad lr odkd mr

lld ziak dklde `id `aiwr iax oizipznc d"a `xnba

.`l ieb la` mixf elit` ixn`c `ziixacלדעת הוראת אתה

רשות שאין לתלמידים ללמד המלמדין שרגילין שמה

הוא הנכון רק שחר לו אין משנה דבר על לחלוק לאמוראים

מצאו אם אבל תנאים על לחלוק רשאין האמוראים שאין

ולפסוק משנה על לחלוק רשאין כמתניתין דלא ברייתא

הגאון שכתב ומה דברייתא, oizipznכתנא `iyw i` `nl`

dlek oizipzn opigc `xaqn s`e `ziixan `wlq `le

הברייתא גירסת להו דמסתברא היינו דקאמר "מסברא"

זו דווקני בה דמסיימי האי כמו דרבי משנה מגירסת יותר

מצו לא ודאי אבל ראיה הגאון מייתי דמינה ר"ש דברי

מפני בזה והארכתי דידהו, מסברא מתניתין למידחי אמוראי

חכמים תלמידי בין ואפילו מאוד הרבה מצוי בזה שהשיבוש

ראויים.

יבמות שתי "אחד" אחת יבמה כבן"אחד" דלא מתניתין

יבמותצ"לעזאי שתי ואחת אחת יבמה לעילאחת והתוס' ,

הכא גרסי אומר עזאי בן ד"ה ע"ב בזונא מאמר עשה

עזאי כבן דלא מתניתין וכו' בזו דגרסומאמר נראה וכן

רש"י.

לשמואל ליה מסייע לימא וכו' לזו מאמר לא"כיצד"

גרסינן אלא כיצד ליהגרסינן מסייע לימא וכו' לזו מאמר
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דבבאלשמואל סיפא eflוהיינו ulge efl xn`nובמתניתין

גרסי והכי כיצד וי"ג כיצד, בה קתני מאמרלא עשה כיצד

וכו' לשמואללזו ליה מסייע מילתיהלימא הגמ' וקבע

דקתני אסיפא קאי ומ"מ דבבא eflארישא ulge efl xn`n.

מאמר*** לבעלת חלץ דאמר לשמואל ליה מסייע לימא

צרתה נפטרה eflדקתנילא ulge efl xn`nקתני ולא

מאמר לבעלת יוסףדיחלוץ דרב מדותיובתא לעיל דאמר

דהכא להם" צריכין ואחרים בורו מי אדם ישפוך "לא ע"א

eflקתני xn`nefl ulgeשיחלוץ למימר ה"ל יוסף רב ולפי

מותרת תהיה שניה אבל היא אלא תפסל ולא מאמר לבעלת

משום זו פסולות שתיהן לשניה דחליץ והשתא לכהונה

בתוס' הקשו חליצה. משום ושניה גט דבעיא iedמאמר i`n`

n`n zlral uleg oi`c `dc `nip sqei axc `zaeizmeyn x

dxv dxhtp `l xn`n zlral ulg xn`c l`enycונ"ל ,

לייבם רוצה אינו ושוב מאמר באחת עשה אם יוסף רב דלפי

פוטרת ונמצאת לה ויחלוץ ויחזור למאמרו גט למיתב בעי

דלא ונמצא מאמר בעלת אינה דכבר לשמואל אף צרתה

הכי קתני ומדלא לכהונה כשרה והשניה היא אלא נפסלה

לדרב ליתא ש"מ תרוייהו ופסיל לשניה חלץ קתני אלא

יוסף.

דעלמא צריכות צריכות לזומאי מאמר דגבי נמי דייקא

קתני לזו dvilgeומאמר oihib ipy zekixvקתני zekixvוהכא

dvilg epnidש"מ חליצות שתי הימנו צריכות קתני ולא

דבעו הוא אחת צריכותeחליצה צריכות כלומרדעלמאמאי

הימנו צריכות לזו וגט לזו גט דיהב הכי דאיתרמי מקום בכל

אלא אמר לא בכולהו אמאי וא"ת hbחליצה. dkixvלשון

נקט והכא אבעלמא לאשמועינן גט צריכות קתני ולא יחיד

"dvilg "zekixvמדחליצה דהו"א וי"ל אבעלמא, לאשמועינן

דבכל לאשמועינן תנא איצטריך להכי מהני נמי גט מהניא

צרות עוד שם היו בין לזו וגט לזו גט שנתן דאיתרמי מקום

הללו שתיים אלא שם היו לא ובין גט קבלו שלא אחרות

כלל. מהני לא דגט חליצה צריכות גט שקבלו

אחת ויבמה אחד יבם התרת דתנא איידי להאלא "חלץ

אחר דאין לאשמועינן איצטריך מאמר" בה ועשה וחזר

והו"א בלאו אלא עליה קיימא לא חלוצה דהאי כלום חליצה

בחייבי קדושין תפסי דלא כר"ע קמ"ל קדושין בה דתפסי

איצטריך גט" לה ונתן וחזר אותה "בעל וכן לאוין,

דאחר גט ניגזור דהו"א כלום ביאה אחר דאין לאשמועינן

אטו מדרבנן חליצה ותצטרך יבמין זיקת בה דליהוי בעילה

ע"ב. לקמן כדאמר גזרינן דלא קמ"ל בעילה דמקמי תנאגט

אחד ויבם יבמות שתי מאמרנמי ועשה וחזר לזו "חלץ

דאין ופשיטא בכרת עליה קיימא שניה דההיא אע"ג בזו"

"בעל קתני וכן לאשמועינן איצטריך ולא כלום בה מאמרו

עליה קיימא שניה דההיא אע"ג בזו" מאמר ועשה וחזר זו את

איצטריך ולא כלום בה מאמרו דאין ופשיטא בכרת

אחתלאשמועינן. ויבמה יבמין "שני" נמי כצ"לתנא

דחלוצת אע"ג מאמר" בה ועשה אחיו וחזר זה לה "חלץ

ולא כלום בה מאמרו דאין ופשיטא בכרת עליה קיימא אחיו

בה ועשה אחיו וחזר אותה "בעל וכן לאשמועינן איצטריך

ופשיטא איש אשת נעשתה אחיו דבבעילת אע"ג מאמר"

לאשמועינן. איצטריך ולא כלום בה מאמרו דאין

ד"ה הכירש"י למימר וליכא "אפקעתה" וכו' זיקה יש

***ד"ה "ואתאי"כצ"ל. זיקה דיש וכו' שרביא רב

***ד"ה לוכצ"ל. נתנה לא ואפילו וכו' בחליצה תנאי יש

וכו' מועיל "תנאו" לאאין "קיימה" דלא כמה וכל

***ד"ה"פקעה" וכגוןכצ"ל. קמיפלגי כפול בתנאי והכא

"לתנאו" כפליה ***ד"הדלא וכו'כצ"ל. עזאי כבן דלא

לאיתויי "ליה" הוה לא ***ד"הדא"כ לימאכצ"ל.

לא למאמרו גט "דבעיא" דכיון וכו' לשמואל ליה מסייע

מעלייתא "חליצתה" ***ד"ההויא דרבכצ"ל. ותיובתא

פוסל "נמצא" גט בעיא וקמייתא וכו' כצ"ל.יוסף

"דבלאו"***ד"ה דאע"ג וכו' לאשמועינן איצטריך

גביה היא ***ד"הבעלמא לקישכצ"ל. בן לר"ש אלא

למיתני איצטריך "מי" וכו' ביתא "כולה" בפ"ק דאמר

***ד"ה גביהכצ"ל. "ליתה" דהא וכו' דתני איידי אלא

בלאו כצ"ל.אלא

הוהתוד"ה לא תנאי דאין "ליה" סבירא דאי וכו' רבינא

בהכי ורבנן דרבי פלוגתא לאוקמי כלומר"ליה" כצ"ל

קשיא ודאי בחליצה תנאי יש דכ"ע דקאמר לרבינא וא"ת

סבר רבי פליגי בחליצה תנאי דביש דקאמר אשי לרב אלא

דרב כלל קשיא לא תנאי יש סברי ורבנן בחליצה תנאי אין

להכי וכרבי, לי סבירא כהלכתא ודאי אנא לך יאמר אשי

ליהקאמרי סבירא אשידאי ליהלרב הוה לא תנאי דאין

ורבנן דרבי פלוגתא רבנןבהכילאוקמי את יעמיד דאמאי

***בא"ד כהלכתא. פסולהדלא חליצה דהויא לעניין אלא

לגמרי לזיקה" "מפקעה כצ"ל.דלא
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"דרב"ד"ה תיובתא הוי אמאי וכו' ליה מסייע לימא

"דאמר דשמואל משום וכו' דאין דהא "נימא" יוסף

לבעלת כצ"ל.חלץ"

ע"ב חליצהגמראנג "דקמי" מאמר גירסתאטו היא כך

גרס ורש"י ***דמקמיהדפוס יפה. הדפוס אימאוגירסת

גט ונתן "בעל" מאמר ועשה בעל השניהבעלמילתסיפא

*** לינמחקת. למה מאמר ועשה בעל אלאצ"ל"אבל"

רש"י. גירסת היא וכן

תנא האי כי דלא מתניתין וכו' שהיא בזמן "והבעילה"

משום***כצ"ל. אומר ירושלים איש יוחנן בן יוסי אבא

מאיר התנארבי את שזכרו מפני הספרים את oaשיבשו iqei

milyexi yi` opgeiצ"ל הכא אבל הקדמונים, הזוגות אבאמן

ינוח איש יוחנן בן בדרךיוסי העליון בגליל כפר והוא

מלכים בספר ונזכר הקדמונים הישובים מן והוא לצפת העולה

ה"ד פ"ב כלאים בירושלמי מצינו וכן כט). טו iqei(ב `a`

'eke dlecba xn` gepi yi` opgei oaב פסקא דברים ובספרי

`lcxa odk `a` meyn xne` gepi yi` opgei oa iqei `a`

הגירסא שם "`da"(אומנם meyn xne` "opg" oa iqei "da`"

"dilc oa" odkבמדרש וכן שהעתקתי) כמו לתקן צריך אבל

ב פסוק פ"א לדברים `xneתנאים gepi yi` opgei oa iqei `a`

`a` meyn`lcxa odkשם dilc(אומנם xaצ"ל lcxa`אבל

גריס ה"א פ"ב כלאים ובתוספתא שהעתקתי), iqeiכמו `a`

"ip`e" yi` opg oaוצ"לgepi*** בדבר. "מחלוקות" ושלש

הגאונים וגירסת ע"א, כו בבכורות להגיה צריך וכן כצ"ל

בדבר חלוקות שפא).ושלש סי' הרכבי הגאונים (תשובות

ודקאמרת*** וכו' הגט אחר ביאה "גזירה" ודקאמרת

מאמר אחר ביאה ***"גזירה" דביאהכצ"ל. כיון

ידיעי" מידע "הא דאורייתאצ"לדאורייתא דביאה כיון

ידעי מידע ***היא "חנן". בן יוסי .יוחנןצ"לואבא

חמישי פרק עלך הדרן

ז)פי'המערהמשנה קלז (תהלים כמו crהחופר exr exr

da ceqid(יג ג (חבקוק וכן ליסוד, שתגיעו עד חיפרו חיפרו

x`ev cr ceqi zexr(יח כא (ויקרא וכן יסוד, `zחפור

dxrd dxewnכמי דומה האשה על הבא כי חפר מקורה את

חפירה לשון עריות אצל שכתוב עירוי כל וכן שם, שחופר

ליפול מט הבניין הרי הבניין יסודות את שהחופר וכיון הוא.

מעורער ליה קרינן ליפול מט והוא חזק שאינו בניין כל לכן

נח) נא (ירמיה xrxrzzכמו xrxr dagxd laa zenegוכיון .

נשתמשו לכן באדמה טמון שהיה מה את מגלה שהחופר

כא) ד (איכה כמו עירוי בלשון גילוי ixrzzeלעניין ixkyz

ז) טז (יחזקאל וכן מעלייך, בגדייך ותפשיטי z`eתתערטלי

dixre mexrבחוץ ושופכו הבור מן עפר נוטל שהחופר וכיון .

לב (ישעיה כמו עירוי בלשון שפיכה לעניין נשתמשו לכן

mexnnטו) gex epilr dxri crוכן ממרום, רוח עלינו ישפוך

ח) קמא iytp(תהלים xrz l` iziqg dkaנפשי תשפוך אל

כ) כד (בראשית וכן תמיתני, אל `lכלומר dck xrze

zweydהוא וכן מים, למלאותו השוקת אל כדה וזרקה שפכה

ע"א) עב זרה (עבודה רבותינו בלשון `lרגיל ilkn dxrnd

ilk(ה"ד פ"א (מעשרות ובירושלמי ,oey`x ilkn iexir,

אבל הם. שפיכה לשון וכולם בראשונים, כיו"ב והרבה

אותו כלומר הוא בושת לשון אלא לשון מאותו אינו "ערוה"

כג) ט (בראשית בו בוש שאדם `mdiaאבר zexr z` eqkie

מב) כח dexr(שמות xya zeqkl ca iqpknלשון כיו"ב וכל

כלומר ער" "יעמיל אומרים אנו בערבית וכן הוא, בושת

תורה בלשון שהרי להביא לי יש גדולה וראיה בושות, עושה

כדתנן 'בושת' נקרא רבותינו ובלשון 'ערוה' נקרא מקום אותו

ע"א קכב zyeadבחולין zia xereפ"ו יבמות ובירושלמי ,

oevigdה"א zia iexw zyead zia lkבמשנתנו אף אחד.

ובגמראהמערה חפירתו גמר ולא באשה החופר כלומר

מפרש ע"ב) נה dxhr(לקמן zqpkd ef d`xrdעד בה שחפר

עטרתו, הגומרשהכניס כלואחד והכניס בה חפירתו שגמר

שמה. שלו האבר

אפילוגמרא דקתנימאי דהא ס"ד bbeyהשתא `ed elit`

zbbey `ide cifn `ed dcifn `ideהיכא מיבעיא לא ה"ק

אלא דקנה מזידין שניהם או שוגגין bbeyדשניהם `ed elit`

zbbey `ide cifn `ed dcifn `ideקמיבעיא לפיכך קנה, נמי

אפילוליה שניהםמאי או שוגגין ששניהם במקרה הא

עדיף לא ייבום מצות לשם נתכוון לא מהם אחד ואף מזידין

אף נמי דהני שוגגת והיא מזיד הוא מזידה והיא שוגג מהוא

ביה למיתני שייך ולא מצוה לשם נתכוון לא מהם אחד

הש"ס ומתרץ הואאפילו. מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא

וכו' למצוה קמיכוונה והיא דקתנישוגג הא `elitכלומר

zbbey `ide cifn `ed dcifn `ide bbey `edלרבויי אתא לא

נינהו הדדי כי דהני מזידין שניהם או שוגגים שניהם על
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על לרבויי אתא אלא אפילו, מינייהו בחד למימר הואוליכא

והיא מזיד הוא נמי אי למצוה קמיכוונה והיא שוגג

למצוה למצוהקמיכוונה איהי דהא שקנה לומר צד דאיכא

כלומר 'אפילו' ביה למיתני שייך והשתא הואנתכוונה אפילו

לא דתרוייהו שוגגת והיא מזיד הוא מזידה והיא שוגג

קנה הכי אפילו מצוה לשם ***קמיכווני מיבעיא. לא

וכו' שוגג הוא מיבעיא לא גורסקאמר היה זצ"ל הרב מורי

שוגג הוא מיבעיא לא קאמר לתרוציוכו'הכי שייך דלא

נמי אפילו מאי דאקשינן בקושיא דהא קאמר מיבעיא לא

לא אפילו וכל קתני אפילו דהא קאמר מיבעיא דלא ידעינן

הוא. קאמר מיבעיא

וכו' שוגגים שניהם אפילו חייא רבי לאתני חייא רבי

רבי דקתני דהא רבי של המשנה בגירסת ליה `elitניחא

dcifn `ide bbey `ed zbbey `ide cifn `edדאתא משמע

מזידין שניהם או שוגגין דשניהם היכא מיבעיא לא למימר

והוא מזידה היא שוגגת והיא מזיד הוא אפילו אלא דקנה

הא ביה למיתני שייך אפילו מאי קשה וזה קנה, נמי שוגג

וכמו למצוה דנתכוון חד דליכא נינהו הדדי כי כולהו

המשנה גירסת חייא רבי עזב לפיכך לעיל. הגמרא שהקשתה

שלו בתוספתא וגרס רבי שוגגיןשל שניהם ומשמעאפילו

היכא מיבעיא לא נתכווןשפיר למצוה ולא שוגג מינייהו דחד

שוגגים שניהם אפילו אלא נתכוון שלמצוה שוגג אינו ואידך

קנה, נמי למצוה דנתכוון מינייהו חד מזידיןדליכא שניהם

למצוה ולא מזיד מינייהו דחד היכא מיבעיא לא דמשמע

שניהם אפילו אלא נתכוון דלמצוה מזיד אינו ואידך נתכוון

קנה, נמי למצוה דנתכוון מינייהו חד וליכא שניהםמזידין

ולאאנוסים אנוס מינייהו דחד היכא מיבעיא לא דמשמע

אפילו אלא נתכוון ולמצוה אנוס אינו ואידך נתכוון למצוה

ואל קנה. נמי למצוה מינייהו חד נתכוון ולא אנוסים שניהם

מצינו בזה כיוצא שהרבה רבי, על פליג חייא שרבי תתמה

בזה ועיין משנתו גירסת ועל רבי על דפליגי אמוראים

יג-טו. אותיות י פרק גאון שרירא רב באגרת

דמי היכי דמתניתין טעמיהאנוס מאי להסביר רוצה הגמרא

במתניתין דגרס cifnדרבי `ed dcifn `ide bbey `ed elit`

'eke zbbey `ideשניהם שוגגים שניהם אפילו קתני ולא

קאמר לכך חייא, רבי כדתני וכו' דמתניתיןמזידים אנוס

דמי ובאומסיקהיכי יבמתו ותקפתו לאשתו שנתכוין כגון

שהיאעליה מה כל עושה דהיבמה דמיסתברא מילתא והוי

בתמר כדאשכחן בערמה ואפילו היבם שייבמנה כדי יכולה

אבל יהודה, דמיכלת היכי חייא דרבי אנוסים האשניהם

אלא לה מוקמת מצית ותקפוהולא לאשתו שנתכוין כגון

עליה ובא בזה זה ודבקום כוכבים דלאעובדי מילתא והוי

וכי יבמתו על לבוא כוכבים עובדי יתקפוהו דאמאי מיסתברא

רבי הכי ומשום ייבום, מצות לקיים רודפין כוכבים עובדי

חייא. כרבי גרס לא

ד"ה דצריךרש"י "דאמר" וכו' מאמר ועשה חלץ

***ד"הלמתנייה ביבםכצ"ל. מאמר ועשה בעל ולטעמיך

ויבמה ***ד"ה"אחד" דבתרכצ"ל. גט לגזור סד"א

"לה" תיסגי דלא ***ד"הביאה ושלשכצ"ל.

בדבר ***ד"ה"מחלוקות" שוגגכצ"ל. יבמתו על הבא

המילים אחר אחת נקודה לשים עלצריך הואיבמתוהבא כי

פרק ראש בכל לצטט רש"י שרגיל כמו הפרק ראש ציטוט

המילה אחר אחת ונקודה המתחיל, דבור הואשוגגואינו כי

***ד"ה המתחיל. "ויוצאה"דיבור בנחלה וזכה קנה

***ד"ה לשלאכצ"ל. כדרכה ביאה בין לביאה ביאה בין

ביאה לגמר העראה ובין שניכדרכה ברש"י היו מתחילה

בדיבור לביאה" ביאה "בין במילים המתחילים דיבורים

פירש"י ביאההראשון לגמר העראה עלבין קאי le`והוא

d`ial d`ia oia wligפירש"י השני ובדיבור ברישא דקתני

כדרכה לשלא כדרכה דמתניתיןבין הסיפא על קאי והוא

אחד לדיבור הדיבורים שני צירפו והמדפיסים בתוס', כמובא

יחד. הכל בו ופירשו

"ואע"ג"תוד"ה למצוה דמכוין וכו' יבמתו על הבא

כן לעשות "שאנסוהו" באונס וכו' כצ"ל.דפשיטא

מזידהד"ה "אלא" אנוסה לא היא אלא וכו' אנוס הוא

שוגגת כצ"ל.או

המערהד"ה אחד "כבר" דתנא דכיון וכו' חילק ולא

הרש"ש. הגיה שכן ושו"ר כצ"ל

אונסד"ה זה "ואין" פירוש וכו' עובדי שאנסוהו

"יבעול" לא אם להורגו עליו במאיימין וכו' שקישוי

מעצמו עליה "בא" ולא ביבמתו והדביקוהו וכו' הערוה

אונס "זה" דאין שפיר פריך והשתא כצ"ל.וכו'

יבואד"ה לא אם להורגו עליו במאיימין וכו' אונס אין

ע"א)"מעצמו" (נד ***בא"ד איפכאכצ"ל. למימר איכא

טפי סומקא "דחברך" דדמא חזית ***בא"דמאי כצ"ל.

חברו להציל מצווה ***בא"ד"ואינו" חייוכצ"ל.
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***בא"דקודמין ע"א. סב עלב"מ איש יקום כאשר כי

וגו' סבילרעהו ואינו פעולה שעושה משמע יקום מדכתיב

***בא"ד עולם. מהכקרקע דוכתא בכל גרסינן והשתא

וכו' נערהרוצח אף יעבור ואל יהרג רוצח "מה זה דין

כה בפסחים מקומות בג' נמצא יעבור" ואל יהרג המאורסה

בפסחים מיהו ע"א עד ובסנהדרין ע"א פב ביומא ע"ב

ביומא אבל "תיהרג" המאורסה נערה אף גרסינן ובסנהדרין

פירושם דלפי התוס' וקאמרי "יהרג" בכלגרסינן גרסינן

***בא"דדוכתא ובסנהדרין. בפסחים אפילו תיהרג"יהרג"

הערוה את עליה ותביא מעשה שתעשה אםקודם כלומר

שתקבל עליה מאיימין רק מעשה שתעשה עליה מאיימין אין

תיהרג דאמרינן והא נפשה למסור צריכה אינה הבועל את

ותביא מעשה עצמה היא שתעשה עליה כשמאיימין היינו

***בא"ד הבועל. את "כשכפפוהו"עליה לאוקמה דליכא

כצ"ל.

ע"א ביבמתוגמראנד קנה לא לאישן ישן אמר הוה אי

לה ליטמא ממש אשתו להיות קנאה לא הו"א "יבמתו" קנה

צריכה אחר לאיש לינשא לילך רוצה אם אבל וליורשה

ואמר לישניה דייק להכי גט, "ביבמתו"הימנו קנה לא

הימנו צריכה ואינה קניין מקצת אפילו בה קנה לא משמע

גט.

ביבמתו קנה לא משוםישן le`פירש"י zrc xa e`l oyic

oiipw epiipw ied'בתוס עליו והקשו .b"r` ohw `dc `iywe

`xw dihrinc e`l i` dpew ded zrc xa ied `lc'התוס והיו ,

עליה בא דאפילו דקתני ממתניתין רש"י על להקשות יכולין

בתוס' ופירשו דעת. בעינן לא ביבום אלמא קנה `l`באונס

oiekzpk iede llk d`ial oieki` `lc meyn `nrh(כצ"ל)

jenqac lzeka gihdlלקמן א"כ דבריהם על לי וקשיא ,

הגמרא הגגדקאמר מן נפל רבה אמר והא בנתקע אלא

קנה לא וביבמתו דברים בארבעה חייב אמאיונתקע

אמרת הא בנתקע אלא למימר מצי הוה מרבה לאתויי הוצרך

נתכוין לא נמי נתקע והאי לביאה נתכוין דלא קנה לא ישן

לפרש נ"ל לכן קנהלביאה. לא אינםישן ישן דמעשה

יבוא "יבמה אמרה והתורה בעלמא כמתעסק והוי כלל מעשה

וקאמר מעשה, יעשה משמע בנתקעעליה" דלאאלא ואע"ג

מעשהו הוי הוא דער כיון מ"מ הוא ואנוס כלל לביאה נתכוין

ופריך דמתניתין, אונס והיינו מןמעשה נפל רבה אמר והא

קנה לא ביבמתו ונתקע יבואהגג "יבמה דכתיב דהא משמע

דבעינן למימר אלא בעלמא מעשה דבעינן למימר לאו עליה"

או ביבמתו והטיח באשתו להטיח שנתכוין כגון ביאה מעשה

אע"ג הגג מן נפל אבל ביבמתו והטיח בבהמה להטיח נתכוין

דלא ביאה מעשה הוי לא מ"מ מעשה מעשהו והוי הוא דער

לקמן. שנפרש וכמו כלל לביאה נתכוין

דברים בארבעה חייב ונתקע הגג מן הואנפל דאנוס ואע"ג

יבום דגבי ואע"ג כרצון. אונס תורה ריבתה נזיקין גבי הא

כשריבתה יבום גבי מ"מ כרצון, אונס התורה ריבתה נמי

דעכ"פ משמע עליה" יבוא "יבמה אמרה כרצון אונס התורה

ואנסוהו בבהמה להטיח נתכוין כגון ביאה מעשה בעינן

כלל, לביאה נתכוין לא הגג מן הנופל אבל ביבמתו והטיח

"פצע אמרה כרצון אונס התורה כשריבתה נזיקין גבי אבל

משמע הוה פציעתו תחת פצע כתיב הוה ואי פצע" תחת

ראובן של שדה להזיק התכוין כגון בעלמא להזיק שיתכוין

"פצע אלא הכי כתיב דלא וכיון שמעון של שדה והזיק ונאנס

נתכוין לא ואפילו פצע לידי שהביא כל משמע פצע" תחת

כלל. מעשה קנהלעשות לא dywzpyפירש"יוביבמתו

eznaia rwzpe bbd on ltpe ezy`lנתכוין דמתחילה ואע"ג

שלו ביאה כוונת בטלה ליפול שהחל משעה מ"מ לאשתו

לביאה מתכוין שאינו נפילה של מצב והוא חדש מצב והחל

מציאו אין אומנם ביבמתו,כלל. ונתקע הגג מן נפל של ת

עליה" יבוא "יבמה דכתיב דהא לאשמועינן בעי רבה מיהו

מעשה בעינן מ"מ קנה אנוס דאפילו דאע"ג למימר לאו

הלכך מעשה מעשהו ער אבל קנה ישן היה שלא וכל בעלמא

דאין דאע"ג קנה ביבמתו והטיח בכותל להטיח נתכוין אפילו

יבוא "יבמה אלא הוא, בעלמא מעשה מ"מ ביאה מעשה זה

בעינן מ"מ קנה אנוס דאפילו דאע"ג למימר אתא עליה"

אבל ביבמתו והטיח בבהמה להטיח נתכוין כגון ביאה מעשה

דמעשה דאע"ג קנה לא ביבמתו והטיח בכותל להטיח נתכוין

דקאמר והיינו בעינן. ביאה מעשה אנן הוא מןבעלמא נפל

קנה לא ביבמתו ונתקע אלאהגג ביאה מעשה כאן דאין

קאמר דלא והא בעינן. ביאה מעשה ואנן בעלמא מעשה

מעשה הוי דלא קנה לא ביבמתו והטיח בכותל להטיח נתכוין

דמעיקרא דאע"ג חידושא לאשמועינן דבעי משום ביאה,

דהוי תימא לא ביבמתו ונתקע נפל ואח"כ לאשתו נתקשה

שהיתה דנפילה קנה לא אלא וקנה ביאה מעשה זה מעשה

והיינו דנפילה. מעשה והחלה דביאה מעשה הפסיקה בינתיים

לקמן רבא l`דקאמר eznaia gihde lzeka gihdl oiekzp

dpwמן "נפל רבה דקאמר דהא אתא רבה דברי לפרושי רבא

ליה נקט ולא כזאת מציאות ליכא ודאי ביבמתו" ונתקע הגג
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בעלמא מעשה לאו מעשה דבעינן דהא לאשמועינן אלא

בכותל להטיח נתכוין ואי בעינן ביאה מעשה אלא בעינן

קנה. לא ביבמתו והטיח

יבמתו החזקהותקפתו לשון תוקף לשון כל בו. החזיקה

הוא. odkוחוזק etwz,כהן בו החזיק ע"ב) ו מציעא ik(בבא

`zxifb siwz,הגזירה נתחזקה כאשר ע"ב) לג siwz(שבת

diyleg,חולשתו מתחזק ע"א) מ ng`(נדרים xa sqei ax

iypi`c icar siwzבעבדי מחזיק היה ע"ב) סד (ב"מ

tiwz`דאינשי, yipi`.חזק אדם ע"א) (שם

דמי היכי חייא "דרבי" אנוסים כצ"ל.שניהם

כוכבים עובדי יבום"ותקפוהו" הלכות ח"א זרוע באור

ביאה איסורי הלכות עוז ובמגדל א אות תר"נ סימן וקדושין

גרסי הוא.ותקפוםפ"א ונכון

מצוה עליה יבוא xzeiפירש"ייבמה d`iaa xnelk devn

dvilgnדפליגי היא חכמים ברייתא דהאי החברים פירשו

האי אלא כן, ואינו קודמת. ייבום דמצות וס"ל שאול אאבא

התורה דבזמן מודה שאול אבא דאף היא הכל דברי ברייתא

למצות קודמת ייבום מצות מצוה לשם מתכוונים שהיו

מאי א"כ מצוה לשם כשמתכוונים מיירי אי וא"ת חליצה.

היא המצוה דמטרת קודמת יבום דמצות פשיטא הא קמ"ל

ונ"ל שם. הקמת יש יבום ע"י ורק שם" לאחיו "להקים

ואם לחליצה קודמת יבום מצות בה חפץ אם תימא לא דה"ק

שלא לו טוב בה חפץ ואינו בה שחפץ ולכאן לכאן נוטה לבו

את תשנא לא אמרה והתורה לשנאותה יבוא שמא ייבמנה

קמ"ל בלבבך מצוהאחיך עליה יבוא בהיבמה דחפץ אע"ג

לאחיו להקים כדי מלחלוץ יותר לייבם מצוה בה חפץ ואינו

למימר ה"ל דלא דקרא מיתורא ליה ודריש eai`שם, dnai

dilrפשיטא בישראל" שם לאחיו "להקים דכתיב דכיון

ומדכתב שם מקים אינו דאל"כ עליה יבואדיבוא יבמה

כשחפץמצוהש"מעליה היינו וע"כ מחליצה, יותר בביאה

*** קמ"ל. מאי בה כשחפץ דאי בה חפץ ואינו למצוהבה

נפקא האיש יחפוץ לא חפץמואם כשאינו דוקא דמשמע

יחלוץ, אז לגמרי חפץבה לגמריהא חפץ דאינו אע"ג קצת

כצ"ל."מייבם"

כדרכה שלא ולקחה כדרכה עליה יבוא לאיבמה ודאי הא

הוא דפשיטא קנה כדרכה עליה בא דאם ללמדנו קרא צריך

הו"א ולקחה רק כתב הוה ואי איצטריך כדרכה שלא אלא

"יבמה לך כתב לכך קנה לא כדרכה שלא אבל כדרכה דהיינו

מקיים אני מה הא אמור כדרכה והשתא לכדרכה עליה" יבוא

איצטריך א"נ כדרכה. שלא ע"כ עליה"ולקחה" יבוא יבמה

ע"ב)כדרכה (כ בנדרים דאמרינן דאע"ג dnללמדך lk

zian `ad xyal lyn dyer ezy`a zeyrl dvex mc`y

wely elke` lyean elke` ilv elke` glna elk`l dvx gahd

ciivd zian `ad bc oke elke`דיבמה ראשונה בעילה מ"מ

קנה. כדרכה שלא עליה בא ואם כדרכה יבעלנה לכתחילה

כדרכה*** שלא בתולקחה בדינה דכתיבא מקיחה יליף

ב) לד (בראשית iyp`יעקב iegd xeng oa mky dze` `xie

diprie dze` akyie dze` 'gwie' ux`dכדרכה שלא והתם

"וישכב ה) מדרש פ (פרשה רבה במדרש כדדריש הוה

*** כדרכה. שלא "ויעניה" כדרכה ביאהאותה" ויבם

וכו' היעב"ץגומרת בשם בגיליון dnaieכתוב l"vוהוא

חדא מילי תרי "ויבמה" מהאי דורשת הברייתא כי טעות

ש"מ"ויבם"דאפילו ומדכתביה למיכתב ה"ל ביאהלא

וכו' וכתבגומרת ב"ויבם" ליה סגי ומדלא ש"מ"ויבמה",

כרחה ***בעל ושטר. כסף ואין בה גומרת ביאה ויבם

בה דיבמהגומרין דביאה תימא דלא חדא דריש מילי תרי

גמר לא ועדיין אירוסין דעביד דעלמא דאשה ביאה כמו הוי

קמ"ל לה וליטמא ליורשה בהבה גומרת ביאה ויבמה

כיון תימא לא ועוד עושה, אירוסין ולאו לה וליטמא ליורשה

ביבמה דכסףdgwleדכתיב דעלמא כאשה בה יקנה כסף א"כ

קמ"ל קיחה בה מדכתיב ילפינן דעלמא איןדאשה ויבמה

בה קונים ושטר ולאכסף כסף משום איצטריך קרא ועיקר

*** שטר. עליהויבםמשום יבוא פירושו ויבם דהא מייתר

ביאה, אחר ביאה חזר ואמאי עליה" יבוא "יבמה כתב וכבר

אלא אינו בביאה קדשה אי דעלמא דבאשה דאף ללמדך אלא

חופה דהוי עליה לבוא לביתו להביאה צריך ועדיין אירוסין

יחד הביאות כשתי הויא אחת ביאה ביבמה אעפ"כ ונישואין

*** קניין. גמר דהיינו נשואין גומריןוהוי ושטר כסף ואין

למימרבה ה"ל בה גומרת דביאה רק למימר קרא בעי דאי

קניין אותה קונה ביאה דע"י דמשמע ויקננה עליה יבוא יבמה

הוא ביאה דלשון "ויבמה" יבום בלשון ומדאפקיה גמור,

*** לא. ושטר כסף אבל בה גומרת ביאה דוקא ואיןמשמע

בה גומרין ושטר קוניםכסף ושטר כסף ואין למיתני ה"ל

ושטר כסף ואין מאי כלל קונים אינם מדאורייתא דהא בה

דהאי הי"ו חליוה יוסף הזקן הרב פירש בה, "גומרין"

קרא מהאי ודרשי בה קונה מאמר דסברי היא ב"ש ברייתא
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*** בה. גומר כרחהדאינו בעל "ויבם"ויבמה למימר ה"ל

בהויבמהומדכתב מושל שהוא משמע אותה ויבם כלומר

כרחהלקנותה ***בעל בשוגג. בין עליה יבוא יבמה ד"א

הגיהוכו' הב"ח עליהבהגהות יבוא יבמה ד"א מר' 'אמר

אפיקתיה והא ליה מקשה מאי דא"כ כלל בעיני נראה ואין

לא וכו' בשוגג בין דדרשה דלעיל ברייתא האי הא לכדרכה

אלא כלל, קושיא וליכא נינהו ברייתות ותרי לכדרכה דרשה

דקתני והא מר אמר גרסינן דלא לי יבואנראה יבמה ד"א

וכו' בשוגג בין ליהעליה מקשה ולכך דברייתא סיומא הוא

לכדרכה. אפיקתיה ברייתא דההיא ברישא והא

עליה יבוא יבמה קרא ייבמנה'דאמר 'יבמה למיכתב ה"ל

ביאה לשון בפירוש הזכיר ואמאי ייבום מיקריא דיבם דביאה

ש"מ ביאהאלא לשם לה דמיכוין מיכויןעד דלא ישן אבל

בספרים כתוב היה מתחילה קנה. לא להלביאה דמיכוין ,עד

לאותה שיתכוין מצריך יהודה רב כאילו נראה שהיה ומפני

שסבר שוגג דאפילו דקתני המשנה נגד והוא דוקא יבמה

המעתיקים הוסיפו לכן קנה אשתו ביאהשהיא כדילשם

שיתכוון לאו יהודה רב דקאמר לה" דמיכוין ד"עד לפרושי

הוא וכן קאמר, לביאה שיתכוון אלא קאמר יבמה לאותה

רמ תצא כי תתקל"חבילקו"ש יבואז יבמה קרא דאמר

לה דמיכוין עד מרש"יעליה מוכח וכן ביאה לשם גריס ולא

פ"ו וברא"ש לה, דמיכוין ד"ה ומהתוס' לה דמיכוין עד ד"ה

גרס א לביאהסימן דמיכוין עד עליה יבוא והואיבמה

שם כתוב היה כי המעתיקים 'להתיקון דמיכוין והםעד '

.לביאהתיקנו

נים ולא לאנים ועדיין להרדם החל שכבר הלילה בתחילת

או צרכו, כל תירנרדם ולא החלתיר שכבר הלילה בסוף

דיו. נתעורר לא ועדיין להתעורר

מיחייב לא "בבושת" ד"האבל לעיל ברש"י הוא וכן כצ"ל

דברים. בד' חייב

קנה "ביבמתו" והטיח בבהמה בהמהלהטיח ביאת כצ"ל,

כג) יח (ויקרא דכתיב ביאה ozzמיקריא `l dnda lkae

jzaky.היא וביאה שכיבה לשון אלמא

הערה מקורה דבר.את איזה המוציא פתח פירושו "מקור"

טו) יג (הושע דכתיב מקור איקרי axgieמעיין exewn yeaie

epirn(כו כה (משלי וכן ,zgyn xewne ytxp oirnלפי ,

פתח וכן מים. המוציא באדמה פתוח פתח הוא שהמעיין

ה (משלי דכתיב מקור איקרי הזרע את המוציא הזכר שבגיד

jxerpיח) zy`n gnye jexa jxewn idiלעת גם כלומר

תתבטל ולא גברא כח בך שיהיה ברוך מקורך יהי זקנתך

היינו דמקורך המצודות שם שפירש כמו (ולא חמדתך

מקור. נקרא דמים המוציא האשה של פתח וכן אשתך).

ד"ה ע"ב נג לעיל בזה הארכנו וכבר חפר פירושו "הערה"

קרא דאמר וכיון הערההמערה. מקורה בואת חפר כלומר

חייב. נמי בהעראה ש"מ ביאתו גמר ולא מעט

בועלה את מטמאה שכן לנדה לפיכךמה היא חמירא אלמא

לא דקילי עריות שאר אבל בהעראה עליה לחייבו בה החמיר

*** בהעראה. היאמיחייב נדה [לעולם] אחיו אשת מהוכי

וצ"ל הוא שיבוש 'לעולם' מילת בדפוס אשתשהוסיפו וכי

היא נדה אחריאחיו בילקו"ש הוא וכן ע"ב לקמן הוא וכן

שע"ג. סימן הרמב"ם בשו"ת הוא וכן תר"א רמז מות

לרבות*** בידו שכן אח לאשת אחמה אשת איסור אלמא

גמר לא ועדיין בה שמערה משעה הלכך ולחול לבוא לו קל

שאין עריות שאר אבל וחל אח אשת איסור בא בה ביאתו

ביאתו. שיגמור עד וחל בא איסורן אין לבוא קל איסורן

אלפא*** כי ואזיל מקדש בעי כלדאי תימא וכי כלומר

יכול אביו שהרי לרבות בידו נמי אמו) מאיסור (חוץ איסורי

עצמו הוא וכן אחותו משום בהם ויאסר בנות הרבה להוליד

אשת מ"מ בתו, משום בהן ויאסר בנות הרבה להביא יכול

הרבה לרבות יכול קדושין ע"י דמרבה מקדשאח בעי דאי

אלפא כי ומהואזיל בנות, אלף להוליד יכול אינו ודאי אבל

היעב"ץ אלפאשהגיה ***"בי" אבאינו. לאחות מה

מאליו הבא איסור שכן אם אינוואחות איש אשת איסור

עד חל אינו אח אשת ואיסור בעלה שיקדשנה עד חל

הוא שיקדש עד חל אינו אשה אחות ואיסור אחיו שיקדשנה

פעולת שום בלא אם ואחות אב אחות איסור אבל אחותה את

פעולה דהוי בהעראה שיחול הוא דין הלכך חל הוא אדם

אדם פעולת ע"י אלא חל איסורן דאין עריות שאר אבל קלה

העראה אבל ביאה גמר דהיינו בעינן גדולה פעולה דילמא

לא. קלה פעולה דהוי

מתרתי [חדא] תיתי אתיא לא שהוסיפומחדא מה

למוחקו צריך מרובעות בסוגריים חדא המילה את המדפיסים

צ"ל מתרתיוהכי תיתי אתיא לא .מחדא

אוסרן בחיי היתר להם אין שכן אח ואשת לנדה מה

שופעת והיא חי שהדם זמן וכל שלה דם היינו דנדה אוסרה
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מיתמה וקא אחיו. היינו אח דאשת ואוסרה אסורה, היא הרי

ל דאין הוא אוסרן בחיי אח ואשת נדה אבלאטו היתר הם

מכאן -לאחר אחיו כשמת וכן שלה, דם ומת שפסק כגון -

היתר להם היתריש להם אין הכי אפילו ודאי הא בתמיה,

מילתאדהא תליא ביומי שלהנדה דם ומת פסק דאפילו

ימים שבעת רחמנאטמאה תליה בבנים אח היואשת אם

דאשת כיון וא"ת אסורה. אשתו מת אפילו לאחיו בנים לו

הן עדיין אוסרן מות אחר שאפילו כך כל חמירי ונדה אח

ומאי מינייהו איש אשת למילף דליכא כ"ש א"כ אסורות

דרב בריה אחא דרב אתקפתא על מדיפתי אחא רב קמקשה

לחומרא דמיא לא דנדה דחומרא כיון דה"ק ונ"ל איקא.

שפסק (דהיינו האוסר ממות שבעה אחר דנדה - אח דאשת

האוסר ממות שבעה עברו אפילו אח ואשת מותרת דמה)

לאחיו אין אם אח ואשת אסורה, היא עדיין האח) (דהיינו

מותרת שתהא מצב בה אין ונדה מותו אחר מיד מותרת בנים

לה גרמה דנדה חומרא לאו הלכך - אוסרה מיתת אחר מיד

לה גרמה אח דאשת חומרא ולאו העראה משעת להתחייב

עריות שהם בהם השוה הצד אלא העראה משעת להתחייב

אף העראה משעת להתחייב להם שגרם הוא בביאה ואסורות

ותתחייב בביאה ואסורה ערוה שהיא איש אשת אביא אני

אח אשת ד"ה ע"ב נד לדף בריטב"א ועיין העראה. משעת

תליא. בבנים

ד"ה קניןרש"י קנינו "הוי" ולא וכו' ***ד"הישן כצ"ל.

חי "שהדם" זמן כל אוסרן בזהבחיי קדמונו וכבר כצ"ל

האחרונים.

וכו'תוד"ה דוקא לאו לה "לשםדמכוין גרסי לא התוס'

ועיין לה גרס לא רש"י וכן שבדפוס בש"ס כדגרסינן ביאה"

הגמרא. בפירוש בזה מ"ש

"דוקא"ד"ה א"נ וכו' לרבות בידו כצ"ל.שכן

ידיד"ה דעל "הני" נילף אח ומאשת וכו' לאחות מה

כצ"ל.קדושין

ע"ב רחמנאגמראנד "תליה" בבנים אח כצ"ל,אשת

דגרסינן נ"ל "תליאוהשתא בבנים אח ול"גאשת רחמנא"

*** ובריטב"א. ברש"י הוא הכיוכן פריך צ"ל"אלא"

פריך הכיהכיא"ל פריך מדפתי אחא לרב השיב אשי רב

הרואה התם א"ל ד"ה ע"ב יג לעיל שכתבנו מה עיין וכו' מה

*** לחופה. מסירה לענין אלא ד"ה ע"ב כט לנדהודף מה

מתירן אוסרן אין שכן אח חמיריואשת איסורי אלמא

חייב בהעראה אפילו הלכך אישנינהו באשת תאמר

מתירה עדשאוסרה מיחייב לא הלכך היא קילא אלמא

ביאתו. בה שגומר

יהושע דרב בריה הונא רב חכמיםואיתימא שמעתי

כלומר תאמר ואם פירושו ד"ואיתימא" לתלמידיהן מלמדין

עילגי הבבלים הארמים גמור. שיבוש והוא אומרים, ויש

אותיות להשמיט וכן יחד מילים כמה לחבר ודרכם היו לשון

תאמר ואם שפירושו תימא" "ואי המילים צמד מהמילה,

המילים צמד וכן "ואיתימא", אחת למילה אצלם נצטרף

למילה אצלם נצטרף אומרים ויש שפירושו אימא" "ואית

מעתה אמור אימא, של א' האות ונשמטה "ואיתימא" אחת

תימא' 'ואי מקורו פעמים "ואיתימא" הש"ס כשאומר

שפירושו אימא' 'ואית מקורו ופעמים תאמר ואם שפירושו

זה קרב ולא הם לחלוטין שונות מילים ושתי אומרים ויש

*** זה. האלהאל התועבות מכל יעשה אשר כל כי א"ק

העושות הנפשות ללמדונכרתו איצטריך קרא דודאי אע"ג

אע"פ כרת בהן יש לעיל בפרשה שהוזכרו העריות שבכל

כי למימר ה"ל מ"מ בפירוש, כרת מהן אחד בכל נכתב שלא

אלא "מכל" כתב ואמאי האלה התועבות 'מן' יעשה אשר כל

לא 'מן' כתב הוה ואי לזו זו כולן העריות כל את להקיש כדי

כולן הוקשו "מכל" דכתב השתא יחד כולן דנכללו משמע

זו. במילה

מניין בעלה בחיי שאסורה ליבמה רמז דכתיבאלא אע"ג

טז) יח (ויקרא בהדיא dlbzקרא `l jig` zy` zexrהוה

אם אבל אשתו היא ועדיין גירשה כשלא קרא מוקמינן

מנ אחיו דהאגירשה תימה והוא פירש"י. כך היא, שאסורה ין

לאחר היתר לה שיש מפני הוא מותרת שתהיה ההו"א כל

מותו לאחר מותרת אינה אחיו גירשה ואי לקמן כדאמר מותו

בחייו, מותרת שתהיה הו"א ליכא הלכך ייבום מצות בה ואין

לה שיש אע"פ נדה "מה מנדה ילפינן היאך פירושו לפי ועוד

אע"פ אח אשת אף בכרת איסורה בשעת מכאן לאחר היתר

דבשעת נימא בכרת" בעלה בחיי מכאן לאחר היתר לה שיש

דילמא גירשה אם אבל גירשה לא כשעדיין בכרת איסורה

אשת "אף דקאמר הא ועוד ומותרת, הוא איסורה שעת לאו

אח אשת הא קשיא מכאן" לאחר היתר לה שיש אע"פ אח

דהוה נ"ל לכן מכאן. לאחר היתר לה אין אחיו שגירשה

שאם - בנים לו כשאין אבל בנים לאחיו כשיש קרא מוקמינן

מותרת היא הרי - לאחיו מותרת אשתו תהיה עכשיו ימות
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קרא מוקמינן דהוה שמעתי החברים ומן בחייו. אפילו

שנים עשר עמו שהתה אבל שנים עשר עברו לא כשעדיין

ע"א סד לקמן כדאיתא יולדת אינה שוב דמסתמא - ילדה ולא

לו מותרת היא הרי - לאחיו מותרת תהיה בעלה וכשימות

*** היאמהשתא. סברא צריךהאימילת"האי" הראשונה

*** תר"א. רמז מות אחרי בילקו"ש הוא וכן בשעתלמחוק

***איסורהצ"ל"איסורא" "מדרבי". בהקישא דאתיא

ביתדרביצ"ליונה במיתת ליכתבה ד"ה ברש"י הוא וכן

ג. סימן פ"ו וברא"ש תר"א רמז מות אחרי ובילקו"ש דין

"כתיב"*** טעמא ***כתבצ"למאי גבי. "לכתוב"

דין בית ע"אמיתות נה צ"ללכתביהובסנהדרין ובשניהם

הכא.לכתבה ברש"י הוא וכן

כתב אתי לדרשא קרא דכוליה האי(כצ"ל)איידי נמי ביה

לדרשא יט)מילתא כ (ויקרא דכתיב קרא האי כל פירוש

dxrd ex`y z` ik dlbz `l jia` zeg`e jn` zeg` zexre

e`yi mperדקרא יתורא למידרש אלא לגופיה איצטריך לא

דכתיב רישא dlbzאתא. `l jia` zeg`e jn` zeg` zexre

אביך אחות "ערות יב-יג) יח (ויקרא כתב דכבר הוא מיותר

שאר כי תגלה לא אמך אחות ערות היא אביך שאר תגלה לא

יח) (דפרק קרא דההוא משום אתא לדרשה אלא היא", אמך

אפילו או האב מן דוקא הוי אביו אחות אם בו מפורש לא

מן אפילו או האב מן דוקא הוי אי אמו אחות וכן האם מן

כ) (דפרק אחרינא קרא לך וכתב חזר לכן `zegהאם zexre

dlbz `l jia` zeg`e jn`דאפילו למד אתה דקרא ומיתורא

דקרא דרישא וכיון אמך. ואחות אביך אחות חשיב האם מן

נמי ביה כתב יתורא למידרש אתא אלא לגופיה איצטריך לא

e`yi mper dxrd ex`y z` ikיתורא למידרש נמי דאתא

לא אביו ולאחות אמו לאחות דהיינו דלגופיה דקרא,

ילפינן דהא בהעראה דמיחייב לאשמועינן קרא איצטריך

בבהמה. למערה עניין תנהו אלא יונה דרבי מהקישא

הוא ***ודין הוא. זוסברא לדרך כלך לך,או היינו 'כלך'

בשלום שיחזור לחייו חוששין אוהביו היו הולך שהיה מי

אלא 'לך' לו אומרים היו לא תיבותכלךלפיכך סופי הוא כי

לשמר לך יצוה מלאכיו כי יא) צא בכך(תהלים דרכיל' 'ך'

*** בדרך. ההולכים לשמור גדול סוד בו תוכיחויש ואל

מאליו בא" "איסורה שאין המיליםדודתו ונתחברו כצ"ל

כךאיסורהבאונכתבו לחלקם שצריך המעתיק איסורוסבר

אלאהבא באואינו ***איסורה ברש"י. הוא כלךוכן או

"זה" ***זוצ"ללדרך האב. קרובי שלאדנין אביו אחות

עדים שני יבואו ואם אביו קרובת שהיא משום אלא נאסרה

שאינ לו,ויעידו מותרת אביו קרובת האבה דודתומקרובי

אביו קרובת שהיא משום אלא נאסרה שלא אביו אחי אשת

שבעלה לפי אביו קרובת שאינה ויעידו עדים שני יבואו ואם

מותרת, אביו אחי עצמואינו שקרובי אחותו תוכיח ואל

אפילו שהרי אביו קרובת שהיא מחמת נאסרה שלא היא

אסורה היא עדיין אביו בת שאינה ויעידו עדים שני יבואו

*** היא. אמו בת שהרי לאעליו אביך אחות ערות ת"ל

תגלה לא אמך אחות ערות האם מן בין האב מן בין תגלה

האם מן בין האב מן וצ"לבין הוא המעתיקים ת"לשיבוש

אמך ערות תגלה" לא אביך ואחות אמך אחות "וערות

מן בין האב מן בין אביך ערות האם מן בין האב מן בין

יאהאם פרק י פרשה קדושים בספרא מפורש הוא וכן

זמני ולהשחית בזה להאריך צורך לי ואין פשוטים והדברים

לו ויערב יישב המשבשים גירסת וליישב לדחוק והרוצה

ישובו.

"למכתבא" לי למה אב באחות "למכתבא" לי צ"ללמה

תר"אלמכתבה רמז מות אחרי הואלמכתבובילקו"ש וכן

כז. סימן ח"א הרשב"א בשו"ת

אב באחות רחמנא כתב האםדאי מן אביו אחות דאפילו

ערוה, חייסהויא לה יש האחותשכן את מייחסין פעמים

כב) ד (בראשית כמו אחיה שם dnrpעל oiw laez zeg`e

כב) לו (שם rpnzוכן ohel zeg`eאביו אחות אפילו הלכך

מאוד. לאביו קרובה חשיבא נמי האב מן שלא האם אבלמן

אם אחותהאחות ע"ש האחות את מייחסין אין דלעולם

לא האב.אימא מן אחותה אלא אמו קרובת כתבחשיבא ואי

אם באחות מןרחמנא שלא האם מן אפילו ערוה דחשיבא

ודאיתהאב, ודאישכן האב מן שלא האם מן אמו שאחות

שמא האם מן שלא האב מן אמו אחות אבל היא אמו אחות

הוא דין הלכך כלל אחיות שאינם ונמצא היא אב מאותו לאו

מן אמו אחות כמו לפחות עליו תאסר האם מן אמו שאחות

אבהאב, אחות דנהיאבל היא ודאית לאו האם מן אפילו

אביו של בנו לאו הוא שמא מ"מ היא אביו אחות דודאי

מן אביו אחות כמו והויא אביו אחות באמת שאינה ונמצאת

שמא או אביו אחות אינה דשמא היא ודאית לאו דנמי האב

דתרוייהו וכיון אביו של בנו לאו הוא אבל היא אביו אחות

הן ודאי לאלאו האבאימא מן אביו אחות אלא ערוה הויא

אם. מקירבת יותר קירבה חשיבא אב קירבת מקום שבכל
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"מנא האם מן ולא האב דמן לתנא ליה דפשיטא ודודתו

יראיםמנלןצ"לליה" ובספר ד סימן פ"ו ברא"ש הוא וכן

כה. סימן

ד"ה הדם"רש"י שפסק "אוסרה מת וכו' תליא ביומי

***ד"ה לאחיו"כצ"ל. "אסורה מת אפילו וכו' בבנים

***ד"ה אלאכצ"ל. "להתירן" באוסר וכו' אוסרן אין

"מתירן" אחר ***ד"הדבר וכו'כצ"ל. ליכתבה

בהיקישא ***ד"ה"דאתיין" אביךכצ"ל. אחות ערות

נקט קמא מות דאחרי ברייתאקרא דהאי אע"ג כלומר

יב) יח (ויקרא חד מות דאחרי קראי תרי לפרושי zexrאתיא

dlbz `l jia` zeg`(יג פסוק (שם `jnואידך zeg` zexr

dlbz `lהאב מן שלא האם מן אפילו מיירי דבתרוייהו

תרי דברייתא ברישא למינקט וה"ל דברייתא בסיפא כדמוכח

וה"ה אביך אחות דערות קמא קרא רק נקט מ"מ קראי,

קמא דקרא פירשו והחברים אמך. אחות דערות בתרא לקרא

דקדושים קרא היינו בתרא וקרא מות דאחרי קרא היינו

כן. ואינו אחותו, תוכיח ולא ד"ה לקמן מפירוש"י כדמשמע

וכו'***ד"ה אחות שהיא אחריבין צ"ל הנקודה הפסק

***ד"הביןהמילה "וכו'. אחותו תוכיח וכיון"ואל" "

כתובדלא היה מתחילה וכ'כצ"ל וכ' אחותו תוכיח ואל

וכיוןופירושו וחדאוכו' הם הך דהיינו סבר והמעתיק

***בא"ד ומחקו. מייתר תהיומינייהו קדושים בפרשת

תגלה לא אמך ואחות אביך אחות רקערות כזה קרא ליכא

יט) כ (ויקרא קדושים בפרשת `jnכתוב zeg` zexre

`l jia` zeg`edlbzבא"ד*** אח. באשת דכתיבכדעבד

כא) כ (ויקרא mixixrבה 'ebe eig` zy` z` gwi xy` yi`e

eidi'וגו יקח אשר אלא אזהרה דהיינו תיקח לא בה כתב ולא

עונש, דהיינו יהיו יז)ובאחותוערירים פסוק (שם דכתיב

`yi eper 'ebe ezeg` z` gwi xy` yi`eלא בה כתיב ולא

ישא עונו וגו' יקח אשר אלא אזהרה דמשמע אחותו את יקח

למיכתב ה"ל אמו ואחות אביו באחות אף עונש, אישדהיינו

ישאו עונם אמו ואחות אביו אחות יקח דאתאכי דמשמע

***ד"ה עונשו. וביאתהלאשמועינן וכו' ובשלישית

הוא כצ"ל."כאונס"

רחמנאתוד"ה "דשריה" דכיון וכו' כצ"ל.אלא

מקורד"ה בהו שייך לא והנהו וכו' מהו דמקורבזכור

דכתיב מקור דאיקרי מעיין כמו נוזלים המוציא פתח פירושו

יג) ב miig(ירמיהו min xewn eafr ize`מקראות הרבה וכן

הזכר פתח אבל דמים שמוציא מקור איקרי האשה ופתח

התוס' מקור. איקרו ולא דמים מוציאין אינם הבהמה ופתח

יח) ד (משלי דכתיב דהא jexaסברי jxewn idiאשתך היינו

ע"א נד לעיל שכתבנו מה עיין קאמר שבך גברא כח ולאו

***בא"ד הערה. מקורה את דזכורד"ה משום נמי אי

ביאה חשיב לא אמרינןובהמה ע"א דלעיל gihdlתימה

mlera d`ia myl oiekinw `dc dpw eznaia gihde dndaa

ביאה. מיקריא בהמה דביאת משמע

"דשריין"ד"ה הנך גזרינן לא וכו' לו כצ"ל.אמרו

יחלוץד"ה "שמא" גזירה "לצרות" שיחלוץ צרותיהן

כצ"ל.

ע"א מןגמראנה בין האב מן בין אשתו אחות אלמא

"אסורה אלאהאם גריס דלא נראה ומרש"י כצ"ל, מן" בין

האם מן בין גריסהאב ***אסורהולא מאחותו. מסתברא

למילף לן" "הוי מדודתו וכו' למילף לן" כצ"ל."הוי

קדושין*** ידי "שעל" דבר ***שכן מאשתכצ"ל. אלא

ידי "שעל" דבר "שכן" ילפינן כצ"ל.אח

עצמו קרובי הואדנין עצמו מקרובי שאחיו אחיו אשת

אביו של בנו לאו שאחיו והעידו עדים שני באו שאפילו

אצלו קרוב הוא עדיין אביו של קרוב אינו שכלל ונמצא

הם, אחת אם בני עצמושהרי יבואומקרובי שאפילו אחותו

אצלו קרובה היא עדיין היא אביו בת דלאו ויעידו עדים שני

הם, אחת אם בני האבשהרי שקרובי דודתו תוכיח ואל

אביו של אח לאו זו של שבעלה ויעידו עדים שני יבואו שאם

קירבתה שכל נמצא אצלו קרובה ואינה דודתו היא אין הוא

אביו. מחמת אלא אינה אליו זו של

מאליו בא" "שאיסורה אחותו תוכיח כצ"ל.ואל

ליבם ושריא לעלמא אסורה בנים לה אין ועיקרודלמא

*** זר. לאיש לאוסרה אתא דייבום קראקרא "כתיב"

הואאחרינא וכן גרסינן הכי ד"ה ברש"י הוא כן כצ"ל

תקצ"ד. רמז מות אחרי בילקו"ש

"אחד" בהעלם כולם עשאן בכלשאם הוא וכן כצ"ל

פעמים וכמה כמה כריתות במסכת מלבד `zgהש"ס mlrda

וצ"ל הוא .`cgושיבוש

במלקות ולא בכרת (ויקראלדונו לאו באחותו דכתיב כיון

ט) ozexrיח dlbz `l 'ebe jzeg` zexr,מלקות הוי לאו וכל
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כל דבכלל - דמייתר אע"ג באחותו כרת להוציא הוצרך

דאין ללמד - כרת בכולהו כתב וכבר אחותו היתה העריות

ללמד הכלל מן ויצא בכלל שהיה דבר וכל כלל. מלקות בה

הלכך יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא עצמו על ללמד לא

ומהכא מלקות, בהו ליכא כרת בהו דאית עריות בכולהו

מלקות. בו אין כרת שעונשו לאו דכל ילפינן

"מנלן" ליהצ"ללחלק ***מנא רחמנא. בה דכתב דודתו

"יהיו" האחרונים.ימותוצ"לערירים בזה וקדמונו

אחיוכתיב אשת יהיוגבי פעולתערירים משמע "יהיו"

יהיו ועי"ז ימותו עתה להם שיש בנים אותם אקטיבית ענישה

להם אין החטא בשעת שאם ונמצא ערירים, להיות ויהפכו

החטא אחר בנים שיולידו ויתכן כלל נענשים אינם בנים

אקטיבי עונש אלא עליהם נגזר שלא הבנים אותם ויחיו

שלא פסיבי עונש גם עליהם נגזר לא אבל "יהיו" דכתיב

- חומרא וקולא, חומרא זה בעונש יש והרי בנים. יולידו

בנים להם אין שאם - קולא מתים, בניהם בנים להם יש שאם

להוליד. דודתווכתיביכולין ימותוגבי משמעערירים

ולא ימותו כך ערירים הם שעתה כשם פסיבית ענישה פעולת

נענשים אינם בנים להם יש שאם ונמצא מצבם, ישתנה

והרי בניהם. שימותו אקטיבי עונש עליהם נגזר לא שהרי

בנים להם אין שאם - חומרא וקולא, חומרא בו יש זה עונש

בניהם אין בנים להם יש שאם - קולא מולידין, אינם שוב

כיצדמתים. דמדכתיבהא אינון דסתרי תרתי קראי הנך

הבנים ימותו בנים להם יש אם משמע יהיו" "ערירים

ומדכתיב מתים, דאינם משמע ימותו" "ערירים ומדכתיב

ומדכתיב מולידים בנים להם אין דאם משמע יהיו" "ערירים

ומתרץ מולידים. דאינם משמע ימותו" בנים"ערירים לו יש

וכו' צדקוברן להשמיענו בא פסוק שכל סברת את כלומר

באמת אבל כיצד הא הקשת לפיכך שבו קולא וצד חומרא

שבו חומרא צד רק להשמיענו בא פסוק כל אלא כן אינו

שבשניהם חומרא אחוז לך קוברןלומר בנים לו והיינויש

eidi mixixrערירי הולך בנים לו והיינואין מוליד אינו שוב

ezeni mixixr.'וכו למיכתב דכיוןואיצטריך ס"ד השתא

שבשני חומרא אחוז למימר קרא דאתא מסברא דאמרת

לחומרא, עונשו מסתמא גדול עוון דעביד דכיון המקראות

קרא אמר כי eidiא"כ mixixrבנים לו יש דאם דמשמע

תו איצטריך ואמאי יוליד לא בנים לו אין דאם כ"ש ימותו

ezeni mixixrאע"ג ומתרץ מוליד. אינו דשוב למימר

שבשני חומרא אחוז למימר קרא דאתא אמרינן דמסברא

להעניש אלא זה דאין הו"א מ"מ חומרי, תרי והרי המקראות

לו שהיו (מי הללו חומרי מתרי לו הראויה בחומרא אחד כל

לא בנים לו היו שלא ומי בניו ימותו החטא בשעת בנים

יחד, חומרי בתרי אחד אדם יעניש לא אבל כתביוליד) דאי

חטאיה עד הו"א יהיו ערירים קודםרחמנא לו שהיו בנים

ימותו לאחטאו ואילך מחטאיה דאיןאבל יוליד שלא יענש

יוליד בניו שקבר ואחר אחד בעונש אלא אותו מענישים

מחטאיהאחרים. הו"א ימותו ערירים רחמנא כתב ואי

יולידואילך שלא נענש לאהוא מעיקרא שימותואבל יענש

בעונש אלא החוטא את מענישים דאין לו היו שכבר בניו

לפיכך אתצריכאאחד. דמענישים ללמדנו הכתובים שני

עונשי בשני ורש"יהחוטא הגמרא לשון כפשט פירשתי ם.

אחר. באופן פירש

דחייבי מכלל חרופה שפחה גבי זרע שכבת רחמנא מדגלי

בהעראה דאע"פלאוין זצ"ל הרב מורי מדקדק היה מכאן

שם שהטיל כל עטרה הכנסת זו העראה ע"ב לקמן דפסקינן

עטרה. אלא הכניס דלא אע"ג ביאה גמר הוי זרעו

ד"ה וכו'רש"י היכא אמינא "הוה" וכו' כל על חייב

מיוחדת אחותו ***ד"ה"מה" ולאכצ"ל. נתנה לכרת

לאו "הזהרתה" הלכך וכו' בו התרו "דאפילו" למלקות

ניתנה ***ד"הלמלקות עלכצ"ל. "לחייב" אשה מואל

***ד"הכל "הוה"כצ"ל. יהיו ערירים רחמנא כתב דאי

***ד"האמינא ימותוכצ"ל. ערירים רחמנא כתב ואי

אמינא ***ד"ה"הוה" ושפחהכצ"ל. וכו' חייבי שפחה

חרופה ***ד"ה"שאינה" לגליכצ"ל. "לא" קרא לשתוק

כצ"ל.

וכו'תוד"ה מצריכינן "דהכא" תימה וכו' לה דיש

דקדושין כצ"ל."ובפ"ק"

וכו'ד"ה רחמנא להתחילדכתב צריך דכתבכך ערירים

לי למה דודתו גבי ט"ס.רחמנא נפלה הב"ח ובהגהות

כריתותד"ה "מחייבי" קרא לישתוק כן אם וכו' לישתוק

כצ"ל.

ע"ב וכו'גמראנה למאן אי "מנלן" מנלן לשוק יבמה

פירושו והכי הוא ונכון ניסי ארים בספר הגיה יבמהכך

מנלן הגמ'לשוק מיתמה וקא בהעראה, אפילו מנלןדאסירא

וכו' למאן ע"אאי ב במגילה זה וכעין .cg`a z`xwp dlibn

,onwl xninl opirack olpn olpn xyrע"ב סח ohwובסנהדרין
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zevn llkl `a `ly `nrh ipzwck olpn xehtc olpn,

ע"א פט zlerובזבחים caln `nrh xn`wck ol `pn ol `pn

xwead.

מנלן "לבעל" ד.אשה סימן פ"ו ברא"ש הוא וכן כצ"ל

דסד"א וכו' איש "באשת" כדאמרן חרופה "בשפחה"

לי למה "בסוטה" וכו' מיתה "ולאחר" הואהואיל וכן

י. סימן פ"ו שלמה של ובים ד סימן פ"ו ברא"ש

שארו איקרי נמי מיתה ולאחר `mדכתיבהואיל ik

'ex`yl'איש באשת עלה ליחייב כתיבאימא עריות דגבי

ו) יח zelbl(ויקרא eaxwz `l exya 'x`y' lk l` yi` yi`

dexrוהאי ערוה משום אסורה שאר דמיקריא דכל משמע

שאר רחמנא קריה נמי מיתה אחר אפילו איש אשת

*** איש. אשת משום עליה דחייבין נמיומסתברא

שארו .איקריאצ"ל"איקרי"

שלא לה לשקינא פרט וכו' אחר לדבר פרט זרע שכבת

ממעטכדרכה rxfוהכי "zaky"מיקרי דלא למעשה פרט

כדרכה, שלא כגון כתיבשכיבה אשה משכבי רבא א"ל

מימעיט ולא שכיבה מיקרי כדרכה שלא אפילו אלמא

rxfמדכתיב "zaky".אברים דרך לה לשקינא והכיפרט

rxfממעט "zaky"שכיבה מיקרי דלא ניאוף למעשה פרט

אברים. דרך משמש בנשיקהכגון לה לשקינא והכיפרט

"rxf"ממעט zakyזרע מיקרי דלא ניאוף למעשה פרט

נשיקה מקום אין זרעו שם הטיל אפילו בנשיקה דמשמש

להזריע. ראוי

רחמנא אסר פריצותא אביי xnelkפירש"יא"ל dinza

dilr `xqzin `l `zevixt meync `ed iepiw e`lc `hiyt

ונ"ל רחמנא. אסר פריצותא נמי הכי אין נימא תימה והוא

אסרה איש אשת איסור תורה כשאסרה וכי פירושו דהכי

על ועברה פריצותא עבדא איתתא דהאי כיון דנימא פריצותא

למיכתב ואיצטריך בעלה על תיאסר תורה שאסרתה איסור

את תורה כשאסרה הא נאסרה, דלא לאשמועינן זרע שכבת

דכתיב ביאה מעשה אלא אסרה לא איש `zyאשת l`e

da d`nhl rxfl jzaky ozz `l jzinrדרך זינתה ואי

נאסרה דלא פשיטא מ"מ מאוד הדבר דמכוער אע"ג אברים

פריצותא. על תורה הזהירתה לא מעולם דהא בעלה על

והאומשני רחמנא תלא דבעל בקפידא סד"א איצטריך

קפיד דאפילוקא מילתא תליא תורה באיסור דלאו סד"א

זה דבר לה אסר שבעלה כיון פריצותא לה אסרה לא התורה

תיאסר בעל של זנות הזהרת על עברה והיא כך על לה וקינא

כ) ה (במדבר דכתיב `jyi'עליו zgz' zihy ik z`eמשמע

זנות הזהרת על שעברת אישך של והזהרתו הקפדתו תחת

rxfקמ"לשהזהירך "zaky"אברים דרך לה לשקינא פרט

אלא מילתא תליא דבעל בקפידא דלאו שכיבה) מיקרי (דלא

שהזהירתה זנות הזהרת על עברה שלא וכיון תורה באיסור

בעלה. על נאסרת אינה התורה

וכו' לאדם משל נשיקה זו שבכלהעראה הורתיך כבר

לעיל בפירושנו (עיין קושיא לתרץ בא משל שאומר מקום

אתה היאך ליה קשיא הכא משל). אשי רב אמר ד"ה ע"א כא

היא חפירה לשון העראה הא נשיקה היינו דהעראה אומר

ובנושק המערה) ד"ה ע"ב נג במשנה לעיל שכתבנו מה (עיין

ומתרץ כלל, חפירה ליכא אברו ע"י שמניחשם לאדם משל

הבשר ידחוק שלא אפשר אי פיו על שאצבעואצבעו לפי

אף הרך את דוחק והקשה מאצבעו רך שפתיו ובשר קשה

ערותה בשר את ידחוק שלא אפשר אי שם אברו המניח זה

חפירה. והיינו רך ערותה ובשר קשה שאברו אמרלפי

חרופה בשפחה ביאה גמר אר"י בהרבב"ח דכתיב

זרע" עטרה"שכבת הכנסת זרעו.זו שם שהטיל ובלבד

דאמר לשמואל לסיועי אתא חנה בר בר efרבה d`xrd

dwiypלימדנו כך יוחנן רבי אף בב"ח רבה אמר xnbלכך

dxhr zqpkd ef d`iaכדאמר נשיקה זו דהעראה מכלל

שמואל.

ביאת על אלא חייב אינו זרע" "שכבת ששת רב מתיב

אתהמירוק ומנקה הממרק כאדם שיפשוף היינו 'מירוק'

ליה מדהוה משפשפו, הוא הרי בו שדבקו מזון משיירי הכלי

וכתב זרע אותה איש ושכב zakyלמיכתב dze` yi` akye

rxfהראויה שכיבה אלא ממש זרעו בה הטיל לא משמע

אברו שם שנשתפשף המירוק ביאת והיינו זרע להטלת

שם. להטילו זרע ממנו להוציא ראוי והיה מקום מירוקבאותו

להוציא ראוי אינו עטרה ומירוק זרע ממנו להוציא ראוי דגיד

קאמר לכך זרע גידממנו מירוק לאו ומשנימאי לאקאמר,

עטרה ראוימירוק עטרה במירוק אף הרבה משפשף שאם

זרע. ממנו להוציא

"שקראי" אנא או שקראי איהו וי"גאו איהוכצ"ל, או

א"ר רבין אתא "דכי" שקרי "ורבין" אנא או ֵַשקראי

וכו' העראה נכונה.יוחנן גירסא והיא
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ד"ה העראהרש"י ילפינן "הא" המת וכו' למאן אי

לאוין ***ד"הלחייבי וכו'כצ"ל. "לבעל" אשה

"מיקדשא" ***ד"הדבהעראה "כתיבכצ"ל. קיחה קיחה

ילפינן ומהכא ובעלה אשה איש יקח כי קיחה" הכא

וכו' התם וכתיב ביאה ***בא"דקדושי ומהכאכצ"ל.

ביאה קדושי ***ד"הילפינן ע"ב. ד וכו'קדושין סד"א

"מיקריא" ***ד"הדבעלה וכו'כצ"ל. לה לשקינא

"כדרכך" שלא לו כצ"ל.ליבעל

כאילתוד"ה והוי ביאה ביאה וכו'אתיא כתיב קשיאו

אפילו ואדומי דמצרי איסורא, למילף בעינן אנן הא לתוס'

אמרת ואת ושני, ראשון דור כל רחמנא אסר בהעראה

גבי לאו ואדומי דמצרי ביאה והא ביאה מביאה דילפינן

להם יבוא שלישי "דור כתיב היתירא גבי אלא כתיב איסורא

ילפינן ביאה דביאה ג"ש דמהאי התוס' מתרצים ה'". בקהל

להם יבוא שלישי "דור דכתיב דהא דהיתירא דקרא פירושא

ראשון דור הא ילפינן ומדיוקא להם יערה היינו ה'" בקהל

***בא"ד להם. יערה לא "אתיא"ושני הכלל מן ולא

***בא"ד העובדכצ"ל. "דכהן" מתרומה חילול חילול

חילול כתיב דלא מיתה" "חייב ***בא"דבאנינות כצ"ל.

"חילל" שעבד אחר כצ"ל.הא

עפרוןד"ה משדה "קיחה" קיחה גמרינן וכו' קיחה קיחה

כסף כצ"ל."לקדושי"

ע"א קאכלהגמראנו הות דהא אכלה לד"ה הנשואין מן

`eigוכתיבמעיקרא y"r mewiבמקום היבם יעמוד משמע

ממנו, פחות לא המת אמראחיו רב האירוסין מן פליגי כי

כמזיד שוגג ביאת רחמנא רבי דהא "יבמהאוכלת דכתיב

דכתיב דהא לומר לנו יש ולכן עליה" `eigיבוא y"r mewi

פעמים אבל ממנו פחות לא אחיו במקום היבם יעמוד היינו

מאחיו, יותר לאוקמיהשהוא רחמנא רבי כי אמר ושמואל

לא מבעל לאלומיה בעל דכתיבבמקום myדהא lr mewi

eig`לא הבעל במקום היבם יעמוד לשמואל ליה משמע

אתא דקרא דעיקריה ואע"ג ממנו, יותר לא ואף ממנו פחות

למיכתב ליה מדהוה מ"מ אחיו נכסי יורש דהיבם למימר

וכתב אחיו נכסי יירש `eigבהדיא my lr mewiדאתא משמע

כמוהו. להיות אחיו במקום עומד דהיבם נמי למימר

לא*** מבעל ברדב"זלאלומיהצ"ל"לאלומי" הוא וכן

ה"ו. פ"ח תרומות הלכות

וכו' מאכיל יבם מאכיל שהבעל היהכל שהבעל כל כלומר

דחוקה והלשון מאכיל נמי יבם לו נשואה שהיתה כגון מאכיל

ולאיכא מאכיל, יבם 'האכיל' שהבעל כל לומר צריך שהיה

דה"ק דמפרש lik`nדאמרי mai da lik`n lrady d`ia lk

'eke da.ניחא

הבעל מכח היבם כח יפה יפה"ובזו" זו ובאשה כלומר

גריס ה"ז פ"ו ובירושלמי יותר.ובזהוכו', נכונה גירסא והיא

"ובזו"*** מילתומאי בגמרא חסר והכא דה"לeke'כצ"ל,

מקומות בכמה הגמרא דרך וכן וכו' ובזו ומאי למימר

*** וכו'. מילת אכלהלהשמיט מעיקרא חרש יבם ואילו

קרא `eigדאמר my lr mewiלא אחיו במקום יעמוד משמע

דלא האכילה דאחיו כיון הלכך ממנו פחות לא גם ממנו יותר

מאכילה. הוא מעיקרא דחרש זה יבם אף מעיקרא חרש הוה

קודם ונתחרש קדושין בשעת פיקח הבעל היה דאפילו ונ"ל

לפני ונפלה הבעל ומת בעל אצל אוכלת היתה ולא נישואין

אחיו ע"ש יקום הוא תורה דדין בתרומה אוכלת חרש יבם

מדאורייתא דהא לזו מאכילה היה מדאורייתא נמי ואחיו

דגזור הוא ורבנן בתרומה להאכילה לה קני אירוסין משעת

רק אלא כלל אירוסין ביה לית דהא למיגזר ליכא וביבם

ביה. אית נישואין

אכלה לא דהא אכלה לא ד"ה האירוסין מן דאמרי ואיכא

בעל דרשינןבחיי אי `eigדאפילו y"r mewiהיבם יעמוד

מאחיו, יותר היבם יעמוד לא ודאי אחיו מןבמקום פליגי כי

מעיקרא אכלה הות דהא אוכלת אמר רב דהאהנשואין

`eigדכתיב y"r mewiלא אחיו במקום היבם יעמוד משמע

ממנו. פחות לא גם אבל ממנו אינהיותר אמר ושמואל

למידרשאוכלת ליה משמע לא `eigשמואל y"r mewi

יבוא "יבמה דכתב בתר דהא אחיו, במקום היבם יעמוד

לאשה" לו "ולקחה כתב הדר גרועה ביאה לרבויי עליה"

דבר לכל אשתו אינה עדיין לחודה גרועה דבביאה משמע

יש לכך גמורה, לאשה לקחתה נוסף קניין בה לעשות וצריך

לומר לדבריםלנו כמזיד שוגג ביאת רחמנא רבי כי

בפרשה הייבוםהאמורים מן ולפוטרה אחיו בנכסי לירש

לא מילי לכל לאשה"אבל לו "ולקחה כתב דהדר והיינו

בתרומה לאכול כגון דבר לכל אשתו שתהיה בעי דאי למימר

מעלייתא. ביאה היינו אחר קניין בה ולעשות לחזור צריך

בה מאכיל שהבעל ביאה כל הויאימא אירוסין ביאת

זו ובביאה קיחה קיחה ע"ב נה לעיל כדילפינן העראה אפילו



eaydnlg`eשכט ע"א נו

אלא אוכלת האשה אין דהא בתרומה אוכלת האשה אין

הוי לא נישואין ביאת היינו חופה ביאת אבל ואילך מנשואין

בתרומה, אוכלת אשה ביאה ובהאי גמורה בביאה יבםאלא

בה כאןמאכיל עד גמורה, בביאה אלא מאכיל היבם דאין

ה"א אישות מהלכות פ"י הרמב"ם אבל רש"י. לפי פירשתי

מיקניא דאשה קיחה קיחה ע"ב נה לעיל דילפינן דהא פירש

נשואין בביאת כלומר הקדושין שאחר בביאה היינו בהעראה

וצריך לרש"י, שפירשנו כמו הכא לפרש אפשר אי ולפי"ז

בהלפרש מאכיל שהבעל ביאה הקדושיןכל אחר אם

בתרומה ואוכלת נשואה הויא ביאה שיעור עמו נתייחדה

דאי ואע"ג גמורה ביאה שיעור עמו כשנתייחדה דוקא והיינו

עליה בא לא אי מ"מ חופה חשיב העראה אפילו עליה בא

ביאה שיעור עמו שתתייחד צריך חופה לצורך עמו ונתייחדה

חופה הוי לא גמורה ביאה שיעור עמו נתייחדה לא ואי גמורה

בתרומה, אוכלת בהואינה מאכיל מאכיליבם היבם דאין

לא. בהעראה אבל גמורה ביאה עליה כשבא אלא

לרב בשלמא "הבעל" מכח "היבם" כח יפה "ובזה"

מעיקרא "כדתריצנא" כצ"ל.מתרץ

קשיא! קשיא? לשמואל שאלהאלא בלשון הראשונה

אחד והיה בישיבה לומדין כשהיו קביעה. בלשון והשניה

ראש היה אם פלוני אמורא על קושיא מקשה החכמים

הישיבה ראש היה לאו ואם מוטב, לתרצה יודע הישיבה

ipeltl?מכריז `iywיש שמא או לפלוני קשה האם כלומר

מהחכמים אחד כל והיה זו? קושיא לתרץ שיכול מכם מי

ואם מוטב שתירצה מי היה אם למחר, עד זו בקושיא מעיין

קובע הישיבה ראש היה לאiyw`!לאו זו קושיא כלומר

הש"ס כשאומר וכן תירוץ. לה ipeltc?נמצא `zaeiz

!`zaeizאת הישיבה ראש ששואל שאלה בלשון הראשונה

זו האם ipeltcהחכמים `zaeizשיכול מי יש שמא או

מי נמצא לא ואם למחר עד בה מעיין אחד כל והיה לתרצה?

קובע הישיבה ראש היה נמצאzaeiz`!שיתרצה לא כלומר

כשאומר וכן פלוני. דברי ונדחו תירוץ n"yלה 'eke n"y

הישיבה ראש ששואל שאלה בלשון eke'הראשונה n"yהאם

שמא או פלוני לדבר ראיה יש שמכאן ולהחליט לסכם אפשר

המדרש בית מבני אחד אף ואם זו, ראיה לפרוך יודע מכם מי

הישיבה ראש מסכם השיבו ולאn"yלא היא מוחלטת ראיה

פירכא. לה נמצאה

אוכלת בן לה elk`iפירש"ינולד md ezia cilie aizkc

elik`i dia ixw englaונ"ל ע"א. מד נדה מהגמרא והוא

יחיד בלשון דפתח משום כן eziaדדרשו 'cilie'קאמר ולא

רבים בלשון וסיים ביתו engla'וילידי' elk`i mdמשמע

תקרי אל דרשו לכך שאוכלים, הרבה יש אחד בשביל

אלא דקרא ברישא בהו דמשתעי הנך רק דמשמע 'יאכלו'

זו דרשה וכל בשבילו. דאכלה אמו והיינו אחרים 'יאכילו'

אלא הבן בשביל לאו אוכלת דמדאורייתא היא מדרבנן

היה פיקח אירוסין בשעת דהא כהן ארוסת שהיא בשביל

איצטריכא לא דרשה והאי מדאורייתא, מאכילין כהן ואירוסי

אכלה לא דמדאורייתא חרש היה אירוסין דבשעת היכא אלא

יאכלו הם דכתיב בנה בשביל אוכלת בן לה דנולד וכיון

יאכילו. ביה קרי בלחמו

אכלה "וכבר" הואיל רבה אמר נתן דרבי "טעמיה" מאי

כצ"ל.

ליה דמית כיון מינהבעלהאלא קדושתיה ליה פקע

שקידשה בשעה אשתו על ששרתה הבעל כהונת קדושת

שימות, בשעה ממנה ליהפוקעת דמית כיון נמי הבןהכא

קדושתיה הבןפקע הבןמינהקדושת כהונת קדושת

הם ביתו "ויליד דכתיב – שנולד בשעה אמו על ששרתה

שימות בשעה ממנה פוקעת – יאכילו ביה קרי בלחמו" יאכלו

הבן.

חרש נשואי גזרינן ולא בתרומה מאכילין חרש נשואי

חרש קדושי דקאמראטו גזרינןהא 'דלא'"ולא" כמו הוא

'אשר' שפירושה תיבה שבראש ד' בש"ס כן והרבה גזרינן

בלשון הרבה מצוי הוא וכן בד' מתחלפת וו' בו' מתחלפת

עדן. מנוחתם הגאונים

פליג והדר מילתייהו דמסיימי עד לרבנן להו שביק

מ"ז)עלייהו פ"ה (אבות edy`דתנן in ipta xacn epi` mkg

'exiag ixac jezl qpkp epi`e' dnkga epnn lecb.

ד"ה נשיקהרש"י אלא "אינה" וכו' ואילך מכאן

רבינן ***ד"ה"דהעראה" וכו'כצ"ל. מייבום ולפוטרה

זו של "בביאתה" ***ד"הנפטרה הנשואיןכצ"ל. מן

להאכילה גרועה ביאה הך "ליה" דקניא כצ"ל.וכו'

"כגון"***ד"ה מבעל "לאלומיה" אבל וכו' לאוקמיה

הבעל ***ד"הדבחיי "ורבינהו"כצ"ל. וכו' אוכלת
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יבם לגבי ***ד"הרחמנא לאכצ"ל. דהא קשיא לשמואל

אכלה ***ד"ה"הות" "מאי"כצ"ל. כחו יפה בזו ומאי

ומאכילה "הוה" חרש וכו' ***ד"הייפוי משוםכצ"ל.

דנולד "דהיכא" לאשמועינן כצ"ל.רבנן

לנחלהתוד"ה אחיו ע"ש יקום וכו' ע"א.לדברים כד לעיל

לאשה***בא"ד לו דכתיב הייבום מן אחיו אשת ולפטור

אחיו זיקת מינה דפקע לאשה לאחיו החבריםולא פירשו

מת שאם לאשה החי לאחיו ולא כלומר לאשה" לאחיו "ולא

ושיבוש לאחיו, מתייבמת אינה בנים לו ויש שייבמה זה יבם

לאשה המת לאחיו ולא פירושו לאשה" לאחיו "ולא אלא הוא

בייבום להצריכה המת אשת נקראת אינה כבר היבום שאחר

בנים בלא עדיין והיא בנים ולו שייבמה זה ימות אם חוזר

אינה שוב בנים ולו החי שמת וכיון היא החי אשת אלא

***בא"ד ייבום. בונהצריכה הוא אחד ע"א.בית מד לעיל

מבעל***בא"ד "לאלומיה" דהיינו נדריה מיפר ולא

***בא"ד הגומר"כצ"ל. ואחד "המערה דאחד אמתניתין

חילק.לאו ולא ד"ה ע"ב נג לעיל בתוס' הוא וכן כצ"ל

ואיכא***בא"ד פלוגתייהו "אייתי" כצ"ל,ובירושלמי

ה"א. פ"ו יבמות בירושלמי והוא

"ושמא"ד"ה שנתחרש עד לכונסה הספיק שלא וכו' מת

לו זקוקה כצ"ל.אינה

ע"ב ממתניתיןגמראנו לעיינין והביאואנהרינהו כלומר

נהור סגי ששת שרב לפי המשנה. מן זו להלכה ראיה לנו

בעיניהם רואין היו ותלמידיו ע"א נח בברכות כדאיתא הוה

עיניים לו שאין ששת דרב ואמר עמרם רב נתפעל לפיכך

לנו שיש - התלמידים שאנו מה זו במשנה ראה לראות

להביא ידענו לא שאנחנו בה, ראינו לא - לראות עיניים

ראיה. ממנה להביא ידע והוא ראיה ממנה

וכו' שנאנסה ישראל דרבהאשת בתרא כלישנא סברו הם

דאשת וטעמא זונה לקרותה שייך לא שנאנסה דאשה לקמן

טומאה משום אלא הוא זונה משום לאו אסורה שנאנסה כהן

עליו אסורה היא הרי תחתיו אשתו שזינתה שישראל דכמו

שזינת כהן אשת כך טומאה עלמשום אסורה היא הרי ה

אסורה כהן דאשת הכתוב שחידש רק טומאה משום בעלה

משום דאיסורה וכיון באונס, אפילו טומאה משום בעלה על

תחתיו שנאנסה זה כהן על אלא אסורה אינה הוא טומאה

שאשת כמו כהנים לשאר לינשא יכולה גירשה אם אבל

משום לבעלה אסורה והיא בעלה תחת שזינתה ישראל

ישראל אשת וכ"ש אינשי, לשאר היא מותרת טומאה

טומאה משום הוי דטעמא דכיון לכהן אסורה אינה שנאנסה

ממתניתין להם פשיט ששת ורב לבעלה. אלא אסורה אינה

זונה דהויא משום הוי אסורה שנאנסה כהן דאשת דטעמא

זונה עשאה היא אסורה ביאה זו וביאה היא איש דאשת דכיון

זה כהן גירשה אפילו וא"כ קמא, בלישנא רבה כדברי והיינו

ואסורה היא זונה שהרי אחר לכהן תנשא לא תחתיו שנאנסה

ונאנסה ישראל אשת היתה אפילו הכי ומשום הכהנים לכל

דקמייתי והיינו היא. זונה דהא לכהן אסורה בעלה ומת

עליהבסמוך לוקה בעלה שנאנסה כהן אשת רבה אמר

וכו' זונה דטעמאמשום ששת רב להו שפשט כמו דהיינו

זונה, דהויא משום הוי אסורה שנאנסה כהן ואיכאדאשת

עליה לוקה בעלה שנאנסה כהן אשת רבה אמר דאמרי

טומאה הש"סמשום זונהודייק משום אין טומאה משום

זונה בה קרינא לא באונס אלמא כדסברולא והיינו

דאשת דטעמא ששת דרב תלמידי ושאר עמרם רב מעיקרא

אלא הוא זונה דמיקריא משום לאו אסורה שנאנסה כהן

שאסורה דכל לבעלה אלא אסורה אינה ולכן טומאה משום

אחר לכהן אבל לבעלה אלא אסורה אינה טומאה משום

לכהן. דמותרת שנאנסה ישראל אשת וכ"ש מותרת

תונא `peg`פירש"יותנא `pea` enk ocic `pzרפאל אמר .

אדוננו רש"י רגלי כפות תחת אנכי עפר חבריא דמן זעירא

לומר לו היה כדבריו אם אבל תלמידיו רגלי כפות ותחת

ומהמילה 'אבונא' יאמר אבא שמהמילה כמו 'תנונא' ותנא

דידן תנא היינו תונא דתנא שפירש מה אבל 'אחונא', אחא

ערבי לשון במקצת הוא וכן דידן פירושו 'תונא' כי הוא אמת

ספרים באיזה ראה לברכה זכרונו ורש"י שלנו, כלומר תענא

תונא' שהמילה נתכוונו הם רק דידן תנא היינו תונא שתנא

כמו דידן תנא פירושה ד'תונא' סבר ורש"י דידן פירושה

וכיו"ב. אחונא אבונא

שנא לא לאו וכן ותיבתמאי נמחקת.מאיכצ"ל השניה

לאוין*** דחייבי כדרכה אשלא וכן מאי מתחילהאלא

ל"וכן" סמוך דהא אעריות "וכן" לפרושי למיהדר בעי הוה

דקתני לאוין חייבי דהיינו פסולות שנה ולבסוף עריות קתני

zeleqt e` dxeza zexen`d 'zeixrd' lkn zg` lr `ad 'oke'

הציע ואח"כ דעריות אהעראה קאי ד"וכן" לפרושי הציע לכן

דבריו נידחו וכאשר דעריות, כדרכה אשלא דקאי לפרושי

בסיפא דקתני לאוין חייבי על קאי ד"וכן" פירש כרחו על

ד"וכן" ה"ה והשתא ל"וכן". סמוך להו דקתני עריות על ולא
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דהצעתו משום אלא לאוין דחייבי אהעראה נמי קאי

לפיכך דעריות כדרכה אשלא דקאי היתה האחרונה

לאוין דחייבי כדרכה אשלא דקאי אסיק זו הצעתו כשנדחתה

לאוין דחייבי כדרכה אשלא אתרוייהו קאי "וכן" באמת אבל

דבתרוייהו אתרוייהו דקאי המשנה פשט הוא וכך ואהעראה

ובתוס'. ברש"י ועיין ברישא איירי

זונה בכלל היו לזנותהכל באונס זנות בין הכתוב הבחין לא

כמו לבעלה אסורה היתה שנאנסה ישראל אשת הלכך ברצון

היתה שנאנסה כהן אשת וכן מרצון שזינתה ישראל אשת

ומשום שזינתה איש אשת משום טעמי מתרי לבעלה אסורה

לכהן, זונה ישראלאיסור אשת גבי הכתוב לך כשפרט

מותרת נתפסה הא אסורה נתפסה לא להוציאהוהיא לא

אבל לבעלה להתירה רק אלא הכתוב בא זונה של משם

גבי דהא לכהן אסורה בעלה יגרשנה ואי מיקריא זונה אכתי

ואזיל כדמפרש זונה של משם היא אסורה אכתי מכללכהן

קיימא כדקיימא כהן מיקריא.דאשת זונה

לא זונה משום אין טומאה אלאמשום הוא בתמיה לאו

שזינתה למי אלא זונה למיקרי שייך דלא הוא, קביעותא

*** זונהמרצון. "בה" קרינא כצ"ל.לא

וכו'משנה הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג אלמנה

היתה שכבר כהן בבת בין דמיירי משמע פירש אוכלתמדלא

לפני אוכלת היתה שלא ישראל בבת ובין אביה בבית תרומה

בתרומהכן יאכלו לא האירוסין כיוןמן היא כהן בת אם

אע"ג היא ישראל בת ואם תרומה מלאכול פוסקת שנתארסה

פירש"י וכך אוכלת אינה היא כספו וקניין לכהן דנתארסה

בת גבי הא וקשיא עיקר'. 'והוא עליו וכתב השני בפירושו

בתרומה יאכלו לא האירוסין' 'מן למיתני שייך לא ישראל

אפילו למימר ה"ל אלא אכלה הות לא נמי הכי מיקמי דהא

דהות כהן בת דמשום בדוחק וצ"ל תאכל, לא האירוסין מן

היא ישראל בת אם ועו"ק לישנא. האי נקט הכי מקמי אכלה

לא נמי כשרה היתה אפילו הא אוכלת דאינה קמ"ל מאי

ותשקנו אביה בבית יין לה ישקו דשמא גזירה משום אכלה

ראשונה דמשנה דאליבא רש"י ותירץ ולאחיותיה, לאחיה

ע"א) נז (כתובות אמרו ראשונה דמשנה הכא לה קתני

בתרומה אוכלת הבעל נשאה ולא זמנה שהגיע כהן ארוסת

נשאה ולא זמנה והגיע לכ"ג שנתארסה אלמנה דאף וס"ד

דמשנה תימה ודבריו אכלה, דלא קמ"ל בתרומה אוכלת

התם וקתני עקיבא ורבי טרפון רבי היינו oicראשונה zia

qpkzy cr dnexza zlke` dy`d oi` exn` odixg` ly

dteglבמתניתין דמיירו שמעון ורבי אלעזר ורבי מאיר ורבי

ועוד הם. עקיבא ורבי טרפון רבי אחר של דין בית דהכא

בבת ובין כהן בבת בין מיירי מתניתין דכולה פירושו שלפי

בסיפא דקתני הא א"כ onישראל eyxbzp e` elnx`zp

zexyk oiqexi`d on zeleqt oi`eypdמן" פירושו הכי

לחזור בין כשרה שנתארמלה כהן בת כשרות" האירוסין

כהן ובת לכהן לינשא ובין נשא דבי בתרומה לאכול

ובת נשא, דבי בתרומה לאכול לחזור דוקא כשרה שנתגרשה

ישראל בת אבל לכהן לינשא כשרה שנתארמלה ישראל

בתרומה לאכול ולא לכהן לינשא לא כשרה אינה שנתגרשה

דקתני הא פירושו לפי ועוד בה. שייך כשרות ומאי נשא דבי

בגמרא oilik`nבברייתא oi` zeyx iyecw dne e"w n"x xn`

y"kl dxiar iyecwבת שקדש ישראל ומה לפרשו לך יש כך

שם שיש אלמנה שקדש כ"ג תרומה מאכילה אין ישראל

הא זה הוא ק"ו ומאי וקשה מאכילה שאינו כ"ש לא עבירה

בר דלאו מאכיל אינו עבירה שם כשאין אפילו ישראל

קדושי שקדש שכהן ראיה מכאן ואין הוא תרומה אכילת

ושמא הוא תרומה אכילת בר כהן דהא מאכיל אינו עבירה

קושיות הני כל ומשום מאכיל. עבירה שם כשיש אפילו

הכי הראשונים בה פירשו גרושהופירכות לכ"ג אלמנה

הדיוט לכהן אוכלתוחלוצה שהיתה כהן בבת מתניתין כולה

וקאמר אביה בבית תרומה לאכבר האירוסין יאכלומן

תרומהבתרומה אכלן הוו השתא ועד הן אביהן דבבית אע"ג

תרומה, מאכילת פוסקות שנתארסו אומשעה נתארמלו

פסולות הנשואין מן נתגרשונתגרשו בין נתארמלו בין

דכיון לכהן לינשא ובין נשא דבי תרומה לאכילת בין פסולות

חללות. נעשו פסולה ביאה כשרותדנבעלו האירוסין מן

בין כשרה אירוסין אחר ממנו שנתארמלה לכ"ג אלמנה

צד בה דאין לכהן לינשא ובין נשא דבי תרומה לאכילת

נתגרשה ואם עליה בא דלא הויא לא וחללה כלל גרושה

וכשרה היא דגרושה לכהן לינשא פסולה אירוסין אחר ממנו

חללה, עשאה לא עליה בא דלא דכיון נשא דבי לתרומה

ובין אירוסין אחר ממנו נתארמלה בין הדיוט לכהן וגרושה

דבי לתרומה אלא כשרה אינה אירוסין אחר ממנו נתגרשה

ואסורה היא גרושה אבל עליה בא לא דהא חללה דאינה נשא

איןלכהן. רשות קדושי ומה ק"ו ר"מ אמר תניא

הותמאכילין השתא דעד אע"ג כהן בת שקדש ישראל

פוסקת ישראל שקדשה משעה אביה בבית תרומה אכלה
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לכ"שמלאכול עבירה מלאכולקדושי אותה שמפסיקין

ד"אין ואע"ג השתא. עד אוכלת שהיתה נשא דבי בתרומה

ולפרש לדחוק נצטרך לאכול לה גורמין אין משמע מאכילין"

השתא עד אוכלת שהיתה תרומה מלאכול אותה מפסיקין

זה בפירוש רש"י שמצא הראשון הדוחק וזהו אביה בבית

היא חננאל רבנו דגירסת כתבו רשותוהתוס' קדושי ומה

רבי'פוסלין' קאמר דלקמן בו מצא דוחק ועוד שפיר. ואתי

לרביאושעיא וכו' ישראל בת שקדש כהן דכא פצוע

דאורייתא פסולה לביאה משתמרת דאמרי ור"ש אלעזר

אכלה נמי הא ר"אאכלה קאמרי לא כאן עד דילמא ממאי

בתרומה לכן קודם אוכלת היתה שכבר כהן בבת אלא ור"ש

קדושי אין לכן נשא אותהדבי מפסיקין זה כהן של עבירה

לפני אוכלת היתה שלא ישראל בת אבל בתרומה מלאכול

דכיון כ"כ קשה ואינו תאכל, לא עבירה קדושי אחר אף כן

אוכלת לכהן שנתקדשה כהן שבת מה אירוסין דאחר

כהן שאשת מחמת אלא היא כהן שבת מחמת אינו בתרומה

אע"ג אכלה הות לא לישראל מתקדשת היתה אם שהרי היא

עבירה קדושי שנתקדשה כהן דבת דחזינן וכיון היא כהן דבת

להאכילה עליה כהן אשת שם עדיין אלמא אכלה לכהן

עבירה קדושי לכהן שנתקדשה ישראל בת אף א"כ בתרומה

והתוס' בתרומה, להאכילה עליה כהן אשת שם דעדיין אכלה

חננאל רבנו דגירסת 'כהן'כתבו בת שקדש כהן דכא פצוע

נמי רש"י גירסת לפי דאף לזה צורך אין מיהו שפיר, ואתי

כדפירשנו. שפיר אתי

אכלה לא דאורייתא פסולה לביאה משתמרת דאמר לר"מ

לביאה אלא מותרת ואינה אחרת בביאה היא אסורה כלומר

ואינה אחרים בביאת ואסורה היא איש דאשת זו כגון פסולה,

ומשוייה פוסלתה בה שביאתו זה כהן בביאת אלא מותרת

זו כגון דדוקא ס"ד והשתא 'משתמרת'. והיינו חללה לה

ונמצא היא איש דאשת משום אחרות בביאות שאסורה

רבי קאמר ע"ב נח ולקמן הפסולה, זו לביאה היא דמשתמרת

משתמרת נמי לאו משום אחרים בביאת אסורה דאפילו יוחנן

חלל יבם לפני שנפלה יבמה כגון בה קרינן פסולה לביאה

החוצה המת אשת תהיה לא משום זר לאיש היא דאסורה

של לביאתו להיות ביאות מכל שמשתמרת ונמצא זר לאיש

שנפלה כגון למקצת אלא לכו"ע אסורה אינה ואפילו זה,

היא מותרת אבל לזרים אלא אסורה דאינה וחלל כשר לפני

אבל בה. קרינן פסולה לביאה משתמרת נמי הכשר לאחיו

פסולההמפרש לביאה לביאה'משתמרת' ממתנת היינו

לכהן הגרושה נשתדכה רק אפילו דא"כ הוא, טועה פסולה

דאינה כן ואינו אסורה, ותהיה לביאתו היא ממתנת נמי

*** שקדשה. משעה אלא משתמרתאסורה דאמר לר"מ

פסולה אכלהלביאה לא לאדאורייתא דמדאורייתא נ"ל

לבוא העתיד את רואים קניין דבמעשה סבר דר"מ אכלה,

אדם ע"ב) יג (גיטין דאמר הוא ר"מ דהא בא כבר כאילו

רואין לבוא עתיד דהוא דכיון לעולם בא שלא דבר מקנה

לבוא וקנאה שקדשה זה כהן הלכך בא, כבר כאילו אותו

לאכול ופסולה עליה בא כבר כאילו ליה חשבינן עליה

ומותרת חוזרת עליה שבא קודם וגירשה חזר ואם בתרומה,

למימר ליכא ביאתה באה לא שלבסוף דכיון תרומה באכילת

להאריך לי יש ועוד באה כבר כאילו מעיקרא אותה רואין

אמרי שמעון ורבי אלעזר ורבי מקומו. כאן ואין בזה

אכלה דאורייתא פסולה לביאה איןמשתמרת להו דסבירא

אע"ג בא לא דהשתא דכיון לעולם בא שלא דבר מקנה אדם

בא כבר כאילו אותו רואין אמרינן לא לבוא הוא דעתיד

מ"מ פסולה לביאה משתמרת דהיא אע"ג כאן אף הלכך

כאילו אותה רואין אמרינן ולא עליה בא לא עדיין השתא

עליה. בא כבר

ד"ה מלאכולרש"י "נפסלו" עבירה וכו' האירוסין מן

***ד"ה יחללכצ"ל. "ולא" כדכתיב וכו' אלעזר רבי

***ד"ה לשוןכצ"ל. זה דאין וכו' עבירה בקדושי תאמר

***ד"ההש"ס הש"ס. מלשון כן משמע אין מןכלומר

דשויוה "פסולות" כצ"ל.הנשואין

חידושתוד"ה דעיקר וכו' וכן המשנהמאי דאונסשל

אותהורצון פוסלין ושניהם נינהו הדדי אלאכי הוי לא

איש ברצוןבאשת זינתה שאם בפירוש אמרה שהתורה

דיש הדין דהוא והו"א מעונש פטורה באונס ואם מיתה חייבת

ורצון פוסל אינו דאונס פסילתה לגבי לרצון אונס בין חילוק

חילוק ליכא פסילתה דלגבי מתניתין קמ"ל בשארפוסל אבל

פסולי לעניין מברצון באונס טפי חידוש אין עריות

לרצוןכהונה אונס בין בתורה מפורש חילוק מצינו דלא

עריות. לגבי

שמעינןד"ה "ולא" קיחה בהו כתיב דלא וכו' אשלא וכן

לעניין יבמה לעיל" "מינייהו דילפינן היכי כי וכו'

כצ"ל.העראה

"דיצר"ד"ה וכו' דשריא "הוא" דמסברא וכו' זו ואי

כצ"ל.אלבשה
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"גירסתד"ה וכן כהן בת שקדש וכו' האירוסין ר"חמן "

שפירשתי כמו ר"ח בספר "הכתובה" הגירסא אבל וכו'

כצ"ל.

ע"א בעבדיוגמראנז "ומאכיל" ***הואיל קניןכצ"ל.

ילפינן דאישות מקנין שכברדאישות מיירי דהתם ואע"ג

אכלה, לא שעדיין מיירי והכא קניןאכלה ילפינן ולא

דעבדים מקנין שעדייןדאישות מיירי והכא דהתם ואע"ג

אוכל הזה העבד כנעני עבד שקנה דכא דפצוע אכלה לא

*** ואילך. מכאן כאבייבתרומה אמר לא כצ"ל."רבא"

ולא אישתיק וכו' אושעיא מרבי יוחנן רבי מיניה בעא

מידי ולא ליה אותואמר מטרידין תלמידין הרבה שהיו לפי

אושעיא רבי היה לפיכך מלימודו אותו ומפסיקין בשאלותיהן

רבה גברא אא"כ אדם לשום משיב אינו לומד כשהוא רגיל

הכל סברו יוחנן לרבי השיב כשלא מתחילה השואל. הוא

אחד לאף היום משיב ואינו דיבור בתענית אושעיא שרבי

שאל לקיש שריש שראו אחר מיהו רבה, גברא הוא אפילו

דיבור בתענית אושעיא רבי שאין להם נתברר והשיבו ממנו

רבה גברא שהוא השיב לקיש דלריש לומר לנו יש לפיכך

רבי תמה דקא והיינו רבה גברא שאינו השיב לא יוחנן ולרבי

נשיאה הואיהודה רבה גברא לאו יוחנן רבי אבלאטו ,

יוחנן לרבי השיב לא אמאי תימה הוה לא לר"ל דהשיב מקמי

*** דיבור. בתענית שהוא סברו נשיאהכי יהודה בןרבי

*** הנשיא. יהודה רבי בן גמליאל מילתארבן מיניה ובעא

***אחריתיצ"ל"אחריתא" בתוס'. הוא מינאיוכן דקבעי

פתרי "לה" דלית גרסמילתא פתריוברש"י "ליה" דלית

פתריוהנכון "לי" גרסדלית רש"י דאף ונ"ל "לי", דלית

דקמפרש"יפתרי dyxtlוהיינו rcei ip` oi`yודאי כלומר

לית מיהו בהמשך אותה פותרת שהגמרא כמו פתרי לה אית

לפותרה. ידע לא אושעיא שרבי פתרי 'לי'

וכו' בין יהודה לרבי אי iraפירש"ילמאן `wc `ed q"yd

hyt `l `irye` iax la` dhyte `tiq cr lif`e yxtne dl

'eke icin daדודאי חדא מילי תרי בה פשטה הגמרא כלומר

רק אלא יוסי ורבי יהודה דרבי אליבא בעי לא יוחנן רבי

רבי אבל אכלה, דראב"י דאליבא ואידך דראב"י אליבא

יוחנן דרבי למיפשט ידע לא דאיהו מידי בה פשט לא אושעיא

רש"י דקדייק והיינו יוסי, ורבי יהודה דרבי אליבא בעי לא

'icin' da hyt `l `irye` iax la`דהא תימה ודבריו .

כן פשטה אכלה לא יהודה דרבי דאליבא הגמרא דפשטה

זכר חלל כבת זכר גר בת בהדיא יהודה רבי שאמר ממה

יוסי דרבי דאליבא שפשטה ומה קהל איקרי גרים וקהל

גיורת שנשא גר בהדיא יוסי רבי שאמר ממה כן פשטה אכלה

רבי וודאי קהל, איקרי לא גרים וקהל לכהונה כשרה בתו

פשיט הוה קטון נער דאפילו הכי למיפשט ידע נמי אושעיא

אלא יוסי. ורבי יהודה רבי דקאמרו מאי דידע כיון הכי בה

דקאמר הגמרא דתחילת אלאנ"ל וכו' לרבי אי למאן

קמיבעיא והכי וכו' אומר ראב"י דתנן תנא דהאי אליבא

וכו' כשרות בעיאליה דכל דידע אושעיא רבי דברי הם

אושעיא רבי ידע לא מיהו היא דראב"י אליבא יוחנן דרבי

שמע דלא אכלה לא או אכלה אי דראב"י אליבא למיפשט

חנינא בר אחא רבי דאייתי ברייתא האי אושעיא רבי

דאמר והא וכו'מדרומא, אתא דכי דפשטת"ש הוא הש"ס

מתניתא. האי ידע לא אושעיא רבי אבל הכי

גר בת אמר ומילתדהא ***מרכצ"ל דהאנמחקת.

קהל איקרי גרים קהל ***"אמר" יוסיכצ"ל. לרבי ואי

לכהונה'וכו' 'כשרה מדרגת נמוכה 'קהל' דרגת יהודה לרבי

לכהונה' 'כשרה שאינה פעמים 'קהל' שקרואה מי דאפילו

ולרבי 'קהל', קרואה בהכרח לכהונה' ש'כשרה מי כל אבל

ולאי לכהונה' 'כשרה מדרגת גבוהה 'קהל' דרגת איפכא וסי

שמיקריא מי כל אבל 'קהל' מיקריא לכהונה שכשרה מי כל

אסורות וחללה שגרושה (ומה לכהונה כשרה בהכרח קהל

שהוא דמינם לכאן עניין אינו קהל מיקרו דודאי אע"ג לכהן

שהן אלא לכהונה וכשר קהל מיקרי ודאי הישראלי מין

בהם). שנעשה מעשה בגלל לכהונה נפסלו פרטי באופן

בקדושתיה*** "אי" אכלה קאי בקדושתיה לאו בין

*** לאכצ"ל. קאי בקדושתיה אי וכו' יהודה לרבי אי

inrhאכלה ixz `ki`c-`cgכבת זכר גר בת אמר דהא

זכר פצועחלל והוא קהל איקרי גרים דקהל ועוד כהן והוא

בקהל, ואסור אכלהדכא לא קאי בקדושתיה לאו wxואי

`nrh cgnקהל איקרי גרים קהל אמר פצועדהא והוא

אכלהדכא. קאי בקדושתיה אי וכו' יוסי לרבי ki`c`ואי

inrh ixz-`cgבתו גיורת שנשא גר אף אמר דהא

לכהונה ועודכשרה ונושאה כהן שהוא במה עבירה ואין

קהל אמר דהא ונושאה דכא פצוע שהוא במה עבירה שאין

קהל, איקרי לא אכלהגרים קאי בקדושתיה לאו le`אי

`nrh cgl `l` opikixvאיקרי לא גרים קהל אמר דהא

.קהל
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אמה שתהא עד לכהונה תנשא לא גרים בת אשה

פתחמישראל ברישא ועוד מיותרת 'אשה' מילת לכאורה

שתהא 'עד ומסיים הם גרים ואמה אביה דהיינו גרים' ב'בת

וישראלית. גר בת אלא היא גרים בת דלאו מישראל' אמה

שונים היו שמתחילה עדאלא לכהונה תנשא לא אשה

מישראל אמה לימדשתהא לזו הקודמת שבמשנה לפי

גמור כישראל ואינו מיוחד דין לו יש גרים בן שהוא דאיש

אלהי אומר אינו ובתפילתו קורא ואינו בכורים מביא אלא

אב"י רבי קאמר לפיכך ישראל אבות אלהי אלא אבותינו

כישראלית ואינה מיוחד דין לה יש נמי דכוותיה דאשה

וכו'גמורה עד לכהונה תנשא לא הוסיפו,אשה והאחרונים

ביאור זו וכו'במשנה תנשא לא גרים" "בת מיהואשה

גרסינן בירושלמי גם שהרי הם תנאים ודאי אחרונים אותם

כן.

וכו' ראב"י דתנן תנא דהאי אליבא דכהןאלא סבר ראב"י

כהונה משום בפסולות ואסור קאי בקדושתיה ודאי דכא פצוע

דכא פצוע משום בקהל ליהואסור קמיבעיא לרביוהכי

מישראל דאמה האי בהלכהונהכשרותיוחנן אבלמיתוספא

בה מיתוספא לא קהל לאקרויי אסורהואכלהקדושה דאינה

אסורה ואינה קהל איקריא לא דהא דכא פצוע משום עליו

לכהונה, היא כשרה דהא כהן משום קדושהעליו דלמא או

inpבה ליהמיתוספא ואסירא קהל אכלהומיקריא כךולא

דהאי בהדיא ראב"י דאמר כיון הראשון. בפירוש פירש"י

הש"ס דקאמר הא א"כ לכהונה כשרה מישראל אודאמה

בה מיתוספא קדושה היינודלמא קדושהע"כ דלמא או

inpבה בה.מיתוספא מיתוספא ודאי לכהונה כשרות דהא

גבוהה 'קהל' דבחינת יוסי כרבי סבר ראב"י זה פירושו ולפי

יתכן לכהונה שכשרה מי דאפילו לכהונה' 'כשרה מבחינת

כשרה ודאי קהל שקרואה מי כל אבל קהל קרואה שאינה

היינו כשרות זה פירושו דלפי לך לפרש באתי עוד לכהונה.

קהל חשיבות היינו קדושה אבל לכהונה כשרה שאשה מה

ומ"מ אתה". קדוש עם "כי ו) ז (דברים קדושה בקהל דכתיב

בהדיא קאמר יוחנן דרבי מאוד קשה זה kc`פירושו revt

`iy edn 'mixb' za `ypy odkdnexza dplikבת מדקאמר

ואמה שאביה במי דמיירי משמע 'גר' בת קאמר ולא 'גרים'

בברייתא מדקתני ליה פשיט לקמן וכן kc`גרים revtl oiipn

dnexza dlik`ny 'mixb' za `ypyממש גרים בבת אלמא

שאמה במי היא יוחנן רבי של הבעיא כל אי ועו"ק מיירי.

יוסי לרבי לעיל קאמרינן היכי א"כ e`lמישראל i`

ldw ixwi` `l mixb ldw xn` `dc dlk` i`w dizyecwa

אבל גרים ואמה שאביה במי אלא יוסי רבי דיבר לא דלמא

בעיא לאוקמי ואיכא קהל קרויה שמא מישראל שאמה מי

זה פירוש דלפי ועו"ק יוסי. דרבי אליבא אפילו יוחנן דרבי

לעיל ואנן לכהונה כשרות ולא קהל לאיקרויי היינו 'קדושה'

או לכהונה כשרות היינו דקדושה אמרינן איפכא ע"א כ

היינו דקדושה מ"ד ליכא אבל סופרים מדברי שניות מצות

המורה פירש טעמי הני ומכל קהל. אליבאלאיקרויי אלא

וכו' ראב"י דתנן תנא דכהןדהאי סבר ב"י אליעזר רבי

לכהונה בפסולות ומותר קאי בקדושתיה לאו ודאי דכא פצוע

ליה קמיבעיא שאביהוהכי ממש גרים בבת יוחנן לרבי

גרים, בהinpכשרותואמה מישראלמיתוספא דאמה הך

ואמה דאביה מהך נשתנתה במה לכהנים ראב"י והתירה

נתעלתה מישראל דאמה דהאי נימא מי לכהנים דאסורה גרים

לכהנים כשרה להיות שנתעלתה וכ"ש קהל נמי להקרא

לרבי ואי ד"ה לעיל מ"ש (עיין יוסי כרבי סובר שראב"י

לכהנים 'קדושה' מדרגת היא גדולה קהל' 'קרוי שדרגת יוסי)

האי וא"כ קהל, קרויה שאינה כ"ש לכהנים שאסורה מי וכל

קהל מיקריא דלא פשיטא לכהנים ואסורה גרים ואמה דאביה

דכא לפצוע לאואכלהומותרת דהא עליו אסורה דאינה

קאי. בקדושתיה לאו ואיהו קהל קדושהאיקריא דלמא או

calבה לכהניםמיתוספא כשרה להיות מישראל דאמה בהך

וגיורת גר בת דאפילו זה בלעדי גם נקראת היתה 'קהל' אבל

נמוכה 'קהל' דדרגת יהודה כרבי סבר דראב"י קהל מיקריא

וכיון לכהן, ואסורה קהל שקרויה מי ויש 'קדושה' מדרגת

היא אסורה קהל מיקריא גרים ואמה דאביה האי דאפילו

ולכן דכא פצוע כהן אכלהלאותו זהלא פירוש ולפי .

לפי מיהו טפי. שפיר ואתי לכהונה כשרות היינו 'קדושה'

דקאמר דהא מעט משובש הגמרא לשון זה כשרותפירוש

בה דקמסייםמיתוספא והא מישראל דאמה בהאי מיירי

כלל.ואכלה מסתבר ואינו גרים ואמה דאביה בהאי מיירי

אתא "דכי" ע"בת"ש יד לעיל שכתבנו מה (עיין כצ"ל

ע"ב כא לעיל הוא וכן נורי) בן יוחנן רבי דאמר ת"ש ד"ה

אבל ע"א, קטו ובזבחים ע"א קעו וב"ב ע"א כט ובשבת

ע"א נב `z`בשבת "ik" y"zלתקן ***ikcוצריך בר.

חנינאצ"לחיננא אבלבר בש"ס מקום בכל הוא וכן

מקום בכל חיננאבירושלמי ***בר אחא. רבי אתא דכי

מדרומא חיננא ישראלבר בארץ היו תורניים מרכזים שני

יותר, הותיק והוא וכדו') יבנה ירושלים (לוד בדרום אחד



eaydnlg`eשלה ע"ב נז

שנתחזק וכדו') שערים בית טבריה (ציפורי בצפון ואחד

וחביריו הוא ערכו ושם ישיבתו שם שהציב רבי ע"י בעיקר

היו ישראל ארץ לאמוראי הראשון הדור בני המשנה. את

אבל חבורתו, בני ומתלמידי רבי מתלמידי הצפון מן בעיקר

והיו בלוד קפרא בר ע"י התורה הרבצת המשיכה בדרום גם

היו שלא מרבותיהם שקבלו ברייתות הדרום בישיבות להם

תלמידו לוי בן יהושע רבי היה קפרא בר ואחר בצפון ידועות

מתלמידי היה הדרום מן אושעיא רבי בדרום. תורה מרביץ

ואסף חייא רבי אצל ולמד לצפון הלך אח"כ אבל קפרא בר

רבי הצפון. תורת היתה תורתו ועיקר שם שלמד ברייתות

לוי בן יהושע רבי מתלמידי היה הדרום מן חיננא בר אחא

רבותינו לפני ללמוד כשבא זמן ולאחר תלמידיו ומתלמידי

היו ולא בדרום שנשנו ברייתות לפניהם מביא היה שבצפון

שמה ומביא לבבל פעם מידי יורד היה וכן בצפון, ידועות

הב ואת הצפון בישיבות ששמע הברייתות ששמעאת רייתות

הברייתא את ידע חיננא בר אחא רבי ולכן הדרום. בישיבות

ידעה. לא אושעיא רבי אבל בדרום שנשנתה ההיא

כספו 'קנין' נפש 'יקנה' כי הכאוכהן כתיבי קנייני תרי

וחד עבד שקנה משתעי חד דריש לכך מייתר מינייהו וחד

בתרומה, אכלי תרוייהו אשה שקנה מייתר'נפש'משתעי

בחרן" עשו אשר הנפש "ואת דכתיב גרים לשון ודרשוהו

יד מדרש לט פרשה ב"ר רבותינו el`exiibyופירשו mixbd

אוכלת לאשה גיורת שקנה דכא פצוע כהן כגון דריש לכך

ממש בגיורת מיירי לא קרא דע"כ ראב"י וסבר בתרומה,

קאי בקדושתיה דכא פצוע כהן וההוא לכהן אסורה דגיורת

כגון דריש לכך שתאכל סברא ואין עבירה בביאתה ויש

דקתני אע"ג ברש"י הראשון הפירוש לפי גרים. בת שנשא

'גרים' בת שנשא דכא לפצוע גרמנין בבת הכא מיירי

אפילו אלא דכא פצוע כהן דוקא לאו ולפי"ז מישראל, שאמה

דהא אכלה נמי מישראל שאמה כזו גרים בת שנשא כהן סתם

דנקט והא לכהונה היא דכשרה בהדיא קתני פצועראב"י

דאיקריאדכא משום היא אסורה דכא דלפצוע דהו"א משום

נמי דכא לפצוע נישאת דאפילו קמ"ל אוכלת ואינה קהל

מיירי ברש"י השני הפירוש ולפי קהל. מיקריא דלא אכלה

דדוקא כפשוטה ברייתא האי ואתיא ממש, גרים בבת הכא

מותרת דהא בתרומה אוכלת אז דכא פצוע לכהן נישאת אם

אם אבל קאי בקדושתיה לאו ואיהו קהל מיקריא דלא לו היא

היא דאסורה אוכלת אינה דכא פצוע שאינו לכהן נישאת

דרשא לאו קרא ומייתי 'מנין' דקאמר דאע"ג ונ"ל לכהנים.

אוכלת גרים שבת ומה בעלמא, אסמכתא אלא היא גמורה

מישראלית גר דבת דסבר משום הוא לראב"י בתרומה

בה מיתוספא דכשרות קהל איקריא לא אבל לכהונה כשרה

משום ברש"י בתרא וללישנא בה, איתוספא לא קדושה אבל

קאי. בקדושתיה לאו ואיהו קהל איקריא לא גרים דבת דסבר

בו*** יאכל "וגו'" כספו קנין נפש יקנה כי מהוכהן

מילהוגו'שכתבו אלא כאן מקצר שאין כן כתבו לחינם

שהוא כמו הפסוק את לכתוב להם והיה יקנהאחת, כי וכהן

בו יאכל 'הוא' כספו קנין דרךנפש אין הכלל לך וזה ,

שתי לפחות כשמקצרין אלא וכו' או וגו' לכתוב המעתיקים

הועילו. ומה הרוויחו מה דאל"כ מילים

קרא ל"ל וכו' בין "האמרת" יהודה לרבי אי למאן

בין כצ"ל."האמרת"

ד"ה "ושויה"רש"י לה דבעיל ועד וכו' אכלה נמי הא

***ד"החללה מיניהכצ"ל. "בעא" ***ד"הוהא כצ"ל.

בריא "כשהיה" אכלה ***ד"השכבר דליתכצ"ל.

פתרי ***ד"ה"ליה" הגמרא. בפירוש מ"ש למאןעיין

נסיב וקא למיבעיא ליה צריכה דלא לפרושי כצ"לוכו'

***ד"הלןומילת וכו'נמחקת. קאי בקדושתיה לאו ואי

גרים קהל ***ד"ה"דהאמר" בהכצ"ל. איתוספא כשרות

קהל "איקריא" לא דהא ***ד"הוכו' דלמאכצ"ל. או

"איקריא" וקהל כצ"ל.וכו'

יוחנןתוד"ה רבי "מיניה" בעא ***בא"דוהא כצ"ל.

לה מסיק "הש"ס" סוגיא כצ"ל.דכולה

הכאד"ה קיימינן" "אלעזר דרבי אליבא הא וכו' אביי

כצ"ל.

למימרד"ה "מצינן" הוה התם כדמוכח וכו' לאו ואי

כצ"ל.

ע"ב לפסולותגמראנז חופה יש אמר כ"גרב כגון

מיקניא דלא אע"ג קדשה ולא לחופה כהן בת אלמנה שהכניס

נשא, דבי מתרומה מיפסלא כלל חופה בהאי ושמואלליה

לפסולות חופה אין ג'אמר נשא. דבי מתרומה מיפסלא לא

מחלוקתם בהסבר יש אליבאא.שיטות נחלקו ושמואל רב

לא דאורייתא פסולה לביאה משתמרת דאמר מאיר דרבי

גילתה הקדושין דע"י משום דר"מ דטעמיה סבר רב אכלה,

מתרומה להפסל רבנן וקנסוה האסורה בביאתו שרוצה דעתה



eaydnlg`e ע"בשלו נז

דעתה גילתה נמי לחופה עמו דנכנסה האי ולכן נשא דבי

דר"מ דטעמיה סבר ושמואל נפסלה לפיכך בביאתו שרוצה

בא שלא דבר מקנה ואדם לה קני הקדושין דע"י משום

רואין לבוא שעתידין דקל פירות לחבירו המקנה כגון לעולם

והקנתה לו שנתקדשה זו אף לפיכך באו כבר כאילו אותן

רואין עליה בא לא דעדיין אע"ג עליה לבוא לבעלה עצמה

זו אבל מדאורייתא ומיפסלא עליה בא כבר כאילו אותו

ולא כלום חופתה הויא לא קדושין בלא לחופה שנכנסה

נשא. דבי מתרומה אליבאב.מיפסלא נחלקו ושמואל רב

דאורייתא פסולה לביאה משתמרת דאמרי ור"ש דר"א

אינה עדיין קדושין דע"י משום דטעמייהו סבר רב אכלה,

ושמא חדש י"ב יש לביאה קדושין שבין לביאה קרובה

לא ולפיכך עליה שיבוא עצמה תתן ולא בינתיים בה תחזור

כלום זו חופה דאין אע"ג לחופה עמו נכנסה אם אבל קנסוה

שתכף קרובה וביאתה בביאתו שרוצה דעתה זו גילתה מ"מ

למיקנסה לן דאית מודים ור"ש ר"א ואף ביאה לחופה

דר"א דטעמייהו סבר ושמואל נשא דבי מתרומה ופסולה

ממש לו שתבעל עד לה קנסינן לא דלעולם משום ור"ש

נכנסה אם אף ולפיכך מדאורייתא ופסולה חללה ותיעשה

מיפסלא. ולא לה קנסינן לא דרבג.לחופה סבר חמא בר רמי

קדושין בלא חופה פסלי קדושין דאמר דלר"מ מודו ושמואל

גילתה נמי והאי דעת גילוי משום דר"מ דטעמיה פסלא נמי

ור"ש ולר"א ר"מ, וקנסה האסורה בביאתו שרוצה דעתה

סברי דאינהו פסלא לא נמי חופה פסלי לא קדושין דאמרי

כמאן ושמואל רב מיפלגי וקא לה, קנסינן לא דלעולם

כר"א הלכתא סבר ושמואל כר"מ הלכתא סבר רב הלכתא

חמא בר לרמי הגמרא ליה דדחי והיינו דלמאור"ש. ממאי

אבל לה דקני בקדושין אלא התם ר"מ קאמר לא כאן עד

לא לה קני דלא ושמואלחופה דרב פלוגתייהו דלמא כלומר

דע"י כר"מ דהלכתא סברי דתרוייהו היא דר"מ אליבא

בחופה נמי דמיפסלא אמר רב לפיכך מיפסלא קדושין

לביאתה וקנאה דקדשה משום דר"מ דטעמיה סבר ושמואל

אדם דאמר הוא דר"מ עליה בא כבר כאילו ליה וחשבינן

אבל דלעיל א' כאוקימתא והיינו לעולם בא שלא דבר מקנה

פסלה, לא היא כלום ולאו קנאה דלא קדושין בלא בחופה

בקדושין אלא התם ור"ש ר"א קאמרי לא כאן עד א"נ

נמי הכי לביאה דקריבא חופה אבל לביאה קריבא דלא

היאדפסלה ור"ש דר"א אליבא פלוגתייהו דילמא כלומר

לא קדושין דע"י ור"ש כר"א דהלכתא סברי דתרוייהו

ורב חופה ע"י מיפסלא דלא אמר שמואל ולפיכך מיפסלא

אינה עדיין קדושין דע"י משום ור"ש דר"א דטעמייהו סבר

לבוא תתננו ולא בה תחזור בינתיים ושמא לביאה קרובה

לביאה שקרובה חופה ע"י אבל קנסוה לא לפיכך עליה

דלעיל. ב' כאוקימתא והיינו קנסוה

וכו' בת תנינא נמי אנן אף רבא לאאמר דרבא פירש"י

שנים ג' מבת פחותה דתינוקת שמואל לדברי ראיה מייתי

ראיה מייתי אלא חופה לה אין ביאה לה ואין הואיל אחד ויום

ביאה. לה אין אחד ויום שנים ג' מבת פחותה שתינוקת רק

מילתא לכולה ראיה מייתי רבא אלא הגמרא פשט זה ואין

קתני מתניתין דההיא דבסיפא אוכלתדשמואל לכהן נשאת

פסלה הפסולין מכל אחד עליה בא דרישאבתרומה וכיון

קתני בתרומה אוכלת כיצד לפרושי דאתא odklדסיפא z`yp

dnexza zlke`כיצד לפרושי דאתא דסיפא סיפא א"כ

מכל לאחד 'נשאת' למיתני ה"ל בתרומה אוכלת ואינה נפסלת

וקתני לשונו שינה ואמאי פסלה lknהפסולין cg` 'dilr `a'

dlqt oileqtdמטעם בחופה דנפסלת דהא לאשמועינן אלא

מג' פחות קטנה כגון בביאה נפסלת שאינה וכל הוא ביאה

מתניתין דמהאי ואע"ג בחופה. נפסלת אינה אחד ויום שנים

אחד ויום שנים ג' בת כגון בביאה שנפסלת דכל משמע

חופה אין דאמר לשמואל תיובתא ליכא בחופה נפסלת

חופה אבל קדושין בלא בחופה איירי דשמואל לפסולות

דבי מתרומה לה דפסלא מודה שמואל אף קדושין שאחר

- לה דפסלא חופה דהאי שמעינן דנדה וממתניתין נשא,

בלא חופה אפילו ולרב קדושין שאחר חופה דוקא לשמואל

אינה בביאה נפסלת שאינה וכל ביאה מטעם הוי - קדושין

בחופה. נפסלת

כעליון תחתון משכב מילילטמא כשאר חומרא זה אין

דהיינודה דזב תחתון דמשכב היא. קולא אלא מתניתין אי

עליון ומשכב הטומאה, אב כולם שתחתיו מצעות עשר אפילו

לטומאה. ראשון כולם שעליו מצעות עשר אפילו דהיינו שלו

אב דהיינו דזב תחתון כמשכב שלה תחתון משכב ונדה

דהיינו דזב עליון כמשכב שלה עליון ומשכב הטומאה,

אלא ממש כמוה אינו אותה הבועל אבל לטומאה. ראשון

תחתון הבועלמשכב שלאכעליוןשל קולא וזוהי זב, של

דהיינו ונדה זב של תחתון כמשכב שלו תחתון משכב יהיה

לטומאה. ראשון דהיינו זב של כעליון אלא הטומאה, אב
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ד"ה ורב"רש"י "נשיא לשון אבא וכו' אבא לי ומודה

ומילת ***ד"הכמוכצ"ל אםנמחקת. בועלה את ומטמאה

היא אחרנדה דבור מתחיל ואח"כ בועלההס"ד לטמא

.וכו'

לפיתוד"ה לפרש לר"י נראה לפסולות חופה יש אמר רב

ושמואל דרב כסף בלא בחופה דפליגי הקונטרס שיטת

הונא כרב דמשמעסברי חופה אין קאמר לא דשמואל כיון

חופה אין אמר אלא כלום מועיל קדושין בלא חופה אין

חופה מועיל דלכשרות מודה שמואל דאף משמע לפסולות

אי ושמואל רב ופליגי הונא, כרב דס"ל כסף קדושי בלא

דמהניא סבר רב לא או בפסולות מהניא קדושין שאחר חופה

אף הלכך בפסולות אף ביאה וקירבת שארות שייך אלמא

חופה אין סבר ושמואל בפסולות מהניא קדושין בלא חופה

שארות שייך לא אלמא בפסולות מועילה קדושין שאחר

***בא"ד פסלה. לא קדושין בלא חופה אף הלכך בפסולות

"קנו" נמי "הכי" בכשרות חופה קידושי דקנו היכי דכי

***בא"דבפסולות דיו. כאן שייך שלולא לימודו עיקר

שאינו כסף ומה מק"ו הוי קניא קידושין בלא דחופה הונא רב

בקדושין כדאיתא שתקנה דין אינו שגומרת חופה קונה גומר

***בא"ד ע"ב. והחמירוה "הוא" כצ"ל.מדרבנן

היכי***בא"ד וכי "שארות" שייך נמי כצ"ל.דבפסולות

וכו'***בא"ד דקאמר חמא בר ברורמי רמי פשוטו לפי

דפליגי לפרושי אלא ושמואל ארב לאיפלוגי אתא לא חמא

חמא בר רמי על קשיא פירוש"י לפי מיהו דתנאי בפלוגתא

דילמא פסלא חופה כך פסלי שקדושין כשם דלר"מ ליה מנא

בר לרמי ומנ"ל קונה אינה קדושין בלא דחופה ר"מ סבר

חופה כך פוסלין אינן שקדושין כשם ור"ש דלר"א חמא

כרב דקונה סברי בחופה דילמא פוסלת אינה קדושין שבלא

דקרובה כיון מודו בחופה פוסלין אינן דקדושין ואע"ג הונא

חמא בר רמי פירוש"י דלפי לומר כרחנו על הלכך לביאה.

ובין ר"מ דבין ב"ח רמי וסבר ושמואל ארב לאיפלוגי אתא

ובין קניא קדושין בלא דחופה הונא כרב סברי ור"ש ר"א

כקדושין דינה קדושין בלא דחופה סברי ור"ש ר"א ובין ר"מ

ור"ש ור"א פסלא דחופה סבר פסלי דקדושין דסבר ר"מ

פסלא. לא נמי דחופה סברי פסלי לא דקדושין דסברי

בחופה***בא"ד "דאיירו" לפרש רצה וכןולא כצ"ל

***בא"ד הדיבור. דכברבכל היכא דאמר יוחנן וכרבי

"פלוגתייהו" להעמיד דדוחק וכו' מיפסלא "לא" אכלה

ראשונה ***בא"דכמשנה חופהכצ"ל. יש לכשרות אבל

הונא רב הא אין"ואכלי" שמואל מדקאמר כלומר כצ"ל

ישראל בת והיא כשרה היתה אם אבל משמע לפסולות חופה

חופה ע"י תרומה אוכלת קדושין בלא חופה כהן בה ועשה

***בא"ד ומע"שזו. הקדשות בו פודין שכן לכסף מה

וכו' "בחופה" כצ"ל.תאמר

בערוךד"ה כדפירש שמו היה כך אלא וכו' שמואל אמר

אבא אותבערך השניה אגרת גאון שרירא רב קדמו וכבר

כן. לומר למד ממנו שהערוך ונראה ח

איצטריךד"ה "אמאי" ותימה וכו' עליה וחייבין

שמעינן מסיפא" התוס'"למיתנייה מעתיק ורגיל כצ"ל

***בא"ד לרוב. דל"ת אות להוסיף "הויא"ליבמות ולא

תשע בן איש"כביאת אשת את ינאף "אשר דכתיב כצ"ל

בקדושין כדמפרש מיירי קטן וביבם קטן לאשת פרט ודרשו

לאיש אשה דהקיש ש"מ איש" "אשת מדכתיב והו"א ע"א יט

ביאת פטר באשה אף קטן יבם ביאת על פטר דבאיש וכמו

קט ***בא"דיבמה קמ"ל. הראשוןנה אחיו היינו

לומר ***בא"ד"ונצטרך" פירשכצ"ל. וריב"א

דקתני השתא וכו' עליה "וחייבין" דאיצטריך

עליה כצ"ל."וחייבין"

ע"א לאגמראנח נמי חופה וכו' "פסלא" נמי חופה

***"פסלא" דלמאכצ"ל. ***ממאיצ"ל"וממאי" אבל.

לה "קני" דלא ***חופה דלאכצ"ל. בקדושין אלא

לביאה לעיל"קריבא" הרשב"א בחידושי זה וכעין כצ"ל

*** ע"ב. בפלוגתאנז "דפליגי" למימר איכא אי אלא

דתניא "קמיפלגי" תנאי קיזדהני בב"מ הוא וכן כצ"ל

*** ברש"י. שם ועיין ופסולותע"א כשרות וזו זו נישאו

הברייתא. לביאור הגמרא תוספת הוא ופסולות' 'כשרות

ופסולהוצ"ל כתובכשרה שהיה ופסו'אלא והמעתיקכש'

ופתחם רבים לשון שהוא סבור ופסולותהיה והרבהכשרות

ספרים. ובשאר בש"ס כיו"ב

וכו' נישאו בסוגיאדתניא פירשו עדן מנוחתם הראשונים

בנו ישמעאל רבי ובין ת"ק בין שיטתם ולפי פנים כמה זו

טובא בהא לי וקשיא קדושין. שאחר בחופה מיירו ריב"ב של

כ"ש פסלא לא קדושין שאחר חופה דאמר ת"ק בשלמא

אלא כשמואל, סבר כרחך ועל פסלא לא קדושין בלא דחופה

הקדושין שאחר חופה דאמר ריב"ב של בנו ישמעאל רבי

כשמואל פסלא דלא מודה קדושין בלא בחופה דילמא פסלא

יש ודקדוקים קושיות כמה ועוד כרב, תנאי מהני חד וליכא
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שהיא אחרת בדרך מפרש אני הזו הסוגיא בכל לכן בזה. לי

רש"י כשיטת לפרש והרוצה והאמת, הפשט דרך לי נראית

טוב אדרבה עליהם שיש הדקדוקים וליישב והראשונים

רבי ובין ת"ק דבין נ"ל השמים. מן שכרו ויטול הדבר

תחילה קדושין בלא בחופה מיירו ריב"ב של בנו ישמעאל

זו חופה דאין ואע"ג ובישועתו בע"ה בהמשך שנפרש וכמו

משלוכלום שהכניסןאוכלות לפי במזונותיהן הוא חייב

שיוציאן, עד רבנן קנסוהו בתרומהלחופה כלומרואוכלות

בלא דחופה נשא דבי מתרומה נפסלה לא היא כהן בת אם

משלו שתאכל קנסו דאותו ואע"ג היא כלום לאו קדושין

מתרומה. שתפסל קנסו לא דנישאואותה מכלל נכנסו

נבעלו ולא לחופה שנכנסו כגון לאו אלא ממש נישאו

דהו"א לענייננו מידי להוכיח ליכא ברייתא דהאי מפשטא

בה עשה ואח"כ קדשה שתחילה ממש נישאו היינו דנישאו

קדשה שתחילה היינו נבעלו ולא לחופה ונכנסו ובעילה חופה

ת"ק קתני אלו ובתרי אותה בעל ולא לחופה הכניסה ואח"כ

דאינן אמר ריב"ב של בנו ישמעאל ורבי בתרומה דאוכלות

רבי אף תחילה קדושין בלא לחופה הכניסה אם אבל אוכלות,

ואכתי בהכי נפסלת דאינה מודה ריב"ב של בנו ישמעאל

מיתמה קא להכי elrapנכנסואכלה. `le dteglמכלל

ממש נישאו איכאדנישאו ומי ונבעלו לחופה נכנסו כלומר

בתרומה, ואוכלת נפסלה לא לה לפסול דנבעלה אלאלמ"ד

elrapבמקוםלאו `le dtegl eqpkpy 'e`'דמיירי ומשמע

בברייתא לתקן צריך מילי ולאבתרי לחופה שנכנסו 'כגון'

להנבעלו מפרש קא ופרושי וסיפא רישא היא מילתא וחדא

נכנסו ואח"כ תחילה דנתקדשו תימה לא דקתני 'נישאו' מאי

וגם מיד לחופה' 'שנכנסו כגון אלא ממש נשואין דהוי לחופה

בלא דחופה כלל נשואין כאן ואין החופה אחר נבעלו' 'לא

שנכנסו לפי נישאו להו וקרי כלום אינה תחילה קדושין

ת"ק קתני דא ובכגון נשואות להו קרו ואינשי לחופה

פוסלתן קדושין בלא חופה דאין כשמואל והיינו דאוכלות

כרב. והיינו אוכלות דאינן אמר ריב"ב של בנו ישמעאל ורבי

ולא לחופה שנכנסו כגון "נישאו לה מוקמינן כי כרחך ועל

תחילה דקדשה מיירי דאי תחילה קדשה שלא מיירי נבעלו"

למיתני e`yipelrapה"ל `ly oebkהברייתא האריכה ואמאי

וקתני elrapלשונה `le 'dtegl eqpkpy' oebk e`yipכיון הא

כניסה אלא נישואין דאין לחופה נכנסו ודאי נישאו דקתני

'נישאו' מאי מפרש ולכך קדושין בלא מיירי ע"כ אלא לחופה

דהוי לחופה הכניסן והדר שקדשם כגון תימא לא דקתני

נכנסו מיד רק תחילה קדשם לא באמת אלא ממש נישאו

קדושין בלא דחופה כלל נשואות ואינן נבעלו ולא לחופה

כלום. כלאינה אומר ריב"ב של בנו ישמעאל רבי

מאכילתה פלונישביאתה עליה יבוא שאילו כהן בת כל

פסול שאינו לפי נשא דבי תרומה מלאכול פסולה אינה עדיין

מאכילתהלה בלאחופתה לחופה פלוני אותו עם תכנס אם

נשא, דבי תרומה מאכילת תפסל לא תחילה וכלקדושין

מאכילתה ביאתה נפסלהשאין לה לפסול שנבעלה כהן בת

נשא דבי בתרומה מאכילתהמלאכול חופתה תכנסאין אם

מלאכול תפסל תחילה קדושין בלא לחופה פסול אותו עם

בלא דחופה כלום חופתה דאין ואע"ג נשא דבי בתרומה

הש"ס ופריך היא. שלממאיקדושין בנו ישמעאל דרבי

ליה סבירא כרב ריב"בריב"ב של בנו ישמעאל רבי דלמא

מקדושין דאמר ליה סבירא מאיר אכלה(כצ"ל)כרבי לא

הויא קדושין בלא דחופה ריב"ב של בנו ישמעאל רבי וסבר

אמר ולפיכך ע"א ה קדושין במסכת הונא כרב קדושין

רבי מודה אבל מתרומה פוסלתה קדושין בלא דחופה

נפסלת אינה דאמרי ור"ש דלר"א ריב"ב של בנו ישמעאל

בלא בחופה מלאכול נפסלת אינה מנשואין אלא מלאכול

פלוגתא לפסולות חופה יש דאמר רב דדברי ונמצא קדושין

למידחי בעית ואת ב"ח רמי כדאמר היא ור"ש ור"א דר"מ

ור"ש ור"א דר"מ בפלוגתא דלאו ולמימר ב"ח רמי דברי

ומשני חופתהפליגי. אין מאכילתה ביאתה שאין כל האי

דהלכהמאכילתה למימר ריב"ב של בנו יוחנן רבי בעי אי

לאשמועינן ליה הוה לא נפסלת היא קדושין דמשעת כר"מ

בלא דחופה דס"ל אע"ג קדושין בלא בחופה מילתא הא

ליה הוה דשכיחי בקדושין אלא היא קדושין קדושין

למיתני וה"ל איןלאשמועינן מאכילתה ביאתה שאין כל

מאכילתה תרומה.כספה מאכילת נפסלה קדושין דמשעת

ממש*** נישאו דנישאו מכלל למימרנכנסו לגמרא ה"ל

ynn e`yip e`yipc llkn "'eke" eqpkpדקתני אסיפא דקאי

ממש נישאו דנישאו משמע נבעלו' 'ולא לחופה נכנסו

וכו' המילה את להשמיט מקומות בכמה הגמרא ודרך בבעילה

ובזו. ומאי ד"ה ע"א נו לעיל בזה כתבנו וכבר

וכו' אמן תונא התםותנא קתני אומרתהכי היא מה על

זה מאיש אמן השבועה על אמן האלה על אמן אמן אמן

אמן אחר מאיש ונשואהאמן ארוסה שטיתי שלא

וכנוסה יבם אמןשומרת אמירת כשכופלים פירושו והכי

(תהלים כמו בו', ואמן" "אמן אומרים הדבר לחיזוק פעמיים
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י"ד) mlerdnon`eמ"א on` mlerd creע"ב (תהלים וכן ,

on`eי"ט) on` ux`d lk z` eceak `lnieפ"ט (שם וכן ,

on`eמ"ג) on` mlerl 'd jexa"אמן "אמן כשכתוב אבל .

אמן ואמר חזר ושוב אחד דבר על אמן שאמר פירושו ו' בלא

ו') ח' (נחמיה כמו שני. דבר midl`dעל 'd z` `xfr jxaie

on` on` mrd lk eprie lecbdהתורה ברכות עזרא בירך

ענו שאחריה ברכה וכשברך אמן ענו שלפניה ברכה וכשברך

כתיב סוטה גבי `onאמן. on` dy`d dxn`eכתוב היה אילו

הכהן השבעת שאחר פירושו היה ואמן" "אמן האשה ואמרה

על מקבלת שהיא להורות ואמן אמן אחת בפעם האשה עונה

כשכתב עכשיו השבועה. וחוזק תוקף dy`dעצמה dxn`e

"on` on`"אחד דבר על אמן לומר צריכה שהאשה פירושו

שני על אמנים שני כלומר אחר דבר על אמן ואומרת וחוזרת

המשנה שואלת לכן שונים, אמןדברים אומרת היא מה על

אחת.אמן שבועה אלא אותה משביעין אין והרי פעמים שתי

המשנה האלה"משיבה על דכתיב"אמן d'הקללה ozi

'ebe zltep jkxi 'ebe dl`l jze`,"השבועה על "אמן

riayde'ebeדכתיב aky `l m` dy`d l` xn`e odkd dze`.

תאמר האלה ואת השבועה את לה מקריא שהכהן שאחר

האלה" על אמן אומרת "הריני ואומרתהאשה וחוזרת

השבועה", על אמן אומרת רק"הריני אומרת היתה שאם

תתכוון לא שמא הכהן דברי כל על סתמית אחת אמן

ולא האלה את עליה תקבל ולא השבועה על אלא בענייתה

להשאיר שלא התורה שכוונת למדנו ומכאן המים. יבדקוה

שני בכל ולכן אמן, בענייתה הכהן את להטעות פתח לאשה

כלומר אמן אמן לענות צריכה יחד לה המוקראים דברים

זה דבר על ואמן בנפרד זה דבר על אמן לענות צריכה

לאחד רק כוונתה שמא סתמית אחת אמן תענה שאם בנפרד,

שבמקרה למדו ומכאן לשניהם. ולא לה שהוקראו הדברים

הבעל עליה מגלגל בו לה שקינא זה איש על שבועה שאגב

נטמאת שלא השבעי הכהן לה ואומר אחר איש על שבועה

צריכה אחר, מאיש נטמאת ולא בעלך לך שקינא פלוני מאיש

עונה הריני שאומרת כלומר אמן אמן לענות אמןהאשה

נטמאתי זהשלא עונהמאיש נטמאתיאמןוהריני שלא

אחר, אחרמאיש מאיש שבועה עליה שגילגל כזה ובמקרה

השבועה על אמן עונה הריני אמן פעמים שלש לענות צריכה

הריני אחר מאיש השבועה על אמן עונה הריני זה מאיש

וכן האלה. על אמן ונשואהעונה ארוסה סטיתי שלא אמן

נטמאת שלא השבעי יחד שניהם על שמשביעה כיון

שמא אחד אמן תענה אם מהאירוסין נטמאת ולא מהנשואין

האירוסין על רק בענייתה מתכוונת והיא הכהן את מטעה היא

צריכה לפיכך הנישואין, על שבועה עליה מקבלת ואינה

אמן אמן oi`eyipdלענות zreay lr on` dper ipixdותחזור

oi`eyipdותאמר zreay lr on` dper ipixdהיא זה ובמקרה ,

שבועת על אמן הנישואין שבועת על אמן פעמים שלש עונה

איש על שבועה עליה גילגל ואם האלה. על ואמן האירוסין

האירוסין שבועת על אמן אמן, פעמים ארבע עונה אחר

מאיש אם אמן מראובן, הנישואין שבועת על אמן מראובן,

*** האלה. על אמן דקניאחר, אילימא ה"ד ארוסה האי

ארוסה כשהיא לה משקה וקא ארוסה כשהיא הו"מלה

מדקתני ליה d`eypeלמידחי dqex`נשבעת כשהיא משמע

נישאה לא עדיין ואם יחד הנשואין ועל האירוסין על נשבעת

מדתנן שפיר ליה דחי מ"מ הנשואין על להשבע שייך לא

*** שותות. לא יבם ושומרת יבםארוסה ושומרת ארוסה

שותות ע"בלא כז קדושין בגמרא zgzמפרש `nrh i`n

`kile `pngx xn` jyi`מדכתיב דיליף לכאורה משמע

שם. ברשב"א מפורש הוא וכן גם"אישך" הלא וא"ת

יקח כי א) כד (דברים דכתיב אישך נקרא שפיר באירוסין

דיליף וי"ל אירוסין. דהיינו כסף בקנין ומיירי אשה "איש"

ולכך בביתו, דהיינו תחתיו שהיא דמשמע "תחת" מדכתיב

מיקרו ולא בביתו שאינם יבם ושומרת ארוסה מיניה מפקינן

לאשה האומר להו איבעיא ע"א ו בקדושין וא"ת תחתיו.

פשיטא הכא והא לא או דאירוסין לישנא הוי מי מהו תחתי

לשון אינו תחתי דודאי וי"ל אירוסין. לשון אינו דתחתי לגמ'

כשאמר לגמ' מיבעיא והתם נשואין, לשון אלא אירוסין

ולישנא דנישואין לישנא אמר דהא אירוסין הוי אי תחתי

לה. קאמר למלאכה דילמא או לאירוסין מועיל דנישואין

מעון האיש `zוניקה `yz `idd dyi`de oern yi`d dwipe

dpeerהבעל הביאה ולא ונסתרה לה קינא אם דקרא פשטיה

הביאה אם אבל זנותה בעוון נושאים והיא הוא להשקותה

והאיש עליה אלא זנותה עוון אין שזינתה ונמצא להשקותה

והאשה עון האיש ישא ולא למיכתב ה"ל מיהו מעון, מנוקה

מהו עוונה את תשא מעוההיא האיש לומרן'וניקה' אלא ,

איןלך אשתו את בודקין המים מעון מנוקה שהאיש בזמן

אשתו את בודקין המים אין מעון מנוקה נקטהאיש ולכן

לה קינא אם כגון דק כתם אפילו בו שאין מעון ניקוי לשון

ממש עון עליו דאין אע"ג עמה ושכב הבעל ידע ולא ונסתרה

שכיון זה מעון מנוקה אינו מ"מ שנסתרה ידע לא שהרי
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ולשים עירני יותר להיות עליו היה בכך וחשדה לה שקינא

לכן מעון 'מנוקה' דאינו וכיון פלוני אותו עם שנסתרה לב

האיש וניקה ד"ה התוס' קושיית מתורצת ובזה שותה, אינה

*** מעוןמעון. מנוקה שהאיש זהבזמן מעון פירש"י

בעל היה אם אבל שנסתרה. אחר עליה בא שלא דוקא,

בעילות משאר וכיו"ב נכריה שבעל כגון אחרים עוונות

הרמב"ם אבל שותה. ואשתו מעון מנוקה חשיב אסורות,

כתב ה"ח סוטה מהלכות `dxeqפ"ב d`ia `ay yi` lk

ezy` z` oiwcea mixx`nd mind oi` licbdy xg` einin

oi` mixteq ixacn xeq`y eing ziaa ezqex` lr `a elit`e

`idd dy`de oern yi`d dwipe xn`py ezy` z` oiwcea mind

dper z` d`yep dy` oern dwepn yi`dy onfa dper z` `yz.

לפסולות חופה יש ע"יוש"מ שלא בחופה מיירי דרב אע"ג

מוכח מ"מ קדושין שע"י בחופה מיירי מתניתין והאי קדושין

לא בפועל וגם בביאה עליו אסורה דהיא דכיון שפיר מינה

אלא אינו חופה עיקר (דכל כלום חופתה הויא לא עליה בא

חופה האי מהניא ואעפ"כ לביאה) עמה דמתייחד משום

`jyiלהחשיבה "zgz"אלמא להשקותה עליה להחמיר

חשיבא כלום שאינה חופה אפילו האשה על להחמיר לעניין

כלום דאינה אע"ג נמי קדושין ע"י שלא חופה הלכך חופה,

נשא. דבי תרומה מאכילת לפוסלה חופה חשיבא

שקדמה ולא לבועל בעל שכיבת שקדמה אישך מבלעדי

לבעל בועל `jyiשכיבת icrlan ezaky z` ja yi` ozie

שכבתו בך היתה בך שכבתו את הזר האיש כשנתן משמע

הזר. שכיבת מקמי היתה בעל שכיבת אלמא אישך ושכבת

אם הא לבעל בועל שכיבת שקדמה ולא קאמר מאי וא"ת

אינה ממילא הבעל עמה שכב והדר בועל שכיבת קדמה

הבועל קדם אפילו דה"ק ונ"ל מעוון, מנוקה דאינו שותה

עליה ובא זה שנשאה ואחר לזה שנישאת קודם עמה ושכב

לבעל בועל שכיבת דקדמה שותה אינה ושכבה הבועל בא

מנוקה דהא לה ממעט לא מעוון האיש וניקה מדכתיב אבל

*** בריטב"א. ועיין מעוון, שקדמההבעל מימילת"מי"

שמתחילה ונ"ל תשח, רמז נשא בילקו"ש הוא וכן מיותרת

כתוב שקדמההיה dncwyכלומרמ' cnlnוסברו

שכתוב dncwyהמעתיקים inנראה היה המ' שעל הגרש כי

וזכר מקומות), מאוד בהרבה קרה (וככה יו"ד כאות להם

ע"א לג שבועות ברי"ף lraלדבר zaiky dncwy cnln

'eke.

"ארוסה" עליה שבא כדארוסצ"לכגון בסוטה הוא וכן

תשח. רמז נשא ובילקו"ש ע"ב

וכו' גבי היאדכוותה דשינויא הראשון בפירושו פירש"י

לא הא יבם לשומרת משקה היכי לגמרא קשיא דהוה משום

ומשני הבועל לשכיבת בעל שכיבת גביקדמה דכוותה

חמיה בבית יבם עליה שבא יבם קושיאשומרת משום אבל

עליה שבא לאוקמי צריך לא היא מישתיא בת יבם דשומרת

דסבר אושעיא כרבי אתיא מתניתין דההיא חמיה בבית יבם

הכי אי פריך והדר היא, מישתיא בת יבם שומרתדשומרת

וכו' היא מעליא אשתו לה קרית נמייבם השני ובפירוש .

בעינן והא ליה דקשיא משום לאו מיהו היא דשינויא פירש"י

שומרת ליה דקשיא משום אלא לבועל בעל שכיבת קדמה

לאו והא היא מישתיא בת `jyiיבם zgzומשני היא

חמיה בבית יבם עליה שבא יבם שומרת גבי אבלדכוותה

צריך לא לבועל בעל שכיבת קדמה בעינן והא קושיא משום

שכיבת קדמה כבר דהא חמיה בבית יבם עליה שבא לאוקמי

מן ביבמה קשיא (ומ"מ הבועל לשכיבת ראשון בעל

הכי אי פריך והדר וצ"ע) למימר איכא מאי האירוסין

וכו' היא מעליא אשתו לה קרית יבם נראהשומרת ולי .

אוקמת ארוסה דקתני הא היא קושיא אלא היא שינויא דלאו

שומרת דקתני הא א"כ אביה בבית ארוס עליה שבא כגון לה

לאוקמי לך אית נמי חמיהיבם בבית יבם עליה וזהשבא

יבם עליה בא דאי אפשר אשתואי לה קרית יבם שומרת

וכו' היא למהמעליא ידעתי ולא הסוגיא פשט הוא וכך

כך. פירשוה לא והראשונים רש"י

ד"ה ופסולה"רש"י "כשרה וזו זו וכו' כצ"ל.נישאו

בתמיה***ד"ה בבעילה ממש "נישאו" דנישאו מכלל

מי "פסולה" ביאה ***ד"הוכי חופתהכצ"ל. אין

אינה פסולה "ביאה" ישמעאל רבי ואמר וכו' מאכילתה

מדמקיש "חופה" וה"ה ***ד"המאכלת שומרתכצ"ל.

בזנות "אגברה" מיתסרא וכו' וכנוסה ***ד"היבם כצ"ל.

אישך תחת דבעינן שותות ***ד"הלא ע"ב. כז קדושין

עליו "אסרתה" שהתורה וכו' מעון כצ"ל.מנוקה

"דקניא"***ד"ה אישך תחת "בה" וקרינן וכו' וש"מ

חופה כצ"ל.לה

שפירשתיתוד"ה מה לפי וכו' תנאי ד"הדהני ע"ב נו לעיל

האירוסין כהןמן בבת איירי אוכלתדמתניתין היתה שכבר

אכלה לפסול דנתארסה דאע"ג ור"ש ר"א קאמרי ובהא
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לכהן תתארס אם אוכלת היתה שלא ישראל דבבת ומשמע

***בא"ד חופה. וה"ה תאכל לא "אכתי"פסול תאמר ואם

***בא"דפסולות אוכלותכצ"ל. קתני דלצדדין וי"ל

מיתה לאחר כהןמשלו בבת בין ישראל בבת בין ומיירי

מחיים בתרומה היא.ואוכלות כהן בת אם

אישךד"ה מבלעדי "כתיב" אחר מאיש וכן וכו' שומרת

כצ"ל.

מתחתד"ה "מימעטא" לא דהשתא וכו' לה דקני אלא

כצ"ל.אישך

ישד"ה וכו' בבא "ארוסה" מעמידים שאנו וכו' דכוותה

בבית יבם" עליה "שבא יבם "שומרת" להעמיד לנו

***בא"דחמיה "מתניתין"כצ"ל. אתיא יאשיה דכרבי

***בא"דדשלא כשבאכצ"ל. "לאוקמה" צריך ולא

כצ"ל.עליה

ע"ב דחבריהגמראנח וכנוסה דידיה נשואה אלא

וכשמבקש אביה בבית היא עדיין האשה את מארס כשהוא

שולח החתן אלא החתן בית עד ברגליה הולכת אינה לשאתה

מיקריא ולפיכך ביתו עד וירימוה שישאוה נשים משלחת

d`eypלשלוח צריך ואינו היא אביו בבית יבמתו אבל ,

לחדרו ומכניסה המת אחיו מחדר מוציאה אלא שישאוה

אלא נשואה קרויא אינה ארוסה.dqepkולפיכך נמי "הכי"

דחבריה יבם ושומרת אתדידיה מארס כשהוא כצ"ל

י"ב לה נותנין אלא שירצה מתי לשאתה יכול אינו האשה

כל לו ממתנת שאינה ונמצא ע"א נז בכתובות כדתנן חדש

'שומרת' נקראת אינה ולכן וישאנה יבוא עכשיו שמא שעה

אלא שמא`dqexארוס ממתנת היא עת בכל היבמה אבל

נקראת היא לכן וייבמנה יבוא maiעכשיו zxneyכלומר

לו. ממתנת

וכו' דתניא הוא תנא האי אמר פפא tt`פרש"ירב ax

oebk `kde zeleqtl dteg yic dpin weciz `l mlerl xn`

dilr `ae d`ype dqex` `idyk dl `piwcמועילה ולהכי

היו בהיתר בעל ובעילת דחופה `dxzzqiהחופה xcdeרק

שתקדם בעינן דודאי הבועל עם נסתרה הבעל בעילת אחר

בעל עליה בא לא שנסתרה משעה וכן לבועל בעל שכיבת

מעון מנוקה הבעל שיהא בעינן `ezeדודאי i"r dl dwyne

iepiw,בת דלאו וכיון היא מישתיא בת ארוסה וכי וא"ת

תירוץ הוא, קינוי לאו נמי דידה קינוי היא pz`מישתיא i`de

'eke `edתחת" דכתיב דהא הוא קינוי דארוסה דקינוי דסבר

נשואה כשהיא נסתרת שתהא דכתיב הוא בטומאה אישך"

"תחת שאינה באירוסין אפילו להיות יכול הקינוי אבל

ארוסה שטיתי שלא "אמן במשנה דקתני והא אישך".

משום אלא באירוסיה דאיסתתרה משום לאו ונשואה"

הקינוי משום היא השבועה ועיקר באירוסיה היה דהקינוי

היתה דהסתירה וכיון האירוסין על שבועתה עיקר לכך

זה פירוש מיהו הנישואין. על נמי להשבע צריכה בנישואין

תנא דהאי ידעינן נמי מעיקרא דהא כלל ליישבו אפשר אי

דקינוי סבר ונשואה" ארוסה שטיתי שלא "אמן דקתני

אוקימנא לעיל דהא נישואיה אחר נסתרה אם מועיל דארוסה

`le dtegl dqpkpe dxzzqi`e dqex` `idyk dl ipwc `l`

dlrapנשואה כשהיא להשקותה מועיל דארוסה קינוי אלמא

וכו'. אין דתניא הוא תנא והאי לומר פפא רב הוצרך ואמאי

פירש"י dlעוד `piwc mlerl `tt ax xn` `pixg` `pyil

d`eyp `idyk dl dwyne dxzzqi`e dqex` `idykבא וכבר

בחופה דהכא לפסולות חופה דיש לאוכוחי וליכא הבעל עליה

מיירי oernובעילה dwepn oi` jl `iywceהבעל עליה דבא

הבועל עם שנסתרה yxc`אחר jd dil zilc `ed `pz i`d.

מרובעות בסוגריים בפירוש"י הנדפסת ההג"ה mlerlולפי

d`eyp `idyk dl dwyne dxzzqi`e dqex` `idyk dl `piwc

dlrap `ly cr]כדאוכח לפסולות חופה דיש לאוכוחי ואיכא

ששת lrealרב lra zaiky dncwyn jl `iywceכדאקשי

eke']רבא `pz i`d.

כהן הוא היאאפילו כהן דאשת משום בתרו' לאכול וראויה

כהנתבמאמר בתרו'והיא עתה עד אוכלת והיתה כהן בת

התרו מן היאפסלה אחיו של פסו' לביאה דמשתמרת משום '

קדושין דאפילו טובא בהא לי וקשיא החברים. פירשו כך

תיסק ואמאי דרבנן מאמר כ"ש בתרו' מאכילין לא דאוריי'

תיכול במאמר כהן אשת והויא כהן דהוא דמשום אדעתין

דקאמר הא ועוד כהנתבתרו', דקאמרוהיא דכיון הל"ל לא

פסו' מעיקרא ישר' דבת היא כהן בת ודאי התרומה' מן 'פסלה

פירושו דהכי ונ"ל תרומה. כהןלמיכל הוא כשראפילו

חלל כהנתואחיו הכשרוהיא לאח אלא ראויה ואינה כשרה

הכשרות דאף סברי ירושלמאי דאמוראי אסורה לחלל אבל

יבמות שבירושלמי במשנה כדמפורש הפסולין על הוזהרו

דאינה דכיון והו"א משה) ובפני בגמ' שם (ועיין ה"א פ"ט

ולא ליבומו רק שמשתמרת כמי הויא הכשר לאח אלא ראויה

אעפ"כ אחיו התרומהליבום מן אףפסלה היא נופלת דמ"מ
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ופריך פסולה, לביאה משתמרת והויא החלל אימרלפני

וכו' ר"מ והיאדאמר כהן הוא אפילו מדקאמר ס"ד השתא

בה ועשה כשרים ישראלים האחין כל אם וכ"ש משמע כהנת

אימר ואמאי המאמר משום התרומה מן פסלה מאמר אחד

ומשני וכו', ר"מ llgדאמר g` el yi xn` oiax `z` ik

zlke` dpi` lkd ixacפסולה לביאה משתמרת דהויא

דאמר ר"ח ולפי"ז וישדאוריי' ביבמתו מאמר וכו'העושה

פירושו ביבמתוהכי מאמר בההעושה עשה אפי' כלו'

לאחיו ולא אליו אלא קרובה שאינה ונמצא אפילומאמר

כהן חללהוא ואחיו כהנתכשר בחללוהיא ואסורה כשרה

התרומה מן בהפסלה לאכשורי טעמי תרי דאיכא אע"ג

ולא לו אלא להתייבם קרובה ואינה מאמר בה דעבד חדא

להתייבם קרובה ואינה חלל ואחיו כשרה דהיא ועוד לאחיו

אחיו לביאת ולא לביאתו משתמרת בה דקרינן והו"א לו אלא

משתמרת והויא החלל לפני נמי היא דנופלת פסלה אעפ"כ

*** דאוריי'. פסו' מילביאה דרבנן "דאורייתא" אכלה לא

ברש"י.אמר הוא וכן כצ"ל

ביבמתו מאמר בה עשה אמר רבין אתא כי הואאלא כלו'

אח לו ויש מאמר בה ועשה כהנת והיא הכלכהן דברי

לר"מאוכלת אפי' דרבנן פסו' לביאה דמשתמרת (כצ"ל)

ועוד דרבנן אלא דאינה להיתירא תרתי איכא דהכא אכלה

אחר, במקום להאכיל לו חללדיש אח לו כהןיש הוא כלו'

מאמר בה עשה לא ואפי' חלל אח לו ויש כהנת ד"הוהיא

אוכלת לואינה ואין היא דאוריי' פסו' לביאה דמשתמרת

מודו ור"ש ר"א אפי' ובהא אחר במקום להאכיל זה לחלל

חנינא רבי קאמר (וע"ז לאיסורא תרתי איכא דהכא לר"מ

בה ועשה הכשר האח הוסיף דאפילו יוחנן רבי בשם לעיל

התרו' מן פסלה עדיין אליו אלא קרובה שאינה ונמצא מאמר

שניהם), לפני לייבום היא נופלת אלאדמ"מ נחלקו לא

גט לה איןשנתן ואפי' גט לה ונתן כהנת והיא כהן הוא כלו'

מאמר בה עשה ולא אח אוכלתלו אמר לר"מר"י אפי'

וכו' דרבנןדאמר אלא דאינו להיתירא חדא איכא דהכא

יוחנן רבי וסבר אחר במקום להאכיל לו דאין לאיסורא וחדא

דאכלה מודה ר"מ אפילו גוונא האי אינהדבכי אמר ור"ל

וכו' ור"ש לר"א אפילו גוונאאוכלת האי דבכי ר"ל דסבר

וחדא אחר) במקום להאכיל לו (אין לאיסורא חדא דאיכא

ור"ש ר"א אפילו דרבנן) פסולה לביאה (משתמרת להיתירא

בחדא אלא אר"מ ור"ש ר"א פליגי ולא אכלה דלא מודים

משתמרת דהיינו איפכא דהוו להיתירא וחדא לאיסורא

אחר. במקום להאכיל לו יש אבל דאוריי' פסו' לביאה

פסקא נשא(כצ"ל)חוזרת לבי וקרובה לאומיניה חוזרת

אפשר דאי ונמצא היא כהן דבת משום אלא אוכלת היא מכחו

גירושין, ע"י אחר במקום להאכיל לו יש האלקוראו אבל

ביה אלאאגידא לאכול יכולה אינה היא כהן דבת ואע"ג

אוכ' אינה ישראל יבמת היתה אם דהא אביה מכח ולא מכחו

קרינן ולא יבם בהאי אגידא דהא היא כהן דבת אע"ג בתרו'

אלא אוכ' דאינה וכיון כנעוריה" אביה בית אל "ושבה בה

מן פסלה גט לה דיהב היא פסו' ביאה בה וביאתו מכחו

התרו'.

ד"ה לרברש"י "לסיועי" וכו' ***ד"המידי כצ"ל.

מכחו בא" "שהוא הראשון וכו' ***ד"השומרת כצ"ל.

והכא "לפסולות" חופה וכו' פפא ***בא"דרב כצ"ל.

כשהיא לאו הא "אדרבה" ארוסה שטיתי לא מאי א"כ

איסתתרה האארוסה מורנו דברי להבין זכיתי ולא כצ"ל,

ולכך באירוסיה חשדה אלמא ארוסה כשהיא לה דקינא כיון

להשקותה סמכינן דאירוסין דאקינוי כיון ועוד נשבעת

האירוסין על שתהיה ראוי שבועה עיקר ודאי ולהשביעה

***ד"ה לגמ'. בפירושנו "על"ועיין שבועה וכו' נחמן רב

***ד"הימים פסילכצ"ל. לא "ר"מ" אפילו וכו' דברי

***ד"ה אלעזרכצ"ל. "רבי" ואפילו וכו' כצ"ל.לדברי

גירושין***ד"ה ידי על "הכא" והנקודהאבל כצ"ל

המילה אחר להיות .הכאצריכה

דרביתוד"ה במילתיה וכו' ורבי(שומרת נמחק)יאשיה

בבא "דאיירי" כצ"ל.יונתן

וכו'ד"ה דקאמר ארוסה "שטיתי" ושלא וכו' פפא רב

נבדקת להיות "שטיתי" כצ"ל.שלא

בקדושיןד"ה "ומפרש גלגול ידי ע"ב)על מכאן(כז

לאפוקי בעי ולא התורה" מן שבועה ונשמטלגלגול כצ"ל

ההעתקה. מן

ע"א מהוגמראנט תחתיו ובגרה הקטנה את שקדש כ"ג

לי דמיבעיא ידע דשמואל לאפירש"י או לכונסה מותר אם ה

דמיירי ממתני' זה דין ללמוד דאפשר שמואל סבר רק

ממש של קושיות בתוס' עליו הקשו וכבר חללה, באיסור

ליה דמיבעיא סבר דשמואל בתוס' ופירשו דבריו. ודחו
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אכלה לא דאוריי' פסו' לביאה משתמרת דאמר דר"מ אליבא

לא בהיתר היו שהקדושין גוונא האי כי אי ליה ומיבעיא

משתמרת אכתי או פסו' לביאה משתמרת לר"מ ליה חשיב

השיבו אמאי דא"כ הוא קשה פירושם ואף היא, פסו' לביאה

הנישואין הא אזלינן נשואין דבתר משום אכלה דלא שמואל

לכונסה מותר דהא נינהו פסו' ביאה ולאו הם היתר נמי

בדוחק זו קושיא תירצו התוס' ואומנם לקמן, כדאמר לכתחי'

יוסף בר חייא רבי סבור שהיה מה לפי השיבו דשמואל

הלכה דבר ישיבו שמואל וכי הם תימה ודברי לכנוס דאסור

החכמים דרך אין שגויה הנחה הניח שהשואל לפי נכון שאינו

ולומר טעותו על להעמידו לשמואל לו היה אלא כן להשיב

פירושו דהכי נ"ל לכן הנכונה. ההלכה אתלו שקדש כ"ג

מהו תחתיו ובגרה קודםהשתאהקטנה כ"ג דמת ס"ד

ולתרומה, לכהן היא פסו' אי ליה ומיבעיא בתרשכנסה

אזלינן להנשואין לפסול נשואה כשהיתה אלא נפסלת אינה

ור"ש כר"א אירוסיןדהלכה בתר היתהאו אפי' אזלינן

כר"מ. דהלכה פסו' נמי לה לפסול תניתוהמאורסת א"ל

כש האירוסין מן פסו' הנשואין מן נתגרשו או 'נתארמלו

אלא נפסלות אינן בעליהן מתו דאם מודה ר"מ אפי' אלמא

ידע לא יוסף בר חייא דרבי שמואל וסבר הנשואין, מן

היא הכל דברי לאו בבא דההיא חשב כי ראיה מכאן להביא

ליה ואמר פליג ר"מ אבל היא ור"ש ר"א דדברי סיפא אלא

היא. הכל דברי דההיא לאשמואל חללה לשוויה א"ל

חללה דמשוויה היא דביאה דקתניקמיב"ל וההיא

zexyk oiqexi`d on zeleqt oi`eypd on eyxbzp e` elnx`zp

היא, הכל דדברי קמיב"לידענא ולאכי תחתיו שבגרה כגון

לא או לכונסה ליה שרי אי הכ"ג בבתוליהמת אשה והוא

בעינן דקדושין קיחה מאי דאשהיקח מקיחה דילפינן

א) כד (דברים `dyדכתיב yi` gwi ikבקיחה והתם

ע"א ב בקדו' כדאמרינן מיירי דנשואיןדקדושין קיחה או

ה)בעינן כה (דברים דכ' דייבום מקיחה eai`דילפינן dnai

dy`l el dgwle dilrדביבמה מיירי דנשואין בקיחה והתם

כלל. אירוסין אתליכא אירס תניתוה נמי הא א"ל

יכנוס כ"ג להיות ונתמנה קיחההאלמנה דכ"ג קיחה אלמא

היא. אשהדקדושין דכתיב התם ומילתשאני יקח(כצ"ל

דילפינן היא נשואין דכ"ג קיחה לך אימא לעולם נמחקת)

בעולה משמע ואשה 'אשה' דכתיב הכא ושאני דיבמה מקיחה

כגון דמיירי ומסתברא בעולה לישא לו הותר פעמים אלמא

כ"ג. להיות ונתמנה האלמנה את כתיבשאירס נמי הכא

מ"מאשה היא דנשואין קיחה דכ"ג דקיחה אמרת אי ואפי'

דכתיב לכונסה לו תתיר תחתיו ובגרה הקטנה את קדש אם

לישא לו הותר שפעמים ומשמע בעולה דמשמע 'אשה'

בהיתר. שאירס כגון טעמא דאיכא היכא ראיתבעולה ומה

גופה אישתני שמתחילההא גופה נשתנה שבגרה קטנה

אחר גוף לכונסה שבא והשתא קטנה היתה אותה כשאירס

שהתחיל דזו בהיתר בה דהתחיל משום לשרויא וליכא הוא

היא, אחרת גופה(כצ"ל)האבה אישתני אתלא אירס

זו בהיתר בה שהתחיל זו כ"ג להיות ונתמנה בוגרת האלמנה

ליה. שריא לפיכך מעשיו בה לגמור שבא היא

הנשואין מן בין האירוסין מן בין גרושה דעיקרמה

א) כד (דברים דכ' בארוסה נאמרה גירושין gwiפרשת ik

dglye dcia ozpe zezixk xtq dl azke 'ebe dlrae dy` yi`

ezianקדושי היינו יקח" ד"כי כתיבא בארוסה פרשה והאי

ביאה קדושי היינו ו"ובעלה" ע"א ב בקדו' כדיליף כסף

הוו ביאה דקדושי אמרת אי ואפי' ע"ב, ד בקדו' כדיליף

יקח כי דכתיב באירוסין בין מיירי פרשה ההיא מ"מ נשואין

ובעלה. דכתיב בנשואין ובין

בתוליה "שכלו" לבוגרת דכוונתופרט "שבלו"נ"ל

להחליףבתוליה היה דדרכם קיימין בתולין מקצת עדיין אבל

ע"ב סא לק' כדאיתא כ' באות ב' alאות 'ilkn' `ax xn`

alוהיינו 'ilan'אמרת דאי כיו"ב, והרבה כדפרש"י

בתוליה אמאי"שכלו" א"כ כלל בתולין לה אין וכבר ממש

אשה יקח מעמיו בתולה אם כי כתיב הא מכשירין ור"ש ר"א

*** בתוס'. בתוליהועיין "לה" שכלו לבוגרת צ"לפרט

בתוליה ע"בלהומילתשכלו צז בכתו' הוא וכן נמחקת

אמור ובילקו"ש פ"ב אמור ובספרא ה"ב פ"ג הור' ובירו'

תרלא. רמז

בתולה סבר `dyדכ'ר"מ gwi einrn dleza m` ik'אפי

מש' בתולים מיקרימקצת בגדים מעט שלבוש מי דאפי'

בתולה, מיקריא בתולים מקצת בה שיש מי וכן בגדים לבוש

gwiדכ'בתוליה dilezaa dy` `ede'הבתו כל דאיכא עד

אין בגדים שני מעצמו ופשט בגדים חמישה לבוש שהיה דמי

אלא עליו בגדיו כל לאו דהא בבגדיו הוא שעדיין עליו לומר

כל עם שנולדה זו אף בבגדים הוא עדיין עליו לומר יש

שעדיין עליה לומר אפשר בתוליה מקצת בלו אם בתולים

בבתוליה היא שעדיין עליה לומר אין אבל בבתולים היא

מתחילה, עמה שהיו בתולים כל משמע בבתוליהדבתוליה
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לא כדרכה שלא אין נבעלהבכדרכה אם דריש יתירא ב'

כדרכה שלא נבעלה אם הא לו אסורה בתולים מקום בעיקר

בין כדרכה בין בבתוליה ר"מ דריש לא מ"ט וא"ת מותרת.

דלר"מ משום פירש"י ור"ש, ר"א כדדרשי כדרכה שלא

הלכך כדרכה שלא בעולה דממעט כ"ש בוגרת ממעט בתוליה

להיתירא יתירא ב' אתא כי אלא קרא צריכינן לא לאיסורא

דילמא לי וקשיא כדרכה, שלא בעולה למישרי דאתא הוא

כדרכה שלא בעולה אבל בתוליה דבלו בוגרת ממעט בתוליה

בעולה לאסור יתירא ב' ואתא שריא קיימין בתוליה דכל

קרא איצטריך לא לאיסורא דלר"מ ונ"ל כדרכה, שלא

ובכל כדרכה שלא ואחד כדרכה אחד אשה' 'משכבי דכתיב

כדרכה דבעולה וכיון כדרכה כמו הוי כדרכה שלא מקום

אתא כי הלכך אסירא כדרכה שלא בעולה אף לכ"ג אסירא

לר"א אבל כדרכה שלא להתיר דאתא הוא להיתירא קרא

דהכי הו"א בתולים מקצת ואפי' בתוליה דדרשי כיון ור"ש

מקצת איכא דאכתי מותרת כדרכה שלא נבעלה אם נמי

דאסורה. למימר יתירא ב' ואתא ערוה מקום של בתולים

משמע שלימה בתולה בתולה סברי ור"ש ור"א

והם בתוליה נקרעו לא שעדיין משמע יחיד לשון ד"בתולה"

אחת, רביםבתוליהחתיכה בתוליםלשון מקצת דכיוןאפי'

הרבה כאן והרי קרעים קרעים נעשו בתוליה שנקרעו

ליהבבתוליהבתולים, dilezaדרשי aבתולים שני משמע

בתוליה כל שיהיו בתוליהעד ביןשני בכדרכה בין קיימין

כדרכה .שלא

ד"ה לכונסהרש"י "מותר" ***ד"המהו בבתוליהכצ"ל.

כיון וכו' במקום הכי" "למדרש דמשמע יתירא בי"ת

ממעט ***ד"ה"דבתוליה" כתיבכצ"ל. הוה אי וכו' ורבי

שלימה "בתולה" ***ד"הבתולה וכו'כצ"ל. פסולה

זונה "דאין" ***ד"הכשרה גרושהכצ"ל. או וכו' פרט

היא האירוסין מן חלוצה להעמידואו אפשר אי אבל

כתי' מאנס דבפר' הנשואין מן וחלוצה dlezaבגרושה dxrp,

התם דכתיב `dqxeואע"ג `l xy` dleza dxrpאפשר

הפסוק וכוונת האירוסין מן וחלוצה בגרושה אפילו לפרשו

לכן. קודם דאורסה אע"ג מאורסת אינה האונס בשעת שכעת

דמתניתוד"ה "ואע"ג" לא או משבגרה וכו' תיןמהו

***בא"ד "לא"כצ"ל. אי ליה דמיבעיא "סבור" היה

לר"מ ליה כצ"ל.חשיב

כריד"ה חייבי ואחר לאוין חייבי אחר רדף גבי וכו' 'אלא

הגיה כריברש"ש חייבי ואחר ב"ד מיתות חייבי '.אחר

להצילו***בא"ד (ע"ב)ניתןצ"ל"דניתן" ***בא"ד .

מקטלא ליה איפטר דפגמה העראה ומילתמשעת כצ"ל

נמחקת.הוא

ע"ב היאגמראנט ר"מ מני למעוטיהא בבתוליה דאמר

בעולה חשיבא דלא כדרכה כר"אשלא דאמר דאמרורב

ופריך בעולה. דחשיבא כדרכה שלא לרבות איבבתוליה

לה דהויא ליה תיפוק בעולה משום איריא מאי כר"א

רבזונה dpedklמדאמר dleqt dkxck `ly dlrapמשמע

לכהונה ופסולה זונה משום ולא הוא בעולה משום דאיסורה

ומשום הדיוט לכהן אפילו פסולה דאי לכ"ג היינו דקאמר

לכהונה פסולה כדרכה שלא עליה בא למימר ה"ל זונה

הוא. בעולה שם משום דידה דפסול משמע 'נבעלה' ומדקאמר

אתא דבבתוליה סבר דר"ש כר"ש דאמר רב דילמא וא"ת

דפנוי סבר ולא כר"א בעולה דחשיבא כדרכה שלא לרבות

בזה. לעיין ויש זונה עשאה הפנויה על הבא

לבהמה שנבעלה דפסולהכגון רב קאמר ובהא כדרכה שלא

זונה משום הדיוט לכהן פסולה ואינה בעולה משום לכ"ג

ליכא זונה משום איכא בעולה משום דאיכאדהתם דהא

לה ילפינן כדרכה ושלא כדרכה משכבות שתי באשה

מדכתיב ע"א נד `dyבסנהדרין iakynוהתם רבים לשון

כתיב `dyאיש 'iakyn' xkf z` akyi xy` 'yi`e'משמע

בה אית אשה את השוכב איש דדוקא בהמה למעוטי דאתא

אשה את השוכבת בהמה אבל חשיבי ותרוייהו משכבות שתי

כדרכה לבהמה נבעלה אם דדוקא אחד משכב אלא בה אין

שלא לבהמה נבעלה ואם זונה לעשותה שכיבה האי חשיבא

אם אבל זונה, לעשותה שכיבה האי חשיבא לא כדרכה

קאמר רב דהא זונה דהויא רב מודה כדרכה לבהמה נבעלה

dpedklבהדיא dleqt dkxck `ly dlrapדוקא אלמא

אין לרב ליה לית ולפי"ז רב מיירי כדרכה שלא כשנבעלה

הכי ע"כ בממאנת זירא רבי דמוקי לקמן (אבל לבהמה זנות

לכהונה). פסולה כדרכה שלא נבעלת אפילו דרב פירושא

הויא בעולה אי ממ"נ אביי שלאא"ל לבהמה כשנבעלה

'איש' ביה וכתיב כדרכה שלא דמרבי קרא ההוא א"כ כדרכה

וא"כ בהמה למעוטי אתא הויאלא נמי לאזונה קרא דההוא

כלל, בהמה הויאממעט לא זונה קראואי בההוא דמדכתיב

בהמה ממעיטינן הויא'איש' לא נמי קראבעולה דההוא
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כלל. בבהמה דיבר לא כדרכה שלא מידידמרבי תימא וכי

קראדהוהצ"ל"דהויא" ההוא לעולם תימא וכי כלומר

למעוטי אתא איש ביה וכתיב כדרכה לשלא כדרכה דמשוה

אלא שכיבה בה חשוב דאין האשה את השוכבת בהמה

דלא אלא בהמה אימעיט לא מיהו כדרכה אותה כששכבה

וכמו עץ ממוכת גרעא לא ודאי אבל וזונה בעולה מיקריא

עץ מוכת אפילו דהיינו ומסתבר לכ"ג אסורה עץ שמוכת

בין לעיל ר"א ודרש בבתוליה כתיב כ"ג דגבי כדרכה שלא

שלא דכ"ג בתולה גבי אלמא כדרכה שלא ובין כדרכה

שלא האשה את השוכבת בהמה אף כדרכה כמו הוי כדרכה

לכ"ג. רב אסרה הכי ומשום בתולה הויא לא כבר כדרכה

מוכת נעשית "שלא" לכהונה שכשרה אשה לך אין א"כ

צרור ע"י בהשמאצ"לעץ גרס זצ"ל הרב שהריומורי

עץ מוכת .נעשית

לכהונה כשרה לבהמה `zדכתיבנבעלה akyi xy` yi`e

yn xkfdy` iakשני ע"א נד בסנהדרין ילפינן ומהכא

כתיב קרא ובההוא כדרכה שלא ואחד כדרכה אחד משכבות

בין האשה את הרובעת דבהמה ומהכא בהמה למעוטי 'איש'

מוכת ומשום כלל שכיבה מיקרי לא כדרכה שלא ובין כדרכה

שכיבה מיקרי דלא קרא דמיעטיה דכיון למיסרה ליכא עץ

ליכא עץ מוכת דמשום פירש ורש"י הוא. כלום לאו א"כ

אסר דלא הוא דר"מ אליבא חייא בר שימי דרב למיסרה

ור"ש דר"א סיפא עץ מוכת את ישא ולא דתנן והא עץ מוכת

אליבא דאתיא משמע המשנה דפשט הוא גדול ודוחק היא,

הכל דדברי מפורש ה"ד פ"ו בירושלמי ראיתי ועתה דכו"ע,

ביאה איסורי מהלכות יז דבפרק כן סבר הרמב"ם ואף היא.

ועל מותרת לבהמה נבעלה אבל עץ מוכת ישא דלא פסק

דברי עץ מוכת את ישא ולא דתנן דהא דסבר משום כרחך

בהמה שכיבת דממעיטינן מותרת לבהמה ונבעלת הוא הכל

עץ כמוכת ואפילו כלום שכיבתה דאין למימר 'איש' מדכתיב

הויא. שבסקילהלא אע"פ איש שאינו למי נבעלה תנ"ה

לכהונה דנקטכשרה אישהא שאינו בקיצורלמי אמר ולא

מדכתיב לה דממעט משום לבהמה akyiנבעלה xy` 'yi`e'

dy` iakyn xkf z`באשה איש שכיבת דדוקא מלמד

מיקריא לא באשה בהמה שכיבת אבל שכיבה מיקריא

כלום. ואינה שכיבה

בריבה ז)מעשה ב (שמות תינוק פירושו 'רביא' תינוקת.

clid z` jl wipzeלשון והוא 'רביא' ית לך ותוניק מתרגמינן

הוריו שצריכין כיון התינוק כי וגידול גדול שפירושו רבא

הגיע לא שעדיין תינוקת היא וריבה רביא, נקרא לגדלו

היתה לא ממילא בוגרת היתה ואילו אחד. ויום עשר לשנים

ישא לא דהא רובעה כלב היה לא אפילו גדול לכהן כשרה

ריבה אלא בוגרת זו היתה שלא ציינו לפיכך תנן הבוגרת את

ראויה היא עדיין אם נסתפקו כופרי כלב דרבעה וכיון

הא ש"מ ריבה שהיתה שציינו וממה רבי, והכשירה לכהונה

ריבה לי מה הדיוט לכהן דאי גדול לכהן היינו רבי דהכשירה

שמואל דקאמר והיינו בוגרת לי גדולמה דדייקולכהן

*** דמימרא. כופרימלישנא כופראכלב העיר מן הבא כלב

על זו ועיר ה"ג סוף פ"ד תענית ירושלמי עיין ישראל בארץ

להם והיו ציידין אוכלוסיה ורוב יושבת היתה היער גבול

בכל מחזיקין היו ולא ביערות חיות בהם לצוד גדולים כלבים

הכלבים יהיו שלא כדי זכרים רק נקבות כלבים ההיא העיר

וכיון לצוד, יצאו ולא עמן להיות ורודפין הנקבות את מריחין

הללו הכלבים היו משמשין היו ולא נקבות ביניהם היו שלא

חיות מיני שאר את אפילו בועלין והיו לתשמיש בהולים

*** האדם. נקבות את ואפילו כופריובהמות כלב ורבעה

עמ'מאחריה עריות הלכות כט סימן גדולות הלכות בספר

גרס ixtekרצב alk draxe dl ixn`e dixg`n sewd draxe

dixg`n.

דאמור מילתא הא מנא אשי לרב מפרזקיא רבא א"ל

לבהמה זנות אין זנותרבנן אין אמרי הוו אמוראי רבנן

תנאים דברי ובשאר ובברייתות במשנה זכר לו ואין לבהמה

כיון הא מילתא הא אמוראי לרבנן להו מנא תמיה היה לפיכך

השיבו זונה, דמיקריא כ"ש מיתה חייבת לבהמה דהנבעלת

אשי וגו'רב לא ***דכתיב ולא. שנים שניהם גם שנאמר

זהארבעה טלה הילך לה כשאמר ממעט היאך ותימה

הא ארבעה, ולא שנים קרא דאמר משום לכלבי והיבעלי

הנבעלת מזונה דחמיר דכלב תועבה נמי הכא דהוי אע"ג

זונה אתנן משום זה טלה יאסר מ"מ היא במיתה דהא לאדם

ליכא כי ואפילו דעלמא זונה מאתנן גרע ולא היא זנות דהא

בכלל ההוא כלב ומחיר זונה אתנן שנים רק ואיכא ארבעה

זונה בכלל זו ואין לבהמה זנות דאין מכאן אלא האיסור,

אמר ורחמנא שלישי דבר הוי זה דבר תאסור אם ולפיכך

*** ארבעה. ולא ארבעהשנים ולא שנים שניהם ה"לגם

משמע שניהם גם ומדכתב 'הם' גם אלהיך ה' תועבת למיכתב

כלב ומחיר זונה אתנן יחד שניהם מביא אם אלא אסור דאינו

כלבו לה ונתן ראובן ובא באתננה טלה שקבלה זונה כגון

זונה אתנן זה טלה ונמצא כלבו תמורת זה טלה ממנה ולקח
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לפיכך הוא דמגונה דמשום דכיון מסתבר זה ואין כלב, ומחיר

נמי לבד כלב מחיר או לבד זונה אתנן אפילו להקריבו אסר

דבעינן למימר לאו שניהם דכתב דהא דרשו לפיכך מגונה

אלא יחד ארבעהשניהם ולא ומחירשנים כלב אתנן למעט

זונה.

'נשוי' נשא ***נשאצ"לואם בגט. וכן"ומוציאה" כצ"ל

ע"א ס' ובתוס' לשמעתא אמרה ד"ה ע"ב ס לקמן ברש"י הוא

יבום הלכות לא סימן ה"ג בספר הוא וכן להיות סופה ד"ה

כלל מוציאה דאינו הו"א ברי"ף. הוא וכן שלג עמ' וחליצה

דכתיב בנשיאתה אלא איסור gwiדאין `l dl` z`משמע

איסור אין ונשא שעבר אחר אבל תורה אסרה קיחה

רב קמ"ל עוברומוציאהלהשאירה עליה שיבא ביאה דכל

כמו ביאה נמי משמע דכהן יקח דלא יקח לא אלה את משום

בגט מוציאה אינו דכשמוציאה הו"א ואכתי דעריות, קיחה

מוציאה אלא ימיו כל לשלחה יוכל לא משום יעבור דא"כ

קמ"ל מביאתו ומרחיקה בגטמביתו ***ומוציאה ואלא.

נשוי נשא ואם" "דקתני ואם"צ"להא "קתני הא ואלא

נשא .נשא

ד"ה עץרש"י "מוכת" דאפי' וכו' מידי כצ"ל.וכ"ת

תרוייהותוד"ה דאמרי ושמואל רב דהא וכו' דאמר ורב

וכו' ורביבוגרת רב הגירסא לפנינו ואמנם ע"א ס לקמן

***בא"ד בתוס'. שהוא כמו צ"ל מיהו אלעזריוחנן ורבי

בבוגרת ***בא"דמכשיר דרבכצ"ל. קאמר הכי אלא

אלעזר לרבי ***בא"ד"אמר" דסברכצ"ל. משום דאטו

כותיה "ליה" סבר בחדא אלעזר כרבי כצ"ל."ליה"

למיסרד"ה "אדעתין" תיסק ומהיכא וכו' כצ"ל.שנים

ע"א במפותהגמראס קנס משלם שאין אע"גלומר

xdenkדכתיב lewyi sqk el dzzl dia` o`ni o`n m`

zelezadדאם הו"א מ"מ משלם אינו נושאה דאם ופשוט

כ"ג כגון לגרשה חייב ורגע רגע שבכל נישואין נושאה

נשא 'ואם קמ"ל קנס ומשלם נישואין חשיב לא באלמנה

*** הקנס. מן לפוטרו נישואין דחשיבי ורבינשא' רב והא

תרוייהו דאמרי 'רביוחנן שיאמר הש"ס בכל מצינו לא

מצינו ע"ב כא (ובשבועות תרוייהו' דאמרי יוחנן axורבי

ediiexz ixn`c opgei iaxe l`enyeדאמרי ושמואל 'רב אלא (

יוחנן 'רבי או תרוייהו' דאמרי ור"ל יוחנן 'רבי או תרוייהו'

דאמרי וסביא יוחנן 'רבי או תרוייהו' דאמרי אלעזר ורבי

ונראה תרוייהו', דאמרי יוחנן ורבי נחמן 'רב או תרוייהו'

גרסינן הכא תרוייהודאף דאמרי ושמואל רב הואוהא וכן

*** כר"א. דאמר ורב ד"ה ע"ב נט לעיל בוגרתבתוס'

"נשא" נשא ואם ישא לא עץ אלמאכצ"ל,ומוכת

תחתיוכצ"ל]אמרינן[ בוגרת להיות ישאסופה אפילו

וסופה מיד עליה לבוא מחוייב אינו הרי לו שראוי כמו קטנה

מחוייב אינו ואעפ"כ בלים ובתוליה תחתיו בוגרת להיעשות

עבר אם אף הכי ומשום לכתחילה עליה בא אלא להוציאה

שנשאה אחר הבוגרת על בא לי דמה יוציא לא בוגרת ונשא

כבר כשהיא שנשאה אחר עליה בא לי מה קטנה כשהיא

אינה ראשונה ביאה עליה שבא בשעה בתרוייהו הא בוגרת

תחתיובתולה. עץ מוכת להיות בתולהסופה קטנה נשא אם

שיבוא עד בינתיים אם ואפילו מיד עליה לבוא חייב אינו

עליה לבוא ומותר בה לן לית עץ מוכת תיעשה עליה

חייב אינו עץ מוכת ונשא עבר אפילו הכי ומשום לכתחילה

כשהיא שנשאה אחר עץ מוכת על בא לי דמה להוציאה

מוכת כשהיא שנשאה אחר עץ מוכת על בא לי מה שלימה

אינה ראשונה ביאה עליה בא כשהוא בתרוייהו הא עץ

נמיבתולה. עצמוהכא ומפותת עצמו אנוסת סופהכשנשא

תחתיו בעולה עליהלהיות שבא כיון בתולה נשא אפילו

אינה כבר ראשונה לבואביאה לו מותר ואעפ"כ בתולה

את נשא אפילו הלכך אחרות ביאות עוד לכתחילה עליה

עליה בא לי דמה יוציאנה לא נמי עצמו ומפותת עצמו אנוסת

שלו ראשונה מביאה בעולה שנעשית אחר שניה ביאה

אחר שניה ביאה עליה בא לי מה נישואין אחר שהיתה

נישואין. קודם שהיתה שלו ראשונה מביאה בעולה שנעשית

להוציאה חייב ודאי כ"ג נשאה ואח"כ לאחר נבעלה אם אבל

אם דהא תחתיו לאחר בעולה להיות סופה למימר דליכא

להוציאה. חייב ברצון בין באונס בין תחתיו לאחר נבעלה

אומר יעקב בן "אליעזר" רבי נשא ***ואם אמרכצ"ל.

יעקב בן אליעזר כרבי הלכה רב אמר הונא דבכלרב אע"ג

דקיי"ל כמותו הלכה יעקב בן אליעזר רבי ששנה מקום

בהדיא לומר כאן הוצרכו ונקי קב ב"י אליעזר רבי משנת

דגרסי אית גירסאות כמה להם דהיו משום כראב"י הלכה

רבי דגרסי ואית חלל הולד אומר יעקב בן אליעזר רבי

*** חלל. הולד אומר דראב"יאליעזר "טעמיה" מאי

כצ"ל.

העניין הפסיק שאמראלה אחר הוא סיכום לשון 'אלה'

dpef dllge dyexbe dpnl`ואמר כולם את '`dl'סיכם z`
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gwi `lממשיך שהפסוק `dyוכיון gwi einrn dleza m` ik

שסיים לפני סיכם אמאי קשה יקח לא בעולה דאף דמשמע

משום אלא לסכם, ואח"כ כולם לסיים לו היה כולם את

וצריכין לעצמם קבוצה הוו זונה וחללה וגרושה דאלמנה

שייכא לא לכ"ג דאסירה אע"ג בעולה אבל לעצמן סיכום

חלל לעניין דנפק"מ ומסתברא לאוין דחייבי קבוצה להאי

חלל. הוי לא עשה ומחייבי חלל הולד הוי לאוין דמחייבי

נדה*** למעוטי אלה יעקב בן אליעזר ומילתורבי כצ"ל

נמחקת.אמר

הכי "דרשי" יהודה ורבי דר"מ "טעמייהו" כצ"ל.מאי

הארוסה*** לרבות לאהקרובה עדיין שנתארסה שאע"פ

אצלו היא קרובה אלא בעלה אבי לבית לילך ממנו התרחקה

אביהם. הבוגרתבבית לרבות מאליואליו בתוליה שבלו

איש. ע"י ולא עץ ע"י ולא

ד"ה סופהרש"י כלומר תחתחיו עץ מוכת להיות סופה

בתוליה ולאבד לו להולמוליבעל וקשה דחוק נ"ל פירושו

***ד"ה אחרת. בדרך פירשנו לגמרא להובפירושנו סבר

עליה "וקיימא" זונה ***ד"הוכו' אתכצ"ל. לרבות

דלא "לרבויה" ואיצטריך ***ד"ההארוסה ה"גכצ"ל.

מקצת "אפילו" בתולה כצ"ל.וכו'

מאיתוד"ה "א"כ" התורה מן דאסורה וכו' משלם שאינו

כצ"ל.

ה"נד"ה תימא וכי וכו' אתה ***בא"דואי נמי. האי ר"ת

זונה "הויא" לא כצ"ל.הא

היתהד"ה "מלא" בוגרת נרבי וכו' כצ"ל.אליו

ע"ב "הקרובה"גמראס רחמנא ***דרבי הכיכצ"ל. אי

רבי נמי עץ ומשנימוכת שתים, ולא אחת "הקרובה"

*** עץהאכצ"ל. מעשהמוכת בה שנכנסאתעביד בגופה

וחתכה, מקום באותו עץ שנתגרשההאבה לאארוסה

מעשה בה קראאיתעביד מדאמר 'dlezad'בגופה. ezeg`le

עץ למוכת מיטמא דאינו ומשמע אבתולה קרא דקפיד משמע

קרא ומדאמר בתולה, yi`lדאינה dzid `l xy`משמע

אפילו נתארסה דאם ומשמע ארוסה תהא שלא קרא דקפיד

קרא דכתב וכיון לה, מיטמא אינו אח"כ daexwdנתגרשה

דכתיב לרישא סתירה הוי עץ מוכת מינה מרבית אי לרבות

סתירה הוי ונתגרשה נתארסה מינה מרבית ואי בתולה

מינה לרבות ומסתברא לאיש, היתה לא אשר דכתיב לסיפא

ואף בגופה מעשה בה איתעביד עץ דמוכת שנתגרשה ארוסה

דכתיב לרישא סתירה והוי בתולה שאינה בגופה ניכר עכשיו

מעשה בגופה איתעביד לא שנתגרשה ארוסה אבל בתולה

שארוסה בגופה ניכר אין בידה ונתן גט לה דכתב ואע"ג

לה. ומרבינן לסיפא סתירה כ"כ הוי לא הלכך היתה

זוגיה "לבר" מדשבקיה יוסי בב"חורבי שהגיה ומה כצ"ל

*** תימה. אלא "אפיקתיה"אינו הואאפקיהצ"לוהא וכן

ברש"י.

נמי אחד ויום שנים שלש בת הכי xykzilפירש"יאי inp

citw `wc `ed zlrap` `xw `dc zlrap `dz `ly calae

mkl eigd zlrap oi`y lk xn`weאכתי דהא כן משמע ולא

הרוגו זכר למשכב איש יודעת אשה דכל קרא אייתי לא

מקרא דאדרבה ועוד קרא, קפיד דאנבעלת ילפינן דמהתם

לכם החיו זכר משכב ידעו לא אשר בנשים הטף וכל דאייתי

קא ומאי זכר משכב ידעו ולא טף בתרתי קרא דקפיד משמע

דהכי ונ"ל נמי. אחד ויום שנים שלש בת הכי אי ליה קשיא

מדכתיב יליף דר"ש כיון ליה l`קשיא xy` miypa shd lke

mkl eigd xkf akyn erciויום שנים שלש בת אפילו א"כ

אחד ויום שנים שלש מבת יותר אפילו משמע דטף נמי אחד

אחד. ויום י"ב עד

מדבר הכתוב ליבעל שלשבראויה עד הרע, יצר לה שיש

הרע יצר לה שאין ויש דזכר הרע יצר לה שיש יש שנים

והחברים דזכר. הרע יצר לכולן יש שנים שלש אחר דזכר

יש שנים שלש עד הזכר, את ומקבל גדול שלה שנקב פירשו

אחר ומקבל גדול שלה שנקב ויש מקבל ואינו צר שלה שנקב

*** ומקבל. גדול נקב לכולן שנים לפנישלש העבירום

להןהציץ ומודיעין והנורא הגדול השם שם כתוב שבו

והציץ דזכר הרע יצר בהן יש אם לבדיקה אותן שמעבירין

אותן, מוריקותיגלה שפניה שפניהכל פניה מלבינות

מדם רקים נעשו הוריקו ליבעלולחייה ראויה שהיא בידוע

הגדול השם משם בושה ולפיכך דזכר הרע יצר בה שיש

שבי, הרע יצר יראו עכשיו שאומרת פניהוהנורא שאין כל

ליבעל ראויה שאינה בידוע יצרמוריקות בה שאין לפי

*** בושה. היתה לא לפיכך דזכר סימןהרע נחמן א"ר

הדרוקן oiwixenפירש"ילעבירה dxiar ixaer ly mdipt

צבה שבטנה הוא הבטן חולי הדרוקן דהא ליישבו ידעתי ולא

מוכח וכן ע"א כה בברכות ז"ל הוא שפירש כמו ומתנפחת
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ונ"ל מוריקות, פנים לעניין הדרוקן עניין ומה מקומות מכמה

דקאמר חסידא שמעון ארבי לאיפלוגי אתא נחמן דרב

ראויה שהיא בידוע מוריקות שפניה כל הציץ לפני העבירום

יצחק בר נחמן רב וקאמר וכו' הדרוקןליבעל לעבירה סימן

הציץ לפני העבירום אלא אותן בודקין היו פניהן בהורקת לא

ולפי היה, ונס ליבעל שראויה בידוע בהדרוקן שלקתה כל

הכא לכן ממש העבירה את שעבר למי סימן הוא שהדרוקן

שעברה מי את כמו לעבירה שראויה מי את להרוג שנצטוו

בהדרוקן לעבירה שראויות אותן ולקו נס נעשה ממש עבירה

ממש. עבירה עברו כבר כאילו

נודף ריחה gztבעולה jxc dl qpkpy oiid gix oigixn ditn

geztdפירש זצ"ל הרב ומורי ע"ב, י בכתובות פירש"י כך

פתחה שבתולה לפי מקום מאותו היין ריח מריחין בעולה

ריח וקולט פתוח פתחה ובעולה היין ריח קולט ואינו סגור

ממסכת להשיבו ויש ונודף הולך זמן אחר ואפילו היין

*** הציץכתובות. לפני ליבעלונעברינהו שראויה ומי

יקחו ולא מוריקות פניה זכר של הרע יצר בה שיש כלומר

שיש ומי זכר של הרע יצר בהן שאין בנות אותן את אלא

ומשני יקחוה. לא ממש נבעלה לא אפילו דזכר הרע יצר בה

לפורענות ולא לרצון כתיב להם לפנילרצון יעבירום אם

יצטרכו דזכר הרע יצר בה שאין מי את אלא יקחו ולא הציץ

נבעלו לא אפילו דזכר הרע יצר בהן שיש אותן את להרוג

לש שעשו יבדקוםכמו ואם זכר שידעו גלעד יבש בנות אר

שנבעלו אותן את אלא מהן יבדילו לא יין של חבית גבי על

יבדקום שאם נמצא יחיו השאר ואת יהרגו אותן ורק ממש

ומקשי נבעלו. ולא ליבעל הראויות לאותן פורענות הוי בציץ

נמי במדין הכי הטףאי את יהרגו ולא הציץ יבדקם לא

יסמכו אלא ליבעל הראויות אחד ויום שנים ג' מבנות פחות

לא אחד ויום שנים שלש מבת פחות בנות דרוב הרוב על

ליבעל. ראויות

כללא והמנקדמאי כלל מאיזה ופירושו לנקד צריך מאיכך ֵֵַ

טועה.כללא

ישראל בארץ היתה אחת כהניםעיר עליהואנשיה שקרא

הם,ערער שחללין ההיא העיר באנשי מדברים ושגרהיו

רומנוס רבי את נכונהרבי ואם השמועה יצאה מהיכן לבדוק

בההיא. שניםנמחק)בת(ומצא שלש מבת פחותה גיורת

אחד העירויום אנשי של אביהם שאבי רומנוס רבי מצא

אחד ויום שנים שלש מבת פחותה שנתגיירה גיורת נשא

לכהונה היא שאסורה האנשים סברו כי השמועה יצאה ומכאן

חללין ממנו רביובניה המשפחהוהכשירה לכהונהאת

רש"י אבל לכהנים. להנשא בנותיה ואת כהונה לעבודת

רומנוס רבי את רבי ושיגר ערער העיר אנשי על דיצא פירש

בעניין רומנוס רבי הסיק מה נתפרש ולא העניין לבדוק

באותה שהותו כדי שתוך נתפרש רק עליהם שיצא הערער

לגיורת נשוי שהיה כהן בעיר מצא הערער את לבדוק עיר

היא מותרת אם בה ונסתפק אחד ויום שנים ג' מבת פחותה

רבי את ושאל ובא רבילבעלה הזווהכשירה הגיורת את

כמולכהונה אלא העניין פשט לי נראה ואין הכהן, לבעלה

שפירשנו.

להיות סופה תחתיו בוגרת להיות סופה התם בשלמא

תחתיו עץ" ***"מוכת דצ"ל. לי נראה ליהכך וקשיא

הכי "ליה" נמחקת.ומשני השנית ליה מילת

כמומאונך בניjpce`nמאזנך הארמיים כי ד' האות ונשמטה

מילים ומחברין אותיות משמיטין והיו היו לשון עילגי בבל

גאון שרירא רב אגרת על בפירושי זה בעניין כתבתי וכבר

עיי"ש. א אות ב פרק

וכו' עכו"ם קברי אומר רשב"י היה וכן הכיתניא מקמי

פחות נתגיירו שאם כהנים גבי בעכו"ם קולא רשב"י אמר

בהו דאית קאמר והשתא לכהונה כשרות אחד ויום ג' מבת

באהל מטמאין קבריהם דאין כהנים גבי קולא עוד בעכו"ם

שם. להכנס כהנים ורשאין

ד"ה עץרש"י מוכת "מדגבי" זוגיה לבר מדשבקיה

***ד"ה מאירכצ"ל. "כר'" ליה דדריש היתה מלא

***ד"ה בגבעהכצ"ל. פלגש בימי גלעד יבש מאנשי

והחיו "אחיהם" כשאר וכו' כל ***ד"ה"שהרגו" כצ"ל.

דסבירא "מינה" דדייקת וכו' מכללא ***ד"האו כצ"ל.

משום "דפסולה" ליה סבירא אי בתמיה וכו' סופה הכא

***ד"ה דלמאכצ"ל. "כדאקשינן" ליה כצ"ל.וקשיא

שלימהתוד"ה בתולה סבר הוה דאי משמע וכו' אמר והא

לא כצ"ל."משמע"

"אהדדי"ד"ה קראי דליקשו משום היינו וכו' בראויה

כצ"ל.ומתוך

מוריקותד"ה שפניה "כל" כדאמר וכו' כצ"ל.סימן
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ע"א המתגמראסא באהל מטמאין אינן עכו"ם קברי

שמו יתברך ה' ממצות הנובעת החיות מלבד חיות בעולם אין

עצמה תחיה לא אם עצמה לחיות יכולה בריה שום ואין

ה ואף הקדושה. ומן ה' עצמהממצות להחיות צריכה סט"א

הקב"ה והתנה בעולם, קיום לה ואין מתה היא הרי לאו ואם

באחד אלא בנ"א שמקיימין ממצות תינק שלא הסט"א עם

אופנים לשםאמשני כראוי בה כיון ולא מצוה שקיים )אדם

הסט"א אזי אחר דבר לשם היתה כוונתו אם וכ"ש שמים

זו ממצותו שנתהוותה קדושה ממנו האדםביונקת שמת )אחר

מצות מחמת בחייו שנתהוותה הקדושה מן מעט בגופו ונשאר

הזו הקדושה מן עצמה לקיים להסט"א רשות יש שקיים

קדושה אותה ממנו ויונקת גופתו אצל ושוכבת והולכת

שקנה למי דומה הוא למה השני האופן וזה בגופו. שדבקה

שנדבק דבש מעט בדפנותיה ונשאר כולה ואכל דבש צנצנת

בבקר שולחנו על הלילה כל הזו הצנצנת את והשאיר שם

שם, שנשאר הדבש מן לינק שם באו נמלים שהרבה ימצא

קדושה ומוסיף מצות מקיים הוא ויום יום בכל חי כשאדם כך

וכשנפטר גדותיה כל על דבש מלאה כצנצנת ונעשה בגופו

למעלה אותה ומעלים הקדושה מן גופו מרוקנים העולם מן

הסט"א בה וממנה בגופו שדבקה קדושה מעט נשאר ומ"מ

שדבקה קדושה ממנו לינק עמו שוכבת דהסט"א וכיון לינק

אבות אבי היא הסט"א כי מקום באותו טומאה יש לכן בו

צנצנת שקנה למי דומה הוא למה שמת גוי אבל הטומאה.

שנה שם ינחינה אפילו שולחנו על והניחה ריקה זכוכית

יתאמצו למה כי אחת נמלה אפילו שם תבוא לא שלמה

יכולין ואינם דבש שאריות אפילו בה ואין שם לבוא הנמלים

כי כלל קדושה בו אין שמת גוי כך כלום, ממנה עצמן לחיות

והיא בו לידבק הסט"א תבוא ולמה מימיו מצות קיים לא

הסט"א דאין וכיון כלום ממנו עצמה להחיות יכולה אינה

מעט יש בעכו"ם אף ומ"מ באהל. מטמא אינו עמו שוכבת

בגד איזה והכין חייט שהיה מחמת בגופו שדבקה קדושה

לילך שיוכל כדי בו גופו וחימם זה בגד לבש והיהודי ליהודי

שמייצר במפעל עובד היה גוי אותו או להתפלל לביה"כ

המדרש בית לבנות בלוקים מהם וקנו יהודים ובאו בלוקים

שבמעט מעט בו דבק לפיכך הדרך ע"ז וכן תורה שם ללמוד

הסט"א חיות כדי בו שדבקה בקדושה אין ואומנם קדושה,

גונדא אבל ממנו לינק במותו אצלו לשכב באה הסט"א ואין

זה כי ממנו לינק באין הסט"א של משמשים ואיזה דיליה

עכו"ם קברי שאין אע"פ וע"כ מעט, אוכלם כדי מספיק

הם מטמאין מ"מ ממש סט"א שם אין כי המת באהל מטמאין

אין ואומנם דיליה גונדא יניקת שם יש כי ובמשא במגע

מגע טומאת כדי מגעת אבל אהל טומאת כדי מגעת טומאתם

והחכם יבין והמבין וקצרתי בזה להאריך עוד ויש ומשא

*** כאן. שפירשתי ממה יותר לקח אדםיוסיף קרויין אתם

בתאוותאדם שקוע שהוא וחומר אדמה לשון הסט"א זהו

והיינו למעלה ראשו מגביה ואינו אדםהעוה"ז קרויין אתם

מכם לינק הסט"א אצלכם באה מתים אתם ואיןכאשר

אדם קרויין מהםהעכו"ם לינק אצלם באה הסט"א אין

*** המת. באהל מטמאין אינם לשמאלוולפיכך ימינו בין

רבה מיליםובהמה הרש"ל שמחק ומה רבהכצ"ל ובהמה

*** למחקו. שיש סבור מישראלאיני חד "קטיל" דלמא

*** נהרג. אלא הרג פירושו אין 'איקטיל' אבל "ולא"כצ"ל

איש ממנו ***נפקד בהמשך. וכן נפקדכצ"ל ולא ורשב"י

לעבירה איש בנ"יממנו את לפתות ניסו מדיין בנות כי

למשה הצבא ראשי ליה וקאמרי אישבזנות ממנו נפקד ולא

נתפתה לא במדיין להלחם שיצאו החיילים מן אחד אף כי

כמו נתפתה סלוא בן דזמרי ואע"ג מדיין, בנות עם לזנות

נתפתו. לא המלחמה אנשי יד) (כה בבמדבר שמפורש

מי*** ומשא ממגע באהל מאטמויי קרא דמעטינהו נהי

מהמתמעטינהו רחוק הוא שאפילו היא חמורא אהל טומאת

חמורה וטומאה נטמא מת של באהלו שהוא כל אמות ארבע

טומאת אבל עצמה הסט"א ע"י אלא להיעשות יכולה אינה זו

אע"ג שמת גוי דיליה, גונדא ע"י אפילו נעשית ומשא מגע

שאין קדושה ממנו לינק אצלו לשכב באה עצמה הסט"א דאין

אצלו לשכב באה דיליה גונדא מ"מ צרכה כדי קדושה בו

למבין. ודי בו שיש קדושה דמעט מעט ממנו לינק

נמי יבם שומרת אתא"ה כשאירס הא מקשי קא מאי וא"ת

התירה בהיתר בה דהתחיל כיון לכ"ג נתמנה ואח"כ האלמנה

זיקה ליכא מדאורייתא יבם שומרת אבל לכונסה התורה לו

ו בהיתר בה התחיל חשיב ולא דומין,כלל המקרים שני אין

שיש במקום היינו בעולה לו להתיר 'אשה' שכתב דמה ונ"ל

לכ"ג נתמנה ואח"כ האלמנה את כשאירס כגון להקל צד בו

מקשי קא להכי בהיתר נמישאירס יבם שומרת ישא"ה

יבום. מצות בה שיש להקל צד בה

הכהניםנתמנה,איןהמלךמנהו אחיו כ"גלאע"י כשהיה .

כ"ג להם ובוחרים יחד מתכנסים הכהנים כל היו תחילה מת

מתמנה היה שלא ונמצא בו רצה אם ממנהו המלך היה ואח"כ
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כיון ומינהו, המלך וחזר הכהנים אחיו ע"י שנתמנה מי אלא

קתני דמתניתין zeidlדברישא 'dpnzpe' dpnl`d z` qxi`

'eke b"kגדולים כהנים של מינוי כדרך נתמנה ומשמע

נתמנה קתני לא ובסיפא ומינהו המלך וחזר אחיו שבחרוהו

אלא ברישא jlndכמו 'edpne'אחיו אבל המלך מנהו ש"מ

לכך. וראוי כשר מצאוהו שלא לפי מינוהו לא הכהנים

הכא*** קחזינא הוקשהקטיר כאן. רואה אני וקנוניא קשר

המלך ימנהו והדר גמלא בן יהושע כנסה לא אמאי יוסף לרב

לב על שדברו משעה דהא גמור בהיתר הכל ויהיה לכ"ג

המלך שהסכים עד זמן הרבה עבר לכ"ג למנותו המלך

מרתאלמנותו ליה עיילא דדינרי תרקבא אסי רב דאמר

גמלא בן ליהושע ליה דמוקי עד מלכא לינאי בייתוס בת

רברבי ליהבכהני עיילא דדינרי תרקבא למימר ליה הוה

ומדקאמר רברבי בכהני ליה ליהואוקי דמוקי ש"מ'עד'

והוסיפה והלכה מינהו ולא דינרים מעט ליה עיילא שמתחילה

כנסה לא בינתיים ואמאי למנותו שנתרצה עד קצת פעם כל

בייתוס בת ומרתא גמלא בן שיהושע אלא הדיוט, כהן בעודו

היה שאם סבורין היו שהם לפי דת על לעבור קשר קשרו

כנסה לא ולפיכך לגרשה צריך לכ"ג ונתמנה אלמנה נשוי

כדין ממנו לגרשה מתכוון שהוא הכהנים אחיו שיסברו כדי

כנסה. המלך שמינהו ואחר למנותו שלא המלך על ילחצו ולא

להלכה, ראיה המשנה ממנו מביאה מה היה דרשע כיון וא"ת

בו מיחו ולא שנתמנה אחר שכנסה ממה ראיה דמייתי ונ"ל

*** אשתו. דבר על הכהנים משתיתרקבאאחיו מורכב

פירש"י'aw'שנים'ixz'מילים כך קבין שלשה הרי אחד קב

*** ע"א. יח ליהביומא .עיילאצ"ל"עיילה"

האירוסין מן יקחאלא לא דאלמנה תעשה לא אלא דליכא

תעשה לא את וידחה עשה ומשנייבוא ביאה, גזירה

שניה ביאה אטו ביאהראשונה לו הותרה התורה מן

אבל תעשה לא ודחי עשה דאתי היא דאלמנה אע"ג ראשונה

עשה. שם אין דכבר עליו אסורה שניה ביאה

בתורהבמשנה האמורה זונה שהיא אילונית ישא ודאילא

בתמר כדכתיב לכל מופקרת היינו בתורה האמורה זונה עיקר

טו) לה dipt(בראשית dzqk ik dpefl diaygie dcedi di`xie

טז) ג א (מלכים שלמה דמשפט זונות נשים משתי מוכח וכן

אלא היו, מופקרות אלא בני להו הוו דהא אילוניות הוו דלא

יהודה רבי ישאה"ק שלא האמורה`sאיילונית זונה היא

היאבתורה זנות ביאתה הרי בביאתה מתעברת דאין דכיון

לא מופקרת שאף יהודה רבי ומודה מקרא לה יליף ובגמרא

דאינהו ישא לא ומשוחררת גיורת ואף זונה עיקר דהיא ישא

חכמים ליה דקאמרי והיינו בתורה האמורה זונה איןנמי

זנות בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת אלא אבלזונה

היא. זונה בכלל לאו זונה בכלל היא דאף דקאמרת איילונית

מפקדיגמרא לא "ישראל" דמפקדי הוא כצ"ל.כהנים

ד"ה "אמררש"י משא וגבי מעטינהו מי ומשא ממגע

כתיב "ולא" בחלל או בעצם ***ד"ההנוגע" כצ"ל.

קתני לא נתמנה לא משמענתמנה כצ"ל."דליהוי"

"ומינהו"***ד"ה ממון שנתן וכו' ***ד"הקטיר כצ"ל.

"פסלא" ועבד וכו' הגיורת כצ"ל.אלא

נינהותוד"ה האדם בכלל כוכבים דעובדי וכו' תמהואין

הוו לא עכו"ם אי הי"ו שומר משה הרב אהובנו ידידנו בזה

המיוחדים דמשמע האדם בכלל הוו דלא כ"ש אדם בכלל

לקראו שאפשר כ"ש הידיעה ה' בו שנאמר מי דכל שבאדם,

הבנאי שהוא עליו שנאמר דמי הידיעה ה' בלא זה במושג

הגבוה שהוא עליו שנאמר ומי בנאי סתם בכלל שישנו כ"ש

אדם כי בע"פ לו ותירצתי גבוה. סתם בכלל שישנו כ"ש

אחר רודף דהוא לגמרא בפירושנו שפירשנו כמו סט"א היינו

שכיבת יש בישראל ורק הרוח אחר ולא והאדמה החומר

מיקרו ישראל רק ולפיכך הנפש יציאת אחר הגוף אצל סט"א

כי הידיעה ה' בלא אדם מיקריא והסט"א עכו"ם ולא אדם

דקדושה בלבוש מתלבשת שהיא מיגליא ולא ידועה אינה

והיא "ונסתרה סימן בה נותנין היו והזקנים בנ"א להטעות

בה' דהא הוא סט"א לאו הידיעה בה' האדם אבל נטמאה",

אדרבה אלא נסתר הוי וסט"א גילויא והיינו הוא הידיעה

היצורים. כל על מרומם שהוא אדם למעלת שהגיע הוא שבח

קוברד"ה כשהיה שמצינו כמו וכו' הנביאממגע אליהו

ליהאת ואמר עקיבא הנביארבי לאליהו הגרסי יהושע

***בא"ד ט. פרק משלי דאהלותמדרש בתוספתא כדתניא

ה"ו. פי"ח

שהיתהד"ה אחת עיר גבי לעיל כדאמר וכו' זונה אין

פחותהבא"י גיורת שנשא כהן משום היה שבה פסול וכל

מימרא דההיא בסיפא כדמפרש אחד ויום שנים שלש מבת

פחותה אפילו דלרבנן ש"מ ערער עליה יצא ומדמעיקרא

הכשירה רבי ואמנם זונה מטעם פסולה נמי שנים שלש מבת

***בא"ד כר"ש. העכו"םדס"ל מן שבאה לפי וטעמא

בזימה זנות.השטופים טבע בנפשה נטבע התהוותה ומשעת
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ע"ב מפקדיגמראסא לא "ישראל" דמפקדי הוא כהנים

כצ"ל.

יהודה דרבי "טעמיה" מאי הונא רב ***אמר כלכצ"ל.

זנות בעילת אלא אינה פירצה בה שאין בתוס'ביאה כתבו

`lc `kid `l` hrnn `le lcbzykl dvxit llkl `iz` dphw

dvxit llkl `iz`ראויה שאינה דזקנה מדבריהם ונראה

דלא נראה ולי זונה, הויא פירצה לכלל תבוא ולא לילד

אבל מימיה לפירצה ראויה היתה דלא אילונית אלא ממעט

מדנקט משמע וכן לא לפירצה ראויה היתה שמתחילתה זקנה

ישא לא קאמר ולא שכיח דלא אילונית ישא לא במתניתין

*** טפי. דשכיח הזקנה דאמראת יהודה כרבי לה וסבר

וכרבי "היא" זונה כצ"ל.אילונית

לאיש אשה "ומקישינן" בפרשה כתיב אבלאיש כצ"ל

*** הקשה. לשון ולא הוא קושיא לשון "מהמקשינן אלא

מייבמין אין ובבכורותטעם" ע"א קיט לקמן הוא וכן כצ"ל

אבל תתקלח רמז תצא כי ובילקו"ש ע"א לב ובנדה ע"ב יט

גמרא ולשון הוא ארמית אלא ברייתא לשון אינו טעמא מאי

דקאמר והא בפרשההוא, 'כתיב' אשה'איש ומקשינן'

הסברלאיש אלא הברייתא מלשון אינו בארמית נמי והוא

*** הוא. נראההגמרא בערוה פוגעין" דצ"ל"ונמצאו

בערוה פוגע היבמהונמצא ולא בערוה דפוגע הוא דהיבם

גרסינן ואי מפירוש"י, נראה פוגעיןוכן לפרשונמצאו יש

קאי. דעלמא דאיבמין

אליעזר רבי דברי כשמה זונה oeylכשמהפירש"יזונה

dpef oi` xfril` iaxlc mixg`l dlra zgzn drehy dreh

yi` zy` `l`נראה ולי כשמה, מןזונה ניזונה שהיא

כדאשכחן מזונות לה נותן עליה שהבא עליה הבאים הגברים

עזים,בי גדי לה ושלח לזונה תמר את דחשב רביהודה

אומר מופקרתעקיבא זו מהםזונה שמקבלת בין לכל

בחינם, עצמה שמפקירה ובין חרשמזונות בן מתיא רבי

בדרךאומר עליה ובא להשקותה בעלה הלך דאינהאפילו

כלל זונהמופקרת כגוןעשאה איסור בה שיש ביאה דכל

וכ"ש זונה הויא וכיו"ב בגרושה הדיוט וכהן באלמנה כ"ג

כשמה, זונה וכ"ש זומופקרת זונה אומר יהודה רבי

איסוראילונית שיש מי וכ"ש בביאתה איסור דאין אע"ג

כשמה, זונה וכ"ש מופקרת וכ"ש זונהבביאתה אין וחכ"א

זנות בעילת ושנבעלה ומשוחררת גיורת כגוןאלא

דקתני זונה אינה אילונית אבל כשמה זונה וכגון איןמופקרת

וכו' אלא יהודה,זונה דרבי זונה למעט דאתו רבימשמע

אישות לשם שלא הפנויה על הבא פנוי אומר אלעזר

זונה הבאעשאה כ"ג אבל כשמה זונה וכ"ש מופקרת וכ"ש

הויא לא גרושה אשתו על הבא הדיוט וכהן אלמנה אשתו על

בנים בפירצת לאו אלעזר דלרבי זונה הויא לא ואילונית זונה

*** אישות. בכוונת אלא מילתא בעלהתליא הלך אפילו

זונה עשאה בדרך עליה ובא מתלהשקותה דאם נפק"מ

נטמאה שלא המים ע"י הוברר דלבסוף ואע"ג לכהן אסורה

דאם וי"מ נפק"מ, וליכא המים ע"י מתה הא נטמאה דאי

מיירי והכא זונה עשאה לא נטמאה שלא המים ע"י הוברר

ששתתה קודם ומת בדרך עליה ובא להשקותה שהלך כגון

זונה. משום לכהן אסורה

היא בעולה גדלה" "לכי גדלה לכי לה קני כצ"ל.לאימת

עליו*** תתפתה שמא תבואוחיישינן שמא חיישינן קס"ד

ליה אסרינן ולכך איסורא למימנע בעינן ואנן איסור לידי

ופריך להתפתות, הנוחה קטנה נמילמינסב ישראל לאא"ה

ומשני איסור, לידי תבוא שמא קטנה (כצ"ל)פיתוילינסב

הוא אונס איקטנה דאפילו אונס למימנע מצינן לא ואנן

שתגדיל עד לה וימתין קטנה כשהיא למינסבה ליה אסרינן

חיישינן אנן מיהו בכח לאונסה מצו להתפתות נוחה תהא ולא

ולא לה ויסלח יאהבנה והוא עליו ותאסר תתפתה שמא

באיסור עמה יושב ימיו כל ונמצא בישראליגרשנה ואונס

שרי מהאימישרא כהן על למיסר מצינן לא גדולה מיהו

עליה אסרת דאי יגרשנה ולא תאנס או תתפתה שמא טעמא

ינסב. הי גדולה עליה ואסרת קטנה

נערה אלא בתולה בתולהאין דתיהוי בעינן דלא למימר לאו

ואע"ג גדולה, ולא נערה דתיהוי נמי דבעינן ר"ל אלא ממש

נערהדקתני 'אלא' בתולה כשהיאאין בש"ס. כיו"ב והרבה

אבל בבעילה להקרע נוחין ואינן בשלים אינם בתוליה קטנה

בעילה ע"י להקרע נוחים ונעשין בתוליה מבשילין בנערותה

קרא דקאמר נערה.dlezaוהיינו כלומר בשלים שבתוליה

בניםבמשנה לו יש אא"כ מפו"ר אדם יבטל משנהלא זו

מאי וב"ה ב"ש בה ונחלקו הגבורה, מפי למשה שנשנתה

דקתני זכרים'בנים' שני זכרבש"א וכ"ש זכרים שני אפילו

שבשני אלא למשמע ליכא ומהתם ילפי ממשה דהא ונקבה

מורי פירש כך לא ונקבה דזכר למשמע ליכא אבל דיו זכרים

קולי גבי בעדיות תננהו לא אמאי א"כ לי וקשיא זצ"ל הרב

אבל דוקא זכרים שני דלב"ש פירש ורש"י ב"ה וחומרי ב"ש
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ונקבה, זכר ונקבהלא זכר ונקבהדוקאובה"א זכר שנאמר

כח)בראם א (בראשית כתיב ורבו פרו `mzeבמצות jxaie

eaxe ext midl` mdl xn`ie midl`כתיב dawpeוהכא xkf

mze` jxaie m`xaשל ברכה דאותה לפרש דאתא משמע

ונקבה. זכר שיש במקום אלא נאמרה לא ורבו פרו

בטילגמרא לא מאשה בטיל מפו"ר בנים לו יש הא

diaxeמדקתני dixtn mc` 'lhai' `lאשה לו שיש משמע

בא ואינו ומתבטל לקיימה לפניו מוכנת ורבו פרו ומצות

קאמר ועליה mipaעליה el yi k"``מפריה לבטל יכול

הוה לא דאי ליבטל, רשאי אינו לעולם מאשה אבל ורביה

לומר צריך היה לא אשה diaxeליה dixtn mc` 'lhai' `l

עצמו מונע דמשמע ורביה מפריה אדם 'ימנע' לא הל"ל אלא

*** אשה. נושא שאינו היותמלקיימה טוב לא שנאמר

לבדו דבריםהאדם וכתיב הוא רע אלמא טוב' 'לא מדקאמר

יח d'ט ipira rxd zeyrl mz`hg xy` mkz`hg lk lr

eqirkdl.'ה בעיני הוא כעס רע דבר כל אלמא

ובטיל ורביה מפריה בטיל בנים לו יש הא דאמרי ואיכא

מאשה עונהנמי במצות הוא מחוייב הא אשה לו יש דאי

ודאי אלא פו"ר מצות מקיים כרחו ועל ליבטל יכול ואינו

פירושו x"etnהכי mc` lhai `lאשה לישא מחוייב אלא

עליה לבוא mipaומחוייב el yi k"``אשה לישא שלא רשאי

ומשני מפו"ר. מתבטל אשהונמצא נושא בנים לו אין לא

בנים בת דלאו אשה נושא בנים לו יש בנים דקתניבת והא

mipa el yi k"``מפו"ר ליבטל רשאי בנים לו יש אם ה"ק

עליה לבוא דמחוייב דאע"ג ונמצא בנים בת דלאו אשה וישא

היא. בנים בת לאו דאשתו מפו"ר בטל מ"מ עונה משום

בנים*** בשביל ס"ת למכור למימרנפק"מ בעי לא

ס"ת למכור רשאי אי בנים לו לאין בנים לו יש בין דנפק"מ

אשה לישא רשאי אי בינייהו איכא גדולה נפק"מ דהא לא או

תירצו הראשונים אמוראים אלא לא, אי בנים בת איןדלאו

אשה נושא בנים לו 'יש בנים בת אשה נושא בנים לו

בנים' בת אלאדלאו נושא אינו בנים לו יש דאם ומשמע

תימה והוא ישא לא בנים בת אשה אבל בנים בת דלאו אשה

סבוראי הנך תירצו לכך בנים, בת אשה ישא לא אמאי

בנים בשביל ס"ת למכור אינונפק"מ בנים לו יש דאי

על אלא בנים בת אשה לשאת בשביל ס"ת למכור רשאי

גדול. שלה מוהר דאין בנים בת דלאו אשה נושא כרחו

הלל ובית וכו' ממשה "ילפי" דב"ש טעמייהו מאי

מברייתו לה"ילפי" רמז בראשית בילקו"ש הוא וכן כצ"ל

קסה. שאילתא הברכה וזאת אחאי דרב ובשאילתות

מברייתו*** לילפו" "נמי כצ"ל.וב"ש

ד"ה אליעזררש"י רבי חייש וכו' חייש מאיר רבי

תמצא ***ד"ה"לשמא" בערוהכצ"ל. נדצ"ל"פוגעים"

בערוה ***בא"דפוגע לגמרא. בפירושנו דרחמנאעיין

דכתיב ***ד"ה"פטרה" דנבעלהכצ"ל. גיורת אלא

וכו' לעכו"ם בתבנכריותה על הבא ועבד דעכו"ם ומהכא

דמה עבירה עבדא לא דאיהי ואע"ג פסלה באונס ישראל

להם נבעלה דהאשה משום הוי לא פסלי ועכו"ם שעבד

ועבד עכו"ם ביאת דמהות משום אלא עבירה ועבדא מרצונה

גיורת א"כ עבירה עבדא דהאשה משום אמרת דאי פוסלת

ועכו"ם לעבד שנבעלו דמה להפסל צריכות היו לא ושפחה

***ד"ה היו. נכריות דהא היה והויאבהיתר וכו' גדלה לכי

כאנוסת כצ"ל."לה"

ולאתוד"ה "לכשתגדל" פירצה לכלל וכו' ביאה כל

כצ"ל.

כשנשאהד"ה י"ד בת שהיתה הוכיח וכו' הוא ולאוכן

***בא"ד בוגרת. אלא הכא הש"ס כדסבר נערה וי"דהויא

נטמן כצ"ל."שנה"

ע"א דעבדגמראסב הוא מדעתיה meynפירש"ימשה

ok zeyrl mc` x`yl xeq`e dpikyלשון על מתיישב זה ואין

לאתויי סברת את פירושו דהכי ונ"ל דעבד. הוא מדעתיה

דהכי משה דידע לאו דאי מאשתו שפירש ממשה ראיה

אלא כן ואינו פורש, היה לא זכרים בשני דדיו משההלכתא

ד הוא בפירושעבדמדעתיה בברייתא שלשהדתניא

מדעתו משה עשה האשהדברים מן דפירש מינייהו וחד

"עשה קתני אמאי זכרים בשני שדיו היא ההלכה ואם

לפרוש אדם לכל שהתיר כן עשה הקב"ה מדעת הא מדעתו"

בנים בשני כרחך על אלא בנים שני לו שיש אחר מאשתו

לפרוש אדם לכל אסור ההלכה ועפ"י פו"ר מצות קיים לא

דעבד הוא מדעתיה ומשה ונקבה זכר לו שיהיו עד מאשתו

האשה. מן דפירש

שעה לפי אלא שכינה עמהם דברה שלא ישראל ומה

להם לפרושזמןוקבע צריכין היו לא זמן להם דקבע כיון
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להם שקבע הזמן וקודם נשותיהם על יבואו אלא מנשותיהם

ואעפ"כ אשהיטבלו אל תגשו אל תורה אני,אמרה

זמן לי קבע ולא ושעה שעה בכל לדבור ואינישמיוחד

שצריך עאכו"כ לדבור קודם בטבילה עצמי להכין יכול

*** לאהליכםלפרוש. לכם שובו להם אמור לך שנאמר

עמדי עמוד פה `jilואתה dxac`eעמדי עמוד אתה כלומר

שעה בכל כי אליך" ש"ואדברה מפני לאשתך תשוב ולא

חשב האשה מן משה שפירש דאחר נ"ל לדבור. מיוחד אתה

ליה קאמר לכך לאשתו לחזור וצריך בזה שגה dz`eאולי

icnr cenr dtמשה שצריך מפני א"נ אליה, תשוב ולא

אף צריך אולי סבר לאהליכם לכם שובו לבנ"י לומר לילך

נאה ואינך דורש נאה אתה לו יאמרו שלא לאשתו לחזור הוא

לעד שמו ישתבח הקב"ה לו אמר לפיכך dtמקיים dz`e

icnr cenr.

וישראל כולה התורה בו יאכל לא נכר בן כל תורה אמרה

עאכו"כ (משלימומרים שנאמר אכילה בה יש התורה אף

ה) izkqnט oiia ezye ingla engl ekl(יא ח (עמוס וכתיב

'd ixac z` renyl m` ik 'ebe mgll arx `lדאמרה וכיון

שאינו כ"ש אחת מצוה שהיא פסח אוכל אינו נכר דבן תורה

כולה. התורה כל אוכל

שברת כתיבאשר `xyהכי mixacd z` zegeld lr izazke

zxay xy` mipey`xd zegeld lr eidדאמר mipey`xdכיון

קאמר ואמאי משה ששבר לוחות דהיינו שברתידענא אשר

לואלא אמר ר"ל כחך(כצ"ל)אמר יישר למשה הקב"ה

מכחששברת הלכות ללמוד ישר כחו אין דמשה ס"ד כלומר

ששבר ומה בפירוש הקב"ה לו שאומר מה רק אלא שכלו

לו אמר לפיכך הוא משגה מדעתו כחךהלוחות יישר

דל"גששברת ונ"ל מדעתך. לדון כחך וישר עשית יפה

אלאיישר עתיד וכןישרלשון עשית וישר יפה עבר לשון ִַָָ

דגריס שצג רמז תשא כי מהילקו"ש zxayyמוכח jgk 'dti'.

ומחר היום כתיבוקדשתם eqakeהכי xgne meid mzycwe

iyilyd meil mipekp eide mzelnyוקדשתם לומר צריך היה

מעתה דמשמע השלישי ליום נכונים והיו שמלותם וכבסו

'היום' לא להזכיר צריך היה ולא השלישי היום עד יתקדשו

דאתא משמע ומחר היום וקדשתם ומדקאמר 'מחר' ולא

וכו'למימר מה כמחר .היום

שבתא עד שכינה שריא (שמותדלא סיני במעמד דכתיב

יז) dpgndיט on midl`d z`xwl mrd z` dyn `veieלפי

צריך משה והיה לתחום חוץ לצאת רצו לא היה שבת שיום

ולהוציאם. בהם לדחוק

קין ואחותו הבל הבל את אחיו את ללדת ותוסף דכתיב

מדכתיבואחותו אלא להו יליף הכא דכתיבי אתין מתרי לאו

lad 'z`'דמקמיה בקרא ומדכתיב ואחותו הבל oiwיליף 'z`'

מדכתיב אבל ואחותו קין `eigיליף 'z`'היו הבל דעם יליף

אמרת אי ב"ש קאמרי והכי בחומש. כדפירש"י אחיות שתי

ואחותו קין איכא אכתי הבל דמת אע"ג הא ונקבה בזכר דסגי

קאמרה ואמאי ונקבה זכר שפיר דהוו הבל ליואחות שת כי

קין הרגו כי הבל תחת אחר זרע ה'אלהים עזרני דמשמע

ע"כ אלא הבל, של מותו עם לי שהיה פו"ר חסרון להשלים

ליכא קרא מההוא ואומנם נקבות. ותרתי זכרים תרי בעינן

וכיון זכרים שני אלא בעינן לא דדלמא נקבות שתי למידק

כלל לן איכפת לא מנקבות אבל תשלומין בעי הבל שמת

נקבות וב' זכרים ב' דבעינן בקבלה כן קבלו דב"ש אלא

לסתור רק אלא לכך ראיה לאתויי בעו לא קרא ומההוא

הא ב"ש לפי אחד. זכר אלא בעינן דלא דאמרי ב"ה דברי

חוה ebe'דקאמרה lad zgz xg` rxf midl` il zy ikבאה

בעלי עם לשמש עוד מתאמצת איני שמעתה מה לומר

שהיה פו"ר חסרון השלמתי כבר דעתה משום זה להתעבר

מודיאבי. דקא הוא אודויי חסרוןורבנן ה' שהשלים

למה להסביר צריכה היתה לא אבל הבל מות על עצבונה

דאפילו פו"ר לקיים בעלה עם לשמש מתאמצת אינה מעתה

יש שהרי פו"ר במצות חייב בעלה אין כבר שת שנולד לפני

*** אחת. ונקבה אחד זכר ***ורבנןלו ב"ה. דקאפי'

לה.מודיאצ"ל"מודית" רמז בראשית בילקו"ש הוא וכן

יצרה לשבת בראה תהו הארץלא שבתאת לה עבד והא

במקום יושבת קרויה מסויים במקום הנמצאת אשה דאף

כה) ו (יהושע רחב גבי meidכדכתיב cr l`xyi axwa ayze

dfd.

ליה הוו דהא פו"ר קיים אמר יוחנן בהיותורבי מעיקרא

*** פו"ר. על מצוה גוי אף דהא פו"ר מצות וקיים אמרגוי

וכו' בעבד מודים הכל דאירב לעיל סבר יוחנן שרבי לפי

לאו מגויותו ובנו חייס לו אין שנתגייר עכו"ם אמרת

לקיש וריש חייס לו אין בגויותו אף א"כ אזיל אבתריה

לפיכך חייס ליה לית בגרותו חייס לו יש בגויותו דגוי השיבו

שאפילו מודים ר"ל ובין יוחנן רבי בין עבד דגבי רב קאמר

לגרוס שאין ופשוט חייס, ליה לית "רב"בעבדותו אמר
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דבריהם לפרש יבוא ולא ור"ל יוחנן מרבי טובא קשיש דרב

*** בגליון. כדכתב גרסינן אבא רבי אמר מודיםאלא הכל

חייס לו שאין אביהםבעבד אחר מתייחסים העבדים אין

אמם אחר אברהםדכתיבאלא עםבעבדי פה לכם שבו

לחמורהחמור הדומה פירושועם "עם" שכתב מקום כל

ס"ב מציעא (בבא חז"ל דרשו ומכאן לו טפל וזה עיקר הוא

minע"א) ly oeziw odn cg` ciae jxca oikldn eidy mipy

aeyil ribn odn cg` dzey m`e mizn mdipy oizey m`לימד

עקיבא jxiagרב iigl oincew jiig jnr jig` igeדכיון

"jnr"דכתיב jig` igeוהוא לו וקודם עיקר אתה משמע

כאן אף קודמין. שחייך ומכאן לך עםטפל פה לכם שבו

כן,החמור לומר אפשר ואי טפל ואתם עיקר החמור משמע

החמור עם אלא החמור עם תקרי אל דרשו הדומהלכך עם ִַ

אחרלחמור הולכין פעמים בשדה הולכין כשהן ולדות שאר

ולדות אבל קשורים הם שלשניהם אמם אחר ופעמים אביהן

לאביהם קשורים ואינן אמן אחר אלא הולכין אין החמור

אחר מתייחסים העבדים שאין לחמור עבדים נמשלו ולכך

אמם. אחר אלא אביהם

בקר בן לעגלכפר דקרינן xwaאע"ג oa xtלומר כוונתנו אין

שם ואין בקר מיקרו השוורים כל דהא בקר של בנו שהוא

אדם שאין ועוד זה עגל של אביו שהוא מסויים שור מציין זה

את רבעו שוורים הרבה שהרי זה עגל של אביו הוא מי יודע

כאן אף הבקר למשפחת שייך שהוא לומר כוונתנו אלא אמו

mipaדאמר xyr dying `aivleאבוהון דהוא ידעינן לא

ומתפרנסים לציבא שייכים שהם לומר כוונתו אלא ממש

לא. אם ובין הם ממש בניו אם בין הכאופריךממנו הכי אי

גוייםנמי גבי oc`laדכתיב oa oc`laקרא אתא דלא נימא

ממנו ומתפרנס לו הוא ששייך אלא הוא ממש דבנו למימר

ומשני חייס. להם יש בגויותן לקיש ריש קאמר שאניואמאי

דאבוהון ובשמא בשמייהו דייחסינהו oaהתם oc`la

oc`laאחריו להתייחס הוא ממש דבנו קאמר קרא אלמא

מפרש לא אלאוהכא ציבא בני וכו' ופלוני ופלוני פלוני

mipa xyr dying `aivleומתפרנסים לו שייכים משמע

ממנו.

שבגוף נשמות שיכלו עד בא דוד בן נתנואין המקובלים

דכתיב oeivlסימן `aeגl`eוiaylפryאימתי גוף ר"ת

שבגוף. נשמות כשיכלו גואל לציון רוחיבוא כי שנאמר

עשיתי אני ונשמות יעטוף הואמלפני הכי l`קרא ik

'ebe sehri iptln gex ik sevw` gvpl `le aix` mlerl

`sevwופירושו mlerl `le aix` mlerl `l ikלעולם לא

דוד בן משיח את לשלוח אני עתיד אלא בעולם מלחמות יהיו

זה ואימתי מלחמה עוד ילמדו ולא לעולם שלום gexויבוא ik

iziyr ip` zenype sehri iptln.שבגוף נשמות כשיכלו

א)יעטוף קב (תהלים כמו יכלה sehriפי' ik iprl dlitzכי

ג) סא (תהלים וכן ה' אל ויצמא sehraיכלה `xw` jil`

ial(יא ב (איכה וכן אליך לבי wpeieבכלות ller shra

dixw zeaegxaעיטוף לשון וכן ומים, ללחם נפשם בכלות

יד) סה (תהלים כמו לבישה לשון o`vdשהוא mixk eyal

xa ethri miwnreמשאיר בגד הלובש כי הוא כליה לשון

כאן אף ומכסהו, גופו כל מכלה בבגד והמתעטף מגולה ראשו

יעטוף מלפני רוח ויגמר.כי יכלה

ליכא והא בעינן יצרה יצרהלשבת דלשבת יוחנן רבי סבר

פרו ולא בניו שמתו וכיון בעצמן וירבו יפרו שבניו היינו

נשים נשאו ולא חיים בניו אפילו ולפי"ז שבת, ליכא ורבו

שבת, דליכא פו"ר מצות קיים לא הולידו ולא נשים נשאו או

ובני בניו מתו דאח"כ אע"ג והולידו נשים נשאו בניו אם אבל

פו"ר. מצות קיים קיימין בניו

ד"ה נתןרש"י דרבי אליבא תנאי נקודהתרי ששמו מה

כל אלא הגמרא קביעות זה דאין הוא שבוש תנאי תרי אחר

***ד"ה הוא. פירוש"י אחריהדיבור מתייחסין חייס

דילפינןאביהם עבדים דאפילו מתייחסין ודאי אמן אחר ר"ל

חייס להו דלית לחמור הדומה עם החמור עם מדכתיב לקמן

ורק אמו אחר מתייחס חמור דהא חייס להו אית אמן אחר

***ד"ה הגמרא. בפירוש כדפירשנו מתייחס אינו אביו אחר

על "דניטלו" כיון וכו' כצ"ל.משום

משוםתוד"ה לבטל אמר אז דוקא א"נ וכו' מדעתיה

הדברות ה'עשרת אנכי שמים מלכות עול קבלת בהם שיש

וצריכין זו שמים מלכות עול קבלת להם נאמרה ה' ומפי וכו'

לא עת בכל שכינה מפי שומע משה שהיה מה אבל טהרה

עם והנהגת מצות אלא שמים מלכות עול קבלת בה היה

שומע. היה ישראל

זמןד"ה להם דקבע משום אדרבה וא"ת זמן להם וקבע

בודאי עמהם ספקוידבר בלא עמהם ידבר בודאי כלומר

זמן להם קבע הספקדהא מעל יותר לפרוש כיוןיש דמשה

לו אין לכן עמו לדבר עוד יוסיף לא אולי זמן לו קבע שלא

הוא גדול תימה הב"ח בהגהות שהגיה ומה לפרוש, כ"כ

ונפלאתי.
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להםד"ה אמור "לך" ***בא"דדכתיב וסייעוהוכצ"ל.

ליטהר ע"ב."כבא" לח יומא עיין כצ"ל

וכו'ד"ה גמור ק"ו זה אין וכו' אמאיהתורה להו קשיא

צריכה ואי קדריש ק"ו הא עמו להסכים צריכה שכינה היתה

עמנו שכינה הסכימה ולא דדרשינן ק"ו כל א"כ עמו להסכים

הוא גמור ק"ו דלאו התוס' מתרצים עליה, למיסמך ליכא

צריך אין גמור ק"ו אבל עמו להסכים שכינה הוצרכה לפיכך

מתרצי. והכי להו קשיא הכי הבא בדבור וכן שכינה הסכמת

מיוחסד"ה "וזרעו" קיים דבנכריותו כיון וכו' יוחנן רבי

כצ"ל.

"פריה"ד"ה חיוב בני לאו דהכא וי"ל וכו' פריה בני

כצ"ל.ורביה

ורביהד"ה אפריה מיפקד לא והא ואמאי וכו' מודים הכל

בהכי מיפטר כןולא ראה אם המהרש"ל כאן שהגיה מה

צריך אינו מסברא ואם נקבל מדוייקים ובדפוסים בכת"י

מהגהתו. יפה גרסתנו ואדרבה

ע"ב סריסגמראסב שנמצא אפילואו אלא דוקא לאו

אשה נשא לא או בגללה הוליד ולא עקרה ונשא בריא היה

סוע"א. לעיל כדכתיבנא פרו"ר מצות אביו קיים לא נמי כלל

למימר אביי -סבר ובת בן ליעקב לו היו אם דאמרינן הא

הזרע זרע אחריו והשאיר מהם אחד ומת - ודינה שמעון

דוקא זה פו"ר במצות יעקב חובת לבראמשלים אםברא

שמעון בן ימואל הרי ימואל את אחריו והניח שמעון מת

דהיינו ובן בת ליעקב עתה לו יש שהרי יעקב חובת משלים

וכן בנו, בן וימואל בתו לברתאדינה דינהברתא מתה אם

משלימה דינה בת צפורה הרי צפורה את אחריה והניחה

שמעון דהיינו ובת בן עתה ליעקב לו יש שהרי יעקב חובת

וכ"ש בתו, בת וצפורה לברתאבנו והניחהברא דינה מתה

לו יש שהרי יעקב חובת משלים מנחם הרי מנחם את אחריה

עדיף דהוי בתו בן ומנחם בנו שמעון דהיינו ובת בן עתה

יכולה ואינה אחד לאיש אלא לינשא יכולה אינה דבתו מבתו

נשים כמה לישא יכול בתו בן אבל ילדים כמה אלא להביא

מצות אביי דסבר ילדים אלף 'eaxe'ומוליד extהיא כשמה

מרבה שאינו ממי עדיף זה הרי המרבה וכל הרבה לשון

לבתו, תחליף הוי מבתו דעדיף בתו בן ברתאהלכך אבל

לא הזאתלברא הבת השלימה לא בת והניח בנו שמעון מת

בעולם זרע להרבות יכולה אינה הבת שהרי יעקב חובת את

לאביה. טוב תחליף הויא ולא אביה לשבתכמו רבא א"ל

בעינן איכא(כצ"ל)יצרה דכתיבוהא 'eaxe'אע"ג extלשון

אלא מרבה שאינו ממי עדיף דהמרבה אמרינן לא הרבה

אע"ג בתו בת הלכך שוה שבת דעביד מאן וכל בעינן 'לשבת'

שהרי לאביה תחליף הויא מ"מ אביה כמו זרע מרבה דאינה

שבת. עבידא היא אף

לא מחד תרי בןדכו"ע ילדה ובתו בנים בלא בנו מת אם

נינהו אחד שבת ובנותיה בניה וכל דבתו פו"ר הזקן קיים לא

וליכא. שבת תרי רחמנא בעי א"כ ונקבה זכר דבעינן וכיון

הונא דרב מפרקיה איעקר ששת שיודעדרב מי אלמא

חייב ואינו ורביה פריה על מצווה אינו הוא שעקר בעצמו

יודע דאם ונ"ל בנים. בת דלאו אשה נושא או אשה לישא

אשה לישא חייב מעקרותו לרפאותו רפואה לרופאים שיש

דכיון אומרים הזקנים אבל ורפואות, ברופאים ולדרוש

ולדרוש אשה לישא חייב אינו מפו"ר ופטור הוא שעקר

ברופאים דרש ואם הוא פטור דהא ורפואות ברופאים

דאמר אשמואל פליג ששת דרב ונ"ל ונתחייב. חזר ורפאוהו

ע"ב) (סא cenrlלעיל xeq` mipa dnk mc`l el yiy t"r`

dy` `laבנים בן ולאו דאיעקר אע"ג א"כ כוותיה סבר דאי

איתתא. לינסב הוא

בני והבנים בנותי הבנות מדכתיב 'בני'ומדקאמראילימא

שלי בנים נמימשמע הכי 'צאני' והצאן מעתה צאןאלא

והם עבורם עבד שהרי הם יעקב של ודאי הא הם לבן של

מינאישכרו, דקנית וקניתאלא שלי שהיה משמע 'צאני'

ממני מינאיאותו דקנית נמי היוהכא הבנים משמע 'בני'

מכאן ממני אותם קנית ואתה ובצאני בשדותי לעבוד שלי

בעבודתו יעקב וקנאם ללבן משועבדים היו יעקב שבני

כו) ל (בראשית izcarדכתיב xy` icli z`e iyp z` dpz

oda jze`לקנותם לבן את יעקב עבד בניו עבור אף ש"מ

לו. משועבדין שהיו לפי ממנו

מחוקקי יהודה כתיבוכתיב mixt`eהכי dypn ile crlb il

iwwegn dcedi iy`x fernלאו ואפרים ומנשה גלעד משמע

כתיב והיאך מחוקק הוא ויהודה נינהו מכירמחוקקים מני

מחוקקים כרחךירדו על אלא הוא, מנשה בן מכיר לאווהא

ומצינו יהודה לבן שנישאה בתו בני אלא הם ממש מכיר בני

דכתיב מכיר בת נשא יהודה בתשבן אל חצרון בא ואחר

שגוב את לו ותלד גלעד אבי בןמכיר פרץ בן וחצרון

הוא. יהודה
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"זוגים" אלף עשר וצ"לשנים הוא הואזוגותשבוש וכן

חדש הלכות גיאת רי"ץ ובהלכות תתקפט קהלת בילקו"ש

עמ' אירוסין הלכות המנהיג ובספר שדמ עמ' העומר וספירת

*** כא. אות קדושין הלכות חיים ובאורחות שלאתקלח

"לזה" זה כבוד ובהלכותבזהצ"לנהגו בילקו"ש הוא וכן

גיאת. רי"ץ

חומה מהיצה"רבלא עליו להגן חומה נקבהבלא דכתיב

גבר מהיצה"רתסובב עליו להגן סביבו לחומה לו להיות

סוע"א סג לקמן חייא רבי דקאמר onוהיינו epze` zelivne

`hgd.

לדרך יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב

נכרית אשה על ויבוא בו ויצרו בדרך הרבה יתעכב שמא

תחטא ולא נוך ופקדת אהליך שלום כי וידעת ע"ישנאמר

בא ואינו תשמיש תאות ממנו פורק אשתו על תחילה שיבוא

ופריך חטא, נפקאלידי מהכא משוםהא הוי טעמא וכי

יחטא שלא עצמו תשוקתךגברא אישך ואל נפקא מהתם

יוצא שהוא בשעה בעלה על משתוקקת שהאשה מלמד

מצערה,לדרך עליה בא אינו נצרכהואם לא יוסף רב אמר

לווסתה סמוך בעלהאלא על משתוקקת אינה האשה שאז

בתשמיש היא בוחלת אדרבה עונהאלא רבא אמר וכמה

קשה הרגשה האשה חשה כבר לווסתה הסמוכה עונה

לפוקדה חייב לדרך יוצא אם שעה ובאותה בתשמיש ובוחלת

דידיה משום אלא צורך לה אין דהא דידה צורך משום לאו

יחטא הרשותשלא לדבר כשהולך תוקפווה"מ יצרו שאז

אשתו על תחילה יבוא לא מיטרידאם מצוה לדבר אבל

אינו ולפיכך לתשמיש תוקפו יצרו ואין במצוה הוא טרוד

כשאינה אבל לווסתה סמוך היא אם אשתו על לבוא חייב

משום ולאו אשתו את לפקוד חייב לדרך ויוצא לווסתה סמוך

*** אליו. דמשתוקקת משום אלא יחטא לדברשמא אבל

"מטרידי" ובילקו"שמיטרידצ"למצוה ברי"ף הוא וכן

תתק. איוב

אהליך שלום כי וידעת אומר הכתוב עליו וכו' האוהב

תחטא ולא נוך האוהבופקדת זה אהליך" שלום כי "וידעת

יש כן שנוהג דע"י מגופו יותר ומכבדה כגופו אשתו את

שמצוה הוא וציווי פקודה לשון נוך" "ופקדת בביתו, שלום

שמשיאן תחטא" "ולא הישרה, בדרך לילך ובנותיו בניו את

מלישא יתעכבו אם כי נישואיהם מעכב ולא לפרקן סמוך

הזוכה ואשרי ממש חטא ולידי עבירה הרהורי לידי יבואו

משבח ובזה שנה י"ח בני צעירים כשהם ובנותיו בניו להשיא

להשיא וממהרים יאמרו מה חשים שאינם החסידים את אני

*** ובנותיהם. מגופובניהם יותר בגדיםוהמכבדה מלבישה

של כבודו הם דבגדים גופו את שמלביש ממה יפים יותר

ע"א קיג בשבת כדדרשינן ly`אדם jikxc zeyrn 'ezcake'

`dily jyealnk zay ly jyealnopgei iaxc `d ike leg

izecakn dip`nl ixw*** לפרקם. הראויסמוך לזמן סמוך

שבע וקודם לבן עשרה שמונה קודם דהיינו להנשא להם

הרבה ממון שימצא עד נישואיהם מעכב ואינו לבת עשרה

שקודם שנה לנערותם סמוך מפרשים והתוס' בו, להשיאם

*** י"א. ובת י"ב בן וידעתלנערותם אומר הכתוב עליו

"וגו'" אהליך שלום קדושיםכי בילקו"ש הוא וכן כצ"ל

וברא"ש ע"א נא גיטין ברי"ף הוא וכן תתק"מ ונצבים תריז

תולדות ירוחם וברבינו טו סי' פ"ט וגיטין י סי' פ"ו יבמות

אשה נשואי פ"י המאור ובמנורת רו דף ח"ב כד נתיב אדו"ח

הכ"ה. ביאה איסורי מהלכות פכ"א וברמב"ם

ד"ה וצריכיםרש"י "בדרשותיו" מאריך וכו' איעקר

***ד"ה כשיוצאכצ"ל. "אפ"ה" וכו' נצרכה לא ה"ג

***ד"ה לדברכצ"ל. "אזיל" כי וכו' כצ"ל.וה"מ

מזלותוד"ה בת שהיא לפי וכו' שוותוהנושא מדותיהן

בביתם שכינה ולפיכך בביתם ושלום מריבה לידי באין ואינן

וגו'. יענה וה' תקרא אז והיינו עונהו מיד לה' וכשקורא

ע"א דחקוגמראסג בשעת לעני סלע רובוהמלוה

ביתו לבני לחם לקנות למעות הדחוק עני להם כשבא העולם

ושאר אשתו תכשיטי ממנו וקונים העני דוחק את מנצלים

ולא לי תמכור אל לו אמר אלא ניצלו לא וזה בזול הבית כלי

שתקבץ עד בהלואה זו סלע לך קח אלא בזול אחר לאדם

לי. ותחזיר מעט מעט כסף

אדם שמם את ויקרא בראם ונקבה ויקראזכר למימר ה"ל

שניהם משמע אדם 'שמם' את ומדקאמר אדם הזכר שם את

אדם. מיקרי לא לבדו מהם אחד וכל אדם מיקרו יחד

אדם אינו קרקע לו שאין אדם אלעזרכל רבי שרוצה לפי

התלויות מצוות שיקיימו קרקע להם לקנות ישראל את לזרז

להם דרש לפיכך אדםבארץ אינו קרקע לו שאין אדם כל

מקרא אסמכתא אדםומייתי לבני נתן דוקאוהארץ והיינו

ליה לית לי מה קרקע ליה אית לי מה בחו"ל אבל בא"י

ליכא. מצוות קרקע
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כנגדו עזר לו אעשה דכתיב לטובתומאי עזר למיכתב ה"ל

סתירה. הוי כנגדו עזר "עוזרתו"אבל וכןעזרצ"לזכה

פרק בראשית אגדה ובמדרש ג מדרש יז פרשה בב"ר הוא

פרשת ובזוהר כג רמז בראשית ובילקו"ש טוב לא ד"ה ב

התורה. על בפירוש"י הוא וכן ע"א מג דף לאבא עזר זכה

כנגדו אםזכה מעשיו לפי אשה לו דמזווגין מהכא משמע

לו מזווגין הוא רשע ואם וטובה כשרה לו מזווגין הוא צדיק

ע"א ב בסוטה אמרינן הא ותימה רעה, meiאשה mirax`

ipeltl ipelt za zxne`e z`vei lew za cled zxivi mcew

שנקבעה אשה דודאי ונ"ל לו. מזווגין מעשיו לפי לאו אלמא

רשע היה בין צדיק היה בין לו שמזווגין היא יצירתו קודם לו

פירושו הכי עזרוהכא מהפכיןזכה משמים הוא צדיק אם

עזר לו ונעשית ומעשיה כנגדומדותיה זכה רובולא אם

עמו ורבה נגדו ונעשית ומעשיה מדותיה מהפכין עבירות

יעשה הרבה עמו מריבה שאשתו אדם רואה אם לכן הרבה.

אלא אשתו רק ולא בו הסיתוה חטאיו מפני דמסתמא תשובה

תעשה עמך ומריב אותך שונא שאחד ראית ואם אדם כל

תעשה ואם בך הסיתוהו חטאיך מפני דמסתמא תשובה

(משלי בהדיא כדכתיב עמך להשלים פניו יהפוך מיד תשובה

ז) `ezטז milyi eiaie` mb yi` ikxc 'd zevxaמפני אלמא

אתו. ישלים מיד תשובתו ה' וירצה וכשישוב עמו רב חטאיו

ּכנגדו כתיב רמי אלעזר מלקותרבי דהיינו הוא נגדא לשון ְַָ

בו מכה שהיא האשה את לו נותן שאני כיון קרא וה"ק

לכן ecbpMומרגיזתו xfr el dyr`עוזרתואע גם שתהיה שנה §©¨

שאעשנה כמו עזר אעשנה כלומר בו ומכה נגדו שהיא כמו

בשוה. ומכה עזר בה מוצא הוא והרי כנגדומכתו וקרינן

דהרבה אע"ג קרא וה"ק לעוזרו תמיד מולו עומדת דמשמע

אצלו מצויין אינם מ"מ לעזרו לאדם לו יש וקרובים חברים

תהיה זו אבל מיד לעזרו ecbpkתמיד xfrולידו מולו תמיד

מיד. לעזרו

לאדם עוזרתו אשה במה עזר לו אעשה כתיב האא"ל

ותפקידי וכיו"ב ולזרוע לחרוש כגון לחוד האיש תפקידי

עוזרתו היא ואין הבית את ולכבד ולבשל לאפות לחוד האשה

האשה ואין לחוד תפקידו מהם אחד שכל וכיון בתפקידיו

אע"ג עזרה לשון בזה לומר שייך לא בתפקידיו עוזרתו

הבעל. בשביל בבית עובדת האשה מביאדודאי אדם א"ל

כוסם חיטין הביאחיטין שהבעל חיטין אותם אלא כי לא

הדין שמעיקר עוזרתו שהיא נמצא ואופתם טוחנתם האשה

זה אין חיטין שהביא וכיון לביתו מזונות להמציא הבעל על

גומרתן והאשה לעשות עליו שהיה הפעולות מחצית אלא

מביא לבעל. עזר והיינו ואופה פשתןikeפשתןשטוחנת

חוטיןלובש ממנו וטווה הפשתן את מנפצת האשה הלא

את להלביש הבעל על הדין שמעיקר וכיון בגד ממנו ואורגת

גולמי פשתן שהביא מחצית אלא עשה לא והוא ביתו בני

וכן לבעל. עזר היינו מלאכתו סיימה נמצאתוהאשה לא

רגליו על ומעמידתו עיניו אםמאירה לילה בעוד כשקם

נופל היה נר לו ומדליקה פתילות מכינה האשה היתה לא

אם יפול, שלא רגליו על והעמידתו עיניו את האירה והיא

עוזרתו חשיבא הוה ודאי לקום עוזרתו והיא נופל בעלה היה

עוזרתו. דחשיבא כ"ש יפול שלא עבדא שמעיקרא השתא

עוסק הנעזר אם דוקא שייך עזרה דלשון סבר יוסי רבי

ממש פעולה באותה לו ועזר העוזר ובא מסויימת בפעולה

שמעון ובא האבן את מרים היה ראובן כגון הנעזר בה שעסק

לראובן עזר שמעון הרי יחד שניהם והרימוה להרימה ועזרו

וזריעה חרישה כגון בהן עוסק שהאיש פעולות הא תמה לכך

לשון דשייך סבר וכן כלום בהן עוזרת האשה אין וכיו"ב

בעלים ורוב לקום ועזרו שמעון ובא ראובן נפל אם עזרה

של עזרתה והיכן לקום עוזרתם האשה ואין נופלים אינם

בפעולות אפילו שייך עזרה דלשון אליהו והשיבו האשה,

חיטין מביא הבעל כגון השניה את אחת המשלימות שונות

אורגתו והאשה פשתן מביא הבעל ואופתם טוחנתם והאשה

בעזרה צורך שמונעות בפעולות עזרה לשון שייך וכן לבגד

יצטרכו ולא ליפול ממנו מנעה הרי הנר את לו שהדליקה כגון

לקום. לעזרו לבוא אחרים

דעתו נתקררה חוםולא פג ולא נתקרר לא דשימש אע"ג

וכשבא כלל שימש שלא כמי חם והיה שבו תשמיש תאוות

שבו. תשמיש תאוות חום נתקרר חוה על

בך ונברכו דכתיב דמשמעמאי בך 'ונתברכו' למימר ה"ל

מאי כאברהם שתהיה רצון יהי יאמרו בניהם את כשיברכו

לו'ונברכו'. ברכות(כצ"ל)אמר שתי לאברהם הקב"ה

בך להבריך לי יש היינוטובות הברכה דבעלמא אע"ג

עולה וראשו באדמה ומכסהו הארץ על העץ מן ענף שכופף

ומנתקו שורשים שם שמצמיח עד ומשקהו האדמה מן למעלה

אחד עץ ממין יחור פירושו כאן לעצמו עץ ונעשה האם מעץ

הקב"ה לו אמר אחר, עץ ממין נטועה כנה ע"ג שמרכיבים

מרכיב ואני היטיב ומבוססת רחבה ככנה אתה הרי לאברהם

עליך שיורכבו אחרות ממשפחות טובים יחורים שני עליך

*** טובים. פירות ויעשו עמך משפחותויתחברו אפילו



eaydnlg`e ע"אשנח סג

באדמה בוניןהדרות שאינן אפריקה ובני הודו בני כגון

מאוד מישראל רחוקין והם מאדמה אלא מאבן איןבתיהם

ישראל בשביל אלא הבאות.מתברכות ספינות אפילו

מאודלאספמיאצרפתמגליא מישראל רחוקין והם ספרד

ישראל בשביל אלא מתברכות כתבאינן דלעיל lkבקרא

'dnc`d' zegtynאלא האדמה כתב לא 'ux`d'והכא iieb

בים. המהלכות בספינות אלא מיירי באדמה דלאו ש"מ

אומנו בעלי כל הקרקעעתידים על שיעמדו הרבהיות

כאומנות ידע עתירי אומנויות ומהם היום יש אומנויות בעלי

העולם רוב יחרב לבוא ולעתיד והאלקטרוניקה המחשב

כל וישתכחו מאוד פרימיטיבי להיות העולם ויחזור

רק בים בה לשוט ספינה להכין אפילו ידעו ולא האומנויות

כולם. יעסקו ובזה האדמה את לעבוד וירדוידעו שנאמר

אל הים חובלי כל מלחים משוט תופשי כל מאוניותיהם

יעמדו אלאהארץ העולם שיחרב כוונתו אין דילמא וא"ת ,

מפני אלא מלאכות בשאר לעסוק ויכולין נוהג כמנהגו עולם

עוזבין מרצונם לכן שבאומנויות מעולה הקרקע שמלאכת

דהא כן אינו בקרקע, ועוסקין אומנותאומנותן לך אין

וירדו שנאמר הקרקע מן ux`dפחותה l` 'ebe mdizeipe`n

ecnriנמוך דהים הוא עולה לארץ הספינה מן דהיוצא וקשה

אומנותם שעוזבין דמה למימר קרא אתא אלא הארץ מן

אומנות לך דאין להם היא ירידה הקרקע באומנות ועוסקין

מרצונם לא בקרקע שיעסקו דמה ללמדך הקרקע מן פחותה

וישתכחו העולם רוב יחרב כי כרחם בעל אלא הוא

האומנויות.

כרבא "בה" שדי ד ארעא לההיא "חזיה" אלעזר רבי

מעט"לפותיה" השדה לרוחב כרוב בה זרוע היה פי' כצ"ל

כרוב בלא פנוי היה השדה אורך כל להאבל אילשדהאמר

לאורכיך כרובתשדייה אורכך כל זורעים היו הפוכיאפילו

מינך טב ברש"יבעסקא שני פירוש יותר. מרוויחין בעיסקה

ולחזור לרוחב לחרוש היה דרכם חרישה, לשון כרבא

שהיתה שדה ראה והוא החרישה להיטיב לאורך לחרוש

לאורך חרשוה לא ועדיין לרוחב רק להחרושה לשדהאמר

לאורכיך תשדייה ויהיהאי לאורכך ויחרשוך יחזרו אפילו

משובח מינךיבולך טב בעסקא יותר.הפוכי מרויחין

נייפן*** דקא להםחזנהו היא טובה בשבולים מנשבת רוח

מאוד. איתנופיומשביחתן "נייפיתו" אי להו הפוכיאמר

"מינייכו" טב כצ"ל.בעסקא

וחמרא בשרא יומא כל בעיסקא זוזי מצויהמאה ברכה

ח) כח (דברים דכתיב dkxadבעיסקא z` jz` 'd evi

jci glyn lkae jinq`a,וחפורה מילחה בארעא זוזי מאה

יז) ג (בראשית דכתיב בקרקע מצויה dnc`dקללה dxex`

dplk`z oeavra jixeara.לעניים.מילח ומצוי זול דבר א

קוניםחפורה העשירים שליש, שתביא קודם החיטה עלי

העניים אבל הבא הקציר עד להם ומספקת תבואה הרבה

הבשילו וטרם הבא הקציר טרם ועוד תבואה מעט קונים

ועל שעברה שנה של התבואה מהם כלתה כבר החיטים

וכן החיטה, לטעם דומה שטעמה החיטה מעלי אוכלין כרחם

מעט אלא תבואה אצלם מניחין ואין הם עניים החקלאים

חיטה בשלה לא ועדיין תבואתם כלתה ולסוף מוכרים והשאר

קודם החיטה עלי היינו חפורה לאכול ונאלצים זו שנה של

*** החיטים. אארעאשנתבשלו ליה xenylפירש"ימגניא

dlild lk,מיטה לו אין עניותו מרוב ול"נ ליה, ומרמיא

`mcפירש"יתיגרי ipa mr hhewzn dliayaעל המערערים

דוחק בשביל אשתו עם מתקוטט ול"נ שדהו, גבולות

הפרנסה.

נינהו הדדי דכי "ואע"ג" תזבין ולא ***זרע הניכצ"ל.

ח)מיברכן כח (דברים dkxadדכתיב z` jz` 'd evi

jinq`a*** משדך. שתקצור במה תשפיץמשמע ולא טום

ותצטרך יתרחב שלא אותו סתום מהר בביתך נקב ראית אם

שנתקלקלו אבנים איזה ממנו להסיר כלומר הקיר את לשפץ

מחדש, בו תיבניולשבצם ולא לסתוםשפיץ מיהרת לא אם

ימוטט שלא הקיר את שפץ מהר הקיר ונתרועע הנקב את

ביתך ולבנות להורסו ותצטרך הבניין המאירי.כל מחדש,

תיבני ולא הואשפיץכצ"ל,"שפיץ" 'שביץ' לשון

*** מחדש. בו ומשבצם הכותל אבני העוסקשמוציא שכל

מתמסכן כשרוצהבבניין עני. בערבית 'מסכין' עני נעשה

לבנות שמתחיל ואחר לו יעלה כמה חישוב עושה לבנות

*** מתחילה. שחשב ממה כפול לו שיעלה "נחית"רואה

איתתא "נסיב" איתתאצ"לדרגא "סיב" דרגא "חות"

שמא ממך חשובה אשה תיקח לא פירש"י זצ"ל. מו"ז מפי

דהא לי נראה ואין עליה תתקבל בחרסקלא דרגא

חברשושבינא לך בחר כלומר הרוחנית במעלתו מיירי

דאף ומשמע ממעשיו שתלמד ממך יותר והגון חותצדיק

איתתא סיב תיקחדרגא לא כלומר הרוחנית בדרגתה מיירי

קח אלא משלך רבות וזכויותיה ממך יותר צדיקה אשה לך

להבנות זכאי תהיה לא שמא ממך פחות צדיקה שהיא מי לך
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ממנה להבנות זכה לא שמא ד"ה ע"א סד ולקמן ממנה

יותר. פירשנו

חימ"ץחימצי שנקרא ומפני חימ"ץ. בערבית הוא כן חומוס

שמא בפסח לאוכלו שלא בג'רבא נזהרין היו לכן חמץ לשון

דחמץ לחשוב ויטעה חימצי אכל ת"ח שפלוני דהו מאן ישמע

או החמץ שהותר יסבור כי חמץ לאכול ויבוא אכל ממש

*** הפסח. ימי שנסתיימו אימךיסבור "לה" איעליא א"ל

*** מעולה. ונעשתה דרכיה הטיבה כלומר שנאמרכצ"ל

שקר דבר לשונם ומדקאמרלמדו שקר דברו למימר ה"ל

דשקר ש"מ לשונם הרגילו לשון שקר דבר לשונם 'למדו'

מרגיל וראוי שצריך במקום אפילו אחת פעם שמשקר כיון

ואע"ג ראוי. שאינו במקום ואפילו תמיד שקר לדבר עצמו

ע"ב סה לקמן melydדאמרינן xaca zepyl mc`l el xzen

ע"ב כג מציעא בבבא opaxואמרינן iciar ilin zlz ipda

'eke ediizlina epyncשיכול בעצמו ידע דרב כיון הכא

השלום בשביל לשקר הכרח היה לא לכן מעשיה לסבול

בשביל עמה מריב רב היה לא משקר בנו היה לא דאפילו

לשקר. לבן ולמה מעשיה

ד"ה דעתו"רש"י "קררו ולא שמש וכו' כצ"ל.זאת

בזו***ד"ה זו "מנשבתן" הרוח נייפן כצ"ל.דקא

כמה***ד"ה "תינייפו" ***ד"האי שחתכצ"ל. חפורה

עשבים "אוכל" מועט ***ד"הששכרה טעמאכצ"ל.

אביו את מחכים וכו' פעמים מתחילמלפך ואח"כ הס"ד

חדש אבלדבור כן לעשות לי היה אני הכי. תעביד לא את

וכו' וכתיב הוא שקר דבר כצ"ל.אתה

למכורתוד"ה "וכופהו" מס המושל וכו' כצ"ל.המלוה

מעות***בא"ד לו ממציא הבית.וזה את ממנו קונה כלומר

רבות***בא"ד "רעות" חדאוהיינו רעות שתי דמשמע

בזול למכור הכלואידךשצריך מעותומפסיד כל שנותן

בידו. נשארים ואינן למושל שמקבל

אפילוד"ה לרבות שבא דריש מכל וכו' ספינות אפילו

בארץ מעט אלא עומדים שאין ליההנך מנא לתוס' קשיא

הא ספינות 'ux`d'למידרש iieb lkולא יבשה דמשמע כתיב

היו בימיהם הספינות רוב מתרצים כלל, שבים ספינות משמע

אותן מעלין היו ההפלגה מן שכשחוזרות קטנות ספינות

לים יסחפו שלא הבאה ההפלגה עד שם ומשתמרות לארץ

ספינות לאספמיא גליא בין מפליגות שהיו ספינות אבל

להעלותן יכולין היו לא מההפלגה חוזרות וכשהיו הן גדולות

והיינו בים ורובן הארץ ע"ג מקצתן אלא לגמרי 'lk'לארץ

ux`d iieb.הארץ ע"ג מקצתן שרק אותן אפילו

ביסתרקיד"ה דנקט שנא דמאי וכו' תיזול ולא בגדזבין

מילי משאר וכיו"ב.טפי ומנורה שולחן כגון

ע"ב ראשונהגמראסג מאשתו משמיםאלא זיווגו שהיא

ורצונו ותאוותיו ודעותיו מידותיו לפי אשה לו ומתאימים

היא מעשיו לפי אלא משמים זיווגו אינה שניה אשתו אבל

אשה לו ומזווגין צדיק שהוא ופעמים ע"א ב בסוטה כדאמר

להיות ובדעתה בה להדבק ממש לו מתאימה אינה אבל צדקת

אשה לו ומזווגין הוא רשע אם וכ"ש ממנה רוח קורת לו

תקיפארשעית. היא***"מיתקיף" רגזנית כלומר כצ"ל

לכעוס במילהונוחה מיעברא פיוסועבורי של קטנה מילה

שנוחה אשה וא"ת כעסה. מעבירה מיד בעלה לה שאומר

מיקריא לכעוס שנוחה מפני אי זאת כגון לרצות ונוחה לכעוס

zenn xnמיקריא לא jixerpא"כ zy`n gnyeמשום ואי

מיקריא לרצות jixerpדנוחה zy`n gnyeאינה xnא"כ

zennהאשה את ממות מר אני ומוצא מקריאו דכשהיה וי"ל ,

אמך כגון השיבו מאן כגון כששאל לכן בכעס אשתו היתה

נעורך מאשת ושמח ברוך מקורך יהי שהקריאו בשעה אבל

כגון השיבו מאן כגון כששאל ולכן עמו מפוייסת אשתו היתה

הגמרא דקמשני והיינו ועבורימיתקיףאמך תקיפא

וכשהיתהבמילהמיעברא מפוייסת ופעמים כועסת פעמים

עליה קרא dy`dכועסת z` zenn xn ip` `venוכשהיתה

עליה קרא jixerpמפוייסת zy`n gnye*** ליה. מקשטא

לאכולתכא תבשלים במיני פומאשולחן ליה ומקשטא

דלשון ונ"ל לאכול. תאבון לו ואין קללות במיני פיה מכינה

לתשמיש מיטתה ומקשטת עצמה מקשטת וכוונתו נקט נקיה

תשמיש. תאוות ממנו ואבדה ומביישתו מקללתו אבל

תכא ליה לתשמישמקשטא עצמה ומקשטת מיטתה מקשטת

לישן כשבאין אבל אליה ומשתוקק לה שתאב מהדראעד

גבא כיליה רעה אשה היינו ובתאוותו ביצרו נשאר והוא

ע"ב. ל בקדושין כדאיתא רע נקרא היצה"ר

מתפקקין עוונותיו אשה אדם שנשא לשוןכיון נסתמין

עבירה לו גוררת היא אחת עבירה אדם כשעושה כי פקק.

ימיו כל כמעט ונמצא מ"ב פ"ד באבות כדתנן אחרת

נסתמין כלומר מתפקקין עוונותיו אשה וכשנושא בעבירות,

אחרות. עבירות לו גוררין נשואיו קודם שעשה עבירות אין
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טוב מצא אשה זיווגומצא במציאת בררן אינו אדם אם

ודאי הגונה אשה לו שיזמן בו ובוטח יהבו ה' על משליך אלא

והיינו לו וטובה ראויה אשה לו ומזווגין יכזיבוהו מצאלא

טוב מצא לואשה וכשמזמנין מאוד בורר הוא אם אבל ,

דקדוקים בגלל בה ומסרב בה חפץ אינו טובה אשה משמים

בנשים חכמה והכי יפה והכי טובה הכי שתהיה בה שמדקדק

סופו בשבילו טובה הכי לו שנראית מי שמוצא עד וכיו"ב

והיינו ממות מר האשהשהיא את ממות מר אני אםמוצא

אני" "מוצא אלא טובה אשה לי ימצאו שמשמים סומך איני

בדיקתי על אלא סומך איני כי מאוד ובוחנה בודקה אני

קאמר קמא דבקרא והיינו ממות", "מר אז vn`והבנתי

aeh `vn "dy`"אבל בנשים טובה הכי שתהיה מדקדק דאינו

קאמר זה "dy`d"בקרא z` ip` `venדמיירי הידיעה בה'

יפה והכי טובה הכי האשה את למצוא הרבה שמדקדק במי

בנשים.

נשתוה מדינים ואשת סגריר ביום טורד דולףדלף כשהגג

בני את מצער הדלף אין ימים וכמה הדלף תחת דלי מניחים

הדלי מתמלא ימים כמה אחר אבל לארץ נשפך אינו כי הבית

הדלף מצער ושוב הבית כלי ועל הארץ על נשפכין והמים

בעלה לריב האוהבת אשה מדינים אשת כך הבית, בני את

אחר אבל ימים לכמה נרגעת והיא ובגדים במתנות מפייסה

בעלה. את לצער חוזרת שוב ימים כמה

מרובה וכתובתה רעה אשה זו וכו' קום אוכל לא בידי

שבת נקרא בפו"ר ועוסק אשתו עם סבכשחי לעיל כדאמר

והיינו קימה נקרא וכשמגרשה `lkeע"א `l icia 'd ippzp

mewע"כ אלא ממנה ולקום לגרשה יכול שאיני אשה בידי

*** שבת. בבחינת אתה זהאני "אמרי" במערבא

בכספו תלויין כספיםשמזונותיו שמלוה כלומר כצ"ל

והיינו מתפרנס ומזה ריבית מהם ונוטל ורוזנים ippzpלמלכים

mew lke` `l icia 'dהלוואתו לו מחזירין שאינם שפעמים

ולהם הם שמלכים למשפט עמם לקום יכול אינו והוא

המשפט.

אלהים אין בלבו נבל אמר אומר הוא וכן הצדוקים אלו

רקוגו' באלהים הם שמאמינים טוענים דהצדוקים ואע"ג

בשכר מאמינים אינם או שבע"פ בתורה מאמינים אינם

מתעניין ואינו הוא מאוד נכבד שאלהים שסוברים או ועונש

או טוב נעשה אם לו הוא וכך בארץ אשר השפלים במעשה

כלל באלהים מאמינים אינן אלו אלא להם תאמין אל רע,

מיני וכל הרפורמים וכן במילים. כפירתם ומיפים ועיקר

*** ועיקר. כלל באלהים מאמינים אינן ברבריאכתות

מרוקו, וצפון תוניס וצפון לוב מדינתמרטנאימדינת

מאמינים היו לא מרטנאי ואנשי ברבריא אנשי מאוריטניה,

*** שנתאסלמו. עד חּבריםבאלהים הקרובהאלו אומה ִַָ

בשר יאכלו שלא הבשר על גזרו ולכן לאש ועובדין לפרסיים

המרחצאות על גזרו וכן באש לבשלו צריכין דא"כ כלל

מטמונים לשדוד שכבי מחטטי והיו באש להסיקם שצריכין

המתים. עם שהטמינו

סירא בן בספר השניכתוב הבית ימי במחצית היה חכם

ע"י ספרו וחיבר סירא בן אלעזר בן ישוע בן שמעון ושמו

לרמב"ם המשניות (פירוש בטלים דברים ורובו הזיות

ששמעם חכמה דברי מעט בו יש ומ"מ מ"א), פ"י סנהדרין

התלמוד וחכמי הנביאים. ומתלמידי הקדמונים התנאים מן

ואיזה הם בטלים ודברים עצמו דברי מהם איזה דבריו הכירו

וכל בספרו, סירא בן שלקטם הקדמונים חכמים דברי מהם

ליה דקים דברים היינו סירא בן מספר שמביא בתלמוד מקום

באוצר מובא הם. הקדמונים החכמים דדברי לתלמודא

ירמיהו היה אביו כי סירא דבן ביתא באלפא המדרשים

זרע להוציא הוצרך אפרים שבט בני שאנסוהו אונס ומחמת

שבאת עד משתמרת הזו הטיפה והיתה המרחץ בבית לבטלה

ילדתו שבעה ולסוף ונתעברה הזו הטיפה בה ונכנסה בתו

ירמיהו וגם 'ירמיהו' גמטריא 'סירא' כי סירא בן נקרא ולכן

שמעתי גם ומלך שר לכל שם ליתן ועתיד השרים כל על שר

של זרע מטיפת נתעברה כי אמבטיא לשון הוא 'סירא' כי

הבאי דברי זה וכל המרחץ, בית של באמבטיא שהיתה ירמיה

הללו כדברים ירמיה על לומר וח"ו היה ירמיה בן ולאו הם

כמו השני הבית מחצית מתקופת סירא בן היה חכם רק

*** הנביאים. של תלמידיהם מתלמידי טובהשכתבנו אשה

תנתן אלהים ירא בחיק טובה זיווגמתנה אבל שני בזיווג

*** הוא. מעשיו לפי לאו לבעלהראשון צרעת רעה אשה

ומתבייש למחנה מחוץ בדד יושב שהצרוע כמו לבעלה בושת

לו. היא בושת רעה שאשתו מי כך תקנתיהבצרעתו מאי

ויתרפא קאמריגרשנה אמאי לגמרא dlralקשיא 'zrxv'

אמר הוה דאי ומתרץ לבעלה 'בושת' בהדיא למימר ה"ל

קאמר לפיכך למכתו תרופה אין הו"א לבעלה 'zrxv'בושת

dlralאל הצרוע שמשלחין תרופה לה יש שצרעת כשם

ויתרפא ישלחנה רעה אשה כך ומתרפא למחנה מחוץ

שילוח כמו אשה שילוחי מיקרו אשה גירושי תורה דבלשון
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ג) כד (דברים דכתיב dciaמצורע ozpe zezixk xtq dl azke

ezian dglye*** ערוה. לדבר לראותהמרגילים רוצים

ממש עבירה לידי יבואו שלא וסבורים חן כניצוץבאשת

גחלת כךמבעיר הגחלת כל את להבעיר סופו קטן ניצוץ

ממש. עבירה לידי מביאתם קטנה כןראיה עוף מלא ככלוב

מרמה מלאים כלובבתיהם שמניחים עופות ציידי דרך

אבל מהכלוב לצאת יכול אינו והוא חי אחד עוף ובתוכו

בכלוב חי אחד עוף וכשרואים ליכנס יכולין שבחוץ עופות

העוסק כך לצאת יכולין ואינם שמה ונכנסים כולם באים

והוא בחנותי הייתי לומר לאשתו לשקר צריך זנות בעבירת

אחד ובא בחנותי הייתי ואמר ששיקר ומתוך בעבירה היה

מה מפני לה והיאואמר החנות את היום בעליך פתח לא

לה ואומר שקרו על שקר להוסיף הוא צריך עליו כועסת

בכפרים לסבוב הלכתי לפיכך לחנות קונים באו לא היום

מוסיף בעיר אנשים ראוך אבל לו וכשאומרת סחורתי למכור

קנו ולא סחורתי למכור בעיר שסובבתי אחר לה ואומר שקר

הדרך ע"ז וכן סחורתי ואמכור ה' יעזרני אולי לעיר הלכתי

ושקרים במרמה ביתו כל שמתמלא עד שקר על שקר מוסיף

*** רבים. עופות מביא בכלוב אחד שעוף נמצאכמו

שלו שאינו "עולם" על ***מצטער יהיוכצ"ל. רבים

וכו' גלה שלומך דורשידורשי יהיו רבים אם אפילו כלומר

מאלף. לאחד רק אלא סודך גלה לכולם לא שלומך

שבגוף נשמות שיכלו סוע"אעד סב לעיל בס"ד פירשנו

משם. קחנו

את עשה אלהים בצלם כי שנאמר הדמות ממעט כאילו

בוהאדם יש מבנ"י אחד כל כי ה' דמות הם יחד ישראל כל

הם יחד וכולם באחרים שאין טובה ומעלה טובה מידה איזו

ורביה בפריה שעוסק מי הלכך דמותו והיינו ה' של מידותיו

הדמות. את ממעט בפו"ר עוסק שאינו ומי הדמות את מרבה

שמרחיק ומי לקב"ה שונא כביכול מישראל אחד ששונא ומי

ממנו. ה' דמות מרחיק כאילו מעליו מישראל אחד את

וכו'*** אידך קתניתניא דלעיל 'awri'דבברייתא iax

zencd hrnn eli`k xne`.ראב"ע בשם לה קתני והכא

עזאי*** בן "וכו'" הדמות ממעט כאילו אומר ראב"ע

כצ"ל.

ד"ה ואינםרש"י "ומבוזין" רשעים פרסיים כצ"לחברי

***ד"ה דקרא. נבל לשון מפניפירש וכו' ליה אמרו

עבירות כצ"ל."שלש"

ע"א פחותגמראסד על שורה השכינה שאין מלמד

מישראל רבבות ושתי אלפים משהמשני d'אמר daey

ביננו יש כי עלינו l`xyiושכון itl` zeaaxרבבות שתי

היה לא הזה כמספר היו לא אם אלמא מישראל אלפים ושני

עליהם. רבבותשוכן "ושני" אלפים וכןושתיצ"לשני

קאמר והתם פ"י זוטא בספרי lrהוא dxey dpikyd oi`y

dlrnl dxey `idy jxck zeaax izye mitl` ipyn zegt

ux`a(כצ"ל) s` o`py itl` mizeax midl` akx xn`py

zeaax 'd daey xn`py zeaaxe mitl` jeza `l` dxey dpi`

l`xyi itl`*** "ושתי". אלפים שני ישראל שהיו הרי

***רבבות אליעזרכצ"ל. רבי משום "אומר" חנן אבא

תרפט. במדבר בילקו"ש הוא וכן להםכצ"ל היו ***הא

מתו לא כתיבבנים הכי d'קרא iptl `edia`e acp znie

xfrl` odkie mdl eid `l mipae 'd iptl dxf y` maixwda

mdia` oxd` ipt lr xnzi`e"להם היו לא ד"ובנים ומשמע

כיון למימר קרא ואתא ואיתמר" אלעזר "ויכהן אסיפא קאי

הא ואיתמר אלעזר במקומם כיהנו לכן בנים להם היו שלא

אפילו הא וקשה במקומם, מכהנים בניהם היו בנים להם היו

בנים מאותם גדולים ואיתמר אלעזר אכתי בנים להם היו

אלעזר ואילו הם אהרן נכדי בנים שאותם ועוד להם וקודמים

ד"ובנים דרשו לכן קדימה. זכות ולהם הם אהרן בני ואיתמר

כיון כלומר ואביהוא" נדב "וימת ארישא קאי להם" היו לא

מתו בנים להם היו מתושלא לא בנים להם היו ואע"גהא .

בעון אלא בנים להם היו שלא בעון מתו לא ואביהוא דנדב

מצות זכות היתה בנים להם היו אם מ"מ זרה אש שהקריבו

שמי למדת הא מתים היו ולא עליהם מגינה שקיימו פו"ר

נתחייב אם כלומר מיתה חייב פו"ר במצות עוסק שאינו

*** ממיתה. להצילו עליו שיגן מה אין אחריםמיתה

להיות שנאמר מישראל שתסתלק לשכינה גורם אומרים

אחריך ולזרעך לאלהים גורםלך קאמר נמי דת"ק אע"ג

שנ יש אם דלת"ק פליגי. מ"מ מישראל שתסתלק ילשכינה

סילוק גרם לא בפו"ר עסק לא אפילו רבבות ושתי אלפים

אחת חסר רבבות ושתי אלפים שני יש כאשר ורק שכינה

אפילו ולאחרים שכינה, סילוק גורם אז בפו"ר עסק לא והוא

שכינה לסילוק גורם בפו"ר עסק ולא רבבות מאה היו

אלא בשוה יחד לכולם אינה שכינה דהשראת סברי דאחרים

ואם עליו שורה שכינה בנים לו יש אם מישראל אחד כל

גרם בנים לו אין דאם נמצא עליו שורה שכינה אין לאו

עליו. לבוא ראויה שהיתה שכינה סילוק
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ליבטלמשנה רשאי לאאינו ומחמתי עקר אני יאמר לא

ליבנות זכה לא דשמא אחרת ולישא לגרשה לי ומה ילדה

אמדוהו ואם יבנה מאחרת אבל בברייתא כדקתני ממנה

אעפ"כ אומרים והזקנים ליבטל, רשאי הוא שעקר הרופאים

לו ויעשו גדולה תהא אחרת אשה של זכות שמא רשאי אינו

*** נ"ל. ואין ממנה ויבנה משעהנס מונה הפילה ואם

שטובשהפילה ראו השמים מן אלמא בהריון שנפקדה דכיון

בו נמצאה עבירה ש"מ שהפילה וכיון ממנה שיפקד הוא

עמה שוהה הלכך ממנה להבנות זכאי אינו וכבר שעה באותה

מנשותיהן יבנו שלא שנענשין בעלים דרוב שנים עשר עוד

מן הוא אף ושמא שנים עשר עד אלא לעולם כן נענשים אין

יוציאנה ולמה ממנה יבנה עונשו שנות שיגמרו ואחר הרוב

שמא חיישינן נפקדה ולא שנים עשר עמה שהה אם אבל

אחרת. וישא יוציא לכך לעולם ממנה יבנה שלא הוי עונשו

ממנהגמרא להבנות זכה לא צדיקהשמא שהאשה פעמים

והגונים צדיקים בנים לילד עליה ונגזר מאוד גדולה וזכותה

נגזר הרבה זכויות לו ואין צדיק אינו שבעלה וכיון מאוד

ממנה להבנות יכול אינו הלכך בינוניים בנים שיוליד עליו

ונמצא לכך זכות לו אין והוא צדיקים אלא יולדת אינה דהיא

ע"א סג לעיל דקאמר והיינו כלל, יולדים bxc`שאינם zeg

`zzi` aiqשאם ממך צדיקה פחות אשה לך קח כלומר

אבל ממנה להבנות זכאי תהא לא שמא ממך צדיקה תיקח

היא שמא אמרינן ולא ממך יולדת ממך פחות היא תהיה אם

כדאמר בהכי מיענשי לא דנשים ממך להבנות זכות לה אין

*** ע"ב. לדברלקמן זכר לדבר ראיה שאין "ואע"פ"

מקץ ה"ה"שנאמר" פ"ח יבמות בתוספתא הוא וכן כצ"ל

זרוע ובאור ובריטב"א וברי"ף עט רמז לך לך ובילקו"ש

תרנג. סימן וקדושין יבום הלכות לדברח"א שאחרזכר

אחרת אשה לישא צריך שנים עשרעשר מקץ שנאמר

כתיבשנים הכי zixvndקרא xbd z` mxa` zy` ixy gwze

el dyi` mxa`l dze` ozze 'ebe mipy xyr uwn dzgty

dy`lדכתיב והא שאין, ללמדך כנען בארץ אברם לשבת

לו עולה חו"ל המנייןלאברהםישיבת לומן שאמר דכיון

- ux`dהקב"ה l` jia` ziane jzclenne jvx`n jl jl

lecb iebl jyr`e j`x` xy`בנים שתוליד רצוני כלומר

בחו"ל נבנה אינו ודאי - ישראל בארץ דוקא גדול לגוי ותהיה

אבל בהם נבנה שלא חו"ל שנות למנות לו ומה בארץ אלא

פירש ורש"י ישראל. ארץ ושנות חו"ל שנות מונה אדם סתם

md l"eg oer meyn `nlc el dler l"eg zaiyi oi`y jcnll

mixewrמשעה הא באברהם איכא חו"ל עון מאי ותימה

א"כ ועוד עון, לו יחשב ולמה עקר מחו"ל לעקור שנצטוה

יוציא ולא חו"ל שנות ימנה לא בחו"ל הדר אדם כל אף

*** כן. משמע ואין שנה עשרים אחר אפילו אואשתו

האסורים בבית חבושים והיאשניהם חבוש הוא בין כלומר

לא. והוא חבושה היא בין לא

מיצחק שנהולילף עשרים אחר אפילו אשתו גירש שלא

*** ילדה. בלדתההואשלא שנה ששים בן ויצחק קרא

אלא אתא שנה עשרים שהיית מיניה למילף לאו אותם

שנותיו נמנו למה וכו' אבא בר חייא לכדרבי ליה מיבעי

ישמעאל יז)של כה (בראשית l`rnyiדכתיב iig ipy dl`e

mipy raye dpy miylye dpy z`nלייחס בהןלהעריךכדי

יעקב של תורהשנותיו תלמוד דגדול למדין ונמצאנו

עיי"ש. מפרש ע"א יז מגילה ובמסכת ואם אב מכיבוד

אשתו לנוכח אלא נאמר לא אשתו הואעל וכן (כצ"ל

קי) רמז תולדות היובילקו"ש עקורים ששניהם מלמד

היתה לבדה היא דלמא היו עקורים דשניהם יליף היכי ותימה

אשתו, לנוכח כתיב לכך השני מול האחד ונתפללו עקורה

פירושו דהכי אשתוונ"ל והואעל עקורה דאשתו דמשמע

כדאמר האסורים מבית עצמו מתיר חבוש דאין עליה מתפלל

ע"ב ה נאמרבברכות אשתו,לא לנוכח דמשמעאלא

והוא עקורה היא אמרת ואי השני מול האחד נתפללו דשניהם

מבית עצמו מתיר חבוש דאין לבדו להתפלל לו היה עקור לא

להתפלל לה היה עקורה לא והיא עקור הוא ואי האסורים

ש"מ השני מול האחד מתפללים דשניהם ומדקאמר לבדה

עליו מתפללת והיא מעקרותה להוציאה עליה מתפלל הוא

האסורים. מבית עצמו מתיר חבוש דאין מעקרותו להוציאו

תפלת*** דומה "שאינה" ***לפי היוכצ"ל. מה מפני

ויצחקאבותינו מתאוהאברהם שהקב"ה מפני עקורים

צדיקים של תפלהלתפלתן בעלי היו ויצחק ואברהם

כדאמר מנחה תפלת ויצחק שחרית תפלת תקן שאברהם

אבל לפניו שיתפללו עקורים עשאם לכן ע"ב כו בברכות

תפלת תקן שלא תפלה בעל היה ולא תורה בעל היה יעקב

כז בברכות כדאמר רשות שהיא ערבית תפלת אלא חובה

בתפלות ויעסוק מתורתו יבטל שלא עקר עשאו לא לכן ע"ב

בעל שהיה יעקב ולכך מתפלה גדולה שהתורה ותחנונים

ליבטל יצטרך זמנה שיגיע שמתי חובה תפלת תיקן לא תורה

רשות שהיא ערית תפלת תיקן אלא בתפלה ולעמוד מתורתו

מתפלל. אינו לאו ואם מתפלל תלמודו סיים אם
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כעתר צדיקים של תפלתן נמשלה כתיבלמה דביצחק

wgvi xzrie(כו ח (שמות כתיב mrnובמשה dyn `vie

'd l` xzrie drxt.ממקום התבואה מהפך זה עתר מה

להתייבשלמקום בשדה אותה ומניחים התבואה כשקוצרין

לח ומלמטה היטב מתייבש מלמעלה שלה המוץ עם

מה עתר ע"י התבואה את מהפכין יום כל לפיכך ומתקלקל

למטה מביאין שלמעלה ומה למעלה מביאין שלמטה

הכל, שלומתייבש מדותיו מהפכת צדיקים של תפלתן כך

רחמנות למדת רגזנות ממדת דתפלתןהקב"ה הו"א כלומר

לא ונעשה ה' של רגזנות מדת משככת אומנם צדיקים של

רחמנות למדת רגזנות מדת מהפכת אינה אבל רחמן ולא רגזן

מה מהפך זה עתר מה לך לומר לעתר תפלתן המשיל לפיכך

תפלתן כך למטה להיות שלמעלה ומה למעלה להיות שלמטה

למדת רגזנות ממדת הקב"ה של מדותיו מהפכת צדיקים של

ממש. רחמנות

צור אל הביטו שנאמר היו טומטומין ושרה אברהם

נוקרתם בור מקבת ואל elחוצבתםפירש"יחוצבתם dyrp

zexkfנוקרתםzeawp dl dyrpלשון עם מתיישב ואינו

צור אל הביטו לומר לו היה קאי ושרה באברהם דאי הפסוק

'נוקרתם' 'חוצבתם' ומדקאמר 'נוקרה' בור מקבת ואל 'חוצב'

אלא ושרה. מאברהם ונוקרו שנחצבו בישראל דמיירי מוכח

פירושו חוצבתםהכי צור אל שלהביטו זכרות על הביטו

חוצבתם שממנו נוקרתםאברהם בור מקבת אלואל והביטו

בהם להביט אפשר אי הלא נוקרתם שממנה שרה של נקבות

אברהם היו לא הלכך הם בעור דמחופים כלל ולראותם

עשיתי ואני הם שטומטומין כלל אתכם להוליד ראויין ושרה

דהא מיירי ושרה ובאברהם אתכם, והולידו בתריהוכתיבנס

תחוללכם שרה ואל אביכם אברהם אל .הביטו

ד"ה דמגילהרש"י גמרא ובשלהי וכו' כלומרלייחס

***ד"ה בגליון. הגיהו ולחינם נקראת מגילה פרק בשלהי

דומה "שאינה" כצ"ל.לפי

משמעתוד"ה דלא ונראה וכו' בסוף כתובה ויתן יוציא

"לכפיה" כפיהצ"ליוציא כתובלשון היה ל'ומתחילה

שכתובכפיה המעתיק ומ"שלכפיהוסבר העתיקו, וכך

הלשון. על כלל מתיישב אינו היעב"ץ בשם בגליון

כפייה***בא"ד "דאתיין" הנך קתני דלא כצ"ל.וי"ל

חייבוך***בא"ד לו אומרים "דכופין" פירשו כצ"ל.ולא

ואיני***בא"ד זן איני האומר רב" "בדברי וגר"ח

כתובה ויתן להוציא אותו כופין מהיכאמפרנס פי' כצ"ל

זן איני האומר רב מדקאמר הוא כפייה לשון דיוציא דייקת

אותו שכופין עד שמואל עליה ופריך יוציא מפרנס ואיני

הוא כפייה לשון רב דאמר יוציא אלמא לזון יכפוהו להוציא

איני האומר רב בדברי גרסינן דהכי מהתם תידוק לא לעולם

כופין בהדיא דאמר וכיון להוציא אותו כופין מפרנס ואיני זן

להוציא אותו שכופין עד שמואל ליה פריך לכך להוציא אותו

כופין. אין דכופין פירש ולא סתם יוציא כשאומר אבל וכו'

משוםד"ה לאו אי וכו' נראה כתובה ויתן יוציא

קתני לא ***בא"ד"דדאורייתא" בתשובהכצ"ל. כתב

כתובה לה אין שחין ***בא"ד"דמוכה" ובהדיאכצ"ל.

בתוספתא עיי"ש.תני ה"י סוף פ"ז כתובות

ע"ב פקידותגמראסד שלש כנגד שנים שלששלש

קודם שנשא מי אבל השנה ראש אחר מיד שנשא למי שנים

וקצת. שנים שתי אלא הוו לא השנה בר"הראש מר דאמר

וחנה רחל שרה המפטירנפקדו שקונים בנים חשוכי ונוהגין

מוזכר בו כי מרובים בדמים ואפילו השנה דראש א' יום של

גדולה. סגולה והיא השנה בראש העקרות פקידת

הימנה להבנות זכה לא שמא צדיקההאי היא דמשמע

והגונים צדיקים בנים לילד וצריכה מרובין וזכויותיה הרבה

צדיקים להוליד זכות לו ואין כמותה צדיק אינו והוא ביותר

מלדת, נעצרו לפיכך זכיאביותר דלא איהי שמאדלמא

בנים להוליד וצריך מרובין וזכויותיו הרבה צדיק הוא

לילד זכות לה ואין כמותו צדיקה אינה והיא ביותר צדיקים

מלדת. נעצרו לפיכך ביותר צדיקים דלאבנים כיון איהי

מיענשא לא ורביה אפריה זכויותיהמיפקדא שחוסר בהכי

הרבה ועשה זכויות לו יש שהוא דכיון מלהוליד יעצרוהו

לקיים ויזכה מצוה גוררת דמצוה הוא מובטח כבר מצות

מצות ביטל אם ולכן ורביה אפריה מיפקיד אבל פו"ר מצות

שתעצר גורם לאשתו כמו הרבה זכויות לו ואין אחרות

וביטול עבירה גוררת דעבירה פו"ר מצות יקיים ולא מלדת

*** אחרות. עשה מצוות ביטול גורם עשה "האי"מצות

"מיענשא" לא וכו' איהי "דלמא" וכו' כצ"ל.שמא

הונא דרב מפרקיה הרבהאיעקר מאריך היה הונא רב

*** החכמים. משאר יותר סוסכינתאבשיעורו אחדתיה

בערבית וכן הוא חימום בלשוןo"e'gqלשון ולהבדיל חם

חוםoigyהקדש מחמת היוצאין פצעים הוא חימום לשון

מתחמם מלהשתין עצמו וכשמונע מידי, יותר שנתחמם הגוף
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סוסכינתא. נקרא זה וחולי להעקר שמתחיל עד מקום אותו

דרךתליוה ויצא החולי שירד כדי למטה וראשו למטה רגליו

רבפיו דבי וי"מבארזא המדרש, בית בחצר שגדל ארז בעץ

*** עליו. נשען המדרש שבית ארז מאנאבעמוד לבר

בעליה תחיה החכמה בנפשאי להםדקיימי אמר הוא

וקשיא ברפואות, בקי שהיה עצמו לרפאות הארז על לתלותו

בשאילתות אבל לחבריו. כן לעשות אמר לא אמאי א"כ לי

גרס קסה שאילתא הברכה וזאת פרשת אחאי אחאדרב רב

רב דבי בארזא תליוה סוסכניתא אחדתיה הונא ולאובר

קאמר יעקב בר אחא רב אבל מישתעי יעקב בר אחא ברב

תחיה החכמה בנפשאי דקיימי מאנא לבר איעקרו כולהו

הלכות ח"א זרוע באור שפירש כמו לפרש וצריך בעליה

קלז סימן ק"ש minטהרת lihne c"ndian `vei didy yexit

b cr midey eid oikixv eidy t"r` md la` jixv didykxn

lihic opixn`c epiide exwrpe df jezl df miawpd eawpe dkldd

miax ipta lk`i l`e miax iptl min mc`א"כ בהא לי וקשיא

עצמו שהמונע החכמים שאר ידעו לא וכי כאן יש חכמה מאי

היו שלא לפי החכמים דשאר ונ"ל עצמו, מעקר מלהשתין

שמא השיעור באמצע לצאת שלא נזהרים היו כמותו חכמים

להשתין שיצאו בזמן שחיסרו מה להשלים יוכלו לא אח"כ

מה להשלים שידע סומך היה גדול חכם שהיה כיון הוא אבל

תחיה החכמה והיינו להשתין יוצא היה ולפיכך שחיסר

*** בעליהבעליה. תחיה חשובהחכמה בנים לו שאין מי

ניצל חכמתו שע"י מי ולפיכך ע"ב סד בנדרים כדאמר כמת

שלא אותו חייתה היא החכמה הרי לבנים וזכה מעקרות

כמת. יחשב

אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי דברי תמול לא שלישי

תמול לא רביעי תמול ומהשלישי אביו על חלוק הבן

דברייתא משום אביו רשב"ג דברי לפני רבי דברי שהקדימו

אחר ובמקום רבם דברי והקדימו כתבוה רבי תלמידי זו

הארכתי.

תמול לא שלישי ומת שני ומת הראשון דהאישמלה אע"ג

לאשמועינן תמול' 'לא וכן 'מלה' הכא נקט בנו מילת על מצוה

בניה שני היו ואפילו הגורמת דהיא מילתא תליא דבאם

מנשים בנים שני לו שהיו אב אבל שונים מאבות הראשונים

וכן חזקה הויא לא מילה מחמת שניהם מתו אפילו שונות

נקרש שאינו הוא דמא דרפי דמחמת דכיון הסברא נותנת

בנדה כדאמרינן הדם את בו הנותנת היא והאם לקמן כדאמר

מנוח ה"ר אבל באם, אלא מילתא האי תליא לא ע"א לא

סבר ב) אות רסג סימן יו"ד בב"י ln(הובא yi` m` d"dc

oia zg` dy`n el eidy oia iyily leni `l ipye oey`x epa

miyp izyn'תמול 'לא 'מלה' קתני אמא מאוד קשה ולשיטתו

סעיף רסג סימן יו"ד בשו"ע ועיין ימול ולא מל למיתני ה"ל

*** בזה. והרמ"א מרן מחלוקת היב איפכא והתניא

אחרנייתא איפכאפירושמינייהו כלומרוהתניא בניחותא

אומר ורבי חזקה הוי בשנים אומר רשב"ג ההיפך שנינו והרי

אחרנייתאבתלת, מינייהו ורשב"גהי רבי להם היה כלל

הי בעו ולפיכך אביו כרשב"ג או כרבי הלכה שנחלקו אביו

דהלכתא ההוא אמר דהכי עלה דנסמוך אחרנייתא מינייהו

ולא הכלל מהם נשתכח יוסף רב של בדורו ואומנם כוותיה,

מקום בכל יוסף רב ופסק כאביו או כרבי הלכתא אי ידעו

ידעו הראשונים בדורות אבל לקמן כדאמר דמתניתין כסתמא

בעו ולפיכך הכלל אחרנייתאאת מינייהו עליההי דנסמוך

והמפרשים כוותיה. דהלכתא ההוא סבר והתניאדהכי

הגמרא.איפכא לשון על היטב מיושבין דבריהם אין בתמיה

ומולי לכי לה אמר וכו' בשבת להיות שחל הכפורים ביום

דהא חזקה הוי לא ודאי ובתרי ספיקא שום בה לית אלמא

דיום ואיסור דרוצח איסור איסורי תלת הכא איכא ימות אי

אסור נפש פיקוח דמחמת דכיון דשבת ואיסור הכפורים

יוחנן רבי התיר ואעפ"כ הכפורים ויום שבת דחי לא למולו

*** ספיקא. שום הכא ליכא אלמא הוהלמולו עובדא

בשבת להיות שחל ביוה"כ דמעון ומלהבכנישתא

לכי לה אמר לפניו באה שלישית ומת שניה ומת ראשונה

כמהומולי אלא היה ביוה"כ לאו ומת שניה ומת ראשונה

בשבת שחל ביוה"כ היתה והשלישית כן לפני שנים

*** דמעון. איסוראבכנישתא דקשרית חזי אביי א"ל

שהריוסכנתא בהם דייקת לא אולי ובדוק בדבריך שוב עיין

ואביי וסכנתא איסורא פיהם על להתיר יבוא דבריך השומע

שמתו דאיסי ברתיה חומה את לישא רצה כי לעצמו נתכוון

ואמר בדבריו שוב יוסף בר יצחק רב ועיין בעליה, שני

*** שראה. מה עם ומכוונים מדוייקים מצאם כי אביןלאביי

jenqlפירש"ידסמכא yi opgei iax meyn oia` xn`y dn

eilrאבל סמכא אבין למימר ה"ל א"כ דסמכאוקשה אבין

שמועותיו כי מקום בכל עליו לסמוך שיש אבין משמע

*** סומקאמכוונות. אדמונייצחק שהיה היפה יצחק

יב) טז א (שמואל aeheכדכתיב mipir dti mr ipenc` `ede

i`exל אביי דאתא בדברוכיון עליה למיסמך דליכא מימר

ז תענית במסכת אמרו וכבר תואר יפה שהיה הדגיש הלכה
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ixinbע"ב eed ith epq eed i`שלא לו גרם יופיו סומקא יצחק

*** מכוונות. שמועותיו יהיו ולא היטב דפליגיילמד אימר

מילה סכנהלעניין בהו וליכא דמייהו קמיט משפחות דרוב

מחזקה לאפוקה כדי זימני תלת בעינן סבר רשב"ג הלכך

זימני בתרי סכנה דאיכא כיון סבר ורבי משפחות דרוב

השלישי, את תמול ולא דמא ברפי לה מימחזקינן בנישואין

קוברותפליגי נשים דמחצה כלל קמא חזקה ליכא דבנישואין

איתתא דההיא וכיון בעליהן קודם מתות ומחצה בעליהן

הויא דבתרי מודה רשב"ג דאף מסתברא בעלים שני קברה

קמייתא. חזקה הכא דליכא סכנה משום חזקה

"דמה" דרפי משפחה משנהאיכא בכסף הוא (וכן כצ"ל

ואם נקרש ואינו דליל דמה יח) הלכה מילה מהלכות פ"א

הרופאים, בלשון המופיליה סכנה לידי יבוא ואיכאימול

"דמה" דקמיט ואיןמשפחה מהר ונקרש עב דמה כצ"ל

*** במילתו. גורםסכנה להמעיין שיש מדבק וזיהום חולי

ששמשו שע"י הראשונים לבעליה מיתה שגרם הוא ברחמה

*** ימותו. בעליה שאר שאף וחיישינן נדבקו גורםעמה מזל

הלכך אלמנה ותשב בעליה שימותו עליה נגזר משמים

ונ"ל כולם. ימותו בעלים מאה נושאת אפילו שמא חיישינן

דמשום דכיון להנשא יכולה שמה או מקומה שינתה דאם

הגזירה את מבטלין מקום ושינוי השם שינוי הא הוא מזלא

*** ע"ב. טז בר"ה לרבאכדאמר דרבא בריה יוסף רב א"ל

יוסף מרב מיניה כצ"ל."בעאי"

כרשב"ג המועד ושור המועדוסתות ושור דבוסתות משמע

(ד"ה ע"א סה לקמן התוס' שכתבו כמו אמרת דאי רבי פליג

וסתות למימר ה"ל רבי פליג לא המועד דבשור המועד) ושור

ככו"ע. דאתי לפלוגתייהו שייך לא המועד שור אבל כרשב"ג

ד"ה עכשיורש"י של דורות "רב" דקאמר כללי להני

***ד"ה לאכצ"ל. ורביה אפריה מיפקדא דלא כיון

ענש ולא "לן" ***ד"האיכפת מדקאכצ"ל. וכו' לה אמר

והוא תנאים וסוף אמורא שהיה יוחנן רבי עליה מסהיד

המעשה את לפחותראה וראה הרבה ימים האריך יוחנן רבי

רב של ודורם רבי של ודורו רשב"ג של דורו דורות ארבע

כתוב ואמוראים תנאים ובסדר הונא רב של ודורו ושמואל

דרבים אע"ג לזה ראיות כמה לי ויש שנה מאות ארבע שחי

***ד"ה להאריך. מקומו כאן ואין בזה איסוראמפקפקים

פעמים "בשתי" חזקה שאם ***ד"הוסכנתא ה"גכצ"ל.

"שסתומה" יש הן משנה של סתומות וכו' ליה אמר

כרבי "שסתומה" ויש גמליאל בן שמעון כצ"ל.כרבן

כתיבתוד"ה משה בתפלת קרא דהאי אע"ג וכו' ימי

אמרו דוד זהמסתמא פרק הכניס ודוד הפרק כל אמר משה

שם אמר דמשה וכיון שלו התהלים ספר epiniלתוך lk ik

dbd enk epipy epilk jzxara eptשבזמנו משה ומה דוד אמר

נתאונן ויותר שנה ועשרים מאה חיים eptהיו epini lk ik

'ebe jizxara-ש אנו קצרים חיינו ימי epizepyכלומר ini

oe`e lnr madxe dpy mipeny zexeaba m`e dpy miray mda

dterpe yig fb ik.וק"ו כ"ש

יוסףד"ה מרב מיניה ***בא"ד"בעאי" אר"יכצ"ל.

וכו' הלכה ששאלו פעםנראה פעמיים דשאלו פירש רש"י

שאלו שנית ופעם אין לו ואמר כרבי הלכה אם שאלו אחת

הלכה אם כששאל וקשה אין לו ואמר כרשב"ג הלכה אם

אלא כרבי הלכה מקום בכל לאו הא אין השיבו אמאי כרבי

כרשב"ג הלכה אם כששאל וכן ומלקיות בנשואין דוקא

כמותו הלכה המועד ושור בוסתות דוקא הא אין השיבו אמאי

האם שאל דמתחילה ר"י פירש ולכן לקמן. רבא כדמפרש

כרבי הלכה השיבו יוסף ורב כרשב"ג או כרבי הלכה

המעשה את לאביו דרבא בריה יוסף רב וכשסיפר וכרשב"ג

ואינו השיבו ופעמיים שאלו פעמיים כאילו ונראה יותר פירט

כן.

ע"א פעמיםגמראסה "שלש" בו שיעידו כצ"לעד

ללשון הגמרא נקטה אחר סגנון אלא הוא המשנה לשון ולאו

ע"ב. כג ב"ק עיין המשנה

תנשא לא כרבי.לשלישי נישאתאתיא להו איבעיא

קמאי הנך דליתבעוהו מהו בנים לה היו ולא לשלישי

אמאי חזקה הוי דבתרי כרבי אתיא ברייתא דההיא כיון תימה

הנך דליתבעוה מהו בנים לה היו ולא לשלישי נישאת בעי

וכבר בנים לה היו ולא לשני נישאת למיבעי ה"ל קמאי תרי

דאע"ג נ"ל קמא, דליתבעה מהו היא דעקרה חזקה הויא

אי להו מיספקא אמוראי רבנן מ"מ היא רבי ברייתא דהאי

הלכך ע"ב סד לעיל כדאיתא כרשב"ג או כרבי הלכתא

למיתבעה קמא מצי לא ודאי בנים לה היו ולא לשני נשאת

חזקה דהוי הוא דבתלת לי סבירא כרשב"ג אנא ליה דאמרה

לה היו ולא לשלישי בנישאת אלא למיבעי הגמרא מצי ולא

קמאי. הנך דליתבעוה מהו עקרות חזקת הויא דלכו"ע בנים
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דכחשי*** הוא השתא להו אמרה "מציא" דלמא או

אמרה "מציא" למימסתברא נישאת בתוד"ה הוא כן כצ"ל

והראב"ד. ד"ה ע"ב מג כתובות ברשב"א הוא וכן

דכחשי*** הוא השתא להו אמרה מציא דאפילומסתברא

דכיון כחשה כבר השתא עקרים והם לילד ראויה היתה

השני ועם שנים עשר עמו ושהתה י"ב בת לראשון דנישאת

או ושתים שלשים בת היא וכבר ילדה ולא שנים עשר

גיל עד ילדו ולא עקרות שאינן נשים הרבה ושלש שלשים

ואילך. מכאן להתעבר ומתקשות מכחישות כזה

אנא*** "לך" אמר דמצי מדיבוריך יפה שתיקותיך

גרשתיך לא דהכי ***אדעתא אנןכצ"ל. שתקא איהי אי

שתקינן ilehalפירש"ימי ivn `l i`ce opiwzycn `l`

zxnbe da jl ztki` `le dl zyxbn `w `witqn dil opixn`c

dyexbl jzrcaגירשה ורצונו שמדעתו פירושו מתוך משמע

הא ותימה מגרשה היה היא שעקרה בטוח היה לא ואפילו

וכן להוציא ליה דכפינן הוא ואנן לגרושה בעי לא ודאי איהו

דאמר הגמרא על לאקשה דהכי אדעתא אנא לה אמר מצי

הייתיגרשתיך לא היא בנים שבת יודע הייתי אם דמשמע

ברצונו לאו באמת הא הדבר תלוי דברצונו ומשמע מגרשה

פירושו דהכי ונ"ל לגרשה, חייבוהו חכמים אלא הדבר תלוי

גירשתיך לא דהכי אדעתא אנא לה אמר הייתימצי אילו

הייתי ולא החכמים נגד מתמרד הייתי את בנים שבת יודע

זה לגרשך חכמים כציווי לעשות שהסכמתי ומה מגרשך

פפא רב וקאמר את דעקרה שסברתי שתקאמפני איהי אי

וכו' גט נמצא שתקינן מי בזמןאנן ליה אמרינן ודאי אלא

לא שאתה אלא היא בנים שבת שיתכן ידעת אותה שגירשת

אותה וגירשת לחכמים נשמעת ואעפ"כ ממנה להבנות זכית

היית היא בנים שבת ידעת דאילו היום לומר יכול ואינך

*** מגרשה. היית ולא החכמים נגד אמרינןמתמרד אלא

"דבריאת" הוא ובגיטיןהשתא הכא ברי"ף הוא וכן כצ"ל

גרס אלא ד"ה וברש"י איהי, אי בתוד"ה הוא וכן ע"ב כד

***דאיברית דבריאת. הוא השתא רפואהאמרינן סם

סם לקחתי לא ואמרה מכחשא דאיהי ואע"ג והבראת לקחת

אולדית ולא הוית גברי דלתלת כיון לה אמרינן רפואה

ממון ממנו להוציא שרוצה ואת לקחת רפואה סם מסתמא

גרם. סם שלא ראיה להביא עלייך

מיניה אמרה והיא מינה אמר אבלהוא ושני ראשון בבעל

לה צייתינן לא ודאי לרשב"ג רביעי ובעל לרבי שלישי בעל

ובתוס' לבינה שבינו בתוד"ה ועיין עקרה הוחזקה דכבר

*** דרך. יעשו ד"ה ע"ב צ דבריםנדרים אמי רבי אמר

נאמנת "היא" לבינה הכאשבינו בתוס' הוא וכן כצ"ל

דרב ובשאילתות רל) סימן (הרכבי הגאונים ובתשובות

לב סימן גדולות הלכות ובספר יח שאילתא תולדות אחאי

ח"ד צדק שערי הגאונים ובתשובות שנב עמ' מיאון הלכות

ע"א קיב לקמן הרמב"ן ובחידושי הכא וברי"ף ל סי' ד שער

*** למידק. ואיכא ד"ה ע"א צא נדרים כחץובר"ן יורה

פירש"י זרמת ד"ה ע"א צח mxfkלקמן ugk dxei `edy rxf

gka glwnd minהי א"כ לי האוקשיא בזה מרגישה היא אך

בחלישות, או בכח ירהו עם ניכר אינו בתוכה שיורה כיון

(לכיון אחורה החץ את מושך תחילה חץ כשיורים ונ"ל

ההולדה כח בו שיש מי וכן קדימה אותו יורה ואח"כ היורה)

יורה ואח"כ אחורה הגיד כל מושך הזרע את שיורה בשעה

שכל מרגיש אינו הוא אבל ביה מרגישה ואיהי קדימה אותו

*** שעה. באותה מזדעזע איהוגופו דאשהאמר כיון

כך על נאמן ואינו מרגיש לא והאיש כחץ ביורה מרגישה

נפשאי ואיבדוק איתתא אינסיב דיןאיזיל לבית תבוא והיא

עם ואשאר אגרשנה ואח"כ כחץ יורה שאני עלי ותעיד

אומראשתי שאני כתובה ויתן יוציא בזו אף אמי א"ר

כתובה ויתן יוציא אשתו על אשה הנושא דקאמרכל הא

אשתו על אשה הנושא שנושאה'כל' הכא כי אפילו היינו

ועוד ממנו לצאת שמבקשת אשתו עם להשאר כדי רק

אשתו עם וישאר מגרשה ואח"כ שעה לפי רק שנושאה

לבדה.

ד"ה "לגרושה"רש"י בדעתיך וגמרת וכו' כצ"ל.מתקיף

השתא***ד"ה "לה" דאמרינן וכו' ***ד"האלא כצ"ל.

מזרעת "אינה" וכו' "שאינה" זרע שכבת כצ"ל.כל

המועדתוד"ה בפירושושור ע"ב סד לעיל מ"ש עיין

כרשב"ג. המועד ושור וסתות ד"ה הגמרא

מילתאד"ה "איגלאי" לה אמרי "מצו" מי וכו' נישאת

אמרה "דמציא" מטעם אלא וכו' גרמת כצ"ל.דאת

בשניותד"ה כמו וכו' להןתצא שאין ע"א פד לקמן דתנן

כתובה.

יהודהד"ה רבי" "דתקין כיון דהתם וי"ל וכו' איהי אי

דיחזיר אע"ג "ולרבנן" ***בא"דוכו' הכאכצ"ל. אבל

ומוכיח לבדוק בידו ***בא"ד"שאין" איןכצ"ל. והא

דבריאת הוא השתא "דאמרה" לקלקלה כצ"ל.יכול
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בנים***בא"ד בת היתה לא שגירשה בשעה "אם" ולכך

ומגרש גמר שתתרפא שכיח דלא ביהלה"כיון" לן וקים

לרפאותה רפואה סם איכא ליה ואמר איניש אתי הוה דאפילו

הגירושין, את מעכב היה שכיחלא דוסת קלקול אבל

ומגרש גמר ולא לולהתרפאות אומר אדם היה אם ושמא

***בא"ד מגרשה. היה לא לרפאותה סם לחושיש יש

לגירושין סמוך לקבוע שהתחילה כמו וסת שיעורשתקבע

כמו ולפניהם לגירושין סמוך וסת שתקבע לחוש יש דבריהם

לשני. שנישאת אחר וסת לקבוע התחילה שלבסוף

"איד"ה איירי "במאי" תימה נאמנת היא לבינה שבינו

לי למה "עמה" שנים עשר ***בא"דבשהה" כצ"ל.

חזרו בגמרא התם משמע ותיבתדהכי "וכו'"כצ"ל

***בא"ד יבקשונמחקת. "פירוש" בקשה דרך יעשו

רחמים ***בא"דשניהם באהכצ"ל. באינה דהתם וכ"ת

טענה ***בא"דמחמת ע"ב. לקמן בגמרא בידועעיין

שנים עשר עמה" "בשהה או עקור כצ"ל.שהוא

מינה***בא"ד אמר דהוא הלשון דמתוך לר"י וקשה

שהיו דמחמת משמע מיניה אמרה כצ"ל.והיא

ע"ב מחזקהגמראסה לא "בעקרתא" כצ"ל.נפשא

דלא*** איתא דאם וכו' תרי "אפילא" אמר הוא

***"אפילא" וכו'כצ"ל. ואמרו מדרשא בי הוה עובדא

ואמרו למעשה הלכה כיצד המדרש בבית לשאול מעשה בא

דנו אלא מעשה היה ולא מדרשא בבי בכך דנו אם אבל וכו'

בי הוה עובדא אומר אינו מעשה יבוא אם הלכה כיצד

אמרו. אלא מדרשא

ורבומשנה פרו אלהים להם ויאמר אלהים אותם ויברך

דאמר `midlכיון 'mze`' jxaieאלא תו למימר ה"ל לא

eaxe ext midl` xn`ieאמר לוmdlואמאי ולא 'להם' אלא

ולנקבה. לזכר לשניהם לצוות דבא ללמדך לבדו

מיליגמרא הני האשהמנא לא אבל פו"ר על מצווה דהאיש

מדכתיב אדרבה x"etהא midl` 'mdl' xn`ieמשמע

קאמר. דלשניהם

לכבש דרכו לכבשבמלחמהאיש דרכה אשה ואין

ופריך תרתיבמלחמה, וכבשוה דלאמשמעאדרבה ומשמע

דדריכת הרגלים בכבישת אלא דמלחמה בכיבוש קאי

שדורכין מקום היינו המזבח' 'כבש כמו כיבוש מיקרי הרגלים

ירקות שהכובש ירקות' 'כובש וכן למזבח בו לעלות עליו

וה"ק ברגליו עליהן דורך היה וחומץ `zבמלח e`lne `xw

deyake ux`dאחד אף של ואינו הרים או יער שהוא מקום

קנאו כאילו הוא שלו בו ודורך ברגליו אותו הכובש כל

אשה. שנא לא איש שנא לא יצחקבדמים בר נחמן א"ר

כתיב דכתיבוכבשה דמלחמהdyakeכיון בכיבוש דמיירי

וקרינן באיש רק וקאיdeyakeוקאי הרגלים בכיבוש ומיירי

"פרו דקרא ברישא דכתיב הא הלכך באשה ובין באיש בין

בכיבוש וגם דמלחמה בכיבוש גם שישנו במי רק קאי ורבו"

*** האשה. ולא האיש והיינו פרההרגלים שדי אל אני

בנימיןורבה ואפילו בניו כל הוליד כבר ויעקב אמר ליעקב

ואמאי קראי כדמשמע שעה באותה רחל בבטן היה כבר

ליה ורבהקאמר ודאיפרה אלא יעקב יוליד לא כבר הא

למימר דה"ל קשה וא"כ וירבו יפרו שבניו היתה ה' כוונת

פרו אמר הוה דאי משום ע"כ אלא קאי דאבניו ורבו' 'פרו

ורבה פרה קאמר לכך בכלל הנשים אף משמע הוה ורבו

דקאמר והיינו נשים, ולא לבד גברים דמשמע יחיד ולאלשון

ורבו פרו אבניו.קאמר דמשמע

נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על מצוה מנעכך אם

מנע לא אם ומ"מ מצוה נוטל נשמע שאינו דבר מלומר עצמו

עבירה, נוטל אינו נשמע שאינו דבר ואמר אבאעצמו רבי

חובה נוטלאמר אמר ואם נשמע שאינו דבר לומר שלא עליו

ישנאךעבירה פן לץ תוכח אל דברשנאמר אומר אתה ואם

באיסור מחטיאו אתה הרי לשנאותך לו וגורם נשמע שאינו

יז) יט jaala(ויקרא jig` z` `pyz `lדקאמר והיינו ,

jzinrקרא z` gikez gked jaala jig` z` `pyz `l

זכור החטא מן ולהסירו להוכיחו עליך דמצוה אע"ג כלומר

למי מוכיח אתה ואם בלבבך' אחיך את תשנא 'לא שצויתי

עוד אלא שבידו מעבירה מסירו שאינך רק לא נשמע שאינו

בלבבך. אחיך את תשנא בלא מחטיאו אתה

השלום "בדבר" לשנות לאדם לו בילקו"שמותר הוא כן

איתא וברא"ש קסב, השלוםויחי זרוע"בדברי" ובאור ,

גרס סד סימן מציעא בבא פסקי השלוםח"ג אבל"בעבור" .

השלוםהנכון דיינים"מפני" הלכות חיים באורחות הוא וכן

מי"ב פ"א לרשב"ץ אבות ובמגן רכז מצוה ובסמ"ק א אות

החלק ד"ה חבירו סוד כיסוי יט פרק המאור ובמנורת

הרביעי.

צוה אביך שנאמר השלום מפני לשנות לאדם לו מותר

וגו' נא שא אנא ליוסף תאמרון כה לאוגו' דיעקב אע"ג
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רוצה אם אלמא יהרגם שיוסף שחששו מפני שקרו כן צוה

עביד לא שינה לא אם מיהו השלום מפני לשנות מותר

מצוהאיסורא. אומר נתן עבידרבי איסורא שינה לא ואם

וגו' והרגני שאול ושמע אלך איך שמואל ויאמר שנאמר

מבני אחד את להמליך לחם לבית לילך ה' ע"י נצטוה שמואל

אמר ויהרגהו שאול שישמע שמואל וחשש שאול במקום ישי

לה' לזבוח לחם לבית שבא ויאמר בקר עגלת שיקח ה' לו

דמותר אמרת אי האמיתית בואו מטרת יסתיר כך וע"י

מפ לולשנות לומר לה' היה לשנות חייב אינו אבל השלום ני

באתי לה' לזבוח ואמרת בידך תקח בקר עגלת תרצה אם

dl'ומדכתיב geafl zxn`e jcia gwz xwa zlbr 'd xn`ie

iz`a.כן לעשות חובה ש"מ תרצה אם אמר רביולא דבי

הקב"ה שאף השלום גדול תנא אמתישמעאל שחותמו

בו הלכךשינה הקב"ה של מחותמו יותר השלום גדול אלמא

הכנסת בבית טובה הנהגה איזו להנהיג שרוצה במקום

יותר השלום שגדול ידע מחלוקת לידי כן ע"י שיבוא וחושש

הכנסת. בבית להנהיג שרוצה טובה הנהגה מאותה

ואהדרינהו "אמרה" אבא בר חייא רבי דאמרי ואיכא

*** מידיכצ"ל. ולא ליה אמרו לא קיסר בי כבוד משום

oixcdpqaפירש"י xn`ck ded zeklnl aexw eda` iax

`pxacn dinrc `ax xqiw iac `zdn` oxync zeaezkae

dizne`cהנשים היו הקיסר לבית מגיע אבהו רבי (כשהיה

רבא לו ושרות לקראתו יוצאות הקיסר בית של החשובות

רבי אמר שלא אותו מוכיחים היו אם וקשה וכו'), דעמיה

דהוה ועוד הקיסר, בבית פגיעה בזה היה וכי מעולם כן יוחנן

ד- נ"ל לכן הקיסר. כבוד משום למימר קיסרליה דהכאבי

ישיבת ראש אבהו רבי שהיה דקיסריה הישיבה בית היינו

ע"א לט בע"ז כדאמרינן eke'קיסריה ixqiwa eda` iax fixk`

ה"א פ"ג ע"ז jncובירושלמי ck(כשנפטר)oka eda` iax

oixqiwc `icenrאבהו רבי כגון א אות ז פרשה רבה ובקהלת

כיו"ב. והרבה דקיסרין

לי הב ליה אמרה אמי דרבי לקמיה דאתאי ההיא כי

מיפקדת לא זיל לה אמר לבקשכתובה באה אשה אותה

בגמרא שכתוב ומה באה כתובה לעניין ולא בעלה שיגרשנה

כתובה לי הב ליה היאאמרה וכן היא המעתיקים תוספת

בראב"ן l`הגירסא l"` in` iaxc dinwl i`z`c `idd ik

zcwtin(ד סי' מג (כלל הרא"ש בשו"ת הוא idd`וכן

zcwtin `l lif dl xn` in` iaxc dinwl i`z`c `zzi`,

תרנ"ג סימן יבום הלכות ח"א זרוע באור מפורש ומצאתי

א yxbzdlאות draze 'it in` iaxc dinwl i`z`c `iddk

eaiqn dil dxn` zcwtin `l dl xn` ipa dil zilc meyn

opitk i`ce `d ik xn` `zzi` jdc dlr iediz i`n ilic,

אמי רבי מיפקדתוהשיבה ולפילא לגרשך נכפנו לא כלומר

השיבה מיפקדתפירוש"י אבללא לגרשך נכפנו ודאי

*** כן. פירש למה ידעתי ולא לך אין לאכתובה "זיל"

השמיםזיליצ"למיפקדת ד"ה ע"ב צ נדרים בתוס' הוא וכן

פי"א לנדרים מברטנורא ר"ע ובפירוש שם בר"ן וכן ביני

גרסינן הראשונים ובמקצת מיפקדתמי"ב לא ולאא"ל

***זיליגרסינן דילה. כלומרבסיבונדצ"ל"מסיבו"

daehבזיקנתה, daiya xawzמתרגמינן טו) טו (בראשית

`ah eaiqa xawzz.

צורתו נגמרה ואחד תשעה לסוף צורתו נגמרה אחד

שבעה לאשהלתחילת קשה זמן הוא הצורה גמר של הזמן

לה היה לא תאומים כל כדרך יחד שניהם נגמרים היו ואם

לה היה זה אחר זה דנגמרו כיון אבל אחת פעם אלא זה צער

*** מהריון. להמנע רצתה ולכן כפול סמאצער "אשתיא"

***שתיאצ"לדעקרתא חדא. לי ילדת איכו לה אמר

אחריתי שובכריסא שתלד וידע בו נצנצה הקדש רוח

אלא ברא חדא לי ילדת איכו אמר לא לפיכך חדאתאומים

ולדותכריסא תרתי בה וכו'דאית יהודה מר כלומרדאמר

שוב ילדה לילד שכשחזרה נבואתו שנתקיימה וראה בא

אחוותאדאתאומים וטוי פזי אחי וחזקיה יהודה מר .מר

ד"ה הדבררש"י "שינה" זקנתי וכו' זקן כצ"ל.ואדוני

"מצוה"תוד"ה ולא בעלמא וכו' קאמר כצ"ל.ולא

ב"דד"ה אם "לעשות" יכולה היא דמה וכו' הא כי

***בא"ד מצאתיכצ"ל. "וכן" כאן להאריך כצ"ל.ואין

לו***בא"ד שהכניסה "שידוע" מה הכל כצ"ל.יחזיר

לכך***בא"ד מתחילה לו דנישאת "ידע" כלומרדמידע

לתובעו סופה לבעול יכול שאינו דכיון ידע מתחילה

אדעתא אפילו אלמא תוספת לה כתב ואעפ"כ שיגרשנה

לה. אוסיף למיפק

ששי פרק עלך הדרן
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ע"א מלוגמשנהסו עבדי לו .והכניסהצ"ל"הכניסה"

מלוג*** פירותיהןעבדי אוכל שהבעל מה הרע"ב פירש

ממנו מורט כלומר העוף את כמולג הוי לאשה הקרן ומשאיר

קיים, והגוף ברזלנוצותיו צאן אחראיעבדי שהבעל כיון

ודרך נשחק שאינו לברזל דמיין מאומה מהם יחסר שלא

כלומר כברזל לשמירה הצאן את עליהם לקבל היה הרועים

היה וכי תימה והוא מלאה. אחריות עליו מקבל הרועה

לבעה"ב ישלם בשוק דמיהן יפחתו שאם עליו מקבל הרועה

כזאת. שמענו לא ומעולם מתחילה שהיה שוויין שיעור

פירש cqtpeורש"י zget oi`y miiw oxw lfxa o`v oeylנ"ל

ברזל' 'צאן קרניים יש לצאן כי קרן לשון 'צאן' מפרש דרש"י

ולפי"ז לעולם, נפסד שאינו חזק בהמהמלוגקרן מין היינו

הקריבו וקרני האיילים קרני כעין שנה בכל מתים שקרניה

מלוג ההיא הבהמה ונקראת שנה בכל מתחלפים שקרניהם

ונראה חלק שהוא הפיל עור כעין שערות עורה על אין כי

חליוה יוסף הזקן ומהרב שערותיו. ממנו ומרטו שמלגוהו כמי

והיו לצאן עובדין שבטים איזה היו בהודו שמעתי הי"ו

היו ולידם תפלותיהם בבתי צאן פסלי הרבה להם מכינים

ולא מברזל הצאן את מכינים והיו הצאן לאכילת מזון מכינים

מאדמה מכינים היו שלידם המזון ואת לעולם נפחתים היו

היה שלהם החימר כי יום בכל נפחת המזון והיה חימר כעין

כאילו נדמה שהיה עד והגשמים הרוחות מן מהר ונפחת רך

קורין היו השבטים אותם ובלשון ממנו אוכל באמת הצאן

צאן נפחת שאינו דבר לכל קורין היו ומכאן מלוג לחימר

*** מלוג. הנפחת ולדבר מלוגברזל עבדי הן כגוןואלו

בכתובה וכו'שכתב לה מתו מתו ***אם שהוא. אע"פ

בתרומה יאכלו לא אלו הרי במזונותן במשנתחייב

שנו dnexzaהקדמונים elk`i `l beln icarברישא כדקתני

עמו האשה התנתה שלא היכא דוקא דהיינו והו"א דמתניתין

ואיני עמי עשו להן לומר יכול הוא והרי במזונותן חייב שיהא

אבל בתרומה יאכלו לא אז הפתחים על וישאלו וילכו זנכם

יאכלו לו שהכניסה מלוג העבדי את זן שיהא עמו התנתה אם

האחרונים התנאים פירשו לפיכך שהואבתרומה, אע"פ

במזונותן עמוחייב התנתה יאכלושכך לא אלו הרי

לומרבתרומה יכול שיזונם עמו התנתה לא אם לעולם אבל

הרמב"ם אבל הראב"ד. מפרש כך זנכם ואיני עמי עשו להם

הקדמונים במשנת דמדקתני elk`iמפרש `l beln icar

dnexzaמלוג לעבדי לומר הבעל יכול ש"מ דייקינן הוה

במזונותיהן חייב דאי זנכם ואיני עמי עשו אשתו שהכניסה

האחרונים תנאים פירשו לפיכך תרומה, יאכילם לא אמאי

חייב שהוא אע"פ וכו' מלוג לאעבדי אלו הרי במזונותן

בתרומה מלוגיאכלו לעבדי לומר יכול שאינו ללמדך

פ"ט רמב"ם ועיין זנכם ואיני עמי עשו אשתו לו שהכניסה

*** שם. הראב"ד ובהגהות ז' הלכה עבדים הןמהלכות ואלו

ברזל צאן בכתובהעבדי שכתב מכגון וכו'אם לו מתו .תו

בתרומה*** יאכלו אלו הרי באחריותן חייב והוא הואיל

שקנאה כמי הוי הפרה על אחריות עליו המקבל שומר

בשעה הבעל ואף לו שמכרה כמי הוי לבעליה וכשמחזירה

האשה מיד שקנאם כמי הוי העבדים על אחריות עליו שקבל

דמי ונ"ל לה, שמכרם כמי הוי לה ומחזירם וכשמגרשה

הגר ומת גר של ביתו לשמור מלאה באחריות עליו שקיבל

הגר שמת שעה באותה בבית היה לא שומר דאותו אע"ג

קבלת כי הגר בנכסי לזכות יכול אחר ואין הגר בית לו נקנה

ממש. כקניין הוי אחריות

וכו'גמרא אשה שנשא לכהן בתוס'מנין qxi`yכתוב d"d

`lerc meyn dlk` `l opaxcn dqex`c meyn `yp hwp `l`

oetnq meyn e`דרשא קא קראי ברייתא האי הא ותימה

דאע"ג ונ"ל דרבנן. גזרות ולא תורה דין לפרושי ואתיא

קנתה אם מ"מ מדאורייתא בתרומה אוכלת אשה דהמקדש

שכותבין נשואין שעת עד בתרומה אוכלין עבדיה אין עבדים

ברזל צאן כעבדי חלקם עבדיה כל לו מכנסת והיא כתובה

דבאותה אוכלין אינן ארוסה כשהיא אבל מלוג כעבדי וחלקם

מפורשת משנה והיא בהן שייכות שום לבעל אין עדיין שעה

במתניתין micarדקתני el 'dqipkde' odkl zqipy l`xyi za

dnexza elk`i el` ixd lfxa o`v icar oia beln icar oia

מלוג כעבדי עבדים אותם את לו שהכניסה דוקא למדת הא

בהן חלק לו שאין עמו התנתה אם אבל ברזל צאן כעבדי או

קניינו קאמר דקרא ואע"ג אוכלין אינם לו הכניסתם ולא

בהן חלק לכהן ויש קניין שקנה קניינו היינו אוכל קנין שקנה

כגון אוכלין אינן בהן חלק לכהן ואין קניין שקנה קניינו אבל

דכיון בתרומה אוכל אכתי לחירות דיצא אע"ג עבדו המפקיר

אבל בתרומה אכיל לכהן קנוי וגופו הוא שחרור גט דמעוכב

דאין בתרומה אוכלין אינן אחרים עבדים יקנה אם עבד אותו

אצלו. עובדין ואינן עבדים באותם שייכות שום לכהן

יקנה*** כי וכהן שנאמר וכו' אשה שנשא לכהן מנין

דרישוגו' דקרא ytp"רישא dpwi ik odke"או אשה קנה אם

בתרומה, אוכלים הם הרי שקנתהעבדים לאשתו ומנין

וגו' יקנה כי וכהן שנאמר וכו' דרישעבדים "ytpסיפא
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"etqk oipwודרשהו ytp'סרסהו etqk oipw' dpwi ik odkeקנין'

אוכלת נפש אותה 'נפש' שקנו - ועבדיו אשתו כגון - כספו'

בתרומה.

להו כאיב פומייהו לאכולהתם תיאבון לו שיש בריא אדם

לו כואב פיו רק האוכל את בתוכה להכיל יכולה כיבתו ואף

פיו על מדלג הוא הרי שם דרך לעבור יכול האוכל ואין

ואינו חולה גופו שכל מי אבל לגרונו ישר האוכל את ומעביר

מה כלל. לאוכל מתקרב ואינו תקנה שום לו אין לאכול יכול

לגמרי כהונה מדין שיצאה מפני הוא אוכלת אינה שחללה

אוכל ואינו חולה גופו שכל למי דדמיא מאכילה אינה ולפיכך

מדין יצאו לא וטמא ערל אבל גרונו, דרך ולא פיו דרך לא

מפני זה צדדית סיבה איזו מפני לאכול יכולין אינן רק כהונה

ויכול בריא גופו שכל למי ודמיין טומאתו מפני וזה ערלותו

דרך האוכל את להעביר אפשר ואי לו כואב פיו רק לאכול

שאין וטמא ערל אף גרונו דרך ומעבירו פיו על ומדלג פיו

עבדיהן. דרך התרומה מעבירין בעצמן לאכול יכולין

אצלו היא שקדשניזונה קידושין ואין אצלו אני זונה כלומר

לשמש רוצה דאינה עמו מלשמש תמנע כן ומפני כלל תופסין

אתיכזונה היא.לאפוקהבעלההלכך דמורדת

אכלי להאי ליה אינסּבי נשא דבי בתרומה אכלי ְְֲִִִָמעיקרא

למלתא לי הדרי והשתא דגבראי קמייתא(כצ"ל)בתרומה ֲִָ

היו לשון עילגי בבל יושבי הארמים לנקדם. צריך כך

כמו מילה סוף של אותיות ובפרט אותיות הרבה ומשמיטין

ikd,'הכין' של 'לכון',eklקיצור של שלedlקיצור קיצור

כאןicin'להון', אף כיו"ב. והרבה 'מידעם', של `ilkקיצור

'אכלית' של 'אינסבית'`iaqpiקיצור של קיצורixcdקיצור

פירושו אלא אכלית של קיצור אינו אכלי אבל 'הדרית', ֵשל

אבל חזרו. פירושו הדרי נישאו פירושו אינסבי וכן ֵֵאכלו

גורס היה אינסּבירש"י נשא דבי בתרומה אכלי ְְִִֵמעיקרא

למילתא הדרי והשתא דגבראי בתרומה אכלי להאי ֵֵליה

וכו'קמייתא אוכלין היו עבדי מעיקרא כלומר בעבדיה וקאי

גורס היה ולא קמייתא למילתא עבדי הדרי הדריוהשתא

קמייתא למילתא קמייתאאלא"לי" למילתא .הדרי

רבנן פליגי לא כלומרבאלמנותאצ"ל"באלמנותה"

דבר. שם והוא ְְְַּבאלמנּות

מי עם כמוהדין הוא סברא לשון eke''דין' dne `ed oice

מן זו הלכה קבלו לא אמי רבי ובין יהודה רב דבין כיון

סברא אלא ממש הלכה בזה קובעים אינם לכן רבהראשונים

עמה הדין אמר כמותהיהודה הולכת אמיהסברא ורבי

עמו הדין איןאמר ממש הלכה אבל כמותו הולכת הסברא

מסתבר אם עמה הדין דאמר יהודה לרב דאפילו ונפק"מ כאן.

שהיתה שבזמן כגון אביה בית לשבח חשה לא דהאשה לדיין

אלא לה נותן אין שימכרנו מבעלה האשה בקשה בעלה תחת

אמי לרבי ואפילו אזלינן, דמיסתברא מילתא דבתר דמים

הללו בנכסים או שבכלים לדיין מסתבר אם עמו הדין דאמר

משפחת שם הכלים על שחקוק כגון גדול אביה בית שבח יש

ואינן אביה בית לשדות סמוכות שדות שאותם או אביה

בעינם. לה מחזירם הבעל לשדות כלל סמוכות

ד"ה אמורש"י אם "הרי" קיים והבן וכו' ממזר והרי

כצ"ל.

עצמהתוד"ה האשה מכח דאכלי דהו"א וכו' מנין

נעשיתשאוכלת לכהן שנישאת כיון ישראל דבת דהו"א

אוכלת מבעלה הנאה מודרת היתה ואפילו בעצמה כהנת

אלא כן ואינו עצמה, מכח אלא אכלה מכוחו דלאו בתרומה

היא דכהן דקנין משום הוא שאוכלת ומה היא ישראלית

מודרת היתה ואם קנין שקנה קניינו משום אכלי ועבדיה

בתרומה. אכלה לא מבעלה הנאה

מילתאד"ה "דאכולה" למימר איכא וכו' מעתה אלא

כצ"ל.פריך

ע"ב הווגמראסו דידה אביה בית שבח ישמשום

מת אם ולפי"ז הם שלה לכן אביה בית כבוד משום מפרשים

אביה מצד קרובים שאר ולא דודים או אחים לה ואין אביה

דהכי לי נראה אבל אביה. בית כבוד הכא דליכא עמו הדין

הוופירושו דידה אביה בית שבח דבאחריותמשום אע"ג

אלא בעלה דפלוני שדות להו קרו לא אינשי מ"מ הן הבעל

ויפים טובים פירות מוציאה וכשהשדה אביה דפלוני שדות

כמה אביה פלוני של שדותיו ראו ואומרים האב את משבחין

הוו, ממש דבעל ברשותיה לאו הלכך יפות אמיהן ורבי

וכו' מתו אם מר דאמר כיון עמו הדין כיוןאמר

*** דמו. ממש כשלו הן בעל של שבחדבאחריותו משום

"הוו" דידה אביה וברא"שבית ברי"ף הוא וכן כצ"ל

*** ראשונים. וחייבובשאר הואיל וכו' מר דאמר כיון

נינהו" "דידיה יאכלו דצ"ל.באחריותן נראה כך
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מחייב מי דמיה ובנפחת "ובכחשה" גירסתבאונסיה כן

יב. סימן הריטב"א שו"ת עיין רש"י

לאשה לא אבל לאיש ועין בשן כאיוצאין (שמות כתיב

zgzכז) epglyi iytgl liti 'ezn`' oy e` 'ecar' oy m`e

epyואמתו עבדו אלמא לאיש ועין בשן דיוצאין דאמרת וכיון

לאשה לא אבל דאמרת וכיון בעליהם והוא מיקרו דאיש

דאשה. ואמתו עבדו מיקרו לא אלמא

שניהם dfפירש"ימכרו e` df e`דכוונתו נראה לכאורה

דלש וקשה האשה. או הבעל או לאלומר שניהם מכרו ון

או הבעל או רש"י כוונת דאי ועו"ק זה, או זה או משמע

משמע זה' או זה 'או אבל הוא או היא או למימר ה"ל האשה

אם הא שניהם" "מכרו קמ"ל מאי ועו"ק אנכסים, דקאי

דכיון הלקוחות מיד מוציא דהבעל פשיטא האשה מכרה

קתני הא ועוד קיימי, ברשותיה בכתובתה לו דהכניסתם

רשב"גבברייתא לפני מעשה היה דמכרוזה אמרת ואי

מאי מובן אינו האשה או הבעל או היינו היהשניהם 'זה'

רשב"ג לפני ואמרמעשה שמכרה באשה היה מעשה אי

מוציא הבעל נמי הבעל מכר דאם מנלן מוציא דהבעל רשב"ג

היה זה שניהם מכרו קתני אמאי הבעל במכר היה מעשה ואי

מעשה היה זה הבעל מכר למימר ה"ל רשב"ג לפני מעשה

בהו ואמר ברישא דקתני מילי אתרי דקאי ונ"ל רשב"ג. לפני

ימכור לא למכור הבעל רצה 'אםדאם לבעלה שום המכנסת

הכניס אפילו אלא עוד ולא ימכור' לא למכור הבעל רצה

ימכור' לא למכור הבעל רצה 'אם משלו שום וקתנילה

לפרנסהבסיפא שניהם השוםמכרו את ראובן מכר כלומר

הוא שהכניס השום את שמעון ומכר אשתו לו שהכניסה

משלו רשב"גלאשתו לפני מעשה היה לפניוזה שבאו

ושמעון אשתו לו שהכניסה שום שמכר שוםראובן שמכר

לאשתו הוא מידשהכניס מוציא הבעל רשב"ג ואמר

דפירשהלקוחות רש"י דאף לי ונראה שניהם, dfמכרו e`

df e`שהכניסה שום חד אנכסים שניהם דקאי נתכוון לכך

דקתני והא לאשתו. הוא שהכניס שום וחד אשתו לפרנסהלו

eiyinyzפירש"י ilk xken mc` oi`y hwp `zlinc `gxe`

zepefnl `l`אמאי לה הוקשה עצמה דהברייתא נראה ולי ,

'לפרנסה'קתני שניהם ותומכרו שניהם מכרו למימר ה"ל

ומתרצת רשב"גלא לפני מעשה היה לאו'זה' כלומר

רשב"ג לפני מעשה היה זה מיהו לפרנסה מכרו אם דוקא

'לפרנסה'. שניהם מכרו קתני ולכך לפרנסה דמכרו

אמי דרבי כוותיה לאוהתניא אמי ורבי יהודה דרב כיון

סברא דהיינו עמה' 'הדין או עמו' 'הדין אלא 'הלכה' אמרו

פוסק נחמן רב היאך סוע"א לעיל axkכדפירשנו 'dkld'

dcediכרבי ודלא יהודה כרב ברייתא אשכחנא אי ובשלמא ,

יהודה דרב אע"ג יהודה כרב הלכה פסקינן הוה ודאי אמי

כיון מיהו קאמר מסתברא אלא הלכה אמר לא עצמו

אמרת אמאי אמי כרבי נמי דמיתניא ברייתא דאשכחנא

dcedi axk 'dkld'.והתניא נחמן לרב רבא כוותיאinpא"ל

אמי דתניא,דרבי אמיinpאע"ג דרבי .כוותיה

יהודה*** דרב "טעמיה" אמימסתברא דרבי ואע"ג כצ"ל

לעיל. ספרא רב דחהו כבר ממתניתין ודייק סברא אמר נמי

"לגברה" ליה ***"דעיילא" דמילתאכצ"ל. איצטלא

מכסים היו נולד הגדי שהיה שמיד ונקי לבן צמר של מעיל

עד לבן נשאר צמרו והיה צמרו יטנף שלא בעור גופו את

ע"א נד בשבת כדאמרינן `ezeהגז oipakny zepeak i`n

xa iaia ax xn` oal xnv i`n oal xnvk z`y opzck zlinl

zlinl eze` oipakny enei oa iwp xnvk iia`.

גוביינא דמחוסר יהודה רב מודה לא נשרףמי אם

יכולין ואינם דמיו לה ליתן חייבין בעלה מות אחר האיצטלא

שלך להיות האיצטלא וחזר בעליך מת כבר הא לה לומר

אותו גביתי שלא זמן כל להו אמרה אלא נשרף וברשותיך

שלי, להיות חזר גוביינאלא דמחוסר אונסיןוכיון לעניין

הילכך האיצטלא יאנס אם כלום מפסידה האשה שאין

קאי קאי"ברשותייהו" דיתמי ברשות כלומר כצ"ל

יד) כז (ויקרא כתיב להקדישו. `zהאיצטלא yicwi ik yi`e

eziaע"ב סט בב"ק ezeyxaודרשינן lk s` ezeyxa ezia dn

איצטלא האי ברשותו, שאינו דבר מקדיש אדם שאין מלמד

לכאורה הוי דידה דאמר יהודה כרב והלכה הבעל דמית כיון

יכולין אינם והם קאי דברשותה להקדישו יכולה היא

הדר הבעל דמת דכיון קאי ברשותייהו דלאו להקדישו

הוא גוביינא דמחוסר יהודה רב דמודה כיון מיהו לאשתו,

אלא קאי ברשותה לאו יאנס אם כלום מפסדת אינה והאשה

והיא להקדישו יכולין הם אדרבה וא"כ דיתמי ברשותייהו

מ"מ קאי דברשותייהו אע"ג וא"ת להקדישו. יכולה אינה

ודרשינן עליה שיעבודא לאשה לה אית דהא הוא דידהו לאו

ע"ב ס"ח elyבב"ק lk s` ely ezia dnאדם שאין מלמד

תירוץ לגמרי, שלו שאינו דבר דאמרמקדיש לטעמיה רבא

שיעבוד מידי מפקיעין ושחרור חמץ הקדש דסבררבא
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עליה שיעבוד לה דאית ואע"ג הוא כלום לאו שיעבוד רבא

דיתמי. ממונא שפיר מיקרי

ד"ה לשיעבודה"רש"י "ליה ומפקע וכו' מודה לא מי

דמי כצ"ל.ויהבי

בהתוד"ה לך אין טמאה תרומה אף וכו' יאכילנה לא

דהיינו "הנאתה" ***בא"דעיקר שלכצ"ל. הנאה דאסור

משום "והיינו" ***בא"דכילוי ילפינןכצ"ל. דהדר

כמו ולא מטמא" טהור ***בא"ד"טבל נמיכצ"ל. הכי

בתרומה "זר" לאסור דילפינןילפינן היכי כי כלומר

נמי הכי לזר בין לכהן בין כילוי של הנאה בטבל לאסור

שהיה דאיסור בתרומה לזר כילוי של הנאה לאסור ילפינן

לכהן. אלא הרמה משעת הותר ולא בו נשאר לזר

רביתד"ה משום וכו' כהן לשלםאבל עמו שהתנה דכיון

עבור לו שמשלם מה ולכן כמלוה גביה הויא אונסיה לו

***בא"ד רבית. הוי נשךשכירותה איזהו בפרק כדמוכח

הוא וכן ע"ב סט להיות צריך ואולי ע"א סד דף ציין המדפיס

הרא"ש. בתוס'

שאיןד"ה "הכא" אבל חרי מבני וכו' מוציא הבעל

לסלקה כצ"ל.יכולים

ע"א בכתובתהגמראסז למישקל דמטיא היכא ה"מ

משיעבודה יצא לאשלא ומישקל דמי מיתן כגוןאבל

אלא שיעבוד לה ואין אלפים שני על ועמדו דמיהם ששבחו

דהשני הו"א לו הכניסה בלבד אלפים שני דהא מהם אחד על

תועיל ולא עליו לה אין שיעבודא אפילו דהא הוא לגמרי שלו

אביה, בית דשבח אתרוייהוקמ"לסברא לה אית דשיעבודא

אלף. על ויעמדו דמיהם ויפחתו יחזרו דשמא

עוברמשנה של חלקו מפני בתרומה עבדיה יאכלו לא

חלק לעובר ויש הבעל דיורשי דהוו מיירי ברזל צאן בעבדי

ואוכלים הם האשה דשל יאכלו מלוג עבדי אבל בהם

בברייתא מפורש והכי הבעל יורשי בשביל ולא בשבילה

עבדי אף מעוברת והניחה ממנו בנים לה היו לא ואם בגמרא,

דעובר אוכלת אינה עצמה היא ואפילו אוכלין אינם מלוג

ומשמע בתרומה' עבדיה יאכלו 'לא דקתני והא מאכיל אינו

בנים לה והיו מעוברת בהניחה מיירי אוכלת עצמה היא אבל

*** ממנו. מאכילאחרים ואינו פוסל כהןשהעובר בת

מלשוב פוסלה העובר מעוברת והניחה ומת לישראל נשואה

ומת לכהן נשואה ישראל ובת אביה בית בתרומת לאכול

שמת כהן וכן העובר בשביל אוכלת אינה מעוברת והניחה

אוכלין העבדים אין עבדים והניח מעוברת אשתו והניח

הכא תני אמאי וקשה העובר. פוסלבשביל אינושהעובר הא

מאכיל', אינו ש'העובר אלא למיתני ה"ל ולא לכאן עניין

כהן בת פי' פוסל' 'שהעובר דקי"ל כיון פירושו דהכי ונ"ל

פוסל העובר מעוברת והניחה ומת לישראל נשואה שהיתה

עובר תרומה לעניין ש"מ אביה בית לתרומת מלשוב אותה

מעוברת אשתו והניח בנים לו שהיו הכא אף א"כ דמי כילוד

'אינו דעובר דקי"ל וכיון יורש וחשיב דמי כילוד עובר

והניחה ומת לכהן נשואה ישראל בת היתה אם פי' מאכיל'

העו בשביל אוכלת אינה אינומעוברת נמי הכי א"כ בר

העבדים. את מאכיל

היינוגמרא וכו' יוסי דרבי "טעמיה" להו איבעיא

יוסי דרבי ***"טעמיה מאכילכצ"ל. ילוד אמר יוסף רב

מאכיל אינו ילוד כצ"ל."שאינו"

עובר דקסבר משום יוסי דרבי טעמיה היינו רבה אמר

הוא זר זרה ילודבמעי שאינו מאכיל ילוד משום אמרת דאי

ואמאי דמי כילוד לאו עובר תרומה לעניין ש"מ מאכיל אינו

ע"כ אלא מעוברת והניחה ומת לישראל כהן בבת פוסל עובר

טעמא אוכלת אינה לכהן ישראל שבת ומה דמי כילוד עובר

הוא. זר אמו במעי דעובר משום ילודהוי אמר יוסף רב

מאכיל אינו ילוד שאינו הוימאכיל דטעמא אמרת דאי

דקתני הא הוא זר זרה במעי דעובר lqetמשום xaerdy

lik`n epi`eהוי פוסל' 'שהעובר דהא טעמא מחד הוי לא

דעובר משום מאכיל' 'ואינו דמי כילוד דעובר משום טעמא

טעמא מחד הוי יוסף רב פירוש לפי אבל הוא, זר זרה במעי

לאו דעובר מאכיל' 'ואינו דמי כילוד דעובר פוסל' 'שהעובר

לשני התורה בה החמירה ולפיכך חמורה דתרומה דמי כילוד

בת אכלה ולא דמי כילוד לאו עובר לכהן ישראל בת צדדין

אכלה. ולא דמי כילוד עובר לישראל כהן

שמעתי לא וזו שמעתי זו דקא"ל ישראלהיינו בת פירש"י

כהן בת אבל מאכיל ואינו הוא וזר זרה במעי עובר הוי לכהן

לי וקשה ומאכיל, זר הוי ולא כהנת במעי עובר הוי לכהן

מאכיל. אינו וזו למימר ה"ל שמעתי' לא 'וזו קאמר אמאי

משום הוי דטעמא מרבותיו שמע יוסי דרבי דאע"ג ונ"ל

דילמא יוסי לרבי ליה מיספקא הוא זר זרה במעי דעובר

לפיכך לכהן ישראל בבת היה לפניהם שבא דמעשה משום
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דעובר דס"ל דכיון זר זרה במעי דעובר משום טעמא יהבי

ילוד שאינו מאכיל דילוד טעמא שייך לא הוא זר זרה במעי

במעי דאפילו לכהן כהן בת כגון כהן בילוד אלא מאכיל אינו

שאינו מאכיל דילוד משום אלא וליכא זר ואינו הוא כהן אמו

מאכיל אינו מעיקרא לכהן ישראל בת אבל מאכיל אינו ילוד

ילוד שאינו מאכיל ילוד ביה למימר שייך ולא הוא דזר משום

אין נמי לכהן כהן בת דאפילו נמי הכי אין אבל מאכיל אינו

ילוד שאינו מאכיל דילוד טעמא נמי דאיכא מאכיל עוברה

קא"ל לפיכך מאכיל, שמעתיאינו לא וזו שמעתי זו

לא אנא מיהו אוכלין עבדיה אין נמי לכהן כהן בת דדילמא

מידי. בה ילודשמעית שאינו מאכיל ילוד אמרת אי אלא

שמעתי לא וזו שמעתי זו מאי מאכיל מיספקאאינו אמאי

לכהן כהן בבת היאליה שמעאיהי לכהן ישראל דבבת כיון

אינו ילוד שאינו מאכיל דילוד משום מאכיל דאינו מרבותיו

ספיקא ומאי לכהן כהן בבת נמי שייך טעמא האי מאכיל

*** הכא. ילודאיכא "שאינו" מאכיל ילוד אמרת אי אלא

מאכיל כצ"ל."אינו"

וכו' אומרים חכמים אבל יוסי רבי דברי דקתניזו והא

eke'במתניתין l`xyi za lr epl zcrdy xg`n el exn`לא

כדאמר יוסי דרבי טעמיה דמסתבר משום אלא עמו שהסכימו

על אלא העדת שלא דאף לו ואמרו בדבריו דנו לפיכך לקמן

שעיינו אחר מיהו הדין, הוא כהן בת אף לכהן ישראל בת

יאכלו ישראל בת ובין כהן בת ובין דבריו קבלו לא בדבר

*** בתרומה. איןעבדיה בנים משום אוכלים בנים לו יש

משום אוכלים אחים לו אין אחים משום אוכלים בנים לו

כולה בניםמשפחה לו אין בקיצור למימר ה"ל לכאורה

לומר רצה אלא כולה משפחה משום בניםאוכלים לו יש

בנים משום הבניםאוכלים שאם ונפק"מ אחים משום ולא

כשרים כהנים דהאחים אע"ג אוכלין העבדים אין איןחללים

אחים משום אוכלין בנים המשפחהלו שאר משום ולא

כהן של יורשו שהוא הוברר הרי חי יולד לבסוף אם דממ"נ

לא לעובר המזכה סברי דחכמים (ואע"ג בשבילו ואוכלין

אמרינן עובר נמי ואיכא בנים שאר דאיכא היכא הנ"מ קנה

עובר רק דאיכא הכא אבל קנה לא והעובר קנו הילודים

שהוא והוברר עובר האי נולד ולבסוף אחרים בנים וליכא

לאו דאי זה ירש הכהן מיתת משעת ודאי הכהן של היורש

ואמאי כהן של אחיו ירשוהו הכהן מיתת שמשעת נמצא הכי

ותועבר כדין שירשו ירושתם מהם תלקח זה שנולד אחר

להאכיל ראויים והם יורשים האחים הרי נפל יהיה ואם לזה)

אוכלים העבדים אין חללים האחים שאם ונפק"מ תרומה

כשרים, כהנים המשפחה דשאר אוכליםאע"ג אחים לו אין

כולה משפחה שיורשומשום קרוב הקרוב משום כלומר

כשר כהן והוא יורשו הקרוב הרי נפל יהיה אם דממ"נ

אינם חלל ליורשו הראוי קרוב אותו שאם ונפק"מ ומאכיל

מיתמה ***וקא כשרים. קרובים דאיכא אע"ג זואוכלים

ליה סבירא דבעלמאולא דאע"ג לאשמועינן שמואל ואתא

אין הכא ע"ב מו בעירובין כדאמר מחבריו יוסי כרבי הלכה

*** כחכמים. אלא יוסי כרבי היה.בגדתאההלכה בגדד מן

'בגדת' קראוה שבתחילה משום בגדדאה קראוהו שלא ומה

שאינו מי כי בגדד קרואה ואח"כ יושבת היא הנהר בגדת כי

שומע אתה וכן ת' באות ד' אות לו מתחלף בלשונו מדקדק

כאן אף ולמדתם במקום בניכם את אותם 'ולמתתם' קוראים

*** בגדד. במקום בגדד בד' ת' להם לינתחלפה אייתי פוק

וכו' באנפייהו לך "ואימא" עשרה הואבי וכן כצ"ל

תרלז רמז אמור ובילקו"ש ע"א צב ובזבחים ע"ב ז בכתובות

סימן פ"ט בתרא בבא וברא"ש ע"א סו בתרא בבא וברי"ף

פירש"י עשרהה. xacdבי z` mqxtlדבתלת תימה והוא

ע"א טז בערכין כדאמרינן מילתא פרסומי zlin`הוי lk

i`n `yia `pyil meyn da zil `zlz it`a `xn`zinc

dil zi` `xag jxagc `xage dil zi` `xag jxag `nrh

אלא הוא פרסום משום לאו דעשרה ונ"ל עשרה, בעי ואמאי

מרבותיו קיבל שכך בפניו להעיד שרצה שכינה משום

ושכינה עשרה שיביא ביקש לפיכך קנה לעובר דהמזכה

לא בשלושה אבל ע"א ו בברכות כדאמרינן בהדייהו אתיא

כדאמר זמן כמה באורייתא ועסקי דיתבי עד שכינה אתיא

*** קנההתם. לעובר המזכה באנפייהו לך zklde`ואימא

dpw `l xaerl dkfnd*** ע"ב. ז מאיכתובות וס"ל זו אלא

אתאקמ"ל ואי יוסי', רבי 'דברי במתניתין קתני בהדיא הא

כוותיה הלכתא עליה רבנן דפליגי דאע"ג לאשמועינן שמואל

כדאמר מחבריו יוסי כרבי הלכה מקום בכל הא קמ"ל מאי

לאשמועינן אתא שמואל ומשני ע"ב. מו דפליגיבעירובין

עליה קתנירבנן lrדבמתניתין epl zcrdy xg`n el exn`

`l zxaern dgipde zne odkl odk za s` odkl l`xyi za

xaer ly ewlg iptn dicar elk`iחכמים דקבלו ומשמע

לא דבין ואע"ג עליה, דפליגי קמ"ל עליה פליגי ולא דבריו

איכא מ"מ יוסי כרבי הלכה עליה פליגי ובין עליה פליגי

רבנן דקאמרי הא א"כ עליה פליגי לא דאי xg`nנפק"מ

elk`i `l odkl odk za s` odkl l`xyi za lr epl zcrdy
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dnexza dicarכיצד שמע לא יוסי דרבי דאע"ג הלכתא הכי

במקום כוותייהו והלכתא ס"ל הכי רבנן מ"מ כהן בבת הלכה

עליה רבנן פליגי אי אבל הלכה כיצד שמע לא יוסי שרבי

וחכמים בהא שמע לא יוסי דרבי הכי הלכה אין יוסי דרבי

ליה. קאמרו דבריו לפי אלא הכי להו סבירא לא

וכו' עדות זו זכאי רבי מתיב פליגי הב"חומי בהגהות

וכו'הגיה עדות זו זכאי רבי והאמר פליגי הגיהומי וטוב

שהיה קשה הלשון הגהתו לפי מיהו הוא תנא זכאי רבי כי

צריך ואולי וכו' עדות זו זכאי רבי אמר והתניא לומר צריך

וכו'להגיה עדות זו זכאי רבי אמר הלשוןמתיבי ונתיישבה

מצאתי תדש"ן בשנת ועתה תדמ"ש. בשנת כתבתי כך היטב

אביי אמר ד"ה ע"א קמב בתרא בבא הרשב"א בחידושי

בהדיא זכאידגריס רבי עלמתיב ברדב"ז מצאתי וכן

תנא זכאי דרבי ואע"ג ה"ד, פ"ח תרומות הלכות הרמב"ם

היה מ"מ אחרים מקומות ועוד ע"ב כה בברכות כדאיתא הוא

כדאיתא יוחנן דרבי תלמידו זכאי רבי ששמו אמורא גם

זכאי רבי גם והיה ע"א סב ובסנהדרין ע"ב ט בעירובין

מר של בדורו האמוראים תקופת בתחילת קדמון אמורא

ושניהם ע"א ע ובסנהדרין ע"א פז בכתובות כדאיתא עוקבא

זכאי רב ושמו בבלי אמורא גם והיה ארצישראלים אמוראים

*** ע"ב. מב ובב"ב ע"א מט בעירובין רבכדאיתא אמר

וכו' וקבלו קתני מי סימן"אשי" פ"ט בתרא בבא ברא"ש

גריס וכו'ו וקבלו קתני מי "רב" וקבלו.אמר קתני מי

טעמיה דמסתבר קתני לו משמעוהודו לו' 'הודו פירוש

כיון והא ואבטליון שמעיה אמרו שכך האמת שכן לו הודו

שמעיה אמרו שכך בפניהם להעיד הוצרך יוסי דרבי

הם עתה וכיצד זה דבר ידעו לא שחכמים משמע ואבטליון

וקבלו למיתני וה"ל ואבטליון שמעיה אמרו שכך לו מודים

שהיו כיון אלא דבריו קבלו לא ש"מ הכי קתני ומדלא דבריו

עבדיה שיאכלו בהיפך ואבטליון שמעיה מפי שהעידו מי

בתרומה עבדיה יאכלו שלא מפיהם העיד יוסי ורבי בתרומה

שדבריו יוסי לרבי לו' 'הודו חכמים לפני הדברים כשנשמעו

לפי דבריו קבלו לא מיהו האחרים מעדות יותר מסתברים

הרבים. עדות וקבלו ההיפך העידו שרבים

אוכלת שהיא כדרך אוכלים מלוג היאעבדי אם כלומר

היא הרי הם ממנה שהניח בנים אותם אם כיצד, אוכלת.

לא שהניח בנים אותם ואם אכלי, מלוג עבדי ואף אוכלת

היא בעלמא מעוברת אלא ממנו בנים לה אין והיא הם ממנה

אוכלים. אינם מלוג עבדי ואף אוכלת אינה היא הרי

יאכלו "זכרים" אומר יאכלו,רשב"י לא נקבות צ"לכולן

***זכר פסלה. נמי דנקבה חדא קאמר ועוד וא"תחדא ,

של כולן העבדים ונמצאו לחלקו נכסים שאר לעובר נברור

במקוםהנולדים לבנות ואין זכר עובר ימצא שמא ועוד

כלום ***הבן עובר. והאיכא יאכלו .זכרצ"ל"זכרים"

ד"ה יאכילורש"י ביה קרי וכו' מעוברת מדוהניחה נדה

***ד"ה "היאך"ע"א. מאכיל וכו' לכהן כהן בת אף

***ד"האיןצ"להעבדים יוסף. בנימוקי הוא בשבילוכן

הקרוב זוכה העובר נולד שלא זמן וכל וכו' משפחה

בגינו ואוכלים כהן רש"י"בירושת" דברי ומ"מ כצ"ל

ירשו לא העובר נולד לא דעדיין אע"ג ודאי דהא תמוהים

העובר שנולד דאחר ועוד מפילים אין דרובא כלום הקרובים

לאכול ראויים העבדים היו ולא כלום ירשו שלא הוברר

הברייתא פירוש אבל עבדיהם, היו לא שמעולם בשבילם

בשביל אוכלים הרי תפיל לא אם העבדים אכלי נפשך דממה

עבדיו שמעיקרא הוברר הרי נולד שלבסוף דכיון עובר אותו

לעובר המזכה סברי דחכמים (ואע"ג אביו את ירש שהוא הם

והעובר קנו הילודים אמרינן בנים עוד כשיש היינו קנה לא

העובר נולד ולבסוף אחרים בנים דליכא הכא אבל קנה לא

שלו כהן מיתת משעת ודאי כהן של היורש שהוא והוברר

העבדים ויאכלו אותו ירשו הכהן קרובי הרי תפיל ואם הם)

***ד"ה בגמרא. שפירשתי וכמו שםבשבילם וכו' בגדתאה

בבבל "הוא" ***ד"המקום כולןכצ"ל. ל"ג זכרים כולן

יאכלו "זכר" ה"ג כצ"ל.אלא

פוסלתוד"ה שהעובר לפרש נראה מאכיל ואין פוסל

אביו נולדובעבדי שכבר בנים עוד לו שהיו אפילו ומיירי

אמו את מאכיל זה.ואין עובר אלא בנים לה היה כשלא

העבדים היו זה עובר דאילולא 'פוסל' קתני עבדים גבי ולהכי

קתני אמו גבי אבל מלאכול, ופסלינהו עובר ואתי אוכלין

דאין אוכלת היתה שלא כ"ש זה עובר דאילולא מאכיל' 'ואין

מכהן עובר לה דאית דאע"ג ואשמועינן מכהן בנים לה

מאכיל. אינו אאמוהעובר מילתא כולה פירש ובקונטרס

lqet xaerdyזה עובר דאילולא לישראל שנישאת כהן בת

לה, ופסיל עובר ואתי אוכלת lik`nהיתה epi`eישראל בת

ואשמועינן אוכלת היתה שלא כ"ש זה עובר דאילולא לכהן

מאכיל. אינו העובר מכהן עובר לה דאית דאע"ג

ע"ב תקנתאגמראסז "להו" הואדעבדינן וכן כצ"ל

בחידושי הוא וכן שבאו יתומים ד"ה ע"א מב קדושין בתוס'
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דליכלו היכי כי תקנתא לעבדים עבדינן ור"ל הכא, הרמב"ן

וי"מ תקנתאדעבדינןתרומה. יצטרכולהו שלא ליתומים

היקרים. חולין עבדיהם את להאכיל

להם מעמידין ב"ד אביהם בנכסי לחלוק שבאו יתומים

וכו' יתומיםאפוטרופוס אלא שם היו לא אפילו פירש"י

וכל ויתום יתום לכל אפוטרופוס מעמידין דין בית קטנים

חדא מאוד קשה והוא יפה. חלק שלו ליתום בורר אפוטרופוס

ישאירוה ולא הנחלה את יחלקו למה גדולים שם שאין כיון

דקתני ועוד בשותפות, 'להםלכולם מעמידין ב"ד

ועודאפוטרופוס' אחד, אפוטרופוס יחד לכולם משמע

יפהדקתני חלק 'להם' ובורר משמעאפוטרופוס

דכולהו כיון ועוד יתומים, כמה על ממונה אחד אפוטרופוס

מאי אפוטרופוס ליה אית יתום וכל קטנים ובורריתומים

יפה' 'חלק יברורלהם אפוטרופוס שכל לה משכחת היכי

שהוא אחד חלק רק יש הא יפה הכי החלק את שלו ליתום

דוקא מפרש ה"ד נחלות מהלכות פ"י הרמב"ם אבל יפה. הכי

וחיישינן לחלוק רוצים והגדולים וקטנים גדולים שם כשהיו

להם מעמידין אז הקטנים חלק יקפחו הגדולים שמא

יפה חלק להם ובורר יחד הקטנים היתומים לכל אפוטרופוס

את דמעדיפינן האפוטרופוס עיני ראות לפי שבנכסים

היפה החלק את לברור הזכות שלהם הקטנים היתומים

*** שפיר. מדוייק הכל ואתי למחותלעצמן יכולין הגדילו

ובין רע חלק להם וברר טעה שהאפוטרופוס טוענים אם בין

ולקח הנכסים בשומת טעה שהאפוטרופוס טוענים אם

מגעת הטעות אין ואפילו להם המגיע משווי פחות לחלקם

אפילו המקח לבטל יכולין הם קטנים דיתומים דכיון לשתות

למחות יכולין הגדילו דאם דכיון ונ"ל משתות. פחות על

עד חלקו למכור רשאי מהם אחד כל אין המקח ולבטל

בנקאי שומר משה הרב אהובנו וידידנו אחיו, כל שיגדילו

שאר אין חלקן מכרו ואם חלקן למכור דיכולין אמר הי"ו

יכולין אלא שנמכר חלק אותו על למחות יכולין היתומים

דיכולין אמר יצ"ו הרב ומורי שנשאר, מה על רק למחות

ויזכו שנמכר חלק אותו על היתומים שאר ימחו ואם למכור

אית קלא דיתומים הלקוחות מן יוציאו לידיהם לקבלו בדין

שאר ושמא הם קטנים יתומים דהמוכרים ידע והקונה להו

החלוקה. על ימחו אמרהיתומים דידיה נחמן (כצ"ל)ורב

למחות יכולין אין טעההגדילו שהאפוטרופוס טוענים אם

ולקח הנכס בשומת שטעה טוענים או רע חלק להם וברר

הטעות שתהיה והוא להם ראוי שהיה ממה פחות לחלקם

נחמן רב מודה שתות הטעות היתה אם אבל משתות פחות

נחלות מהלכות פ"י רמב"ם החלוקה ולבטל למחות שיכולין

יפהה"ד. ב"ד כח מה והיודא"כ גדולים היתומים היו שאם

לעצמן ולקחו שטעו סבורין היו זמן ואחר בעצמן חולקין

(פחות להם המגיע משווי פחות לעצמן לקחו או רע חלק

שב"ד והשתא החלוקה ולבטל למחות יכולין היו לא משתות)

יותר חכם אדם אלא אדם סתם ממנים ואין גדול להם מינו

גדולים, כסתם לפחות ב"ד כח יהא לא הרבה ונאמן המצוי מן

דקאמר יפהוהיינו ב"ד כח מה אמרתדא"כ דאי כלומר

אינשי ואתו גדולים מסתם פחות ב"ד כח נמצא למחות יכולין

הטעות היתה אם אבל חורבא, מינה ונפיק בב"ד לזלזולי

למימר ליכא דהשתא החלוקה ולבטל למחות יכולין שתות

היו אפילו דהא ב"ד בזיון הכא דליכא יפה ב"ד כח מה דא"כ

ולבטל למחות זמן אחר יכולין לעצמן ובררו גדולין היתומים

שתות. טעות בגין החלוקה

"נפקא" דלא כמה "כל" דרבנן בתקנתא אכלה אמאי

רבנן "לה" תקינו לא העולם בתוס'לאויר הוא וכן כצ"ל

טעות נפלה ששם אלא שקדמו יתומים ד"ה ע"א קמ ב"ב

ב"בלהבמקוםליהונדפס פסקי ח"ג זרוע באור הוא וכן ,

ונדפס טעות נפלה ששם אלא קנא .נפקאבמקוםנפקוסימן

לה קתני יוסי ברבי ישמעאל רבי הברייתאכולה כל כלומר

אביו בשם שאמר יוסי ברבי ישמעאל רבי דברי עפ"י נשנתה

קתני iaxyוהכי lik`n epi`e lqet xaerdy 'eke mipa gipd

epi` oad zlk`n zad eia` meyn xne` iqei iaxa l`rnyi

lik`nישמעאל רבי שאמר מה את לפרושי רישא ואתיא

אביו. בשם

שאינומשנה ספק אחד ויום שנים תשע בן שהוא ספק

דקתני אדלעיל `cgקאי meie mipy ryz oaeואינו דפוסל

ע"א סח לקמן כדמסיק וכיו"ב ומואבי עמוני גר והיינו מאכיל

אלא פוסלה דאינו 'והחרש' גבי במתניתין ליה דקתני וכיון

דהחרש דומיא הוי אחד ויום שנים תשע דבן הו"א מדרבנן

אינו ספק אחד ויום תשע בן וספק מדרבנן אלא פוסל ואינו

קמ"ל לקולא דרבנן דספיקא פוסל אינו אחד ויום תשע בן

שאינו ספק אחד ויום שנים תשע בן שהוא פוסלספק נמי

לפיכך מדארייתא פסלי אחד ויום תשע בן ומואבי עמוני דגר

דקתני הא וכן לחומרא. הוי דידיה ב'ספק הביא ספק

הביא שלא ספק דקתנישערות אדלעיל oiqexi`deקאי

אלא פוסלה דאינו 'והחרש' גבי ליה דקתני כיון דהו"א
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שעת עד מדרבנן אלא פוסל אינו האירוסין אף מדרבנן

ספק שערות ב' הביא ספק המארס היה אם ולפיכך נישואין

קמ"ל לקולא דרבנן דספיקא פוסלה אינו הביא ספקשלא

הביא שלא ספק שערות ב' ואשמועינןהביא פוסל נמי

המשנה ושיעור מדאורייתא. פוסל והיבםדהאירוסין העובר

מאכיליןוכו' ולא שניםelit`eפוסלין ט' בן שהוא ספק

שאינו ספק אחד ספקelit`eויום שערות ב' הביא ספק

הביא ***שלא פעמיים. 'ואפילו' מילת במשנה ספקוחסרה

הביא שלא" "וספק שערות ב' לאצ"להביא הואספק וכן

שבירושלמי. במשנה

למעוברתגמרא פרט ואיןכנעוריה מיעברא דנערה ואע"ג

ע"ב) יב (לעיל אמרינן בקטנה דדוקא סכנה xarzzבה `ny

zenzeאפילו שנתעברה מי מ"מ וחיה, מיעברא נערה אבל

להיות גופה משתנה כבר שלה הגיל מצד נערה היא עדיין

שבח דכל דאע"ג ונ"ל נעוריה. ואפסו ממש הגדולה כגוף

דכבר לאביה שבחה אין מעוברת היתה אם לאביה, נעורים

מדכתיב מעוברת ממעיטינן הכא דהא גדולה dixerpkהיא

דכתיב הא `diaואף zia dixerpaבכתובות ילפינן ומיניה

מעוברת. אימעיטא לאביה נעורים שבח כל ע"ב מו

היא לישראל כהן בת אי ***"והיבם" אלכצ"ל. ושבה

יבם לשומרת פרט אביה שבהבית אינה בעלה שמת כיון

בעלה עם בו דרה שהיתה בבית ממתנת אלא אביה בית אל

לה קרו ומשו"ה בעלה בית או חמיה בית זה היה אם בין

mai 'zxney'אל שבה ואינה חמיה בבית לו ממתנת כלומר

הוא שדין נראה ושבה) (ד"ה רש"י ומדברי אביה בית

מן ביבמה מיירי דמתניתין ונ"ל אביה. לבית לחזור שאסורה

אינה האירוסין מן יבמה אבל חמיה בבית שהיא הנשואין

לא ועדיין מעיקרא היא אביה בבית דהא מדאורייתא נפסלת

לבית שבה דאינה בה לומר שייך ולא חמיה בית לכלל באה

*** הואאביה. דאחיו קנין הוא"והאי" וכן כצ"ל

הוא וכן וברא"ש ברי"ף הוא וכן תרלז רמז אמור בילקו"ש

כספו. קנין ד"ה הכא בתוס'

ד"ה "אורש"י ורובא וכו' למיעוטא חוששין אין

מפילות או נקבות ***ד"היולדות" דכוליכצ"ל. לא

שמעון רבי וקאמר וכו' להו "דעבוד" ואי וכו' עלמא

חייש "דלא" ***ד"היאכלו "מאכלת"כצ"ל. הבת

העבדים" "יאכלו בן ולא בת כאן יש אם "דה"ק" קס"ד

אם ***ד"האבל ילודכצ"ל. כן אם אלא וכו' מאכיל ילוד

מאכיל כצ"ל."דבן"

שמאתוד"ה להסתפק יש דהכא ואר"י וכו' חוששין אין

נפל הוא להוכבר וסמוך נקבות יולדות דמחצה אכלי ולהכי

אמן. בבטן מת כבר דעוברן מיעוטא

כוותיהד"ה דקי"ל וכו' עסקינן מועטים "בנכסים"

ממטלטלי ולא "ממקרקעי" ל.כצ"דמזוני

וכו'ד"ה כספו אכלה(ע"ב)קנין דלא היכא אוכלת דאינה

בדין דעמד היכא אלא במזונותיה חייב דאין "דמשום"

דוכתא לה מייחד "לא" בהחולץ כדאמרינן ויושבתוברח

שמא חיישינן תרומה יאכילנה ואם ואחיותיה אחיה עם

***בא"ד ולאחיותיה. לאחיה זמןתאכיל הגיע שלא כיון

"ברח" ולא הבעל מנוח.בדקצ"לבחיי מהחכמת

ע"א מאכילגמראסח לא היא לכהן ישראל בת ואי

רחמנא אמר כספו קנין ***"לה" "לאכולי"כצ"ל. אי

מאכיל לא נמי וברא"שלהאכוליצ"לגדול וברי"ף

.להאכיל

יבמתו על הבא אחד ויום שנים תשע בן ביבם הכא

ליה קניא דמדאורייתא ליבוםעסקינן לו זקוקה כלומר

יומו בן תינוק היבם היה ואפילו זר, לאיש לינשא ואסורה

לא אחד ויום שנים תשע מבן בפחות מיהו לו זקוקה נמי

כיון לו דזקוקה דאע"ג מאכיל דאינו לאשמועינן איצטריך

אינה לבדה וזקיקות אישות כאן אין ביאה ביאתו דאין

לזרים דאסורה היא איסור אלא קניין אינה דזקיקות מאכלת

שנים תשע בן אבל כספו' 'קניין דכתיב קפיד אקניין ורחמנא

לאשמועינן איצטריך אחד ומדאורייתאויום הואיל סד"א

ליה לוקניא זקוקה שאםביאהבעלמאוביאתוכלומר

אלמא וחייבת ביאה ביאתו תשע בן עם איש אשת זינתה

אישות בה יש תשע בן לוכילביאת לואימא דזקוקה דכיון

ביאה בעלמא וביאתו מחמתו זר לאיש לינשא ואסורה

ביאת אלא זנות ביאת אינה ביבמתו ביאתו אף ואישות

איש אשת משום מדאורייתא אסורה ותהא היא קמ"לאישות

בגדול כמאמר אחד ויום שנים תשע בן ביאת עשו

ובלאו בעלמא זקוקה אלא אינה ביאתו אחר אף ומדאורייתא

אינה אבל קיימא זר" לאיש החוצה המת אשת תהא ד"לא

היא. זנות כביאת בה דביאתו איש א"האשת רבא א"ל

שאינו ספק אחד ויום שנים ט' בן ספק דקתני סיפא
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מיבעיא ספק מאכיל לא ט' בן ודאי לומרהשתא ואין

דא"כ פוסל נמי שאינו ספק אחד ויום ט' בן ספק דה"ק

מיבעיא. ט' בן ספק פוסל נמי יומו בן תינוק השתא לך תיקשי

דפסלי "קאמר" פסולים דהנך אחד ויום שנים תשע בבן

אמאיבביאתן קהל בפסולי דמיירי כיון וא"ת כלומר כצ"ל

`cgקתני meie mipy ryz oae'קהל 'ופסולי למיתני ה"ל

אלא אותה פוסלים אינן וכו' ומואבי עמוני דגר דהו"א ומשני

דכתיב נשאוה xfאם yi`l 'didz' ik odk zaeדוקא משמע

ולא אחד" ויום שנים תשע "ובן קתני להכי נפסלת הויה ע"י

בנישואין תליא לא דפסולייהו לאשמועינן קהל ופסולי קתני

דמהאי פוסלין אחד ויום שנים תשע מבן ולכך בביאה אלא

*** ביאה. ביאתן הויא וכו'שעתא ומואבי עמוני בירוש'גר

מוסיף ה"ה פ"ד וסוטה ה"ה פ"ז ***cariebeדיבמות והא.

סיפא סוע"א.מדקתני סט ראוייןלקמן אינן כצ"ל."ואם"

כהונה פסולי סיפא קהל פסולי פסוליפירש"ירישא סיפא

l`כהונה l`xyia `eal miie`x opi` m`e ipzwc b"r`e llg

la` ilqtc `ed ldw ileqt `"ed `yixnc dpedka `l` ixiin

llg opireny`l dxizi dpyn `tiq ipz ikdl `l llg z`ia

לבוא ראויים אינן "ואם בסיפא רבי תני אמאי אכתי וא"ת

דרבי ונ"ל לכהונה. ראויים אינן ואם למיתני ה"ל בקהל"

זו שמשנה מצא המשניות את לקבץ וחבריו הוא כשבא

ברישא שונים מצא אחד מדרש בבית אופנים, בכמה נשנית

רבא כדמפרש קהל פסולי והיינו אחד" ויום שנים תשע "ובן

אינן ואם בסיפא תנו הוו ובביתולא וכו' בקהל לבוא ראויים

לבוא ראויים אינן "ואם בסיפא שונים מצא אחר מדרש

אחד, ויום שנים תשע בן ברישא שונים היו ולא וכו'" בקהל

קהל פסולי ובין כהונה פסולי דבין לאשמועינן בעי ורבי

קתני ברישא הללו האופנים שני תני להכי לה פסלי תרוייהו

ראויים אינן "ואם קתני ובסיפא אחד" ויום שנים תשע "בן

מעמידם אתה המשנה את שכפל ומתוך וכו'" בקהל לבוא

העניין דלפי ואע"ג כהונה בפסולי וסיפא קהל בפסולי רישא

הכי מיהו לכהונה ראויים אינן ואם בסיפא לשנות היה ראוי

מהנוסח לשנות רבי רצה ולא ראשונים מפי מיתניא הות

שלא רבי של דרכו היא וכך שלו נוסח ולשנות ששמע

שיכול במקום שלפניו ראשונים ששנו ממה כלום לשנות

גורס ור"ח ט. אות פ"ו גאון שרירא רב באגרת כדמפרש

קהלאיפכא פסולי סיפא כהונה פסולי הדררישא ולפי"ז

דקאמר ממאי רבא jpdcביה cg` meie mipy ryz oaa

meie mipy ryz oa `ipzcke oz`iaa ilqtc xn`w mileqt

'eke ia`ene ipenr xb cg`עמוני בגר מיירי לא רישא דהשתא

כהונה, פסול דהוי בחלל אלא קהל פסולי דהוו וכו' ומואבי

'אלא' למימר לגמרא ה"ל דא"כ הכי רש"י גרס לא ומשו"ה

'אלא' קאמר ומדלא קהל בפסולי סיפא כהונה בפסולי רישא

קהל. בפסולי רישא דאוקים ממאי ביה הדר דלא ש"מ

וכו' ליה מיבעי "ההוא" פסלה לה לפסול שנבעלה כיון

כתב וכו' אמינא הוה "מההוא" אי וכו' מושבה "ההוא"

ללאו "ההוא" ***רחמנא תהיהכצ"ל. כי כהן ובת א"ק

פסלה לה לפסול שנבעלה כיון זר ואע"גלאיש עולמית.

כתיב דבתריה ebe'דבקרא dyexbe dpnl` didz ik odk zae

lk`z dia` mgln dixerpk dia` zia l` dayeדהא ומשמע

עד זמני באופן אלא אינו אוכלת דאינה קמא בקרא דכתיב

מישתעו קראי תרי דהני סבר רב האלמנות, או הגירושין

לפסול דהיינו לזר שנבעלה במי מיירי קמא קרא מילי בתרי

בה כתיב ולכך עולמית נפסלת והיא znexzaלה '`id'

lk`z `l miycwdבתרא וקרא לעולם תהא בהויתה כלומר

זמנית פסולה והיא כהן שאינו דהיינו לזר שנישאה במי מיירי

כתיב קרא דבההוא ואע"ג האלמנות. או הגירושין zaeעד

xf yi`l 'didz' ik odkמיירי דלא רב סבר קידושין ומשמע

'תהיה' כי בה דכתב והא בעלמא בבעילה אלא בקידושין

נמי קידושין בהו דתפסי לאוין חייבי דאפילו לאשמועינן

*** ע"ב. לקמן וכדמפרש לה ושבהפסלי רחמנא מדקאמר

אכלה לא דמעיקרא מכלל תאכל "וגו'" אביה בית אל

כצ"ל.

ד"ה רבנןרש"י "ליה" תקינו וכו' דרבנן בתקנתא

***ד"הנישואין ולאכצ"ל. ט' לבן יבם בשומרת קס"ד

עליה אחרבא דבור מתחיל ואח"כ דבור סוף למאיהוא

וכו' ***ד"ההלכתא קניינו. דלאו וכו' "להאכולי" ואי

דהא ***ד"ה"היא" גדולכצ"ל. דאילו יבמתו על הבא

ואשמועינן "מאכיל" ***ד"ההוה וכו'כצ"ל. הכי אי

שאינו ספק "תשע" בן שהוא ***ד"הספק בןכצ"ל.

שהוא ***ד"ה"תשע" דקתניכצ"ל. וכו' פסולי סיפא

ראויין אינן" כצ"ל."ואם

תהיהתוד"ה "דכי" דמקרא משמע וכו' כהן בת כצ"ל.אי

"ממעיטינן"ד"ה דקדושין קמא ובפרק וכו' ליה קניא

איש דאשת מקרא "קני" דלא ***בא"דליה כיוןכצ"ל.

ביאה וביאתו "לו" זקוקה כצ"ל.דמדאורייתא
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"פסולי"ד"ה רישא דתנא וכיון וא"ת וכו' פסולי רישא

קהל "פסולי" בסיפא וכו' ***בא"דכהונה דהוהכצ"ל.

ונוקי "תשעה" מבן הדבור.תשעצ"לפחות בכל וכן

תשע***בא"ד בן ודאי הוי קמן דאתי דהשתא כגון

פי על כצ"ל."דאף"

ע"ב אנינותגמראסח ולא לך אמרתי זרות זר הכיוכל

`lכתיב daye dl oi` rxfe dyexbe dpnl` didz ik odk zae

ea lk`i `l xf lke lk`z dia` mgln dixerpk dia` ziaהאי

eaסיפא lk`i `l xf lkeקרא לההוא שייך אינו לכאורה

דבת קאמר דרישא משום אלא קאמר ומאי כהן בבת דמיירי

אביה בית בתרומת לאכול שבה וגרושה אלמנה שנהיתה כהן

הויא כי אבל מיד תרומה לאכול שבה גרושה הויא דכי הו"א

אחר ורק היא אוננת דהא מיד לאכול שבה אינה אלמנה

סיפא כתב לכך בתרומה לאכול תשוב lk`iאנינות `l xf lke

eaלך אמרתי בתרומהזרות אנינותדאוסרת ושמעתולא

תרומה לאכול שבה אלמנה הויא כי אפילו כהן דבת מינה

מיד.

לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת

דאינהתאכל תרומה אפילו גירושין קודם אי מיירי במאי

בית אל שבה הא גירושין אחר ואי אוכלת אינה נמי קדשים

דכתיב קדשים ואפילו הכל ואוכלת `diaאביה zia l` daye

lk`z dia` mgln dixerpk,קדשים דהיינו תודה לחמי משמע

דחוזרת דאע"ג וקמ"ל מיירי גירושין אחר אפילו ע"כ אלא

דכתיב אוכלת אינה ושוק חזה מ"מ וקדשים תרומה לאכול

תאכל לא הקדשים' 'בתרומת במורםמשמעהיא תאכל לא

הקדשים כז)מן כט (שמות בהו דכתיב ושוק חזה והיינו

xy`e sped xy` dnexzd wey z`e dtepzd dfg z` zycwe

'mxed'דכתיב קרא דהאי ואע"ג ,`l miycwd znexza `id

lk`zמ"מ הפסוק מסדר כדמשמע גירושין קודם מיירי ודאי

לאחר בין גירושין קודם בין בה שיהא דין ללמדך בא

בה כתב ולכך lk`zגירושין `l miycwd znexza '`id'

איסור כלומר תהא בהוייתה ר"ל אלא מייתר 'היא' ולכאורה

קדושין משעת בה שמתחיל הקדשים בתרומת תאכל שלא זה

גירושין דאחר דאע"ג גירושין אחר אפילו לעולם בה ישאר

ושוק. לחזה חוזרת אינה וקדשים לתרומה חוזרת

שנבעלהא"כ כיון למימר לכדרב רק אתא קרא דההוא

פסלה לה תאכללפסול לא בקדשים היא קרא ואנאלכתוב

קדוש דבר כל מאכילת דנפסלת בתרומתשמענא מאי

תרתיהקדשים מינה פסלהשמעת לה לפסול דנבעלה כיון

הקדשים. מן במורם תאכל לא וכן

כהנת להאשכחן פסיל גופה דקדיש וישראליתדכיון לויה

לקמן. מפרש הכי לה דפסיל מנלן גופה קדיש דלא

הוא יתירא קרא ובת lirlפירש"י***כוליה aizk `dc

dixza` azkinl ivne ezia cilie 'ebe ytp dpwi ik odke dipin

xf yi`l didz ikeבני היינו פשוטו לפי ביתו דויליד וקשה

הוה ואי מיירי בבנותיו ולאו בחומש כדפירש"י השפחות

בשפחתו דקאי משמע הוה זר לאיש תהיה וכי אבתריה כתיב

פירושו, דהכי ונ"ל כהן. ובת בהדיא כתב כרחיה על לכך

כתיבי קראי ebe'תרי xf yi`l didz ik odk zaeאבתריה ומיד

ebe'כתיב dyexbe dpnl` didz ik odk zaeקרא ובההוא

קאי דהא וגרושה אלמנה תהיה וכי למיכתב מצי הוה בתרא

לויה לרבות קרא אתא אלא כהן בת בו דפירש קמא אקרא

לויה לרבות אתא לא ודאי בתרא קרא ובההוא וישראלית

ביה דכתיב mglnוישראלית dixerpk dia` zia l` daye

lk`z dia`לרבות אתא אלא כהן בבת אלא שייך אינו וזה

לה לפסול שנבעלה כיון וישראלית לויה אפילו קמא בקרא

רבנן תימא 'אפילו בתרא אקרא קאמר ע"א סט ולקמן פסלה

דקרא דובת קאמר דהכא ואע"ג הוא' יתירא קרא ובת כולה

איצטריך קמא דקרא דובת מתרץ לקמן לדרשא מייתר קמא

כי הש"ס דרך הוא וכן לדרשא מייתר בתרא דקרא וובת

סברתו אפיך התם מקשית וכי הכי לך מתרץ הכא מקשית

תו שלא באופן איפכא קושיאומתרץ בשום לתופסו כל

הכי. ודילמא הוא הכי דדילמא

הנותנת נט"היא" ובבכורות ע"א ז בסוטה הוא וכן כצ"ל

נדפס ע"א י בעירובין אבל הנותנתע"ב, וצ"ל"והיא"

.היא

הוא בעלמא מילתא קראגילוי כתב didzכבר ik odk zae

lk`z `l miycwd znexza `id xf yi`lדכיון ללמד

קרא דהאי פירושה ידעינן לא מיהו פסלה לה לפסול שנבעלה

ואפילו דכהונה מילתא לכל או נפסלה קדשים לאכילת רק אי

דפירושה ילפינן דגרושה ומק"ו נפסלה נמי לכהן לינשא

מן מזהירין אין דאמרינן ומאי נפסלה, לכהן אפילו דקרא

ללמוד באים ואנו כלל לפסול קרא דליכא היכא היינו הדין

פסולה. שתהיה מק"ו

הכהנת על "שבאו" ועבד כוכבים לעובד וכןמנין כצ"ל

ברי"ף הוא וכן ע"ב עה ובקדושין ע"ב כו בסוטה הוא
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*** וגרושהוברא"ש. אלמנה תהיה כי כהן ובת שנאמר

דפקעו גרושה נמי ידענא ואנא לחודא אלמנה למיכתב ה"ל

נמי ידענא ואנא גרושה כותב היה או אלמנה כי קדושיה

למידרש אלא בהאלמנה, וגירושין אלמנות לו שיש מי

ועבד עכו"ם ע"בוכו'יצאו עה בקדושין בזה שכתבתי ומה

בי. הדרנא

ד"ה "אחיותיה"רש"י כשאר וכו' כהן "ובת" האי ואכתי

***ד"ההאוכלות משבאכצ"ל. וכו' מנלן לכהונה

פסול ***ד"ה"עליה" הואכצ"ל. בעלמא מילתא גלוי

וכו' מיניה דכצ"לולאו ונ"ל מאוד משובשת ולאהלשון

וכו' כיון ממילא אלא מתרומה לכהונה לאו .ילפינן

"פסלי"***ד"ה ומשני וכו' קדושין ליה לית כנעני עבד

יוחנן בתוס'.מדרבי הוא וכן כצ"ל

דכולהתוד"ה בקדשים היא קרא לימא וכו' קרא לימא

ומדכתיב מיירי" "בתרומה כצ"ל.פרשתא

וויד"ה דריש נמי ישמעאל "רבי" אלמא וכו' כמאן

***בא"ד "ומוקי"כצ"ל. ווי דדריש עקיבא כרבי כמאן

***בא"דויו וכו'כצ"ל. וישראלית לויה כהנת על שבאו

וישראלית לויה ליה בגליון"ומרבי" שכתוב ומה כצ"ל

מילת למחוק היעב"ץ אינו.ליהבשם

והאד"ה וא"ת "וכו'" ועבד כוכבים לעובד" "מנין

שיש***בא"דכצ"ל. "מי" כצ"ל.דריש

ע"א "להם"גמראסט שאין ועבד כוכבים עובד יצאו

"בה" וגירושין ע"א.אלמנות מה לעיל הוא וכן כצ"ל

"לה" לית כי בה וגירושין אלמנות לו שיש מי ואימא

"לה" דאית אע"ג וכו' זרע "לה" אית כי קאכלה זרע

תיכול נמי הפסוקזרע מלשון והוא dayeכצ"ל 'dl' oi` rxfe

dixerpk dia` zia l`*** ברש"י. הוא לווכן שאין מי

תיכול נמי זרע לה דאית אע"ג בה וגירושין אלמנות

aiygפירש"י `nlra dndakc.כזרעה הוי ולא הולד אותו

ישראל, והוי אחריה אלא אחריו הולך אינו הולד הא ותימה

קרא מישתעי בהכי ואימא דמקשינן דוכתא דבכל ועו"ק

לקולא וכו' ואימא מקשה והכא לקולא ולא מקשינן לחומרא

הוי כבהמה לאו זרע ההוא דודאי ונ"ל בתוס'), הקשו (כך

כתב ולא לה" אין "וזרע דכתיב כיון מיהו הוא ישראל אלא

דזרע פגם בלא כשר דוקא משמע לה אין וולד או לה אין ובן

(ד"ה ע"ב כב לעיל התוס' שפירשו כמו כשר דוקא משמע

ה ולא פגום הוי ועבד מעכו"ם לה הנולד ובן לו) אין ויבן

קמקשי ולכך לה אין וזרע וכו'בכלל לו שיש מי ואימא

דמדכתיב ואע"ג הוא. דקרא דפשטיה לקולא דהוי ואע"ג

דפשטיה כיון פסול, זרע ע"א ע לקמן מרבינן לה" "אין

תהיה "כי דכתיב עליה הבא בישראל אלא מיירי לא דקרא

אתיא לא בה וגירושין אלמנות לו שיש מי וגרושה" אלמנה

לרבות אלא ועבד העכו"ם מן זרע לרבות לה דעיין דרשה

לא ועבד העכו"ם מן פסול זרע אבל הישראל מן פסול זרע

מיתרבי.

כי ומאי לאוין בחייבי תופסין קדושין אין דאמר ולר"ע

לי למה וגרושה אלמנה תבעל כי זר לאיש ארביתהיה

דדילמא כלל קשיא לא גופיה xfעקיבא yi`l didz ikהיינו

ד אחרינא קרא ואיצטריך כהן שאינו למי תנשא didzכי ik

dyexbe dpnl`אלמנות לו שיש לישראל נישאת שאם ללמד

בתרומת לאכול גירושיו או מותו אחרי חוזרת בה וגירושין

אלמנות להם שאין ועבד לעכו"ם נישאת אם אבל אביה

מקשה הכא אלא בתרומה. לאכול חוזרת אינה בה וגירושין

כי היינו זר לאיש תהיה דכי ע"א סח לעיל דאמר רב על

דסברי לרבנן בשלמא הש"ס ליה ומקשה לה לפסול תבעל

הויה בלשון קרא דאפקיה הא לאוין בחייבי תופסין קדושין

xf yi`l 'didz' ikלהו דתפסי פסולי הנך אפילו ללמד אתא

דתפסי פסולי הנך דוקא והו"א בביאתם לה פסלי קדושין בה

לא קדושין בה להו תפסי דלא ועבד עכו"ם אבל קדושין בהו

ד קרא איצטריך ולכך בביאתם `dpnlיפסלוה didz ik

dyexbeלר"ע אבל בה פוסלין ועבד עכו"ם דאפילו ללמד

הו"א ליכא הא לאוין בחייבי תופסין קדושין אין דאמר

ד דקרא xfלמימר yi`l didz ikפסולי בהנך דוקא מיירי

לר"ע דהא ועבד בעכו"ם מיירי ולא קדושין בהו תפסי דלא

בכלל ועבד ועכו"ם קדושין בה תפסי לא פסולי ikבכולהו

xf yi`l didzד קרא איצטריך ולא `dpnlהם didz ik

dyexbe*** עלייהו. ליללמד למה וגרושה ליכתובאלמנה

נמי דפקעו גרושה אף ידענא ואנא קדושיה דפקעו אלמנה

אלמנה. נמי ידענא ואנא גרושה ליכתוב או קדושיה

גרושתו מחזיר אף לה לפסול נבעלה השתאואימא

דקתני דהא ע"א סח לעיל דאמר לרב לאקשויי קמיהדר

inec`eבברייתא ixvn ia`ene ipenr xb cg` meie mipy 'h oa

diel zpdk lr e`ay xfnne llg oizp izekdelqt zil`xyie

שנבעלה כיון זר לאיש תהיה כי כהן ובת דכתיב משום טעמא

אף למיתני לתנא ה"ל א"כ לו מקשה לכך פסלה לה לפסול
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מחזיר ש"מ ברייתא בהאי לה קתני ומדלא גרושתו מחזיר

ומשני פוסלה. אינו רחמנאגרושתו אמר זר ה"ללאיש

ש"מ 'זר' לאיש ומדכתב לה הפסול לאיש שזרלמיכתב מי

מעיקרא בביאתואצלה אצלהפוסלה זר דלא האי לאפוקי

הוא ופריךמעיקרא ליפסול. לא הוא זר דלאו חלל הכי אי

את פירש ורש"י פוסל נמי דחלל ברייתא בהאי תני ואמאי

ונימוקו. טעמו ידעתי ולא אחרת בדרך הסוגיא כל

בעמיו זרעו יחלל "ולא" קרא לוכצ"ל.אמר זרעו מקיש

פירש"י ע"א עז efזרעובקדושין daiza exkfed rxfde a`d

`yiwd epiideמקיש כלל משמע לא דמהכא לי, נראה ואין ,

'את' יחלל ולא דהל"ל הקישא, הוא דהכי נ"ל אלא לו. זרעו

את יחלל שלא האב את מצווה דהכתוב דמשמע בעמיו זרעו

כתב ואמאי erxfזרעו llgi `leאת מצווה שהכתוב דמשמע

הוא "את" המילה את דהשמיט הא אלא יחלל, שלא זרעו

הקישא. והיינו ל'זרעו' האב דהיינו 'יחלל' להסמיך כדי

וביאה הויה דאיכא עד דומיאואימא לו תירץ דכבר אע"ג

כיון מ"מ לה פסיל לחודא בביאה והתם באלמנה דכ"ג

אע"ג הויה נמי דבעינן מסתבר הויה בלשון קרא דאפקה

ומשני הויה, בעי לא באלמנה גדול דכ"גדבכהן דומיא

וכו' לחודה בביאה באלמנה כ"ג מה בעינןבאלמנה כלומר

באלמנה. דכ"ג דומיא ממש

וכו' כל אומר יוסי להדפיסורביצ"ל"ורבי" וצריך

וסוף. תחילה בנקודותיים חדשה בפיסקא

ומואבי עמוני לאפוקי "ופוסל" פסול זרעו שכל צ"לאף

.פוסל

מאכיליןבמשנה ולא פוסלין לא והשוטה והמפתה האונס

אלא עבירה ביאת בה ביאתן דאין פוסלין דאינם פשיטא

כט) כב (דברים באונס דכתיב dy`lמשום didz ele

טו) כב (שמות כתיב dy`lובמפתה el dpxdni xednהו"א

מיד דהא בתרומה אותה מאכילין כהנים והאונס המפתה אם

דומיא והמפתה האונס והוו דמיא וכאשתו לשאתה הם מצווין

בה ביאתו אין דהא בביאה פוסלה דאינו דפשיטא דהשוטה

קדושין קדושיו הוו וקדשה הוא כהן אם דהו"א אלא בעבירה

אוכלת ואינה קדושין קדושיו דאין קמ"ל בתרומה ומאכילה

פירושם דלפי ועוד תימה הוא בתוס' שפירשו ומה בתרומה.

שנת הכא שתא והא דהשוטה. דומיא והמפתה האונס הוו לא

כולהו והשוטה והמפתה דהאונס בירושלמי מצאתי תשנ"ג

דאמר אלעזר מדרבי ולאפוקי פוסלין ולא משום איצטריכו

ולשיטת התרומה מן ופסלה זונה עשאה הפנויה על הבא פנוי

פוסלין זנות ביאת דביאתן כיון ומפתה אונס אלעזר רבי

והויא קדושין קדושיו הוו לא דקדשה אע"ג השוטה וכן אותה

אלעזר, כרבי הלכה דאין קמ"ל ופוסלה זנות בעילת בעילתו

מפרש ע"ב לקמן דהא הכי סברא לא ודאי דידן גמרא מיהו

אם ולפיכך קדושין קדושיו דאין לאשמועינן אתא דשוטה

אינו כהן בת והיא ישראל היה ואם מאכיל אינו כהן היה

*** וכו'פוסלה. ישראל "היה" הגיהכיצד "הרי"הב"ח

מילתישראל מחק ידעתיהיהובגליון לא לעצמי וכשאני ,

ויפה נכונה גירסא שהיא משנתנו גירסת להם ערבה לא למה

וברי"ף. בירושלמי הגירסא היא וכן

ד"ה בעלמארש"י "דכבהמה" תיכול וכו' כצ"ל.אע"ג

לי***ד"ה למה ביה דכתיב וכו' כן קרא(אם ובת דכתב

וכו')יתירא רש"יהשתא מדברי אינו בסוגריים המוקף

***ד"ה מהמעתיקים. היא פירוש תוספת אלמנהאלא

רחמנא "למכתביה" איצטריך וגרושה וכו' להחמיר

***ד"ה תהיהכצ"ל. כי בלשון רחמנא מדאפקה ואימא

דיבור מתחיל ואח"כ דיבור סוף קידשהוא אי הויא משעת

***בא"דוכו' עליה. בא "ולא" מת ואפי' עולמית פסולה

***ד"ה פסילכצ"ל. לא יוסי "ולרבי" וכו' שני מצרי

כצ"ל.

מקשינןתוד"ה לחומרא דוכתא דבכל תימה וכו' ואימא

לקולא פריך ותיבתוהכא מןדנקישכצ"ל היא שיבוש

התוס' שכתבו דמה סברו כי דוכתאהמעתיקים דבכל תימה

'מקשינן' קושיאלחומרא לשון אלא ואינו היקש לשון הוא

לגמרא. בפירושנו ועיין ועיקר כלל היקש שייך לא דהכא

דהאד"ה תימה לי" "למה וישראלית לויה רבויי כן אם

כצ"ל.

בסוטהד"ה "ולוקמא" וא"ת וכו' תהיה .ולוקמהצ"לכי

ע"ב בתרומהבמשנהסט תאכל לא מיעיברה ראיתי

ואיןעיברּהשגרס האונס, עיברה אם כלומר הה' במפיק

לקמן דאיתמר לי dxairyנראה dqex`הוזכר לא והתם

אלא כלל נתעברה.עיברההאיש והיינו גרסינן ה' מפיק בלא

ע"ב) סו (שבת כגון בתלמוד לו חברים dxairyוהרבה `le

zenze xarzz `ny `l`(ע"ב יד (חגיגה וכן ,oa z` el`y

lecb odkl edn dxairy dleza `nefע"א טו שם וכן ,`ny
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dxair ihan`a(ע"ב לא (קדושין וכן ,ezxair ik opgei iax

eia` zn en`(ע"ב לז (סנהדרין וכן ,en` ezxairy xq`

oixeq`d ziaa*** כיו"ב. והרבה העובר, מבנין"נחתך"

אבל משנה, בלשון גם ומצאנוהו תורה לשון והוא נפעל

ה"ד פ"ט דיבמות לשוןנתחתךבתוספתא והוא נתפעל מבנין

*** וברי"ף. בירושלמי הוא וכן בןמשנה של כחו נמצא

אב משל מכחגדול אלא כהן נעשה לא דהבן אע"ג כלומר

וכהונתו בתרומה להאכילה לה הועילה הבן של כהונתו אביו

שנמשכת הבן של כהונתו כאילו והוי הועילה לא האב של

*** האב. מכהונת גדולה נעשתה האב פוסלמכהונת העבד

ביאה בעבדיםמשום דכתיב xengdכיון mr dt eayודרשינן

בת על הבא דעבד הו"א לחמור" הדומה "עם ע"א סב לעיל

כשרה לבהמה נבעלה ע"ב נט לעיל קי"ל דהא פסלה לא כהן

קרא להו אשוי יוחסין לעניין דדוקא מתניתין קמ"ל לכהונה,

פב ביומא ועיין כחמור העבדים אין ביאה לעניין אבל לחמור

*** רוצח. מה תוד"ה השפחהע"ב על ונכבש הבן והלך

אלא השפחה, את וכבש או השפחה על ובא למיתני ה"ל

תחתיו כובשה אינו השפחה על דהבא מתניתין אשמועינן

ומתחילה לה, אלא יהיו לו לא הולדות כי תחתיה נכבש אלא

שונים בןהיינו הימנו וילדה השפחה על ונכבש הבן והלך

וכו' אם מאיהיתה בה ופירשו אחרונים תנאים 'נכבש'ובאו

השפחה -על עבדדקתני זה עבדהרי ממנה הבן כלומר

*** כמוהו. חורין בן ולא כמוה השפחההוא "על" ונכבש

דגרסי השפחהאית ו"עם" פרשה אמור בספרא הוא וכן

הוא וכן לה אין וזרע ד"ה תרלז רמז אמור ובילקו"ש ה פרק

*** לעבד. ונשאת גדולבתוד"ה כהן להיות ראוי ה"ז

המזבח ע"ג ומשמש משרתעומד שקונים כהנים שהיו לפי

אותן מניחין הכהנים שאר היו ולא המלכות מן גדולה כהונה

גדול כהן בגדי לובשין היו אלא המזבח ע"ג להקריב

והיו הכפורים יום עבודת אלא עובדין היו ולא בהם להתכבד

קאמר לפיכך בה עומדמתים כ"ג להיות ראוי ה"ז

המזבח ע"ג ***ומשמש כלל. בו פגם "את"שאין ופוסל

אמו ***אם בירושלמי. הוא כ"גכן כבני לא אומרת זאת

התרומה מן פוסלני ezenkפירש"ישהוא eaxi `l xnelk

l`xyiaהיה נמי גדול כהן היה לא אפילו דהא תימה והוא

אומרת ולמה התרומה מן גדול'פוסלה 'כהן כבני לא

התרומה מן מןשפוסלני פוסלני שהוא כבני לא למימר ה"ל

בתרומה מלאכול נפסלת שהיא בגלל וכי ועוד התרומה,

כמותו ירבו שאפילו ועוד בישראל, כמותו ירבו שלא תקלל

התרומה מן אמן אם את פוסלין שכמותו אלה אין בישראל

ומת לישראל ניסת כהן שבת היכא אלא לה משכחת דלא

ירבו לא ולמה אמו ומתה בן וילדה לכהן ניסת ובתה בעלה

שלשון ועוד אמן, אם את פוסלין אינן הא בישראל כמותו

גדול כהן כבני ונ"ללא בישראל. כמותו ירבו לא משמע לא

אומרות היו ביניהן מדברות הנשים כשהיו פירושו דהכי

נעשה אם וכ"ש לכהונה משמרה ראש נעשה שבנה מי אשרי

התרומות את ליתן משתדלין בנ"א היו זה שמחמת כ"ג בנה

כן וכששומעת ולמשפחתו הכהן לאביו זאתומעשרות

כ"גאומרת בתה ובן לישראל שניסת כהן בת שהיא זו אשה

להן התרומהאומרת מן פוסלני שהוא כ"ג כבני כלומרלא

אלא גדולה יותר תרומה למנת בגללו זוכה שאיני רק לא

כלל. תרומה אוכלת איני שמחמתו

וכו'גמרא שוטה דת"ר להא שכלתנינא לגמרא קשיא

תרומות למסכת אלא יבמות למסכת שייך אינו הזה הפרק

שנאו ומתרץולמה כאן, וקטןרבי שוטה דת"ר להא תנינא

ומן החליצה מן פטורות נשותיהן ומתו נשים שנשאו

רביהיבום רק מדרבנן אפילו כלל קדושין קדושיהן שאין

מאכיל ולא פוסל לא ששוטה ששנה אחר באופן זאת שנה

לכן ייבום בעניין שמדברת הברייתא מן כן למד שרבי וכיון

פוסל אינו ששוטה ששנה ואגב יבמות במסכת זאת שנה

ואינם פוסלין אינם נמי ומפתה דאונס שנה מאכיל ואינו

הפרק. כל את שנה כך ואגב מאכילין

חששו אזלינןליוחסין איסורי דבכל אע"ג למיעוטא אפילו

התורה הזהירה מקומות מעשרים דביותר משום רובא בתר

היא. רבתי קפידתא ש"מ אבותם" לבית "למשפחותם

"היא" בעלמא מיא ארבעים ***הואצ"לעד מאי.

ארבעים עד "למפרע" כצ"ל.מקולקלת

מעלמא דדיימא דרב מילתיה מסתברא רבא ודיימאאמר

מעלמא דילמא הוא הארוס מן דילמא לן ומיספקא מיניה נמי

אמר ושמואל ממזר ספק כלומר ממזר הולד רב אמר ולפיכך

(עיין דתפיס וכגון אביו מנכסי אותו שמשתקין שתוקי הולד

ע"א), עה מעלמאקדושין דיימא לא דיימאאבל מיניה ורק

ליה שדינן דידיה אמרינןבתר ולא הוא כשר ודאי

לעלמא. נפשה אפקרה ארוס לגבי נפשה אמרמדאפקרה

לה אמינא מנא לגבירבא נפשה מדאפקרה אמרינן דלא

לעלמא נפשה אפקרה ה"דארוס תאכל ילדה דקתני
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מעלמא דדיימא מיניהאילימא דדיימא היכי אמאיילדהכי

דתנןתאכל אוכלת אינה ספק כל ובתרומה הוא ספיקא הא

cin dnexza lek`l dxeq` izzinl mcew zg` dry jhib f"d

זו בשעה ימות דיימאשמא ולא דיימא מיניה לאו אלא

איסורא ולהאי איסורא דלהאי התם ומה ודיימאמעלמא

בה דאסור להאי נפשה דאפקרה היכי כי אמרינן לא מחד

אלא בה דאסור לאידך נמי נפשה שדינןאפקרה דידיה בתר

ספיקאליה לן ולית ליה שדינן מיניה דדיימא ההוא בתר

הוא מאידך לאדילמא היתירא ולהאי איסורא דלהאי הכא

אפקרהכ"ש בה דמותר להאי נפשה מדאפקרה אמרינן דלא

בה. דאסור לאידך נמי מעלמא***נפשה דיימא לא אבל

ליה שדינן דידיה בהמשך.בתרצ"ל"בתרא" וכן

היינו ממזר הולד רב דאמר דהא סברא ודאי דהכא סוגיא

אביי דאמר תדע רבא, בדברי שפירשנו וכמו ממזר ספק

דלא אע"ג מיניה דדיימא היכא כל לך אימא לעולם

ממזר הולד רב אמר מעלמא רבדיימא אמר מצי והיכי

ולכל מעלמא דיימא ולא מיניה דיימא הא ממזר ודאי הולד

ורש"י קאמר. ממזר ספק כרחך על אלא הוי ספק הפחות

המורה. דעת לסוף ירדתי ולא קאמר ממזר ודאי דרב פירש

חבושין שניהם שהיו האסוריםיחדומתניתין לבדםבבית

קמ"ל מאי א"כ וא"ת עליה. לבוא עמם אחר איש ואין

lk`zמתניתין dcliלמה כהן והוא הוא מיניה דודאי כיון

הכהן בנה בשביל אוכלת האשה דאין דהו"א ונ"ל תאכל, לא

נמי באיסור עיברתו דאפילו קמ"ל בהיתר כשעיברתו אלא

והוי בשביה עליה באו השבאים הו"א נמי אי בשבילו. תאכל

ספיקא דלאו מתניתין קמ"ל הוא השבאים מן שמא ספק הולד

רק אלא השבאים עליה באו אמרינן לא תרומה דלעניין הוא

ע"ב. לו בכתובות כדאיתא דדיה בין לה מיעכו

עליה בבא דאמרי ונתעברהאיכא עליה שבא עדים כשהיו

לביאה סמוך ליהמיד שדינן דידיה דבתר פליגי לא כ"ע

לה דחזינן ביאה שבקינן דלא מעלמא נמי דדיימא אע"ג

דדיימא. דימא בתר ואזלינן

ד"ה יאכלורש"י "הם" ביתו ויליד וכו' תאכל לא עיברה

***ד"ה ובנוכצ"ל. "היא" קנינו וכו' כצ"ל.גדול

הוא***ד"ה "זרעה" לאו ודאי דעבד וכו' פוסל ואין

***ד"ה "וגו'"כצ"ל. וילדיה האשה וכו' עבד זה הרי

***ד"ה דלאוכצ"ל. בתרומה תאכל לא וכו' אם היתה

הוא ***ד"ה"זרעה" עשוכצ"ל. מעלה חששו ליוחסין

***ד"ה"ביוחסין" ע"א. יג כתובות מאיכצ"ל וכו' תהא

הא "למפרע" ***ד"הודאימקולקלת וכו'כצ"ל. מ' עד

יום ארבעים כבר היא מעוברת ומילתדלמא דהריכצ"ל

***ד"ה "דאחר"נמחקת. היא ופרוצה וכו' ממזר הולד

כצ"ל.נמי

בהתוד"ה שייכי לא דנישואין וכו' לעבד ולענ"דונשאת

אדם בני ממש נישואין בה שייכי דלא דאע"ג כלל תימה אינו

ג) ז (דברים בהדיא כתיב והכי נישואין להו le`קרו

jpal 'gwz' `l ezae epal ozz `l jza ma 'ozgzz'אע"ג

לפי אלא קיחה בהו שייך ולא חתונה בהו שייך לא דודאי

כן. כתב אדם בני דעת

רוצהד"ה "דאין" מתהפכת לו שנשאת וכו' בזנות

ממנו כצ"ל.להתעבר

ע"א מעלמאגמראע דדיימא אע"ג מיניה דיימא אבל

ליה שדינן דידיה הארוסבתר מן אומרת דהיא דכיון

לה מהימנינן להנתעברתי אמינא מנא רבא דהיכאאמר

לה מהימנינן הוא מפלוני ואמרה אינשי מכמה דקתנידדיימא

אילימא ה"ד תאכל שראוילדה זו מביאה מיד נתעברה לא

ומיירי נתעברה זמן אחר אלא עליה בא המפתה את העדים

למימר צריכא מעלמא דיימא ולא מיניה דכידדיימא

לה מהימנינן הוא מיניה נמיאמרה דדיימא לאו אלא

המפתהמעלמא את העדים שראו זו מביאה מיד נתעברה לא

ומעלמא מיניה ודיימא נתעברה זמן אחר אלא עליה בא

לה מהימנינן הוא מפלוני אמרה דכי מתניתין ומהוקמ"ל

איסורא ולהאי איסורא דלהאי הואהתם מפלוני אמרה וכי

לה מהימנינן הכי ואפילו ברשיעי לנפשה בתרeשויתה

ליה שדינן הוא,דידיה מיניה דאמרה ההוא הכאבתר

ולהאי איסורא הארוסהיתיראלארוסדלהאי מן אמרה וכי

לה. דמהימנינן כ"ש לא ברשיעי נפשה משויא לא א"להוא

אע"ג מעלמא דדיימא היכא כל לך אימא לעולם אביי

ממזרנמידדיימא הולד רב אמר עלמיניה החשודה דכל

נתעברתי מפלוני לומר לה מהימנינן לא זנות בעילת

כלל דיימא בדלא עצמהומתניתין להפקיר חשודה אינה

ביאתו שראו עדים והיו שעה לפי אותה ופיתה זה בא אלא

לה. מהימנינן נתעברתי מיניה אמרה כי ולפיכך נתעברה ומיד

"מיניה"*** דיימא העמוד.אבל בכל וכן כצ"ל

ליה*** שדינן דידיה בהמשך."בתר" וכן כצ"ל
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"לה" עיין לה אין וזרע למיכתבת"ל ה"ל פירוש כצ"ל

dl 'o`'וכתב במבטא נשמעת אינה היו"ד דהא יוד ''`oiבלא ¥

דלצורך עיין אלא אין תיקרי אל אתא למידרש ש"מ יו"ד עם

עיין דבמילה יו"ד לכתוב הכתוב הוצרך ודאי עיין המילה

במבטא. נשמעת לההיו"ד אוליעיין היטב לה ובדוק חפש

אדם בני אין ממזר בן לה כשיש והיינו זרע לה תמצא

וחפש בדוק לה עיין ציוה לפיכך ממש כבן אותו מחשיבין

אדם בני שאין כזה זרע לה תמצא אולי היטב אחריה

תרומה. ממנה למנוע זרע הוא ובאמת כזרע אותו מחשיבין

איצ לא זרעה כבניםזרע הם הרי בנים "דבני" קרא טריך

מיחסרא חסורי והברייתא פי' ע"א, ד בקדושין הוא וכן כצ"ל

קתני ed`והכי oicae dl oiir dl oi` rxf l"z oipn drxf rxf

jixv `le mipak md ixd mipa ipay drxfk drxf rxf aygiy

'eke xyk rxf `l` il oi` `l` `xw.

מחייבי ממזר יש דאמר כר"ע כמאן יוחנן לרבי ר"ל א"ל

אתלאוין שדוחה היא והגמרא לר"ל ליה שתיק יוחנן ורבי

ואומרת ר"ל וכו'דברי רבנן תימא יוחנןאפילו רבי דאי ,

דימי רב מדברי מסתייע יוחנן רבי היה לא הכי דאמר הוא

אומר היה לא וכן תלמידו דימישהיה רב 'אתא' כלומרדכי

היה. בא"י יוחנן רבי דהא לבבל דימי רב אתא כי

"וכו'" שפוסל פעמים בןכצ"ל.כ"ג כפרת הריני ת"ר

רוציןוכו' וכשהיו גדול בכד הבאר מן המים את שואבין היו

כשהיו אבל לשתיה כוס והיא לכוזא ממנו מוזגין היו לשתות

אורח סתם עצמו, הכד בתוך רוחצין היו רגליהן לרחוץ רוצין

רגליו לרחוץ כד לפניו מניחין ואין בכוזא לשתות לו מוזגין

דרך והוא רגליו בו לרחוץ כד לפניו מניחין חשוב ואורח

בעלה ומתו בת ממנו וילדה לכהן שנישאת ישראל בת כבוד.

אומרת בן בתה והניחה כוזאובתה בתי בן כפרת הריני

בתרומה כהןשמאכילני דאינו כ"כ מכובד דאינו שאע"ג

כבוד דרך שאינו הכוזא כמו והוא בתרומה מאכילני מ"מ

וילדה לישראל שנישאת כהן ובת שתיה, הנאת בו יש אבל

גדול כהן שהוא בן הבת והניחה ובתה בעלה ומתו בת ממנו

התרומהאומרת מן שפוסלני כדא בתי בן כפרת איני

גדול כהן שהוא בגללו אותי מכבדין שהבריות שאע"ג

נמנעת אם מכבוד לי ומה התרומה את בגללו אני מפסדת

ואין כבוד בו שיש לכדא דומה הוא והרי אכילה הנאת ממני

במשנה ששנינו לפי שתיה. הנאת 'ipak'בו `l zxne` z`f

dnexzd on iplqet `edy b"kדלא תימה והוא ממש בני משמע

לפיכך התרומה מן ויפסלנה כ"ג בנה שיהא לה משכחת

דקתני הברייתא את הגמרא בתי'הביאה 'בן כפרת ואיני

התרומה מן שפוסלני בבנהכדא ולא מיירי בתה בבן ש"מ

החי בנו ועל עצמו המת על מכפרין המיתה יסורי ממש.

מי לפיכך המת אביו ועל עצמו החי על מכפרין החי ויסורי

עלי שבאים יסורין משכבו' כפרת 'הריני אומר אביו שמת

שעומד ומי גהינם של מדינה אבי וינצל המת אבי כפרת יהיו

יציאת בשעת לי שיבואו יסורין בני' כפרת 'הריני אומר למות

ועונשין יסורין מיני מכל הוא וינצל בני כפרת יהיו נשמתי

עוונותיו. לפי לו הראויין

שביעי פרק עלך הדרן

דכאמשנה פצוע זהו הביציםואי שנפצעו דווקא תימא לא

דקרא לישנא כדמשמע לגמרי שנידוכו 'kc`'עד revtאלא

שלו הביצים שנפצעו ובגמראכל לגמרי נידוכו לא ואפילו

פצוע מילי תרי הוי דכא דפצוע רבא מפרש ע"ב עה לקמן

פסול. לחודיה ודכא פסול שפכהלחודיה תימאוכרות לא

לישנא כדמשמע הגיד כל דהיינו לגמרי השפכה שתכרת עד

אלא הגידדקרא שנכרת ***כל הגיד. מן שהוא ואםכל

כשר השערה כחוט אפילו מעטרה zxkpyפירש"ינשתייר

oi`y cib `le `ed `nlra `xyia mzdc xyk jli`e dxhrn

sebd cvl jli`e dxhrn `l` cibלא דעטרה לן מנא ותימה

שופך הוא עדיין העטרה נכרתה דאם ונ"ל גיד. מיקרי

משהו נכרת אם אבל נוזל דהיינו מקלח ואינו משתין כשהוא

לגוף סמוך ממנו מקלח אלא רחוק למקום שופך אינו הגיד מן

דכתיב דייק קא 'dkty'וקרא zexkeאלא נפסל דאינו משמע

ע"ב עה לקמן בגמרא מפורש וכך שופך אינו וכבר כשנכרת

ונכרת מאוד ארוך שלו גיד שהיה באדם להסתפק יש ולפי"ז

פסול. או כשר אם שופך הוא ועדיין הגיד מן משהו

צריךגמרא אינו אומר עקיבא תורבי ושכירכלומר שב

גר לאתויי איצטריך דהא לג"ש איצטריך לא בפסח דכתיב

בגמרא כדמפרש מהול כשהוא שנולד וקטן טבל ולא שמל

*** ע"א. עא הערללקמן לרבות איש לשוןאיש מדכפל

זה אומר הוי באשה ואינו באיש שישנו דבר איזהו ש"מ איש

ערלות.
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כרחך.לאיי על מתרגמין ויש אכן לתלמידים לתרגמו רגילין

שכיר יאמר ואל תושב הואיאמרצ"ל"ויאמר" וכן

דהכא. בירושלמי הוא וכן ע"ב פב ובזבחים ע"א ד בקדושין

שנים*** קניין קנוי זה תושב אומר הייתי כן דכיוןאילו

נג) לג (במדבר דכתיב תושבות הרי שנים שש אצלו דעובד

da 'mzayie' ux`d z` mzyxedeאלא בה יושבין דאין אע"ג

קרי אותן ושומטין משדותיהן יוצאין ובשביעית שנים שש

daליה mzayie.ישיבה קרי שנים שש כל אלמא

"ניהו" מאי בפסח דכתב ושכיר תושב וכןנינהוצ"להאי

ברש"י. ממשהוא ושכיר תושב נימא תוספתאי שום בלא

שכיר וישראל תושב ישראל וכו'דמשמע דהוה ,משום

בהם להוסיף צריך אלא ממש אינו ושכיר תושב ולמסקנא

*** ע"ב. לקמן בפירושנו ועיין שכיר 'וגוי' תושב משום'גוי'

מפסח ליה איפטר ושכיר תושב ליה קנוידהוה שנעשה

דאכיל למ"ד איכא כנעני דעבד ואע"ג כנעני כעבד לאדון

משום פירושו הכי איפטרבפסח ושכיר תושב ליה דהוה

מפסח אלאליה אוכל ואינו לעצמו פסח בעשיית מחוייב אינו

ושכיר התושב אין טמא רבו דאם ונפק"מ רבו של מפסח

ע"ב לקמן עיין רבו עם שני פסח אלא ראשון פסח עושה

אלמא. תוד"ה

ד"ה חללהרש"י "דשויוה" יאכלו לא וכו' כצ"ל.נשיהם

המקפת***ד"ה בשר שורת עטרה וכו' נשתייר ואם

הב"ח ztwendבהגהות xya yxeyד"ה*** אישואינו. איש

שמש בהערב ליה דסגי תרומה והיינו לאכילתוכו' אבל

למחר. קרבנותיו שיביא עד ליה סגי לא קדשים

לערלהתוד"ה דמי "ולא" נראה וכן וכו' כצ"ל.הערל

מטומטום***בא"ד "הגמרא" ליה פשיט דלא תדע

***בא"ד איפשיטאכצ"ל. ולא היא בעיא שלנו ובש"ס

ומילת נמחקת.בגמ'כצ"ל

"עליהן"ד"ה שילקה מבכורים נילף וכו' תושב מה

דכי "עצמן" כצ"ל.בטומאת

"בשום"ד"ה בהדיא דכתיב לאו דאי וכו' איש איש

כצ"ל.מקום

עכ"סד"ה פנ"ק וכו' לפסח עגמה לקמן בגמרא מפורשים

ע"ב.

ע"ב אלמדגמראע חד שדי צריך לא דלגופיה כיון

צדדין משני מופנה גז"ש ליה והוה אמלמד חד ושדי

בתוס' kde`פירשו jxevl `ly ayez `kd aizk eli`k iede

xity `ied xiky `kde ayez `kdc b"r`e jxevl `ly xiky

d`ia `id ef daiy `id ef i"xac ipzck y"bביאה הא ותימה

נינהו מילי תרי ושכיר תושב אבל נינהו חד ודאי ושיבה

הוא זה בהו למימר וליכא זמני ושכיר קבוע הוי דתושב

משכיר תושב ג"ש יליף לא דודאי ונ"ל שכיר. הוא זה תושב

דפסח ושכיר מתושב דתרומה ושכיר תושב ג"ש יליף אלא

למדין ר"א אמר אחד מצד אלא מופנה אינו דאם כיון אלא

גדול דיתור משיבין אין צדדין משני מופנה הוא ואם ומשיבין

מצד אלא מופנה אינו אפילו הילכך אתא לג"ש וודאי כאן יש

והיינו משיבין אין נמי מופנות מילים שתי בו יש אבל אחד

אמלמדדקאמר חד ושדי אלמד חד תיבותשדי שתי

בפסח אחד יתור יש כאילו הוי בפסח שנכתבו המיותרות

בתרומה אחד צדדיןויתור משני מופנה ג"ש ליה והוה

גדול יתור דהוי צדדין משנה מופנה כג"ש ליה והוה כלומר

משיבין. ואין

וכו' פסח מה מחאי בזבחים כדאמר למחצה גז"ש דאין

*** אנינותע"א. ולא לך אמרתי זרות זר כתיבוכל הכי

zia l` daye dl oi` rxfe dyexbe dpnl` didz ik odk zae

ea lk`i `l xf lke lk`z dia` mgln dixerpk dia`האי

eaסיפא lk`i `l xf lkeקרא לההוא שייך אינו לכאורה

דבת קאמר דרישא משום אלא קאמר ומאי כהן בבת דמיירי

אביה בית בתרומת לאכול שבה וגרושה אלמנה שנהיתה כהן

הויא כי אבל מיד תרומה לאכול שבה גרושה הויא דכי הו"א

אחר ורק היא אוננת דהא מיד לאכול שבה אינה אלמנה

סיפא כתב לכך בתרומה לאכול תשוב lk`iאנינות `l xf lke

eaלך אמרתי בתרומהזרות אנינותדאוסרת ושמעתולא

תרומה לאכול שבה אלמנה הויא כי אפילו כהן דבת מינה

מיד.

לרבויי הו"ל דקאמרערלות ר"תהו"להא לןהוא הוי

פתחוהו והמדפיסים לרבות, לנו ראוי ערלות הוהכלומר

כשנדפסליה העמוד בכל וכן הוא, ליהוטעות הויצ"להוה

אחר.לן במקום בזה הארכתי וכבר

העב"ד בדב"ר כרותי"ם תרימעשי"םסימןמעשי"ם

לשון מעשי"ם אמר לכך בגופו ומעשה מעשה מחוסר מעשים

משהכרותי"םרבים הרב אהובנו ידידנו הקשה כרת חייב
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אלא רבים לשון כרותי"ם למימר ה"ל לא הי"ו בנקאי שומר

חייב כלומר כר"ת למימר דה"ל קשה ועוד יחיד לשון כרו"ת

שהיו דסימן אלא כרות, לשון כרותי"ם קאמר ואמאי כרת

סימן אלא נותנין היו לא הרוב על הסוגיא את לזכור נותנין

שאינם כשם דאל"כ עצמו בפני כמשפט משמעות לו שיש

סימן יהבי והכא הסימן את יזכרו לא כך הסוגיא את זוכרים

העב"ד בדב"ר כרותי"ם צאמעשי"ם לעבד אדם אמר אם

מיד גיטי לי וקבל צא לעבד שאמרה אשה או אשה לי וקדש

הם כרותים מעשים העבד דמעשי כלום ולא עשה לא בעלי

ע"א. כג בגיטין כדאמר נינהו מעשה ולאו

וכו' שעה בכל ישנה שכן לרבויי לן הוי אנינות אדרבה

ליה כדמתרץ דאנינות מחומרות נפישן דערל דחומרות אע"ג

כולהו דאנינות חומרי ג' דהנך 'אדרבה' קאמר שפיר מ"מ

מחוסר מינייהו תרי דערל חומרי ד' הנך אבל הם ממש חומרי

זוטרתי חומרי אלא הם ממש חומרי לאו בגופו ומעשה מעשה

דערל מעשה מחוסר לי ומה הוא זמן מחוסר נמי אונן דהא

ליכא ערל גבי ממש דחומרי ונמצא דאונן זמן מחוסר לי מה

ודחי אדרבה, קאמר לכך תלת איכא אנינות וגבי תרי אלא

דמ"מ זוטרינפישןדערלהנךליה חומרי בין מנית דכי

הוו לא ודאונן ארבע הוו דידיה רברבי חומרי ובין דידיה

דערל ממש חומרי דהא היא אלימתא דחיא ולאו שלוש. אלא

רבא קאמר לכך ארבע הוו ודאונן תרתי אלא הוו בלאלא

וכו' נמי נפישן אמרהנך הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן והרב .

ומה ערל כמו אונן הרי כלומר אלא דוקא לאו אדרבה דמילת

שמע כך בש"ס כיו"ב והרבה מערל אונן את להעדיף ראית

מצאנו מיהו הוא מאן ידעתיו ולא זצ"ל, תורג'מן משה מהרב

אדרבה תוד"ה ע"א נ סנהדרין עיין הראשונים בדברי כדבריו

*** הכי. משמע לא אדרבה מילת ומ"מ אנינותחנק וילפינן

גופיה ומילתדפסח ***מפסחכצ"ל אותונמחקת. ומלתה

"מלאכול בו מעכבת ועבדיו זכריו מילת בו יאכל אז

וכו' מילת ואין בפסחהמיליםבפסח" תוספתמלאכול

לגרוס יותר והנכון למוחקה, וצריך היא המעתיקים פירוש

ועבדיו זכריו מילת "בו" בו יאכל אז אותו ומלתה

וכ מילת ואין ובילקו"שו'מעכבת ע"א צו בפסחים הוא וכן

ריא. רמז בא

בכל ישנה שכן לרבויי לן הוי ועבדיו זכריו מילת אדרבה

וענוששעה בגופו מעשה שכן חמירא נמי עצמו דמילת אע"ג

לאו בגופו דמעשה דחומרא מקשה ההוא סבר מ"מ כרת

בזכריו מעשה לי מה בגופו מעשה לי דמה היא רבתי חומרא

דגופיה בערלות דליכא ונמצא עליו, מוטל דמעשיהם ועבדיו

חומרא איכא ועבדיו זכריו ובמילת כרת דענוש חומרא אלא

שענוש ממה יותר רבה חומרא והיא שעה בכל ישנן שכן

קאמר לפיכך זימנא חדא אלא שאינה עצמו ערלות על כרת

הרב אנינות) אדרבה (ד"ה לעיל שפירש מה ולפי 'אדרבה'.

זצ"ל תורג'מן משה הרב בשם הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן

טפי. ניחא

וכו' נפישן הנך בלא ואמורואב"א ריב רמז בא בילקו"ש

גריס תרלז וכו'רמז נפישן הנך בלא אמר .רבא

דאחריני*** "וערלות" ביה מעכבא לא דגופיה דערלות

ביה ובריטב"א.מעכבא הנ"ל בילקו"ש הוא וכן כצ"ל

וכו' הוא לדרשה בו דאמרת עלהשתא לשאול כוונתו אין

פירושו הכי אלא שבתורה 'בו' בוכל דאמרת דכתיבהשתא

פסח קרבן דאתאבפרשת הוא תדרושלדרשה מאי א"כ

פסח קרבן בפרשת דכתיבי אחריני 'בו' תרי xkpבהנך oa lk

'ea' lk`i `lוכן'ea' lk`i `l lxr lke*** הוא. "לדרשה"

ע"בדאתא ב במגילה z`c`וכן `ed "dyxcl" `xw `l`,

ש"מ ע"א ד בקדושין z`c`אבל `ed "`yxcl"בזהר וכן .

ופעמים ועוד) ע"א כט וארא (פרשת בא' לדרשא פעמים

פעמים בראשונים וכן ע"ב) פז קדושים (פרשת בה' לדרשה

בא'. דרשא ופעמים בה' דרשה

ד"ה וכו'רש"י בפרק "לקמן" כדלעיל וכו' ליה ושמעינן

בעי הוי לא" הימנית "רגלו כתיב האשם כצ"ל.ובדם

יתירי***ד"ה קראי תרי להו" "הוו וכו' דלגופיה כיון

***ד"ה דכתיבכצ"ל. "מלום" אא"כ וכו' זכריו ומילת

***ד"ה טפיכצ"ל. "פסיל" אנינות כצ"ל.אדרבה

"אחרים"תוד"ה בהמנאת ולא וכו' דצ"לאלמא נראה

.עצמו

דרשינן"ד"ה "הוה לא ממעשר ממנו וכו' לאפנויי אלא

כצ"ל.הכי

למ"דד"ה אפי' דאתיא למימר "מצינן" הכא וכו' מה אי

***בא"ד ביוםכצ"ל. "כמו" אונן הוי בלילה מת אם אבל

***בא"ד מרכצ"ל. כהכיום וסוכה ע"ב טז ברכות עיין

ע"ב.

עליהד"ה נכרתו שכן למימר ה"מ כרותים מעשים שכן

בריתות לשוןי"ג כרותי"ם הוא דסימנא כיון לתוס' קשיא
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ליתן ראוי היה (דא"כ כרת וענוש הגמ' פירשתו אמאי רבים

היינו דכרותי"ם דסימנא לפרושי לגמ' היה כרו"ת) סימן

ולא כרותי"ם סימן דנתנו וניחא בריתות י"ג עליה שנכרתו

החברים. פירשו וכן כרו"ת

ומלמדד"ה חוזר "אין" קדש שניהם וכו' כצ"ל.דפסח

נקטד"ה "ריהטא" לפום וכו' פסח מה צריךאי וכן כצ"ל

תוד"ה ע"א ט ובסוטה כנונא תוד"ה ע"ב כא בביצה להגיה

מנימין.

לגז"שד"ה כו'" "קרא אוקימנא דהא גרסינן הכי

וצ"ל המילים סדר קרא"נשתבש "כו' אוקימנא כלו'דהא

קרא ה"גכוליה ד"ה ע"א עא לקמן ברש"י מפורש הוא וכן

הוא כן ודאי אינו אחרים דבספרים בגליון ומ"ש ערל. כל

כן פירשו התוס' דלא מוכח המרת בו תוד"ה ע"א עא דלקמן

רש"י. אלא

ע"א דתגמראעא המרת ואין פוסלת דת המרת בו

במעשר במעשרפוסלת בין חולין דהוי ראשון במעשר בין

(דברים מטעם לוי לשבט הוי ראשון דמעשר קדש. דהוי שני

כז) jnrיד dlgpe wlg el oi` ikאפילו נחלה שקבל וישראל

שהמיר לוי אף לפיכך ממנו נלקחת הנחלה אין דתו המיר

כי מטעם לכהן הוי תרומה (וכן ממנו נלקח המעשר אין דתו

נפסל אינו דתו המיר אפילו לפיכך עמך ונחלה חלק לו אין

הנחלה אין דתו והמיר נחלה שקבל ישראל דהא מתרומה

דתרוייהו ראשון ממעשר ילפינן שני ומעשר ממנו) נלקחת

ג) טז (דברים מטעם הוא פסח אבל מעשר, ornlאיקרו

mixvn ux`n jz`v mei z` xekfzע"ב קטז בפסחים ותנן

אם והרי ממצרים' יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם 'חייב

לרשע שמשיבין כמו ממצרים יוצא היה לא דתו ממיר היה

פסח של le`בהגדה il mixvnn iz`va il 'd dyr df xeara

l`bp did `l my did eli`y elאינו דתו המיר אם הלכך

לא והוא מצרים יציאת כנגד הקרבן שהרי פסח קרבן אוכל

*** ממצרים. יוצא בוהיה יאכל לא ערל כצ"ל."וכל"

לי למה בו יאכל לא ערל אוכלוכל אינו בו למידרש אי

דהא פשיטא ראשון במעשר אי ה"ד במעשר הוא אוכל אבל

ערל הא שני במעשר ואי הערל בו יאכל לא ולמה הוא חולין

ומשני ע"א, עג לקמן כדאמר במע"ש אוכל אינואינו בו

ומרור במצה הוא אוכל אבל הואאוכל עוני לחם המצה כי

את וימררו כנגד והמרור במצרים בה שהיו העניות כנגד

ולפיכך אלו במצוות שייך הוא הרי הוא דערל ואע"ג חייהם

שצריכין הדם משום הוא הקרבן אבל ומרור, מצה הוא אוכל

יג) יב (שמות כדכתיב בתיהם פתחי בו mklלסמן mcd dide

izgqte mcd z` izi`xe my mz` xy` mizad lr ze`l

mixvn ux`a izekda zigynl sbp mka didi `le mkilrדע"י

ומצילם עליהם ומרחם המילה בדם נזכר הקרבן דם שרואה

בו. יאכל לא לפיכך פסח בקרבן שייך אינו ערל שהוא וזה

למיכתב ואיצטריך ערל למיכתב בןנמחק)כל(ואיצטריך

ד'בו'נכר דיוקא הש"ס שפירש אגב אלא לסוגיא קשור אינו

בפסחים ועיין לי למה קרא עיקר נמי לפרש נחית לי למה

*** נכר. בן כל תוד"ה ע"ב דמאיסקכ דכתיבמשום

יד) לד `epzeg(בראשית z` zzl dfd xacd zeyrl lkep `l

epl `id 'dtxg' ik dlxr el xy` yi`lארום יונתן ותרגם

ע"ב לא ובנדרים לנא הוא dixfr'גנותא' oa xfrl` iax xn`

miryx da epbzpy dlxrd `id dqe`n*** דלבו. ערל אבל

מילה.לשמים מחמת אחיו שמתו לפי מל ולא

לי למה ממנו בפרשתממנו דכתיבי ד'בו' דיוקא דדרשת כיון

קרבן בפרשת דכתיבי ד'ממנו' דיוקא נמי דרוש פסח קרבן

תותירו ולא וגו' נא 'ממנו' תאכלו אל אינון ותלתא פסח

והא תשרופו, באש בוקר עד 'ממנו' והנותר בוקר עד 'ממנו'

לידקאמר למה ממנו למהממנו ממנו ממנו ממנו אמר כאילו

לי.

איש איש ש"מא"ק איש לשון שישנומדכפל דבר איזהו

ערלות זה אומר הוי באשה ואינו קראבאיש בעי ואי

או ואדם למימר ליה הוה באשה נמי דאיתיה אונן לרבויי

וגו'. אהרן מזרע איש

מהול ערבי מליםלאתויי והיו הם ישמעאל זרע הערבים

שקדם התלמוד בזמן ועוד אביהם כישמעאל י"ג בגיל עצמן

(מוחמד הכא כדאמר מלים הערבים היו כבר מוחמד לביאת

שמוחמד המוסלמים שטוענים כפי ולא הגאונים) בתקופת בא

*** המילה. להם תיקן מהולנביאם כזוגבעוני זרה בעבודה

גרסינן מהולע"א עצמןוגבנוני שמוהלין אומה שם פי'

טז) סח (תהלים דכתיב גבנונים נקראין הבשן דיושבי ונראה

oya xd mipepab xdנראה ולי זצ"ל, הרב מורי פירש כך

כי הרים בראש היושבת אומה פסגתגבנונים לשון גבנונים

דרבי במכילתא אבל הנ"ל. בפסוק משמעו וכן הוא ההר

טוב בשכל וכן טו פרשה דפסחא מס' בא פרשת ישמעאל

הראשונים וברוב ריא רמז בא ובילקו"ש יב פרק שמות

מהול ע"א.וגבעוני כז ע"ז מסכת בריטב"א ועיין
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לערלים נהנה "שאני" בסדרקונם הנדפסת במשנה

גרס מי"א פ"ג נדרים במשנהשאיניהמשניות הוא וכן

זוטרתא ובפסיקתא דנדרים ברי"ף הוא וכן שבירושלמי

אחאי דרב ובשאילתות פי"ב שמות טוב ובשכל פי"ב שמות

גדולות הלכות ובספר לז שאילתא ושמות י שאילתא וירא

שלישי שער העיטור ובספר שצט עמ' נדרים הלכות לז סימן

בתוס'. ועיין השני חלק ד"ה ע"ב נ דף מילה מותרהלכות

ישראל כמהבערלי ערל קרוי מישראל אחד דערל דאע"ג

דערלים ערלה בעלי אלא ערלים קרויין אין מישראל ערלים

ערלים, של עם משמע רבים עובדילשון במולי ואסור

מליןכוכבים דאין כיון הערלה ומסירין עצמן דמלים דאע"ג

מהם סרה לא ה' מצות עול לקבלת אברהם ברית לשם עצמן

ו הערלה encטומאת ilidn `lc o`nk ilidnc b"r`כדאמר

בה מסיים דנדרים ובמשנה ע"א. כז diexwבע"ז dlxrd oi`y

l`xyi zia lke milxr miebd lk ik xn`py miiebd myl `l`

al ilxrישראל דערלי להוכיח קרא ההוא מייתי דלא ונ"ל

כלל קרא מההוא משמע לא מילתא דההיא ערלים מיקרו לא

עצמן דמלים הנך אפילו ע"ז עובדי דעמים להוכיח אלא

דכתיב ערלים alקרויין ilxr miebd lk ikמדקאמר'lk'

miiebdדכיון משום והיינו עצמן דמלים הנך אפילו משמע

במצות להתחייב אברהם של בבריתו להכנס מכוונים דאין

לעיל. כדפרשנו הערלה טומאת מהם סרה לא

מהול כשהוא שנולד וקטן טבל ולא שמל גר לאתויי אלא

דם ממנו להתיז אקב"ו אלא המילה על עליהם מברכין ואין

אבל תקפב, עמ' מילה הלכות המנהיג בספר כ"כ ברית

עליהן מברכין שאין פסק ה"ו מילה מהלכות פ"ג הרמב"ם

ג. סעיף רסה סימן יו"ד בשו"ע פסק וכן כלל

דם ממנו להטיף צריך אין מהול "כשנולד" קטן וקסבר

כשהואצ"לברית ***שנולד בני. כלשון תורה דברה

איש.אדם איש אומרים איש כל לומר שבמקום

מעכבא בזמנה שלא עלערלות שורה ערלות דטומאת

בהולדו מיד מעכבאבשרו לא למולואו רחמנא ציוה דמדלא

כלום עשה לא השמיני יום קודם מל ואם השמיני מיום אלא

השמיני. יום עד בשרו על שורה הערלה טומאת דאין ש"מ

לעשותו יקרב ואז רחמנא אמר זכר כל לו המול ותסברא

וכו' לאו יקרבצ"לוהאי ואז זכר כל לו המול ותסברא

וכו' לאו והאי רחמנא אמר .לעשותו

חמה שחלצתו אבלכגון פעיל בניין והוא פעל מבניין

הרבה וכך הסביל נפעל מבניין חמה ממנו נחלצה פירושו

אנו ואין הבא העולם לחיי לברכה זכרונם רבותינו בלשון

ובסוד בסודם בא אשר זה הוא מי אבל כך ידברו למה יודעים

*** ובנתי. חכמתי ואמר שבעהשיחם כל ליה "וניתוב"

.וניתיבצ"ל

ד"ה קרארש"י "כוליה" אוקימנא וכו' כל כצ"ל.ה"ג

וכו'***ד"ה כיון נא ממנו תאכלו אל גרסממנו לא רש"י

il dnl epnn epnnאלאil dnl epnnד"ה*** "וניתיב".

ביני "אי" שבעה כל כצ"ל.ליה

בותוד"ה שאין דבר "דהוי" נדר הוי לא וכו' נהנה שאני

כצ"ל.ממש

ע"ב לודאהגמראעא מןוהתני לוד,חכם העיר

שמו. שכך נראה ומפירוש"י

ואיתפח לינוקא עיניה ליה דכאיב כגון אמר פפא רב

למולו יכלו ולא בעינו דלקת היתה עשר ארבעה בבוקר

ותשוש חולה גופו שכל מוכיח בעין שיש דחולי עשיה בשעת

הכלה בעניין שאמרו וכעין כולו הגוף מראת היא שהעין

ע"א) כד dkixv(תענית dteb lk oi` zeti dipiry onf lk

dwica dkixv dteb lk zehexh dipir dwicaבעניין אמרו וכן

ע"א) כו (סוכה סוכה exn`yמצות dleg opax epzשפטור)

בסוכה) oi`yמלישן dleg elit` `l` dpkq ea yiy dleg `l

mrt b"ayx xn` ey`xa yg elit`e eipira yg elit` dpkq ea

ip` oyil iaixa iqei iax xizde ixqiwa ipira izyg zg`

dkeql ueg iynyneמחלות כל להבחין הרופאים למדו והיום ,

נקראת זאת איבחון ושיטת החולה בעין התבוננות ע"י הגוף

של בבוקרו לינוקא עיניה ליה דכאיב וכיון אירידיולוגיה.

מילתו מעכבא לא הלכך למולו אין הדין ומן עשר ארבעה

וכבר עינו הבריאה האכילה וקודם פסח קרבן של העשיה את

פירש"י האכילה. את מעכבת מילתו הילכך במילתו נתחייבו

ימים שבעה לו נותנין אין העין מחולי שהבריא זה דתינוק

למי אלא ימים שבעה נותנין דאין מיד למולו חייבין אלא

ויש ונתרפא, גבוה היה גופו שחום כלומר חמה שחלצתו

שבעה לו נותנין נמי גבוה חומו היה לא דאפילו מפרשים

פצעים עלו או תשוש או חולה גופו כל שיהיה ובלבד ימים

אלא ליה כאיב דלא כיון ינוקא וההוא ונתרפא גופו בכל

כן פירש לא רש"י אבל ימים שבעת לו נותנין אין עיניה
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כל ליה שכאיב כמי הוי עיניה ליה דכאיב דכיון דסבר משום

לעיל. כדפירשנו גופו

האסורים בבית חבושין ואמו אביו שהיו אמאיכגון תימה

הא אסורים בבית ואמו אביו שהיו כגון להעמיד הוצרך

בבית אינה אפילו דאמו סגי האסורים בבית חבוש באביו

ע"א. כט בקדושין כדאיתא בנה במילת חייבת אינה האסורים

אע"ג האסורים בבית חבושה היתה לא אם דאמו לתרץ ואין

ומלה מרצונה בזה משתדלת היתה במילתו חייבת דאינה

רוצה אפילו התינוק במילת חייב שאינו דמי דמסתברא אותו,

דהא למולו שליח למנות יכול ואינו למולו יכול אינו למולו

ונ"ל במצוה. חייב בביתאינו חבושין ואמו אביו שהיו כגון

האסוריםהאסורים בבית שם וילדתו אמו שנתעברה קודם

ואמו חבוש לבדו אביו היה אם אבל שם למולו יכלו ולא

כדאמרינן השמיני ביום אותו מלין ב"ד היו בחוץ היו והבן

דינא בי מחייבי אבוהי מהליה דלא דהיכא ע"א כט בקדושין

ב"ד היו בחוץ והבן אסורין ואמו אביו היו אם וכן למימהליה

אמו. עם שהבן היא דמציאות אלא אותו מלין

לפרוזדור חוץ ראשו שהוציא ימים.כגון שבעה כך ונשאר

יכול*** אין כן שאלמלא הפתוח ונסתם הסתום נפתח

אחת שעה אפילו מזונילחיות דמשום דעתין סלקא השתא

אינו וכבר הטבור נסתם העולם לאויר שיוצא דמיד קאמר

מת, ומיד מאמו לינק יכול אין פיו יפתח לא ואם דרכו ניזון

כן מדקתנישאלמלא פיו. יפתח לא לאויראם שיצא כיון

כולוהעולם שיצא צריך דאין משמע שיצא כיון קתני ולא

מילתא, תליא העולם אויר נושמין שהם נחיריו בהוצאת אלא

נסתם מיד העולם לאויר דיצא כיון נמי ראשו דהוציא וההוא

יכולה אינה רגליה בין תקוע שהוא וכיון פיו ונפתח טבורו

ומשני ומת. דזנתיהלהניקו כגון עסקינן במאי הכא

אומנםאישתא הגוף מערכות ושאר העיכול מערכת מבחינת

שאינו כיון מיהו מזון בלא ימים כמה לחיות התינוק יכול

דהוציא וההוא מת ומיד חומו על לשמור יכול אינו אוכל

ונתחמם, חולה שהיה הגוף מחום ומתחמם ניזון היה ראשו

דידיהובעי אישתא אילימא דמאן עצמואישתא שהתינוק

מת ולא התינוק חי ומזה גופו חום ועלה חולה הכיהיה אי

בעי שבעה יהבינןכל חמה דחלצתו דמאן לעיל אמרינן דהא

שבעה כל דאימיהליה אישתא דזנתיה היתהאלא אמו

ולא התינוק גוף נתחמם ומזה מאוד גופה חום ועלה חולה

וכו'מת. היכא ה"מ לעילואב"א דקתני דהא מתרץ השתא

p mlerd xie`l `viy oeik`lnl`y geztd mzqpe mezqd gzt

zg` dry elit` zeigl leki oi` okדהא מזוני משום אינו

משום אלא וחיו ימים כמה ניזונו שלא תינוקות כמה חזינן

נושם ואינו סתום פיו אמו בבטן שהוא זמן דכל הוא נשימה

לאויר וכשיוצא טבורו דרך אוכל אלא פיו דרך אוכל ואינו

יפתח לא ואם ולנשום לאכול פיו ונפתח טבורו נסתם העולם

לחיות שיכול דאף אחת שעה אפילו לחיות יכול אינו פיו

מת מיד נושם אינו אם מ"מ מזון בלא ימים היכאכמה וה"מ

מעוי ראשודלא שהוציא אחר התינוק בכה היכאשלא אבל

חיי מיחייא הואדמעוי בכיו שהרי יחיה התינוק בכה אם

חוץ ראשו שהוציא זה ותינוק הריאה מערכות פתיחת

בוכה הוא מיד נולד כשהתינוק יציאתו. אחר בכה לפרוזדור

של הנשימה מערכת פתיחת קול זהו אלא ממש בכי זה ואין

שמנפחין ובשעה נופח לא פעם שאף כבלון זה והרי התינוק

צמוקות שדפנותיו כיון שריקה משמיע ראשונה פעם אותו

ריאות דפנות אף פתיחתן וקשה בשניה אחת ומידבקות

פתיחת שריקת קול משמיע הראשונה בנשימתו כן התינוק

כבכי. לאנשי ונשמע הראות

דאורחא חולשא משום מהילי לא סוגיאבעשרה בזה עיין

*** ונפלא. ה"א פ"ח נזיר בירושלמי חולשאשלמה משום

ואשאדאורחא כדכתיב הכבוד ענני ע"ג נישאין דהיו אע"ג

חלשים היו מ"מ רבותינו וכדדרשי נשרים כנפי על אתכם

הולכין דאין דאע"ג במטוס לנוסעים ודמיין הדרך מטלטולי

*** תשושין. נעשין להוברגליהן עביד אימת יהושעהזאה

עליהם. להזות הכהנים את ציוה מתי

כלל פסח עבוד לא הואודלמא מפורש מקרא הא תימה

דעתיה, סלקא ומאי ליה וכדמתרץ הפסח את ויעשו דכתיב

קאמר דהכי כללהטמאיםודלמאוי"ל פסח עבוד אלאלא

שלא הפסח את עשו הם טהורים שהיו ישראל בני מיעוט רק

הזאה ד"ה ברש"י כדמפורש רובן אלא טמאין היו ישראל כל

ליה ודחי עבוד, הפסחאימת את ויעשו דכתיב ס"ד לא

עשאוהו. ישראל כל ש"מ סתמא 'ויעשו' ומדקאמר

עטרה של גובהה רוב את החופה בשר רב ליהאמר קשיא

דמדקתני dxhrdלרב aex z` dtegd xyaהיקפה רוב משמע

קאמר ומאי אחד ציץ אלא ליכא `zוא"כ oiakrnd 'oiviv'

dlindאת היינו העטרה רוב את החופה דבשר רב ומתרץ

העטרה של גובהה ישרוב ופעמים היקפה רוב אינו ואפילו

כאלה. ציצין וכמה כמה אחת בעורלה
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ד"ה "בעינן"רש"י לא "הבראתו" יום אף וכו' לאו מאי

לעת ***ד"המעת יכוליןכצ"ל. אינן והם וכו' חבושין

פסחן ואת" ***ד"ה"לעשותה ראשונים. בדפוסים הוא כן

הזאה להו "דעבוד" דמפרש ואית וכו' עבוד אימת הזאה

כצ"ל.

לאמותוד"ה מעורה אינו שהטבור פי' וכו' מצינוואבעית

לה) לז (תהלים כמו ודיבוק חיבור מלשון dxrzneמעורה

oprx gxf`k.

אע"גד"ה "מילתו" פרע אברהם וכו' ניתנה כצ"ל.לא

משניתד"ה דריש דהכא וכו' ביהושעסוף ציציןדכתיב

המילה את הציציןהמעכבין על נצטוה לא אברהם אלמא

דרשינן ימול(כצ"ל)והתם באברהםהמול לציציןדכתיב

***בא"דוכו' עליהם. אברהם נצטוה שכבראלמא מה אלא

תאמר ואם בואם" "בתחילת החידושנצטוה כלומר כצ"ל

ולא המילה על נצטוה הארץ אל בואם בתחילת שכבר הוא

ההליכה. מקושי הרבה שינוחו עד המתין

כלד"ה ראה יעקב עפר מנה מי וכו' מהול לא טעמא מאי

ישראל של מערלותיהן מלא שהיה א"כהמדבר וא"ת

לו היה יעקב עפר' מנה מי אמר ערלותאמאי מנה מי לומר

העורלה נותנין המילה שבשעת למנהג ראיה מכאן אלא יעקב

רואה היה ובלעם במדבר השליכום וככה עפר בתוך

וכן במדבר מושלכות בעפר המכוסות ישראל של ערלותיהן

הוא כט פרק המדפיס ומ"ש אליעזר רבי בפרקי מפורש הוא

כח. וצ"ל טעות

ע"א צפוניתגמראעב רוח להו נשיב דלא משום ואב"א

העננים את דמפזרת משום למילה יפה צפונית רוח

כ) ג (מלאכי וכתיב זורחת והשמש השמש את המסתירים

ditpka `txne dwcv ynyלכך ורמז .ji`xil zptv xy`

ja miqegl zlrtצפונית רוח זו ליראיך" 'צפנת' "אשר

אלא צפונית רוח את ויצרת פעלת לא בך" לחוסים "פעלת

*** כנפיך. בצל לחסות עצמם רוחלמלים להם נשבה לא

הווצפונית דנזופים משום או נשבה לא ישראל שהיו במקום

נשבה העולם בשאר אבל כבוד ענני נבדור דלא משום או

ע"ב) (לא בגיטין אמר gexeדהא mei lka zeaypn zegex 'c

miiwzn mlerd oi` ok `lnl`y mlek mr zaypn zipetv

דקתני נמי צפוןדייקא רוח 'להם' נשבה בתוס'.לא ועיין

דעיבא יומא ולאהלכך צפונית רוח זרחה שלא המעונן יום

החמה ואין עיבא דאיכא דכיון בו מלין אין העננים את פיזרה

לא מעונן שאינו יום אבל למילה רפואה בו אין יפה זורחת

דליכא דכיון לא או צפונית רוח בו נושבת אם לן איכפת

צפונית, רוח בעינן למאי דשותאעיבא שנושבתויומא יום

שרוח ביה מהלינן לא עיבא דליכא אע"ג דרומית רוח בו

*** לחולים. ובפרט לגוף קשה מסוכרינןדרומית איןולא

נהור סגי לשון והוא אדם, של גופו מנתחים ואין דם מקיזין

ולא גופו פותח הוא הרי האדם גוף את והמנתח דם המקיז כי

גופו, סוגר כלומר גופו סוכר ואמרו גופו פותח לומר רצו

דגרסי ואית ארמי. מלשון והוא מנתח 'יסכי' ולאבערבית

אמרמסוברינן ע"א כט בע"ז ilgzוכן 'eke ixeaiql `lg

`xeaiqeהתם גורסין xekiqe`ויש ilgz 'eke ixekiql `lg

ובקשות (ברכות גאון עמרם רב בסדור מצאתי וכן הוא ונכון

*** רב). אמר פתאיםד"ה שומר רבים בה דדשו והאידנא

דדודה' ה' 'פתי' שומר למימר ה"ל היא. הסבוראים הערת

ומדשינה נאמר יחיד בלשון ההוא הפרק וכל דיבר עצמו על

ה'ואמר 'פתאים' דיחידשומר דהיכא ש"מ רבים לשון

רבים אבל שומרו ה' אין לבו מפתיות סכנה לידי עצמו מביא

שומרם. ה' - לבם מפתיות סכנה לידי עצמן המביאים

יום היה לא במדבר ישראל שהיו שנה מ' אותן כל ת"ר

הלילה בחצי צפונית רוח בו נשבה דהאישלא אומרים יש

דקתני דלעיל אברייתא פליגא לא dpyברייתא 'n oze` lk

zipetv gex mdl dayp `l 'ekeביום מיירי דלעיל דברייתא

לי נראה ואין להם, נשבה דבלילה קתני דהכא וברייתא

נשבה דלא מיירי להם נשבה דלא דקתני דלעיל דברייתא

אלא לבדה מנשבת אין צפונית ורוח בתוס' כדאמרו לבדה

ע"א כה בתרא בבבא כדאמר השחר עלות עד לילה בחצות

דלא קתני ועליה היה כנור ד"ה ע"ב ג בברכות רש"י ועיין

דהאי כיון ועוד בלילה צפונית רוח נשבה לא אלמא נשבה

הכבוד ענני ניבדור דלא משום ביום נשבה דלא סבר תנא

הכבוד. ענני ניבדור דלא משום נשבה לא נמי בלילה ע"כ

ואין דלעיל, אברייתא פליגא דהכא דברייתא אומרים ויש

באמת אבל אידך. תניא אומרת הגמ' היתה דא"כ לי נראה

קתני דלעיל דברייתא פליגי 'mdl'לא dayp `lzipetv gex

משום או היו דנזופים משום נשבה לא ישראל שהיו במקום

קתני דהכא וברייתא הכבוד ענני ניבדור meiדלא did `l

zipetv gex ea dayp `lyנשבה שלא יום היה לא קתני ולא
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שהיו דבמקום להם ולא לעולם דנשבה צפונית רוח בו 'להם'

למעלה. כן ביארנו וכבר נשבה לא ישראל

תלמודא למדמאי ומשניהיאך מהפסוק, זה דבר האהתנא

קמ"לקמ"ל וכו'קרא רצון לךדעת יש תחילה כלומר

לנו פירש לא המכות דבכל ללמדנו הפסוק בא מה לשאול

ויהי לנו פירש בכורות ובמכת ה' היכה שבא השעה מהי

היכה ולא הלילה חצות עד המתין אמאי ועוד הלילה בחצי

דקרא אלא הלילה בתחילת רצוןמיד דעת קמ"ל הא

היא בשעהמילתא דוקא מעשיהם לעשות המשתדלים בנ"א

אין אעפ"כ טובה דירה להם נזדמנה אם כגון רצון עת שהיא

כעת ידועה שהיא שעה עד ממתינים אלא מיד אותה קונים

שממתינים בשביל ופעמים אותה קונים ואז טוב וזמן רצון

אין וכן לאחר מכרוה כבר כי הדירה את מפסידין רצון לעת

עת שהוא ביום אלא בניהם את משיאין ואין עיסקא מתחילין

להמתין הוא ראוי דבר אלא ניחוש משום בזה אין רצון

בכור כל להכות כשבא הקב"ה שהרי רצון עת עד מעשיו

שעת עד והמתין הלילה בתחילת אפילו להכות יכל במצרים

ועשה רצון שעת עד המתין כביכול רצון עת שהיא חצות

הקב"ה ומה ללמוד אדם לכל ויש מעשהו שיצלח כדי מעשהו

מלעשות המתין מצליחין מעשיו שכל לעד שמו ישתבח

יפה עולין מעשיו אין שפעמים אדם בן רצון שעת עד מעשהו

רצון שעת עד מעשהו עם להמתין צריך עאכו"כ

בגלל ש"מ היא רצון שעת חצות ששעת קרא ומדאשמועינן

משאר חצות שעת שונה אין דהא הוא בו שמנשבת צפון רוח

יום דאין נמי וש"מ בה מנשבת צפונית שרוח אלא השעות

אדם יבוא דאל"כ הלילה בחצות צפונית רוח בו נושבת שלא

הזה מהמקרא למד כי לילה חצות בשעת מעשהו לעשות

לא יום דבאותו מעשהו מצליח אין ולבסוף רצון שעת שהיא

כיון ע"כ אלא צפונית רוח בו נשבה ולא רצון שעת היה

לילה בחצות מעשהו לעשות אדם דישתדל אשמועינן דקרא

והא צפונית. רוח בו נושבת שלא יום אין רצון עת שהוא

יוםדקתני היה לא במדבר ישראל שהיו שנה מ' אותן כל

הלילה בחצי צפונית רוח בו נשבה באותןשלא אפילו ה"ק

היו ולא נזופין והיו במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים

היתה אלא העולם מן צפונית רוח פסקה לא לכך ראויין

מנשבת צפונית רוח שאין יום אין ימים שאר וכ"ש מנשבת

*** אחר. במקום או זה במקום צפוניתבעולם מנשבתרוח

כי הסוד לחכמי ידוע והוא רצון עת והיא הלילה בחצות

הקשים והדברים הדינים והם העשנים עולים הלילה בתחילת

נעשה ואז ביום האדם בני שעשו מעוונות הנוצרות והקליפות

לילה ובחצות שעות באותן רב הסט"א וכח גדול קיטרוג

עת מכך לו ונעשה בג"ע הצדיקים עם להשתעשע בא הקב"ה

והקליפות העשנים להעביר צפון רוח מנשב כן ומפני רצון

מקומות וכמה בכמה הקדוש בזוהר שמפורש כמו העולם מן

רפד דף וילך ופרשת ע"ב צב דף לך לך פרשת זוהר עיין

סיני. בהר פרשת דראש ובזוהר ע"א

משוך תורה מהעטרהדבר מעט וכיסה נמתח הגיד שעל עור

בתרומה עורלהאוכל העטרה את המכסה עור כל תימא לא

עורלה העטרה על שצמח עור אלא מדאורייתא ואסור היא

וכיסה ונמתח הגיד על שצמח ועור מדאורייתא ואסור הוא

הוא. עורלה לאו העטרה מפניאת עליו גזרו ומדבריהם

כערל אלאשנראה אוכל מדרבנן אף א"כ תימא ולא כלומר

לפי הונא רב דברי מתפרשין כך יאכל שלא עליו גזרו רבנן

דקתני מברייתא ליה מותיב ולקמן שלנו הספרים גירסת

הכי רש"י גירסת ולפי עליה, גזור לא אלמא אוכל דמשוך

כערלפירושו שנראה מפני עליו גזרו כלומרומדבריהם

אלא אינו בתרומה אסור שמשוך בברייתות שתמצא ומה

אלמא אוכל דמשוך מדקתני ליה מסייע ולקמן מדרבנן

*** מדרבנן. אלא אסור ואינו אכיל להמדאורייתא ודקארי

לה קארי לה.מאי ודקארי ד"ה ע"א יא לעיל מ"ש עיין

קתני*** צריך לכתחילההא צריך בו ששנינו מקום כל

רבי אלא ד"ה ע"א טו ברכות רש"י עיין מעכב ואינו קאמר

יהודה.

לו היא שסכנה עורלתומפני התינוק את למול כשבא

הגיד עור שנמשך זה אבל בסכין וחותך בידו ואוחזה ארוכה

בידו וכשאוחזו מעט אלא הרבה עורו נמשך לא העטרה על

מידו העור ישמט בסכין כשיחתוך ושמא היטב נאחז אינו

שופכה. כרות ויעשה עצמו הגיד את הסכין ויחתוך

כוזיבא*** בן בימי מלו אנסוםהרבה עכו"ם פירש"י

רצו כי מרצונם עורלתם משכו הם ואולי עורלתם למשוך

***להדמו לגויים. ימולת המול מיהדרישנאמר השתא

*** שימול. צריך דמשוך מקרא ראיה לאתויי אתרבנן

המשוך את לרבות הפר היתהבריתי מתחילה משמע 'הפר'

העטרה על הגיד עור שמשך כגון וע"כ הפרה וזה ברית

לקמן דקאמר לרבותוהיינו ימול המול האי תימא וכי

לרבות הפר בריתי את ת"ש המילה את המעכבין ציצין

המשוך בציציןאת לאוקמיה ליכא הפר בריתי דאת

והפרה מתחילה ברית בו שהיתה משמע דהפר המעכבין
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ברית לאו מעיקרא המעכבין ציצין בו שהניחו ומי וביטלה

*** זה. הפרה ולא שם "הש"ס"היתה לה נסיב צ"למדקא

זהתלמודא דין ללמוד דברייתא תנא נסיב מדקא כלומר

תלמוד פי' דהכא דתלמודא סבר הנוצרי והצנזור מהמקרא,

מקום בכל הצנזור דרך דכן הש"ס וכתב החליף לפיכך

ש"ס. בלשון תלמוד לשון להחליף

ליה מנא לטומטום ***"נשי" "דאמרינן"כצ"ל. אימור

***לחומרא בריטב"א. הוא וכן כשביציוכצ"ל אביי אמר

מבחוץ דאינוניכרות קמ"ל ומאי הוא ודאי זכר א"כ וא"ת

מידי נפיק לא מבחוץ ניכרות דביציו אע"ג דהו"א וי"ל אוכל,

ערל וספק ערל ספק והוי הוא אנדרוגינוס דשמא זכר ספק

ואינו הוא זכר ודאי מבחוץ ניכרות דביציו דכיון קמ"ל אוכל

דאנדרוגינוס באנדרוגינוס ביה מיספקינן ולא בתרומה אוכל

אתיא דסיפא מפרש ולקמן הוא שכיחא דלא מילתא

ניכרות ביציו דאין טומטום כגון ערל ספק דאף לאשמועינן

*** אוכל. אינו נמי אמומבחוץ נשיו מאי אמר כלומררבא

נשואה ישראל בת שהיתה דאמו אביו ואם אמו ואם אמו

אם וכן בשבילו אוכלת זה טומטום לה והניח הכהן ומת לכהן

בת לה והניח הכהן ומת לכהן הנשואה ישראל בת שהיא אמו

אוכלת אמו אם הרי הבת ומתה זה טומטום ילדה והבת

*** אביו. אם וכן שאיןבשבילו מאכיל מוליד דתימא מהו

מאכיל אינו englaדכתיבמוליד elk`i md ezia cilie

ומדאפקיה יאכילו ביה קרי ע"א מד בנידה יליפנא ומהכא

בלשון eziaקרא 'cilie'בבת כדכתיב ביתו וזרע קאמר ולא

ש"מ כנעוריה" אביה בית אל ושבה לה אין "וזרע כהן

מאכיל. אינו מוליד שאינו מאכיל מוליד למידרש

ערל טומטום סגורמאי היינו טומטום כי פירש זצ"ל מו"ז

טו) כו (בראשית ארמי mizyltבלשון menzqתרגם

שהוא ערל היינו טומטום והכא פלשתאי' 'טמונין אונקלוס

מאזוז אלטר הרב עמו והסכים שלו העטרה על עורלה סגור

טומטום ויאמר בחידות התנא ידבר למה בעיני ותימה זצ"ל,

לא ולמה ממש בטומטום דמיירי לסבור התלמידים את ויטעה

דהכי ונ"ל זה. סובל השכל ואין ערל ויאמר צחות ידבר

טומטוםפירושו טומטוםערלmehnehדסיפאמאי כלומר

בטומטום מיירי רישא אבל ודאי ערל והוי זכר ונמצא שנקרע

ערל. ספק והוי נקרע שלא

שמעון "בר" אלעזר דרבי ומו"ק ע"א יב ביומא הוא וכן

וצ"ל קז"ברבי"ע"א בפסחים אבל הש"ס, ברוב הוא וכן

ע"ב קב ובחולין oernyע"א "iax xa" xfrl` iaxוצ"ל

שמעון. "בר" אלעזר רבי רגיל ובירושלמי "ברבי".

ד"ה וחמהרש"י צוננת ולא חמה לא נוחה צפונית רוח

אתזורחת המסתירים העננים את מפזרת צפונית רוח

***ד"ה ביוםהשמש. צפונית רוח להם נשבה קשיאלא

רוח בו נשבה שלא יום היה דלא לקמן קתני הא לרש"י

שלא מפני מילה עבוד דלא קאמר והיכי הלילה בחצי צפונית

דקתני דהא רש"י ותירץ צפונית רוח להם נשבהנשבה לא

צפונית רוח רוחביוםהיינולהם אלא למילה מועיל ואין

החמה וזורחת העננים ומפזרת ביום הנושבת צפונית

אין בלילה הנושבת צפונית רוח אבל ממילתם ומרפאתם

***ד"ה כלום. למילה וכומועילה רצון למעלהעת '

צפון כלפי "ונקבע" פירש"יונקביוצ"לממטתו וכן

***ד"ה היה. כנור ד"ה ע"ב ג "דבעיא"בברכות לחומרא

***ד"המיניהגט מילתאכצ"ל. "נימא" כתנאי נימא

הונא כצ"ל.דרב

שלתוד"ה דבגנותן אומר בספרי וכו' נשיב דלא משום

הכתוב סיפר שעשוישראל דאמר ה) ט (במדבר כתוב אותו

***בא"ד סיפר. ישראל של בגנותן הפסח וכיאת ותימה

נמנעים היו אובמזיד נמנעו דאורחא חולשא משום הלא

צפונית רוח להו נשיב דלא זכריםמשום מילת משום ואי

מעכבים פסחשהיו מלעשות לפיאותם גנות וחשיב

הם ארבעיםשגרמו במדבר מתעכבין היו לא חטאו לא דאי

מלמול. נמנעים היו ולא שנה

אלאד"ה לנחבלים "וטובה" היא דנוחה וכו' ניבדור דלא

יפה "והשמש" העננים כצ"ל.שמפזרת

היהד"ה בערלתו משוך עכן וכו' 'jyen'לפנינוומדבריהם

did ezlxra.מגירסתנו יפה התוס' גירסת אבל

"חופה"ד"ה בר הוי לקרוע דראוי דכיון .ביאהצ"לוי"ל

ע"ב בזמנוגמראעב שלא ביום אלא "נימול" אין

ובלילה ביום כצ"ל."נימול"

וכו' יוחנן רבי דיתיב הא גרסכי "דתניא"רש"י הא כי

וכו' יוחנן רבי ראיהדיתיב להביא באה דהגמרא ופירש"י

ליה דריש ביום דוקא נימול בזמנו שלא הנימול דאף דמ"ד

לרבי אלעזר רבי מינה דאותיב בברייתא כדאיתא מוביום

מגירסתו יפה גירסתנו אבל יוחנןיוחנן, רבי דיתיב הא כי
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לתירוץוכו' ראיה להביא באה הגמרא גירסתנו ולפי

דרשינן לא או וביום דרשינן אי פליגי תנאי דהנך שתירצה

יוחנן לרבי ר"א דאמר e"`eוביום yixc `lc o`nl elit`e

yixc i"de e"`eוביום דרשינן אי היא דתנאי פלוגתא אלמא

טפי שפיר אתי הגמרא סברולשון מר קמיפלגי בהא והכא

וביום דרשינן לא ומ"ס וביום רבידרשינן דיתיב הא כי

וכו' דתנאייוחנן פלוגתא בזה דאיכא להוכיח שבא משמע

*** דריש. לא וחד וביום דריש מקוםאישתיקחד כל

הוי חבר תלמיד הוא המקשה אם פלוני רב אישתיק שאומר

הכרח אין הוא תלמיד המקשה אם אבל לו הודה אישתיק

ובקושייתו ביה אשגח דלא מפני אישתיק אלא לו שהודה

רב. ומודה תוד"ה ע"א סב בתרא בבא עיין

הגבורה מפי כמשה ודורש נראהשיושב רש"י מפירוש

וכיון ארמי בלשון לדרוש לו היה אמורא שהוא אלעזר דרבי

מפי כמשה דורש שהוא יוחנן רבי אמר הקדש בלשון דדרש

דורם עד האמוראים שכל חדא טובא בהא לי וקשיא הגבורה,

אלא ארמי בלשון שמועותיהם מסרו לא ורבא אביי של

דאי ועוד אחר, במקום בזה הארכתי וכבר הקדש בלשון

אמר למה כתנאים הקדש בלשון ודרש אמורא שהוא משום

ודורש שיושב למימר ה"ל הגבורה מפי כמשה ודורש שיושב

ובתחביר בסגנון דרש אלעזר דרבי מפרשים ויש כתנאים.

ודורש שיושב למימר דה"ל קשיא ואכתי תנאים, של

ששנינו מקום דכל ונ"ל eke'כתנאים. l"z 'eke `l` il oi`

ולומד יושב משה שכשהיה והגבורה משה מדברי ציטוט הוא

משה לו אמר ביום למול דצריך מילה פרשת הגבורה לפני

zeaxl oipn meia `l` lenip oi`y ipinyl lenip `l` il oi`

xyr mipyl xyr cg`l dxyrl dryzlהקב"ה והשיבו

meiae xnel cenlzמקום כל וכן דוביום, מוא"ו ללמוד לך יש

eke'שאומר xnel cenlz 'eke `l` il oi`מדברי ציטוט הוא

בס השתמש אלעזר דרבי וכיון והגבורה ורבימשה זה גנון

ניסח כך אלעזר דרבי סבר אלא ברייתא שהוא ידע לא יוחנן

*** הגבורה. מפי כמשה שהוא אמר עצמו דרשת א"לאת

היא מתניתא היא דידיה פ"טר"ל גאון שרירא רב באגרת

גרס ט היאאות מתניתא היא דידיה "לאו" ר"ל .א"ל

וכו'*** תנייה אתנפק יוחנן רבי הכיר לא מתחילה אבל

הישיבות לימוד בסדר קבועה היתה שלא לפי כהנים תורת

שרירא רב באגרת מפורש כך הלימוד בסדר קבעוה ואח"כ

*** שם. וכו'גאון תנייה בלימודנפק להתרכז רוצה כשהיה

כל נמצאים ששם המדרש מבית יוצא היה חשוב דבר

'נפק'. לשון והיינו ולומד מבודד במקום לו ויושב הלומדים

כשרה הזאתו שהזה פסולהערל עבודתו ערל שכהן לפי

עבודה הפרה עבודת דאף הו"א ע"ב פג בסנהדרין כדאיתא

אינה דהזאה קמ"ל בה פסול וערל חטאת נקראת שהרי היא

*** בה. מותר וערל אנדרוגינוסעבודה אף אומר ר"י

ואשה "הוא" אשה שספק מפני פסול" "קדושו שקידש

***פסולה הואכצ"ל. ר"ע דבי תנא תנא האי יוסף א"ר

דרוב משום הוא עקיבא רבי תנא האי קאמר דלא הא

היו ישמעאל רבי של מדרשו מבית או להם שהיו הברייתות

ורבי ישמעאל רבי ולאו עקיבא רבי של מדרשו מבית או

תלמידיהם. אלא חיברום עצמן עקיבא

דמאיס משום יז)התם כג (שמות בראיה lkדכתיב d`xi

jxekfבך ומתבונן רואך והקב"ה לעזרה בא אתה משמע

משום ד"ה ע"א (עא לעיל כדפירשנו הוא מאיס הא וערל

בו. ויתבונן הקב"ה יראהו והיאך דמאיס)

החטאת שרפת מעפר לטמא ולקחו דכתיב דרבנן כלמ"ט

אפר, או עפר נקרא וכשנאסף אפר נקרא הוא נאסף שלא זמן

אפר קורהו הפרשה dxtdבכל 'xt`' z` xedh yi` sq`e

'ebe eicba z` dxtd 'xt`' z` sqe`d qake 'ebe gipdeואחר

עפר קורהו לקדשו ובא ztxyשנאסף 'xtrn' `nhl egwle

z`hgdולא שינה ואמאי החטאת שריפת מאסיפת דמשמע

ללמד אלא הפרשה כבכל אפר "דפסולין"קרהו הנך

כשרים באסיפה דכשרים הנך בקידוש פסולין באסיפה

אפרבקידוש לשון שהוא 'עפר' קורהו קידוש גבי ולכך

*** אחד. במקום ולקחאסוף קרא נימא בכלא"כ כדכתב

'וכבס' 'ואסף' ולקחוהפרשה כשריםמאי בקידושו לך ריבה

הפרה עבודות בשאר כשרים היו שלא הנךהרבה דאפילו

התם האפרדפסולין הכאבאסיפת ***כשרים איבקידוש.

חד ויהיב חד שקיל הו"א ונתן ולקח יקחוכתיב לא אבל

ורוב נטמא החטאת במי הנוגע שהרי שנים יתנו ולא שנים

לפיכך להטמא שלא מוזהרים והכהנים הם כהנים המקדשים

שנים יטמאו למה לעשות יכול דאחד רחמנאכיון כתב

תרי,ולקחו דשקלי הו"א ונתנו ולקחו רחמנא כתב ואי

תרי דהאויהבי כלום אינו שנתן ואחד שלקח אחד אבל

משנים בפחות קידושין ואין הכהנים בלשון נקרא הוא קידוש

אשה בקדושי ונתןכדאשכחן ולקחו רחמנא דאפילוכתב

תרי היאשקלי לצורך דטומאה שניהם חדויטמאו ויהיב



eaydnlg`eשצג ע"א עג

בזה שכתבו ומה אשה, כקידושי הוי לא חטאת מי דקדוש

הלשון. פשט על מתיישב אינו חד דשקיל ד"ה התוס'

ד"ה זמנורש"י "שעבר" דקטן כיון וכו' סבר כצ"למר

***ד"ה . הבאים בדיבורים "י"ט"וכן שני וכו' לתשעה

ר"ה ***ד"השל קאמרינןכצ"ל. "לאכילה" כצ"ל.אנן

אשכחן***ד"ה "ומדלא" היא ר"ע וכו' לישתמיט לא

כצ"ל.

וכו'תוד"ה ליתן "דרשינן" הא וא"ת וכו' בזמנו שלא

הב"ח ozilבהגהות "opiyxcc" `dלהגיהולפ צריך הגהתו י

בהמשך epnfaאף `lyc "oeik".מהגהתו יפה גירסתנו ומ"מ

קבע***בא"ד ביו"ט לשורפו אפשר דלא דכיון וי"ל

שני בבקר etexyzדכתיבזמנו y`a xwea cr epnn xzepde

ואי בלילה ולא בבוקר אלא שרפתו זמן מתחיל אין משמע

מיד לשורפו יכול ואין טוב ביום נותר שנעשה דזה אמרת

בלילה. שריפתו זמן תחילת נמצא יו"ט במוצאי שורפו

ע"א שהואגמראעג מכלל טהור הטמא על הטהור והזה

בפרה שכשר יום טבול על לימד xedhdפירש"יטמא

mei leah oebk xg` xacl `nh `edy llkn o`k jl izxdhy

dnexzl `nhyדקרא גדול תימה בעיני הוא שנים וכמה

ועו"ק אתמהה, טמא שהוא מכלל דייקינן ואנן טהור קאמר

שדורש מקום nh`שכל `edy llkn xedhשהיה מכלל היינו

ע"ב עד לקמן הוא וכן טהור הוא ועכשיו llknטמא dxdhe

d`nh `idyטמאה היתה שמתחילה מכלל שם ופירש"י

דרשה הגמ' כאן הביאה מה מפני ועו"ק טהורה, היא ועכשיו

דקאמר הא ועו"ק כן, לפני שלמדנו למה קשורה דאינה זו

על לימד קאמר לא אמאי בפרה שכשר יום טבול על לימד

דהכי ונ"ל קרא. עסיק דביה בהזאה שכשר יום טבול

אסיקנן לעיל cgפירושו, aidie ixz ilwy elit`cואכתי

הוא אחרינא אלא הוא תרי מהנך לאו דיהיב חד דאותו הו"א

לכך שמש, והערב טבילה וצריכין נטמאו כבר תרי דהנך

הטמאדריש על הטהור לעילוהזה כתב דכבר הוא יתורא

dfdeמיניה xedh yi` mina lahe aef` gwleללמד אלא

לכך להזות יכול ואינו נטמא הפרה אפר את שאסף שכיון

וכתב 'xedhd'חזר dfdeקודם עצמו לטהר שצריך ללמד

והיינו להזות יכול אינו במקוה עצמו יטהר לא ואם שמזה

טמא שהוא מכלל עצמוטהור שיטהר רחמנא ליה מדקאמר

הוא, טמא הפרה אפר את שאסף אחר שמתחילה ש"מ להזאה

הוא מפורש קרא הא פשיטא `xtוא"ת z` sqe`d qake

axrd cr `nhe eicba z` dxtdומשיב קמ"ל, לימדומאי

בפרה שכשר יום טבול עדעל להזות יכול שאינו דהו"א

לאשמועינן קרא ואתא שמשו יעריב וגם במקוה dfdeשיטהר

`nhd lr 'xedhd'אינו אבל מזה ומיד במקוה עצמו יטהר

דאסיקנא דהא ומכאן שמש, הערב ixzצריך ilwy elit`c

aidiecgומיד דטובל דשקלי השנים מן אחד אפילו היינו

שמש. הערב צריך ואינו יהיב

בהן אסור "וערל" ניתני איתא ***ואם ישכצ"ל.

בתרומה שאין מה ובבכורים ומילתבמעשר כןכצ"ל

*** לאונןנמחקת. "ואסורין" וידוי כצ"ל.וטעונין

ד"ה הבכוריםרש"י אלו ידך ותרומת מר דאמר וכו' מיתה

ע"ב. לקמן דהוא ע"א יז למכות המדפיסים ציינו לחינם

בפודה***ד"ה אלא חומש "בו" ואין וכו' כצ"ל.וחומש

הבאתי***ד"ה הנה "במעשר" הבית וכו' כצ"ל.וטעונין

ובכורים"***ד"ה "מעשר לאונן לפיואסורין כצ"ל

גירסא ope`lשמצא 'xeq`e'שלנו בדפוס כמו יחיד לשון

הגיה לפיכך מינייהו אחד רק דקאי לאונןומשמע ואסורין

בו ופירש רבים ובכוריםלשון .מעשר

וחומשתוד"ה מיתה עליהן חייבין וכו' לזרים ואסורים

וכו' לזרים "דאסורים" טען ערך וכו' לזרים "ואסורים"

לזרים "ואסורים" אחר כצ"ל.לשון

בהדיאד"ה אמר דבירושלמי וכו' כהן שנכסי נימעשר

***בא"ד ה"א. במעשרפ"ב סחורה שום לעשות דאסור

ניתן ***בא"ד"דלא" "והנךכצ"ל. הוא גבוה ממון

דאמר דשרי" המיליםכר"י את וסיכל המעתיק נשתבש

דאמרוצ"ל כר"י" דשרי "והאי הוא גבוה .ממון

למת***בא"ד "ממנו" נתתי לא כצ"ל.בירושלמי

לזריםד"ה רחמנא "שריה" דבהדיא וכו' שאין כצ"ל.מה

בספרי***בא"ד דדרשינן ד"הוהא קכא פיסקא במדבר

***בא"ד חלבו. נכסימכל "ליהוו" דלא לעניין ממעשר

***בא"דכהן חלהכצ"ל. במסכת תנן "כבר" דהא וי"ל

כצ"ל.

רקד"ה "לבער" א"צ דתרומה וי"ל וכו' כצ"ל.וחייבין

ע"ב לוקהגמראעג עצמן בטומאת כצ"ל"והאוכלן"

מצוה ל"ת מצות לרמב"ם בסהמ"צ הוא כן הסוגיא בכל וכן

יח. סימן הראב"ן ובשו"ת ק"נ
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בכורים אלו ידך "ותרומת" מר הואואמר וכן כצ"ל

ופרשת תקז רמז צו ובילקו"ש ע"ב קכ וחולין ע"א יז במכות

תתפג. רמז בכוריםראה אלו ידך iracפירש"יותרומת

zklde `pha znye aizkck mewn z`adשנותן תרומה אבל

אל לכהן לקרוא הוא שיכול ידך' 'תרומת מיקריא לא לכהן

בידיו. הישראל החזיקה לא הרי משם לוקחה והכהן שדהו

וכן תרומה נעשית שם לה שקורא ע"י תרומה דכל נראה ולי

תרומת כולהו והוו נקדשים הם שם קריאת ע"י ונדבה נדר

כד) כג (דברים כדכתיב dacpפיו jidl` 'dl zxcp xy`k

jita zxac' xy`כדתנן נקדשים הם ידיו ע"י בכורים אבל '

מ"א) פ"ג jezl(בכורים mc` cxei mixekad oiyixtn cvik

exyew xkiay oenx xkiay leky` dxkay dp`z d`exe edcy

mze` `xewe xfeg k"tr` `"yxe mixeka el` ixd xne`e inba

rwxwd on eylziy xg`n mixekaדר"ש לקמן דקאמר והיינו

לחזור דצריך ר"ש דאמר דכיון למעשר בכורים מקיש לא

אף הקרקע מן שיתלשו אחר בכורים שם להם ולקרוא

הוו אלא תרומה משאר יותר יד תרומת הוו לא בכורים

לאו ידך' 'ותרומת דמעשר בקרא דכתיב הא הלכך פה תרומת

הוקשו דלא ונמצא תרומה בסתם אלא מיירי בבכורים

*** למעשר. לאונןבכורים "אסורים" בכורים כצ"ל.אף

רחמנא*** קרינהו תרומה ארבנןור"ש פליג שר"ש מה

לא דר"ש משום אלא רחמנא קרינהו דתרומה משום אינו

יודע איני עדיין מיהו לקמן כדאמר למעשר בכורים מקיש

רחמנא ומדקרינהו אסורים או לאונן מותרים בכורים אם

כתרומה. לאונן דמותרים ש"מ קרינהותרומה תרומה

***רחמנא ידך. 'ותרומת' מאי ידך ונדבת למיכתב אףה"ל

לאונן "מותרים" כצ"ל.בכורים

בטמא ממנו ביערתי לא קאמררש"א האיש בטומאת אי

קאמר עצמן בטומאת ואי 'בטומאתי' ממנו ביערתי לא הל"ל

מאי 'טמא', ממנו ביערתי לא ש"מnha`הל"ל אלא ,

קאמר וכו'אתרוייהו טמא שאני ***בין מוזהר. "והיכא"

אכילתו וצ"לעל גמ' לשון אלא ברייתא לשון זה והיכןאין

ובתוס'. ברש"י הוא יודעוכן איני אכילתו על מוזהר והיכן

שהפסוק אומר שאתה עד דה"ק נר' ולי פירוש"י, l`עיין

`nha epnn izxriaשני מעשר פירות לבער לאסור בא

אכילת לאסור בא שהפסוק לומר לך יש תבשילו תחת טמאין

(מלכים כמו אכלתי לא פי' ביערתי (לא טמאין מע"ש פירות

י) יד xraiא xy`kהזהירנו לא עדיין שהרי יאכל) כלומר

מותר התבשיל תחת ביעור אבל בטומאה מע"ש אכילת על

עומדין, הם להבערה טמאין מע"ש פירות ממילא שהרי

וכו'ומשני תוכל לא אכילתות"ל על הזהירנו שכבר הרי

כרחך ועל nha`בטומאה epnn izxria `lלבערו לאסור בא

התבשיל. תחת

וכאיל כצבי יחדיו והטהור הטמא תאכלנו בשעריך

אבל אחד שולחן על אוכלין וטהור טמא משמע דקרא פשטיה

ה"ל מיהו הטהור. של בככרו הטמא של ככרו נוגע אין

ומדקאמר 'יחד' 'בגד'eicgiלמימר כמו הוא, יחד תרי ש"מ

אף שנים, 'דבריו' יחיד לשון 'דבר' שנים, 'בגדיו' יחיד לשון

לפיכך יחד, תרי משמע 'יחדיו' יחיד לשון 'יחד' דביכאן תנא

בקערה אחד שולחן על יחד אוכלין וטהור טמא אפי' ר"י

אחתאחת וקערה אחד שולחן יחד תרי חוששיןוהיינו ואינן

של בשר מחתיכת טהור של בשר חתיכת שנטמאת אע"ג

המוקדשין פסולי פדויי לאכול דמותר לאכלו לו מותר טמא

לעניין קרא ההוא את מפרש ר"י דבי דתנא נ"ל שנטמאו.

תאכלנו' 'בשעריך לזמן, חייבין כאחת שאכלו דשלשה זימון

לאכול בשביל ופסקו העם את דנים שהיו דיינים שלשה

דכתיב העם את לדון היושבין דיינים משמע ('בשעריך'

jixry lka jl ozz mixheye mihteyאלא לזמן חייבין אין (

זה לאכול מקפידין שאין יאכלנו' יחדיו והטהור 'הטמא אם

ומככר אחד שולחן על אוכלין כולן אלא מככרו וזה מככרו

כהן ביניהם היה אם אבל טהור וזה טמא שזה ואפילו אחד

שלא מקפיד כרחו ועל מעשר או תרומה של ככר שאוכל

שהדיין מזמנין אין טמא שהיה דיין עם אחת בקערה לאכול

תרומה שהוא לפי כהן של מככרו לאכול יכול אינו הטמא

שהוא לפי הישראל של מככרו לאכול יכול אינו נמי והכהן

ג'. סעיף קצו סי' חיים אורח בשו"ע שמפורש כמו טמא

וכו' אתה אבל מבעיר אתה אי אתהנדצ"לממנו אי ממנו

וכו' אתה אבל "בטמא" ***מבעיר לא. תרומה אדרבה

פדיון לה אין" "חומש מיתה מחפ"ז שכן ממעיטינא

חומרות ארבע רק איכא דבתרומה דאע"ג סבר השתא כצ"ל.

תלת בה דאית מקדש חמירא תרומה מ"מ שש איכא ובקדש

משעה קדש אבל חומש בה אית דלעולם אלימי חומרי

לעולם ותרומה חומש ולא מעילה לא בו אין לכהנים שהותר

פדיון לו יש בכלי קידש שלא עד קדש אבל פדיון לה אין

כגון לזרים מותר פעמים קדש אבל לזרים אסורה ותרומה

ומשני קלים, הינפישןדקדשהנךקדשים לן איכפת לא

דקדש והנך מנינן חומרי אלא קלילי והי אלימי חומרי

נפישן. אלימאואב"אאישתכחו חומרא הי לן איכפת לעולם
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מרוב אלימי דתרומה חומרי תלת דהנך ואע"ג קלילא והי

מ"מ דקדש שמיםעדיפאדקדשכרתחומרי בידי ממיתה

חומרי מכל אלימתא יותר הויא דכרת אלימתא חומרא וההיא

*** עדיפאדתרומה. כרת)כרת ד"ה ע"ב כה (שבת פירש"י

ixixr jlede oizxkp eini ixneg ixz da zi`c `ticr zxk

ובירוש' בנים, בלא ערירי הולך ואין נכרתין ימיו מיתה אבל

אינו דכרת כרת) ד"ה ע"א כה שבת בתוס' (הובא מפרש

יותר דכרת חומרא והיינו לס' מגיע אינו ומיתה לנ' מגיע

שנפשו היינו דכרת לך פירשתי התורה ובפירוש ממיתה.

הנמשכת רוחנית מחיות היינו החיים מצרור מיד נכרתת

הוא מצוות כי בו ולחוסים ולדבקים לאוהביו יתברך מאתו

גדול חיבור לו נעשה המצוות ע"י כי וחיבור צוות לשון

אחד חיבור לו מוסיף שמוסיף ומצוה מצוה וכל החיים למקור

שנעשה עד שמו יתברך אליו לקשרו אחד וחבל אחד וחוט

בה שנאמרה עבירה וכשעובר עבותות בחבלי היטב מחובר

המחברים החוטים כל שנכרתים יתברך ממנו נכרת מיד כרת

מי דכל עדיפא דכרת חומרא ומשו"ה מיד יתב' אליו אותו

ה' כשירצה אלא מיד מת אינו שמים בידי מיתה בו שנאמרה

יתברך ה' בצל לחסות שם זוכה שמת שאחר ועוד יתברך

ומיד תכף נכרת כרת בו שנאמר מי אבל מעשיו רוב לפי

ממנו שנכרת כיון ממש מת שאינו ואפילו החיים מצרור ממש

מותו אחר ואף חייו שוים ומה כמת חשוב הוא הרי יתברך

תשובה עשה לא אם השכינה כנפי בצל לחסות שב אינו

למבין. ודי עמוקים והדברים

לוקה עצמן בטומאת בטומאתכצ"ל."והאוכלן" והאוכלן

בתרומה שא"כ מה לוקה ששתעצמן רב מדברי ציטוט זהו

מדייקת הגמרא והכא ושייר דתנא להוכיח שרצה לעיל

ששת רב איכאמדברי איסורא הא לקי דלא הוא מילקא

לאוכלן 'ואסור למימר לר"ש ה"ל ליכא איסורא אפי' דאי

ברישא כדאמר קתני' לא בתרומה שא"כ מה עצמן בטומאת

ipzw `l d`neha odn xral xeq` eli`eהכי קאמר ומדלא

*** איכא. מיהא איסורא בתרומה אף נמיש"מ מרישא

ושייר דתנא מינה להוכיחשמעת ר"ש הוצרך ואמאי

מסיפא.

ד"ה ליהרש"י "דקשרית" דהתם בשעריך כצ"לההוא

***ד"ה שהתרתי. בקדשכלומר חומרות מצינו שכן

נוהגות ***"שאין" שלאכצ"ל. עד וכו' לה ואין

בכלי להגיה"קדש" צריך שם ואף ע"ב ק מנחות כצ"ל

oeictבמשנה mdl oi` ilka "eycwyn".

לךתוד"ה "דאמרי" דההוא וכו' עצמן כצ"ל.טומאת

תיתיד"ה "מהיכא" וא"ת וכו' כצ"ל.אסור

ע"א "ש"מ"גמראעד במעשר שא"כ שניצ"למה

האותיות למעתיק אע"גניונתחברו ור"ל כמ', לו ונראה

מ"מ ראשון מעשר כגון שבוע שני בשאר נוהג נמי דמעשר

שני. מעשר משום במעשר שא"כ מה למיתני איכא

פסח קדשים מאי כיוןהו"א לפסח אלא כוונתו דאין אע"ג

רהיט תרומה ששונה מקום דכל קדשים קתני תרומה דקתני

*** קדשים. ראשוןלמיתני מעשר מחקאלא הב"ח בהגהות

לאוקמיהאלאמילת הגמ' סבר מעיקרא הא למה ידעתי ולא

ראשון במעשר ליה ומוקים ביה הדר והשתא בהמה במעשר

*** אלא. קאמר היאלכך yiפירש"יור"מ wxta xn`c

xeng inp zelxr oiiprl jkld mixfl xeq` x"yrn zexzenולא

זרות דלעניין ר"מ סבר דלמא זה אצל זה עניין מה ידעתי

הגמ' כוונת דהכי נ"ל לכן לא, ערלות לעניין אבל הוא חמור

בהיקשא דיליף לזרים אסור ראשון מעשר דאמר היא ור"מ

ע"א) פו dn(לקמן dnexz 'dl enixi xy` i"pa xyrn z` ik

mixfl xeq` oey`x xyrn s` mixfl dxeq` dnexzומההוא

*** לערל. דאסור נמי יליף ורביהיקשא מעש"ר ה"נ

ת"ש "היא" כצ"ל.מאיר

וכו' ניתני איתא ואיואם כלומר ליתא ואם למימר ה"ל

דר"ש כיון אלא במעשר אסור ערל דאמר ששת לדרב ליתא

ליבם כך שהשואלים דראה איתא' 'ואם ע"א) (עג לעיל אמר

דערל איתא ואם להו וקאמר במעשר מותר דערל לומר נוטה

הש"ס נמי קאמר וכו' ניתני אתן שסבורין כמו במעשר מותר

איתא. ואם

"היא" ר"ע דבי תנא ע"בהאי עט לקמן הוא pz`וכן i`d

'`id' r"x iac `pz jdע"א טז iaxוברה"ש iac `pz i`d

'`id' l`rnyiצ"ל .הואובכולם

"פסול" כפורים מחוסר "כשר" אונן או' הבבלי ר"י

כצ"ל.

מופני וי"גמאי דמעשר, או דפסח מופנה הי מופנהכלו' הי

*** ע"א. ע לעיל ממנוכמו תלתא יצחק א"ר רבא אמר

ממנו תלתא במעשר כתיבי ממנו "ותלתא בפסח כתיבי

וכו' לגופיה חד בפסח" מכתיביכתיבי המעתיק ודילג

הסופרים בהעתקות הוא מצוי ושיבוש בפסח כתיבי עד בפסח
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משמע וכן קצח רמז בא פרשת בילקו"ש מצאתי וכן

*** לגופיהמפירוש"י. הוהחד דאי נא' ממנו תאכלו 'אל

אכל ואי קאמר דמצוה דאכזית הו"א נא תאכלו אל כתיב

צלו אלכזית כתב להכי נא השאר את לאכול יכול י"ח ויצא י

אופן. בשום נא ממנו תאכלו לא משמע נא 'ממנו' תאכלו

ומרורים אמצות דקאי הו"א ממנו לאו דאי פירשו ובתוס'

הוא פסח קרבן הפרשה דנושא בעיני נראה ואין מיניה דלעיל

כתיב הא ועוד ומרורים אמצות דקאי שהוא מי יבין ולמה

eaxwבסיפיה lre eirxk lr ey`x y` ilv m` ikאין וזה

*** עצמו. פסח בקרבן רק אלא ומרורים במצות באשייך

תעשה לא אחר עשה "לך" ליתן נמחקתלךמילתהכתוב

ג ושבוע' ע"א טז ומכות ע"א סג וסנ' ע"א פד בפס' הוא וכן

וכן ע"ב ד ותמורה ע"ב וב"ק ע"א וצא ע"א פג וחו' ע"ב

*** בראשונים. ממנוהוא נמי כתיב והנותר דכתיב איידי

רק מילים מוסיפה התורה אין דודאי כפשוטו לפרש אין

במשנת אלא זה דבר לומר ואין אחר דבר דכתיב איידי משום

אגב הרישא נוסח שינו או מילים יתרו שפעמים חכמים

אלא בע"פ, משנתם לזכור הלומדים על להקל כדי הסיפא

דכתיב כיון פירושו lyeanהכי lyae `p epnn elk`z l`

eaxw lre eirxk lr ey`x y` ilv m` ik minaכתיב ובתריה

etexyz y`a xzepdeמן דהיינו אכילתכם מן הנותר משמע

אלא לשרוף חייב דאין והו"א לאכילתכם ראוי שהוא הצלוי

בשלו אם או נא בשר אבל לאכילה ראוי שהיה צלוי בשר

כתב לפיכך לשורפו צריך אינו פסח לאכילת ופסול במים

etexyz y`a xwea cr 'epnn' xzepdeממנו שנותר כל

תשרופו.

לגופיה חד במעשר כתיבי ממנו לפניתלתא שכתוב לפי

mezilזה xble iell eizzp mbe ziad on ycwd izxria

'ebe dpnl`leדכתיב רבעי ונטע במע"ש ycwdומיירי izxria

ziad onדכתיב ראשון ובמעשר ,iell eizzp mbeובמעשר ,

דכתיב dpnl`leעני mezil xbleאכלתי לא כותב היה ואם ,

ואם מכולם באנינותו שיאכל עד אסור דאינו הו"א באוני

אינו וכיו"ב רבעי מנטע רק או ממע"ש רק באנינותו אכל

ללמד מהם ולא 'ממנו' באוני אכלתי לא בו כתב לפיכך אסור

אלא כן עשה לא אפילו זה בפסוק הכתובין איסורין שכל

מהם. באחד

למע"ש מנין סמיא א"ר ר"ל דאמר לקיש לדריש וחד

וכו' במע"ששנטמא אפילו דמיירי הו"א ממנו כתיב לא ואי

כתב לכך לסוכו שמותר למתטהור 'ממנו' נתתי מאותוולא

שמן והיינו לחי ונתתי למת נתתי לא כן לפני שהוזכר דבר

זה לפני דכתיב nha`טמא epnn izxria `le*** א"ר.

קצח"סמיא" רמז בא פרשת ***סימאיבילקו"ש מניין.

לסוכו שמותר שנטמא l"iwcפירש"ילמע"ש b"r`e

d`neha dil izyc o`nk dil dede dizyk dkiqcתימה והוא

ע"א) פו (שבת דקתני meiaדהא dizyk `idy dkiql oipn

mink `aze xn`py xacl xkf xacl di`x oi`y t"r` mixetkd

eizenvra onyke eaxwaאלא כשותה שהסך פירושו אין

דרחמנא וכיון שתיה כהנאת היא הרי סיכה שהנאת פירושו

סיכה הנאת דאסור ה"ה הכפורים ביום שתיה הנאת אסר

אלא כשתיה שהיא לסיכה מנין קתני idy`דלא dkiql oipn

mixetkd meia dizykהכפורים יום לעניין דדוקא משמע

מדרבנן אלא אינו דזה ועוד כשתיה סיכה הוי עינוי דבעינן

פירשו והתוס' הוא. דאורייתא meynולאו xeq`c c"qc

exrany(כצ"ל)d`nehaרחמנא דאסר כיון דס"ד נראה ולי .

ש"מ ביעור דרך דהוי אע"ג תבשילו תחת בטומאה לבערו

שאינו תרתי דאיכא לסוכו דאסור כ"ש אסור ממנו שנהנה כל

*** שנהנה. ועוד ביעור דרך דמתמבערו דומיא לחי הא

דבר "איזה" באאיזהוצ"לנתתי פרשת בילקו"ש הוא וכן

*** קצח. ותכריכיםרמז ארון לו ליקח לסוכוואימא דאי

סכ ולא הל"ל ועוד 'נתתי') (מאי 'סכתי' ולא ממנוהל"ל תי

אבל 'למת') (מאי znl'מת' epnn izzp `leנתתיו לא משמע

למת. ותכריכים ארון תמורתם ממנו לקבל לאחר

תבשילך תחת "להסיקה" תהא בשבתשלך הוא כן כצ"ל

וכן בראשו' הוא וכן קצח רמז בא פר' ובילקו"ש ע"א כה

הכל. בפי שגור

אהרן מזרע איש איש דמשמעא"ק אהרן מבני הל"ל

ומדקא' בקדשים העובדים זכרים אהרןכהנים ש"ממזרע

אהרן. מזרע ונקבות זכרים למימר דאתא

ד"ה בפרהרש"י כשר וכו' דיוסף תנא גרסינן הכי

דאוקימנא מתניתא ***ד"ה"ובהא" אבהוכצ"ל. לכדרבי

למישרי לעיל ליה" ***ד"ה"דמפיק ואימאכצ"ל.

לאכלו יכולתי "ולא" כשנטמא אפילו וכו' נתתי "ולא"

שניתיו כצ"ל."לא"

"שוו"תוד"ה תרוייהו לנגיעה אבל וכו' כצ"ל.אונן

התנאד"ה שם לאיתויי ליה דניחא וכו' גריס ולכךהכי

שם בלא סתמא דקתני דלעיל מברייתא ולא מהכא מייתי
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בהדיאהתנא, מרבידמכשר מייתי ולא מהכא מייתי ולכך

קתני שר"ע מתוך אלא בהדיא ערל מכשר דלא אליעזר

כשר דערל סבר דר"א שומע אתה כטמא דערל בסיפא

בתרומה.

בטומאהד"ה "שמבערו" משום וכו' כצ"ל.מנין

נמיליקחד"ה "ומשמע" מגופו "ממנו" ומשני וכו'

כצ"ל.סיכה

דרישד"ה התם וכו' תחת "להסיקה" תהא "שלך"

קאי לא" כצ"ל."דמשמרת

ע"ב ושוקגמראעד חזה ברש"י,ואימא הוא וכן כצ"ל

כתיב קרא דבההוא משום ede`פי' oxd` rxfn yi` yi`

lk`i `l 'miycwa' af e` rexvולא ממש קדשים משמע

*** בקדשים. לאוקמיה מיהדר לכך זרעותרומה לאו חללה

היא האבדאהרן אחר הולך ממזר אפילו דבישראל אע"ג

כא (ויקרא באהרן דכתיב מיוחד דין איכא בכהנים זרעו והוי

jlח) didi yecwוכתיב העם כשאר חול ואינו הוא קדוש

טו) כא einra(ויקרא erxf llgi `leעל יבוא אם משמע

כלומר בעמיו זרעו מחלל הוא הרי בן ממנה ויוליד גרושה

חול. שהוא העם זרע אלא קודש שהוא זרעו זה אין

שמש הערב דאיכא עד יטהר אשר עד דהאי וממאי

כפרה דמייתי עד גבראאימא טהר פירושו 'ויטהר' דכל

הערב דהיינו יומא טהר פירושו 'וטהר' וכל קרבנותיו בהבאת

הבאת היינו ויטהר דכל וכיון ע"ב ב בברכות כדאמר שמש

דכתיב הכא א"כ xdhiקרבנותיו xy` cr lk`i `l miycwa

קרבנותיו הבאת דבעו ממש קדשים היינו דהכא קדשים ע"כ

הבאת בעינן לא תרומה דלאכילת כדאמרת תרומה ולאו

אוכל. שמשו שהעריב מיד אלא קרבנותיו

הכתוב מוסגר ובמצורע ראיות ב' בעל בזב דר"י דתנא

מפרשתמדבר מכאן הקדש בלשון והיא הברייתא כאן עד

ומפרש הכי למימר לברייתא לה מנא דטמאהגמ' דומיא

וכו' דכתיבנפש הא ארמי. בלשון בא rxfnולכך yi` yi`

xdhi xy` cr lk`i `l miycwa af e` rexv `ede oxd`הו"א

מוחלט ומצורע ראיות ג' בעל זב כגון חמורה בטומאה דמיירי

לא מוסגר ומצורע ראיות ב' בעל זב כגון קלה טומאה אבל

דרש לפיכך טהרו לא אפילו קדשים ואכלי קרא בהו מיירי

בטומאה וכ"ש קלה בטומאה מיירי דקרא ר"י דבי תנא

ובמצורע ראיות ב' בעל בזב ליה מדאוקים ומ"מ חמורה

דהאי ש"מ נינהו כפרה בני דלאו xdhiמוסגר xy` crלאו

הבאת ליכא הני כי קלה דבטומאה הוא קרבנותיו הבאת

*** הואקרבנות. כפרה בר דלאו נפש טמא נפשמה טמא

וטבל ושביעי שלישי עליו שהזו כיון אלא קרבן מביא אינו

טהור.

אכליואימא טמא ומצורע טמא דזב דר"י מתנא דמוכח הא

ב' בעל בזב קרא אוקים דר"י תנא (דהא קרבנות הבאת בלא

קדשים אכלי ולא טמאים דהוו למימר מוסגר ומצורע ראיות

קרבנות הבאת בלא לאכול נטהרים ע"כ טמאים דהוו ואע"ג

קרבנות) בהו לית דברדהא אבל כפרה בר דלאו ה"מ

עד כפרהכפרה לאדמייתי 'בקדשים לעולם ואימא כלו'

נמי יטהר' אשר ו'עד תרומה ולאו כפשוטו קדשים הוי יאכל'

דדריש והאי שמש הערב ולאו קרבנותיו הבאת כפשוטו הוי

מוסגר ובמצורע ראיות ב' בעל בזב מיירי דקרא ר"י דבי תנא

לרבות בא אלא קרא עיקר דזה לומר בא לא כפרה בהו דלית

והיינו קדש' באכילת אסורים הני דאף בהני אפי' מיירי דקרא

בעל בזב מיירי קרא עיקר אבל שמשם ויעריב שיטבלו עד

קאמר ועליה מוחלט ובמצורע ראיות lk`iג' `l miycwa

ממש xdhiבקדשים xy` cr.קרבנותיו שיביא עד ותוהיינו

אוכל שמשו העריב במעשר אוכל ועלה טבל דתנן הא

מנ"ל בקדשים אוכל כפרה הביא איבתרומה בשלמא

דכתיב דהא xdhiאמרת xy` cr lk`i `l miycwaמיירי

ניחא כפרה שיביא עד היינו יטהר' אשר ו'עד ממש בקדשים

למאי אלא בקדשים" אוכל כפרה "הביא למדו דמהכא

lk`iדפירשת `l miycwaו תרומה xdhiהיינו xy` crהיינו

שיביא עד קדשים אוכל דאינו מנ"ל א"כ שמשו שיעריב עד

וכו'קרבנותיו. במעשר אוכל ועלה קתניטבל מצורע גבי

הטמאים. לכל ה"ה ומ"מ בנגעים ליה

הקדשים מן יאכל ואחר וטהר השמש כתיבובא הוה אי

ynydרק `aeהוסיף לפיכך השמש שקיעת xdheהו"א

צאה"כ. והיינו לגמרי היום שיטהר עד יומא טהר כלומר

"עדיפא" מעשר פר'עדיףצ"לאדרבה בילקו"ש הוא כן

ובריטב"א. תקמח רמז שכןתזר' עדיף מעשר אדרבה

ט"ב קאמרהד"ס לפי' ד' אלא ליכא ובתרו' חומרות ה' הוו

ומשני עדיפאאדרבה. מיתה מהןאפ"ה וא' חומרות ד'

אחרות. חומרות מה' עדיפי מיתה חומרת

נפש onא"ק lk`i `le axrd cr d`nhe ea rbz xy` ytp

mina exya ugx m` ik miycwdמיירי קרא דהאי אמרת ואי
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יגע אשר כהן הל"ל תרומה אכלי כהנים דרק כיון בתרומה

ישראל ואחד כהן אחד נפש כל ש"מ נפש ומדקא' וגו' בו

מעשר זה אומר הוי נפש בכל השוה דבר .איזהו

מילי*** הני "אימא" קראואכתי דבין אימא פי' כצ"ל,

miycwdדכתיב on lk`i xg`e xdhe ynyd `aeקרא ובין

xdhiדכתיב xy` cr lk`i `l miycwaממש בקדשים מיירו

קאמר לפיכך כפרה בר דלאו בטמא מיירי קמא ae`וקרא

miycwd on lk`i xg`e xdhe ynydוקרא אוכל שמש בהערב

קאמר ולפיכך כפרה דבר בטמא מיירי l`בתרא miycwa

xdhi xy` cr lk`i.כפרתו שיביא עד

טהרה ימי מלאת עד ימיכתיב מלאת עד למיכתב ה"ל

ללמד טהרה ביה קרינן ש"מ טהרה ומדכתב כיון'טהרתה' ֲָָ

טהרה ימיה התוס'שמלאו קרבנותיה. הביאה שטרם אף

טהרהגרסי ימי ובמלאת אחרינאכתיב קרא z`lnaeוהיינו

'ebe zal e` oal dxdh ini.

וכפר א"ק אמרת מצית לא "נמי" נפישן הנך כצ"ל.בלא

טמא בכל יגע אשר והבשר כאן איקרי בקדשים ס"ד ואי

יאכל דכתיבבלא קרא מוקמת אי dxdhשלמא ini z`ln cr

למימר איכא בתרומה, - שמש בהערב דאוכלת דמלמדנו

הכהן עליה "וכפר דכתיב עליה טומאה מקצת דעדיין אע"ג

לכן וקודם נטהרת כפרה הבאת דבשעת ומשמע וטהרה"

לא דלתרומה תרומה באכילת הכתוב התירה מ"מ היא טמאה

הא מיירי בקדשים דקרא אמרת אי אלא גמורה. טהרה בעינן

יאכלכתיב לא טמא' 'בכל יגע אשר אפילווהבשר משמע

בהערב אוכל הוא והיאך יאכל לא קלה טומאה ביה אית

קרבנותיו הבאת עד עליו קלה טומאה ועדיין אלאשמש

בתרומה .ש"מ

אשה ת"ל מנין משוחררת ושפחה אלגיורת דבר הל"ל

אל שהרי זכר וילדה אשתו' תזריע כי 'איש לאמר בנ"י

דקרא ברישא דכתיב נשותיהם את שילמדו דיבר האנשים

l`xyi ipa l` xacתזריע כי איש כתב הוה דאי משום אלא ,

יכולות אין דהנך ומשוחררת בגיורת מיירי דלא הו"א אשתו

כתב לפי' דקרא איש בכלל כהן ואף דכהן אשתו אשהלהיות

ומשוחררת. הגיורת את לרבות אשתו ולא

ולא רבא בתרומה.אמר גם עוסקת הפרשה אין וכי

ד"ה נמירש"י "האי" למחרת וכו' ימיה שמלאו כיון

ארוך יום טבולת כצ"ל."הויא"

משמעתוד"ה ומ"מ וקדשים אתרומה דקאי וכו' רחץ הא

טהור רחץ כתיבהא axrdהכי cr d`nhe ea rbz xy` ytp

mina exya ugx m` ik miycwd on lk`i `leפירושו והכי

miycwd on lk`i `le axrd cr d`nhe ea rbz xy` ytp

טהור אינו דבר לכל תימא דלא ומשום קאי וקדשים בתרומה

סיפא כתיב לכך למעשר ואפילו הערב exyaעד ugx m` ik

minaתכף טהור שהוא פעמים טהור רחץ הא ללמדך

במעשר. והיינו לרחיצה

בכלד"ה שוים קלים דקדשים אע"ג מעשר זה אומר הוי

וכו' מסתברא רבאנפש דקאמר הא `edfiפי' ytp `xw xn`

xyrn df xne` ied ytp lka deyy xacדמיירי להוכיח בא לא

נפש בכל שוים נמי קלים קדשים דהא בקדשים ולא במעשר

נפש בכל שוה דאינה בתרומה מיירי דלא להוכיח בא אלא

קלים בקדשים או במעשר או קרא לאוקמיה מצינן ואכתי

מיהו נפש בכל שוים דחמירידתרוייהו קדשים מסתברא

כפרה דמייתי עד בהו מישתרי מסבראלא כלומר

נפש. בכל שוים דאינם משום ולא להו ממעיטינן

לבןד"ה "ימיה" ובמלאת למכתב מצי דהוה טהרה ימי

לבת בגמראאו גרסי לא התוס' iniכצ"ל z`ln cr" aizk

"dxdhגרסי dxdh"אלא ini z`lnae" aizkקרא והיינו

ebe'אחרינא zal e` oal dxdh ini z`lnae.

ג'ד"ה בעל בזב "ליה" מוקי דזבחים דתנא וכו' מכלל

ומיהו דלקמן" "כתנא כפרה מחוסר דהוי כצ"ל.ראיות

עד***בא"ד וטמא כתיב "נמי" נגיעה דגבי תימה ומיהו

טמא שהוא מכלל "ונידוק" וטהר ***בא"דהערב כצ"ל.

דקלישא כיון טמאים" "שהם מכלל כפורים במחוסר ולא

***בא"דטומאתייהו הנכנסכצ"ל. דבטמא משום וי"ל

יתחטא ולא כתיב" מת "בטומאת כצ"ל.למקדש

וכו'ד"ה לר"י תימה וכו' כאן בגמראקרי פירושנו ולפי

מידי. קשיא לא

מניןד"ה משוחררת ושפחה כצ"ל."גיורת"

נינהוד"ה תרומה מיכל בנות ושפחה כצ"ל."גיורת"

ע"א חשיבגמראעה קא מילי מילי יולדתקרא פרשת

דכתיב קמא קרא מדברת היא שונים עניינים ikבכמה dy`

ebe rixfzd`nhe ומשוחררת' בגיורת אפילו ליה ומוקמינן

דכתיב וקרא לבעלה, טמאה שתהיה iniמיירי z`ln cr
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dxdhדכתיב וקרא לתרומה, בטומאה odkdמיירי dilr xtke

dxdhe.לקדשים בטומאה מיירי

לי למה בתרומה קראי crחדותלתא lk`i `l miycwa

xdhi xy`ואידךxdhe ynyd `aeואידךdxdh ini z`ln cr

דאינו ללמדנו אתו וכולהו בתרומה לעיל אוקימנא דכולהו

*** שמש. בהערב אלא לתרומה אשרנטהר מעד דאי

במאי ידענא הוה לא קרבנותיויטהר בהבאת יטהר דהו"א

טהר היינו 'יטהר' לשון וכל יומא טהר היינו 'טהר' לשון דכל

ע"ב, ב בברכות כדאמר קרבנותיו בהבאת כתבגברא

וטהר השמש ובא יומארחמנא טהר היינו 'טהר' ולשון

*** שמש. הערב השמשכלומר ובא רחמנא כתב ואי

ה"מ רמז"וטהר" תזריע פרשת בילקו"ש הוא וכן כצ"ל

בגליון כתוב ed"`תקמח. mipyi miqetcaבילקו"ש הוא וכן

ברהנ"ל, דלאו הו"א וטהר השמש ובא רחמנא כתב ואי

להגיהכפרה יש הילקו"ש דלגרסת לי נראה הו"אומ"מ

וכו' אבל כפרה בר דלאו ***"משום" רחמנא. כתב ואי

אשר עד רחמנא כתב טבילה בלא אפילו הו"א מלאת עד

כתביטהר 'xdhi'ולפיכך xy` crטהר אשר עד כתב ולא

יטהר אבל שמש הערב והיינו מאליו טהר משמע דטהר

או קרבנותיו הבאת או והיינו טהרה מעשה דעביד משמע

מיניה וילפינן וטהר" השמש "ובא דכתיב וכיון טבילה

לומר לך יש כפרתו הביא שלא אע"ג השמש בביאת שאוכל

היא. טבילה דהכא דיטהר

בזב "דאמר" ר"י דבי דתנא עליה דפליג תנא ולהך

.ואמרנדצ"ל

לנגיעה זירא א"ר לי למה הערב עד וטמא יובא במים

וליכא מישתעי בכלים דקרא קאמר דלנגיעה פשיטא וא"ת

רבי מתרץ קא ומאי הגמרא מקשי קא ומאי באכילה לאוקמיה

דנגיעה סבר רק בנגיעה דמיירי ידע דהגמרא ונ"ל זירא.

דאשמועינן וכיון בחומרתן ושוין נינהו הדדי כי ואכילה

ותירץ קרא לי ולמה לנגיעה ה"ה הערב עד טמא דלאכילה

נינהו הדדי כי ולאו נינהו מילי תרי ואכילה דנגיעה ר"ז

איצט' שמש הערב בעינן דלאכילה דאשמועי' אע"ג ולפיכך

שמש. הערב בעינן לנגיעה דאף לאשמועי' קרא

וכו'*** וטמא וצ"ל"דתניא" הוא המעתיקים שיבוש

בנגיעהתניא קרא דאמר לר"ז סייעתא מיניה ליכא דהא

לכלמיירי. יכול וטהר אי וטהר ת"ל "דבר" לכל יכול

וטמא ת"ל פ"ח"דבר" ו פר' שמיני בספרא הגירסא היא כן

תקלט. רמז שמיני פר' למעשרובילקו"ש כאן כיצד הא

לתרומה גרסכאן ובילקו"ש "oilegl"בספרא xedh cvik `d

jygzyn dnexzle mei ceranוצ"ל הסופרים שיבוש והוא

xyrnl.אנא אמרתואיפוך אי בשלמא מקשי קא זירא ארבי

ליכא ודאי בשוה וחמורים נינהו הדדי כי ונגיעה דאכילה

הערב בעינן ולא קל מעשר דלאכילה ילפינן כבר דהא למיפך

דאמר לר"ז אלא שמש הערב ובעינן חמירא ותרומה שמש

ונימא אנא איפוך א"כ נינהו הדדי כי לאו ואכילה נגיעה

דתרומה ולנגיעה שמש הערב ובעינן חמיר מעשר דלנגיעה

*** בעינן. וכו'לא נפקא מהכא דתרומה נגיעה ואב"א

היכי כי דמסתברא משום לאו אפכינן דלא הא ואב"א כלו'

משום אלא וכו' דמעשר מאכילה דתרו' אכילה דחמירא

ה"ק ש"מ נגיעה בלשון רחמנא דאפקיה הוא דקרא דרשא

אף שמש הערב בעינן תרו' לאכילת מה כאכילה נגיעה

שמש. הערב בעינן בתרו' לנגיעה

היא ור"ש ור"א שנויה במחלוקת אלעזר ונפק"מא"ר

סתם. ואח"כ מחלוקת דהוי כוותייהו אמרדהלכתא ר"י

תימ וכו'אפי' רביא לפני אלעזר רבי דברי שמזכיר תימה

לבן ראיתי ד"ה ע"ב עב לעיל רש"י עיין רבו שהוא יוחנן

כא. אות פ"י גאון שרירא רב ואגרת פדת

שלו "ביצים" שנפצעו כל דכא פצוע הביציםצ"לאיזהו

*** ע"א. ע לעיל במשנה קוץניקבווכמו או מחט מחמת

הבשר נדחק רק הביצה מבשר כלום חסר ולא בהם שחדר

קטנה,נימוקולצדדין, הביצה שלחסרוכל אחד מצד נחסר

פ"ינימוקוצ"לנמוקוהביצה. דיבמות בתוספתא הוא כן

הוא וכן 'נמקו' נדפס ברש"י ואומנם ברי"ף. הוא וכן ה"ג

ד) לד (ישעיהו כמו פעל מבנין המקרא av`לשון lk ewnpe

minyd(יז ד (יחזקאל mpeeraוכן ewnpe(ו לח (תהלים וכן

izle` iptn izexeag ewnp eyi`ad'נימוקו' חז"ל לשון אבל ,

ע"א) ח (פסחים 'ניזוק' כמו פיעול `mpiמבנין devn igely

oiwefip(ע"ב מו `zen(סוטה rax` exiag z` delnd lk

wefip epi` xira(ע"א ט (עירובין 'ניעור' `zוכמו oin `vn

xeripe epin*** ריב"בוכיו"ב. של בנו ישמעאל א"ר

ביבנה בכרם חכמים מפי רבישמעתי היה לא עת באותה

הסנהדרין חכמי מן ואביו היה ילד אלא החכמים מן ישמעאל

עם בסנהדרין לישב ביבנה לכרם לילך אביו שהוצרך וכיון

היה והוא החכמים מן שיתברך כדי עמו הביאו החכמים

היו לשם אביו שהביאו פרק באותו וכנראה דבריהם, מקשיב

ע"ב) מב (לעיל אמר עוד שהרי יבמות מסכת izrnyלומדין
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miycg dyly oizndl zekixv olek dpaia mxka minkg itn

רבי לא שהרי לתמוה לך ואין יבמות. מסכת מענייני והוא

ערכו השני הבית ימי במחצית כבר אלא המסכתות את סידר

באיגרת שמפורש כמו מסכתות מסכתות שבע"פ התורה את

*** י. אות פ"ו אחתרש"ג ביצה אלא לו שאין נ"לכל

ואח"כ ביצים בשתי נולד אם אבל אחת בביצה שנולד כגון

או הביצה מניקבה גרע דלא דכא פצוע הוי אחת ממנו ניטלה

ס"ד, חמה סריס ד"ה מפירוש"י נראה וכן נימוקה או חסרה

אחת. ממנו וניטלה ביצים בשתי שנולד פירשו התוס' אבל

וכו' כסריס הוא קאמרהרי מילי חמהתרי כסריס ה"ה

חמה כסריס מוליד שאינו הואוכשרללמד כך חמה כסריס

*** ה"ב. פ"ח בירוש' ס"דמתפרש חמה סריססריס הא

ואינם חולים איבריו רק שלימים באיברים נולד חמה

לפי מתפרש הוא כך א' ביצה אלא לו אין וזה מולידים

כשהוא נולד חמה סריס הלא ה"פ התוס' ולפי לעיל, פירוש"י

ביצים בב' נולד וזה להוליד ראוי אינו לידתו ומשעת סריס

א'. ביצה ממנו נכרתה ואח"כ להוליד ראוי והיה

ד"ה היארש"י "איזו" במאי ידענא ***ד"הלא כצ"ל.

לי "ולמה" שמש הערב וכו' ***ד"הבמים כצ"ל.

טבול "אדם" וה"ה וכו' ***ד"הלנגיעה נפצעוכצ"ל.

מכת פצע" "תחת פצע ***כמו וכו'כצ"ל. חמה סריס

מחמת "הוא" שמים מחקוהובידי והמדפיסים כצ"ל

לחינם.

תליאתוד"ה דלא "דלתרומה" ועוי"ל וכו' והכתיב

כצ"ל.בכפרה

ואתאד"ה "מוקמינן" בקדשים דה"נ וכו' כצ"ל.נגיעה

וכו'ד"ה שנכרת כל שופכה המשנה.כרות על הנכון מקומו

מהןד"ה אחת אפילו וה"ה חסרו" "נמוקו כצ"ל.ניקבו

וכו'ד"ה לו הביצה(ע"ב)שאין ניטלה בין לחלק דיש

הטחו "אניטל" דהוה מידי וכו' דכשניטלה ל"לנפצעה"

***בא"ד ימיןכצ"ל. בשל ובלבד תיבות שתי שהם לפרש

להזהיר וטוב היא" "בעלמא כצ"ל.וחומרא

ע"ב בביציםגמראעה סילוא מלאוחרזיה הדקל גזע

קוצים. כמין ונשאר שנתייבשו הענפים שכורתים קוצים

מחרוצותdivxgכמוחרזיה לשון דגים של מחרוזות וכן ,

האותיות כי אחד. בחוט אותן ומשחילין חריץ עושין דג בכל

לד) כז (בראשית כמו מתחלפות וצ' dlecbז' 'dwrv wrvie'

dxne(א ד (אסתר אחר dxneובמקום dlecb 'dwrf wrfie',

ומאיר זוהר זהרים מלשון וצהרים צהוב, מלשון הוא זהב וכן

הרבה. וכן צעיר, לשון וזעיר וליושביו, כולו ונפקלעולם

מוגלאמיניה של זרעכחוט שכבת ממנו יוצא היה לא אם

עבה זרע שכבת ממנו יוצא היה ואם שניקב יודעים היינו לא

היינו ולא תוכנה כל ויצא לגמרי הביצה שנקרעה מוכח הוה

ביצה אפילו וכי מקשים היינו אלא ניקב על ממנו מקשים

ההוא והא מוליד דאינו דכא פצוע הוי נמי שנפצעה אחת

כיון אבל ואוליד לגמרי ונקרעה שלו ביצה דנפצעה גברא

ניקבה ש"מ דק דמוגלא כחוט אלא ממנו יצא שלא דראינו

*** מוליד. ניקב ש"מ דאוליד וכיון נקרעה ולא צאהביצה

הם מאין בניו על וא"תוחזר אחר. מאיש הם ממזרין כלומר

מצוה וי"ל הם, ממזרין בפשטות אמר לא אמאי א"כ

ב) א (במדבר כדכתיב אביו אחר אחד כל לייחס מדאורייתא

mzea` zial mzegtynlאחר לייחסו בעינן ממזר ואפילו

לידע אחריהן וחזר וצא הם ממזרין ליה קאמר לכך אביו

מאביו אחותו ישא שמא ועוד אחריו. לייחסן כדי אביהן מיהו

ישאו שלא ותזהירם הם מאין בניו על וחזר צא לו אמר לכך

מבנות לשאת יבואו לא ממילא הא וא"ת אביהם, מבנות

חיישינן וי"ל בקהל לבוא ואסורין הם ממזרין שהרי אביהן

להן ואסורה אביהן בת היא ואולי ממזרת לישא יבואו שמא

מאביו. אחותו משום

הפצוע קרינן ולא פצוע דקרינן aizkפירש"יהיינו ded i`

en` irnn oebk exwirn revtd rnyn ded revtdתימה והוא

'כתיב' ולא פצוע 'דכתיב' היינו הל"ל פירושו דלפי גדול

ומדקאמר הפצועהפצוע 'קרינן' ולא פצוע 'דקרינן' היינו

כך לכתוב ראוי שהיה הכתיבה משינוי לומד שאינו משמע

למקרייה לנו ראוי שהיה הקריאה משינוי אלא אחרת וכתב

היה לא שודאי ועו"ק אחר, באופן ליה וקרינן אחד באופן

לכתוב התורה דרך ואין דכא הפצוע יבוא לא לכתוב ראוי

אם דאדרבה ועו"ק כן, לפני כבר נזכר לא אם הידיעה בה'

דוקא מיעוטא משמע הוה דכא הפצוע יבוא לא כותב היה

כשר אמו ממעי אינו אם אבל אמו ממעי דכא דפצוע ההוא

מי כל דמשמע דכא פצוע יבוא לא לכתוב ראוי ודאי לכך

ממעיטינן דכא פצוע שנולד מי בשלמא ועו"ק ביציו, שנפצעו

מעיקרו הפצוע דמשמע הפצוע כתיב ולא פצוע מדכתיב ליה

משמע היכי וברד רעמים מחמת ביציו שנפצעו מי אלא

גרסינן דהכי לי נראה לכן ולאמהכא. ּפצּוע דקרינן ְַהיינו
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ּפצּוע הפסוקקרינן פירוש kc`'כי revt' `eai `lלא היינו ַָ

ולא בחומש שפירש"י כמו ביציו נדכאו או שנפצעו מי יבוא

אלא דכא של פצוע אינו כי בסמיכות ּפצּוע להנקד ראוי ְַהיה

"פצוע לקמן רבא שמפרש וכמו דכא או פצוע הם מילי תרי

ּפצּוע ננקד ולמה נינהו מילי דתרי משמע בכולן" דך ְַבכולן

קרינן להכי אלא זה לפרש התורה מפרשי ונילאו בסמיכות

לאשמועינן בנפרד דכא ּפצּוע קרינן ולא בסמיכות דכא ְַַָּפצּוע

כלומר דכא של פצוע סמיכות של משמעות גם כאן שיש

כשביציו שנולד מי אבל ומכה דיכה מחמת ביציו שנפצעו

דיכה שאינו וברד רעמים מחמת ביציו שנפצעו או פצועים

בקהל. לבוא כשר חפץ מכת דהיינו

מראשו דיכדוךאימא של פציעה סמיכות משמע דכא דפצוע

זו אומר הוי אדם של גופו כל שמדכדכת פציעה איזוהי

ולפסיכיאטרים. לרופאים הוא וידוע הראש פציעת

"הוא"*** מקום באותו ש"מ דורות ביה מנה מדלא

***ודלמא כתיבכצ"ל. שפכה ומשני משפתיה אימא

משפתיהפירש"י wexאימא mikteyyכתיב שפכה כרות

wegxnl wxef `l` jtey epi` eiteדהמקשן כיון וקשה

הקשה לא ולכך שפיכה דבעינן ידע משפתיה אימא שהקשה

כתיב שפכה ליה משני מאי א"כ מראשו או מאודניה אימא

שופך אינו פיו ליה והל"ל כתיב דשפכה ידע נמי איהו הא

ואדרבה למרחוק זורק הגיד דאף ועו"ק למרחוק, זורק אלא

למרחוק שופך אלא בסמוך מקלח שאינו שפיכה לשון היינו

ה"ק דהמקשן ונ"ל לקמן. הגמ' משפתיהכדמפרש אימא

האוכל את לתוכן ששופכין שופכה מיקרו ודאי שהשפתים

כתיבומשני כלישפכה משמע הוה בו' שופכה כתיב הוה אי

משמע ו' בלא כתיב שפכה אבל אליו ששופכין איבר או

אף וכיו"ב שברה אמרה יצאה כמו שפכה היא כלו' פעולה

היינו ששופךשפכה אלאמקום שופכות אינן והשפתים

*** לתוכן. בשפוךשופכין כתיב כרותנדצ"למי כתיב מי

***בשפוך ברש"י. הוא דכאוכן פצוע יבוא לא נא'

ממזר יבוא לא דסמיכיונאמר פסוקי דתרי קדריש סמיכות

קדריש. גז"ש וי"א אינון,

מעטרה למעלה "ושכנגדו" מעטרה למטה כצ"ל.ניקב

מעכבת*** שהיא כל בעטרהעטרה דר"ל נראה מפירוש"י

ומדקאמר 'בעטרה' הל"ל דא"כ וקשה מעכב, שהוא כל נקב

ורק כלל מעכבת אינה עטרה הא ועוד הכי, משמע לא 'עטרה'

ונ"ל מעכב. שהוא כל גיד למימר וה"ל שמעכב הוא הגיד

ע"א ע לעיל במתני' דקתני דהא סבר חב"א רבי פירושו דהכי

xyk dxryd hegk elit` dxhrn xiizyp m`eנשתייר היינו

בסיסה כל נשאר דלא אע"ג השערה כחוט העטרה מבסיס

למעלה ושכנגדו מעטרה למטה דניקב ההוא ולפיכך שלם

שלא העטרה מבסיס השערה כחוט דנשאר כשר מעטרה

ר"א וא"ל כולה, ריב"לנחסרה אמר שהיאהכי כל עטרה

דק'מעכבת xykהא dxryd hegk 'it` dxhrn xiizyp m`e

ניקב אם אבל בסיסה כל ע"פ השערה כחוט שנשאר היינו

ה"ז השערה כחוט ממנו נשאר דעדיין אע"ג שהוא כל הבסיס

מוליד. דאינו בקהל מלבוא מעכבו

תוספאה נסתםרבא כבר שבימיו מפני כן שנקרא י"א

כעין אלא התלמוד מעיקר אינם ודבריו התלמוד ונחתם

נחתם שלא ה) אות פ"כ (אגרת סבר רש"ג אבל הם, תוספת

לשטרות תשפ"ו בשנת האחרון רבינא בימי אלא התלמוד

נפשיה נח תוספאה ורבא ליצירה רל"ד אלפים ד' שנת היא

אלא ד) אות (שם ליצירה רל"ד היא לשטרות תשפ"ה בשנת

תוספאה קראוהו ולפיכך בתוספתא הרבה בקי שהיה צ"ל

קוראו ובאגרת רבא. שנקראו אחרים מחכמים להבדילו

*** בה'. תוספאה וכלפי'רבה' רובה ע"פ החוט מלא

(לצד"ראשה" למטה העטרה פי' ברש"י. הוא וכן כצ"ל

ומתרחבת הולכת הגוף) (לצד ולמעלה צרה היא הארץ)

העטרה שקדקד פעמים הגיד, מרוחב יותר לצדדין ויוצאת

שלם הקיפו כל והרי כלל נחתך לא הארץ) (לצד וקצהו

חוץ לצד הגוף מצד הקדקד מן למעלה החיתוך והתחיל

כיון והו"א נחתך ששם ההיקף שרוב עד הרבה שם ונחתך

היקף כל נשתייר הארץ) (לצד העטרה בקצה שלמטה

כלומר ראשה כלפי הקיפה רוב דבעינן קמ"ל כשר העטרה

הגוף. לצד

שליט האי "פסול" כמרזב "כשר" כקולמוס הונא א"ר

אמר ור"ח אוירא "ביה" שליט לא והאי אוירא "ביה"

דר"ה כוותיה א"ר וכו' "פסול" כקולמוס "כשר" כמרזב

שליט והאי אוירא "ביה" שליט לא האי מסתברא

אוירא ***"ביה" כשרכצ"ל. נחתךכמרזב שלא והוא

*** ההר. מן אברהן רבנו הזרע הונאשביל דרב כוותיה

משום "אי" אוירא וכו' שליט לא "האי" מסתברא

דצ"לגרידותא לי מסתבראנראה הונא דרב כוותיה

גרידותא משום "ואי" אוירא וכו' שליט לא ."דהאי"

דחביתא*** אברזא דהוה במידי ראשון רש"ילפירוש

הא שפיר אתי גריד לא כקולמוס גריד כמרזב דמפרש

דחביתאדקאמר אברזא דהוה קצהומידי דאין דאע"ג



eaydnlg`e ע"בתב עה

נוגע הוא אעפ"כ החבית בדפנות נוגע הברז של הפנימי

כשנחתך כך הברז של אמצעו ע"י החבית בדפנות ומתחכך

מ"מ ברחם ומתחכך נוגע קצהו דאין אע"ג כקולמוס הגיד

שני ולפירוש כחץ. ויורה זרע ומוציא ומתחממם נוגע אמצעו

מן זרע השכבת את גריד כקולמוס גריד לא כמרזב דמפרש

לפרש צריך הכי מוליד ואינו אברזאהרחם דהוה מידי

והברזדחביתא החבית בדופני נוגע אינו הפנימי שבקצהו

הוא כקולמוס הגיד כשנחתך כך שבחבית המשקה כל מוציא

אתי לא אבל מוליד, ואינו הרחם מן הזרע שכבת את מוציא

מהרחם הזרע שכבת את מוציא כקולמוס גיד דהא כ"כ שפיר

אינו דחביתא ברזא אבל בקצהו ומשופע חתוך שהוא מחמת

ומשופע חתוך שהוא מחמת שבחבית המשקה את מוציא

היה נמי בשיפוע מחותך הברז היה לא אפי' דהא כקולמוס

מהחבית. המשקה את מוציא

כשרה כמרזב בין כקולמוס בין הלכתא פפא דרב משמיה

רבנן דאיפליגו מקום ובכל מאוד שלום אוהב היה פפא רב

נמרינהו הלכך לפסוק פפא רב רגיל נימא היכי קמאי

ע"א) נט (ברכות כמו edpixnpלתרוייהו jkld `tt x"`

'eke zixad xkef jexa ediiexzl(ע"ב ס (שם וכן ,`tt x"`

zeyrl `iltne xya lk `tex ediiexzl edpixnp jkldוכן ,

ע"א) כ `"x(שבת etwid aex dl ixn`e eiaer aex xn` ax

etwid aex opirae eiaer aex opira jkld `ttמאוד הרבה וכן

לכן שלום ומרבה שלום רודף היה פפא דרב וכיון בש"ס.

מרבין כמותו שהיו ובניו פפא רב את מזכירין מסכת בסיום

השלמת כלומר השלמה לשון הוא מסכת סיום כי שלום

זה בעניין גדול מאמר עוד וראה שלום לשון והוא המסכת

*** לקדושין. חידושי בסוף "לי"הנדפס מיבעיא מיהו

למעלה או מעטרה לגרוסלמטה אפשר ואי מיהוכצ"ל

"ליה" דלשבושימיבעיא לקמן קאמר דהא לר"פ כלומר

שאל לא מעולם דר"פ וכיון הכי קאמר ולחדדו למרימר

משום רק בשקר בר"פ זו שאלה רבינא יתלה לא ודאי כזאת

מרימר. את לחדד

"לאכשוריה" בב"א רב דאינוסבר אע"ג דס"ל כצ"ל,

אלא בקהל לבוא פסול אין מקום באותו מום מחמת מוליד

כרות. או דך או פצוע

ד"ה שלישירש"י דור "גם" ביה וכו' מנה כצ"ל.מדלא

המקפת***ד"ה "גבוהה" שורה וכו' כצ"ל.לאכשורי

העטרה***ד"ה כל פני על עובר שהוא ומילתכל כצ"ל

***ד"הדרך עלנמחק. "החוט" מלוא נשתייר וכו' וכלפי

***ד"הפני "בו"כצ"ל. לכתוב וכו' כצ"לכקולמוס

והחקק***ד"ה "צדדיו" מב' וכו' כצ"ל.כמרזב

וכו'תוד"ה גב דעל ואר"י וכו' להוניקב ניחא לא

משמע 'שכנגדו' דלשון באלכסון שהנקב שפירש בפירוש"י

פיר"י לכך ישר גידשהנקב גב -דעל הגוף העטרהלצד

מאודמארכת גידרחבה של -ובתחתונו חוץ העטרהלצד

ומתקצרת הגויה(כצ"ל)עדהולכת ונעשיתלראש הולכת

קוקודית היא העטרה בקצה כלומר הגויה שבראש עד צרה

קצהו חוץ לצד הגוף מצד בעטרה שנכנס שקוץ נמצא מאוד.

שלצד קצהו והיינו לעטרה מתחת נמצא הקוץ של האחד

קצהו והיינו העטרה מעל נמצא הקוץ של האחר וקצהו הגוף

חוץ. העטרהשלצד מן למטה ניקב בעליונוכלומרוקאמר

גיד לגוףשל הקרוב העטרה והויבצד מפולש והנקב

גיד של גידבתחתונו של שבתחתונו הנקב שיציאת נמצא

הוא הגוף) בצד ולא החיצון לפי(בצד העטרה מן למעלה

שם אבאהעטרה.שמתקצרת בר חייא רבי סבר וקאמר

בעליונו(כצ"ל) דהיינו אחד דמצד כיון גידלאכשורי של

הגוף מעטרהלצד למטה ששםהוי העטרה היקף ונמצא

לעיל ומדתנן שלם היקפו אבל מתוכו אלא נינקב ולא שלם

ע"א xykע dxryd hegk elit` dxhrn xiizyp m`eמשמע

נשתייר והרי כשר השערה כחוט העטרה מהיקף נשתייר אם

הגוף. לצד מטה של העטרה שהואהיקף כל דעטרה ומסיק

העטרה מן למעלה הוא אחד שמצד כיון ופסול מעכבת

השערה כחוט נשאר ולא העטרה היקף שם שנחסר ונמצא

מפולש הנקב היה לא אם ואמנם העטרה היקף כל פני על

לצד יוצא היה ולא הקוץ נכנס הגוף מצד רק אלא לצד מצד

מחסר היה ולא לעטרה מתחת הנקב היה הגוף ומצד חוץ

העטרה מהיקף נחסר לא שהרי כשר היה העטרה מהיקף

כאן עד חוץ. לצד למטה ולא הגוף לצד למעלה לא כלום

ברור נ"ל מיהו לפנינו הנדפס התוס' נוסח לפי פירשתי

כך וצ"ל התוס' בהעתקת נפל חייאשט"ס רבי סבר וקאמר

הוי "בתחתונו" דהיינו אחד דמצד כיון לאכשורי

מעטרה כל"למעלה" פני על עובר הנקב דאין ונמצא

ע לעיל ותנן נקב בו שאין משהו העטרה מן ונשאר העטרה

xykע"א dxryd hegk elit` dxhrn xiizyp m`eומסיק

דהיינו אחד שמצד כיון ופסול מעכבת שהוא כל דעטרה

העטרה מן "למטה" הוא לגוף הקרוב דתנןצד m`eוהא

xyk dxryd hegk elit` dxhrn xiizypהקרוב בצד היינו
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פסול נקוב שאינו כלום מעטרה נשאר לא ששם וכיון לגוף

החיצון. בצד העטרה מן דנשאר אע"ג

ע"א ממולאיגמראעו דאתיתו בירושליםמשום עלי בני

ע"א קה לקמן כדאמר דרין milyexiaהיו dzid zg` dgtyn

'ekeרבה בבראשית כדאמר 'ממולא' ונקראת לעצמן בשכונה

א מדרש נט ixegyפרשה olek oze` d`x `lennl lf` n"x

lke aizkc mz` ilr zia zgtynn xn`z mdl xn` y`x

'eke epilr lltzd iax el exn` miyp` ezeni jzia ziaxn

שמתחילה ונ"ל 'ממלי' לה קורא ד אות פ"ח שמואל ובמדרש

רצון יהי כלו' 'ממלי' לה קראו שם להתיישב עלי בני כשבאו

בגימטריא 'ממלי' וכן ימינו בדמי נמות ולא ימינו שימלאו

מאה עד ימים שיאריכו היתה תפילתם כי ועשרים מאה

נקראת ובימינו 'לממולא' שמה נשתבש ואח"כ ועשרים

אתא עלי ממשפחת אביי בר ביבי ורב 'ממילא' שכונת

לגרוס יש ולפ"ז ע"א קה לקמן אמריתו,מממולאיכדאמר

מוליתא בגרוזיניתמילי וכן שכל שום בלא נמהרים דברים

לשון במליצה להם ואמר הוא מהר לשון 'מלא' שפות ובכמה

לשון על ממולאינופל דאתיתו ממולאמשום ששמו ממקום

מוליתא מילי כתובותאמריתו רש"י ועיין נמהרות. מילים

כי ומצאתי בדקתי תשס"ט שנת שילהי שתא והא ע"א. פה

נדפס ובראשונים בש"ס המקומות 'דאתו'ברוב משום

מקומותממולאי ממולאיובמקצת 'דאתון' ובמקצתמשום

ממולאי 'דאתיתו' הספריםמשום רוב דלגירסת ונ"ל

הללו השואלים פירושו הכי ממולאי 'דאתו' משום דגרסינן

תשובה לקבל ממהרים היו אביי בר ביבי רב לפני שבאו

פפי רב ליה וקאמר מהר להשיבם בו דאתוודחקו משום

וזרזוךממולאי במהירות לשאלך באו שואלים דהנך משום

מהר להשיבם ממוליתאמאוד מילי דבריםאמריתו אמרתם

משום היא הנכונה הגירסא אבל שכל שום בלא נמהרים

שהיה נתכוון אביי בר ביבי רב ועל ממולאי דאתיתו

*** עלי. בית נקריממשפחת שאילו כל ונסתם ניקב

פסול תשמיש"נקרע" שבשעת כיון פי' לקמן, וכן כצ"ל

לצאת הראוי ממקום ומקצתו הנקב דרך הזרע מקצת יוצא

בכלל הוי לכך מוליד ואינו כחץ יורה ואינו בלחץ יוצא אין

בלחץ יוצא הוא הרי הנקב דרך יוצא אינו אם אבל דכא פצוע

*** ומוליד. כחץ עצמהויורה בעטרה בבסיסאלא כלומר

לגיד. הדבוק מקום העטרה

דשערי חמימא נהמא לחמם,מייתינן טבעם השעורים

ע"א) נג (שבת xixw`דאמרינן fenz ztewza elit` `xng

dilשעורים ולכן ופעולתו הליכתו מכבדת גופו וקרירות

ע"ב) נא (שבת דאמרינן והיינו מאוד לו ixbipcמועיל

ixry `xngcחזק יהיה כן שעורים יותר שיאכל ככל כלומר

השעורים מן גופו שנתחמם וקלות מהירות ופסיעותיו ובריא

*** לו. קר לא "נינהו"וכבר אבינו יעקב כו"ע אטו

אלא "נינהו" הגלעדי ברזילי כו"ע אטו וכו' ביה דכתיב

*** מעיקראכצ"ל. "כדשנין" מחוורתא צ"לאלא

בש"סכדשנינן פעמים כמה עצמו על חוזר זה ושיבוש

כדשנינן. להגיה יש ובכולן

נסתם שותת שהוא מפני פסול ניקב חזרת"ר אם כלומר

*** שערתאונסתם. וחדמייתינן צר קודקודה השעורה

*** לסרוט. ונוח ושייפינןוקשה תרבא שומשנאומייתינן

תכניס בנקב נאסף שומן וכשתראה שומן אוהבת גמלא

ראשה וכשתכניס שלה בקן להביאו פיה לתוך לאספו ראשה

בשר שם שיעלה עד וסותמו בנקב שם וישאר ראשה יכרתו

שם מביאין היו ולא הנקב סביבות את מסרטים היו אם אבל

הסריטה מחמת חדש בשר מעלה הוא אומנם הנמלה ראש

אותו נשחק הגוף של תנועה וכל כקרום דק ההוא הבשר אבל

בסיס משמש הוא הנמלה ראש שם וכשמניחים ונופל קרום

קרום אותו מתעבה לאט ולאט מיד יפול שלא קרום לאותו

כבר הנמלה ראש שם שנרקב שעד ונמצא לגמרי שנרפא עד

נופל. ואינו וחזק היטב הבשר ליהעלה נראה"ומנכתינן"

דצ"ל ליהלי לתוךומנכתא ראשה תכניס הנמלה כלומר

השומן את לאסוף ***מנכתאהנקב מזרףמנשכת. פרזלא

פצעזריף ועושין חיידקים עליו יש במים הורתח שלא ברזל

שמוכרחים עד נמק לידי באין אפילו ופעמים החיתוך במקום

האבר. כל לכרות

מקומות "משני" מים ברי"ףהמטיל הוא וכן צ"ל כן

ה. סימן אבה"ע ובטור

המסוללות ע"ינשים או לבוא יכול לעיר הבא מסילה. לשון

דכתיב דרך נקרא באשה גבר ביאת מסילה, ע"י או דרך

יט) ל dnlra(משלי xab jxceנקראת באשה אשה וביאת

ראוי שאינו בקטן גדולה ביאת וכן גמורה דרך שאינה מסילה

זרע שכבת מטילות דפירש בתוס' ריב"ן ולפירוש לביאה.

מהן אחת שכל משילות לשון 'מסוללות' הוי מבעליהן שקבלו

אותו ונותנת בעלה בה שנתן זרע שכבת מעצמה משילה

ול"נ בזובחבירתה. זו המסוללות בזונשים זו המשחקות

ע"ב) סט (סנה' daוכן dxrde ohwd dpaa zlleqndהמשחקת
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יז) ט (שמות כמו זימה, משחקי inraעמו llezqn jcer

mgly izlalהכי מקמי דכתיב ומשחק מהתל לשון והוא

כה) ח mrd(שם z` gly izlal lzd drxt sqei l` wxומי ,

'משחק' נקרא גמורה בעילה בועל ואינו תאוה גיפופי שמגפף

ח) כו (ברא' oelgdדכתיב cra mizylt jln jlnia` swyie

ezy` dwax z` 'wgvn' wgvi dpde `xieנשים לכך

שאינן משחקות כלומר מסוללות נקראות יחד המתגפפות

פירשו התורה מפרשי ואומנם גמורה, בעילה בועלות

אלא כן נראה אין אך הוא ומסילה כיבוש לשון ד'מסתולל'

דקאמר התלמוד מלשון שמוכח כמו הוא משחק נשיםלשון

בזו זו בע"ההמסוללות נפרש זה למקום במקרא וכשנבוא

*** "היא"ובישועתו. בעלמא פריצותא אשה כצ"לאבל

ברי"ף. הוא וכן

בקהלבמשנה שפכה וכרות דכא פצוע יבוא לא שנאמר

ומדקאמרה' שפכה וכרות דכא פצוע בכם יבוא לא הל"ל

'd ldwaדאיקרו בהנך אלא אסור אינו קאמר להיתרא ש"מ

קהל.

בקדושתיהגמרא לאו דלמא או ואסור קאי בקדושתיה

ושרי קהלקאי 'על' שפכה וכרות דכא פצוע יבוא לא דהל"ל

ומדקאמר מישראל אשה יבעל לא כלומר revtה' `eai `l

'd 'ldwa' dkty zexke `kcאלא ה' בקהל יכנס לא ה"ק ש"מ

כרות משום דלמא או ה' קהל נחשב ואינו מקדושתו ירד

אלא גידו נכרת דהא ממש עליה בא דאינו הכי כתב שפכה

קלישא. ביאה כלומר בה בא

בם תתחתן "ולא" כאן אקרי קאי בקדושתיה ס"ד ואי

והם קדושים דאתם קאמר בגירותן בם תתחתן ולא פי' כצ"ל,

כמוכם. קדושים וכו'אינם אטו רבא אמר.רבהנדצ"לאמר

התם אטו עממיםרבא משבעת לישא רחמנא משוםדאסר

קדושהדישראלקדושה עממיםולאו כלומרהואדשבעת

דישראל משום וטעמו בגירותן מיירי קרא דההוא תימא לא

קדושין, אינן בגירותן אפילו עממים ושבעת קדושים

ופלח ואזיל בן מוליד דלמא הוא(כצ"ל)"התם" לעכו"ם

בגויותן. מיירי "אבל"וקרא כוכבים עובדי בהיותן וה"מ

שרו בישראל מגיירי בראב"ן.כי הוא וכן בישראלכצ"ל

ולכתובשרו 'בישראל' מילת למחוק בגליון שכתוב מה

הגמרא. לשון הבין שלא מפני הוא הוא'מישרא' ורבנן

בהו בןדגזרו מוליד דלמא שמא חיישינן דנתגיירו דאע"ג

זרה עבודה עובדי שהם דודיו או סבו אצל הזה הבן וילך

בארץ שגרים לפי גזרו עממים בשבעת ודוקא מהם, וילמד

לילך קרוב בנו עדיין מהם אחד נתגייר אם ואפילו ישראל

זרה, עבודה מהם ולומד אמו או אביו משפחת אצל ולבקר

טומאה ש"מ בהן דוקא בגויותן הקפידה שהתורה לפי וי"א

יבוא אם הגויים דשאר הגויים משאר יותר בהן יש גדולה

ישראל בת על מהן אחד יבוא או בן ומוליד ישראל עליהן

נמשך אלא כוכבים עבודת אחר נמשך הבן אין בן ומוליד

וימשך רבה טומאתן עממים שבעת אבל ישראל עבודת אחר

בגירותן החמירו חכמים אף לפיכך כוכבים עבודת אחר הבן

טומאתן בגירותן אפילו - רבה דטומאתן דכיון בהן דוקא

הבן ימשך בליבו המבעבעת טומאה אותה מחמת ודלמא רבה

כוכבים. עבודת לעבוד

רבנן ביה גזרו לא אולודי בר דלאו האי גזרואבל דלא

דלא ובהאי לעכו"ם ופלח ואזיל בן מוליד דלמא משום אלא

*** שייך. לא גזורמוליד לא כיבפסולים כשרים דבשלמא

להו אסרת אי פסולין אבל כשרות ישאו בהנך להו אסרינן

תקנתא. להו לית בהנך

פרעה "בת" את שלמה וצ"לויתחתן הוא המקרא שיבוש

פרעה את שלמה דכתיבויתחתן סמיך דקרא אספיה ומ"מ

drxtביה za z` gwie*** אלא. טעמא הוא מידי

מלכים לשולחן רש"י."משום" דגרס נראה וכן כצ"ל

ד"ה "דוחק"רש"י הזרע שאין וכו' אילימא היכא

ד"הומתאסף לעיל רש"י לשון הוא וכן eke'כצ"ל awip

sq`zny rxfd wgec zngn awpd aigxneד"ה*** ראשית.

כלומר מימיו קרי ראה שלא "ראשונה" ממנו וכו'

דמצרכת ***ד"ה"מאי" שותתכצ"ל. שהוא מפני

הנקב דרך יוצא התאוה הנקבשמחמימות דרך כלומר

בו יציאתושנוצר "נקב" דרך יוצא כצ"לוכשהזרע

ליציאתו הראוי הנקב דרך כחץכלומר יורה שכיוןאין

ואינו ליציאתו הראוי בנקב לחץ אין יחד נקבים משני שיוצא

את למחוק המהרש"ל בשם בגליון שכתוב ומה כחץ. יורה

יציאתו'המילים הנקב דרך יוצא אין'וכשהזרע לענ"ד

להגיה יש רק ***ד"ההנקבבמקוםנקבלמוחקו ומסרטינן.

שיגליע וכו' הב"חליה בהגהות lben`כתוב oeyl 'itואיני

ועוד בע', ויגליע בא' דמוגלא הדברים יצאו שמהב"ח מאמין

שהיא ועוד מ', ליכא יגליע ובמילה מ' איכא מוגלא שבמילה

ע"ב נח נדה כמו חז"ל בלשון ידועה dknמילה da yi m`

mc `ivedle rlbdl dleki `ideליחלוח דלשון שם ופירש"י
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תחת מוסתר היה שהדם הוא גילוי דלשון נראה ולי הוא.

סוף דיבמות בירוש' וכן ליה מגלינן ליה וכשמסרטינן העור

rlblפ"ח ekxc didשם ועוד לגלות eciaכלו' erelib ixd

יד) יז (משלי המקרא לשון והוא גילויו, rlbzdכלו' iptle

yehp aixd(א יח (שם וכן מאוד ויתגלה שיתפתח lkaלפני

rlbzi diyez(ג כ (שם rlbziוכן lie` lkeגילוי לשון כולם

***ד"ה "ראשה"ומנכתינןהם. ונדבק "ונושכת" וכו'

***ד"הבנקב להיותכצ"ל. לרישיה ליה ופסקינן

זמן וכל ***ד"ה"סותמה" ישראלכצ"ל. דכא האפצוע

גרסינןישראלדקאמר בברייתא אבל פירוש"י revtהוא

`kcנשתבש שמפירוש"י ונראה לקמן, כדמפרש סתמא

l`xyiבספרים `kc revtד"ה*** רש"י. גרס שכן שסברו

רבנן דאמור "והא" שרו וכו' ס"ד ***ד"הואי כצ"ל.

רחמנים היו שלא לפי וכו' גזרובפסולין לא בפסולין אבל

ואינו הוא פנים עז דממזר כ"כ רחמנים אינם הם שאף לפי

ניטלה להוליד ראויין שאינן שפכה וכרות דכא ופצוע רחמן

כדי הוא באדם שניתנה רחמנות שכל רחמנות מידת מהן

להוליד ראוי וכשאינו בניהם על רחמנים והאם האב שיהיו

***ד"ה רחמנות. מידת ממנו ומשוםפוסק וכו' מילתא לאו

ומדשרינן "הוא" ***ד"הקדושה הואכצ"ל. מידי

מלכים לשולחן אלא מתחילטעמא ואח"כ דיבור סוף הוא

וכו'דיבור פרעה בת לע"ב.הא ושייך

וכו'תוד"ה זרע שכבת מטילות ריב"ן פירש המסוללות

וליטוף כחיבוק אלא הוי לא באשה אשה הא לריב"ן דקשיא

כן שעשה איש אפילו הא פסולות יהיו ולמה דדין ומיעוך

פירש לכך נפסלת האשה אין זרעבאשה שכבת מטילות

מבעליהן ופסלה.שקבלו זו על בא זו של בעלה כאילו והוי

ע"ב חברגמראעו לי היה מצרי גר כיוןמנימין הו"א

עמו להתחבר נמי אסור ראשון מצרי דהוי בו להתחתן דאסור

בנותיהן משום יינן על דגזרו בתו לו להשיא יבוא שלא

קמ"ל ע"ב יז בשבת חברכדאמר לי היה מצרי גר מנימין

שלא גזרו דלא עמהן להתחבר מותר לקהל הפסולין דכל

גרים אבל בנותיהן לישא האסורים הגויים עם אלא יתחבר

להתחבר מותר בנותיהן לישא דאסורין אע"ג וישראלים

אניעמהן. "ואמר" ר"ע ***מתלמידי לבניכצ"ל. אשיא

בקהל לבוא ראוי בני בן שיהא כדי שניה רבימצרית

ג' לעניין האב בתר או האם בתר אזלינן אי ידע לא יהודה

לבנו שישיא אמר מצרי גר דמנימין וקאמר דמצרי דורות

בתר אלמא בקהל לבוא ראוי הולד שיהא כדי שניה מצרית

נמי ראשונה מצרית אפילו אזלינן האב בתר דאי אזלינן האם

והשיבו שאל מר"ע מסתמא היה ר"ע מתלמידי דמנימין וכיון

דקתני והיינו r"xכך, icinlzn xag il did ixvn xb oinipn

אבל כן למד מר"ע מסתמא היה דר"ע דתלמידו כיון כלומר

ממנימין גדול והיה ר"ע מתלמידי נמי דהיה אע"ג יהודה רבי

הלכה ממנו למד ולא ר"ע את שאל לא לכך הוצרך שלא כיון

שניה מצרית תיתני לא יוחנן רבי אמר ע"א) (עח ולקמן זו.

למינסב בן האי ובעי דידה בתר דאזלינן דס"ד ראשונה אלא

קמ"ל בקהל לבוא ויותר שלישי בנו שיהא כדי שניה מצרית

והוא דידיה בתר דאזלינן נמי ראשונה מצרית דאפילו מנימין

שני.

ונתיב ליקו משלמה לשוןאנן שייך לא דאמר רבא על

עכו"ם בנושא מידיחתנות נסיב לא לזנותשלמה אלא

לשון דשייך למ"ד ואפילו דלקמן מקרא כדמוכח נתכוון

אבל לאשה לשאתה שנתכוון במי היינו עכו"ם בנושא חתנות

וכיון חתנות לשון שייך לא ודאי עמה לזנות שנתכוון במי

אי ובין חתנות לשון דשייך אמרת אי בין קשיא קרא דהאי

הוא קרא אלא לרבא מיניה לאקשויי ליכא שייך דלא אמרת

לקמן דקאמר והיינו ויתחתןדקשיא קשיא האיאלא כלומר

ומשני מ"מ קשיא ויתחתן דקאמר וכו'קרא אהבה .מתוך

לאהבה*** שלמה דבק נושאבהם אדם היה לא מתחילה

לפניו ונאה בשוק אשה מצא אם אלא ממש בליקוחין אשה

שמפורש כמו מעליו משלחה היה בה וכשמאס עליה בא היה

ב (בראשית דכתיב והיינו ה"א פ"א אישות הלכות ברמב"ם

eideכד) ezy`a wace en` z`e eia` z` yi` aefri ok lr

cg` xyalבשר דבקות אלא ממש ליקוחין כאן אין

תורה וכשניתנה מעליו, משלחה בשרה בדבקות וכשימאס

בשלמה ביה דכתיב וכיון ליקוחין. להם 'דבק'תיקן בהם

לאהבה כמושלמה ליקוחין בלא הוא בשר דבקות ש"מ

דכתיב תורה מתן `cgקודם xyal eide ezy`a wace.

כאילו*** הכתוב עליו מעלה שאהבה יתירה אהבה מתוך

בה מינתחתן כל מיהו בשר דבקות אלא שם היה לא אומנם

ודאי בשר דבקות בשביל אלא עמה ואינו בה נתחתן שלא

אבל בשרה בדבקות כשימאס בקרוב מעליו לשלחה עתיד

כיון פרעה בת אבל רבים ימים עמו עומדת בה נתחתן אם

היא מובטחת מאוד בבשרה ודבק מאוד אוהבה שלמה שהיה

לבשרה תאב היה כך שכל זמן אחר אפילו ישלחנה שלא

ועדיין בשרה תאוות ממנו פגה לא שנים כמה אחר שאפילו
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ימים עמו שעומדת בה שנתחתן כמי זו והרי בה דבק הוא

חתנות. בה כתב לפיכך רבים

מינה למשמע ליכא מהא משניותאלא אחר רבי כשחיפש

מצא הגדולה כנסת אנשי מפי דור אחר דור נשנות שהיו

שונים היו אחד מדרש בבית אופנים בשני נשנית זו משנה

zxxgeyne zxeiba mixzen dkty zexke `kc revtומשמע

שונים היו אחד מדרש ובבית אסירי בנתינה kc`הא revt

ldwa `ealn `l` mixeq` opi` dkty zexkeהא ומשמע

ושנאם הגרסאות שתי בין להכריע ידע לא ורבי שרו בנתינה

mpi`eיחד zxxgeyne zxeiba mixzen dkty zexke `kc revt

ldwa `ealn `l` oixeq`אלא הש"ס שאומר מקום בכל וכן

הוא. הכי מינה למישמע ליכא מהא

אסוריםבמשנה ומואבי אמתניתיןעמוני וקאי בקהל לבוא

שפכה וכרות דכא בפצוע דקתני `l`דלעיל oixeq` opi`e

ldwa `ealn.בהכי אסורים נמי ומואבי דעמוני וקאמר

במקום*** "אם" דמילתומה לי הואאםנראה וכן מיותרת

אדומי תתעב לא ד"ה תתקלג רמז תצא כי פרשת בילקו"ש

אבל יט, סי' פ"ח ביש"ש הוא וכן ד' סימן פ"ח וברא"ש

איתא וברי"ף שבירושלמי ובמשנה המשניות שבסדר במשנה

***אםמילת איסור. הזכרים את שאסר במקום אם ומה

מיד הנקבות את התיר בהםעולם אין העכו"ם דנקבות

בזכרים כמו כ"כ אלאטומאה הזכרים את אסר שלא מקום

דורות שלשה כ"כעד טומאה אין שלהם בזכרים דאפילו

מיד הנקבות את שנתיר דין זהאינו הוא ק"ו ומאי וא"ת .

משום היינו הנקבות את אסר לא ומואבי שבעמוני מה הא

ובמים בלחם אתכם קדמו שלא הוי ומואב עמון של דחטאם

של דרכה ואין לקדם איש של דדרכו בנשים שייך לא וזה

טעם לנו פירש לא מצרים אבל לקמן כדאמר לקדם אשה

וי"ל בגברים. כמו בנשים שוה האיסור טעם ושמא האיסור

משום הוא מצרים של האיסור דטעם לכולהו דפשיטא

אבל בגברים רק שייך ודאי וזה בפרך ישראל את ששיעבדו

פירש דלא דהא סברי רבנן איפליגו ובהא שיעבדו לא הנשים

כדי הוא ומואב בעמון שפירש כמו במצרים האיסור טעם

למיזל לן הוה טעמא מפרש הוה דאי הנשים את אף לאסור

פ שלא דאף סבר ור"ש טעמא למיזלבתר לן אית טעמא ירש

כדאמר דקרא טעמא דריש מקום בכל דר"ש טעמא בתר

*** ע"א. כג נקבללעיל הלכה אם לו האאמרו תימה

אלמא וכו' במקום אם ומה הדברים ק"ו להו קאמר בהדיא

דה"ק ונ"ל הלכה, אם ליה קאמרי ומאי קדריש אםק"ו

נקבל אותוהלכה קבלת מרבותיך אומר שאתה זה ק"ו אם

ולפרכו עליו להשיב תשובה לנו שיש אע"ג לדיןנקבל ואם

תשובה. יש מעצמך זה ק"ו לדון בא אתה ואם לדיןכלומר

לדון, כלומר פעולה אלא עצם שם לדיןאינו באתואם ואם

דר"נ באבות וכן תשובה. יש מעצמך זה דבר (לדון) לדין

לג jlndפרק cec iptl oicl oi`a oipic ilray onfaכלומר

ה"ח פ"ד השנה ראש בירושמי וכן oeiknלדון, d"awd l"`

ip` dlrn melya mz`vie dpyd y`xa iptl oicl mzqpkpy

dycg diixa mz`xap eli`k mkilrלדון נכנסתם כלומר

*** הרבה. וכן כילפני, jkלא `lאומרים שאתם כמו לא

תשובה תשובתכם אין שבאמת שלי לק"ו תשובה לכם שיש

אומרומ"מ אני שכןהלכה לארמית הוא קרוב דהכא 'כי' ,

כב) ג (א במלכים דכתיב הא וכן כך, פירושו 'הכי' בארמית

שם תרגם כי" ok"לא `l.

eiptlוהכתיבגמרא cenrie le`y l` cec `eaieויאהבהו

כלים נושא לו ויהי ***מאוד הוי. מלכא אתי מפרץ אי

להיות מובטחים כולם לא לפרץ צאצאים הרבה שהיו אע"ג

ובא שם שבהם החשובין כל שעמדו כיון דוד אבל מלכים

בפלשתי להלחם ליכנס ובקש כמותם חשוב היה שלא דוד

במקום להכנס לך מה לו ויאמר בידו שימחה מי היה ולא

יש מלך הנהגת ש"מ לו הסכים המלך שאול ואפילו גדולים

בידובו ממחין ואין דרך לו לעשות גדר פורץ שהמלך

כל לפני בפלשתי להלחם לילך דרך לעשות פרץ זה ואף

בידו. מיחו ולא ואלופיו העם "גדר"חשובי פורץ שהמלך

דרך "לו" קלעשות וב"ב ע"א קי בפסחים הוא וכן כצ"ל

*** הויע"ב. בעלמא חשיבא אתי מזרח בגדיאי לשון זרח

שני בגדי לובשין היו העם וחשובי ומבריקין שזורחין שני

זורחין.

מדיו דוד את שאול וילבש ומדכתבדכתיב מדיו 'את' הל"ל

למדרשמדיו ונמצאוכמדתוש"מ מדיו את הלבישו כלומר

בשאול דכתיב וכיון ממש כמדתו העםמכוונים מכל גבוה

באו שאול של מדיו והיאך מדוד אף גבוה דהיה משמע

לומר הוא שמיא מן סימנא ש"מ אלא ממש דוד של כמדתו

זה דבר לו רמזו במדים ודוקא מלכותך. לירש עתיד זה

אתה מידה כנגד מידה דהוי דמילתא טעמא לו לרמוז

ישראל אלהי שחרפו העמלקים מלך הגג את להרוג נצטוותה

ובא נצטוה שלא לדוד ותנתן המלוכה ממך תינטל הרגתו ולא

ישראל. אלהי שחרף הפלשתי גלית את והרג מרצונו



eaydnlg`eתז ע"ב עו

כתיב לפיxfEnהל"לממזר אחיו ולשאר לאביו דומה שאינו ¨

שנולד מי (וכל אחר מאב והוא אמו זינתה אלא מאביו שאינו

איש) מאשת הנולד ע"ש ממזר מיקרי דעריות כרת מאיסור

למימר אלא ממזר, וקראו הכתוב שינה זרולמה מימום כל

הוא דעריות כרת מאיסור הנולד כל ובאמת זר מום שהוא

נקבה. בין זכר בין זר' 'מום זרבבחינת עמוקמום עניין הוא

אשה הנושא כל ד"ה ע"א ע לקדושין בחידושנו ביאורו עיין

היטב. ותבין

דרכה "ולא" לקדם איש של הואואיןצ"לדרכו וכן

עמוני יבוא לא ד"ה תתקלג רמז תצא כי פרשת בילקו"ש

יט. סי' פ"ח וביש"ש שאול וכראות ד"ה קכז רמז א ושמואל

מדעת,נער מנוער שהוא י"ד כבן י"ג כבןעלםכבן י"ח כבן

בערבית וכן הרבה ומבין היטב עליו מיושבת שדעתו י"ט

מיתמה דקא והיינו הוא. וחכמה לימוד לשון קריעל"ם התם

נער `xpaדכתיבליה xrpd in oaי"ג כבן הוא צעיר אלמא

מדעת ומנוער י"ד עלםכבן ליה קרי י"טוהכא כבן י"ח כבן

והשכיל. שנים בכמה זה גדל אחת בשעה היאך וחכם ומבין

עלם ליה קרי "והכא" נער ליה קרי הואהתם וכן כצ"ל

הנ"ל. בילקו"ש

המדרש בבית ושאל צא ממך נתעלמה הלכה קא"ל הכי

דקרא פירושא oaוהכי dz` l`yחכם מתלמיד ושאל צא

בברכות כדאמרינן ת"ח היינו 'בן' כי המדרש בבית היושב

וכל שנאמר בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי ע"א סד

בונייך, אלא בניך תקרי אל בניך שלום ורב ה' למודי בניך

mlrd df inולא עמוני שאמר מאבנר האם הלכה נעלמה ממי

ועמונית. עמוני אומר שאתה ממך או עמונית

ד"ה פרעהרש"י בימי וטבעו מתו לעלמא אזלי שלאהנך

המצרי העם כל אלא ישראל בני אחרי רדפו פרעה חיל רק

ו) יד (שמות enrדכתיב gwl enr z`e eakx z` xeq`ie

כח) שם (שם mdaוכתיב x`yp `l 'ebe eqkie mind eaeyie

cg` crדמצרים מסיק וכי ומתו. טבעו עמו כל משמע

דאע"ג למימר לן אית משה שבימי הם הם החכמים שבזמן

ופרשיו פרעה חיל אלא טבעו לא מ"מ אחריהם רדף עמו דכל

קרא lklכדמשמע miyxtd z`e akxd z` eqkie mind eaeyie

cg` cr mda x`yp `l mia mdixg` mi`ad drxt lig

ד `cgמשמע cr mda x`yp `lעל ולא פרעה חיל על קאי

***בא"ד העם. רבשאר "אערב" רחמנא אזהר וכי

קמזהר מאי ומתו טבעו מצרים דכל א"כ תימא וכי כלומר

ומשני שלישי דור עד ה' בקהל מצרי יבוא שלא רחמנא

***ד"ה רב. נינהואערב "מצרים" והני וכו' אשיא

***ד"ה להשיבכצ"ל. "תשובה" יש וכו' לדין ואם

כצ"ל.

מארץתוד"ה בא דמנימין לו "ופשוט" וכו' תימא וכי

***בא"דמצרים לגמ'. פשוט כלומר היוכצ"ל שלא

ארצות בשאר ארצותידועים בשאר שנתיישבו מצריים

שמצריים ידועים היו ולא ההם הארצות ביושבי נטמעו כבר

היה לא מנימין ואף מצרי גר קורהו יהודה רבי היה ולא הם

***בא"ד מצרי. גר דין עצמו על להחמיר ור"עצריך

בסוטה רש"י שהביא שנתןדתוספתא אדעתיה אסיק לא

קצבה הואלהם מפורש דקרא `midlאע"ג 'd xn` dk ik

evetp xy` minrd on mixvn z` uaw` dpy mirax` uwn

dnyלארץ לקבצם יתחיל שנה ארבעים דמקץ ר"ע סבר

נתן ולא היא אחרת אומה מצרים יושבי רוב ועדיין מצרים

***בא"ד לקבצם. יגמור אימתי כתיבקצבה פרשה ובאותה

עמון בני שבות את אשיב כן הלאואחר קשה ועוד כלומר

נבוכדנצר שהגלם בגלות וגו' אשיב כן דאחר הזה הפסוק

שהגלם אגלות ובברכות ידים במסכת ליה מייתי ואמאי כתיב

הגלה דסנחריב תתרץ לא פירש זצ"ל הרב ומורי סנחריב.

והכהנים השרים המלך את אלא בה השאיר ולא עמון בני את

נבוכדנצר דהגלם פרשה דבההיא נבוכדנצר הגלה ואותם

בה eicgiכתיב eixye eipdk jli dleba mkln ikדלא משמע

קאמרי להכי והשרים, הכהנים המלך את אלא ובאותההגלה

עמון בני שבות את אשיב כן ואחר כתיב מדקאמרפרשה

בני שאר את אפילו הגלה נבוכדנצר אלמא עמון' בני 'שבות

***בא"ד הגלם. והוא בעמון תחילה יושבין היו שכולם עמון

מחריב היה לא אחתדסנחריב עיר יושבי את מפזר היה לא

גלויות שלומיםלכמה הגלת לערים אותם מעביר כלאלא

אלמונית. לעיר יחד מגלה היה פלונית עיר הגלתיושבי

שםשלומים ואומנם יט) (יג בירמיה הוא הכתוב לשון

אחד אף השאירו שלא שלימה גלות המפרשים פירשו

יושבי פיזרו שלא שלימה גלות מפרשים התוס' אבל במקומו

אחד. למקום יחד גלו כולם אלא גלויות לכמה אחת עיר

בלבל***בא"ד נבוכדנצר זואבל מדינה יושבי הגלה

אחרת יחדוהחריבלמדינה העיר יושבי כל את הגלה לא

ערים אנשי מקצת עם הזאת העיר אנשי מקצת פיזרם אלא

***בא"ד אחת. לעיר הגלה כלאחרות דבלבל ומשום

וישראלהעולם עמון את רק גבידכתיבולא (כצ"ל)
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האומותסנחריב בכל דמשמע עמים גבולות ואסיר סתם

ומה האומות בכל דמיירי משמע סתם 'עמים' מדקאמר

***בא"ד אינו. היעב"ץ בשם בגליון גםשכתוב ושמא

בהם מעורב "היה" כצ"ל.ממואב

ע"א "אביגיל"גמראעז אל בא כתיבאשר שלנו בתנ"ך

כותביןאביגל היו בבל שאמוראי נראה והרבהאביגילומ"מ

המסרה חכמי ע"פ הוא שלנו התנ"ך כי בש"ס תמצא כאלה

בני על חלוקין דברים ובכמה ישראל ארץ אמוראי תלמידי

*** כישמעאלבבל. חרבו שחגר כלמלמד על חזרנו

בחרב, נשתמש או חרב חגר שישמעאל מצינו ולא המקרא

אלא קמיירי אברהם בן בישמעאל דלאו פירשו והחברים

תמיד חרב וחוגרים מלחמה מלומדי שהם ישמעאלים בסתם

קמיירי נתניה בן דבישמעאל נראה ולי שבהם. קטנים ואפילו

אנשים הרבה והרג בחרב אחיקם בן גדליהו את שהרג

שמואל בספר ולכך מא, פרק בירימיה שמפורש כמו בחרבו

נולד לא ועדיין הוא ישראלי שכן הישראלי יתרא קורהו

נולד שכבר הימים בדברי אבל בו שידמהו נתניה בן ישמעאל

בחרב והורג חרב כחוגר מפורסם והיה נתניה בן ישמעאל

למעשה דומה שמעשהו הישמעאלי יתר לעמשא קרא

נתניה. בן ידקרישמעאל זו הלכה שומע שאינו מי כל

משיחבחרב אפנו רוח הוא שדוד הנביאים מן קבל עמשא

שאינו לעז עליו להוציא רוצים ודואג ששאול שראה וכיון ה'

ותתעכב ישראל בני ממנו ירחקו שמא דאג בקהל לבוא כשר

הגאולה את שמעכבין מיתה חייבים אלו אמר לפיכך הגאולה

הגלות. את ומאריכין ישראל לעם

קיים דינו ובית שמואל דהא הכא דעבידאשאני ומילתא

ע"ב. צג לקמן כדאמר משקר לא לאיגלויי

פנימה מלך בת כבודה שמכבדתכל אשה כל כבודה' 'כל

בתוך 'פנימה' עצמה וסופנת מלך' 'בת מנהג נוהגת עצמה

האורחות לקדם מצוה לדבר אפילו לחוץ יוצאת ואינה ביתה

ההוא דדלמא מוחלטת ראיה ליכא מהכא מיהו ומים. בלחם

ורבי השרים בנות כגון מאוד מכובדת באשה מיירי קרא

סתם אבל כבודה' 'כל דקרא לישנא כדמשמע וכיו"ב המלוכה

ראיה מביא לכך מצוה, לדבר ובפרט החוצה יוצאת אשה

אחרינא הנהמקרא ויאמר אשתך שרה איה אליו ויאמרו

לדברבאהל אפילו שלה מהאהל לצאת דרכה אין אלמא

מיהו ומים, בלחם אברהם אל שבאו האורחים לקדם מצוה

משום התם דדלמא מוחלטת ראיה ליכא נמי מהכא

לכך יוצאת שרה היתה נשים היו ואם היו אנשים דהאורחים

קראי. תרי הנך מייתי

למוסרי לשוןפתחת ו'מוסרי' מאוסרות לשון 'מוסרות'

לעץ הבהמה את שאוסרות רצועות כלומר א' וחסר מאוסרי

העמונית ונעמה המואביה רות ואף ולבוא, לילך תוכל שלא

פתחם והקב"ה בקהל מלבוא זרעו ואת דוד את אוסרות היו

*** מוסרותוהתירם. בילקו"ש"שתי" הוא וכן כצ"ל

רג. רמז א מלכים

וגו' אלהי ה' אתה עשית רבות דכתיב מדקאמרמאי

קבעי לפיכך וראוי שצריך ממה יותר עשית משמע 'רבות'

ומשני היא, שנימאי נאמרו ועליך עלי וכו' נאמר לא אלי

הללו(כצ"ל) עמוניתipenrחדאהמקראות ולאia`enולא

ואידך ebe'מואבית encw `l xy` xac lrאתו דתרוייהו

לך היה לא 'רבות' והיינו מותרות ומואבית דעמונית ללמד

אהבה מתוך פעמיים וכתבת אחת פעם אלא זה דבר לכתוב

כבודי. על וחס אותי אוהב הכתובנפלאותיךשאתה lrהוא

minae mgla mkz` encw `l xy` xacעל מתפלאים היו כי

ומואבי עמוני יבוא שלא טעם בתורה כתב מה מפני הקב"ה

הרבה והלא ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר על ה' בקהל

ליתן לו והיה לו ומציקים ישראל את ומואב עמון שונאים

נודע עתה אבל לו ומציקים ישראל את ששונאים מפני טעם

לקדם דרכם שאין הנשים את להתיר בשביל שהוא הדבר

ובמים, הכתובומחשבותיךבלחם עמוניתipenrהוא ולא

ia`enשעתיד הקב"ה של במחשבתו עלה כי מואבית ולא

אנשים לקדם להם דהיה הנשים את לאסור לבקש דואג

לכתוב הוסיף לפיכך נשים לקראת ונשים אנשים לקראת

שני ומתוך מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני בתורה

דוד. את והתירו נשתכנעו הללו המקראות

עלי כתוב ספר במגלת באתי הנה אמרתי אז דכתיב מאי

וא"כ עמו לישא המלך שחייב תורה בספר מיירי פשוטו לפי

מונח תורה שהספר 'אצלי' כתוב ספר במגלת לומר לו היה

מאי תמיד ומשניעליעמי באתי. עתה אמרתי אני דוד אמר

אמרתיפירש"י dlecblאני iz`a dzr izgynpy drya

ef dlecb il ewqt aexwneדלעיל עניין מאותו מיירי לא ולפי"ז

מסתברא ולא מלוכתו בעניין אלא בקהל לבוא התרתו דהיינו

מאי עליתי עתה לומר לו היה מיירי במלוכתו אי ועו"ק הכי

וה"ק דלעיל עניין מאותו דמיירי ול"נ אמרתי'באתי'. אני

באתי בקהלעתה לבוא הותרתי שמואל של ב"ד ע"י עתה
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לשון d''באתי' ldwa ia`ene ipenr '`eai' `lידעתי ולא

עלי כתוב ספר בקהלשבמגלת לבוא מותר כתיבשאני התם

otהנמצאות ze`vnpd jizepa izy z`e jzy` z` gw mew"

"xird oera dtqzרגילות היו שלא אלא 'הנמצאות' מאי

בבית תמיד נמצאות והיו ביתן מפתח שאמותיהןלצאת וכיון

להקשות אין א"כ ביתן מפתח יוצאות היו לא ומואב עמון של

לקראת ונשים אנשים לקראת אנשים לקדם להם היה עליהן

בקהל לבוא כשר ודוד מותרות הנשים ודאי ומשו"ה נשים

משחתיווהיינו קדשי בשמן עבדי דוד מצאתי כתיב הכא

ודאי ישראל מלך להיות הקדש בשמן להמשח הוא מדראוי

בקהל. לבוא הוא מותר

פסולה "ובתן" קהל ברוב שאינן" " שבהן השוה הצד

פסולה "בתו" קהל ברוב שאינו כאן ***אף דלמאכצ"ל.

דביאתו "דאע"ג" קאמרת ישראל בת שנשא בעמוני

*** רביןכצ"ל. אתא "כי" אין מביאא"ל עולא אין כצ"ל

למה ידעם שאם רבין דברי ידע לא עולא שהרי ראיה מכאן

היא הגמרא אלא בתירוצים לדחוק ניסה ולמה טעה מתחילה

מהכא איכא ודאי ומ"מ עצמה בפני כמימרא זה דבר שמביאה

*** לעולא. עמוניסייעתא גר בת אמר רבין אתא כצ"לכי

יוחנןוהמילים נמחק.רבי

ד"ה "הללורש"י גרים משאר יותר וכו' ליה מנא

מותרות כצ"ל.שנקבותיהן"

דוכתאתוד"ה "ובכל" יהודה דרב עובדא וכו' כצ"ל.אם

ברוחד"ה "אמרו" עצמו וכו' כצ"ל.הכא

מפסולד"ה וכו' דחשיב עמוני "גבי" הכא אבל וכו' מכהן

בעלמא "מהם" ללמוד קהל ופסול ***בא"דכהונה כצ"ל.

שבנותיהן ממה השוה צד לעשות באין אנו שאין כיון

ומילת ***בא"דממנהכצ"ל "שאינן"נמחקת. ממה אלא

כצ"ל.ברוב

דמה"הד "יוכיח" להקשות אין שני ממצרי וכו' רבי

כצ"ל.

ומצריד"ה "עמוני" בת עלמא דלכולי וכו' לקיש ריש

כצ"ל.שני

ע"ב גיורתגמראעז גרלהביא בת כשבאיןמכנהפי'

חזק עץ גזע על אותו מרכיבין כ"כ חזק שאינו עץ ליטוע

נקראת העליונה הנטיעה חושחש, על הדר ופירות תפוז כגון

הזכר הוא העלי כנה, נקראת מרכיבין שעליה והתחתונה עלי

בת גיורת על שבא גר בנקבה. שעושין בחריץ הנכנס הוא כי

דהיינו הזכר (הוא העלי שבין 'מכנה' גיורת היא להם שתיולד

גר אבל גרים, אמה) דהיינו הנקבה (היא הכנה ובין אביה)

הכנה. מן ולא העלי מן גיורת זו הרי ישראל בת על שבא

לכהונה כשרה שהיא מכנה גיורת היתהלהביא שלא

כגון הכנה מן שלא העלי מן גיורת אבל ביצירתה עבירה

עבירה שיש לכהונה כשרה אינה ישראל בת על שבא עמוני

להביא אשה יקח מעמיו בתולה אם כי דרשה האי ביצירתם.

מכנה גיורת משמע לא דמעמיו פשר לה אין מכנה גיורת

לה שאין מפני כלל דרשה בהאי ליה ניחא לא יוחנן ורבי

לרבותא מיהו כלל מידרשא לא דרשתך ליה אמר ומצי פשר

ליה וכו'קאמר מעמיו עמיו שונה בידיאני יש כלומר

דמסתברא דרשה והיא וכו' מעמיו עמיו בה ושנינו ברייתא

ולא לי שונה שאתה מברייתא ועדיפא לקמן שנפרש כמו

דרבי יהודה בר שמואל רב יפרש ולקמן קאמרה, מאי ידעתי

מכנה דגיורת קאמר הלכה אלא קאמר דקרא דרשה לאו זכאי

מי אבל ביצירתה איסור דליכא כשרה עמונים ואמה שאביה

איסור דאיכא לכהונה אסורה ישראלית ואמה עמוני שאביה

מעמיוביצירתה. הוהעמיו יקח עמיו' 'בתולת כתב אילו

שבאה בתולה דהיינו כהן של עמו שהיא בתולה משמע

דכתב השתא כהן של עמו גופה דהיא וישראלית מישראלי

einrn dlezaמישראל כלומר כהן של מעמיו דאתיא משמע

לה משכחת והיכי לגמרי כהן של עמיו אינה עצמה היא אבל

כהן של מעמיו באה הרי וישראלית מעמוני שבאה כגון

שהרי לגמרי כהן של עמיו אינה והיא ישראלית שאמה

*** עמונית. ומאימקצתה עמונית שנשא עמוני אילימא

וכו' עממין שנשאמשני מצרי אילימא למימר מצי לא

מצרית דהויא לכהונה ראויה אינה ודאי הבת דא"כ עמונית

לא אמאי תימה מיהו לכהונה. כ"ש לקהל ואסורה שניה

עממין ב' דהוי עמונית שנשא מדיני גר אילימא קאמר

ולכך עמוני לשון ליה משמע מעמיו דלשון ונ"ל בפשטות.

שנשא עמוני דהיינו עמונים דהוו עממין בב' להעמיד מנסה

עממין. ב' דחשיבי לדחוק והוצרך משניעמונית ומאי

מותרות ונקבות אסורין דזכרים נקבותיהןעממין אין ולכך

נישאות אלא אסורין ולדותיהן יהיו שלא לזכריהן נישאות

הנקבות דאין וכיון גרים לשאר או גמורים לישראלים

שלא המקפידין שונים עממין כשני חשיבי לזכרים נישאות
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*** לזה. זה ישראללינשא בת שנשא "עמוני" אלא

ואע"ג גיורת אינה והכנה גר שלה שהעלי ונמצא כצ"ל,

לכהונה. מותרת הבת בביאתם עבירה דהיתה

בתולה להביא מעמיו עמיו שונה אני א"ל דאמרי ואיכא

עממין משני 'בתולתהבאה למיכתב ליה מדהוה ליה דריש

וכתב אבלeinrnעמיו' ישראלית שאמה מעמיו באה משמע

לעיל, וכדפירשנו גר שאביה כהן של עמיו אינה עצמה היא

גרו עממיןאביה שני בו שיש ליהמעם מדהוה ליה דריש

וכתב יחיד לשון 'מעמו' משמעeinrnלמיכתב רבים לשון

מדייני גר ואביה ישראלית אמה דאי רבותא והיינו עממין. ב'

אבל ביצירתה עבירה היתה לא דהא לכהונה דכשרה פשיטא

ואעפ"כ ביצירתה עבירה היתה עמוני ואביה ישראלית אמה

לכהן. מותרת

וכו' אשה קמיה תנא הכי אמר ב"י שמואל רב אתא כי

קמיה דתנא יתכן iadl`דלא dy` gwi einrn dleza m` ik

dpedkl dxyk `idy dpkn zxeibלא דמקרא לעיל כדאמרינן

ד הלכה קמיה תנא זכאי רבי אלא מכנה גיורת כלל בתמשמע

ולא לכהונה כשרה מכנה גיורת דהיינו ועמונית עמוני

*** אקרא. אשהאסמכיה דאמרת מאי לברא תני פוק א"ל

וכו' הואעמונית שפיר ברישא ששנית מה כל דא"ל פירש"י

פסולה. מעמוני בתה אבל דקתני אסיפא אלא לי קשיא ולא

וכו', עמונית אשה דאמרת מאי 'בשלמא' הל"ל א"כ לי וקשה

הרישא את לפרש יוחנן רבי הוצרך למה א"כ ועו"ק

ipenrnדברייתא dpa zipenr `le ipenr dxyk zipenr dy`

'eke `dc leqtלפרושי ה"ל לא אסיפא רק ליה דקשיא כיון

משום כשרה עמונית דאשה ידעי כו"ע הא ועו"ק סיפא, אלא

יוחנן רבי הוצרך ולמה עמונית ולא עמוני כתיב דבקרא

מעמוני דבנה דהא ידעי עלמא דכולי וכ"ש זה דבר לפרש

לפרשו. ר"י הוצרך ולמה הוא דעמוני משום טעמא פסול

פוק קא"ל ומשו"ה ליה ניחא לא ברייתא כולה דר"י ונ"ל

לברא ולאתני עמוני כשרה עמונית אשה דאמרת מאי

דאמרתעמונית ומאי דפשיטא, מילתא והוי בקרא בנהכתיב

פסול פשיטאמעמוני הואנמי עמוני דאמרתדהא ומאי ,

כשרה מעמוני השתאובתה בקהל לבא אילימא למאי

לכהונה אלא מיבעיא היא כשרה דזואמה ומדקאמרת

עמוני ואביה ישראלית אמה היתה אם אבל משמע כשרה

דקאמרת ומאי כן, הדין אין ובאמת מעמוניפסולה בתה אבל

בת שנשא עמוני אלא וכו' מעמוני בתה מאי פסולה

דרישאישראל מילי תרי ברייתא דהאי ומשום כן, הדין אין

מילי תרי והני במשנתנו גם ושנויים דפשיטא מילתא הוו

לכן כהלכתא דלא הוו לבראדסיפא תני פוק ***א"ל אלא.

לברא תני פוק א"ל ישראל בת שנשא נדצ"לעמוני

לברא תני פוק א"ל ."משו"ה"

דורות שלשה עד אלא בהן אסר שלא יוכיחו עריות

נקבות ואחד זכרים ***"ואחד" אביאכצ"ל. אני אף

זכרים אחד אסורין "שיהיו" ומצרית "שהןצ"למצרי

זכרים אחד אסורים ויהיו" .אסורין

כי לא למהמאיצ"ל"ומאי" קשור ואינו רש"י גרס וכן

*** לעיל. ועודשאמרנו אומר אני הלכה ר"ש א"ל תניא

בנות ולא בנים מסייעני נקטמקרא למה תימה היה לכאורה

לשון אלא חכמים לשון שאינו כי' 'לא לשון במתניתין ר"ש

חכמים בלשון אבל כיו"ב) והרבה כב ג א מלכים (כמו מקרא

כי' 'לא נקט דר"ש ומפרש כדבריכם' 'לא או כך' 'לא אומרין

המקרא לשון אחר הולך שהוא לרמוז רצה כי מקרא בלשון

בברייתא. כדמפרש בנות ולא בנותבנים ולא כיוןבנים

שיש כ"ש מואבית ולא 'מואבי' עמונית ולא 'עמוני' דדרשיתו

בנות. ולא בנים מצרי גבי דכתיב 'בנים' לדרוש לכם

בלידה תלאן בנותהכתוב ולא בנים הו"א 'בנים' דכתב כיון

בנים משמעות את להרחיב להם' יולדו 'אשר לך ופירש חזר

לפי"ז מיהו בנות, ובין בנים בין להם יולדו אשר כל כלומר

לשון מאי בלידהקשה 'תלאן' פירשהכתוב הכתוב הל"ל

שני פירוש פירש"י ומשו"ה zcleiyלידה. m`a mipad dlz

zexeq` zeawpc e`l i`e ipy oad dpey`x `id m`c mze`

dcila o`lz `zkld i`nlהכתוב הל"ל דא"כ תימה והוא

לתלותן ה"ל מותרות הנקבות אם אפילו ועוד 'ביולדת' תלאן

דהכי ונ"ל שני. הוי ראשונה מצרית של דבן למימר ביולדת

הולד הוי מעוברת כשהיא שנתגיירה דמצרית הו"א פירושו,

קמ"ל ראשון והוי דאימיה הכתובכרעא להם' יולדו 'אשר

בלידה דאיןתלאן שני הוי אמו שנתגיירה אחר שנולד דכיון

הויא דאמו מוכח ומזה בלידה, אלא בעיבור תלוי הדבר

ראשון דור הוא א"כ מותרת אמו דאי לאיסור ראשונה

*** לאלאיסור. בלידה תלאן הכתוב ר"י דאמר לאו אי

המדרש בבית ורגליו ידיו ר"ימצא דאמר הא ודאי כלומר

דבר הוי אסורות נמי דבנות לאוכוחי בלידה תלאן הכתוב

בנים משמע דקרא דפשטיה לאומרו ראוי ואין מאוד דחוק

ר דתליה ואע"ג בנות שהיהולא דהעובר למימר בלידה חמנא

דור שאמו הוכחה מכאן אין שני דור הוי גירות בשעת לה
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מדורות ואינה מותרת דאמו לך אימא דלעולם לאיסור ראשון

רבי מיהו שני, דור והוא ראשון דור אביו אלא כלל האיסור

כן אמר לא דאי כן לומר הוכרח כרחו על מצאיהודה לא

המדרש בבית ורגליו מר,ידיו דאמר אמרכיון יהודה רבי

יטהרכן במאי שני מצרי קהל איקרי גרים בשלמאקהל

דאינו ומסתברא גירותו קודם נשוי היה כבר ראשון מצרי

והוו בנים ממנה ומביא בהיתר שנשא מאשתו לפרוש צריך

אלא שני יטהרדור במאי שני ויביאמצרי אשה ישא היאך

אסור בישראלית הא בקהל לבוא דטהור שלישי דור ממנה

קהל הוו לקהל דמותרות כיון שניה או ראשונה ומצרית

ושני. ראשון למצרי ואסורות

ד"ה "בעמיו"רש"י בתולה למכתב מדמצי מעמיו עמיו

א)יקח כא (ויקרא einraכמו `nhi `l ytplפסוק (שם וכן

elgdlד) einra lra `nhi `l(טו פסוק (שם llgiוכן `le

einra erxfאמרו הרש"ש עמיוומשם ***ד"ה"בתולת" .

הכי אפילו" "כדקאמרת חמור צד וכו' שני כצ"ל.מצרי

ברוב***ד"ה "שאינן" שבהן השוה הצד הדין וחזר

כשרה "ובתן" ***ד"הקהל לבראכצ"ל. תני פוק א"ל

דעמוני "קאמרת" שפיר וכו' אשה "דקאמרת" דמאי

***ד"ה ליהכצ"ל. "פרכי" תשובה יש דאמרי ורבנן

***ד"ה למפרךכצ"ל. מציתו לא וכו' לי סבירא לא

להנך מה "למימר" ***ד"הדאיכא וכו'כצ"ל. כיון

יטהרו "ובמה" ושני כצ"ל.ראשון

תיתיתוד"ה "מהיכא" תימה וכו' כצ"ל.מצרי

אומרד"ה אני ע"ב.הלכה עו לעיל למשנה שייך

ע"א קראגמראעח "כתיב" לא הואכתבצ"לדאי וכן

דליכא קרא כתב לא בעבירה ונסיב עבר דאי פי' ברש"י.

הוראה ומסר זו הוראה וצריכין דעברי שבמיעוט מיעוט אלא

שבע"פ, בתורה לישראל מסרה והוא רבנו למשה בע"פ זו

כתבומסיק לאיסורא יהאדאי באורייתא כתביה לא דאי

ושנינו לאיסור בתורה כתוב שאינו דבר לך דאין מותר

מדאורייתא לאוסרו שבע"פ כתבבתורה לא להיתרא דאי

*** דיו. מותר שהוא שבע"פ בתורה ששונה "והרי"דכיון

גרושתו מחזיר "והרי" וכו' ברש"י.ממזר הוא וכן כצ"ל

דכתביה*** הוא "איסורה" עיקר משום כצ"ל.התם

וכו' דורות נאמר למה בנים נאמר דורותאם או בנים או

*** יתורא. דורותהוי נאמר לאלמה דבקרא 'דור' הל"ל

נקט רבים לשון דהוי בנים משום אלא דור, אלא דורות כתיב

*** רבים. לשון דורות העומדיםנמי לאותן אומר הייתי

בנים נאמר לכך סיני הר נאמרעל לכך מפרשין mipaיש

mdl eclei xy`קאי ואדומים במצרים ש"מ 'להם' ומדקאמר

למימר אתי ד'להם' נכון ואינו סיני, הר על בעומדים ולא

דורות מדקאמר פירושו כך אלא בסמוך. כדקתני מנה מהם

הר על העומדין באותן דלאו מיתורא ש"מ בנים אמר והדר

*** ומצרים. באדומים אלא מיירי אחרסיני הלך להם

שנשאפסולן וישראלי ישראלית שנשא מצרי כגון פירש"י

שנשא עמוני כגון ול"נ פסול. והולד אחריהן הלך מצרי

בתר שדייה הוי זכר אי ביותר הפסול בתר דאזלינן מצרית

מצרית בתר שדייה הויא נקבה ואי לעולם ואסור עמוני

ואע"ג ע"ב לקמן ר"י ליה יליף ומהכא דורות ג' ואסורה

למימר קרא אתא מ"מ בישראל המתחתן במצרי מיירי דקרא

ה מי'להם' על גובר יותר הפסול כלומר פסולן אחר לך

כרש"י תימא דאי שכשר. מי על וכ"ש ממנו פחות שפסול

הפסול אחר הלך ישראלית שנשא דמצרי למימר אתא דקרא

מצרית שנשא דעמוני לר"י מנ"ל א"כ הכשר על גובר דפסול

קאמר קרא הא יותר הפסול אחר הלך פסילי דתרוייהו

מהם אחד אין ופסול דפסול ומשמע הכשר על גובר דפסול

פסולה שנשא דפסול קאמר קרא ע"כ אלא השני, על גובר

ר"י. ליה יליף ומהכא יותר הפסול אחר הלך

יולדו אשר למיכתב ואיצטריך להם למיכתב ואיצטריך

ד'להם' כאן יש סתירה אלא מייתר מינייהו דחד משום לאו

מנה מבניהם משמע יולדו' ו'אשר מנה מהם משמע

כדפירש"י.

"הואי" שלישי ע"בהויצ"לבנה פד לקמן הוא וכן

*** בראשונים. הוא וכן ע"א סז ממזרובקדושין כיצד

עבד הולד שפחה ע"א"נושא" פח בפס' הוא וכן כצ"ל

ברא"ש הוא וכן בתוס' אחרים מקומות ובעוד לישא תוד"ה

ועוד. לד סי' יראים ובספר יח סי' פ"ג קדו'

לבוא ראוי בני בן שיהא כדי שניה מצרית לבני אשיא

***בקהל אזלינן. דידה דבתר ראשונהוקמ"ל וקמ"לתני

ישא אם לן איכפת לא ולכך אזלינן דידיה דבתר מנימין

גרסינן לא ולפי"ז ראשונה dpey`xמצרית zixvn ipal `iy`

ldwa `eal ie`x ipa oa '`diy ick'מצרית ישא אם דהא

גרסינן אלא בקהל לבוא ראוי שיהא כ"ש ipalשניה `iy`
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ldwa `eal ie`x ipa oa '`die' dpey`x zixvnואעפ"כ כלומר

בקהל. לבוא ראוי בני בן יהא

"הואי" שני ***הויצ"לבנה מעוברת. חטאת הפריש

מן אמרינן לכך מעוברת שהיא ידע שהפריש בשעה כלומר

בולד יתכפר האם תאבד שאם לאחריות היתה דעתו הסתם

הפרישה לאחריות לאו ודאי מעוברת שהיא ידע לא אם אבל

אזיל. ולמיתה חטאת ולד הוי והולד באם אלא מתכפר ואינו

הוא*** אמו ירך לאו עובר מאמואא"ב חלק העובר אין

הוא אביו ירך אלא אמו של שני כשלב נידון אינו וכשיולד

שנשא שני ומצרי אביו של שני כשלב נידון יהא וכשיולד

הוי שלישי בנה ראשונה חטאותמצרית שתי כמפריש ה"ל

וכו' אושעיא רב ואמר ירך,לאחריות עובר א"א אלא

שניהואאמו כשלב נידון יהא וכשיולד הוא אמו מגוף חלק

הוי שני בנה ראשונה מצרית שנשא שני ומצרי אמו ה"לשל

אזיל למיתה חטאת וולד חטאת א"ל.אישתיק.ולד

התם שאני ה"לדילמא וכשיולד הוא אביו ירך עובר לעולם

הוא אמו ירך עובר ואדומי מצרי גבי אבל אביו של שני שלב

אמו של שני שלב ה"ל הכתובוכשיולד יולדו אשר דכתיב

בלידה הולדתלאו אין שנתגיירה מעוברת דמצרית למימר

גוף ואמו הוא היו העיבור שבשעת אע"ג כאמו ראשון דור

הלידה אחר אלא העיבור אחר אזלינן דלא יחד ונתגיירו אחד

העיבור אחר אזלינן הוה אי אלמא הגיור אחר היתה והלידה

סז קדו' ברש"י ועיין הוא. אמו דירך ראשון דור זה ולד הוה

הסוגיא משמעות אחר פירשתי אני אבל דימי ולרב ד"ה ע"א

תלאו משמעו בלידה' תלאו 'הכתוב דהכא סוגיא דבכולה כאן

בנה שנתגיירה מעוברת דמצרית למימר בעיבור ולא בלידה

*** לעיל. כדפירשנו הוי חשובקרקפנאשני אדם פירש"י

ולי כאן. רק קרקפנא קורהו אינו מקום בכל למה א"כ ותימה

יושבקרקפנאנראה היה אביי וגבוה, ארוך שראשו מי

ניכר והיה כולם מעל גבוה ראשו והיה יוחנן רבי לפני ללמוד

לא ומתחילה התלמידים בין שם ראהו דימי ורב למרחוק

נסתכל ממש ר"י דברי לפניו אביי שהרצה אחר אבל זכרו

בין זה ראש ראה שכבר ונזכר וגבוה ארוך וראהו בראשו

ר"י. לפני שהיו התלמידים

ד"ה "בניכם"רש"י בבני אבל וכו' דור נאמר ואם

***ד"המותרים אשרכצ"ל. וכו' להם למכתב ואיצטריך

תימא "ולא" ***ד"היולדו ב'כצ"ל. וכו' אמרת אי

תאבד שאם "לאחריות" ***בא"דחטאות היכאכצ"ל.

ריקנית בהמה הפרישהדאפריש אפילו אלא דוקא לאו

בגמרא כדפירשנו אזלא למיתה נמי ידע לא והוא מעוברת

***ד"ה עמודיעיי"ש. להגיהביניצ"ל"בי" יש וכן

***ד"ה בראשונים. מקומות ובכמה ע"ב כב עירו' בגמרא

אדאורייתא "אוקמוה" הכא וכו' כצ"ל.משום

שכיחיתוד"ה לא "דשתוקי" לומר ויש וכו' כצ"ל.מצרי

אפשר***בא"ד דלא דממזרת נמי התוס'אי בתחילת

לריש מותרת שהיא עשירי דור אחר ממזרת ישא הקשו

הולך דהולד הוא ממזר עשירית של הבן דמ"מ ותירצו לקיש

אצלנו שנדפס כמו שתוקית ישא הקשו ואח"כ הפסול אחר

נוסף תירוץ לתרץ חזרו והשתא שכיחי לא דשתוקי ותירצו

ומתרצים דממזרת הראשונה הקושיא דממזרתעל נמי אי

אפשר להיולדדלא באיסורלה אבותיהאלא חשיבשעשו

והתירוץדאי מממזרת הקושיא נשמטה שלנו ובדפוסים

***בא"ד . תמצאנו הרא"ש ובתוס' יוחנןשעליה לרבי

מעמיו לעיל כצ"ל."דדריש"

יולדוד"ה אשר דאיצטריך לימא א"כ וכו' אמינא הוה

בלידה תלאן שהכתוב הגמ'לומר שאמרה מה azkבאמת

eclei xy` `pngxיהודה כרבי בלידה תלאן הכתוב כוונתו

לגמ'. בפירושנו עיין

ע"ב רביתיהגמראעח דהיינו עובר הואשאני וחפץ

עליו, מקפיד אפילו חוצץ אינו לעולם - מיעוטו זו. בחציצה

- כולו חוצץ, אינו מקפיד אינו ואם חוצץ מקפיד אם - רובו

בין עליו מקפיד בין חוצץ לו מועיל ואינו לו נוח אינו אם

חוצץ. אינו לו ומועיל נוח ואם עליו מקפיד שאינו

יוחנן א"ר "רבינא" אתא רסזכי סי' יו"ד בב"י גם הוא כן

לא דרבינא הוא שיבוש מיהו כה סי' פ"ח וביש"ש יז אות

בדור היה רבינא כי ר"י אצל למד לא אופן ובכל בא"י היה

ושמואל רב של בדורם היה ור"י בבל לאמוראי הששי

רב של ימיו עד ימים והאריך בבל לאמוראי הראשון מהדור

הונא רב של ימיו ובמחצית בבל לאמוראי השני מהדור הונא

וצ"ל נפשיה ע"א.רביןנח סז בקדו' הוא וכן

שבשניהם "הפגום" אחר הלך בהמשךנתגיירו וכן כצ"ל

העמוד.

הזכר אחר הלך קאמר,באומות חתנות איסור דלענין קס"ד

הזכר' אחר הלך 'באומות מאי ליה מאומהוקשיא בגוי הא

אזלינן אי בין ולדות וילדו אחרת מאומה גויה שנשא אחת

הוא גוי הולד מ"מ הנקבה אחר אזלינן אי ובין הזכר אחר
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ומשני בו. להתחתן וכו'ואסור לאחד מנין לאוכדתניא כלו'

מן עבד להחזיק שבא למי אלא קאמר חתנות איסור לענין

נשמה. כל תחיה לא איסור ולענין קאמר האומות

מן ולא בארצכם הנולדין מן בארצכם הולידו אשר ת"ל

בארצכם בארצכםפירש"יהגרים הנולדין בנימן שהולידו

בארצכם שנולדו מנשים האומות הגריםשאר מן ולא

והבניםבארצכם העולם שבשאר מנשים הארץ גויי שהולידו

רש"י וז"ל אבותיהן. אצל בארץ לגור באו שם מןשנולדו

בארצכם mixbdהנולדים on `le my ezclie mkvx`n en`y

`a k"g`e zene` x`y on en`y xg` mewna clepy mkvx`a

yi` jxce dnewna zeidl dy` jxc mkvx`a eia` lv` xebl

clepd jkld zelbl(כצ"ל)zene` drayn en` i`ce ux`a

clepd la`(כצ"ל)zene` x`yn en` i`ce xg` mewna

iprpk eia`c `kid `xw edpihrn ik `xazqneוקשה עכ"ל

אשהדלפי"ז אם אבל בחו"ל הנולדים את אלא מיעט לא

שבארץ אומות מז' ואחד לארץ באה שבחו"ל אומות משאר

ואינו הוא בארץ הנולדין מן דהא מותר ולדה הרי עליה בא

שפירש"י מה ועו"ק בארצכם. הגרים zeidlמן dy` jxc

zelbl yi` jxce dnewnaאיפכא הקדושות באמהות הא

רחל וכן יצחק, אצל ובאה ממקומה גלתה רבקה אשכחנא

ועוד ע"ה. אבינו יעקב של למקומו ובאו ממקומן גלו ולאה

לוקח שהאיש משמע אשה" איש יקח "כי אמרה שהתורה

משמע אשה" "נושא לשון וכן מקומו אל ממקומה האשה את

שפירש מה ועו"ק למקומו. לקחתה מכאן clepdנושאה jkld

xg` mewna clepd la` zene` drayn en` "i`ce" ux`a

zene` x`yn en` "i`ce"האיש דדרך נימא אי אפילו הא

ודאי מ"מ ממקומה לגלות האשה דרך ואין ממקומו לגלות

והיכי אחר מקום אל ממקומן שגולות נשים מיעוט איכא

הו"א קרא האי אילולא כך, לפרש נ"ל לכן "ודאי". קאמר

כל תחיה לא בהו דכתיב אומות מז' עבד ליקח שאסור כשם

שאביו דהיינו השיתוף מן שנולד עבד ליקח אסור כך נשמה

שכתב אחר לפיכך איפכא, או אומות משאר ואמו אומות מז'

mkizeaiaqלך xy` miebd z`n jl eidi xy` jzn`e jcare

dn`e car epwz mdnלך וכתב חזר אומות מז' אינם שהרי

epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan "mbe"לגמרי שאינם

אומות מז' וגם אומות משאר "גם" הם אלא אומות משאר

ובא בארץ לגור אומות משאר אחד שבא שיתוף ע"י שנולדו

דכתיב מותרין הולדות הרי אומות מז' נקבה eke'על mbe"

"epwz mdnדקתני והיינו תקנו. שיתוף ע"י שנולדו מאותם

בן והוליד הכנענית על שבא האומות מן לאחד מנין

התושבים מבני "וגם" ת"ל בעבד לקנותו רשאי שאתה

עמכם וקאמר"וגם"מדקאמרהגרים שיתוף ע"י משמע

תקנו לכם.מהם הם אחתמותרין על שבא הכנעני אף יכול

בעבד לקנותו רשאי שאתה בן והוליד האומות כלו'מן

אומות מז' זכר ואפילו להתיר הכתוב בא שיתוף כל ודילמא

כשאביהם אלא אסורין ואין אומות משאר נקבה על שבא

פירש ולא שיתוף דמשמע "וגם" דכתיב אומות, מז' ואמם

מז' נקבה עם אומות משאר זכר של שיתוף דוקא האם לך

נקבה עם כנעני זכר ואפילו מותר שיתוף כל או מותר אומות

אומות. הנולדיןמשאר מן בארצכם הולידו אשר ת"ל

בארצכם הגרים מן ולא xkfaבארצכם xne` `edy mewn yi

oeyla ciled xne` `edyk cli xne` `edy mewn yie ciled

za e` oa ezy` z` ciled ipelt dy`d zcila xacn lirtd

yi`d zrixfa xacn cli xne` `edykeבראשית) רש"י עכ"ל

ההולדה כח את בנקבה נתן פירושו "הוליד" כלומר יח) ד

ילדה אלא הולידה אומר אין באשה אבל ללדת לה וגרם

שאמר כאן ולפיכך mkvx`aדוקא, eciled xy`אשר" פי'

בנקבות "בארצכם" ההולדה כח ונתנו הזכרים הולידו"

זכר הוא הפסוק שהתירו שהשיתוף משמע בארצכם שנולדו

מדבר הפסוק היה ואילו אומות, מז' נקבה עם אומות משאר

לו היה אומות משאר נקבה עם אומות מז' זכר של בשיתוף

הולידו אשר כלומר בארצכם" בגרים הולידו "אשר לכתוב

שהם בנקבות בארצכם" "בגרים ההולדה כח ונתנו הזכרים

אלא הכי קאמר ומדלא בארצכם, לגור ובאו אומות משאר

בארצכם הולידו דהיינואשר מארצכם הם דהנקבות משמע

*** הם. אומות משאר הזכרים וא"כ אומות נקבהמז' אי

שדייה כצ"ל."הויא"

מותרת דורות עשרה לאחר הרבממזרת אהובנו ידידנו

אחר בת נקבות דורות י' לאחר פירש הי"ו בנקאי שומר משה

נראה ואין אסורה, ממזרת שילד עשירי דור ממזר אבל בת

ממזרת זוהי נקבה ואח"כ זכרים דורות עשרה אפי' אלא לי

*** לר"ל. ומותרת דורות י' מעשירילאחר ג"ש אהני כי

עשיריואילך דור עד אלא לאיסורא בממזר כתיב l`דלא

'd ldwa el `eai `l ixiyr xec mb 'd ldwa xfnn `eaiאבל

בהו דכתיב ומואבי מעמוני איסורא ילפינן ואילך l`מעשירי

ldwa mdl `eai `l ixiyr xec mb 'd ldwa ia`ene ipenr `eai

'mler cr' 'dאהני לא ראשונים דורות דלי' כללנמצא ג"ש

*** איסורא. כתיב נמי גופיה דבממזר לה צריכינן דוןולא
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"באתרא" ואוקי ע"בבאתרהצ"למינה עה בסנ' הוא וכן

ע"ב קכ וחו' ע"א וקז ע"א סב ובמנ' ע"ב צא ובזב' ע"א ועו

נדפס ע"ב מג ונדה ע"ב כה בב"ק ושיבושבאתראואומנם

הוא.

"אליעזר" רבי את בןשאלו אליעזר ברבי דמיירי משמע

התוס'. שהבינו מוכח וכן יהושע דרבי חבירו התנא הורקנוס

דבגלל משמע ועוד תניא, אמר לא שהרי אפשר אי זה מיהו

כר"ל הלכה אם אליעזר רבי את שאלו לקיש ריש שאמר מה

הרבה שקדם אליעזר רבי התנא זה שיהא אפשר ואי לא או

כאן לגרוס דצריכין ונ"ל לר"ל, אלעזרמאוד רבירבי הוא

אצל הזה הלשון רגיל וכן לקיש. דריש חבירו פדת בן אלעזר

ע"ב ט יומא כמו אלעזר mipey`xרבי xfrl` iax z` el`y

'eke milecbע"א עח שם ayeieוכן owf xfrl` iax z` el`y

'eke jixv daiyiaכשאומר הכלל לך וזה .z` 'eicinlz' el`y

xfril` iaxבתנא וכן הורקנוס, בן אליעזר רבי בתנא מיירי

אומר צדוק ברבי אלעזר `xfrlרבי iax z` 'eicinlz' el`y

wecv iaxaבן אלעזר רבי בתנא וכן ע"א, יג בהור' כמו

אומר y"aשמוע xfrl` iax z` 'eicinlz' el`yכז מגי' כמו

כשאומר אבל `xfrlע"ב, iax z` el`yמזכיר ואינו

*** פדת. בן אלעזר רבי באמורא מיירי לאתלמידיו ממזרא

לשוןחיי xf'ממזר' menמתוקן ואינו בגופו יש מום כלומר

דורות ג' לאחר דוקא והיינו אדם. בני כשאר הרבה לחיות

כדאמר ידיע ולא ידיע כגון חיי פעמים דורות ג' עד אבל

להו קאמר לכך epxdh`eלקמן iyily xec il ozi inבנים כלו'

איכא. וג' ב' דור אבל ליכא ד' דדור ואטהרם ג' דור של

עליה*** אכריז אמי דרבי בשבבותיה "דהוה" ההוא

ואזיל בכי הוה "הוא" כצ"ל.דממזרא

שנה אחר שנה שנים שלוש דוד בימי רעב ויהי דכתיב

סיבת את חיפש לא מה מפני תימה ה' פני את דוד ויבקש

תום עד המתין ולמה השניה או הראשונה בשנה כבר הרעב

בקש ושניה ראשונה בשנה דכבר מתרץ לכך רעב, שנות ג'

היה ושלישית ושניה ראשונה שבשנה רק הרעב סיבת את

הגבעונים בעוון שהרעב להםסבור אמר ראשונה שנה

וכו' בכם יש כוכבים עבודת עובדי לאשמא בישראל אבל

יג ג בצפניה דכתיב dlerחשד eyri `l l`xyi zix`yאי ,

עבירה ובעלי זרה עבודה עובדי היו לא ודאי בישראל נמי

אבל מזה יודעים דוד שליחי היו דא"כ לחינם צדקה ופוסקי

לבדם יושבין והיו ישראל בחיי מעורים היו לא הגבעונים

ושליחיו לדוד נשמע הדבר היה לא עבירה בעלי בם היו ואם

*** בהם. אלא חשד לא ***בדקולכך דוד. עוברישליחי

***עבירה וזנות. עריות איןגילוי וגשם ורוח נשיאים

שקר במתת מתהלל לארץאיש מצפון גשם ענני יש כאשר

העננים את תביא שעות כמה שבעוד צפונית רוח גם ויש

התנאים כל את יש שהרי גשם כאן שירד מובטח הרי לכאן

להביאם רוח והיתה נשיאים שהיו למרות ואם גשם לירידת

משום זה הרי גשם ירד לא שקרלכאן במתת מתהלל איש

ותרמו רבים קפצו ת"ת לבנין התרמה עשו שכאשר

שילמו לא וולבסוף אלפים וזה שקלים אלף זה בפרהסיא

הבנין אמור שהיה מגרש באותו אנשים כשעברו זמן ואחר

אלף תרם פלוני הרי הבנין קם לא מה מפני נתפלאו לקום

לא ולמה הבנין הוצאות כדי עולה הכל והרי אלפים ואלמוני

להם מראה ה' זה וכנגד כלרוחגםונשיאיםבנאוהו והרי

ואעפ"כ הגשם לירידת איןהתנאים ***וגשם הדבר. אין

בי אלא אותלוי ישראל עוונות בגלל הרעב אין כלומר

לתקןעוונות צריך והייתי המלך שאני בגללי אלא הגבעונים

כל על רעב הביא ה' ולכך תיקנתיו ולא מעוות דבר איזה

ה'ישראל פני את דוד ויבקש המעוותמיד מה לשאול בא

שאול לתקן לך היה עוולות שתי ה' וענהו לתקן, צריך שהיה

ועוולות שאול שציערם הגבעונים וצער כהלכה נספד שלא

*** המלך. אלא לתקן יכול מישראל אחד אין ששאלאלו

ותומים כבאורים א (ישעיהו כדכתיב ה' פי נקרא הנביא

יד) נח ושם ה מ xacושם 'd it ikהוו ותומים והאורים

פיו שאינם ה' פני ונקראים הנבואה מן פחות אחת דרגה

לעצת קרוב נמוכה נבואה דרגת הוו ותומים האורים ממש.

כג) טו ב (שמואל דכתיב uriחכם xy` ltezig` zvre

zvr lk ok midl`d xaca yi` l`yi xy`k mdd minia

ltezig`כאורים עצתם כל ה' יראי חכמים תלמידי וכ"ש

בנ"י עם המשתדלים ובפרט נמוכה נבואה דרגת והיא ותומים

והנה ותומים כאורים עצתם שכל זוכים בתשובה להחזירם

אברהם כי ושרה' 'אברהם בגימטריה ותומים' 'אורים תמצא

כדאמרינן הנשים את מגיירת ושרה האנשים את מגייר היה

לשון והיינו ד, מדרש פד פרק רבה אוריםבבראשית

והתורהותומים ה' אור את בנ"י בנשמת שמאירים 'אורים'

ותמימים שלמין אותם שעושים 'תומים' בתשובה להחזירם

ע"ב לד בברכות כדאמרינן גמורים מצדיקים mewnיותר

oicner mpi` mixenb miwicv oicner daeyz ilray.

הדמים בית ואל שאול והרבהאל הדמים בית ועל שאול על

'על'. במובן 'אל' הגבעוניםכמוהו "את" המית אשר על
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*** עליוכצ"ל. מעלה ומזון מים להם "מספקין" שהיו

הרגן כאילו כללהכתוב מהם מתו ולא הרגן לא שאול כצ"ל

הכוהנים עיר נוב את הרג כך ומשום להורגן שאול חשב אבל

מקורבים היו נוב שכהני מפני היתה סיבתו דעיקר ואע"ג

שתפסק הענישו שה' משום סיבתו היתה עוד מ"מ לדוד

קינא כך ומשום העמלקי אגג את הרג לא אשר על מלכותו

יכפר שבזה חשב כי ישראלי שאינו מי כל להשמיד לה' דוד

לפיכך הגבעונים על קנאתו ונסבה מלכותו וימשיך עוונו ה'

חשב כי ומים מזון להם מספקין שהיו נוב כוהני את הרג

לו דאמרו והיינו ובצמא ברעב הגבעונים ימותו זה שעי"ז

ה) כא ב (שמואל לדוד xy`eהגבעונים eplik xy` yi`d

epcnyp epl 'dnic'וחשב דימה אלא ממש כילנו לא כלו'

*** וקאלהשמידנו. כהלכה נספד שלא שאול אל תבע קא

הגבעונים המית אשר על תביעותתבע דשתי ס"ד השתא

להענישן לו היה לא א"כ מיתמה קא ולפיכך הן ושוות הן

כהלכה יספידוהו שלא ראוי היה הגבעונים את שהרג דכיון

כהלכה הספידוהו שלא על ישראל את להעניש ראוי ואין

הגבעונים נקמת נקם כבר הרי כהלכה הספידוהו שלא וכיון

ומשני הגבעונים, צער על ישראל את להעניש עוד ראוי ואין

פעלו שם משפטו עלבאשר אחת תביעה אלא כאן אין

נעצרו ובגללה גדולה תביעה והיא הגבעונים את שהרג

משפטו ולהוציא שאול של עוונו להזכיר שבא וכיון הגשמים

לו שהיה צער קטן דבר נמי הזכיר מבניו שבעה שיהרגו

ולא שאול עונש מעט יתמעט זה שע"י הספידוהו שלא עצמו

היו הצער זה לו היה לא אם אבל מבניו שבעה אלא יהרגו

שלא שאול צער שהזכיר מה יותר, או שמונה נהרגין

ולא השמים נעצרו זה בגלל שגם לומר כוונתו אין הספידוהו

י"ב עברו שהרי ויספידוהו שיחזרו בשביל זה דבר הזכיר

בו למעט בשביל אלא לקמן כדאמר להספידו עוד ואין חדש

יד) כא ב (שמואל ומ"ש שאול ux`lעונש midl` xzrie

ok ixg`אחרי אלא שאול עצמות את שקברו אחרי לאו

הגבעונים. נקמת ונקמו בניו שבעת את שתלו

ד"ה ודאירש"י בארץ "הנולד" הלכך וכו' הנולדים מן

במקום "הנולד" אבל ***ד"הוכו' וכו'כצ"ל. נתינים

מים ושואבי עצים "וחוטבי" עבדים והואונתנם כצ"ל

כג) ט (יהושע הכתוב zxkiלשון `le mz` mixex` dzre

idl` zial min ia`eye mivr iahege car mknד"ה*** .

כתיבא לא" "בממזר דהא וכו' ***ד"המעשירי כצ"ל.

"דצריכינ למאי "באתרה" ואוקי מינה וכו'דון גמרינן ן"

"באתרה" ***ד"המוקמינן באתרהכצ"ל. וכו' סבר ר"ל

דקרא דורות י' ***ד"ה"כמו" היוכצ"ל. כהנים

עצים וחוטבי" "עבד מכם יכרת ולא וכו' להם "מספקין"

כצ"ל.

ע"א מהגמראעט אליהם ויאמר לגבעונים המלך ויקרא

לכם וצ"לאעשה כזה פסוק הגבעוניםאין אל דוד ויאמר

לכם אעשה ***מה ה'. נחלת את בכלוברכו הגבעונים היו

אף חרון מזה ונעשה שאול מעשה על בנ"י את מקללים יום

את ויברכו הדברים שיהפכו להם אמר לפיכך ישראל על

*** וגו'ישראל. וזהב כסף לנו מישראלאין שאינם לפי

לשון בעלגות דברו לפיכך שפתם היתה לא הקודש ושפת

חדש ביתו"כעולה ועם שאול עם וזהב כסף לנו "אין

לנוכלומר aאין utgוזהב ועםnכסף ביתוnשאול ,עם

בישראל" להמית איש לנו לנוכלו'"ואין חפץואין

בישראל איש .להמית

"פייסינהו" לא ***פייסונדצ"למיפייס "הרחמנים.

חסדים וגומלי וביישניןצ"לוהביישנין" .רחמנים

מבני שבעה להרוג בקשו שהרי רחמנים היו לא הגבעונים

מפייסן ובעצמו בכבודו המלך שהרי ביישנים היו ולא שאול,

חסדים גומלי היו ולא מתפייסין, ואינן ממנו בושין אינן והם

לקבורה יתנום ושלא שאול בני שבעת את לתלות שבקשו

חסדים גמילות ועיקר דוד עשה שאכן כפי הגשמים רדת עד

*** המת. קבורת הללוהיא סימנים שלשה בו שיש מי כל

ראוי אין הללו סימנים ג' בו "אין זו באומה להדבק ראוי

מבני לא והגבעונים דכתיב היינו זו באומה להדבק

המלך ויקח המה" המעתיקיםישראל והשמיטוהו כצ"ל

*** קנד. רמז ב שמו' בילקו"ש לפניונמצא "העבירם"

***"הארון" העבירם. קולטודוד שארון כשמעבירכל

ממקומו לזוז יכול אין לארון סמוך ומגיע הארון לפני אותו

*** משם. אותו ומרימין אחרים שבאין שבקשעד אלא

הארון יקלטנו שלא ישרחמים פנים משוא וכי אכתי ותימה

פנים משוא בזה דאין וי"ל כולם. על בקש לא ולמה בדבר

יותר ומטיבו חבירו בן על רחמים לבקש מצווה אדם שהרי

דוד של מטיבו היה מפיבושת אבי ויהונתן בנ"א שאר מעל

להציל להשתדל מצווה הוא ואף שאול בידי ממות והצילו

כבר אם אבל יעשה, בעיניו הטוב וה' בתפילתו ממות בנו

אין אחר ולא ימות שהוא ה' בעיני שטוב והוכח הארון קלטו

דמאי במקומו אחר ויכנס שיפלט עליו להתפלל רשות לו

ובירושלמי דאחריני. מדמא טפי סומק דהאי דדמא חזית
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יהונתן עמו שעשה חסד מפני דלא מפרש ה"ז פ"ו סנהדרין

הירושלמי וסובר בתורה גדול שהיה מפני אלא הצילו אביו

שכתבו כמו ולא דוד של רבו הוא יהונתן בן דמפיבושת

בתוס'.

התורה מן אחת אות שתעקר lrמוטב zea` eznei '`l'

mipaהלואי כלומר יומתו 'לּו' וקרינן ד'לא' א' אות עקרינן

אבות על ובנים בנים על אבות שיומתו כדאי דפעמים יומתו

ואזיל. כדמפרש ה' חילול איכא יומתו לא דאי הכא כמו

הצור*** אל לה ותטהו השק את איה בת רצפה ותקח

עד שאול בני שבעת את יקברו שלא הגבעונים שהתנו לפי

הסמוך הצור על השק את פרסה לפיכך הגשמים רדת

ומן החיות מן גופותיהם לשמר עליו לישב לגופותיהם

ע"פ כידוע הוא השק שפרסה ומה יאכלום שלא העופות

ממש הארץ על לישב לאבל שאסור אוהסוד שק ע"ג אלא

קצירבד, בניסןמתחילת עליהםמט"ז מים נתך י"זעד

*** דלעיל. בירוש' מפורש כך אותבחשון שתעקר מוטב

התורה מן oilzאחת '`l''לּו' וקרינן ד'לא' הא' את עקרינן

הכא כמו ללין לה ראוי דפעמים תלין הלואי כלומר תלין

*** כדמפרש. ה' קדוש ביה גרוריםדאית פירש"יבגרים

להיות ישראל אחר ונגררו מאליהם שנתגיירו ע"ב ג בע"ז

ב"ד אבל וכיו"ב בטלית ומתעטפים כמותם תפילין מניחין

בבמדבר אבל גרים. להיות קבלום לא מעולם ישראל של

גרי שאינם היינו גרורים דגרים מוכח ג מדרש ה פרשה רבה

התם איתא דהכי היראה מן אלא eidyאמת miperabd oke

exiibzp d`xid on `l` zn` ixb eid `le mixexb mixbומן .

דגרסינן נראה ה"ז פ"ו סנה' "ארורים"הירוש' בגרים

כג) ט (יהושע בגבעונים בהו דכתיב מקוללים dzreכלומר

min ia`eye mivr iahege car mkn zxki `le mz` mixex`

idl` zial.

וגו' סבל נושא אלף שבעים לשלמה היוויהי שלא לפי

לעיל כדאמרינן שלמה בימי ולא דוד בימי לא גרים מקבלין

יראתו משום ולא מתכוונים הם מלכים לשולחן שמא ע"א עו

אותו נותנים היו להתגייר הרוצה כל לפיכך יתברך ואהבתו

בא לא אם מפרכות עבודות ובשאר בהר וחוצב סבל נושא

*** פורש. מיד יתברך שכירים,דוגזרמיראתו פירש"י

כתבו מידהדונגרוהתוס' לשון דדון שכירות מידת גרסינן

גרס ובערוך בארמית, אגר כמו שכירות לשון רונגרו'גר'

אגר כמו והוא שכיר 'גר' יום 'רון' הוא פרסי דלשון ופירש

שכר. לשון שהוא בארמית

מימיך שואב עד עציך מחוטב דכתיב עליהם גזר משה

עבדים, שיהיו בדורו שהיו עצים חוטבי על גזר משה פירש"י

דבשלמא עבדים שיהיו עצים חוטבי על יגזור למה ותימה

לו ששיקרו לפי עבדים שיהיו הנתינים על גזר יהושע

חוטבי לו עשו מה משה אבל בעורמה ישראל עם ונתחברו

עצים חוטבי עניין מה ועו"ק שבדורו, מים ושואבי עצים

בנתינים אנן הא להכא משה של בדורו שהיו מים ושואבי

דכתיב דהא ונ"ל כלל. משה של בדורו היו לא והם עסקינן

מימיך שואב עד עציך שנתנבאמחוטב משה נבואת היא

שיהיו עליהם וגזר יהושע בימי לישראל הנתינים שיסתפחו

דקאמר והא מים. ושואבי עצים חוטבי גזרעבדים משה

דרא אתלההוא שרימו נתינים שאותם גזר משה כלומר

ויהושע לא בניהם אבל עבדים יהיו הם יהושע בזמן ישראל

שביהמ"ק זמן כל עבדים יהיו זרעם וכל ובניהם דהם גזר

*** דרי. לכולהו גזר ודוד "דרי"קיים לכולי גזר דוד

*** קייםכצ"ל. שביהמ"ק בזמן גזר דכתיביהושע

כב) (ט carביהושע mkn zxki `le mz` mixex` dzre

idl` zial min ia`eye mivr iahegeשבית זמן כל משמע

קיים. אלהי

ד"ה עציםרש"י לחוטבי "מדקיימינהו" עציך מחוטב

דכתיבבאנפייהו לבדם שהעמידם ממה כלו' `mzכצ"ל

jivr ahegn 'ebe meid miavpאתון מתרגמינן נצבים' 'אתם

קיימין.

וכו'תוד"ה מפיבושת "לא" התם וגרס וכו' ארמוני

למימר "וליכא" הגבעונים בפירושנומעשה ועיין כצ"ל

של רבו הוא יהונתן בן דמפיבושת משמע דמהירוש' לגמרא

דוד.

במדרשד"ה אומר הצור אל לה סנה'ותטהו בירוש' הוא

שמתו בנייך ב' ראי לה ואומר מבלבלה השטן היה ה"ז. פ"ו

אבות יומתו לא בתורה ה' שהבטחנו מה והיכן אביהם בעוון

אמונה בין ומיטלטלת בדבר מהרהרת והייתה וגו' בנים על

לה ותטהו ליבה כפתה ולסוף ח"ו כפירה ובין ובתורתו בה'

להצדיק האמונה צד אל לבה את הטתה פעלו תמים הצור אל

הדין. את עליה

וכו'ד"ה והגבעונים "כדכתיב" חתנות וכו' ונתינים

קדש יהיה לא משום "ואסורין" ***בא"דעבדות כצ"ל.

עליהן גזר משה ממש עבדות ולא "שיעבוד" פריך דהכי

גזר לא אבל קשה עבודה בכל בהם שישתעבדו גזר כצ"ל
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ופטורים בשפחה המותרים כעבדים דינם שיהיה עליהן

***בא"ד במהרש"א. ועיין גרמן שהזמן עשה ממצות

עליהן גזר דמשה שפיר פריך רש"יוהשתא לפירוש אבל

אלא חתנות עלייהו גזר לא משה הא ממשה פריך מאי קשיא

איסור בהם הוסיף ודוד קדש יהיה לא משום ואסרן עבדות

תתחתן. בקשולא רבי בימי דקאמר הא השתא וניחא

מותר יהיה ועי"כ מהם שיעבוד להפקיע נתינים להתיר

בהם (ומצינולהתחתן לעיל התוס' שפירשו לפירוש אבל

ביקשו היאך חתנות עלייהו גזר דדוד כיון קשיא למימר)

ב"ד דברי מבטל ב"ד אין הא בחיתון להתירם רבי בימי

גזר לא דדוד שפיר אתי האחרון פירוש לפי אבל חבירו,

נראין יהיו ועי"כ בהם שישתעבדו גזר אלא חתנות עלייהו

שיעבוד מהם יתבטל אם וממילא בחיתון ויאסרו כעבדים

את מהם לבטל בקשו רבי ובימי בחיתון מותרין יהיו

***בא"ד עבדותהשיעבוד. "שם" יחול לא כצ"ל.ושוב

דוכתא***בא"ד נתיניםדבכל בגירותדקתני אחראיירי

קנסשנתגיירו ודאיגבי קנס לה יש הנתינה על דהבא דקתני

קנס לה יש אמאי בגויה דאי איירי יוחסיןבגירות ובעשרה

אמאי ממש גויים ואי נתינים מזכיר מבבל עזרא עם שעלו

***בא"ד מבבל. ואמרהעלם "עבדותם" להפקיע אלא

כצ"ל.להם

ע"ב יתירגמראעט מי מזבח חלק נתיר נתיניםחלקנו

עבדי וחציים ישראל עבדי חציים שיהיו עליהם גזר יהושע

כז) ט (יהושע דכתיב iahegהמזבח `edd meia ryedi mpzie

'd gafnle dcrl min ia`eye mivr*** לעולם. עדה חלק

קייםאסור ביהמ"ק שאין בזמן ובין קיים שביהמ"ק בזמן בין

מותר. התירוהו ואם

לאשתובמשנה וחולצין חולץ "שסריס" כצ"לשמעתי

לאשתו, וחולצין חולץ סריס סריסוהסריססתם לך ויש

שהוא 'הסריס' והיינו חולץמיוחד eig`lדכתיבלא miwdl

myהוא שם הקמת בר לאו לאשתווהסריס חולצין ולא

l`xyinדכתיב eny dgni `leהיה מת היה לא אם משמע

וייבם אחיו יקום שמת עכשיו שמו נמחה היה ולא בן מוליד

אפילו מעיקרא מחוי שמו והסריס שמו ימחה שלא אשתו את

מת, היה לפרשלא לי חולץואין שהוא סתם 'סריס' איזהו

ולא חולץ שלא המיוחד 'הסריס' ואיזהו לאשתו וחולצין

לאשתו. חולץחולצין אדם סריס אפרש אני עקיבא א"ר

הכושר שעת לו שהיתה מפני לאשתו והיינווחולצין

הכושר שעת לו שהיתה דכיון יהושע רבי דשמע סתם 'סריס'

מחוי נקרא אינו וגם שם' לאחיו 'להקים בכלל הוא הרי

אלא ממש להוליד שיוכל התורה הקפידה דלא מעיקרא

הרי הכושר שעת לו דהיתה וכיון המוליד' 'מין בבחינת שיהא

המוליד' 'מין בכלל חולציןהוא ולא חולץ לא חמה סריס

הכושר שעת לו היתה שלא מפני 'הסריס'לאשתו והיינו

הוא הרי הכושר שעת לו היתה שלא דכיון יהושע רבי דשמע

ואין המיוחד 'הסריס' קראוהו ולכך אדם מסריס יותר סריס

שאינו מין הוא עצמו בפני מין אלא המוליד' 'מין בכלל הוא

לאשתו. חולצין ואין חולץ אינו לפיכך אליעזרמוליד רבי

כי לא jkאומר `lר"ע כדברי חולץלא חמה סריס אלא

רפואה לו שיש מפני לאשתו סתםוחולצין 'סריס' והוא

בכלל הוא הרי רפואה לו שיש דכיון יהושע רבי ששמע

ויקים ויתרפא רופא אצל ילך בישראל' שם לאחיו 'להקים

שיכול דמי מעיקרא מחוי נחשב אינו וגם בישראל שם לאחיו

מעיקרא מחוי יקרא למה בן ולהוליד אדםלהתרפא סריס

ל חולצין ולא חולץ רפואהלא לו שאין מפני והואאשתו

בתורה הנזכר הידוע הסריס כלו' יהושע רבי ששמע 'הסריס'

'd ldwa dkty zexke `kc revt `eai `lלו שאין דכיון

דהיתה ואע"ג בישראל' שם לאחיו 'להקים בכלל אינו רפואה

ראוי שיהא הקפידה דהתורה ר"א סבר הכושר שעת לו

בלשון השתמש ר"א המוליד'. 'מין שיהא ולא עתה להוליד

ד'הסריס' לרמוז חכמים לשון ואינה תורה לשון שהיא כי' 'לא

סריס דהיינו בתורה והמוזכר הידוע הסריס היינו שאמרו

דכתיב d'אדם ldwa dkty zexke `kc revt `eai `l.העיד

"מגוסת" בן על ב"ב יהושע .מגיסתבירוש'רבי

מייבם ולא חולץ לא הידיעההסריס בה' 'הסריס' דוקא

ומייבם חולץ 'סריס' אבל אדם סריס ולר"א חמה סריס לר"ע

קתני איילונית דגבי נמי חולצתדייקא לא 'איילונית' וכן

מתייבמת ***ולא ש"מ. האיילונית וכן קתני מפניולא

זנות בעילת בעילתשהיא דהוי משמע זנות בעילת מדקתני

דסריס דאע"ג אח אשת איסור כאן אין אבל בעלמא זנות

ורק חייל לא ותו פקע אח אשת איסור מ"מ הייבום מן פטור

אבל אח, אשת איסור פקע לא בכרת עליה דקיימא במקום

ר"מ ואומנם אח אשת באיסור עליה דקיימא פירש רש"י

פקע לא יבום ממצות דאימעיטו וסריס דאיילונית סבר ודאי

וכן ע"א קיט לקמן כדאמר אח דאשת ערוה איסור מינייהו

רב וכן אר"מ פליגי חכמים אבל ע"א יב לעיל אסי רב סובר

לקמן מ"ש ועיין כחכמים אתיא ומתני' אסי ארב פליג ששת

ע"ב. פד
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לר"עגמרא "ליה" שמעינן ***מכדי הכיכצ"ל. אי

"מייבם" נמי ***לייבםצ"ליבומי פצוע. איסור וליתי

ולידחי ***"דכא" אשהכצ"ל. אחות איסור אתי אלמא

לייבום שנזקקה לאחר ה"נשנוצר יבום מצוות את ודחי

"דכא" פצוע איסור שנזקקהניתי לאחר שנוצר (כצ"ל)

דכאונידחילייבום פצוע איסור לר"ע דהא יבום מצוות את

כרת. דהוי אשה אחות איסור כמו הוי לאו דהוי

לאו "והאי" שם לאחיו ***להקים לךכצ"ל. אין א"כ

שעה חמה סריס בעלה נעשה שלא ליבם שכשרה אשה

למיתתו קודם לאאחת ש"מ מתייבמת דאעפ"כ וכיון

'מין שיהא אלא ממש הולדה בר שיהא התורה הקפידה

הכושר שעת לו דהיתה וכיון מוליד' שאינו 'מין ולא המוליד'

מוליד'. שאינו ל'מין לשייכו אפשר ואי המוליד' 'מין הוא הרי

בעלה נעשה בהשמאצ"ל"שלא" גרס זצ"ל הרב ומורי ,

מוכתשהרי נעשית שלא לעניין ע"ב נט לעיל מ"ש ועיין

חמהעץ. לאסריס אבל שנתעקר חמה סריס כעין פי' דהכא

נידוכו אדם סריס אבל שלו הרביה אברי נפצעו ולא נידוכו

*** ביהאיבריו. דאתחילה "הוא" כחישותא כצ"להתם

כאן, וברש"י ע"ב ע בגיט' הוא ורגיל'הוא'וכן בלבד לשון

לשון אלא התחלה לשון אינו ד'דאתחילה' ונ"ל בתלמוד

ביה. חיילא כחישותא כלו' חלות

חמה סריס דמי בןהיכי כשהוא חמה סריס שנעשה מי

קודם שהרי הכושר שעת לו היה לא מעולם הרי שמונה

ר"ע ומלשון סריס היה ואח"כ להוליד ראוי היה לא שמונה

שנעשה זה וא"כ הכושר בשעת תלוי שהדבר משמע במשנה

חמה' 'סריס מלשון מיהו חמה סריס הוי שמונה בגיל סריס

סריס כשאינו אחת שעה חמה ראה אם תלוי דהדבר משמע

לפיכך חמה, סריס אינו שמונה בגיל סריס שנעשה זה וא"כ

בעי חמה,קא סריס דמי שעהומשניהיכי ראה שלא כל

בכשרותו הכושר.אחת בשעת תלוי הדבר אין אבל

ד"ה ימחהרש"י "ולא" דכתיב וכו' חולץ לא והסריס

כצ"ל.

משוםתוד"ה "ואי" בגיורת דאיירי כיון וכו' ואיידי

כצ"ל.

ע"א מרקאגמראפ befnפירש"ישיכרא xkyמרק כי

יט) ו (שופטים כמו הוא מים myלשון wxnde lqa my xyad

xextaויקרא) כמו ממרק נקרא במים דבר הרוחץ כן ומפני

כא) minaו sheye wxeneכאן מרקאאף מזוגשיכרא שכר

פירש"י עוד wfgבמים. ixn`c `ki`eמקוםמרקאכי שם

מאוד. חזק שכר שם דשמענא***ועושין היינו יוסף א"ר

בימילאמי ברייתות שונה הוא אחר חכם אלא אמי ר' זה אין

בכתובות כמו רב תואר בלא ונזכר תלמידיו ובימי יוסף רב

ע"ב. לקוימח אמו שממעי כל דאמר לאמי דשמענא היינו

ניהו מאי ידענא לקוי'ולא אמו 'ממעי אמר אמאי ידענא לא

לקוי כשהוא שנולד כל והל"ל קלקלוהו אמו מעי לאו הא

ושתיא בטיהרא אמיה דאפיה מחמת דנלקה דשמענא והשתא

קלקלוהו. אמו מעי שאכן הבנתי מרקא שיכרא

הסריס והוא עשרים בן שהוא ראיה דקרינןיביאו ס"ד

הּסריס דקרינןוהוא מפרש ע"א צז הסריסולקמן כלו'והוא ְִִִַָ

דקת' בסיפא גם ולפי"ז סריסות, סימני בו והיאנולדו

לגרוסהאילונית האילינהצריך סימניוהיא בה נולדו כלו'

רוצה והיבמה הים למדינת היבם דהלך ומיירי אילונית.

קתני לכך סריס שהיבם קרוביה וטוענים לשוק יביאולינשא

הסריס והוא עשרים בן שהוא היבםראיה היה אם אבל

ב"ד אלא סמכינן אראיה ולאו ראיה להביא לקרוביה אין כאן

העיטור ובספר ברי"ף אבל בעצמם. אותו ובודקין לו קורין

גרסינן זרוע ראיהובאור אינו"יביא" שהיבם מיירי ולפי"ז

*** בקרובותיה. יאסר שלא לה ולחלוץ ליבמה כ'רוצה בן

שערות שתי הביא "ולא" קנהשנה ובב"ב ע"א צז לקמן

גרסינן ***שלאע"ב ובראשונים. ברי"ף הוא הזכרוכן

"והנקבה" ב"ה ***כדברי ברי"ף. הוא וכן ממהרתכצ"ל

ז)לבוא טז (יחזקאל דכתיב i`eazeלגדול ilcbze iaxze

miicr icra.היא גדילה לשון דנקבה ביאה אלמא

וחולצין חולץ חמה סריס אומר אליעזר רבי דתניא ת"ש

מצרים של באלכסנדריא מתרפאין במינן שכן לאשתו

שני בפירוש ixcpqkl`c`פירש"י dyrn iziin `wcn

dia xcd lirlc `iddn n"y eixaclהתנאים דרך אין פי'

דבריהם אומרים אלא שהיה ממעשה לדבריהם ראיה להביא

מביא היה לא הראשונים דבריו היו הללו ר"א דברי ואם ודי

כדברי הזכר ר"א אמר מתחילה אלא דאלכס' ממעשה ראיה

ולא חולץ לא חמה דסריס דסבר ב"ש כדברי והנקבה ב"ה

וחולצין חולץ חמה סריס וקאמר ביה הדר הכי ובתר מייבם

ממאי ביה דהדר דכיון באלכס' מתרפאין במינן שכן לאשתו

ראיה להביא הוכרח מרבותיו שקבל וממה בתחילה דקאמר

ממאי ביה הדר הוה לא ודאי דאל"ה דאלכס' ממעשה

רש"י בה דקמסיים והיינו רבותיו. kil`דאתניוהו oizipznne
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`xaqnc rnync meyn d`etx el yiy ipzwcn ikd hytnl

ikd xn`wסברא אלא ממעשה ראיה הביא לא דבמתניתין

מסברא. ראיה לאתויי התנאים דרך וודאי קאמר

וכו' חלב אכל "דאיתמר" לעונשין ההיא תנן כצ"לוכי

י"ח בן עד י"ב מבן וקאמרי בסריס מיירו ושמואל רב פי'

ב"ה אבל י"ח בן עד דאמרי כב"ש אתיא דמילתייהו ותימה

וסברי מיירו בנקבה ושמואל רב ע"כ אלא כ' בן עד קאמרי

מנ"ל וקשיא ב"ש כדברי והנקבה ב"ה כדברי דהזכר כר"א

לעניין אלא דיבר לא ר"א הא עונשין לעניין ר"א סבר דהכי

לענייןייבום דר"א מרבותיהם קבלו ושמואל רב ע"כ אלא

קאמר. עונשין

למפרע סריס נעשה אמר י"ברב מגיל דה"ק ס"ד השתא

י"ב מגיל לנערות להכנס הבת שחזקת היתה נערה אחד ויום

ולקמן חזקה, בתר לה שדינן זו ואף אחד להויום מתקיף

קנס לה יהא לר"מ איילונית לרב יוסף מגילרב נבעלה אם

אביי ומשני חדשים וששה י"ב עד יצאהי"ב מקטנותה

י"בלבגר מגיל כלו' למפרע סריס נעשה רב דאמר והא

ממש. בוגרת שעהנעשתה באותה היה קטן אמר ושמואל

חזקת בתר להו שדינן ולא עצמו בפני מין ואילונית סריס

קטן דמתחילה אחזקתיה ליה אוקי אלא דעלמא ונקבה זכר

הוא. גדול שנה לי"ח וכשהגיע היה

קנס לה יהא לר"מ אילונית לרב יוסף רב לה רבמתקיף

לבגר יצאה מקטנותה דאילונית לאביי זה דבר לימד יוסף

ע"א) מא בנדר' (כדאיתא תלמודו יוסף רב שכח זמן ואחר

יצאה מקטנותה אביי לו וכשתירץ קושיא האי הקשה ולכך

שונה היה בברייתא ונזכר במשנתו יוסף רב נזכר `oiלבגר

xbal d`vi dzephwny 'eke dxene xxeq oak oecip qixqdונזכר

שלא אביי על והקפיד זה דבר אביי את שלימד זה שהוא

דקא"ל והיינו משמו זה דבר מעלייתאאמר מילי הני כי כל

אתכם משמאישלימדתי מאייתאמרו קשיא הכי לאו דאי .

כדאמר הברייתא את ידע איהו הא יוסף רב ipdמתקיף ik lk

dzephwny 'eke oi` `ipzc i`nyn exn`zi `ziilrn ilin

xbal d`viקא"ל מאי exn`ziועו"ק `ziilrn ilin ipd ik lk

i`nynע"כ אלא אמרם, הוא לא הא משמו יתאמרו אמאי

אביי לו וכשתירץ והקשה תלמודו ושכח לאביי כן לימד הוא

שלא עליו והקפיד לאביי כן לימד שהוא וזכר במשנתו נזכר

*** משמו. זה דבר סורראמר "בבן" נידון הסריס אין

אלאכצ"ל.ומורה נידון ומורה סורר בן שאין לפי

התחתון זקן ועדבחתימת הערוה במקום שערות ב' משיביא

יליף ע"ב סח ובסנ' הערוה מקום כל סביב שערות שיקיפו

וכתיב ומורה סורר בן יהיה כי למכתב ליה מדהוה ikליה

dxene xxeq oa 'yi`l' didiלסומכו אלא 'איש' כתב לא ש"מ

שהוא בן ולא איש של לגבורתו הסמוך בן לומר 'בן' אצל

נידון אינו שערות המקום כל שנתמלא אחר לפיכך איש כבר

*** ומורה. סורר לבגרבבן יצאה דנערותשמקטנותה

שערות. ב' לה אין ואילונית ערוה במקום שערות ב' היינו

מעשה בהן עושין אין ואילונית סריס אתסימני לפטור

לשוק. לינשא ולהתירה מיבום היבמה

ד"ה חוםרש"י "שמחממה" ***ד"הבטיהרא ולאכצ"ל.

כל "דאמר" לאמי דשמענא היינו ה"ג וכו' כצ"ל.ידענא

והמים***ד"ה חוורור קאי בבכורות אותו בודקין

***ד"ההקבועים ואמים. אחוורור קאי והוא'הקבועים'

סריס סימני "בו" נולדו לא דאי וכו' ישהסריס וכן כצ"ל

***ד"ה בש"ס. מקומות בכמה למיפשטלתקן וכו' ת"ש

שיש "מדקתני" ***ד"ההכי וכו'כצ"ל. סריס נעשה

"הביאה" ולא כר"א עשרה שמונה "שעברה" כיון

דהשתא כיון וכו' אינו והביאה" "שחזרה אע"פ

הות" "קטנה השתא דעד מילתא איגלאי וכו'"אתיא"

מחזיקינן בסריס וחשבינןאלא ***בא"ד"לה" כצ"ל.

משום "אתיא" דלא האי ***ד"ה"דאמרינן" כצ"ל.

ואילך "עשרה" משמונה אלא וכו' כצ"ל.ושמואל

כרביתוד"ה כמאן תוספאה ארבה פריך כי דא"כ וכו' והא

ביה דקאי אבהו ארבי למיפרך ליה כללהוה מוכרח ואינו

עושין אין אמר אבהו דרבי למיפרך מצי לא אבהו דארבי

ולא הוא ח' ובר מישתהי דלא כרבנן הלכה דשמא מעשה בהן

משתהי דאמר כרבי יחיה ושמא ודאיחיי כ' לגיל דאתי וכיון

תוספאה רבה אבל דחיי קאחזינן דהא לרבנן אפילו חיי

כרבנן. ודלא עבד כרבי אלמא ספק שום בלא הכשירו

לו***בא"ד כלו שלא "כל" שמונה בן איזהו קתני

גמרו אפי' והיינו מדק'חדשיו זה מדקדק ly`כצ"ל 'lk'

eiycg el elk.גמרו לא בין סימניו גמרו בין ש"מ

ע"ב הסכנהגמראפ כאןמפני רש"י ודברי האם סכנת

*** הוא. המעתיקים דאמרהב"עשיבוש אבהו רבי בדברי

חי ח' סימניודבן וצפורנייםכשגמרו שער במעט שנולד

ה"פ הרי"ף ולגירסת ולז'. לט' הנולדים הב"עכדרך

להפכו ואסור כאבן הוא הרי ח' בן דקתני כשלאבברייתא
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סימניו ***גמרו שמונה. בן והריאיזהו חי דאינו דקי"ל

וכמת כאבן חדשיוהוא לו כלו שלא ט'כל לו כלו לא

יולדת אינה לט' יולדת ולמ"ד לו כלו חדשים ח' אלא חדשים

טפי שפיר אתיא חדשיולמקוטעין לו כלו שלא שנולדכל

תמימים, חדשים ט' לו כלו ולא וחצי לשמונה או לשמונה

דקאמר חדשיווהיינו לו כלו שלא בין'כל' סימניו גמרו בין

גמרו עליולא מוכיחין סימנין אומר שלארבי במה סגי לא

מוכיחין סימנין נמי בעינן אלא חדשיו לו וצפרניוכלו שערו

גמרו לט'שלא הנולדין כדרך ראשו על שער קצת להיות

עליוולז'. מוכיחין ספרים"סימנין" וכןסימניובמקצת

*** וברשב"א. ברמב"ן ז'הוא בר האי אמרינן גמרו הא

דאישתהי הוא ואישתהויי היוהוא עוברין סוגי שני

חדשים בשבעה צורתו כל וגומר צורתו לגמור זריז א.עובר

לגמור עצל ב.עובר ממש תשעה בן כעובר אז הוא והרי

דבסוג סובר רבי חדשים. בתשעה צורתו וגומר צורתו

סוגים ב' איכא צורתו' לגמור זריז 'עובר שהוא הראשון

זה שעובר ונמצא צורתו שנגמרה מיד לצאת זריז א.עובר

חדשים לז' לצאת נמי וזריז חדשים בז' צורתו לגמור זריז

צורתו לגמור זריז דהוא דאע"ג ונמצא לצאת עצל ב.עובר

אלא צורתו שנגמרה מיד יוצא ואינו לצאת עצל הוא מ"מ בז'

השני בסוג וכן ויותר. לח' ויוצא יותר או חדש עוד משתהא

זריז א.עובר סוגים ב' יש צורתו' לגמור עצל 'עובר שהוא

לגמור עצל דהוא דאע"ג ונמצא צורתו שנגמרה מיד לצאת

צורתו שנגמרה מיד לצאת זריז הוא מ"מ תשעה עד צורתו

עצל בתרתי עצל שהוא ונמצא לצאת עצל ב.עובר לט' ויוצא

שנגמרה מיד יוצא שאינו לצאת נמי ועצל לט' צורתו לגמור

דקאמר והיינו ולי"ב. לי"א לי' ויוצא משתהא אלא צורתו

הוא ואישתהויי הוא ז' בר האי אמרינן גמרו הא

שגומרדאישתהי הוא זריז עובר ע"כ צורתו דנגמרה כיון

לצאת הוא דעצל אמרינן ח' עד יצא דלא וכיון לז' צורתו

אחר ויוצא משתהא אלא צורתו שנגמרה מיד יוצא ואינו

לצאת. ועצל צורתו לגמור זריז עובר דהאי ונמצא חדש

משתהא דאמר כרבי וסברכמאן דרבי עליה פליג ת"ק

יוצא צורתו שנגמרה כיון אלא לצאת דמשהא עובר דליכא

הוא ממזר ספק ולד דההוא הל"ל ארבי פליג דת"ק וכיון

ומשני לחומרא, דאורי' וספ' הוא דאורייתא ספ' כיוןדהכא

משתהיinpדאיכא דאמר רבירשב"ג עבדכדאמר כרבים

להחמיר ובין להקל בין הרבים אחר אזלינן דמדאורייתא

zehdlדכת' miax ixg`הרבים אצל כלום היחיד דברי ואין

ליכא. ספיקא ואפילו

שערות ב' הביא ולא עשרים בן שהוא מטהכל של שערות

ש"מ שערות ב' הביא שלא וזה הפריון הורמוני תוצאת הם

סריס וה"ז פריון הורמוני לו מכאןאין לאחר הביא ואפילו

כ' דבריולאחר לכל כסריס הפריוןה"ה מערכת שאין

מערכת בו נתפתחה שלא ומי כ' גיל עד אלא מתפתחת

שערות ב' לי ומה בו מתפתחת אינה שוב כ' עד הפריון

והיום כ', עד אלא גוביה הגוף אין וכן הוא. סריס הא שהביא

מערכת מתפתחת י"א או י' בגיל וכבר הגופים ממהרים

(דהלכתא ב"ש כדברי י"ח בגיל להתפתח ופוסקת הפריון

אם קריב ובזמן בעגלא הוא והשתא המשיח לימות כב"ש

או י"ח עד אלא גוביה הגוף אין וכן לכך סמוך או ה') יגזור

*** לקויי"ט. לקמןושערו וכן אשה כשל שקולודק כל

צריךלקוי שהיה לקוי נקרא דק דבר כל וכן האשה כקול דק

פרעה בחלום כתיב דק, ונעשה וחלה ולקה עב להיות

כד) מא 'zewcd'(בראשית mileayd dprlazeותרגם

'ziwl`'אונקלוס `ilay orlae.הוא דק לשון לקוי אלמא

הוא, חלק לשון דק כיצד ידעתי ולא חלק, דק פירש ורש"י

הוא דק לשון דע"כ לקוי שקולו כל גבי לקמן יאמר מה ועוד

*** חלק. שערם הגברים רוב הא ועוד מימיוכאשה, שאין

רתיחּות מימימעלין ואת הגוף את מחממין הפריון הורמוני ְִ

כמין רתיחות מעלין כלי לתוך מימיו את וכשמטיל הרגלים

הורמוני לו שאין והסריס ומבעבעין הרותחין כמים קצף

מי וכן רתיחות מעלין ואינן חמין רגליו ומימי גופו אין פריון

שעה ובכל חם גופו אין פריון הורמוני בו אין וכבר שנזדקן

*** לו. כיפהקר עושה ואינוואין ישר זורמים רגליו מימי

רגליו מימי אין פריון הורמוני בו שאין דכיון כקשת משתין

שפירש"י ומה כיפה, עושין ואין `jexכיפהחמים geliw

wegxnl*** הוא. ידוע כיפה דלשון הוא ששכבתתימה כל

דוחה כמיזרעו הוא הרי אלא כחץ זרעו את יורה שאינו

בזה שפירש ומה קמעא, קמעא לצאת זרעו את שדוחה

*** צלול. לשון הוי דוחה כיצד הבנתי לא רש"י כלאדוננו

מחמיצין רגליו מימי מימישאין את מחמיץ חם גוף

*** מחמיצם. ואינו קר גופו והסריס שרוחץהרגלים כל

הבל מעלה בשרו ואין הגשמים חםבימות שגופו כיון

ומעלים מגופו מתחממים המים קרים מים עצמו על כשנותן

*** הבל. מעלה אינו קר שגופו והסריס ומתקשהאדים

תשמיש להבשעת שקשה הוא קושי דלשון פירש"י
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מתקשה שגופה הוא קישוי דלשון נראה ולי התשמיש,

ידוע והיום כ"כ תשמיש מקבל ואינו תשמיש בשעת ומתכווץ

*** לרופאים. מעייםהוא נקיהשיפולי לשון דהכא 'מעיים'

כג) כה (בראשית הוא מקרא ולשון הבושת מקום ור"ל הוא

ecxti jiirnn mine`l ipye.יפרדו בושתך ממקום כלומר

לאיש*** אשה בין ניכרת ואינה עבה שקולה פירשכל

החברים הסכימו וכן הי"ו אלחרר ישראל הרב אהובנו ידידנו

נראה ולי היא, איש או אשה אם בקולה להבחין אפשר אי

קאמר מילי עבהדתרי שקולה ממשכל האיש כקול שקולה

לאיש אשה בין ניכרת דקתניואינה נמי דיקא פניה במראה

לאיש אשה בין ניכרת' 'ואינו'ואינה הל"ל קאי אקולה ואי

ש"מ. לאיש אשה בין ניכר'

בר"נ ביה נותרעיינו ולא בר"נ בו היו סריס סימני שאר כל

מעלה שאינו ימצא ואם הבל מעלה בשרו אין אם אלא לבדוק

מעלה אם אבל הוא וסריס סריס סימני כל בו נמצאו הרי הבל

ולכאורה הסריס סימני רוב בו דנמצאו אע"ג סריס אינו הבל

*** הונא. כרב "ברת"היינו ליה הואברתיצ"לאיתיב וכן

*** תנן. ד"ה תרנא סי' יבום הלכות דיקנאבאו"ז לאוסיכי

והוי מלצמוח ועצר בזקן שיער גידול תחילת אלא ממש זקן

גורסין יש צמר. שמיכת שעל דיקנאכשיער לשוןסיבי

*** ליהסיבים. "הוה" דיקנא באו"זסיכי הוא כן כצ"ל

הי"א. אישות מהלכות פ"ב ובלח"מ הנ"ל

כר"ע "סתמה" שמים בידי סריס רביאף כלומר כצ"ל

ה המשנה את כר"ע.סתמה זו

ד"ה שניהםרש"י סכנת הסכנה זה.מפני כתב טועה תלמיד

ואשמועינן***ד"ה "חדש" שנשתהא אלא וכו' בר

כצ"ל.

בבןתוד"ה איירי רשב"ג כרחך דעל וכו' דאיכא כיון

בתוספתא "דמתניא" כצ"ל.שמנה

ע"א משתיאנדרוגינוסבמשנהפא מורכבת יונית מילה

כןאשה'גנוס'`yi'אנדרו'מילים התשבי בספר כתוב

*** תוי"ט. בעיקר כסריסמצאתי שהוא מפרשמפני בגמרא

יש לכאורה ולפי"ז הוא ודאי סריס טומטום סבר יהודה דרבי

'סריס'להגיה שהוא שראיתימפני הנוסחאות בכל אבל

***כסריסמצאתי אומר. "אליעזר" בעינירבי פשוט

ר"עאלעזרשצ"ל מתלמידי שמוע בן אלעזר רבי והוא

אליעזר ברבי דאי יהודה. ורבי ור"ש יוסי רבי של חברם

שונה רבי היה לא יהושע ורבי ר"ע של בדורם שהיה מיירי

מאוחרין שהיו מאיר ורבי ור"ש יוסי רבי דברי אחר דבריו

זה דבר למד דרבי הגמרא מייתי ע"א פד דלקמן ועוד לו,

כלל ראהו לא רבי הא הוא אליעזר רבי ואי אלעזר מרבי

ע"א פד לקמן בתוס' ומ"ש לפניו. ילמד "`xfril"ואיך iax

epzpyna opiqxbוצ"ל התוס' בדברי נפל `xfrlט"ס iaxעיין

הנ"ל. התוס' על בפירושנו

מאכילגמרא אינו מוליד שאינו מאכיל מוליד דתימא מהו

englaדכתיב elk`i md ezia cilieיאכלו תקרי אל ודרשינן

שולד מכאן אחרים יאכילו אלא יאכלו עצמם הם דמשמע

דהכי והו"א ע"א) מד (נדה הישראלית אמו את מאכיל כהן

דרשינן בעצמו פעולה דכתיב היכא קרא כוליה דרשינן נמי

'ויליד' תקרי אל כגון באחרים שעושה בפעולה דמיירי

אחרים מוליד דמשמע 'ויולד' אלא יליד עצמו הוא דמשמע

אשתו את מאכיל אינו אחרים מוליד דאינו הסריס אבל

יאכלוקמ"ל תקרי אל דרשינן דקרא סיפא דדוקא מתניתין

אלא דרשינן לא 'ויליד' דכתיב דקרא רישא אבל יאכילו אלא

ויולד. אלא ויליד תקרי

וכו' בתרומה מאכילה ר"ל היהתניצ"ל"אמר" דברייתא

לקמן מדקאמר מוכח וכן הם עצמו דברי ולא `ipzcשונה

'eke dcica ipzile beltil weye dfga dlik`n oi`e.

ושוק*** בחזה מאכילה אף "אמר" יוחנן כצ"ל,"ורבי"

ואף בתרומה 'מאכילה ברייתא בהאי תנינן הכי אמר ור"י פי'

כי ודע בגירסתה. טעה לקיש וריש ושוק' בחזה מאכילה

יוחנן רבי בהיפך יוחנן ורבי ר"ל מחלוקת הביא בירושלמי

אמר ור"ל ושוק בחזה מאכילה ואינה בתרומה מאכילה אמר

דחוקים. דברים העדה בקרבן וע"ש ושוק בחזה מאכילה אף

ואין*** ליפלוג(כצ"ל)אדתני ושוק בחזה מאכילה

וכו' בד"א בדידה בהאיוליתני גרסינן הכי ע"כ אלא

כדאמר ושוק' בחזה מאכילה ואף בתרומה 'מאכילה ברייתא

*** יוחנן. עולהרבי בעיגולים אחדעיגול מעלה כלומר

הא וכן מותרין והשאר התרומה זה ואומר שיהיה איזה מהם

לקמן עולהדקאמר בחתיכות חתיכהחתיכה מעלה כלומר

*** הטמאה. החתיכה זו ואומר סברתאחת כצ"ל."דמי"

הכרם כלאי של תלתן חבילי לו שהיו אתמי הפריד אם

הכרם כלאי שהם לו נודע ואח"כ הגבעולים מן הזרעים

ומאתים באחד שיעלו ר"מ מודה באחרים ונתערבו וחזרו

תלתן חבילי לו היו אם אבל במנין נמכרין אין תלתן שזרעי
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במנין, שנמכרין לפי ומאתים באחד יעלו דלא ר"מ סבר

תמיד תלתן חבילי סבר דר"י ור"ל יוחנן רבי בה ופליגי

ל שדרכו 'את והוו במנין פעמיםנמכרין סבר ור"ל ימנות'

לימנות'. שדרכו 'כל והוו באומד ופעמים במנין אותן מוכרין

שלשהתלתן שמגדל לפי תלתן ונקרא ערבי בלשון חילב"ה

שלשה. פירושו בארמית תלת שורה, בכל עלין שלשה

ד"ה נמירש"י אי "הא" דאורייתא אטו וכו' ליה אמר

והכא בטהורות" "בטילה טהורה וכו' לבטולי "אתי"

חתיכה אבל וכו' שנינו במנין "לימכר" שדרכו את וכו'

בטלין "לכך" מיוחדים וכו' שהם "דפעמים" ועיגול

***ד"ה באכצ"ל. הקדירה ולמתק וכו' איןתלתן כלומר

נמכר הוא ולפיכך מעט אלא בקדרה הרבה ממנו נותנין

במנין.

מתני'תוד"ה היינו וכו' בסמוך(מתניתא)והלא דמייתי

חטאת של כצ"ל."חתיכה"

האחרותד"ה "כל" קאמר הכי דדלמא וכו' נתערבו

באחרות 'ואחרות"נתערבו" התוס' הבינו מתחילה כצ"ל

והוי באחרות נתערבה התערובת מן מקצת כלו' באחרות'

של מקצת באותו היה לא האיסור שמא ספיקא ספק

מן אחד כל האחרות לתוך ונפל היה אם ואפילו התערובת

הוא לא שמא האיסור הוא שמא ספק הוי ששם החבילות

אסרה ברייתא דהאי כיון לתוס' וקשיא ס"ס והוי האיסור

והשתא לשמואל, ראיה ממנה הביא לא אמאי ס"ס בהדיא

שנפל האחרות שכל פי' באחרות' ד'אחרות התוס' מתרצים

בתוך הוי ודאי והאיסור אחרות לתוך נפלו לתוכן האיסור

אלא הויא לא תערובת מאותה חבילה וכל תערובת אותה

מינה מייתי לא ולכך לא שמא האיסור היא שמא ספיקא חדא

האחרות מקצת שרק אמרת אי בשלמא וא"ת לשמואל. ראיה

איכא עמם נפל ודאי לא והאיסור האחרות לתוך נפלו

נפלו האחרות דכל א"א אלא אסור ס"ס דאפילו חידושא

אתא מאי א"כ ספק חדא אלא הוי ולא האחרות לתוך

האיסור דנפל מעיקרא הא באחרות' 'ואחרות לאשמועינן

התוס' מתרצ' ספק, הוי נמי הראשונות האחרות וישלתוך

וכו' .חידוש

ע"ב ומאתיםגמראפא באחד איזהיעלו מהן אחד מעלה

*** מותרין. והשאר ומדליקו לידו הןשיגיע "ואלו" שבעה

וזב' ע"ב ג ובביצה מ"ז פ"ג דערלה במשנה הוא וכן כצ"ל

*** ע"ב. פרךעב אדמהאגוזי בוטני זצ"ל הרב מורי פירש

דאגוזי דסבר מוכח מרש"י אבל בקל נפרכת שלהן שהקליפה

אגוזי הם פרך דאגוזי נראה ולי אדמה. ולא הם עץ מין פרך

יג) א (שמות כמו קשיו מתרגמינן דפרך eciarieקשיו

'jxta' l`xyi ipa z` mixvnאונקלוס eglt`eותירגם

'eiywa' i"pa zi i`xvn*** בדן. ממקוםרמוני הבאין רמונים

בדן ששמו איש ע"ש נקרא מקום ואותו 'בדן' שנקרא

יא) יב (ש"א ocaדאשכחן z`e lraexi z` 'd glyie

שבא שמשון זה בדן ע"א) כח השנה (ראש אמרו ורבותינו

*** סתומותמדן. והםוחביות ביין מילאום שכבר כלומר

באומד, נמכרות ריקות חביות אבל במנין ונמכרות חשובות

חביות לאפוקי דאתא משמע ה"ה פ"ג כלאים ובירושלמי

כתבתי. לי הנראה אבל מהם לשתות והחלו נפתחו שכבר

תרדין*** גורסיןוחלפי גוסיןחילפייש וי"גחולפיויש

אלאחולפות כדאי תרדיןואינו עלין'חלפי' מגדל התרד כי

יג) טז (שופטים לשון והוא שער צמות rayכמין z`

iy`x zetlgn'כלו החלפה לשון דהוא מפרש הרמב"ם אבל .

חוזר אינו עליו תגזום אם וחסה דכרוב מחליף שהתרד מה

מחליף. התרד אבל תחתם אחרים עלים ומגדל

כרוב*** (פאהקילחיצ"ל"וקולחי" כמו שתיל פי' קלח ,

מ"ה) edcyפ"ג jeza oli` iglw xkend*** יונית. ודלעת

iixiw`בירושלמי oili` lk opgei iax mya `tqixw iax

rlc oilk` op`c `zeexiweoepi` zipei zלהם היה לא מתחילה

כשכבשו המשנה ובתקופת קטנה שהיא מצרית דלעת אלא

והיא יונית דלעת והוא חדש זן עמם הביאו הארץ את היונים

מגדלין היו ועדיין מצרית מדלעת משובח וטעמה ויפה גדולה

כבר יוחנן רבי ובתקופת יונית דלעת ובין מצרית דלעת בין

היו מגדלין שהיו דלעות וכל מצרית דלעת מלגדל פסקו

דקאמר והיינו יונית iixiw`דלעת lkדלעת`zeexiweדלעת

זכר מדלעת קטנה `oilkנקבה op`cהשתאoepi` zipei zrlc

*** מצרית. דלעת מלגדל פסקו בעה"בשכבר של ככרות

עושה אחד כל אלא הנחתום מן ככרות לקנות רגילין היו לא

ליקח או קניות לעשות בשוק אדם כשהיה רק בביתו ככרות

לסנדלר ממתין שהיה ובעוד לתקנם הסנדלר אצל מנעליו

אצל קטנה ככר לו קונה היה רעב היה תיקונם שיסיים

יאכל ושם לביתו שיגיע עד מעט רעבונו להשביע הנחתום

גדולות ככרות עושין הנחתומין היו לא לפיכך גדולה ככר

ובסוף בעה"ב של מככר חמישית או רבע מאוד קטנות אלא

היו ככרות הרבה להם ונשארו השוק מן רגל כשכלתה היום
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בעה"ב של ככר אבל באומד נמכרין והיו יחד הכל מוכרין

במנין. ונמכרת חשובה היתה מאוד גדולה שהיא

הפנים לחם של פרוסה וכן וכו' חטאת של חתיכה דתניא

לימנותוכו' שדרכה כל דהוי חטאת של חתיכה דוקא

ט' וזה חתיכות י' מקבל וזה באומד לכהנים מחלקין דפעמים

אבל בדיוק זה כמו זה מדוייק במנין להם מחלקין ופעמים

דהוי בטיל לא ודאי אחרות בחטאות שנתערבה שלמה חטאת

יכול אינו ודאי חטאות י' שנתחייב דמי לימנות שדרכו את

מה בדיוק במנין להביאם צריך אלא י"א או ט' באומד להביא

לפרוסות שפרסו הפנים לחם של פרוסה דוקא וכן שחייב,

לא ודאי באחרות שנתערב שלם הפנים לחם של ככר אבל

פחות לא עשר שנים במנין להקריבו צריך ודאי דהא בטיל

שפרסוהו אחר אבל באומד אותו מקריבין ואין יותר ולא

פרוסות י' מגיעו לזה הדעת באומד לכהנים מחלקין פעמים

שדרכו כל והוי במנין מחלקין ופעמים י"א מגיעו ולזה

לקמן דמתרץ דלמאי צ"ל ולר"ל לר"י. שפיר ואתי לימנות

שלם וככר שלמה חטאת נקט דלא שפיר נמי אתי בנימוחה

הנימוח. דין לאשמועינן בעי ותנא נימוחים שאינן לפי

תעלה*** מיהת נקטקתני אמאי לר"ל לאקשויי איכא כלו'

בהמת נקט ולא הפנים לחם של ו'פרוסה' חטאת של 'חתיכה'

חטאת בהמת לר"י דבשלמא הפנים לחם של וככר חטאת

בטלי לא וודאי לימנות' שדרכו 'את הוו הפנים לחם של וככר

אבל הפנים לחם של ופרוסה חטאת של חתיכה נקט לכך

לא תרוייהו לימנות' שדרכו ו'כל לימנות' שדרכו ד'את לר"ל

ובין חטאת לחתיכת חטאת בהמת בין הבדל אין הא בטלי

דאיכא זו קושיא נניח אם אפי' הגמ' וקאמר לפרוסה ככר

ולפי תעלה דקתני ר"ל על קשיא אופן בכל ר"ל על לאקשויי

בטיל לא לימנות שדרכו דכל לעלות צריך היה לא דבריו

דקאמר הגמרא לשון דיוק תעלה(וזהו 'מיהת' כלומרקתני

*** ודו"ק). אופן האיסורבנימוחהבכל חתיכת לגמרי

חשיב היתר של חתיכות ק' אלא שם נשארו ולא בעין ואינה

לקמן מרש"י משמע וכן תעלה ולכך דליתיה כמאן האיסור

פירשו והחברים ולר"ל. ד"ה ע"א ואע"גבנימוחהפב מעט

במנין נמכרת דפעמים לימנות' שדרכו 'כל הויא חתיכה דסתם

אלא נמכרת אינה לעולם שנימוחה חתיכה באומד ופעמים

*** לימנות'. שדרכו 'כל הויא ולא "טעמא"באומד מאי

יהודה .טעמיהצ"לדרבי

ד"ה במניןרש"י "שאינו" בדבר וכו' כצ"ל.כולן

עוברין***בא"ד ע"א.באלו צ"ל ע"ב מח פס' שציינו מה

הואיל***ד"ה וכו' "למנין" שמיוחד וכו' יוחנן רבי

נמי כצ"ל."ודרכן"

בפסיקתאתוד"ה כדאמר וכו' שה"שפרך ממדרש מוכח וכן

א מדרש ו פרשה `mifebרבה jxt ifeb` ea yi dfd feb`d dn

odil`n dwcv oiyer odn yi 'xyi jk oipxhpw mifeb`e miipepia

oiyer oi`e oraez z`y yie oipzep od oraez dz` m`y yie.

טפיד"ה "דחשיב" הפנים לחם שאני וכו' כצ"לככרות

כתוב שפתרונודח'היה המדפיס אלאדחמירוסבר ואינו

ועייןדחשיב לחם מסתם יותר היטב מנופה שהוא פי' ,

ברש"ש.

תנאד"ה דהאי לשנויי "מצינן" ועוד וכו' כצ"ל.הראויה

אתד"ה "אמר" יוחנן ***בא"ד"ורבי" כצ"ל.

***בא"דבירושלמי ה"ד. פ"ג "הוו"ערלה דלא משמע

***בא"דאלא ערלהכצ"ל. בקליפי שצבעו ובגד

באחרים פ"ג"ונתערב" בערלה ליה ותנן שמונה הרי כצ"ל

בבגדמ"א, וארגו ערלה בקליפי הסיט מלא הריוצובע

בתראי תרי הני וא"ת מ"ב. פ"ג בערלה ליה ותנן תשעה

תירוץ חדא, אלא הוו ולא להדדי מילידמיין תרי" "והוו

שהריחשיבי עצמו בפני אחד כל חשיבי תרוייהו פי' כצ"ל

עצמו. בפני אחד כל ושנאתם המשנה מלאטרחה ואורג

בבגד הבכור מצמר פ"גהסיט בערלה ליה ותנן עשרה הרי

בעשיריתמ"ג. בעה"ב של ככרות דחשיב וחשיבואית

***בא"ד כחדא. להדדי דדמיין דלעיל תרי פריךהנך

שבמניין "דבר" חשיב דלא כצ"ל.בהתערובות

בטלהד"ה לא לד"ה לפיכך בה להתכבד ראויה וכו' דברי

***בא"ד ע"א. ק בחתיכותחולין "נתערבה" רישא אבל

***בא"ד וכו'כצ"ל. בטהורות "דטהורה" לומר דאין

טפי חידוש איסורהוי "בלא" שבמנין דבר לאשמועינן

כצ"ל.

ע"א מאיגמראפב "נימוחה" לא כצ"ל.אבל

ליה*** עדיף בטהורות עדיף"טהורה" פירש"י כצ"ל,

בהו ושייך טהורות דתרוייהו דאע"ג רבותא לאשמועינן ליה

משום דוקא דהכא תימה והוא בטלי, לא הכא טפי ביטולא

נראה ולי בטלי. לא טהורות עדיףדהוו בטהורות טהורה

ליהליה עדיף טהורות לשון לאזכורי תנא דמצי דהיכא

ע"א. ג בפס' לאו***כדאמרינן איסור רישא אמר רבה

כרת איסור אםסיפא כרת איסור לידי בו לבוא יכול כלו'
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למוכרן אותו שמזהירין עד ותימה הגוף. בטומאת יאכלנו

יצטרך ולא כרת תו וליכא בטהרה שיאכלם יזהירוהו לכהן

*** שפיר. לרבה ליה דחי הכי בלאו מיהו לכהן, כללמכרם

שנא לא ע"א"בדאורייתא" קלה ב"ב ברמב"ן גם הוא כן

ובראבי"ה כ"ש ד"ה ע"א כג כתו' בריטב"א אבל ה"ג ד"ה

גרסי קעג סי' נידה "דאורייתא"ח"א ***כל דרב. והא

היא בדותא ע"א.אשי כא לעיל מ"ש עיין

הדקלd"ttiwקופות מנצרי העשויים סלים והם בערבית

קיב לקמן כמו כפיפה ופעמים הכא כמו קופה קוראם פעמים

`zgע"ב dtitka ygp mr xc mc` oi`כמו הם חד ומ"מ

ע"ב קיב לקמן `zgשפירש"י dtew jeza 'dtitka'פירש וכן

את שכופפין כפיפה מלשון כן ונקראים ע"ב. פו בכתובות

הדקל שענפי מחמת או הסל את מהן ועושין הדקל נצרי

מ) כג (ויקרא דכתיב כפות mixnzנקראין zetkeהסל לכך

ע"א. כא לעיל שכתבנו מה ועיין כפיפה נקרא מהם העשוי

כי בכ' כפיפה ופעמים בה' קופה קורהו שפעמים תתמה ואל

וכיו"ב. וכולב, קולב וכובע, קובע מצינו כיו"ב הרבה

וחולין*** נפלה תרומה לתוך תרומה אומר שאני

נפלו חולין נמשך"לתוך" דבר שכל הוא טבע וחוק כצ"ל

עוד תשפוך ולידם מים מעט השולחן על תשפוך אם למינו

ואינם מים תראהמעט דקות כמה כעבור במים מים נוגעים

במים מים להתחבר ומנסים לשני אחד זרועות שולחין שהם

ואכמ"ל. התלמוד אחר הרבה החוקרים אותו גילו זה ודבר

דבעינן" "הוא רבויא נמי בדרבנן נמיצ"לקסבר בדרבנן

"בעינן" .רבויא

ד"ה וכו'רש"י משום "דטעמא" דמשמע וכו' אדתני

דליכא "דאע"ג" ***ד"הבדידה טהורהכצ"ל.

ליה עדיפא ***ד"ה"בטהורות" וכו'כצ"ל. ולר"ל

לא "דנימוחה" משום וכו' לימנות "ודרכה" הואיל

***ד"החשיב "דרכה"כצ"ל. ואין הואיל וכו' רב אמר

***ד"הלימנות "בטמאהכצ"ל. בדידה וליתני ליפלוג

כדנקט ***ד"הוטהורה" בטהורותכצ"ל. "טהורה"

"טהורה" למיתני לתנא ליה "ניחא" ליה עדיפא

דאורייתא "ואיסורן" הואיל וכו' כצ"ל.בטהורות

השעירתוד"ה "בדם" הפר דדם דומיא וכו' כצ"ל.רבי

קציעות***בא"ד מקשיםליטרא עיי"ש. ע"ב ג ביצה

פירושם על דאמרהתוס' למאן דאיכא רבה בהקומץ ונבלה

בטלה היא,דלא יבש דבר נבלה הא בטלה לא אמאי (כצ"ל)

בנימוחהומתרצים ***בא"דהיינו דדבר. הוא וסברא

ולא ההיתר בכל האיסור טעם מתפשט ומתערב" "לח

והכאבטל האיסור בטל ההיתר מן ק' האיסור כנגד יש דאם

חלק אותו נעשה ההיתר מן בחלק נתפשט האיסור דטעם כיון

דכתבו הא ק'. האיסור כנגד אין וכבר טעםאיסור מתפשט

ההיתר בכל טעםהאיסור מתפשט פי' אלא הוא דוקא לאו

ק' אין וכבר כמוהו איסור ועושהו ההיתר מן בחלק האיסור

האיסור. במקומוכנגד מונח האיסור יבש דבר ולאאבל

לאיסור ההיתר מן חלק את הפך ולא ההיתר לתוך נתפשט

ממאה מאחד פחות האיסור היה שמתחילה שכמו ונמצא

הוא כן עתה אף הואמהכל היכן ניכר שאין .אלא

ואין***בא"ד וכו' והלא "בטלי" אמאי בשעורין

מתפשט ***בא"ד"טעמו" "שמנן"כצ"ל. מתוך

כצ"ל.מתרככין

בטהורותד"ה כצ"ל."טהורה"

אע"גד"ה הכרם כלאי של תלתן וחבילי וכו' רישא

מ"מ "הוא" לאו כצ"ל.דאיסור

מאכזבד"ה שמואל הר"ר וכו' במקוםשתי מצאתיו לא

ירושה ד"ה ע"ב ולקמן אכזב הוא היכן ידעתי לא גם אחר

הר מאניו"בקורהו שמואל ידעתי."ר לא אותו וגם

להו***בא"ד "והוה" כצ"ל.נפלה

ע"ב עולםגמראפב התנאיםסדר שיסדו גדולה ברייתא

כוכבא, בר מלחמת ועד הראשון מאדם הדורות סדר המונה

*** ל. בפ' הוא כאן המובא זה אבותיךוקטע ירשו אשר

`jizeaהל"לוירשתה eyxi xy`ואמר חזר ,dzyxieואמאי

לך לומר ירושות ב' 'וירשתה' 'ירשו' ראשונהאלא ירושה

"לכן" אין ושלישית "לכן" יש ***ושניה מאןכצ"ל.

יוסי רבי עולם סדר שהריתנא ליה תנא ממש יוסי רבי לאו

ע"פ ליה תנו תלמידיו אלא פעמים כמה שם מוזכר יוסי רבי

רבם. שיטת

רובו "דנשתייר" לאו כ"א.מאי וישייר י"ט דלאיטול לא

רובו ומשיירנשקול כ' נוטל אלא י"ט וישייר כ"א יטול שלא

ריבויא. בעינן דלא כ'

לכתחילהוליטעמיך בלשון התנא שכשדבר סבור שאתה

ממש לכתחילה נישאכוונתו לא אבל לישנאמאי 'נישא'

אינו אבל והל"ל 'נשוי' אומר בדיעבד אבל הוא דלכתחילה

ומדקתני נשוי אינו נישא אם אפי' דמשמע נישאנשוי לא
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לומר אפשר ואי נשוי נשא אם בדיעבד אבל משמע לכתחילה

הוא ודאי דזכר סברת את דהא דיעבדכן נישא מאי אלא

לכתחילה לשון ותנא בלישניה דייק לא תנא דהאי לומר וע"כ

דתנא האי אף א"כ בדיעבד תנאנושא`qepibexcpוכוונתו

בדיעבד. אלא ואינו לכתחילה לאלשון דייקאמרי תנא האי

משמעwxנושאבלישניה, היתהלכתחילה התנא כוונת ואם

נושא, בלשון משתמש היה לא דקתניאבלבדיעבד 'לאהאי

לא נמי דיעבד ומשמענישא' לכתחילה משמע דנישא

נקט לא נמי בדיעבד דאפילו ללמדנו כשבא הלכך דיעבד

בדרך בזה פירש רש"י דיוק. חוסר בזה ואין נישא לא לשון

לפי אלא פירשתי לא ולכך דרכו הבנתי לא הדל ואני רחוקה

גורסין יש דעתי. קוצר כפי לכתחילהפשוטו דיעבד אמרי

אבל נמינישאנמחק)לא(משמע נמחק)לא(דיעבד

משמעמשמע נישא אבל לכתחילה רק משמע נושא כלו'

והיא זצ"ל הרב מן שמעתיה בדיעבד, ומשמע לכתחילה

נכונה. גירסא

"להו" פשיטא ***מפשט כזכרכצ"ל. סבר חייבומר אין

בפי דהיינו הזכר את שבועל כדרך אותו בעל אם אלא עליו

דהיינו הנקבה את שבועל כדרך אותו בעל אם אבל הטבעת

בדברי לגרוס צריך הזה הגמ' פירוש ולפי פטור. בנקבותו

"כבזכר"ר"א סקילה עליו חייבין וכגירסתאנדרוגינוס

סברא דמתחילה נחלקו ובזה ע"ב, פג לקמן בגמ' התוספתא

לאשמועינן דאתא ומשמע 'כזכר' ר"א בדברי דגרסי' הגמ'

דגרסינן ותירצה הוא דספיקא סבר ת"ק וא"כ הוא ודאי דזכר

אחד ממקום אלא עליו חייבין דאין לאשמועינן דאתא 'כבזכר'

מקומות. מב' עליו דחייבין סבר ת"ק וא"כ הזכר כבעילת

ד"ה יהושערש"י "דבימי" ראשונה כצ"ל.ירושה

ושוק***ד"ה בחזה "מאכילה" אין דאמר וכו' תנן

כצ"ל.

ר"יד"ה את מאניו"ב שמואל ה"ר שאל עוד וכו' ירושה

כתבו לפיכך שתי ד"ה בע"א ר"י את שאל שכבר עודלפי

***בא"דשאל חומה. לו משמעelוקרינןl`כתיבמאשר

קודם לו והיה עכשיו לו שאין ***בא"דאע"פ נחלה.

ט) יב (דב' l`eדכתיב dgepnd l` dzr cr mz`a `l ik

dlgpd(ע"א (י במגילה efודרשינן dlgp dliy ef dgepn

milyexiנחלה ש"מ נחלה ולירוש' מנוחה לשילה ומדקרי

***בא"ד לעולם. בטלה שאינה הוא קיום ובמדרשלשון

***בא"דרות בעז. והנה ד"ה כרביפ"ד "דאמרי" ואנא

***בא"דיוסי "פ"י"כצ"ל. דשביעית הירושלמי מתוך

פירושו בשםפ"וצ"לדהכי בגליון ומ"ש בה"א והוא

***בא"ד אינו. היוהיעב"ץ "מקצת" שהניחו כצ"ל.וכמו

ועודד"ה "ריבויא" דבעינן וכו' בא"דנתן *** כצ"ל.

נקראיןאתמד המים מחמת והחמיצו מים בהם שנתנו שמרים

תמד.

בשמיניתד"ה ונטעו בשביעית שעקרו בצל וכו' אמר

מות עיקרו על גידוליו קמארורבו קמא הא מותר ואמאי

אלא בשביעית שגדל באיסור בטל בשמינית שגדל דהיתירא

בטל. קמא קמא אמרינן לא רוב הוי שההיתר כיון ע"כ

בטל***בא"ד "ראשון" ראשון למימר איכא כצ"ל.דכי

"רבויא"ד"ה בעי דרבנן וכו' נשקול כצ"ל.דלא

ע"א ברייתאגמראפג מקמי למתניתין ששנהליתא רבי

דרבי דק, לא הוא זכר אנדרוגינוס סבר יוסי דרבי במשנה

תתמה ואל הוא. ספק וסבר סברא מהאי ביה הדר יוסי

בכל כיו"ב הרבה מצאנו שכבר רבי, על פליג שאמורא

*** הארכנו. אחר ובמקום בפניהש"ס בריה אנדרוגינוס

הוא אלאעצמה לבד ונקבה לבד זכר נבראו לא שמתחילה

כז) א (בראשית דכתיב אנדרוגינוס `zברא midl` `xaie

'mze` `xa dawpe xkf' eze` `xa midl` mlva enlva mc`d

וכדכתיב חילקם ואח"כ ונקבה זכר שהוא יצור ברא משמע

ה) קלט ipzxv(תהלים mcwe xeg`ע"א סא בברכות וכמ"ד

וטבע לבד ונקבה לבד לזכר חילקם שאח"כ ואף פרצוף,

ברייתו עדיין מ"מ נקבות או זכרים שיולדו העולם בטבע

שהוא אנדרוגינוס שנולד ופעמים בטבעו ניכרת הראשונה

ראשונה. כבריה יחד ונקבה אםזכר חכמים בו הכריעו ולא

נקבה אם עצמוזכר בפני בריה אלא נקבה ולא זכר לא אינו

כזכר בריה אותה של דינה אם חכמים בו הכריעו ולא הוא

נקבה זכר בעולם בריות מיני ג' דיש דאע"ג כנקבה, או

ודיני זכר דיני אלא בתורה שכתב מצינו לא מ"מ ואנדרוגינוס

לו אין אנדרוגינוס ש"מ אנדרוגינוס דיני כתב לא אבל נקבה

יכלו ולא לו יש נקבה דין או זכר דין אלא עצמו בפני דין

בזה שכתבו ומה כנקבה או כזכר דינו אם בו להכריע חכמים

מאוד. דחוק מתניתיןהתוס' מקמי לברייתא ליתא אדרבה

דלא במתניתין ומדקתני הזו הברייתא את ראה רבי דמסתמא

ברייתא דהאי לרבי ליה ידיע מידע ש"מ ברייתא כהאי

שנאה. בהלכה טועה ותלמיד היא רבימשבשתא מדשבקיה

ביה הדר ש"מ זוגיה לבר שנאהיוסי טועה תלמיד דאי
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וסבר טעה והוא הוא זכר אמר יוסי דרבי מרבו ששמע

אומרים ור"י ר"ש שונה היה א"כ הוא ספק ששמע

יחד ור"י ר"ש סברת לו שנה רבו דמסתמא וכו' אנדרוגינוס

על ופליג מילתא אמר יוסי שרבי מקום שבכל במשנה כמו

ור"ש יוסי רבי יחד להו קתני כוותיה סבר ור"ש אחרים

חדא בתרתי טעה תלמיד דההוא מסתברא ולא וכו' אומרים

אומר יוסי רבי לשנות שבמקום ועוד ר"ש את שהשמיט

אנדרוגינוס אומר יוסי רבי ושנה הפך הוא זכר אנדרוגינוס

נשאר ר"ש אבל ביה הדר יוסי רבי ש"מ אלא ספק, הוי

בתוס' הקשו iablכסברתו. `ziixan dia xcd `nlc dniz

oizipznc y"xומדקתני הברייתא את ראה רבי דמסתמא

וסבר ביה הדר יוסי דרבי רבי סבר ש"מ איפכא במתניתין

ביה הדר מצי לא דברייתא מההיא דודאי ונ"ל כר"ש. השתא

dawpדקתני m` xkf m` minkg ea erixkd `leרבי כלומר

בזה דנו הקודמים שבדורות שהחכמים לו שידוע מספר יוסי

ויאמר המעשה מסיפור בו יחזור והיאך בו הכריעו ולא

דמתניתין מההיא אבל בספק, נשארו ולא בזה דנו לא מעולם

ביה הדר מצי ודאי הוא זכר שאנדרוגינוס עצמו סברת שאמר

שמע מכן ולאחר זכר שהוא עצמו סברת אמר שמתחילה

ולא הקדמונים החכמים בזה דנו שכבר אמונה מאנשי עדות

כהנך וסבר עצמו מסברת יוסי רבי בו וחזר בו הכריעו

*** קמאי. ברייתאחכמים מקמי למתניתין ליתא אדרבה

ודאי דמתני' הוא דוקא לאו למתניתין' 'ליתא דקאמר הא

אמר אלא עיקר היחיד דדברי אמר לא דשמואל היא עיקר

לומר לשמו' היה פירושו הכי אלא היחיד, לדברי לחוש שיש

להחמיר, הברייתא לדברי לחוש יש ולכתחילה עיקר דמתני'

אמר דשמו' ipznומשום inwn `ziixal `zilלו הקשה '

לשון ziixa`באותה inwn 'ipznl `zil daxc`דודאי אע"ג

למתני'. איכא

באנדרוגינוס יוסי כרבי הלכה דרב משמיה רב בי אמרי

ובקידוש בקושי אמר ושמואל היתהובהרכבה מסורת

תנא שאר על ור"ש ר"י שחלקו דמקום התנאים מן יםלהם

סבר רב וב'מקדש'. שבתות' ב'שתי בתרתי כמותם הלכה

שבתות שתי ור"י ר"ש דאמרי הא היינו שבתות' ד'שתי

שבתות שתי דהיינו סבר ושמואל השביעית קודם להרכבה

שקידש אנדרו' דהיינו רב סבר ו'מקדש' קישוי, לעניין דאמרי

סבר ושמואל במתני' ור"ש ר"י כדאמרי ודאי קדושי קדושיו

אמר דר"מ חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך דהיינו

אוסר אדם אין ואמרי עליה פליגי ואינהו קידש" זה "הרי

שלו. שאינו דבר

וכו' קולטת שאינה הרכבה כל אומר יהודה נראהרבי

מודה ונוטע במבריך אבל במרכיב אלא פליג דלא מלשונו

שתי דאמרי ור"ש ר"י אף ולפי"ז יום שלושים דבעינן לת"ק

בנוטע אבל במרכיב אלא מיירו לא כותייהו והלכה שבתות

שמיטה מהל' בפ"ג הרמב"ם אבל להו, סבירא כת"ק ומבריך

והברכה נטיעה לעניין בין קליטה בסתם דמיירו פירש הי"א

יהודה רבי נקט אמאי קשיא ולפירושו הרכבה לעניין כלובין

וכו' קולטת שאינה קולטת'הרכבה' שאינה כל למימר ה"ל

קולטתוכו'. (יחשאינה לעיל דתנן הא וכן נקלטת כלו'

dvxiyע"ב) odn efi`l uleg e`מהן לאיזו נחלץ או פי'

ועיין סביל וכוונתם פעיל לשון לומר רבותינו ודרך שירצה

*** חמה. שחלצתו כגון ד"ה ע"א עא לעיל לדברימ"ש

ושלושים שלושים צריך שלושים ת"קהאומר הא תימה

בהדיא y`xאמר iptl mei miyelyn zegt 'eke oirhep oi`

dpydאלא צריך דאין מוכח השנה' ראש 'לפני מדקאמר

שלושים הוי לא ושלושים שלושים צריך דאי יום שלושים

התוד"ה על מ"ש ועיין יום ששים אלא השנה ראש לפני יום

האומר. לדברי

קישויה יהא וטמאהכמה ווסת דם זה הרי דם הרואה

ימים בז' ראתה ואפילו הראיה מתחילת ימים ז' נידה טומאת

לא ואפילו רצופין ימים כמה שראתה או פעמים כמה הללו

אין עדיין השקיעה לפני השביעי ביום אלא לראות פסקה

בליל וטובלת הראיה מתחילת ימים ז' וסופרת נידה אלא היא

הימים ז' שלאחר יום בי"א ראתה אם תורה). (מדין שמיני

וצריכה קטנה' 'זבה זו הרי רצופים יומיים או אחד יום הללו

בצאת טהורה ותהיה בו וטובלת נקי אחד יום לשמור

רצופין ימים שלושה ראתה הללו יום בי"א ואם הכוכבים,

ביום וטובלת נקיים ז' לשמור וצריכה גדולה' 'זבה זו הרי

ימים ז' טמאה זכר היולדת טהורה. תהיה ובלילה השביעי

דם כל הארבעים היום עד הח' היום ומן לידה טומאת

נקבה והיולדת לבעלה, ומותרת טוהר דם זה הרי שתראה

עד עשר החמישה היום ומן לידה טומאת שבועיים טמאה

ומותרת טוהר דם זה הרי שתראה דם כל השמונים היום

אם אבל לידתה בשעת זבה היתה שלא דוקא זה וכל לבעלה.

לפני שתראה דם וכל נקיים ז' לספור צריכה בזוב ילדה

זיבה. דם זה הרי טוהר ימי של דם אפילו נקיים ז' שתעבור
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היתה אם אבל עצמה מחמת זבה היתה שבהריונה מילי והני

זבה זו אין לידה צירי דהיינו הולד וצער קושי מחמת זבה

נקיים ז' לספור צריכה ואינה היתר של זבה אלא איסור של

לפרושי תנאי הני אתו השתא טוהר. ימי לה ויש בזוב כיולדת

עצמה מחמת לא שראתה זיבה אמרינן הלידה קודם זמן כמה

לידה. צירי מחמת כלומר הוא קושי מחמת אלא כמההוא

קישויה טז)יהא לה (בראשית כמו הלידה ywzeצער

dzcila dzeywda idie dzcilaמשנה בלשון הרבה מצוי וכן

ע"א) סח (חולין clilכגון dywnd dnda.כיו"ב והרבה

יום*** חמשים או ארבעים הואאפילוצ"ל"או" וכן

לפני כתוב היה ופשוט, כאן ברש"י הוא וכן ע"ב לו בנדה

ארבעיםהמעתיק שפתרונוא' אלאאווסבר .אפילוואינו

חמשים או irain`,ארבעים mirax` `iywn miyng `zyd

d`ixal o`k dlegl o`k `iyw `l `cqg x"`.ע"ב לז נדה

חדשה*** יולדתדייה שהיא השנה בחדש דמיירי פירש"י

פ"א בירושלמי אבל וכיו"ב. תמוז או סיון או אייר דהיינו בו

חדשי היינו יהודה רבי דקאמר חדשה דדייה מוכח ה"ג דנדה

לא רש"י דאף פירש ע"א לח בנדה והריטב"א עיבורה.

לחדש אלא השנה לחדשי כאןנתכוון ופירוש"י עיבורה י

השנה בחדשי דמיירי להדיא רש"י כתב דהכא דבריו סותר

ליבמות דפירוש"י פעמים כמה לך שפירשתי מה לפי (מיהו

רש"י מתחת שלא הוספות מאוד הרבה בו שיש בעיני חשוד

קשיא לא בפירוש"י שהוסיפם אחר חכם מתחת אלא יצאו

הריטב"א). על מידי

קדש זה חבירוהרי ותבואת שלו באחריותוכרם שלוחייב

חבירו. תבואת

ד"ה "כולהורש"י וקידוש קושי וכן וכו' יוסי כרבי הלכה

ובכולהו נינהו" ***ד"המתניתין יהאכצ"ל. כמה

דאורייתא "דנדה" דקיי"ל ***ד"הקישוייה דייהכצ"ל.

בו יולדת שהיא חדש ומילתחדשה נמחקתתשיעיכצ"ל

***בא"ד לגמרא. בפירושנו ואיןעיין בסופו ילדה אם

אלא כצ"ל."מטהרה"

פירושותוד"ה הוי לא בריה דהאי אר"י וכו' בריה

בריה ***בא"ד"כמו" כאישכצ"ל. "הוא" במקצת

כצ"ל.ובמקצת

וכו'ד"ה דייק ומ"מ וכו' אתאכי לא דשמואל דאמרת כיון

הרבה איכא ודאי דהא הוא זכר דאנדרו' סברא דמתני' למימר

סברא דמתני' למימר אתא אלא הוא דס' דסברי משניות

ספק דלר"י דסברא מהבריי' יותר עיקר והיא הוא זכר דלר"י

הוא זכר דאנדרו' סבר דשמו' לקמן הגמ' דייק היכי א"כ הוא

ר"י סברת לעניין אלא נחית הלכתא לעניין לאו שמואל הא

מתרצין וע"ז וכו'נחית שפיר דייק .ומ"מ

דליתאד"ה "דמדקאמר" למתניתין דליתא וכו' הלכה

כצ"ל.

קאיד"ה אשביעית דלאו פר"ת וכו' לר"תלדברי דקשיא

קאמר ושלשיםהיכי שלשים צריך שלשים האומר לדברי

בהדיא קתני הא השנה ראש קודם יום ששים oirhepכלו' oi`

dpyd y`x iptl mei miylyn zegt 'ekeששים בעינן לא ש"מ

לכך דבענין, הוא השנה ראש קודם יום שלשים אלא יום

אלא בעינן ולא שביעית לעניין מיירי דמתני' ר"ת מתרץ

את לאסור שביעית תוספת ליכא אבל דקליטה שלשים

ר"נ דקאמר והא שביעית בתוספת הנקלטת לדבריהנטיעה

וכו' האומרה"קהאומר בעינןלדברי שלשיםדבשביעית

ושלשיםבערלהצריך ל'שלשים תוספת איכא דבערלה

ר"ת דקאמר הא לאיסורא. תוספתיום ליכא נטיעה דלעניין

אמרינןשביעית דהא כלל שביעית תוספת דליכא פי' אין

ה"ק אלא ע"ב) ג מו"ק (עיין שביעית תוספת דאיכא בהדיא

נטיעהר"ת לאסור שביעית תוספת ליכא נטיעה דלעניין

שביעית בתוספת אל'הנקלטת שביעית תוספת אמרו דלא

יעקור. לא נטע אם אבל בה יטע לא שלכתחי' לעניין

אייריד"ה דרבנן דהוו זרעים דבשאר ומשמע וכו' רבי

mirxfdדקתני z` 'minkg' exq`e.שרי מדאורי' ש"מ

"זורע"***בא"ד של ***בא"דשאינן שלכצ"ל. שאינן

כן(זורע אתיאנמחק)אם דמנחות(לא כרבינמחק)ההיא

הוסיף.יוסי טועה ומעתיק כצ"ל

ע"ב שלוגמראפג שאינו דבר אוסר אדם לפיכךאין

אבל לאחרים ודוקא מותרת חבירו ותבואת אסור שלו הכרם

מהלכות פ"ה רמב"ם אסורה התבואה אף הכרם לבעל

הבעלים חזרו אבל ראו לא כשהבעלים ודוקא ה"ט. כלאים

אם התבואה מעל הגפן ענפי הסיטו לא או עקרום ולא וראו

כלאים דאיסור בתוס' פירשו אסורה. ממאתים אחד הוסיפה

ביה דכתיב משום ונ"ל במחשבה rxfzתלוי `lmi`lk jnxk

rxfd d`lnd ycwz otמדקאמרycwz 'ot'שמא כלומר

קדש פעמים ש"מ 'דלמא') אונקלוס (כדמתרגם תקדש

לעקרם וחשב הכלאים את ראה אם כיצד הא לא ופעמים

קדש להשאירם חשב ואם קדש לא מאתים שיוסיפו קודם
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האחד מחשבת שאין מסתברא במחשבה תלוי דהדבר וכיון

משום דמילתא טעמא לענ"ד מיהו חבירו. ממון לאסור יכולה

מדאורי' אסור אינו חבירו של תבואתו ע"ג גפנו דהמסכך

וחרצן ושעורה חיטה אלא אסור אינו דמדאורי' מדרבנן אלא

מהל' פ"ה בכס"מ (ועיין ע"א כב בברכ' כדאמר יד במפולת

אסור דאינו וכיון בדבר) לעיין פנוי איני ועתה ה"ז כלאים

אבל כן עשו כשהבעלים אלא אסרוהו לא רבנן מדרבנן אלא

אסרוהו. לא כן עשה כשאחר

שמואל אמר לי זרהמה לשון והוא שמואל אמר מה כלו'

ע"ב צה בשבת הוא y"xוכן xn` il dn awp cbpk yxeyוב"ב

ע"א l`rnyiקעו x"` il dn wepgaע"א טו dxvweוכרי' xvw

xfril` x"` il dnע"ב נט `"xונדה il dn zayei dy`

oernyע"ב עב ובפס' ,xi`n x"` il 'i`n' gqt myl oileg

***dnוצ"ל ברש"י. שמואלע"ש אמר לי מה באנדרו'

לברייתא ליתא ענן לרב שמואל דא"ל ידע לא וכי תימה

הגמ' ליה וכדפשיט לה) אמרינן לעיל כבר (הא מתני' מקמי

ליה, קמיבעיא דהאומאי אמרינן מי להו קמיבעיא דהכי ונ"ל

דעת לעניין היינו מתני' מקמי לברייתא ליתא שמואל דאמר

לית אבל הנכונה היא ר"י בדעת המשנה דגירסת יוסי רבי

ליה ופשיט כוותיה הלכתא דלמא או יוסי כרבי ת"שהלכתא

מתני' מקמי לבריי' ליתא ענן לרב שמואל ומדטרחדאמר

בדברי הברייתא גירסת בין ולהכריע ראשו להכניס שמואל

יוסי. כרבי הלכה ש"מ ר"י בדברי המשנה לגירסת ר"י

ושלשים*** שלשה כמ"ד תני ענן לרב שמואל רבדא"ל

סתמא בה דקתני ברייתא שונה היה oi`eענן oirhep oi`

miylye miylyn zegt ziriay axr oiaikxn oi`e oikixan

dpyd y`x iptl meiדבעי דשביעית דמתני' כת"ק והיינו

תני אלא הכי תתני לא שמואל וא"ל ושלשים zegtשלשים

dpyd y`x iptl miylye dylynאלמא יהודה כרבי והיינו

*** ליה. סבירא יהודה רבכרבי אמר לי מה לפיקידוש

אמר אדא ורב בקידוש כר"י הלכה אין רב משם אמר שר"ה

דייק, מינייהו מאן קבעי לפיכך בקידוש כר"י הלכה רב משם

ליה כר"יופשיט הלכה אין א"ר ר"ה דאמר והיינות"ש

מיתמה וכו'דקא אהא דסמכת חזית פלוגתאמאי איכא הא

לן. קמיבעיא פלוגתא האי ומשום בהא

דבירי והיולטומטומטום היתה הבירה עיר בירי העיר מן

ולא ישראלים כמה ומהם ומשרתיהם המלוכה רבי בה דרין

כדאמר באפיריון אלא העם כשאר רגיל בכסא משתמשין היו

עיין הזו העיר היתה ובבבל כורסייא, אבי אותבוה לקמן

אמי. 'רבי' ולא אמי 'רב' לגרוס צריך ולפי"ז ע"א פה לקמן

ואיקרע "כורסיא" אבי ה"גדאותבוה בספר הוא וכן כצ"ל

ט'. סי' פ"ח וברא"ש רפה עמ' יבום הל' כח כורסיאסי' אבי

לקמן עיין ולנוי לצל הכסא מעל שעושין בית כמין אפריון

רגליו לפסק יכול אינו טומטום פי' שם. ובפירוש"י ע"א קי

שמאל לרגל שלו ימין מרגל שנמתח גס עור יש כי הרבה

על הושיבוהו לכך ערוותו על ומכסה רגל של בעליונו

ופיסקו הכסא מן יותר מאוד רחבה כמיטה שהוא האפריון

רגליו והיו לשמאלו ואחת האפריון לימין אחת רגליו

המכסה העור אותו נקרע שלבסוף עד גדול בלחץ מפוסקות

ניתוח לו ועשו העור אותו חתכו שהם והמפרש ערוותו. על

'וקרעוהו' כורסיא אבי דאותבוה לומר לו היה דא"כ דק לא

שםואיקרעומדקאמר שהושיבוהו כיון היה מאליו ש"מ

וכו'נקרע. חזר לך אמר יהודה .ורבי

יקרע שמא יחלוץ לא שמאטומטום וכו' סריס "וימצא"

זכר "ימצא" ואפי' נקבה "וימצא" הואיקרע וכן כצ"ל

ע"ב. מב בבכו'

מקומות "משני" ***סקילה בהמשך. וכן רביכצ"ל

אנדרו "אומר" ***אלעזר כצ"ל. שלו' בזכרות בד"א

חייביןוכו' אין כלו' ר"א דאמר 'כבזכר' מאי לפרושי אתא

*** שלו. בזכרות אלא ליעליו אסברא המדורי בר א"ר

ע"ב קז בשב' כדאיתא היה שמואל של תלמידו המדורי בר

בסו' כדאיתא המדורי בר אבדימי רב שמו ועוד, ע"ב פז וביו'

קוראו ע"ב פז וביו' ע"א, 'המדודי'כ .'המדורי'וצ"לבר

מקום בכל גורסין לייש אסברה המדורי בר 'רבה' אמר

רפה) עמ' יבום הל' כח סי' ה"ג בספר הוא בר(וכן כי

היה ורבא הראשון בדור שהיה הוא שמואל תלמיד המדורי

בבל. לאמוראי הרביעי ליבדור אסברהצ"ל"אסברא"

ה"ג. בספר הוא וכן לי הסבירה תשכבכלו' לא זכר ואת

אשה שנימשכבי משמע רבים לשון 'משכבי' מדקאמר

אשה לעניין אלא זכר לעניין אתא לא פשוטו ולפי משכבות

אפי' דהיינו משכבות משני איש אשת על שחייבין ללמד

שעיקרו בפסוק זה דבר כתב אמאי קשיא מיהו כדרכה, שלא

משכב לעניין המדורי בר דורשו לפיכך זכר משכב לעניין בא

זהזכור ה"א משכבות שני בו שיש זכר זהו אי

זכראנדרוגינוס דאנדרו' חדא תרתי לאשמועינן קרא ואתא

*** מקומות. מב' עליו שחייבין ועוד ביההוא דאית אע"ג

כתיב זכר "ואת" משכבות רקשני אתא דאי פי' כצ"ל

משכבי תשכב לא 'איש' ואת הל"ל כזכר דדינו לאשמועינן
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בנקבות. ולא שלו בזכרות ש"מ 'זכר' וכתב ומדשינה אשה

מנ"ל*** גרידא ומשניזכר זכר, ופריך"מואת" אשה,

מנ"ל כדרכה ומשנישלא אשה", דאי"ממשכבי כצ"ל

ה"ל משכבות שני ביה דאית באנדרו' דמיירי ללמד רק אתא

ומדקאמר 'משכבים' תשכב לא זכר ואת ש"מאשהלמימר

כדרכה. ושלא כדרכה משכבים שני באשה לחייב נמי דאתא

הוא זכר אנדרוגינוס אלעזר א"ר לכל ומילתלא כצ"ל

***מעליא היא. מאוחרים מעתיקים ותוספת דת"רנמחק

וכו' ידוהנרבע בבהן הכהן ומלקו למזבח שהקדישו עוף

ואח"כ למזבח עופות שחיטת היא שכן ערפו מצד הימנית

וכיו"ב ומוקצה נרבע שהיה כגון למזבח פסול שהוא נתברר

במליקתו נבלה נעשה הרי למזבח ראוי היה לא ומעיקרא

קרב שאינו עוף אבל במליקה דינו למזבח שקרב עוף שכל

עוף דנבלת וכיון נבלה, כל כדין ומטמא נבלה עשאו ומלקו

טומאה אלא משא טומאת ולא מגע טומאת לא לה אין טהור

הרי שלו הבליעה בבית ונכנסה שאכלה דכיון הבליעה בבית

בהם שיגע וכלים בגדים וכל שעליו בגדים כל מטמא הוא

קדוש שהיה זה עוף אף בליעתו בבית שהנבלה בשעה

הבליעה. בבית בגדים מטמא ונמלק דמים הנרבעבקדושת

העוף את אדם להיותוהמוקצהשרבע שהקצהו פירש"י

איסורי מהל' בפ"ד הרמב"ם אבל לע"ז, ומאכל תקרובת

משום נאסר ואינו ממש ע"ז להיות דהקצהו פירש ה"ד מזבח

כגון מעשה הכמרים בו שיעשו משעה אלא לע"ז מוקצה

בה שיעשו דא"צ וסבר פליג שם והראב"ד אותה שיגוזו

לע"ז. מוקצה נעשית בדברים דאפי' השתחוהוהנעבדמעשה

ע"ז. ועשאו לביאתה.והאתנןלו לזונה שניתן ומחירעוף

בכלב. שהוחלף ואנדרועוף נקבהוטומטום ספק זכר דספק '

כיון מ"מ כשרים נקבה בין זכר בין דבקרבנות ואע"ג הם

ו) ג (ויקרא epaixwiדכתיב minz dawp e` xkfודאי זכר ש"מ

ואנדרו' טומטום כגון ספק ולא ודאית דההואונקבה ואע"ג

בהמה, מקרבן עוף קרבן ילפינן כתיב בהמה בקרבן קרא

בבהמה אלא ואנדרו' טומטום פסלינן דלא סבר אלעזר ורבי

טומטום אפי' ונקבה זכר ביה כתיב דלא עוף בקרבן אבל

ובז' בהמה. מקרבן עוף קרבן ילפינן דלא כשר נמי ואנדרו'

בריה ואנדרו' דטומטום סברא ברייתא דהאי פירש"י ע"ב פה

שכתבתי. כמו הדברים פשט אבל הם עצמם מטמאיןבפני

הבליעה "אבית" ובתוספתאבגדין בש"ס הוא נפוץ שיבוש

צ"לבביתוצ"ל ר"א בדברי בגדיםוכן מטמאין אין

הבליעה ***"בבית" זכר. שנאמר מקום כל ר"א שהיה

בהמהונקבה בקרבן ואנדרו'כגון טומטום מוציא אתה

ומדקאמרמביניהם ספק, אלא ודאי הוו לא ואנדרו' דטומטום

הגוף בקדושת קדש ואינו ספק אנדרו' הוי קרבן דלעניין ר"א

הוא. זכר אנדרו' ר"א אמר לכל לא ש"מ דמים בקדושת אלא

תנינא*** נמי אנן מןאף להוכיח חסדא רב הוצרך למה

ממשנה הא הגוף קדושת קדוש אינו אנדרו' דלר"א הברייתא

להוכיח שאפשר וכל כן, להוכיח יכול היה ע"א) יז (תמורה

לברייתא. נזקקין אין ממשנה

ד"ה אליבייהורש"י "לן" דקמיבעיא וכו' בי כצ"ל.אמרי

נבלה***ד"ה "מליקתו" בתרא בפרק וכו' מטמאין

***ד"ה קדשיכצ"ל. לא "אלעזר" לרבי אלמא וכו' אתה

כצ"ל.

נקבהתוד"ה "וימצא" יקרע וכןכצ"ל.שמא ר"ח פי'

וכו' בבכורות גורסיןגרס היו vnie`התוס' rxwi `ny w"d

dng qixq `vni xkf `vni 'it`e dawpגרסי vni`ולא elit`e

dng qixq `vni "`ny" xkfמיהו ר"ח גרס ר"חוכן פירש

dngדה"ק qixq `vni '`ny' xkf `vni 'it`e'התוס ומעירים

בבכו גרס שפירשוכן כמו בהדיא גרסינן בבכורות כלו' '

*** הכא. ליהר"ח מנא לר"י .האלגמראותימה

אנדרוגינוסד"ה "אלעזר" רבי אמר לכל וכןלא כצ"ל

*** העמוד. דתנןבכל התם דגרס ר"י אמתני'והשיב וקאי

מה ואמר מעוברת שהיתה בבהמה דמיירי ע"ב כד דתמו'

זבחי תהיה נקבה ואם עולה יהיה הוא זכר אם שבמעיה

קדושה אין ואנדרו' טומטום ילדה אם רשב"ג וקאמר שלמים

התם דגרסינן סבר השואל שמואל רבי כלל. עליהן חלה

טומטום בכור שילדה בהמה בסתם מיירי והבריי' דתניא

כלל עליהן חלה קדושה אין רשב"ג קאמר ועליה ואנדרו'

טומטום דלרשב"ג מינה מסיק היכי ליה קמיבעיא לפיכך

ספק דהוו רשב"ג סבר דילמא עצמה בפני בריה הוו ואנדרו'

אמר ולכן ספק ולא ודאי זכר בעינן זכר כתיב דבבכור וכיון

דגרסינן ר"י והשיבו עליהן, חלה בכור קדושת אין רשב"ג

ואמר מעוברת הבמה שהיתה דמיירי המשנה על וקאי דתנן

זבחי תהיה נקבה ואם עולה יהיה זכר אם שבמעיה מה

אין ואנדרו' טומטום ילדה רשב"ג קאמר ועליה שלמים

הוו דלרשב"ג שפיר מוכיח והשתא כלל עליהן חלה קדושה

קדושין דאינם נהי אינון ספיקא אמרת דאי עצמה בפני בריה

היו מ"מ ספק ולא ודאי זכר ומשמע כתיב דזכר בכור קדושת

זכר אם בפיו שאמר דכיון פה קדושת קדושין להיות צריכין
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שנולד השתא שלמים זבחי תהיה נקבה ואם עולה יהיה

ע"כ אלא מספק קדושין יהיו ספק דהוו ואנדרו' טומטום

בריה ש"מ כלל עליהן חלה קדושה דאין רשב"ג מדקאמר

***בא"ד הן. עצמה בכורבפני גבי דתניא כלו'ואומר

מפרש מיגש בכורהר"א גבי בכור'דתניא' יולדת משמע

הלידה. קודם בפיו שהתנה במעוברת ולא סתם

הבליעהד"ה "בבית" בגדים כצ"ל.מטמאין

ע"א דופןהכלאיםגמראפד והיוצא" "והטרפה

ב"וטומטום" הוא וכן ע"א.כצ"ל יז דתמו' הכלאיםמשנה

*** וכבש. מעז וכו'שנולד קדושין לא שמואל ואמר

קמ"ל מאי אמתני' ליה קשיא oiycwnשמואל `le oiyecw `l

הגוף קדושת קדוש אינו מום בעל הקדיש אפי' דהא פשיטא

ה"ק מתני' שמואל ומשני דחמירי, הני קדושין'כ"ש 'לא

קדושהבתמורה בה דאית כשרה בהמה הקדיש אפי' כלו'

דהא גדול חידוש והוי קדשי, לא בהני והמירה וחזר מעלייתא

בהני אבל הגוף קדושת קדוש היה מום בבעל ממירה היה אם

דקתני והא מקדשין'לא. תמורההיינו'ולא היהלעשות אם

שהיו ואנדרו' וטומטום דופן ויוצא טרפה או כלאים בהמת לו

הבהמה אין כשרה בבהמה והמירם הגוף קדושת קדושין

תמורה. עושין אין שאלו קדש נעשית מדקתניש"מהכשרה

ש"מ תמורה עושה ואינו בתמורה קדוש אינו דאנדרו' ר"א

שפירש ממה כן מוכיח ואינו כזכר, אנדרו' אין הקדש לעניין

ומה כן מוכיח עצמו ר"א מדברי אלא ר"א דברי את שמואל

להו דצריכינן משום לאו שמואל דברי את הגמרא שהביאה

סתומים והם ר"א דברי את שהביאה כיון אלא להוכחה

הש"ס. דרך הוא וכן שמפרשם שמואל דברי את ולאהביאה

תמורה "בעושה" .לעשותצ"למקדשין

כזכר סקילה עליו חייבין אומר "אליעזר" צ"לרבי

ולאאלעזר זה דבר ממנו למד שרבי הגמרא מביא דלקמן

ור"ע יהושע רבי של בדורם שהיה אליעזר רבי שהוא יתכן

תלמידו הוא שמוע בן אלעזר רבי ודאי אלא אז היה לא דרבי

ר"ע. וכו'של כשהלכתי רבי אמר רביתניא שרצה כיון

לילך צריך היה מסודרת במשנה שבע"פ התורה את לערוך

שבכל עד היא היאך משנתם גירסת לשמוע החכמים כל אצל

נהגֹות שהיו והנוסחאות הגירסאות כל לו היו ומשנה ְֶמשנה

כל בין מכריעים דינו ובית הוא היה ואח"כ הדור חכמי בפי

ע"א מא בנדר' כדאמר `itהגירסאות xqlz xinb ded iax

exwr`e iax ylg ediipn ray `iig iaxl dixnb` `zkld

edl ecf` ipixg` ziy jpde dinw ray `iig iax xcd` dipin

'eke `edd dedפ"ו רש"ג איגרת עיין הנכונה הגירסא היא (כן

במגי' כדאמר יהודה רבי לפני לומד תמצאנו לפיכך ג). אות

ע"א dcediכ iaxn dlrnl diz`xwe iziid ohw iax xn`וכן ,

ע"ב קמז בשבת כדאמר ר"ש לפני לומד iaxתמצאנו xn`

'eke rewza y"x lv` dxez oicnl epiidykר"מ לפני וכן ,

ע"א יג בערו' xn`i`xagnכדאמר `pccgnc i`d iax

dixeg`n n"xl dizifgcכתבתי קדושין בחידושי (ואומנם

במשנתו משנה סתם שכל ועוד רב) אלא כן אמר רבי דלאו

(והוא לפניו תורה למד אלמא היא מאיר מרבי רבי של

שנה לומד דרכו היתה כך ב), אות פ"ו רש"ג באגרת מפורש

הדרך ע"ז וכן אחר רב לפני ללמוד והולך ועוזבו זה רב לפני

לתורת קנאין היו שמוע בן אלעזר רבי תלמידי אבל תמיד.

היו לא אחרים חכמים לפני ללמוד הולך שהיה ומי רבם

ללמוד רבי כשבא ולפי' רבם לפני ללמוד לישב אותו מניחין

רבי סביב יושבין והיו תלמידיו עליו חברו ר"א לפני

אבל ר"א דברי ישמע שלא אוזנו ליד כתרנגולין ומקרקרין

שקטו כזכר סקילה עליו חייבין אנדרו' ללמדם ר"א כשהגיע

עצמו שהוא לרומזו רצו כי ר"א מפי זה דבר ללמוד והניחוהו

בו מעורב יחד והכל נקבה ומקצתו זכר שמקצתו כאנדרו'

ר"מ תורת בו מעורב אלא תמימה אחת תורה בו אין שהרי

החכמים. שאר ותורת ר"ש ותורת יהודה רבי חברוותורת

תלמידיו אלי,עלי צמודין יושבין היוכתרנגוליםהיו

ר"א, דברי אשמע שלא אוזני ליד בוקיאמקרקרין בית של

תרנגול מניחין ואין וקנאין עזין ותרנגוליו כן שנקרא כפר

אצלן. ליקרב אחר

שמיני פרק עלך הדרן

כשרהבמשנה שנשא אפילוחלל אלא נשא דוקא לאו

דשו לאחיו אסורה נמי בביאה מיהוקדשה בביאתו חללה ייה

שנשא, קתני לכך בכסף אלא בביאה לקדש דרכם היה לא

עליה. בא שלא כגון לאחיו מותרת פעמים כשנשא אף ומ"מ

"ישראל"*** אח לו ויש ממזרת שנשא הרבממזר מורי

גורס היה מצאתיכשרזצ"ל ועתה הוא ישראל נמי דממזר

כתוב היה שמתחילה ונ"ל וברא"ש ברי"ף והיהxykכדבריו

כמו למעתיק לספריםישראלוהעתיקxyi'נדמה ומ"מ ,
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דגרסי לעילישראלשלנו דקת' משום xykי"ל g` el yie

כהן לישתמע דלא כשר הכא קתני לא כשר בכהן דמיירי

*** וכו'כשר. כתו' לא לה אסיפאאין רק דקאי ס"ד השתא

מינה dfleדסליק dfl 'eq` dfle dfl diipy'להוגרסי "ואין"

וכו' נמילא דקאי ששת רב מפרש ע"א פה לקמן ובגמ' ,

mailארישא diipy `le lral diipy'כתו לה לית נמי דההיא

מציעתא lral(אבל diipy `le mail diipy'כתו לה יש ודאי

גרסינן ולפי"ז הבעל) וכו'מנכסי לא לה אולי"אין" או

וכו'גרסינן לא "להן" ***אין כשר. אפילווהולד משמע

להוציאה לכפותו שניות רבנן גזור דכי לכתחי' כשר מדרבנן

כיון ע"ב פה לקמן דגרס ומאן גזור, לא אולדות אבל גזור

פסול הולד דאף סבר בפירושנו) (עיין מדרבנן זרעיה דפסיל

*** כתומדרב'. לא לה ברזלאין צאן נכסי דאפי' פירש"י '

ששייך מה שנוטל נשכר חוטא ונמצא לה אין לו שהכניסה

אמנה דקאי פירשו והרמב"ם הרי"ף אבל תימה, והוא לה

אלא אצלו ואינן הם שלה ברזל צאן נכסי אבל ומאתים

לה. ליתנם חייב כך ובין כך ובין בפיקדון

לאגמ' "ודחי" עשה אתי ***קידש האלמנהכצ"ל.

נשא ***"דדוקא" "ביקתה"כצ"ל. כלו'בת כצ"ל

לומר ראוי שהיה תתמה ואל בקתה, באותה עמה השוכנת

'dzzwia' zaואמר תוי"ן הוא'dzwia'בב' רגיל כי א' בתי"ו

ע"א נד בכתו' תמצא וכן חז"ל 'izwiaa'בלשון `le iziaa

.izzwiaaבמקום

ד"ה לארש"י הני וכו' מקראי "אלעזר" רבי וכו' כלאים

עלייהו ***ד"ה"חיילא" לאכצ"ל. וכו' קדושין לא

לעשות "מקדשין" ואין ***ד"החיילא פירותכצ"ל. ולא

ואותבינך "בה" קרינן וכו' תשתבאי "אם" לה וכו'

***ד"ה לאכצ"ל. "והוא" לותה וכו' מזונות כצ"ל.ולא

קאי***ד"ה אלמנה אנשא נשא דתני איריא פשיטאמאי

דהו"א אלא קיימינן אסוגיא בתחילת דאנן ארישא דקאי

ומ"ש אלמנה, אנשא דקאי קמ"ל כשרה שנשא אחלל דקאי

מסברא ואם נקבל כן מצא מדוייק בפירוש"י אם הב"ח בזה

***ד"ה אינו. נמילענ"ד "דהיא" קידש כצ"ל.ליתני

"ביקתה"***ד"ה בת וכו' "ביקתה" בת משום אלא ה"ג

כצ"ל.

במשנתינותוד"ה גרסינן "אליעזר" אלעזרצ"לרבי

עליו חייבין דאנדרו' זה דבר ממנו למד דרבי לקמן דקאמר

של בדורם שהיה אליעזר רבי את ראה לא ורבי כזכר סקילה

במשנתינו גרסינן אליעזר רבי דאי ועוד ור"ע, יהושע רבי

ור"ש יוסי רבי דברי אחר לבסוף להשאירו לרבי היה לא

אליעזר רבי דברי לאתויי ה"ל ברישא אלא יהודה ורבי

ע"כ אלא תנאי, הנך דברי לאתויי והדר טובא להו דקדים

גורסין היו גופייהו התוס' מיירי. שמוע בן אלעזר ברבי

'`xfril'במשנה iaxדרבי קאמר היכי להם הוקשה ולפי'

תירצו ולכן כלל בדורו היה לא רבי הא זה דבר ממנו למד

במשנתנו גרסינן אלעזר ופשוט.רבי

וכו'ד"ה התנא דרך דכן וכו' מותרות שוםיש אין כלו'

שכבר מה על חזרה הם רק זו במשנה שנשנו בהלכות חידוש

חוזרשנה המסכתא הלכות שפי' לאחר התנא דרך דכן

קצר בלשון אותם המסכתושונה את סיים לא דאכתי ואע"ג

לכן מסכתות משאר יותר מאוד ארוכה יבמות שמסכת כיון

שכבר מה של סיכום וערך פרקים ח' אחר באמצע הפסיק

היו לא כבר המסכת סוף עד ממתין היה שאם למדנו

הסיכום. להם מועיל היה ולא תחילתה זוכרים התלמידים

ר"י***בא"ד אמר בר'ועוד יהודה רבי שהוא לי נראה

הנ"ל. יו"ט

ע"ב "דלא"גמ'פד כשרה שנשא חלל "והרי" מפילין

***אמרינן וכו'כצ"ל. סיפא משום ודאי לעילהא כלו'

נשא אדתני דחיתני סיפא משום נשא דקת' לך כשתירצתי

לחזור והוכרחתי מציעתא משום קידש ליתני סיפא משום

השתא ביקתה בת משום נשא דקת' ותירצתי מתירוצי

לא ודאי הא לך אומר בתו' ליתני אלמ' קתני אמאי דהקשת

הראשון לתירוצי לחזור לי יש וא"כ סיפא משום אלא נקטיה

דנקט דכיון הוא סיפא משום קידש ולא נשא שנקט מה דאף

את 'שנשא וקת' כסיפ' מילתא כוליה נקט סיפ' משום אלמ'

לשון וזהו סיהאלמנה' משום 'ודאי' ***הא הד''. כהן או

אלמ כצ"ל."דדוקא" '

ונסוב "אפוך" ***ואי ברש"י. הוא וכן לאלוכצ"ל אסו'

משוםאיילו'לוולא דאסורות הנך רק קתני דבמתני' אע"ג

ולא ערוה משום דאסו' הנך קתני ולא קדושין בהו ותפסי לאו

אחיו של חמותו נשוי היה קתני לא דהא קדו' בהו תפסי

ש"מ מאיילונית קמקשה וכיו"ב ליבם ואסו' לבעל מותרת

עליה קיימא אלא אח אשת ערות משום אסו' אינה איילו'

קיימא דאיילו' ע"א) קיט (לקמן סבר דר"מ ואע"ג בעשה

(ואע"ג עליה פליגי רבנן אח אשת ערות באיסור עליה

לכאורה ומשמע רובא בתר זיל סברי ורבנן התם דקאמר
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ומתני' ואכמ"ל) כן אינו ערוה הויא איילונית לשיטתם דאף

שהיא מפני ד"ה ע"ב עט לעיל מ"ש (עיין כרבנן אתיא

אבל ע"ב) יב (לעיל כר"מ סבר אסי רב ואף זנות) בעילת

*** עליה. פליג ששת "תני"רב לא מי לאוין חייבי אטו

תני אלמ'כצ"ל,והדר שנשא הד' כהן קת' `gוהא el yie

b"kלכ"ג דאלמ' לאו משום לייבמה אסור תניואחיו הדר

כש שנשא xyk'חלל g` el yieמשום לייבמה אסור אחיו

*** אחיו. בביאת חללה דנעשית לכהן דחללה קת'לאו והא

כשרה שנשא xykחלל g` el yieלאו משום לאחיו אסורה

לכהן תניודחללה ישרהדר בת שנשא אח'ישר' לו ויש

תניממזר אלמא ממזר יבוא דלא לאו משום לאחיו אסורה

וצ"ל היא המעתיקים דטעות ונ"ל תני. ישר'והדר קתני והא

ממזר אח לו ויש ישר' בת שנשאוהמיליםשנשא חלל

ליהכש' מוכיחינן לאוין חייבי תני שכבר דמה נמחקות

רישא b"kמדקת' g` el yie 'nl` `ypy 'cd odkלעיל כדאמר

דקת' הא eke'אבל dxyk `ypy llgחייבי לאשמועי' לאו

לפסו' להנשא כשרות הוזהרו דלא לאשמועי' אלא אתא לאוין

כדלעיל.

בכל שוה שאין לאו ואשמועי'דאשמועי' קל שהוא

ייבום מצות דאיכא אע"ג ליבם השוהדאסורה לאו וקמ"ל

בכךבכל אין טפי חמור בכל השוה דלאו ואע"ג חמור, שהוא

דבר משמיענו ואח"כ הקל דבר התנא שונה דפעמים תימה

והיינו efהחמור xnel jixv oi`e efע"אכ עו בעירו' דאמר

אין בחומרתם שוים כששניהם אבל ועוד ע"ב לב וברה"ש

דחוק. לענ"ד התוס' בזה ומ"ש שניהם, לשנות התנא דרך

וכו'*** ישר' קתני ***"והא" ישר'כצ"ל. קתני והא

ישר' אח לו ויש ממזרת מתיישבתשנשא אינה זו גירסא

ממזרוצ"ל אח לו ויש ישר' בת שנשא לאחיוישר' אסורה

בכל השוה לאו דהוי ממז' יבוא לא קתניומשום ממז'הדר

ישר אח לו ויש ממז' יבואשנשא לא משום לאחיו אסו' '

שמחקו ומה תני, והדר תני אלמא בכל השוה לאו דהוי ממז'

לברכה זכרונו במהרש"ל ותלוה בידם גדולה טעות בדפוס

העוה"ב. לחיי

לו] [הראויה כהנת לאו סוגרייםמאי בין שהוסיפו מה

נ"ל תש"ע שנת ועתה למוחקו. וצריך הוא דטעות נראה

דקאמר אהא עוד לתמוה יש לכאו' דהנה כך 'מאי'ליישבו

לכהו' כש' כשרה 'ומאי' כהנת תרילאו דמפרש דמשמע

והל"ל נינהו חדא באמת הא edkl'מילי dxyk 'yk e`l i`n

zpdk epiidcהא בה מתמהינן הוה הכי אמר הוה אי אלא ,

אמר לפי' לכהו' כשרה נמי כהנתישראלית לאו מאי

לו ראויהראויה דאין לכתחי' לכהן הראויה כלו' לכתחי'

לו מותרת ישראלית אבל כהן בת אלא לכתחילה לכהן

היה דאפשר מילי תרי והיינו כהנת מצא לא אם בדיעבד

והוא בישראלית מיירי ואכתי לכהונה כש' כשרה מאי לפרש

מיירי לא וגם לכהונה כש' היינו דכשרה לטעון רוצה

והיה ראויה, דהיא בכהנת אלא כשרה נמי דהיא בישראלית

לכהונה כש' כשרה מאי מינייהו בחדא רק לדחותו יכול הגמ'

אלא לכהן דראויה בכהנת מיירי לא אבל כדקאמרת

בתרוייהו ליה דחי מיהו לו דמות' ישראל'בישראלית לא

לקהל כש' כשרה דחיומאי בתרוייהו לדחותו דיכול דכיון

*** הש"ס. דרך שכן בתרוייהו לקהלליה פסול דהוא מכלל

*** לבעליהן. מותרות גבי ליה קת' "כדאיתיה"ואמאי הא

"כדאיתיה" גורסיןוהא היינו וכן הש"ס בכל וכן כצ"ל

זצ"ל. הרב לפני

נחמן "רב" בר ובב"ברבין ע"א קז בב"מ הוא וכן כצ"ל

תרכט רמז אמור פר' ובילקו"ש הכא ברי"ף הוא וכן ע"ב קד

*** הידוע. נחמן רב של בנו והוא זונה, אשה dpefד"ה dy`

dllgeיקחו dy`nלא dyexb dy`eיקחו תרילא לי למה

ביה קרינן חד אלא יקחו' יקחּו'לא הכהניםלא את להזהיר ִָ

וחד פסולות יּקחּומלישא ע"ילא מוזהרת שהאשה מלמד ָֻ

ס"דהאיש והשתא להנשא. שלא הנשים את להזהיר כלו'

דקרא ואע"ג לפסו' להנשא שלא הכשרות את להז' דה"ק

קאי דקרא דדרשא וסבר דמותיב האי קטעי בפסולות מיירי

קת' דבבריי' קטעי ועוד מוזהרתבכשרות, שהאשה מלמד

האיש ידי' נמי'על האשה מוזהר שהאיש דע"י משמע

וסבר דבריי' לישנא דייק לא והוא רבא ליה כדתריץ מוזהרת

לפסול. להנשא שלא האיש' 'על היינו האיש' ידי ד'על

"מוזהרת"*** לא "נמי" היא וכו' מוזהרת "נמי" היא

וברא"ש. וברי"ף הנ"ל בילקו"ש הוא וכן כצ"ל

נפקא מהכא ***האצ"ל"והא" יעשו. כי אשה או איש

האדם חטאות ולמהמכל חבירו את בגוזל מדבר זה מקרא

במי אלא מיירי לא הא האדם' חטאות 'מכל יעשו כי בו כתב

החטאות כל על שעבר במי ולא בלבד גזל איסור על שעבר

אלא שבתורה, לכלוהעוונות לאיש אשה הכ' השוה

שבתו זכרעונשין בלשון התורה שכל אע"ג לך לומר '

כגון `enנאמרה alga icb lyaz `l'תבשלי 'לא כתב ולא

darezוכן lk lk`z `lבין מדבר תאכלי' 'לא כתב ולא

שבתורה' עונשין 'לכל מדקאמר וא"ת לאשה. בין לאיש



eaydnlg`eתלג ע"א פה

במצוה דווקא אשהמשמע הכתוב השוה עונש בה דאית

(עיין לעשה הניתק לאו כגון עונש בה שאין מצוה אבל לאיש

האשה אין עליהן לוקין שאין מצות שאר וכן ע"א) יז מכות

עונש בה דאין אע"ג תעשה לא מצות דכל ונ"ל לאיש. שוה

יש נמי עשה מצוות ואפי' שמים בידי עונש בה יש אדם בידי

כו) כז (דברים בתורה העונש וכתוב שמים בידי עונש בה

mze` zeyrl z`fd dxezd ixac z` miwi `l xy` xex`

דקא' הא שבתוולפיכך עונשין עשהלכל מצוות אפי' היינו '

לה יליף גרמן שהזמן עשה ממצות פטורה שהאשה ומה

אחרת. בדרך פירש ורש"י מקראי. ע"א) (לד בקדו'

בכל*** השוה לאו אוהו"א איש בה דכתיב פרשה דההיא

בכל. דשוה מיירי דגזל בלאו אשה

ד"ה להתייבםרש"י "ליה" חזיא וכו' כצ"ל.דוקא

להו***ד"ה "דהוו" ומשניה ***ד"המראשונה כצ"ל.

כי ***ד"ה"נסוב" "בה"כצ"ל. קרינן ולא וכו' גיורת

***ד"השלישי כשרותכצ"ל. הוזהרו דלא וכו' ההוא

מלינשא ***בא"ד"כהנות" לחלליןכצ"ל. לפסולין

בישראל הםשמות' לישראל פסולין לאו דקא' פסולין כלו'

בישר' לבוא מותרין אבל לכהונה פסו' אלא בקהל דאסורין

שהגיה "בישראליות"ומי ***ד"השמותרין דק. מאילא

כהן לן "וקמשמע" לכהונה כש' מהכש' כלו' כצ"ל

כל דכהן להשמיענו באה לכהו' כשרה לכהנת קוראת שהמש'

כהן בת דוקא דלכתחי' ישר' בת ישא לא כהן בת שמוצא זמן

כתוב היה המעתיק לפני לכהו', לןכשרה שהואוק' וסבר

לן אלאוקיימא לןואינו ***ד"הוקמשמע וכו'. רבא אמר

"תשאנו" שצ"לשלא לונ"ל ***ד"התנשא וכו'. לאו

בישר "נוהג" כצ"ל.שאין '

הואתוד"ה וכו' "נישואין" תנא האי קס' תימא וכי

פריך וכו' איסור "חייל" נפצע וכו' הכי "דאמרינן"

מגופה כצ"ל."ליה"

אורחייהו'ד"ה כי 'נסוב אי כה"ג נקט ומשו"ה וכו' אי

ונסוב' 'אפוך ר"יאי שיטת דלפי רבים ikלשון aeqp' i`

odinail zexeq`e odilral zexzen 'ediigxe`קאי לא

אסורה ישראלית שהיא שלישי אשת רק אלא אתרוייהו

וכן odilralליבמה 'eq`e odinail 'zen 'aeqpe jet`' i`eלא

קשיא ישרא' שנשא שני מצרי אאשת רק אלא אתרוייהו קאי

וכו' נסיב אי יחיד לשון למינקט הל"ל רבים לשון נקט אמאי

תירוץ ונסיב. אפיך בחדאי מילתא כולה למינקט מצי דלא

וכו' 'אפיךגברא ואי וכו' 'אורחיה' כי 'נסיב' אי אמר הוה אי

רישא אלא כן ואינו גברא בחד דקאי משמע הוה וכו' ונסיב'

שני. באשת וסיפא שלישי באשת מיירי

"ענייני"ד"ה שני ששונה מקום דבכל ועוד וכו' אלא

כגוןאלו שאיןכצ"ל ואלו שיש הואואלו .משיירהרי

ע"א "הוא"גמ'פה בכל שוה שאין דלאו טו' והרי

***וטעמא ליהכצ"ל. איצטריכא קיחה איכאא"ד כלו'

לעיל ליה אקשי כי axדאמרי xn` i"xcn `wtp `kdn `de

`wtpמשנינן eke'לא lka deyd e`l `"ed `iddn i`אלא

וכו'משנינן ס"ד ליה איצטרי' .קיחה

אבין בר אידי דרב הונאלאתריה ורב ר"פ של רבם הוא

היה לא שעה ובאותה ע"א לה בפס' כדאמר דר"י בריה

בדבר תלמידיו שנחלקו וכיון תלמידיו את ושאלו בעירו

כדאמרהמ שיכריע לפניו ובאו שחזר עד לקמיהתינו אתו

ב"א אידי ***דרב וכו'. לויים כהנים מבבל עלו יוחסין י'

ישראליצ"ל לויי נתיניכהני וממזרי חרורי גרי חללי

ואסופי מ"ששתוקי עיין במשנה נשנו ארמי בלשון כולם כי

*** ע"א. סט לקדו' בחידושנו "לחללי"בזה כהנות ואילו

קת' ***לא וכו'כצ"ל. אמר הכי דרדקי להו אמר

לאמת, כיוונו לא דתרוייהו משמע דרדקי לתרוייהו מדקאמר

דר"י בריה הונא רב דאמר eke'והא iaqp ipdc `kid lk

הכי לאו לחללי מות' דכהנות בודאות דידע לכאו' ומשמע

משנה מההיא קא"ל והכי בא ר"פ ראיית לדחות אלא הוא

אבל וכו' נסבי דהני היכא כל דדלמא ראיה להביא לך אין

לחללי. מותרות דכהנות בודאות ידע לא

לא או מיבם כתו' לה יש ליבם שניה ולא לבעל שניה

בבי ג' קת' ene'במשנה lral 'eq` mail dipy `le lral dipy

dipy ,lral 'ene mail 'eq` lral dipy `le mail dipy ,mail

dfle dfl 'eq` dfle dfl'קת בבי ג' הני l`ובתר dl oi`

'eke daezkתניינא אבבא וכן תליתאה אבבא דקאי ופשיטא

שימהר כדי כתובה לה שאין פשיטא ליבם דאסו' דכיון

לא או קמאה אבבא נמי קאי אי ליה ומספקא להוציאה

דגרסינן סבר dlדהשתא 'oi`e'אדלעיל רק דקאי ומשמע

וגרס' בבי אכולהו דקאי ששת רב ומתרץ dlמיניה, 'oi`'.

לה*** לית הרא' בעלה נכסי על כתו' מר דאמר כיון

לבעל דשניה והאי ממנו שתצא כדי דקנסוה דטעמא ואע"ג

אשה מ"מ מיבם שתצא רבנן בעו לא ודאי ליבם שניה ואינה

בעלה ימות שאם יודעת אם לו שניה שהיא לבעל שנישאת
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תמהר לו מותרת שהיא מיבם אפי' כתובה לה תהיה לא

מיבם כתובה לה היה אם אבל לו שאסורה מבעלה לצאת

מבעלה. תצא לא מראאולי לה לית דאילו כיון דל' 'או

משני רב' לה מראשוןתקינו לה לית שנא דלא ס"ד השתא

שקנסוה משום מרא' לה לית ל"ש נכסים לו שאין משום

אית מ"מ עבירה עמו שעשתה מפני ממנו לה יהא שלא רבנן

ליבם שניה ולא לבעל דשניה האי הלכך משני, להלה אית

משני גביא הא מראשון לה דקנסינן אמרת דאי מראשון

את אלא עבירה שעשתה אותה קונסים אנו שאין ונמצא

דתקינו דאע"ג ששת רב ומשני עבירה. עשה שלא היבם

לה כשאין אלא זה אין משני גביא מראשון לה לית דאי רבנן

מראשון לה אין אם אבל נכסים לו שאין משום מראשון

משני. נמי לה לית רבנן שקנסוה קנס מחמת

מיבם לה דאית דאי' האdinzaפירש"ימכלל תמיה ואני

דאיכא הוא הכי נמי דלמסקנא קביעה אלא היא תמיהה לאו

בפירוש"י. היא המעתיקים שתוספת ונ"ל מיבם, לה דאית

מדקת' הגמ' פירוש dlוכך oi` main 'it`דאית דאיכא ש"מ

בעלה נכסי על 'כתו' קת' בריי' דבההיא וכיון מיבם לה

ע"כ מרא' אלא גבו לא יבמות דכולהו ומשמע הראשון'

וכו' כתובתה קת' והכי מחס' ***חסורי כתו'. קת' והכי

לה תקינו מראשון' לה לית 'ואי הראשון בע' נכסי על

להיותמשני' שצריכה כמו זו בריי' לשון לסדר דקדק לא

בו שנויה להיות שצריכה העניין תוכן לך פירש אלא שנויה

תניא לא בריי' דודאי אע"ג בארמית סדרו הלשון אבל

הקודש. בלשון אלא בארמית

אין או מזונות להן יש הד' לכהן וחלו' גרו' לכ"ג אלמנה

מזונות במתני'להן קתני שניות le`דגבי 'ezk `l dl oi`

ze`la `le 'efn `le zexit'וחלו גרו' לכ"ג אלמנה גבי ואילו

קת' הד' daezkלכהן odl yiופירות כתובה להן יש קת' ולא

מזו'. ולא להו דאית הוא כתו' ש"מ ובלאות ומזונות

לה*** אית מזו' קאי והוצא כיוןבעמוד החברים פירשו

דלי רבנן קנסוה ודאי והוצא בעמוד כדידקאי מזוני לה ת

דדברי לקמן אמרינן הא לי וקשיא ממנו. לצאת שתמהר

דבעמוד כיון פירושו דהכי ונ"ל חיזוק, צריכין אין תורה

התורה פסקה דלא מזו' לה לית תורה מדין ודאי קאי והוצא

התורה שסמכה אצלו לקיימה לו שמותר לאשה אלא מזונות

י) כא (שמות דכתיב יחד ועונתה כסותה dzeqkשארה dx`y

rxbi `l dzpereבשארה חייב בעונתה שמותר מי לך לומר

*** ובכסותה. מזונותיה "בעלה"דהיינו שהלך צריכה לא

הים לב"דכצ"ללמדינת וצועקת בתשובה שבה היא ואפי'

ב"ד אין ויזוננה לה שמותר למי שתנשא כדי בעלה שיגרשנה

שיגרשנה אצלה להביאו מאייכולין ואכלה ואע"גולותה

כדפירשנו קאי והוצא בעמוד דהא לה לית ודאי דמדאורייתא

מ"מ נינהולעיל כתובה תנאי להמזוני חייב שאינו דבמקום

כתובה תנאי איכא מאחר ליזון יכולה ואינה מדאוריי' מזונות

לאחר לינשא רוצה אינה אם מותו אחר כגון לה חייב שיהא

הוא הרי מאחר ליזון יכולה שאינה ונמצא בעלה כבוד מחמת

בביתי יתבא תהא 'את בכתובה שכתוב כמו במזונותיה חייב

שמדאוריי' זו ואף ארמלותיך' מיגר ימי כל מנכסי ומתזנא

יכולה אינה והיא קאי והוצא דבעמוד במזונותיה חייב אינו

אחר לאיש ותנשא שיגרשנה כאן בעלה דאין מאחר ליזון

פירשה שלא ומה כתובה מתנאי במזונותיה חייב יהא ויזונה

ואתה כתו' לה שיש דפירשה משום הוא מזו' לה שיש המש'

לבד להסיק מזונייכול לה אית כתו' לה דלמא,מדאית או

לה אית ומיפק דלמשקל כתו'כתובה לה שיש שיודעת כיון

כתובתה בדמי שתזכה כדי להוציאה מזרזתו מזוניהיא

גביה תיעכב שלותהדלמא חוב וישלם שיחזור אחר שמא

בעלי ילך שוב מעט עוד תאמר כי ממנו תצא לא למזונותיה

כאן עד חובי וישלם בעלי ויבוא ואיזון ואלוה הים למדינת

פירשו והחברים ובינתי. דעתי קוצר לפי מזוניפירשתי

נינהו כתובה ואיתנאי לאשתו, האיש שחייב מזונות היינו

ומזונות נינהו דאוריי' לאשתו שחייב דמזו' כן לומר אפשר

בעלה מנכסי האשה שניזונית מזונות היינו כתובה תנאי שהם

ה"ב. אישות מהלכות פי"ב ברמב"ם עיין מותו אחר

א"ל דאמר יוחנןאית להרבי יש ואכלהתניא לותה אם

ר"י דברי את הגמ' דוחה חובה, לשלם הבעל האחייב

קאי והוצא הגמ'בעמוד מקשה מזו', לה שחייב יתכן ולא

זו קביעה להעל יש תניא הא מתרצתואלא ההיא, ת' כי

מיתה לחיילאחר זצ"ל א"ש הגרב"ץ ממורי שמעתי כך

חייב אינו ואכלה לותה שאם הגמ' מסקנת ולפי"ז העוה"ב,

הגמ' דרך דאין חדא טובא בהא לי וקשיא חובה. לשלם

ועוד עליו שחולק מי כשאין מסברא יוחנן רבי דברי לדחות

דקאי משמע ולא כדבריו משמע לה יש דקת' הבריי' שפשט

בעלה דכשהלך לעיל אמרינן הא קשה ועוד מיתה לאחר

בעמוד סברא האי אמרינן לא ואכלה ולותה הים למדינת

מהל' פכ"ד הרמב"ם הא ועו"ק לה אית מזונות קאי והוצא

חובה לשלם הבעל חייב ואכלה לותה דאם פסק ה"ד אישות

מפרשים ויש הגמ'. כמסקנת שלא שפסק דאמרונמצא אית
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יוחנןא"ל להרבי יש ר"אתניא ליה אמר בעמוד, הא

קאי למזונותיה,והוצא שלותה חוב לשלם חייב יהא והיאך

לר"א ר"י להא"ל יש התניא ר"אואלא א"ל ההיא, ת' כי

מיתה הואלאחר ר"א אלא לה דאין מסיק הגמ' לא ולפי"ז

לה דאית וסבר מדבריו בו חזר לא ר"י אבל הכי דמסיק

נ"ל ואין כתלמיד. ולא כהרב דהלכה כדבריו פסק והרמב"ם

ד dlדלישנא yi `ipz `d '`l`e'רק עמו דמסכים משמע

משמע ר"י השיבו מדלא ועוד הבריי' את ניישב היאך שואל

הרב דברי לדחות התלמיד דרך שאין ועוד עמו, דמסכים

מחמת בו יחזור ולמה בריי' על נסמך שר"י ועוד מסברא

לא' דמיירי משמע לא הבריי' לשון אדרבה התלמיד סברת

פירושו דהכי ונ"ל דאמרמיתה. ר"יאית לו שאמר אחר

לה' להר"אא"ל'לית יש ר"יתניא א"ל והו', בעמוד הא

ר"אקאי א"ל בתמיה, לה אית להמזוני יש הת' א"לואלא ,

מיתהר"י לא' ההיא תנ' ור"יכי לה לית סב' דר"י ואע"ג

הרמב"ם פסק הכי לה יש קת' דבריי' כיון דר"א רביה הוי

משמע לא דבריי' פשטא מיתה לא' לה אוקים דר"י דאע"ג

הכי.

"ובלאות" מזו' פיר' כתו' לה ***יש פסולהכצ"ל. והיא

פסול לכ"גוולדה אלמנה דיני כל לפרש שבא ס"ד השתא

פסולה שהיא נמי מפרש הילכך הדיוט לכהן וחלוצה גרושה

דמה דבריי' בסיפא מפרש אלעזר בן ר"ש אבל פסול, וולדה

לכהן וחלוצה וגרושה לכ"ג אלמנה אמרו מ"ט קאמר טעם

הו' והרי פסול' וולדה פסולה 'והיא משום כתו' לה יש הד'

שהאות פסול וולדה פסולה שהיא כלומר ש' בלשון משמשת

ד"ה ע"א ח לעיל בזה מ"ש עיין לשונות בכמה משמשת ו'

דקת' הא וכן צרות. כשרלאסור וולדה כשרה השתאוהיא

מ"ט קאמר טעם דמה מפרש ורשב"א קמ"ל דהלכתא ס"ד

זה כל כשר. וולדה כשרה שהיא משום כתובה לה אין

לרש"י אבל מקום וכל בתוד"ה ר"ת פירוש לפי פירשתי

כמו הוי לא רשב"א דקאמר פסול' והוא פסולה שהיא 'מפני

כשרה' והיא כשר 'הוא וכן דת"ק פסול' וולדה פסולה 'היא

דת"ק. כשר' וולדה כשרה 'היא כמו הוי לא רשב"א דקאמר

פירות*** "ולא" כתובה "להן" אין מד"ס שניות

מזו ברי"ף."ולא" הוא וכן כצ"ל '

ד"ה מלארש"י "דגמרינן" ***ד"הלא וכו'כצ"ל. ה"ג

וחללי "בחללות" ***ד"הכהני ואע"גכצ"ל. וכו' כיון

מראשון ***ד"ה"דהאי" משניכצ"ל. וכו' דלמא או

נמי ***ד"ה"והאי" מיבםכצ"ל. לה דאית דאיכא מכלל

***בא"דבתמיה בגמ'. מ"ש אפיעיין מדקת' לה 'אין

ומילת ***ד"המשמעכצ"ל שהרינמחקת. וכו' לה ויש

מעולם נישו' בה לו היה היתרלא בה לו היה לא כלו'

***ד"ה הן. נישו' נישואיו דודאי אע"ג וכןנישואין ה"ג

רשב"אוכו' בדברי שגרס מי ide`היה leqt "dcleey" iptn

eqtאלא כן דל"ג פירש"י לכך ת"ק כדברי והיינו '"`ed"

eqt `ide leqt.'

"אהדרניך"תוד"ה ובכהנת "בה" דקרינא וכו' אלמנה

***בא"ד "אינו"כצ"ל. לכ"ג אלמנה התם דאמר ולרבא

כצ"ל.חייב

פסולד"ה שהוא בקו' פי' וכו' אותהלעבודהוכל שנושא

***בא"דבעבירה "לישראל". ונתינה כצ"ל.ממזרת

לא***בא"ד הא וממ' עבד ה"ז דאמר ולר"א ופריך

ליה ועומדתמרגלא דפסולה מיפסלא לא דאיהי אע"ג אלמא

בעבודה שייך ואינו הוא דישר' בהכי מיפסיל לא נמי והוא

הוא אם כ"ש תרגילנו שלא כדי בכך די נפסל הולד ורק

מיפסלא. היא או מפסיל

ע"ב כתובהגמראפה אותו לשוןקנסו שייך מה תימה

אותה קנסו לא למיתני וה"ל כתובה נותן אדם כל הא קנסו

שלא כדי היא חכמים תקנת כתובה הא ועו"ק כדפירש"י,

שתהא בעינן ודאי לכ"ג ואלמנה להוציאה בעיניו קלה תהא

ונ"ל כתובה. לה תיקנו ולמה להוציאה בעיניו קלה

חייב ואינו לו שכשרה לאשה אלא תיקנו לא כתו' שכשתיקנו

לה תיקנו לא להוציאה דצריך לכ"ג אלמנה אבל להוציאה

בעיניו קלה תהא שלא כדי כתובה תקנת דעיקר כתו'

חכ' וכשראו להוציאה, קלה שתהא בעינן ודאי וזו להוציאה

כתובה לה יתחייב שלא כדי פסולה אשה לו מחפש שהוא

לקמן דקאמר והיינו כתובה אותו h"nקנסו xn`w mrh dn

`edy iptn 'ezk eze` eqpw dleqt `ide leqt `ed exn`

el `ypdl dlibxnכיון לו להינשא בתריה מיהדרא לא דאיהי

איהו אבל מיפסלה היא או עמה לריב ויבוא מיפסיל דאיהו

בתרה ומיהדר ודידה דידיה מפסילותא ליה איכפת לא

קנסוהו לפיכך כתובה לה שאין שמרויח לפי לו שתינשא

פסולות. אחר מחזר אינו והשתא כתו' מקוםשיתן וכל

כתובה אותה קנסו כשרה והיא כשר דמעיקרשהוא אע"ג

תקנת בכלל אינה להוציאה דחייב דכיון כתו' לה אין הדין

לו שהכניסה ברזל צאן דנכסי קנס לשון שייך כתובה

תקבלם, שלא וקנסוה הדין מעיקר שלה הוו בכתובתה
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אבל ומאתים מנה אלא קנסוה דלא דסברי והרמב"ם ולרי"ף

דפירות לומר יש נוטלתם בכתובתה לו שהכניסה נכסים

הוו הדין מעיקר בלאות וכן לו שהכניסה מנכסים שאכל

וזו לה לשלמם חייב וכשיוצאת לו מלוה שהיא כהלוואה

כיון דה"ק ס"ד דהשתא פירש ורש"י תטלם. שלא קנסוה

באשתו איש בוערת חמתם ממילא פסולה והיא פסול דהוא

ממנו שמוציאה עד מריבה לידי תמיד ובאין בבעלה ואשה

וכשמסיק אצלו, מתעכבת אינה דממילא קנסוה לא לפיכך

אחר פירוש הוי קאמר ומ"ט לה קתני רשב"א אחר דדבר

בעי לא אמאי א"כ פירושו על לי וקשיא השתא. דס"ד ממאי

ועוד דרשב"א לד"א דרשב"א קמא פירושא בין איכא מאי

אלא דרשב"א קמא ללישנא רבי בין איכא מאי בעי לא אמאי

וזו מרגילה הוא דזו משום דרשב"א טעמא השתא אף ודאי

*** ברשב"א. טעמי תרי וליכא מרגילתו אומרהיא רבי

חיזוק צריכין אין וד"ת ד"ת ישהללו לכ"ג אלמנה הלכך

מעיקר שלה דהוי בכתובתה לו שהכניסה מה היינו כתו' לה

ומאתים דמנה דטעמא לה אין ודאי ומאתים מנה אבל הדין

קלה שתהא בעינן וזו להוציאה בעיניו קלה תהא שלא כדי

אלמנה שאמרו מה דלרשב"א ארשב"א, רבי ופליג בעיניו.

חכמים דקנסוהו ומאתים מנה אפי' היינו כתובה לה יש לכ"ג

לקמן קבעי לרשב"א רבי בין איכא דודאי ואע"ג כדפירשנו.

איכא. מאי ד"ה לקמן מ"ש עיין לרשב"א רבי בין איכא מאי

מרגילה*** הוא" "זו אלמנהד"א ראית אם כצ"ל,

דכיון לו להנשא והסיתה הרגילה הוא מסתמא לכ"ג שנישאת

לו להנשא אחריו מחזרת אינה מעבודה מיפסיל דהוא

צערו מחמת עמה ומריב עליה כועס יהא זמן שאחר שיודעת

אינה ודאי מכהונה נפסלת שהיא כיון וכן מעבודה שנפסל

כתובתה דמרויח כיון איהו אבל לו להנשא אחריו מחזרת

בעיניו קלה תהא שלא משום אלא כתובה תיקנו שלא

ולא להוציאה בעיניו קלה שתהא בעינן הא וזו להוציאה

פסולה אחר מחזר הוא לפיכך כתובה תקנת בכלל היתה

כתובה. שיתן קנסוהו לפיכך כתובתה שירויח כדי וזוכמוה

מרגילתו היאהיא מסתמא מד"ס שניה שנשא מי ראית אם

וגם נפסלת שאינה דכיון לו להנשא אחריו וחיזרה הרגילתו

ומחזרת כתובה לה שאין לה איכפת לא נפסל אינו הוא

לו להנשא אחריה מחזר הוא דגם ואע"ג לו להנשא אחריו

יותר להנשא רוצה דאשה קי"ל ומרויח כתובה לה דאין

שמרויח להרגילה סיבה יש לאיש דהכא וכיון מהאיש

נפסלת אינה דהיא להרגילו סיבה יש נמי ולאשה כתובתה

להנשא שרוצה הרגילתו היא ודאי אמרינן נפסל אינו והוא

*** ממנו. "דאמרי"יותר לה(כצ"ל)איכא קת' רשב"א

וכו' אמרו מ"ט קאמר אמאיומ"ט לאיפלוגי אתי ולא

ברישא eke'דקאמר dleqt `ide leqt `edy iptnאלא

דקתני והא אתא טעמא `xg'לפרושי xac'משום לאו

דידיה טעמא אמר דרבי כיון אלא קאמר אחרינא דפירושא

אחר' 'דבר אמר לכך אחר טעם וקאמר עליה פליג ורשב"א

*** לרבי. ביחס ד"א להכלו' קתני רבי דאמרי" "ואיכא

וזו מרגילה הוא דזו משום דרשב"א טעמיה ודאי כלו' כצ"ל,

סבר דמתחי' לה קת' רבי ד"א מיהו לעיל כדפי' מרגילתו היא

דד"ס קנסו דרב' וכל חיזוק א"צ דד"ת קנסו לא דאוריי' כל

כתו' לה ואית היא דרב' חלוצה והא ליה וקשיא חיזוק צרי'

דרב' אבל חיזוק א"צ דד"ת קנסו לא דאורי' כל אמר הדר

מרגילתו היא ואם כתו' שיתן אותו קנסו מרגילה הוא אם

קנסוהו לפי' מרגילה הוא וחלוצה כתו' יתן שלא אותה קנסו

*** כתו'. "מדרבנן"שיתן מתרומה לה דפסיל כצ"לכיון

וי"ג תרומה. בכל פסולה היא מדרבנן דפסילפי' כיון

מדרבנן מו"ז,"זרעה" שבבית הש"ס בהגהות מצאתי וכן

ע"א. יג מכות הרמב"ן בחידושי כן מצאתי תש"ע שנת ועתה

רבי בין איכא eke'דאמרמאי z"c elldדאמרלרשב"א

'eke dlibxn `ed ef `"cלה קתני רבי לאו דד"א דמסתבר

ודאי הא וא"ת דרשב"א. טעמיה עיקר הוא דזה רשב"א אלא

דד"ת משום דטעמיה כיון דלרבי לרשב"א רבי בין איכא

מה היינו כתובה לה אית לכ"ג דאלמנה הא חיזוק א"צ

לה לית ודאי ומאתים מנה אבל ברזל צאן נכסי לו שהכניסה

בעיניו קלה תהא שלא כדי הוא ומאתים דמנה דטעמא

כיון ולרשב"א להוציאה, קלה שתהא בעינן וזו להוציאה

לה אית לכ"ג דאלמנה הא מרגילה דהוא משום דטעמא

דכיון ונ"ל לעיל. כדפירשנו ומאתים מנה אפי' היינו כתובה

קתני q"cדרבי 'ellde' z"c 'elld'הללו קתני לא ורשב"א

אלא מרגילתו היא והללו מרגילה 'efe'הוא dlibxn `ed 'ef'

ezlibxn `idאחרת אשה לרבות אתא דרבי הש"ס מדייק

את למעוטי אתא ורשב"א 'הללו' רבים לשון קת' לפיכך

קבעי ומשו"ה מרגילה הוא 'זו' קתני ולפיכך אשה אותה

לרשב"אהש"ס רבי בין איכא רבימאי בא אשה איזו

*** ממעטה. ורשב"א כתובה לה שיש ממזרתלרבות

ליה מרגלא היא הא וכו' לישר' li`edפירש"יונתינה

ick l`xyil `ypil `xcdne `gxh ezngn drexb dpi`e

drxf zelrdlממזרי הא לזרעה יש עילוי איזה ידעתי ולא
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כיון אלא זה לטעם צורך אין ומ"מ פסולן, אחר דהלך נינהו

חיזרה היא אמרינן תקנה לזרעם ויש מחמתו גרועה שאינה

מהאיש. יותר לינשא רוצה דאשה לו לינשא אחריו

ליה*** מרגלא היא הא וכו' משנישאת גרושתו מחזיר

ומסתמא בעיניו חן מצאה שלא מפני אלא גירשה לא דהוא

להחזירנה ירצה ולמה לשנואתה הוסיף לאחר שנישאה אחר

אלא נתגרשה לא מתחילה שאף לו לינשא רוצה היא אבל

*** ליהבע"כ. מרגלא היא הא וכו' לכ"ג שהאשהבעולה

מעבודה מיפסיל הוא הא וא"ת מהאיש. יותר לינשא רוצה

כדפירש"י ליה מרגלא לא איהי מיפסיל דאיהו היכא וכל

בעבירה אשה כשנושא אלא מעבודה נפסל דאינו ונ"ל לעיל,

נפסל אינו עשה אלא שאינה בעולה אבל תעשה לא של

*** בינייהומעבודה. איכא סוטתו ספק שגירשהמחזיר לא

לעיל דאמר ואיידי ממנה פרש שלא אלא xifgnוהחזירה

ediipia `ki` z`yipyn ezyexbהכא ezheqקאמר wtq xifgn

ediipia `ki`.ליה מרגלא היא הא וכו' סוטתו ספק מחזיר

דכתיב לתשמיש אליה ויקרב מפרישתו בו `jyiשיחזור l`e

jzweyzאבל ממנה פורש שבעלה מה לסבול יכולה ואינה

שסטתה בה שחושד עליה שכעסו לתשמיש מרגילה אינו הוא

אחר. עם

לכהןמשנה מאורסת ישר' מדרבנןבת בתרומה תאכל לא

אביה בבית כוס לה ימזגו שמא משום או סימפון משום

מדאוריי' לכהן יבם ושומרת מכהן מעוברת אבל וכו' ותשקנו

אכלה. מכהןלא אומעוברת מעוברת והניחה בעלה מת

*** אחר. בן ממנו לה ואין ונתעברה כהן עם בתזינתה וכן

לישר אכלהכהן לא בכולהו יבם ושומרת מעוברת מאורסת '

*** וכו'מדאוריי'. ללוי מאורסת ישראל לשמואלבת

ישר' בת לזרים אסור מעש"ר דאמר כר"מ לה דמוקים

חמירא דלא היא כספו דקניין אכלה מדאוריי' ללוי מאורסת

ומדרבנן לכהן מאורסת ישר' מבת ללוי מאורסת ישר' בת

ללוי יבם ושומרת מלוי מעוברת אבל אכלה דלא הוא

אוכלת אינה מאי דפירש ששת ולרב אכלה. לא מדאוריי'

מעוברת ללוי מאורסת הוו לתרום רשות נותנת אינה במעשר

אינן כלו' אכלי לא מדאוריי' כולהו ללוי יבם שומרת מלוי

דאמר דרבנא בריה ולמר המעש"ר. את לתרום רשות נותנות

לכהן מאורסת הגרנות בבית מעשר לה חולקין שאין לומר

אבל גרושה משום או יחוד משום גזירה מדרבנן אסורה

להן חולקין אין מדאוריי' ללוי יבם ושומרת מלוי מעוברת

הגרנות. בבית מעש"ר

וכו'גמ' זרה קפריךותהא iellאסיפא zqxe`n 'xyi za,

לזריםומשני אסו' מעש"ר דא' היא ר"מ מני וכיוןהא

אביה בבית כוס לה ימזגו שמא חיישי' לוי ארוסת אלא דאינה

ללוי יבם ושומרת מלוי ומעוברת סימפון משום או וכו'

מדאוריי'. אסורות

ד"ה דקנסוהרש"י "דהאי" הנשים וכו' כצ"ל.קנסו

דלא***ד"ה "כיון" שניה וזו וכו' הוא כצ"ל."זו"

יוחסין***ד"ה בי' "כדדריש" דרבנן וכו' כצ"ל.איכא

תמיד***ד"ה מקניטה" "שהוא לפי וכו' כצ"ל.ולרבי

"שתי"***ד"ה ונטמאה וכו' ***ד"הספק האכצ"ל.

מכהונה "ליפסלה" דלא ***ד"הוכו' וכו'כצ"ל. סוטה

לעיל "כדאמרינן" כצ"ל.לתרוצי

"להרגיזו"תוד"ה ויראה וכו' כצ"ל.ממזרת

כיוןד"ה "לר"ע" ליה קשיא ומאי וכו' כצ"ל.ולר"ע

שתיהד"ה בת לאו דגירשה דכי' וק' וכו' מתיא ולרבי

כדמוכח מפרשים"היא" התוס' heq'כצ"ל wtq xifgn

ediipia `ki`.'לגמ בפירושנו עיין והחזירה בגט שגירשה

ע"א לזריםלכהןנאכלתתרומהגמ'פו ומעשרולא

כלויללוינאכלראשון אוכל כהן אבל לזרים דבריולא

רש"יר"מ אבל לזרים. אסו' מעש"ר סבר דר"מ מפורש הרי

בגמ' דמסיק משום כן פירש odklלא s` epzep `ni` `l`

לפרש ונדחק באכילתו, ולא מיירי בנתינתו בריי' האי אלמא

אכילתה תרו' מה דתרו' דומיא מעשר אשמועי' דר"מ

ללוי כנתינתו אכילתו מעשר אף לזרים ולא לכהן כנתינתה

פשיטא הא לה קתני למאי תרומה הכי לאו דאי לזרים ולא

היתר לשון ר"א ליה מדקמהדר ועוד לכהן ניתנת דתרו'

אכילתו איסור כלו' איירי והיתר באיסור נמי דר"מ מכלל

באיסור איירי לא א"כ בנתינתו רק ר"מ מיירי אי אבל לזרים

ודבריו המעשר. את נותנין למי ממונות בדיני אלא והיתר

הגמ' שאמרה דכיון הם גדול xn`cדוחק `id n"x ipn `d

'eke `ipzc mixfl xeq` x"yrnמפורש הדבר שיהיה צריך

הדבר אין פירוש"י ולפי הגמ' ע"י מוסבר לפחות או בבריי'

ר"מ דרך דאין ועוד מפרשתו, הגמ' אין וגם בבריי' מפורש

מלשון רש"י שהוכיח מה ועוד בחידות, הלכה בבריי' ללמדנו

תימא לא מסקינן דהא ראיה אינו היתר לשון דקתני ר"א

אלא לכהן odklמתירו s` epzepהיתר לשון ר"א נקט ולא

אף נותנו דאימא רש"י דסבר לתרץ אפשר זו קושיא (מיהו
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במקומו ושנה בבריי' ששנינו מה את מחוק פירושו אין לכהן

אף מתירו בברייתא ששנינו מה פירושו אלא לכהן אף נותנו

בכך צורך דאין אני ואומר לכהן). אף נותנו פרשהו לכהן

באכילתו רק מיירי דר"מ ולאלכהןנאכלתתרומהכלל

שמואלללוינאכלומעש"רלזרים הוכיח ומכאן לזרים ולא

בברייתא שונים היו ועדיין לזרים מעש"ר אוסר דר"מ

לכהן מתירו דכולהראב"ע לכהן אכילתו מתיר ומשמע

דברי את כשהביאה הגמ' ורק מעש"ר באכילת מיירי ברייתא

ראב"ע דברי על הקשתה מהברייתא ראייתו ואת שמואל

xq`c o`n `ki`c llkn exiznותירצהodkl epzep `ni` `l`

בנתינתו אלא באכילתו מיירי לא ר"מ אף השתא ואומנם

לדברי וליתא לזרים אסור דמעש"ר ר"מ אמר לא ומעולם

סיפא. משום לקמן שמו' דברי נדחו ממילא מיהו שמואל

לכהן*** "אף" נותנו אימא תוספתאףמילתאלא

וצ"ל היא לכהןהמעתיקים וברשב"אנותנו ברמב"ן הוא וכן

יוחנן. א"ר ד"ה תרלו רמז אמור פר' בילקו"ש ועיין

דגמרא*** ע"א,משמאצ"ל"משמיה" סא בב"ק הוא וכן

ע"א נג וקדו' ע"א לג ושם ע"ב יד וביו' ע"א קטו בפס' אבל

פירש"ימשמאוצ"למשמיהגרס .eaxn eaxe eaxn law jk

n"x crפירש"י בקדו' ipaאבל ita dxebye 'nba drawp jk

c"nda*** לפרש. רגילין אשרוכך בנ"י מעשר את כי

תרומה לה' ולאירימו קיימינן דבמעשר קשיא 'תרומה'

לתרומה. מעשר להקיש אלא וכו'בתרומה תרומה מה אי

לחצאין. היקש מיתהאין "עליה" חייבין תרומה מה אי

דכתיבמיתהכצ"ל,וחומש מיתה חייב במזיד תרומה האוכל

ט) כב edellgi(ויקרא ik ea ezneמיירי תרומה ובאכילת

ליה ycwדסמיך lk`i `l xf lke,תרומהחומש האוכל

ועוד שאכל התרו' בשווי חולין פירות לכהן ליתן חייב בשוגג

יד) כב (ויקרא דכתיב sqieחומש dbbya ycw lk`i ik yi`e

ycwd z` odkl ozpe eilr eziying'הקדש 'את דקאמר הא

מעות מביא שאינו וקמ"ל חולין אלא קאמר ממש קדש לאו

תרו' נעשין והן פירות כגון קדש להיות הראוי דבר אלא

*** ע"א. נד בב"מ טובלכדאמר נמי מעש"ר הו"אאף

טבלה על חייבין מיתה אכילתה על שחייבין תרומה דוקא

שאין מעש"ר אבל תרומה חלק יש הטבל בכלל שהרי מיתה

יהא דלא מיתה טבלו על חייבין אין מיתה אכילתו על חייבין

מאכילת חמור יחד מעורבין וקדש חולין שהם טבל אכילת

מעש"ר דאף היקישא האי קמ"ל קדש שכולו עצמו המעשר

בו שיש משום בטבל מיתה החיוב טעם דאין למיתה טובל

ובזה יתב' הוא גזר כך אלא מיתה עליו שחייבין תרומה חלק

זה מטעם אי (ועוד תרומה מה ד"ה התוס' קושיית מתורצת

הטבל. עניין לבאר הארכתי ע"ב לח ובקדו' מעשרוכו') אף

טובל נמי טובלי"גראשון נמי מעשר מילתאף ומוחקין

כדתניאראשון עני ומע' שני מע' ואפי' טובל מעשר כל דהא

ועיין נ"ל וכן ה"ב מעשר מהל' פ"א בכס"מ הוא וכן לק'

*** הגר"א. ובהגהות מהתם אי האמורבתוד"ה שעריך מה

עני מעשר jixryaדכתיבלהלן elk`e dpnl`le mezil xbl

erayeבשנה' ביה דכת' משתעי השלישית דבשנה ועוד

*** מהתםהשלישית'. ואי "לאכול" תוכל לא רח' ואמר

וי"ג קנ"ג, ל"ת מצות לרמב"ם בסה"מ הוא וכן ואמרכצ"ל

מהתם ואי "תיכול" לא ***רח' רש"י. גרס מעשרוכן

נפקא מדר"י דטביל מילתראשון מוחקין ראשוןיש

*** לעיל. "אוקימתא"כדכתבנו אוקימתהצ"לבמאי

וכן ע"ב ד בערכ' הוא וכן אותה העמדת במה כלו' ה' ובמפיק

הש"ס. בכל צ"ל

לתרום רשות נותנת אינה דק' אוכלת אינה היהמאי אם

רשות לאחרים ליתן קופצת אינה ודאי לידה בעלה הלוי

לידה בעלה כשאין אבל ואוכלים תורם בעלה אלא לתרום

לאכול שתותר כדי לתרום לשלוחה רשות תתן היא הו"א

`zlkeקמ"ל dpi`,תאכל ולא לתרום רשות תתן לא כלו'

מיהו לתרום רשות נותנת אינה בפשטות למיתני ה"ל אומנם

רשות נתינת דאפיק דקרא לישנא למינקט מיהדר תנא האי

דכתיב אכילה בלשון mewnלתרום lka eze` mzlk`eוהיינו

אם ישראל דארוסת נ"ל לקמן. כדדריש לתרום רשות תתנו

הוא ממונו שהרי לתרום רשות נותנת זו הרי בעלה רצה

לאחרים תתן או תפריש והיא הפירות את לה להקנות ויכול

נותנת אינה בעלה רצה אפי' לוי ארוסת אבל לתרום, רשות

כתיב דבמעש"ר לתרום `mzרשות mewn lka eze` mzlk`e

mkziaeליתן שוים ששניהם לימד ונשותיהם הלויים כלו'

נותנת אינה ש"מ 'ביתכם' לוי לאשת ומדקרי לתרום רשות

לתרום לוירשות ארוסת אבל בביתו שהיא לוי נשואת אלא

זה דכל ונ"ל לתרום. רשות נותנת אינה אביה בבית שהיא

ללוי המאורסת לוי בת אבל ללוי המאורסת ישר' בבת דוקא

את הקב"ה כשנתן דהא בעלה רצה אם לתרום רשות נותנת

*** ולבנותיהן. להם נתנו ללוי "דרבנא"המעשר בריה מר

דסוףדרבינאצ"ל הידוע דרבינא בנו ואינו הש"ס, בכל וכן

ששת. דרב תלמידיה הרביעי מהדור אמורא הוא אלא הוראה
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ד"ה לכהןרש"י ***ד"התרומה הגמ'. בפירוש פירשנוהו

"בה" כתיב מיתה דהא וכו' תרומה ***ד"המה כצ"ל.

לוי בת במעשר אכלה לא מי לוי בת ומילתגרושה כצ"ל

***ד"האמאי ה"ננמחקת. מעשר לגבי וכו' וליטעמיך

בפרק כצ"ל."קשיא"

דאסורהתוד"ה בתרומה היינו וכו' ללויאכילתותרומה

לכהן נמיושריא מיירי תרומה דגבי דכיון תמוהים דבריהם

נמי מיירי במעשר אף מסתמא א"כ לזרים אכילתו באיסור

***בא"ד אכילתו. ר"מבאיסור בדברי בהדיא דגרסינן

לזרים ואסור" "ללוי ראשון כצ"ל."ומעשר"

לר"מד"ה טובא קדים וכו' אלעזר חבירורבי ראב"ע

לא טובא ליה קדים דראב"ע וכיון דר"ע תלמיד ור"מ דר"ע

מסדר היה לא עליו חולק היה אם ואף עליו חולק ר"מ היה

הוא סתם ר"א אלא ראב"ע, לד' ר"מ דברי מקדים הבריי'

דר"מ. חבירו שמוע בן ר"א דהיינו

כתיבאד"ה וכו' הופרשה "כשלא" בקונטרס וכו' מה

וקשה כצ"ל."בה"

"מקישינן"ד"ה לא אשכחן דלא וכו' כצ"ל.אף

ששתד"ה "דרב" ואר"י וכו' כצ"ל.מאי

ע"ב דר"עגמ'פו "טעמיה" ***מאי הלויםכצ"ל. ואל

אליהם ואמרת יליףתדבר 'הלוים' מדכתיב אומרים יש

מקמי מדכ' ללמוד ה"ל דא"כ ואינו, קרא. משתעי דבלוים

כד) יח (במד' izzpהכי 'exz 'dl enixi xy` i"pa xyrn z` ik

dlgpl miellטעמיה לפרושי ע"א לעיל דאייתי קרא (והיינו

לו היה דא"כ ועוד מעשר, דנתינת קרא עיקר דהוא דר"מ)

דקרא רישא רק תדברלהביא הלוים האריךואל ואמאי

סיפא גם אליהםלאתויי ללויםואמרת ד'נתתי דמקרא ונ"ל .

דר"ע עליה דפליג לראב"ע אפי' דהא יליף מצי לא לנחלה'

אם רק ללוי המעשר עיקר לכהן אף מעשר דנותנין וסבר

דהא לוים מיקרו נמי דכהנים דפשיטא ועוד לכהן נותן רוצה

מדכ' אבל הם, לוי תדברמשבט הלוים ואמרתוכפילואל

***'אליהם' כהנים. ולא לוים אתא למעוטי בעשריםש"מ

לוים כהנים נקראו מקומות מתנותוארבעה כ"ד כנגד

פירש לא מתנות שבכמה לפי לכהנים, שכולם לומר כהונה

יב) יג (שמות כתיב בכור בפרשת כגון לכהנים שהם בהם

'dl mgx xht lk zxardeאדם יכול לכהן שיתננו פירש ולא

לו ואין שמים לעבודת מוקדש הוא שאף ללוי אתננו לומר

כ"ד כל לומר מקומות בכ"ד לוים לכהנים קרא לפיכך משלו

והיינו יחד ולוי כהן שנקרא למי אלא נותן אינך מתנות

הוא כהונה מתנות מכ"ד מעשר דאף ראב"ע וסבר כהנים.

*** מעשר. תרומת בכלל מקוםשהוא בכל אותו ואכלתם

אלא בירושלים לאוכלו חייבין אינכם לומר כוונתו לכאו'

אותו ואכלתם לומר צריך היה וא"כ תאכלוהו מקום בכל

אומר לירוש' חוץ אף תאכלוהו לומר שכשרוצה 'בשעריכם'

כא) יב (דברים תאוה בשר גבי כדכתיב שעריך zlk`eבכל

jytp ze` lka jixryaמקוםומדכתב אפילובכל ש"מ

אסור דהא הקברות בבית לאכלו יכול אין וכהן טמא. במקום

ע הוא דאם ואע"ג עצמו, לטמא משבעתלו אחד בקבורת סוק

בבה"ק לאכלו יכול מיקרי לא לבה"ק ליכנס לו מותר קרוביו

וליכנס קרובו להמית יכול אינו מעשר לו נתנו אם דהא

להכנס שיכול ומה המעשר. את שם ולאכול בהיתר לבה"ק

לא המעשר את שם ולאכול באויר הפורחת בתיבה לבה"ק

*** עצמה. בפני ברשות אלא בבה"ק אוכל האואידךחשיב

לומר 'שעריך' בכל כתב ולא 'מקום' בכל היכאדכתב כל

חומה בעי דלא להדבעי שיש עיר משמע 'שעריך' דבכל

חומה. בלא שערים דאין הגוףחומה בטומאת ליה אכיל ואי

לקי אםלא עצמו ולטמא לבה"ק ליכנס לו דאסור דאע"ג

הגוף, בטומאת לכתחי' מעש"ר לאכול לו מותר נטמא כבר

כתב mewnולכך lkaונטמאת לבה"ק נכנסת כבר אם כלו'

ויזו משם שתצא עד מעש"ר מאכילת להמנע צריך אינך

*** שם. אוכלו אלא ותטבול גינתאעליך סמוךההיא היתה

ע"א לט קדו' (עיין הלומדים לאכילת ומתוקנת המדרש לבית

תרביצא), ד"ה רש"י ע"א נז ובר' לגינתא ד"ה דהוהרש"י

מינה מעש"ר ראב"ע וכשהיושקיל בבהמ"ד לומד היה

ואוכל. מעש"ר ממנה לוקח היה לאכול מהלימוד אזלפוסקין

אהדריה קבריסיבבר"ע לבי בהלפתחא ליכנס והרוצה

ואסור. היה כהן וראב"ע ביה"ק דרך ליכנס אמרצריך

בתרמילוראב"ע בתוךעקיבא מהבית מזונות עמו מביא

וכשפוסק צאן רועה שהיה מזמן רגיל היה כך כי תרמילו

לו מזומנין מזונותיו לאכילה חיילימודו זמןואנא כל בתמיה

את מבין הוא אין לו מזומנין ומזונותיו בתרמילו שר"ע

אילו ההיא הגינה באכילת נפשי להחיות יתנני ולא רעבוני

תוקף מבין היה כמוני נרעב והיה לו מזומנין מזונותיו היו לא

להרעיבני. כן עושה היה ולא רעב של צער

במעשר לוים קנסם.קנסו וסביאעזרא "יונתן" רבי

גרס קלב שאי' קרח פר' דר"א יוחנןבשאילתות הוארבי וכן
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יוחנן רבי מקום דבכל מסתבר וכן כה, פרק ופרח בכפתור

וסביא יוחנן רבי הגמ' אומרת ופעמים סביא עם דפליג הוא

*** תרוייהו. ללויםדאמרי קנסינהו כהנים בתמיהמשום

יחד, מעש"ר נוטלין ולוים כהנים שיהיו לתקוני ה"ל

הוה לא יחד ולוים כהנים נוטלין תורה מדין דאמר ולראב"ע

בימי בין טהרתן בימי בין כהנים דממילא כלל לתקוני להו

אלא לאקשויי מצי הוה הלוים. עם מעש"ר נוטלין טומאתן

לשון מאי טומאתן בימי כהנים עליו שיסמכו כדי 'eqpw'למ"ד

xyrna mielהוא כהנים תקנת אלא כלל הוא קנס לאו הא

הלשון. מן ולא העניין מעצם טפי שפיר ליה פריך ומ"מ

עלו*** שלא "קנסינהו" עלמא כולי וי"גאלא אלאכצ"ל

עלו שלא עלמא מילתכולי ***קנסאומוחקין קנסא.

במעשרלענייםדמעשר שני מעשר מחליפין וו' ג' דבשנה

*** בעניים. שייך מעשר אלמא ענייםעני טומ' בימי כה'

חוליןנינהו זוז מאתים לו שאין ובלבד מעש"ר נוטל וכהן

מ"ח) פ"ח (פאה hwlדתנן lehi `l fef miz`n el yiy in

ipr 'rne d`te dgkyנינהו עניים טומ' בימי כהנים ולמ"ד .

*** לעניים. או לכה' או מעשר ליתן קנסאיכול למ"ד בש'

יותרוכו' נכונה גירסא היא עגולות בסוגריים שנדפס מה

לרש"י. בפירושנו ועיין כן גרס דרש"י אע"ג בגליון מהנדפס

קא*** קנסא(כצ"ל)אי בתורת כעניאתית עכשיו שאתה

זוז מאתים ללמוד שבאת במקום כאן עמך שאין איתמכיון

חלוקה,לך בתורת אתית קא הרבהואי ממון כאן עמך שיש

בין ללוי הוי מדינא דמעשר אתה סבור רק עמך שהבאת

עני. בין עשיר

שם בעםונחנה ואבינה שלשה הדרךימים מן ימים ג' נחו

מבולבלת אדם של דעתו ימים ג' שכל יחוסם בדק ואח"כ

ע"א. סה בעיר' כדאמר הדרך מן בעםעליו תבונהואבינה

והיו ואינם כהנים שהם שטענו היו כי לייחסם צריך היה

מיוחסין ישראלים שהם שטענו והיו ואינם לוים שהם שטענו

האמיתי. יחוסו כפי ואחד אחד כל ייחס והוא ומבניואינם

מצאתי לא בחרבןשםלוי שגלו שבשעה מפני אומרים יש

לוי בני נשבעו הראשון ipiniהבית gkyz 'yexi jgky` m`

ikxkf` `l m` ikgl ipeyl waczבבבל באפר שישבו נשבעו

דכתיב מיירי לוי ובבני ביהמ"ק שיבנה עד משם יזוזו ולא

הכי ebe'מקמי oeiv xiyn epl exiyעזרא עם עלו לא לפיכך

בניית כשסיימו ואכן ונעלה נקומה ביהמ"ק כשיבנה ואמרו

לקנסם עזרא צריך היה למה עלו לא דאי הלוים עלו ביהמ"ק

ועוד לקבלו שם אינם ממילא הא המעש"ר את יקבלו שלא

ע"א) (סט בקדו' תנן eke'הא iiel ipdk laan elr oiqgei 'i.

ומנגנים שרים היו שגלו לוים של בניהם שכבר אומרים ויש

בחצרות תענוגותיהם לעזוב רצו ולא המלכים בחצרות

המלכים בחצרות שרים וכשהיו ירושלימה ולעלות מלכים

ולחניהם ביהמ"ק שירי את המזרח יושבי הגויים מהם למדו

*** כידוע. הערבים של המקמא"ת שורש מןומכאן אלא

מאודהלוים דק רגש הקב"ה בהם נטע לשיר שצריכין לפי

ממנים היו לא הם דרגישים וכיון רגש צריך לשיר כי

ברחמים. בם וינהגו ישראל על שיחוסו מהם אלא שוטרים

מישראל*** עלו.אלא שלא על הלוים את קנס עזרא

בראשיכם הרבים ושוטרים בדה"ישנאמר דכתיב הא

mkiptl mield mixheyeקרינןmkiy`xa miaxd mixheyeוהוי

ואח"כ הלויים מן שוטרים מעמידין היו שמתחילה וכתיב קרי

זה מקרא הסופרים תקנו מישראל ממנים והיו כשהעבירום

קרי בצדו mkiy`xaוכתבו miaxd mixheyeבספרי ואומנם .

היה, שלהם בספרים אבל וכתיב קרי התם ליכא שלנו התנ"ך

של תנ"ך ספרי בין יש שינויים כמה כי בזה תתמה ואל

שמיוסדים שלנו תנ"ך לספרי לברכה זכרונם בבל אמוראי

אשר בן משה בן ואהרן ישראל ארץ חכמי מסורת ע"פ

יג) א (דב' לפסוק הגמ' כוונת כי התו"י בזה ומ"ש בראשם.

mniy`e mkihayl mirecie mipeape minkg miyp` mkl ead

mkiy`xaורב נאמר משה בימי זה דפסוק כן לומר אפשר אי

קאמר מישרחסדא אלא מעמידין אין משמע'עכשיו' ואין '

משה. בימי שכוונתו בראשיכםכלל הרבים ִָָושוטרים

היו כי ישראל עם מריבים היו לא שוטרים הלוים כשהיו

אבל לעיל שכתבנו כמו עליהם ומרחמים וחסים להם רגישים

עמהם רבים היו מישר' שוטרים תחתם ומינו כשהעבירום

ריבוי דלשון שפירש"י מה ולפי קשה, ביד עמהם ונוהגין

לנקדו צריך הוא מרש"יהרּביםאוכלוסין שאינו נ"ל מיהו ִַָ

למסכת פירוש"י כי לך ביארתי וכבר המעתיקים תוספת אלא

שרצו. מה כל בו והוסיפו מעתיקים בידי הרבה שובש יבמות

במעשרבמשנה תאכל ללוי (פהניסת לעי' דאמר לר"נ

מתני' במעשר' תאכל 'לא ללוי מאורסת ישר' בת גבי ע"ב)

כיון דהכא שפיר אתי לזרים אסור מעש"ר דאמר היא ר"מ

ימזגו שמא משום למיגזר וליכא היא זרה לאו ללוי דניסת

(לעיל דאמר דרבנא בריה ולמר סימפון. משום ולא וכו' לה

בבית לה חולקין שאין פירושו במעשר' תאכל 'לא ע"א) פו

דקת' הכא במעשרהגרנות תאכל ללוי הויניסת ע"כ

לה חולקין אין ניסת אפי' ודאי דהא ממש דאוכלת כפשוטו
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כדאמר נשואה ל"ש ארוסה שנא לא דבהא הגרנות בבית

במעשר' תאכל 'לא ע"א) פו (לעי' דאמר ולר"ש לעי'.

דקתני הכא לתרום רשות נותנת אינה ללויפירושו ניסת

במעשר לתרוםתאכל רשות ליתן הותרה דניסת כיון פי'

בסיפ' דקת' הא מיהו לעי', תאכלכדאמר לא לישר' ניסת

במע' ולא בתרו' אינהלא לישר' דניסת כיון הא קשיא

רשות נותנת דאינה לאשמוע' איצט' ואמאי מעשר מקבלת

ממה מעשר בידה שהיה כגון וצ"ל המעשר, מן לתרום

לאוכלו דמותרת דאע"ג וקמ"ל לישר' שניסת קודם שקבלה

מעשר. מאותו לתרום רשות נותנת אינה מ"מ

ד"ה משוםרש"י לאו "דראב"ע" דטעמא וכו' מפני

***ד"ה קנסאכצ"ל. למ"ד וכו' אהדריה מ"ט ר"ע אלא

קפריך הגמ'לכהנים eke'דמלשון h"n r"x `l`משמע

תנא דהוי לר"ע קפריך לכהנים קנסא דסבר אמורא דמההוא

ובאמת מדוייקת הלשון דאין לפרש רש"י הוצרך לפיכך

גירסת ולפי לכהנים, קנסא דסבר אמורא לההוא פריך מר"ע

יותר. מדוייקת הלשון הדפוס

בעזראתוד"ה מצינו וכו' ורגיליןמפני לט י בנחמיה הוא

עזרא. נחמיה לספר לקרוא אהרןהראשונים בן הכהן והיה

הלוים "בעשר" הלוים ***בא"דעם מדכתיבכצ"ל.

***בא"ד י. ג שםבמלאכי לתת עז' שתיקן לשכה הוא

שלאתרו ותיקן לשכה תיקן חזקי' דכבר כלל מוכרח אינו '

יא) לא ב (דבה"י כדכ' בלשכה אלא ומעשר התרו' את יתנו

'exzd z` e`iaie epikie 'd ziaa zekyl oikdl 'iwfgi xn`ie

'ebe 'rndeמעשר שיתנו רצה ולא עכו"ם לוים שהיו מפני

ללשכות המע' את מביאין היו לפי' כשרים ללוים אלא

ע"ב כג מכ' עיין הכשרים ללוים מהם מחלקין היו והממונים

כן. התוס' פירשו לא זה ומפני מעשר והבאת ד"ה רש"י

ע"א מנלןגמ'פז בנה משום אכלה דאכלהדהדרא הא

מדכתיב ליה ילפינן בנה englaמשום elk`i md ezia cilie

והתם יאכילו ביה בביתוeziaקרי שהיא זמן כל משמע כתיב

האיש אותו מת אפי' אחר לאיש וניסת ביתו עזבה אם אבל

בעלה שמת כהן דבבת משום נראה ולי לאכול. חוזרת אינה

אביה' בית אל 'ושבה כתיב בתרומה לאכול וחוזרת הישראל

הראשון מבעלה לה שיש ולד בשביל אוכלת שהיתה והאי

בעלה אם אפילו ומת ללוי או לישראל ניסת אם הא הכהן

משום לביתו לחזור יכולה אינה חי עודנו הכהן l`הראשון

dy`l el zeidl dzgwl aeyl dgly xy` oey`xd dlra lkei.

הוא*** יתירא קרא ובת כוליהוי"גכולהצ"ל"כולא"

ברש"י. הוא וכן

לחםמלחם מקצת למידרש אלא תאכל אביה 'בלחם' הל"ל

לחםאוכלת כל ***ולא אתאאימא. 'מלחם' דכתב דהאי

נדלאשמוע' להפרת זהפרט לחם תאכל שלא נדרה שאם '

אינה אעפ"כ נדרה לה והפר אביה וחזר אביה לה שפרס

להפרת אביה תחת דאינה בו שנדרה לחם אותו אוכלת

נדרים.

עליה יקום "וגו'" וגרושה אלמנה ונדר דבר"י דתנא

*** אבכצ"ל. מכלל מוצ' להפרוהלא לאב שיש זכות דגבי

בהדיא כתיב dixerpaנד' 'dia` ziaa'שהיא זמן כל מש'

כבר נתג' או ונתאלמנה לאיש ניסת ואם אביה בבית רווקה

נדריה, להפר זכות בה לו בעלאין מכלל בעלומוצ' דגבי

yi`lכתיב didz eid m`eנתגרשה ואם לו שנשואה זמן כל

נד'. להפר זכותו פקעה dilrממנו mewi 'exbe dpnl` xcpeגבי

הו"א אלא מת דבעלה נדריה מיפר דבעלה הו"א ליכא אלמ'

פשיטא הגמ' וקבעי מיפר דאינו וקמ"ל נדריה מיפר דאביה

אב מכלל מוצ' אווהלא אביה דאו הו"א גרושה גבי אבל

אלא מפירין דאין קרא וקמ"ל נדריה מפירין dilrבעלה mewi

ו פשיטא הבריי' מכללוקבעי ומוצ' אב מכלל מוצ' הלא

***בעל בית. או זו של אביה בית בה קורא אני היאך

זו של הפרתבעלה בהדיאדגבי בית כתיב דאב נדרים

dixerpa dia` 'ziaa'בית כתיב נמי דבעל נדרים הפרת וגבי

dxcpדכתיב dy` 'zia' m`eשיצאה בדרך שהיא והשתא

מהי יודע איני בעלה לבית נכנסה לא ועדיין אביה מבית

זו של אביה בית בה קורא אני נכנסההיאך שלא זמן שכל

להפר יכול ואביה אביה בית אלא בית לה אין בעלה לבית

זונדריה של בעלה בית הבעלאו שלוחי בידי שהיא דכיון

בעלה ואף נדריה להפר יכול אביה ואין בעלה כבבית חשיבא

*** גירשה. או מת דהא נדריה מיפר לךאינו לומר "אלא"

נמחקת.אלאמילת

לאביה הקנוי ע"א.לחם נג בקדו' כדאמר אשה בו לקדש

זכו קא גבוה דמשלחן ושוק לחזה לקדשפרט יכולין ואין

*** ע"ב. נב התם כדתנן אשה שאתךבו בזמן אתך ובנותיך

דאי מעולם, ביתך את עזבה שלא אתך היא ומתמיד מאז

וחזרה ונתגרשה ניסת ואפי' שאתך כל למימר אתא 'אתך'
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שנתגרשה דכיון ידענא ואנא מיניה קרא לשתוק א"כ לביתך

כהונה אכילות לכל אביה לבית חוזרת ממנו זרע לה ואין

dixerpkדכתיב dia` zia l` daye.

אמר אשי דרב קמיה לשמעתא אמרה מרדכי רב רבאזל

וכו'מרדכי אשימהיכא רב ליה מיעוטיאמר כתיבי התם

.וכו'

יבם לשומרת פרט אביה בית אל דשומרתושבה משמע

בעלה בבית ליבם ממתנת אלא אביה לבית לשוב אסורה יבם

בדבר. להתיישב עוד למעוברתוצריך פרט נערהכנעוריה

דריש והכא ע"ב יב לעיל כדאמר להתעבר כנעוריהיכולה

לשון שבש"ס עירוי לשון כל וכן וריקנית מכל מנוערת לשון

א"כ נעורים לשון נעוריה דאי הכלי, את שמרוקן הוא ריקון

לא שבגרה אחר ונתגרשה קטנה כשהיא שניסת כהן בת

בבית היתה לא בנעוריה דהא אביה בתרומת לאכול תשוב

קא' וקרא dixerpkאביה dia` zia l` dayeכמו משמע

סז לעי' שכתבתי ומה נעוריה. בתקופת בביתו אוכלת שהיתה

והשתא תשמ"ד משנת נעורי מפרי הוא כנעוריה ד"ה ע"ב

כאן. שכתבתי כמו לפרש נ"ל תש"ע שנת

השני מן כולד הרא' מן ולד עשה שלא במקום ומה

הייבום מן בןלפוטרה לו וילדה דינה את אנס ראובן אם

ראובן של בן אין בנים בלא ומת אחיו לשמעון ניסת ואח"כ

בן ותלד ייבמנה האחים שאחד בעינן אלא הייבום מן פוטרה

אינו האח מיתת קודם שנולד הראשון האח מן שולד הרי

האחים אחד מביאת שיולד כלו' השני מן בן ובעינן פוטר

האח. מיתת השניאחר מן כולד הרא' מן ולד שעשה מקום

התרו מן ממנולפוסלה וילדה כהן בת דינה את ראובן אנס '

נפסלת (ואין לו נישאת לא דהא אביה מתרומת נפסלת אינה

ממנו לה ויש ונתגרשה שניסת מי או לישראל שניסת מי אלא

בבית לאכול חוזרת לכאו' ומת ליפתח וניסת והלכה בן)

ואעפ"כ זרע לה אין ומשני ניסת לא לראשון דהא אביה

כמי וחשיבא השני מן כולד הראשון מן ולד דעשה נפסלה

פירש ורש"י בעלה. דהוא משני ולד לה ויש מקוםשניסת

היבום מן לפוט' השני מן כולד הרא' מן ולד עשה שלא

'ixv mipa `la zne xg`l zqipe zne el dclie cg`l zqip

`xd on dl yiy cle dxht `le meaiiס"ד דהיכי מחוור ואינו '

אינו ראשון אותו הא הייבום מן אותה יפטור הרא' מן שולד

וגבי מאח. ולד אלא הייבום מן פוטר ואין שעשהאחיו מקום

הייבום מן לפוסלה השני מן כולד הרא' מן פירש"יולד

mipa `la zne xg`l zqipe zne el dclie 'xyil zqipy odk za

oi` rxfe 'zk `dc '`xd on cle meyn 'exza 'eq` `id oiicr

dl yi ixde dlהוא בתרו' לאכול שאסורה מה הא ותימה

השני. מן כולד שעשהו משום ולא הרא' מן ולד משום

כילוד*** עובר עשה" "לי עוברצ"למה לעשה מה

.כילוד

ואי וכו' דמעיקרא" "משום לה אין וזרע רח' כתב דאי

דמעיקרא "משום" מעו' רח' מדכתב בנדה הוא וכן כצ"ל

תקנ. רמז תזריע פר' ובילקו"ש איןע"א וזרע רח' כתב דאי

דמעיקרא משום מותרתלה שהיתה מה נישואיה קודם

דהויא משום הוא אביה בית בתרומת גופאלאכול ,חד

ורוצהוהשתא אביהכשנתגרשה בית בתרומת לאכול לחזור

גופי זרע,תרי חשיב ודאי הנוסף מעו'והגוף אבל

והש גופא חד תיכול'דמעיקרא אימא גופא לאחד דעיבור

זרע. דמעיקראחשיב משום מעו' רח' כתב קודםואי

הוא אביה בית תרומת באכילת מותרת שהיתה מה נישואיה

דהויא סריקאמשום איןגופא שאוכלת ומה מעט ואוכלת

כהן בת שהיא היא אלא ורוצהוהשתאאוכלת כשנתגרשה

אביה בית בתרומת לאכול מליאלחזור הרבהגופא ואוכלת

עובר שאינו ועוברה כהן בת שהיא היא אוכלת שאוכלת ומה

אביה, בית בתרומת לאכול תחזור לא תורה אמרה ולכן כהן

התם עוברהאבל את ילדה נישואיהדמעיקראשכבר קודם

אביה בית בתרומת לאכול והשתאשהותרה סריקא גופא

נמי סריקאשנתגרשה שהיתהגופא כמו אלא אוכלת ואינה

היא אלא אוכלת ואין נישואיה קודם אביה בבית אוכלת

לא אביה.אימא בית לתרומת לחזור נאסרה

ד"ה וכו'רש"י עולמית "שפסלה" וחלל וכו' במורם

אחרת לך "ויש" כצ"ל.קאמר

ע"ב לה"גמ'פז אין "זרע אבל מליא גופא והשתא

צ"לדמעי דמעיקרא' התם תזריעאבל בילקו"ש הוא וכן

תקנ. רמז

ולא נעשה במיתה, "ונעשה" נעשה לא ליה אמר סימן

בולד. השנינעשה ותרומהוהסימן יבום ותרומה "יבום"

פירושוסימן וזה עניין. לאותו סימנים שני והם אמרכצ"ל

axl`ליה `zxwq`cn dcedi ax,נעשה miigkלא mizn

meai oiiprl,ונעשהexz oiiprl miigk mizn,'תריבמיתה

ולא נעשה כלו' במיתה מיירו קמאי נעשה ולא נעשה הנך
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כחיים. מתים oiiprlנעשהנעשה ipyd on clek '`xd on cle

meaii,נעשה exzlולא ipyd on clek '`xd on cle,'בולד

לעשות ולד לעניין מיירו בתראי נעשה ולא נעשה הנך תרי

השני והסימן השני. מן כולד הרא' מן dyrpיבוםולד `l

meai oiiprl miigk mizn,ותרומהoiiprl miigk mizn dyrpe

dnexz,יבוםmeaii oiiprl 'yd on clek '`xd on cle dyrp,

exzותרומה oiiprl 'yd on clek '`xd on cle dyrp `le.'

נועם דרכי דרכיה שמשיבא"לצ"ל"ת"ל" הוא דרבא

הכל אמר מדאסקרתא דר"י שאומר ומי מדאסקרתא, לר"י

נ"ל השיבו רבא תלמידיהולא מדאסקרתא דר"י היא שטעות

וכן רבו. בפני ולהשיב לשאול מעיז היה ולא היה דרבא

לה אין וזרע לווכן"ת"ל" אין ובן "ת"ל"וכן"ת"ל"

לה אין צ"לוזרע ***א"לבכולם והא. לה אין "וזרע"

לה כצ"ל.יש

תשיעי פרק עלך הדרן

היםבמשנה למדינת בעלה שהלך כשהלךהאשה דוקא

אין וגם מותו לראות ישראל שם מצויין ואין הים למדינת

עיגונא משום הקלו להעיד לבוא לכאן משם מצויות שיירות

למקום הלך אם אבל וכיו"ב, ובאשה אחד בעד להתירה

וגם למיתתו עדים להיות ישראל שם שמצויין לבבל או קרוב

קולות. הנך בכל התירו לא לכאן משם מצויות שיירות

בעליך*** מת לה ואמרו' אחד'ובאו בעד דמיירי אע"ג

ד רבים לשון קתני בגמ' כדדייק ב"ד ואמרו'וברשות 'באו

לאשהלה ואמרו באו העד עדות את ששמעו אחר ב"ד היינו

בעליך. בעלהמת בא אפי'ואח"כ אלא בעלה בא דוקא לאו

לה ואין השני מן תצא נמי מת לא ואמרו עדים שני באו

מזה תצא למיתני דבעי משום אלא מזה ולא מזה לא כתובה

הכי. נקט בעלה כשבא אלא כן לומר אפשר ואי ואםומזה

תחזירכתובהנטלה ומזה כתובהמזה לה דאין דטעמא הו"א

ראשון אשת כספק דתיהוי דקנסוה משום מזה ולא מזה לא

מזה ולא מזה לא כתובה לתבוע יכולה ואינה שני אשת ספק

לא ומוחזקת היא דספיקא דכיון תחזיר לא נטלה אם מיהו

קמ"ל הראיה, עליו מחבירו דהמוציא מינה ואםמפקינן

תחזיר דעשואהנטלה משום לאו כתובה לה דאין דטעמא

שני. אשת ולא ראשון אשת לא כודאי עשאוה אלא כספיקא

לה "מטמא" וזה זה במשנהמטמאיןצ"לולא הוא וכן

*** ופשוט. ובירוש' מןשבסה"מ נפסלה ישר' בת היתה

בתהכהו היתה אם וכן כזונה דתיהוי דקנסוה לכהן מלינשא '

כהן. בת או המעשרלוי מן לוי מותרתבת דזונה אע"ג

היטב העד דברי לבדוק להזהירה הוא קנסא זרה וכן במעשר

ע"א. צא לק' ששת רב מפרש התרווהכי מן כהן 'ובת

דזונה במעשר אפי' הא פשיטא דאורייתא בתרו' דאי דרבנן

בתרו' כ"ש בה אסירא דתיהוי להאי קנסוה בה שריא דאורי'

*** שם). (ג"ז בה אסירא דאורייתא "יורשיו"דזונה ואין

כתובתה את יורשין זה של "ויורשיו" זה וכןשל כצ"ל

*** שבירוש'. ובמשנה ע"א צא לק' אומרהוא יוסי רבי

הראש בעלה נכסי על ת"קכתו' על לחלוק כוונתו לכאו' '

איהו ואתא משני ולא מראשון לא כתובה לה אין דאמר

לה יש הל"ל א"כ וקשה כתובה. לה יש דמראשון למימר

הראשון' בעלה נכסי על 'כתובתה אבל מראשון כתובה

כן נקט דלרבותא ונ"ל לאחיו, ונתייבמה בעלה שמת משמע

הוה דמאי משום הו"א מראשון כתובה לה יש אמר הוה דאי

בעלה מת אח"כ אם אבל נישאת ב"ד ברשות הא למעבד לה

נכסיו על כתובה לה אין לאחיו ונתייבמה והלכה הראשון

היבם על היא דאסורה ידעה כבר ייבום בשעת דהשתא

מייבמין ולא חולצין זה של ואחיו של אחיו מתו ואם כדקת'

הראש' בעלה נכסי על כתובה לה לית איסו' דעבדא וכיון

דאמר כר"ה אלא אתיא לא מיהו פירשת (יפה לה דיש קמ"ל

יוסי ורבי לבתראי מודו לא קמאי לקמאי מודו בתראי לק'

יוסי ורבי איפכא דאמר יוחנן לרבי אבל בייבום דאסו' סבר

אף לפרש יש מיהו שפיר אתי לא בייבום דמות' מודי

*** יונה). זכריה שלאליביה. מאחיו חליצ' או ביאתה

צרתה פוט' צרתהראשון פוט' עליה בא אם בדיעבד משמע

משמע ע"א צא בגמ' לק' מיהו לייבם אסור לכתחי' אבל

מיתה דלאחר בייבום קניס לא דר"ש מותר לכתחי' דאפי'

ממזרכלל. ממנו הולד oey`xdפירש"יואין dxifgd m`

פשט מיהו ומזה. מזה ממזר הולד דאמר ת"ק על ר"ש ופליג

דלאחר ממזר היבם מן הולד ואין איבם דקאי משמע הלשון

מוכח וכן ממזר הוי הראשון מן ולד אבל הוא לקמןמיתה

להו מודי לא ור"ש דאמר ע"א dzinצא xg`lc `ed d`ia

qipw miignc ipd la` qipw `lאלא היקל לא דר"ש משמע

של ולד אבל יבם של בולד והיינו ראשון של מיתה לאחר

*** ממזר. הוי מחיים דהוי שלאראשון ניסת "ואם"
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הגמ'ואםמילתברשות בתחי' הוא וכן למוחקה וצ' שיבוש

*** שבירו'. לינשאובמשנה ב"ד התירוהי"ג"הורוה"

ברי"ף. הוא וכן

אחדגמ' ובעד ב"ד ברשות דרישא דקתנימכלל ואע"ג

dl 'exn`e e`ae'סיפא למש'. בפירושנו עיין רבים לשון

ומדקת' עדים' ע"פ 'נישאת ברשותהל"ל שלא ש"מנישאת

נתנו אחד עד אלא דליכא אע"ג דברישא אתא ארישא לדיוקי

נאמן. אחד דעד לאשמו' לינשא רשות ב"ד לה

"והוחזקו" נמי משיאיןכצ"ל,ותנן שהלךלהיות אשה

של בעדות הים למדינת עדבעלה מפי דייקעד היכי ותימה .

עבד ע"פ משיאין להיות נמי הוחז' הא נאמן אחד דעד מהכא

לא דמתחי' ונ"ל מהימני, לא מדאורי' דודאי אע"ג אשה וע"פ

מדאורי' מהימנא שעיקרה בעדות אלא אשה משיאין היו

עיקר מ"מ מהימן לא עד מפי דעד דאע"ג עד מפי עד והיינו

אחד ועד הראשון אחד עד עדות כאן דהיתה מהימנא זו עדות

אפי' להשיא הוחזקו הכי ובתר איסורין לעניין מדאורי' נאמן

ליכא מעיק' דאפי' וכיו"ב עבד מפי ואשה אשה מפי אשה

והוחז' דהל"ל קשיא הכי תימא לא דאי דמהימנא. עדות

עד מפי עד כ"ש אמינא ואנא אשה מפי אשה משיאין להיות

דעד משום והיינו עד מפי עד אלא התירו לא מתחי' ע"כ אלא

איסורין. לעניין מדאורי' נאמן משיא'אחד להיות והוחז'

וכו' אשה מפי ואשה עד מפי ע"אעד קכב לק' עיין

*** בגירסא. אישתיקשינויים זוכר.הא איני שאומר

חטאתו אליו הודע אחאו שיודיעוהו מייריולא דאי '

לט) מא (ברא' כדכת' אליו 'הודיע' או הל"ל מודיעו שאחר

z`f lk z` jze` midl` riced ixg`במקרא כיו"ב והרבה

מעצמו.הודעומדקאמר לו נודע שאינוש"מ אע"פ יכול

פטור יהא מודיעומכחיש אחר אליואם הודע או ת"ל

מיירימ"מ דאי מכחישו, אינו אם חייב מודיעו אחר אפי'

ומדקאמר 'לו' הודע או הל"ל מעצמו לו ש"מאליושנודע

שני שבין ביחס מיירי 'אליו' שאומר מקום דכל מודיעו אחר

ט) ח (בראשית כמו daizdגופים l` eil` ayzeשבה היונה

ד) יב (שם וכן נח d'אל eil` xac xy`k,אברם אל דבר ה'

גופים שני שבין ביחס מיירי פעמים 'לו' כשאומר אבל

לז (שמות כמו עצמו את המפעיל אחד בגוף מיירי ופעמים

aiaqב) adf xf el yrie(ג ה (יהושע וכן לעצמו yrieעשה

mixev zeaxg ryedi elוכיון כיו"ב. והרבה לעצמו עשה

ו'הודע'ד מעצמו לו נודע מודיעו'אליו'משמע דאחר משמע

לו דנודע דומיא כשהוא אלא מודיעו כשאחר חייב אינו

*** בדבר. מודה שהוא דאתומעצמו אילימא דמי היכי

להו מכחיש קא ולא בבריי'תרי epi`yוגרסי' t"r` leki

'oyigkn'.רבים חדלשון לאו epi`yוגרסי'אלא t"r` leki

'eyigkn'.יחיד ליהלשון מכחיש קא לא וכי חד לאו אלא

צריךמהימן מדאורי' נאמן אינו דחד דמסקינן ולמאי

זו עבירה שעבר נזכר העד שהודיעו וכיון בחד לאוקמיה

אלא היא מעצמו ידיעה דלאו קרבן מביא דאינו והו"א

קמ"ל מעצמו לו נודע דמשמע 'הודע' או וכתיב מאחרים

*** הודיעו. דאחר אע"ג דמיהמן'אליו' דמשום וממאי

מהימן אחד ועד יודע איני הוי דאיסורי דשתיקה דלמאממאי

כהודאה ושתיקה שתיק דקא כאןמשום והרי עדים דאלף

ליה ומספקא כהודאה הוי ודאי דממונות שתיקה עדים. שני

*** היא. כהודאה נמי דאיסורי שתיקא "לו"דלמא אמרו

חלב אכלת ***שנים ע"ב. ג בב"מ הוא וכן אמרכצ"ל

שנים הביאוהו אם ק"ו שהגיהר"מ ומה יפה גירסתנו

*** הוא. תימה הייתיהב"ח מזיד לומר ירצה אם מה

רוכל"יפטר" אבקת ובשו"ת ע"ב ג בב"מ הוא וכן כצ"ל

*** קפ. l`רישאסי' xne` `ede alg zlk` xne` cg` cr

xeht izlk`מהימן אישתיק הא אכלתי לא דאמר טעמא

רבנןוחייב מחייבי קא .מ"ט

ד"ה להכחישורש"י "יכולין" עדים דאין וכו' אם ומה

כצ"ל.

ע"א שלגמ'פח ספ' חלב של ספ' אחתיכה דהוה מידי

וכו' אחד עד ואתא דאורי'שומן ספיקא למ"ד שפיר אתיא

שומן של ספק חלב של דספק חתיכה וההיא מדאורי' לחומ'

נאמן אחד עד אלמא ומתירה אחד עד ואתא מדאוריי' אסורה

חתיכה ומדאורי' מדרבנן לחומ' דאורי' ספיקא למ"ד אבל

שריא אחד עד ההוא בלאו דהא ראיה מכאן אין היא דהיתירא

*** חתיכה. ואיןההיא איש דאשת איסו' איתחזק הכא

משנים פחות שבער' לאדבר דהתם חדא אינון טעמי תרי

והכא הוא איסורא דהתם ועוד איתחזק והכא איסורא איתחזק

קשה מיהו משנים, פחות שבערוה דבר ואין שבערוה דבר

ליה משני מאי inpא"כ cg ipnidn ixz ia ez` ikc oeik `kd

onidnדהמעתיקים ונ"ל משנים, פחות שבערוה דבר אין הא

מדעתם דברהוסיפו משניםואין פחות ואינושבערוה

נמצא 59 •÷’ £88 המסומן בכת"י מצאתי וכן הגמ' מעיקר

לשומרים. עולמו שמסר וברוך נוסח עדי בתוכנת

חלב*** דודאי ממקוםלחתיכה הבהמה מן הוציאה שהוא
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לקמן ליה כדדחי מהימני לא מאה בי אתו אפי' הלכך החלב

*** מהם. יותר יודע הבהמה מן שהוציאה כיוןדהוא הכא

מהימן נמי חד מהימני תרי בי אתו (דב'דכי דכת' (כצ"ל)

טו) lkaיט z`hg lkle oer lkl 'yi`a' cg` cr mewi `l

`hgi xy` `hgנאמן אחד עד אין משמע 'באיש' מדקאמר

פלוני דאותו בעונש ולחייבו עבירה עבר שפלוני להעיד

שני אבל כלום כאן ואין אחד עד כנגד אחד עד והוי מכחישו

בשביל בטל מהשנים אחד דעד אותו מחייבין ודאי עדים

אחד עד ואייתיר עד כנגד עד דהוי המעשה בעל הכחשת

זה אין השנים לעדות התורה שהאמינה שמה ונמצא לחייבו

חד דליכא והיכא אחד עדות על אלא שנים עדות על סמיכה

מהימני דתרי כיון שמת בעלה על שמעידין כגון המכחישם

נמי תרי אתו כי הא תרי לי מה חד לי דמה מהימן נמי חד

*** מינייהו. חד על אלא למיסמך צריכינן דהוהלא מידי

וכו' אחדאטבל כעד הוי איסור חזקת דילמא וא"ת כלו'

שמת להעיד תרי אתו כי הלכך להתיר הבאין את המכחיש

איסור דחזקת שאינו כמי הוי דחד אע"ג ולהתירה בעלה

כי אבל להתירה סמכינן ועליה חד אייתיר מ"מ מכחישתו

אחד עד והוי מכחישתו איסור דחזקת שאינו כמי הוי חד אתי

תשובה שאינו, וקונמותכמי הקדש אטבל דהוה מידי

לא איסור חזקת אלמא אחד אעד וסמכינן איסורא דאיתחזק

*** להתיר. הבאין את המכחיש אחד כעד קונמותהויא

oaxwkהאומר ilr xeq` df utgרוב אבל ואסור נדר ה"ז

לומר רגילין היו אלא 'כקרבן' לומר נוהגין היו לא העולם

ilr df utg 'mpew'העם בלשון קרבן 'קונם' ופירוש

ע"א ב בנד' דתנן והיינו mixcpkהמשובשת mixcp iiepik lk

*** נדרים. כינויי היינו דבידודקונם משום דידיה אי

המכחישלתקנו אחד כעד הוי איסור חזקת לך אימא לעולם

ל הבאין היהאת השתא דעד 'כיון מכחישה החזקה וכך התיר

לתקנו דבידו כיון הכא אבל לעולם' הוא כן איסור בחזקת

הוא כן אסור היה השתא דעד 'כיון למיטען ליכא ודאי

ולא האיסור משך את לעצור יכול שהוא סהדי דאנן לעולם'

*** לעולם. כן דמיםיהיה קדושת זהאי שחפץ מעיד והוא

*** נפדה. כבר הוקדש הגוףשתחילה קדו' מעידאי והוא

לחכם עליה שאלו כבר למזבח הוקדשה שתחילה זו שבהמה

טעות כי קדושה שאינה ופסקו הדיו' ג' של לב"ד או מומחה

*** המקדיש. אצל בקונמותהיה מעילה קרבןיש פי' 'קונם'

זה נתכוון אמרי' כקרבן שאסרו וכיון לעי' כדפירשנו

הגוף קדושת דהיינו ממש קרבן להיות לאו מיהו להקדישו

דמים. קדושת אלא וכיו"ב עולה או שלמים הל"ל דא"כ

בקונמות*** מעילה לאסרואין אלא להקדישו נתכוון לא

דנדר בלאו בעלמאעליו דנדריםואיסור ועשה הואלאו

אכתפיה "ליה" וי"גדרכיב דגברא, אכתפיה פי' כצ"ל

עלייהו דרכיב הוא בעלמא עלאכתפיהול"גואיסור וקאי

ע"א כב בשבו' הריטב"א גריס וכן בקונמות שאסרם הבהמות

זו. ככר ד"ה

בסופה עליה שהח' חומר דמדיןמתוך תורה מדין יותר

ואינה אנוסה אלא אינה ב"ד היתר ע"פ שעשתה כיון תורה

ברצון שזינתה מי אלא אסורה דאין מבעלה לצאת צריכה

בתחי עליה אינההקלת תורה שמדין תורה מדין יותר '

בעד לינשא עליה הקלת ואתה עדים דשני בעדות אלא ניתרת

היינו עדים שני תורה שהצריכה מה לומר לך שיש אחד.

ב"ד ברשות לאחר נישאת שאם בסופה עליה שהקילה משום

אינה שכן וכיון הראשון מבעלה תצא לא בעלה בא ואח"כ

ולכך כאן יש טעות שמא העדות אחר לדקדק לב נותנת

דבריו ואין שגה מהם אחד שמא עדים שני התורה הצריכה

עליה שהחמרנו אנן אבל אחריו, שידקדק מי ואין כלום

הרי שניהם על ואסורה ממנו תצא בעלה בא שאם בסופה

כבר זו בעדות טעות יש שאם ומסתברא בעדות מדקדקת היא

שמא מפחד נשאת היתה ולא כך על עומדת האשה היתה

אחד עד ע"פ להתירה מצינן הלכך ותתקלקל בעלה יבוא

ופריך האשה. ע"י ונבדקה נחקרה ליחמירשעדותו יותרלא

בסופה תורה ליקילמדין בתחילתה,ולא תורה מדין יותר

בסופה ובין בתחילתה בין עליה מחמיר היית אם בשלמא

הוא לתורה סייג אמרינן הוה בסופה הקילה שהתורה אע"ג

קולא לידי אתית דסופה חומרא דמשום השתא אבל

בה אית נמי דמדאורי' הכא איכא לתורה סייג לאו בתחילתה

חומרא דמדאורי' הכא איכא תורה היפוך אלא וחומ' קולא

בתחי'. וקולה בסופה חומ' אמרת ואת בסופה וקולא בתחי'

רבנן בה אקילו עיגונא זומשום קולא ומשום בתחי'

בסופה. עליה להחמיר הוכרחו

השתא ועד נפק מכי בהדיה הוינן שיהיואנן מציאות אין

פירושו הכי אלא ושעה שעה בכל עדים ועדעמו נפק מכי

אחתהשתא חבירו את הרואה דכל יום שלשים כל אותו ראו

ע"ב נח בברכ' כדאמר מעולם עזבו שלא כמי חשיב לשלשים

epiigdy jexa xne` mei 'l xg`l exiag z` d`exd l"aix xn`

'eke epniiweשלא כמי דחשיב יברך לא יום מל' פחות אבל
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דקאמרי והא כלל. השתאעזבו היינוועד אלא דוקא לאו

לא אפי' שעה ומאותה יום ל' כל ראוהו זקנו כל שצמח עד

כ"כ משתנה אינו שכבר אותו מכירין שנים כמה ראוהו

זקן בחתי' ובא זקן חתימת בלא משם יצא גברא וההוא

בסמוך. שנפרש וכמו ביה ידעי לא ואשתו עירו אנשי ולפיכך

זקן*** בחתי' ובא זקן חתי' בלא שיצא תימהמלמד

יוסף דהא יכירוהו שלא מציאות שאין מוכח מהכא דאדר'

אין זקן בחתי' ובא זקן חתי' בלא שיצא היכא ורק הכירם

דה"ק ונ"ל ליה, ידעי' דלא מתני' מוקמינן והיכי אותו מכירין

חס' וא"ר הכירוהו לא והם אח' את יוסף ויכר דכת'

זקן בחתי' ובא זקן חתי' בלא שיצא נמימלמד ומתני'

אם אבל זקן בחתי' ובא זקן חתי' בלא כשיצא כה"ג מיתוק'

אותו. מכירין דאינם למימר ליכא ודאי זקן בחתי' יצא

זקן*** היי'חתימת זקן 'חתימת' דלשון סברתי מתחילה

וחתימת השטר כחתימת גידולו ונסתיים זקנו כל שנתמלא

פ לעיל דקת' כן לומר אפ' אי מיהו סיום, לשון שהם הספר

oezgzdע"א owf znizga `l` oecip dxene xxeq oa oi`y itl

ב' דהיינו התחתון הזקן צימוח תחילת פירושו ע"כ והתם

' אלא ה"ה, ממ' מהל' פ"ז ברמב"ם עיין זקןשערות חתימת'

סורר בבן וכן ניכר והוא לצמוח שהתחיל הזקן ניכרות היינו

זצ"ל הרב ומורי ניכרות. והן שערות ב' בו שצמחו ומורה

כי ואמר זו מסברא זקן'השיבני חתימה'חתימת לשון אינו

בשפה שכן ואמר הוא צימוח התחלת לשון אלא כלל

כי אמר ערבית או אמר ברבר' אם זוכר (איני הברברית

הזקן. צימוח תחילת ח'תומ"ה בקי) היה בשניהם

ד"ה "בתחילתה"רש"י עליה כצ"ל.הקלת

וכו'תוד"ה ***בא"דומה ע"ב. לפז דקאמרשייך במאי

"הייתי" כצ"ל.מזיד

ערותד"ה בה מצא כי כתי' איסור דלענין וכו' מידי

טו)'דבר' יט (דב' micrוכתי' 'yly t"r e` micr ipy t"r

'xac' mewi.

כיוןד"ה לכהקדש הקדש בין וה"ה וכו' קסבר אי

"אקונם" .אקרבןצ"לדדעתיה

"להאמינו"ד"ה הגון וכו' כצ"ל.מתוך

ע"ב נינהוגמ'פח ותרי תרי סוף הואסוף דספיקא ואע"ג

מוציאין אין בהיתר לשני שנישאת אחר שנולד ספיקא וכל

הכא הוא מדרבנן לחומ' דאורי' ספיקא דאמרי' דהא אותה

תלויהואיל באשם עליה אתהוהבא תחתיו תשאירנה אם

חולין מביא כמו והוי תלוי אשם להביא יום בכל מחייבו

ממנו. שתצא ע"י מכך למונעו אפשר מעיקרא דהא לעזרה

מעדיה לאחד שניסת כגון ששת שמתא"ר עליה שהעידו

אשם מביא אינו איסור כאן שאין לו ברי דאיהו וכיון בעלה

ופריך קיימאתלוי. תלוי באשם גופה תשארהיא ואם

כמו והוי תלוי אשם להביא יום בכל מחייבה אתה תחתיו

ומשני בעזרה, ליחולין ברי בעליבאומרת שבא זה שאין

תלוי. אשם מביאה אינה איסור כאן שאין לה שברי וכיון

אני*** "אימתי" וכו' תצא "אומר" יוסי ברבי מנ' רבי

*** "ולאפוקי"כצ"ל. ניסת ***ואח"כ ואיכאכצ"ל.

וכו' באו ואח"כ דניסת טע' איכא"דאמרי" כלו' כצ"ל,

רב אמר הכי zqipדאמרי la` cg` cra zqipy `l` epy `l

la` micr e`a k"g`e zqipy `wece `vz `l micr ipy t"r

`vz `l zqip k"g`e micr e`aל"ש דקאמר דרישא ואע"ג

כלל חידוש בו אין תצא לא עדים בשני אבל אחד בעד אלא

מ"מ לי ברי ואמרה מעדיה לאחד שניסת אוקימניה דהא

דאתא תצא ניסת ואח"כ עדים באו דאם בסיפא חידוש איכא

הלכה לפסוק ב"ירב מנחם .כרבי

ע"אדפנו לד גיט' עיין מלקות לשון מפרשו רש"י מקום בכל

פירש וכן דפנוהו ד"ה ע"ב קז וב"מ דפנוי משום ד"ה רש"י

ודפנא', ב'הוצא הלקאה לשון דהוא דבריו והסבירו הכא,

בעדים'. 'דפנו דקאמר כן לפרש אפש' דאי מוכח מהכא אבל

הבניין מעמיד היינו ודופן הוא דופן דלשון כלו'דפנוונ"ל

התורה. עליו שציותה כמו עצמו שיקדש במקומו העמידהו

וקדשתו*** קדושהת"ל מנהג בו לנהוג שצריך ללמד אם

בההוא כתיב כבר הא שבקדושה דבר לכל ראשון שיהיה

jlקרא didi yecw.בע"כ קדשהו לומר אלא

"אמר" אשי ***רב "מהיתירה"כצ"ל. תצא לא

מותרתמהיתרצ"להראשון שהיתה מהיתר תצא לא

מתרצי' ע"א כג דבכתו' וכיון dxizidnלראשון `vz `l

oey`xdהכא אף וכתבו המעתיקים הראשוןטעו .מהיתירה

וכו' שנו לא שמואל" שנונדצ"ל"אמר לא אמר ושמואל

ע"אוכו' לעיל רב דאמר אמאי zqipyדקאי `l` epy `l

'eke cg` cra*** "מכחשתו". מהשפעתשלא הוא

בלשון אבל מכחישה) במקום מכחשא (דאמרי' הארמית

גירו'מכחישתוהקדש מהל' פי"ב לח"מ הראשו' גי' היא וכן
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ד. סי' ח"ג לב בן מהר"י ושו"ת מכחשתוה"כ זהשלא את

*** אני. בעלך ואומר האשבא דמכחשתו טעמא בחד אלא

תצא נמישתקה דאחד אע"ג האחד העד של עדות מחמת

בעלה שמת מתחילה לה מקוםהעיד כל עולא והאמר

שנים כאן הרי אחד עד תו' הזהשהאמינה העד נעשה

שנים הם שניםכאילו במקום אחד של דבר' יבואואין אם

שהרי כלום החדש העד של דבריו אין כנגדו אחד עד מעתה

אמר דעולא ואע"ג כשנים. היא הראש' מקוםעדות כל

אחד עד 'תורה' הנאהשהאמינה באיסורי כגון דוקא משמע

כתרי עדותו הוי מדאורי' נאמן אחד שעד וכיו"ב ודם חלב

רבנן אלא התורה מן נאמן אינו אשה דעדות קמא עד אבל

נמי בעלה זה האומר האחרון העד אף הא מ"מ הימנוהו,

קמא חד והוי בעינן תרי דמדאורי' הוא כלום לאו מדאורי'

נאמן קמא לחד ודמי מדרב' נאמן בתרא וחד מדרבנן נאמן

הוי דקמא עולא דאמר מדאורי' נאמן בתרא וחד מדאורי'

אחד דעד סבר דעולא ונר' כלום. אחרון של דבריו ואין כתרי

ע"א. פז לעיל הגמ' כדסבר מדאורי' נאמן בעלה מת דאמר

עדות בפסולי נשיםהב"ע כגון עדות פסולי ב' עמו שבאו

*** בעלה. זה אחדואמרי עד תורה שהאמי' מקום הריכל

במקום שהרי כלל עדות דין אין כאן התו' שאמרה כמי זה

טו) יט (דב' דכת' נאמן אחד עד אין עדות דין mewiשיש `l

yi`a cg` crכשנים הוו עדים מאה עדות דין שיש במקום .

ספק הוי מות' אומרים ומאה אסורה אומרים שנים ואם

מתירין דמאה כיון אמרי' ולא ושנים שנים הם כאילו השקול

אחד עד תו' שהאמינה במקום אבל רובא, בתר ניזיל אותה

עדות דין כאן שאין דעותונמצא רוב אחר שניםהלך ואם

דוקא בעינן תו' מדין ואכתי מות'. ה"ז מתירין ומאה אוסרין

לעניין אלא עדות דין כאן אין תו' אמרה דלא כשרין עדים

חכ' אבל כשנים, הם הרי ק' אמרי' ולא תרי בעי' עשודלא

וכו' באיש נשים אלאב' עוד ולא הפסולין את אף התירו

אחד ועד לאוסרה נשים ב' העידו ואם ככשרים שהחשיבום

ולא דעות רוב דהוו הפסו' ב' בתר אזלינן להתירה מעיד כשר

התו' מן נאמן הכשר דהאחד אע"ג מינייהו עדיף כשר אמרי'

קאמר ולק' מדרבנן, אלא נאמ' אינן תרתי lkוהנך `"ai`e

cg` crk miyp 'w 'it` 'wirn xyk cg` cr `z`c `kid

oiinc'ואפי ממש. ככשרים להיות הפסולין את חכ' עשו דלא

דהא לן איכפת לא כשרים והמועטין פסולין עדים הרבים אם

הלכך מידי לא ותו מנינן אינשי אלא עדות דין הכא ליכא

באיש נשים ב' עדותאחדועשו כנגד המעידות נשים ב'

אחד אחדאיש באיש אנשים בעלהכב' בא לא אילו הלכך .

מת לא אומרים עדות פסולי וב' בעלה מת אומר אחד ועד

וכן תצא, נישאת ואם לינשא ואסורה דעות רוב אחר הלך

ואינה בעלה שהוא עליו מעידין עדות פסולי וב' בעלה בא אם

רוב הוו אותה האוסרין העדות פסולי דב' תצא מכחישתו

דכיון תצא לא כשמכחישתו אבל שהתירה, העד כנגד דעות

ועדותם כלום השנים עדות אין בעלה אינו שזה לה דברי

אדם על לאסור נאמנים פסו' עדים ב' דאין מעיקרה בטלה

העד עדות אלא הכא דליכא נמצא מותר שהוא לו שברי דבר

עדים דב' סובר הרמב"ם (אבל תצא לא ולכן שהתירה האחד

לי ברי קאמרה דאיהי אע"ג עליה לאסור קיימת עדותן פסו'

והוו שהתירה הראש' לעדות מצטרפת דהיא תצא לא מיהו

*** הגר"א). בהגהות עיין ב' כנגד עדב' דאתא היכא כל

מעיקרא כשר מותרתאחד שהיא נשיםוהעיד ק' באואפי'

אסורה שהיא והעידו דמייןאח"כ אחד אחדכעד עד דהא

נשים אבל עדות בעינן דלא במקום התו' מן נאמן כשר

אחד כעד דהוו וכיון מדרבנן אלא להו מהימנינן ולא פסולות

ואמר האוסר עד בא ואחריו המתיר עד איכא דהכא נמצא

אפי' תצא לא הלכך כלום האחרון דברי אין לעי' עולא

תצאוהכאשתקה, שתקה דכי שמואל דאתיאדאמר כגון

מעיקרא איאשה ואסרוה נשים ב' אתו והדר והתירתה

שנים כאן והרי המתירה של לעדות מצטרפת ליה מכחשא

תרי הכא דאיכא תצא שתקה ואי תצא ולא שנים כנגד

לאוסרה. דעות רוב והוו דמתירתה חדא כנגד האוסרות

ד"ה ואפי'רש"י "מפורש" באיסור ודאי דהא וכו' היכי

***ד"ה הראשוןכצ"ל. ***ד"ה"מהיתר" ועשוכצ"ל.

לי וכו' נפקא "ליה" מכחשא לא כי לאו אם וכו'

זה ***ד"ה"שאינו" נפקאכצ"ל. ולא וכו' ואיבעית

אפילו ***ד"ה"לשמואל" והנךכצ"ל. וכו' כפלגא

כעד 'כולהי'."כולהו" גם בש"ס דמצינו אע"ג כצ"ל

"שנשאה"***ד"ה זה ששני וכו' ***ד"הגזירה כצ"ל.

"אתו" כלומר וכו' כצ"ל.נמצא

הזמהתוד"ה ע"י לברר וכו' העדיםוהבא את שיזימו

***בא"ד בכללם. לו שניסת וזה אותה איקבעהמתירין ה"נ

וכו' אחזקה"איסורה" לה "ומוקמינן" דרבנן ספיקא

***בא"ד וכו'כצ"ל. נתגרשה אומרים ב'ובשנים בשלמא

קודם דייקא ודאי מת לא אומרים וב' בעלה מת אומרים

ונמצאת ויכחישם בעצמו בעלה יבוא שמא דיראה דמינסבא

נתגרשה לא אומרים וב' נתגרשה אומרים ב' אבל מקולקלת
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לא ויאמרו עדים מאה עוד יבואו דאפי' כלל חיישא לא

מיקלקלא ולא דנתגרשה דמעידין תרי לה אית הא נתגרשה

התוס' ומתרצין כמאה, הוו נתגרשהדתרי אומרים ובשנים

וכו' שיראה לפי דייקא נמי .דבסמוך

משוםד"ה "דמתניתין" ברישא שהיא וכו' הכי כצ"ל.אי

איירי***בא"ד דבגט למימר דאיכא המקשןמשום אבל

לא גט אחרון לה שנתן אע"פ דקתני דסיפא סיפא על סמך

***בא"ד גט. בעיא דלא מכלל הכהונה מן ועודפסלה

ברשו' אפי' דלר"ש וסבר כר"ש לק' לה דמוקי דאיכא

גט בעיא דקת'לא אהא מיניה לאקשויי dfnוליכא hb 'ixv

dfne'סיפ אבל מאחרון גט צרי' דאינה וסבר פליג דאיהו

ששנו חכמ' אותם היינו ומסתמ' היא חכ' ודברי סתמא נשנית

dfne dfn hb 'ixv.מינה מקשה ולכך

ע"א הווגמ'פט טעות קדושי אמרי סיפא אלא

הרואים מן יש לשני מתקדשת ואח"כ לאחד כשמתקדשת

לחכ' מסתבר רואים אותם ומשום זה ונשא זה גירש שיאמרו

גמורין מקדו' שיוצאה יאמרו שלא משני גט להצריכה לגזור

ומשום הם טעות קדושי שיאמרו הרואים מן ויש גט בלא

לא דבסיפא כיון ופריך גט. להצריכה סברא אין רואים אותם

ונשא זה גירש שיאמרו להנך חיישת דלא גט אותה הצרכת

א"כ הוו טעות קדושי דאמרי הנך בתר אזלת אלא רישאזה

הוו טעות נישו' אמרי להנךנמי תחוש ולא גט תצריכה ולא

ומשני זה, ונשא זה גירש רבנןשיאמרו ניזילקנסוה דלא

תצטרך שלא עליה להקל הוו טעות קדושי דאמרי הנך בתר

גט, ונצריכנה זה ונשא זה גירש דאמרי הנך בתר אלא גט

לקנסוהופריך נמי זהסיפא גירש דאמרי הנך בתר דניזיל

ומשני גט, ונצריכנה זה איסוונשא דעבדא דנשאתרישא '

לו ונבעלה ונשאקנסוהלשני זה גירש דאמ' להנך למיחש

משני גיטא לה ומצריכי' איסוזה עבדא דלא 'סיפא

מעיד אחד דעד כיון דאמרה לו נישאת ולא לשני דנתקדשה

אבעל ולא לו אנשא לא ומ"מ הוא הכי מסתמא בעלי שמת לי

היטב הדבר אמיתות שאברר רבנעד קנסוה דהיאלא ן

דאמרי הנך בתר ניזיל חכ' ואמרי העבי' מן עצמה הרחיקה

דמצריכי' הא וא"ת משני. גט הצריכוה ולא הוו טעות קדו'

היא פסולה מ"מ הא הוא קנסא מאי ברישא משני גיטא לה

הכהונה מן היא פסולה ועוד מראשון גיטא דבעיא הכהונה מן

כדקתני זונה dpedkdמשום on 'qtp 'xyi za dzidופירש"י

לא ועוד לכאן שבא אחר בעלה ימות דאם ונ"ל זונה, משום

גזרו דלא זונה משום לכהו' פסולה אינה גט לה ליתן הספיק

תחתיו שזינתה משום עליו לאוסרה בעלה כשבא אלא כן

קנסוה לא לב"ד שבאו קודם מיד ומת בעלה בא אם אבל

דתבעי קנסוה איסו' דעבדא וכיון לכהו' ומותרת זונה שתהיה

והחברים דשני. גיטא ההוא משום לכהו' ואסורה משני גיטא

והיא בעלים מב' גט שקבלה דאשה קנסא דהיינו פירשו

מבעל גט שקבלה ממי יותר גדול פגם הוי פעמיים גרושה

פעמים. ב' שנתגרשה אשה מלישא נמנעים ואינשי אחד

תקינו ברי"ף.כתובהנמחק)לה(מ"ט הוא וכן כצ"ל

בלאות*** ולא מזונות ולא פירות לה כתובהאין בשלמא

תקנת אלא הם שלה לאו דהנך לה לית ומאתים מנה דהיי'

שיוציאה בעינן והכא להוציאה בעיניו קלה תהא שלא חכ'

לה, יהיו לא ולמה הם שלה הדין מן ובלאות מזונות אלא

ככתובהומשני כתובה הואתנאי הרי בכתובה שנזכר מה כל

כתובה תנאי נמי לה לית כתובה לה לית ואי עצמה ככתובה

במקום אפי' אומרים היו שאם ביניהם לחלק חכ' רצו דלא

התורה שמן ובלאות מזונות לה יש ומאתים מנה לה שאין

ולא חכ' לה שתיקנו ומאתים במנה לזלזל באין היו הם שלה

מנה חמירי לא אמרי דהוו לאשה אותם ליתן מקפידין היו

ציטטא שהגמ' אע"ג תורה. דין שהן ובלאות כמזונות ומאתים

הבבא כל בלאותאת ולא מזונות ולא פירות לה איןאין

הם שלה הדין שמן ובלאות מזונות על אלא הגמ' קושיית

המגרש הבעל אין הדין דמן כלל קושיא ליכא מפירות אבל

הגמ' תירוץ וכן שאכל, פירות לה לשלם צריך אשתו את

ככתובה כתובה ובלאותתנאי למזונות אלא מתייחס אינו

*** ברש"י. היטב ועיין ליה קשיא הוה דתי'דמינייהו מהו

קמ"ל מינה מפקי' לא דתפשה פירשנו.כיון במשנ'

הטהור על הטמא מן תורמין odkפירש"יאין cqtd meyn,

שנא' התרו' את הכה' שיאכלו עשה דמצות משום mdול"נ

engla elk`iטהרתן בימי לא לאכול יכולין אין טמאה ותרו'

והיינו עשה ממצות הכהן את מבטל ונמצא טומאתן בימי ולא

*** סרוח. ונמצא ואבטיח מרה ונמצאת דקישות מאיטעמא

כלום ולא עשה למיתנילא האריך ואמאי עשה לא הל"ל

כלום' 'ולא עשה תיקןלא לא עשה' 'לא חסדא רב ומשני ,

כלום' 'ולא השירים גריואאת ההיא הדרדתרומהדאפי'

כלום(כצ"ל)ורב.לטיבליה ולא עשה לא אמר ב"א נתן

הוי תרומה אבל השירים את עשה'לתקן 'לא לפרש וצריך

ויפריש שיחזור עד באכילה הן ואסורין השירים את תקן לא

אחד הפריש כבר דמ"מ כיון תימא לא כלום' 'ולא מהן

אלא עתה להפריש חייב אין הטהור על הטמא מן מחמשים
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כל את פוטרת אחת דחטה תורה כדין השירים מן אחת חיטה

כלום' 'ולא עשה לא קמ"ל רעה כעין מששים אחד או הכרי

וצריך כלל עליהן הפריש שלא כמי והוי השירים את לתקן

גמור. מטבל להפריש שרגיל כמו מהן כליגריואלהפריש

ע"א לב פס' כמו היבש למדידת mlynמידה dcn itl i`n

mlyn `eixb lk` `eixb l"`cע"א נא נד' ieixbוכן oirax`

ihig'פס כמו 'גרבא' הלח במידת וכנגדו בש"ס, הרבה וכן

ע"א xngc`לו `axb dyiy` l`eny xn`cע"ב יג שבת וכן

oyxce diilra ayie ony iaxb ze`n 'b el elrd.הרבה וכן

מרה ונמצאת ונשארהקישות בזמן השדה מן לקטוה שלא

וכן מרה ונעשתה המידה על יתר שנתבשלה עד אבטיחשם

סרוח זמנוונמצא על יתר בגינה ונשאר בזמן לקטוה שלא

סרוחוהסריח. "ונמצא" במשנ'אבטיח הוא וכן כצ"ל

*** איסוראשבסדה"מ. עבד לא שוגג קרמית אמזיד שוגג

ויתרום ויחזור איסוראתרומה קעבד גריואמזיד ההיא אפי'

יותר שוגג דקנסינן נמצא א"כ וא"ת לטבליה. הדר דתרומה

ב' שמפסיד נמצא ויתרום ויחזור תרומה הוי דשוגג ממזיד

דלרב ונ"ל אחת, תרומה אלא מפריש אינו ומזיד תרומות

דעבד דכיון לטבליה הדר במזיד אלא כלל קנס כאן אין חסדא

הלכך כ"כ יר"ש ואינו לחטוא שקרוב אדם הוא הרי מזיד

לכן כלל יתרום לא ויתרו' ויחזור תרו' ליה נימא דאי חיישי'

הוא יר"ש מסתמא שוגג אבל עיקר כל תרו' אינה ליה אמרי'

יעשה כך ומסתמא ויתרו' ויחזור תרומה ליה אמרי' לכן

לן איכפת לא מהמזיד יותר מפסיד השוגג סוף דסוף ואע"ג

הי לן איכפת ולא כהלכתה המצוה את שיקיימו בעינן דאנן

מזיד. בתוד"ה ועיין מפסיד לא מיניי' והי בה מפסיד מינייהו

למטעמיה*** ליה שאיןדאיבעי ואבטיח בקישות דוקא

לקישות לאכילה ראויין ואבטיח קישות בין חיצוני היכר

על יתר בשדה שנתבשלו לאכילה ראויים שאינן ואבטיח

כשהם פירות בשאר אבל למיטעמייהו ליה מיבעי המידה

כשתורם הלכך הם ניכרין מקולקלים או מרים או סרוחים

לאכילה טוב דמסתמא לטעום צריך אינו יפה שנראה מפרי

סרוח או מר ונמצא יפה שנראה פרי שתרם קרה ואם הוא

*** ולתרום. לחזור צריך עשהאינו לא במזיד קת' הכא

כלום זימנא"ולא" חדא מזיד דעבד כל אלמא (כצ"ל)

לכך שוב לתרום שלא ויבוא כלל יר"ש כאינו ליה דיינינן

לטבליה והדר כלל תרומה אינה ליה התורםאמרי' תנן התם

"הנקוב" על נקוב במש'"משאינו" הוא וכן (כצ"ל

ע"ב) מו ובקדו' ויתרוםשבסדה"מ ויחזור חיישי'תרומה לא

זימנא חדא מזיד דעבד כל אלמא ויתרום יחזור לא שמא

ומשני יצרו. תקפו שהפעם אלא הוא יר"ש בתריאמרי'

ציית לא מנא בחד ציית במזידמאני זימנא חדא דעבר מאן

אלא מזיד תמיד ועובר יר"ש שאינו כמי ליה דיינינן לא

שאין במקום לפתותו קל שיצה"ר דעת כקל ליה דיינינן

במקום אבל שלו וההגיון השכל עם מתיישבת המצוה

הלכך ליצה"ר שומע אינו השכל עם מתיישבת שהמצוה

מאני איבתרי נקוב כלי על נקוב שאינו מכלי שהפריש

שם עליה דקראת תרומה הויא הפרשת שכבר מה ליה אמרי'

ולהפריש לחזור וצריך כהלכתה תרומה זה אין מיהו תרומה

גידולציית דאין ולהפריש לחזור המצוה טעם לו מסתבר

אבל ומפריש, וחוזר אלו פירות כגידול אלו מנאפירות בחד

אי נקוב בכלי גדלו ושניהם הטהור על הטמא מן שהפריש

ויתרום ויחזור תרומה ליה צייתאמרי' גידוללא בלבו דאמר

להפריש יועיל לא ולמה ביניהם ומה זה של כגידול זה של

נטמאו לא ועדיין הפירות את כשליקטתי כבר הא זו על מזו

על ליטמא מהעתידין מפריש הייתי ואם תרומה מצות חלה

מכלי אבל תרומה הויא נמי השתא תרומה הויא הטהורין

מצות דחייל הלקיטה משעת כבר הנקוב על נקוב שאינו

זה של כגידולו זה של גידולו דאין להדדי דמו לא תרומה

זה. על מזה לתרום ראוי דאין ליה "אתומסתבר לתקן

אבל כצ"ל.השירים"

ד"ה שאירסהרש"י אחרון לה ומילתשנתן גטכצ"ל

***ד"ה הכינמחק. למימר "אתו" לא וכו' כצ"ל.סיפא

למגזר***ד"ה "ליכא" לך ציית וכו' כצ"ל.בתרי

לשמאתוד"ה חיישינן "ולא" שכיחי לא וכו' אמרי

כצ"ל.

קלהד"ה תהא שלא משום לד"ה דרבנן שהיא וכו' מאי

הכי להוציאה" בעיניו קלה תהא "הא להוציאה בעיניו

כמונמי להוציאה לתיבת להוציאה מתיבת הסופר ודילג

בהעתקות. הרבה שמצוי

"דלא"ד"ה מינין כשני חכ' שעשאוהו היי' וכו' קישות

כצ"ל.הויא

דיחזורד"ה "דאמרו" הא קנס דמי דטפי וכו' כצ"ל.מזיד

"משהו"ד"ה על יפריש כלו' למיטעמיה ליה איבעי

לא ותו שיטעום כדי וביה היאךמיניה לתוס' קשיא כצ"ל.
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אמרת ואי מיתה, וחייב הוא טבל הא הפרשה קודם יטעם

האחרת מחציתו על תרומה מחציתו ומפריש אחד פרי דלוקח

ואם יטעמנה ואח"כ טבל שאינה מתוקנת מחציתו ונמצאת

אי לו שיש קישותות כל על תרומה יפרישנה יפה נמצאת

יכולה אינה טבל אינה וכבר לחולין שיצאה דכיון אפשר

יקח הגמ' כוונת שכך תירצו לכך תרומה. שוב להעשות

חתיכה ומאותה מאוד קטנה חתיכה ממנה ויחתוך אחת קישות

וביה מיניה משהו לויפריש שיש ונמצא חלקה על חלקה

קצת מאותו חולין וחלק תרומה חלק חלקים שלשה כעת

מחלק ויטעם טבל נשאר הקישות ושאר הקישות מן שחתך

שאר על הטבל חלק את יפריש יפה נמצאת ואם החולין

מקצת לעשות הקישות מן וכשחותך לו. שיש הקישותות

מעט רק יחתוך חולין חלק אותו ומקצת תרומה חלק אותו

טעימה כדי חולין לו שיהיה לאכדי כדיותו יותר ולא

שאר על ממנו שיפריש גדול טבל חלק בקישות שישאר

השדה.

וכו'ד"ה נתן הטמא(ע"ב)לרב במן מינה נפק"ל ומאי

ההיא ולתקן לחזור וא"צ תרומה דהוי במאי הטהור על

ולתקןגריוא לחזור דא"צ לומר טרחו עניןלמה בכל והא

באכילה אחדאסור אין לתקן דא"צ אמרי הוו לא אי ואפי'

שיתקן.

ע"ב שתרומתוגמ'פט היפה על הרעה מן לתורם מנין

וגו' תשאו ולא דכת' מןתרו' הוי לא הטהור על הטמא מן

מן ומה מק"ו יליף אלא נינהו יפות דתרוייהו היפה על הרעה

יפה דהוי הטהור על הטמא מן תרומה הוי הרעה על היפה

הרעה מן הוי הטהור על דטמא אמרת דאי כ"ש, לא היפה על

על הטמא מן לתרום דאסור קרא מההוא לילף א"כ היפה על

הרעה מן תרימו אם הא חטא עליו תשאו ולא דכתיב הטהור

ראשונים ושאר רש"י הוצרכו ואמאי חטא תשאו היפה על

לפי מיהו כהן. הפסד משום הטהור על דטמא דטעמא למימר

על הטמא מן תורמין) אין (בתוד"ה ע"א לעיל שהובא ר"י

דאין קרא מההוא וילפי' היפה על הרעה מן הוי הטהור

הטהור. על הטמא מן נשיאותתורמין קדוש אין "אם"

"מכאן" למה והיינוחטא קדוש אינו דילמא וא"ת כצ"ל,

ומכשילו טבל לכהן שנותן משום חטא דנשיאות טעמא

את תיקן שלא משום נמי אי מיתה ביה דאית טבל באכילת

דדייק ונ"ל טבל, אוכל נמי עצמו הוא ונמצא השירים

hg`מדכתיב 'eilr' e`yz `leהרעה מן תתרמו אם משמע

אע"ג שהפרשתם חלק אותו על חטא 'עליו' תשאו היפה על

השירים מן אכלתם לא ועדיין לכהן אותו נתתם לא שעדיין

תרומתו שנמצאת חטא נשיאות איכא קדוש הוא אם ובשלמא

לא עדיין הא למה חטא נשיאות קדוש אינו אם אבל רעה

מן אכל לא עדיין עצמו הוא וכן הכשילו ולא לכהן נתנו

בכלום. חטא ולא השירים

ישר בבת לאוסרו ממזר ליה קרי ואמ' בממזרת כיוןאסור '

נושא נושא, מי את ישר' בת נושא ואינו ממזרת נושא דאינו

הל' ביאה איסו' מהל' פט"ו רמב"ם כמוהו מדבריהם ממזרת

*** ר"הכב. בר אחא רב ביד לרבה ר"ח ליה שלח

dilמדקאמר 'gly'לשלוח והוצרך אחד במקום היו לא ש"מ

אמר ולעיל שליח ביד cqg`לו axl dax l"`אמר ולא

אלא היו, אחד במקום אלמא חסדא לרב רבה ליה 'שלח'

יושב בדיתא בפום ורבה בסורא חסדא רב היה שמתחילה

תלמידיו שני היו יהודה רב וכשמת יהודה רב לפני ללמוד

היש מראשות בורחים יוסף ורב אמררבה אחד וכל יבה

בו דוחק יוסף שרב רבה שראה וכיון אתה מלוך לחבירו

ועשר חסדא רב אצל בסורא לישב והלך רבה קם למלוך

למלוך יוסף רב אבה לא שנים אותם וכל עמו ישב שנים

בדיתא פום שישיבת רבה ראה ולבסוף הישיבה בראשות

לתלמידים תורה וירביץ בראשה שיעמוד מי אין כי לו צריכה

רש"ג באגרת שמפורש כמו בראשה ועמד בדיתא לפום וחזר

לעיל דאמר והיינו א אות cqg`פט"ז axl dax l"`כי

דאמר והא לשליח הוצרך ולא בסורא עמו היה שעה באותה

daxlהכא `cqg ax dil glyלפום רבה שחזר אחר היה

בדיתא.

בקומתה z`adaeפירש"ימשתעמוד mipya dwxtl ribzyk

xryדלפי עליו להקשות יש ועוד בתוס', עליו הקשו וכבר

וההיא קטנה אינה א"כ שערות והביאה לשנים דהגיעה דבריו

קתני 'קטנה'ברייתא אשתו את יורש אדם .מאימתי

פירשו dribdובתוס' `l oiicry t"r` zvw dlecb zi`xpy

dwxtlבקומתהולפי"ז גדולהמשתעמוד של בקומתה היינו

לפרושי מסתברא לא מיהו גדולה. אינה עדיין שבאמת אע"ג

משום דיורשה טעמא לחופה משתכנס דאמרי דלב"ה הכי

דאמר אליעזר ולרבי לחופה כניסה דהיינו אישות כאן שהיה

דהיינו אישות כאן דהיה משום דיורשה טעמא משתבעל

משום לאו בקומתה שתעמוד דבעינן הא ב"ש ולפי בעילה

כחוכא חכמים דברי יהיו שלא כדי אלא הוא אישות

הבנות דרך נ"ל אלא התוס'. שפירשו כמו ואיטלולא

להתפתח מתחיל וגופן י"ב לגיל וקרבות קצת כשגודלות
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ומהלכות בקומתן עומדות וכיו"ב נכונו שדים כנשים

והיינו הגבירות כדרך קומה בקומתהבזקיפות משתעמוד

אישות והוי קומה בזקיפות ומהלכת גופה נתפתח שכבר

*** הנשים. כגוף גופה משתעמודשנעשה אומרים ב"ש

דלא "ואע"ג" ***בקומתה "להו"כצ"ל. קאמרו והכי

וכו' לב"ה גםב"ש מצריכין ב"ש אי וכ"ת כלו' כצ"ל,

רק בדבריהם הזכירו אמאי חופה וגם בקומתה שתעמוד

הגמ' מתרצת בקומתה ב"שמשתעמוד להו קאמרו והכי

וכו' דקאמריתו נשנולב"ה ב"ש דדברי אע"ג כלו'

ואמרו תחילה דברו ב"ה באמת ב"ה דברי אחרי בברייתא

משתעמוד נמי דבעינן ב"ש להם אמרו וע"ז לחופה משתכנס

ב"ה דברי לפני ב"ש דברי סידר הברייתא מסדר רק בקומתה

שב"ה לפי ב"ה ואח"כ ב"ש תמיד דבריהם לסדר שרגיל כמו

ב"ש דברי להקדים רגילין היו הם ואף היו ענוותנים

*** להלדבריהם. ומיטמא צריךויורשהמילת"ויורשה"

לקמן גורסין היו כי המעתיקים וטעו רישא דהיינו למחוק

dyxei zdin ipzwכאן הוסיפוה לכן לה קתני היכא ידעו ולא

*** יורשה. מיהת קתני ד"ה לק' מ"ש ר"אועיין והאמר

כלום קטנה מעשה קאיאין ואחיה אמה שהשיאוה בקטנה

והל"ל צרי', אינה מיאון ואפי' כלום מעשיה דאין ר"א וקאמר

ומדקאמר כלום קטנה דברי כלוםאין קטנה 'מעשה' אין

ואינה כלום אינו שנבעלה כגון מעשה בה נעשה אפי' ש"מ

*** הויא. כמפותה אלא כלל ותבעלאשתו משתגדיל אימא

ברישא דקת' 'dphw'והא ezy` z` yxei mc` izni`nלב"ש

וא"ת קטנה. יורשה אינו לעולם לר"א אבל ליה קתני ולב"ה

משתבעל אלא קאמר לא אמאי שתגדיל נמי בעינן לר"א אי

אע"ג לחופה ותכנס בקומתה משתעמוד בעו ב"ש ובשלמא

ב"ה אדברי דקיימי משום היינו לחופה כניסה הזכירו דלא

לו היה שתגדיל נמי דבעי כיון ר"א אבל חופה שהזכירו

ב"ה, בדברי ולא ב"ש בדברי לא נזכר שלא זה דבר להזכיר

דאין ע"ב קז לקמן במתני' זה דבר הזכיר דר"א דכיון ונ"ל

דפשיטא הכא זה דבר להזכיר הוצרך לא כלום קטנה מעשה

דקאמר והא משתגדיל. נמי דבעינן לשוןמשתגדילהוא לאו

*** נערה. דהיינו אחד ויום שנה מי"ב אלא הוא קתניגדולה

"יורשה" דקתנייורשצ"למיהת ארישא izni`nוקאי

z` 'yxei' mc`dphw ezy`*** אבוה. דמדאורי' הכא והא

בעל לה ירית ומדרב' לה מוכחירית קא וב"ה ב"ש מדברי

לה וירית אשתו אינה ומדאורי' היא דקטנה אע"ג דאמרי

ליכא ר"א מדברי אבל בעל לה דירית רבנן תקנו אבוה

מדאורי' אשתו הויא ונבעלה שהגדילה דכיון לאוכוחי

דפירש ולפירוש"י אבוה, ולא לה ירית בעל ומדאוריי'

והגיעה סימנין שהביאה היינו דב"ש בקומתה משתעמוד

יכול אינו נמי ב"ש מדברי אחד ויום שנה י"ב והיינו לשנים

ונכנסה שגדלה עד יורשה אינו ב"ש לדברי דהא להוכיח

(קדו' דאמר הונא רב לדברי מדאורי' אשתו ונעשית לחופה

אלא כר"א הלכה דאין נראה ולפי"ז קונה. חופה ע"ב) ג

פירש זצ"ל הרב ומורי מוכח, קא מאי כר"א הלכה דאי כב"ה

לב"ה להו דקיימא לאו דאי ב"ה מדברי ומוכח כר"א דהלכה

אמרי הוו לא התורה מן דבר לעקור מתנין דב"ד החכמים מן

לה. ירית בעל דקטנה

ב"ד שהפק' ומילתהפקר)היה(מנין נמחקתהיהכצ"ל

סי' ובסה"ג ה' פי על ד"ה כט רמז יהוש' בילקו"ש הוא וכן

זוז מאתים ד"ה ע"ב כב ר"ה וברש"י תקכג עמ' נידוי הל' מז

קסו אלף סי' ח"א הרשב"א ובשו"ת סז סי' רגמ"ה ובשו"ת

יאמרו שלא הצנזורה דמשום ונ"ל מט. פר' ופרח ובכפתור

על ועוברין לזה ונות' מזה שלוקחין הן גזלנין ישר' של ב"ד

הוסיפו המלכות הפקרדיני אין'היה' היום אבל אז כלו'

עלינו. המלכות יראת כי הפק' ב"ד הפק'

הימים לשלשת יבוא לא אשר מיוםכל הימים שלשת לסוף

האסיפה על והזקניםשהכריזו השרים אדלעילבעצת חוזר

אלא רב לזמן האסיפה את ידחו שלא יעצו והזקנים השרים

אלקמן דקאי וי"מ ימים, לשלשת השריםיקבעוה בעצת

הגולה מקהל יבדל והוא רכושו כל יחרם השריםוהזקנים

יבדל והוא רכושו יחרם לאסיפה יבוא שלא שמי יעצו והזק'

'בעצת', או 'כעצת' גרסי' אי תלוי זה ודבר הגולה. מקהל

דגרסי שבידנו התנ"ך ספרי wfdeדלפי mixyd 'zvrk'משמע '

טז במו"ק אבל ע"ב, לו בגיט' הגרסא היא וכן אדלעיל דקאי

הכא כמו גריס ה"ב פ"א שק' ובירוש' ומשמע'zvra'ע"א

*** אלקמן. אבותדקאי אצל ראשים ענין מה פירש"יוכי

i"pa zehn iy`xe l"ldצריך היה ולפי"ז אבות. הזכיר ולמה

לפי שהזכירם אלא ראשים, אצל אבות עניין מה וכי לומר

אבות. ואח"כ תחילה ראשים המקרא סדר

מצוה מת "הויא" ***ומי מצוהכצ"ל. מת זהו שמותראי

בקבורתו לו ליטמא קובריןלכהן לו שאין זה,כל כהן אלא

אם שאפי' עד כלל קוברין לו יהיו שלא דבעינן תימא ולא

לקברו יבואו לא מקום בריחוק שגרין קרוביו אצל ישלח
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אלא מצוה מת זה אין לקברו ויבואו להם ישלח אם אבל

אתקוראדוקא לקבור שיבואו המת מיטת ליד הכהן צועק

אותוהמת עונין לקברוואחרים מצוהובאין מת זה אין

אין כי לקברו לבא אותו עונין אחרים ואין קורא אם אבל

למקומם להם ישלח דאם אע"ג מיטתו ליד המת מקרובי

הרמב"ם לפי מתפרש הוא וכך מצוה. מת חשיב לקברו יבואו

ה"ח אבל מהל' אותובפ"ג עונים ואחרים הכהן'קורא' כלו'

דמשני מאי לפי מיהו המת, את לקבור שיבואו הכאקורא

לה ענו ולא קריא לה ירתי דלא כיון דקוראנמי משמע

חי שהיה בזמן לעזרה קורא היה שאילו עצמו המת על קאי

אותו. עונין היו

ד"ה "וכו'"רש"י ותרומה טבל וכו' .כללצ"לשאני

עסקינן***ד"ה וביתומה וכו' אשתו de`דמדקאמראת

dl zixi dea` 'ixe`cnc `kdקדשה והוא חי אביה ש"מ

קטנה' אשתו את יורש אדם 'מאימתי קאמר מאי א"כ לבעלה

ואי דבר לכל אשתו הויא חופה משעת קטנההא בין הפרש ן

רש"י מתרץ לכך מדאורי', אשתו הוו דתרוייהו לגדולה

עסקינן דקאמרוביתומה dlוהא zixi dea` 'ixe`cnמתרץ

לקמן להרש"י ירתי האב קרובי דבוריםכלו' והוו

זה. בסוג הארכנו אחר ובמקום משלימים

וכו'תוד"ה תרומה הוי דלא ריב"ן פירש וכו' תאכל ולא

מדקת' לריב"ן n"exzקשיא dilr '`iveiy' cr lk`z `le

xg` mewnnמשמעlk`z `leלכהןdilr `iveiy cr

לא הבעלים לימא מינה לבעלים נפק"ל ומאי תרו"מ הבעלים

לכן יאכלנה, לא שהכהן לי איכפת ומה תרו"מ ממנה אוציא

ריב"ן לכהןפירש שיתנה לענין אלא תרומה הויא דלא

לזרים אסו' שאינה אחר לדבר לכהןולא נותנה הלכך

עליה להפריש לו וטוב אוכלה והוא לו מחזירה הכהן ואח"כ

אחר. ממקום

אתיד"ה נמי "והמעשר לזרים השירים וכו' ממקום

שיקרא כיון לזרים" כצ"ל.למיכליה

לחופהד"ה כמסירה הויא וכו' ותבעל משתגדיל

את"ל "ואפילו" קדושין לשם בגדלות כצ"ל."כשבועל"

ולאד"ה "קריא" לה ירתי דלא ***בא"דכיון כצ"ל.

וכו' לאו כרחך על עלומיהו וחולק הוא אחר תוס' בעל

***בא"ד בתוס'. הוא ורגיל הראשון באהכותב ואח"כ

לה "מטמאין" דאין אמרי' ***בא"דבעלה ומיהוכצ"ל.

גמור מצוה מת ***בא"דאינה מצוה. ממת עדיפא אלא

שם יש "אפילו" דאורי' לאשתו שמטמא כצ"ל.בעל

ע"א טהוגמ'צ חולין משלם טמאה תרו' האאכל משום '

ycwדכת' zeidl ie`xd xac 'ycwd z` odkl ozpe''ילפי לא

אבל קדש להיות הראוי דבר דהוי חולין למיתב דבעי אלא

ראויין נמי טמאין דחולין טהו' חולין למיתב דבעי ילפי' לא

הוי מדאורי' הטהור על הטמא מן הפריש דאם קדש להיות

הכא שאני ד"ה ע"ב פט לעיל כדפירש"י מעלייתא תרומה

הכהן על דיש משום אלא הכא, והא בד"ה הכא פירש"י וכן

שנותן חולין דאותם רחמ' וקאמר התרומה את לאכול מצוה

בעי הלכך לכהן אכילה מצות בהם שיש 'קדש' יחשבו לו

יתן ולא טהרתו בימי לאכלם שיכול טהורין חולין ליה למיתב

ולקמן טהרתו, בימי לאכלם יכול דאינו טמאין חולין לו

עליומקשה תבא תשלומין תשלומיו אין במזיד בה והוינן

וכו' מיניה דאכל הכהןברכה באכילת זה מיעט לא אדרבה

שאינה טמאה תרומה מיניה דאכל באכילתו ריבה אלא

משלם וקא טומאתו בימי ולא טהרתו בימי לא לכהן נאכלת

ומסיק טומאתו בימי לכהן שנאכלין טמאין חולין חסוריליה

חולין משלם טהורה תרומה אכל קתני והכי מיחסרא

אםטהורין טהרתו בימי לכהן נאכלת טהורה דתרומה כיון

לאכלן יכול שאין כהן באכילת מיעט טמאין חולין לו ישלם

אכילת מצות שעיקר ועוד מועטין שהם טומאתו בימי אלא

טהרתו. בימי היא כהן

כדי לה אומריםואמרי ויש כדי, ששמו אמורא אומרים יש

אלאכדי זה דבר אמר רבא לא כלו' וסתם בחינם פירושו

פ"י רש"ג באגרת מפורש הוא וכן הכי אמרי אמוראי כולהו

פה בגיט' פירש"י וכן ע"ב י בהורי' ר"ח פירש וכן לג אות

וצ"ל בדבריו שיבוש נפל ששם אלא ולורכיה ד"ה enkeע"ב

mkg my '`la' ick dl ixn`eמילת ומהla`ונשמטה ופשוט

כד. סי' רש"י בשו"ת ועיין אינו בגליון שם שכתוב

"שהו"*** כל גמ'.משלם ולא היא ברייתא דלשון כצ"ל

אשה*** כהן בהו מקדש ואי" "הוו מעליא תשלומי

קידושי "בה" וי"גתפסו קידושיכצ"ל, "ליה" וי"גתפסי

קידושי "להו" הדפוסתפסי גירסת אבל לי, נראה ואין

קידושי "לה" ***תפסי רבנןשבוש. לפיואמור מאיר רבי

*** רבנן. ליה קרי ר"מ משנה מזידשסתם אטו שוגג קנסו

הייתי. שוגג ויאמר מזיד יעשה שלא



eaydnlg`eתנג ע"א צ

"ארצי" ארצויי ***דמדאורי' חוליןכצ"ל. מעייל וקא

ומילתלעזרה ***הדרכצ"ל הורצהנמחקת. לא מאי

להתיר לגרוס"דקתני" נכון ויותר הורצהכצ"ל לא מאי

לשוןקאמרומילתלהתיר שכתוב מקום ***כל נמחקת.

לח) כח (שמו' כמו העוונות על לכפר נתרצה פירושו רצון

'd iptl mdl oevxl cinz egvn lr dideלהם לכפרה כלו'

כ) כב (ויק' וכן הקרבן, נטמא אם ולכהנים `xyלבנ"י lk

mkl didi oevxl `l ik eaixwz `l ea menיהיה לכפרה לא

ואב עוונותיכם, על כפרה בו יהיה לא תקריבוהו אם לכם

ד) א (ויק' eilrלכולם xtkl el dvxpeמצינו אנשים בין וכן ,

יעקב שאמר כמו הוא עוונות ומחילת כפרת לשון שרצון

י) לג (ברא' jiptלעשיו izi`x ok lr ik icin izgpn zgwle

'ipvxze' midl` ipt ze`xkלך שעויתי עוון ומחלת כיפרת

כא) לב (ברא' אומר הוא למלאכיו '`dxtk'שהרי xn` ik

iptl zkledd dgpna eiptוהא נינהו. חד ורצון כפרה אלמא

הכא באכילהדקאמר בשר להתיר הורצה לא לאומאי

אלא עוונות כפרת לשון אינו דהכא דהורצה למימר

דקתני דהא הבננו l`שמתחילה cifna ewxfe `nhpy mc

dvxedלהביא צריכין וא"כ לבעלים הקרבן כיפר לא כלו'

וכיפר לבעלים הורצה ודאי קרבן ומשני אחר קרבן

טומאת על לכפר לכהן ריצה לא שהציץ אלא עוונותיהם

הלכך הבשר טומאת הורצה לא הורצה' 'לא והוי זה קרבן

ממנו יאכל ולא הבשר טומאת לו הורצה לא מזיד דעבד כהן

דחלק ונ"ל הקרבן. להם נרצה דבר עשו שלא בעלים אבל

אבל מזיד דעבד הכהן את אלא קנסו שלא אוכלין הבעלים

חלקן. ואכלי קנסום לא מידי עבדו דלא סוףבעלים סוף

כופר אשר אותם ואכלו וכתיב בשר אכילת קמתעקרא

כהניםבהם להיות ובניו אהרן את קדשו שבו המלואים באיל

בהם קידש כלו' בהם 'קידש' אשר אותם ואכלו והל"ל מיירי

ומה בהם 'כופר' אשר מאי כהנים להיות ובניו אהרן את

קידוש של לקרבן עניין אינו אם אלא הכא, שייכא כפרה

לכפרה ישראל שמקריבין קרבנות לכל עניין תנהו הכהנים

ואשם חטאת ובעליםכגון אוכלים שהכהנים מלמד

כפרהמתכפרים נעשה הבשר מן אוכלין שהכהנים שע"י

זריקת בשעת נעשה לבעלים הכפרה דעיקר ואע"ג לבעלים.

כפרה עוד צריך מ"מ כפרה כלומר ריצוי הנקרא שהוא הדם

בו יש רעות שתים עבירה עושה שכשיהודי אכילה, בשעת

זה עוון על דמו להשפך ראוי והיה ה' מצות על א.שעובר

עליו, לכפר לו מתרצה וקוב"ה הקרבן דם נזרק זה וכנגד

כח ונותן הקליפות אל הקדושה ניצוצות את ב.שמוריד

לאכול קדש שהם הכהנים צריכין זה וכנגד ובסט"א בטומאה

למקום בקליפות שנפלו הניצוצות את ומעלים הבשר מן

שנתנו מה כנגד היא הכהנים אכילת שעיקר וכיון קדוש,

במזיד הכהן וזרקו הדם נטמא אם הלכך בטומאה כח הבעלים

הלכך בטומאה כח שנתנו הבעלים כמעשה עושה הכהן הרי

כח על להתגבר יכול אינו שכבר ממנה הכהן יאכל לא

ממעשה שם שנפלו הקדושה ניצוצות ממנו ולהעלות הטומאה

אותםהבעלים. ואכלו וכתיב בשר אכילת קמתעקרא סו"ס

נמיוגו' לבעלים כפרה הכהנים באכילת היתה לא אם אפי'

דמצוה בשר אכילת קמיתעקרא והא לאקשויי מצי הוה

אלא התורה, מן דבר לעקור מתנין ב"ד אלמא היא דאורי'

ובעלים אוכלים שהכהנים מלמד אמר דמילתא לרווחא

טפי. רבתי עקירא והוי מתכפרים

ד"ה מיהארש"י "הוא" טומאה בימי וכו' כצ"ל.דאכל

דאפילותוד"ה הקנה בן נחוניא דר' אליבא וכו' אכל

בידי ***בא"ד"מיתה" הכהןשאפי'כצ"ל. רצה אם

בשוגגלמחול תרומה שאכל למחוללמי יכול מיאינו אבל

לו. למחול הכהן יכול במזיד אכלשאכל תרומההכהןואפי'

עצמוטמאה קרןמשל קדשחוליןמפריש להיות הראוי

***בא"דלעצמו בהנאה. בפסח חמץ דשרי יוסי דלרבי

וכו' תרומת בהנאה"האוכל" בפסח חמץ דאסר למאן אבל

הבעלים את הפסיד לא שהאוכלו ונמצא כלום שוה החמץ אין

משלם. ואינו מאומה

שוגגד"ה "דהאי" לפרש אין וכו' רש"יבשוגג כצ"ל,

בשוגג היתה האכילה אבל אתשלומין קאי ומזיד דשוגג פירש

שמשלם מה א"כ בשוגג היתה דהאכילה כיון לריב"ן וקשיא

נעשין במזיד שילמם בין בשוגג שילמם אם בין טמאין חולין

מאי וא"כ טומאתו בימי אפי' לכהן ואסורין טמאה תרומה

הגמ' dkxaקאמר eilr `az oinelyz einelyz oi` cifna

mlyn `we ez`neh inia dil ifgw `lc icin dipin lk`c

ez`neh inia dil ifgwc icinליה חזי לא דמשלם האי והא

קאי אאכילה ומזיד דשוגג ריב"ן פירש לכך טומאתו, בימי

החולין אין במזיד דאכל וכיון במזיד הם התשלומין אבל

טומאתו. בימי לכהן חזו וקא תרומה נעשין שמשלם

ממה***בא"ד יותר שמשלם הוא דנפסד ברכה עליו תבא

לכהן ולכךשהפסיד חטאו על הרבה נצטער אדם שאותו

תבוא ולכך לכהן שהפסיד ממה יותר ממון שיוציא עצמו קנס
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לו שתבוא ראוי ודאי חטאו על המצטער שכל ברכה עליו

ברכה.

כשמשלםד"ה משלם דמים לפי אי וכו' חסורי

חולין ***בא"ד"כאכילתו" מידיכצ"ל. דמשלם משום

זבינא עליה קפיץ ע"ב.דלא כט עירו'

ורבד"ה רבינא "ומשנו" אהדדי להו פריך וכו' הכא והא

כיון "להו" דמשמע הורצה לא במזיד וכו' כצ"ל.שילא

ע"ב `jidlגמ'צ 'd jl miwi ipenk jig`n jaxwn `iap

oernyz eil`ומדקאמר בקולו ושמעת 'אליו'הל"ל

בתורהתשמעון לך אמרתי אני אם אפי' משה דה"ק משמע

ולא אלי. ולא תשמעון 'אליו' מותר לך אומר והוא אסור

כגון לתמיד תורה דין כשעוקר אפי' לנביא נשמע תימא

דוקא אלא שבת לשמור מצוה אין בהרשאומר אליהו כגון

בזההכרמל ויש למקדש חוץ דהוי הכרמל בהר פר שהקריב

יג) יב (דב' דכת' תורה jizelerאיסור dlrz ot jl xnyd

'd xgai xy` mewna m` ik d`xz xy` mewn lkaוחייבין

לפי אלא הזה ההיתר שאין להם פירש ואליהו כרת עליו

יט) יח א (מל' דכת' l`xyiשעה lk z` il` uaw gly 'dzre'

'ebe lnxkd xd l`אבל שעה לפי 'עתה' אלא זה היתר אין

למקדש, חוץ להקריב איסור יש ודאי שעהאח"כ לפי הכל

לו התורהשמע מן איסור המתיר לנביא שומע אינך אתה אף

שעה. לפי כשמתירו התםאלא נביאשאני אליו'דכתשאני

אפי'תשמעון התורה מן דבר לעקור כח אין לחכמים אבל

שעה, מיניהלפי עדיףוליגמר חכם דהא מנביא חכם ליגמר

ע"א, יב בב"ב כדאמר שאנימנביא מילתא אףמיגדר ודאי

שהדור היכא שעה לפי התורה מן דבר לעקור כח יש לחכ'

בדורו שהיה כמו עבירה באיזו מאוד פרוצין שהן לכך צריך

לעשות צריך אליהו והיה בע"ז פרוצין שהיו אליהו של

שאם מהכא למילף ליכא אבל מפריצותם להשיבם מעשה

שאין טבל להיות התרומה תחזור הטהור על הטמא מן תרם

כך הטהור, על הטמא מן להפריש זה בדבר פרוצין העם

ד נ"ל אבל פשוטה. לפי מתפרשת 'מילתא'הסוגיא מיגדר

קרי לקמן וכן דע"ז פריצות כגון חשוב דבר למיגדר היינו

'מילתא' דכל מילתא, מיגדר ועריות שבת של לגדר

כ הוא וחשוב גדול דבר לשון ע"בשבתלמוד כג ברכ' מו

`id `zlin dpnfdע"א פה שבת edlוכן miwc `dc olpne

`id `zlin opaxlפירושו והכי הרבה. מילתאוכן מיגדר

ודעריותשאני ודשבת דע"ז פריצות כגון גדול דבר למיגדר

שעה לפי התו' מן דבר לעקור יכולין החכמים אף ובזה שאני

תחזור הטהו' על הטמא מן תרם שאם מכאן ללמוד אין אבל

דבר אינה כלו' היא מילתא לאו דתרומה טבל להיות התרו'

ועריות. ושבת ע"ז כמו גדול

וכו' מה כן דגיטין.שאםצ"ל"אם" ברי"ף הוא אםוכן

וכו' מה וכו'צ"ל"כן" מה כן" "לא בחידושנואם עיין

אומר. רשב"ג ד"ה ע"א מב יפהלקדו' ב"ד כח מה אל"כ

הוא זה דבר וכשהתקין גיטו יבטל שלא התקין הזקן ר"ג

התקינו. וב"ד

מקדש דרב' אדעתא דמקדש kg'פירש"ימאן zrca dlez

xn`w 'xyie dyn zck `dcהמשנה בזמן דהא ותימה

כדת לי מקוד' את הרי לומר כ"כ נוהגין היו לא והתלמוד

בכמה משמע והכי לי מקוד' את הרי רק אלא וישר' משה

הראשונים ורוב הרמב"ם מדברי משמע וכן בש"ס מקומות

בתורה לפרש, ונראה א. סע' כז סי' אה"ע בשו"ע פסק וכן

כתיב רק קדושין בהדיא מוזכר `dyלא yi` gwi ikמשמע

שלימדונו הם רבנן ורק קדושין שום בלא לביתו לוקחה

מדרשא ליה וילפי בשטר או בביאה או בכסף לקדשה שצריך

לקדשה לו היה לא סמיך בתורה שכתוב מה על אי הלכך

דארבנן דעתיה גלי דקדשה וכיון לביתו לקחתה רק תחילה

*** מקדש. ואדעתייהו לקדושיןסמיך רבנן ואפקעינהו

דכיון"מיניה" נ"ל ובראשונים. בגיטין הוא וכן כצ"ל

כלל לו מקודשת היתה לא הרי מיניה לקדושין דאפקעינהו

לאחיו, להתקדש היא יכולה וכן לכהן ומותרת גרושה ואינה

פירש רש"י dipinאבל oiyecwl df hb i"r opax edpirwt`e

'eke.היא דגרושה משמע

יעקב בן "אלעזר" ע"אאליעזרצ"לא"ר מו בסנ' הוא וכן

ו סי' משפטים תנחו' ובמדרש ה"ב פ"ב חגיגה ובירוש'

*** ופשוט. וברי"ף תקסא עמ' הדיינים הל' נ סי ולאובסה"ג

ד"ת על ***לעוברצ"ל"לעבור" תחת. באשתו שהטיח

dnrהתאנה eikxv dyre xcbd ixeg`l dpt.'הנז ירוש'

oeifiaaוהלקוהו*** envr bdpy `l` ziid ezy` `lde

הנז'. ירוש'

אשתו זו כז)שארו עח (תה' דכת' הוא בשר xhnie'שאר'

spk ser mini legke x`y xtrk mdilrב (בר' כתי' ובאשתו

`cgכד) xyal eideהיא כלו' בשרה והוא בשרו שהיא נמצא

*** אשתו. זו דשארו מכאן 'שארה' והוא לא'שארו' וכתיב

להחלו בעמיו בעל להטמאיטמא ש"מ 'בעל' מדקאמר
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*** קאמר. כשרהלאשתו לאשתו הוא `mוהיינומיטמא ik

'ex`yl'.בשר בדיבוק לו מותרת שהיא מיטמאאשתו ואינו

פסולה 'elgdl'והיינולאשתו einra lra `nhi `lאשה

ואע"ג לה מיטמא אינו חלל הבן יהיה בן ממנה יוליד שאם

מדרבנן היא דאנוסה הוא כשר מראשון בנה מדאורי' דהכא

כ"ש ממזר בנה שיהיה קנסוה שהרי חלל בנה שיהיה קנסוה

הוי. דחלל

ואיבה איבה ליה תיהוי וא"תהכא לגרשנה. שימהר כדי

יז) יט (ויק' כתיב jaalaוהא jig` z` `pyz `lואיך

שיגרשנה, כדי מדאורי' לאו דהוי איבה לידי רבנן יביאוהו

שנאתו שנשארת משמע בלבבך אחיך את תשנא דלא וי"ל

לפי חבירו על ולהקפיד לכעוס אבל זמן הרבה שעהבלבבך

ממנו פסה ואז מיד לגרשה שבידו כיון והכא איסור אין

בלבבך. אחיך את תשנא לא איסור בזה אין האיבה

מזוני"*** "דקאכלה מיניהצ"למשום מיתזנא .דקא

דידיה לאו ידיה מעשה לה לית דמזוני כיון דאיהכא

לא למיקנסה רבנן דבעו ואע"ג ברעב מתה נמצאת הוו דידיה

ברעב. להמיתה בעו

וכו' מיפר בעל רחמ' אמר מאי הואטעמא ר"ש והא תימה

אפי' ועוד ע"א, כג כדלעי' לא רבנן אבל דקרא טעמא דדריש

קא' היכי דקרא טע' דדריש ותתגנהלר"ש תתגנה האהכא

עליו שתתגנה בעי לא ורחמ' לראשון היא מותרת מדאורי'

ע"א פט לעי' ועיין קנסא משום הרא' על אסרוה רבנן רק

*** מ"ט. נדריהתוד"ה "מיפר" בהפרתצ"לולא ולא

.נדריה

ד"ה "דבכל"רש"י וכו' והזאה ערל "לאותיבך" בעאי

***ד"ההני וכשרכצ"ל. "מצאתי" כך ומ"מ וכו' וכבשי

***ד"ה "רבנן"כצ"ל. תלה דרבנן דבדעתא כיון א"ל

בעילת "ותיהוי" ביאה תבטל וכו' ***בא"דאמור כצ"ל.

נינהו "דאורייתא" דקדו' כצ"ל.בביאה

כברתוד"ה בה מכוסה שאתה משמע דכסותך וכו' כולהו

בחולין כדאמר שאולה טלית למעט איצט' דכסותך ואע"ג

שאול בגד למעט בגדך כנפי על למימר מצי מדהוה ע"א, קלו

עד חייב אינך למימר דאתא משמע כסוי לשון כסותך ואמר

***בא"ד בה. שתתכסה לבושאחר "שכשהוא" משמע

***בא"דכלאים האיסורכצ"ל. דעיקר כלאים דשאני

באיסור שלבש לבישה יט)בשעת יט (ויק' cbaeדכת'

jilr 'dlri' `l fphry mi`lkהוא האיסור עיקר משמע

שכבר אחר אפי' הלכך ועשה קום הוי וההעלאה ההעלאה

האיסור ותחי' עיקר שהרי ועשה כקום ליה חשבינן בו לבוש

ועשה בקום שנתעטףנעשה אחר עד מתחי' לא כאן אבל

דתחי' כיון באיסור עובר צי' בלא שהולך אמות ד' דכל ואע"ג

כשב תמיד ליה חשבינן תעשה ואל שב הוי האיסור ועיקר

***בא"ד תעשה. נמיואל על'מוכחי' לדבר התוס' רגילין

אבל תוד"ה סוף ע"ב צב לק' עיין רבים בלשון ה"ג ספר

חכמים.

דמוחזקד"ה היכא וכו' ***בא"דשאניבנביאותוליגמר .

תרד "ובתפלתו" כצ"ל.שבזכותו

מציאתהד"ה "אמרינן" האשה מציאת וכו' כצ"ל.טעמא

איבה***בא"ד משום דמציאה "דטעמא" משמע והכא

הן איבה משום "נמי" ידיה דמעשה למימר מצינו ומיהו

***בא"ד איבהכצ"ל. משום ידיה ומעשה עיקר מזוני

מזונות הבעל לה שיתן האשה לצורך היתה התקנה עיקר

ביניהם איבה יהיה בשבילו ידיה מעשה אין אם והשתא

ידיה מעשה את לו נותנת אינה והיא מזונות לה נותן שהוא

לו. ידיה מעשה שיהיו בתקנה הוסיפו לכך

הכהונהד"ה מן "פסולה" שנאנסה ישראל וכו' היתה

***בא"ד ונטמאהכצ"ל. ביה קרי' נמי דמדרבנן כלו'כיון

איסור בהאי ביה קרינן נמי לבעלה שאסורה דרבנן איסור

הגיה זצ"ל הרב ומורי ונטמאהונטמאה, "בה" ומחקקרינן

נ"ל.נמימילת ואין

ע"א אסורהפשיטאגמ'צא באונס נבעלה אפי' כהן דאשת

לכהן תנשא לא באונס שנבעלה איש שאשת כ"ש בעלה על

ע"ב נו לעיל dlralכדאמר 'eny t"r` dqp`py 'xyi zy`

dpedkl 'eqtאסורה אינה שנאנסה ישר' אשת למ"ד ואפי'

דאינסבא מקמי דייקא ולא אחד עד ע"פ שנישאת זו לכהו'

כדמ לפשיעה קרוב כאונס ***חשיבא לק'. לויהפרשי'

דכיוןשנשבית ללוי נשואה ישראל בת או פנויה לוי בת

במעשר, אסירא ולא מבעלה לה מפקינן לא הוא אודאונס

זנות בעילת ללוישנב' הנשואה ישר' בת אבל פנויה לוי בת

לה נותנין דאין וכ"ש מבעלה לה מפקינן זנות בעילת ונבע'

*** הלוי. בעלה בשביל קנסאמעשר ששת הרדב"זא"ר

דהוי משום פירש ה"ב) מעשר מהל' פ"א הרמב"ם (על

ולפיכך שכיחא דלא מילתא הוי זנות אבל דשכיחא מילתא

ממי טפי שכיח הוי זנות דאדרבה הוא ותימה קנסוה, לא

ובא אחד עד ע"פ לאחר ונשאת הים למדינת בעלה שהלך
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אונס הוי שנשבית דלויה משום ונ"ל הים. ממדינת בעלה

אשת אינה מ"מ ברצון דהוי אע"ג זנות בעילת ונבעלה ממש

הים למדינת בעלה שהלך מי אבל כ"כ חמירא ולא איש

כאונס רבנן שויוה דייקא דלא כיון אחד עד ע"פ ונישאת

קנסוה. טפי וחמירא היא איש דאשת וכיון לרצון הקרוב

דלאקנסא מעשר באכילת מותרת אבל מעשר לה יתנו שלא

המשנה לשון אבל בתוס', פירשו כך מזר zaגרעא dzid

xyrnd on iel zae 'eke dlqtp 'xyiמלאכול נפסלה מש'

לעי' מדקת' משמע וכן zliraמעשר, 'rapy e` ziaypy diel

'zlke`e' xyrn dl oipzep zepfש"מ ואוכלת למיכתב מדאיצט'

וגרעא באכילה אסורה אבל לה שנותנין לומר סברא דהיתה

מהל' פ"א הרמב"ם מלשון משמע וכן דזינתה, משום מזר

ה"ב xyrnaמעשר dxeq` didzy 'kg dze` eqpwמשמע

במל"מ. שם פירש וכן באכילה "קנסא"אסורה ששת א"ר

דצ"ל ***קנסנ"ל התרו. מן כהן כצ"ל."ובת" אפי''

דרבנן התרו'בתרו' מן כ"ש קנסוה ממעשר אפי' הא קשיא

ומשני קמ"ל, דרבנןומאי בתרו' .אפי'

דיכרין בנין ואפי'כתובת אשתו את יורש הבעל הדין מעיקר

שהכניסה נדוניא ובין לה שהוסיף תוספת בין כתובתה דמי

האנשים והיו מלוג, נכסי או ברזל צאן נכסי בכתובתה לו

בעלה בחיי היא תמות שמא לבתם יפה נדוניא מליתן נמנעים

מה יורשין אחרת מאשה בניו ונמצאו בעלה ימות ואח"כ

יורשין הזכרים שהבנים התקינו לפיכך לבתו, זה שנתן

לה שהוסיף תוספת ובין לו שהכניסה נכסין בין אמן כתובת

תמות שאפי' הוא שיודע יפה נדוניא לבתו נותן אדם ומעתה

בתו בני אלא הללו בנכסים אחרים ירשו לא בעלה בחיי

*** קנסוהיירשום. איסורא דעבדא לדידה דתימא מהו

כתובתהרבנן תטול לא חיה והיא בעלה מת לזרעהשאם

רבנן קנסו בעלהלא מת ואח"כ בעלה בחיי מתה היא ואם

שקנסינן במה דסגי דהו"א התקנה, כפי כתובתה בניה יירשו

מן עצמה תמנע כבר הקנס מן היא מפחדת שאם עצמה לה

פוחדת אינה ואם עצמה אותה שיקנסו קנס בשביל העבירה

את שיקנסו מקנס פוחדת שאינה כ"ש עצמה של הקנס מן

את נקנוס ולמה העבירה מן כך בשל מתרחקת ואינה בניה

העבירה. מן להרחיקה תועלת שום בכך ואין קמ"לבניה

יבוא ואח"כ תנשא שאם שיודעת דכיון קנסו בניה את דאף

שרוב שפיר דדייקא עד מינסבא לא מפסידין בניה אף בעלה

ולקמן עצמן. על שחסות ממה יותר ביניהן על חסות נשים

דאמר ע"א `lewlw`צד `yiig dcic `lewlw`c l"nw

`yiig `l `rxfc.בפירושנו שם עיין

מדאורי' לא מייבם דלאוולא ייבום מצות כאן אין מדאורי'

היא אחיו מדרבנןאשת לייבמהולא איסור איכא מדרבנן

ראשון של אחיו שיאמרו ראשון של באחיו מיחלף דילמא

אותה. מייבמין שזינתה אשה למימר ואתו ייבמה

לא איסורא דעיקר ביאה "ומה" לר"א ליה מודי ר"ש

מציאתה "כ"ש" מילתקניס למחוק נכון ויותר ומהכצ"ל

בעלה על נאסרה דסוטה אע"ג פי' הוא. המעתיקים שיבוש כי

עיקר מ"מ לעצמה ומציאתה ידיה מעשה וגם בתשמיש

בתשמיש בעלה על אסורה שתהא הביאה הוא האיסור

אסרה לא ואעפ"כ בביאה היבם על לאסרה טפי ומסתברא

שמעש יאמר שלא כ"ש וקשהר"ש לעצמה, ומציאתה ידיה ה

לשון איסוראמהו אלא'עיקר' בסוטה ליכא מדאורי' הא

ידיה מעשה שיהיו דאורי' דין ליכא אבל ביאה איסור

מדאורי' אשה בכל דממילא לעצמה סוטה של ומציאתה

דאמרי מדרבנן דאפי' ועוד לעצמה, ידיה ומעשה מציאתה

שום בזה ליכא לעצמה סוטה של ידיה ומעשה דמציאתה

ונ"ל לבעלה. ידיה ומעשה מציאתה נותנת רוצה ואם איסורא

פירושו איסוראדהכי דעיקר ביאה אשהומה אותה של

שמת אחד עד לה שכשהעיד בממון נמי דחטאה אע"ג הוא

דמי בעלה מנכסי נטלה לאחר לינשא ב"ד והתירוה בעלה

מה הוי חטאה עיקר מ"מ בידה גזל והוו כדין שלא כתובתה

ואעפ"כ לשני קניסשנבעלה דיבםלא בביאה ר"ש כ"שלה

הוא דממונא ידיה ומעשה ר"שמציאתה בהם יקנסנה לא

דממונות. גזל מעל יותר האיסורין על קונסין שב"ד דמצינו

תותיה*** דיתבא ידיההני ומעשה מציאתה דאמרת כיון

דאמרת וכיון דבעל תותיה ויתבה לגרשה מזדרז אינו לבעלה

בעלה ואין דבעל תותיה יתבה צרתה פוטרת היבם דביאת

ליבמה אחי על מצוה אמות שאם כיון שאומר לגרשה מזדרז

מצות בה ליכא עלי אסורה הויא דאי עלי אסורה אינה א"כ

מפרשים ויש תותיהייבום. דיתבא דר"אהני אמילתיה

מודה ר"ש אפי' דהא נדריה והפרת ידיה ומעשה מציאתה

דבעלה דבעל תותיה יתבא לא יבום אבל לעיל כדאמר בהני

לר"א ליה מודי דר"ש הונא לרב מנ"ל א"כ וקשה מת, כבר

מציאתה אבל ר"ש קניס לא תותיה יתבא דלא יבום דילמא

אלא קניס, תותיה דיתבא נדריה והפרת ידיה ומעשה

מעיקרא. כדפרישנא לאמחוורתא תותיה דיתבא הני
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ומיפקכצ"ל."קנסי" דלמשקל כתובה שכן ***"כל"

אםהוא תשמיש ממנה ומונע בביאה עליו אסורה שהיא כיון

ונוטלת שמגרשה עד מקניטתו ממנו כתובה לה שיש יודעת

עמו לישב לה טוב כתובה לה אין אמרת אי אבל כתובתה

*** לגרשה. מביאתו ואינה תשמיש בלא שכןאפי' וכל

"קאי" ומיפק דלמשקל .הואצ"לכתובה

קניס לא לדידה דמדידיה עבדאכתובה דאיהי אע"ג

אשה לכל המגיע ממון ממנה למנוע קונסה אינו כ"שאיסורא

לדידיה דמדידה ידיה ומעשה עבידמציאתה לא איהו

בעל. לכל המגיע ממון ממנו וימנע יקנוס ולמה איסורא

לא*** לדידיה דמדידה 'הוא' ידיה ומעשה מציאתה

הרבהקניס בתלמוד לקמן'הוא'יש וכן דוקא ביאהבמובן

וכו' מיתה דלאחר במקום'הוא בזה הארכנו וכבר דוקא פי'

אחר.

הלכתא הכי רב אמר הונא אמרא"ר רב z`yipכלו' dkld

el xefgl zxzen c"a zeyxa `lyוציינה לשונו קיצרה והגמ'

אמר הלכתאשרב ר"שהכי שאמר כמו הלכה אמר כלו'

המשנה, את ולא ר"ש את לא בדבריו רב הזכיר ולא במשנה

לך למה גנובי גנבא ר"נ בשםא"ל זה דין אמרת למה

היה במשנה ר"ש בדברי מפורש הוא שכן הזכרת ולא עצמך

ד"ה רש"י ע"א יט בכתו' ועיין דמתני' כר"ש הלכה לומר לך

מצאתי ואח"כ הלשון פשט על מתיישבין דבריו ואין גנבא

בסעודת עיי"ש. גנבא ד"ה ע"א קלג ב"ב ברשב"ם כדברי

הרוצה וכל האורחים לפני אוכל מגישים הטבחים וכלה חתן

אחד גנב גם היה המוזמנים ובין כרצונו, יטול - ליטול

מן גונב היה כאן אף לגנוב תמיד שרגיל וכיון החתן מקרובי

לו ואומרין שיראוהו, בלא והמגשים גנוביגנבגנבאהסירים

לך לךלמה היא והלא הסעודה מן לגנוב צריך היית למה

רצונך. כפי בהיתר ממנה טול שאמרתדשמעתיךבהיתר זו

רב elבשם xefgl zxzen c"a zeyxa `ly z`yip dkld

קאזלה הלכה.כר"ש אמינא אי תימא משמעוכי כר"ש

בקמייתא lgדאמראפי' e` dz`iaoey`x ly eig`n dzvi

dzxv zxhetלקמאי מודו דבתראי לעיל אמרית הא ואנא

פליגי ור"א יוסי דרבי וכיון לבתראי להו מודו לא קמאי אבל

בהא. כמותו הלכה אין דר"ש עליה

"שמעתא" להא אמרה רב ושכיב ניים כי כצ"לאמינא

ושכיב. ניים כי אמינא ד"ה ע"ב כד לעיל מ"ש ועיין

גיטא דבעיא הוא ב"ד עדע"פ אלא כאן היה דלא כיון

ועי"כ משני גט שתצט' קנסוה ואינסבא דייקא לא ואיהי אחד

משניסת, גרוש' מחזיר דהוי לראשון לחזור אסו' ע"פתהיה

גיטא בעיא לא גטעדים שתצט' קנסוה ולא היא דאנוסה

*** לראשון. לחזור ב"דויכו' פי" "על עשו רש"א

ב"דבהוראתן הוראת ע"פ איסור שעשו ואשה איש כצ"ל

הם באשההרי איש דקתניכזדון הא רבים'עשו'. לשון

ואתא לק' רבינא כדמסיק מקרבן פטור לעניין דמיירי משום

שפטורין מזידין כמו מקרבן פטורין דתרוייהו למימר ר"ש

דקתני והא 'בהוראתן'מקרבן, ב"ד פי עשועל אם ר"ל

וקלקלו הלכו אם אבל לינשא שהתירום ב"ד הוראת כפי

עשו ואם בקרבן. חייבין עדיםבזנות פי הםעל כשגגתהרי

באשה ***איש בזדוןאידי. איש אשת על הבאואידיהבא

בשגגה איש אשת גטעל בעיא ע"פלא מדמה דר"ש וכיון

*** גט. בעיא לא ודאי לזדון ותריץב"ד היא ר"ש לעולם

(אבלהכי הברייתא מילות תתקן ולא כך ikd'פרש uixz'

הוא) הברייתא מילות תיקון לשון ודאי ע"ב עשודלקמן

באשה איש ככוונת בהוראתן בכוונתב"ד עליה שבא

דקתני הא dy`aקדושין yi` 'oecfk'לשון דזדון ככוונה היינו

יא) יח (שמ' דכתיב הוא mdilrכוונה ecf xy` xaca ik

במים דהיינו ישר' את לדון המצר' נתכוונו שבו דבר באותו

אונק'. וכדמתרגם הקב"ה דנם בכוונתבו כשלא עדים ע"פ

באשה דקתניאיש הא קדושין בכוונת שלא עליה t"rשבא

dy`a yi` 'zbbyk' micrהיינו דשגגה בכוונה כשלא היינו

*** בכוונה. ב"דשלא עשו וה"ק קתני איסורא לעניין

בעלה על ומיתסרא באשה איש כזדון אבלבהוראתן

גיטא, ובעיא באשה איש ככונת עשאוה גט חיוב ע"פלעניין

בעלה על מיתסרא ולא באשה איש כשגגת וזועדים

איש כשגגת עשאוה נמי גיטא לעניין עדים ע"פ שניסת

היתה לא משני גיטא בעיא דאי גיטא בעיא ולא באשה

לראשון. מותרת

ד"ה "כותב"רש"י בכתובות דתנן דיכרין בנין כתובת

כסף "ירתון" אינון מינאי ליכי "דיהוו" דיכרין בנין

***ד"ה א"צ. הב"ח בהגהות ומ"ש שאמרוכצ"ל עריות כל

וכו' אין ערוה הב"חשהן כגרסת גרס zeixrרש"י lk

'eke zekixv oi` exn`yשאמרו עריות כל ויבין הקורא ויטעה

חכמים לאו עריות שהן מה דהא גט הימנו צריכות שאין

צריך שכך פירש"י לפיכך בתורה, הן מפורשות אלא אמרו

hbלפסק epnid zekixv oi` ,exn`y zeixr lkקאי לא ואמרו
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***ד"ה ערוה. שהן אמרו אלא גט הימנו צריכות אין על

בהוראתן ***ד"העשומילתעשו וכו'נמחקת. אידי

ולשוגג לזדון "להו" כצ"ל.מדמי

מיתסראתוד"ה תרו' מה מתרו' דגמר וכו' כצ"לאמר

***בא"דוה"קומילת "וקנסוה"נמח'. כרבנן אפי' א"נ

כצ"ל.שלא

ע"ב למנותוהתנןמ'גצא וצריך בישראל שהיה סופר

מדינה באיזו שהיה או ישראל מלכי שנות לסדר בגט השנים

ושינה המקומי המלך לשנות למנות צריך והיה כתבeאחרת

הוגנת שאינה מלכות ע"אלשם פ בגיט' zeklnאמרי' i`n

dpi`y zekln dl ixw i`n`e miinexd zekln zpbed dpi`y

oeyl `le azk `l mdl oi`c meyn zpbedרומא היתה מתחילה

אחת כל מדינות מדינות איטליה ושאר עצמה בפני מדינה

המדינות וכל איטליה כל את כבשה דרומא ואע"ג עצמה בפני

המדינות בכל רומי של וכתב לשון נתפשט לא לה הסמוכות

נתפשט איטליה מדינות של וכתב לשון אדרבה אלא שכבשה

לה קרי לפיכך לשונם להיות ואחזוה שאינהברומי מלכות

בעמיםהוגנת ותרבותו לשונו להשליט השליט דרך כי

לשון ואחזה לשונה זנחה להיפך עשתה ורומי הכבושין

אין הכלל זה הגון. אינו ודאי וזה תחתיה הכבושים העמים

דרכי משום המקומי המלך לשנות אלא בגט שנים מונין

בשטרותיהן אותו מזכירין שישר' המלך שרואה שע"י שלום

אם לפיכך עליהן ומגן להם מתרצה הוא כבוד לו ועושין

ע"א פ בגיט' ואמרי' ומזה מזה תצא הסופר ler`שינה xn`

mely meyne ,zekln mely meyn oihiba zekln epwz dn iptn

`pepnd x"`c dinrhl n"x ,oi` ?xfnn clede `vz zekln

erahy rahnn dpynd lk n"x did xne` `lerc dinyn

xfnn cled 'ihiba minkg*** במזרח. שבמזרחהיה בעיר

במערב אמאיוכתב וא"ת שבמערב. עיר בגט הסופר כתב

מזרח מאי אחרת בעיר וכתב פלונית בעיר היה קתני לא

משני שיושבת אחת עיר כגון לרבויי דאתא ונ"ל ומערב,

שבמזרח בעיר נחתם והגט לו וממערב לו ממזרח הנהר צידי

ושם הם אחת שעיר אע"פ הנהר שבמערב עיר כתב והסופר

ממזר. והולד ומזה מזה תצא לשניהם אחד

לאמתוני לה ותראהאיבעי שנה לי"ב היבמה שתגיעה עד

לא ואם לשוק ותנשא צרתה ותלך נערות סימני הביאה אם

עד או שתביא עד לאמתוני לה איבעי בי"ב סימנין הביאה

היבם לה ויחלוץ איילונית ודאי דהויא שנה לכ' שתגיעה

לשוק. תנשא ואח"כ

לה הוה מאי נימא ואמאי וכו' עריות כל ת"ש אביי אמר

אשילמיעבד בר שימי רב זה כעין הקשה דכבר אע"ג

ובזה לאמתוני לה איבעי הגמ' ותירצה דמתני' מסיפא

ותירצה מרישא והקשה אביי חזר אביי קושיית נמי מתורצת

מדרשו בבית כן אמר דאביי לאמתוני, לה איבעי הגמ' לו

מדרשו בבית הקשה ב"א שימי ורב דבריו רשמו ותלמידיו

מדברי ידע לא ואביי דבריו רשמו ותלמידיו מסיפא זה כעין

רב רק אביי מדברי ידע לא ב"א שימי ורב ב"א שימי רב

כל את אסף בבל לאמוראי הששי בדור שהיה אשי

והכניסם בבבל המדרש בתי כל של והרשימות הפרוטוקולים

הרבה וכיו"ב שבסוגיא הקושיות בכל לומר יש וכן לתלמוד

מיהו הסוגיא. פשט דבריהם ואין בתוס' ועיין בש"ס, מאוד

קבע ואמאי הוה דאביי תלמידיה ב"א שימי רב הא לי קשיא

מרישא מקשה שאביי ועוד אביי דברי לפני דבריו אשי רב

וצ"ע. דמתני' מסיפא מקשה ב"א שימי ורב מתני' דההיא

תצא*** "איילוניות" אלו ונמצאו כצ"ל.ונישאו

ד"ה אלמארש"י גיטא "דבעיא" וכיון וכו' מאשת חוץ

***ד"ה לשםכצ"ל. או ישראל למלכי וכו' לשם כתב

אחרת מלכות לשם" וכתב מלכות אותה של גוי כן"מלך

הוא. ומוכרח במהרש"ל הגיה

להפרידתוד"ה בעיניהם הוא גדול דדבר וכו' יון מלכות

מאשתו איןאיש ואצלם הקתולים הנוצרים בין דר היה ר"ת

כלל. אשתו לגרש יכול אשה הנושא

ע"א "ליה"גמ'צב חיישינן לא נשואין דבתר קלא כל

***מהו ראשונים. ובכמה בריטב"א הוא וכן מהוכצ"ל

לה ושרינן דינא לבי ואתאי הואיל שהוצרכהדתימא כיון

דב"ד וכיון לאוסרה קול עליה שיצא כמי הוי לב"ד לבוא

עליה יצא נשואין אחר והשתא הקול שפסק כמי הוי התירוה

חי שבעלה קול דמישוב נשואין דקמי כקלא דתימא מהו

היה ותחילתו יצא ושוב ונפסק שיצא אחד קול הוי שהכל

ליה, וניחוש הנשואין שוניםקמ"למקמי קולות כתרי דהוי

אחר שהיה אחר וקול נפסק והוא הנשואין דמקמי קול

יצא ושוב ונפסק שיצא קול כל וכן ליה חיישינן ולא הנשואין

וי"מ שונים. קולות כתרי דינאקמ"להוי לבי דאתאי דקלא

אחד קול הוי יצא ושוב ונפסק שיצא קול אבל קלא חשיב לא



eaydnlg`eתנט ע"א צב

וי"מ נשואיןקמ"לארוך. מקמי דינא לבי דאתאי דקלא

קול אבל קלי תרי והוו דמו לא נשואין אחר עלה דנפק וקלא

אחד. קול הוי יצא ושוב ופסק שיצא

מדרשא בי "דתנו" מדרשא בי "מדתנו" למתני' ליתא

לשנותם שנקבעו הברייתות בסדר שהיתה ברייתא כצ"ל

בסדר היתה שלא וברייתא רבנן', 'תנו עליה אומר בביהמ"ד

אומר יחיד ע"י ונשנתה בביהמ"ד ללמוד שנקבעו הברייתות

שנקבעו הברייתות בסדר היתה שלא וברייתא 'תניא',

הישיבה ראש ע"י בביהמ"ד הוזכרו אבל בביהמ"ד לשנותם

בי 'דתנו אומר לו שהוקשתה קושיא או שנשאל שאלה אגב

תתמה ואל ח. ואות ב אות פ"ט רש"ג באגרת עיין מדרשא'

הרבה מצינו כבר כי ברייתא מפני רבי משנת דוחה שזעירי

נג לעיל באורך מ"ש עיין רבי משנת על חולקין אמוראים

תרוייהו. דאמרי ורבא אביי ד"ה ע"א

טעות אלא הוראה זו עלאין לעבור בשגגה שהורו ב"ד

אין כהוראתם הקהל ועשו שבתורה ל"ת מצות מכל אחת

מביאין הצבור אלא לחטאת שעירה או כשבה יחיד כל מביא

בפר ביה וכתי' דבר, העלם פר הנקרא והוא בקר בן פר

יג) ד (ויק' דבר ldwdהעלם ipirn xac mlrpe'הקהל 'עיני

העם משאר לא אבל מב"ד רק הדבר נעלם משמע ב"ד הם

העלם פר מביאין אין המציאות בקביעת ב"ד טעו אם אלמא

לילה שהוא ב"ד וסברו שבת של היום החשיך אם שהרי דבר

היום וחזר העבים נתפזרו ואח"כ מלאכה לעשות והורום

ישראל כל אלא הקהל מעיני רק זה דבר נעלם לא והאיר

טעו אם אבל שבת, יצאה שכבר סברו היום שהחשיך כשראו

נודע ואח"כ התורה מן מותר זה שדבר וסברו בהלכה ב"ד

ב"ד הם הקהל מעיני רק זה דבר נעלם הרי ששגגו להם

העם שאר אבל מהם ונעלמה זו הלכה לידע להם שהיה

ולא אותה לידע להם היה ולא זו הלכה ידעי הוו לא מעיקרא

הרב אהובנו וידידנו ההלכה. מהם שנעלמה בזה לומר שייך

דכת' פירש הי"ו בנקאי שומר ldwdמשה ipirn 'xac' mlrpe

ששמעו דיבור בבחינת שהיא הלכה מהם נעלמה משמע

*** ושכחו. היאמרבותיהם הוראה אמר דמתני'ור"נ ההיא

וכו' ששקעה ב"ד הורו דברייתא ההיא אבל ב"ד ע"פ דניסת

אחד עד שכאשר סבר זעירי הוראה. ולא היא טעות ודאי

כמי זה הרי לו לינשא אותה מתירין וב"ד בעלה שמת מעיד

הלכך הבעל שמת לנו נראה הזה העד מדברי ב"ד שאמרו

סובר ור"נ מת, שהבעל המציאות קביעת אלא הוראה זו אין

או הבעל מת אם יודעין אין אנו ב"ד שאמרו כמי זה שהרי

אין הלכך אשה להתיר נאמן אחד שעד היא הלכה אבל לא

הוראה. אלא המציאות קביעת דהוראהזו תדע נחמן א"ר

שמתהיא לנו נראה הזה העד מדברי אומרין ב"ד שאין תדע

אשה להתיר נאמן אחד שעד מורין ב"ד אלא דבכלהבעל

מהימן לא אחד עד כולה לומרהתורה ב"ד יכולין ואיך

אחד דעד כיון הא הבעל שמת לנו נראה הזה העד מדברי

דבריו ע"פ מסקנות להסיק אפשר אי נאמן נאמןאינו והכא

אחד אעד סמכינן לינשא אשה התרת משוםגבי לאו מ"ט

היא לנודהוראה נראה הזה העד מדברי אומרין ב"ד שאין

הבעל מת אם יודעין אנו אין אומרין ב"ד אלא הבעל שמת

אשה. להתיר נאמן אחד שעד ההלכה היא כך ומ"מ לא או

וכו' היא דטעות תדע רבא דבריואמר ובעיני פירוש"י עיין

שפירש דמה להיתיראקשים ובדם בחלב ב"ד הורו דאילו

מובהק שאינו בטעם לאיסוראהיינו טעמא חזו בטעםוהדר

להיתיראמובהק ואמרי הדרי הואכי מובהק שאינו בטעם

כ"כ, דבריו יסתום ולמה רבא בדברי זכר לזה אין הא תימה

חזרו היאך לאיסורא מובהק טעם לב"ד שהיה כיון ועוד

שאסרו אחר ודם דבחלב ועו"ק מובהק, שאינו בטעם והתירו

הריבטעם מובהק שאינו בטעם והתירו הדור כי מובהק

המובהק הטעם את סותר להתיר שבא מובהק שאינו הטעם

סותר שטעמם כיון להתיר בהו משגחינן דלא וברור שאסר

ואמרו עדים שני שבאו אחר באשה אבל האוסר מובהק טעם

סותר אינו הבעל מת ואומר שבא האחרון העד הרי הוא חי

השנים עדות אחר מת עכשיו אומר הוא שהרי דבריהם את

להאריך לי יש ועוד פיו על להתירה להם נשמע לא ולמה

ב"ד פירושו דהכי ונ"ל העוה"ב. לחיי ז"ל לפירושו בקושיות

יחזרו אפי' מעתה ואסרוהו וחזרו דבר איזה שהתירו

אנו שהרי להתירו זה בדבר עליהן סומכין אין ויתירוהו

משנתם על היטב חזרו ולא בידם רופף זה שדין רואים

לחומרא להיתיראועבדינן ובדם בחלב ב"ד הורו דאילו

לא להיתירא ואמרי הדרי כי לאיסורא טעמא חזו והדר

בהו חזרומשגחינן ולא בידם רופף ודם חלב דדין דחזינן

זה דבר והתירו אחר ב"ד שאלנו אם אבל היטב משנתם על

שאין ונמצא והתירו ואסרו התירו לא הם שהרי בהו משגחינן

שהתיר החכם אף אלא ב"ד דוקא ולאו בידם, רופף זה דין

שנשאל עד ביה משגחינן לא יתיר שוב אם אסר ואח"כ

ויתירנו. אחר שרינאלחכם אחד עד אתא כי הכא ואילו

מ"ט לה שרינן אחרינא עד אתא הדר כי אסרנא תרי אתו

היא דטעות משום ע"ילאו מתחילה שהתרנוה מה אילו
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קבלנו כך אומרין ב"ד כלו' הוראה היתה האחד העד עדות

תרי באו כאשר א"כ אשה להתיר נאמן אחד שעד מרבותינו

העד עדות בקבלת טעו שב"ד ונמצא חי הבעל ואמרו עדים

אמת אם לגלות אחד עד חוקרים היאך ב"ד ידעו שלא האחד

שקבלו משנתם על חזרו לא בהו ואמרינן שקר או דובר הוא

שוב כאשר א"כ אחד עד חוקרין היאך בעניין מרבותיהם

עדותו את קבלו וב"ד הבעל מת שכעת ויאמר אחד עד יבוא

האחרון האחד העד עדות בקבלת זה ב"ד על לסמוך לנו אין

על חזרו ולא בידם רופף אחד עד חקירת של זה דין שהרי

לאו מתחילה שהתירוה מה כרחך על אלא היטב, משנתם

נאמן אחד שעד קבלנו אמרו שלא התירוה הוראה בתורת

היטב חזרו שלא בהם לומר שייך לא וממילא אשה להתיר

ואין נאמן אינו אחד דעד אחד עד חוקרין היאך משנתם על

הזה העד מדברי אמרו אלא אותו חוקרין היאך משנה בזה

שטעו נתברר תרי אתו כי לפיכך הבעל שמת לנו נראה

ב"ד שוב והתירה אחד עד בא שוב וכאשר המציאות בקביעת

לנו נראה הזה העד מדברי שאומרין המציאות את קובעין

הבעל. לאשמת וכו' דאילו "היא" דטעות תדע רבא אמר

לאו וכו' אחד עד אתא" כי "הכא ואילו "בהו" משגחינן

"היא" דטעות כצ"ל.משום

ההר את הדין אתיקוב ה' אליהם כשדבר סיני במעמד

וההר ממש ההר תחת נצבים ישר' היו והחוקים הדינים

יז) יט (שמו' דכת' xddעליהם zizgza eavizieרז"ל ואמרו

ע"ב) ב xyi'(ע"ז lr zibibk xd d"awd dtky cnln,

כ) (שם דכת' ההר מעל y`xוהשכינה l` ipiq xd lr 'd cxie

xddודינים חוקים ההר מראש מדברת השכינה והיתה ,

ישראל של לאזנם ומגיעים ההר את נוקבין והדינים והחוקים

ולא עלינו ההר לומר עצמן לפטור יכולין ישר' היו ולא

שהיא זה חטאת מחיוב אוזניה לאטום לאשה אין כלו' שמענו.

להביא צריכה ואיני עשיתי ב"ד ע"פ הלא ולומר חייבת

נוקב הדין ההר את אפי' ההר את הדין יקוב אלא חטאת

ע"ב ו בסנ' וכן יכנס. באזניה גם ישראל של באזניהם ונכנס

revalאמרי' xeq`בין פשרה לעשות לדיינין אסור כלו'

לנתבע xddהתובע z` oicd aewi `l`שבמעמד כשם כלו'

ביניהם חצץ לא לישראל השכינה בין שעמד ההר סיני

שהיה שומעין היו כולו אלא כולו ולא הדין מקצת שישמעו

לדיינים אסור כך שלם באזניהם ונכנס ההר נוקב הדין

ולהפסיד במקצת הנתבע את ולחייב פשרה ולעשות לבצוע

שהדין מי לעשות צריכין שלם דין אלא מקצת התובע את

*** הדין. כפי הכל יזכוהו היאעמו "טעות" בשלמא א"א

היא "הוראה" א"א אלא ***וכו' "מאי"כצ"ל. א"כ

ההר את הדין מדקאמריקוב xddכצ"ל z` oicd aewi

dpiny z`hg `iazeלהפטר שהיא כל טענה לה יש משמע

עליהם הר שהיה כישראל פטורה אינה זאת ובכל זה מקרבן

את הדין נקב ואעפ"כ ה' דברי שמענו לא לטעון יכולין והיו

שעשה יחיד ר"א דסבר אמרת אי לשמוע להכריחם ההר

ב"ד הלאבהוראת להפטר לה שיש טענה היינו פטור

זו אין כי חייבת זאת ובכל אני ופטורה עשיתי ב"ד בהוראת

בהוראת שעשה יחיד דסבר אמרת אי אלא טעות אלא הוראה

תטען אם אפי' הלא עצמה לפטור לה יש טענה מאי חייב ב"ד

חייבת. זו הרי ב"ד בהוראת שעשתה

קלקלה זינתה,מאי אומר משמער"א לא 'קלקלה' דלשון

לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג אלמנה כגון לאו על דעברה

זנות. והיינו מקולקלת דרך משמע אלא אמרהדיוט ר"י

הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג 'קלקלה'אלמנה דלשון

בעלמה בזנות ואי כן לפני שהיתה ממה עצמה קלקלה משמע

אבל לכהונה מותרת היא ועדיין זו נתקלקלה לא הא מיירי

קלקלה הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג אלמנה שנבעלה זו

מותרת שהיתה כפי לכהונה מותרת אינה שכבר עצמה

דאמר הא פירש הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן הרב מתחילה.

יוחנן לכ"גרבי גדולאלמנה כהן וחלוצהנשאה גרושה

הדיוט ומ"מלכהן לדבריו, ראיה והביא הדיוט כהן נשאה

לקמן קאמר מאי דא"כ לי נראה כ"שאין זינתה מ"ד

לכ"ג האאלמנה איש אשת איסור על קרבן להביא דחייבת

איש אשת איסור על בקרבן חייבת זינתה דוקא למימר איכא

שנישאת זו אבל וזינתה הלכה והיא לינשא התירוה שב"ד

והיא לינשא התירוה דב"ד קרבן תביא לא לכ"ג אלמנה

מיירו לא תרוייהו יוחנן רבי ובין ר"א בין אלא נישאת,

במשנה הוא דמפורש בזנות אלא ypil`בנישואין c"a dexed

'`ypil' `l` dexizd `ly oaxwa zaiig dlwlwe dklde

נישאת לא שהיא מוכח 'לינשא' אלא התירוה שלא מדקאמר

מיירי בעלמא דבזנות סבר אלעזר רבי רק זינתה אלא

מקולקלת דרך משמע ד'קלקלה' לה המותרין עם שזינתה

לה האסורין עם דזינתה סבר יוחנן ורבי לאו איסור כאן ואין

ד'קלקלה' הדיוט לכהן וחלוצה גרושה לכ"ג אלמנה כגון

חללה ונעשית שהיתה מכמות נתקלקלה ביאתם שע"י משמע

*** לכהונה. זינתהונאסרת חייבתמ"ד לה המותר עם

אלמנהבקרבן זינתהלכ"גשזינתהכ"ש תרתי דאיכא
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דאורייתא, לאו אלמנהואיסור חייבתלכ"גשזינתהמ"ד

לאו איסור ואיכא זנות דאיכא זינתהבקרבן המותראבל עם

שמוהלאלה ב"ד הא זנות משום ואי לאו איסור דליכא

*** "מוחלקין"פנויה. וגופין בש"סהואיל רגיל הוא כן

וצ"ל טעות הוא ובכולם בזהמחולקיןוילנא מ"ש ועיין

מוחלקים. גופים הרי ד"ה ע"ב עז לקדו' בחדושנו באורך

בעלהמשנה בא ואח"כ ונתקדשה בעליך מת לה אמרו

לו לחזור משוםמותרת למיקנסה וליכא איסורא עבדא דלא

אנשא לא אמרה לכך דייקא ודאי שזו ונתקדשה דייקא דלא

היטב. שאבדוק עד זה לאיש אתקדש רק אלא

גט*** אחרון לה שנתן ***"ואע"פ" זו"כצ"ל. "את

וכו' מתיא בן ר"א בןצ"לדרש ר"א דרש מדרש זה

וכו' רבנןמתיא כלו' וברא"ש, וברי"ף ע"א צד לק' הוא וכן

עיין מקרא לה דריש והוא קרא בעיא ולא מסברא לה אמרי

מרגניתא. ביה למדרש לר"א ה"ל ד"ה ע"א צד לק' מ"ש

שמוגמ' לאח' ואחרון שמו' לפני ראשון דלאאילימא '

שנולד בן לכך קאמר מדרב' וממזר הוא קנסא מתני' תימא

ממזר שיהיה קנסי' השני מבעלה פרשה ולא שמו' לאחר לה

ה"ל דמאי למקנסה ליכא שמו' לפני לה שנולד בן אבל

קמ"ל היא אנוסה xfnnלמיעבד oexg`e oey`xראשון אפי'

קאמר דאורי' וממזר היא ר"ע דמתני' ממזר נמי שמו' דלפני

הוא. קנסא ממזרולאו הולד דלפניליתני ולד בין דמשמע

שמו'. דלאחר ולד בין למיתנישמועה דקבעי משום "אלא"

כצ"ל.סיפא

ד"ה נמירש"י "וההיא" הואי דטעות וכו' כצ"ל.אין

וכו***ד"ה אדעתייהומאי וכו' שחלב "וכהורו" היא '

לא "דההיא" בהוראתן וכו' נמי ***ד"ה"דהכא" כצ"ל.

בהו "משגחינן" מי וכו' ואמרי "הדרי" כצ"ל.וכי

מכי***ד"ה "סמכינן" דאדעתין וכו' כצ"ל.מ"ט

השוקתוד"ה "שמן" מאותו בעיא לא וכו' כצ"ל.ואמרו

דוקאד"ה "ונישאו" המנונא לרב תיובתא וכו' אבל

(ע"ב) ***בא"ד דליתכצ"ל. "למאן" אפילו ליהליבם

***בא"ד בניכצ"ל. "שהן" לב"ש ***בא"דאפי' כצ"ל.

"ונמצא" זה ונשא זה ***בא"דחלץ מדרחמאכצ"ל.

"חיישא" דבעלמא אע"ג וכו' "חיישא" דלא סברא ליה

"חיישא" לא דרבנן וכו' "חיישא" לא דאורי' וכו'

כצ"ל.

ע"ב לאישגמ'צב החוצה המת אשת תהיה לא שנא'

מאיזר 'תצא' לא למימר ה"ל 'החוצה' דאמר 'didz'כיון `l

ע"כ לזראלא הויה בה תהיה ***לא ליהקאמר. מספקא

דאתא הוא ללאו אי המת אשת תהיה לא האי לשמו'

דקדו' מינה שמעת וממילא לשוק להתקדש עליה לאסור

למאה, אפי' תתקדש לן איכפת מאי תפסי לא דאי בה תופסין

דאתא הוא קדו' בה תפסי דלא לזראי ונתקדשה הלכה ואי

ותתקדש לן איכפת לא בה תפסי לא דקדו' דכיון לאו כאן אין

פירש ור"ת בעלמא, דברים פטפוטי אלא דאינו למאה אפי'

הגמ'. פשט זה אבל אחרת בדרך

היה אם דשמו' כוותיה הלכתא אמימר דאמר השתא

ליה ושריא לה חולץ כהן הלכתאיבמה איתמר לא אי אבל

והוי כשמואל אי כרב הלכתא אי לן מספקא הוה כשמואל

לשני קדושי בה תפסי לא כרב הלכתא דאי ספיקא ספק

הלכתא אי ואפי' לכהן ומתייבמת גט ממנו צריכה ואינה

בה תפסי לא ודילמא ליה מיספקא גופיה שמואל הא כשמואל

הכהן יבמה על נאסרה לא אבל משני גט צריכה הלכך קדושי

כלל גיטא בעיא לא ומדאורי' ספיקא מספק אלא זה גט דאין

רק ממש גרושה הויא מבעלה דהתם הגט לריח דמי (ולא

אמימר דאמר השתא אבל אדם), לשאר מותרת שאינה

הכהן ליבמה ואסורה ספק חדא אלא הוי לא כשמו' הלכתא

הו"א כשמו' הלכתא אמר הוה לא אי וי"מ לה. חולץ הילכך

ליבמה שריא והויא באיסורי כרב הלכתא דקי"ל כרב הלכתא

הלכתא דאיתמר והשתא חליץ בעי אי מייבם בעי ואי כהן

*** לה. חליץ ע"כ איתגרכשמו' 'אגר'איתגורי בארמית

*** נשכר. 'איתגר' שכר ישר'פירושו יבמה היה אם אלא

לו והותרה גט שני לה אשינותן רב קאמר מאי א"כ וא"ת

l`enyc dizeek `zkld xnin` xn`c `zydהוי אי הא

השתא למימר אתא ואי ליבם, לו שהותרה כ"ש כרב הלכתא

הלכתא הוה אי אבל משני גט צריכה כשמו' הלכתא דאיתמר

גט הימנו צריכה דלשמואל פשיטא גט הימנו צרי' אין כרב

דצריכה אשי רב קמ"ל ומאי היא איש אשת ספק דלשמואל

היה אם כשמו' הילכתא דאיתמר השתא דה"ק ונ"ל משני. גט

אבל מינה ודייק ליבם לו והותרה גט שני לה נותן ישר' יבמה

הוה לא אי אבל גרושה משום לו אסו' כהן יבמה היה אם

הלכה אי כרב הלכה אי מספקינן והוה כמאן הלכתא איתמר

אלא גיטא בעיא לא דהא כהן ליבמה מותרת היתה כשמו'

לעיל. כדפירשנו ספיקא ספק משום
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בה אין didzדכתיבקדושין `lלזר הויה בה יהיה לא

בה יש אלאנשואין תנשא לא כתיב 'didz'דלא `lדמשמע

בהקדושין. אין נמי נשואין בה אין קדו' לאאי דבאורי'

דכתיב קדושין אלא נשואין `dyכתיב yi` gwi ikהילכך

קדושין. בלא נשואין ואין נשואין בלא קדושין אימאיש

בה אין ונשואין לקדו' רב אתא גופא דאיןוהיא אשמוע'

קדו'. בלא כזנותנשואין בה יש נשואין נישאתמאי אם

וכדרב זנות בעילות דבעילותיה משום ליבם אסורה ונבעלה

ידעתי ולא נמי נבעלה בלא אפי' נישאת אם וי"מ המנונא,

הדבר. שזינתה.כזנותצ"ל"בזנות"טעם יבם שומרת

ליבם דורשאסורה הוא מלא dilrמקרא `eai dnaiולא

יבום, מצות כאן אין אחר עליה בא אם ש"מ עליה יבוא אחר

*** פשוטו. זה אך בזה נאמרו פירושים כמה לעולםואמנם

מעיקרא וכןכדאמרצ"ל"כדאמרן" גידל רב כדאמר כלו'

ברש"י. הוא

אתבחבורה ומסדרין עורכין שהיו הקדוש רבנו של חבורתו

היה, חבורתו ומבני היה רבי של תלמידו ינאי רבי המשנה.

קדו' שאין וגמרו ונמנו זה בדבר דנו שבחבורה זכורני וקאמר

זה דבר רבי שנה לא מה מפני יודע ואיני ביבמה תופסין

לאשהבמשנה. האומר דת' זו היא משנתנו לא ר"י א"ל

***וכו' במשנתנו. החבורה דבר שנה דדלאיהרי לאו אי

תותה מרגניתא משכחת מי חספא שוליןלך המרגליות את

ופעמים ים יצורי של כונכיות בתוך נמצאות הם שם מהים

והיו לחוף אותה זורקין והגלים בים ומתפרקת מתה שכונכיה

מרגליות ומחפשין הים שפת על הולכין מלאכתן שזו בנ"א

החרסים את פינה שהאחד ופעמים והחרסים החוף אבני בין

והצביע רעהו בא מצא טרם ועוד מרגליות שם למצוא כדי

שכולה הצדק מידת הלא שם מונחת שהיתה המרגלית על

החרסים. את שפינה "תותיה"למי וכןתותהצ"למרגניתא

דבב"מ. וברי"ף ע"ב כא ובמכות ע"ב יז בב"מ הוא

לאוין*** בחייבי תופסין קדו' אין דאמר היא ר"ע מתני'

לא למידרש וגמרו נמנו דאינהו בחבורה דנמנו היינו ולאו

קדו' אין דאמר ור"ע לזר הויה בה תהיה לא המת אשת תהיה

דבכל משום אלא הוא דרשה ההיא משום לאו ביבמה תופסין

*** תופסין. קדו' אין לאוין ר"עחייבי כצ"ל."אי"

לעולם בא שלא דבר מקנה מקנהאדם אדם אין דאמר מאן

לקונה הקנוי בין המקשר מעשה הוי דקניין סבר שלב"ל דבר

לקשור יכול דאינו להקנותו יכול אין בעולם הקנוי דאין וכיון

קניין דכל סבר ור"ע בעולם. אינו שהרי לקנוי הקונה בין

שמבטיח לקונה המקנה בין אלא לקנוי הקונה בין מעשה אינו

מעשה בלא מבטיחו היה (ואם לו נותנו שהוא לקונה המקנה

זו הרי מעשה כשעושה אבל מהבטחתו בו לחזור יכול

מהבטחתו), בו לחזור יכול ואינו מעשה בה שיש הבטחה

עשה נמי דהוא לן איכפת לא בעולם הדבר אין אפי' הלכך

ויהיה הבטחתו יקיים לעולם הקנוי וכשיבוא הבטחה מעשה

שמו. יתברך אי"ה נאריך אחר ובמקום שלו

ד"ה "נישאת"רש"י וזו כהן יבמה היה נדצ"לאם

***ד"הנתקדשה ***ד"ה"כזנות". וגמרוכצ"ל. נמנו

"דדרשי" כצ"ל.וכו'

מות'תוד"ה היתה חולץ היה מדעתו אם אבל וכו' נותן

איתגור איתגורי זה "דאין" הרויחהלו לא ור"ל כצ"ל

דהא לה חולץ היה נתקדשה לא דאפי' שנתקדשה במה כלום

בה שרוצה לזה ומתקד' הולכת והיתה כלל לה בעי לא יבם

***בא"ד לו. מות' ונתקד' קדמה אפי' את"להלכך ואפי'

שייך לא במזיד כך"דכשנשאה" הב"ח דאף ונראה כצ"ל

שפיר. התוס' המשך אתי לא בב"ח שנדפס מה דלפי נתכוון

ע"א לעושיהםגמ'צג ידי יקדשו במתני'באומ' הא תימה

jitlקת' dyer ip`y mpewידי יקדשו באומ' לה מפרש והיכי

ועוד כלל, זה פירוש סובל המשנה לשון אין הא לעושיהם

ידיה מעשה את שהקדישה דמיירי הגמ' הבינה שמתחי' כיון

את אלא הקדישה ידיה מעשה את דלא לתרץ רוצה והשתא

דקאמר האי ומאי ידי' יקדשו 'באומרת הל"ל עצמם ידיה

שנר דה"ק'לעושיהם' ונ"ל לחלוטין. מיותר באומ'אה

לעושיהם ידי לפיך'יקדשו עושה שאני 'קּונם תגרוס ולא

אותם לקונם יקדשו כלו' לפיך' עושה שאני מה 'לקֹונם אלא

והיינו לפיך לעשות רגילה ר"ל עושה אני שבהם איברים

ע"א) מב (סנה' לשון והוא zeyrlהידים, mignye miyy

mpew oevxמפרש לכך עושיהם, רצון ידיכלו' יקדשו באומ'

לעושיהם.'לעושיהם' דהיינו קאמרה 'לקֹונם' דהא

וכו' כרב הונא diaxפירש"ירב `edy `ped axn xnelk

did df ly execn dlrnl df mlek oke i`pi iaxn axe dlaw

ינאי רבי של תלמידו היה לא רב שהרי בעיני הוא ותימה

ראב"י של תלמידו היה לא ר"מ וכן חייא, ורבי רבי של אלא

מיירי ואי היה, ר"מ של חבירו וראב"י ר"ע של אלא

שראב"י ועוד כלל ראהו לא ר"מ א"כ הראשון בראב"י

היה בשנים ממנו גדול אלא ר"ע תלמיד היה לא הראשון

שרב רנב"י בידי היתה שמסורת ונ"ל מקו'. בכמה כדמוכח
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דרבי אע"ג ינאי מרבי למדו ורב מרב, זה דבר למד הונא

רב של רבותיו הם חייא ורבי רבי אלא רבו היה לא ינאי

ורבי ינאי, מרבי אלא מרבותיו זה דבר שמע לא הוא מ"מ

לא רבי תלמיד היה דהוא אע"ג חייא מרבי זה דבר למד ינאי

זה דבר למד ור"ח חבירו, מר"ח אלא מרבי זה דבר שמע

אלא רבו מר"ע זה דבר למד לא ור"מ מר"מ, ורבי מרבי,

רבו. מר"ע זה דבר למד וראב"י חבירו, (השני) מראב"י

שלב"ל דבר מקנה אדם דאמר לכולםכר"ע ראשון

שבוע שכלבא לפי לכך והוצרך ר"ע הוא זו הלכה בקביעת

עם שהיה לר"ע שנישאה מפני מנכסיו בתו רחל את הדיר

א"ל לאלפים ישיבה ראש שהיה אחר ר"ע וכשפגשו הארץ

אפי' שבוע כלבא א"ל נדרת מי רבה דגברא אדעתא ר"ע

שמפורש כמו הוא אנא א"ל אחת הלכה ואפי' אחד פרק

הא זו בטענה נדרו לו היפר היאך ותימה ע"א סג בכתובות

אחת, הלכה אפי' אחד פרק אפי' ר"ע ידע לא כשנדר באמת

ר"ע עם רחל התנתה נשואיהם בתחי' דכבר משום אלא

לה והקנה ע"ז הבטיחה והוא רבה גברא ויהיה ללמוד שילך

נמצא שלב"ל דבר מקנה דאדם וכיון ת"ח שיהיה הבטחתו

אלא נישאת הארץ לעם לא וא"כ ת"ח שהוא זה דבר שקנתה

לת"ח.

וכו' המוכר דאיתמר היא מאי הונא הונארב רב אלמא

דרב ראיה מכאן להביא אין אבל דשלב"ל מקנה אדם סבר

רב בשם הונא רב לק' מדאמר אבל מרב, זה דבר למד הונא

למד הונא דרב ראיה קצת יש וכו' זו שדה לחבירו האומר

וכן כן למד ינאי דמרבי ראיה ליכא רב גבי אבל מרב. כן

ראיה אין ור"ח כן למד חייא שמרבי ראיה אין ינאי רבי

אין ור"מ כן למד שמר"מ ראיה אין ורבי כן למד שמרבי

כן למד שמר"ע ראיה אין וראב"י כן למד שמראב"י ראיה

ודאי ינאי רבי אולם כן, סוברין אלו שכל ראיה לגמ' יש רק

כן. למד דמר"ח דפירי דכנתא מעשה מההוא ראיה איכא

בו*** לחזור יכול לעולם באו שלא עד הונא דאע"גא"ר

שיבוא בשעה אלא חל הקנין אין דשלב"ל מקנה דאדם

משעה למפרע הקנין חל לעולם שיבוא שעה ומאותה לעולם

לו. בושמכרו לחזור יכול לעולם משבאו אף אמר ור"נ

דשב"ל. מקנה אדם ואכילאין שמיט דאי מודינא נח' א"ר

מיניה מפקי' ואכיללא דשמיט אותו רואין הבעלים כשהיו

אתו דהשתא ואע"ג לו מחלו ש"מ אמרי' מידי ליה אמרו ולא

אמרו שלא ומה מהמכר בהם שחוזרין ואמרי לב"ד בעלים

בטעות דסברו משום היינו ואכיל דשמיט בשעה מידי לו

יודעין היו ואילו למחות יכולין ואין דשלב"ל מקנה דאדם

מינייהו מפקי' לא אעפ"כ מוחין היו דשלב"ל מקנה אדם דאין

ע"ב. סו בב"מ מפורש כך מחי' הויא בטעות דאידמחילה

ואכיל בידושמיט תמרים ותולש הדקל בראש עולה היה אם

דהבעלים מיניה מפקי' לא להו אכיל הוה לא ואפי' קנין הוי

בראש עלה דלא כיון מיהו במשיכה קנאם והוא לו מחלו

לארץ תמרים מיניה ושמיט הדקל לראש אבן זרק אלא הדקל

שמיט דאי וה"ה מיניה ומפקי' קנאם לא להו אכיל הוה לא אי

שהקונה המעשה היה שכך אלא מיניה מפקי' לא והגביהם

מקנה אדם אין אמר ר"נ הא המוכר ואמר ואכיל שמיט

דאי מודינא נחמן א"ר משו"ה מיניה לאפוקי ובעי דשלב"ל

בחידושי מפורש מצאתי וכן מיניה מפקי' לא ואכיל שמיט

הפירות ואין אכיל כי דוקא וי"מ ע"ב. סו לב"מ הריטב"א

אי אבל מיניה מפקי' לא דתלשםבעין אע"ג להו אכיל לא

מיניה. מפקי' לביתו ומשכם בידו

מעלי כל דפירי כנתא ליה מייתי דהוה אריסא ה"ל

הוושבתא זו כלכלה שפירות ונמצא הארוסה, השדה מן

שהתנו כמו או האריס של שליש ושני הבעלים של שליש

אבל לידו, שיגיעו עד זה וכל האריסות. בשעת ביניהן

ליה יהיב אריס דהא ינאי רבי של הכל הוי לידו משהגיעו

של על משלו התורם ינאי רבי וסבר מתנה. הכל מרצונו

יכול אין ולפיכך ע"א פח כדלעיל בעלים דעת צריך חבירו

שלו. הכל ויהיה לידו שיגיעו עד האריס שביד מה על לעשר

מעשרין ואין שבת תכנס לידו פירות שיגיעו דעד כיון מיהו

חייא מרבי כן לפני ששמע מה על סמך שבות משום בשבת

אע"ג לעולם לבוא שעתיד דבר דכל דשלב"ל מקנה אדם

להקנותו ויכול בא שכבר כמי ליה חשבינן בא לא דעדיין

ושל שלו והן לידו באו לא דעדיין אע"ג נמי פירות הני הלכך

שכבר כמי להו חשבינן לידו לבוא דעתידין כיון יחד האריס

בשם פירש הריטב"א אבל משלו. לעשרם ויכול לידו באו

יכול אינו ואעפ"כ הפירות היו ינאי רבי של דמחלקו רש"י

ואינו ממש לידיו באו לא ועדיין ממנו רחוקין שהיו לעשרם

ודברי לקרקע מחוברין שהיו מפני או עלייהו לעשר יכול

מאומה. מזה דבר לא שבגרסתנו וברש"י בעיני הם תימה

אריס. של מחלקו היו הפירות דכל פירשו כנתאוהתוס'

עליודפירי להחזיק יכול אבל יפה מתוקן שאינו זול דבר כל

קרוי דפיריפירות חשוב'כנתא' דבר או כלכלה זה ואין ,

ע"ב כ בסוכה ixitcכדאמרי' `zpkl efg inb lye mry ly.

ּכן הקדש בלשון נקרא אחר דבר עליו המחזיק דבר ַכל
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יח) ל (שמות כמו כנתא epkeובארמית zygp xeik ziyre

zygpיא (דני' וכן הכיור, את עליו הנושא בסיס הוא 'כנו'

lrכ) cnreepk(טז פ (תה' וכן עליו, יושב שהוא מקום על

jpini drhp xy` dpkeעליה שנושאת התחתונה הנטיעה היא

עליה. שהרכיבו העליונה הנטיעה ליהאת לונגה החשיך

נהור סגי לשון והוא שבת, ובאה שהחשיך כמעט כלו'

כמו נוגה אור לשון נגה אומרים היו החשיך לומר דבמקום

א) ט mdilr(יש' dbp xe`(י נ (שם mikygוכן jld xy`

el dbep oi`e,שפירש"י כמו ושיהוי עיכוב לשון ואינו .

אמרי' ע"ב ז dbpדבמגילה xnin`c dinw aizi ded iy` ax

opax ez` `leנגהי לומר לו היה ושיהוי עיכוב לשון היה ואם

בש"ס. הרבה וכן רבנן אתו חייאולא דרבי לקמיה אתא

שלימדו כפי שעשה כיון עשה. יפה אם לשאול השבת אחר

סבר רצוץ קנה בחלמיה אקריוהו ואח"כ סמך ועליו חייא רבי

הזה הרצוץ קנה משענת על לך בטחת הנה קא"ל דהכי

להודיעו ר"ח לפני בא לפיכך וסמך בטח שעליו ר"ח דהיינו

בו ויחזור חייא רבי שהורהו מה הוא משגה אולי זה דבר

הלכה למדין דאין השיבו לא ר"ח ואף החלום. מחמת ר"ח

רצוץ קנה ליה קאמרי הכי דאדרבה לו פירש אלא החלום מן

בשם ועיין החלום מן הלכה שלמדין למדת הא וגו' ישבור לא

*** החסיד. יעקב רבנו ערך להחיד"א תלמדהגדולים למען

הימים כל אלהיך ה' את חייך'ליראה 'ימי כל הל"ל

'הימים'ומדקאמר מייריכל האדם חיי בימי דלאו משמע

השנה בימי וי"טאלא שבתות שלאאלו הכתוב הזהירו .

שמו, ויתעלה ישתבח מהקב"ה אלא האיסורין מן ירא יהיה

כגון מהקב"ה ירא ואינו האיסור מן ירא שאדם שפעמים

לאכול מה לו ואין שבת מערב תרו"מ להפריש יכל שלא

מן הירא עונג לשבת וקראת מפורש מקרא על ועובר בשבת

ויושב לעשר (מדרבנן) ואסור היום שבת הלא אומר האיסור

למען קרא ליה וקאמר המלך דברי ומבטל בתענית בשבת

וימים בשבתות אפי' הימים כל אלהיך ה' את ליראה תלמד

לעשר לך ויש אלהיך מה' אלא האיסור מן תירא לא טובים

לא עדיין שהפירות פעמים וכן המלך. דברי ולקיים בשבת

ויצט' שבת יבוא ימתין ואם לשבת סמוך עד לרשותו באו

לעשר רשאי אדם שאין זה מאיסור ירא והוא בשבת לעשרם

וצריך שבת באה לידו פירות שיגיעו ועד חבירו של על

ליה וקא"ל בדוחק אלא לכתחי' מותר שאינו בשבת לעשרם

שאינו על לעשר האיסור מן ולא אלהיך מה' ירא הוי קרא

שאינו על מעשר הוי בפתח יו"ט או שבת אם לפיכך שלך

ויו"ט. בשבת לעשר תצט' שלא כדי שבתותשלך אלו

טובים.וי"טצ"ל"ויו"ט" וימים קראכלו' איצט'

דרבנן טלט' דמהלמישרי קרא איצט' לא ודאי לעשורי כלו'

הא `xgבכך cvn lke`e df cva eipir ozepבשבת כדאמר

ואי כלל כתיקון מיחזי דלא תיקון כ"כ חשיב ולא ע"א קמב

דטבל מוקצה היו השמשות ובבין לאכלם להו דמטלטל משום

כל מדאורי' הא דרבנן טלטול למישרי קרא איצט' וכי היו

טבל טלטול להתיר קרא הוצרך ולמה שרי מוקצה טלטול

שבת. עונג לצורך

ד"ה "כקונם"רש"י לפיך וכו' ***ד"הקונם כצ"ל.

יצחק" "בר דר"נ ***ד"הופליגא אלוכצ"ל. הימים כל

ושבתות כצ"ל."י"ט"

אייריתוד"ה כסף ומעה מזונות לה במעלה וכו' כתו'אין

ע"ב. סד

באד"ה שלא דבר מקנה אדם ליה דאית דכיון וכו' קנויה

כאילו "חשיב" ***בא"דלעולם רבכצ"ל. של ובמקומו

"דבכמה" השטר את כותבין ***בא"דהיו דסתםכצ"ל.

נתאכלו "ואפילו" הם בכסף ***בא"דקדו' ואףכצ"ל.

וכו' ל' ולאחר מעכשיו אמר בזהדאם המהרש"א גירסת

***בא"ד תימה. הב"ח שהגיה ומה ל'נכונה בתוך ושוב

לאגם צורך.חזרה אין הב"ח שהגיה מה

ע"ב "בחלמאי"גמ'צג אקריון הכיכצ"ל.והא לאו מאי

הזה הרצוץ הקנה משענת על לך בטחת הנה הואקא"ל

שלו. שאינן הפירות את כשעישר ינאי רבי סמך שעליו ר"ח

לא ולמה דאקריוהו קרא דהיינו ינאי רבי סבר למה וא"ת

למיסמך וגו' ישבור לא רצוץ דקנה קרא דאקריוהו סבר

המעשה לפי יפה מתפרש קרא דההוא משום נ"ל חייא, ארבי

'dpd'ינאי lrלשון dfd uevxd dpwd zpryn lr jl zgha'

'eilr yi` jnqi m` xy` mixvnלא שעדיין מה על לעשר

בכפו dawpe'בא etka `ae'נמצאת ממנה ואכל לידו כשבא

כראוי. עושרה שלא וחסירה נקובה

אדוניו אל עבד תסגיר `eipecלא mrn jil` lvpi xy`

יסגירנו לא אמאי וקשה מאדוניו. שברח בעבד מיירי לכאו'

הוי ממנו וכשברח הוא אדוניו ממון זה עבד הרי אדוניו אל

ושה ובשמלה וכיו"ב שה או שמלה ממנו אבדה כאילו

למדנו הרי ועוד לו. להשיבם התורה ציותה מישראל שאבדו

בגיטין כדאיתא עבדים של בשחרורם רוצה התורה שאין
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ע"ב xaerל"ח ecar xxgynd lk l`eny xn` dcedi x"`

ecearz mda mlerl aizkc dyraלו יש אדרבה וא"כ

בו. לעבוד אדוניו שימשיך כדי שברח העבד את להסגיר

הכתובתירוץ לשחררו מנת על עבד בלוקח אומר רבי

דקראמדבר מסיפיה `eipecודייק mrn jil` lvpi xy`ולא

אלא מיירי מאדוניו בבורח דלאו משמע ברח אשר אמר

ע"מ ממנו אותו שקנית מאדוניו הצלתו שאתה בעבד מיירי

ופריך דמילשחררו. קריהיכי אמאי ושחררו קנאו כבר אי

- עבד -ליה 'car' xibqz `lקנאו ואי הוא, חורין בן הא

קאמר אמאי שחררו לא '`eipec'ועדיין l` car xibqz `l

והל"ל קנאו שהרי זה עבד של אדוניו עצמו הוא השתא הא

בכוונתו רק קנאו לא עדיין ואי 'המוכרו', אל עבד תסגיר לא

יסגירנו לא אמאי מאדוניו העבד וברח לשחררו ע"מ לקנותו

השבת מצוות ביה ואית הוא אדון אותו של ממונו עדיין הא

ומשני קנויאבידה. עצמך הרי לכשאקחך ליה דכתב כגון

מעכשיו לעלך כתב רק האדון מן קנאו לא עדיין בדלעולם

הספיק ולא מעכשיו לך קנוי עצמך הרי לכשאקחך שטר

לא שעדיין וכיון זה אצל ובא האדון מן העבד וברח לקנותו

'עבד' ליה קרי ולפיכך ראשון אדון של עבד הוא הרי קנאו

דבר מקנה אדם רבי סבר מיהו 'אדוניו', ראשון לאדון וקרי

לך קנוי עצמך הרי לכשאקחך לו שכתב וכיון שלב"ל

שמא אדוניו אל יסגירנו שלא הכתוב הזהירו לכן מעכשיו

למפרע חורין בן העבד ויעשה אדוניו מיד זה יקנהו מחר

וחייב היה חורין בן שהסגירו שבשעה ונמצא כתיבה משעת

פירש"י ע"א מ"ה ובגיט' מישר'. נפש מוכר משום n"rמיתה

ea carzydl `ly edetkiy c"al aezkd xidfde exxgyl

אל עבד תסגיר "לא שאמר הפסוק לשון על מתיישב ואינו

וכמו הראשון אדונו אצל תחזירנו לא דמשמע אדוניו"

שפירשנו.

מקודשת אומר דאתו.ר"מ דעבידי zycewnדוקא z` ixd

xiibz`y xg`l il,להתגייר בכוונתו היה שעה שבאותה כגון

ibzzy xg`l,להתגייר בכוונתה היה שעה באותה 'xg`l

gzy`y,לשחררו שעומד אדוניו הודיעו שכבר כגון 'xg`l

ixxgzyzy,לשחררה שעומד אדוניה הודיעה מקודם וכבר

jilra zeniy xg`ljizeg` zenzy xg`l,גוססים שהיו

jinai jl uelgiy xg`lאלא מייבם שאינו היבם שהודיע

איסור או קדושה באיסור היבם על אסורה שהיתה או חולץ

לאחר בתוד"ה ועיין מייבם. ואינו חולץ כרחו ועל מצוה

שאתגייר.

וכו' ראב"י אמר ע"כ דתרו'יתר בתוספתא שנויה היא כך

ה"ח) ly(פ"ב dlklk ecia dzide jxca `a didy in a"eik

il yiy 'xit lr n"exz dieyr f"d xn`e 'wezn opi`y zexit

dyere i`xr dpnn lke` df ixd xirl rib`ykl izia jeza

eixac xirl ribd xirl ribiy cr xg` mewn lr n"exz dze`

xirl ribd `ly cr eca`y e` eapbp e` zexit elk`p oiniiw

'eke zexit xn` 'it` i"a`x xn` k"r xzi oiniiw eixac

כאן. כמו וצ"ל בסיפא גדול שיבוש נפל ובתוספתא

לא לאגלויי דעבידא דמילתא משום אחד דעד טעמא

אםמשקר הילכך דמילתא לרווחא למידק הצריכוה ומ"מ

דאע"ג וכו' ומזה מזה דתצא לה קנסי' בעלה אתא לבסוף

דעבידא דבמילתא אעד דסמכי' משום הוא הטעם דעיקר

הצריכוה דמילתא דלרווחא כיון מ"מ משקר לא לאגלויי

לה, קנסי' דייקא לא והיא משקרלמידק לא נמי ואפי'והכא

נמי שלה דיוק דבלא תתייבם שפיר דייקא ולא ליה רחמא אי

דמילתא לרווחא אלא אינו דילה ודיוקא סמכינן דאעד מותרת

לה קנסי' דייקא דלא ונמצא בעלה אתא אי לבסוף ומיהו

לעיל. דלמאכדפירשנו דמילתאאו משקר לא ודאי אחד עד

ומ"מ משקר לא לאגלויי אחדטעמאדעבידא אעד דסמכי'

ומינסבאלהתירה דייקא דאיהי ההיאמשום לאו אי אבל

דשמא אחד עד ע"פ לה שרינן הוה לא דייקא דאיתתא טעמא

דעיקר לה קנסי' בעלה בא לבסוף אם הילכך הוא טועה

משום הוא טועה שמא אמרי' ולא מתחי' שהתרנוה הטעם

דייקא לא וההיא דייקא דרחמאדאיתתא דזי' כיון והכא

ומינס דייקא לא dxeyd'ליה z` 'wlwn dad`רבה בראשית

ח. מדרש נה פרשה

הדברים "היו" חילוף לה אמרו כצ"ל.ואח"כ

אהני*** סמוך אהני דסמכת חזית מאי ותרי תרי אילימא

קמאי אעדים אנא אמרה דמציא תצא לא ניסת דכבר וכיון

משקרו או טעו בתראי ועדים דברו שאמת לי וברי סמכית

ע"ב פח לעיל l`כדקת' f"d zn `l 'ne` 'ae zn 'ne` 'a

`vz `l zqip m`e `ypz'במתני קתני ועוד,vz`ואמאי

דכל וסברא דלעיל אברייתא פליגא דמתני' אמרת אי אפי'

עדים אהני אנא אמרה מציא ולא לחומ' אזלינן ותרי תרי

הואסמכית ממזר ספק קתניממזר xfnnואמאי cled

ודאי. דק"דמשמע "לא דוקאצ"לוכ"ת תנאלאו וכ"ת פי'

ממזר בקיצור שנה אלא ממזר ספק ולמיתני להאריך בעי לא

ספק אלא ודאי ממזר שאינו שתבין עליך מדקת'וסמך והא

ממזר אינו והאח' ממזר הראש' תניסיפא לא ואמאי
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שנולד הראשון שרק שתבין עליך סומך והיה 'ממזר' בקיצור

ממזר אינו בהיתר שנולד והאח' ממזר הוא ע"כאלאבאיסור

תומם עד הדין גדרי לברר כדי במשנתו התנא ש"ממאריך

אלא הוא קיצור לאו 'ממזר' דקת' קתני.דהכא דוקא

לך*** תבעי לא הא "דאמרי" ***ואיכא תבעיכצ"ל. כי

וכו' אחד דעד טעמא" "מהו, לעלמא יבמה למישרי לך

בר"ת רשם והמדפיס אחדמ"טכצ"ל המשך שהכל הבין כי

וכו' אחד דעד טעמא כןמהו ואינו טעמא מאי כמו והוי

לעלמאמהואלא יבמה להתיר נאמן אחד עד האם הדין מה

הספק צדדי ואלו לא, וכו'או אחד דעד ***טעמא והא.

ליה דסניא" הוא "דמיסנא ומינסבא דייקא והאצ"ללא

ליה דסניא" "דזמנין ומינסבא דייקא ברש"ילא הוא וכן

אלא. סוד"ה ע"א צד לק'

ד"ה זהרש"י שבת ליל בחלמא אקריון שלאוהא להזהירו

במוצ"ש דאי כהוגן מתוקנין שאינן פירות מאותן יאכל

מהאי ליה נפקא ומאי אכלם כבר הא אקריוהו למאי אקריוהו

ד"ה רצוץחלמא. קנה "ושמה" אחד מקרא רצוץ קנה

כצ"ל.

"בשבת"תוד"ה למישרי קרא דאתא שפר"ח וכו' אלא

כצ"ל.

אלעזרד"ה הר"ר תירץ זה "שכענין" ואר"י וכו' לאחר

נט"משנז"א" בב"ק הנזכר משנץ אלעזר רבי הוא כצ"ל

יח סי' פ"ה גיט' ביש"ש ועיין לראשון, כתב ד"ה ע"ב

***בא"ד משנז"א. אלעזר רבי בןשהזכיר אליעזר כרבי

רבו אלאיעקב הוא דראב"י תלמידיה לאו דר"מ תימה

הראשון בראב"י מיירי ואי היו, ר"ע תלמידי דשניהם חבירו

בפירוש מ"ש ועיין לפניו למד שלא וכ"ש כלל ר"מ ראהו לא

הגמ'.

לעילד"ה כדמוכח וכו' דאע"געד דקתני ע"ב פז במשנה

בכל לה קנסי' בעלה בא אם ב"ד ברשות אחד בעד דניסת

דידה דיוקא בלא מהימן אחד דעד אמרת ואי קלקולי הני

ב"ד וברשות דמהימן אחד עד ע"פ ניסת הא לה קנסי' אמאי

דלא והיכא כשהתירוה ב"ד סמכי דידה אדיוקא ע"כ אלא

***בא"ד לה. קנסו שפיר "נמי"דייקא לסמוך יש ולהכי

זוטא ***בא"דאדיוקא ליהכצ"ל. "דמרחמא" משום

פירושורחמאצ"ל 'רחמא' אבל מרחמת פירושו 'מרחמא' כי ,

צ"ל הבא ובעמוד זה בעמ' התוס' דיבורי בכל וכן אוהבת

***בא"ד מרחמא. במקום לשמו'רחמא בין לרב דבין

***בא"דדפליגי ע"ב. צה ואסו'לק' איש כאשת היא אם

אבל(]לו[לחזור לא הנשו)או ***בא"דמן כצ"ל. וי"ל'

יחלוץ או יכנוס אם יודעת שאינה לפי מ"מ דדייקא

לשוק ותנשא יחלוץ שמא פי'וחיישאצ"ל"וחיישית"

לחזור ומותרת ושמואל לרב חומר ליכא תתייבם דאם אע"ג

ואסו' חומר איכא בעלה ויבוא לשוק תנשא אם מ"מ לו

שפיר דייקא יחלוץ או ייבם אם יודעת דאינה וכיון לו לחזור

לב"ד. שתבוא קודם

דרבנןד"ה ספיקא ותרי דתרי אע"ג וכו' חזית אבלמאי

ספיקא. הוי ולא חזקה בתר אזלינן מדאורי'

לעלמאד"ה יבמה "למישרי" לך תבעי כצ"ל.כי

(ע"ב) במת***בא"ד "להימנה" לן הוה לא כצ"ל.א"כ

אחד***בא"ד עד ידי על להאמינה דמילתאויש מסקנא

ולהתירה אחד עד ע"י להאמינה יש ודאי כן על כלו' הוא

לך תיבעי לא והא בעליך מת ואח"כ בנך במת תבעיליבם כי

וכו' איכא דהתם לעלמא יבמה "למישרי" והכללך כצ"ל

הב"ח. שכתב כמו אחד דבור

ע"א ליהגמ'צד שפירדסניא דייקא zlwlwnולא d`py

dxeyd z`*** ח. מדרש נה פרשה רבה וכ"תבראשית

דק" דוקאצ"ל"לא ***לאו פירשתי. ע"ב צג ש"מולעיל

קתני כצ"ל."דוקא"

הזמה הדבר'בעדי היו שחילוף מעידין אינן האחרו' העדים

אלא ובנה בעלה את ראינו לא כי יודעים איננו אומ' אלא

עמנו פלוני במקום עליה העידו הראשו' שעדים שעה באותה

דילמא ודאי ממזר הולד אמאי א"כ וא"ת אחר. במקום היו

שמת כמי לה דיינינן ואמאי בנה ואח"כ בעלה שמת הוא אמת

מזה מעידים אינן האחרו' העדים והא בעלה ואח"כ בנה

בהדיא במתני' דקת' ועו"ק eidכלום, selig dl exn` k"g`e

'acdשמת שראו בעדים אלא מיירי הזמה בעדי דלאו ש"מ

מעידין כן האחרו' דעדים ונ"ל בעלה. מת ואח"כ בנה

שבנוסף אלא בעלה מת ואח"כ בנה שמת הדבר' היו שחילוף

הייתם עמנו להם שאומ' הראשו' העדים את מזימין הם לזה

דגזי' לאחרו' מהימנינן לכך העדתם שעליה שעה באותה

הזמה. לעדי שנאמין היא הכתוב

לביתה שאכנס אחותי מתה מתהולא ולא הל"ל וא"ת

דאגב וי"ל לביתה', 'שאכנס מהו לבעלה שאנשא אחותי
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אותו אוהבת כי אחותה בעל על חשודה דאשה קמ"ל אורחיה

בבית. כשבעלה לביתה תכנס לא הילכך

וכו' סד"א איצט' לר"ע איצט' דקת'כי on`pהא yi`d oi`

z` `y`y izy` dzn `le ezy` z` maii`y ig` zn xnel

eg`אקלקולא חייש סד"א ממזרים דבניו דכיון איצט' לכו"ע '

אשתו אחות ואת אחיו אשת את שאוהב דזימנין קמ"ל ודייק

דקת' הא וכן שפיר דייק inaiולא zn xnel 'n`p dy`d oi`

dzial qpk`y 'eg` dzn `le `yp`yאחותי מתה 'ולא סיפא

ממזר ממנו הולד דלכו"ע לכו"ע איצט' לביתה' שאכנס

את שאוהבת דזמנין קמ"ל ודייקא אקלקולא חיישא וסד"א

האשה 'אין דקת' רישא אבל שפיר, דייקא ולא אחותה בעל

דפשיטא איצט' לא לרבנן שאנשא' יבמי מת לומר נאמ'

אמרי' לה מקלקלינן ולא לאו אלא דאינו דכיון נאמנת דאינה

אבל שפיר דייקא ולא ליבם ליה דסניא איצט'זימנין לר"ע

אימא לאוין מחייבי ממזר יש ר"ע ואמר הואיל דסד"א

ודייקא אקלקו' דסניאקמ"ל,חיישא דזמנין נאמ' דאינה

שפיר. דייקא ולא מחייביליה ממזר יש ר"ע ואמר הואיל

חייבילאוין כמו הוו לאוין חייבי שלר"ע ללמוד לנו יש

הני בכל להו מקלקלינן כריתות שחייבי וכשם כריתות

ולכן קלקולי הני בכל להו מקלקלי' לאוין חייבי כך קלקולי

אקלקולא חיישא להאימא קמ"לשפיר,ודייקאשנקלקל

לפרש צריך כך שפיר דייקא ולא ליבם ליה דסניא דזמנין

מילת למחוק ויש פירוש"י הב"ח.דזרעאלפי שמחק כפי

ביה למידרש אלעזר לרבי ה"ל א"ר יהודה א"ר

חספא ביה ודרש בלשוןמרגניתא אמורא ידבר היאך ותימה

דמתני' לישנא לפרושי אתא יהודה דרב ונ"ל תנא. על כזו

באריכות izn`דקת' oa `"x yxc yxcn dfבקיצור והל"ל

קמ"ל תנא אלא מקום, בכל ששונה כמו מתיא' בן ר"א 'דרש

אע"ג עמו רבנן הסכימו ולא הכי דריש מתיא בן ר"א דרק

ומפרש לכהונה פסולה ואינה גט זה דאין עמו מסכימין דרבנן

משום עמו רבנן הסכימו דלא טעמא יהודה דה"לרב

חספא ביה ודרש מרגניתא ביה לךלמידרש פירשתי כבר

היו דפעמים חספא) לך דדלאי לאו אי (גבי ע"ב צב לעיל

וכשהיו הים חוף שעל חרסים תחת נסתרות המרגליות

ראה שזה ופעמים המרגלית מתגלית היתה החרס את מרימים

לגלותה החרס את והרים חרס תחת נסתרת מרגלית

את שהרים זה נמצא המרגלית את הרים חבירו ובינתיים

והחרס המרגלית את להרים לו והיה כלום הרויח לא החרס

זה מקרא אף ממילא, ממנה dyi`nנופל dyexb dy`eהוה אי

היה מאישה' אלא נתגר' לא 'אפילו ביה דריש מתיא בן ר"א

מהמרגלית סר ממילא שהחרס המרגלית את למרים דומה

הדרשה וגם זו דרשה גם שנים בידו עולין היו שממילא

כלום אינו בעלה שאינו ממי נתגרשה שאם במשנה שדרש

ש"מ מאישה אלא נתגרשה לא אפי' ביה דדרשת דכיון

זה בגט נתגר' לא ואם מבעלה שתתגרש בעינן דלפחות

דהיינו החספא את רק דרש הוא אבל גט, אינו מבעלה

עולה המרגלית ואין למעלה שהוא לחספא שדומה הדרשה

ללמוד אפשר אי זו ומדרשתו אישה' שאינו ממי 'ולא עמו

מאישה. אלא נתגרשה לא אפי' השניה הדרשה את

"ובאו"במשנה למדה"י אשתו שהלכה כצ"ל.מי

שאכנס ד"ה לבעלהרש"י "ואינסב" כצ"ל.לביתה

וכו'***ד"ה "ליה"אלא אית נמי לשוק ביבמה אלמא

***בא"דכל ודאיכצ"ל. "ובני" לביתה כצ"ל.שאכנס

לעלמאתוד"ה יבמה "למישרי" לך תבעי כצ"ל.כי

צריכה***בא"ד "כרחה" ועל יחלוץ לא כצ"ל.אם

"הכא"***בא"ד דדייקא משום "הוי" טעמא עיקר אי

דייקא "וה"נ" פורתא וכו' ***בא"דלא בנהכצ"ל.

כ"ש מהימנא דאיהי ***בא"ד"וכיון" היאכצ"ל. או

עליה "דסמכא" היכא "לקלקל" חשודה כצ"ל.עצמה

דייקאד"ה דלא "אמרינן" ולא שתתייבם וכו' לאיסור

כצ"ל.

ע"ב שניהבמש'צד בקרובות היאומותר ואם בתה,

כשאינה באמה נמי מותר מאמה ולא מאביה אשתו אחות

מאמה ובאחו' זו של אמה את אנס שחמיו כגון חמיו אשת

רבים לשון שניה 'בקרובות' קת' להכי מאביה שאינה

בשניה*** מותר ראשו' מתה עלואם הבא ומה תילף ולא

חמור איסור על הבא לבועל אסו' איש אשת דהיינו קל איסור

ע"א. צה לק' יליף זה דכעין כ"ש לא אשה אחות דהיינו

ונשא*** ":אשתך" מתה לו ***אמרו ואח"ככצ"ל.

לו אחריםאמרו היתהעדים בנךקיימת שנולד בשעה

מתהומתהמאחותה כבר ממזרוהשתא ראשון ולאהולד

ודחו חיה שהיא להעיד באו לא חיה שהיתה דבזמן כיון תימא

לא להפריכן או להזימן אפשר ואי מרובה זמן לאחר עדותן

ספק הראשון וליהוי המיתה זמן קביעת לעניין עלייהו נסמוך

קמ"ל ממזרממזר ראשון אפי'הולד אעדים דסמכינן ודאי,
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*** מרובה. לזמן עדותם ודחו בזמן העידו והאחרוןלא

ממזר כצ"ל."אינו"

וכו'גמ' דאזיל מתני'ואע"ג קמ"ל מאי לגמ' zen'קשיא

el xefglכגון איירי דמתני' ומתרץ אשתופשיטא דאזיל

וכו' הים למדינת נשואיםוגיסו הני דאהנו כיון והו"א

אשתו הילכך ממש כנשואין מיחזו גיסו על גיסו אשת לאסור

ואמרו זה פירוש דחו ובתוס' אשתו. כאחות דמחזיא אסירה

על הבא ומה ק"ו דהו"א קמ"ל, מאי קושיא ליכא דמעיקרא

איסור שהוא אשה אחות על הבא האוסר נאסר איש אשת

וכדקת' האוסרת שהיא אשתו שתאסר כ"ש לא יותר חמור

קתני לכך ע"א צה לק' elבברייתא xefgl zxzenנ"ל ואין .

שתאסר הו"א לכך מזיד אשתו אחות על בבא מיירי דבבריי'

בשוגג אחותה על שבא מיירי במתני' אבל איש אשת כמו

אמר לק' דבגמ' (ואע"ג אשתו תאסר daikyaולמה xq`ze

i"dcnl dlra jldy dy`` dedc icin dzeg`cמשום לאו

מבררת שהגמ' אלא לדחותה משנה וצריך סבירה הו"א שזו

בש"ס). רגיל וכן סבירה הו"א דאינה ואע"ג המשנה של דין

קת' דבמתני' elועוד xefgl 'zxzen'דהיא דהו"א משמע

ואם אשתו כאחות שנראית עצמה מחמת לו לחזור אסורה

שנשא בעלה את שקנסו קנס מחמת נאסרת שהיא היא ההו"א

דלא דמשמע באשתו 'מותר' הל"ל בדק ולא אשתו אחות

אבל elקנסוהו xefgl 'zxzen''אסו דהיא דהו"א משמע

דמותרת. וקמ"ל אשתו כאחות שנראית עצמה מחמת

נשואים הני נשואיםכצ"ל."דאהנו" הני דאהנו

אגיסו גיסו אשת גיסודקמיתסרא על לאוסרה דאהנו כיון

אשה לאחות קצת דמיא דאשתו והו"א אמת לנשואי דמיין

קמ"ל בעלה על elואסורה xefgl zxzen*** אשת(אפ"ה.

אסירא שריא)גיסו אסיראתיבותאשתו גיסו אשת

נמחקות.

כר"ע דלא מתני' ואינהלימא היא נפשא באפי מילתא

דקשורים). סברי (והתוס' הקודמים הגמ' לדברי קשורה

וכו'*** שבתורה עריות ***כל ע"א. צא ואחותלעיל

ר"ע דאמר "כיון" ***אשה הךכצ"ל. אינשי דאמרי

נסיב שפיר והאי בקדו' ליה הוה תנאה לאקמא דאינשי

להשכיח היצה"ר עבודת עיקר שזהו במיתה לאוקומי בעו

*** המיתה. יום "האשה"מהאדם את שקדש כצ"ל.כגון

בשריפה*** לאו מיתה לאחר דמותרתחמותו ס"ד השתא

עלה למיתני ושפיר dipyaלכתחי' xzen 'ey`x dzn m`e.

ואתהן אותו ישרפו מאיבאש 'ואותן' אותו ,'ואתהן'הל"ל

כתיב כאילו דריש הן'לכך מהןכלו''ואת אחת 'הן'ואת

אחת, פירושו dnfביונית dn` z`e dy` z` gwi xy` yi`e

eze` etxyi y`a `idשתיהן וחמותו אשתו תימא לא

חמותו על שבא אחר אשתו על לבא שהוסיף כגון בשריפה

od'אלא z`e'אשתו אבל חמותו זו שורף אתה מהן אחת ואת

בשריפה אינה בהיתר לו ר"ישנישאת אותו.דברי רע"א

שתיהן ששתיהןואת למדך חמותו ואם חמותו על שבא כגון

חמותו ואת אשתו את משמע הוה 'ואותן' כתב אילו בשריפה

ברישא `dnדכתיב z`e dy` z` gwi xy` yi`eחטאה ומה

'ואת ביה קרי 'ואתהן' כתב לכך לו נישאה בהיתר הא אשתו

פי' ('הן' חטאת שלא אשתו את ולא חטאו שכן אלו את הן'

דכתיב דרישא לך ופירש z`eכן) dy` z` gwi xy` yi`e

dn`פירושה הן אסירי, דתרוייהו חמותו ואם בחמותו מיירי

לד) ל (ברא' כמו jxackכן idi `l od oal xn`ieהרבה ומצוי

על בא אם לר"ע ובין לר"י דבין ואע"ג רבותינו. בלשון

פליגי בדין, פליגי ולא בשריפה תרוייהו חמותו ואם חמותו

דלר"ע דורשין. `dnבמשמעות z`e dy` z` gwi xy` yi`e

ולר"י בשריפה, ששתיהן ללמד חמותו ואם בחמותו מיירי

שאם ומה בשריפה שחמותו ללמד וחמותו באשתו מיירי

כדמפרש מג"ש אלא לה ילפי' מהכא לאו בשריפה חמותו

לאו רבא ולפי אביי. לפי מתפרשת היא כך ע"ב עה בסנה'

פירושו והכי ממש, בדין אלא נחלקו דורשין אותובמשמעות

מהן אחת חמותוואת על שיבוא עד חייב אינו תימא לא

וחמותו אשתו מתה אפי' אלא בעולם קיימת אשתו ועדיין

ישרפו באש עליה ובא בעולם ר"ילבדה אותו.דברי רע"א

שתיהן שתיואת שיהיו מתהעד אבל ואמה אשתו בעולם הן

'ואותן' אותו כתב אילו בשריפה, אינו חמותו על ובא אשתו

וחמותו אשתו את כלו' ממש ואותן אותו ישרפו משמע הוה

'ואת ר"י כדדריש מהן אחת את דמשמע 'ואתהן' כתב לכך

לא דהא שתיהן את נמי ומשמע אחת יוני בלשון הן הן'

במילה חיברן אלא אחת ואת דמשמע הן' 'ואת וכתב הפריד

וש"מ מהן אחת ש"מ הלכך ל'ואותן' דדמי 'ואתהן' אחת

שתיהן שיהיו עד נשרפת ואינה נשרפת מהן אחת שתיהן

באש דכתיב הא דר"ע אליבא דלרבא פירש ורש"י בעולם.

פירש ולא בשריפה שהוא אלא קאמר לא ואתהן אותו ישרפו

ששורפין לומר בא לא ואתהן דכתיב דהא בשריפה שחמותו

נדחק ומשו"ה קיימות שתיהן אם אותו ששורפין אלא אותן

הכתוב מדהשוה נפק"ל בשריפה שחמותו דמה לפרש רש"י
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דינה, כן כדינו מסתמא שבתורה עונשין לכל לאשה איש

קושיא מיהו להאריך. יכול ואיני דוחק הזמן וגם דוחק, והוא

לרבי בשלמא לך, מלכתוב אמנע לא לפירוש"י דקשיא אחת

משמע דאותן משום 'ואותן' אותו קרא כתב דלא הא ישמעאל

אתהן כתב נמי דכי לר"ע אלא חדא למימר בעי וקרא תרתי

כמו 'ואותן' בפשטות לכתוב צריך היה א"כ משמע תרתי

אחת משמע קרא דלר"ע אלא אותם, אומר זכרים שלגבי

*** לעיל. כדפירשתי יחד שתיהן ומשמע דרבימהן

חדא סבר `dyכתיבלאיסוראישמעאל z` gwi xy` yi`e

dn` z`e'אמה 'ואת דהיתירא אשתו היא אשה' 'את

תרתילאיסורא, סבר ואתכתיבלאיסוראור"ע אשה 'את

וי"מ חמותו. ואם חמותו לאיסורא תרוייהו סבראמה' ר"י

כתיב חדא,חדא פירושו כתיב'ואתהן' תרתי סבר ור"ע

*** תרתי. פירושו משרפה'ואתהן' קרא דמיעטה נהי

כתיב דשריפה בקרא דאתהן מיעטהמיעוטא מי מאיסו'

יז)קרא יח (ויק' דאיסורא dlbzקרא `l dzae dy` zexr

אסור. בעולם כששתיהן דדוקא ללמד מיעוטא ביה כתיב מי

מהן אחת ואת מפרש ישמעאל דרבי שאמרנו ***מה

כתבה שהתורה פירושו אין הן לאחת קרו יוני דבלשון

העולם שפות שכל רק כתבה הקדש לשון אלא יוני, בלשון

מילים שלקחו והיינו לסט"א שנפלו הקדושה ניצוצות הם

וכיון אחרת, שפה מהם ועשו אותם ועיוותו הקדש מלשון

יש אחת היינו 'הן' דביונית וחזינן 'ואתהן' מאי ידעינן דלא

לומר לנו ויש מהן אחת ואת הכתוב כוונת דכך לומר לנו

מה לפרש יש וכך 'הן' המילה את היונים לקחו שמכאן

ע"ב סג בשבת oixewשאמרו ipei oeyla oky cqg edrxn qnl

qnl alklע"ב ד mizyובסנה' iwixt`a zt mizy itzka hh

כיו"ב. והרבה

ד"ה בתהרש"י לישא השניה בקרובות דמתני'ומותר

של בתה אלא לו מותרת דאין ומאמה מאביה באחותה איירי

אשתו משום עליו אסו' שניה קרובות שאר אבל שניה

דקתני דהא וצ"ל dipyהראשונה, 'zeaexwa' xzeneדוקא לאו

למיתני דקבעי ומשום לו מותרת דשניה אחת קרובה אלא

'eiaexwa' zxzen dipyeנמי dipyנקט 'zeaexwa' xzeneאבל .

'ומותר הוי מאמה ולא מאביה באחותה מתני' נוקים אי

קרובותיה שאר אפי' אלא בתה דוקא לאו שניה' בקרובות

***ד"ה למשנה. בפירושנו הויאועיין וכו' כר"ע דלא

אשתו ***ד"ה"לה" שנשאתכצ"ל. איש מאשת חוץ

"משום" ב"ד ***ד"הע"פ וכו'כצ"ל. מוסיף ר"ע

"גיטא" ר"ע "להו" קניס ***ד"הואפ"ה דאמריכצ"ל.

איש אשת וכו' אמרי "קמן" לארוס נמחק)נראית(וכו'

***ד"היוצאה "לאוקמה"כצ"ל. דקמהפכת וכו' ר"ע אי

***ד"הנמי רחמנאכצ"ל. "אמר" הינא וכו' אחת ואת

***ד"ה וכו'כצ"ל. התם "ובעינן" שתיהן ואת אותו

את יקח כי "ואיש" ק' אמר דהכי "דשריפה" קרא מהאי

אחת ואת אותו ישרפו רח' ואמר וכו' אמה" "ואת אשה

חמ ואם "חמותו" רבימהן "איירו" ולא וכו' כצ"ל.ותו

הלכך***ד"ה אנוסה" "לא דמשמע נתפשה וכו' דבמזיד

כצ"ל.בשוגג

וכו'תוד"ה פנויה אשתו "דבאחות" משום וכו' ואע"ג

אפילו "וקנסי" ברשות כצ"ל.שלא

קנסד"ה בכולהו "לה דקנסי' אסורה גיסו י"אשת

כצ"ל.דמתניתין

אחיד"ה ואשת אביו אשת וכו' אח אשת אף מוסיף ר"ע

בקדו'אביו לו היה תנאי יאמרו שמא לר"ע גיטא בעו נמי

ואעפ"כ התנאי נתקיים וכו'ולא למינקט בעי .לא

ע"א מדאורי'גמ'צה אסירא לא דבמזיד אשה אחות

רב בה גזרו לא oewz'בשוגג 'ixe`c oirk opax oewzc lk

*** ע"ב. ל אוסרתה)אותה(אותהפסח' אותהשכיבתה

סי' אה"ע ובב"י ה"ו פ"י יבמ' בירוש' הוא וכן נמחק השני

וכתב זרע שכבת איש ושכבה הל"ל כז. אות `yiטו akye

'dze`'לא בעלה על זו את לך שאסרתי אע"ג מיעוטא ש"מ

אסורה אשתו שתהא אשתו אחות את לבועל ק"ו מכאן תלמד

בעלה על אסורה שתהיה הוא ודין אותה שכב דהכא עליו

חמותה. או אחותה את כששכב "אחותה"ולא שכיבת ואין

וביןאחרתצ"לאוסרתה אחותה בשכיבת בין דמיירי

כתוב היה ובספרים לקמן, שנפרש כמו חמותו ואיןבשכיבת

אוסרתה אח' שפירושושכיבת המעתיק ואינואחותהוסבר

טאחרתאלא פרשה רבה ובבמדבר הנ"ל, בירוש' הוא וכן

דריש כט `dzegמדרש zaiky oi`e dzxqe` dzaiky dze`

dzxqe` ezenge.מיירי וחמותו דבאחותה כדברנו והוא

אחרת שכיבת ואין אוסרתה וחמותושכיבתה אחותה

עםאוסרתה כששכב אשתו את להתיר דאתו ב"ה דברי אלו

ואסרי, ב"ש פליגי דבתרוייהו ומשמע חמותו ועם אחותה

יהודה רבי חמותווקאמר על בבא וב"ה ב"ש נחלקו לא

אשתו את דמשמעשפוסל 'ואתהן' אותו ישרפו באש דדרשי

מה דאשתו לשריפה עניין אינו אם חמותו ואת אשתו את
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לקמן, כדמפרש עליו אשתו לאסור עניין תנהו מהחטאה על

פוסל שבש"א אשתו אחות על הבא על דרשינחלקו דלא

אוסרתה אחרת שכיבת ואין אוסרתה שכיבתה 'אותה'

פוסל אינו דקתניובה"א והאי וכו' שכיבתה 'אותה' דדרשי

`dzxqeלעיל 'zxg`' zaiky oi`eאשתו אחות היינו אחרת

אמר יוסי ורבי אוסרתה. חמותו שכיבת ב"שאבל נחלקו לא

אשתו את פוסל שלא אשתו אחות על בבא באוב"ה דאי

בשוגג eke'עליה dxq`y `ed dne `ed oic `ldeכדמפרש

האלקמן במזיד ואי ק"ו להאי דרשי ב"ה ובין ב"ש ובין

אוסרתה אחרת שכיבת ואין אוסרתה שכיבתה 'אותה' כתיב

'אותה', דרשי ב"ה ובין ב"ש הבאובין על נחלקו מה על

פוסל שבש"א חמותו 'ואתהן'על אותו ישרפו באש דדרשי

אם אלא חטאת מה ואשתו חמותו ואת אשתו את דמשמע

עליו אשתו את לאסור עניין תנהו לשריפה עניין ובה"אאינו

פוסל דקת'לא והא עליו אשתו לאסור 'אתהן' דרשי דלא

`dzxqeלעיל 'zxg`' zaiky oi`eדאחות חמותו היינו אחרת

*** אוסרתה. דאינה מודו ב"ש דאפי' לומר א"צ עלאשתו

"על נחלקו מה על וכו' אחות על הבא" "על נחלקו מה

חמותו על ***הבא" והיאכצ"ל. "אסרה" הוא קדשה

***אסרתו נאסרכצ"ל. שלא דין אינו לו "באסורה" שגג

לו ***"במותרת" לשוגגכצ"ל. הדין פי'"זה" זהכצ"ל,

אינוהדין זה ק"ו כלו' דין בלשונם נקרא דק"ו הק"ו זה

מאשת עליו אסורה שאינה ילפת דמהיכא לשוגג אלא מועיל

כששכב רק נאסרה לא איש אשת והלא נאסרה דלא איש

כלל. ק"ו וליכא נאסרה במזיד אבל בשוגג אותה איש

אותה*** וכו')אותה(ת"ל נמחקשכיבתה האחרון 'אותה'

וכדלעיל.

בשריפה כולו הבית כל אתוכי משמע 'ואתהן' מדקאמר

הוא שחטא כיון אלא אשתו חטאה ומה חמותו ואת אשתו

ולא נשיו כל את ימיתו כלו' ביתו שיכלה התורה עליו גזרה

וקשה זכר, לו בשריפהישאר כולו הבית כל לאוכי הא

נשיו שאר אבל וחמותו אשתו דמשמע 'ואתהן' אלא קאמר

אשתו על שגזר כמו הא נשיו משאר אשתו נשתנתה ומה לא

הכי חטאת דלא אע"ג חוטא של ביתו שיכלה כדי שתשרף

פירש ורש"י נשיו. שאר על לגזור צריך היה כלנמי וכי

בשריפה כולו z`hgהבית dn ezy`על מתיישב ואינו

אבל בשריפה אשתו וכי לומר צריך היה דא"כ הלשון

בשריפהמדקאמר כולו' הבית 'כל בשארוכי דמיירי משמע

נמי דאשתו דמשמע ואתהן' 'אותו כתיב הא ועוד נשותיו,

לומר רצה ואם בשריפה נמי אשתו וכי מתמה ומאי בשריפה

מה אשתו לומר לו היה בשריפה תהיה דאשתו סברא דאין

חטאה.

עלך אסריתה כר"י הלכה אין שמו' דאמר לאו אי

דעלם דבועלאיסורא אשתו את דאסר יהודה רבי כלו'

את לאסור 'אתהן' דדריש חמותו בחיי אלא אסרה לא חמותו

הייתי אני אבל בעולם דשתיהן נמי ליה משמע 'ואתהן' אשתו

מות אחר אפי' יהודה מרבי יותר אשתך את עליך אוסר

דאמר אעשה מה אבל דאיתפרצת משום קנסא חמותך

בי אין הילכך מותרת ואשתו יהודה כרבי הלכה אין שמואל

כלל. עליך לאוסרה כח

משנישאת גרושתו ונישאתמחזיר אשתו גירש ראובן

ראובן. והחזירה וגירשה שמעון וחזר האילשמעון עליה בא

דהאישמעון עליה קרויאסרה דשמעון נמצא ראובן על

אידךהאוסרה, עליה הראשוןבא בעלה עליהראובן אסרה

כוונתודהאי עליה' 'בא דקאמר אע"ג האוסרה. שהוא שמעון

משום בעלה על נאסרה לא בעלמא בביאה דהא קידשה

יבמה גבי לקמן דקאמר משום עליה בא ונקט גרושתו מחזיר

eke'לאחין dxq` jci` dilr `aלקמן קאמר נמי סוטה וגבי

'eke dxq` lra dilr `aבא שאומר משנה בלשון ומצינו ,

ע"א צו לקמן דתנן קידשה וכוונתו dipydעליה lr `a m`e

'eke dpey`xd zzin xg`l*** שם. מ"ש נטמאועיין שכן

d`nhedדכתיבהגוף xy` ixg`.ברוב הרבהואיסורה

אחד שכל שגירשה בעלה על לאוסרה יכולים אנשים

משום עליו יאסרנה `xyשישאנה oey`xd dlra lkei `l

dzgwl aeyl dgliy,'פירושו'רוב ז"ל רבותינו בלשון

פירושו תורה ובלשון הגדול החלק כלומר המיעוט היפך

הרבה. כלו' תורה לשון במשמעות רוב נקט והכא הרבה

הגוף*** נטמא שכן ליבמה ביבמהמה כתיב ג"ש דילפי'

dvegd znd zy` 'didz' `lגרושתו במחזיר d`vieוכתיב

xg` yi`l 'dzide'יבמה אף הגוף נטמא גרושתו מחזיר מה

שאין מה בגופה נעשתה שהעבירה הגוף נטמא יבמה וי"מ כן.

עבירה נעשתה לא חמותו או אשתו אחות עם בשוכב כן

אמר אמאי דא"כ נ"ל ואין אשתו, של נטמאבגופה שכן

***הגוף בגופה. עבירה נעשתה שכן איריאהל"ל מאי

עבד אפי' שני עליה נמי""בא" "מאמר כצ"ל.בה

גט*** לה נתן אפי' יבמהאלא אי לעיל פרכת את כלו'

איריאלאחין לעילמאי בברייתא עליה'דקת' אפי'הא'בא

נמי מאמר בה לךעבד ודחינן וכו', כר"ג קשיא לא הא
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דריש אוקימתא דהאי למימרא לאו לפירכתך דדחינן ואע"ג

היא שפירתא אוקימתא לאחין ביבמה דאוקים אלאלקיש

בא איריא מאי אחריתי פירכא עליה למיפרך לך אית מ"מ

להעליה חלץ ואפי' גט לה נתן שלאפי' תירוצו ונדחה

בהדיא וי"ג לקיש. גטריש לה נתן אפי' הכי" "פריך אלא

לה חלץ ***ואפי' אפי'. עליה בא איריא מאי וכו' סוטה

גט לה הבועלנתן על עולמית נאסרה אותה השקה ולא

שתשתה עד עמה הנסתר דהיינו הבועל על נאסרה דסוטה

בעלה יגרשנה אם לבועל מותרת תהיה ואז טהורה ותמצא

להשקותה יכול ואין אשתו אינה שוב גט לה דנתן כיון והאי

טו) ה (במד' בסוטה דכתיב `lעוד ezy` z` yi`d `iade

odkdיכול דאינו וכיון בעלה תחת כשהיא אלא שותה אינה

לבועל, יתירנה מי משקּהלהשקותה אני אין אמר כיואפי'

אפי' להשקותה יכול אינו שוב קנאה רוח ממני חלפה כבר

יד) ה (במד' בסוטה דכתיב קנאה רוח לי חזרה ואמר חזר

ezy` z` `pwe d`pw gex eilr xareרוח ממנו חלפה ולא

טו) (פסוק השקאה בשעת דכתיב אותה שמשקה עד הקנאה

`id ze`pw zgpn ik*** חמור. איסור הוא קל איסור האי

איש אשת דהיינו מתרץהוא מאי א"כ ax`קשה xn` `l`

yi` zy`איש אשת דהיינו בסוטה לה מוקמי' נמי אנן הא

מאי ועוד קל, איסור ליה קרי אמאי הקשנו `xnרק '`l`'

yi` zy` `axלעיל שאמרנו ממה בו דחוזר דמשמע

לכן לה. מוקמי' איש באשת נמי אנן הא חדש בדבר ומעמידה

דה"ג היינונ"ל ועוד הוא חמור איסור הוא קל איסור האי

איש לומראשת לו היה סוטה יוחנן רבי אמר ואמאי

איש, אשת אתאבפשטות כי וכן איש אשת רבא אמר אלא

איש אשת יוחנן א"ר סוטהרבין אמר לא יוחנן רבי כלו'

אמאי השניה הקושיא מתורצת ובזה אמר איש אשת אלא

הראשונה והקושיא איש, אשת ולא סוטה קריאמרת ואמאי

וכו' שאין קל איסור .ליה

ד"ה אותורש"י "דדרשי" פוסל ***ד"השבש"א כצ"ל.

לו "באסורה" ***ד"השגג הדיןכצ"ל. כצ"ל."זה"

גרסי***ד"ה לא ברוב כצ"ל."איסורה" '

וכו'תוד"ה לוזה היה דהכא דינא ההוא ליה דאית כיון

וכו' בפשיטות עללחלוק בבא דנחלקו אמר יהודה רבי

את הביא יוסי ורבי עליו אסורה אשתו דלב"ש אשתו אחות

בשוגג אשה אחות על בבא נחלקו דלא ללמד כדי דהכא דינא

לומר ההו"א דכל אמרת ואי דמותרת, מודים ב"ש דאף

במקום ומה בבריי' לעיל דקת' הק"ו משום הוא שאסורה

הוצרך למה א"כ איש אשת מאיסור ק"ו דילפינן וכו' שבא

יהודה לרבי לומר יכול היה דהכא דינא לההוא יוסי רבי

איש דאשת מק"ו אסורה שאשתו תיתי מהיכא בפשטות

אחות על הבא גם א"כ בשוגג אסירה לא עצמה איש ואשת

אשתו. תאסר לא בשוגג אשתו

כלו'ד"ה נמי חלץ או גט נתן וכו' עליה בא איריא מאי

וכו' אשה לאחות דמי דקשיאלא כפירוש"י הגמ' פשט אבל

דקת' הברייתא lwמלשון xeqi` lr '`ay' mewna dneמשמע

בא. דוקא

משקהד"ה איני אמר "דכי" קצת להוכיח וכו' אילימא

מגיהיןוכו' שיש מהחברים אינישמעתי אמר "דמני"

וכו'נמחק)דקתני(משקה בהדי בסוטה וכןבמתני' וישר

הרא"ש. בתוס' הוא

ע"ב שאיןגמ'צה קל איסו' על "שבא" במקום ומה

על שבא" "מקום האוסר נאסר ימיו כל אוסרה האוס'

חמור חמורכצ"ל.איסו' איסור על שבא אחותמקום

וחמותו עליושהאוסרהאשתו שאוסרתם כלאשתו אוסרה

האוסרהימיו שנאסר דין בהדיאאינו פירשו וכך אשתו

אשתו באחות דמיירי כט מדרש ט פרשה רבה בבמדבר

*** אותהוחמותו. אוסרתה)אותה(ת"ל מילתשכיבתה

נמחקת.אותה אוסרתההשניה "אחותה" שכיבת צ"לואין

חמותואחרת בשכיבת בין אשתו אחות בשכיבת בין דמיירי

רבה. בבמדבר וכדמפורש לעיל כדפירשנו

אסירא גיסו דאשת היכי כי אחדואלא עד ע"פ דניסת

אסירא נמי דקתניאשתו דסיפא אסיפא יוסי רבי zqipוקאי

`vz c"a t"rשפוסל כל מאי,התינח פוסל שאינו כל

פוסל.עבידתיה תמיד אחד בעד ב"ד ע"פ ניסת אם א"רהא

ארישא ארישאאמי קאי יוסי רבי דקאמר פוסל' שאינו 'כל

דסיפא רישא דקתני ברשותדסיפא שלא ניסת (שניסתואם

עדים) שני לוע"פ לחזור דסיפאמותרת בסיפא ניסתוקתני

ב"ד פי אחד)על עד ע"פ דרביתצא(ניסת פירושו נמצא ,

פוסל אחרים ע"י שפוסל 'כל יוסי דרבי דרישא דחוק אמי

דסיפא אסיפא קאי עצמו' vz`ע"י c"a t"r zqipוסיפא

עצמו' ע"י פוסל אינו אחרים ע"י פוסל שאין 'וכל יוסי דרבי

דסיפא הרישא על zxzenקאי c"a zeyxa `ly zqip m`e

el xefglנפחא יצחק רבי מפרש לכך המשנה. כסדר זה ואין

אחר אסיפאבאופן 'וכללעולם יוסי דרבי סיפא גם לעולם

אסיפא קאי עצמו' ע"י פוסל אינו אחרים ע"י פוסל שאין
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vz`דקתני c"a t"r zqipכל יוסי דר' רישא שבין ונמצא ,

תרוייהו וכו' פוסל שאין כל יוסי דר' סיפא ובין וכו' שפוסל

עד רק שהיה ב"ד ע"פ בניסת דמיירי דמתני' אסיפא קיימי

שונים מקרים בשני שמדובר אלא ארוסתואחד דאזלי הא

וכו' שנא לא ת"ק וקאמר וגיסו, אשתו דאזלי הא .וגיסו

ואומנם הסוגיא, פשט הוא וכך רש"י ע"פ לפרש נ"ל כך

גרסינן שלנו ב"דבספרים ע"פ ניסת ארישא אמי א"ר

בקרבן וחייבת תצא עדים ע"פ הקרבן מן ופטורה תצא

הקרבן מן שפטרה ב"ד של כחו גמוריפה שיבוש והוא

דקדק שכתבנו כמו וצ"ל זה בעמוד שיבושים הרבה נפלו וכן

*** ותמצא. אסיראברש"י גיסו דאשת וכו' אמי א"ר

רבי וקא"ל שריא" ***"אשתו נפחאכצ"ל. יצחק רבי

רבי וקא"ל שריא "אשתו" אסירא גיסו אשת וכו' אמר

*** בקדו'כצ"ל. ה"ל תנאה למימר דאיכא וגיסו ארוסתו

עצמו ע"י פוסל "אף" אחרים ע"י אףמילתופוסל

העתיק טועה סופר "אינו"נמחקת, אחרים ע"י ופוסל

עצמו ע"י זופוסל טעות ומצא ממנו להעתיק רעהו ובא

שיבוש. הוא ואף 'אף' למילת 'אינו' מילת ותיקן

למדה"י לו והלך האשה את אחיו שקדש כגון הונא וא"ר

אשתו את ונשא ועמד אחיו שמת אמאיושמע א"כ וא"ת

יבמה לה eke'קרי yi` zy`k `id ixd xn` ax 'dnai'הל"ל

א משמעאשת 'יבמה' ומדקאמר וכו' היא הרי אמר רב חיו

דה"ק ונ"ל לקמן. הגמ' כדמפרש לשוק שיצאה ושמעיבמה

אשתו את ונשא אחיו דהכאשמת וכיון אותה יבם כלו'

דהא הראשון בעלה על נאסרה דלא הו"א יבום במצות מיירי

לחזור אסורה בעלה ובא אחד עד ע"פ ניסת דאם לעיל דתנן

דייקא דלא וכיון ולמינסב למידק לה דהוה משום היינו לו

לה הוה ומאי בע"כ מייבמה בעלה אחי זו אבל לה קנסי'

נקט לכך לה קנסי' דאפ"ה רב קמ"ל `xnלמיעבד ax 'dnai'

yi` zy`k `id ixdבע"כ יבמה שלא כגון דמיירי ומסתברא

לה קנסי' איש דבאשת ואע"ג לו נתייבמה מרצונה אלא

לחזור נתירנה ואם זה ונשא זה גירש יאמרו שמא משום

לא והכא משניסת גרושתו להחזיר מותר יאמרו לראשון

זה גירש ואפי' נינהו אחים דהא זה ונשא זה גירש יאמרו

ולא בקדושיה לו היה תנאי הראשון יאמרו מ"מ לזה אסורה

לראשון לחזור נתירנה ואם השני ונשאה התנאי נתקיים

אחיו, אשת לישא מותר `yiיאמרו zy`k dpi` xn` l`enye

ה"ל תנאה הראשון למימר אדעתייהו מסקי לא דאינשי

ע"פ פירשנו זה כל שכיח. לא בקדושין דתנאי בקדושיה

הונא רב דאמר הא קשיא ומ"מ כאשתפירוש"י היא הרי

'ליבם' ואסורה ואסורהאיש הל"ל הכא איכא יבם מאי

רב דקאמר דהא ר"ח בשם פירש והריטב"א לבעלה. לחזור

אסורה בנים בלא הראשון מיתת לאחר ה"ק ליבם' 'ואסורה

בעלה כשבא מתחילה שהרי ליבמה לשני אסור כלו' ליבם

משום בעלה על אסורה והיתה ממנו יצאה בגט מהשני ויצאה

וליבמה לחזור שגירשה השני על שאסורה כ"ש אחיו גרושת

על וגם עיי"ש, לייבום אסורה לבעלה אסורה שהיתה דכיון

אסורה למימר הל"ל 'ליבם' אסורה קאמר אמאי קשה פירושו

אשת כדין לחזור אסורה ודאי לראשון דה"ק נ"ל לכן לשני.

דתנן אסורה לשני וגם בעלה ובא אחד בעד שניסת איש

ע"ב) פז dfne(לעיל dfn `vzבעלה מת דאם רב וקאמר ,

היא הרי לייבום לפניו ונפלה שלישי אח עוד לו ויש הראשון

התם כדתנן ליבם ואסורה אחד בעד שניסת איש m`eכאשת

oinaiin `le oivleg df ly eig`e df ly eig` ezn.'ושמו

ליבם ליה ושריא איש כאשת אינה לאחאמר שריא

למידק דה"ל משום לה קנסי' איש דאשת ליבום, השלישי

לשני נתייבמה בע"כ יבמה אבל דייקא לא ואיהי ומינסב

הראשון מת ואם למיעבד לה הוה ומאי אחיו שמת כששמע

לראשון לחזור נמי ומותרת השלישי האח שהוא ליבם שריא

אינשי תלו לא ש"מ ליבם שמואל ומדשריה מת. לא אם

בעלה אינשי דאמרי לאוסרה ה"ל בתנאה תלו דאי בתנאה

השני ונשאה נתקיים ולא בקדושיה לו היה תנאי הראשון

ודאי חי עודנו והשני הראשון מת ואם שני אשת היא והרי

בנים לו ויש מת השני גם ואם חי בעלה דהא ליבם אסורה

תלו אינשי דהא בנים אין דלראשון אע"ג לייבום אסורה

אלא בנים, לו יש והשני היא שני אשת ואמרי בתנאה

בנים ולו השני שמת או חי דהשני אע"ג ליבם שמו' מדשריה

דלא מילתא דתנאה בתנאה אינשי תלו לא דסבר ש"מ

היא. שכיחא

נפחא אדר"י יוסי כרבי הלכה שמו' אמר דכי ממאי

היכאקאמר דכל וגיסו לארוסתו וגיסו אשתו בין דמחלק

בתנאה, אינשי תלו נשא ולא אמידקדש אדרבי דלמא

דאפי'קאמר וגיסו לארוסתו וגיסו אשתו בין מחלק דאינו

ע"פ ניסת בין מחלק אלא בתנאה, תלו לא נשא ולא כשקדש

גירש יאמרו שמא (משום לבעלה לחזור דאסורה אחד עד

לבעלה לחזור השתא לה שרינן ואי השני ונשא הראשון

לחזור דאסורה וכיון משניסת גרושתו להחזיר מותר יאמרו

ע"פ ניסת לבין אחותה) שהיא באשתו השני נאסר לבעלה
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לחזור דמותרת (וכיון לבעלה לחזור דמותרת עדים שני

ל"ש הראשון קדש שנא לא באשתו) השני נאסר לא לבעלה

מילתא דהוי בתנאה אינשי תלו לא קדש דאפי' הראשון נשא

*** שכיחא. קאידלא נפחא אדר"י נמי דהכאואי נמי' 'אי

צו (דף דבסמוך נמי אי אבל כיו"ב והרבה אפילו פירושו

ע"א) ped`תחילת axcl `zi`c i`nn inp i`או פירושו

כיו"ב. ממאיוהרבה "קאמר" נפחא אדר"י נמי כצ"ל.ואי

איסוררש"י "והוי" איש אשת רבא אמר אלא ד"ה

***ד"ה לעילכצ"ל. "ביה" איירי וכו' שאין כצ"ל.כל

"דאטעינהו"***ד"ה הוא דטעות וכו' אינה אמר ושמו'

***ד"הסהדי דמיכצ"ל. דלא וכו' אמי אדרבי דלמא

אח "לאשת" אשה ***ד"האחות אדר"יכצ"ל. וא"נ

גיסו דאשת "אמר" וגיסו אשתו גבי דאפי' וכו' נפחא

כצ"ל.

פנויהתוד"ה אשתו שאחות "כגון" אחרים וכו' שאין כל

כצ"ל.

ע"א פוסלצו אאינו ***דלמאצ"ל"ודלמא" דלמא.

הונא "לדרב" ***ליתא בקדושיןכצ"ל. נמי "ואי"

נמיצ"לתופסין ***"אי" איש. כאשת אינה אמר ושמו'

ביבמה בה לן מיספקא אלא קדושין בה תפסי לא דודאי

קדושין בה מספק.ותפסי

מתהמשנה מאביה אחותה ונשא אשתך מתה לו אמרו

וכו' מאמה אחותה אחותהונשא לישא מותר היה בכולם

הכי נקט אלא אשתו, מתה דהא מאמה אחותה או מאביה

עלייהו למיפסק דבעי xzenמשום zeniiw olek e`vnp

ingae 'ilyae dpey`xaמאביה אחותה בכולהו נשא הוה ואי '

דכולהו מאמה אחותה בכולהו או נינהו אחד אב בנות דכולהו

השאר וכל בראשונה אלא מותר היה לא נינהו אחת אם בנות

*** בהן. ואסור האם מן או האב מן כולןאחיותיה 'ונמצאו'

וכו' מותר וכו'.קיימות מותר קיימות כולן נמצאו אם פי'

אם בלשון משמשת תיבה בראש ו' שהאות המקומות אחד זה

ע"א) ס (קדושין lrכמו il zycewn z` ixd dy`l xne`d

'ozie' zycewn f"d fef miz`n jl oz`y zpnיתן אם כלו'

*** כיו"ב. ובחמי'והרבה ובשלי' בראשונה כךמותר

ומדקתני הגדולה כנסת אנשי מפי ראשונה משנה נשנתה

הרי קתני ולא ובחמישית ובשלישית בראשונה 'מותר'

נשותיו דאינן משמע נשותיו וחמישית ושלישית ראשונה

קדושי והחמישית השלישית שקדושי למימר דאיכא ודאי

היה לא קיימת הראשונה שאשתו יודע היה שאם הן טעות

אחרונים משנת שנו לפיכך אחרות, צרותיהןנושא ופוטרות

הן טעות קדושי טוען לא שהוא דכל הן ודאי דקדושי למימר

*** ליה. טענינן לא מיתתאנן לאחר השניה על בא ואם

מתההראשונה שבאמת לאחר השניה את נשא אם כלו'

לאחר השניה את נשא ואם הל"ל א"כ וקשה הראשונה.

אם דה"ק ונ"ל השניה, על 'בא' ואם מאי הראשונה מיתת

נודע ולבסוף השניה את ונשא הראשונה שמתה שמע

הוו ולא קיימת הראשונה עדיין השניה את שנשא שבשעה

מיתת לאחר השניה על בא אם מ"מ כלום שניה קדושי

והוא שנה לפני מתה שהראשונה נודע שלבסוף הראשונה

מיתת של האמיתי המועד לאחר השניה על לבוא הוסיף

ולפי כקדושין. הויא בה שביאתו אשתו השניה הרי הראשונה

גבי ע"א צה לעיל שפירשתי ezyexbמה xifgn`a zqipyn

'eke dxq` i`d dilr.טפי שפיר אתי קדשה היינו עליה' ד'בא

וכו'*** תחלה פוסל הוא כמואלא רק, פירושו 'אלא'

ע"א) כז ozyt(שבת `l` ea oiwilcn oi` urd on `veid lk

פשתן רק z`nehכלו' `nhin epi` urd on `veid lke

ozyt `l` milde`הכי כאן אף כיו"ב, והרבה פשתן רק

ידופירושו על פוסלין והאחין אחין ע"י פוסל הויהוא

שוה כוחן שוהאלאאומר כוחן אין זה לעניין פוסלרק הוא

וסוף תחי' פוסלין והאחין וי"גתחי' פוסל, 'שהוא' אלא

וכו' לקמןתחי' בגמ' הוא וכן יותר מבוררת גירסא והיא

שבירוש'. ובמשנה

נינהוגמ' הראשונה מיתת לאחר לאו כולהו כיוןאטו

dipyaדאמרת xzen dpey`xd zzin xg`l dipyd lr `a m`e

הראשונהד מתה לו שאמרו לאחר השניה על בא אם משמע

וכן בשלי' מותר השניה מיתת לאחר השליש' על בא אם א"כ

כולן וכן ברביעית מותר השלי' מיתת לאחר הרבי' על בא אם

אמרת ziyilyaואמאי xeq`e ziriaxae dipya xzen

ziyingaeהראשונה מיתת לאחר החדשה על בא כולהו הא

מותר להיות צריך והיה הקודמת מתה לו שאמרו לאחר כלו'

מאי ומשני dpey`xdבכולהו, zzin xg`l dipyd lr `a m`e

dipya xzenודאי ראשונה מיתת באולאחר זמן לאחר

והשלישית השניה אבל מתה אכן שהראשונה והעידו עדים

וי"מ בתחילה. שהועד כפי מתו לא והחמישית אטווהרביעית

נינהו הראשונה מיתת לאחר לאו דקתניכולהו `exnרישא

dpey`xa xzen 'eke dia`n dzeg` `ype jzy` dzn el

dipya xeq`e ziyingae ziyilyaeאטו בשניה אסור אמאי
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דא"כ כן לפרש אפשר ואי היא, הראשונה מיתת לאחר לאו

ועוד 'כולהו', מאי וכו' מיתת לאחר לאו 'רישא' אטו הל"ל

רבים לשון הראשונהמדנקט מיתת לאחר לאו 'כולהו' אטו

השלישית'נינהו' על אלא מקשה הרישא דלאו משמע

ושלישית מותרות ורביעית דשניה דקתני והחמישית

לה הקודמת מיתת לאחר כולהו הא אמאי אסורות וחמישית

מותרות. כולן והל"ל נינהו

ביבמתו מאמר ***עשהצ"ל"העושה" "בביאה". אמרי

תחלה "במאמר" בסוף אפי' ***פסיל קתניכצ"ל. והא

שנים ט' בן כיצד וסוף תחי' והן תחי' פוסל שהוא אלא

וכו' יבמתו על שבא אחד igzמדקאמרויום lqet `ed'

eznaiומפרש lr `ayהיינו דידיה תחילה פוסל ש"מ

*** אפי'בביאה. פוסל" "בביאה אבל במאמר בד"א

***בסוף פסיקאכצ"ל. בסוף בין בתחי' בין דפסלה ביאה

שנהליה לפיכך וקצוב פסוק דבר הוי קטן של הביאה פסילת

דברים אלא שונה הזה התנא שאין פוסלת שביאתו בברייתא

של מאמר פסילת אבל חילוק, בהם ואין וקצובין פסוקין שהן

אינו ובסוף פוסל דבתחי' חילוק בו יש אלא קצוב אינו קטן

שנאה. לא לפיכך פוסל

בגדול ה"מ גט אחר גט אין דאמר לר"ג וזוטר ליה אית

מהני קטן אחר גדול אבל קטן אחר וקטן גדול ואיאחר

אחר דגדול גט מועיל היה 'כגיטו' ט' בן חליצת עשו אמר הוה

אמר לפיכך ט' בן lecbaחליצת hbkדגדול גט מהני דלא

שויוה. דגדול כגט דהא קטן חליצת ישאחר דאמרי לרבנן

אבל קטן אחר וקטן גדול אחר בגדול ה"מ גט אחר גט

מהני לא גדול אחר ט'קטן בן חליצת עשו אמר הוה ואי

אמר לפיכך דגדול גט אחר מהניא הות לא קטן חליצת 'כגיטו'

lecba hbk*** דגדול. גט אחר ט' בן חליצת לרבנןומהניא

אחר "וקטן" גדול אחר בגדול כצ"ל.וכו'

ד"ה וכו'רש"י מתה לו עדאמרו לקמן הדבורים ואח"ככל

קיימות כולן לו ***ד"האמרו הם. אחד מותרדבור

"אשתו" לאו קדושין תפוס דלא והיכא וכו' בראשונה

כצ"ל.היא

ע"ב עלבמשנהצו "פסל" אחד ויום שנים ט' בן שהוא

לא רש"א עצמו ע"י "פסל" וכו' "פסל" לא רש"א ידו

כצ"ל.פסל

ביאהגמ' ביאה ראשו' ביאה אם לחכ' ר"ש א"ל תניא

שני' ביאה ביאה אינה ראשו' ביאה ואם ביאה אינה שני'

ביאה אינה גרסי'נמי ע"ב נא z`iaולעיל m` 'kgl y"x l"`

dpi` oey`xd z`ia m`e d`ia dpi` ipy z`ia d`ia oey`xd

d`ia dpi` ipy z`ia d`iaדתרי ונ"ל לעיל. כמו הכא וי"ג

חדא איכא eke'ברייתות oey`xd z`ia m` 'kgl y"x l"`

שב דמיירי לרישא ר"ש תשובת ובאוהיא וחזר ט' בן עליה א

ואידך ט' בן שהוא אחיו d`iaעליה m` 'kgl y"x l"`

'eke dpey`xבן עליה שבא דמיירי לסיפא ר"ש תשובת והיא

חדא הגמ' נקטה ולעיל צרתה, על ובא עצמו הוא וחזר ט'

*** הספרים. להגיה ואין חדא נקטה שני'והכא ביאה

ביאה אינה אלאנמימילת"נמי" בריי' לשון דאינה נמחקת

גמ'. לשון

וכו' מאמר יש אומר עזאי שפירשנובן מה שתעיין טוב

ע"ב. נא לעיל בזה

שערותבמשנה שתי הביא "ולא" עשרים בן שהוא ואחד

לו. סי' פ"י ביש"ש הוא וכן כצ"ל

צרהגמ' משום למגזר דאיכא צרה דאיכא היכא תימא לא

שתיהן אחד מבית הבאות יבמות שתי יאמרו שלא משום כלו'

צרהמתייבמות ליכא הכא `'דקת'דהא meie mipy 'h oa

znaiizn `le zvleg zne eznai lr `ay'קת הכי yp`ובתר

'eke zne dy`כלל אשה נשא דלא רישא ומיחלץאלמא

מייבמה לא יבומי דכיוןחלצה משום הוי טעמא ע"כ אלא

כל יאמרו וייבמנה אחיו יבוא אם ומת מאמר בה דעשה

הראשון דהא האחין על פסלה לא ביבמתו מאמר שעשה

הראשון אשת היא ועדיין בה ייבומו גמר ולא מאמר בה עשה

לשני התירו היאך האחין על פוסלה מאמר אמרת ואי שמת

אחר. עניין בריטב"א ועיין לייבמה

וכו' וקטן שוטה דת"ר להא תנינא וכו' ומת אשה נשא

ארישא קאי פטורה' ה"ז ומת אשה ד'נשא mipyהו"א 'h oa

znaiizn `le zvleg zne eznai lr `ay cg` meieועליה

dxehtקאמר f"d zne dy` `ypעל שבא אחר ואם כלו'

השניה ה"ז אחיו לפני שתיהן ונפלו ומת אשה נשא יבמתו

שבא לראשונה חלצינן דהא היבום ומן החליצה מן פטורה

רישא כדקתני znaiiznעליה `le zvlegאשתו הילכך

אלא אשתו השניה דאין דכיון דצרתה חליצה בהאי פטורה

בחליצת מיפטרא מדאורי' נשואין לו אין דקטן מדרבנן
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ויבמה עליה בא דהא מדרבנן אשתו נמי דהויא הראשונה

בן אבל מדרבנן אשתו דהויא בגדול כמאמר קטן ביאת ועשו

אשתו עליה שבא ראשונה יבמה לו ואין אשה שנשא ט'

אמר לפיכך מדרבנן, בחליצה דת"רחייבת להא תנינא

ומן החליצה מן פטו' נשותיהן ומתו שנשאו וקטן שוטה

לאהיבום פטורה' ה"ז ומת אשה 'נשא דקתני מתני' אלמא

היא נפשא באפי מילתא אלא היבמה על דבא ארישא קאי

מדרבנן. אפי' לקטן אישות דאין לאשמועי'

ויעשו וכו' "ומשהגדיל" וכו' ט' ***בן לאכצ"ל. א"ר

בגדול כמאמר ט' בן ביאת עשועשו עשו' ולא 'עשו כלו'

יבמתו על ט' בן בא שאם לעניין בגדול כמאמר ט' בן ביאת

לעניין בגדול כמאמר ביאתו עשו לא אבל האחין על פסלה

מתני', כי צרתה ועשו'שתדחה 'עשו אמר 'עשו'ושמו'

לעניין 'ועשו' האחין על פסלה ט' בן עליה בא שאם לעניין

צרתה. ועשושתדחה עשו ר"י אמר לשמו'וכן הגמ' ופריך ,

יוחנן שתדחהויעשוורבי לעניין עשו לא במתני' אמאי

ומשני ועשו, עשו אמרת הא היאצרתה ***תנאי משום.

קאי ע"ב)דבגדול (ל קת' מתני' האי odaדמקמי eidy oleke

'eke wtqa 'exib e` 'ecwאלא ספק וגירושי קדושי וליכא

וכ"ש ודאי וגירושי קדושי אפי' ליה לית קטן אבל בגדול

קאידספק. דבקטן משום" "קטן דקאמר כלוהאי כצ"ל,

ויום שנים ט' בבן מיירו דהכא מתני' האי דמקמי המשניות

אחד.

וכו' לשמעתא אמר ר"א ה"האזל פ"ב שקלים בירוש' עיין

הדברים. רוחב אמרהותמצא ר"א לשמעתא(כצ"ל)אזל

דלעיל אמתני' פליגא דהכא דמתני' נמי ואמר ועשו' ד'עשו

דר"י משמיה אמרה ללמודולא יכול אני מדעתי משמע

זה. איקפדדבר ר"י יתכןשמע הא איקפד אמאי בעי ולקמן

גדול חידוש זה דאין וסבר מדעתו כן לפרש ידע באמת שר"א

*** הרב. בשם לאומרו ורבישצריך אמי רבי לגביה עול

"לו" אמרו וכו'כצ"לאסי המעשה היה כך רצולא

ממנו שלמדין זה מעשה לו ספרו לפיכך מלבו הכעס שיסיר

ע"ז בית ביהכ"נ ונעשה ס"ת שנקרע חמורה הכעס שתוצאת

הכעס. טבריאמחמת של כנסתבביה"כ בתי י"ג הא תימה

מציין הוא והיאך ע"א ח בברכות כדאמר בטבריא היו

אינון די"ג כיון הא טבריא של בביהכ"נ נעשה שהמעשה

וצ"ל כאן נפל שט"ס ברור ונ"ל מינייהו, הי ידעינן לא אכתי

ה"ה פ"ב שקלים בירוש' טרסייםכמו של והיהבביהכ"נ

שלט'כתוב קיצור שהוא המעתיק אלאטבריאוסבר ואינו

ע"אטרסיים נב בנזיר וכן .d`ln dtew e`iady dyrne

miiqxh ly p"kdial zenvr,ע"א כו p"kdiaaובמגי' dyrn

miiqxh ly(כצ"ל)lk da dyre `"xl dexkny 'yexia didy

eikxvע"ב יז בע"ז וכן ,miiqxh ly oax(כצ"ל)ip`,

איתא ב) פיסקא א (הוספה רבתי `edaובפסיקתא iax yxc

`ixah ly xtk ly zqpkaוצ"לmiiqxh ly xtk ly.טרסיים

בנזיר כדפירש"י אומה שם או אורגים או נחושת צורפי הם

*** ע"א. הדלתנגרנב את בו לברוח המזומן עץ חתיכת ֶֶ

ואי שבמשקוף ובטבעת שבדלת בטבעת אותו שתוחבין

מבחוץ. לפתחו הואנגראפשר נּגר מלשון עץ חתיכת לשון ֶֶַָ

*** העץ. במלאכת xhq`גלוסטראהעוסק - elbיש גולה

בה. לטחון האחד יוסיבצידו ורבי ר"א בו שר"אשנחלקו

אומר ור"י לבונה דדמי בשבת הדלת את בו לנעול אוסר

ולא עליו כלי תורת בו לטחון גלוסטרא בראשו ויש הואיל

*** בנין. לעצי דמי דלא כבונה בחמתןמיחזי ס"ת שנקרע

הערוך בשם בגליון didכתוב dfe elv` ekyen did df 'it

rxwpy cr elv` ekyenלהוכיח בס"ת מעיינים שהיו משמע

מושכו מהם אחד כל והיה כדבריו וזה כדבריו זה מהפסוקים

נחלקו תורה בדין לאו הא ותימה כדבריו. ממנו להוכיח לצדו

ואין זה בדבר בס"ת לעיין הוצרכו ולמה דרבנן בגזירה אלא

דאמר ועו"ק זה, לעניין כלום בו ס"תכתוב שנקרע

אצלו'בחמתן' משכו אחד שכל מתוך ולא כעס מתוך משמע

ממנו להוכיח אצלו משכו אחד כל אם ועוד ממנו, להוכיח

ואמאי נתכוונו ללמוד דהא רע דבר בזה אין נקרע כך ובתוך

f"rקאמר df p"kdia didi `l m` ip` dinzהיאך ועוד ,

שתוצאת יוחנן לרבי ראיה אסי ורבי אמי רבי מכאן מביאין

הס"ת שנקרע מה הא יקפיד ולא שימחול לו וטוב רעה הכעס

שלהם מעשה מתוך אלא שלהם הלב הקפדת מתוך היה לא

מושכין היו לא ואילו אצלו הס"ת את מושך היה אחד שכל

האחד בלבם מקפידין שהם ואפי' נקרע היה לא הס"ת את

יוסי ורבי ר"א שהיו מתוך פירושו דהכי נ"ל אלא השני. על

והיו זה עם זה בכבוד שלא ודברו הנגר בעניין בחזקה נחלקין

זמן באותו שם ס"ת שנקרע משמים נגרם זע"ז מקפידין

אצלו וזה אצלו מושכו היה וזה לגוללו באו מהקהל ששנים

הציבור ותלו בידם ונקרע מידי יותר ומשכו הגוללים כדרך

השני על אחד והקפידו שם שהיו יוסי ורבי בר"א זה דבר

כדאמר ס"ת מכבוד יותר ת"ח כבוד שגדול משמים ורמזו

שיתבזה כ"ש חכמים תלמידי שנתבזו וכיון ע"ב כב במכות
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קיסמא בן יוסי רבי דקאמר והיינו לאס"ת, אם אני תמיה

ע"ז זה ביהכ"נ הואיהיה מועט דבר ס"ת שנקרע מה כלו'

דסופו ונ"ל ההקפדה על משמים העונש התחלת אלא ואינו

ורע דגדולה ע"ז הזה ביהכ"נ תלמידישיהיה הקפדת היא ה

השני על האחד הוהחכמים אמר.וכן טפי איקפד הדר

נמי עלחברותא להקפיד אותי מניחין שאינכם דייכם לא

שאתם חבירי תלמידי את עושין אתם עוד לי שעיוול ִִתלמידי

ולא יוסי ורבי ר"א שהקפידו מהקפדה נעשה מה ראה אומרין

על זה ור"י ר"א הקפדת דבאמת ראיה מהם להביא לכם היה

זה הם חברים שהרי משמים עונש לה וראוי היא רעה זה

על שיקפיד לרב וראוי הקפדתי תלמידי על אני אבל זה אצל

מחברים ראיה שהבאתם ואתם מעוול כשהוא תלמידו

עליו שהקפדתי תלמידי ר"א את עשיתם ע"ז זה המקפידין

חברי. הוא כאילו

משה את ה' צוה אשר מכל דבר הסיר לא יהושע עשה וכן

והיה שמע משה מפי אלא ה' דברי שמע לא יהושע הא וקשה

מכל מאי משה' 'אותו ציוה אשר מכל דבר הסיר לא לומר לו

העובדה את מסתיר כאילו שנראה משה את ה' ציוה אשר

ומתרץ התורה, את לימדו שאמרשמשה דבר כל על וכי

לי אמר כך להם אומר היה יושביהושע יהושע אלא משה

היא משה של שתורתו יודעין והכל סתם אמרודורש לכך

dyn z` 'd deiv xy` lkk'משה 'ציוהו אשר ככל אמר ולא

משה. לו אמר שכך בדרשותיו הזכיר לא יהושע ר"אכי אף

היא שלך כי יודעין והכל סתם ודורש יושב תלמידך

דבר נשתנה מה שהרי זה דבר שמע שממך הזכיר לא ולפיכך

ובין קטון דבר בין ודורש שאומר מה כל הא דברים משאר זה

חשב שמתחילה יוחנן רבי נתפייס ובזה הוא ממך גדול דבר

מרבי ששמע ויש משלו תורה דברי יש שלר"א יוחנן רבי

שלו בתורתו והכניסו יוחנן רבי של זה דבר ולקח יוחנן

משל ד"ת כבעל עצמו מחזיק אינו שר"א לו נתברר והשתא

רבו. מר"י הכל אלא כלל יודעיןעצמו אתם אי מה מפני

חברינו אידי כבן לילפייס אמרתם אלא פייסתוני לא אתם

רעה כמה ראה אבל מעשהו על להקפיד לך ראוי אומנם

פייסני אידי ובן תקפיד אל כך ובשביל הכעס תוצאת

כלל. עצמו ר"א החזיק דלא כלל להקפיד לי לית דמעיקרא

עולמים באהלך וקשהאגורה תמיד. באהלך אגורה משמע

ח) עז (תה' כמו לעולמים לומר לו היה gpfiא"כ minlerld

'dעולמים בשני 'בעולמים' באהלך אגורה ה"ק ע"כ אלא ,

טז) מה (ברא' כמו ליפול הב' ודרך הבא ובעולם הזה בעולם

drxt 'zia' rnyp lewde(י כ (שמות וכן בבית, ikפירושו

ux`d z`e minyd z` 'd dyr mini 'zyy',בששת פי'

קשיא אלאוהשתא עולמים בשני לגור לאדם לו אפשר וכי

.וכו'

ד"ה בכיוןרש"י "כוליה" ביתא קם וכו' על "פסל"

***ד"ה "פסל"כצ"ל. לא אומר ***ד"הור"ש כצ"ל.

קנין "דאין" קדושין אינן וכו' זו ***ד"ההרי כצ"ל.

מעלה של "דינין" לכל וכו' בן ***ד"האחד וכןכצ"ל.

שניה מייבמה ואמאי ויעשו ועשו עשו יוחנן רבי אמר

הגמ' לא בעי דקא דויעשו לפרש רש"י ובא אחד דבור זה כל

הכי ומשום היא תנאי מתרץ והוא יוחנן רבי אלא לה קבעי

פלגן ומתני' ועשו דעשו זה דבר שאמר ר"א על הקפיד

זה. דבר שאמר הוא יוחנן שרבי הזכיר ולא בסתם אהדדי

חבירי***ד"ה עושים אתם תלמידי את נמי כלו'חברותא ִִ

כחבירי מחשיבין אתם תלמידי שהוא ר"א שאתםאת

חברים שהיו יוסי ורבי מר"א ראיה לי לזהמביאים זה

אני שגם סבורים אתם וא"כ זה על זה להקפיד להם היה ולא

עליו. להקפיד לי ראוי ואין חבירים ור"א

בהנשרפיןתוד"ה כדאמר וכו' להנשרפיןנשא הוצרכו לא

ע"ב. סב לעיל דהוא

ע"א בעוה"זגמ'צז מפי שמועה דבר ויהיושיאמרו

שכר ומקבל מצות מקיים החי כי בקבר. דובבות שפתותי

שכר מקבל אין מצות מקיים אפי' iytgוהמת mizna aizkc

ikzevnd one dxezd on iytg dyrp mc` zny oeכדאמר

ולא לקיימן לגוף ניתנו והמצות התורה כי ע"א ל בשבת

בעוה"ז מפיו שמועה דבר שיאמרו דוד ביקש לכך לנשמה

ולא תורה אומר גופו ונעשה בקבר דובבות שפתותיו ויהיו

והיינו תורה. האומר כחי זה כנגד שכר ומקבל נשמתו

דוד עולמיםדקאמר באהלך דבראגורה שיאמרו שע"י

תורה של אוהל באותו כאילו אני הרי בביהמ"ד מפי שמועה

ה"ה פ"ב שק' בירוש' דאמרי' מפי שמועה דבר אמרו ששם

cner eli`k dreny lra d`xi dxne` mya dreny xne`d

ecbplבקבר דובבות ששפתותיו מזה, למת יש מעלה ומה ,

לעיל. וכדפירשנו שמועה דבר האומר כחי שכר כומרומקבל

והם הענבים את בו שמניחין כלי הוא, ורקבון בישול לשון

שמתבשלים עד מתחממים כך ומתוך וסגורין בתוכו צפופין

של מעיסה שמשאירים בצק וכן ליסחט, נוחין ונעשין היטב

העיסה את בו להטפיח כדי מעט ונרקב נתחממם עד אתמול
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חמירא בארמית נקרא שאור) הקדש בלשון (ונקרא היום של

דבר כל וכן כ'מירא נקרא בערבית וכן לכמירא דומה והוא

כ'מיר. בערבית עליו אומרים שהרקיב

'הסריס' והוא עשרים בן שהוא ראיה דהכייביאו ס"ד

הּסריסקרינן לקמןוהוא l`enyומסיק x"` dlr xnzi` `d ִַָ

qixq ipniq ea eclepy `ede x"` wgvi xaקרינן הכי כלומר

הסריסבברייתא והוא עשרים בן שהוא ראיה הביאיביאו ְִִ

דקת' בסיפא גם ולפי"ז סריס, האילוניתסימני צריךוהיא

האילינהלגרוס אילונית.והיא סימני בה נולדו כלו'

סריס*** סימני "לו" שנולדו בב"בבוצ"לוהוא הוא וכן

*** וברי"ף. ע"ב מז ובנדה ע"ב "לו"קנה נולדו לא וכי

כמה עד סריס ברי"ף.בוצ"לסימני הוא "כחוש"וכן אי

אבריוהו זילו להו ובנדהכחישצ"לאמר בב"ב הוא וכן

וברי"ף.

עשירי פרק עלך הדרן

וכו' אשה אנס דת"ר להא דקתתנינא 'lr''מתני' oi`yep

dzetnd 'lre' dqep`dכורחו ועל שאנס בנערה דמיירי משמע

קאמר לכך קרובותיה, את עליה לישא דיכול וקתני נשאה

אנסבמתני'תנינאהגמ' דת"ר חייבלהא שאינו בוגרת אשה

בתהלשאתה לישא אסורמותר ונשאה נערה אנס אם אבל

*** בתה. ובבתהלישא באמה אסור האשה מן הנטען

lewפירש"יובאחותה eilr `vie cygpdדוקא דלאו נ"ל .

יצא ולא ראהו לא ואיש בסתר עליה בא אפי' אלא הנטען

קושיא מאי א"כ הנטען דוקא אמרת דאי אסור, נמי קול עליו

שלא כגון האנוסה קרובות לישא דשרי מתני' לוקים דגמ'

*** איש. ראהו לא כי קול עליו אשריצא "ואיש" דכתיב

*** שכיבהכצ"ל. לשכי' `eg'הראוי z` gwi xy` yi`e

en` za e` eia` zaוא"ת דקדו'. קיחה לשון לפרשו אפ' אי

וי"ל שכיבה, לשון כתב ולא קיחה לשון בו כתב אמאי א"כ

בת אחותו לישא להן הותר העריות על שנצטוו נח בני כי

כ (ברא' לאלימלך אברהם ליה כדאמר אמו בת שאינה אביו

ilיב) idze in` za `l j` `id ia` za izeg` dpne` mbe

dy`l,מאביו אחותו ליקח משתדלין היו הזהירואדרבה לכך

ישראל את `eהכתוב eia` za ezeg` z` gwi xy` yi`e

'ebe en` zaאחותן שנושאין הגוים כמעשה יעשו שלא

*** עובר. נמי קיחה בלא עליה בא אפי' ומ"מ רבאמאביהן

וכו' מהכא בתה לישא מותר אשה אנס פליגאמר לא רבא

דבריי' מפרש אלא קיחה לשון מדכת' דילפא דלעיל אבריי'

בבתה קידו' מעשה לעשות אסור אשה נשא דאם למימ' אתיא

דקת' והיינו כלום הקדו' דאין o`keאע"ג daiky xn`p oleka

dxez dxq` oigewil 'jxc' jl xnel dgiw xn`pליקוחין 'דרך'

מותר אשה דאנס למילף אתיא ולא ליקוחין כעין מעשה כלו'

ילפינן דההוא בתה וכו'לישא ערות כתיב .מהכא

אנא*** יהיהאיפוך נשואתו דבבת הוא סברא הא תימה

דה"ק וי"ל אשתו, שאינה אנוסתו מבת יותר איפוךאסור

שנכנסהאנא בנשואתו היינו בתה בת דהתיר קרא ההוא

מאנוסתו גרועה דהיא הוא וסברא נבעלה ולא לחופה

*** לחופה. נכנסה ולא שארשנבעלה איכא קורבה,בנשו'

פלוני של קרוב לו קוראין והכל משפחתה אצל קרוב שנעשה

בלשון משמש פעמים 'שאר' אחיה. פלוני של וקרוב אביה

כ) עח (תהלים בשר בלשון קירבה, בלשון ופעמים `mבשר

enrl x`y oiki(כז שם (שם מיירי, ובשליו בשר xhnieכלו'

x`y xtrk mdilr(יא ה (משלי ,jx`ye jxya zelkaבלשון ,

מט) כה (ויק' x`ynקירבה e` epl`bi ecec oa e` ecec e`

ezgtynn exya.

יהודה דרבי "טעמיה" מאי א"ר גידל כצ"ל.א"ר

יגלה*** לא אביו שראה אשתוכנף את הבועל איש דרך

כל ממנה מפשיט אינו אשה האונס אבל לפניו ערומה שהיא

לבל עמו נאבקת היא כי ממש מקום באותו רק אלא בגדיה

והיינו בבגדיה והיא אותה בועל ונמצא שראהיפשיטנה כנף

ופריךאביו בגדה. כנף עם היתה אותה שבעל שבשעה

כתיב דבאנוסה דכת'וממאי כיון `eiaאומנם 'spk' dlbi `le

דקרא ברישא כמו אישות לשון כתי' `zולא yi` gwi `l

eia` 'zy`''קדו ע"י שלקחה באשה משתעי דלא משמע ודאי

אותה קונה שאביו אביו של יבם בשומרת מיירי דילמא מיהו

כתיב לכך באונס) נקנית (יבמה אונס `eiaע"י spkשהיבמה

היא ועדיין בגדיה כל ממנה מפשיט אינו והוא בו נאבקת

פירש ורש"י בגדה. כתיבבכנף דבאנוסה דילמאוממאי

ולא לכתביה, ד"ה רש"י ע"א ד לעיל עיין ממש אביו באשת

דכת' דכיון `eia'מסתברא, spk' dlbi `leביה כתיב ולא

ברישא כמו אישות `eia'לשון zy`' z` yi` gwi `lלא

אי לן מיספקא רק קדו', דע"י אביו באשת דמיירי מסתבר

כרבנן. יבם בשומרת או כר"י אביו באנוסת מיירי

דקרא.מעילויה*** מעלויה ד"ה ע"א ד לעיל מ"ש עיין
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לאביו*** הראוי כנף אביו כנף ראויהומאי שהיבמה

ראוי. אינו אונס שאר אבל באונס ליבם להיקנות

ד"ה שמרתיחרש"י "דבר" לשון כמודובבות כצ"ל

***ד"ה טעות. בגליון שכתוב ומה וכו'שנדפס כומר

נוח "ויינן" ***ד"השמתחממין ויוצאכצ"ל. וכו' דובב

דובב ***ד"ה"מעט" "בקטנות"כצ"ל. תלינן וכו' והוא

***ד"הוחיישינן "שבפרשת"כצ"ל. עריות וכו' בכולן

***ד"הקדושים אשרכצ"ל. "ואיש" קיחה נאמרה

***ד"ה מוקמינןכצ"ל. "באנוסתו" מיניה וכו' ואיפוך

***ד"ה קראכצ"ל. "ואוקמה" לשוק וכו' כצ"ל.לאחר

כנףתוד"ה היינו אביו וכנף מיתה לאחר אימא איבעית

ומילת נמחקת.הואכצ"ל

ע"ב וכו'אחגמ'צז מאם ולא הםמאב משלים אלו כל

הלכה מהם ילמדו שמא חכמים וחשו ישראל בפי ומורגלין

הגמ' לך פירשה לכך מאבותינו קבלנו כך לומר למעשה

ודלא מאבותיהן ישראל וקבלוהו יתכן הראשון שהמשל

מאבותיהן שקבלוהו יתכן נמי אחרון ומשל יהודה כרבי

לא אמצעיים הנך אבל כדמפרש בהיתירא ליה דמשכחת

והורגלו שמעום הארץ מגויי אלא אותן קבלו מאבותיהן

הגויים על בהם לגחך אותן קבלו מאבותיהן נמי אי בהם,

אבל קרובותיהן ושאר ואמן בתן ובועלין בזימה ששטופין

*** הכי. למעבד דשפיר למימר מאםלאו ולא מאב "אח"

***אחיי"ג דאינתתיה. ברתה לעילואנא דאמרה ede`הא

m`c 'dlra'לשון לא אבל לקמן כמו הוא בעילה לשון הו"א

יהודה כרבי ואתיא אביו אנוסת לישא יכול דאין הוא אישות

הוסיפה 'דאינתתיה'לכך ברתה שואנא m`cלמימר 'dlra'

כרבי ודלא אביו אנוסת שנשא הוא אישות לשון דלעיל

*** הואיהודה. "אח" דמתני' כר"י .אחיי"גדלא

אנא*** אחתיך בת ברי לך בתשלמא לישא נוהגין היו

ליה קאמרה לכך אנאאחותו אחתיך בת ברי לך 'שלמא'

לבית בא החתן כשהיה אני, אחותך בת כי לאשה קחני כלו'

היתה רק עמו לדבר יושבת הכלה היתה לא ידה לבקש אביה

האחרון הדור עד בג'רבא נהגו וכן לך' 'שלמא לו אומרת

*** הצניעות. חומות ליפולשנפרצו דוולא דדלו דלאי

פתר סתר פירש"י"לכו" דוולאכצ"ל. דדלו mklדלאי

ef dcig zl`ey ip` zecyd z` oiwynd milretלמה ותימה

ובערוך השדות, את המשקין הפועלין את דווקא תשאל

בתוס') (הובא elk'פירש miwenr zexean min ilec minkg

dnkga lkd oipianלשון דוולאאבל דדלו משמעדלאי

ולא שפירש"י וכמו ממש השדות את המשקים פועלים

פירש"י עוד חכמה. דולי פתרחכמים סתר לכו ixdליפול

xztdl zxzqene dnezq dcig mkl dltpלשון מאי וקשה

לא פתר' ד'סתר ועו"ק פתר, סתר לכו 'הא' הל"ל 'ליפול'

נ"ל לכן פתר. של סתר משמע אלא להפתר מוסתרת משמע

להם נוח שיהיה לנחל קרוב שדותיהן קובעין שהיו לפרש

את יציף שלא הנחל גדות על סכר עושין והיו ממנו להשקות

מים ממנו שיצא אחד חור בסכר עושין והיו שדותיהן

אותו סותמין היו להשקות וכשמסיימין שדותיהן להשקות

להשקות הסכר חור היכן יודע אינו סתום אותו והרואה באבן

השדות את להשקות חדשים פועלין מביאין וכשהיו ממנו

לא ואם הסכר חור את מסתירה אבן איזו יודעין אינם והם

הנחל מן בדליים מים לדלות יצטרכו הסכר חור את ימצאו

ואומרת ומרובה כבדה עבודה והיא השדות את ולהשקות

החור מקום את שמכירה השדה בעל של בתו דלאילהם

פתר סתר לכו ליפול דוולא חידתידדלו תדעו אם

הפתר. מסתתר היכן (משליפתראשמיעכם כמו שבסכר חור

יד) oecnיז ziy`x min xhetואחר בסכר קטן חור הפותח

עד ומתרחב הולך החור סותמו אינו בו להשתמש שסיים

בדבר בו המתחיל אדם ומדון הריב כך כולו הסכר שנפרץ

ומתרחב הריב הולך ושלום מחילה מבקש ואינו ופעוט קטן

עניין בת' דהכא ו'פתר' בט' דקרא ד'פוטר' ואע"ג ומתגלע,

ככה. ורבים הם לכואחד (גיט'ליפול כמו באזניכם אשמיע

ע"א) ipce`aלה letile `lw iziile*** דדרינא. דהאי

אחוה ברת ואנא בר הוא וי"ג"אכתפאי" הואכצ"ל.

אחוה ברת ואנא ***"ברי" בייא. zlaewפירש"יבייא

'eke `edy ig` lr ip`ע"א סד בסנה' פירש"י iia`וכן `iia

ycwd oeyla dd` enk dwrve gepb oeyl `ed inx` oeyla

אבוי. ד"ה ע"א ע סנה' רש"י עיין 'אבוי' למילה קרוב והוא

אי 'על'וקשה בייא בייא לומר צריך היה הוא קובלנה לשון

ונ"ל 'מאח', מהו עוולבייאאח לי נעשה כלו' הוא עוול לשון

ה מדרש צג פרשה רבה בבראשית מפורש ומצאתי מאחי

ipec` epl ciar z` `iia ipec` ia `"cלנו עושה אתה עוול

גריס וילנא בדפוס `ipec(ואומנם epilr xiarn z` `iiaאבל

גריס אלבק תיאודור `ipecבהוצאת epl ciar z` `iia.(

וכו'*** מאח בייא והואי"גבייא "מאחי" בייא בייא

"בעלי" בר והוא "בעלי" והוא ***"אבי" לה. משכחת

בת ממנה והוליד אמו על הבא בתובעכו"ם הזו הבת הרי
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מאם בתואחותו אותה על ובא 'והואוחזר דקאמרה והיינו

בועלי, והוא עליהבעלי' ובא זקן ברוחזר 'והוא והיינו

בעלני נמי שאביו "ומת"בעלי' בנים ממנה כצ"לוהוליד

*** יתומים. לבניה קראה 'נמי'ולפיכך בהיתירא הא

שתילהמשכחת נשא יעקב לה משכחת ודאי באיסורא

את לו ילדה רחל בנו שמעון בנות והם ולאה רחל אחיות

וילד אמו רחל על יוסף ובא ראובן את לו ילדה ולאה יוסף

אומרת צביה הרי צביה, את וילד אמו על בא וראובן דוד את

`igלדוד ipa z`e `p`של בנו ואתה ראובן של בתו שאני

מאב אחים והם `igיוסף ipa jea`e `p`שאני אחיות בני

רחל של בנה ואביך לאה של `igבתה ipa jn`e `p`שאני

אחים ושמעון וראובן שמעון של בתו ואמך ראובן של בתו

באיסורא לה משכחת דודאי אע"ג הגמ' וקאמר יעקב. בני הם

דלעיל משלים הנך ככל מיירי באיסורא ודאי פשוטו ולפי

להמ"מ משכחת 'נמי' בהיתירא .הא

ולאבמשנה חולצין לא עמה בניה שנתגיירו הגיורת

להםמייבמין אין וגויים בעינן האב מן אחים יבום דלעניין

דכת' לזרעייהו אפקריה דרחמנא האב מן miqeqאחוה znxfe

mznxf.עמה בניה שנשתח' שפחה מןוכן אחוה להם אין

דכתיב dipec`lהאב didz diclie dy`dעבדים הולדות

כתיב דבעבדים ועוד כאביהם, ישרא' ואינם mklכמוה eay

xengd mr dtמכל נשתנה חמור מה לחמור הדומה עם

אמו אחר רק אביו אחר בשדה הולך שאינו ובהמות החיות

אלא עליו נקראין ואין אביהן אחר הולכין אינן עבדים אף

מודים. הכל ד"ה ע"א סב לעיל מ"ש עיין אמן אפי'אחר

הורתו והשני בקדו' ולידתו בקדו' שלא ראשון של הורתו

בקדושה קאמרולידתו דברישא dipaאע"ג exiibzpy zxeibd

dnrאמו עם נתגייר לא בקדושה ולידתו שהורתו וההוא

ה"ק הוא גמור ישרא' `l`אפי'אלא dnr dipa exiibzp `l

וכו' בקדושה שלא ראשון של .הורתו

דהדדיגמ' נשי וחפץלמינסב באשתו מאס מהם אחד כל

יתב' ה' לו שנתן במה למאוס האדם טבע והוא אחיו באשת

*** רע. טבע והוא ולחבירו לאחיו שנתן במה כיולחפוץ

שדינן אבא בתר דשרי מאן האם ומן האב מן פליגי

להו קרו פלניא בני דהא איכפת"להו" ומה ותימה כצ"ל,

הפקיר דלא הם אחת אם בני סוף סוף להו קרו היכי לי

ואחים הפקיר לא האם רחם את אבל האב זרע אלא רחמנא

גר דלכו"ע נ"ל אחיך. אשת בערות ואסורין הם האם מן

ולא האב מן לא אחין ליה ולית דמי שנולד כקטן שנתגייר

ע"א) (צח לקמן דאמר והא האם `edpixwtמן `pngxc

dirxflלא האם רחם אבל הפקיר האב זרע דוקא ומשמע

נתגיירו אם אבל בגויים היינו האם מן אחין וחשיבי הפקיר

כקטן שנתגייר דגר האם מן ולא האב מן אחין לא להו לית

משום חיישי' אי ור"ש ב"י אחא רב ופליגי דמי. שנולד

לא או בישר' דלמאאחלופי חיישי' לא אמר ב"י אחא רב

יודעין והכל פלוני בני להו קרו דכו"ע בישרא' לאחלופי אתי

דגוי לזרעיה אפקריה דרחמנא האב מן אחוה להם שאין

הוה לא פלניתא בני להו קרו הוו אי מיהו הוא מפורש דקרא

מן לא אחוה לו ואין דמי שנולד דכקטן דאע"ג להו מתיר

שנתגייר שגר זה דין יודעין הכל אין מ"מ האם מן ולא האב

אחוה לו דאין למסבר וטעו הוא קרא דלאו דמי שנולד כקטן

בני נמי להו דקרו סבר ור"ש לו. יש האם מן אבל האב מן

שנולד כקטן שנתגייר דגר יודעין הכל דאין וכיון פלניתא

להם יש אבל האב מן אחוה להם דאין למסבר וטעו דמי

למימר אתו מאמו אחיו אשת לו נתיר אם האם מן אחוה

דאין בישראל אפי' זה של באשתו זה מותרין האם מן דאחין

*** האב. מן באחין אלא אחיך אשת ערות להואיסור קרו

"פלניתא" בני ***נמי ר"אכצ"ל. פליג "דאמרי" ואיכא

שנתגייר גר טעמא "מאי" האם מן באחין אפי' יעקב בר

דמי שנולד ששתכקטן רב ובין ב"י אחא רב בין פי' כצ"ל,

בני להו קרו ומיעוטא פלוני בני להו קרו דרובא סברי

יודעין דהכל ב"י אחא רב וסבר למיעוטא וחיישי' פלניתא

אחוה לו שאין וידעי דמי שנולד כקטן שנתגייר דגר זה דין

אתו ולא אחיו באשת מותר ולפיכך האם מן ולא האב מן לא

אפקריה דרחמנא יודעין הכל סבר ור"ש בישראל לאחלופי

ולפיכך הוא מפורש דקרא האב מן אחוה לו ואין דגוי לזרעיה

דגר יודעין הכל אין אבל שרי האם מן ולא האב מן באחין

גר ולפיכך בקרא מפורש דאינו דמי שנולד כקטן שנתגייר

לאחלופי אתו דלמא האב מן ולא האם מן אחיו באשת אסור

בישרא'.

מייבמין ולא חול' לא עמה בניה שנתגיי' הגיורת תנן

דאסירי משום לאו רבמ"ט דפליג דאמרי לאיכא פריך

של אשתו והתיר האב מן ולא האם מן באחין אפי' ב"י אחא

אחא רב התיר דלא כלל קשיא לא קמא ללישנא אבל לזה זה

לבדה האם מן באחין אבל האם ומן האב מן באחין אלא ב"י

מן ולא האם מן באחין לאוקמה איכא ומתני' דאסירי מודה

אסירי. ולכך וייבוםהאב חליצה בתורת "דאינן" לא

"בה"כצ"ל. שרו נמי ואינהו לעלמא ומורי,כצ"לושריא
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גורס היה זצ"ל שרייןהרב נמי ולדידהו לעלמא ושריין

נראה ואין הכי, דגריס נראה דתרוייהו דאע"ג ד"ה ומרש"י

"שריא". נמי ולדידהו להגיה יש ברש"י אדרבה אלא והאלי

אסירי אא"ב אפי' לאשמוע'קתני אתיא מתני' אמרת אי

האם מן אחוה להם יש האב מן אחוה להם דאין דאע"ג

כקטן שנולד דגר יודעין הכל דאין אח אשת משום ואסורין

בקדו'דמי שלא הורתו דראשון דאע"ג אפי' דקת' היינו

בקדו מגויהולידתו הורתו נמצא ולידתו' הורתו והשני

מישראליתבקדו הורתו נמצא דמו' אמהות אמווכשתי זה

ישראלית אמו וזה אסיריגויה שרו,אפ"ה א"א דהכלאלא

ולא האב מן לא אחוה לו ואין דמי כקטן שנולד דגר יודעין

לאשמו' אתיא מייבמין' ולא חולצין 'לא דקת' ומתני' האם מן

כלל אחין דאינן מייבום אפי'דפטורין lyמאי ezxed elit`

'ecwa ezcile ezxed ipyde 'ecwa ezcile 'ecwa `ly oey`x

אחים דאינן טפי חידוש איכא דבהנך משמע 'אפילו' מדקתני

שלא ולידתן הורתן ותרוייהו עמה דנתגיירו הנך אדרבה הא

לאו מגויה הורתן דשניהם דאע"ג טפי חידוש הוי בקדושה

פירש ורש"י נינהו. אפילואחי izykcמאי b"r` rnync

i` ol ztki` `l weyl dnai iabl `nlrl `ixy enc zedn`

`l i` edpip zg` m` ipaמאי' הגמ' קושיית פירושו ולפי ,

של הורתו אפי' כלל קתני אמאי הבבא לכל מתייחסת אפילו'

איכפת לא יבום דגבי איצטרי' לא בבא האי כל וכו' ראשון

דניחא משמע הגמ' פשט אבל לא, אי האם מן אחין הוו אי לן

הל"ל 'אפילו' קתני אמאי לה קשיא רק בבא האי דנקט לגמ'

והשני בקדו' ולידתו בקדו' שלא הורתו הראשון אם וכן

ומשני בקדו'. ולידתו בקדו'הורתו לידתן דתרוי' דאע"ג

"שרו" אפ"ה בישראל לאיחלופי והכי"ואתו" כצ"ל,

המשנה paפירוש 'iibzpy zxeibdoinaiin `le 'leg `l dnr di

שנולד כקטן שנתגייר דגר כלל אחין דאינן מייבום פטורין

איחלופי משום למיחש דליכא מייבמין רוצין ואם דמי

דמי שנולד כקטן דגר יודעין דהכל lyבישראל ezxed 'it`e

ecwa ezcile ezxed ipyde 'ecwa `ly ezcile 'ecwa oey`x'

ד'גר דינא דההוא האנשים סבורים שמא למיחש ואיכא

שלא ולידתו הורתו אם היינו דמי' שנולד כקטן שנתגייר

ליה שדינן שהולידו רחם בתר לאו ונתגייר והלך בקדושה

ולידתו בקדושה שלא הורתו אם אבל דמי שנולד כקטן אלא

שדינן שהולידו רחם ובתר דמי שנולד כקטן לאו בקדושה

בקדושה שלא שהורתו (הראשון הללו אחין תרי והוו ליה

אם בני בקדושה) ולידתו שהורתו והשני בקדושה ולידתו

בישר' אף להתיר יבואו דהדדי בנשי שרו אמרת ואי אחת

אשת ערות תורה אסרה לא למימר דאתו מאמו אחיו אשת

*** מאביו. אחיו באשת אלא לידתןאח וכו' דאמרי איכא

"וכשתי" בקדו' ולידתו וכו' לאיחלופי "ואתו" בקדו'

אסירי הכי אפילו "דמו" כצ"ל.אמהות

מייבמין ולא חול' לא וכו' תאומ' אחים בשנישני נמי ה"ה

סיפא למיתני דבעי משום אלא תאומים שאינם גרים אחים

וכו' בקדו' ולידתן בקדו' שלא הורתן משכחתהיתה ולא

אלא בקדו' ולידתן בקדו' שלא הורתן ששניהם אחים שני

דתאומים אע"ג אשמוע' דרבותא פירש ורש"י בתאומים,

אפ"ה הם שנחל' אחת דמטפה האב מן אחין ודאי והוו נינהו

*** מייבמין. ולא חול' חייביםלא "ואין" מיהת קת'

אח אשת אשתמשום משום 'אסורין' ואין הל"ל פי' כצ"ל,

ומדקת' 'oiaiig'אח oi`eאיכאש"מ איסו' הא ליכא .חיובא

ד"ה פועליןרש"י "לכם" דוולא דדלו כצ"ל.דלאי

למישרי***ד"ה "ואתו" אחיו וכו' להו כצ"ל.קרו

יבום***ד"ה בהו "שרי" דלא מתני' וכו' לאו מ"ט

***ד"ה "שריא"כצ"ל. דמו אמהות דכשתי וכו' אי אלא

***ד"הלעלמא בקדו'כצ"ל. לידתן דתרוי' דאע"ג

לעלמא "שריא" אפ"ה וכו' לאיחלו' כצ"ל."ואתו"

לשתים***ד"ה "ונחלקה" היא אחת וכו' אחים שני

כצ"ל.

משמיעיןתוד"ה לא "המשלים" אלו כל הוא ברי הוא אח

מידי הצדוקיםכצ"ל."לן" לתשו' להםאלא אומרין שהיו

קבלו שכך ש"מ ישר' בפי הללו משלים שמורגלין ממה

בתו על אב כגון הללו ביאות בכל מותרין שיהיו מאבותיהן

אין וכבר מישראל תורה נזנחה כבר כי וכיו"ב אמו על ובן

מאבותיהן ולא בעכו"ם הכא פירשום לפיכך איסוריה לשמור

וי"מ סביבן. אשר הארצות מגויי אלא כן לתשו'קבלו

ידעוהצדוקים וכשלא הללו חידות הצדוקים ישאלום שמא

חידות לפתור יודעין ישר' חכמי אין אומ' יהיו עליהם להשיב

יש חידות שהרבה נ"ל ואין כך, כל חכמים אינן כי כמונו

כל כאן יפרשו לא ולמה בם לנסותן הצדו' שיכולין בעולם

שבעולם. חידות

ולכךד"ה אמהות כשתי "דמו" דמ"מ וי"ל וכו' והשני

"דשרו" להיות יכול וכו' טפי "דשרו" ס"ד כצ"ל.הוה
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ע"א רבאגמ'צח אין.אבייי"גאמר רבנן דאמור הא

למצרי ח)אב א (שמות `xyדכת' mixvn lr ycg jln mwie

sqei z` rci `lויקם והל"ל היה הראשון פרעה בן ומסתמא

מלכות דמשמע חדש' 'מלך מאי מצרים על למלך פרעה בן

אינו זה ומלך למצרי אב שאין אלא חדשה, ושושלת חדשה

מלכי כל ומשו"ה חדשה ושושלת כמלכות והוי פרעה של בנו

ראשון. של בנו השני דאין פרעה נקראו תימאמצרים לא

בזימה דשטיפי (ברא'משום דכת' בזימה שטופין המצרים

יב) ebxdeיב z`f ezy` exn`e mixvnd jze` e`xi ik dide

eigi jze`e ize`ציוהבשביל וכן בעלה, רוצחין אשה תאות

טז) א (שמות digeפרעה `id za m`e.לזונות להן שיהיו

דשטיפי משום תימא אבבזימההמצריםלא להם אין לכך

ואינן נינהו בזימה דשטופין בהו דידעינן אומה כל וכן

דקתני ומתני' אב לולדותיהן אין לבעליהן zxeibdנשמרות

oinaiin `le oivleg `l dnr dipa exiibzpyאו במצרי מיירי

וי"ג בזימה. דשטופי לגויבגוים אב אין רבנן דאמור הא

ה) מדרש יח (פרשה רבה דבראשית הבריי' על xbוקאי

ixac `ivei m`d on oia a`d on oia ezeg` ieyp dide xiibzpy

iebl a` oi`y miiwi a`d on `ivei m`d on `"kge n"xועליה

רבא לגויקאמר אב אין רבנן דאמור הא תימא היינולא

לגרוס בעיני נכון אין ומ"מ דר"מ. עליה דפליגי איןחכמים

'לגוי' זרמתם'אב סוסים 'וזרמת דיחזקאל קרא דההוא

לעיל (עיין למצרי אב אין גרס רש"י וגם משתעי, במצרים

שלא מפני אלא מייבמין), ולא חולצין לא ד"ה רש"י ע"ב צז

וגרסו ספריהם תיקנו גויים משאר יותר מצרי נקט למה ידעו

לגוי אב ידיע.אין ה"ג"ולא" משוםכצ"ל. תימא לא

חיישי' דידיע" "היכא אבל ידיע ולא בזימה "דשטיפי"

חיישי לא נמי דידיע "היכא" אפי' ***אלא היכא'. אבל

ערבייםדידיע כגון חבריהן בנשות מתערבין דאין גויים

וידוע נשותיהן מפקירין אינן אבל פנויות עם בזנות דשטופין

מבעליהן פי'חיישינןשולדותיהן ורש"י מאביו. הוא שמא

ידיע dlrapאבל `lc 'eq`d ziaa 'yeag en`e eia` eid oebk

xg`l'ומדקא אב' לו 'יש ידיע אבל דהל"ל קשה ולפירושו ,

'חיישינן' ידיע הואאבל אביו ודאי לאו ידיע דאפי' משמע

*** שפירשנו. כמו וע"כ הוא אביו שמא חיישי' דהאאלא

לשתים ונחלק' "היא" אחת דטפה תאו' אחין שני

התאו' כשאין והיי' שונות זרע טפות ב' הם פעמים תאומים

כשהתאו' והיינו לשתים שנחלקה אחת טפה הם ופע' זהים

וה"ק טפות. מב' הוו לעולם ונקבה זכר הם ואם דהאזהים

לשתים ונחלקה היא אחת דטפה תאו' אחין דפעמיםשני

לשתים ונחלקה היא אחת טפה חול'רבות לא סיפא וקת'

מייבמין לפעמיםולא לחוש לנו היה למצרי אב יש ואי

להצריכה לשתים ונחלקה אחת טפה דהוו כאלה קרובות

חליצה.

לזרעיה רח' אפק' האשהאפקורי ברחם זרעו שנותן מיד

את מקבל העובר ואין הפקר ונעשה שלו מהיות זרעו מוצא

וידעו שיכירו רחמנא דבעי האב. של והמידותי הרוחני האופי

הזרע את יפקיר לא ואם האלהים, הוא ה' כי תבל יושבי כל

של מרידתו ואת הרוחני אופיו את מקבל העובר נמצא מהאב

להם שאין ונמצא הקב"ה אחר להמשך יכול ואינו האב

בשרםבחירה. חמורים נדבקבשר הבשר והפרה הסוס בשר

בשר הוא אם יודע הוא בצלחת נתח לו וכשמגישים בעצם

בשר אבל בבשר הדבוקין העצמות לפי כבש או פרה או סוס

לו וכשמגישים קל בבישול מהעצם להפרד ממהר החמור

חמור בשר הוא אם לו ניכר ואין עצם בלי אותו מגישים נתח

ואין ממנו ונפרד בנקבה זרעו נותן המצרי כך אחר בשר או

אביו. שהוא הולד באופי זרמתםניכר סוסים מגדליוזרמת

שלא כדי יחד הנקבות עם הזכרים את מניחין היו לא הסוסים

היו אלא כמוהו הולדות ויצאו העדר מן זכר הנקבות על יבוא

לרוץ ממהרות ורגליו מאוד ובריא חזק סוס שגידל מי מוצאין

הזה הסוס ועולה העדרים כל אצל סוסו עם מהלך היה והוא

לבוא אחרת לעיר אתו ומהלך וחוזר הזה שבעדר הנקבות על

בנקבה זרמתו נותן זה סוס נמצא הלאה וכן ששם הנקבות על

שאינו וכ"ש בהריונה הנקבה עם נמצא ואינו משם והולך

אבל הזה, היום עד הסוסים מגדלי נוהגין וכן הולד את מגדל

ובאין תמיד בעדר נמצאים והבהמות החיות ושאר האיילים

הולדות. את ומגדלין בהריונן איתן ונמצאין הנקבות על

זרמתם'והיינו סוסים כזרע'וזרמת הוא הרי המצרי של זרע

הולד. אבי נעשה ואינו ממנו עצמו ומסלק זרעו שנותן הסוס

הגר בנפטיים מעשה אר"י דרבת"ש פלוגתא על חוזר

התא אחר הפסיק התלמוד ומסדר דלעיל ור"ש ב"י אחא

דלעיל הראשונה eke'שמע 'ne`z mig` ipy y"zאת והביא

רבא eke'דברי a` oi` opax xen`c `dשל דראייתו משום

חוזר ועכשיו תאומ' אחים דשני בריי' מאותה היא רבא

ור"ש. ב"י אחא דרב לפלוגתייהו שניה ת"ש להביא

מעשה*** ר"י "דאמר" לעילאמרצ"לת"ש מ"ש עיין

נורי. בן ר"י דאמר ת"ש ד"ה ע"ב הגריד י"ג"בנפטיים"
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לטיןבגפטיים בלשון נקראים היו המצרים כי היה מצרי

ע"א קטו שבת כמו zihtibגפטיים oiaezk eidהיום ועד

המצרים והיו היג'פט הנוצרים בלשונות נקראים המצרים

לבננו קוראין שאנו כמו אומתם ע"ש גפטיים לבניהן קוראין

וי"ג אומתנו, ע"ש נביותבנטפסישראל מבני היה ונבטי

וי"ג אצלם, מצוי שם הוא כי ישמעאל יווניבפטרוסבכור

*** היה. רומאי ה"נאו "איתתא" דקדיש גר ואלא

קדו בה תפסי ***"דלא" כצ"ל. "דנסבא"' לאו צ"למאי

כתיבתהדנסבה מפיק שהיא מילה כל כי העמוד בכל וכן

"אח"בה'. אחיו.אחיוצ"לדנסבה דנסבה לאו מאי

גרהראשון דוקאכשהוא ולאו קדושי בה ליה דאית

וחזר עכו"ם כשהוא נשאה אפי' אלא גר כשהוא כשנשאה

ומשני ביאה, בהאי לו ונתקדשה גר כשהוא עליה לאובא

עכו"םהראשוןדנסבה עליהכשהוא בא לא ומשנתגייר

ופריך השני, אחיו ונשאה ממנו מאיויצאה עכו"ם כשהוא

ישאנהלמימרא לא ולמה בה קדו' לראשון לית ודאי הא

ומשני עכו"םאחיו, כשהוא לגזור דתימא כשנשאהמהו

בה קדושין ליה ולית עכו"ם כשהוא כשהואהראשון אטו

אחיוגר על ואסו' בה קדו' ליה כךקמ"לואית גזרי' דלא

קאמר מאי חדא טובא בהא לי וקשיא לאופירש"י. מאי

גר כשהוא אחיו האדנסבה נתגייר הראשון דאחיו ליה מנא

נפטיים רק נתגייר לא הראשון דאחיו משמע דבריי' מפשטא

פריך מאי ועו"ק למימראנתגייר, מאי עכו"ם האכשהוא

עכו"ם כשהיה אחיו אשת דהיתה דאע"ג הוא גדול חידוש

לכך דמי. שנולד כקטן שנתגייר דגר האם מן לאחיו מותרת

פי' דהכי אחיונ"ל דנס' לאו נפטייםמאי כלו' כשהואהשני

ומשניגר ב"י, אחא וכדרב מאמו אחיו אשת נושא גר אלמא

דנסבה עכו"םנפטייםלא ממנוכשהוא הוציאוה לא הלכך

אח באשת מותר נח דבן בהיתר שנשאה כיון כשנתגייר אף

אבל ה"ה מלכ' מהלכ' פ"ט וברמב"ם ע"א נח בסנה' כדאמר

גר אמרי' דלא מאמו אחיו אשת לישא אסור גר כשהוא

ופריך ששת, וכדרב דמי שנולד כקטן כשהואשנתגייר

למימרא מאי דהשתאעכו"ם ופשיטא נשאה בהיתר הא

לאו שנתגייר גר אמרת דאי להוציאה צריך אינו שנתגייר

עדיין עכו"ם כשהוא דקדשה קדושי א"כ דמי שנולד כקטן

כקטן אמרת ואי יוציאה למה בהיתר דהוו וכיון בה תופסין

ומשני יוציאה. ולמה הוא אחיו לאו הא דמי דתי'שנולד מהו

עכו"ם כשהוא עכו"םליגזור כשהוא נפטיים כשנשאה

היו היתר גרוקדושי כשהוא אשתאטו לישא יבוא שמא

גר כשהוא גזרי'.קמ"לאחיו דלא

יאסיין בן "דאמר" ***אמרצ"לת"ש יאסיין. רביבן

בהדיא וי"ג ר"מ, של בדורו תנא יאסיין בן רבייוסי אמר

יאסיין בן וי"גיוסי "יאסין", ***בן אחת. היםבי' כרכי

לקוראו רגילין אלאּכרכיהאשכנזים ***ּכרּכיואינו הרי. ְְֵֵַָ

בניה ושבעה אשתאשה נשא אחר גר אלא היתה אשתו לאו

וממנו בנים שבעה לו וילדה ר"ע הוראת ע"פ מאמו אחיו

אם ד"ה ע"א עז לעיל והתוס' פירש"י, כך זה היתר למדתי

ובין לרש"י ובין לי. משמע וכן היא דאשתו פירשו קודם

פירושו הכי בניהלתוס' ושבעה אשה יצאוהרי שכולם

איסור בזה היה ואם נישאה מר"ע היתר וע"פ ויראין צדיקין

צדיקין בניה שבעת כל יוצאין היו לא אח אשת ערות

אינו. רבה המחילה אחר המהרש"א בזה ומ"ש וירא"ש

וכו'*** ואמר ר"ע ישב זה ספסל לדוןעל שבא הדיין

יח (שמות דכת' עומדין והעם לישב צריך העם את ולהורות

dynיג) lr mrd cenrie mrd z` hetyl dyn ayieאמר וכן

יד) (פסוק יתרו jilrלו avp mrd lke jcal ayei dz` recn

axr cr xwea onהעם את להורות שבא שהדיין למדת הא

ע"א טז לעיל אמר וכן עומדין, והעם לישב cirnצריך la`

'b xn`e `iapd ibg ayi ef dkecn lry ux`e miny ilr ip`

mixac*** מאמו. אחיו אשת נושא גר דברים ב' ואמר

לאמר שנית יונה אל ה' דבר ויהי היהואמר כיפור ערב

הפרשה שהיא שבויקרא עריות פרשת עמם לומד ר"ע והיה

אינו דגר להם אמר עריות פרשת וכשלמדם למחר שיקרואה

שיקראו ההפטרה עמם למד ואח"כ אח אשת ערות על מוזהר

אל ה' דבר ויהי זה פסוק להם ופירש יונה ספר והיא למחר

*** לאמר. שנית לאמריונה שנית יונה אל ה' דבר ויהי

depip l` jl mewמאי שנית יונה אל ה' דבר ויהי xn`lהל"ל

דריש לאמר'לכך שניה'שנית עמואמירה דברה שנית

וכו' ***שכינה גר. כשהוא אחיו דנסבה לאו רש"ימאי

נראה ולענ"ד הראשון. האח על דקאי דנסבהפירש לאו מאי

גר כשהוא הגר)אחיו (או הגוי אחיו אשת נושא גר כשהוא

אחא לרב סייעתא ומהכא דמי שנולד כקטן שנתגייר דגר

ומשני עכו"םב"י, כשהוא דנסבה נשאלא עכו"ם כשהוא

ואחר אחיו באשת מותר נח דבן נשאה ובהיתר אחיו אשת

שנולד כקטן שנתגייר דגר משום או להוציאה א"צ שנתגייר

דגר משום או ב"י אחא וכרב כלל אח קרבת לו ואין דמי
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שקדשה וקדושין כדר"ש דמי שנולד כקטן לאו שנתגייר

*** שנתגייר. אחר גם נמשכין בגויותו דנס'בהיתר לא

מאי עכו"ם" "כשהוא עכו"ם וכדלעילכשהוא כצ"ל

נפוצה טעות והיא עכו"ם למילת עכו"ם ממילת דילג והסופר

*** הסופרים. היהבהעתקות ובא מורה תחילהאיב"א

והיה אחיו באשת מותר דגר מר"ע זו הלכה גר אותו שמע

אשת נשא ואח"כ היה ת"ח ר"ע בשם העם לפני דורשה הגר

בניהאחיו. ושבעה אשה הרי דקא' משום ואיב"א

ה"ק היא הגר אשת דלאו אשהלפירוש"י הרי דקא' משום

בניה ולשאולושבעה לילך ויכולין בעלה לאחי שנישאה

דר"ע ישיבו והם התירם ומי נישאו היאך בעלה ואת אותה

קשה ומ"מ מהימן, לבודקו פתח לנו דנתן וכיון התירם

אמר למה בניה'לפירושו 'ושבעה אשה הריהרי הל"ל

איש הרי הל"ל כלל אשה הזכיר למה ועוד ובעלה אשה

לכו קיימת האשה הרי אמר לכך מת כבר דהאיש י"ל ואולי

התוס' ולפי בניה'. 'ושבעת הזכיר אמאי קשה ומ"מ שאלוהו

ה"ק היא בניהדאשתו ושבעה אשה הרי דקא' משום

נשאתיה אח אשת ערות באיסור ואם ויראין צדיקין וכולם

מאוד ויר"ש צדיקין כולן יוצאין היו ולא פגומים הבנים היו

ד וכיון לעיל שפירשנו צדיקיןוכמו בניו כל שבאמת חזינן

התירו. שר"ע העיד שאמת לדבר רגלים

"שכינה עמו דברה לא שלישית שכינה עמו דברה שנית

כתיב והא עמוולא" דברה דלא דהא סבר השתא כצ"ל.

דכיון ה' דברי אדם לבני להנבא ראוי דאינו משום שכינה

להנבא עוד ראוי אינו ה' ששלחו משליחות לברוח דרצה

על עמו מדברת שכינה והיתה צדיק היה ודאי אבל לציבור

(יונה כתיב לאמר' ד'שנית קרא ההוא בתר דהא עצמו ענייני

ד) jlד dxg ahidd 'd xn`ie(י ד (יונה התם כתיב ועוד

'ebe oeiwiwd lr zqg dz` 'd xn`ieדאינו הגמ' סבר דאי ,

דמלכים מקרא שמקשה עד כלל שכינה עמו שתדבר ראוי

דיונה מקרא להקשות לו היה ישראל' גבול את השיב 'והוא

*** ה'. עמו דדיבר בהדיא דמפורש בןהואגופיה ירבעם

הערבהיואש ים עד חמת מלבוא ישראל גבול את השיב

בן יונה עבדו ביד דבר אשר ישראל" "אלהי ה' כדבר

הנביא למלחמהאמתי שיצאו דורש שה' נתנבא יונה כצ"ל

יונה נבואת קיים יואש בן וירבעם ישראל גבול את וישיבו

*** נינוה. פרשת אחר יונה נתנבא עלאלמא רבינא אמר

קא' נינוה בשםעסקי לציבור להתנבאות יונה המשיך ודאי

דקאמר והא dpikyה' enr dxac `l ziyilyאצל לילך היינו

אחר כי נינוה אצל שהלך כמו בתשובה להשיבם הפושעים

הראשונה מגזירה ה' וניחם בתשובה נינוה אנשי ששבו

מכפר ה' למה ליונה חרה עונשם וביטל עליהם שנגזרה

ביונה שמבואר כמו להם הראוי עונש מהם ומבטל לפושעים

מהפושעים ה' חרון שיתבטל חפץ אינו שיונה וכיון ד פרק

בתשובה להשיבם לילך ראוי אינו לכך העונש מהם ויתבטל

מהם יתבטל שמא שלימה בתשובה שיחזרו טוב לבו שאין

אשרהעונש. ישראל" "אלהי ה' כדבר ה"ק אמר רנב"י

עבדו ביד מ'עבדו'דבר זו נבואה שמע יואש בן ירבעם כצ"ל

פירש ולא ישראל גבול ולהשיב להלחם לצאת שצריך ה' של

שה' להם שאמר ואחר 'עבדו' המכונה נביא אותו מיהו הכתוב

נביא אותו להם ואמר הוסיף ישראל גבול את שישיבו דורש

'`iapd izn` oa dpei'מרעהכלומר לנינוה שנהפך כשם

הנביאלטובה ביד אשר ה' לדבר ששמעו בימיבעבור כך

לטובה מרעה לישר' להם "יהפך" יואש בן אםירבעם

דברו לשמוע ולזרזם ישר', גבול להשיב הנביא בקול ישמעו

מדעתו. ולא כן אמר ה' ומפי כן הנביא להם בידאמר אשר

מדוייקים.כשםנמחק)הנביא(עבדו בכת"י הוא וכן כצ"ל

להם "נהפך" יואש בן ירבעם בימי .יהפךצ"לכך

"שהיתה" גר שלאכצ"ל.ת"ש והורתו בקדו' "לידתו

לו יש ולידתוצ"לבקדושה" בקדושה שלא הורתו

לו יש נחבקדושה בסנה' הוא וכן מדוייקים בספרים הוא כן

ראוי. וכן האםע"א שאר לו איןיש מדאוריי' אבל מדרבנן

שנולד כקטן שנתגייר דגר האב שאר ולא האם שאר לא לו

האבדמי שאר לו מדרבנן,ואין תימאכיצדאפי' לא כלו'

אם לעניין דוקא אלא כלל האב שאר לו מןאין אחותו נשא

יקיים האב מן יוציא בהיתרהאם לה נשוי היה דכבר דכיון

אפי' לכתחי' אבל כשנתגייר להוציאה חייבוהו לא גוי כשהיה

ד ונ"ל ישא. לא מאביו יקיים'אחותו האב כשהיה'מן היינו

להוציאה חייבוהו לא כשמתגייר האב מן אחותו בגויותו נשוי

מיקרי בגרותו נשאה אם אבל מתחילה בהיתר היו דנישואיה

סיפא שפיר אתי ולפי"ז יוציא נשאה ואם `dyלכתחי' `yp

'eke dzaeגר כשהוא בנשא מיירי דרישא מפרש רש"י אבל

דסיפא לדחוק צריך eke'ולפירושו dzae dy` `ypקאי לא

בע"ב רש"י עיין עכו"ם כשהוא בנשא מיירי אלא ארישא

ביאה איסורי מהל' פי"ד ברמב"ם ועיין ובתה אשה נשא ד"ה

ודו"ק.הי כלים ובנושאי שם ובראב"ד "ג

ד"ה שאררש"י לו "אין" גמור וכו' דאמור כצ"ל.הא

ולא***ד"ה "הן" זימה דשטופי משום תימא לא
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אבוה ***ד"ה"ידיע" המתכצ"ל. אחיו "דנסבה"

קדושיו "דהוו" גר ***ד"הכשהוא עובדכצ"ל. כשהוא

לאחוה "שריא" הלכך ***ד"הוכו' אשהכצ"ל. הרי

למדתי שמעוממנוצ"ל"ומהן" גר אותו שהרי מר"ע כלו'

ואזיל כדאמר זה היתר ואמר ספסל על כשישב ר"ע lrאת

'eke xn`e r"x ayi df lqtq.

ה"קתוד"ה "אמר" ב"י נחמן ***בא"דרב אוכצ"ל.

שהוא "דיבור" אלא חושב אינו כצ"ל.שמא

שלאד"ה לידתו גם היתה דאם שסובר משמע וכו' נשא

בנכריות שנולדה האם מן באחותו מותר היה וגםבקדושה

***בא"ד מותר. היה בקדושה אחריו שנולדה אפי'באחותו

מעידין האם מן ***בא"ד"אחין" שנאכצ"ל. ומאי

שייך בנכריות" ונולדו "נתגיירו שאפי' פי' צ"למעריות

שייך ונתגיירו" בנכריות "נולדו ***בא"דשאפי' .

מיירי "גיורת" מייריצ"לדבסתם "גרים" כלו'דבסתם

נתגייר ואח"כ בנכריות נולד כשאחד מיירי דהתם תתרץ לא

שניהן נולדו אם אבל אסורין ולכך בקדושה נולד ואחיו

דמסתמא הכי תימא לא אסורים אינן גריםבנכריותן בסתם

***בא"דמיירי ונתגיירו. בנכריות שניהם הוהשנולדו

ר"ש להו אסר ***בא"ד"ואפ"ה" י"לכצ"ל. אלא

"בהיותה בנולדו ואפי' וכו' אתי "דלמא" דטעמא

"וכשתי" בקדו' דלידתו דאע"ג וכו' לגזור יש נכרית"

דלמא "אסיר" אפ"ה דמו ***בא"דאמהות דליתכצ"ל.

שאז וכו' שמא "בזה" שייך ולא כלל נכריות צד ביה

בין ***בא"ד"אסיר" ובראשיתכצ"ל. אירוש' פליגא

לאחו' קרא ההוא" "מוקמי דכ"ע משמע "דהכא" רבה

אם ואחו' גראב לרבנן ובין לר"מ דבין בבריי' דמפורש

אחו' גם האם אלא ול"פ יוציא האם אחו' או האב אחו' שנשא

אחו' (ד"ה לק' והתוס' האם מן דוקא או יוציא האב מן האם

חמורה מקדו' באנו יאמרו שמא משום דטע' מפרשים האב)

אמו ובאחו' אביו באחו' אסור דגוי מוכח וא"כ קלה לקדו'

כן 'על דרשי רבנן ובין ר"מ דבין משום ע"כ אלא ומנ"ל

אמו. אחו' ואת אביו אחו' את אמו' ואת אביו את איש יעזוב

ע"ב משוםגמ'צח שהיא ערוה כל אומר ר"מ שהיה

האם האםשאר מן אחותו כגון אם קורבת צד בה שיש

האב מן בין האם מן בין האם ואחות האם מן האב ואחות

אם צד איכא האב,יוציאדבכולהו שאר בהמשום שאין

האב מן האב ואחות מהאב אחותו כגון אב צד יקייםאלא

לנו. פירשו כך האב מן האם באחות אלא ר"מ פליג ולא

אלא אם' 'שאר מיקריא לא האם מן אביו דאחות לי וקשיא

האב מן האם באחות אלא ל"פ דר"מ כיון ועו"ק אב', 'שאר

לומר לו היה משוםא"כ שהיא ערוה כל אומר ר"מ שהיה

יוציא האם סייםשאר ואמאי בזה האבודי שאר 'משום

לכןיקיים' בהא. עלייהו ר"מ ול"פ מודים נמי רבנן בזה הא

האב מן האם באחות בתרויי' לאיפלוגי אתא דר"מ נ"ל

והיינו היא האם דשאר יוציא אמר ור"מ יקיים אמרי חכמים

ר"מ יוציא'דקאמר האם שאר משום שהיא ערוה 'כל

וסבר ר"מ פליג יוציא חכמים דאמרי האם מן האב ובאחות

דקאמר והיינו יקיים'דיקיים האב שאר אביו'משום ואחות

האם מן האב באחות ר"מ והוי היא, האב שאר ודאי האם מן

*** לחומ'. האב מן האם ובאחות "שאר"משלקולא ום

יקיים ***האב ובתהכצ"ל. אשה כונסבנכריותונשא

מוציאהאחת אינו כלו' אלא אצלו שתיהן כנוסות כבר

יכנוס לא לכתחי' אחת דגרסי'ומוציא ס"ד השתא

יכנוס לא ליה'ולכתחילה' דסמיך ובתה אשה אנשא וקאי

הגמ' בעי iran`ולקמן 'igzkl witn iwet` `zydומשני

יכנוסדה"ג לא ולא'לכתחילה' היא נפשה באפי ומילתא

האב מן באחותו דמיירי דבריי' ארישא אלא ליה אדסמיך קאי

דמ"מ וקת' יקיים נשוי היה דאם האב מן אביו ובאחות

יכנוס. לא לכתחי'

מאי כוכבים" עובד "כשהוא כוכ' עובד כשהוא דנס' לא

כצ"ל.

קאי ארישאהתם אלא קאי ליה אדסמיך קאמרלאו והכי

יקיים רבנן דאמור מאביוהנך אביו ואחות מאביו אחותו

יכנוס לא לולכתחי' יש דגר טעמא בבריי' דקתני דאע"ג

האב שאר לו אין תימא לא האב שאר לו ואין האם שאר

להן נשוי היה אם דוקא אלא מותר לכתחי' ואפי' כלל

בא אם אבל האב שאר לו דאין יוציא לא אמרי' בנכריותו

האב. שאר נמי לו יש ליה אמרי' שנתגייר אחר לכתחי' לכנוס

רבנן*** דאמור "הנך" קאמר ברש"י.והכי הוא וכן כצ"ל

ישמע'*** כרבי "חד" בחמותו אסור דתני ואיכא

כר"ע ***"וחד" לאחרכצ"ל. חמותו דאמר ישמע' כרבי

קיימא "באיסורּה" בתהמיתה שמתה אחר אף פי' כצ"ל

כשהיתה בתחי' בו שהיתה הראשון באיסורּה עומדת היא

*** בשריפה. נמי והשתא בשריפה דמתחי' חיה, לאחרבתה

"איסורּה" ליה קלש בשריפהמיתה היתה מתחי' פי' כצ"ל

הראשון שאיסורּה נמצא בכרת אלא בשריפה אינה והשתא
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לא בגר שהיה ממה איסורה דנחלש דחזי' וכיון השתא נחלש

בתוס'. ועיין כלל ביה גזרו

נשיםמש' זריםחמש בעלים לה' נשואות שנתער'זרות

zvwnדיקאולדותיהן נתערב, שלא ודאי בן יש אחת ולכל

דקת' נשיםנמי ונשאו התערו' הגדילוהגדילו קת' ולא

לפרש הוצ' ולכך ודאין ואיכא תערו' איכא ש"מ הולדות

בודאין. ולא בתערו' דמיירי

והדרגמ' מיחלץ ***"דוקא" פגעכצ"ל. פגעדקא דילמא

לשוק .ביבמה

לאחת חולצין ושלושה הוא `iפירש"ימאי ol ztki` i`n

inp maiil `ziinwl maiic i`de ediiteb drax` jpd dl ivlg

edlek cg maiil `l ipyne jdבתירוץ גרס ז"ל שהוא לפי

דלמא חדא מייבם וחד חד כל אלא כולהו חד לייבם לא

דידיה ליה אמאימתרמיא הגמ' דקושיית פירש כרחו על

האחד ייבם לא ואמאי מייבם והחמישי חולצין ושלושה הוא

דקא' והא כולם, חולציןאת ושלושה הוא כמו'מאי' הוי

אמאי. וכוונתו מאי שאומר בתלמוד הרבה מצינו וכבר 'אמאי'

הגמ' בתירוץ גירסתנו לפי חדמיהו ליבמינהו תימא דלא

וכו' פירושולכולהו והכי טפי שפיר ושלושהאתי הוא מאי

לאחת ד'הואחול' בבא בהאי לאשמו' מתני' אתא מאי

רישא אשמו' הא לאחת' חולצין zg`lושלושה 'leg drax`,

וחדומשני חד כל אלא לכולהו חד ליבמינהו תימא דלא

דידיה ליה מתרמיא די' חדא דקת'מייבם `draxרישא

maiin cg`e zg`l 'legואחד לכולן חולצין ארבעה הו"א

מצוות ודאי לו יבוא שמייבם שאותו כדי כולן את מייבם

כל אי אבל אחיו אשת גם נמצאת חמש הנך בין דהא ייבום

אשת שאינה זו נזדמנה מהם אחד לכל דילמא חדא מייבם חד

קתניאחיו לכך ייבום, מצות קיים לא מהם אחד שאף ונמצא

edmaiin`סיפא cg`e dyelyl 'leg cg`eדההוא למימר

ואחר החולצין בין יהא אלא השניה את ייבם לא אחת דייבם

דילמא חדא מייבם אחד שכל ונמצא ייבמנה ייבם לא שעדיין

קיימו כולהו ונמצא אחיו אשת לו תזדמן מהם אחד לכל

ייבום מצות ודאי יקיים שאחד ממה עדיף וזה ייבום מצות

לקיומי עדיף מינייהו דהי ייבום מצות יקיימו לא ודאי וכולהו

דהבא ועוד יבום ממצות ליבטל ידחו מינייהו והי יבום מצות

המצוה בקיום להצליח אותו מכוונים השמים מן מצוה לקיים

מן יזמנו מהם אחד שלכל לסמוך יש חדא חד כל ייבמו ואי

ומשנה יבום. מצות דיקיים היכי כי אחיו אשת את השמים

חליצה מצות דאמר שאול דלאבא שאול כאבא אתיא לא זו

חלצו יבמות שארבע ונמצא לכולהו ייבם חד אדרבה קודמת

נשים חמש בהנך למייבם לו דאין באמת נתייבמה אחת ורק

מהם אחת שכל בעי תנא וההוא אחיו אשת שהיא אחת אלא

מיתניא. כרבנן אלמא בעלה לאחי תתייבם

אחין אינן ומקצ' אחין בתוס'מקצ' g"xeכתבו `id 'iixa

x"z qixbד"ה) רש"י מיהו ה"ג, פי"ב בתוספתא היא ובאמת

דכתב היא דשמעתא סבר האב) מן pyil`ואחין 'ezin ikde

`zrnyc `ziinw.אחין אינן ומקצ' אחין השתאמקצ'

דה"ק היומקצתןס"ד במחבא שם שנולדו ודאין אחיןשל

בנים בלא שמתו התערובות מן ודאיןומקצתןלאחד של

במחבא אחיןשנולדו ושאינןלתערובותאינן חול' האחין

מייב הגמ'אחין ובעי קא'. 'האחיןמאי דקת' הא בשלמא '

האי ליה מתרמיא שמא מייבמין אמרת דאי שפיר חולצין'

דקת' הא אלא לשוק ביבמה וקפגע היא אחיו אשת דלאו

חלצו דכבר ליכא לשוק יבמה בשלמא מייבמין' אחין 'ושאינן

במי יבום שייך לא הא קאמר מאי קשיא מיהו האחין לה

אחיו. מקצתןשאינו ה"ק ספרא להםא"ר יש ודאין של

האבבתערובות מן בתערובותאחין להם ואין האם מן שלא

שאינן 'ומקצתן סיפא דקת' והיינו האב מן שלא האם מן אחין

תערובותומקצתןאחין', בהנך להן האםmbיש מן אחין

דקת' והיינו האם מן שלא האב מן אחין וגם האב מן שלא

תערובות בהני להם יש הודאין ושאר אחין', 'מקצתן רישא

יחד. האם ומן האב מן שהן האםאחין מן דישאחין אע"ג

האב מן אחין נמי תערובות בהנך מייבמיןחולציןלהם ואין

והיא ייבום מצות בה שאין מאמו אחיו באשת פגע דילמא

אחיו, האבערות מן תערובותואחין בהנך להם שיש הני

האם מן אחין להם ואין האב מן אחין שארמייבמיןרק וכן ,

האם ומן האב מן שהם אחין תערובות בהני להם שיש הודאין

רחל לו וילדה וחנה רחל את נשא ראובן כגון מייבמין. - יחד

אחרת מאשה בן ולו לבועז ונישאת והלכה וגירשה יוסף את

למחבא ונכנסו ראובן אשת וחנה בועז אשת רחל ונתעברו

שכבר ולדות גם להן שיש הרות נשים שלש עוד עם יחד

נמצא ולדותיהן. ונתערבו יחד הנשים חמשת וילדו נולדו,

שהוא אחד אח שם שנולדו תערובות חמש בהני ליוסף שיש

אחד ואח חנה של בנה והיינו האם מן ולא האב מן אחיו

מבועז, רחל של בנה והיינו האב מן ולא האם מן אחיו שהוא

אח תערובות בהני לו יש הראשונה מאשתו בועז של ובנו

רחל של בנה והיינו האם מן ולא האב מן אחיו שהוא אחד
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שלש של הודאין ושאר האם, מן אח שם לו ואין בועז אשת

האב מן שהן אחין תערובות בהני להם יש האחרות הנשים

יחד. האם האבומן מן ואחין חולצין האם מן אחין

אחיןמייבמין יאמרו שמא ייבמו לא נמי האב מן אחין הו"א

באחין אפי' ייבום מצוות לומר ויבואו שייבמו הם האם מן

תימה בהכי. גזרי' דלא מייבמין האב מן אחין קמ"ל האם מן

אחין' 'שאין האב מן ולאחין 'אחין' האם מן לאחין קורא אמאי

אדרבה יבום גבי ועוד מיקרו, אחין נמי האב מן אחין הא

מ אחין.אחין מיקרו האב מן ואחין אחין מיקרו לא האם ן

לא ובעליהן הרות כשהן למחבא שם שנכנסו דמיירי ונ"ל

להכנס והוצרכו היתה סכנה ששעת דכיון שם עמן היו

משום יחד ובעליהן הנשים נכנסו לא ביחד הרבה צר למחבא

אחר במחבא והבעלים אחד במחבא הנשים אלא צניעות

מן אחין אפי' יחד הנשים עם הבעלים שם נחבאים היו ואילו

עם מסתופפים כולם שהרי אחין ניכרין האם מן שלא האב

מאמהות דאתו הני אפי' אביהן ע"ש כולן ונקרא' אביהן

דבקין היו לא האמהות אלא שם נחבאו שלא וכיון שונות

בני עם אחין שהן ניכר היה ולא באמו אחד כל אלא הודאין

האם. מן אחין אלא אחין התם מיקרו ולא האחרו' האמהות

מייבמין כהנים שאינן חול' נמיכהנים כהנים הו"א

לשוק דיבמה ל"ת ספק ודחי ייבום מצות ספק דאתי מייבמין

דמ"מ משום דחי דלא דטעמא ס"ד והשתא דחי, דלא קמ"ל

כהנים. שאינן ע"י יתייבמו היבמות כהניםמקצת מקצ'

מייבמין ולא חולצין ואלו אלו האם מן אחין הכאומקצ'

נמי דכהנים אמרת ואי כהנים שאינן ע"י לייבם אפשר דאי

נפטרות בייבום החייבות נשים חמש נמצאו מייבמין לא

ודחי ייבום מצות ספק דאתי מייבמין דכהנים הו"א בחליצה

הללו נשים וחמש דחי דלא קמ"ל לשוק דיבמה ל"ת ספק

*** בחליצה. אחיןיפטרו "אינן" ומקצ' אחין מקצ'

ומקצ' כהנים מקצ' וכו' אחין "ושאינן" חולצין האחין

כהנים "ושאינן" חולצין כהנים כהנים כצ"ל."אינן"

ד"ה דמיארש"י "ולא" יקיים ***ד"הוחכ"א כצ"ל.

"איסורה" ליה ***ד"הקלש לאכצ"ל. ומשני וכו' מאי

"וכו'" חד כולהוצ"ל"לייבמה" חד ***ד"הלייבם .

האב מן אחין אלא וכו' מן מתחילואחין ואח"כ סו"ד הוא

אחר וכו'דיבור כל ***בא"דמייבמין ומקצ'. התערו' מן

אחין "ושאין" לכולן חולצין וכו' להן כצ"ל."שאין"

וכ"תתוד"ה "נגזור" נמי הכא וכו' כצ"ל.מותר

קידושי***בא"ד "ע"י" אחיו אשת כצ"ל.אבל

"איסורה"ד"ה דקליש כיון וכו' איסורה" "ליה קלש

כצ"ל.

ע"א מספקגמ'צט לאחותו מספק לאמו חולץ יש ת"ר

מספק חולץלבתו אמרת דאי חליצה בלא תצא אמרי' ולא

ליה ומזהירינן יחלוץ אלא בערוה פוגע ונמצא לייבם אתי

ייבם. ואשהשלא אמו כיצד מספק" "לאמו מספק לבתו

***אחרת במחבאכצ"ל. זכרים שני בשעותוילדו

ובפרט היטב מכירתו אמו אין שנולד לאחר הראשונות

אין עדיין ימים כמה אחר אפי' חשוך מקום שהוא במחבא

אחר. בתינוק לטעות קרובה ימים ובאותם היטב מכירתו אמו

אחרת*** ואשה ורחלאמו לזו זו קרובות ואינן ולאה רחל

ונתגרשה מנחשון שמעון את ולאה מדוד יוסף את ילדה כבר

אחרים לאנשים ונישאו מנחשון נתגרשה ולאה מדוד רחל

מהם במחבאונתעברו נקבות שתי ודינהשילדו רבקה

מאביו ולא מאמו יוסף של אחותו אחת ורבקה דינה נמצאו

מאביו ולא מאמו שמעון אחות אחיהןואחת אחיובאו בנימין

שמעון אחי וראובן האםיוסף מאותה היושלא מאב אחיהם

אחיםונשאום וראובן בנימין היו ואילו ודינה רבקה את

רבקה את לישא יכולין היו לא אם מאותה ושמעון ליוסף

וראובן בנימין ע"כ הלכך מהאם הן אחיותיהן שהרי ודינה

מאב, אלא הם מאם אחיהם לאו ושמעון יוסף ומתואחי

וראובן בניםבנימין לשתיהן,בלא כלו'"חולצין" כצ"ל

היא אחותו דספק אע"ג אחיו בנימין לאשת חולץ יוסף

היא אחותו דספק אע"ג אחיו שמעון לאשת חולץ וראובן

מספק לאחותו חולץ היאנמצא כך אחותו לספק כלו'

וכ וכברנגרסת שברש"י. השני הפירוש ע"פ מתפרשת היא ך

ומדקת' אחותו לספק חולץ נמצא הל"ל א"כ רש"י הקשה

מספק הספקלאחותו שמחמת לאחותו חלץ דודאי משמע

ולאחרת, לאחותו לשתיהן חלץ אחותו היא מי מכיר שאינו

מהו זה פירוש על להקשות יש לשתיהן'ועוד הל"ל'חולצין

הל"ל ועו"ק אחיו, לאשת חולץ וזה אחיו לאשת חולץ זה

רישא כדקת' מספק לאחותו חולץ ואחד אחד כל vnp`נמצא

wtqn en`l uleg cg`e cg` lk'חולץומדקת נמצא

מספק פירש"ילאחותו לכך לשתיהן. חלץ אחד דרק משמע

אחרתרחלאמו שמוואשה יוסף בן כבר היה לאמו לאה,

והאחרת ממנו ונתעברה לאחר ונישאת מאביו ונתגרשה

בן לה היה ולא מעוברת במחבאהיתה נקבות שתי שילדו

ורבקה ושמעוןובאודינה יוסף"אחיו"ראובן שלאשל

ונשאום האם ורבקהמאותה דינה ושמעוןומתואת ראובן
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יוסף חולץאחי בנים דחדאלשתיהןיוסףבלא אע"ג

האם מן אחותו מספקיוסףנמצאמינייהו לאחותו חולץ

להגיה ע"כ זה פירוש לפי ונשאוםמיהו 'אחיו' ולאובאו

בספרים שכתוב 'אחיהןכפי ***ובאו כיצד'. מספק לבתו

חולץ 'זה בנים בלא ומתו ונשאום 'אחיהן' ובאו וכו'

מספק' לבתו חולץ וזה מספק השנילבתו הפירוש גירסת זו

אף רש"י מקיים שאותו הראשון הפירוש לפי אבל שברש"י

גרסי' 'חולץכאן בנים בלא ומתו ונשאום 'אחיו' ובאו

***לשתיהן' מספק. לבתו חולץ וזה מספק לבתו חולץ זה

מספק" לבתו חולץ צ"ל"נמצא ולפירוש"י חולץכצ"ל

מספק" לבתו חולץ "נמצא .לשתיהן

כתובתה "לאמו" להגבות אביו את מוכר יש כצ"לת"ר

דגוי לזרעיה אפקריה דרחמנא אביו דאינו ואע"ג בסיפא, כמו

דכל אמו כתובת לצורך אלא אביו למכור רשאי אינו מ"מ

וכגון בה חייב שהאדון הכתובה לתשלום משועבדים הנכסים

רשאי אינו הלכך כתובתה בשווי אחרים נכסים שם שאין

נכסים שם יש אם אבל כתובה בלא אמו ותשאר לשחררו

מורי פירש כך ישחררו אלא אביו ימכור ולא ימכרם אחרים

הגמ' דמדבעי נ"ל ואין זצ"ל, l"nwהרב i`nדאינו משמע

*** עניין. לכל למכרו לו דמותר ופשיטא כלל מאיאביו

למוכרו.קמ"ל אסור יהא ולמה הוא אביו לאו כולההא

היא דקתניר"מ eke'אע"ג eia` z` xken 'yi''ויש' כמו הוי

דלעיל הבריי' המשך והוא אביו את `yiמוכר xne` n"x did

'eke eia` z` xken yie 'eke oicileny minrt dy`e.ועבדא

לכתובה משתעבדי ומיטלטלי אתיאמיטלטלי לא בריי'

לאשמו' אלא אביו את למכור יכול הבן רוצה שאם לאשמו'

לכתובתה לה משועבד זה דעבד אביו את למכור הבן דחייב

דקת' והא ואשחררנו הוא אבי לומר יכול `zואינו xken yi

eia`*** אביו. את למכור חייב יש ועבדאפי' היא ר"מ

לכתובה משתעבדי ומיטלטלי היאצ"למיטלטלי ר"מ

לכתובה משתעבדי ומיטלטלי מיטלטלי עבדא" "וסבר

דמיטלטלי וסבר מיטלטלי דעבדא סבר תרתי סבר ר"מ כלו'

יפה. וזו הרבה גירסאות בזה ויש לכתובה מישתעבדי

דלאוואיב"א 'ויש' קתני ולא 'יש' קתני לכך היא רבנן סיפא

נפשה ובאפי היא דרבנן מילתא אלא קאי דר"מ ארישא

עבדא ואי לכתובה מישתעבדי לא דמיטל' רבנן וסברי מיתניא

מיהו למוכרו חייב היה לא כמיטל' "דעבדא"הוי קמ"ל הא

דמי הואכמקרק' דמשועבד למוכרו וחייב פי' כצ"ל,

וי"ג ואשחררנו. הוא אבי לומר רשאי ואינו אמו לכתובת

דמי כמקרק' דעבדא וקמ"ל היא רבנן .ואיב"א

דקת'ומתובמש' אגב אלא מהם, אחד מת אפי' אלא דוקא לאו

ezneלעיל miyp e`ype 'exrzd elicbdכולם מתו דוקא דהתם

הכא אף קת' אותה מייבם ואחד לאחת חולצ' ארבעה הוי

בני'מתו'. וכו' ספק "שהיא" מייבמין ולא חול' הכלה בני

אשת ספק" "שהיא מייבמין או חולצ' או בניכצ"ל.הזק'

חולצ או אחריהםהזק' או הכלה בני קודם או ויחלצו או'

ו לאמייבמין קודם אבל הכלה בני לה שיחלצו אחר דוקא

לשוק. ביבמה פגעו וקא היא הכלה בן אשת מתודילמא

"שהיא" מייבמין ולא חולצ' הזק' לבני התערו' הכשרים

הזקנהכצ"ל.ספק הזקנהלבני בני הכלהלנשות לנשותלבני

בירוש' יוחנן רבי פירש והכי הכלה, zipzn`בני ipikיש (כך

המשנה) את לפרש dpwfdלנו ipa iypl dlkd ipa iypl.

ד"ה אחרתרש"י ואשה אמו כיצד מספק לאחותו ה"ג

האב מן "אחיו" שני ועמדו במחבא נקבות שתי שילדו

כצ"ל.וכו'

"נמי"תוד"ה דבמיניה משמע דוכתא דבכל וכו' כתב

אמריפליגי האשה של חובה בעל דהוי מיניה דאפי' כצ"ל

מישתעבדי בעלמא דבחוב אע"ג משתעבדי לא מיטלטלי רבנן

***בא"ד כתפיה. דעל גלימא דביתמיואפי' שירשומשמע

אביהם והואפליגימעות אחיו מעות שירש הזה היבם כמו

האשה, של חובה בעל דמשתע'אינו רבנן מודו מיניה אבל

חוב בבעל פליגיכמו חוב בעל דהוי מיניה אפי' אמרת דאי

מישתעבדי מעותיו אמרי רבנן עצמו בבעל לשמועינן רבנן

טפי רבותא דהוי משתעבדי לא אמר ור"מ אשתו לכתובת

*** מודו. מיניה ע"כ במקוםאלא דיבם קאיואר"ת אחיו

גובה שאינה אלא בכתובתה חייב עצמו הוא שיבמה דמיד

דאשמוע' וכיון המת מאחיו שירש מנכסין אלא שלו מנכסין

***בא"ד מיתמי. כ"ש מטלטלי משתעבדי לא דמיניה רבנן

דאי לר"י נראה ביןוכן דלרבנן פליגי בתרוייהו אמרת

אבל משתעבדי לא מיטלטלי מיתמי ובין מיתמימיניה לר"מ

וכו' א"כ דמשתעבדי ליה אית ***בא"דנמי דלרבנן.

מב"ח גרועה אלאכתובה הבעל על גמור חוב אינה דכתובה

אם אשתו עם הבעל שיגמול גמ"ח מצות כעין תקנוה

עדיפאמגרשה. מחובולר"מ ויותר גמור כחוב דתקנוה

***בא"ד לידה. ובא גבתה שכבר כחוב כתובה אלאשתקנו
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לכתובה משתע' לא דיתמי מטלט' לכ"ע לאודאי דלכ"ע

אלא ול"פ לידה, ובא גבתה שכבר כחוב כתובה לה תקנו

אלא הבעל על גמור כחוב תקנוה לא כתובה סברי רבנן מיניה

מיטלט' הלכך מגרשה אם אשתו עם שיגמול גמ"ח כמצות

סבר ור"מ משתעבדי דידיה מקרקעי אבל משתע' לא דידיה

מטלטלי לכ"ע משתע'. דידיה מטלטלי ואפי' גמור כחוב תקנוה

ואעפ"כ מטלטלי הוי עבדא והאי לכתובה משתע' לא דיתמי

הוי דלא למוכרו הבן וצריך אמו לכתובת דמשתעבד ר"מ אמר

לקמן. כדאמרי מירושה גריעא ומתנה מתנה אלא ירושה

דמתנה***בא"ד דמטלטלי משמע דהכא קשה ומיהו

משמע ובעלמא מיתמי גריעא "דמתנה לר"מ משתע'

מיתמי אלימא מ'דמתנה'דמתנה" הסופר ודילג כצ"ל

שאינו המעתיקים ראו ואח"כ השני ל'דמתנה' הראשון

***בא"ד 'ומתנה'. והגיהו ירושהמתיישב "כגון" דגרועה

***בא"דכמוצ"ל לכתובתה. אשה דגובה שתקנו מה ולפי

דיתמי אלףממטלט' שנת בין זו תקנה תקנו גאונים שלושה

שנת לבין למנינם) 784 ליצירה תקמד אלפים (ד' לשטרות צו

למני 787 ליצירה תקמז אלפים (ד' לשטרות צט ואלואלף נם)

פומבדיתא גאון שהיה יצחק רב מר בר הלוי הונא רב מר הם

סגנו שהיה יוסף רב מר בר מנשה רב מר ועמו שעה באותה

רב מר נצטרף ועמהם פומבדיתא כגאון מקומו מילא ואח"כ

והכל סורא גאון שהיה פקוד מנהר אבא מר בר הלוי ביבוי

עיי"ש. כט ואות טו אות פכ"ד רש"ג באגרת מפורש

ע"ב הארבעיםבמשנהצט "את" סופגין ואםכצ"ל.אינן

וחומש קרן משלמין אינן וחומשאכלו קרן תשלומי ש"מ

דאי נינהו, כהנים גזל משום אלא נינהו לכפרה לאו דתרומה

אינו ספק מ"מ הוא כהן דספק אע"ג הא נינהו כפרה אמרת

קרן ישלם לא ואמאי תרו' שאכל במה איסורא ועביד הוא כהן

דאורי' ספיקא דהא איסור עשה שמא עצמו על לכפר וחומש

זר. סוד"ה ע"ב ל כתו' ובתוס' הכא בתוס' ועיין ואינןלחומ'

הגורן על שהתרומהחולקין הגורן בשעת מנהגם היה כך

סופרים היו אלא אחד לכהן הכל נותנין היו לא מאוד מרובה

הזה כמנין התרומה את ומחלקין שם שבאו הכהנים כל את

תרומה מפריש אדם כשהיה אבל אחד, חלק מקבל אחד וכל

התרומה שאין שירצה איזה אחד לכהן הכל משגר היה בביתו

כ"כ. הקיבהמרובה "ומן" הלחיים "ומן" הזרוע מן ופטו'

והקיבהצ"ל הלחיים הזרוע וכןמן הוא פטורא חד דכולהו

ע"ב. ק לקמן במשנה הוא וכן בירו' יהאהוא "ובכורו"

הובכורןצ"לרועה סימן ובסה"ג שבירוש', במשנה הוא וכן

קיא עמ' חלה שיסתאבוהלכ' עד רועים יהיו ומהובכוריהם ,

מחמת הוא רועה יהא "ובכורו" והעתיקו כאן שנשתבש

רועה יהא 'ובכורו' גרסי' ודאי דהתם ע"ב ק לקמן המשנה

*** 'ובכורן'. הכא חומריאבל "עליהן" וכןונותנין כצ"ל

כאן שנשתבש ומה ובסה"ג ובירוש' ע"א ק לקמן בגמ' הוא

ודאי דהתם ע"ב ק לקמן המשנה מחמת הוא 'עליו' והעתיקו

*** 'עליו'. ונותנין ישראליםגרסי' וחומרי כהנים חומרי

איפכא כהניםצ"ל וחומרי ישראלים בירו'חומרי הוא וכן

בגמרא ר"פ מדפירש מוכח וכן zvnwpוברש"י mzgpnl

mipdk zgpnk zlk`p dpi`e l`xyi zgpnk*** עליהן. ונותנין

כהנים וחומרי ישראלים ההלכותחומרי לכל טעם זהו

חומרי עליהן שנותנין מחמת הם הללו הדינין שכל שבמשנה

והוי כהנים וחומרי בלשוןoipzepyכמוoipzepeישראלים כי

פה לעיל מ"ש עיין ש' במקום משמשת תיבה בראש ו' משנה

דקתני ע"א ח בביצה ועיין פסול, וולדה פסולה והיא ד"ה ע"א

`ed oken dxik 'xt`y'דה"ק רבה okenומפרש dxik 'xt`e'

`edכמנחת נקמצת למנחתם ר"פ מפרש ע"ב ק בגמ' ואומנם .

כמו המשנה פשט אבל כהנים כמנחת נאכלת ואינה ישראל

תנינן אמאי ליה קשיא ר"פ רק ixnegשכתבנו odilr oipzepe

mipdk ixnege l`xyiאני שומע לעיל דקת' הדינין מכל הא

צריך הוה ולא כהנים וחומרי ישרא' חומרי עליהן שנותנין

וכו'. נקמצת דמנחתם דין עוד לאשמועי' אלא ליה למיתני

הודאיןגמ' "מתו" ***אימא אחדכצ"ל. הכלה לבני

יבומי והדר מיחלץ דוקא וכו' דקתניחולץ dlkdרישא ipa

oinaiin e` oivleg e` 'wfd ipa 'eke oivleg'הגמ מצי נמי

הזקנה בני יבומי והדר הכלה בני מיחלץ דוקא עליה למימר

לשוק, ביבמה פגע דקא לא ברישא הזקנה בני יבומי אבל

דקת' דסיפא משום maiinאלא 'cg`e' uleg 'cg`''קת ולא

ראשון זה או ראשון זה או משמע מייבם והשני חולץ אחד

שפיר משמע רישא אבל וכו' מיחלץ דוקא להעיר הוצרך לכך

ולא מייבמין הזקנה בני ואח"כ תחילה חולצין הכלה דבני

מידי. בה להעיר הוצרך

פשיטא אחד שהתרומהחלק הגורן בשעת מנהגם היה כך

ה נותנין היו לא מאוד סופריםמרובה היו אלא אחד לכהן כל

הזה כמנין התרומה את ומחלקין שם שבאו הכהנים כל את

דקתני הא פריך לכך אחד חלק מקבל אחד wlgוכל oiwlege

oxeba cg`חולקי תרי להו יהבינן כאןפשיטאדלא אין הא



eaydnlg`eתפט ע"ב צט

כהן כל דא"כ חלקים שני יקבל ולמה ועבדו אחד כהן אלא

גרס ורש"י הגורן. תרומת רוב ויקבל עבדיו כל עמו יביא

ס"ד אחד `cgופי'חלק lk ly rnyn cg` wlgדהאopi`e

miznl 'oi`nhin'וכן מיטמא אינו מהן אחד כל opi`eפירושו

miyp 'oi`yep'כך נושא אינו מהם אחד כל 'oiwleg'פירושו

oxeba cg` wlgבגורן אחד חלק חולק מהם אחד כל פירושו

אחד כהן אלא הכא ליתא דהא כן לומר אפשר דאי ופשיטא

חלקים שני חולקין אמרת דאי חלקים שני יקבלו ולמה ועבדו

הגורן. תרומת רוב ויטול עבדיו כל עם כהן "תנינא"יבוא

עמוכצ"לכמ"ד רבו אא"כ לעבד תרומה חולקין אין

שני שיבואו עד לבדו לו חולקין אין כהן ספק עבד ספק ואפי'

ואומרין העבד ומי הרב הוא מי להם ושואלין יחד הספקות

לא ליוחסין שיעלו חשש כאן ואין אנו ספקות והוא אני להם

אלא בגורן 'יחד' וחולקין קת' לא ולכך זה. את ולא זה את

כהן אני אומר מהם אחד כל שאם בגורן 'כאחד' חלק חולקין

שמא 'יחד' לגורן שבאו אע"ג להם חולקין אין עבדי והוא

מודין כששניהם אבל ליוחסין ויעלוהו מהם לאחד יאמינו

חשש אין שמעתה להם חולקין ספקות ששניהם 'כאחד'

ליוחסין. מהם אחד לעבדשיעלו תרו' חולקין אין דתניא

וכו' יכול אומר יוסי ר' יהודה ר' דברי עמו רבו אא"כ

מינייהו חד ואתא שנתערבו שפחתה וולד כהן בולד פליגי

לו חולקין אין אומר יהודה רבי בתרומה לחלוק לגורן לבדו

עמושהרי רבו אא"כ לעבד תרומה חולקין שמאאין

חולקין אין לבדו לגורן שבא עבד ספק הלכך ליוחסין יעלוהו

עצמי בשביל לי תנו אני כהן אם לומר יכול אינו שהרי לו

הוא כהן עבד אם שהרי רבי בשביל לי תנו אני כהן עבד ואם

רבו, שיבוא עד רבו בשביל לו חולקין אומראין יוסי רבי

לו עצמיחולקין בשביל לי תנו אני כהן אם שיאמר יכול

רבי בשביל לי תנו אני כהן עבד יוסיואם רבי דסבר

*** רבו. בלא לעבד צדוקחולקין בר אלעזר א"ר תניא

ע"ב כח יוסיבכתו' ברבי אלעזר בכת"ירבי הכא הוא וכן

"אחת"מדוייקין. עדות אלא העדתי לא וכןמימי כצ"ל

מדוייקין. ובכת"י ל"ו פרק ופרח בכפתור הוא

נינהו דיעה בני לאו welglפירש"יחש"ו dnexzc `zelife

lk oirl oxeba odlעצמה בפני בריה נמי ואנדרו' טומט'

miycwcפירש"ינינהו `zelif `iedeדחש"ו כיון לי וקשה .

ליה הוה לא דזילותא טעמא מחד הוו כולהו ואנדרו' וטומ'

טומטום נינהו דיעה בני לאו חש"ו 'בשלמא לפלוגינהו

למכללינהו ה"ל אלא נינהו' בפ"ע בריה נמי ואנדרוגינוס

דקדשים זילותא ואנדרו' וטומטום חש"ו בשלמא כחדא

מדקאמר ועו"ק נינהונינהו, בפ"ע בריה נמי ואנדרו' טומ'

אין בפ"ע בריה דהוו משום אלא זילותא בהו דליכא משמע

זילותא איכא ואנדרו' בטומטום אמרת דאי בגורן להם חולקין

הוי בפ"ע בריה הוו לא אי ובין בפ"ע בריה הוו אי בין א"כ

כ"ש דקדשים זילותא הוי דקטן כיון ועו"ק דקדשים, זילותא

קאמר ואמאי מתרו'עבד לאסוקי אתי דלמא נמי עבד

הויליוחסין אי בכולהו ועו"ק היא, זילותא נמי עבד הל"ל

משגרין אמאי א"כ הגורן על להם לחלוק דקדשים זילותא

שמשגרין שרואין דקדשים זילותא איכא נמי בהא הא להם

לכן בסתר. לביתן להן שישגרו הזהירו לא דהא לביתן להם

פירושו דהכי נינהונ"ל דיעה בני לאו חש"ו בשלמא

חולקין שבגורן ועוד בדרך מטומאה התרומה את לשמור

ואין חודשים כמה יעברו הכל שיאכלו ועד יחד תרומה הרבה

מטו התרו' את לשמור דיעה אבלבהם זמן הרבה כ"כ מאה

מקצת על בבית תרומה כשמפרישין לביתן להם משגרין

שאינן וכיון לביתן עד התרומה את להם משגר שאוכל פירות

מועטה תרומה שהיא ועוד בדרך התרומה עם לילך צריכין

התירו, רב זמן לשמרה צריכין ואין נאכלת זמן ובמעט

נינהו בפ"ע בריה נמי ואנדרו' אישטומטום ספק הוו אי

למנוע לגורן שבאו הכהנים שאר יכולין היו לא אישה ספק

הביאו להם אומרין ואנדרו' שהטומטום בתרומה לחלוק מהם

וכיון הזו התרומה מן ונסתלק אנשים בכלל שאיננו ראיה

מסתלקין ע"כ אישה ולא איש לא ואינם בפ"ע בריה שהם

אלא בגורן לאישה חולקין שאין תקנו שהרי התרומה מן

בפ"ע. בריה אלא נינהו איש לאו ודאי והנך לאיש

ד"ה הבשררש"י להן "ויחזירו" וכו' מוציאין כצ"ל.ואין

ליוחסין***ד"ה לאסוקיה" "אתו דלמא כאחד חלק

***ד"ה "טעמייהו"כצ"ל. מפרש וכו' כצ"ל.עשרה

להן***ד"ה "לחלוק" דתרומה וכו' בני כצ"ל.דלאו

בשביליתוד"ה "לנו" תנו אני כהן אם וכו' חולקין ואינן

תקלה לידי "אתו" דלמא וכו' בשבילו "לנו" תנו וכו'

כצ"ל.

בל"אד"ה בקונ' פירש מוציאין ראשון,ואין בלשון כלו'

כתוב היה א'בתחילה ואח"כבל' ראשון בלשון כלו'

בר"ת ***בא"דבל"אחיברוהו הבשר. להם "ויחזירו"

והקשה "קרבנם" להקריב שירצו כהן כל כצ"ל.וכו'

בירוש***בא"ד בהדיא אלחנן ה"ר מצא ה"ו.וכן '
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בהמתןד"ה השתא ס"ד כצ"ל."העלו"

וכו'ד"ה לישא היודע קטן וכו' הן תנןואלו הא להו קשיא

דקטן הכא אמרי' והיכי כפיו את נושא אינו דקטן במגילה

דאסרה דמתני' התוס' ומתרצי לו, חולקין כפיו את הנושא

הגדולים עם כפיו לישא מיירי והכא בפ"ע כפיו לישא מיירי

כפיואבל שערותלישא ב' שיביא עד כדתנןבפ"ע

התוס' פוסקין ועוד עדבמגילה, בקביעות "ולישא"

זקנו ב'שיתמלא דמשהביא דאע"ג החברים פירשו כצ"ל

שם היה שלא הדחק בשעת רק זה בפ"ע כפיו נושא שערות

את נושא אינו גדול אחר כהן שם היה אבל גדול אחר כהן

דההוא כ"ש גדול אחר כהן שם היה אם לי וקשיא כפיו,

הגדולים עם לישא דהא כפיו את נושא שערות ב' שהביא

יחד הכהנים כל עולין היו שלא מקומות דהיו ונ"ל ליה. שרי

כהן יום בכל לדוכן עליה סדר עושין היו אלא כפיהם לישא

נושא שערות ב' דמשהביא דאע"ג התוס' דקאמרי והיינו אחר

כהן שם היה שלא הדחק בשעת אלא אינו זה בפ"ע כפיו

לסדר להכנס קבוע באופן בפ"ע כפיו לישא אבל גדול אחר

זקנו. שיתמלא עד בפ"ע כפיהם הנושאים הכהנים

ע"א מתרומה"גמ'ק לאסוקי "אתי דלמא נמי עבד

ליוחסיןצ"לליוחסין לאסוקיה אתו ***דלמא וטמא. ערל

דמאיסי משום הגורן"נמי" על לעמוד מאיסי פי' כצ"ל,

יד) לד (ברא' דכת' מאיס ערל הכהנים, כל lkepבין `l

ik dlxr el xy` yi`l epzeg` z` zzl dfd xacd zeyrl

epl `id 'dtxg'לא ובנד' לנא הוא 'גנותא' ארום יונתן ותרגם

miryxע"ב da epbzpy dlxrd `id dqe`n r"a`x xn`.

קנסא משום "נמי" לו הוגנת שאינה אשה כצ"ל.נושא

בינייהו*** שכיחימאי לא הא ממתא דמרחק דרי בי אי

ומשום גרושה משום ואיכא אותה מכירין אין וגם אינשי ביה

ביה שכיחי וגם אותה מכירין הא למתא מקרב ואי יחוד

יחוד. משום ולא גרושה משום לא וליכא אינשי

מטמא חוץ לבתיהן להם משגרין שגרווכולן אומר אפי'

בשביל דכיוןלי לו משגרין אין הטהורין עבדי את להאכיל

מהאי לאכול שלא יזהר שלא חיישינן מלהטמא נזהר שלא

עבדיו, לפני שיתנו ערלתרומה בשבילאבל לי שגרו שאומר

ערלים שאינם עבדי את ליהלהאכיל חיישי'משגרי' ולא

עבדיו לפני שנותנין התרומה מן עצמו הוא ויאכל יזהר שלא

דאניס משום מןמ"ט יאכל ולא במצוות הוא זהיר אדם

שאינו משום לאו ערל דנשאר והאי לו האסורה התרומה

אונס, משום אלא במצות אניסזהיר הא נמי ונימאטמא

לפני שנותנין התרו' מן יאכל ולא במצות הוא זהיר אדם

מאונס, אלא זהירותו מחוסר זה אין שנטמא ומה האיעבדיו

אונסיה למולנפיש דרך לו ואין מילה מחמת אחיו שמתו

במצוות זהיר שאינו כלל ביה למימר וליכא והאיעצמו

אונסיהשנטמא נפיש לילךלא ולא להזהר לו היה שמתחי'

אונסיה שנפיש דטמא ונ"ל לה. סמוך טומאה שיש זו בדרך

לו משגרין וקברו מצוה מת מצא או במלחמה שנטמא כגון

אונסיה. דנפיש דערל דומיא דהוי עבדיו ערלבשביל אבל

ליה ליהצ"למשגרינן מדוייקין.משדרינן בכת"י הוא כן

קא דקת'מאי הא 'oiwlegy mewnaeובמקום לפרושי ליכא

כדתני לחלוק 'שנהגו' ובמקום הל"ל דא"כ לחלוק שנהגו

ע"ב קיט elyבב"ק opi`y iptn oiken wxeqd on oigwel oi`

oigwel ely zeidl 'ebdpy' mewnaeע"א סז בכתו' adfוכן ixpic

oiny ohxetl `ly 'ebdpy' mewna xne` b"ayx mitqkk od ixd

odiieeya od ixde oze`'שנהגו' ובמקום קת' לא ומדהכא ,

אלא oiwlegyלחלוק mewnaeשחולקין ובמקום ה"ק ש"מ

חולקין אין רישא אמרת הא קשה וזה מנהג מטעם ולא מדינא

מעשרלהם. "כגון" שחולקין ובמקום ה"ק רבה" "אמר

הבית בתוך המתחלק וביןעני לאיש בין בו וחולקין כצ"ל

וי"ג לעבד, ובין "רבא"לאשה רבאאמר אמר דלקמן ואינו

`yixa `zz`c `xbiz `pixy `dl `prnyc oeikלאו אלמא

מאחר. שמעו אלא אמרו תחילהרבא לאשה לפנינותנין

העבד ולפני זילותאהאיש משום יותרמ"ט מתביישת אשה

שלא תחילה לה נותנין הלכך ודם בשר מתנת לקבל האיש מן

כך ב"ו למתנת ממתנת אותה רואין והכל להמתין תצטרך

בהדיא וי"ג החברים, כסיפותאפירשו נ"למשום ואין .

אלא דינא, לעניין מינה יליף זילותאדלקמן כלמשום פי'

בה מסכלין שהכל דאיתתא זילותא הוי לביתה מחוץ שהיא

אותה ופוטרין תחילה לה נזקקין בדינא ובין במעשר בין הלכך

*** לביתה. אתולילך הוו כי "מריש" רבא כצ"לאמר

קמאיגברא לדינא גבראואיתתא בהדי דינא ליה דאית גברא

איתתא. בהדי דינא לה דאית במצוותואיתתא דמחייב אמינא

עבירה. עשה וכאילו הפסד הוי במצוה עוסק שאינו שעה וכל

דאפי' יותר דשכיח תורה ביטול משום אמר לא אמאי וא"ת

לא שמא לביתו וישלחנו תחילה תיגרתו להתיר הדיין יתפנה

ללמוד, שעה בכל יכול תורה תלמוד אבל לקיימה מצוה ימצא

ע"ב) קכב (לק' אמרו כבר mleraוי"ל mely miaxn g"zואין

להתיר לב"ד שבאים ואלו וחבריהם שכיניהם עם תיגרא להם
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אינם הרוב ועל ארצות עמי אלא נינהו ת"ח לאו תיגרותיהן

כדי תחי' תיגרתו להתיר הדיין יתפנה ואפי' בתורה עוסקין

שמא במצוה אבל בתורה יעסוק לא לביתו לילך לשחררו

מצוות. מקיימין הארץ עמי שאפי' יעסוק

לא "בעו" לא אי אין "בעו" אי ואמאיכצ"ל,שיחררו

יכול אינו חורין בת יכול אינו שפחה מבטלולישא ונמצא

ואין הי"ו, חליוה יוסף רבי הזקן הרב פירש כך פו"ר ממצות

מ אינו דעבד שאינונ"ל דכל משום נ"ל אלא פו"ר. על צווה

ישראל. בנות ומכשיל עבירה לידי בא כרחו על אשה נושא

נאכלת ואינה ישר' כמנחת נקמצת למנחתם פפא א"ר

וכו' כהנים צ"לכמנחת ואולי בריי' שנה פפא פפארב א"ר

וכו', כמנחת נקמצת מנחתם עללכדת' הגמ' מקשי כי דהא

בבל הוא הרי לאישים שממנו כל כאן איקרי ר"פ דברי

קדם והוא פזי בן דר"ש בריה יהודה רבי לה מתרץ תקטירו

ר"פ ע"כ אלא דר"פ רבו שהוא רבא ימי בתחילת והיה לר"פ

מהלשון מוכח וכן ושנאה, שמע בריי' אלא קאמר מדיליה לאו

וכו' הקומץ כיצד' ומו"ז'הא ומשניות. ברייתות לשון שהיא

סבא בר"פ מיירי והכא אמרה מדעתו אמר זצ"ל הישיש

לג ובמנ' ע"ב מט ובסנ' ע"ב עא בקדו' כדאיתא דרב תלמידיה

וצ"ל וכו'ע"ב נקמצת למנחתם "סבא" פפא ***א"ר הא.

cvכיצד dfi`k dfומקטירם לשירים הקומץ את מחזיר אי

והחזיר ממנה שקמץ דכל ישראל לחומרת קמיצה כאן אין יחד

ומקטיר לשירים מחזירה לא ואי קמץ לא כאילו קומצו

מוקטרת כהן שמנחת כהנים חומרת כאן אין לבדם השירים

כיצד' 'הא כל וכן מוקטרת אינה שמקצתה הקלנו וכאן כולה

אמרת אי צד' כאיזה 'זה פירושו הכי ומשניות שבברייתות

ומתרץ קשיא, זה כצד אמרת ואי קשיא זה קרבכצד הקומץ

בעצמן קריבין והשירים לחומרתבעצמו קמיצה כאן הרי

*** כהנים. לחומ' הכל הקטרת כאן והרי כאןישראל איקרי

תקטירו בבל הוא הרי לאישים שממנו בש"סכל מצינו לא

דרשא אלא קרא מייתי ולא כאן' 'קרי או כאן' 'איקרי דקאמר

הוא המעתיקים שיבוש כאן דאף ונ"ל מכאן, חוץ - דקרא

ממנווצ"ל תקטירו לא דבש וכל שאור "כל כאן איקרי

וכו' לאישים שממנו כל לה'" מ'כל'אשה המעתיק ודילג

השני. ל'כל' epnnהראשון exihwz `l yac lke xe`y lk ik

'dl dy`ש"מ אשה' 'ממנו ומדאייתר לה' תקטירו לא הל"ל

לאישיםלדרשא שממנו לאשכל משהו ממנו נתנו שכבר כל

תקטירו בבל הוא סרסהוהרי ממנו הנותר את להקטיר אסור

מה את לה' תקטירו לא אשה' 'ממנו לה' תקטירו לא ודורשהו

האורח לפני שנתן לבעה"ב דדמי אשה, ממנו נתנו שכבר

ביתו בני שיאכלוהו סבר כי מקצתו והניח התבשיל מקצת

הגיש לאשפה לזורקו רוצה אינו והוא אכלוהו שלא ומשראה

מקצתו שמקטיר זה אף הנותר כל את שוב האורח לפני

ביתו ולבני לעצמו הנותר להניח שרוצה כמי נראה למזבח

בזיון. מנחת והיא ה' לפני ומגישו חוזר אכלוהו שלא ומשראה

כר"א*** "כמאן" עצים לשום להו כצ"ל.דמסיק

אומר*** ר"א gegipדתניא gixl elri `l gafnd l`e

וקשיא מיירי המזבח על להקטירן שאסור ודבש בשאור

שאור כל 'כי דמקמי בקרא דאמר יעלו לא המזבח ואל דהל"ל

ומדקאמר להקריבן אסור משמע תקטירו' לא דבש l`וכל

'gegip gixl' elriשאינן דע רק למזבח להעלותן מותר משמע

לאו ע"כ אלא בהקרבתן, כלום הועיל ולא לה' ניחוח לריח

דקרא אסיפא אלא קאי דמקמי דקרא דרישא ודבש אשאור

קאי dl'דמקמי dy` epnn exihwz `lהרי לאישים שממנו כל

המזבח על השירים את להקריבן אסור ואין תקטירו בבל הוא

gegipאלא gixl elri `l gafnd l`eאתה אי ניחוח לריח

עצים לשום "מעלם" אתה אבל ***"מעלם" אלאכצ"ל.

דעביד למימר איכא מאי אלעזרנמחק)לה(לרבנן כר'

***בר"ש בר"שכצ"ל. דר"א עליה ל"פ רבנן "אפילו"

היאכצ"ל הקרבה דבת כהנים של חוטא במנחת דכיוןאלא

על כולו ליקרב רחמנא ואמר מיניה ליקמוץ רחמנא דאמר

קרב הוא והרי לעצמו מנחה הקומץ מנחות כשתי הוו כרחך

כאן ואין כולן קריבין הן והרי לעצמן מנחה והשירים כולו

תקטירו, בבל הוא הרי לאישין שממנו כל הכאמשום אבל

כהן אי היא אחת מנחה והשירים הקומץ התערובות במנחת

ואוכל ומקטירו ממנה קומץ הוא ישראל ואי נקטרת כולה הוא

ישר' אי הוא כהן אי ידעינן דלא משום ורק השירים את רק

וכיון והשירים הקומץ ומקטיר וחוזר ממנה קומץ אמרי' הוא

הוא הרי לאישים שממנו כל משום כאן יש הם אחת דמנחה

שהקריב אחר השירים את להקריב יכול ואינו תקטירו בבל

הקומץ מודואת רבנן אחראפי' השירים את מקריב דאינו

קרב הקומץ בר"ש כר"א עביד אלא הקומץ את שהקריב

הדשן. בית על מתפזרין והשירים לעצמו

השניבמשנה מן" "ובנים הראשון מן בנים לה צ"להיו

השני ומן הראשון מן בנים לה בניםהיו שני לה היו כלו'

היא וכן ביש"ש גריס וכן השני מן ואחד הראשון מן אחד

דקדוק סר ובזה אחין. לו היו ד"ה ע"ב לקמ' התוס' גירסת

דייבמוה נימא מייבם ולא חולץ להם הוא אמאי המדקדקים
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דוחק, והוא האחין כל שמתו כגון ותירצו ודאין אחין שאר

מהאב אחד אח אלא היה לא דמעיקרא שפיר אתי דברנו ולפי

וכן אחין. עוד וליכא מתו והם השני מהאב אחד ואח הראשון

השני ומן הראשון מן אחין לו היו גבי ע"ב לקמן התוס' דקדקו

הודאין מן אחד לחלוץ או לייבם ומייבם חולץ הוא אמאי

דברנו ולפי דוחק, והוא כולם שמתו כגון איירי דמתני' ותירצו

גרסי' כי כלל קשיא השנילא ומן הראשון מן אחין לו היו

השני. מן ואחד הראשון מן אחד אחין שני לו היו כלו'

ד"ה זרהרש"י "והויא" בעלה וכו' ***ד"המשום כצ"ל.

וגו' ולאלמנה ליתום לגר כדכת' וכו' כתיבה"ק xblהכי

eraye jixrya elk`e dpnl`le mezilהב"ח בהגהות ומ"ש

***ד"ה הבנתי. דינהלא "בעלת" תובעת וזו וכו' גברא

איתתא. עם איתתא שני ודין גברא עם גברא אחד דין כצ"ל

דינה***ד"ה "בעלת" ובין וכו' ***ד"השרינא כצ"ל.

לאהרן המנחה מן והנותרת וגו' וקמץ כדכתיב וכו' מנחת

***בא"דולבניו מנחתכצ"ל. "וכל" ***ד"השנא' כצ"ל.

"קרבין והשירים וכו' בה "וכתיב" חוטא וכו' אלעזר רבי

משום "לאקרובינהו" מצי דלא וכו' דברי כצ"ל.בעצמן"

הביתתוד"ה בתוך המתחלק עני לשיםמעשר צריך כאן

***בא"ד הגמ'. קביעות כאן עד כי הנקודה הפסק דתריאת

כדאמר "הוו" עני מעשר כצ"ל.גווני

וכו'ד"ה שהיה "אותו" כבש של במזרחו וכו' והשירים

"וזה" התם כדמו' וכו' "אותו" וזהו כצ"ל.והמנו'

נשרפין***בא"ד היינו מתפז' דהא דהכא שירים מתפז'

***בא"ד אינו. בגליון ומ"ש יפה "נשרפת"גירסתנו היינו

לה כצ"ל.דקחשיב

ע"ב ומייבםבמש'ק חולץ האחהוא לאשת חולץ או

לשתיהן מייבם או השני מהאב האח ולאשת הראשון מהאב

*** לזו. ומייבם לזו חולץ בתרומהאו אוכל כצ"ל"ואינו"

*** וביש"ש. שבירוש' במשנה הוא חומריוכן עליו ונותנין

"כהנים" וחומרי עיין"ישראלים" העניין ופירוש כצ"ל,

*** ע"ב. צט לעיל במשנה במשמרומ"ש כצ"ל"ועולה"

וביש"ש. שבירוש' במשנה הוא וכן

וכו'גמ' מיחלץ דקת'דוקא oneהא oey`xd on oig` el eid

'maiin cg`e uleg cg`' mde 'eke ipydמיחלץ האחדדוקא

יבומי פגעהשניוהדר דקא לא ברישא יבומי דילמאאבל

לשוקפגע אחדביבמה הכלה לבני ע"ב צט לעיל מ"ש ועיין

וכו'. חולץ

ובעל מהם אחד ופרש עומדין כהנים דוקאעשרה לאו

העומדין כל ר"ל אלא עשרים אפי' חמישה אפי' אלא עשרה

שזה ספק אין לפיכך ישראל ביניהם היה ולא כהנים היו שם

היו אם אבל כהונה מדין אותו משתקין אפ"ה הוא כהן שבעל

דמשתקין חידושא ביה ליכא ישראל ואחד כהנים תשעה

מדמה מקום ובכל הוא. ישראל ספק דהא כהונה מדין אותו

ע"ב מט קדו' כמו לעשרה הנמצאים' 'כל את dxyrהש"ס

lk cg`e l`xyi ux` dlhp dryz mlerl ecxi dnkg oiaw

'eke itei oiaw dxyr elek mlerdע"ב ט בפס' zeiepgוכן ryz

zg`n gwle dlap xya zxken zg`e 'egy xya oixken olek

odnxeq` ewitq gwl odn efi`n rcei epi`eהחנויות כל אלמא

*** חנויות. לעשר אותן מדמה שמשתקיןשבעיר אילימא

אביו מנכסי היאאותו חזקה לאו טענה עמה שאין חזקה כל

הללו כהנים מעשרה אחד מת ואם ע"א מא בב"ב כדתנן

ליה אית הא אומרין אין מנכסיו בחלק והחזיק הזה הבן וקדם

לא המת בני ושאר אביו הוא שמא טענה ליה ואית חזקה

משתקין אלא הוא אחיהם דלאו ראיה שיביאו עד מידו יוציאו

טענה עמה שאין חזקה והוי היא טענה דלאו מטענתו אותו

*** מידו. ומוציאין עמה יש שתיקה אותואלא שמשתקין

כהונה ליתנםמדין רוצה ואינו ועולתו אשמו חטאתו עיכב

דמוחזק כיון אני ודאי כהן טוען כי שיקריבום משמר לאנשי

קמ"ל מידו אותו מוציאין אין הו"א טענה ליה ואית בקרבן

טענה עמו ואין ששותק כמי והוי אותו דמשתקין שמואל

איסורי מהל' פ"כ הרמב"ם מדברי אבל מידו. אותו ומוציאין

ולא יעבוד שלא כהונה מדין דמשתקין משמע ה"כ ביאה

יבוא דשמא שלו את מידו מוציאין אין אבל בתרומה יחלוק

ואת עצמו תרומת את לאכול ויוכל הוא מי בן ויאמר אליהו

הכהונה. מדין ד"ה מפירוש"י משמע וכן קרבנותיו

אחריו*** מיוחס זרעו בעי' אחריו ולזרעו לו והיתה

זמןוליכא כל תימא דלא אתי 'להבטחה' דקרא פשטיה

מזרעו כהונה בטלה פנחס מת כהונה בכלל זרעו חי שפנחס

`eixgקמ"ל erxfle,כהונה בכלל זרעו שימות אחר אפי'

דוקא כהן הוי אימתי 'להזהרה' ליה דריש שמואל erxfleאבל

eixg`.הוא מי בן ניכר מעתהשיהיה אלא ר"פ לה מתקיף

אחריך ולזרעך לאלהים לך להיות דכת' אברהם גבי

אפי' ה"ק אתי להבטחה ו'אחריך' 'אחריו' אמרת אי בשלמה

לאלהים להם ואהיה זרעך את אעזוב לא שתמות אחר

אתי להזהרה ו'אחריך' 'אחריו' אמרת אי אלא הכאואושיעם

רחמנא ליה מזהר קא שלמאי ודאי זרעו אפי' הא לאברהם
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בכלל הוי לא אברהם אחר דמיוחס ישמעאל כגון אברהם

של jrxfle'הברית midl`l jl zeidl'הברית בכלל הוי דלא

כ) יז (ברא' לאברהם ה' כדאמר יצחק l`rnyileאלא

wgvi z` miw` izixa z`e 'ebe eze` izkxa dpd jizrny

אברהם יבוא אם כגון אברהם אחר מיוחס שאינו זרע כ"ש

דלא ילדה למי ידוע ואין אנשים עשרה עליה שבאו אשה על

ליה מזהר קא ומאי ולזרעך לאלהים לך להיות בכלל הוי

*** מיוחס. בעינן דלא פשיטא דבישראל מיוחסועוד זרעו

דרבנן 'אלא'אחריו לומר ראוי שהיה המקומות מן אחד זה

דהוי סבר מעיקרא דהא דרבנן') אחריו מיוחס זרעו ('אלא

*** כמוהו. והרבה סברא מהאי ביה הדר והשתא וכידאוריי'

בזנות רבנן שכיחגזור זנות בעילת הפנויה את כשבועל

מסתמא לזה שנבעלה דכמו אביו אחר מיוחס הבן יהיה שלא

אבל בה גזרו לפיכך ילדה למי ידוע ואין לאחרים נמי נבעלה

לפיכך אביו אחר מיוחס הולד יהא שלא שכיח לא בנישואין

*** בהן. גזרו דשנילא "במיתה" בנישואין לה משכחת

***וליקוט שלכצ"ל. "במשמרו" עולה סיפא וקת'

*** במוךכצ"ל. משמש' נשים ה'עדג' פתאים שומר

*** עיי"ש. ע"ב יב לעיל בקדושיפירשנו לה משכחת

רבטעות דתירץ דהא לפרש בא אלא הוא אחר תירוץ לאו

טעות דקדושי טעות בקדושי לה משכחת בממאנת שמעיא

בה כדמסיים מיאון rhמיקרו iyecw diyecwy ef'it`y ze

dl zklede 'zp`nn' dtzk lr dl akxen dpa.

וכו' מורכב בנה בןשאפי' לה יש כבר שאם העולם דרך

כרצונה טוב הבעל אין אפי' מבעלה לצאת חפיצה אינה ממנו

עמו שישבה דכיון והו"א בנה עם ויפרנסנה יקחנה מי כי

תנאי אותו על ויתרה כבר בנה שנולד אחר אחת שעה

בלא ממנו לצאת יכולה אינה ושוב בקדושין עמו שהתנתה

דיוצאה. קמ"ל כתפהגט על לה האתיופיותמורכב כדרך

על הסדין בתוך בנם ומניחות הכתפים סביב סדין שקושרות

לה***הכתפים. והולכת כברממאנת נתברר אפי' שעה כל

יכולה עדיין שנה עוד אח"כ עמו וישבה התנאי נתקיים שלא

י"מ חייה. כל שתרצה שעה בכל בו 'והולכת'למאן ממאנת

ממאנתלה ואילך מכאן פי' אלא כן, ואינו מביתו, והולכת

שכבר אחר אחת שעה עמו דישבה אע"ג שעה בכל והולכת

כמו התנאי נתקיים שלא jenaנתברר zynyn ok lr xzi

'zklede''ברכ וכן במוך משמשת שעה בכל ואילך מכאן כלו'

ע"א elekנג meid lk 'zklede' zwlec dzidy ziyyrשבת וכן

ע"א elekיח meid lk 'zklede' z`lnzneונ"ל כמוהו. ורבים

תנאי אבל התנאי נתקיים ולא עמו היא שהתנתה תנאי דדוקא

שלא אחר אחת שעה עמה דישב כיון עמה הוא שהתנה

דכיון גט בלא להוציאה יכול אינו שוב התנאי נתקיים

וכיון מביתו להוציאה לו היה התנאי נתקיים שלא שנתברר

שלא ראתה אפי' היא אבל תנאו לה מחל אמרי' הוציאה שלא

שלא אלא תנאה מחלה לא אמרי' מיאנה ולא התנאי נתקיים

עד וחיכתה לילך להיכן לה היה לא כי ולצאת בו למאן יכלה

הלשון משמע וכן הכושר טעותשעת קידושי שקדושיה זו

לה והולכת 'ממאנת' כתפה על לה מורכב בנה ולאשאפי'

ויוצאה. בה ממאן אמר

ד"ה מדחיןרש"י "דיורשין" אותן יורש אינו כצ"ל.הוא

עובדת***ד"ה לאדוניה" "תהיה וילדיה וכו' זרעך

ד"ה ואסורכצ"ל. עליו" "הספק זה אונן וכו' בשלמא

***ד"ה פסולכצ"ל. "דהוא" מיתוקמא לא וכו' בממאנת

***ד"ה מתהכצ"ל. מיעברא דאי וכו' י"א סו"דמבת הוא

דיבור מתחיל וכו'ואח"כ מכאן ***ד"הפחות בקידושי.

לעבוד "במשמרן" ועולה להן ***ד"הוכו' היאכצ"ל.

לא "כי" גמורה אשה וכו' ***ד"המיעוטא כצ"ל.

ואי "היא" אשתו לאו וכו' כצ"ל.והולכת

לותוד"ה בנים.היו לה היו ד"ה ע"א ק לעיל במש' עמ"ש

קדושיד"ה דלאו דפשיטא היא בעלמא אסמכתא וכו' ואי

דישבהנינהו כיון הו"א דמסברא היא אסמכתא דלאו נ"ל

מחלה התנאי נתקיים שלא שנתברר אחר אחת שעה עמו

ממאנת ימיה דכל קרא קמ"ל בו ממאנת אינה ושוב תנאה

הגמ'. בפירוש ועמ"ש

ע"א בבתגמ'קא "אפילו" פטור או' יהודה רבי והתנ'

*** "ונאמרה"כצ"ל. למטה ברכה כצ"ל."נאמרה"

שותפות*** בה שאין למעלה אלהימה ואת ה' את בירך

דכת' חייב אינו יחד '`eidl'העמים llwi ik yi` yi`ולא

אלהים. יקלל כי אמר

עלה dfאלא lye df ly exnyna dlrעלה מרצונו דמשמע

המשמרות קתניבשתי עולה,לא dfאלא ly exnyna dler

df lyeומשני למה, בשתיהן עולה כרחו על משוםדמשמע

משפחה לעלותפגם אותו כופות המשפחות שתי

תיהן.במשמרו

עשר אחד פרק עלך הדרן



eaydnlg`e ע"אתצד קא

ד"ה והכהורש"י "עבר" וממ"נ וכו' ***ד"החייב כצ"ל.

ודאי "דהתראת" ***ד"החייב ואמוכצ"ל. באביו למטה

מעלה כלפי תחילתלמעלה היינו 'למעלה' שאומר מקום כל

כתיבא ואמו דאביו דברכה וקשיא הספר סוף 'למטה' הספר

ז כא zneiבשמות zen en`e eia` llwneהספר תחי' דהוי

בשמות כתיבא דאלקים ברכה ואילו למטה ליה קרי ואמאי

טו `eidlכד llwi ik,למעלה ליה קרי ואמאי הספר סוף דהוי

הספר ראש הוי לא דהכא ולמטה דלמעלה רש"י מפרש לכך

דיושב ה' כלפי היינו 'למעלה' אלא בעלמא כמו הספר וסוף

למטה. דיושבין ואמו אביו כלפי היינו 'ולמטה' למעלה

דאיעביד***ד"ה "בעינא" ***ד"ההאמר פסולהכצ"ל.

תחש ואנעלך דכת' הוא דמגין מידי ונעל מ"שוכו' עיין

מגין. האי ד"ה ע"א קג לקמן

אחדתוד"ה בעניין לשנות חש ולא וכו' להוהכה קשיא

אח"ז דבזה הכאה עם אח"ז דבזה קללה תני dkdדברישא

df llwe xfge df llw df dkde xfge dfקללה תנא ובסיפא

אחת דבבת הכאה עם אחת dkdדבבת zg` zaa mdipy llw

zg` zaa mdipyשנה לא אמאי חייב דבכולהו בענייןוכיון

הכהאחד זה והכה וחזר זה 'הכה בהכאה כולה רישא כלו'

וקלל וחזר זה 'קלל בקללה כולה וסיפא אחת' בבת שניהם

לאוין שני והכאה קללה דהא אחת' בבת שניהם קלל זה

דקאמרי והיינו הם, וכו'שונים שניהם הכה גריס ור"ח

יחד. קללה עם הכאה מערב שאין שפיר אתי גירסתו דלפי

דמי***בא"ד "דלא" אחת בבת שניהם כצ"ל.מהכה

"קאמר"ד"ה משמרה דבני וכו' כצ"ל.עולה

היוד"ה ע"ב.ואם ק לעיל למשנה שייך

כשרהבמש' חליצתה בובמנעל חולצין אין לכתחי' אבל

עיין ע"א קב לקמן כדאמר המרופט מנעל משום גזירה

נקרא תורה שבלשון אלא נעל היינו מנעל שם. בפירושנו

אמר. ה"ג ד"ה ע"א קב לק' רש"י מנעל משנה ובלשון נעל

מרצפותבאנפיליא ע"ג בבית בה מהלכים שהיו עבה גרב

על המגין מנעול לשון 'נעלו' אמרה שהתורה לחליצה פסול

בה המהלך על מגינה נעל אף אליו נכנס אדם ואין הבית

קורא אדם שום ואין האבנים כאב יחוש שלא בדרכים

עיין שבדרכים האבנים מן מגן אינו כי נעל לאנפיליא

מגין. לא והאי מגין האי ע"א קג לקמן נעלסנדלבפירושנו

נעל התקנת עבור לאומן לשלם משגת ידם שאין עניים של

של כיס והוא סנדל להם ומתקינים רגל כף בצורת ונוחה יפה

כל ולכן היטב, תיקנוהו לא כי בעלמא וארוך משוך עור

ע"ב יב לעיל כמו סנדל נקרא היטב מתוקנת צורתו שאין

lcpq dxaer 'rz `ny zxaernלו שאין ולד סנדל ופירש"י

פנים. עני,lc-pqסנדלצורת וחלצהoqנעל כמו נעל פי'

סיניה' 'ותישרי מתרגמי' עני.lcנעלו עקבפי' לו שיש סנדל

ואינו האבנים מן המהלך על מגן קשיח מעור סוליה לו יש

הבית על המגן מנעול לשון 'נעל' לקוראו וראוי מרגישם

ה"ה,כשר תוד"ה ע"ב קב לקמן ועיין לכתחי' אפי' בו לחלוץ

עקב לו למטהושאין לו יש אלא קשיח מעור סוליה לו אין

האבנים כאב את מרגיש בו והמהלך למעלה כמו דק עור

מנעול לשון 'נעל' לקוראו ראוי ואין עליו מגן זה סנדל שאין

הארכובה.פסולהלכך הברךמן רגלוולמטהמפרק נקטעה

היבמה וחלצתו הקיטוע במקום נעלו ונעל לברך משםמתחת

כשרה ולמעלה,חליצתה הארכובה מעלמן רגלו נקטעה

הקיטוע במקום נעלו ונעל הברך פסולהמפרק כךחליצתה

הברך מעל רגלו שנקטעה זה הוא מי לי וקשיא פירש"י.

הקיטוע במקום בקרקע נוגעת רגלו דאין כיון נעל בה ונועל

לכן קמ"ל, ומאי היא חליצה ולאו היא נעל נעילת לאו ודאי

אלא מיירי בקיטע דלאו ולמטהנ"ל הארכובה קשרמן

ולמטה הארכובה מן ברגלו נעלו כשרהשרוך חליצתה

היא, נעל נעילת ולמעלהדדרך הארכובה שרוךמן קשר

הברך מעל פסולהנעלו נעלחליצתה נעילת דרך הוי דלא

מהלכ' פ"ד הרמב"ם לשון היא וכך הוא לבוש דרך אלא

הט"ז daekx`dיבום on ewey lr xeyw lrpd jexy didy e`

dhnle.מאן תוד"ה ע"א קג לק' עיין הירוש' ע"פ מןוהוא

הארכובה מן כשרה "חליצתה" ולמטה הארכובה

בימין שמאל בשל וכו' פסולה "חליצתה" ולמעלה

כשרה כצ"ל."חליצתה"

ל"לגמ' דיינין הדיו' שלשה דאפי' קתניומאחר אמאי

'oipiic' dyelya dvilg zevn'ג לכתחי' ה"ק דילמא וא"ת .

לשנות במשנה שרגיל כמו הדיוטות ג' אפי' ובדיעבד דיינים

דקת' כיון וי"ל בדיעבד, ואח"כ לכתחי' 'zeevn'תחילה

dvilg'ומדקת לכתחי' zeheicdמשמע ozyly 'it`eמשמע

הדיוטות. שלשתן לכתחי' ג'אפי' דבעינן קמ"ל הא

דיינים כעין להקרות שיודעיןשיודעין ג' אבל טעות בלא

ומהכא 'זקני' פרשתא בהאי דכתיב לא בטעויות להקרות

אפיק דרחמנא וכיון לקמן כדמפרש הדיוטות אפי' ילפי'

הדיוטות בעינן ש"מ דיינין דמשמע 'זקני' בלשון הדיוטות

*** טעויות. בלא היטב להקרות שיודעין דיינין דתניאכעין



eaydnlg`eתצה ע"ב קא

אחד עוד עליהן מוסיפין שקול ב"ד ואין שנים זקנים

זקנים אלא ב"ד קאמר לא קרא הא ב"ד דבעינן ומנ"ל וא"ת

התם דכתיב וי"ל לא, ותו זקנים שני eznaiונימא dzlre

mipwfd l` 'dxryd''דב) דכת' ב"ד משמע 'השערה' מדקאמר

יח) 'jixry'טז lka jl ozz mixheye mihtey.ליה מיבעי

הדיוטות ג' אפי' כדאמרלרבויי סתם הזקנים קאמר מדלא

שבעירו ביותר החכמים משמע עירו' 'זקני אלא מיניה לעיל

ששם ביותר החכמים ואפי' בורים של עיר שעירו ופעמים

*** כשרים. הדיוטות אפי' אלמא הם לסומיםהדיוטות פרט

*** תורה. ספר מתוך ליבם להקרות שב"דשצריכין כשם

בצדק בצדקמנוקין לשפוט ראויים הם אם אותם בודקין

כ"א) י"ח (שמות דכת' הדין את יטו lknולא dfgz dz`e

rva i`pey zn` iyp` midl` i`xi lig iyp` mrdואתה"

ורק שבעם הגברים כל את ותבדוק תבחן העם" מכל תחזה

תקחם הדין את יטו ולא בצדק לשפוט נקיים שתמצאם אלה

הפרנסים מן יראים שאינם חיל" "אנשי דיינים, להיות

אלהים "יראי לטובתם, המשפט ממהרים"להטות שאינם

את יטו שלא הרבה ומבררים בו יושבין אלא הדין את לפסוק

על הדין את יודעין כשאינם אמת" "אנשי טעות, מחמת הדין

משה את ושואלין ובאין יודע איני לומר בושים אינם בוריו

כ"ו) פסוק (שם dynשנא' l` oe`iai dywd xacd z`ומי

ופוסקין יודעין שאינם להודות בושים אמת" "אנשי שאינם

בצדק, דנים ואינם הדין את מטים כך ומתוך בעצמם הדין את

הרי הדין, את ולהטות ממון ליקח יתאוו שלא בצע" "שונאי

בצדק. מנוקין יהיו שב"ד הכתוב מוםשציוה מכל מנוקין כך

מום. בהם אין אם אותם בודקין

ע"ב בךגמ'קא אין ומום רעיתי יפה בסנהד'כולך מיירי

ע"ב) פו (סנהד' כדת' הבית שבהר הגזית בלשכת שיושבת

ecbd c"al oi`a el`e el`zifbd zkylay lשם דנים היו ולא

ע"ב) פח (שם כדתניא המנחה שעת עד השחר משעלה אלא

miaxrd oia ly cinz cr xgy ly cinzn oiayei eid myy.

מיירי בסנהד' הללו הפסוקים mixtrוכל ipyk jicy ipy

millvd eqpe meid getiy cr mipyeya mirexd diav ine`z

mene izirx dti jlek dpeald zrab l`e xend xd l` il jl`

ja oi`בן יוסי כגון ואב"ד הסנהד' נשיא אלו שדיך" "שני

הארבלי, וניתאי פרחיה בן יהושע יוחנן, בן ויוסי יועזר

הלל ואבטליון, שמעיה שטח, בן ושמעון טבאי בן יהודה

תורה העם את מניקים היו הם כי 'שדיך' ונקראו ושמאי,

קנאה אין מ"מ בהלכה ואב"ד הנשיא שנחלקו ואע"פ ויראה.

כשני צביה" תאומי עופרים "כשני הם אלא ביניהם ותחרות

ומנהיגים רועים שהם בשושנים" "הרועים תאומים אחים

בין כשושנה דכתיב לשושנה המשול ישראל עם את יחד

שיתפשט עד היום" שיפוח "עד הבנות. בין רעיתי כן החוחים

אין שכבר המנחה שעת הוא הצללים" "ונסו השמש אור

בתוקפה, השמש שאין האדמה פני על כך כל ניכרים הצללים

הגזית בלשכת אני המנחה שעת עד אומרת השכינה כלו'

בקרב אל בעדת ניצב אלהים שנא' הסנהד' דייני עם להיות

את עוזבת אני המנחה שעת כשיגיע אבל ישפוט אלהים

הר בכל ומתפשטת לדון סיימו סנהד' שכבר הגזית לשכת

הלבונה". גבעת ואל המור הר אל לי "אלך והיינו הבית,

שדיך שני דכת' ואב"ד הנשיא בשבח פתח שבתחילה וכיון

ואחת שבעים כל רעיתי" יפה "כולך ואמר חזר לפיכך וגו'

בך נמצא ולא בך" אין "ומום לפני וחביבין יפים כולם שבך

מום. בעל שהוא אחד

ליהת"קואידך עביד מאי לעיני קשיאההוא מאי תימה

וי"ל לסומים, פרט לעיני כר"י דריש נמי דת"ק נימא ליה

דריש לא ודאי הדיוטות לרבויי עירו מזקני דדריש דת"ק

ס"ד דאי הדיוטות דאפי' פשיטא דא"כ לסומים פרט 'לעיני'

בעי לכך נפקא יוסף מדרב סומין למעוטי ל"ל בעינן סנהד'

*** ליה. עביד מאי לעיני ההוא ת"ק דייניהגמ' צריכי

לעיני דכת' דיבמה מפומא נפיק דקא רוקא למיחזי

וירקה דקראהזקנים mipwfdפשטא ipirl eil` eznai dybpe

eipta dwxie elbx lrn elrp dvlgeצריכין שהזקנים משמע

קרא דאמר כיון לרבא ליה וקשיא ויריקתה חליצתה לראות

צריכין שהזקנים פשיטא לרוק וצריכה לחלוץ שצריכה

ולא חלצה לא דילמא ראו לא דאי ויריקתה חליצתה לראות

דקרא רבא מתרץ לכך הזקנים', 'לעיני קרא קמ"ל ומאי ירקה

צריכין ודאי הזקנים' 'לעיני לאו דאי חידושא לאשמועי' אתא

ראו אם סגי מיהו יריקתה לראות וצריכין חליצתה לראות

מפיה יוצאה שהיא ראו ולא היבם ליד כשהגיע היריקה את

בשעה היריקה את לראות הדיינים שצריכין קמ"ל וקרא

*** מפיה. יוצאה לכדרבאשהיא ליה מיבעי נמי ואידך

דייני דצריכי כדרבא דדריש דכיון צריך לא סומין ולמעוטי

*** פסולין. דסומין שמעת ממילא וכו' רוקא נפקאלמיחזי

דהו כל "בישראל" מבישראל eznaiכצ"ל"ליה" dzlre

my eig`l miwdl inai o`n dxn`e mipwfd l` dxryd

l`xyiaשם להקים מאן יבם דההוא מייתר 'בישראל' האי

עניין אינו אם אלא בישראל שלא ובין בישראל בין לאחיו
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אלא ממש זקנים בעינן דלא למימר לב"ד עניין תנהו לגופו

*** הדיוטות. ואפי' לזה כשרים ישראל חלוץכל כולכם ענו

l`xyiaדכת'הנעל eny `xwpeקוראין הזקנים רק לא משמע

ורואין. שם שעומדין ישראל כל אלא הנעל חלוץ לו

נפקא*** מונקרא לאואידך 'בישראל' שמו ונקרא לעולם

מיהו הדיוט' דאפי' ללמד בדיינים אלא שם בעומדין מיירי

שהוזכרו הדיינים דמשמע בישראל שמו 'וקראו' הל"ל

'ונקרא' ומדקא' הנעל חלוץ לו יקראו הקודמים בפסוקים

שם. העומדין כל והיינו לעיל הוזכרו שלא אחרים ע"י משמע

וכו' מעתה אשמועי'אלא זקנים דחדא אמרת אי בשלמא

מוסיפין שקול ב"ד ואין זקנים שני אלא בעי' ולא קרא

זקנים אותם על קאי 'זקני' דכתיב ואידך אחד עוד עליהם

קשיא לא נינהו אחריני תרי ולאו לעיל שהוזכרו הראשונים

קיימי אלא נינהו אחריני זקנים תרי לאו 'ודברו' 'וקראו' דאף

דלעילאזקנים מעתההראשונים לת"קאלא דבין דאמרת

אפי' דהא הראשונים אזקנים קאי לא 'זקני' הנך לר"י ובין

דאפי' ללמד ליה ודרשת 'זקני' להנך עביד מאי בעית לת"ק

ארבעה בעינן הוה דרשא לאו אי לת"ק דאפי' משמע הדיוט'

אזקנים קאי לא זקני דהנך דזקני ותרי דזקנים תרי

א"כ לר"יהראשונים נמי הכי שנים ודברו שנים וקראו

שבעה כאן הרי לרבנן תשעה כאן קאיהרי לא דוקראו

ודברו. וכן נינהו אחריני תרי אלא הראשונים הזקנים

לו*** ידענאוקראו ואנא עירו זקני אליו ודברו הל"ל

כתב ולמה עמו דברו היאך דאל"כ אצלם לבוא לו דקראו

לו ללמדוקראו שלוחםאלא ולא דאין"הן" ונ"ל כצ"ל.

הדיינים אלא לקוראו לביתו לילך צריכין שהדיינים פירושו

דקת' והא קוראו והוא לשליחם שלוחןאומרין ולא היינוהן

ואקרא אלך היבמה לכאן שבאה כיון ב"ד שליח יאמר שלא

ויבואו כעת בו שדנין מהדין הדיינים וכשיתפנו שיבוא ליבם

כאן מוכנים והיבם היבמה את ימצאו הזו היבמה בעניין לדון

שליח ימתין אלא ליבם לקרוא שאלך עד הדיינן יתעכבו ולא

לילך יצווהו ואז היבמה בדין לעסוק הדיינין שיתפנו עד ב"ד

*** ויקראנו. וילך ליבם אליולקרוא ודברוודברו הל"ל

ומדקא' שייבמנה כדי היבמה בעניין עמו ידברו דמשמע עמו

'אליו' אלאודברו עמו ידברו לייבמנה לשכנעו לאו משמע

עצמו לטובת 'אליו' לולטובתו ההוגנת עצה לו שמשיאין

וכו' תייבםשאם אל לו אומרים ופע' יבם לו אומרין פעמים

*** לו. שטוב הדיינים שרואים מה לפי בש"אהכל

מומחין בעינן"בב"ד" תרתי פי' ג',בב"דכצ"ל דבעי'

בהדיוטות.מומחין סגי בב"דדלא שלשה,ובה"א דבעי'

בב"ד ובחדאושלא אב"ש פליגי בחדא הדיוטות, דאפי'

איפכא ב"ה דברי את לפרושי דאיכא ומשום c"aaל"פ.

מומחין c"aaדבעי' `lyeקתני לכך ג' בעי' ואלודלא אלו

שלשה שצריך ב"המודים דאמרו דהא c"aaלאשמועי'

דאמרו והא שלשה דבעי' c"aaהיינו `lye'בעי דלא היינו

מכשיריןמומחין. שמעון ברבי ור"א יהודה ברבי ר"י

ב"שבשנים על חולקין הללו האחרונים התנאים היאך וא"ת

לישנייהו דייקי אלא עלייהו דל"פ וי"ל micenוב"ה el`e el`

dyly 'jixvy'בדיעבד אבל לכתחי' ש"מ 'שצריך' מדקתני

ואף ע"א עב לעיל כדאמר לכתחי' משמע דצריך בשנים כשר

אלא התירו לא שמעון ברבי ור"א יהודה ברבי יוסי ר'

דקתני בשניםבדיעבד ***'מכשירין' שהוא. מפני ישאנה

נעשה היעב"ץבב"דהמיאון בשם הגיה ובגליון וכןב"ד,

ומ"מ מפירוש"י, משמע וכן ובירוש' הראשונים בכל הוא

***בב"דגירסתנו יותר. תרייפה מ"ל "סתמא" חד מ"ל

תלתא מ"ל ***"סתמי" הואילכצ"ל. רנב"י אמר אלא

דתנן "היא" מחלוקת במקום עםוסתם מסכים רנב"י כצ"ל

דאמר ba'ר"נ dvilg dkldדר"נ דר"נ מטעמיה לאו מיהו

לאו דהאי סבר ורנב"י סתמי תלתא דהוי משום טעמא יהיב

תלתא מ"ל סתמי תרי מ"ל סתמא חד דמ"ל הוא טעמא

מחלוקת. במקום סתם דהוי משום טעמא אלא לעיל כדאמר

יהודה*** רבי ביה הדר קתניש"מ דבברי' iaxאע"ג

dyinga xne` dcediידוע היה המשנה את לסדר רבי כשבא

ר"י מחלוקת שנה לא לכך מהא ביה הדר כבר יהודה דר' לו

בזה.

מילתא כדאמרלפרסומי מילתא פרסומי איכא בג' הא וא"ת

ע"א טז daבער' zil `zlz it`a `xn`zinc `zlin lk

jxagc `xage dil zi` `xag jxag h"n `yia `pyil meyn

dil zi` `xag'אפי אינשי בשאר וי"ל מילתא, ומיפרסמא

הם ות"ח הם דיינם הכא מיהו מילתא פרסומי איכא בג'

בחמישה. אלא מילתא מיפרסמא ולא מועט שדיבורם

לגבן*** מר mipwfdכתיבסליק l` dxryd eznai 'dzlre'

כדי בעיר ביותר הגבוה במקום העיר שער קובעין היו

על להודיע העיר סביבות כל לראות השער שומרי שיוכלו

יח) טז (דב' דכת' ביה"ד את קובעין היו ושם האוייב ביאת

'jixry' lka jl ozz mixheye mihteyמקום שהוא דכיון

האמוראים ובימי הדין, עשיית לראות העם כל יוכלו גבוה

היו בביהמ"ד אלא בשער דינם לערוך הקפידו שלא אף
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בהדיא בקרא דכת' חליצה מ"מ אותו eznaiעורכין 'dzlre'

mipwfd l` dxrydהגבוה במקום לעשותה מקפידין היו

שע"י מילתא פרסומי משום ועוד 'ועלתה' לקיים שבעיר

והיינו ורואה סביבם עומד העם כל גבוה במקום שהם

לגבןדקאמר מר לק','סליק' דאמר הא לזירזאוכן 'סק' תא

כןדקני על החליצה שם לעשות בעיר גבוה מקום מצאו לא

והיבם הדיינים ישבו ועליה קנים של מאלומות בימה עשו

*** מילתא. פרסומי משום ועוד 'ועלתה' לקיים א"לוהיבמה

דקני לזירזא תא" סקי"ג"סק ***תא אנא. גר לאואנא

במדינה נתגייר כי הוא שגר ב"י שמואל ברב בו יודעין היו

גילה ולא גר שהוא סודו שמר הזה הזמן וכל לשם ובא אחרת

לחמישה להצט' יהודה רב כשבקשו והשתא אחד, לאף

ג' יש נמי בלעדיו שהרי להצט' היה יכול מילתא לפרסו'

אחרת בטענה מהם להתחמק יכול היה ועוד ישרא' דיינים

גר שהוא והודיעם אמת איש היה הוא אבל סודו לגלות ולא

יהודה רב אמר שעה מפיק'ובאותה ב"י שמואל רב כגון

אפו ***ממונא אמת. איש שהוא דהוכיח פי' על והא

עדים עדיםצ"ל"שנים" "שני" דדבר'ע"פ קרא והוא

אבל ממונות בדיני דמיירי טו עדיםיט "שנים" דדבר'ע"פ

נפשות. בדיני מיירי ו יז

ד"ה היארש"י "סתמא" וכו' ***ד"ההחליצה כצ"ל.

היה "יחידי" לא וכו' ***ד"המפני וכו'כצ"ל. הואיל

התם "מיתנו" לא יוסי ***ד"הברבי וכו'כצ"ל. לפרסומי

א"נ כהן" "לינסבה ***ד"הולא וכו'כצ"ל. תנינא

"בב"ד" כצ"ל.בישראל

שלוחןתוד"ה ולא "הן" לו ***בא"דוקראו וסמךכצ"ל.

שלוחו "יד" ולא כצ"ל.ידו

"שלה"ד"ה מעשה ע"י "שיוצאת" להדדי וכו' הכי אי

כצ"ל.ומיתנו

וכו'ד"ה ע"א)מרענא הכא(קב לפרש" "אפשר וכה"ג

כצ"ל.

ע"א אחיךגמ'קב מקרב וגו' מלך 'עליך' תשים שום

מלך 'עליך' עליךתשים כתב דכבר מייתר דסיפא עליך

ללמד אלא גרברישא אבל אחיך מקרב דבעי' הוא עליך

גר חבירו את ***דן אפי'. דן מישר' אמו היתה ואם

ומדקא'ישראל מלך עליך תשים מאחיך 'axwn'דהל"ל

jig`אמך מקרבי אחיך שיהא אלא קרא קפיד דלא ִמשמע

כב) כה (ברא' כדכת' אמך מרחם mipadכלו' evvexzie

'daxwa'.מישר ואמו אביו "שיהיו" הואעד וכן כצ"ל '

*** וברא"ש. בישראלברמב"ן שמו ונקרא דריששנא'

l`xyi'בישראל' 'aבבתוליה ע"א נט לעיל כמו ואמו אביו

כדרכה שלא בין כדרכה בין קיימין בתוליה כל שיהיו עד

'בבתוליה' dilezaדדריש 'a.לעיל בפירושנו עיין

במנעל חולצ' ויאמר אליהו יבוא אם וכו' רבה אמר

לו במנעלשומעין חולצין אין אמר דחד פלוגתא דאיכא כיון

אנן בו וחולצין גזרי' דלא אמר וחד המרופט מנעל משום

מיהו ביה חלצינן ולא מחמירי' הלכתא כמאן לן דמיספקא

הרי היא ספיקא משום אלא היא פסיקתא הלכתא דלאו כיון

ע"א כ בב"מ כדתנן בספיקות להכריע מזומן vn`אליהו

`eaiy cr gpen `di eaih dn rcei epi`e eizexhy oia xhy

edil`ע"ב כט שם crוכן oda rbi `l zikekf ilke adf ilk

edil` `eaiyלהכריע מזומן הוא שאליהו וכיון הרבה וכן

שמעי' במנעל חלצי' כמ"ד דהלכתא ויאמר יבוא אם הספיקות

ויאמר יבוא אם אבל שומעיןליה. אין בסנדל חולצין אין

בסנדל העם נהגו שכבר בידנולו היא ספיקא דלאו כיון

שכבר בהלכה לאליהו יתרון מה פסיקתא הלכתא אלא

גרס ובירוש' אחד. חכם כדברי אלא דבריו ואין oi`yנפסקה

lcpqa uelgl ebdp miaxd ixdy el oirney oi` lcpqa oivleg

dkldd z` lhan bdpnde.יבוא אם וכו' אמר יוסף ורב

לו שומעין במנעל חולצין אין ויאמר דאיכאאליהו כיון

הלכתא כמאן לן ומיספקא לא או במנעל חולצין אי פלוגתא

דמדאורי' מודה דאסר מאן דאפי' במנעל וחלצי' לקולא אזלי'

אינו לקולא ביה דאזלי' דהא כיון מיהו ביה לחלוץ שרי

אם הלכתא כמאן לן דמיספקא משום אלא ברירא הלכתא

שומעין במנעל חולצין אין כמ"ד דהלכתא ויאמר אליהו יבוא

יבוא אם אבל בספיקות. להכריע משמים מזומן דאליהו לו

העםויאמר נהגו שכבר לו שומעין אין בסנדל חולצ' אין

ובהלכתאבסנדל בידנו הוא ספק ולאו פסיקתא הלכתא והוי

אחד. חכם כדברי אלא אליהו דברי אין פסיקתא

לא"*** "נמי דיעבד דאפי' פסולה חליצתה באנפיליא

רישא נמי כצ"ל.תנא

סוריהנציבין בגבול קמישלי העיר ליד ידועה היא היום עד

*** אחדטורקיה. זקן רבימצאתי מפטירת עבר זמן הרבה

שנותרו זקנים ורק יוסי רבי לשם שבא עד בתירא בן יהודה

*** אותו. תדירראו הוא שולחני עלועל סועד משמע

ע"ב י בברכ' מ"ש לקיים זקן אותו רצה כי lkשולחני
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aezkd eilr dlrn eiqkpn edpdne ezia jeza g"z gx`nd

oicinz aixwn eli`kגריס ובירוש' בעירי, הייתי שולחני

תדיר היה שולחני ובכלועל היה צדקה של גבאי ריב"ב

זה. שולחני אצל צדקה של מעות לפרוט בא היה יום

תדיר*** "הוא" שולחני ***היהצ"לועל חולצ'. וכי

מנעלו ולא נעלו אמרה והתו' דמנעלבמנעל זקן ההוא סבר

התו' מן חלצהפסול לומר ר"מ ראה מה א"כ לו אמרתי

כשרה חליצתה מדאורי'.במנעל פסול מנעל הא בדיעבד

גרס במנעלורש"י חולצין גזירהוכי במנעל חולצין אין הא

פסולה חליצתה בדיעבד שאפי' וגזרו המרופט מנעל משום

חליצתה במנעל חלצה לומר ר"מ ראה מה א"כ לו אמרתי

גרסכשרה ובירוש' lcpqבדיעבד. yi ike iax il xn`

epnewna'לכתחי במנעל חולצין וב"ד סנדל לנו אין הלא

lrpna oivleg oi` xnel n"x d`x dn izxn`e,'לכתחי

גרס הי"א) פי"ב (יבמ' lrpnaובתוספתא oivleg ike il mp

lrpnaלכתחי' 'vlegy xnel n"x d`x dn k"` l"`'לכתחי

lrpna 'vleg oi`y n"x did dcen enyn xne` awri iax

לכתחי'.

מהסולפנתא להבדיל העליון העור כלו' נעל של יהפנים ָ

התחתון. העור דמעלשהיא מעל שלהםוארקתא שרוכים

אין וכבר הפנתא כל את מכסים וכשקושרם מאוד רחבים היו

ואח"כ הארקתא את התירה אי דמי היכי וא"ת אותה. רואין

ארקתא אמרת אי דאפי' חליצה הוי לא אמאי הנעל את שלפה

מנעלים דשני לן פשיטא לקמן הא אינהו מנעלים תרי ופנתא

אלא לן מיספקא ולא חליצה הוי שניהם וחלצה זה ע"ג זה

וי"ל עילאי, וקאי לתתאי ושלפתיה לעילאי דקרעתיה היכא

פתוחים כנפיו שני אלא הרגל על היטב כרוך אינו דמנעל

הרגל על ולהדקו לסוגרו מלמעלה ארקתא לו עושין ולכך

וכיון מהרגל נשמטת הנעל מיד הארקתא את וכשמתיר

לא והיא מנעלים תרי הוו ופנתא דארקתא ס"ד דהשתא

דהויא והפנתא דמעל מעל דהויא הארקתא את אלא התירה

דמעל מעל ולא מעל אמרה והתורה מאליה נשמטה מעל

ומשני היא, חליצה לאו המרופטהלכך מנעל משום גזירה

חשיבי יחד ותרוייהו הוו אחד מנעל ופנתא ארקתא לעולם

הוי הפנתא ונשמטה הארקתא את התירה וכי רגלו 'מעל'

אסרוהו. גזירה משום אלא מעלייתא משוםחליצה גזירה

המרופט שרוכיםמנעל שהם ארקתא איכא דבמנעל כיון

ונקרע נרפט אפי' לכן הפנתא כל את ומכסים מאוד רחבים

גזרו הלכך ריפוטו נראה דאין לנועלו שממשיך מי יש הפנתא

במנעל לב"ד היבם יבוא שמא יפה במנעל תחלוץ שלא

דרובא מנעל בכלל הוי לא מרופט ומנעל לו ותחלוץ מרופט

בסנדל אבל בו נועלין ואין לאשפה אותו זורקין דעלמא

שוב הפנתא נרפט ואם הפנתא את מכסין ואין דקין השרוכים

המרופט סנדל משום בסנדל גזרו לא ולכך בו מהלך אינו

אחר. באופן פירש מנעלורש"י חצי משום נמי דמשוםאי

המרופט במנעל תחלוץ דאפי' למיגזר ליכא המרופט מנעל

שיש מנעל מכלל יצא לא מרופט דמנעל חליצה הוי מדאורי'

לאשפה אותו משליכין ואין מרופט מנעל שנועלין אנשים

הפנתא של ימין כנף נתלש דאם גזרו מנעל חצי משום אלא

דרובא דרובא מנעל בכלל הוי לא ודאי שלה שמאל כנף או

למנעל דאית וכיון לאשפה אותו ומשליכין אותו נועלין אין

יבוא שמא חיישינן הפנתא את שמסתירין רחבין ארקתא

והיא בארקתא וכרכו חציו שניטל מנעל עם לב"ד היבם

לו. תחלוץ

יח)חביבי ז (משלי כמו הוא ואהבה חיבה לשון 'דוד' דודי.

miad`a dqlrzp xwead cr micec dexp dkl'ד'דוד וכיון

עליו מוטלת שהאב הוא. חביבי לשון 'דודי' הוא חיבה לשון

ממנו ירא שיהיה מרה בו זורק הלכך בנו את לחנך החובה

אין הדוד אבל הרעים מעשיו על בו גוער פעמים והרבה

באהבה איתו נמצא ימיו וכל אחיינו את לחנך עליו מוטל

נקרא הוא לפי' יראתו עליו מטיל ואינו הרבה ומפנקו וחיבה

*** ואהבה. חיבה לשון שינצין'דוד' "ליה" כצ"ל,דאית

אצבעו מכניס לחלוץ וכשבא מבחוץ הנעל בדופן טבעת כמין

ביה חליצנא הוה לא ואנא בקלות הנעל את וחולץ בטבעת

ד דומיא הוי לא בקלות חולצתו שהיבמה `zדכיון 'evlge'

mipa`d.בכח אלא נחלצות שאין בבניין והאיהמחוברות

חומרתאסנדל ביה דאית אע"ג לחברדידן כפתורים כמין

ואין טפי מיהדק והסנדל שמאל כנף עם הפנתא של ימין כנף

ל ודמי בכח אלא mipa`dחולצתו z` 'evlige'לא אעפ"כ

אלא הכי ביה מיתנאחלצי' ביה היכיחבלקטרינן כי

מעלייתא חליצה דיבמהדתיהוי חליצה אי לן דמיספקא

כמו הנעל שליפת mipa`dהיינו z` 'evlge'חליצה דילמא או

כמו חליצה רצועות להתרת דקרו דרבנן כלישנא הוי דיבמה

את מתירה והיא מיתנא ביה קטרינן הלכך תפילין חליצת

את שולפת ואח"כ דרבנן כלישנא חליצה והרי הרצועות

כמו חליצה והרי mipa`dהנעל z` 'evlige'*** היכי. כי

מעלייתא "חליצה" כצ"ל.דתיהוי
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העקב רוב שלבשמיטת עקבו שרוב עד נעלו ששלפה כיון

אלא מרגלו נעלו וחלצה כתיב דלא יבמה הותרה בחוץ יבם

elbx 'lrn'חליצה זוהי ברגלו היא ועדיין נעלו חולצת משמע

*** חיילאהמתירתה. דכולא הרגל רוב ליה "קרי" ואמאי

על דחיסדכרעא דיה וקמ"ל xv'כצ"ל uilgc o`n i`d

dirxkl diqgcnl*** ע"א. קג לק' הואכדאמר שהתיר בין

הרצועות היאאת חליצהושמטה דשמא פסולה חליצתה

כמו חליצה רצועות להתרת דקרו דרבנן כלישנא הוי דיבמה

תפילין, חליצתההחולץ הוא ושמט היא שהתירה בין

כמופסולה שליפה היינו דיבמה חליצה `zדשמא 'evlige'

mipa`d,היא שתתיר כלישנאעד חליצה והרי הרצועות את

היאדרבנן כמוותשמיט חליצה והרי הנעל `zאת 'evlige'

mipa`d*** בעינן. כרעא לשוןגלויי דיבמה חליצה דשמא

ג) ד (איכה דכת' הוא odixebגילוי ewipd cy evlg oipz mb

שדיהן. גילו חליצהכלו' דילמא דשמאבעינןשליפהאו

כמו ממקומו שליפה היינו דיבמה mipa`dחליצה z` evlige.

ד"ה "צדדיו"רש"י מכל וכו' ***ד"הבישראל כצ"ל.

דכל "ש"מ" וכו' אליהו וכו' ***ד"ה"במילתיה" כצ"ל.

"לי" אמר ***ד"הה"ג העקבכצ"ל. רוב בשמיטת

ששמטה ***ד"ה"כיון" לשוןכצ"ל. נסמך דחיס

בריימב"ר כצ"ל."דחיסה"

למיפסלתוד"ה "ברייתא" איצטריך לא וכו' צ"ללעניין

.קרא

תדירד"ה "היה" שולחני לגמ'.ועל בפירושנו ועיין כצ"ל

"מידיה"ד"ה באחת להתירו שתוכל כדי וכו' ואע"ג

***בא"דכיצד רצועותיומתירתוכצ"ל. את ,בימיןמתירה

יכולהבשמאלותופסתו רוצה אם רצועות התרת בשעת

בשמאל. המנעל את בימיןלתפוס עקב אתושומטת שולפת

מבחוץ יבם של עקבו שנראה עד בשמאלהנעל וגוררתו

הנעל את גוררת רוצה אם יבם של עקבו נתגלה שכבר אחר

כלל גוררתו לא רוצה אם וה"ה יבמה הותרה דכבר בשמאל

***בא"ד יגררנו. היבם היטבאו לקשור נהגו ומיהו

לפי הימני' בידה שתתירנו שצריך" "ואע"פ גמור בקשר

בשמאל שפוס' מצינו "לא" פירושוהירוש' והכי כצ"ל

גמור בקשר היטב לקשור נהגו שאיןומיהו קשר ע"ג קשר

אחת ביד לפותחו בידהיכולה שתתירנו שצ' ואע"פ

הירוש לפי שאינההימנית גמור בקשר לקושרו אין ולפי"ז '

לבדה הימנית בידה להתירו מצינויכולה בבבלי"לא"

בשמאל גמור.שפוסל בקשר לקשר יכול הלכך

ע"ב שנים.זוזיגמ'קב בערבית מוקימוקי'זוז' פירש"י

קדורנית דוברי לכל שאלתי גם מכירו ואיני נעל בערבית

הכירוהו. ולא

האחין בין שהגדילה היהיבמה לא אשה נושא הבן כשהיה

אביו בבית אחד חדר לו תופס היה אלא אביו מבית יוצא

לא בנים בלא אח"כ מת אם ואפי' לשם, אשתו את ומביא

שם להמתין אביה לבית לילך אביו מבית יוצאה היבמה היתה

דכת' והיינו ממתנת היתה בעלה אבי בבית אלא l`ליבם

xf yi`l 'dvegd' znd zy` didzמבית החוצה תצא לא כלו'

עד אביו בבית תשאר אלא זר לאיש לינשא יבם של אביו

ולא מאוד קטנה היבמה שהיתה ופעמים היבם, שייבמנה

אלא מיד מתייבמת שניםהיתה כמה בעלה אבי בבית ממתנת

מן הגברים שכשבאין נוהגין והיו ותתייבם. שתגדל עד

נעליהן. להם לחלוץ באות הבית בנות כל עייפים השדה

הרבה בעלה אבי בבית והמתינה קטנה שהיתה זו יבמה הלכך

*** ליבמין. נעל חלצה פעמים כמה מסתמא ודקאשנים

כוונה בעי" כוונהצ"ל"תנא תנא בעי ה"מ.ודקא

וכו' לעלמא הוקשהלאישתרויי חליצה אי לן מיספקא

כדאמר דידה ולא דידיה לא כוונה בעי לא יבום מה לייבום

לא יבום דילמא או כוונה בעי לא חליצה אף ע"א נד לעיל

לכן כוונה, בעי חליצה אבל כוונה לעלמאבעי לאישתרויי

הוקשה לא חליצה דשמא שניהם שיתכוונו עד שריא לא

כוונה ובעיא מיפסלאלייבום לאחין חליצהאבל דשמא

כוונה. בעיא ולא לייבום הוקשה

תחש ואנעלך yya"שנא' jyag`e ygz jlrp`e"משמע

פשתן דהיינו בשש ולא עור דהיינו בתחש רק ואנעלך דה"ק

עור דהיינו בתחש ולא פשתן דהיינו בשש רק כובע ואחבשך

פשתן. דהיינו בשש ולא בעור אלא הוי לא נעילה אלמא

יהודה רב קאמר eaולכך oivleg oi` 'ozyta' xetzd lcpq

משמע מיהו בפשתן, ולא בעור דאמר דקרא לישנא דנקט

והדומה בשש ולא בתחש ה"ק אלא דוקא לאו דקרא דשש

*** עור. דאינו נעללו ziaנעל 'ebe elbx lrn 'elrp' dvlge

'lrpd' uelgכתיבריבה דבמקרא הנביא. ועל המקרא על

'elrp' dvlgeדנעל מריבויא קמ"ל לא סנדל אין נעל משמע

מכאב הרגל על המגין דבר לשון דקרא דנעל סנדל דאפי' נעל

דמגין מידי כל הלכך הבית על המגין 'מנעול' כמו האבנים



eaydnlg`e ע"בתק קב

כתיב ובנביא הוא, נעל לשון סנדל 'ygz'כגון jlrp`eמשמע

ריבויא קמ"ל לא אחרת בהמה עור אבל תחש עור דוקא

הוא זריזות לשון דקא' דתחש נמי עור כל דאפי' נעל דנעל

ה) לא (איוב ilbxכמו dnxn lr ygzeדבר הנעלתיך ומשמע

ומיהו שבדרך האבנים הכאיבוך שלא בו לרוץ זריזה שהיית

הלכך עור ש"מ תחש וכתב מהר ואנעלך למיכתב מדה"ל

האבנים מכאב הרגל על שמגן דמזרז ומידי עור תרתי בעינן

אפי' עור דלאו מידי אבל בו לרוץ ממהרת והרגל שבדרך

הרגל את מזרז ולא דעור מידי וכן לא הרגל את מזרז אם

לא. עקב לו שאין מידיא"ככגון רק אלא עור בעי' דלא

אהנידמזרז מאי אלאתחש תחש ואנעלך למיכתב ה"ל לא

דקת' והא בעי'. נמי דעור ש"מ תחש ומדכתב מהר ואנעלך

dxykלק' dzvilg aiq lye mry lyדייק דלא היא ר"מ

דדייקי כרבנן יהודה ורב ע"א קג לק' רבא כדמוקי תחש

תחש.

שער של ותריסיותיו עור של צמרהוא או תחש צמר

קמיספקא אי לר"א ליה קמיספקא מאי וא"ת אחרת. בהמה

או עור של להיות צריך ותריסיותיו הנעל כל האם ליה

א"כ בהו לן איכפת ולא נעל בכלל לאו תריסיותיו דילמא

קבעי 'xry'אמאי ly eizeiqxzeלמיבעי ה"ל תחש ממין דהוי

עור דוקא בעי' מי ליה מיספקא ואי פשתן, של ברצועות

קבעי אמאי א"כ נמי צמר ואפי' תחש מין כל דלמא או תחש

xry ly eizeiqxze xer ly `ed.מהו שער כולו למיבעי ה"ל

קבעי והכי ליה מיספקא דבתרוייהו עורנ"ל של הוא

מהו שער של נעלותרסיותיו בכלל לאו רצועות אמרי' מי

הם אף דילמא או להו עביד ממאי בהו לן איכפת ולא הן

נעל בכלל רצועות אמרת ואי תחש להיות וצריכין נעל בכלל

אמרי' מי מהו שער של תריסיותיו א"כ תחש שיהיו וצריך

רב ליה ופשיט עור, דוקא דלמא או שער ואפי' תחש מין כל

תחש ואנעלך ביה קרי' לא נעלמי בכלל רצועות לעולם

ואנעלך כתיב דלא תחש מיקרו צמר של רצועות מיהו הן

אלא תחש ygzעור jlrp`e.שער ואפי' תחש מין כל משמע

מיקרי*** קרקא מדכתיבההוא מימעיט לא שער של כולו

מגן דאינו דכיון 'נעל' מדכת' אלא מכאב'תחש' הרגל על

כלו' קרקא אלא נעל אינשי ליה קרו לא שבדרך האבנים

נעליים. בלא הקרקע על זה כיקרקאמהלך קרקע כמו

ורבים היטב הגרון אותיות את מבטאים היו לא הבבלים

בנמו"י. ועיין בש"ס כמוהו

הוא זרוזי ezlirpneפירש"יואימא rwxw b"rn ezlhepy

elbxaבלא אבל לרוץ זריז נעשה ברגלו נעל שנותנת שע"י

ותימה לרוץ. זריז ואינו שבדרך האבנים כאב מרגיש נעליים

בהדיא כתיב elbxהא 'lrn' elrp dvlgeדמנעילתו ס"ד והיכי

נ"ל לכן קושיות, כמה בזה לי קשיא ועוד ואימאקאמר

הוא ומזרזתוזרוזי קצת בידו מסייעת והיא נעלו חולץ הוא

לצבאבחליצה. אנשים מאתכם החלצו לצאתדכת' הנקרא

לנשק בביתו מתעכב לכן מהקרב יחזור לא שמא ירא לקרב

לזרזו המצוה ועליכם הרבה עמהם ולהיות ולבנותיו לבניו

ומשני לקרבאלצאת, מביתא "גברא" שלופי נמי התם

יחזור ולא בקרב ימות שמא ירא לקרב לצאת הנקרא כצ"ל

לשולפו המצוה ועליכם לצאת רוצה ואינו ביתו ובני לבניו

לקרב. בכח בעניומביתו עני יחלץ `mpfוהכת' ugla lbie

תורה לשמוע פתוחה אזנו אין ביתו ודחקות עניו מתוך העני

ופותח ומגלה בתורה לעסוק ומעודדו מזרזו הקב"ה אילולא

*** בלחץ. שהוא אע"פ חונהאזנו דכתיב" הא צ"ל"אלא

ויחלצם.והכתיב ליראיו סביב ה' מלאך מזרזםחונה

לזרזם כדי להם אומר הוא ומה מצותיו e`xeלשמור enrh

ea dqgi xabd ixy` 'd aeh ik*** דכתיב". הא "אלא

***והכתיבצ"לועצמותיך יחליץ. לשוןועצמותיך לכאו'

קללה אלא ברכה זו אין וא"כ עצמותיך ישלוף הוא שליפה

ר"א פירש שבברכותלכך מעולה מהזו יודע איני ועדיין

דההוא דחליצה רבא פירש לכך עצמותיו בשליפת יש ברכה

זירוז לשון אלא הוא שליפה לשון לאו גרמיקרא אףזרוזי

*** פעולה. לכל זריזין עצמותיך יהיו זקן גרמיכשתהיה

הכי משמע אין ליה" ***"אמר הואכצ"ל. זרוזי ס"ד אי

נעלו וחלצה רחמ' לכתוב כשנעלוברגלוא"כ דמשמע

והוא ולפותחה שרוכיה להתיר מעט סייעתו היא ברגלו היתה

אבל elbxשלפה 'lrn'שהוציאתה עד שלפתה היא משמע

לגמרי. רגלו מעל

מיניה מריה ליה דחלץ וישראלעמא רגלו פשט הקב"ה

דכתיב לאשה iziirxשמדומים dti jpd,מרגלו נעלו חלצו

אף לקחתה לשוב היבם אסור ליבם שחלצה דיבמה וכיון

ולחינם אליכם עוד ישוב ולא לישראל לשוב אסור הקב"ה

ויגאלכם שיבוא מצפים ה'אתם את לבקש שישובדכת'

מהםאליהם חלץ ימצאו להםולא פשט נחלץ כמו 'חלץ'

ע"ב לה לעיל דתנן נעלו חלצו וישראל eznailרגלו 'ulegd'

zxaern z`vnpe.לו חלצה והיבמה רגלו פשט הוא ופירושו

להם חלץ כתיב חלצומי והם לפנים רגלו פשט הוא דמשמע
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כתיבלו מהם ישראלחלץ ברגלי שהיתה נעל חלץ הוא

ביה אית מששא מידי אחין לה דחלצו יבמה ואילו

זו בחליצה בה נאסרו לא הא בתמיה אליה לשוב לאוסרם

ואלינו אליהם ישוב ועוד בישראל נאסר לא הקב"ה אף

בעגלא ישראל בית דכל ובחיי וביומיכון בחייכון לגאלנו

התורה את וקבלו ממצרים בנ"י כשיצאו מתחי' קריב. ובזמן

שיש כאדם במצוות לרוץ ועזרם הקב"ה חיזקם הקדו'

'חלץ וכשחטאו השדות ע"פ לרוץ קל והוא נעליים ברגליו

בעבודת כבדים ונעשו ליבותיהם הכביד כלו' נעליהם מהם'

מ"ב פ"ד באבות דתנן והיינו dxiarהבורא zxxeb dxiare.

mdnוהיינו ulg e`vni `le 'd z` ywal ekliלבקש 'ילכו

מעבודתו היצה"ר יטרידם ולא בקלות להם שימצא ה'' את

ואינם נעליהם מהם' 'חלץ כי שבקשו זה דבר ימצאו' 'ולא ית'

להתאמץ וצריכין מטרידם והיצה"ר בעבודתו להתחזק קלים

הרבה.

הוא מנעל לאו דאנפיליא רגיליןלמימרא דאין למימרא

מנעל. מיקרי ולא לרחוב באנפיליא חפותלצאן פרגוד

`xni`פירש"י ea yiy welgלמטה ארוך החלוק היה

להחביא ויכול מנג'ט כעין ותפרו מעלה כלפי מעט וכפלוהו

וי"א כספים. חפותשם שכנףפרגוד חולצה כמו שאינו היינו

מחציתו עד שמאל וכנף הבטן מחצית עד מגיע ימין

מאוד רחב היה ימין כנף אלא בקצותיהם אותם ומכפתרים

כספים שם להחביא ויכול שמאל כנף על הרבה וחופף ועודף

דבר כל מ"א. פכ"ט כלים לרמב"ם המשניות בפירוש ועיין

נקרא פתח וביניהם כנפים שני לו ויש מבד פרגודהעשוי

ופתוחין כנפים שתי להם שיש ופראק חלוק וכגון וילון כגון

***חפותבאמצע, ועודף. חופף במנעללשון לומר וא"צ

וכו' שאין לפי אסיריוסנדל לא ואנפיליא חפות פרגוד כלו'

בלאו וסנדל מנעל אבל יחשדוהו דשמא טעמא מחד אלא

להכנס דאסור אחרינא טעמא נמי איכא דחשד טעמא ההוא

בהם ונדבק ברחוב בהם דמהלכין משום לעזרה וסנדל במנעל

ההוא ליכא דבאנפיליא ומדקאמר בהמה וגללי אדם גללי

בבית רק אלא ברחוב בה מהלכין אין אנפיליא ש"מ טעמא

*** היא. מנעל לאו אלמא גללים בה נדבק מנעלולא אחד

לבית מבית לא בהן יטייל לא ואנפיליא לחדרוסנדל מחדר

למיטה ממיטה האיסורולא דעיקר אע"ג החדר, שבתוך

וכאב מצער רגליו מציל שנועל שע"י ברחוב בהן לטייל הוא

כעין שיהיה בעו ורבנן mkizeytpהאבנים z` 'mzipre'ובבית

שמא בביתו בהן יטייל שלא גזרו האבנים צער ליכא ממילא

יבוא שמא בבית אנפיליא ומדאסר לרחוב, בהן לצאת יבוא

ומיקריא לרחוב בה יוצאין אנפיליא ש"מ לרחוב בה לצאת

*** תענוגמנעל. ומשום כתיתי "בה" דאית אביי אמר

דקתני אע"ג odaכצ"ל, liihi `l `ilitp`e lcpqe lrpn cg`

'ekeשמא גזירה הוי וסנדל מנעל אלא טעמא מחד כולהו לאו

לרחוב בה יוצאין אין אנפיליא אבל ברחוב בהן לטייל יבוא

דאית כגון לבית מבית בה יטייל דלא וטעמא היא מנעל דלאו

ומדאמר בבית בה כשמהלך תענוג ליה ואית כתיתין בה

להתענג לאיניש ליה מיבעי דלא רבנן למדו 'ועניתם' רחמנא

*** קדוש. יום והאבאותו "אסיר" מי הכפורים ביום

*** עורכצ"ל. של באנפיליא ויוצאיןכאן מנעל מיקריא

קת' לכך לרחוב odaבה liihi `l `ilitp`e lcpqe lrpn cg`

dhinl dhinn `le zial zian `lואנפיליא וסנדל ומנעל

לרחוב בהן לצאת יבוא שמא הם טעמא מחד כאןכולהו

בגד של לרחובבאנפיליא בה יוצאין דאין מנעל מיקריא לא

דאין קתני ובברכות פסולה דחליצתה במתני' קתני ולכך

אין לרחוב בה יוצאין שאין דכיון לעזרה בה להכנס אסור

גללים. בה נדבק

הנפרם לכמהבמנעל העור את גוזרין מנעל לעשות כשבאין

להתאימו כדי לשניה אחת אותן ותופרין קטנות חתיכות

לשון בו שייך תפירות הרבה בו שיש וכיון רגל כף לצורת

הנפחתפרימה. שפירשנובסנ' כמו עניים של נעל הוא סנדל

אחד עור לוקחין אלא רגל כף בצורת אותו עושין ואין במשנ'

בו שאין וכיון רגלו בו ומכניס גליל כמין אותו וכופלין ארוך

אין הכפילה במקום אחת תפירה רק אלא הרבה תפירות

העור שנשחק פחיתה לשון אלא פרימה לשון בו שייך

עץ.שעםונפחת. בדקל.סיבקליפת הגדלין נעלבמוקחוטין

מאנפיליא יותר שבדרך האבנים מכאב הרגל על ומגן מלבד

דמתני'. בגד של

ד"ה מהםרש"י חליצה קיבל הוא וכו' שוטה הואה"ג

***בא"ד בידו. וקיבלה ברגלם שהיתה נעל שהיבםחלץ

הימנה "חליצה" ברגלהקיבל שהיתה נעל שחלץ כצ"ל

***ד"ה בידו. "וקיבול"וקיבלה ופחיתה וכו' הנפרם

בסנדל ***ד"הוקיבולמילתשייך וכו'נמחקת. בקב

שקורין "ידים" ***ד"הומשענת וכו'כצ"ל. בסמיכת

לתוכו "ומכניסן" כצ"ל.עור

כוונהתוד"ה בעי" תנא תנאצ"ל"ודקתני בעי ודקא

***בא"דכוונה וכו'. עד מוקיםדמדקת' כד לתוס' קשיא
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oiyyegהגמ' opifg `d opifg `lc `nrhליה קשיא wce`מאי

dpeek `pz iraשמא חיישי' דחזינן דכיון דאמרי' היינו הא

התנא דמלשון התוס' ומתרצין תנא, כדתני עדנתכוונו

כאחד שניהם נתכוונושיתכוונו שניהם דאפי' לגמ' משמע

הויא לא לחליצה נתכוונו שהם הוברר לא שם לעומדין אבל

הא בכך מה שחלצו חזינן אפי' לגמ' הוקשה לכך חליצה

נתכוונו. שלמצוה ברור היה לא שם לעומדין

ע"א עומדגמ'קג וחיברהבין הרבה בקרקע רגלו שדוחס

חיבורה שפירקה כמי היא והרי משם חלצתה והיא לקרקע

ל ודמי mipa`dושלפתה z` 'evlige'לבניין מחוברת שהאבן

אותה, ושולפין חיבורה מפרקים יושבוהם קצתבין שדוחס

האבנים, את ל'וחילצו' קצת מוטהודמי צידובין על שוכב

השתא כלל, דוחס ואינו בקרקע נוגעות רגליו כפות שאין

את ל'וחילצו' דומה שיהיה דא"צ לאשמועי' דאתא ס"ד

לה מתרץ ולק' לקרקע ויחברנה שידחוס וא"צ erle'האבנים

dirxkl qigcc*** הסומא. מן היאוהחול' רגילות

לפיכך רואה אינו הוא כי נעלו לסומא חולצין שאחרים

מצוה, לשם שחולצת ניכר שאין לסומא תחלוץ לא לכתחי'

הוי ולא שיורקת רוק רואה שאינו משום פירש והרמב"ם

eipta dwxie*** מגין. לא והאי מגין מנעולהאי לשון 'נעל'

על מגינה נעל אף שם נכנס אדם ואין הבית על שמגן הוא

שבדרך האבנים כאב את מרגיש בה המהלך ואין הרגל

האבנים כאב את מרגיש והמהלך מגן שאינו כל הילכך

ד"ה ע"א קא לעיל במש' רש"י ועיין נעל מיקרי לא שבדרך

פסולה.

לכרעיה למדחסיה צריך דחליץ מאן לדחוקהאי צריך

נעלו וחולצת באה והיבמה בקרקע ולחברה בנעל בכח רגלו

ל ודמי ושלפתה חיבורה שפירקה כמי `zוהויא 'evlige'

mipa`dחיבורם פירקו והם בבניין מחוברות שהאבנים

*** מוטהושלפום. בין יושב בין עומד בין ומשמעוהתנ'

וה"ק אתא דחיסה עומדדלעניין בקרקעבין רגלו שדוחק

יושב קצתבין מוטהשדוחק נוגעתבין רגלו כף שאין

רגלו לדחוק דא"צ לאשמועי' דאתא משמע כלל בקרקע

ומשני לכרעיהבקרקע, דדחיס ולעו' כיפףאימא שהמוטה

בהאי דכתיב דאע"ג תנא האי וקמ"ל בקרקע ודחסה רגלו

dzgwlפרשה izvtg `l xn`e 'cnre'אלא לעמוד א"צ

מוטה. אפי' יושב אפי' חליצה בשעת אבל שאומר בשעה

דכרעיה "לוחתא" על דמסגי מאן האי אמימר ואמר

להלך יכול ואינו נשתתקו או רגליו שנתהפכו מי כצ"ל

למרפקי עץ של לוחות לו ועושין ארבע על מהלך בעמידה

שבדרך, האבנים מן יפצעו שלא חליץרגליו נפלהלא אם

רגליו מרפקי שעל לוחות באותם תחלוץ לא יבמה לפניו

לעיל דתנן dxykואע"ג 'vilg dhnle daekx`d onבמי היינו

י רגלו 'מעל' נעלו וחלצה דכת' דכיון רגלו היאשנקטעה כולה

רגלו כף נקטעה אם או רגלו בכף או אופנים בשתי לחלוץ

רגלו שכף זה אבל רגלו "מעל" הוי דשוקו בשוקו תחלוץ

רגלו 'מעל' הוו לא רגליו מרפקי ארבע על ומהלך קיימת

ארבע על שמהלך בשעה שהרי רגלו מכף למטה אלא

לא הלכך למעלה עומדת רגלו וכף למטה משופעים מרפקיו

פירש ורש"י מרפקיו. על המולבשים לוחות בהנך חליץ

jzgp ikc `ed mzd dxyk dhnle daekx`d on opzc b"r`e

weyכף dil mw elbxרגל כף elbxבמקום lrn xn` `pngxe

i`d la` ewey epiidcשוקו קיימת ed`שרגלו lbx e`l.

הרגליםופריך "בסמוכת" כשרהוהתנ' חליצתה מאיכצ"ל

איהו בה דחליץ הרגללאו מרפקי הוו יעמוד שאם דכיון

דהשתא אע"ג בו לחלוץ כשר רגלו כף מעל כלו' רגלו 'מעל'

ומשני רגלו. מכף למטה רגליו מרפקי ארבע על שמהלך

וחליץ לאחר "לה" ודאידיהיב הרגלים סמוכת כצ"ל

חולץ שעומד אחר יבם הלכך היא דנכים דנעל נעל מיקריא

'מעל' קרויין רגליו מרפקי אין ארבע על שמהלך מי מיהו בה

מתחת רגליו מרפקי ארבע על מהלך שהוא דבשעה רגלו

מפרש הרמב"ם אבל בהו. חליץ לא איהו הלכך רגלו לכף

חליץ לא דכרעיה "לוחתא" על דמסגי מאן מייריהאי לא

שנתנו בנעל אלא רגליו שבמרפקי בלוחות לחלוץ שרוצה

לדחוס יכול אינו רגליו על עומד שאינו דכיון רגלו בכף ב"ד

המשך הויא דאמימר מימרא והאי חליץ לא ולהכי רגליו

דאמימר הראשונה diqgcnlלמימרא jixv uilgc o`n i`d

dirxklדפריך הא כ"כ שפיר אתי לא פירושו לפי מיהו ,

וכו' הרגלים בסמוכת דמתרץוהתנ' הא להוכן דיהיב

וחליץ חולץלאחר אחר שהרי נעל דמיקריא דאמרת דכיון

הא רגליו במרפקי כשהיא איהו בה יחלוץ לא אמאי א"כ בה

ר"ח פירוש ועיין לארץ רגליו במרפקי הסמוכה את דחיס

וכו'***שבתוס'. אובא בר דר"אלאו לדעתיה דאחלשו

דאמר והשתא ע"ב כה במו"ק כדמפרש כרעייהו ואיתהפוך

חליץר"א קיפוף בר ולאו חליץ אובא בר להוסיףלאו בא

לפניהם. יבמותיהם ויפלו אחיהם שימותו אחר עונש להם
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וכו' פרט בשנהרגלים לי תחוג זמנים שלש הל"ל

שיש מי רגלים לשון למידרש ש"מ 'רגלים' בלשון ְְִִַַָומדאפקיה

קבין. בעלי ולא רגלים קביןלו לבעלי חייביןפרט שאינן

ראיה בקרבן חייבין אינם עלו ואם הרגל בזמן לעלות

*** דמעלוחגיגה. מעל ולא רחמנא" "אמר כצ"ל.מעל

וכו'*** איסתוירא האי בהמהש"מ דרגל טריפות לעניין

שיחתך מקום בכל לפרסות הצמוד התחתון דחלק קאתי

ואיני א) סע' נה סי' יו"ד ושו"ע ע"א עו חולין (עיין כשרה

חלק הכל הקרסול ועד מהפרסות שמא הוא היכן עד יודע

כמין יש ששם ממש לפרסות סמוך עד רק דלמא או הוא אחד

ורגל הבהמה רגל כשפותחין אבל מבחוץ ניכר שאינו פרק

הארכובה מן הכא ומדתנן זעיר פרק כמין שם רואין האדם

דמעל מעל ולא רגלו מעל דמיקרי חליצה חליצתה ולמטה

איסתוירא האי הקרסולש"מ נחיתפרק ארעא ואיןעד

סוף ועד האיסתוירא דמן הרגל כף ובין בינו אחר פרק עוד

*** כשרה. שם שנחתך וכל הוא אחד חלק הרגל כלכף

כרעא הרגלדבהדי מכף כחלק מבחוץ האדם לבני שנראה

דמי שתחתככרעא פירקא ההוא טרפות לעניין לעולם

שם יש באמת שהרי פרק מיקרי לפרסות סמוך האיסתוירא

אם שם עד ורק הבהמה את כשפותחין שרואים כמו פרק

'מעל' דכתיב הא דיבמה חליצה לעניין אבל כשרה נחתך

רואין אינם ובנ"א רגלו כ'מעל' לבנ"א שניכר מה היינו רגלו

ומטה מהקרסול לפי' הרגל לכף שסמוך התחתון הפרק את

ועד מהארכו' ולכן הרגל כף עם אחד כחלק להם נראה

רגלו. כ'מעל' להם נראה הקרסו'

רגליו עשה "ולא" ***ת"ש רגליהכצ"ל. בין "ת"ש"

לישנא נמי" הכא ***מעליא"וגו' יוחנןכצ"ל. רבי אמר

וכו' בש"ס.שבע כמוהו ורבים דורשו זה מקרא שהביא אגב

פירושו'דאמר'וי"ג בעלוהכי בעילות שבע ר"י דאמר

היום באותו רשע דכולהואותו שכב' נפל 'כרע מדכת' ויליף

מפרש ור"י רגליה בין שמת הן מיתה לשון פשוטו לפי

לשון יעל גבי לכתוב רצה לא והמקרא הן בעילה דלשון

מעליא לישנא קרא ההוא אלמא שכב נפל כרע וכתב בעילה

אלא הוא כפשוטו לא נמי רגליה' 'בין דכתיב הא א"כ נקט

יעל נתכוונה בעילות שבע שבאותם כיון הוא. מעליא לישנא

לכך מיתה לידי הביאוהו והם להורגו שתוכל כדי לייגעו

מיתה לשון בעילות לאותם קרי מעליא בלישנא לדבר כשבא

*** היו. מיתתו שתחילת שכב' נפל קמיתהניא'כרע והא

לומעבירה אין ישראל את להציל בא דאפי' משמע מהכא

בדבר להציל יכול אם מעבירה נהנה שהוא בדבר להצילו

בביאה מייגעתו שהיתה אחר בדבר להציל יכלה ויעל אחר

כדכת' ותהרגהו וירדם חלב הרבה לשתות לו ונותנת אחת

דמקמיה daixwdבקרא mixia` ltqa dpzp alg l`y min

d`ng.

ד"ה "הא"רש"י פסולה וכו' ודאינמחק)הוא(אדתני

***ד"הדלאו דייקכצ"ל. "דלא" ר"מ נמי כצ"ל.סיפא

רגלו***ד"ה "לדחוק" ***ד"הלמדחסיה והתניאכצ"ל.

הרגלים ***ד"ה"בסמיכת" דחליץכצ"ל. לאו מאי

איהו כצ"ל."בה"

ונשאתתוד"ה ועמדה וכו' עומד וקטבין ע"א קח לקמן

***בא"ד ע"א. קלט לב"ב ראייתם הרחיקו ובגליון ע"ב

בספרי דדרשי' רצוהא פיסקא הללודב' דברים אין ועמד

בעמידה בספריאלא גירסתנו eixacאבל xne` oi`y cnln

dcinra `l`וחליצתו בעמידה דבריו מידי קשיא לא ולפי"ז

דגרסי התוס' לגירסת ואף בישיבה. הללואפי' דברים אין

בעמידה בישיבה,אלא אפי' חליצה בעמידה דבור לפרש יש

משמע לא לכתחי' היינו הספרי דדברי יהודה רב שפי' דמה

ביה למימר וליכא לה יליף מקרא דהספרי חדא כלל כן

בחיל קרי דהספרי ועוד `l`לכתחי' elld mixac oi`

dcinraיהודה רב תירץ לא דאכתי ועוד לכתחי' אמרת ואת

דמדקת' dhenכלום oia ayei oia cner oiaומוטה דיושב מש'

עומד. דלכתחילה קת' ובספרי דעומד דומיא לכתחי' אפי'

נמיד"ה קטיעה וכו' שהופכו "וכיון" רגל קרוי וכו' מאן

זה "וכענין" רגלו מעל "ביה" כצ"ל.קרינא

עליהד"ה להביאו בדברים שדלתו וכו' ומילתוהא כצ"ל

נמחק.להכריעו

ע"ב צדיקיםגמ'קג אצל היא mi`peyyפירש"ירעה

`id d`pd e`l jkld oz`pda wicv ytp dvwe miryxdולא

נפש דבעלמא מפרש הגמ' דהא ז"ל המורה דברי להבין זכיתי

טעמא היינו ביעקב אלא רשעים של בהנאתן לו טוב צדיק

זוהמא משום טעמא היינו וביעל דע"ז שמא ליה מדכר דילמא

בה. דעכו"םדמטיל שמא ליה מדכר ומילהדל' מילה ובכל

שם יזכיר עכשיו שמא הצדיק סבור מפיו הרשע שמוציא

שם ששמע על תעניות כמה לישב הצדיק ויצטר' שלו עכו"ם

וצער כבד למשא עליו נעשין דבריו וכל אזניו וטימא עכו"ם

*** דיבורו. שמסיים נחשעד שבא יצה"רבשעה עלהוא
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זוהמא בה הטיל הדםחוה במערכת המתערבב עכור נוזל

בה יהיה שתמיד כדי נתכוון והוא והנפש הגוף את ומטמא

יום בכל לו להבעל ותשתוקק הרישראיצה"ר על שעמדו '

זוהמתן פס' שבשעהסיני הזוה'. מן טיהרתן השכינה קדושת

מהעם אחד מכל נשפך הראשונות הדברות ב' את ה' שהקריא

שימותו סברו ובנ"י הזוהמא שתצא כדי נקביו מכל רב דם

יד) כ (שמות סיני במעמד דכת' erepieוהיינו mrd `xie

wegxn ecnrieונתרחקו דם מהם שנשפך `lראו exn`ie

zenp ot midl` epnr xaci l`e drnype epnr dz` xac dyn

לא להם משיב ומשה ממיתם מהם שנשפך דם סברו כי

אלא דמכם שפך mkiptלהורגכם lr ez`xi didz xearae

e`hgz izlalאתכם שמחטיאה זוהמא מכם להוציא כדי

תחטאו. בקל לא לאומעתה סיני הר על עמדו שלא עכו"ם

זוהמתן גדולהפסקה צדקת שהיתה חיים מקרית אחת נערה

ומאותה עכו"ם ע"י נאנסה גדולה בקדושה היה יומה ורוב

ירחם ה' העבירות אחר רודפת והיתה הרבה נשתנתה שעה

זוהמת כי הרב לו אמר זצ"ל הרב לפני אחיה וכשבא עמו על

ותקנתה הבעילה ע"י באחותו נכנסה הזה בגוי שהיתה הנחש

הדברות עשרת הלילה תיקון אחר שבועות ביום לשמוע

לביכ"נ אותה ולקחו וטהרה בקדושה שנכתב תורה מספר

קדמון מס"ת שבועות ביום קוראין שם כי בצפת אבוהב

משה ר' האר"י מגורי אחד (כתבו כתבו מי ידעתי לא קדוש

אחר לרדוף וחזרה זוהמתה פסקה ששמעה ואחר הי"ו) שומר

שהיתה הימים אותם על רב צער ונצטערה והטהרה הקדושה

הפסקה תענית פעמים ג' ועשתה היצה"ר אחר רודפת

תובב"א אתא קרית מעירנו מרבים שמים ירא לת"ח ונישאת

וצריכין זוהמתן פסקה לא גרים וכן צדיקים. לבנים וזכתה

לעיל. הנז' כסדר הדברות עשרת לשמוע

בו להלוך יכול שאין לגדול בנעלפרט שהולך כדרך מהר

*** המסולייםכמידתו. בלישנאסנדל לישני. תרי פירש"י

פירש awrקמא el oi`y zgtpd miileqnd lcpql hxtולפי"ז

בלשון פחיתה מצינו שלא וקשה נפחת, היינו מסוליים

סוליא לשון מסוליים דרש"י קמא דדלישנא וי"מ מסוליים.

סנדל דאיכא ועקב סוליא עם העשוי סנדל כלו' הוא

מסוליים קמא דללישנא וי"מ סוליא. ליה עבדי לא דמעיקרא

ע"ש כן ונקראת מרובה להליכה המיועדת חזקה נעל היינו

מצוי הרבה בה שמהלכין וכיון במסילה בה ועולין שמהלכין

שנפחת אחר בה לחלוץ באו שאם וקמ"ל עקבה שנפחת

פרש"י בתרא ובלישנא פסול. xwp`עקבה enewn y"r

miileqnוזהו עקב ללא נעליים נועלים היו מקום שבאותו

המסוליים לסנדל נעלפרט היינו דמסוליים מפרש והדר

עקב לו ע"ששאין היינו רש"י דקאמר מקומו שע"ש ויתכן

הוא ואיזה זה הוא מי תמהתי ובילדותי שבעירק. מוסול העיר

זצ"ל הרב מורי לי וסיפר סוליה לה שאין נעל שנועל

משבטי האפריקאים היו בתוניס בהמות שוחט שכשהיה

לבית עדריהם מביאים הבקר את שמגדלים הברברים

שיש נעל עוד נועלים היו נעליהם גבי שעל וראה השחיטה

ענוהו ע"ז וכששאלם כלל סוליה לה ואין עליון עור רק בה

על דורכת שהבהמה שפעמים לנעול, הבקר מגדלי דרך שכן

נעל אותו מניחים יפצעו שלא וכדי הילוכה כדי תוך רגלם

נתכוון שלזה אומר ואני שלהם. נעל ע"ג עליון עור שהוא

והיא מוסול שהיא מסוליים נקרא מקומו ע"ש כשאמר רש"י

ספר של האחרון בפסוק נאמר נינוה ועל כידוע דיונה נינוה

daxיונה dndae 'ebe da yi xy` dlecbd xird depipשהיו

מפני סוליה ללא נעל נעליהם על נועלים והיו בהמה מגדלי

דמסולים פירש ע"ב יד לקדו' הזקן ר"י ובתוס' הבהמה. מכת

עקב שנפחת עקב לה שאין לסוליה פרט ור"ל סוליה היינו

משאר גבוה שהוא הסוליה של האחורי החלק היינו הסוליה

גרסי' ולפי"ז עקבהסוליה לו שאין למסוליים ולאפרט

המסולייםגרסי' 'לסנדל' המדרשיםפרט גירסת ומ"מ .

היא עקבהקדמונים לו שאין לסולייס בספריפרט הוא כן

לדברים תנאים ובמדרש וחלצה ד"ה רצא פיסקא דברים

נעל היא וסולייס הנכונה הגירסה שהיא ונ"ל ט פסוק פכ"ה

אותה נועלין שהיו ולטינים יוונים מלוכה אנשי של

עשה ד"ה טז סי' בהעלותך תנחומא (עיין בארמון כשמהלכין

היו ולא סוליסה) לבוש לגבי נפק ה"א פ"ח יומא ובירוש' לך

סילאוס. היא שנעל מצאתי לטיני ובמילון עקב לה עושין

יוסף*** דרב קמיה קאי הוה לפניו,אביי ללמוד בבהמ"ד

שם לו היתה בבה"ד כשהוא יוסף לרב באה היבמה היתה אם

היתה לא לבהמ"ד לפניו שבאה השתא לחליצה מוכנה נעל

מאביי ביקש לכן לחליצה מוכנה נעל סנדלךלו ליה .הב

"אמר"*** מי .אמורצ"ללכתחי'

פסולה חליצתה חלצה ואם בו תחלוץ לא המוחלט סנדל

שיעורא ביה ולית דמי דמיכתת כמאן קאי דלשריפה כיון

רגלו. רוב את חופה שיעורא בעינן ובחליצה ע"א לה סוכה

מטמא*** המוסגר הביתבית בקירות הנוגע מתוכואת

ורובו, ראשו הכניס לא הנוגעמוחלטאפי' את מטמא

ומאחוריובקירותיו בביאה,מתוכו מטמאין וזה אפי'וזה
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כגון או הבית בקירות נגע ולא הקרקע על מהלך היה

דכתיב אפיריון ע"ג xibqdשהכניסוהו ini lk ziad l` `ade

axrd cr `nhi eze`אמר ולא הבית אל 'והבא' ומדאמר

הנכנס אבל ביאה דרך שנכנס דוקא ילפינן הבית אל 'והנכנס'

מחוטמו חוץ כולו נכנס ואפי' אחוריו דרך המנוגע לבית

גרע דלא טמא כולו נכנס אבל הוא, ביאה דרך דלאו טהור

בהו דכת' שבבית ziaaמכלים xy` lk `nhi `leכדאיתא

*** ע"ב. יז ס"דבשבו' המוחלטואי דמיבית כדמיכתת

קתני d`iaaאמאי oi`nhn dfe dfeכתיב לא דביאה בקרא הא

דכתיב מוסגר אלא מוחלט xibqdבית ini lk ziad l` `ade

axrd cr `nhi eze`לאו מוחלט אמרת אי ובשלמא

הבא קלה שטומאתו מוסגר ומה ק"ו ילפי' שיעוריה כדמיכתת

כדמיכתת מוחלט אמרת אי אלא כ"ש לא מוחלט טמא אליו

שיעוריה מיכתת דלא מוסגר דאדרבה ק"ו ליכא שיעוריה

דמי דכמכתת מוחלט אבל בית דאיכא אליו הבא את מטמא

*** בית. דליכא מטמא הביתלא את ונתצוהוונתץ הל"ל

ש"מ נתיצה אצל בית כתב ומדהדר בית כתיב דמקמי דבקרא

ביתלמידרש קרוי נתיצה בשעת אםאפי' נתיצה אחר

קודם כ"ש הלכך הבית אל כבא יטמא בעפרו אדם יתכסה

*** בית. קרוי לנתיצה שעומד אע"ג שיששנתצוהו מטלית

כזית "בה" שאין אע"פ שלש על שלש כצ"ל"בה"

ממנו עושה דעני אצבעות שלש על שלש הוי בגד שיעור

אותו ומשליכין חשיב לא מזה פחות אבל לבגדו טלאי

בו, נדבקת הטומאה אין חשיבות בו שאין וכל לאשפה

והיינו חשיבות בעלי אלא אליו לתפוס רוצה אין דהסט"א

ע"א נב בסוכה epnidדאמרי lecb exvi exiagn lecbd lkכי

להחטיאו. הסט"א אליו מתאוה כן יותר גדול שהוא ככל

מוחלטת*** לאו בתרמאי אזיל מיעוטא אמרי' ואפ"ה

אחר המיעוט ונמשך היא אחת חתיכה כולה אלמא רובא

פירורים כולה והוי שיעוריה מיכתת כתותי אמרת דאי הרוב

הוה לא אי רובא. בתר אזיל הוה לא מיעוטא ודאי פירורים

דמטלית מהא קשיא הוה לא רובא בתר אזיל דמיעוטא קתני

טמא דבגד מפורש בקרא דהא טימאתו לבית כולה שנכנסה

אזיל דמיעוטא דקתני מהא אבל היא, הכתוב וגזירת מטמא

אזיל הוה לא שיעור' מיכתת דאי קשיא ודאי רובא בתר

*** רובא. בתר איתקשמיעוטא "מי" מוסגרת א"א אלא

*** בגדכצ"ל. קרוי שריפה בשעת ששרפוהואפי' אחר

את מטמא שלש על משלש שנעשה עפר ממנו הכניסו אם

*** נשרף. לא ועדיין לישרף עומד אם וכ"ש אמרהבית

ואם "בו" תחלוץ לא וכו' "המוחלט" סנדל וכו' רבא

כצ"ל.

ד"ה אלהירש"י את גנבת למה כוכבים דעבודת שמא

ע"ז של שם לבן הזכיר שלא משמע הדברים דמפשט תימה

עמו ידבר שלא ה' הזהירו יזכירנו שלא בשביל שהרי שלו

וא"כ ליעקב שאמר כמו ה' הזהרת קיים והוא רע עד מטוב

ע"ז שם הזכרת זה אין אלהי את גנבת למה לבן שאמר מה

***ד"ה שמו. פירש לא שהרי וכו'שלו אלא גרסי' הכי

"וגו'" ושרף דכתיב ***ד"הדמי עבודתכצ"ל. של

למקום ממקום אותו כשמסיעין ברגליו וכו' דאיכוכבים

לחליצה. ופסול להילוכא הוי לא תמיד ברגליו אותו נותנין

"ולהילוכא"***ד"ה הואיל נמי וכו' כשרה חליצתה

***ד"העביד מיכתתכצ"ל. וכתותי וכו' תקרובת של

כצ"ל."שיעוריה"

עקבתוד"ה רוב "בחופה" סגי לא הכא אבל וכו' שאין

כצ"ל.

בירוש'ד"ה וכו' לפנינוהמסוליים ושם ה"א פ"ח יומא

qileqבא"ד*** לגמ'. בפירושנו ועיין חכמהה שעשתה מה

וכו' לראשה ע"יעטרה או ה' ליראת להגיע הן דרכים ב'

או חטא יראת לידי ומביאתו בתורה הרבה שיתעסק חכמה

בו נדבקת השכינה עצמו וישפיל עניו שיהיה שע"י ענוה ע"י

טו נז בישעיה כדכתיב חטא ירא `oekyונעשה yecwe mexn

gex ltye `kc z`eלהגיע יבחר אם כי שוות דרכיהן ואין ,

שכשיגיע עד הרבה לעמול יצט' החכמה ע"י ה' ליראת

להגיע יבחר אם אבל ה' היראת אליו תבוא החכמה לפיסגת

תבוא הענוה במידת עבודתו בתחילת מיד ענוה ע"י ליראה

והיינו ה'. יראת לראשהאליו עטרה חכמה שעשתה מה

כשיגיע רק כי לראשה עטרה היראה את עשתה החכמה

ה' יראת אליו תבוא החכמה לראש עקבהאדם ענוה עשתה

ה'.לסולייתה יראת ימצא הענוה חכמהבתחי' ראשית דכת'

ה' רקיראת ה' ליראת יגיע ומשמע ראש לשון 'ראשית'

בחכמה רמה למעלה דהיינו החכמה לראש וכתיבכשיבוא

ה' יראת ענוה הענוהעקב עבודת ובתחי' בעקב רק כשהוא

*** ה'. ליראת "לסולייתה"יגיע עקב ענוה כצ"ל.עשתה

שלד"ה "שמאחוריו" בנגע נגע אם פי' מאחוריו מטמא

דקתניבית דהא לפרש אפשר eixeg`nהיה `nhn hlgende
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מבחוץ המנוגעת באבן נגע ואם מבפנים בבית נגע שצמח

דקתני הא ע"כ ולפי"ז בפנים, דהנגע אע"ג xbqendטמא

ekezn `nhnבאבן ונגע ידו הושיט או לבית נכנס אם היינו

כלו' טמא, אינו מבחוץ בה נגע אבל טמא מבפנים המנוגעת

וקאמר מבפנים בבית שצמח בנגע מדברת הברייתא

מאחוריו בנגע נגע פי' 'מאחוריו' אפי' מטמא דבמוחלט

התוס' אבל 'מתוכו'. בו שיגע עד מטמא אינו ובמוסגר

דקתני דהא eixeg`nמפרשים `nhn hlgendeנגעהיינו אם

בית של "שמאחוריו" מבחוץבנגע הבית בקיר שצמח נגע

דקתני הא ולפי"ז טמא, הנגע במקום המנוגעת באבן יגע אם

ekezn `nhn xbqendהנגע צמח אם מטמא המוסגר היינו

מטמא. אינו בית של מאחוריו צמח אם אבל בית של מתוכו

לר"י בלאומספקא שמתוכו בנגע נגע אם המוסגר בבית

מצדביאה המנוגעת באבן ונגע בפנים הנגע צמח כגון כלל

הבית בנגיעהחוץ דמטמא דמוחלט כאחוריו חשיב אי

טמא המנוגעת באבן ונגע מבחוץ בקיר נגע שצמח מוחלט

בבית נגע שצמח מוסגר אף לבית ביאה בעי' לא אלמא

ולא המנוגעת באבן נגע דהא טמא מבחוץ באבן ונגע ָמבפנים

לבית, ביאה היינובעי' דמוסגר ומתוכו גרע שמא או

לבית דקתנישנכנס 'ekezn'הא `nhn xbqendנכנס היינו

טמא. אינו מבחוץ בה נגע אבל באבן שם ונגע הבית לתוך

במגע מיירי לא הברייתא של ו'מאחוריו' 'מתוכו' ודאי כלו'

בית של מתוכו שצמח נגע אלא שמאחוריו ומגע שמתוכו

שמא לר"י מיספקא מיהו בית של מאחוריו שצמח ונגע

של מתוכו בו יגע וגם בבית יצמח שהנגע תרתי בעי' במוסגר

בו יגע ואפי' בבית הנגע שצמח במה סגי דילמא או בית

בתוס' לפנינו הגירסא יטמא. נמי בית של שמאמאחוריו או

לבית "כולו" שנכנס היינו דמוסגר ומתוכו והואגרע

טמא כלל נגע דלא אע"ג לבית כולו נכנס דאי גמור שיבוש

d`iaaדקתני oi`nhn dfe dfe'התוס דקאמ' הא ועוד

כולובקונכדפירש שיכנס בעי' דלא איפכא פירש בקונ' הא '

גרסי' אלא לביתלבית, שנכנס היינו דמוסגר כלו'ומתוכו

ונגע. ידו הכניס או לבית מקצתו כנגענכנס דריש ובת"כ

והאי מאחוריו מטמא ואין מטמא מתוכו בבית לי נראה

כתיב במוסגר ליקרא 'נראה מדכתיב מתוכו דדריש כיון

ולאבבית' מטמא הבית בתוך הנולד דנגע שדורש משמע

מאחוריו רקהנולד נראה שהנגע היינו בבית' לי 'נראה

'מתוכו' מטמא מוסגר ולפי"ז בחוץ לעומד ולא בבית לעומד

שיולד אלא הבית מתוך בנגע ויגע ידו שיכניס הכוונה אין

שיכנס בעי' דלא מבחוץ בו נגע ואפי' בית של בתוכו הנגע

ידו. יכניס או בפנים

חשיבד"ה לעיל והתם מטמאין כולן שאין מה וכו' כיון

בהדייהו 'מטמאמצורע דקתני מקום דכל כלל קשיא לא

המטמא מצורע אבל המת דאהל שבעה טומאת היינו באהל'

והיא בית' 'טומאת אלא אהל' 'טומאת מיקרי לא הבית את

(ויק' במצורע דכתיב הערב עד טומאה דהיינו קלה טומאה

מו) axrdיד cr `nhi eze` xibqd ini lk ziad l` `ade

כתיב המת באהל אבל ליה יהיב ערב וטומאת ליה קרי בית

יד) יט zray(במד' `nhi ld`a xy` lke ld`d l` `ad lk

miniשתירץ ומה ליה. יהיב שבעה וטומאת ליה קרי אהל

יהודה מטמארב האילן תחת עובר דאפי' חמור מת דמ"מ

האילן שתחת מה כל קתניבאהל דבמתני' מידי תירץ לא

oi`nhn olek oi`y dn ld`a `nhny zn odn dlrnlמשמע

כלל. באהל מטמא אינו דמצורע

וכו'ד"ה והא(ע"ב)סנדל שיעוריה דמיכתת קאמר מאי

גניזה ***בא"דטעונה לה. שרפינן ולא שלימה איןכשהיא

מזה גדול "שיעוריה" ***בא"דכתותי לאכצ"ל. מדרבא

למיפשט האבעי מדרבא לר"ל למיפשט מצי היכי תימה

אחריו. הרבה היה רבא

ע"א לכבודוגמ'קד העשוי זקן ואחריםושל לתכריכין

ימותו, שמא מילתא סימנא משום בהם להלך שלא מקפידין

ופריך עביד. להילוכא לאו לכבודוהלכך העשוי זקן מ"ש

עביד להילוכא בודלאו להלך שלא דינאשמקפידין דבי

עביד להילוכא לאו אדם,נמי בו יהלך שלא מקפיד שב"ד

עליהומשני קפיד מי דינא דבי שלוחא ביה מסגי אילו

אשלוחאדיינא מ"מ אדם בו יהלך שלא קפיד דדיינא אע"ג

כו"ע לכבודו העשוי דזקן אבל עביד להילוכא הלכך קפיד לא

בו. להלך שלא קפדי

כשרהבמש' חליצתה בלילה חולצתחלצה לכתחי' אפי'

עיין תנינא סתמא לילה אי דקאמר בגמ' כדמוכח בלילה

שם, פוסלבפירושנו כשרהור"א חליצתה בדיעבד אבל

פסולהמדאורי'. חליצתה הויאבשמאל לא בדיעבד אף

ימין ברגל אלא חליצה דאין רבנן לה ילפי דמגז"ש חליצה

פסולה חליצה דתיהוי רבנן אמרי ומ"מ בגמ' כדמפרש

דאתי חליצה אינה בה אמרי' ולא האחין על לפוסלה

ימין, בחליצת מכשירלאיחלופי דליתור"א לכתחי' אפי'
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ור"א קאמר פסולה נקט דת"ק ומשום גז"ש האי ליה

כל אלעזר'מכשיר'. צ"לרבי זו .אליעזרשבמשנה

"מקישינן"גמ' סבר 'מקשינן'דמר אבל מקיש לשון כצ"ל

העמוד. בכל וכן מקשה לנגעיםלשון ריבים מקישינן

רוצה אינו והוא להתייבם רוצה שהיא הוא ריב חליצה

ריב וליכא להתייבם רוצה אינה נמי היא אם ולפי"ז לייבמה

דסבר משום דטעמא למסקנא אבל בלילה, אפי' חולצת

אין לחלוץ רוצין שניהם אפי' דמיא דין כתחילת חליצה

*** בלילה. לנגעיםחולצין ריבים מקישינן לא דכו"ע לא

בזה מודה ר"א דיןלר"אדאיאפי' גמר אפי' מקישינן

לא נמי ע"אבלילה לב בסנהד' קתני oipcוכי zepenn ipic

dlila oixnebe meiaדין גמר אף ואמר ר"א פליג לא אמאי

חליצהביום. סבר החליצהמר דמיאמעשה דין כתחילת

דהיינו אחר דין הוי אליו ומדברין לו קוראין שהדיינין דמה

וכשעומד אליו ומדברין לו קוראין שייבם דבשביל דיבום דין

מתחיל ואח"כ דיבום דין גמר הוי לקחתה חפצתי לא ואומר

דין תחי' הוי החליצה דמעשה נמצא החליצה דמעשה דין

חליצהחדש, סבר החליצהומר דמיאמעשה דין דמהכגמר

או ירצה אם ליבום או הוי אליו ומדברין לו שקוראין

דין גמר הוי החלי' דמעשה נמצא ליבם ירצה לא אם לחליצה

דהיינו דין תחי' איכא דין בכל וי"מ וגו'. זקני לו וקראו של

איכא ובחליצה הדיינין פסק דהיינו דין וגמר הצדדין טענות

טוענת היא הצדדין טענות `daרק `l 'ebe inai o`n dxn`e

inaiטוען dzgwlוהוא izvtg `lהדיינין פסק ליכא אבל

חולץ רוצה ואם מייבם רוצה אם היבם בידי נתון שהפסק

פליגי דמיאובהא דין כתחי' חליצה הצדדיןמ"ס דטענות

ליכא דדיינין דין פסק הכא דמיאאיכא דין כגמר ומ"ס

דחליצה. דין גמר הוא היבם של דפסק

וכו' רב אמרכמה דשמואל ס"ד גובריהשתא רב כמה

'כיחידאה' החכמיםדעביד שרוב יחיד תנא כדעת כלו'

מקשה לכך ואלילה ואיחידי אמוק אכולהו וקאי עליו חולקין

ליה קשיא וכו'לשמואלמאי מוק אמראי דשמו' ומתרץ ,

'ביחידאה' דעביד גובריה רב דעבידכמה הא בשלמא

למיעבד ה"ל לא ביחידאה דעביד הא אלא ניחא ולילה במוק

*** ג'. דבעי כת"ק דהלכתא מוקהכי אי "ליה" קשיא מאי

*** "תניא"כצ"ל. סתמא מוק סתמאאי לילה אי

אמר"תנינא" בבריי' ליה דקת' מוק גבי גביתניאכצ"ל

אמר במתני' לה דקת' רש"י.תנינאלילה גירסת היא איוכן

תנינא סתמא אלאלילה אכשר לא דמתני' לימא וא"ת

לישנא כדמשמע ykבדיעבד dzvilg dlila dvlgוהיינו '

לגמ' לה דקים וי"ל בלילה, לכתחי' עביד היכי לשמואל דק"ל

שפירשנו וכמו לכתחי' אפי' בלילה חליצה מכשיר דת"ק

*** ק"לבמש'. קא יחידי ל"גאלא דשמואל ובמילתיה

'd`cigik'אלא'd`cigia'*** ביחידי. עביד היכי

לה קת' הסנדלרדיחידאה ור"י ר"ש לה תנו דתרי אע"ג

עלייהו פליגי חבריא וכולהו דרבנן דכיון יחידאה להו קרי

וי"ג חשיבי, להכיחידאה קתנו שפיר.דיחידאי וניחא

ביחידי*** במוק שחלץ ב"א ישמע' רבי את ראיתי אני

שלובלילה בדורו שהיה יוסי ברבי ישמע' רבי מדהוצרך

ביחידי במוק חולץ ב"א ישמע' רבי את שראה להעיד רבי

וביחידי במוק חולצין דאין הלכה לפסוק שבאו ש"מ ובלילה

ועל לאסרו, הסכימו שלפניהם שבדור החכ' שכל לפי ובלילה

ברבי ישמע' מרבי בלילה דחולצין סתמא רבי דקת' הא כרחך

אע"ג כן לשנות רבי למד ב"א ישמע' רבי את שראה יוסי

מעשה גדול רבי דסבר עליה פליגי החכ' דכל רבי דידע

חבריו כל ע"י בביהמ"ד שנשנית מהלכה יותר יחיד שעשה

זו ברייתא מסדר במוק דחולצין סתמא בבריי' דקת' הא וכן

חולקין החכ' דכל דידע אע"ג כן לשנות למד ב"י ישמע' מרבי

שנשנית מהלכה עדיף יחיד שעשה מעשה דסבר עליו

וכההוא כרבי בזה פסקי' לא אנן אבל החכ', כל ע"י בביהמ"ד

שנא' החכ' רוב אחר אלא הולכין אין לן דסבירא בריי' מסדר

zehdl miax ixg`שמוא עליו תמה עבידלכך היכי ל

שחלץכיחידאה. אלישע בן ישמע' רבי את ראיתי אני

ובלילה ביחידי היהבמוק יוסי ברבי ישמע' שרבי כיון תימה

וי"ל יחידי, אלישע בן ישמע' רבי היה לא א"כ וראהו שם

לי מה אחד לי דמה יחידי ליה קרי שלשה שם היו שלא כל

ראהו יוסי ברבי ישמע' דרבי ועוי"ל ב"ד, אינן הא שנים

ממש. שם עמו היה ולא מרחוק

רגל יליף לא "אליעזר" ***ורבי ר"אכצ"ל. והתניא

וכו' מנין ממצורעאומר אזן אזן שיליף בשביל וכי תימה

מרבותיו קבל אזן אזן נימא ממצורע רגל רגל נמי יליף

לו אומרין שחבריו כיון וי"ל קבל. לא רגל רגל לדרוש

וס"ד ליה מהימני ודאי רגל רגל לדרוש מרבותי' שקבלו

קיבל שלא משום לא ממצו' רגל רגל יליף דלא דהא השתא

דאיכא ממצו' למילף דליכא דסבר אלא קיבלו חבריו דהא

פריך לכך וכו' ארז עץ טעון שכן למצו' מה לאלמיפ' ור"א

ממצו רגל רגל שכןיליף למצו' מה למיפ' דאיכא דסבר '

וכו' עץ וכו'טעון מנין אומר ר"א פריךוהת' דלא ש"מ
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ומסיק וכו', למצו' מופנימה אזן אע"גאזן ולכך צדדין מב'

ילפי' למיפ' מופנידאיכא לא רגל וכיוןרגל אחד מצד אלא

פרכינן. למיפ' דאיכא

ד"ה ומיוחדרש"י בב"ד" "שהוא סנדל נמי דינא דבי

***ד"ה שגובהכצ"ל. הוא דין וחליצה וכו' לנגעים

להכתובתה ואין חולצת הקדו' מן יבמה דהא דוקא לאו

ולא הוא, דין לאו דידה דחליצה דבריו לפי ונמצא כתובה

בחליצ' דכת' משום לפרושי ה"ל אלא כן לפרש לרש"י היה

'dxryd' eznai dzlre'דכת הוא דין חלי' heye'ש"מ mihtey

jixry lka jl ozz.מיבעי ד"ה ע"א קא לע' בתוס' זה וכעין

בסנהד***ד"ה "מקראי" דנפק"ל דמיא דין 'כתחי'

***ד"ה סתכצ"ל. לילה ***ד"ה"אי" כצ"ל. וכו'' לא

חדאבל אלא "דליכא" לא בפר'"דחליצה" ר"ל כצ"ל

***בא"ד הוא. מופ' לא הל' רגלו חד אלא ליכא וקס'חליצה

"אליעזר" ***ד"הרבי הבא. בדיבור וכן לאכצ"ל וכי

ומשיבין למדין אחד מצד מופנה איכא פירכא מאי מופני

היא. טעות המדפיסים שמחקו מה

לשעברתוד"ה קרא אית ופרי' וכו' הפסוקמר וכי בתמיה

מה ללמדנו באו הפסוקים הלא בדיעבד הדין מה ללמדנו בא

***בא"ד לכתחי'. טעותהדין שהוא שהקשהדומה דאחר

תירץ לשע' דין oicאית mpicy 'ila epce erh m`y oipn `l`

'ebe ehtye l"zדלית אמרת ואת הוא לשעב' דין אכתי הא

לשעב'. "אית"קרא בלילה אגומ' שפיר פר' דלא ועוד

לשעב וגומ'קרא ביום שדנין מנין כשאמר מתחי' ר"ל כצ"ל '

בלילה וגומ' ביום דנין הא לשעב' דין אית פרי' מאי בלילה

הוא. קראלכתחי' "אית" וכו' איפכא גרסי' כצ"ל.אלא

אימורד"ה "למימר" מצי הוה תניא סתמא מוק כצ"ל.אי

לר"יד"ה וקש' וכו' פע'אמר כמה שהוזכר יהודה ר' הוא

לקמן דקא' והא הזה בפרק ר"יבתוס' דפירש הואולמאי

***בא"ד ר"י. בלשון בתוס' הרגיל יצחק יוסיר' רבי גם כי

רבי לפני ויושב כפוף היה קיים היה אילו מפניאביו לא

שהכל אלא מרבי גדול יוסי רבי דאדרבה ממנו גדול שרבי

***בא"ד הנשיא. לפני ויושבין אלישעכפופין בן

רבי כצ"ל."שראהו"

ע"ב "אליעזר"במש'קד ר' "לו" ***אמר ככהכצ"ל.

`aekir dkk`edהמן מדא' וילפי' ע"א יד וקדו' ע"א ה יומ'

ט) ו (אס' yi`lלאחשו' dyri dkkענהו xacואחשו' ltz l`

zxac xy` lknמכל דבר תפל אל לכן 'ככה' שאמרת כיון

*** הוא. עיכובא דככה דברת שנחלץאשר שאינוהחרש

וכן דעת בו שאין כשוטה ודינו מדבר ואינו החרשתשומע

מספקאשחלצה היא וכשוטה מדברת ואינה שומע' שאינה

דעת ברי דלאו ואינהו דעת בעיא חליצה דדלמא בחליצתן לן

לא יבום מה ליבום הוקשה חליצה דל' או כלום חליצתן אין

כשרה וחליצתם כן חליצה אף דיבמה ולא דיבם לא דעת בעי

ובפירושנו לעלמא לאשתרויי ה"מ ע"ב קב לעיל בגמ' (ועיין

הלכך פסולהשם) האחיםחליצתה מן אחד בא אם כלו'

שחלצה בחרשת וכן החרש לה שחלץ אחר ליבמנה הפקחין

ייבמו דלא אמרי' ליבמנה אחר אח בא אם האחים מן לאחד

עלה וקיימי היא חליצה ראשונה וחליצה דעת בעי' לא שמא

אמרי' לשוק לינשא באה ואם יבנה לא שוב בנה שלא בכיון

לאו ראשונה וחליצה דעת בעיא חליצה שמא תנשא לא

כלל. תקנה לה אין הל' היא לקטןחליצה אע"גוחולצת

אפי' ויכולה בפרשה כתיב דאיש כלום חליצתה אין דמדאורי'

שנחלץ חרש בהדה דמיתנו תרתי להנך דמיא ולא להתייבם

או להתייבם יכולות אי דאורי' ספיקא דהוו שחלצה והחרשת

אינה הל' בגדול כגט קטן חליצת דעשו ר"מ סבר מ"מ לא

וכו' בנה שלא בכיון עלייהו קיימא דמדרבנן להתייב' יכולה

נ"ל. כך לשוק ותותר גדול לאח שוב לחלוץ יכולה אבל

נינהו דיעה דבני וחרשת בחרש לה מוקמי ינאי רבי דבי ובגמ'

דלא וטע' שגדלו אחר שנתחר' מדברין אבל שומע' שאינם

מפי לשמוע שצריכין נינהו קרייה בני דלאו משום חלצי

*** דברי'. על ולחזור משתגהדיינין תחלוץ שחל' 'קטנה

דאיש כלום קטנ' חליצת דאין להתייב' אפי' יכולה ומדאורי'

תתייב' לא מדרב' מיהו לאיש אשה ומקישי' בפר' כתיב

ותנשא שוב ותחלו' שתגדל עד ותמתין בגדו' דמיחלפא

*** לבינהלשוק. בינו שחלץ" "באחד ע"בומע' קה ובגמ'

לבינהגרסי' בינו "שחלצו" "שחלצה"ובירוש'מע' מע'

לבינה הנכו'.בינו והיא ברי"ף הוא וכן

נינהומ"טגמ' קרייה בני דלאו משום מיירילאו ומתני'

הוא דמדבר ואע"ג כשוטה דאינו ונתחרש שומע שהיה במי

שהדיינין צריך דהא הוא קרייה בר לאו שומע דאינו כיון

אבל ורקקה חלצה דת' והא אחריהם יחזור והוא יקריאוהו

לקרוא ויכולה חרשת שאינה במי כשרה חליצתה קראה לא

מעכבתו. בילה אין לבילה הראוי בניוכל דלאו משום לא

נינ כךדעה שנולד מדבר ואינו שומע שאינו בחרש ומתני' '

*** כשוטה. ואמרהודינו באמר "שאינן" מתני'לפי כצ"ל
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dleqtדקת' dzvilg dvlgy zyxgde ulgpy yxgdלאו טע'

שומעין שהיו וחרשת דבחרש נינהו דיעה בני דלאו משום

ואמרה באמר דאינן משום אלא לדבר ויכולין מיירי ונתחרשו

אחריו לחזור יכולין ואינן להן המקריא את שומעין שאינן

הדיינין. להם שיקריאו צריך בעצמן לקרות יודעין ואפי'

שלחו*** "בו" מעכבת כצ"ל.בילה

ליה שבא"ישלחו דשמואלתנאים היהלאבוה הוא אף

מצוה***תנא. במקום דכיוןומה חליצה שאחר רקיקה

לרוק מצ' אין חלצה לא אבל לרוק עליה מצוה שחלצה

למי' תעכבדאיכא בעיר נמצא שהיבם כגון לרוק יכולה אם

לא למוצאו אפ' ואי היבם הלך ואם החליצה את היריקה

החליצה את היריקה אאימוריםתעכב דהוה חלבמידי

הקרבן של ליתנהווכליות אבדודכי או מעכבינטמאו לא

הקרבן אכילת מעכבת הקטרתן איתנהואין מעכביוכי

הי כך היא, אחת מצוה אימוריו והקטרת הקרבן הדאכילת

מעכבת ורקיקה היא אחת מצוה ורקיקה דחליצה לומר לנו

ואעפ"כ לרוק, שיכולה במקום החליצה לאאת ר"ע אמר

ורקי'מעכ' לעצמה מצוה חליצה אלמא החלי' את הרקיקה

לעצ', איפסלאמצוה מצ'מאחין במקום שלא כשירקה כצ"ל

אין שמא חדא תרתי למי' דאיכא חליצה אחר שלא דהיינו

יריקה אבל בכתוב המפורש כסדר חליצה אחר אלא יריקה

חשיבא אמרת אי אפי' ועוד היא כלום לאו חליצה שקודם

קאי לא הלכך חליצה ממצות חלק היריקה אין הא חליצה

לו כשחלצה (דבשלמא יבנה לא שוב בנה שלא בכיון עלה

רגלו הושיט שהוא ושלה שלו פעולה זו היתה הרי נעלו

היא יריקה אבל בנה שלא כיון משום בו יש הל' לחליצתה

האחין. על תאסר ולמה מידי) עביד לא והוא ואלאירקה

ירי'לר"א אלמא החלי' את מעכבת דיריקה במתני' דאמר

בכיון עלה קיימי נמי לבד ביריקה הל' הן אחת מצ' וחליצה

מאחין ואיפסלא וכו' בנה דבריםשלא שני חליצהוהא

היבמההמתי'ויריקה בר"שנינהואת אלעזר רבי ואשכחן

זהדסבר בלא זה מעלין אין המתי' דברים סברשני ואי

חלי', בלא ביריקה תאסר למה בר"ש אלעזר כרבי ר"א

תיפסל ולא מהניא לא נמי יריקה בלא חליצה א"כ לי וקשיא

לא לבדה בחליצה דלר"א לומר הוא ותימה האחין על

זב"זמיפסלא. מעלין להחשיבהאין כגון מעלה עושין אינן

וי"ג הלחם, שתי את לקדש או זב"זכחלוצה מועילין אין

ואתי כו סי' אשכנזי בצל' רבנו ובשו"ת כאן ברשב"א הוא כן

טפי. וכו'שפיר דתנ' כרבי כרביאלא סבר ר"א אלא כלו'

על מיפס' לבדה בירי' הלכך זב"ז מעלין המתי' דברים דשני

וי"מ כרביהאחין, אתיאאלא דשמו' לאבוה ליה דשלחו הא

ואין כו, סי' זצ"ל אשכנזי בצל' רבנו בשו"ת הוא וכן כרבי

אלא דמתני' כר"א אתיא דלא לומר לגמ' הכריחה דמי נ"ל

זב"ז, מועילין המתי' דברים דב' כרבי סבר דר"א נימא כרבי

לגמ' קש' מאי מעיקרא דבריםועוד ב' והא לר"א אלא

זב"ז מועילין אין המתי' דברים וב' נינהו ר"אהמתי' הא

ועוד דמתני', אליע' רבי על קש' ומאי הכי דאמר הוא בר"ש

אמר כר"ע לאוקמי בעי דכד מדייק אני הגמ' `nili`לשון

'r"x'אמר כר"א לאוקמי בעי `xfril'וכד iaxl' `l`e

משמע דהוה 'רבי' אלא או 'לרבי' אלא קאמר לא והשתא

אלא נאמרה רבי לשיטת הוראה 'iaxk'ההיא `l`משמע

בר"ש אלעזר כרבי ולא זב"ז דמעלין סבר כרבי ר"א אלא

מעלין. אין עצרת'דתדאמר היוכבשי השבועות בחג

יחד אותם ומניפים לחם שתי ועמם כבשים שני מביאין

ציבור שלמי לשם אותן שוחטין היו ואח"כ חיים כשהכבשים

כהנים לאכילת והלחם הבשר הותרו ואז דמן את איןוזורקין

הלחם בשחיטהבהנפהמקד' עםאלא הניפן שכבר אע"ג

הגוף קדושת קדוש להיות הלחם קדש לא מחיים הלחם

מתרו' נקנה שהרי בו יש הגוף קדו' אלא ולינה ביוצא ליפסל

הכבש'. את שישחוט עד לשמןהלשכה שלמישחטן לשם

לשמןציבו' דמן ציבווזרק שלמי הלחםלשם קדש קדו''

אחת קדושה לו שירדה באכילה ויותר ביוצא שיפסל הגוף

וקדו' ביוצא פוסלתו והיא שחיטה דהיינו עבודה מתחילת

באכילה מתירתו והיא זריקה דהיינו עבודה מסוף שניה

לשמןלכהנים, "דמן" וזרק לשמן שלא כצ"ל"שחטן"

הלחם קדש דהיינולא העבודה שמתחי' כלל הגוף בקדו'

ללחם קדושה ירדה ולא לשמן הכבשים נעשו לא השחיטה

לשם נשחטו שלא כיון לשמן דמן זרק דלבסוף אע"ג כלל

ומה הוא ציבו' שלמי של דם לאו שזרק דם הרי ציבור שלמי

ציבו', שלמי לשם בזריקתו שנתכוון לשמןיועיל שחטן

לשמן שלא דמן עבודהוזרק מתחילת קדושה ללחם ירדה

זריקה דהיינו עבודה מסוף לו ירדה ולא שחיטה קדושדהיינו

ביוצא ליפסל קדוש ליה דמשויא היא דשחיטה ביוצא ליפסל

כדבעי נשחט קדושוהרי דזריקהואינו באכילה ניתר להיות

כדבעי דמו נזרק לא והרי באכילה דמתירתו רביהיא דברי

דלהתרת וזריקה שחי' כגון המתי' דברים ב' לרבי אלמא

לשמן שחטן שהרי זב"ז מעלין ויזרוק שישחוט צריך אכילתו

היורדת קדושה אלא הכא דליכא לשמן שלא דמן וזרק
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כיון ביוצא, ולאוסרו הלחם את לקדש מהניא מהשחיטה

דשני סבר הוה אי ויזרוק שישחוט צריך אכילתו דלהתרת

זרק ולא לשמן דשחטן וההוא זב"ז מועילין אין המתי' דברים

איסור לענין דאף אמר הוה כלל שחט שלא כמי הוי לשמן

כאן אין אכילה להיתר שחי' כאן דאין דכיון קדש לא יוצא

יוצא. לאיסור עדשחי' קדוש אינו לעו' אומר בר"ש ר"א

לשמן דמן ויזרוק לשמן המתי'שישחוט דברים ב' דסבר

*** זב"ז. מקדשין "פסלא"אין לא רקי' ר"ע אמר ומי

פסלא. לא לבדה רקי' דלר"ע אסיקנא לעיל כצ"ל

ד"ה מעשהרש"י "שהוא" דבר ***ד"הכל החרשכצ"ל.

כשר אח במקום לפוט' פסולה חליצתו אישחלץ תימה

ואי פטו' אינה נמי אחר אח ליכא כי אפי' הוא דעת בר לאו

ואפי' מעכבת דקריאתו אמרי' הא הוא קרייה בר דלאו משום

***ד"ה אחר. אח ליכא פסולהכי חליצ' שחלצה וחרשת

היא ***בא"ד"אפי'" ביבוםכצ"ל. אלא תק' לה ואין

חרשת אבל ביבום אלא תקנה אין דעלמא לחרשת ר"ל

שכבר בחלי' ולא ביבום לא תקנה לה אין חלצה שכבר

***ד"ה מיבום. "ומפרשי"נפסלה ינאי רבי דבי והאמרי

***ד"הטעמא האומרכצ"ל. "התם" דקת' וכו' חליצתה

***בא"דהרי בראויכצ"ל. מעכבא לא דקרייה אע"ג

מעכבת ראוי ומילתבשאין ***ד"האבלכצ"ל נמחקת.

"יבם" לפני שרקקה כצ"ל.יבמה

וכו'תוד"ה גבם על עומדים שב"ד וי"ל וכו' אמרי והא

שהקשו מה הקושיות, ב' תירצו rh'בזה i`d i`pi iaxl l"pn

edpip dric ipa e`lc meyn `nlcבני דלאו משום אי תירוצו

היא בב"ד חליצה הא פסולה' 'חליצתה קת' אמאי נינהו דיעה

כשרים וקטנה קטן אמאי דהקשו והא עליהם, עומדים וב"ד

עומדים שב"ד משום תירוצו איש דכתיב משום לאו אי לחלי'

***בא"ד שראוהוע"ג. "אלא" אותו מלמדים כצ"ל.אין

וכו'ד"ה בכה"גדאמר בעל' עיכובא יש אם לנווצ"ע יש

בלשון בתו' נכתב האם דמעכב שאמרו מקום בכל לבדוק

אמרו ואעפ"כ ציווי בלשון שלא שנכ' משכחנא דאי ציווי,

נימא בלולה דכת' הכא לדוכתה קושיין הדרא דמעכב בו

***בא"ד היא. בפ"קעיכובא "מדממעטינן" כצ"ל.ועוד

כדכתיב***בא"ד קרא "בעינן" כצ"ל.דלא

ע"א חליצתהגמ'קה קראה ולא רקקה ולא חלצה

לחזורכשירה צריכה לשוק נישאת לא עדיין שאם נ"ל

דקת' והא ולקרוא dxykולרוק dzvilgכשבאה אח"כ ר"ל

אבל כשירה דחליצתה ולחלוץ לחזור א"צ ולקרוא לרוק

ע"א קד לעיל כגון פסולה חליצתה ששנינו l`nyaבמקום

dleqt dzvilgנמי דיקא החליצה. על לחזור שצר' היינו

כשירהדקת' חליצתהחליצתה ש"מ לשוק תנשא קת' ולא

שתירוק עד לשוק תנשא לא אבל ולחלוץ לחזור וא"צ כשרה

פסולהותקרא. חליצתה קראה ולא חלצה ולא אפי'רקקה

היא פסולה רקיקה דהיינו החליצה מסדר עשתה שכבר מה

ומדלא נעלו לחלוץ שתבוא בשעה ולירוק לחזור וצריכה

אלא כלום חליצתה אין פסולהאמר דמ"מחליצתה ש"מ

*** ביבום. האחים על לאוסרה ביתמהניא כאן מיחושאין

לאחר ונישאת והלכה ראשון בקידושי ספק דכשנפל נ"ל

שבניה מיחוש' 'בית זו למשפחה קוראים היו בנים וילדה

ונתייב' וחזרה בחליצתה ספק כשנפל וכן הם ממזרים ספק

'בית זו למשפחה קוראין היו בנים לו וילדה האחין לאחד

דשמא הם ממזרים ספק שבניה ספק משפחת כלו' מיחוש'

קאמר ולהכי אח, אשת בערות עליה וקיימא חליצה חליצתה

מיחוש בית כאן אין חלצה ולא רקקה ולא אםקראה

הזו המשפ' אין בנים לו וילדה האחין לאחד ונתייבמה הלכה

*** ממזרת. ש"מספק לאחין לאו רקיקהאלא דלר"ע

לעיל דאמרי' והא icinפסלא xninl `ki`c 'vn mewna dne

`lqti` oig`n 'eke mixeni`` dedcודאי דמדאורי' הוא אמת

בה גזרו רבנן אלא מאחין מיפס' ולא כלום זו רקי' אין

דלאחר ברקי' דמיחלפא משום לקמן כדמפרש ברקיקה

*** "דאיתה"חליצה. בסוףשישנהקרייה בין בתחי' בין

"ליתה" דבתחי' רקיקה "לה" מיחלפא ולבסוףאינהלא

"לה"ישנה"איתה" כצ"ל.מיחלפא

ליה שלחו הכי דאמ' הלכותואיכא שרקקהתרי יבמה

ביבוםתחלוץ אח'דאסו' פעם לרוק צרי' אמרתואינה דאי

דקת' והא ואזיל, כדמפ' חורבא מיניה נפיק אח' פעם יורקת

eqt'לעיל dzvilg d`xw `le 'lg `le dwwxלחזור דצריכה

אלא דאמרי כאיכא אתיא לא לחלוץ שתבוא בשעה ולירוק

ביבום דאסו' תחלוץ' שרק' 'יבמה ליה דשלחו קמא כלישנא

דאמרי איכא הנך דלפי תימה ואין אחר', פעם לרוק צרי' אבל

ליה דשלחו דהנך דלעיל כבריי' דלא אתי ליה דשלחו הא

*** אמוראים. ולא מא"י היו "תיגרה"תנאים לה ושרי

מקריאה אמי שרבי ב"מ אבא רבי ראה שחלצה ואחר כצ"ל

'ebe yi`l dyri dkk dxn`e dzpreבר" אבא רבי א"ל

מירקכצ"לממל" "בעיא" הזו.והא הקריאה קודם כצ"ל

שמעתי הי"ו חליוה יוסף רבי הזקן יבמהומהרב ההיא כי
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אמי דרבי לקמיה בביה"דדאתיא ישב לא כי לביהמ"ד

מדאמר קמיהכדמשמע ב"מ אבא רבי יתיב ללמודהוה

לכך בביהמ"ד לביהמ"דרקקהלפניו מחוץ היבם מקמיבפני

בביהמ"דדתחלוץ לרוק ראוי לא כי ר"אבביהמ"ד א"ל

בעי' והא ב"מ אבא רבי א"ל תיג' לה ושרי לה חלוץ

שנסייםמירק עד נמתין בביהמ"ד כאן לרוק יכו' ואינה

*** ותירוק. תחלוץ ושם לביה"ד ונבוא דא"אמביהמ"ד

מששא בה לית ראשו' רקיקה אמרי ותירוק תיהדר

אינה חליצה לפני שהיתה כיון ראשונה רקי' אומר הרואה

כשרואה אחרת ובפעם אחרת רקי' הצריכוה שהרי כלום

לייבום מות' את עדיין לה אומר חליצה לפני שירקה יבמה

דיריק' יודע אינו מתייב' אותה הרואה ואחר פיו על ומתייב'

מות' היא ואעפ"כ וירקה דחלצה סבור אלא כאן היתה לבדה

אומר וירקה שחלצה יבמה לפניו שבאה אחרת ופעם לאחין

נוהגין. ראיתי כך כי לאחין את מות' למישרילה "ואתו"

לאחין ***חלו' כסדרןכצ"ל. בעי' xekadדכת'והא 'dide'

clz xy`ע"א יג בברכ' eideכדאמרי' aizkd inp 'paxle

rxtnl `xwi `ly l"rain `edd.מדחי קא דחויי סבר הוא

ע"אליה טו בברכו' תנן 'והיו' דכת' ק"ש tnl'דגבי `xewd

`vi `lעשתה אם מ'והיה' דדרשי' הכא דה"ה ומסתב'

כלום. עשתה לא וכו'למפרע שהקדים בהבין דכת' ק"ש

mixacd eideולא בהוייתן יהו אלו דברים למימ' דאתא מש'

בה כתיב יבמה למפרע clzיקראם xy` xekad dideולא

החליצ' פעולות על דקאי כ"כ בעי'מש' ודאי לכתחי' הל'

אחר ותרוק תחזו' לא חליצ' קודם שירקה בדיע' מיהו כסדרן

לעיל. כדא' חורבא מינה נפיק דא"כ כסדרן לקיים חליצ'

לקרייתא נפק באורךלוי המעשה הביאו בירוש' לכפרים.

ואפרשנו כולו הביאנו לכן השכל מוסר בו iipeniq`ויש ipa

עשירים יושביו והיו גדול iax,באו`oezכפר iabloixn`

yp xa cg ol ozz ora dilאחד בנ"א לנו שתתן רצוננו

בתורה שישמשנו וחגיםyixcמתלמידך בשבת' oiicדרשן

xtq ofgeהוא אלא בתו' לציבור קורא שאינו חזן שיש לפי

בס"ת לנו לקרוא שיודע ספר' 'חזן אמרו לפי' ביהכ"נ כגבאי

oiipznמשנה opikxevילמדנו lk ol careכל לנו ויעשה

מזוזות לנו ולכתוב הבן את למול קדושה בענייני צרכינו

וכיו"ב iqiqותפי' xa iel oel adiשבקשו כפי eyrשישמשם

dilr edeaiyede 'ecb dnia el.לכבדוoez`באוdil oel`ye

zvleg `id dna zncibd,oeaib` `leוכן השיבם לא

השיבם, וג'בום mcבערבית dwxרקיקה חשיבא le`מי

oeaib`,otle` ixn `ed zil dnlic oixn`הוא אין שמא אמרו

ומשנה הלכה לימוד oel`yeבעל oez` dcb`c dil le`yip

m` zn` azka meyxd z` jl cib` la` 'zkc oicd edn dil

zn`אמת כתב שכבר הואmeyxכתבdnlאחר דאמת כיון

רשום לא אם רשום אם לי meyxמה m`eכתב שכבר אחר

הוא,`znכתבdnlרשום אמת משמים שרשום מה כל הא

oeaib` `le.`peqiit oicd dil oexn` iax iabl oez`

jzepqiitcואחר גדול בכבוד כבדנוך במקומנו כשבקרת

לשמשנו גדול חכם לנו שתשלח ממך בקשנו שכבדנוך

שכבדנוך הכבוד בעבור שכרנו זהו וכי זה את לנו ושלחת

oekl ziadi izeekc yp xa oekiig oel xn`כמוני גדו' בנ"א

לכם `diziiנתתי glyסיסי בר לוי את והביא רבי שלח

zigevgvלפניו ea yi m` l"` edn mc dwwx l"` dil l`ye

edn l"` dipiya l"` zvleg `id dna zncibd xyk wex ly

dnl zn` m` zn` azka meyxd z` jl cib` la` 'zkc oicd

meyx oic xfb mzgzp `ly cr l"` zn` dnl meyx m`e meyx

כדי ושלמות ברורות באותיות כתוב שאינו דיו רושם מלשון

לזכות המילים את ישנו בתשובה יחזור xfbשאם mzgzpyn

zn` oicויהיו צורתם לחזק האותיות על שוב דיו מעבירין

כתיבתם לשנות אפשר אי ומעתה ברור dnleנקראים l"`

oepizaib` `lהשיבותם לא ecb'למה dnia il eyr l"`

ilr igex gthe dilr ize` eaiyedeתלמודי ונשתכח נתגאתי

בי שהיתה רוח גאות eilrמתוך `xweהזה המקרא את רבי

lapzdl jl mxb in dtl ci zenf m`e `ypzda zlap m`

jnvr oda dz`yipy lr dxez ixacaדקרא פירושא והכי

להשיבם ידעת שלא האנשים בעיני נבל נעשת אם נבלת' 'אם

ע"ג עצמך שנישאת בגלל 'בהתנשא' זה הרי וביישוך בד"ת

פיך על זמם הושם אם זמות' 'ואם ונתגאת שלמדת ד"ת

שנתגאת לפה' 'יד בגלל ה"ז בד"ת להשיב תוכל שלא לסוגרו

ידם להניח ודרכם הבימה על היושבין שררה כאנשי והיית

גאוותנים. דרך והיא הבימה על שיושבין בשעה פיהם על

שבועה*** עמו שאין בגז"ד דינוכאן גזר כותבין מתחי'

יחזור שאם בעלמא דיו כרושם אלא ברורות שאינן באותיות

לז כתיבתם ישנו והיינובתשו' חוזרmeyxכות אינו ואם

ימנע שלא ה' עליו נשבע שלו אף הארכת זמן ועבר בתשו'

שנכתבו האותיות על דיו שוב ומעבירין ב"ד וחוז' מעונשו

אי ומעתה ברורים ונעשים האותיות את ומחזקין דיו ברושם

והיינו לשנותם יכולין`znאפשר ואין כך עומד כלו'

ע"א קד בשבת כדאמרן dirxkלשנותו `cg` `xwiy h"ne
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i`w `l `xwiy i`w `hyew dipeal oaln zn`e i`wהרי

*** משתנה. ואינו ומתקיים הוא לעד עומד לשון אבלשאמת

בד"ת הוא `miypמדכתיבמתכפר ezeni jzia ziaxn lke

שמתכפר מזרעו דיש אנשים ימותו עלי זרע כל דלאו שמעי'

מדכת' דריש הלכך 'dgpnae'להם 'ebe xtkzi m`מנוחה לשון

שמנדדין מנוחה להם אין דת"ח מתכפר שבהם לת"ח אבל

ע"א סד בברכ' כדאמר ד"ת על מעיניהם mdlשינה oi` g"z

a"dera `le f"dera `l 'epnעמו שיש דין גזר כל וכן ,

מתכפרין יום בכל הישיבה ובני בד"ת מתכפר שבועה

תו'. בני שבנינו אשרנו בגמ"חעונותיהן מתכפר דרישאבל

'gafa'מדכת' ilr zia oeer xtkzi m`שמגיש בסעודה

שמגיש בסעו' מתכפר אבל מתכפר אינו גבוה לשולחן

בישיבה חבריו עם חסד הגומל תו' ובן הדיוט. לשולחן

הרב ומורי דגמ"ח, וכפרה דד"ת בכפרה זוכה ד"ת להסבירם

דזבח. דומיא ושתיה דאכילה גמ"ח דדוקא אמר זצ"ל

ואביי*** הוהרבה דאביי אביו אחי קאתורבה עלי מדבית

לק' כדאמר שנה י"ח בני שימותו עליהם דעסקונגזר רבה

שנין ארבעין חיה כמניןבתו' שנה כ"ב מוספת שהתו'

התו' שניןאותיות שיתין חיה ובגמ"ח בתו' דעסק אביי

גמילות בעבור שנה וכ' תורתו בעבור שנה כ"ב לו הוסיפו

דתנן חסדיו גמילות בעבור ימיו שליש שיהיו כדי חסדיו

מ"ב פ"א lreבאבות dxezd lr cner mlerd mixac 'b lr

g"nb lre dceard.חסדים גמילות בעבור שליש הרי

עשרה*** שמונה "כבני" מתים כצ"ל.שהיו

עונך בש"סנכתם כמוהו ורבים נחתם כמו נכתם דריש

*** אליוומדרשים. קראנו בכל אלהינו כה' פסוקמי אין

ז) ד (דב' וצ"ל קראנוכזה בכל אלהינו כה' אליו קרובים

קריאתנואליו לשמוע אלינו קרוב תמיד אלהינו משמע

נחתם כבר ואפי' דיננו גזר מעלינו ה'שיבטל דרשו והכתיב

קרוב בהיותו קראוהו בכלבהמצאו אליו תקראו אל משמע

רק אלא אליכם שומע ואינו מכם הוא רחוק שפעמים עת

ותירצו קראוהו, אליכם קרוב האבהיותו d'ל"ק eyxc

e`vndaהא,ביחידeil` ep`xw lka 'ebe eil` miaexw

אימת,בציבור הואויחיד אימת יחיד שאלו וכבר כלו'

אז, שיקראנו קרוב' נחמן'בהיותו רב וכבר"ואמר" כצ"ל

ר"נ ליוה"כתירץ ר"ה שבין ימים עשרה שבר"האלו

בהיותו קראוהו קרא וקא' נחתם וביוה"כ דינו גזר נכתב

יוה"כ עד היינו דין גזר מעליכם לבטל אליכם לשמוע קרוב

ר"נ ומדאוקים לא, שנחתם אחר אבל דין גזר נחתם שבו

נמי דציבור דקרא ש"מ דין גזר קריעת לעניין דיחיד קרא

מבטל הוא אליו קראנו דבכל קאמר דין גזר קריעת לעניין

דציבור דין גזר אלמא כבר נחתם ואפי' דיננו גזר מעלינו

זה פסוק מתקרע. נחתם `eilאפי' ep`xw lka epidl` 'dk in

ג, אות ד מזמור תה' במדרש גם נזכר מקום בשום שאינו

ובילקו"ש ,497 ועמ' 495 עמ' פסיקתא המדרשים ובאוצר

ואמרי' ד"ה הפרשיות סדר ובאבוד' תפא, רמז ישעיהו

על נפלאתי וביותר ה"ו, פ"ב תשו' הל' ובכ"מ בפסיקתא,

קיט פרק לתה' ובפירושו כולה התו' בכל בקי שהיה הרד"ק

כתב קמז `eilפס' ep`xw lka epidl` 'dk in 'eza y"n jxacl

צ"ל `eilובכולם ep`xw lka epidl` 'dk eil` miaexw.

רוק*** "צחצוחי" כצ"ל.בלא

ד"ה "פסלתה"רש"י לא וכו' ***ד"האין מ"שכצ"ל.

"דפסלא" ***ד"הרקיקה דלאכצ"ל. קריאה ומ"ש

***ד"ה"פסלא" "דליתו"כצ"ל. בחלוצה וכו' קרייה

"דליתה" רקיקה וכו' דאמרי "נתייבמה" חליצה וכו'

למישרי "ואתו" ומתייב' וכו' ***ד"האלא ושריכצ"ל.

"תיגרה" ***ד"הלה וכו'כצ"ל. "פסלא" ולא וכו' אמרי

אורחיהדחזי וכו' "דבתר" רקיקה סבר "דמתייבמא"

חלוצה כצ"ל."ושרי"

מרקיתוד"ה יותר הוא גרוע מע' דמ"מ וכו' שהרקי'ככה '

רושם עשה שלה שמע' נמצא זמן הרבה הקרקע ע"ג נשאר'

רוש'. עשה ולא מיד נמחק פיה עקימת כשקור' אבל

גדול***בא"ד מעשהמעשה נעשה בקול הנהגתו שע"י

החרישה.

לאחיןנמח')פסו'(לאחיןד"ה שפסולה" כצ"ל."מדקדק

ודלא***בא"ד בסיפא" "כדקת' מיחוש בית כאן אין

כצ"ל.

מתכפרד"ה הוא בלבד דבתו' לרבא דס"ל וי"ל וכו' רבא

לרבה "דס"ל" מתכפרכמו לבד דבתו' סבר דרבה כצ"ל

כוותיה. ס"ל ורבא בגמ"ח עסק ולא בתו' רק עסק ולהכי

ע"ב ר"מגמ'קה דברי דקת'זו dzvilgהא ohwl zvlege

'eqtבן חליצת עשו דאמר היא ר"מ דברי מייבום ופוסלתה

בגדול כגט כלוםתשע קטן חליצת אין חכ"א ושריאאבל

דחליצתה נימא כחכ' דלא מתני' מוקים אמאי וא"ת לאחין.

מקום כל ע"א כה בגיט' כמ"ד האחין על פסלתה ולא פסו'

מכאן אלא האחין, על פוסלתה אינה פסולה חליצה ששנו
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ע"ב) כד (שם שמואל דברי אוחז דידן דתלמודא למד אתה

כלל וזה האחין על פוסלתה פסולה חליצה ששנו מקום דכל

לבך. לוח על כתבהו גדול

לאיש אשה בהדיא"ומקישינן" כתיב איש l`כצ"ל m`e

eznai z` zgwl yi`d uetgiמיניה לעיל דכתיב l`וכיון

xf yi`l dvegd znd zy` didzהאיש יחפוץ לא ואם הל"ל

שכתב כמו הכתוב, הזכירה כבר דהא elלקחתה dgwle

dy`lשכבר דכי' לאשה לו יבמתו את ולקח כתב ולא

דביבמתו ולפרש לחזור א"צ המת' 'אשת לעיל הזכירה

מה 'האיש' אצל 'יבמתו' לסמוך יבמתו וכתב חזר אלא מיירי,

כתב דכבר דכיון פירש ורש"י גדו'. אשה אף גדול m`eאיש

'eznai' z` zgwl yi`d uetgi `lלמיכתב ה"ל dzlreלא

dxryd 'eznai''יבמתו' כתב ומדהדר השערה ועלתה אלא

לאיש. להקישה אישש"מ חכ"א בפרשהאכןאבל כתיב

אבל קטן ולא גדול דייקינן הל' ביןכדאמרת גדו' בין אשה

ולפרושיקטנה יבמתו את לקחת למיכתב דקרא דאורחיה

מיליה.

הימים כל שם ולבי עיני דכתיבוהיו בשמים ישיבתו עיקר

טו כו minydדב' on jycw oernn dtiwydעיני'אבל'

באדרא כדאמר דאשגחותא עינא והיינו אדם בני על שמשגיח

עינא דהוא דא עינא 'ותאנא ע"א קל דף נשא רבא

שם ויתפלל וכשיבוא בביהמ"ק שורה זו בחינה דאשגחותא'

יתירה השגחה עליו תהיה ביהמ"ק כנגד תפילתו יכוון או

רע, מכל טוב'ולבי'וינצל דין לגזור קשהמחשבותי דין או

בכל ויתפלל לשם וכשיבוא בביהמ"ק שורה נמי זו בחינה

גזר להפוך הוא קרוב ביהמ"ק לכיוון תפילתו יכוון או לבו

קרי דרחמנא וכיון ונחמות. וישועות טוב דין לגזר קשה דין

שעיניו ראוי אין ולבי' 'עיני ודגזירות דהשגחה בחינות להנך

שיתן צריך הלכך מהם למטה ה' ועיני גבוה יהיה אדם של

לכיוון כשמתפלל התפילה בעת ראשו כל וישפיל למטה עיניו

אפי' למטה עיניו שיתן צריך ביהמ"ק אצל וכשבא ביהמ"ק

המערבי הכותל אצל כשתלך תזהר ע"כ התפילה בשעת שלא

משם. שתתרחק עד עיניך אלתשפיל לבבנו נשא שנא'

דכתי'כפים למטה ה' של דלבו lkאף my iale ipir eide

minidקרא minyaאמר l` l` mitk l` epaal `ypונמצא

שלבנו במה בזיון ליכא אלמא למטה הקב"ה ולב גבוה שלבנו

צריך לשם למעלה ישיבתו דעיקר דכיון למטה ולבו למעלה

עיננו ניתן אנו למטה ה' שעיני אף מעתה אמור לבנו שניתן

למעלה ישיבתו דעיקר דכיון ה' כלפי בזיון בזה ואין למעלה

לשם. עיננו שניתן למטהצריך עיניו שיתן דכתיבצריך

my iale ipir eideעיניו שיהיו ראוי לא למטה ה' דעיני וכיון

למעלהלמעלה לקייםולבו למעלה לבו epaalכוונת `yip

mitk l`למעלה לשאתו יכול שאינו למטה ממש לבו אבל

דקאמר וקרא ה', מלב גבוה אינו דלבו ונמצא עיניו את כמו

mitk l` epaal `yipדשרי עיניו על ממנו ללמוד לך אין

בלבו ולא מיירי לבו בכוונת קרא דההוא ה' משל גבוה להיות

*** כעיניו. למעלה לשאתו אפשר אי ממש דלבו אגבממש

***יוקריה היה. שמן גופו ומתורגמנואבדןכובד שמשו

העולם מן זרעו ואבד אינשי ליה קרו אבדן היה. רבי של

ויועץ לבניו שם כשקורא להזהר לאדם ויש גרים, קא דשמא

גדול חכם ושמעתי הוא, קשה שם רחל בשמות. המבין בחכם

רחל והלא הוא קשה דשם לומר שמכם מי אומר ישיבה ראש

קרא ישיבה ראש ואותו הבל דברי ודבריו כן, נקראה אמנו

ירחם ה' והשני הראשון מבעלה נתגרשה ולסוף רחל לבתו

רחמים וכן טעותי. שילמה ובתי טעיתי גדולה טעות לי ואמר

מאוד ידועה רחמים משפחת ובעירנו הוא, מאוד קשה שם

ומיד אחת שנה תוך נתאבדו שנים שהיו אחים ששה ומתוך

וירד רגל פשט והרביעי מסרטן השלישי נפטר אח"כ

את שפקדו ורעות רבות מצרות חוץ וזה יצילנו ה' לתחתיות

בדורנו יש מיהו ישראל. עמו כל על ירחם ה' הזאת המשפחה

שמותיהם להחליף לאנשים ליעץ הממהרים חכמים הרבה

יותר מזיקו שמו לו כשיחליף פעמים כי חולה, רעה זו וגם

הללו בעניינים ומבין גדול חכם להיות וצריך שמועילו ממה

*** השמות. בענין ליעץ עלכדי "שמפסע" זה הוא מי

קדוש עם היהמפסיעי"גראשי לתורתו צריכין שהיו מי .

לקמן כדאמר התלמידים ראשי על להפסיע לו inמותר

yecw mr iy`x lr rqti yecw mr el jixvyאת שמע אבדן ,

ברבי ור"ש ר"ח את כשלימד ישמע' oziyרבי jixv lltznd

dlrnl eale dhnl eipirכמי עצמו מחזיק ישמע' שרבי וסבר

ולכך רבי של בדרגתו היה כאילו לו צריכין ביהמ"ד שחכמי

ראשי על מפסיע שיהא כדי כולם שישבו עד הליכתו עיכב

והשיבו הילוכו, בדרך שבאתיהתלמי' ב"י ישמע' אני

מרבי תו' היושבללמוד כתלמיד ללמוד אלא באתי ללמד לא

רבו. מרבילפני תו' ללמוד הגון אתה הואוכי ענוותן רבי

ע"א מט בסוט' hg`דת' z`xie depr dlha iax znynואתה

קדוש, עם ראשי על פסעת שהרי התלמי' על רוחך מנשא

*** זה. היה יוקריה אגב כי אבדן ידע היהולא משה וכי
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הגבו מפי תו' ללמוד כ)הגון ז (קה' הלא 'wicv oi` mc`

`hgi `le aeh dyri xy` ux`aוילמד שחטא מי יעמוד ואיך

אף במעשיו מדקדקין אין ללמוד שהבא אלא הגבו' מפי תורה

א"ל ללמוד. ואשב במעשי תדקדקו לא ראוי דאיני אע"ג אני

אתה משה ובזהוכי לגמרי עצמו וביטל היה עניו משה

או אהרן מצינו לא שהרי הגבו' מפי ללמוד ראוי נעשה

הגבו' מפי לומדין ואתהיהושע כמשה ענוות' היו שלא לפי

רבי. לפני ללמוד תכנס ואיך בך נמצאה רבךגאוה וכי א"ל

ואינואלהים שמתגאה מי שונא ונישא רם שהוא אלהים הוא

רבנו כמשה לגמרי עצמו שמבטל מי אלא לפניו ללמוד יכול

הרוח גאות בו שנמצאה מי ואף הוא אלהים לאו רבך אבל

*** לפניו. ללמוד להכנס יכול וכו'כמוני יוסף קשיאא"ר

דקאמר 'רבי' לרבי קורא ישמע' רבי היה דמתחי' יוסף לרב

'iaxn' dxez cenll iz`ay i"a 'rnyi ip`שינה השתא ואמאי

יוסף רב ומתרץ רבי ולא רבך דמשמע 'רבך' לו וקרא

למטרפסיה רבי רבישקליה שיקראנו סובבו השמים מן

ישמע' רבי של חרפתו ששמע רבי את לצער 'רבך' ישמע'

שומע שרבי כשראה ישמע' רבי וי"א מיחה, ולא אבדן מפי

יוסף ר' וקאמר 'רבך' לו וקרא שינה מוחה ואינו חרפ'

למטרפסיה רבי ישמע'שקליה רבי שקראהו לרבי היה ראוי

התלמי' מן אחד לכל קוצב היה רבי וי"א מיחה. שלא לפי כך

לר' ואף ע"א ח וב"ב ע"ב טו בחגי' כדאמר חדשית גימלה

'רבך' ישמע' רבי וכשאמר חדש בכל גימלה קוצב היה ישמע'

מיניה למטרפסיה רבי גימלתושקליה ליההפסיק דקא'

'רבי' ולא אבל'רבך' לפרנסו, לו מה תלמידו שאינו וכיון

*** כן. משמע לא ע"ב נז זקןבפס' האריךהורה יוסי רבי

*** אבדןימים. קדושקמפ' עם ראשי לישבואתיעל

*** בדוכתיךבמקומו. תפסעקום ואל שאתה במקום עמוד

*** הקבוע. במקומך לישב לילך קדוש עם ראשי תאנאעל

וכו' שעה חדאבאותה ישמע' ברבי אבדן גער גערות inג'

yecw mr iy`x lr 'qtny df `edואידךcenll oebd dz` ike

iaxn 'ezואידךdz` dyn ike'בג לקה וכנגדם אבדן, נצט'

כלותיו ב' ומאנו בניו ב' ***וטבעו ב'. שתביא עד והלכ'

קא'שערות דרבי owfאע"ג dxed xakרבי דברי דקיבל ומש'

את רבי שכשסידר כן הלכה אין לכתחי' חולצת דקטנה יוסי

ע"ב) קד (לע' כר"מ וסתם בו חזר uelgzהמש' dvlgy 'phw

'eqt dzvilg 'lg `l m`e 'cbzyn.

זימנא חדא ר"נ "אמרה" ***והא הךכצ"ל. אית' דאי

dylya'קמייתא dvilg dkld'אבל לכתחי' ה"מ הו"א

תרי אפי' פירקיןדיעבד בריש חדא בזה נשנו משניות שתי .

ע"א dylyaקא dvilg zevnדקתני לכתחי' לשון והיא

דהכא ואידך חליצה dleqt'מצות' dzvilg mipya dvlg

מועיל, אין בשנים חלצה אם בדיעבד דאפי' דיעבד לשון

המש' על דבריו לומר לו היה ההלכה את לפסוק ר"נ וכשבא

בשנים חלצה 'הלכה ולומר דיעבד לשון שהיא השניה

המשנה על דברו אמר אלא כן אמר לא והוא פסולה' חליצתה

המשנה על דבריו ומדקבע בשלשה' חליצה 'הלכה הראשונה

דבעי' קאמר לכתחי' ש"מ השניה המשנה על ולא הראשונה

חליצה, חליצ' בשנים חלצה בדיע' אבל הלכהג' אין קמ"ל

הזוג פסולה.כאותו חליצת' בדיע' דאפי' בדיע' שהכשירו

אשמו הזוג'ואי כאותו הל' מכךאין לדייק צריכין ואנחנו

דיעבד הו"א כת"ק כת"קאלא ליבעיהלכ' לכתחי' אבל

הל'ה' 'אין אמר אמאי ג' דבעי כת"ק הלכ' לכתחי' דאי

בהדיא לימא כת"ק אלא לדיוקי צריכנא ואנא הזוג' כאותו

בעינן דלכתחי' הלכ' אין כת"ק אפי' ש"מ אלא כת"ק הלכ'

פרקיןקמ"לה' דריש אמתני' דקאי בשלשה' חליצה 'הלכה

מש' דהשתא כת"ק' 'הלכה ר"נ לימא וא"ת לכתחי'. דמיירי

וי"ל ה', בעי' לא לכתחי' ואפי' תרי מהני לא בדיע' דאפי'

האח שמעמרבו אחר ומרבו הזוג' כאותו הלכה 'אין שמע ד

לתלמידיו לשנות יכול אינו לכן בשלשה' חליצה 'הלכה

לא מינייהו חד דכל וכיון זה או זה או אלא אחר בלשון

שניהם. שנה צריכותא האי משום מספיק

אמר ידעינן" "מנא לבינה מדקת'בינו dyrnכצ"ל `ae

r"x iptlבא מעשה אלא לפניו באו לא ויבמה דיבם ש"מ

ויבמה יבם באו אילו הגמ' שואלת לכך אחרים ע"י לפניו

שהכשיר ניחא המעשה היה היאך חוקרם ר"ע והיה לפניו

ליכא המעשה שראו עדים וגם לפניו אתו לא דאינהו השתא

ר"ע הכשיר היאך לבינה' 'בינו ידעי'דקת' היהמנא היאך

או חלצה באנפיליא דילמא ר"ע שיכשיר החליצה מעשה

דברים ובריטב"א ברשב"א וראה שמטה, והיא התיר היבם

ומשני הגמ'. פשט זהו אבל זה בעניין רואיןיפים ועדים

מבחוץ ולאחר"אותן" ר"ע לפני באו עדים ואותן כצ"ל

הכשיר - וכיצד חלצה ובמה המעשה היה היאך שחקרם

זו. וכו'חליצה שחלצו מעשה להו היואיבעיא גירסאות ב'

א. 'a`'להם mixeq`d 'ziale' dpial epia dvlgy dyrn

xiykde r"x iptl dyrndהחליצה ולפי"ז הירוש' גירסת והיא

שהיה ר"ע לפני בא המעשה אלא האסורים בבית היתה לא

בחוץ שהיו אע"ג זו חליצה ר"ע ומדהכשיר האסו' בבית
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נמי הדחק בשעת לא אפי' ש"מ שלשה בפני לחלוץ ויכלו

ב. כשרה לבינה בינו 'ziaa'חליצה dpial epia dvlgy dyrn

xiykde r"x iptl dyrn '`ae' mixeq`dהספרים גירסת והיא

לפני מעשה ובא האסו' בבית היתה החליצה ולפי"ז שלנו

לבינה בינו חליצה להכשיר ללמוד לך ואין בחוץ שהיה ר"ע

זו כגון שלשה בפני לחלוץ יכלו כשלא הדחק בשעת אלא

ומסיק האסו', בבית האסו'שהיתה בבית א"ר יהודה א"ר

בא האסו' ולבית המעשה epiaוה"גהיה dvlgy dyrn

r"x iptl dyrnd '`a' mixeq`d 'ziale' mixeq`d 'ziaa' dpial

.xiykdeזה הוא ומי הוה היכי דעובדא גופא מפרש בירוש'

האסו' לבית ר"ע לפני השאלה את xlcpqdשהביא opgei iax

lkex dinxb carמיני בעיירות המוכר רוכל עצמו עשה

inewסידקית xar cg `neiלפניdede r"xc dyiag zia

dpial epia dvlg oixepiv ira o`n oihgn ira o`n xn`e fixkn

ednשאלתו הבליע לפי' בתו' יעסקו שלא גזרה המלכות

dil wice`לו zeek`הציץ on r"x'האסו בית jlמחלון zi`

xyk jl zi` oiyek.תשובתו הבליע הוא אף

ד"ה דכתרש"י ליה" "דאיתקשא כאיש וכו' כצ"ל.אשה '

ישראל***ד"ה ארץ כלפי למטה חייאעיניו רבי הא תימה

המתפלל א"כ ועו"ק היו בא"י נמי ליה דאמרו ברבי ור"ש

ואין למעלה עיניו לשאת צריך מא"י נמוכה שהיא בבבל

דט"ס ונ"ל למטה, עיניהם ליתן צריכין כולם אלא כן משמע

וצ"ל ברש"י התםנפלה דשכינה משום "הארץ" כלפי

המקדש.קיימא במקום בארץ ושוכנת משמים ירדה

לשון***ד"ה "מספר" של וכו' ***ד"הנצטרע כצ"ל.

שבע "כבת" שית כבת" "בפעוטות משהיא חול' קטנה

***ד"ה ר"נכצ"ל. ***ד"ה"והאמרה" קמ"לכצ"ל.

הוא "דדיעבד" דאע"ג ***ד"הוכו' וכו'כצ"ל. הני

כשרה "חליצתה" ***בא"דכשרים גביכצ"ל. קמ"ל

כת"ק הלכתא יהודה דרבי אמתני'פלוג' קאי ר"נ הא תימה

למימר וליכא דר"י פלוגתא קתני לא והתם פרקין דריש

שנשנה כר"י הלכה דאין לאשמועי' ואתא אבריי' קאי דר"נ

חליצה 'הלכה דאמר השתא אבל לפרושי ה"ל דא"כ שם

אמתני' דדילמא כר"י הלכה דאין מבין השומע אין בשלשה'

לכתחי' אבל בתלתא דסגי קאמר ובדיע' קאי פרקין דריש

חליצה 'מצות' קתני פרקין דבריש משום ע"כ אלא ה' בעי

רש"י דפירש למאי צריכין לא וא"כ לכתחי' משמע בג'

משום אלא דר"י פלוגתא גבי למילתיה ר"נ דאמר דמשום

דמ קאמר.דלישנא דלכתחי' מוכח תני'

דלקמןתוד"ה וכו' פסולה "חליצתה" חלצה וכו' קטנה

נמי לא"דבירושלמי" במשנה שפירשנו מה ולפי כצ"ל,

כלל. התוס' קושיות שייכי

ואבדןד"ה "בירושלמי" יודן הואאבא וט"ס בירוש' אינו

ואבדןוצ"ל "שמו" יודן .אבא

הואד"ה "דמילתיה" סיומא וכו' דברירבא לאו כצ"ל

הוא. רבא דברי סיום אלא הוא הגמ'

וכו'ד"ה שמעון ***בא"דרבי במש'. לעיל לאושייך

שנים כשרדוקא נמי כלל דיין שם היה לא אלאדאפי'

עדות בעו"לשום" הסנדלר ור"י דר"ש הא ור"ל כצ"ל

עדים ב' אלא כלל א"צ דדיינים הם דיינים ב' לאו שנים

כדי כהוגן שחלצה מנ"ל עדים ליכא דאי מרחוק אפי' שראום

חליצתה. שנכשיר

בירוש'ד"ה כדאמר וכו' דבריובא פירשנו לגמ' בפירושנו

הירוש'.

ע"א כונסהגמ'קו אתה ובכך חלוץ לו שאומ' דלאכל

שהיא, כל לחליצה שיתכוון אלא עליו לאוסרה שיתכוון בעי'

ר"ל אמר xg`lובירוש' jl zxzip `ide uelg el oixne`y lk

onfתותר ואח"כ ימים או חודש לך אסורה תהיה חליצה ע"י

ר"ל אף לאוס' שיתכוון בלא אבל לאוסרה שיתכוון דבעי' לך

פסו'. דחליצתה שונהמודה אני יוחנן רבי בירוש'א"ל

dpeye ayei iziid yn`זו בריי' בביהמ"ד לך שניתי אתמול

אומר את והיום ממש לחליצה שיתכוון דבעי' דמוכחא

תלמודך. שכחת מהר כשרה שניהםחליצתה שיתכוונו עד

מתכווןכאחד הוא אבל דבר לאותו שניהם שיתכוונו עד

חליצתה זיקתה להתיר מתכוונת והיא זו בחליצה לכונסה

חלוץפסולה. "לו" שאומרים וכו' הכי נמי כצ"ל.תניא

עמודי elפירש"יבתי inaiizde icenrלייבמה רצה הוא

ליבמה יכול הא ב"ד לפני בא אמאי וא"ת רצתה. לא והיא

מלבוא למנעו וחזקין עשירים היו משפחתה דבני וי"ל בע"כ,

בב"ד. תבעה לפיכך בע"כה ישיבתהעליה אימה א"ל

עמידתהמהתייבם היא להתגרשזו סופה לו תתיבם אם

אחר ומעמידה לוקחה אחר ואין בודדה ולישב ממנו

לזה, ליהשנתייבמה "ידעה" לאימהא"ל לה אמר כצ"ל

פירש"י שני ובפירוש מגונה. דבר בו יודעת ביתך בתיהאם

mdipyעמודי miyp`d ipy ecnre 'zkc jiilbx lr icenr



eaydnlg`e ע"אתקטז קו

dcinraעמידתה היא זו ישיבתה ודרכהא"ל היא נכה

וישבה נתאמצה לעמוד דצריכה והשתא במיטה לשכב

היתה לעמוד שצריכה שאילולא עמידתה היא זו וישיבתה

להשוכבת, "ידע" האםא"ל לייבמה שרוצה זה יבם כצ"ל

לייבמה עליה ויבוא יודע אינו שמא נכה שהיא הוא יודע

ונמצא טעות מקח משום ויוציאה היא שנכה בה יכיר ואח"כ

אחיו. אשת ערות על לךלאימהא"לשבא ניחא מש'לא

כפי לעשות ולהשתדל קרוביה דעת לשמוע הדיינים שצריכין

כשבאה וכן להתייב' רוצה עצמה שהיא ואע"ג הוריה רצון

לחתן בו חפצין אינם והוריה אדם לשום לינשא שרוצה נערה

לינשא מהם ולמנוע ההורים רצון להפיק להשתדל הרב צריך

אבא. שירצה ע"מ ד"ה ע"א סג קדו' בחידושי מ"ש ועיין

דר"פ חמוה ***בת אשתו. להאחות סבר לא ר"פ א"ל

יוחנן רבי דאמר להא שאומ'מר כל היינו מוטעת דחליצה

זוז מאתים לך שתתן ע"מ לה חלוץ אימאלו היכי ואלא

לוליה אמר כן לפני הא ליה' אימא 'היכי קאמר מאי תימה

ס לא ע"מר"פ לה חלוץ יוחנן רבי דאמר להא מר לה בר

הגמ' פירוש דהכי נ"ל לכן מרוכו', לה סבר לא ר"פ א"ל

יוחנן רבי דאמר דקת'להא הברייתא מן ר"ל דברי דדחה

חליצה הוי היכי ר"פ לו פירש לא אבל וכו' שנתכוון בין

שמעם או יוחנן רבי דברי שמע לא ואביי יוחנן לרבי מוטעת

ליה קמיבעיא לכך לק' כדמשמע אימאושכח היכי ואלא

ליליה פירשת לא יוחנן רבי ודברי נדחו ר"ל דדברי כיון

יוחנן. דר' להא בד"ה רש"י כיון ולזה להאי אימא לבתרהיכי

לה אמר לה ליהליבמהדחלץ הבי" מה"זילי כצ"ל

וי"ג "ליה"שנתחייבת, אמר דחלץ הבלאביילבתר זיל

גיר'ליה אבל לו, שנתחייבנו כפי לו ותן זוז ר' ממנה הוצא

ליההדפוס הב זיל "לה" יחדאמר הגירסאות מב' מורכבת

*** לה"ושיבוש. "עבדי בך אני לאמשטה דאיהי אע"ג

ואע"ג בך אני משטה שטענה כמי לה עבדינן אנן הכי טענה

ע"א כט בסנה' elדקת' oipreh oi` orh `l m`'דקת הכא

לה חלוץ לו שאומ' דהיינו ר"י ופירש כשרה מוטעת חליצה

לה טעני' לא דא"א לה טענינן ודאי זוז ר' לך שתתן ע"מ

הטעינו לא הא 'מוטעית' חליצה ליה קרי אמאי לו ומשלמת

לו. שלמה ליה לשלומי דהתחייבה דמאי במידי אותו

האסו*** מבית בורח שהיה בוהרי הכיר המעבורת ובעל '

שיודע יבם וכן לחצו, את וניצל מחיר כל וישלם הוא שבורח

תשב ולא לינשא שתותר בשביל לו לחלוץ מוכרחה שהיבמה

לחצה, את וניצל חליצתה עבור מחיר כל ותשלם גלמודה

אע"ג וא"ל בורח שזה המעבורת בעל הכיר לא אם אבל

אלא להעביר לי כדאי אין אני ומעבירין פרוטה נוטלין דכו"ע

*** ביניהם. התנו דכך לו ליתן חייב הן וא"ל והיתהבדינר

לפניו ***"מעבורת" ליהכצ"ל. אמר "מצי" אלמא

בך אני רממשטה אלף סי' ח"א הרשב"א בשו"ת הוא וכן

*** לב. סי' פי"ב וביש"ש טז סי' פי"ב אבוךוברא"ש א"ל

לטרוחהיכא צריכין שאינן הוא עשירים שבן אביי בו הכיר

לכך שוכחה ואינו לפניו מסודרת משנתו ולכך א"לבפרנסתן

היכא בפרנסתואבוך טורח בשדה הוא במתאהאם א"ל

קורתו בצל בביתו יושב הוא היכאבעיר אימך שמאא"ל

לטרוח בשדה אימך כי בפרנס' טורח ואינו בעיר יושב אביך

הפרנסה במתאעבור עבדיםא"ל קורתה בצל היא אף

להם טורחים עיניהושפחות בהו אביהיב היו לא דלאביי

בקדו' כדאמר טירחה בלי ללמוד וישב צרכיו לו שיספקו ואם

ע"ב עיניהםושכיבןלא כי יותר פוגעת דחכ' הרע עין

רע. ראו לא טהורות

דמי אני'מעושה'היכי רוצה דאמר אפי'כשהכוהואי

נמי אניחליצה רוצה אמר דהא רוצהכשרה אמר לא ואי

גיטהאני לה וזרקו בכח ידו את לאוהחזיקו נמי כשר.גט

"כשרה" לעו' מוטעת חליצה אילוה"ק אומר אפי' כצ"ל

חולץ הייתי לא הללו זוז ר' לי יתנו שלא מוטעהידעתי וגט

פסול הייתילעו' אם אפי' זה גט לה נותן הייתי אומר אפי'

הללו. זוז ר' לי יתנו שלא מעושהיודיע וגט מעושת חליצה

פסול וזימ' כשר דקת'זימנין dleqtוהיינו ziyern dvilg

ziyernכלו' dvilgפעמיםdleqt'קת דברישא דכיון

כן אינה מעושית דחליצה קת' כשרה לעו' מוטעית דחליצה

דקת' והא היא פסולה פעמים xykאלא dyern hbe'כלוhb

dyernפעמיםxykמוטע דגט ברישא דקת' לעו'דכיון ה

הוא. כשר פע' אלא כן אינו מעושה דגט קת' דאמרפסול הא

אני כשררוצה בגט ובין בחליצ' רוצהבין אמר דלא הא

פסול.אני בגט ובין בחליצ' בין

אותו שכופין מלמד אותו הואיקריב הכי dlrקרא m`

aixwi' cren ld` gzt l` 'epaixwi' minz xkf xwad on epaxw

'd iptl epevxl 'eze`כתיב דברישא כיון .'epaixwi'ה"ל לא

אלא בסיפא crenלמיכתב ld` gzt l`וכתב חזר ואמאי

.eze` aixwiו מרצונו כן שעושה מיירי רישא 'epaixwi'אלא

רוצה ואינו עולה שנדר מיירי וסיפא העולה, את יקריב פי'

לב"ד לצווי קרא ואתא נדרו crenלקיים ld` gzt l`
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'eze` aixwi'זה שיקרב עד ולהכותו לכפותו ב"ד על מצוה

שנדר, עולה שם להביא מועד אהל פתח אלא aixwiהנודר

eze`*** הנודר. אניאת רוצה שיאמר עד אותו כופין

שרודפין שבשעה לעת מעת משתנים אדם של רצונותיו

ואם יתפסוהו לבל מהחלון וקופץ נס הוא להורגו אחריו

רב בגובה שהוא מהחלון לקפוץ רוצה אתה האם תשאלהו

שאיני ודאי אחרי רודפים אין אם לך יאמר הגוף את ומסכן

זהו אחרי שרודפים זו בשעה אבל מהחלון לקפוץ רוצה

תרופה הרופא לו שנותן החולה וכן מהחלון לקפוץ רצוני

שהוא זה דבר לשתות רצונך האם תשאלהו לשתותה מרה

בשעה אבל לשתותו רצוני אין בריא שאני בשעה יענך מר

מהחלון שהקופץ דאע"ג הרי לשתותו, רצוני זהו חולה שאני

אעפ"כ ולחץ דוחק מתוך זאת עשו המרה התרו' את והשותה

לחץ מתוך לעשותו בוחר שהאדם דבר שאף רצונם זהו

הלכך גמור רצון זה הרי רצונו זהו שעה שבאותה כיון ודוחק

שיפסיקו כדי גט ליתן הוא רוצה אותו שמכין שבשעה כיון

*** רצונותיו. משאר זה רצון גרע לא אתהלהכותו וכן

נשים בגיטי אותו"מוצא" שכופין במשניות מצינו וכן כלו'

ע"א עז דכתוב' הא כגון ivedl`להוציא oze` oiteky el`e

'eke oigy dkenמתוך שבא שרצון למד אתה הללו וממשניות

המקרא את שפירשנו למה סייעתא והוי רצון הוי דוחק

הוא ט"ס ומ"מ אני, רוצה שיאמר עד אותו כופין 'לרצונו'

נשיםוצ"ל בגיטי אומר אתה גביוכן קרא דאשמועי' כיון

נשים בגיטי אף א"כ רצון הוי לחץ מתוך שבא דרצון קרבן

מרצונו שניתן גט והוי אני רוצה שיאמר עד לכפותו יכולין

עד אותו כופין בגיטין לשנות חכ' למדו הזה מהמקרא כלו'

ע"א כא וער' ע"א מח בב"ב הגיר' וכן אני רוצה שיאמ'

יבום הל' לא סי' ובסה"ג ע"ב ג דף ויק' פר' זוטרתא ובפסי'

שכ. עמ'

מכירין שאין אע"פ ט)חולצין כה (דב' dxn`eדכת' dzpre

eig` zia z` dpai `l xy` yi`l dyri dkkדהיבם כיון

(דב' כדכ' וגו' אשר 'הזה' לאיש יעשה ככה הל"ל שם נמצא

טז) dfdכב yi`l izzp iza z`(כד יט (שופט' yi`leוכן

z`fd dlapd xac eyrz `l dfd(יא כו (ירמ' zenוכן htyn

dfd yi`l(טז (שם zenוכן htyn dfd yi`l oi`שבכל הרי

לאיש אומרים שם נמצא עליו שמדברים אחד שאותו מקום

צריכה היבמה היתה בביה"ד שם נמצא שהיבם כאן אף 'הזה'

קאמרה ומדלא וגו' לא אשר 'הזה' לאיש יעשה ככה לומר

הוא לפנינו שעומד שזה בודאות יודעים דאיננו ש"מ 'הזה'

מכירין. שאין אע"פ חולצין כי שאיןהיבם אע"פ ממאנין

מחליצה.מכירין טועיןילפי' לב"ד שסתםדחיישי' אע"פ

מקפידין שאין לב"ד חיישי' טועין ואין היטב מבררין ב"ד

יבמה, הוא אין ובאמת יבמה שהוא לחשוב ויטעו היטב לברר

פירש טועיןורש"י לב"ד בהלכה'חיישי' 'טועין היינו

מכירין. שאין אע"פ שחולצין יודעים דידיהשאינן ורבא

אין מכיריןכצ"ל."אמר" אא"כ חולצין מדרבנןאין

הרוא שמא חליצהגזירה גט לה יכתבו בב"ד שחלצה ים

זה. גט ע"פ וישיאוה היטב מבררין שאין לב"ד ותבוא

ד"ה שעשהרש"י "כמו" שליח וכו' ***ד"העל כצ"ל.

ליה ***ד"ה"ידעה" האנשיםכצ"ל. וכו' לישנא

בעמידה ***ד"ה"שניהם" חזאכצ"ל. וכו' ישיבתה

***ד"ה"לה" דעלמאכצ"ל. "מכירות" כשאר וכו' הב

***ד"ה ליהכצ"ל. "עבדי" בך וכו' ***ד"האמר כצ"ל.

ים מעביר" ***ד"ה"מעבורת בידהכצ"ל. וכו' אין

אא"כ כצ"ל."לאות"

שפי'תוד"ה "שני" ללשון עמודי כצ"ל.בתי

דברד"ה "באותו" כלום וכו' כצ"ל.אין

לאד"ה סחורה בדרב דגר' ישנים ספרים כגיר' וכו' ורבא

חיישי ובדרבא גרסי'חיישי' ברבא 'oireh c"al "opiyiigc"

גרסי' פירוש"י לפי אבל opiyiigבד', "`le"בא"ד*** בו'.

"הכירום" אם וכו' דכולי היכירא" "בלא .בחליצה

"איירו***בא"ד דהכא ואמוראי "מדאורייתא" מיירי

כצ"ל.מדרבנן"

ע"ב לב"דמש'קו ויבמתו הוא והיבמהבא היבם אין

ב"ד ואח"כ היבם בלא היבמה באה ברישא אלא יחד באין

ע"ב קא לעיל כדקת' ליבם ogelyקוראין `le od el e`xwe

יבמי 'מאן היבמה שקוראת ראשונה דקריאה דהו"א אלא

אפי' לומר יכולה יבמי' אבה לא בישראל שם לאחיו להקים

קמ"ל לב"ד היבם שיבוא וכו'קודם לב"ד ויבמתו הוא בא

וכו' יבמי מאן אומרת ***והיא בפניו. הקריאה והןכל

לו ההוגנת עיצה לו עמומשיאין או אתו ודברו דהל"ל

ומדכת' שייבמנה הדיינין עמו ידברו '`eil'דמשמע exace

להשיאו למענו אלא עמו מדברים הם למענה לא עיצהש"מ

'לו' אוההוגנת זקנים והיא הוא כגון ליבמנה לו טוב אם

והיא זקן הוא ואם ליבמנה עיצה לו ישיאו צעירים והיא הוא
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לה טוב אם אפי' לה לחלוץ עיצה לו ישיאו איפכא או ילדה

*** אומריםשייבמנה. "היו" הקדש הןצ"לובלשון

***dkkדכת'אומרים שינוי. בלא הזה הנראהבלשון רוק

דרישלדיינים מידי, קטן שאינו ראיה שיעור בו שיש רוק

מדכת mipwfdליה ipirl הנראה' ד'רוק בגמ' מפרש ורבא ,

ד לדיינים הנראית יריקה היינו ifginlלדיינים' ipiic ikixv

dnaic `netn witp ik `wex.הדיינים אל כשגבה תרוק ולא

מקרין*** היו כאן עד אחיו בית בדורותאת אבל בתחילה

הפרשה סוף עד לאשה מקריא הדיין enyהאחרונים `xwpe

lrpd uelg zia l`xyiaמזה תלמד ואל אחריו חוזרת והיא

מקריאת חלק הוא בישראל' שמו ד'ונקרא להו דסבירא

אלא כן אינו דבאמת לקרותו צריכין אין הדיינין אבל האשה

בקול עונין הדיינין ואח"כ אחיו בית את עד קוראת האשה

דכתיב דהא הנעל' חלוץ 'בית ziaאחד 'l`xyia' eny `xwpe

lrpd uelgאלא הדיינים תחתהיינו הורק' רבי וכשהקריא

הפרשה כל את וגמר עיטם בכפר ד'ונקראהאלה סבר כי

על דמצוה יהודה כרבי הוי הנעל' חלוץ בית בישראל שמו

וכיון הדיינים על ולא הנעל חלוץ לומר שם העומדים כל

היבם מלבד אדם שם היה ולא בעיר ולא בכפר זה שהיה

הפרשה סוף עד הורק' רבי לה הקריא לכן והדיינין והיבמה

שיאמרו עומדים דליכא הכל תסיים לקרוא שהתחילה דכיון

הדייני שני אבל זה וסברואת בדבר טעו עמו שהיו ם

הדיינין שאין הורקנוס רבי סובר כך כי הכל לה שהקריא

כן אומרת היבמה אלא שם העומדין ולא זה לומר צריכין

בכך אין ואומנם הפרשה סוף עד ליבמה להקריא החלו ומאז

חלוץ בית אחד קול ואומרים חוזרים הדיינים היו אם רע

הנעל חלוץ בית ואומרים חוזרין שם העומדין היו או הנעל

lrpdלקיים uelg zia l`xyia eny `xwpeדיינים דהיינו

*** יהודה. לרבי שם העומדים או עיטםלת"ק בירוש'בכפר

אבוס ***בכפר יהודה. בן דר"ש מקומו מצוהוהוא

בתלמידים מצוה ולא אלאבדיינים בתלמידים ולא הל"ל

חלוץ הדיינים עם לומר לתלמידים אסור הו"א הכי אמר דאי

אמר לכך בתלמידיםהנעל 'מצוה' אםולא מיהו ליכא מצוה

*** איסורא. ליכא הדיינים עם יחד לענות עלרוצים מצוה

העומדים יבוםכל במצות להתלמד שבאין התלמידים שם

דנקט הא מסקרנות, שבאין העם שםושאר העומדים כל על

*** שיושבים. דיינים הנעללאפוקי חלוץ מלשוןלומר

lrpdהכתוב uelg zia l`xyia eny `xwpeדצריכין מוכח

הנעללומר חלוץ כתוב'בית' גירסאות דבכל חלוץאע"ג

ו"גהנעל ובד"מ. נד סעי' סד"ח בשו"ע חלוץועיין לומר

הנעל חלוץ הנעל חלוץ עייןהנעל ואינו, פעמים ג'

אלא במשנה כן גרסי לא והרא"ש והרי"ף לגמ', בפירושנו

הפוסקים דרך וכן שבגמ' הברייתא לפי המשנה את פירשו

הגמ'. פירושי לפי דברים איזה במשנה להוסיף

בהגמ' לן לית אפיך ואי הכי מצוה קמ"ל מקוםהא כל

דקת' דהא והו"א מעכב ואינו לכתחי' היינו 'מצוה' ששונה

dvilgבמתני' 'zevn'קאי מעכב ואינו הוא דלכתחי' לומר

דמתני' dvrארישא el oi`iyn ode oic zial eznaie `ed `a

el zpbeddמעכב לא לו ההוגנת עיצה השיאוהו לא דאם לומר

ואם לעיכובא הוי וכו' וקורא דקוראה דמתני' סיפא אבל

קמ"ל 'ככה' חליצה גבי דכתיב חליצה הוי לא הסדר את שינה

מתני' אכולה קאי ברישא דקתני חליצה' ד'מצות יהודה רב

שינה אם אבל לכתחי' רק הוי הנך דכל וכו' וקורא דקוראה

*** מעכב. אינו הסדר לרקי'את חליצה שהקדים כךבין

לחליצהצריך רקיקה שהקדים כדיןבין שעשהשלא מה

אלישנאעשוי אלא הדברים אסדר קאי לא 'ככה' דכתיב דהא

הקדש. בלשון שיהא

חליצה גט דמקרי מאן אלאהאי בע"פ להם מקרין היו לא

תורה ספר לב"ד להביא לטרוח רוצין היו ולא הספר מתוך

מקרין היו וממנו אחד נייר על החליצה פסוקי כותבין והיו

שטר כלו' חליצה גט נקרא היה והוא והיבמין היבמות לכל

החליצה מעשה כותבין שהיו מה וגם eke'חליצה ipelt meia

'eke zxa zipelt `pncwl zwilq.חליצה גט נקרא היה

לחודיה*** יבמי ואבה לחודיה לא ליקרי דכיוןלא

בפני מאמר שהוא מבין השומע לחודיה יבמי' 'אבה שאומרת

יבמיעצמו אבה אחת".דמשמע "בבת יבמי אבה לא אלא

***ולא לחודיהכצ"ל. לקחתה" "וחפצתי לחודיה לא

רבא אחת" "בבת לקחתה ***וכו' אמרכצ"ל. רבא

היא מילתא הואאפסוקי מילותיו בין ריוח ואפסוקימשים

בה לן לית בלימילתא מילים הרבה לומר יכול אדם שאין

דיבורו בסתם ואפילו שהיא כל הפסקה ביניהם שיפסיק

מילים. כמה כל יבמימפסיק אבה בלא רבא שאיןמודה

להפסיק דיבורו בסתם אדם דרך אין הברות חמש אלא כאן

לחודיה 'לא' הם מאמרים דשני משמע ביניהם הפסיק ואם

חפצתי 'לא אבל יבמי, אבה כן ומשמע לחודיה יבמי' ו'אבה

שבע כשאומר דיבורו ובסתם הן הברות שבע לקחתה'

הלכ ביניהם להפסיק דרכו לחודיההברות 'לא' כשאומר ך
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אלא הם מאמרים דשני משתמע לא לחודיה לקחתה' ו'חפצתי

הרי"ף וגיר' המשפט. אורך מפני היא מילתא אפסוקי

היאוהפוסקים מילתא לומראסוקי אח"כ שמשלימה מה

שלא דכיון 'לא' שאמרה מה של והמשך סוף הוא יבמי' 'אבה

שני כאן שיש מבין השומע אין הרבה ביניהם הפסיקה

הוא אחד מאמר אלא בהמאמרים לן לית מילתא ואסוקי

מילותיו, בין הפסק נותן אדם סתם בלאשאף רבא מודה

יבמי אדםאבה סתם ואין הברות חמש הוא קצר דמשפט

ו'אבה לחודיה 'לא' כשאומרת הלכך זה בכגון הפסק נותן

פירש ורש"י מאמרים. כב' נשמע לחודיה רבאיבמי' מודה

יבמי אבה l`בלא i`dc 'yn wiqtn i`c wiqti `ly 'irac

'elk `l 'xyia my eig`l miwdl inai o`n dxn`c i`w `yix`

`idy dzgwl izvtg `la la` inai da` `l` o`n `l

zil wiqtn i`e i`w lirl `l i`d xninl `kil ez`ixw zgizt

da ol'בריש אמרה דאיהי כיון אדרב' miwdlותימה inai o`n

'ebeואמר עני אמרl`ואיהו dzgwlוהדר izvtgלא משמע

כי אבל לקחתה, חפצתי אלא אומרת שהיא כפי מיאנתי

איהי אמרהl`אמרה inaiוהדר da`לא דהאי משמע יותר

אדלעיל קאי ולא יבמי אבה לא אדלקמן miwdlקאי inai o`n

`l l`xyia my eig`lלשוני בתחביר מדבר אדם דאין

כ"כ. משובש

לקחתה עד לא מן לדידיה כאןואקרינוהו אין הא תימה

דאביי ונ"ל שירטוט, בלא לכתוב ומותר מילים ג' אלא

דאמר izvtg'eלשיטתיה dicegl '`l' dicicl ixwil `l

dicegl 'dzgwlלכתוב צריך מןלכך לדידיה ואקרינוהו

לקחתה עד מותרלא הא כן כתבו למה שואל זה גט והקורא

לומר אלא מילים ג' עדלכתוב לא מן לדידיה ואקרינוהו

כותביןלקחתה היו אם אבל פעמים בשתי ולא אחת בבת

אקרינוהו אם יודע איני לקחתה חפצתי לא לדידיה ואקרינוהו

*** פע'. בשתי או אחת "פרשתא"בבת לכולא וכתיב

*** ליכתבכצ"ל. ניתן לא דבריםוהא סיפור דרך אמרת אי

דרך ש"מ מדמשרטט אלא משרטט אמאי ושרי לה כתב

דאמר והא בפ"ע, פרשה ליכתב ניתן לא והא לה כתיב פרשה

דכתבי' inaiאביי da` cr inai o`n on dcicl depixw`לאו

ליכתב. ניתנו דלא משום אלא הוא שירטוט והלכ'משום

זוטרא דמר בעלמאכוותיה דברים כסיפור ליכתב דמותר

או פרשה דרך הוי אי לן דמיספ' כפרשה, שירטוט ובעי

ניתן הוא מצוה דבמקום כיון הלכך הוא בעלמא דברים סיפור

שמא ליה משרטט מיהו בעל' דברים סיפור הוא כאילו ליכתב

הוא. פרשה דרך

הרוח לפני"וקלטתהו" הרוח ויבשתו מעט ירקה פי' כצ"ל

פירש ורש"י לקרקע הרוחשהגיע exiardeוקלטתו wexl

*** קליטה. לשון על מתיישב גרגישתאשום.תומאואיו

יונתן תירגם הארץ' 'תוצא rx`c`אדמה, `zyibxb wtpdz

תירגם האדמה' מן אלי צועקים אחיך דמי 'קול erlazi`cוכן

`zyibxbaנאכל ושאינו גרגר נקרא נאכל והוא קטן דבר כל .

מ"ז) פ"ג (שביעית כמו גרגש zexexvנקרא ly ybxbעיין

וגירסתנו לרמב"ם המשנה zexexvבפירוש ly xbxb,טעות

שפיו ומי פיו אל הקיבה מן רוק מעלין וגרגישתא חיה תומא

אוכלם. בעינןיבש מעצמה איוירקה לרבא ליה מספקא

תומא דאכלה במה לן איכפת ולא הרוק זריקת לשון 'ירקה'

היתה הרוק שזריקת דכיון פיה אל רוקה והעלו וגרגישתא

היא הורקה לשון 'ירקה' דלמא או דמי שפיר עצמה ע"י

תומא אכלה ואי פיה אצל ומביאתו מהרוק קיבתה שמרוקנת

דאוריי'וגרגיש מצוה הוי דיריקה וכיון ירקה איהי לאו תא

*** וכו'מחמירינן. למיחזי דייני צריכי רבא באואמר

דת' דהא mipiiclלפרש d`xpd wexהנראית יריקה היינו

בפירושנו ועיין מפיה יורקתו שהיא בשעה שיראו לדיינים

למש'.

בתלמידים "מצוה" ולא בדיינין ועייןמצוה כצ"ל

*** למש'. וכו'בפירושנו יהודה א"ר שבמשנתנותנ' לפי

lrpdקת' uelg xnel my 'nerd lk lr 'vn xne` i"xמשמע

דמבריי' ועוד פעמים, ג' דקת' הבריי' את הביא לפיכך א' פעם

*** ר"ט. דברי אלא הם יהודה ר' דברי דלאו חלוץשמעינן

הנעל חלוץ הנעל חלוץ קריאתהנעל שאין משמע פעמים ג'

ועדיין שם בברית לו שקראו תינוק הל' פעמים ג' בלא שם

אחר בשם לקרותו יכולין פעמיים עוד זה בשם לו קראו לא

שם. משנה משום בזה ואין

ד"ה עיטםרש"י דיבורבכפר מתחיל ואח"כ דיבור סוף הוא

וכו' ***ד"הבתלמידים ונכון. מהחברים שמעתי מודהכן

לא "האי" למימר ליכא ***ד"הוכו' וכו'כצ"ל. ממאן

למיכתב "מצי" לא ***ד"המשורטט וכו'כצ"ל. משרטט

לן "דקיימא" ***ד"הכולם הרוחכצ"ל. "וקלטהו"

***ד"ה האדמהכצ"ל. במעבה ארזיל"א גרגישתא

דארעא בגרגישתא עדמתרגמינן רש"י הרחיק אמאי תימה

הרבה נמצא נמי מקרא של בתרגום הא מלכים של תרגום
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יונתן תירגם הארץ' 'תוצא כמו zyibxb`כיו"ב wtpdz

`rx`cתירגם האדמה' מן אלי צועקים אחיך דמי 'קול וכן

`zyibxba erlazi`c'מתרגמי לא האדמה' ד'במעבה ועו"ק

`rx`c `zyibxbaאלא`zyibxb iaeraפירושו גרגישתא כי

במלכים בפירוש"י הוא וכן עובי ולא dnc`dאדמה darna

`rx`c `zyibxbaז"ל רבנו בדברי נפלה שט"ס נ"ל לכן ,

יונתןוצ"ל תירגם הארץ תוצא ארזיל"א גרגישתא

דארעא .גרגישתא

בהתוד"ה לן ולית" "היא מילתא אפסוקי אמר רבא

כצ"ל.

בספ'ד"ה כתיב אבה לא יבמי אבה בלא רבא מודה

בתורהמדוייקים שגרסו inaiהיו da` "`le"קשיא וא"כ

קאי לא ודאי 'ולא' דאמרה כיון הא בהא רבא מודה אמאי

אבה 'לא' כתיב מדוייקים דבספ' התוס' פירשו לכך אדלעיל

ו'. במסורהבלא מוכח דסמיכידכתבוכן ג' אבה לא

'לא' אצל 'אבה' שסמוך הם השחיתךשלושה ה' אבה לא

לי אבה לא ישראל יבמי אבה כתיבלא inaiואי da` '`le'

והאי אבה 'לא' הוו תרי הני הא מסורה באותה כללו אמאי

אבה. וכו''ולא' פסוק ריש שנים דהאיויש תתרץ ואם כלו'

בין היא דכוללת למימר דאיכא מינה למישמע ליכא מסורה

דהא הכי תימא לא אבה', 'ולא ובין אבה' ריש'לא שנים ויש

תורה במשנה כללינהופסוק ולא אבה' 'ולא בהו דכתיב

'לא בהו דכתיב הני אלא כולל דאינו ש"מ אלא מסורה בהאי

ו' דבלא מוכח יבמי' אבה 'לא עמהם ומדכלל ו' בלא אבה'

וכו'כתיב. פסוקים עוד ולאויש גרסי' לעולם וא"ת כלו'

דלא והא אבה ולא עם אבה לא יחד כוללת והמסורה בו' אבה

ה' אבה 'ולא סיחון' אבה 'ולא הפסוקים את עמהם כלל

דבאמצע הני את אלא כולל דאינו משום בלעם' אל לשמוע

הא לך תיקשי א"כ פסוקא בריש הוו תרי הנך אבל פסוק

מסורת לאותה שייכי דלא פסוקים עוד שלאויש כלו'

והוו אבה' 'ולא בהו דכתיב אע"ג מסורת באותה נכללו

אלא זו במסורה כולל דאינו משום ע"כ אלא פסוק באמצע

א בהו דכלל וכיון ו' בלא אבה 'לא' בהו דכתיב אבההני לא ת

ליה. כתבינן ו' בלא ש"מ יבמי

בירושלמיד"ה וכו' ה"ב.עד פ"א

עשר שנים פרק עלך הדרן

ע"א ביבםבמש'קז ולא בבעל הוובש"א קטנה דנשואי

הוו בו מיאנה ולא מת ואם ותעקרם שתמאן עד נשואין

להו, למיעקר מציא לא ותו מדרבנן גמורים ובה"אנשואין

וביבם ותאמרבבעל שתגדל עד נשואין הוו לא קטנה נשואי

את לעקור יכולה קטנה שהיא זמן וכל בהם אני רוצה

אומרת בעלה שמת אחר וכשממאנת בעלה מת אפי' הנישואין

ב"ה דקאמ' הא הראש'. בעלי בנשואי רוצה אני בבעלאין

דלא'וביבם' כלל למאן צריכה אינה דביבם הוא דוקא לאו

קא קמאי נישואי אלא נישואיו לעקור באה ואינה לו נישאת

בעלה בין כלו' אלא הראש' בבעלי רוצה איני דאומרת עקרא

ורבי בבעלה, למאן יכולה יבם לפני ונפלה בעלה מת ובין חי

מהו א"כ ליה קשיא (בגמ') 'וביבם'אושע' אינהבבעל הא

חי שהוא בין בבעלה ממאנת בה"א והל"ל כלל ביבם ממאנת

עצמו ביבם ש"מ 'וביבם' בבעל ומדקת' שמת אחר ובין

אושע' רבי דקא' והיינו zp`nnממאנת dpi`e exn`nl zp`nn

ezwiflהיבם בקדושי רוצה איני אומרת ביבם וכשממאנת

דקת' הא שפיר ואתי 'וביבם'שקדשני ***בבעל בש"א.

לצאתבפניו שרוצה וכיון מדרבנן גמורין נשואין דנשואיה

וכתיב ריב הוי ממנו ממונה ולהוציא נשואיו ולעקור ממנו

יז) יט d'(דב' iptl aixd mdl xy` 'miyp`d ipy ecnre'משמע

זה, בפני בפניוזה ושלא בפניו נשואיןובה"א נישואיה אין

ממנו כשיוצאה הלכך אני רוצה ותאמר שתגדיל עד גמורין

שלא אפי' וממאנת 'ריב' חשיב ולא דבר ממנו עוקרת אינה

*** בב"דבפניו. ומומחים.בש"א שלשה בעי' תרתי

בב"ד ושלא בב"ד בב"דובה"א בין דה"ק משמע השתא

מומחים וליכא ג' דליכא בב"ד שלא ובין ומומחים ג' דהוו

eiptaכמו `lye eipta,בפניו שלא ובין בפניו בין דפירושו

כעין שיהיה בעי' אלא פירושו הכי דלאו בגמ' מפרש ורבא

ממש ב"ד ולא ג'בב"דב"ד בב"דדבעי' בעי'ושלא דלא

*** הדיוט'. אפי' אלא לב"שמומחים ב"ה להם אמרו

וכו' שהיאממאנת מיהת לן אודו קטנהכלו' והיא ממאנת

פעמים וחמש ארבע נבעלה,אפי' ולא האירוסין מן כשהיא

הפקר ישרא' בנות אין ב"ש להם לביאהאמרו דקדושין

ומתקד' וחוז' גט בלא ממנו ויוצאה לזה וכשמתקד' עשויין הן

לכל מופקרת שם עלה נפיק גט בלא ממנו ויוצאה לזה

לא גט בלא במיאון ממנו ויצאה לאחד נתקדשה ובשלמא



eaydnlg`eתקכא ע"א קז

מיוחדת שהיא דפילגש שם אלא דהפקרות שם עלה נפיק

ביאה לצורך וחמישה לארבעה שנתקד' זו אבל אחד לאיש

מופקרת. שם עלה נפיק

דב"שגמ' "טעמייהו" ***מאי תמאןכצ"ל. נשואה ואי

למימר ***"אתו" "טעמייהו"כצ"ל. תרוייהו דאמרי

*** זנותכצ"ל. בעילת בעילתו עושה אדם שאין אינולפי

ממנו ויתרחקו זנות בעילת בועל של שם עליו שיצא רוצה

*** בנותיהם. יבעל שמא חופהבנ"א דתיהוי ליה ניחא לא

הכנהדאיסורא והיא מקדושין יותר לביאה מיקרבא חופה

ע"א לג בשבת כדאמרן zqpkpלביאה dnl dlk oircei lkd

'eke dteglשידע יאמרו ממנו ותצא תמאן חופה אחר ואם

אליו לקרבה לחופה והכניסה ועמד ממנו לצאת רוצה שהיא

*** בו. שתמאן אחר זנות בעילת אותה לבעול ר"פכדי

דב"ה "וטעמייהו" פירי משום דב"ש "טעמייהו" אמר

דב"ש "טעמייהו" פירי ***משום ואכילכצ"ל. שמיט

מינה שיאכלםלהו אלא נכסיה בפירות חכמים זיכוהו לא

שיודע זה אבל הבעלים כל כדרך צרכיו ולפי ובזמנם בעיתם

ממנו לצאת היא מינהשעתידה להו ואכיל בבתשמיט כולם

העץ על הגדלים פירות עכשיו. להם צריך שאינו אפי' אחת

שפוחד מי אבל בקל קטפם שבשלו אחר בעיתם לקטפם ובא

בשלו לא ועדיין זמנם קודם לקטפם ובא אחר יקדימנו שמא

לשון והיינו בכח, העץ מן לשמטם שיבוא'שמיט'צריך

עד לחכות סבלנות לו שאין כאדם זמנם קודם לאכלם

*** בכח. לשמטם וצריך "מינאי"שיבשילו לה ומפקי

*** דאישותכצ"ל. קלא עלייהו דליפוק היכי שלאכי מי

קופצין עליה היו לא נדוניא לה ליתן רב ממון לאביה היה

עליה יהיו לא ודאי נדוניא לה ואין אביה שמת וזו לישאנה

ניחא ממנו יוצאת דאח"כ אע"ג לוקחה וכשזה כלל קופצין

ש"מ נדוניא לה דאין אע"ג זה מדלקחה אינשי אמרי כי לה

שלקחה זה וכן עליה, וקופצין ובאין בה יש הרבה מעלות

עלולה שהרי זו את לוקח היה לא ובריא פרנסה בעל היה אם

אלא המרובות והוצאותיו סעודתו ויפסיד במיאון ממנו לצאת

בתו לו ליתן רוצה אדם ואין בריא ואינו פרנסה בעל שאינו

במיאון ממנו לצאת שעלולה דיודע ואע"ג זו את לקח לפי'

אחותם נתנו ואחיה מדאמה אינשי אמרי דהשתא ליה ניחא

הרבה מעלות ש"מ בריא ואינו פרנסה לו דאין אע"ג לזה

בנותיהן. לו נותנין ומעתה בו מצאו

וכו' ממאנת אושע' לזיקתוא"ר אף ממאנ' אמרת דאי

בבעלי רוצה איני אומר' כשממאנת א"כ קמאי נישואי ועקרא

קת' ואמאי 'maiae'הראש' lraaאלא ממאנ' ביבם לאו הא

ע"כ אלא הראש', למאמרובבעל איניממאנת ואומ' יבם של

זה יבם שקדשני בקדוש' לזיקתורוצה ממאנת לומרואינה

הראש'. בבעלי רוצה אושע'איני דרבי "טעמיה" מאי

עקראכצ"ל. מציא דמדע' והיאמאמר הקדוש' כסף לה נתן

תרצה שלא זמן שכל ביניהן התנו כאי' הוי וקבלתו הסכימה

ותעקרנו, עקראתמאן מצ' לא דבע"כ ר'זיקה דסבר וצ"ל

היתה והיא הזיקה את יצרה והמיתה מפלת דמיתה אושע'

את שיצרו והם מפילים הראשו' נשואין אמרת דאי בע"כ

הראשון קדושי שקבלה היא מדעתה נמי זיקה א"כ הזיקה

ע"א. יג לעיל עיין עקראמרצונה ומצ' דבע"כ ביאה והרי

דבר לכל כאשתו שתהא אותה וייבם היבם עליה כשבא

גט צרי' ואינה ביבומך רוצה איני ולו' למאן יכולה (מדרבנן)

קמאי נשואי אבל עקרא ביאתו שהרי לזיקתה חליצה אלא

עקרא. לא

ד"ה וחופהרש"י וכו' בנישואין מועיל תנאי שאין לפי

להו ***ד"ה"וחיילי" מועילכצ"ל. תנאי שאין לפי

"ואתו" להו וכו' ***ד"הלמימרבחופה וכו'כצ"ל. מסר

אביה "קיבל" דאילו וכו' למימר "אתו" כצ"ל.א"נ

תקינו***ד"ה "רבנן" וכו' אדם שאין כצ"ל.לפי

בעילת***ד"ה ליכא" "הא למימר איכא מאי וכו' מסר

מימנעי ולא "הכא" ***ד"הזנות פיריכצ"ל. משום

יפסיד ***ד"ה"שמא" אבלכצ"ל. וכו' אושע' ר' אמר

"מיפטרא" לא זיקה בשביל שהיא כצ"ל."מחליצה"

ובראשון***ד"ה "עלה" רמיא וכו' כרחה כצ"ל.דבעל

כרחה***ד"ה "דבעל" יבם ביאת כצ"ל.והרי

שאיןתוד"ה "לפי" דרב טעמא וכו' יהודה רב אמר ב"ש

וכו' בעילתו "עושה" ***בא"דאדם אפי'כצ"ל. אלמא

בנישואין תנאי יש לשמואל קא'בבעל גופיה שמואל והכא

הכא שמואל דקא' דהא תתרץ ולא בנישואין, תנאי דאין

דהא פליגי ב"ה אבל לב"ש היינו בנישואין תנאי דליכא

וכו' פליגי לא נמי ***בא"דוב"ה "בהא". אבל נינהו

כצ"ל.מודו

נישואיןד"ה דרך מתחי' שהיה הכא אבל וכו' זוטעמא

הי"ט גירו' מהל' פ"י הרמב"ם שאיןשיטת בעלמא או

שם.הוכחה הגאונים שיטת זו

לשלםד"ה "א"צ" כילה "דאפילו" הקרקע וכו' דאי

כצ"ל.
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ע"ב קעבידגמ'קז דהוא ומאמר ביאה ודמואלא

הראש' שקדשה עקראלקדושין מציאמציא דהות היכי כי

חי. היה אם הראשון קדושי למיעקר

עקר' קא קמאי נישואי מ"ט לזיקתו אף ממא' אמר עולא

רוצה איני אלא זה ביבמי רוצה איני אומ' אינה לב"ד כשבאה

דקת' והא הראש', 'maiae'בבעלי lraaכשהיא בין היינו

ממאנת אינה לעולם אבל היבם תחת כשהיא ובין הבעל תחת

בא לא ועדיין מאה בת והיא גדלה כבר ואפי' בבעל. אלא

בעלה תחת גדלה דלא הראש' בבעלה למאן יכו' היבם עליה

למאן ויכו' דאוריי' קדושין לכלל קדושיו נכנסו ולא הראש'

אמה שהשיאוה ***קטנה זה. שייבמנה עד חייה כל בהם

בע"כ בין קטנה כשהיא היבם עליה ובא לייבום ונפלה ואחיה

ביבומו רוצה 'איני שתאמר זו בביאה למאן יכולה מדעתה בין

זיקה, אלא עליה ואין כלל עליה בא לא כאילו והוי זה' של

בנישואי דהיינו בזיקתו למאן שוב יכולה לעולא ומעתה

ויוצאה הראשון' בעלי בנישואי רוצה 'איני שתאמר הראשון

אמה שהשיאוה קטנה חליצה. צריכה אושעיא ולר' כלום בלא

אלא לו נקנת אינה שבגרה אחר בע"כ עליה בא אפי' ואחיה

אין גט לה שנתן בלא אחר לאיש ונישאת הלכה ואם מדרבנן

בע"כ להיקנות יבמה אינה דבאמת מדאוריי' ממזרים בניה

לי התקדשי ביאה קודם לה ולומר מדעתה עליה לבוא וצריך

לי התקדשי לה אמר ולא מדעתה עליה בא ואם זו, בביאה

כל דעלמא דבאשה אע"ג מדאורי' מקודשת אינה זו בביאה

ביאה בשעת לה אמר לא אפי' לקנותה ונתכוון עליה שבא

סהדי דאנן שאני יבמה מקודשת ה"ז זו בביאה לי התקדשי

זצ"ל הרב ומורי קדושין. לשם ולא עליה בא ייבום שלשם

הוא, דקדושין עניינא נמי דיבום מדאורי' לו דמקודשת אמר

הוא עליה שיבוא שהסכימה דמה החברים עמו הסכימו ולא

ידעה ואילו יבום מצות ואיכא היא יבמה דסברא משום

להתקדש רוצה היתה לא שמא יבום מצות ליכא דמדאורי'

ליכא. דאורי' קדושין הכא איכא דרבנן יבום הלכך לו

וכו'*** צרתה מיאנה ולא למאן שיכולה כצ"ל,"וכל"

היא מצוה נמי חליצה דמצות כיון הא קפריך מאי מקשים יש

דהגמ' קושיא זו ואין בבעלה, שתמאן לה מלמדינן לא אנן

ה"ק אלא צרתה ותתייבם השתא שתמאן לה נלמד פריך לא

'dp`in'מדקת' `le o`nl 'ekiyהיתה אם ש"מ עבר לשון

בעבר 'מיאנה' לא אם אבל לצרתה מועיל היה בבעל ממאנת

דפרי' והיינו השתא שתמאן יועיל לא אמרתואמאיבבעל

מהני לא השתא מהני בעבר ותעקרי''מיאנה' השתא תמאן

***וכו' וכו'. מיאנה ב"י רמי זודתני מבריי' הא תימה

בזיקה אף למאן דיכולה עולא דברי לעצם ראיה להביא יכול

דקת' קמאי נישואי 'maia'ולמיעקר dp`inלמאן יכולה אלמא

מינה למישמע דליכא אמרת ואי קמאי נישואי ולמיעקר ביבם

אחר ובביאתו במאמרו מיאנה היינו ביבם מיאנה דדילמא

ולא עלה קיימא זיקא אבל עליה בא או מאמר בה שעשה

ראיה מביא הוא היאך א"כ קמאי נישואי למיעקר מציא

הוי טעמא דלמא ככלתו נראית נפילה דבשעת משום דטעמא

להביא כוונתו דאכן וי"ל איעקרו. דלא קמאי נישואי משום

קמאי נישואי למיעקר שיכולה עולא דברי לעצם גם ראיה

נפילה בשעת שנראת מה אחר אזלי' ערוה איסור דלעניין וגם

שיכולה ש"מ בבעל דמיאנה דומיא ביבם מיאנה דקת' דכיון

בבעל כשממאנת כמו קמאי נישואי למיעקר ביבם למאן

ש"מ לאביו אסורה קמאי נישואי דעקרא דאע"ג ומדקת'

מפירוש"י נראה וכן ככלתו נראת נפילה דבשעת משום

*** מילי. לתרי ראיה ככלתודמייתי נראית נפילה בשעת

epd`cפירש"י dlitp zryac oird zi`xn iptn eia`l 'eq`

zi`xp mai iabl oe`in dkixvdle mai inw ltinl i`nw i`eyip

ezlkding lyאחים בלא בעלה ומת מיאנה לא אם ולפי"ז

והא לאביו דאסו' נראה ולי לאביו, מות' ליבום נפלה ולא

ככלתודקא' נראית נפילה בחייבשעת מיאנה שלא כל פי'

נפלה. לא בין ליבום נפלה בין ככלתו נראית בעלה

לזה אסו' בזה מיאנה לזיקתוא"ר א.ממאנת תלת סבר רב

לומר יכולה דאינה קמאי נישואי עקרא לא אבל ועוקרתה

בך' צבינא 'לא אלא הראשון' בעלי בנשואי צבינא 'לא

סבר דאי אחיו, אשת באיסור היא עדיין הלכך לק' כדמפרש

אשה כסתם לה הויא כדעולא לגמרי קמאי נישואי דעקרא

'לא הוי בו שמיאנה ב.כיון האחין ועל עליו תאסר ולמה זרה

מהאחים אחד ג.כל יבנה לא שוב בנה שלא בכיון וקאי בנה'

קיימי כולהו לפי' דכולהו שליח הוי ביבמה מעשה דעביד

וכו'. בנה שלא בכיון לזהעלה מות' בזה מיאנה אמר ושמו'

עקרא לא אבל ועוקרתה לזיקתו א.ממאנת בתרתי כרב סבר

בעלי בנשואי צבינא 'לא לומר יכולה דאינה קמאי נישואי

אחיו אשת באיסור היא ועדיין בך' צבינא 'לא אלא הראשון'

אשה כסתם לה הויא לגמרי קמאי נישואי דעקרא סבר דאי

וקאי בנה' 'לא הוי בו שמיאנה ב.כיון עליו תאסר ולמה זרה

שמואל דסבר עליה פליג ובחדא וכו', בנה שלא בכיון עלה

דבמקום האחין בשאר ולא בו פעולה הוי בו שמיאנה דמה
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הזה היבם הרי גט לה נותן כגון ביבמתו פעולה עושה שהיבם

וכו' בנה שלא בכיון עלה קיימי וכולם האחין כל של שליח

לא האחין בשאר מיאנה בו אמרי' בו מיאנה שהיא הכא אבל

דרב פירש לדידיה) אלא (ד"ה ע"א יב לעיל ורש"י מיאנה.

ומ"מ עקר קמאי נישואי דיבם דמיאון ס"ל כעולא ושמואל

קאמר לא אמאי דא"כ וקשה בתו כצרת נראית נפילה בשעת

אמילתיה כדאמר להו סבירא כעולא ושמואל רב לימא הגמ'

ס"ל. אושעיא כרבי לימא אסי מיאנהדרב אמר אסי רב

לו אפי' מות' יכול'בזה דאינה משום דטעמיה ס"ד השתא

עליו, תאסר ולמה כלום עשתה לא כאי' והויא לזיקתו למאן

קאמר ממאנתלכך אינה דאמר ס"ל אושע' כר' לימא

ס"ללזיקתו ושמואל כרב דאי מיאנה שלא כמי והויא

בנה שלא בכיון עליה קיימא הא ועקרתה לזיקתו דממאנת

הגמ' ומתרץ זיקתווכו', עקרא דמציא נמי הכי יבם בחד

וכו' בנה שלא כיון משום ליה יבמיןואסו' בב' "והכא"

זיקה לחצי מיאון דאין מיעקראעסקי' לא זיקה כצ"ל

כלל זיקה עקירת ליכא באחיו ולא בזה דמיאנה וכיון בחציה

יבמי' בכל צבינא 'לא אמרה ואי לאחיו ובין לו בין ומות'

לכולם. ואסו' זיקא לכולה מות'עקרא בזה מיאנה יוח' א"ר

צבינאלאחין 'לא ולומר ביבם למאן דיכולה ושמו' כרב סבר

בנשואי צבינא 'לא לומר יכולה אינה אבל זיקתו ועקרא בך'

זרה כאשה שתהא קמאי נשואי למיעקר הראשון' בעלי

'לא והוי בו מיאנה דהא אסורה לו הלכך האחין לכל המותרת

ושמואל רב וכדאמרי וכו' בנה שלא בכיון עלה וקאי בנה'

ההוא הוי לא איהי אלא מעשה בה עביד איהו דלאו כיון מיהו

וכו' בנה שלא בכיון עלה קאי ואיהו אחין דכולהו שליח יבם

כשמואל. אתי יוח' רבי לא, אמראחין לו הודו לא מאן

רב שליחאביי הוי לא בו שמיאנה דיבם סבר יוח' דרבי

דכולהו, שליח דהוי סבר ורב כולם נאסרו ולא אחין דכולהו

דאמר דהא כוותי קאי יוח' רבי לך אמר אושע' רבי אבל

oig`l 'zen dfa dp`inשמיאנה יבם אותו כולל אחין לכולהו

וכן כלום, עשתה שלא כמי והויא לזיקתו ממאנת דאינה בו

היינו לאחין דמותרת קאי כוותי יוח' רבי לך אמר אסי רב

לו. אמראפי' אושע'`sרבא לוinpרבי הודה דפשטיהלא

אושע' ולרבי אסו' לו אבל לאחין מות' בזה מיאנה יוח' דרבי

כלום עשתה לא לזיקתו ממאנת דאינה דכיון לו אף מותרת

תאסר. להולמה `sואמרי xn` `axאסי לורב הודה לא

למימ' דמציא כעולא והלכתא לו. אפי' מות' אמר אסי דרב

וכיון לגמרי קמאי נישואי ועקרא הראשון' בבעלי צבינא 'לא

דאשה לאחין ובין לו בין מות' לגמרי קמאי נשואי דעקרא

'ל אמרה דאי דשמו' כוותיה והלכתא היא, בך'זרה צבינא א

לאחין ומות' לו ואסו' קמאי לנישואי עקרא ולא לזיקה עקרא

פי"א הרמב"ם וז"ל הרי"ף. פסק כך כוותיה קאי יוח' דרבי

הי"ז גירו' ezlkkמהל' '`xpy iptn eia`l 'eq` maia zp`nnd

'`a dp`in m` jkitl zxzen 'aexw x`yl la` epa zny zra

eig`l 'zen oinaid onפירושו וזה ,maia zp`nndדאמרה

הראשון' בבעלי צבינא zra'לא ezlkk 'xpy iptn eia`l 'eq`

'zen miaexw x`yl la` epa znyקמאי לנישואי דעקרא

זרה, כאשה והויא oinaidכעולא on '`a dp`in m` jkitl

בך' צבינא 'לא oig`lדאמרה 'zenדרבי כשמואל לו ואסו'

*** כוותיה. קאי רעינאיוח' "באחוך" הואהא וכן כצ"ל

ברי"ף.

מדד כפושה שב'במדה כיו"ב והרבה כבושה כמו 'כפושה'

כמו בפ' drewtמתחלפת oa,בקועה בן היינו ע"א) פ (יומא

xwad miiprl xwadלשון כל הפקר, היינו מ"א) פ"ו (פאה

הוא וכפוש גובהו ונתמעט לקרקע ודחוק לחוץ פירושו כבוש

גבהו. שנתמעט עד ולחצוהו שכבשוהו כלי כלו' בכלים כבוש

מידה בכלי מודד יין או שמן מוכר כשהוא הישר האיש

וכופשו מידה כלי לוקח ישר שאינו מי אבל כתיקנו שהכינוהו

בו ומודד גובהו שמתמעט עד מטה כלפי ולוחצו כובשו כלו'

היה פישון ממונם. לאכול ורוצה הוא שחמדן לפי לקונים

לאכו' לו היה לא אבל הקטנ' אשתו מנכסי פירות לאכו' ראוי

הוא שחמדן לפי והוא שדהו פירות האוכ' אדם כל כדרך אלא

היה הבאה בשנה לאכלם יוכל ולא ותצא בו תמאן שמא וירא

*** שדותיה. ומקלקל הרבה "הואי"אוכל נשואה פשי'

***והאמרי ביהכצ"ל. עבדו קיטרי קשרותרי קשרים ב'

שנתחברו כל בעלה, כנגד שבעירם ב"ד עם משפחתה בני

יב) ב (מל' כמו קשר קרוי אחר אדם כנגד יחד אנשים כמה

cxeid `elin zia y`ei z` ekie xyw 'ywie eicar enewie

`liq.

וכו' אומרים ב"הב"ש דאמרי דהא ס"ד lye`השתא c"aa

c"aa'ג בעי' לא אלמא בב"ד שלא ובין בב"ד בין ה"ק

אביי בעי'ומתרץ דלא אלא ב"ה קאמרי לא כאן עד

בעי' ג' אבל ב"המומחים דקאמרי c"aaהא `lye c"aa

ב"ד כעין ושלא ב"ד כעין כב"דc"aaפירושו שלשה דבעי'

c"aa `lye*** כב"ד. מומחים בעי' בפנידלא בש"א כדת'

עיי"ש.וכו' ע"ב קא לעיל פירשתי
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למאןבמש' צרי' אינה לדעתה שלא אוכלתהשיאוה אבל

*** הוא. כהן אם קדושיהבתרו' לשמור יכו' כסףשאינה

איסור וי"א וכנגדן, ד"ה ע"א סה בגיט' פירש"י כן קדושיה

משמע כן אחר עם מלהתייחד עצמה לשמור שיודע' קידושיה

*** ה"ז. אישות מהל' פ"ד קטנהברמב"ם מעשה אין

לדעתה ואחיה אמה כךכלוםשהשיאוה מיאון צרי' אבל

ע"א. קח לק' בבריי' מפורש

תנא היא.במתניתא תוספתא תנא' 'במתניתא היוכל בראש'

מיאון גט ikdeכות' `ptp`a 'elt za 'pelt dp`in 'elt meia

ig`e ini` ipeaqp`c ipelt oa ipelt ol dxn`ביה רעינא לא

ליה להתנס' בעיא אנא ולית ביה צבי' לשוןולא כאן עד

כתבי ולא שינו דהשתא ש"מ 'בראשונה' מדקת' התוספתא,

הגמ' מפרש השתא כתבי והיאך שינו מ"ט וא"ת כיוןהכי

וכו' .דחזו

ד"ה והבתרש"י "דהואיל" ערוה וכו' ***ד"הכל כצ"ל.

נישואי "דאהנו" וכו' ***ד"הדתני וכו'כצ"ל. ה"נ

קמיה ***ד"ה"למרמייה" אע"גכצ"ל. וכו' אושע' ר'

נמי גופיה איהו" לאחין ***ד"ה"דקאמר במדהכצ"ל.

מדד כפויה במדה בכליוכו' שמן נתן לא למכור כשבא

מזה פחות מעט אלא שבכלי הסימון סוף עד כמודדהמידה

המדה תחתבשולי עד שמן הסימןנתן עד ולא שבכלי הסימן

***בא"ד באפרעצמו. הכפישני ולחצנילשון כבשני

לקרקע.

דשמאתוד"ה "ואמר" וכו' כצ"ל.מידי

אושעד"ה כרבי "וה"ל" האחין וכו' כצ"ל.מאן '

דאמרי***בא"ד אסינמחק)אמרו(איכא כצ"ל.רב

"מיניה"ד"ה לקידושין רבנן ואפקעי' וכו' כצ"ל.תרי

ע"א וכו'גמ'קח ביום הכי פי"אתקינו הרמב"ם על תימה

הי"א. גירושין מהל'

אפי' יהודה א"ר ע"כ מעשהיתר עשתה שלא במקום

שהיתה כגון מיאון הוי שממאנת בדיבורה יושבתהתומך

אי ואמרה בעלה לבית אביה מבית והולכת באפריון

מיאון זהו בעלי בפלוני רוצהאפשי אינה אם אמרי' ולא

התומך מעשה עשתה שלא הרי והלכה קמה לא למה בו

בה אין דקטנה משום וטעמא והלכה, קמה לא כלו' בדיבורה

ואחיה. אמה נגד מעשה לעשות אומץ בה ואין ע"כדעת יתר

יהודה דיבורהאפי'א"ר את הסותר מעשה שעשתה במקום

כגון מיאון הוי בעלהשממאנת בבית מסובין אורחין היו

עליהם ומשקה עומדת כשהםוהיא השמחה בעלי דרך

ועומדים אורחיהם את משקים מהשמחה ומרוצים מאושרים

היא שמחה ש"מ אורחיה שהשקתה כיון וזו שישתו עליהם

שממאנת, דיבורה את הסותר מעשה שעשתה הרי בנשואיה

שאמרה כיון מיאוןואעפ"כ "זהו" בעלי בפלוני אפשי אי

בתר אזלי' הלכך כלום מוכיחים אינן קטנה דמעשה כצ"ל

יהודהדיבורה. א"ר ע"כ היושבתיתר דוקא תימא לא

דאיכא מיאון הוי בעלי בפלוני אפשי אי ואמרה באפריון

ההיא וכן בנישואין שרצתה מפני ולא ישבה לנוחיותה למימר

עמדה קרוביה אהבת מפני למימר איכא ומשקה דעומדת

היכא אפי' אלא בנישואין שרצתה מפני ולא והשקתם עליהם

לא בו שחפצה וניכר בעלה לטובת מעשה שעשתה דמוכח

כגון דיבורה בתר אלא המעשה בתר בעלהאזלי' שיגרה

משלו חפץ לו להביא חנווני שמוראצל שהיה בעלה משל

רצון שעושה ממעשיה וניכר להביאו הלכה והיא חנווני אצל

בו וחפצה לךבעלה אין בעלי בפלוני אפשי אי ואמרה

מזה גדול לימיאון נראה זה אבל אחר באופן פירש ורש"י

דקא' הא מזהפשט. גדול מיאון לך איכאאין דודאי אע"ג

אפשי אי אמרה אם כגון מזה וברורים פשוטים מיאונין

מעשה עשתה ולא שקדשני בקדושין אפשי אי בעלי בפלוני

ה"ק אלא מיאונה, את מזההסותר גדול מיאון לך זהואין

ספק לומר ממנו נופל ואינו פשוט מיאון כמו גדול מיאון

הוא. מיאון

יהודה רב "דאמר" ***ת"ש כלותיו.דכלתיהכצ"ל.

למיבדקי*** דרבנן אחדזוגי זוג נשותיהן עם ת"ח שני '

שניה כלה אצל שני וזוג זו כלה נשיאצל להו אמרואמרי

הת"ח של נשותיהן דקאתולהן גברייכו וקשטוחזו הכינו

*** לקראתם. "דהוועצמיכן לא נסיבי" "דהוו לאו מאי

קדושי כצ"ל.מיקדשי"

חכמים צדדי כל על בריית'"חזרנו" בכל בדקנו כצ"ל

באופן שדברו בריית' ואפי' קטנה בעניין חכ' בהם שדברו

בדקנו נמי בעקיפין דהיינו אדםצדדי "מצאנו" כצ"ל.ולא

"אליעזר" כר' בקטנה מדותיו שהשוה קטנהאדם כצ"ל,

מידות בשתי לה מדדו החכמים כל ואחיה אמה שהשיאוה

כגון נישואים שנישואיה דעת בת גדולה ומצאוה מדדוה פעם

זכאי ובעלה בתרו' אוכלת היא לכהן ישר' בת שאם לעניין

קטנה ומצאוה מדדוה ופעם וכו' ידיה ובמעשה במציאתה
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שאינה לעניין כגון נישואים נישואיה ואין דעת בה שאין

לעניין שמדדה בה מדותיו השוה ר"א אבל גט, הימנו צריכה

דעת בה שאין קטנה ומצאה וכו' ומציאתה תרומה אכילת

ואין בתרומה אוכ' אינה ולפיכך נישואין נישואיה ואין

שאין קטנה ומצאה גט לעניין ומדדה וכיו"ב לבעלה מציאתה

גט, צריכה אינה ולפיכך נישואין נישואיה ואין דעת בה

כקטנה בה מדותיו השווה לא נמי ר"א הא מקשה ולקמן

*** מיאון. הצריכה דהא נישואין נישואיה שעשאהשאין

"אליעזר" בחצרכצ"לרבי עמו עמוכמטיילת נכנסה שלא

עמו. טיילה בחצר אלא להבעל מחיקולבית קמהועומדת

*** תיפוקממשכבו. בכדי שתיקנואלא מה כל בתמיה

הפקר מנהג בה ינהגו שלא כדי הוא לקטנה קדושין חכמים

היוצאת כזונה היא הרי כלום בלא מביתו יוצאה תהא ואם

מזה. גדול הפקר מנהג לך ואין המזנה מבית

שאינה עכבה" דמי "והיכי האיש מן שהיא עכבה ה"ד

האיש ***מן לינשאכצ"ל. שהשיאוהתבעוה אחר מיד

והתעכבה להם לינשא שיתבעוה אנשים ב"ד שולחים לזה

להם הואואמרהמלינשא זושעיכובה בעלי פלוני מחמת

האיש מן שהיא עכבה וצריכההיא לו כנשואה היא והרי

הוא שעיכובה אמרה ואם שאינםמיאון, בנ"א מחמת

לי שאינהמהוגנין עכבה היא זו אותי לישא ראויים אתם אין

מהוגנים אנשים יתבעוה שאם מדבריה דמשמע האיש מן

דעתה נתנה לא דמעיקרא מיאון צריכה ואינה להם תינשא

בנ"א מחמת אמרה דאם מפרשים והתוס' לזה. נשואה שהיא

רבי דאפי' לי נראה ואין מיאון, עצמו זה לי מהוגנים שאינם

במיאון טובא ומקיל רבנן אכולהו דפליג בתירא בן יהודה

odואמר od diyeciw dycwzpe dcnre dp`in `ly dphw

dipe`inאבל ונתקדשה ועמדה מעשה שעשתה דוקא היינו

הוי לא ודאי מהוגנים שאינכם מפני לכם נישאת איני אמרה

פירושם דלפי ועוד דריב"ב, עליה דפליגי לרבנן וכ"ש מיאון

a"aiיקשה iaxk dkld i` lirl irac `d heytz k"`c dniz

'eke oi`eyipa.מאוד דחוק ותירוצם התוס' שהקשו כמו

תרוייהו*** דאמרי אבין בר חני' ורב אבין בר לעילאביי

דקת' הא שמואל `dpiפירש eli`k yi`d on dpi`y `akr lk

ezy`ואינה מהוגנים שאינם בנ"א מחמת שאמרה היינו

אבין בר חני' ורב אבין בר לאביי להו וקשיא מיאון צריכה

לאו הא אשתו אינה 'כאילו' קת' אמאי מיאון צרי' אינה אי

הם פירשו לפיכך כלום, בלא ממנו ויוצאה היא כלל אשתו

גט לה מביתונתן האישויצאה מן שהיא עכבה היא זו

שראתה מחמת היה עתה עד בביתו שנתעכבה דמה דאיגלאי

ובעלה אישּה אסו'בו והיא בקרובותיה אסור והוא

הכהונה מן ופסלה עלהבקרוביו דקת' id`והיינו eli`k

ezy`דאינה ממש אשתו אינה אבל אשתו היא דיני דלהנך

מיאון, אלא גט הימנו בוצריכה מביתומיאנה היאויצאה זו

מן שאינה מות'עכבה והיא בקרובותיה מותר והוא האיש

הכהונה מן פסלה ולא אשתובקרוביו אינה 'כאילו' והיינו

*** מיאון. צרי' היתה קמפרשדמ"מ דסליקפרושי ובמאי

פתח.

בובמש' "ומיאנה" והחזירה גט לה כצ"ל.נתן

לו*** לחזור מות' נתגרשה או מיאנהונתארמ' אם וכ"ש

סיפא דקת' ואיידי אסו'באחרון, נתגרשה או ונתארמ'

לו מיאנלחזור אבל נתגרשה או נתארמ' לחזורדדוקא מות' ה

*** נתגרשה. או ונתארמ' רישא נמי נקט בולו מיאנה

לה "ונתן" כצ"ל.והחזירה

ד"ה "מיהדרן"רש"י הוו אי ***ד"הלמיבדקי' כצ"ל.

עדועומדת אחד דיבור בתרומההכל לערב ***ד"הואוכ' .

"אפקרו דרבנן במציאתה זכאי "בעלה" או' יהושע ר'

גביה כצ"ל.ממונה"

הגטתוד"ה בתיקוני שכתב מה וכו' ומנהגיאתי בהלכ' ספר

יז. סי' פ"ד גיטין ביש"ש כנזכר שמשון רבי חברו גיטין

יודעד"ה שאין כיון וכו' הברייתאקטנה את שחיבר התנא

נשואין "לבין" קדושין בין איןחילוק דבאמת כצ"ל

נמי הכי מיאוניה הן הן נישואיה דאמר דמאן ביניהם חילוק

אמר נמי הכי מיאון הוו לא קדושיה ומ"ד בקדושין אמר

בנישואין.

יעקבד"ה בן "אליעזר" רבי ומשנת וכו' כצ"ל.מחמת

ע"ב זהבמש'קח בו" ומיאנה "לאחר וגירשה לאחר

גירושיהכלל אחר מיאון ליכא דאי הב"ח שהגיה וכמו כצ"ל

אחר נישאת לא הא האחרון למגרש אסורה למה האחרון

גירושיו.

גטגמ' ומבטל מיאון אתי במיאוןאלמא דיוצאה דחזו דכיון

הוא. כלום לאו מתחי' שקיבלה וגט היא קטנה דאכתי ידעי

גיטא*** "ומבטל" דחבריה מיאון אתי כצ"ל.לא

***תברא*** תברא. ד"ה ע"א יג לע' איידיפירשנו
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וקריצו' ברמיזו' ויפתנהדמכרת עמה ידבר שמא חיישי' לא

שכבר למי ליקרב לה נותן אינו השני שבעלה אליו לשוב

אבל אליו ותחזור בו תחפוץ שמא עמו לדבר בעלה היה

וירמוז ברחוב עוברת כשהיא אליה מרחוק שיעמוד חיישי'

*** בה. שרוצה לה לצאתמשבשויקרוץ לאדם הגורם

יג) כ (ברא' כדכ' מתעהו נקרא `izeמביתו erzd xy`k idie

ia` zian midl`לא"י לילך אבי מבית ה' הוציאני כאשר

לפיכך שיבוש, בארמית וטעות 'הטעו' כמו הוי ו'התעו'

הטעיה או אופנים בשני בארמית משמשת 'שיבוש' המילה

*** אחריו. לילך מביתו לצאת לאחר גרימה או מיאוןוטעות

דידיה גיטא לבטל לא נמי ותנשאדידיה תלך אח"כ שמא

למיחש ואיכא וקריצו'לאחר ברמיזו' דמכרת אזילדאיידי

לה ומייתי ***משבש אישבשא. ולא "שבשּה" כבר הא

*** גטכצ"ל. לה "ונתן" והחזירה בו כצ"ל.מיאנה

בגיטין*** ששלשה במתני'כגון גרסי' yi`aוהכי zp`nnd

'`ine xg`l 'xibe xg`l ,ea '`ine xg`l 'xibe xg`l z`yipe

'eke llkd df ,ea '`ine xg`l 'xibe xg`l ,eaגירושי ג' דאיכא

דקת' והא מיאוני `eq'וד' hba epnid d`veiy lk llkd df

el xefglדלהנך בגיטא מינייהו דנפקא קמאי אתרי קאי לא

מיאון אתי גיטי ג' הוו לא דאכתי דכיון לחזור מותרת

שיתן מי כל ועל השלישי על רק אלא להו ומבטל דבתרייהו

דלא פירש ורש"י כגדולה, מיחזיא דכבר והלאה מכאן גט לה

וצ"ע. קמאי תרי להנך אפי' כגדולההדרה דמיחזיא

כנסה כך ואחר לחופתה חדש י"ב לה נתן הראשון כשקדשה

ואחר וגירשה לאחר ונישאה בו ומיאנה ע"א נז בכתו' כדתנן

אחר וכן ע"ב לד לעיל כדאיתא חדשים ג' המתינה שגירשה

עוד ע"ז הוסף ומחצה שנה המתנתה זמן נמצא השני שגירשה

שלשה הללו ששה אצל ששהתה שנים חמש או ארבע

נתגרשה ולא מיאנה לא דמיסתמא דמיאונין ושלשה דגירושין

כנסה אפי' אינשי ואמרי שנים שש כאן הרי שכנסה ביום

וגדולה שנה י"ב בת היום היא הרי שש בת כשהיא הראשון

לאחר ונישאת וכשהולכת דאורי' וגירושיה ונישואיה היא

מותר אמרי שגירשה לזה לחזור מות' אמרת אי בו ומיאנה

גרושתו משנישאת.להחזיר

"תנא" efאמרתתנאיצ"למאן dpy `l ef dpyy in `xaz

ורבי רב הם דמתני' דתנאי ומשני אינון, מאן אינון תנאי ותרי

ברי"ף. ועיין הוא תנא נמי דרב יוסי ברבי מימינוישמע'

שתינו זוז,בכסף מאתים לשלם הוצרכנו ר"ע תורת לשמוע

מיקריא ר"ע ע"ימימינותורת היתה תורתו תחילת כי

את פסל רך ומה ואמר האבנים את ששחקו המים את שראה

וכמה כמה אחת על כברזל שקשין תורה דברי הקשה

פ"ו. נתן דרבי באבות כדאיתא לבי את עצינושיחקקו

יבואו הוצרכנובמחיר בתירא בן ר"י של תורתו לשמוע

מיקריא בתירא בן ר"י של תורתו זוז, מאתים עצינולשלם

ג' בפס' כמובא גדול עיצה בעל היה כי ותושיה עיצה לשון

yexia'ע"ב dqext jzcevne oiaivpa z`בתירא בן ר"י .

ביה כתיב מא"י רחוק בנציבין 'e`eai'שהיה xigna epivr

האסו' בבית שהיה רק לידם שהיה ר"ע אבל מרחוק כלו'

ביה epizyכתיב sqka epinin.ביה כתיב לא הבאה ואילו

לראשון שתחזור ראשוןמהו של גט מבטל שני של מיאון

הות ולא היא קטנה דאכתי מילתא איגלאי שמיאנה דהשתא

אזל וקריצו' ברמיזו' דמכרת דאיידי חיישי' ולא גט צריכה

לה. משבש דלמא חיישי' דלמא או לה, ומייתי שכרומשבש

"ושאלו" זוז מאות בארבע אחד ושאלצ"לאדם .ובא

כרת*** אישלאיסור לאו,התרתאשת מחזירלאיסור

כ"שגרושתו חמירלא כרת דאיסור ידע נמי רב הא וא"ת .

לה משבש דלמא חיישי' אי מדרבנן ליה מיבעיא אלא מלאו

משבש דלמא חיישי' אי אפי' הא דה"ק נ"ל חיישי', לא או

אלא אסורה היא הכי דמשום מפרסמינן הוה לא לה ומייתי

מחזיר על ועובר לה שנתן גט מחמת דאסירה מפרסמי' הוה

איש דאשת כרת דלאיסור וכיון לשני שנישאת אחר גרושתו

אי גט צריכה ואינה הן נישואין לאו שני דנישואי אמרת

חוכא עבדת נישואין הוו גרושתו מחזיר דלעניין להו אמרת

*** ח"ו. רבנן מדברי השתאואיטלולא שתמאן מהו

ותתייבם קמאי לנישואי ברייתאותעקרי' זה דכל משמע

לתקן צריך לכך נישואיןהיא לעקור עכשיו שתמאן מהו

ותתייבם ***הראשונים וברא"ש. ברי"ף הוא ישוכן

לא או מצ' במקום מיתה לאחר שלאמיאון אבל משמע

הא וקשיא מיתה לאחר מיאון דאין פשיטא מצוה במקום

והיינו קמאי נישואי שעוקרת לזיקתו אף ממאנת קאמר עולא

כאילו והוי הוא המת במקום דיבם וי"ל מיתה, לאחר מיאון

מצוה במקום נמי דעולא פירשו והחברים בחייו. ממאנת

ועיין לצרתה, לייבומי ובעי דרבנן שניה שהיא כגון קאמר

*** ובנמו"י. זוזברי"ף מאות בד' בנ"א" "שני שכרו

ר"ע את ושאלו" מדוייקות"ובאו "אדםבנוסחאות שכרו

ר"ע את ושאל" "ובא זוז מאות בד' ברי"ףאחד" הוא וכן

וברא"ש.
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אסו' כך וכו' וא"ד וכו' לאחיו שמות' רב ִומודה

גזיר' ורמיזותיו" "בקריצותיו מכרת אינה והא ִ"לאחיו"

הוא אטו כצ"ל.אחיו ִ

ד"ה אחרוןרש"י "מבעל" שיצתה אע"פ וכו' כצ"לכל

***ד"ה תמוהים. הב"ח לאישתרוייודברי וכו' ומאי

לקמא ***ד"ה"ליה" ולאכצ"ל. וכו' ולא "שבשה" הא

מתחרט לה" "ואומר ומפייסה הולך וכו' לפייסה "יכל"

***ד"ה קטנותה"כצ"ל. "עליה ומגלה וכו' אלמא

"דקמא" גיטא ***ד"הומבטל בגיטיןכצ"ל. ששלשה

שלש ***ד"ה"שיצאה" דאמרןכצ"ל. "תנאי" מאן

***ד"ה היינוכצ"ל. "דקאמרן" ותנאי וכו' רבי את

***ד"ה דערוהכצ"ל. "באישות" אבל וכו' שתמאן מהו

***ד"הבאיסורצ"ל "נפקא". לא דתו וכו' ומודה

***ד"המאחרים במתני'כצ"ל. תנן דהא פשיטא

וכו' אסרנא לא "לדידיה" ואפי' וכו' מיאון "דאתי"

ליכא "באחיו" כצ"ל.אבל

לאתוד"ה למידי למיח' דליכא כי' "דבהא" וכו' אזיל

דטע'גזרי' ליה אמרי' לא עליו אותה כשאוסרין פי' כצ"ל

דטע' ליה אמרי' אלא לה ומשב' אזיל דלמא דחיישי' משום

הא גט לה נתן לא ואי משנישאת גרוש' להחזיר דאסו' משום

להחזירה. ומות' גרושתו הויא לא

"למיחזיא"ד"ה וכו' תרי "דגירשוה" אע"ג וכו' כגון

כצ"ל.כגדולה

מפקיעד"ה לא הגט" "את אבל ואחי אמי וכו' לאיסור

כצ"ל.

ע"א אוסרבמש'קט "אלעזר" הזוורבי המשנה בכל י"ג

***אליעזר קסבר. ד"ה ע"א קי לק' התוס' גרסי כיתו'וכן

האב דרבנןבחיי קדושי לקדשה ואחיה אמה או אביה ויכול

דקת' והיינו ממש, מיתו' גרעא שנתןוהחזירהדלא ע"י

*** ואחיה. לאמה או לאביה dxifgdפי'והחזירהקדוש' m`

לאסור ד"ה ע"א ח' לעי' בפירו' עיין 'אם' בלשון משמשת ו'

*** ליבםצרות. אסו' מןד"ה ופטו' היא אחיו אשת ערות

כתב הי"ד יבום מהל' פ"ז והרמב"ם היבום, ומן החלי'

גדול. תימה והוא מתייבמ' דצרתה

"באיסור"גמ' אחת שעה וכו' דר"א "טעמיה" מאי

*** נמיכצ"ל. הכי תימא דקת'וכי והא חליצה בעיא דלא

'xqe`' `"xeחליצה דחייבת מיניה תילף לא פוטר קת' ולא

קת' נמי ונתגרשה אביה שהשיאה קטנה גבי בסיפא דהא

mail dxeq` lkd ixac.היבום ומן החלי' מן דפטורה אע"ג

"טעמיה"*** היינו אביי אמר "טעמיה" מאי ידענא לא

*** דמיתהכצ"ל. לר"א "ליה" פשיטא לעו' אמר רבא

"מיהו" ***מפלת בגירושיןכצ"ל. בקיאין הרבההכל

וגנותם צרתם לספר בחזרהמצויין בקיאין הכל איןואין

*** ושבחם. תיקונם לספר ליבםמצויין "שאסורה" ד"ה

***אסורהצ"ל אשי. דרב כוותיה קת'תניא שבמשנה לפי

לא תרי הנך אחר לבסוף וכו' ונתגרשה אביה שהשיאה קטנה

ברישא לה ליתני דא"כ האי משום הוו תרי דהנך משמע

כוותיה תניא קאמר לפיכך מחמתה, שבאו הנך ליתני והדר

תחי' קתני בריי' דבהאי אשי אביהדרב שהשיאה קטנה

קת'וכו' ואח"כ ביבום ובין בחליצה בין בד"אשאסורה

קטנה כשהיא והחזירה קטנה כשהיא דנישואיהשגירשה

דרבנן והשניים דאורי' כשהיאהראשונים גירשה אבל

קטנה כשהיא החזירה או גדולה כשהיא והחזירה קטנה

אצלו הראשוניםוגדלה כמו דאורי' השנים אודנישואיה

מתייבמת או כמוחולצת השניים דנישואיה היכא גזרי' דלא

והחזירה ונתגרשה אביה דקדשה האי אטו הראשונים

דרבנן, והשניים דאורי' הראשונים ר"אדנישואיה משום

מתייבמת ולא חולצת דנישואיהאמרו היכא דגזר

ונתגרשה אביה דהשיאה האי אטו השניים כמו הראשונים

דקת' והיינו דרבנן, והשניים דאורי' הראשונים דנישואיה

mailבמתני' 'zen dxifgde dy`d z` yxbndדנשואיה

דאורי' והשניים `xqeהראשונים `"xeהאי משום דגזר

דרבנן והשניים דאורי' הראשונים `zדנישואיה yxbnd oke

mail 'zen dxifgde 'ezidוהשניים הראשונים דנישואיה

`xqeדרבנן `"xe'דאורי הראשונים דנישואיה האי אטו דגזר

אביה דהשיאה האי קתני דבמתני' ואע"ג דרבנן. והשניים

– דרבנן והשניים דאורי' הראשונים שנישואיה ונתגרשה

לה קתני דבברייתא הם מחמתה קמאי תרי הנך לבסוף,

הנך. קתני והדר החזירהבתחי' נמי" לשון***"אי זו אין

וצ"ל החזירהבריי' ***או ברי"ף. הוא תרוציוכן לאו

הכי תריץ "לה" כצ"ל.קמתרצת

אשהבמש' אחות משום תצא מחקהלזו הגר"א בהגהות

***הלזומילת מיאנה. ד"ה ע"א יח לעיל מהתוס' וכןוטעמו

חרשות הדבריםשתי פיסוק צ"ל וכך אדלעיל הלזוקאי

חרשות שתי וכן אשה אחות משום יוצאהתצא המת אשת
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אחרת בבא מתחילה ואח"כ אשה, אחות וקטנהמשום גדולה

וכו' ***מת הגר"א. בהגהות ועיין אומר, אליעזר רבי

וכו' הגיהמלמדין אלעזרבגליון דרבירבי הוא ושיבוש

*** יהושע. ורבי דר"ג פלוגתייהו בר לאו תמתיןאלעזר

אין סבר דר"ג מבעילתו לפרוש צרי' ואינה אצלו הקטנה

שתגדילזיקה דאורי'עד נישואיה הלזוויהיו הגדולהותצא

אשה אחות מידמשום לשוק להתירה לגדולה יחלוץ ולא

הוא כך חלוצתו אחות משום עליו הקטנה תיאסר דא"כ

פליגי מיאנה) (ד"ה ע"א יח לעיל והתוס' רש"י. לפי מתפרש

ופירשו לותמתיןעליה מלהבעל שתגדילהקטנה ותצאעד

אשההגדולההלזו אחות זיקהמשום אין ר"ג דסבר דאע"ג

ומ"ש לפניו. נופלת אחותה בעוד לו שתיבעל הדבר מכוער

לא והתוס' לו מלהבעל הקטנה תמתין רש"י דכוונת הרש"ש

שמקולמוסו לי נראה ואין וכלל כלל אינו רש"י, על פליגי

באופן פירש"י ע"א יח דלע' ודע הדברים. יצאו הרש"ש של

*** שם. לגמ' בפירושנו ועיין כאן שפירש ממה לואחר ִאי

לו אי אשתו יעל (קה' הוא מקרא ולשון לנקדו צריך כך ִ

elk`iטז) xweaa jixye xrp jklny ux` jl i`לך אוי כלו' ¦

ארץ.

דבריםגמ' משלשה גרס"ויתרחק" ה"א פי"ג יבמו' בירוש'

***'ויברח' "המיאונין". בירוש'מן הוא וכן כצ"ל

פי' ובראב"ן, שביעי פרק 272 עמ' המדרשים ובאוצר

לן לית מרצונה ממאנת אם אבל למאן קטנה מללמד יתרחק

קובעין ב"ד שאין המיאונין מן יתרחק מפרש ובירוש' בה,

אחר בדין כבר ישבו אם אבל מיאון לקבל בשביל לישב

מיאונה. לשמוע אותה מקבלים לפניהם למאן קטנה ובאה

הפקדונות*** אצלומן יפקיד שלא פקדון בעל מלהיות

להיות אבל בירוש' בהדיא הוא כן מוכרח אינו אם אחרים

מתא בבר ד"ה ע"ב לק' ורש"י היא, מצוה פקדון שומר

*** פקדון. שומר יהיה לא נויפירש היאלשם לשםיפה

בבעילתהאישות חפץ אבל יפה אחראינה דבר אינהלשם

ונכסיו. בעלה בממון עיניו נתן אבל בבעילתה חפץ ואינו יפה

לפיכך בבעילה דמצותו יבום למצות קרובים הוו ואישות נוי

כשעושה מ"מ אישות או נוי בשביל לעשות דאסור אע"ג

בעלה ממון אבל אחר' 'דבר מיקרי לא אישות או נוי בשביל

בעילה. דהיינו המצוה לקיום קשור דאינו אחר דבר מיקרי

ממזר*** הולד להיות בעיני בטוחוקרוב היה לא הוא אף

ומחמת ממזר דהולד שאול לאבא לו היה ודאי וי"א בדבר,

ממזר. ספק לשון ואמר בלשונו נזהר רבים שהיו יבמות בני

ד"ה בגמ'רש"י "טעמיה" וכו' ***ד"הכצ"לורבי וכן.

דמיתה "כדאמרן" ליבם וכו' היתומה "את" המגרש

***ד"ה האכצ"ל. משום "דקמאי" דטעמא וכו' פשיטא

***ד"ה אחרנייתא"כצ"ל. "דב' דטעמא וכו' משום

הא כצ"ל.משום

ינהגותוד"ה "שמא" לחוש שיש וכו' כצ"ל.ויתרחק

ע"ב במהגמ'קט בנה כאילו רחוקהנודר שדר מי

לירוש' שיגיע עד שמא וירא קרבן להקריב ורוצה מירושלים

לביתו סמוך במה ובונה הולך בו ויחזור יצרו יתקפנו

ולכוף יצרו עם להתמודד שבמקום נמצא מיד, עליה להקריב

הרוצה אף מהתמודדות. עצמו פותר הוא קונו לרצון יצרו

הוא הרי יקיימנה ולא יצרו יתקפנו שמא וירא מצוה לקיים

אלא לידור לו היה ולא המצוה, לקיים עצמו לכוף כדי נודר

המצוה. לקיים יצרו ולכוף להתמודד צריך והמקיימוהיה

קרבן עליה הקריב לחזורכאילו לו היה במה שבנה אחר

אלא קרבן שיקריב טוב דודאי אע"ג עליה להקריב ולא בו

שלא חזק יצרו ולכוף שם להקריב לירוש' לעלות לו שהיה

להקריב הקלה בדרך בחר והוא הטוב מרצונו בו יחזור

מלחזור עצמו ימנע ובזה לביתו שסמוכה הבמה על קרבנו

לילך צריך היה אלא נדרו לקיים לו היה לא הנודר אף בו,

המצוה שיקיים לו טוב דודאי אע"ג נדרו להתיר חכם אצל

יצרו שיכוף ע"י אלא נדר ע"י שלא אלא לקיימה שרצה

לקיים כן וע"י לידור הקלה בדרך בחר והוא המצוה ויקיים

*** התמודדות. ללא המצוה המיאוניןאת ילמדנהומן לא

בהלמאן ומיחרטא גדלה תלךדלמא שתמאן אחר שמא

בעלה עם מריבה ובשעת בנים לו ותלד אחר לאיש ותינשא

מחמת אלא הראשון בבעלי מיאנתי מרצוני לא לו תאמר

מיאונה שאין האנשים ויאמרו בדבריהם ב"ד עלי שהגדילו

מתקדשת היתה דאם ואע"ג מדרבנן, ממזרים ובניה כלום

פשטה שמרצונה משום היינו מיאוניה הן הן קידושיה לאחר

בבעלי חפצה איני שאומרת כמי והוי קדושיה וקבלה ידה

כן לעשות אותה מלמדין וב"ד למאן רוצה אינה כשהיא אבל

אמרי מיאנה מרצונה שלא ואומרת מתחרטת לבסוף אם

ממזרים מהשני ובניה הראשון אשת היא עדיין אינשי

הפקדונותמדרבנן. אחרמן אצל לשמירה חפציו יפקיד לא

"מתייה" צריךבבר כרחו על אחרת בעיר נמצא אם כצ"ל

יפקיד לא בעירו כשהוא אבל בעה"ב אצל חפציו להפקיד

עירו בן "ביתיה"אצל כי ביתו"דביתיה" אם ודוקא

משתמר אינו ביתו אם אבל השומר של ביתו כמו משתמר
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*** במהרש"א. ועיין אצלו יפקיד השומר של ביתו רעכמו

זר ערב כי אבלירוע זר לאדם אלא ערב להיות אסור אין

בנו ואחותו אחיו ואמו אביו ומצוה, מותר קרוביו לשבעת

*** ואשתו. גריםבתו למקבלי תבוא רעה אחר רעה

ובשעה עונש מקבלים הגרים את שמקבלים שבשעה

ומקבלין מקבליהם חוזרין ישראל את מחטיאים שהגרים

שלציוןעונש. שבשעהולערבי רעה אחר רעה תבא נמי

יקחו שמא ממון להם מלוה אדם אין בערבות שנכנסים

למלוה יהיה ולא הלוה של חובו בעבור הערב של שדותיו

וגבו שבאו ואחר חובו, להפרע מהיכן עצמו לערב שהלוה

לסמוך אין שאומרים לו מלוה אדם אין הערב של שדותיו

שילם לא וההוא חובו ישלם שזה ערב היה שהרי דבריו על

בע"כ. הערב של שדותיו וגבו שבאו עצמועד ולתוקע

הלכה תבואלדבר נמי לקיימה מתכוון ואינו תורה שלומד

ואידך לימודו על שכר מקבל שאינו חדא רעה אחר רעה

וידע שלמד לפי בנ"א משאר יותר חטאיו על עונש שמקבל

ולמ"ד מהם. עצמו מנע ולא לדבראיסורין עצמו תוקע

תבואהלכה נמי רבו את שואל ולא לדון שבא דיין היינו

חדא רעה אחר eizekxiרעה oia el zgpen axgעונש כלו'

ואידך eizgznבעוה"ז el dgezt mpidbכדמפרש לעוה"ב

דאמרן ***הא גריםואזיל. למקבלי תבוא רעה אחר רעה

לידבק ורוצין ה' את שאוהבין ניכרין שאין דוקא היינו

שניכר מי אבל ישראל, את להחטיא וסופם ובעמו בתורתו

את שאוהב ובתורתבו ישראל בעם לידבק ורוצה מאוד ה'

כדין והרחיקוהו שניסוהו אחר ולקרבו לקבלו מצוה ה'

שהם גרים וכמה כמה אני וראיתי גרים, בהלכות המבואר

הזוכה ואשרי ורחימו בדחילו מאוד שמו ואוהבי מיראיו

*** ולשמחם. דוץלקרבן שלוף מביאדעבדי המלוה היה

לך אפרע כאומר בלוח סכינו תוקע והלוה מביתו עץ לוח

סכינך ותקע לוה של סכינו שלוף לערב אומרים והיו חובי

היו הגוים חובו, לשלם תחתיו נכנס ואתה יצא שהוא לומר

לעם ערבה היא שירושלים לפי אלא שלופדוץ לזה קוראים

מניחם הקב"ה חוטאים ישראל שאם כשלופדוץ לישראל

לו וקראו שמו שינו היהודים לפיכך ממנה .שלציוןונפרע

"בעור"*** נמחק.בעורמילתכספחת

כל אלא פשי' תורה לו אין תורה "לי" אין האומר כל

תורה אלא "לי" אין תורהכצ"ל.האומר "דאפילו" אלא

לו ועשיתם.אפילוצ"לאין ולמדתם א"ק פפא צ"לא"ר

לעשותם ושמרתם אותם מיירי,ולמדתם הדברות בעשרת

כתיב כח) (פסוק ה פרק deivבסוף xy`k zeyrl mzxnye

'ebeהכא כתב לעשותםואמאי מיירוושמרתם דשניהם

לומר עשייתם אצל לימודם להקיש אלא הדברות, בעשרת

בעשיהלך שאינו כל בלמידה ישנו בעשיה שישנו כל

בלמידה רצהאינו שלא ודוקא לימודו, עבור שכר מקבל אין

ולומד לקיים יכול ואינו תוקפו שיצרו מי אבל לקיימם כלל

לו יש למוטב יחזירני שבה שהאור הלואי בלבו ואומר תורה

טוב רב כי מלימודה עצמו ייאש ואל מאוד הרבה לימוד שכר

*** לו. מעיקראצפון "כדאמריתו" .כדאמרתצ"ללעולם

ועבדי*** אגראמצותואזלי ליה אית דתימא מהו

שעשולדידיה מצות אבלקמ"לעבור תורה אלא לו אין

והם שמלמדם מה עבור שכר אבל לא, שעשו מצות שכר

מלמדין שגדלים ואחר לימודם וחוזרין לביתם הולכים

אינהו עבדי כי בהם חפץ היה לא שהוא דמצות לו יש אחרים

ילפי כי בה חפץ היה דהוא תורה אבל מינייהו אגרא ליה לית

מינייהו. אגרא ליה אית אינהו

הלכה וגמר לקמיה דינא דאתי זהבדיינא למקרה דומה

לפניו ולאשבא "רבא" ליה ואית למילתא מילתא ומדמי

דאמר "מיניה" משאיל דגרסיאזיל ואיכא בדיינאכצ"ל,

הלכה גמר" "ולא לקמיה דינא זודאתי הלכה למד לא

לה הדומה הלכה למד אבל לפניו מילתאשבאה ומדמי

***למילתא יריכותיו. בין לו מונחת חרב הרמב"םכאילו

גורס ה"ח פכ"ג סנהד' צוארובהל' על לו .מונחת

וכו'*** לו מונחת חרב בעוה"זכאילו פתוחהעונש וגיהנם

מתחתיו והיינולו לעוה"ב drxעונש xg` drxדקאמר

לעיל.

דר"ג "טעמיה" קטנהכצ"ל.מאי קדושי דקסבר משום

בהדה גדלי גדלה וכי תלו הקטנהמיתלא שקדושי ונמצא

הגדולה שנפלה ומשעה הגדולה אחותה לנפילת קדמו הזאת

כח יש הלכך אשה אחות קצת הקטנה היתה כבר לפניו

היבום מן אחותה לפטור הקטנה דלאבקידושי "ואע"ג"

אתבעל וקדש והלך ליבום אשה לפניו נפלה אם אבל כצ"ל,

שנפילת היבמה את לפטור השניה בקדושי כח אין אחותה

אין ר"ג דקסבר משום והיינו אחותה, לקידושי קדמה היבמה

הלכך היבמה אחות את לאסור זיקה אלימא לא כלו' זיקה

הזיקה את ומבטל פוגם אינו היבמה אחות את כשמקדש

וחייבת שנפלה בשעה כמו היא והרי כן לפני ביבמה שהיתה

בשעה הרי היבמה אחות את לאסור זיקה יש מ"ד אבל ביבום

כבשעת ואינה וביטלה בזיקה פגם היבמה אחות את שמקדש
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נפ הלכך מיתלאנפילתה קטנה קדושי אמרי' דאי ונ"ל טרה.

קיים הקדושין כסף שיהיה צריך בהדה גדלי גדלה וכי תלו

*** שתגדל. איןעד בעל "ואי" לה והלכה יבמה נפטרה

לא בעל לא משגדלהאי בכסף לקדשה יכול אינו אבל כצ"ל

כסף קדושי בה ותפסי בקטנותה בכסף קדשה דכבר דכיון

דידיה כסף קדושי בה תפסי לא תו מדרבנן מקודשת להיות

קידושי בה לו תופסין היו בכסף מקדשה אחר היה דאם אע"ג

ליה תפסי בכסף יקדשנה דאם נראה ולי זצ"ל, הרב ממורי

כשלא היינו לא' בעל לא אי אין בעל 'אי דקאמר והא קידושי

*** משגדלה. בכסף וקדשה "טעמיה"חזר היינו א"ל

***דר"ג וכו'כצ"ל. מיתלא דקטנה מילתא זוהא אשה

דעתה אומדין היינו אם גדלה ועתה קטנה כשהיא שנתקדשה

עמה יגדלו קטנות של הראשונים שקדושיה רוצה שהיא

מדאורי' גמורים קדושין להיות יכנסו לגדלות שנכנסת וביום

קדושיה נכנסין גדלותה וביום עמה גדלים קדושיה היו אכן

בהכי לה ניחא דלא סהדי אנן מיהו מדאורי' גמורין להיות

קדושין יהיו גודלי וביום עמי קידושי יגדלו אם היא דאומרת

כרחי בעל בגט להוציאני יכול שהוא ממני עדיף הוא דאורי'

יגדלו שלא לי טוב הלכך כרחו בעל לצאת יכולה איני ואני

כרחי בעל בגט להוציאני שיכול ממני עדיף הוא ויהיה עמי

שכבר אע"ג במיאון לצאת יכולה שאני מיניה עדיפא אני וגם

אחר אותה בעל אם אבל הן, דרבנן קדושי דאכתי גדלתי

מינה עדיף והוא מדאורי' מקודשת היא כרחה על שגדלה

שאינה מיניה עדיפא לא ואיהי כרחה בעל בגט שמוציאה

במיאון. עוד תליאיוצאה מיתלא דקטנה מילתא הא

עמהוקיימא גדלים אינם ועומדים תלויים קטנה קדושי

איןהלכך בעל מדאורייתאאי לו מקודשת בעלהויא לא אי

להלא דאמדינן משום וטעמא מדאורייתא, לו מקודשת אינה

עמה קידושיה שיגדלו רוצה לא שלאדאמרהדאיהי לי טוב

קידושי יהיו לא גדולה להיות שאכנס ואפי' עמי יגדלו

ויהיה מינאימדאורי' עדיף בעלהוא בגט לגרשני שיכול

מיניהכרחי עדיפנא ממנוואנא ולצאת למאן יכולה שאני

שיכול ממני עדיף יהיה הוא עמי יגדלו אם אבל כרחו בעל

עוד יכולה שאיני מיניה עדיפא לא ואני כרחי בעל לגרשני

למאן.

ד"ה "מתייה"רש"י ***ד"הבבר כיכצ"ל. "דביתיה"

***ד"ה"ביתיה" עוסקכצ"ל. "איני" תורה "לי" אין

כצ"ל.

רדיפהתוד"ה רדיפה בעיאתיא גז"ש דמההיא ס"ד השתא

הא להו קשיא לפי' לחיים זוכה שלום דהמבקש למילף

דקרא בגופיה הוא ywaמפורש 'ebe miig utgd yi`d in

edtcxe mely.גז"ש לי ולמה

לבסוףד"ה "שנעשה" כמו וכו' כצ"ל.רעה

חגורד"ה כתיב "נמי" דבתורה ואע"ג וכו' חרב אחוזי

כצ"ל.

מקדשד"ה "ליה" סבירא ואפי' וכו' כצ"ל.וכי

ע"א דשמואלגמ'קי "טעמיה" מאי דבעל כצ"ל.אי

הבועל כל קדושיןקסבר הראשוניםאחר קדושין דעת על

בועל בבעילההוא לקדש דאפשר יודע אינו אדם דסתם

מתכוון לא בעל כי הלכך בכסף אלא קדושין אין דסבר

מדרבנן. דהוו הראשונים קדושין אלא הכא וליכא לקדושין

וכשבועל בבעילה לקדש דאפשר יודע אדם דסתם סבר ורב

דאורי'. וקדושיה גדולה היא והרי נתכוון לקדושין אותה

דנסבה*** כיון גט הימנו צרי' אמר והםרב אותה בעל

לעצמן לתנאיהקדושין אחליה דבקדושיןאחולי דאע"ג

בקדושין הרי תנאי על שמקדשה אמר בכסף שהיו הראשונים

נמצא ע"ת שמקדשה אמר לא בביאתו שקדשה השניים

תנאו, הבועלשמחל כל גט הימנו צרי' אינה אמר ושמו'

בועל הוא הראש' קדושין דעת אסיעל אדעתיהלא ק

אין הלכך בביאתו לקדשה נתכוון ולא בביאה לקדש דאפשר

*** תנאי. אמר שבהם הראשונים קדושין אלא צריכאכאן

ההיא איתמר דוקאדאי רבהו"א קאמר שהבועלבההיא

חדשים לקדושין נתכוון הקדושין תנאהאחר דאיכא משום

לתנאיה אחליה אחולי דבעל יודעוכיון אדם אומנם הו"א

קדושין אחר שבועל אדם כל לא אבל בביאה לקדש שאפשר

דעתו על שהעלה היכא דוקא אלא חדשים לקדושין נתכוון

תנאי בהם שהיה כגון הראשונים בקדושין חסרון שיש

הרי זנות ביאת ביאתו ותהיה תנאו קיימא לא שמא וחושש

תנאי בהם שאין חדשים לקדושין הוא מתכוון אבלכשבועל

ונישאתבהא ועמדה אותה ובעל והגדילה מיאנה שלא קטנה

לשמואללאחר ליה מודה שאפשראימא הוא דיודע דאע"ג

חדשים קדושין לקדשה סיבה לו היתה לא מ"מ בביאה לקדש

קטנה קידושי שאין יודע אינו אדם שסתם לפי בביאתו

יודע אדם דסתם סבר תרתי סבר דרב קמ"ל מדאורייתא,

קטנה קדושי שאין יודע אדם וסתם בביאה לקדש שאפשר
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נתכוון. חדשים לקדושין משגדלה עליה כשבא הלכך כלום

בהא איתמר אותהואי ובעל והגדילה מיאנה שלא דקטנה

הו"א לאחר ונישאת שמואלדוקאבהךועמדה קאמר

שאפשר יודע אדם שאמנם סובר שהוא לפי משני גט דצריכה

לקדושין קדושין אחר הבועל אדם כל לא מיהו בביאה לקדש

שאין יודע אינו אדם וסתם סיבה לו כשיש דוקא אלא נתכוון

חדשים קדושין לקדשה נתכוון לא לפיכך כלום קטנה קדושי

גט צריכה לפיכך מדאורי' מקודשת שאינה ונמצא בביאתו

בהךמשני סתםאבל וכנסה ע"ת ליהדקדשה מודה אימא

סיבהלרב לו שיש וכיון בביאה לקדש שאפשר יודע דאדם

הראשונים בקדושין שהרי בביאה חדשים קדושין לקדשה

ביאתו ותהיה תנאו קיימה לא שמא חושש והוא תנאי היה

בהם שאין חדשים קדושין בביאתו ומקדשה חוזר זנות ביאת

לקדש שאפשר יודע אדם דאין סובר דשמואל קמ"ל תנאי,

ובין בביאתו לקדשה סיבה לו היתה אם בין ולפיכך בביאה

בביאתו. חדשים קדושין מקדשה אינו סיבה לו היתה לא אם

פירושו הכי רש"י בהאולגירסת איתמר בהאהו"אדאי

תנאהדוקא דליכא משום רב שאפשרקאמר יודע אדם

הלכך הם מדרבנן קטנה שקדושי יודע ואדם בביאה לקדש

חדשים קדושין לקדשה מתכוון משגדלה עליה אבלכשבא

תנאה דאיכא עמהבהא התנה ליהשהוא מודה אימא

עליהלשמואל כשבא ולפיכך תנאו על עומד אדם דסתם

הקדושין דעת על אלא חדשים לקדושין מתכוון אינו

תנאו קיימה לא ואם בועל הוא תנאי בהם שהיה הראשונים

סבר דרב קמ"ל גט, הימנו צריכה ואינה קדושין הוו לא

ואידך בביאה לקדש שאפשר יודע אדם דסתם חדא תרתי

זנות. לבעילת יבוא שלא כדי תנאו מוחל אדם ואידסתם

בההיא הו"אאיתמר סתם וכנסה ע"ת דוקאבההיאדמקדש

שמואל לקדשקאמר שאפשר יודע אדם סתם שמואל דסבר

שתקיים הוא מקפיד תנאי עמה שהתנה היכא מיהו בביאה

אלא חדשים לקדושין מתכוון אינו עליה כשבא הלכך תנאו

ואם בועל הוא תנאי בהם שהיה הראשונים הקדושין דעת על

ממנו צריכה אינה תנאו קיימה לא אם גט צריכה תנאו קיימה

בהאגט לרבדקטנהאבל ליה מודה יודעאימא דאדם

כלום קטנה קדושי שאין יודע ואדם בביאה לקדש שאפשר

נתכוון חדשים קדושין לשם שגדלה אחר עליה כשבא לפיכך

אינה לאחר ונישאת עמדה ואם דאורי' שקדושיו ונמצא

כלל יודע אדם דאין סבר דשמואל קמ"ל גט, הימנו צריכה

שהגדילה דקטנה בההיא אפי' הלכך בביאה לקדש דאפשר

אלא עליה ואין בביאתו חדשים קדושין לקדשה נתכוון לא

ונישאת עמדה אם לפיכך מדרבנן דהוו הראשונים קדושין

משני. גט צריכה לאחר

אין בעל "אי" רב אמר ***ומי "ההוא"כצ"ל. והא

וגדלה קטנה כשהיא "דאיקדישה" בנרש דהוה עובדא

כורסייא אבי מינסבכצ"ל."ואותבה" בנרש פפא א"ר

אותה"נסבי" בועלין כורסייאכצ"ל אבי מותבי והדר

ומלך היה נרש ישיבת ראש פפא רב נישואין, מסיבת עושין

*** א. אות פי"ח רש"ג באגרת כדאיתא שנה י"ט תינחבה

בכספא להדקדיש שנתן הקדושין כסף את רבנן הפקירו

הוא כספו דלאו וכיון ישראל ממון להפקיר ב"ד ביד כח דיש

לו נתקדשה מאילא בביאה ב"דקדיש ביד כח אין הא

ומשני שנעשה, מעשה בעילתלמחוק לבעילתו רבנן שויוה

דישזנות זנות כבעילת פירשוה אבל ביאתו מעשה מחקו לא

אמרה התורה שהרי בנ"א של מעשיהם לפרש ב"ד ביד כח

הם יענישוהו ולא ב"ד לפני יביאוהו עדים וראוהו שחטא מי

זכות. לכף מעשיו ויפרשו זכות הדיינים לו ימצאו שמא

מאי בביאה מדוייקיםקדיש למימרבספרים איכא .מאי

קטנותבמש' יתומות לשתי נשוי שהיה אימןמי שהשיאון

הדדי. כי מדרבנן מיקדשי ושתיהן חרשותואחיהן שתי וכן

*** הדדי. כי מדרבנן מיקדשי איןשתיהן וחרשת קטנה

צרתה פוטרת מהן אחת כולהביאת קנויה ספק דקטנה

הלכך ומשויירת קנויה וחרשת כלל קנויה אינה ספק מדרבנן

אינה הקטנה דשמא החרשת את פטר לא הקטנה על בא

הקטנה דשמא הקטנה את פטר לא החרשת על בא כלל קנויה

ההוה ע"פ הוא שפירש"י ומה מהחרשת, יותר כולה קנויה

ע"ב. קי לק' בגמ' חתניה חנא ורב אהבה בר אדא דרב אמינא

"נפקא"גמ' הכי "דעלת" היכי כי מעיקרא כצ"לחרשת

wtp`פירש"י inp ikd dfinxa oey`xd lral zlrc ikid ik

dfinxa mainלא הראשון לבעלה כשנכנסה הא תימה והוא

שומעת שאינה במה חיסרון היה ולא לדבר צריכה היתה

וכשאינה לקרוא צריכה מיבם ביציאתה אבל מדברת ואינה

ע"ב קיב לק' במשנה היטב ועיין חיסרון הוי לקרוא יכולה

פירושו דהכי נ"ל אבל ע"א. עא דעלתובגיט' היכי לבעלכי

מדאורייתא מקודשת אינה שהרי כלשהם בקדושין הראשון

נפקא כדחזיהכי חליצה בעי' ולא כלשהיא בחליצה מיבם

פשט היא וכך שחולצת במה דיה אלא וחולצת דקוראה

שתהיה בחליצתה הקפידו לא מדרבנן דקדושיה דכיון הסוגיא
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נתחרשהכראוי. ואח"כ דאוריי'פקחת תחלוץלאדקדושיה

קרייה בה למימרדמעכבא ליכא דאוריי' דקדושיה דכיון

כדחזי. דלא כלשהיא בחליצה וחרשתתצא אביי איתיביה

דרבנןמעיקרא היאדקדושיה חליצה אקילובת וכי

קריאה. בה שאין כלשהיא חליצה למיחלץ מדרבנן במקודשת

להוציא*** רצה ואם בגטכונס בגטיוציאאח"כ יוציא כל

*** ע"ב. לו לעיל מעיקראהוא בחרשת לאו מימאי כלו'

פקחת ובין מעיקרא חרשת בין חרשת בכל מיירי לא

ונתחרשה.

ד"ה תנאירש"י "וקיימה" נדרים וכו' כצ"ל.אבל

"קאמר"***ד"ה וישר' משה כדת וכו' אפקעינהו וקא

דמקדש. מאן ד"ה ע"ב צ לע' לגמ' בפירושנו ועיין כצ"ל

אשתו***ד"ה "חשיב" והי וכו' ***ד"הקטנה כצ"ל.

"נפקא" נמי וכו' "דעלת" היכי כצ"ל.כי

וגדלהתוד"ה וכו' בהדיא "כשמפרש" דמיירי וכו' קסבר

בועל "דבסתמא" כצ"ל.אצלו

מיתוקמאד"ה "ודכוותיה" מיאנה שלא וכו' בההיא

כצ"ל.

דכלד"ה משום דאפקעינ' טע' אי לר"י מספ' וכו' לפיכך

מקדש דרב' אדעתא ואםהמק' מיניה אפקעי' קידש אם

אדעתא לאו דנישואין מיניה לאפוקה מצו לא נשאה כבר

נינהו מןדרבנ' דבר לעקור חכ' ביד כח דיש משו' 'התואו

דפירש היכא נפק"מ נמי אי מיניה, לה מפקי נשאה כבר ואפי'

דרבנן. אדעתא מקדש דאינו

ע"ב להוציאגמ'קי "רצה" ואם ***כונס מדהואכצ"ל.

מעיקרא חרשת נמי היא מעיק' שפירשופקח מדהואיש

מעיקרא לאבייפקח דמנ"ל אינו וזה שנתפקח, חרש ולא

פירושו הכי אלא שנתפקח. בחרש מיירי פקחדלא מדהוא

מימעיקרא לבסוף נתחרש דאי בסופו נתחרש ולא סוף ועד

והת' בגיטא מפיק ivei`מצי `l dzhyp e` `ed yxgzp

zinlerמעיק חרשת נמי פקחתהיא היתה ולא סוף ועד '

*** חרשבתחילתה. ומדהוא מעיק' בחרש לאו אלא

מעיקרא חרשת נמי היא אמאימעיקרא מקשים הראשונים

לעיל ליה כדתירץ כדאיתא והא כדאיתא הא לו תירץ לא

דבשלמא נראה ולי דחוקים, ודבריהם ותנן בתוד"ה ועיין

מעיקרו פיקח דהוא למימר איכא חרשת שנשא פקח לעיל

ואדרבה שמתחרשים יש שהרבה שנתחרשה פיקחת והיא

חרשת לאו דהיא מסתברא יותר מעיקרו פיקח דהוא כיון

רגילות דאין נישואין בשעת פיקחת היתה אלא מעיקרה

לחרשת הנשוי בחרש דמיירי הכא אבל חרשת, ישא שפקח

גם ואח"כ פקחת ונשא מעיקרו חרש היה שהוא מסתבר לא

ועוד פיקחת לישא חרש דרך דאין חדא כמוהו נתחרשה היא

אלא בעלה של מום באותו תלקה שהאשה הדבר דרחוק

*** מעיקרא. חרשת נמי דהיא לאוקמי ומדאחיותמסתברא

מעיקרא ששונהחרשות מקום `zgכל zeig` izy oi`eyp

'zyxg' zg`e zgwt,קאמר מעיקרא חרשת 'חרשת' ההיא

מעיקרא חרשות נמי zeixkpכששונהנכריות izy oi`eyp

'zyxg' zg`e zgwt zg`מעיקרא חרשת 'חרשת' ההיא

*** מפקיקאמר. "מצי" ***מצוצ"למי לאו. אלא

מעיקרא .בחרשיןצ"ל"אחרשין"

אקוותא וקמקוו שפירש"ידיתבי ראשון mildwnלפירוש

mdixac renyl mi`a eidy maiaq micinlzללשון קרוב הוא

פשוטו אבל המים. יתאספו המים' 'יקוו ט) א (ברא' תורה

שני בפירוש שפירש אקווהתאכמו oiywn(כצ"ל)דמקהוו

f"lf zeiyew,וחזק קשה קהו"י ערבית ללשון קרוב והוא

אקווהתאולפי"ז היודמקהוי וכך חזקות. קושיות מקשים

וחרשת דקטנה המשנה על קנויותא.מקשין תרוייהו אי

חברתה בביאת נפטרת מהן אחת דאין קת' אמאי ומשויירות

נינהו, הדדי כי סיפאב.הא קתני אמאי הן ספק תרוייהו ואי

`a dphwd z` lqt zyxgd lr `ae xfge dphwd lr mai `a

zyxgd z` lqt dphwd lr `ae xfge zyxgd lr maiהא

נקנתה הא קנויות תרוייהו דאי נפשך ממה לו כשרה ראשונה

תרוייהו ואי כלום ביאה אחר דאין השניה ונדחתה הראשונה

לאו הא קנויה אינה וחדא קנויה מינייהו חדא או קנויות אינן

כלל, הן קנויהג.צרות אינה ספק קנויה ספק חרשת ואי

(לקמן) רב אמר אמאי ומשויירת קנויה zyxgdוקטנה qpek

licbzy cr oiznz dphwe hba d`iveneאת מוציא אמאי

נקנתה הא קנויה חרשת דאי לו כשרה חרשת הא החרשת

קנויה לא חרשת ואי כלום ביאה אחר דאין קטנה ונדחתה לו

היא, צרתה לאו קנויהד.הא חרשת איפכא אמרת ואי

קתני אמאי קנויה אינה ספק קנויה ספק וקטנה ומשויירת

dphwdבסיפא z` lqt zyxgd lr `ae xfge dphwd lr `a

את דחתה הא לו קנויה דאי נפשך ממה לו כשרה קטנה הא

לאו הא לו קנויה לא ואי כלום ביאה אחר דאין החרשת

אדא רב אסקי הללו קושיות ארבע ומשום כלל, היא צרתה

ומשויירות קנויות תרוייהו וחרשת דקטנה וחתניה אהבה בא
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ול במתני'הן קת' zyxgdפיכך lr `ae xfge dphwd lr `a

dphwd z` lqtוכןlqt dphwd lr `ae xfge zyxgd lr `a

zyxgd z`אלא כולה קנויה לא מינייהו חדא דכל דכיון

חברתה על וכשבא חברתה זיקת נדחתה לא ומשויירת קנויה

את האחרונה ופסלה ומשויירת קנויה להיות היא אף נקנתה

רב דאמר הא וכן hbaהראשונה, d`ivene zyxgd z` qpek

בקניינו ושייר כולה לו נקנתה לא דחרשת דכיון אמר שפיר

לה, ופסלה קטנה חליצת ואתיא לגמרי קטנה זיקת נדחתה לא

ומשויירות קנויות נינהו הדדי כי דתרוייהו כיון תקשה ואם

תירצו ע"ז צרתה פוטרת מהן אחת ביאת אין קת' האאמאי

צרתה פוטרת מהן אחת ביאת אין וחרשת קטנה דתנן

דנפלו בקטנה(כצ"ל)ה"מ אי ידעי' דלא פקח מאחיו ליה

ליה אתניחא פוטרת וביאתה אישותו עיקר והיא טפי

פוטרתה לא חרשת ביאת אבל ניחאהחרשת בחרשת אי

אבלליה הקטנה את פוטרת וביאתה אישותו עיקר והיא

פוטרתה, לא הקטנה בקטנהביאת ליההוהאי לאחיוניחא

פיקח שהיה דיעההמת לכלל מינודאתיא בת איותהיה

ליההוהבחרשת פיקחניחא שהיה המת דגדולהלאחיו

היא ביאה ובת כ"כ,היא לביאה ראויה אינה קטנה אבל

נפלו ניחא(כצ"ל)אבל בחרשת ודאי חרש מאחיו ליה

לאליה קטנה ביאת אבל הקטנה את פוטרת וביאתה טפי

תרתי בחרשת דאית מיניהפוטרתה ובת היא ביאה דבת

כמוהו.היא נפלוחרשת אפי' אנא להו ליה(כצ"ל)ואמינא

"לן" מספקא נמי חרש בהימאחיו לן מספקא נמי כצ"ל

בחרשת ליה שניחא חרש דיש המת לאחיו ליה ניחא מינייהו

שתהא בפקחת ליה דניחא חרש ויש עליו תתגאה שלא כמוהו

תרוייהו וחרשת דקטנה סבר נחמן רב אף ועוזרתו. שומעת

אבל וחתניה, אהבה בר אדא רב כדסברי ומשויירות קנויות

ומשויירת קנויה דחרשת לקמן סברי ששת ורב חסדא רב

קנויה. ספק כלו' קנויה ואינה קנויה וקטנה

שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט ומוציאה החרשת את כונס

ואינהותחלוץ קנויה וקטנה ומשויירת קנויה חרשת אי תימה

את לכנוס מותר אמאי ור"ש חסדא רב כדמסקי קנויה

תרוייהו ואי הקטנה זיקת דוחה ביאתה אין הא החרשת

נמי וחתניה אהבה בר אדא רב כדאמרי ומשויירות קנויות

לבוא מותר והיאך חברתה זיקת דוחה מהן אחת ביאת אין

דלא היכא אפי מותרת ראשונה דביאה ונ"ל החרשת, על

גדולות פקחות בשתי אפי' דהא הצרה זיקת נדחתה

השניה צרת נדחתה לא עדיין מהן אחת על לבא כשמתחיל

כונס דקאמר והא שניה ביאה החרשת על לבוא לו אסור אבל

מוציאה ראשונה ביאה אחר היינו בגט ומוציאה החרשת את

להוציאה צריך שאין נראה כונס) (ד"ה מפירוש"י אבל מיד,

החרשת ונפסלה לה וחולץ הקטנה שגדלה אחר רק אלא מיד

בגט ומוציאה החרשת על בא קאמר מדלא לישנא דייק וכן

hbaאלא d`ivene zyxgd z` 'qpek'.הרבה ביאות אפי' ש"מ

משמע בגט ומוציאה החרשת את ד'כונס' הרמב"ם סבר וכן

לקטנה שיחלוץ משעה אלא אסורה ואינה הרבה ביאות אפי'

קטנה זיקת נדחית לא והא רב דברי על לרמב"ם וקשיא

דברי הרמב"ם הניח לפיכך החרשת על לבוא לו נתיר והיאך

שתמאן הקטנה את מלמדין דאמר אליעזר כרבי ופסק רב

הכ"ד יבום מהל' פ"ה הרמב"ם oicnlnוז"ל ozpwz cvike

dl azek dyxbl dvx m`e zyxgd z` qpeke o`nzy dphwd

xfl xzeze dilr `eaiy xg` hbהראב"ד בהשגות שם ועיין

*** כלים. ש"מובנושאי חסדא רב כצ"ל."ואמר"

וכו'*** חרשת רב קסבר דליכאש"מ שמעינן ממתני'

שתיהן למימר נמי וליכא ומשויירות קנויות שתיהן למימר

קנויה מינייהו חדא וע"כ כדפירש"י קנויות ואינן קנויות

ש"מ ומדרב קנויה, ואינה קנויה וחדא חרשתומשויירת

ומשויירת תקנוקנויה הפקר מנהג בה שינהגו דחששו דכיון

קד אפי'לה גמורין קדושיה אין דעת בת דאינה כיון מיהו ושין

קנויהמדרבנן ואינה קנויה בעלהקטנה היה אם ידעי' דלא

היתה או לגמרי הקדושין את ועוקרת ממאנת היתה אם חי

ס"ד דאי קדושיה. ויגמרו גדלות עד אצלו חרשתנשארת

קנויה ואינה תקנוקנויה לא להתפקח עתידה דאינה כיון

שנתקדשה אחר ואם ספק קדושי אלא גמורין קדושיה שיהיו

משני גט צריכה מאחר קדושין וקבלה ידה פשטה קטנהלזה

ומשויירת קדושיןקנויה לידי ולבוא לגדול דעתידה כיון

בת דאינה כיון מיהו מדרבנן ודאי קדושי לה תיקנו דאוריי'

מדרבנן. אפי' גמורין קדושיה אין כונס"דעת אמאי "חרשת

בגט "ומוציאה בגטצ"ל ומוציאה החרשת" כונס .אמאי

ד"ה היכירש"י וכו' גמורה "וזיקתה" היתה וכו' ואשת

כולהו וכו' "קמאי" תיובתי וכו' "נפקא" הכי "דעלת"

להו ***ד"ה"תנינא" "וגירושיו"כצ"ל. וכו' נתחרש

***ד"הבלא "מדהוא"כצ"ל. מחד לותיב וכו' נכריות

וכו' מעיקרא "חרשים" דלעיל נמי "הני" מעיקרא חרש

"נפקא" הכי "דעלת" היכי ***כי וכו'כצ"ל. שני
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פקחין "שבעליהן" ***ד"הואע"פ אקוותאכצ"ל. ומקוו

קושיות מקשין" "אקווהתא בתוס'.וכו' ועיין כצ"ל

ומשויירות***ד"ה קנויות "דשתיהן" וכו' כצ"ל.חרשת

נשואיןתוד"ה פקחין אחין "שני משמע דהכי וכו' מאי

שבשעת משמע חרשת" ואחת פקחת אחת אחיות שתי

כצ"ל.

דקתניד"ה וכו' אמאי "הן" דאורייתא דנשואין וכו' וכי

אשתו את כצ"ל."מוציא"

אוד"ה הוא" "נתחרש דנקט ההיא וכו' נשתטה או

***בא"דנשתטה הכיכצ"ל. דבלאו מתרץועוד הוה אפי'

היא רשב"ג לגרשדמתני' צריך" "ואמאי ליה פריך הוה

אשתו בגליוןאת שהגיה כמו צ"ל"כדמפרש"כצ"ל

פירכאכדפרישית האי למיפרך דאיכא וכי) ד"ה (בתוס'

אשתו. את לגרש צריך אמאי

מיניןד"ה שני "דהתם" וחרשת וכו' כצ"ל.ותנן

דחרשתד"ה "פשיטא" והשתא וכו' .פשיטצ"לקסבר

ע"א אחיותגמ'קיא שתי נשואין אחין שני דתנ'

וחרשת קטנה שהשיאה"יתומה" קטנה תימא לא כצ"ל

אלא דאורי' דקדושיה קטנהאביה מאביהיתומה שנתייתמה

חרשת. קדושי כמו דרבנן וקדושיה ואחיה אמה מתוהשיאוה

עד תמתין וקטנה בגט יוצאה חרשת קטנה של בעלה

ותחלוץ וקטנהשתגדיל ומשויירת קנויה חרשת אמרת אי

בגט החרשת אשתו את מוציא כרחו על קנויה ואינה קנויה

דקנויה החרשת נישואי מהנו ולא כולה קנויה הקטנה דשמא

הקטנה לפיכך כולה דקנויה אחותה זיקת למידחי ומשויירת

אינה דשמא יכול אינו הקטנה את ולייבם החרשת את אוסרת

קנויה דחרשת אשתו אחות והויא ליבום נפלה ולא כלל קנויה

קנויה וחרשת ומשויירת קנויה קטנה אמרת ואי ומשויירת.

שמא החרשת אשתו את דמוציא קתני שפיר נמי קנויה ואינה

ומשויירת קנויה דקטנה אשתו אחות והויא כלל קנויה אינה

כולה לו קנויה החרשת שמא יכול אינו הקטנה את ולייבם

אשתו. באחות הקטנה קטנהוקיימא חרשת של בעלה מת

בגט קטנהיוצאה של בעלה מת דגבי משום אלא במיאון או

במיאון יוצאה אינה היא דגדולה דכיון בגט יוצאה חרשת קת'

בגט. יוצאה קטנה חרשת של בעלה מת נמי וחרשתקת'

לעולם חרשתאסורה אמרת אי בחרשת. מהניא לא חליצה

דקטנה קת', שפיר קנויה ואינה קנויה וקטנה ומשויירת קנויה

ליבום לפניו נפלה ולא כלל קנויה אינה עליהדילמא וקיימא

אסורה לפיכך ומשויירת דקנויה החרשת משום אשה באחות

וחרשת כולה קנויה קטנה דדלמא יוציא נמי וחרשת ביבום

קטנה אמרת ואי זיקתה, למידחי מציא לא ומשויירת דקנויה

קת' שפיר נמי קנויה ואינה קנויה וחרשת ומשויירת קנויה

כולה קנויה החרשת אחותה שמא בגט הקטנה את מוציא

לפיכך זיקתה למידחי מציא לא ומשויירת דקנויה וקטנה

שמא מתייבמת לא נמי וחרשת הקטנה את אוסרת החרשת

באיסור עליה וקיימא ליבום לפניו נפלה ולא כלל קנויה אינה

ומשויירת. דקנויה הקטנה אחותה משום אשה באאחות ואם

והותרה גט לה נותן החרשת שפירעל אתי לא ודאי הא

ואינה קנויה קטנה ומשויירת קנויה חרשת אמרת אי אלא

*** ואזיל. כדמפרש עלקנויה בא "כי" הכי משום

ממה "דאמרינן" והותרה גט לה נותן איכצ"ל.החרשת

הא היא קנויה אשהחרשתקטנה אחות משום ולאנפקא

כלל ליבום היאנפלה קנויה לאו מייבם(כצ"ל)ואי שפיר

ביבומה' איסור ואיכא בייבום 'חייבת הויא לא דחרשת וכיון

חייבת או קנויה) הקטנה (אם מיבום היא פטורה או אלא

הלכך קנויה) אינה הקטנה (אם ביבומה איסור וליכא ביבום

פסולה ביאה ביאתה הויא קנויהלא חרשת אמרת אי אלא

ומשויירת קנויה קטנה קנויה שהחרשתואינה צד על הא

הקטנה מזיקת גדולה דזיקתה ביבום חייבת היא הרי קנויה

הקטנה משום לייבמה איסור איכא ומ"מ ומשויירת דקנויה

פסולה ביאה דביאתה נותןנמצא אמאי החרשת על בא כי

והותרה גט חליצה"לה" ביאהבלא "לה" הויא "הא"

ביאהפסולה בה ביאתו ליבם איסור ואיכא ביבום שחייב כל

היא פטרהפסולה לא פסולה גטוביאה וצריכה מיבום

*** וחרשתוחליצה. קטנה יתומות משוםשתי יתומות נקט

אבל דאורי' קדושיה השיאה ואביה יתומה אינה דאי קטנה

מדרבנן, אלא קדושיה אין יתומה לא בין יתומה בין חרשת

וחרשת ***קטנה אינון. אחיות ביאהלאו "לה" והויא

אמר הא "היא" נחמיה ר' ***וכו' אשיכצ"ל. א"ר

מינה "שמעת" נמי עלכצ"ל.מרישא בא אם דקת'

והותרה גט לה נותן דאסורההחרשת אע"ג חרשת דביאת

דאמרינן גבי לעיל מ"ש (עיין פסולה ביאה מיקריא לא היא

חליצה, בלא בגט לה סגי ולכך וכו') קטנה אי נפשך ממה

הותרה הקטנה על בא אם קתני פסולהולא קטנה דביאת
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*** חליצה. בלא בגט לה סגי ולא לההיא דלית חרשת

דאיסו תקנתא קת' דהיתירא דכיוןתקנתא התנא יודע '

ובא היבם את שמפייסת סופה תקנה לה ואין לעולם דאסורה

לפרש הוצרך כן שיעשו שמצוי וכיון בגט שתותר כדי עליה

והותרה גט לה נותן כן עשו שאם זה דין דאיתלהם קטנה

דהיתירא תקנתא יודעלה ותחלוץ שתגדיל עד שתמתין

כדי עליה שיבוא היבם לפייס היבמה תבוא שלא התנא

לפיכך בגט דאיסוראשתותר תקנתא תני .לא

ד"ה "ומשויירת"רש"י הקנויה היא דחרשת וכו' תיתיב

***ד"ה אבתרייתאכצ"ל. זיקה ליכא ותו היא קנויה הא

***ד"ה תימה. הב"ח שהגיה מתרץמה וכו' במאי חרשת

לקמן "אברייתא" ***ד"הלה "יוצאה"כצ"ל. חרשת

***ד"הבגט באיסורכצ"ל. "עלה" דקם וכו' אמרת אי

***ד"השני "קתני"כצ"ל. קטנה של בעלה וכו' ש"מ

***בא"דתמתין לאכצ"ל. דאחותה "משוייר" וקניין

כצ"ל.

פסלתוד"ה וכו' על "בא" מתני' קשיא ואי וכו' תיתיב

אמר לא "אמאי" הקטנה כצ"ל.את

ע"ב פסבמש'קיא הראשונהלא את חרשות,ל ב' .וכן

וכו'אבל וחרשת ***קטנה הפיסוק. הוא אלעזרכך ר'

הקטנה "את" מלמדין ע"א.אומר ח בנדה הוא וכן כצ"ל

הפוסקים ושאר והרמב"ם הרי"ף מלמדיןגירסת "בכולן"

בו שתמאן הקטנה מתני'.את אכולה אלעזר ר' וקאי

קמייתאגמ' בהא איתמר לפניודאי ונפלה קטנה נשוי שהיה

הו"א גדולה שהיא אשתו אחות שמואלליבום קאמר בהך

אליעזר כר' 'קאמריהלכה בהך קאמר לא אמאי תימה

אלעזר ור' שמואל דהא אליעזר כר' הלכה אלעזר' ור' שמואל

קאמרי ותרוייהו אליעזר כר' הלכה התם קאמרי תרוייהו

שמעתי תרוייהו, לתרוצי ואתי אלעזר כרבי הלכה הכא

לעיל גרסי דלא כאותם מוכח דמהכא iaxממו"ז xn` oke

xfril` 'xk dkld xfrl`קשיא לא האמורא אלעזר ארבי לכך

אבל אלעזר ר' אדברי הכא אלא איירי לא דאיהו כלל

אליעזר ר' גבי לעיל בין הלכה אמר דהוא קשיא אשמואל

וי"ג אלעזר, ר' גבי הכא משוםובין בקמייתא איתמר דאי

וכו' קיים אלעזר.דלא אר' ובין אשמואל בין משוםוקאי

יבום מצות "קיים" לאאיקייםצ"לדלא אכתי כלו' ַ

מן להתרחק לן אית דבעלמא ואע"ג יבום מצות נתקיימה

שאני, דמצוה מיאון ע"א קט לעיל כדאמר אבלהמיאונין

יבום מצות דאיקיים ובקטנהבהא מדאורייתא בגדולה

מעתה עליהן שיבוא וביאות שתיהן על בא שכבר מדרבנן

הן יבום מצות הלכךאימאלאו המיאונין מן להתרחק לנו יש

בגט לפקו לפיתרוייהו דממאנת אלעזר כר' הלכה קמ"ל

תחת אשה ולהשאיר לאשתו איש בין שלום לעשות שמצוה

בית, שלום מצות דהיינו דמצוה מיאון נמי דזהו ונמצא בעלה

קמיה רמיא דגדולה משום בהא אשמעינן בשעתואי כלו'

מדרבנן ובין מדאורייתא בין ליבום קמיה רמיא היתה נפילה

בא דלבסוף ואע"ג הקטנה את למידחי זיקתה אלימא הלכך

בו שתמאן הקטנה את ומלמדין הוא כלום לאו הקטנה על

אצלו זו אידךותשאר ונפלהאבל קטנה נשוי היה שמתחי'

הגדו' אחותה מדאורי'לאלפניו נפילה משעת דהא תמאן

הלכה לעיל קאמר להכי רמיא, לא מדרבנן ליבום קמיה רמיא

ולא מדאורי' קמיה דרמיא במקום דאפי' לאשמוע' כר"א

שתמאן. הקטנה את מלמדין נמי מדרבנן

נבעלתיבמש' לא יום ל' בתוך שאמרה היבםהיבמה כנסה

וצריכה נבעלתי לא אומרת והיא בגט גירשה שלשים ובתוך

(או אחיו כל בין להתחלק צריך המת בעלי וממון חליצה אני

הוא לי המת וממון בעלתי טוען והוא קיים) הוא אם לאביו

לה שיחלוץ אותו נאמנתכופין דהיא האחין לכל המת וממון

לדבריה סתירה ואין זו בטענתה כלום מרויחה היא שאין

אנפשיה איניש מוקים יומי תלתין עד דהא האדם מטבע

כי בעלתי שטוען במה ריוח לו דיש נאמן אינו והוא מלבעול

המת, ממון את לירש ממנורוצה מבקשין יום ל' לאחר

לה שלאשיחלוץ דכיון היא ולא נאמן דהוא לו המת וממון

אחר עד טענתה ומדשיהתה מיד כן לטעון לה היה אותה בעל

מחמת אלא כן טוענת ואינה דמשקרת משמע הרבה זמן

לא יומי תלתין דאחר דקי"ל ועוד ביניהם שנפלה מריבה

עם אחד בבית שחי מי כלו' מלבעול אנפשיה איניש מוקים

אינו אותה מלבעול עצמו ומונע בה חפץ דאינו אע"ג אשה

יומי תלתין אחר אבל יומי תלתין עד אלא בזה לעמוד יכול

ודאי הלכך אותה מלבעול יצרו לכוף הצליח לא מסתמא

לנפשה דשויתה כיון מיהו לה שכתב בגט והותרה היא אשתו

לאיש תנשא שלא שנשבעה כמי היא הרי דאיסורא חתיכה

קודם ואם לה שיחלוץ ממנו מבקשין הלכך מזה חליצה בלא

דאמר לר"ע אפי' מקודשת היא הרי אחר קדשה לה שחלץ



eaydnlg`e ע"בתקלו קיא

לא טענה שתחילה ונראה לאוין. בחייבי תופסין קדושין אין

לא טענה ואח"כ גירשה תחי' דאי בגט גירשה ואח"כ נבעלתי

מסתמא הא נאמנה אמאי ל' בתוך טוענת היא כאשר נבעלתי

המת ממון להפסידו ורוצה אותו שונאת היא שגירשה כיון

פ"ב הרמב"ם מלשון מש' וכן נבעלתי לא טוענת מהל'לכך

*** ה"ה. לכךיבום נתכוונה לוואם ואין גוסס בעלה שהיה

למנוע דבשביל ומוכח יבמה עם כעס לה היה לא וגם בנים

כן. נדרה מיבומה עצמה

חולציןגמ' לא וקטנה ומקישינןקטן בפרשה כתיב איש

לאיש. "מייבמין"אשה סריסולא ימצא שמא קטן כצ"ל

פוגעין ונמצאו יבום בני ואינן איילונית תמצא שמא קטנה

דכתיב it`y'בערוה, qixql hxt 'l`xyia my eig`l miwdl'

leki epi` miwdl dvxרפט פיסקא דברים בספרי כדקתני

zcleiוכתיב dpi`y 'elii`l hxt 'clz xy`'כד לע' כדאמר

*** הדדיע"א. כי דתרוייהו הקטנה על הבא קטן אבל

אמר לא meaiפירש"ינינהו ipa opi` 'it` dphwe ohw la`

eyixtdl oieevn c"a oi` zelap lke` ohwc xeqi` o`k oi`

oiyper ipa e`l odipy p"deמצווין דאינן דאע"ג תימה והוא

והכא האיסור את שיעשה לו לומר להם אין ודאי להפרישו

קטן אבל הל"ל דא"כ ועוד יבעלו, כלו' זה עם זה יגדלו קתני

נינהו'. הדדי 'דכי אמר ואמאי נינהו עונשין בני דלאו וקטנה

מדכת' הוא מיבום קטן דממעיטינן הא דה"ק 'miwdlונ"ל

leki epi` miwdl dvx 'it`y qixql hxt 'l`xyia my eig`l

אבל מחמתו הוי מלהקים דהחסרון הנ"ל) בספרי (כדקת'

אינו להקים רוצה אם נמי סריס היה לא אפי' קטנה כשהיבמה

איילו' דממעיטינן הא וכן בה שרי סריס אפי' הלכך מקים

מדכת' clz'הוא xy`'zclei dpi`y 'elii`l hxtשהחסרון

איילו' שאינה מי אפי' קטן כשהיבם אבל מחמתה הוי מללדת

דקאמר והיינו שרי נמי איילו' אפי' הלכך יולדת אינה נמי

נינהו הדדי כי דתרוייהו הקטנה על הבא קטן אבל

ולהוליד שם להקים ראויין אינן אמרששניהם ליכאלא דהא

*** מקראי. שאנילמעטינהו בא חוזאה חנינא אע"גא"ר

כדאמר קנאה עליה ובא עבר אם עליה יבוא לא דלכתחי'

מבעלה. להוציאה לנו ואין היא אשתו הלכך ע"א יט בקדוש'

"היא" דאיסורא וביאה ביאה דכל קאמר תגדלנו והא

להוציאה בידנו כח ואין היא אשתו דכבר דאע"ג כצ"ל

שיגדל. עד מזה זה שיפרשו להם לומר לנו היה מ"מ מבעלה

מפרשים שאניויש בא חוזאה חנינא לוא"ר דאסור אע"ג

קנאה עליה בא אם דבדיעבד מתני' אשמוע' מ"מ עליה לבוא

מכמה כן לומר אפשר ואי שתגדיל, עד עליה לבוא לו ואסור

'תגדלנו' דקתני חוזאה חנינא ר' ראה לא וכי חדא טעמים,

דלישנא ועוד במשנה, המפורש בדבר דטעי למימר וליכא

אתיא אלא דקנאה לאשמועי' דאתיא כלל משמע לא דמתני'

ולבוא לחזור לו מותר עליה בא דאם היתירא לאשמועי'

דקת' במאי טעי חנינא ר' אי ועוד והלאה, מכאן עליה

להקשות צריכא הגמ' היתה א"כ xn`w'תגדלנו' eplcbz `de

הוסיפה ואמאי מידי לא id`ותו 'eqi`c d`iae d`ia lkc.

דהו*** כל עליה יבוא יבמה ראויא"ק אינו אפי' לרבות

וכתיב שם myלהקים eig`l miwdlראוי שאינו מי למעט

לבוא עתיד שאינו הסריס את אני ממעט הלכך שם, להקים

לידי לבוא שראוי הקטן את אני ומרבה שם הקמת לידי

שם. דהוהקמת כל עליה יבוא בתוס'יבמה lcn`פירשו

eig` enk lecb 'ync dilr `eai znd ig` aizkהא ותימה

דהא כאחיו גדול משמע הוה לא המת אחי כותב היה אפי'

היבום דעיקר כיון הנ"ל אבל כאחיו. גדול הוי דלא אח איכא

היבמה בדברי רק כן כתב אמאי שם לאחיו להקים הוא

לחלוץ l`xyiaכשבאה my eig`l miwdl inai o`n dxn`e

יבום מצות בגוף זה myהל"ל eig`l miwdl' dilr `eai dnai

dnaie dy`l el dgwle 'l`xyiaרק מדכתב יבואאלא יבמה

ביאהעליה ש"מ בישראל שם לאחיו להקים כתב כלולא

***דהו שם. מקים אינו בלאואפי' אמר לארבא נמי הכי

וכו' אמרת ראוימצית שקטן ללמד קרא בעי' לא משמע

וכו'. אני שאין יבמה כל רב מדאמר נפקא מסברא אלא ליבום

מדאמר דאי נפקא לא מסברא נמי רבא דברי לפי הא תימה

ליבום פסול קטן נמי הכי דאין אמרי' הוה וכו' יבמה כל רב

דקטן ילפי' ולא לקמן כדאמר כשיגדל ובין קטן כשהוא בין

בן אפי' יחדיו אחים ישבו כי דכתיב מקרא אלא ליבום ראוי

ליה מקשה כי ועו"ק לקמן, כדאמר אחד נמייום הכי ואימא

ליה משני יוםאמאי בן אפי' יחדיו אחים ישבו כי א"ק

כדאמראחד דהו כל עליה יבוא יבמה א"ק ליה משני ולא

כשר שהגדיל דקטן ידע דהמקשה כיון ה"ק דרבא ונ"ל אביי.

ליבום פסול קטן כשהוא דילמא אלא לו הוקשה ולא ליבום

היה אלא מפורש דאינו דקרא דרשא לו להביא לך היה לא

דמוכח וכו' קורא אני שאין יבמה כל רב דברי לו להביא לך

אבל כשר, קטן כשהוא אף ליבום כשר גדול שכשהוא דכיון

דפשיטא מקשן לההוא בשלמא רבא דברי על הקשתה הגמ'

ההיא מספיקה בקטן אלא ליה מיספ' ולא כשר דגדול ליה

שכשהוא דכיון מוכח וכו' יבמה כל רב דאמר דכיון סברא
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לך נקשה אנן אבל כשר קטן כשהוא אף כשר ואימאגדול

נמי רבאהכי לו דאמר וכיון ליבום, פסול נמי גדול דכשהוא

נראה דלא משמע וכו' אמרת מצית לא נמי הכי בלאו לאביי

לכך אביי כדדריש דהו כל עליה יבוא יבמה מדכת' לדרוש לו

אלא דהוא כל עליה יבוא יבמה א"ק לרבא מתרצת הגמ' אין

אחד יום אפי' יחדיו אחים ישבו כי יחדיומדכת'א"ק

מלשון אחדדריש`cgשהוא יום אע"גאפי' סריס אבל

לאחיו להקים מדכת' ליה ממעיטי' אחד יום אחיו עם דישב

בישר'. שם

וכו' תלתין איזועד לו יש אם אחד בבית אשה עם שגר מי

או בעיניו חן נושאת שאינה כגון עליה לבוא שלא סיבה

ממנה מתבייש איניששהוא מוקים יומין תלתין עד

אחראנפשיה עליה לבוא שלא יצרו ולכבוש להעמיד יכול

עליה. בא וע"כ עצמו להעמיד יכול אינו יומין תלתין

יום*** ל' כל בתולים שלשיםטענת בסוף הבעל בא אפי'

לו שומעין טעות מקח והוי בתולים לה מצאתי לא וטוען

יום ל' נתייחדו דכבר דאע"ג ל' סוף עד אותה בעל לא שמא

אנפשיה. איניש מוקים יומי תלתין נסתרהעד או' יוסי רבי

בעלה עם שנתייחדה עדים יש ולטעוןלאלתראם לבוא צריך

לו שומעין אין טענתו שיהה ואם בתולים לה מצאתי לא

אנפשיה איניש מוקים דלא בעל לאלתר ודאי שנתייחדו דכיון

וטען בא לא לכך בתול' לה מצא וכשבעל אחד יום אפי'

בתול' לה מצאתי לא טוען ולפי' ביניהם מריבה נפלה ועכשיו

נסתרה בעלהלא שניםעם כמה לאח' לטעון.אפי' יכול

ד"ה משוייררש"י החרשת וכו' החרשת את כצ"ל.פסל

כרבי***ד"ה הלכה "אמרי" לא אימא וכו' בהא אבל

ומילתאלעזר ***ד"השמואלכצ"ל חולצין"נמחק. "לא

מייבמין חולציןהמיליםולא ***ד"הלא אפי'נמחקות.

קרא "וקאמר" יחדיו "מישבו" אחד יום כצ"ל.בן

משמע***בא"ד הוי לא עליה'ואפי' דהו'יבוא אלאכל

בא אינו מיהו ביבום חייב אחד יום דבן למימר ליכא גדול

דהא הקמה בר ויהיה שיגדל עד לייבמה דרבמסבראעליה

וכו' שאין יבמה "כדאמרן"דכל בקטנות ליה כצ"ל.שריא

כתובתה***ד"ה "להפסידה" בתולים כצ"ל.טענת

וכו'תוד"ה חולץ אם מפסיד הוא מה וא"ת וכו' לאחר

***בא"ד למש'. בפירושנו עיין המת ממון לחלוץמפסיד

"ושתרוק" כצ"ל.לה

נסתרהוד"הטענתד"ה אחד.לא דיבור הם

ע"א ש'מיבזזגמ'קיב האות מתבייש, כלו' 'מיבשש' כמו

*** בז'. ליבםמתחלפת ניכפנו לחלוץ אותו שכופין עד

ליה כפינן ולמה שירצה, מה לייבם או לחלוץ או ניכפנו כלו'

ליבם. אותו מניחין אין אבל ומשמע רבלחלוץ אמר

ידה מתחת יוצא בקיצורבשגיטה קאמר לא אמאי וא"ת

דהכא אשי רב מסקנת דע"פ וי"ל גט', לה 'בשנתן ובפשטות

וגט בעלתי אומר הוא דה"ק שפיר אתי מיירי יבמין בגט

מן אינתתי הוית 'די בו כתוב שהיה הוא אשה גט לה שנתתי

יבמין גט לי שנתן וגט נבעלתי לא אומרת והיא דנא' קדמת

כבר אי דנא' קדמת מן יבמתי הוית 'די בו כתוב שהיה הוא

אשה גט לה ונתן דבעל ליה מהימנינן אבד או גיטה קרעה

בועל האשה את הכונס חזקה שלשים בתוך דהוי ואע"ג

גיטה אם אבל שאנו) מפני ד"ה ע"א קיב לק' (רש"י לאלתר

היא יבמין גט ביה כתוב ואי ליה בדקינן ידה מתחת יוצא

בעל ולא הוא דשקרן מוכח יבמין גט לה שנתן דכיון מהימנא

וכן בעלתי. וטעין בעלה בממון עיניו נתן והשתא אותה

צריך לה שחולץ בשעה דה"ק שפיר אתי אמי דרבי לתירוץ

חליצה צריכה ד"ה לקמן בע"ה שנפרש כמו קיים גיטה שיהא

*** גיטה. נבעלתיעם אומרת והיאהיא למת נכסים היו לא

למת נכסים אין אם דהא היבם על וכתובתי נבעלתי אומרת

היבם נכסי על בעלתיכתובתה לא אומר כתובתהוהוא ואין

*** וחליצהעלי. גט ***צריכהצ"ל"צריך" צרי'.

גיטה עם ה"קחליצה וחליצה' גט 'צריכה דקת' dkixvהא

dvilg mbe hbוא"ת ותותר. תחלוץ גט קבלה שכבר וכיון

וי"ל חליצה, צריכה אלא הל"ל לא גט קבלה שכבר כיון

לה למיחלץ ליה וכפינן לבעל מהימנינן לא דהשתא דכיון

מותרת תהיה שבזה שסבר הוא טעות מקח לה שנתן גט א"כ

ליה מהימנו דלא והשתא לחלוץ להצריכו יביישוהו ולא

קיים הגט אם הלכך הוא כלום לאו למיחלץ ליה וכפו דבעל

אם אבל גט והרי חליצה והרי לה יחלוץ קרעתו לא ועדיין

ניתרת ואינה בעל כבר דילמא גט עדיין צריכה קרעתו כבר

אמי רבי ומפרש וחליצה' גט 'צריכה דקתני והיינו בחליצה

גיטה עם חליצה גיטהצריכה שיהא צריך כשחולצת כלו'

לעיל רב דקאמר והיינו dciקיים zgzn `vei dhibya'כלו

*** גט. לה בשנתן קאמר ולא קיים להשהוא ושרו

***"תיגרה" נחמןכצ"ל. "מרב" נחמן דרב כצ"ל.בריה

מהו*** ואח"כצרתה לשוק צרתה והותרה יבמתו את כנס

צרתה אסירא מי בעלתי אומר והוא נבעלתי לא היבמה טענה
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נישאת, לא עדיין אם לשוק שאנולהנשא מפני וכי א"ל

מהימנאכופין דאיהי ל' בתוך שטענה ומבקשיןכגון

מהימן דאיהו ל' לאחר 'צרתה'כשטענה האתיאסר כצ"ל

לאסור אלא נאמנה אינה ל' בתוך נאמנה שהיא מה אפי'

לאלתר בועלין דאינשי דרובא לא צרתה לאסור אבל עצמה

או חולץ דמשמע שיחלוץ אותו כופין קתני דלא נמי דיקא

אלא לצרתה או 'dl'לה uelgiy eze` oitekלא לצרתה אבל

לה לחלוץ רשאי הזה היבם ואין לשוק הותרה כבר דצרתה

יטול שלא נאמנת המת ממון לעניין אבל לכהונה, ולאוסרה

לאב כולו (או האחין כל בין מתחלק אלא המת ממון היבם

בב"ק כדאמר הרוב אחר בממון הולכין דאין קיים) הוא אם

ע"ב. כז

האומרת "כתובתן" ונוטלות ברי"ףיוצאות הוא וכן כצ"ל

*** ו. סי' פי"א שם וברא"ש ע"א כז לומרנדר' חזרו

אשה תהא ***שמאצ"ל"שלא" היהודים. מן אני נטו'

dxq`cneפירש"י micedil lraz `ly `ed xcpilek` dytp

dzaezk zlhep 'itl `id dqep`e dl dyw yinyz n"y `nlr

וסתה שפסק מיום ימים ז' אחר נשותיהן בועלין יהודים

אבל הזאת בעת תשמיש להן נוח נשים ורוב הביוץ זמן שהוא

אמרה לפי' הביוץ בזמן תשמיש לה קשה זו אניאשה נטולה

'היהודים' הזמןמן אחר בועל והיה גוי בעלי היה אם אבל

*** לי. קשה היה לא בקשההזה דרך c"aפירש"ייעשו

dti bdpn da bdpzdl lral oiywanעל קאי 'יעשו' ולפי"ז

הי"ב פי"א נדר' ובירוש' odeב"ד. dcerq eyri `ped x"`

dcerq jxc `eal oilbxznהוי בקשה' דרך 'יעשו ולפי"ז

שהמבקשים נפשי' שאהבה את 'בקשתי א) ג (שה"ש מלשון

ור"ת ביאה. לידי ובאין לזה זה ומתרצין סעודה עושין אהבה

mipaפירש mdl ozie mewnl elltziעל קאי 'יעשו' ולפי"ז

על שיתפללו ואשתו האיש על קאי או עליהם שיתפללו ב"ד

*** חלקועצמן. חלקויפר אלא להפר יכול הבעל ותהאאין

היהוד' מן שארנטולה על נדרה מחמת אסורה היא ועדיין

או גירשה אם לפי' חלקו אלא הבעל לה היפר שלא היהודים

נדרה בשעת גר שהיה למי ומות' היהוד' לשאר אסורה מת

נ"ל. כך אח"כ ונתגייר

מהו ליבם היהוד' מן אני ליבםנטולה אסירא מי פירש"י

לא או בעלה בחיי שנדרה זה נדר אדעתהמפני מסקה מי

לא או יבם קמי ונפלה בעלה אמרי'דמיית מי פירש"י

אלא נדרה לא או מיפר מצי לא ויבם נדרה נמי דיבם אדעתא

אסורה איבם אבל גירושין ע"י לו שמות' מי על עצמה לאסור

גירושין ע"י אפי' כבעלועומדת אינו יבם אמר בעלרב

לא יבם להפר כבעלצריך הוא הרי יבם אמר אףושמואל

לכן שקודם נדרים להפר יכול דאינו וכיון להפר צריך יבם

היו השאלה דצדדי דכיון נ"ל ואין עליו. dwqnאסורה in

`l e` mai inw dltpe dlra ziinc dzrc`לענות צריכין היו

יבם קמי ונפלה בעלה דמיית אדעתה מסקה לא אמר רב

צדדי את לנסח צריך היה או אדעתה מסקה אמר ושמואל

נמי דיבם דאדעתה כבעל להפר צריך נמי יבם כך השאלה

לא דאדעתיה כבעל להפר צריך אינו יבם דלמא או נדרה

כשאר הוא הרי יבם אמר רב לומר צריך דהיה ועוד נדרה,

ושמואל היהודים כל אשאר כמו נדרה נמי דאדעתיה היהודים

דלק' ועוד נדרה, לא דאדעתיה היהודים כשאר אינו יבם אמר

קאמר 'oitekע"ב mipa dl oi` y"le mipa dl yi y"l n"y `l`

n"y 'axk eze`כלל איירי לא רב פירוש"י לפי הא ותימה

הוא העניין דעיקר ונ"ל ממנו. מבקשין או אותו כופין אי

דקת' בקשהמשום דרך יעשו היהוד' מן אני וקשיאנטולה

חידות בלשון קת' ואמאי סעודה יעשו דהל"ל חדא תרתי בזה

'dywa jxc' eyriמאי מיירי דבבעל כיון לשוןeyriועוד

להכי 'יעשה' הל"ל מןרבים אני נטולה להו איבעיא

מהו ליבם לוהיהוד' ואסו' יבם לפני ונפלה בעלה מת אם

עליו כופין או לה שיחלוץ ממנו מבקשין האם זה נדרה מחמת

יבם קמי ונפלה בעלה דמיית אדעתה מסקה וכיוןמי

לה לחלוץ עליו כופין אין היבם על עצמה לאסור דנתכוונה

דקת' והיינו מבקשין dywaאלא jxc eyriאת לכלול שבא

(יעשה לבעל בין המשתמע לשון שהוא יחד והיבם הבעל

ממנו (מבקשין ליבם ובין אהבה) מבקשי כדרך סעודה

כבעל הוא הרי דיבם ונמצא עליו) כופין ואין לחלוץ

בקשה דרך יעשו קתני לאדאתרוייהו בעלהאו דמיית מסקה

אינו ויבם עליו כופין ולפי' היבם על עצמה לאסור נתכוו' ולא

כפינן איבם אבל בקשה דרך יעשו קת' דאבעל רבכבעל

כבעל אינו יבם קת'אמר dywaאבעל jxc eyriאיבם אבל

כבעלכפינן הוא הרי יבם אמר קתניושמו' דאתרוייהו

dywa jxc eyriומיבם סעודה היינו בקשה דרך עושה דבעל

וקר כפינן ולא מבקשין ***נמי בתוס'. פירשו לזה כופיןוב

ואם "לה" שיחלוץ כצ"ל.אותו

ד"ה בושרש"י "מינה" בזיז ***ד"המיבזז כצ"ל.

לחלוץ "אותו" כופין רישא וכו' ***ד"הוחליצה כצ"ל.
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לייבם "כפינן" לא לפי' וכו' אשי ***ד"הרב כצ"ל.

שויתה דאיהי לצרכה ומבקשין כופין שאנו מפני "וכי"

דאיסורא חתיכה מחמתלנפשה אינו דכופין דהא תימה

נאמנת שהיא מחמת אלא דאיסורא חתיכה נפשה דשויתה

דשויתה משום הוי דמבקשין הא ורק בעל שלא היה שכך

***ד"ה במשנה. פירש"י וכן דאיסו' חתיכה השמיםנפשה

בנ"א כדרך לי נזקק שאינך "לפניהם" וידוע כצ"ל,וכו'

מביאתך להתעבר יכולה ואיני בי ביאתך גומר אינך כלו'

מביאתו מתעברת ואינה כחץ יורה שאינו שטוענת כמי והיינו

דייק לא כלל אותה בועל דאינו רש"י דכוונת והמפרש

*** דרש"י. הוא"לישנא "נדר היהוד' מן אני נטולה

***ד"השלא יבקשו"כצ"ל. "ב"ד בקשה דרך יעשו

להתנהג ***ד"הלבעל יחשדנהכצ"ל. שלא וכו' לא או

עיניה כצ"ל."שנותנת"

והיאתוד"ה בעלתי אומר דהוא דסיפא דומיא וכו' היא

צריכה וכו'" "אע"פ נבעלתי לא ***בא"דאומרת כצ"ל.

בתוך צרתה שריא "דאמאי" כצ"ל.צרתה

נזקקד"ה "שאינך" לשמים וכו' ***בא"דהשמים כצ"ל.

כחץ יורה שאינו בגמ' דטוענתמפורש דהא כלל קשיא לא

כל וכן ממנו להתעבר יכולה שאינה היינו כחץ יורה דאינו

זה בכלל מביאתך להתעבר יכולה איני שמשמעותה טענה

שאינך פירש"י לכך דוגמה, אלא הוי לא כחץ יורה ואינו

בי. ביאתך גומר אינך כלו' אדם בני כשאר עמי נזקק

"ויתפייסו"ד"ה סעודה "יעשו" פירש ור"ח וכו' יעשו

בירוש'כצ"ל, הי"ב.וכן פי"א נדרים

איד"ה ליה דמיבעיא לפרש לו נראה ע"כ וכו' איבעיא

לאסור "ונתכוונה" אדעתה כצ"ל.מסקה

עשר שלשה פרק עלך הדרן

ע"ב חרשתמש'קיב שנשא ופקח פקחת שנשא חרש

יקיים לקיים רצה ואם בתוס'וכו' `l`פירשו `hiyt `d

miiwi `pz `ivei `pzc ab`'קת דלקמן ועוד מסתברא, ולא

להוציא רצה ואם וכו' נכריות לשתי נשואין פקחין אחין 'שני

זצ"ל הרב ומורי יקיים. לקיים רצה ואם קת' ולא יוציא'

הוו דבעילותיו הו"א אשתו הויא לא דמדאוריי' כיון פירש

קת' לפי' יוציאנה עצמו לקדש והרוצה זנות בעילת ואםקצת

יקיים לקיים דה"קרצה נראה ולי חששא, שום בזה דליכא

אנשים שאר עם שוחקת שהיא ערוה דבר בה מצא אם אפי'

בחרשת להוציאה ראוי פקחת יקייםובאשה לקיים רצה אם

זנות לידי תבוא ולא קצת ששומרה אצלו שתשאר דטוב

*** לכל. עצמה ותפקיר יגרשנה מאשר רביממש העיד

גודגדא בן וי"גגודגדאי"גיוחנן עלבה',גודגדהבא'

וכו'החרשת אביה הביאושהשיאה דחכמים בתוס' פירשו

הל"ל א"כ ותימה ב"נ, יוחנן רבי כנגד ממנה לטעון זו עדות

החרשת על ב"ג יוחנן רבי העיד לו 'אמרו בתחילה לו' 'אמרו

ומדקת' בה' כיוצא זו ואף בגט יוצאה שהיא אביה שהשיאה

גודגדא בן יוחנן רבי עדות דקת' אחר לבסוף לו' 'אמרו

ונ"ל זו. עדות שהביא הוא ב"נ יוחנן דרבי משמע אדרבה

מתגר' אינה שנתחרשה דמי ליה פשיטא ב"נ יוחנן דרבי

דחרשת ב"ג יוחנן רבי עדות הביא לפי' ע"ב קיג לק' כדמסיק

דנישואיה אע"ג בגט יוצאה קטנה כשהיא אביה שהשיאה

אמאי בגט יוצאה נמי דנתחרשה דפקחת אמרת ואי דאוריי'

דנישואיהל אע"ג בגט דיוצאה שנתחר' פקחת על העיד א

דפקחת ש"מ ע"כ אלא טפי דשכיחא מילתא דהוי דאוריי'

שהשיאה קטנה חרשת דבשלמא בגט, יוצאה אינה שנתחרשה

אבל תתגרש בגט יגרשנה שאם קדשה זה דעת על אביה

קדושין בשעת אדעתיה אסיק לא שנתחרשה פקחת

השיבוהו וחכ' בהשתתחרש כיוצא זו אף לו פקחתאמרו

שהשיאה קטנה חרשת כמו בגט מתגרשת היא אף שנתחרשה

מינייהו. חדא נקט ב"ג יוחנן ור' אביה

ושוטהגמ' "דשוטה" ***שוטהצ"לומ"ש אדם. דאין

אחת בכפיפה נחש עם שמעירדר מי את לקלל רגיל שוטה

יום, בכל קללותיו סופג עמו שדר מי לפי' עמו מתווכח או לו

ח) י (קה' דכת' נחש קרויה ygpקללה epkyi xcb uxete

והיינו ע"א קי בשבת כדאמר חכמ' דברי על בעובר ומיירי

ygp epkyiכדאמר אסותא לה דלית דרבנן בקללה יקולל

את הביא דנחש משום נחש לקללה דקרי דטעמא ונ"ל התם,

*** וחוה. אדם על "להו"הקללות תקינו לא אחת בכפיפה

תקינו וכו' רבנן "ליה" תקינו דלא קטן ומ"ש וכו' רבנן

ותקינו וכו' רבנן "ליה" תקינו לא וכו' רבנן "ליה"

רבנן דממאנה***כצ"ל."לה" קטנה נישואיומ"ש אלמא

במיאון פקעי ממאנהדרבנן דלא חרשת אלמאומ"ש

במיאון. פקעי לא דרבנן קדושי
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ד"ה ברמיזהרש"י "דהוו" אחיו וזיקת וכו' כצ"ל.יכנוסו

לה***ד"ה אין מינסבא" "מציא לא אי וכו' כצ"ל.שלא

בהתוד"ה כיוצא זו אף לו מאמרו וכו' כמוהעיד כצ"ל

אמרו מדקת' הביאוה דרבנן לומר מסתבר כך ור"ל שנדפס

מגיהין ויש בה, כיוצא זו אף לולו וא"צ.ואמרו

גורסיםד"ה הקודם.יש הדיבו' עם אחד דיבו' הוא

בגמ***בא"ד שהוא ע"אכמו קיג לק' הניזקין' "ובפרק"

במש'. שם והוא כצ"ל

ע"א להגמ'קיג נסבי ולא במקצתמימנעי שוטה חרשת

קטנה אבל בו ממאנת בעלה עם לה שיש ויכוח ובכל היא

למאן ממהרת ואינה עליה מוראם ואחיה אמה שהשיאוה

אדם ואין בה יש גדול פגם ממילא דחרשת ועוד בבעלה,

לוקחין אין למאן דיכולה עלה מוספת ואי לקחתה ממהר

דממאנת אמרת ואי לקחתה ממהרין קטנה אבל כלל אותה

*** בע"א. פירש ורש"י כך, בשביל נמנעין קטנהאין ומ"ש

בתרו שעהדאכלה שבכל היא נשואה דספק אע"ג דרבנן '

נישואיה ולעקור למאן אכלהיכולה דלא חרשת ומ"ש

נישואיה. עקרא מציא דלא מדרבנן היא ודאי דאשתו אע"ג

כתובה*** לה דאית קטנה להומ"ש תקינו דלא אע"ג

למאן יכולה שעה שבכל ספק נישואי אלא ודאי נישואי רבנן

נישואיה כתובהולעקור לה דלית חרשת אע"גומ"ש

ודאי. נישואי לה להדתקינו נסבי ולא מימנעי אידא"כ

על וקופצין הפקחות את עוזבין הרבה כתובה לה לית אמרת

למה כתובה לה יש אמרת אי אלא כתובה לה שאין חרשת

ע"ב קי לעיל אמרי' הא וא"ת פקחת. ישא dltpישאנה la`

zae `id d`ia zac dil `gip zyxga i`ce yxg eig`n el

`id dipinלה תיקנו למה א"כ חרשת מעדיף חרש אלמא

כמותה, החרשין ישאוה הפקחין ישאוה לא אם הא כתובה

אלא דלעיל אהבה בר אדא כרב סבר לא חמא בר דרמי וי"ל

עליה. דפליג כר"נ

כתובה לה יש "וקטנה" בגט יוצאה כלו'קטנהצ"לאבל

*** כתובה. לה יש בגט כשיוצאה שנתפקחקטנה אע"פ

כלום עליהם להם אין השוטה ונשתפה דחרשהחרש כיון

אי לזונהושוטה כגון כתובה תנאי בשאר לעמוד יכולין נן

תיקנו לא לפי' בכתובה הכתובים תנאים וכיו"ב ולפרנסה

להם אין קת' דלא והיינו ומאתים מנה אפי' כלל כתובה להם

אלא כתובה כלוםעליהם עליהם להם דאינןאין כיון כלו'

מדברי כלום עליהם להם אין הכתובה כל לקיים יכולין

מנההכתובה. כתובה להן יש לקיימן שבשעהרצו

ולית הן בעולות וכבר חדשים קדושין הוי ונשתפה שנתפקח

לפנוי דמי לה דבעיל הוא דאיהו ואע"ג מנה, אלא מאתים להו

*** מנה. אלא לה דאין ונשאה וחזר הפנויה על אמרהבא

מלכיו כרב חכים מאן פקחרבא דגבי מתניתא לדיוקי דידע

קת' חרשת zniiwשנשא dzaezk dpn d`n dl azk 'it`אבל

כתבו אפי' קתני לא פקחות שנשאו ושוטה חרש גבי ברישא

קת' אלא כלום להם אין מנה מאה melkלהן 'mdilr' odl oi`

להם אין כלום 'עליהם' להן אין כתובה להן כתבו לא אם כלו'

בכתובה. הכתוב להן יש כתובה כתבו אם אבל דבריהם על

הוא רבה סתםדגברא זוז. מאות ארבע לה למיכתב וידע

זה, כנגד זנה והוא וכיו"ב לו ולכבס להאכילו משמשתו אשה

זו ואשה זה. כנגד זוז מאתים לה ויש לביאתו ומשמשתו

עצמה זנה היא אלא לזונה יכול אינו הוא לחרש שנישאת

אצלו כנענית כשפחה לו ומכבסת שמאכילתו זו ונמצאת

כדאמר זנך ואיני עמי עשי לה לומר יכול כנענית דשפחה

זה כנגד זוז מאתים לה ליתן צריך לפיכך ע"א מג בכתובות

שמשמשתו מה עבור זוז מאתים לה יש ועוד שפחה, כקונה

זוז. מאות ארבע הרי תרתילביאתו, משמשתודאיכא

לביאתו. כאשה ומשמשתו לו ולכבס להאכילו כשפחה

יתרומו לא חרשחמשה לתרום, צריכין אין מהן שלשה

ואוכלין שדותיהם מפירות לתרום צריכין אין וקטן שוטה

ובפרט במצות חייבין ואינן דעת בהם דאין תרומה בלא מהן

כז) יח (במד' בה דכתיב תרומה mkznexzמצות mkl aygpe

מחשבה, בעיא תרומה תרואלמא תרומתן אין תרמו 'ואם

בין לכהן בין באכי' היא ומותרת כתרומה קודש אינה כלו'

חייבין דאינן טבל אינן חש"ו של שדותיהן דפירות לישר'

את התורם לתרום אסורין ושנים הן. חולין אלא במצות

ישר', של את התורם ועכו"ם שלו איןשאינו תרמו ואם

תרו' דכלתרומתן וי"מ באכילה. לכהן ואסו' טבל היא עדיין

לתרום אסורין תרומההחמשה תרומתן אין תרמו כלו'ואם

דפליג ר"א דהא דייקי ולא באכי', לכהן ואסו' טבל היא עדיין

לק' קת' oileglאמתני' `vz `l yxg znexz'למתני אלמא

שכתב מפירוש"י משמע וכן לחולין, יוצאה חרש תרומת

כוכבים ועובד exz'בד"ה eznexz oi` yxg `din 'zwe

xfl zxzene.ברשות אפי' ישראל של שתרם ועכו"ם

תרומה תרומתו אין עכו"םישר' גבי ותני חזר אמאי תימה

dnexz eznexz oi`'קת ברישא m`eהא enexzi `l dyng

dnexz oznexz oi` enxzכגון וי"ל החמשה, בכלל ועכו"ם
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והלך הארבעים מן אחד משלי תרום צא ישראל לו שאמר

לחזור וצריך תרומה תרומתו אין דאמרי' ואע"ג כן ותרם

הוי דמ"מ הו"א מחדש הישראל ולתרום הטבל עם ולערבם

שאמר כמו הארבעים מן אחד לתרום הישראל וחייב כנדר

ביה תני הדר להכי תרם והוא לתרום תרומתולעכו"ם אין

ולאתרומה תרם לא מעולם וכאילו כלל תרומה אינה כלו'

מששים. או מחמשים אחד לתרום ויכול לתרום לעכו"ם אמר

וכו'*** כר"א דאמר ודאיהוא דשמואל תימא לא כלו'

כההיא הלכתא וא"כ יליף מתני' ומההיא סבר מתני' כההיא

(תרו' בקטן עלה דפליגי יוסי ור' יהודה כר' ולא בכולה מתני'

מתני' אההיא ופליג סבר כר"א שמואל דדילמא מ"ב), פ"א

בקטן עלה פליג נמי הכי בחרש עלה דפליג היכי וכי בחרש

פירש ורש"י יהודה. כרבי או יוסי כרבי דאמרופסיק הוא

xk"`כר"א l`enyl l"q dnexz iabc diriiqz `l `dn 'elk

`ed wtqc'ממתני לשמואל לסיועי איכא אכתי הא ותימה

שמ סבר אי אפי' ספיקאדהא הוי חרש דתרומת כר"א ואל

דאינה דקת' דלמתני' כ"ש תלוי באשם אינה חרש אשת

*** תלוי. באשם אינה חרש אשת לאתרומה חמשה מתיבי

לה סבר "וכו'" כצ"ל.יתרומו

אשי רב אלעזרכצ"ל."בעי" דרבי zy`aפירש"ימ"ט

yi`אלא איש, באשת כלל איירי לא ר"א הא תימה והוא

פירושו דר"אהכי חרש.מ"ט פשיטאבתרומת מיפשט

הוא קלישתא דעתא דחרש אלאליה שווין הפקחין כל לא

הן פקחין בכלל וכולן קצת פקח לך ויש מאוד פקח לך יש

ולא אומר הוא מה שמבין שבפקחין כפחות הוא הרי והחרש

לשוטה צילותאדמי דעתא אי ליה מיספקא ואחרומיהו

ולתרום לקדש יד ליה ואית נתחייב ומה אמר מה זוכר זמן

צילותא דעתא לאו מתחייבאי או דבר איזה שאומר ואחר

יד ליה ולית נתחייב ומה אמר מה זוכר אינו דבר איזה על

שאחר דכיון אשה ולקדש ולתרום ולהקדיש ולמכור לקנות

לקנות קניין בר זה אין נתחייב מה זוכר אינו שמתחייב

אחר וכן ודורשו וחוזר שמכרו שוכח שמוכר שאחר ולמכור

אחר וכן קדוש כשהוא ואוכלו שהקדישו זוכר אינו שהקדיש

וכיו"ב מביתו ומוציאה שקדשה שוכח אשה ולעולםשקדש

היא דעתא דאינהחדא קלישתא דעתא סופו ועד מתחילתו

ושוכח עתה אומר הוא מה מבין שעה שבכל ביה אית צלולה

כן. לפני אמר קלישתאמה דדעתיה ליה פשיטא דלמא או

היאjxcallkו צילותא דעתא לשוטהלאו והכאודמי

טעמא ספקהיינו חליםדתרומתו דעתים הואכיון פעמים

כן לפני נתחייב ומה אמר מה וזוכר שוטהכבריא ועתים

כן. לפני נתחייב ומה אמר מה זוכר אינו

ד"ה משתגדילרש"י "אפילו" בגט וכו' החרשת על

***ד"ה "ע"י"כצ"ל. הנישאת יתומה ישר' בת קט' ועל

אחראמה דיבור מתחיל ואח"כ בתרו'כצ"ל שאוכלת

וכו' ***ד"האע"פ אית. "דהא" דרבנן וכו' וליכול

***ד"ה וכו'כצ"ל. דרבנן כתובה לה אין מד"ס שניה

***ד"ה אחד. דיבור הראשוןהכל "תנאן" ואין וכו' אין

***ד"ה ורוצהכצ"ל. "והואיל" לה וכו' כצ"ל.שרוצה

מצוות***ד"ה וקרינן וכו' ***ד"ההוא ע"ב. יז כרית'

היא צלולה "דעת" לאו אי וכו' ואח"כקלישתא כצ"ל

אחר דיבור וכו'מתחיל ימיו כל .ולעולם

ע"ב אמרתגמ'קיג אי וכו' "היא" דעתא חדא ולעולם

"היא" דעתא ***חדא ע"א. בסוף ופירשנו א"אכצ"ל

היא דעתא לןכקדושין,חדא דמיספקא משום ספק דהוו

היא צילותא לאו אי היא צילותא דעתא גירושיןאי כך

צילותא דעתא דאי מגרש מצי ממ"נ הלכך הן ספק גירושי

דעתא לאו ואי גירושין גירושיו אף קדושין וקדושיו היא

גיטא. בעיא ולא קדושין קדושיו אין הא היא ואיצילותא

מקדש מצי קדושי שוטה עתים חלים עתים להיותאמרת

שעה באותה הוא חלים שמא מספק מצימקודשת לא גרושי

גמוריםמגרש וקדושיו חלים היה קדושין בשעת שמא

קדושין. קדושיו ואין הוא שוטה והשתא

עצמה לשמור ויודעת גיטה לשמור דיודעת אילימא

יוד גיטה לשמור היודעת דכל סבר השתא לשמורמזנות, עת

גיטה לשמור יודעת אינה עצמה לשמור יודעת ושאין עצמה

יודעת ואינה גיטה לשמור דיודעת שוטה דאיכא מסיק ולסוף

*** הזנות. מן עצמה ינאילשמור רבי דבי "אמרי" והא

בידהכצ"ל. לזרוקונתן יכול והא ליתן יכול בידה רק וכי

ע"ב) ט (ב"מ קלתה לתוך או חיקה לתוך או לחצרה גט לה

לך לומר וכו'אלא לגרש יד לה שיש ***מי לה. שיש מי

עצמה לגרש יד לה שאין זו יצתה עצמה לגרש תימהיד

ומנלן עצמה לגרש יד לה דאין למילף אתינן גופה היא הא

דה"ג לומר זצ"ל הרב מורי סבר קושיא האי ומשום מיהא,

יד לה שאין זו יצתה עצמה "לקדש" יד לה שיש

עצמה אין"לקדש" דשוטה והא עצמה, לגרש תוכל ולא

בעי' דבקדושין היא דפשיטא מילתא עצמה לקדש יד לה

הראשונים כל דגירסת כיון ומ"מ דעת. לה אין ושוטה דעתה

עצמה 'לגרש' יד לה שיש לכןמי כ"כ להגיה נראה אין
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דה"ג זונ"ל יצתה עצמה לגרש "יכולה" יד לה שיש מי

יד לה עצמה"ול"גשאין "לגרש יד לה שאין זו יצתה

וה"פ הריטב"א בחידושי הוא ידוכן לה שיש בעלמאמי

וכיו"ב ולמכור זולקנות יצתה עצמה לגרש שוטהיכולה

יד לה יכולהשאין אינה לכך ולמכור לקנות בעלמא

*** מביתולהתגרש. d`vieכתיבושלחה ezian dglye

ezian'חוז ואינה מביתו יוצאה והיא מביתו שמשלחה משמע

ואע"ג מחר שוכחת היום לה שאומ' מה ושוטה ביתו לתוך

לביתו. וחוז' שגירשה שוכחת מחר מגרשה דהיום

"ליפקּה"*** לא רבנן יוציאה.ואמור לא פי' כצ"ל

יוציאדיקא*** לא נשתטית דידה גבי דקת' קת'נמי ולא

שמזנה רואה אם להוציאה לו מותר דפע' 'עולמית' יוציא לא

שלא היא דרבנן ותקנתא להתגרש יד לה יש דמדאורי' תחתיו

ועברה תחתיו שמזנה וזו זנות מנהג בה ינהגו שלא יגרשנה

אינו תזנה ואם יוציאנה אדרבה דאורי' איש אשת איסור על

בעלמא איסור דידיהאלא עולמיתקתוגבי יוציא לא '

לגרשה יכול אינו תחתיו נואפת שאשתו רואה דאפי'

הוא. דעת בר דלאו לגרש יד לו אין דמדאורי'

וכו' ליה פשיטא איש ב"נ יוחנן רבי להו השתאאיבעיא

לאקשויי אתא ולא ארבנן פליג לא יוחנן דרבי הגמ' סבר

לכך ידע דלא הלכתא מינייהו למיבעא אתא אלא עלייהו

דאיש הלכתא למיבעי ואתא ידע לא מינייהו הי לגמ' מיספקא

בין ידע ב"נ יוחנן דרבי מסיק ולסוף דאשה, הלכתא או

גירושין בני לאו דתרוייהו דאשה הלכתא ובין דאיש הלכתא

עלייהו לאקשויי אלא מרבנן הלכתא למיבעי אתא ולא נינהו

לא נמי אשה מגרש מצי לא דאיש היכי כי לדידי

אינו א"ל איש ומ"ש אשה מ"ש לדידכו אלא מיגרשא

המתגרשת לאשה המגרש האיש מצודומה דהוו וה"ה

המתגרש לאיש המתגרשת האשה דומה אינה ליה למימר

ומ"ש איש מ"ש אשה על ובין איש על בין להו אקשי דאיהו

למיבעי דאתא דהו"א לעיל אבל נקט, מינייהו חדא אלא אשה

מדא"ל מדייקינן שפיר הלכתא yi`dמינייהו dnec epi`

zyxbznd dy`l yxbndהאשה דומה אינה ליה אמרו ולא

ליה. מיבעיא איש ש"מ המתגרש לאיש המתגרשת

לעדים אמר "נשמע" גודגדא בן ר"י של כצ"למעדותו

אינו ד"ה ע"א עח גיט' ובתוס' ע"א כז גיט' ברי"ף הוא וכן

סי' אה"ע ובב"י הכא וברשב"א יד סי' פ"ה גיט' וברא"ש גט

ע"א מ גיט' לראב"ד שם כתוב בספר אבל לה, נותן ד"ה קלו

דאמרי' והא ד"ה ע"א ו קדו' ובריטב"א הכא ובריטב"א

גרסי לעדים אמר ד"ה קלח סי' אה"ע שלובב"י מעדותו

אמר "נלמוד" ב"ג ***ר"י זה. גט ראו לעדים אמר

זה חוב שטר כנסי לה ואמר וחזר" "לאשתי נותן שאני

מתגרשת שהאשה רבא ידע לא השתא עד וכי וא"ת כצ"ל.

ב"ג, יוחנן רבי של מעדותו זה דבר ללמוד והוצרך בע"כ

ד סברוי"ל מיהו בע"כ מתגרשת דאשה ידע נמי השתא עד

דחרשת ב"ג יוחנן רבי ומדהעיד גט שזהו להודיעה דצריך

כך כל מבינה דאינה אע"ג בגט מתגרשת אביה שהשיאה

בעי לא ש"מ הוא דגט כלל הודיעה שלא כמי והוי הוא שגט

הש"ס ופריך גט, שזהו לעדים שהודיע במה ודי להודיעה

ומשניפשיטא הכי, למילף איכא ב"ג יוחנן מהודמרבי

בטליה בטולי זה שט"ח כנסי מדא"ל נתכווןדתימא אם ְִ

שתיטול מיד שהרי זה שט"ח 'טלי' לומר לו היה בו לגרשה

לביתה הכניסתו לא דעדיין אע"ג מתגרשת לידה הגט את

יהיה שלא לביתך הכניסיהו ש"מ זה שט"ח 'כנסי' ומדא"ל

זה גט לה וכתב לגרשה וחשב עליה כעס שמתחי' אצלי מצוי

וחזר דעתו נתקררה ובינתים ע"א) יב (ב"מ לה חוב שהוא

שמא בביתו מוכן זה גט להשאיר וחושש לגרשה מכוונתו בו

לעדים אמר לפיכך לידה ויזרקנו עליה יכעס שוב e`xמחר

izy`l ozep ip`y df hbלה ואמר מסירה עדי והיו עכשיו

xhy iqpkdf aegאצלי מצוי יהא שלא לאוצרותייך הכניסיהו

לאלתר. בך הוהלגרשנו לעדים דבטליה איתא אי קמ"ל

להו לאשתי'אמר נותן שאני זה גט 'ראו לעדים דאמר דכיון

לא לאשתו מסר ומיד מסירה עדי שיהיו מולו והעמידם

לעדים אמירתו בין דקות כמה כזה קצר שבזמן מסתברא

לגרשה מכוונתו בו יחזור מסירתו לבין מסירתו שיראו

לאשה מסירתו ועד לעדים שאמר משעה ודאי אלא ויבטלנו

אומר היה זה גט לבטל היתה כוונתו ואם דעתו שינה לא

אם אבל שתכנסנו, לאשתי נותן שאני זה שט"ח ראו לעדים

לה ונתנו לאשתי נותן שאני זה גט ראו לעדים בבוקר אמר

לא דהא בטליה בטולי אמרי' זה שט"ח כנסי לה ואמר בערב

בדעתו היה שזימנם שעה דבאותה לעדים כן לומר יכל

וי"מ הגט. את וביטל בו חזר ובינתיים הוהלגרשה לעדים

להו לכונסואמר לאשה מוסרו היה ולא אצלם שיכנסוהו

בטליהאצלה. לא לעדים אמר אמרומדלא מדלא תימא ולא

ביטליה לא אלא ביטלו לא ספק ביטלו ספק הוי ולאלעדים

מקשיםמידי ודאי. ומגורשת הכא ליכא ביטלו ספק אפי'

רבא אמר אמאי הכי אי יוחנןהראשונים ר' של 'מעדותו

נשמע יוחנןב"ג' מר' לאו לגיטא ביטליה דלא זה דין הא

מסברא אלא ליה ילפי' dedב"ג micrl dilhac `zi` i`c
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edl xn`wדאע"ג לאשמוע' היה רבא של כוונתו דעיקר ונ"ל ,

וזה מגורשת והויא לגיטא בטליה לא זה שט"ח כנסי דא"ל

משום פסול דאינו נהי לאקשויי לך אית מיהו מסברא ילפי'

וע"ז גט שהוא הודיעה דלא משום הוא פסול מ"מ הגט ביטול

וכו'אמר נשמע ב"ג יוחנן ר' של סבראמעדותו ומתחי'

כשר הודיעה דלא דאע"ג זה דין רק לאשמועי' דאתא הגמ'

ב"גפשיטאופריך יוחנן ר' של מעדותו זה דין למילף דאיכא

מסברא שמעינן וזה בטליה דלא לאשמועי' נמי דאתא ותירץ

רבא. של חידושו עיקר וזה

ביסנא בר יצחק השלישי.רב מהדור בבלי ברה"ראמורא

המילהבשבתא את מחק לק'בשבתאהב"ח מפירוש"י כי

לה. גרס דלא משמע התם ליטיילו ד"ה ע"א אתאקיד

פדת דרבי סבו.לקמיה ע"ש ונקרא פדת בן ר"א של בנו

ד"ה "לאהדוריה"רש"י להו איבעי וכו' כצ"ל.ש"מ

רבנן***ד"ה "ליה" קמייתו וכו' כצ"ל.אשה

אבתוד"ה לה באין דוקא דהיינו אר"ת וכו' אבליצתה

אביה. ע"י להתגרש יכולה מאה בת אפי' אב לה שיש שוטה

דעת בת והיא שבגרה וכיון שלה יד הוא אביה קטנה דכל

דאין כיון שוטה אבל אביה, יד ופקעה לעצמה יד הצמיחה

פקעה לא ולהכי לעצמה יד הצמיחה לא משבגרה אף דעת בה

***בא"ד לעולם. דקטנות אביה מקראיד דדריש אלא

משוםוטעמאאחרינא ינאי ארבי פליג אבדלא לה דיש

וכו' ***בא"דמשלחה דפר. מירוש' ראיה ר"ת קיןהביא

***בא"ד "מנהג"ה"א. בה ינהגו שלא דרבנן איסור

***בא"דהפקר "ולמ"ד"כצ"ל. גט ה"ז וגירש עבר אם

***בא"דלפי לשמורכצ"ל. "יכולה" אב לה כצ"ל.יש

"שיכולה"***בא"ד עתים לה יש חלומה פע' וכן

גיטה את שחלומה.לשמור עת באותה ויגרשנה כצ"ל

וכו'***בא"ד בינייהו דאיכא למימר אמרוה"מ ומדלא

חלוקים והירוש' הבבלי ש"מ הכא כמו בינייהו איכא בירוש'

תירצו לכך ראיה, מהירוש' להביא וליכא ניחאבזה אלא

וכו' אפי' בינייהו איכא למימר ***בא"דליה ינאי. ורבי

יכולה שאין הכא דדריש הואהוא הב"ח בזה שהגיה מה

***בא"ד וכו'תימה. דגרירה הקושיאוי"מ לתרץ באו

ינהגו דשלא אטעמא דפליג מאן דליכא משמע דהכא דלעיל

לא דהתם מתרצים וע"ז דפליגי משמע והתם הפקר מנהג בה

מ"ד אלא הפקר מנהג בה ינהגו דשלא בטעמא כלל מיירי

ומ"ד אחריו ונגררת וחוזרת שמשלחה היינו גרירה משום

לה דיש היינו גיטה את לשמור יכולה שאינה משום משום

***בא"ד דהכא. דאמוראי בפלוגתא ופליגי עצמה לגרש יד

דבי "והאמרי" מתגרשת כצ"ל.שוטה

אנתחרשד"ה קאי דעולמית ואר"י וכו' אביי אמר

חדאואנשתטה עולמית תרי תני וכאילו קאי אתרוייהו

אנשתטה וחדא עליואנתחרש "דחלוקין" דייק והתם

אנתחרש עולמית "דקאי" ממאי סברכצ"ל,חבריו ור"פ

יצחק לכדר' אלא כלל אתיא לא קאידלמא דלא ר"פ סבר

אנשתטה. אלא עולמית

ע"א וטליאגמ'קיד וטלייתאצ"לטלי תינוקטליי 'טליא'

נקבה תינוקת 'טליתא' זכרים, תינוקות הרבה 'טליי' זכר

נקבות. תינוקות הרבה "מייתו"'טלייתא' להו משכחי דאי

***להו מפתחכצ"ל. לי אליהבא וזורקהו ברה"ר הנמצא

חותם לי להביאוהבא יכול אינו והתינוק העץ ענף על התלוי

כולו. הענף את שתולש מניחועד תולש מניחו "אלא"

הענףאבלצ"לזורק את לתלוש מדעתו התינוק בא אם ,

להפרישו. א"צ המפתח את לזרוק או החותם את להביא

לכבות שבא בשבת.עכו"ם ישר' של בממונו שנפלה דליקה

תכבה ואל כבה לו אומרים אומריםאין אין הל"ל לכאורה

לכבות שבא בנכרי הא כבה לו אומרים אין מאי תכבה אל לו

הוי עליהם שביתתו שאין מפני דקת' דטעמא ועוד מיירי

אין למה טעמא הוי ולא תכבה אל לו אומרין אין למה טעמא

אלא כבה, לו תכבהאומרין ואל כבה לו אומרין ה"קאין

דלאו תכבה אל לו לומר צריכין אין כבה לו אמרו לא אם

אל לו לומר צריכין כבה לו אמרו אם אבל עביד אדעתייהו

עביד. דעתייהו על דהא תכבה

הארץ עם אמו אבי אצל לילך 'שרגיל' חבר דכברבן כיון

אותו מניחין שאין וראה ואמו אביו עם לשם לילך הורגל

לשם שהולך השתא אף מסתמא סבו של מפירותיו לאכול

להכי מפירותיו יאכל לא יאכילנולבדו שמא חוששין אין

מתוקנים שאינן להאכילודברים לו שאין יודע שהסב

מהן לאכול לו שאין יודע הנכד ואף בידומפירותיו מצא

לו זקוק אין למנועפירות לו יש ודאי אבל מידו להוציאן

הארץ. עם סבו אצל שוב לילך זה בדמאימבן יוחנן א"ר

שקטןהקילו הודיעו הארץ עם פירות על איסור כשגזרו

***הא מידו. להוציאן צריכין אין מהן לאכול בידו שיטלם

הארץדקת' עם אמו' 'אבי אצל לילך שרגיל חבר ולאבן
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בניו עם גר שהבן משום היינו הארץ עם אביו' 'אבי אצל קת'

' שרגיל לומר שייך ולא אביו אביו,אצל אבי אצל לילך'

שרגיל ממה יותר אמו אבי אצל לילך רגיל דהבן ועוי"ל

אבי אף מסתמא חבר דאביו כיון ועוד אביו, אבי אצל לילך

*** חבר. לעשוריאביו "בעי" ודאי יוחנןכצ"ל.הא ר'

ליה מספקא מצוויןספוקי ב"ד האם נבלות אוכל בקטן

לא או הכאלהפרישו מדקת'קאי ראיה לו ad`כשהביא ohw

dakz l` el mixne` zeaklלהפרישו מצווין ב"ד דמשמע

"ליה" להפרישומדחי דמצווין ראיה תיתי לא מהא (כצ"ל)

דהכי ליה דפשיטא משום ולא אביו', דעת על 'בעושה דההוא

מיניה למיתי וליכא הוא הכי דילמא ליה מיספקא אלא הוא

ברורה. הכאראיה מדקת'קאי ראיה לו eciaוכשהביא `vn

el wewf oi` zexitלהפרישו מצווין דאין מדחידמשמע

ולאו"ליה" הקילו, דבדמאי ראיה תיתי לא מהא (כצ"ל)

הכי דילמא ליה מיספקא אלא הוא דהכי ליה דפשיטא משום

ברורה. ראיה מיניה למיתי וליכא הוא

שקץ ביונק חוששין edy`פירש"יואין xnel oiyyeg oi`e

xq`pe uweynd xac 'elk uwy wpeiפירושו על לי וקשיא

אלא אומרים אין משמע לא חוששין' 'אין דלשון חדא טובא

האסור דבר לעשות יבוא שמא חשש ביה דאית אע"ג משמע

קת' אמאי ועוד חוששין, אין 'שקץ'לו ביונק חוששין אין

חוששין אין הל"ל טמאה ומבהמה מעכו"ם ביונק דמיירי כיון

משמע 'שקץ' ומדקאמר אסור מדבר או טמא מדבר ביונק

בסיפא כדקת' ממש 'mivwy'שקץ zetxhe zelap eplik`i `le

miynxeיניקה דין לאשמועי' אתיא ברייתא דהאי כיון ועוד ,

בהדה קת' miynxeאמאי mivwy zetxhe zelap eplik`i `le

יניקה דין הברייתא שתחילת קשה וביותר אכילה דין דהוי

קאמר דלק' ועוד אכילה, דין ואמצעה יניקה דין zw'וסופה

uwy wpeia oiyyeg oi` `dinמרישא ראיה מייתי לא ואמאי

d`nhדקת' dndane m"ekrn jlede wepiz wpeiהא ועו"ק ,

ברישא d`nhדקת' dndane m"ekrn jlede wepiz wpei

עכו"ם חלב אבל התורה מן אסור טמאה בהמה חלב בשלמא

חלב דאפי' ועוד קמ"ל, ומאי מותר אדם דחלב איסור בו אין

לוקה אין השותהו וגדול שיעור כחצי אלא אינו טמאה בהמה

אין האסורים דברים האוכל דקטן לאשמועי' אתא ואי עליו

גדול, איסור דהוי טמאה בהמה בבשר לשמועי' להפרישו לנו

בהמה וחלב עכו"ם חלב שותה תינוק למיתני דה"ל ועו"ק

אחר ובין והבהמה העכו"ם בגוף כשהחלב בין דמשמע טמאה

קת' ואמאי כלי לתוך dndaneשחלבוהו m"ekrn wepiz wpei

d`nhולא עצמה ביניקה חידושא לאשמועי' דאתא דמשמע

סיפא מדקת' משמע וכן החלב `xneבשתיית le`y `a`

h"eia dxedh dndan oiwpeiy epiid oibdepלאו החידוש דהתם

ועוד מותר, מפרק דהוי דאע"ג עצמה ביניקה אלא הוא בחלב

d`nhדלשון dndane m"ekrn jlede wepiz wpeiמשמע

כדקת' ומותר טמאה ומבהמה מעכו"ם לינק מדריכו שהגדול

eke'סיפא zetxhe zelap eplik`i `leוטרפות נבלות משמע

ולפי ומעכו"ם טמאה מבהמה לינק לו נותן אבל יאכילנו לא

היאך אסורין טמאה ובהמה עכו"ם דחלב כיון קשיא פירוש"י

מצווין ב"ד אין נבלות אוכל דקטן נהי בידים מהם מאכילו

דה"ק נ"ל לכן בידים. מהם להאכילו אסור מ"מ להפרישו

טמאה ומבהמה מעכו"ם והולך תינוק לגדוליונק מותר

עכו"ם דחלב טמאה ומבהמה מעכו"ם לינק לתינוק ליתן

שיעור כחצי הוי לגדול טמאה בהמה וחלב לגדול אף מותר

ה"ו) אסורות מאכלות מהל' פ"ג (רמב"ם עליו לוקין ואין

בשרם לאכול יבוא מהם שיונק מתוך למימר ואיןוליכא

שקץ ביונק יבואחוששין שמא ינק לא משקץ אומרים אין

יבוא יניקה שמתוך למיחש ואית הוא קטן שהשקץ לאוכלו

מדבר לינק לקטן ליתן אלא לגדול הותר ולא כולו לאכול

חוששין אין מ"מ ואזיל כדקת' אסור ממנו להאכילו אבל טמא

יאכלנ ואם משקץ לינק עליו לאסור לנו ומהואין יאכלנו ו

להפרישו, מצווין ב"ד אין נבלות האוכל דקטן ולאבכך

וכו' יונק ומכולן ורמשים שקצים וטרפות נבלות יאכילנו

שקצים וטרפות נבלות להאכילו לגדול דאסור ואע"ג כלו'

שיונק היניקה מתוך שמא למיחש איכא אלא ובכל ורמשים

ונוחות הן מתות וטרפה דנבלה לאוכלן יבוא התינוק מהן

הוו (ולא לאכילה ונוחין הן קטנים ורמשים ושקצים לאכילה

כי לאוכלה יכול התינוק ואין גדולה שהיא טמאה כבהמה

אעפ"כ לאוכלה) מניחתו אין עכו"ם וכן ברגליה תרמסנו

מהם יונק אוכלמכולן קטן הא בכך מה לאוכלן יבוא ואם

להפרישו, מצווין ב"ד אין חוששיןנבלות אין מיהא קת'

שקץ נבלותביונק אוכל קטן ש"מ מיניה למיכל דאתי אע"ג

דקת' ומרישא להפרישו, מצווין ב"ד אין wepizושקצים wpei

d`nh dndane m"ekrn jledeראיה למייתי מצי הוה לא

עכו"ם חלב דהא להפרישו מצווין ב"ד אין נבלות אוכל דקטן

כחצי אלא הוי לא לגדול טמאה בהמה וחלב שרי לגדול אף

מדקת' אבל נבלות לאוכל דמי ולא עליו לוקין ואין שיעור

שקץ ביונק חוששין דההואואין ראיה למייתי מצינן ודאי

אוכל דקטן יאכלנו יאכלנו כך מתוך דאם לאשמועי' אתא

להפרישו. מצווין ב"ד אין ושקצים נבלות
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הוא יד כלאחר מפרק i"rפירש"יוקס' wxtn ied wpeid

ci xg`lk epiide iepiyוהבהמה האשה דדי עיקר הא ותימה

מפרק הוי היונק ואדרבה בידים לחליבה ולא ליניקה עשויין

מן ביונק אלא מיירי דלא ונ"ל בידיו, מהחולב יותר ממש

אלא האדם פי ליניקת מתוקנים הבהמה דדי שאין הבהמה

לינק לו קל שיהיה באופן עשויה פיו שצורת ולדה פי ליניקת

יד כלאחר מפרק הוי הבהמה מן היונק אדם הלכך מאמו

הוי בידיו חלב ואם הבהמה מן היטב לינק מתוקן פיו שאין

מן היונק אבל הבהמה לחליבת מתוקנות דידיו ממש מפרק

בידיו. מחולב יותר ממש מפרק הוי דאיסורהאשה שבת

רבנן "בה" גזרו כצ"ל.סקילה

הם שקץ כי תאכלום l`לא 'ebe jled lke oegb lr jled lk

melk`z'ומדקא 'תאכלו' לא 'תאכלום'הל"ל ש"מלא

לקטנים. 'תאכילום' לא ביה "דאמרי"למידרש לאו מאי

תאכלו לא ***להו דםכצ"ל. תאכל לא מכם נפש כל

קטנים לרבויי ש"מ מכם' נפש 'כל מאי דם תאכלו לא הל"ל

שנולד. מיום בו יש נפש אבל היטב ומתוקן גמור גופם שאין

תיטמו*** לא להו "דאמרי" לאו כצ"ל.מאי

ד"ה היתהרש"י "ושבת" וכו' ***ד"הליטיילו כצ"ל.

מתכוין כוכבים "דהעובד" ישראל וכו' כוכבים עובד

כצ"ל.

וכו'תוד"ה בדמאי הקילו לא דאפי' למימר ה"מ וכו' אמר

יקח שאם הודיעו הדמאי על כשגזרו פירושו הקלו' 'בדמאי

לכך להפרישו מצווין אין לאוכלו וירצה בידיו קטן ממנו

כזאת מודיעים היו לא אפי' מדרב'מקשים אלא דאינו כיון

***בא"דשאני דאורי'. דהוי טבל לספק לחוש והוישיש

וכו'במיתה .החמירו

אלאד"ה "בהכי" ליה מספקא ספוקי יוחנן ר' וכו' אלא

כצ"ל.

משוםד"ה דטעמא ניחא הקונט' ולפי' וכו' וקסבר

ואוכל לאוכל הבא משקה הוי הקדירה לתוך דכשחולב

אוכלהוא הוציא אוכל שהן הדדין דמן בוררנמצא זה ואין

חיטה מינין שני והוו מהמוץ החיטה את שמוציא דש כמו

מאוכלומוץ משקה דבורר הקערה לתוך לא תריאבל והוו

משקה מהן שהוציא והחלב אוכל הדדין לדשמינין ודומה

"פסולת" מתוך אוכל אוכלצ"לשבורר מיןמתוך כלו'

מאוכל. אוכל הן אחד

למימד"ה וליכא וכו' במסוכןשבת דהתם ברי"ףר עיין

***בא"ד ע"א. סא רעב"שבת "ומחמת רעב מחמת והכא

כדאמר "צערא" שפיר ***בא"דקרי שלכצ"ל. בצער

לה "שקשה" איירי כצ"ל.בהמה

ע"ב דידהגמ'קיד איסורא 'אשתומשום למיתני וה"ל

ואין קטן דהוא בגט שיוציאה ליה לצווי ליכא דהא בגט' תצא

נשוי פקח גבי בסיפא למיתני דבעי אגב אלא לו נזקקין

אשתו את מוציא בהאי אף נקט בגט אשתו את מוציא לחרשת

מצווין אלא ואינו בגט שיוציאה אותו מצווין ב"ד כאילו בגט

כך. לידי להביאו שתשתדל בגט ממנו שתצא אותה

"היא"*** נבלות אוכל קטן גביה לעילתיתיב אבל כצ"ל

*** שנדפס. כמו 'הוא' נבלות אוכל קטן שמעיהגרסי' א"ר

לשוק יבמה התרת משום א"רגזירה 'אלא' אמר מדלא

משום והיינו קמאי, מתירוצי בן הדרינן לא ש"מ שמעיה

דלאו ידעי כו"ע פקחת נשוי וחרש חרשת הנשוי דפקח

דנישואין למימ' אתו לא גביה תיתיב אמרת ואי נינהו נישואין

חליצ' אחותה בעיא ולא אחותה ודחתה גמורין נישוא' דידהו

אלא תותיה אשתו יתבה לא אמאי לתרוצינהו ליכא הלכך

אי חרשת הנשוי חרש אבל דידיה או דידה איסו' משום

נינהו הדדי דכי כיון למימ' אינשי טעו גביה תיתיב אמרת

בלא לשוק להנשא אחותה ודוחה גמורין דידהו נישואין

גביה. תיתיב דלא גזרו לכך חליצה

עשר ארבעה פרק עלך הדרן

זובמש' אחת לו עלאמ' להתאבל יודעת שאינה השוטה

אבלה כשאינה לב"ד ובאה זובעלה שיודעתואחת הפקחת

הוא כך תנשא, אבלה לב"ד ובאה בעלה על להתאבל

שהפקחת בפירושנו ועיי"ש ע"ב קט"ז לק' בגמ' מתפרש

תנשא. לא לחכמ' אף אבלה כשאינה ובאה להתאבל היודעת

בינוגמ' קטטה למית' דקבעי משום לבינה בינו שלום תנא

dpialמדקת'לבינה epia melyבינו כשיש דדוקא משמע

ביניהם היה אם אבל נאמנת מוחלט שלום של מציאות ובינה

נאמנת אינה הזוגות רוב אצל כמו קטטה ומקצת שלום מקצת

דקת' דהא פירש לבינהלפיכך בינו דבעינןשלום משום לאו
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אלא לבינה בינו מוחלט שלום למית'שיהא דקבעי משום

לבינה בינו בינוקטטה מוחלטת קטטה של מציאות דכשיש

קטטה הוי כיצד מפרש (ולק' נאמנת אינה אז דוקא לבינה

ברישא אף קת' לפיכך לבינה) בינו dpialמוחלטת epia mely

ובינה. בינו שלום של מציאות בעי' דלא שלוםאע"ג תנא

בעולםבעולם מוחלט שלום של מציאות דבעי' למימר לאו

אלא נאמנת אז בעולםודוקא מלחמה למית' דקבעי משום

אינה בעולם מלחמה של מוחלט' מציאות כשיש דדוקא

קת' ברישא אף לפיכך mleraנאמנת mely'בעי דלא אע"ג

מקצת בעולם היה דאפי' בעולם מוחלט שלום של מציאות

נאמנת. נמי כלל בדרך שהוא כמו מלחמה ומקצת שלום

בכל "דעתך" סלקא דסברה בדדמי דאמרה הנימשום

פליט הוא אנשיםדאיקטול של שורה שהיתה כגון פי' כצ"ל

ראתה ולא נהרגו והאחרונים והראשונים באמצעם ובעלה

והאחרונים דהראשונים ס"ד ואומרת בעלה עם עלה מה

פי"ג הרמב"ם פירש כך נהרג לא בעלי ורק נהרגו כולם

*** ה"ב. גירו' כמלחמהמהל' אינו רעבון למימר רבא סבר

לבינה בינו שלום כגון נאמנת אינה בחדא אפי' דבמלחמה

בעולם רעבון תרתי בעינן ברעבון אבל בעולם ומלחמה

לבינה בינו ושלום בעולם רעבון אבל לבינה בינו וקטטה

ובשלמא דחזיא עד נטרא לבינה בינו דשלום דכיון נאמנת

ראתה כי בדדמי אומרת ביניהם דשלום אע"ג במלחמה

משם וברחה נפשה מילטה והיא ברומחא או בגירא שהכוהו

לא מת ראתהו לא אם רעבון אבל מת וסברא יהרגוה שלא

היתה לא ברעב מתעלף ראתהו דאפי' שמת מעידה היתה

שיברי עד רודפיםעוזבתו אויבים שאין נפשו שיפח עד או א

כמלחמהאחריהם. הוא הרי רעבון רבא אמר דאפי'הדר

נאמנת אינה נמי בעולם ורעבון לבינה בינו שלום כגון בחדא

והולכת עוזבתו ברעב מתעלף בעלה כשרואה ברעבון דאף

אדם בא ושמא רעבון מחמת מת ודאי דסברא בדדמי ואמרה

אינו דרעבון רבא סבר מתחילה ברפואות. והצילו אחר

אינה ברעב מתעלף בעלה רואה אם דברעבון כמלחמה

אם במלחמה אבל נפשו שיפח עד או שמבריא עד עוזבתו

מעשה משום ולסוף נפשה וממלטת עוזבתו האוייבים פצעוהו

ברעב המתעלף בעלה את עזבה שאשה ואזיל כדמפרש שהיה

הוא הרי רעבון להורות רבא חזר שמת והעידה ובאה

ברעב. המתעלף בעלה את עוזבת ברעבון שאף כמלחמה

דרבא לקמיה דאתת איתתא לבינהדההיא בינו שלום היה

*** בעולם. מתורעבון דאמרה עד רעבון גבי ואילו

ברחובוקברתיו דשמא מהימנא לא מטתו על מת אמרה אבל

לומר בושה והיא מת שאח"כ וסברא ברעב מתעלף עזבתו

מת אמרה כי אבל מטתו על מת אומרת לכך עזבתו שברחוב

לומר תשקר לא קברתו לא שאם אמרה אמת ודאי וקברתיו

לו ותראה עמה שילך שליח ב"ד ישלחו שמא וקברתיו מת

מדקירת פצוע עזבתו כי בעולם מלחמה אבל קברתו, היכן

שמא שהיכוהו במקום עזבתיו לומר בושה אינה חץ או רומח

ולא מטתו על מת ודאי מטתו על מת אמרה וכי אותי גם יכו

סובר הרמב"ם אבל וקברתיו. מת אמרה כי וכ"ש משקרא

ויודעת היא משקרת דשמא וקברתיו מת מהני לא דבמלחמה

דכיון קבורתו מקום להראותו עמה שליח ב"ד ישלחו שלא

*** השליח. את ב"ד יסכנו לא בעולם הרישמלחמה מפולת

כמלחמה נאמנת"היא" אינה במפולת מת אמרה דאי כצ"ל

בדדמי לאדאמרה ודאי וסבורה המפולת תחת שראתהו

דכיון נאמנת מטתו על מת אמרה ואי חי, לבסוף ושמא יחיה

במפולת אמות פן פחדתי לומר בושה אינה מפולת שהיתה

על מת ולומר לשקר צורך מרגישה ואינה שמה ועזבתיו

מהימנא. מטתו על מת אמרה כי הלכך נחשיםמטתו שילוח

כמלחמה הן הרי אינהועקרבים מהנחשים מת אמרה דאי

בדדמינאמנת נחשדאמרה מהכשת מתעלף שראתהו

אי אבל חי, לבסוף ושמא יחיה לא ודאי וסברה שם ועזבתו

ועקרבים נחשים שם שהיו דכיון נאמנת מטתו על מת אמרה

לכך מהם אמות פן פחדתי לומר בושה אינה משולחים

מת ולומר לשקר צורך מרגישה ואינה וברחתי שם עזבתיו

*** מהימנא. מטתו על מת אמרה כי הלכך מטתו אמריעל

אינו לה ואמרי בדדמי "דאמרה" כמלחמה הוא הרי לה

"הוי" שנין שב אינשי אדאמרי "דסמכה" כמלחמה

כצ"ל.מותנא

ד"ה בדדמירש"י דתימא חרום שעת שאין בעולם ושלום

ודאי חדשים או חדש הימנה פירש אם לבה מאומד

לסטים הרגוהו חזר ולא כיוןהואיל בגמ' בתרא לישנא לפי

בחץ או ברומח שהכוהו ראתה אם דוקא בעולם דשלום

חדשים או חדש ממנה פירש אם אבל שמת בדדמי אומרת

מפרש קמא ללישנא ואפי' בדדמי אומרת אינה חזר ולא

של בשורה כשהיה אלא בדדמי אומרת דאינה הרמב"ם

עלה מה ראתה ולא והאחרו' בשורה הראשונים ומתו אנשים

***ד"ה בגמ'. שפירשנו כמו בעלה בינובגורל קטטה

עליו עצמה לאסור רוצה היא ששונאתו מתוך י"ל לבינה

משום אמר ר"ח ע"א (קט"ז אחר בענין פירשנו בגמ'
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***ד"ה בכלדמשקרא). "דעתך" סלקא וכו' בדדמי

***ד"ה דכיכצ"ל. "משם" לך וברחת וכו' דשיזבת

בדעתיך כצ"ל."תעלי"

אלאתוד"ה וכו' דהא "למיתניה" צריך דלא וכו' תנא

משום כצ"ל."תניה"

אמרי'ד"ה לחזקיה)וכו'(מי ליה ומרע לשקר לי מה

המילה את המדפיסים מחקו קיימיוכו'לחינם התוס' דדברי

ilעל dn iz` `le incca dxn` dwfgi`c oeik `nlc e`

dizwfg rxne xwylכיון הא בזה נסתפק אמאי שואלים והם

בדדמי ואומרת שטועה חשודה אלא לשקר חשודה דאינה

דאמרה דכל נ"ל אבל לשקר. לי מה לומר שייך דלא פשיטא

ונפצע ברומח שהכוהו ראתה שהיא היא משקרת בדדמי

ר ואומ' משקרת לב"ד וכשבאה מת מסתמא איתיוואומרת

לשקורי בעיא אי דאמרי' נאמנה מיגו לה אית כי הלכך מת

לשקורי. לה הוה מיניה שפיר

ע"א דאיחזקהגמ'קטו כיון דלמא שהחזיקהאו כיון

רומח ממכת פצוע בעלה את וראתה בעולם אמרהמלחמה

מתבדדמי ומרעודאי לשקר "לה" מה אתי ולא

ומסתמא"חזקתה" בעולם מלחמה החזיקה שהיא כיון כצ"ל

הוא דהכי ידעי דכו"ע איתתא האי סברה אמרה אמת

מת ראיתיו ואומר שאשקר לי וטוב מדינה באותה דמלחמה

כי להכחישני יוכלו לא ובזה פצוע אלא ראיתיו שלא אע"ג

וב"ד בעולם שלום ואומר משאשקר מפצעיו מת ודאי

למימר נמי דאיכא ואע"ג בעולם מלחמה לי ויאמרו יכחישוני

שאינה ולפי מדינה באותה שמלחמה ידעי לא דכו"ע דסברה

וא"כ מדינה באותה שמלחמה האמת את סיפרה לשקר רוצה

להאמינה לנו לשקריש לי מה אתי ספיקאלא דהוי זה כגון

חזקתה ולפי"זומרע בדדמי. אומרת דהכא'dzwfg'דאשה

כמו הוי inccaלא dxn` 'dwfgi`c' oeikלשון דהתם דלעיל,

הוא חזקה לשון והכא בעולם מלחמה שהחזיקה הוא החזקה

גירסת לפי פירשנו זה כל בדדמי. שאומרת אשה על חזקה

הרי"ף גי' אבל רש"י. גי' והיא הואהדפוס דחזקה כיון א"ד

לחזקה ומרע לשקר מ"ל אתי לא בדדמי שפירדאמ' ואתי

במקום אלא מועיל אינו לשקר לי מה כל דלמא או וה"פ טפי

חזקה ומרע לשקר מ"ל אתי לא חזקה שיש במקום אבל ספק

שפיר אתי ולפי"ז בדדמי, אמרה דאשה חזקה איכא והכא

דלע'. חזקה כמו הוי דהכא דחזקה

מערה עלינו "עשנו" בית עלינו "עשנו" כצ"ל.ת"ש

אתרחיש*** דלדידך היכי כי לה "דאמרינן" התם שאני

ניסא איתרחיש נמי לדידיה לאניסא לה אמרי' כצ"ל,

והדעת מת ודאי וסברת מהעשן מתעלף אלא מת אותו ראית

העשן משמע ניצלת ואת בבית שניכם שהייתם דכיון נותנת

היתה אם אבל ניצל נמי והוא ויתכן מאוד וחזק רב היה לא

עשן ונתמלא הבית שנדלק וראיתי בחוץ הייתי אני אומרת

בעיא אי לשקר לה דמה מהימנא מת וראיתיו נכנסתי ואח"כ

מטתו על מת אלא בית עלינו עשנו אומרת היתה לא לשקורי

וה"ה בדדמי דאמרה לחזקה ומרע לשקר לי מה דאתי

מת הוא אוייבים עלינו ובאו יחד היינו אמרה אם במלחמה

אלא מת אותו ראית לא לה דאמרי' נאמנה אינה ניצלתי ואני

ולא האוייבים מן ניצלת דאת וכיון בדדמי ואמרת פצוע

אמרה אם אבל קשה מכה היכוהו דלא ניצל נמי הוא היכוך

ואח"כ והכוהו אוייבים עליו שבאו וראיתי מרחוק עמדתי

היתה לא לשקורי בעיא דאי מהימנא מת ומצאתיו נתקרבתי

מטתו על מת אומרת היתה אלא בעולם מלחמה מחזיקה

בדדמי. אמרה דאשה לחזקה ומרע לשקר לי מה דאתי

מת*** הוא ליסטים עלינו נפלו עכו"ם עלינו נפלו ת"ש

נאמנת נצלתי" לומר"ואני דיכולין אע"ג הכא הא כצ"ל,

ניצלת דאת היכי וכי פצוע אלא מת אותו ראית לא לה

ממש מת שראתהו נאמנת אעפ"כ ניצל נמי איהו מהלסטים

על מת אמרה בעיא דאי לשקר לי מה משום היינו וע"כ

אמרה דאשה לחזקה ומרע לשקר לי מה אתי אלמא מיטתו

עליהבדדמי. זיינה כלי אשה אידי דא"ר אידי כדרב התם

אמרה כי הלכך לחזקה ומרע לשקר לי מה אתי לא לעולם

אי לשקר לה מה אמרי' לא בית עלינו עשנו או במלחמה מת

ראית לא לה אמרי' אלא מטתו על מת אמרה לשקורי בעיא

אלא כן ואינו מת ודאי וסברת ומתעלף פצוע אלא מת אותו

עליהם דנפלו הכא אבל ניצל נמי איהו ניצלת דאת היכי כי

היכי וכי פצוע אלא מת אותו ראית לא למימר ליכא ליסטים

קטלי ולא גברי קטלי דליסטים ניצל נמי איהו ניצלת דאת

אותן. ומשלחין להן גומלין להן שנבעלות דכיון נשי

גנני בי נורא איתלי הילוליה דבשלהי גברא הדליקוההוא

ואחזה נתלתה הנישואין שמחת ובסוף חופתו בבית נרות

חופתו. בבית חרוכאהאש גברא אפשרחזו ואי יד בלא

הגופה אית דשדיאלזהות דידא קצתופיסתא חרוכה והיתה

לומר לנו יש ולכאו' בעלה, של שהיא סימנים ע"י וניכרת

מת. שבעלה ונמצא בגופה החסרה היד ב"אשהיא ר"ח סבר
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מערה עלינו עשנו בית עלינו עשנו היינו דכיוןלמימר

דלדידך היכי כי לה אמרי' וניצלה עמו היתה היא שאף

ניצל, הוא ואף ניסא איתרחיש נמי לדידיה ניסא איתרחיש

גבראי חזו גבראי חזו קאמרה לא התם דמי מי רבא אמר

בעלה היה ולא היא משקרת שמא בה לאיסתפוקי לן ואית

בעלה שהיה לה מהימנינן כי אפי' הלכך כלל העשן במקום

ניסא איתרחיש דלדידך היכי כי לה אמרי' העשן במקום עמה

כיון הכא אבל משם וניצל ניסא איתרחיש נמי לדידיה

לא לשם דכשנכנסו אע"ג באש שבוער גבראי חזו דאמרה

שם היה שבעלה לה מהימנינן ודאי אדם גופת אם כי ראו

היכי כי אמרי' לא בעלה שם היה דודאי וכיון האש בו ובערה

ניסא. איתרחיש נמי לדידיה ניסא איתרחיש ועודדלדידך

דשדי חרוכא ידגברא בה דשדיאוחסר דידא ופיסתא

וכיון נשמטה גופה מאותה ידא דההיא מסתברא לה סמוך

הזו הגופה הרי בעלה של שהיא סימנים ע"י ניכרת שהיד

בעלה. איניששל אימא דשדיא חרוכא גברא ב"א ור"ח

נורא "ואכלתיה" לאצולי אתא אדםאחרינא ואותו כצ"ל

היה קיטע להצילו דשדיאשבא דידא ששלופסתא שניכרת

היא ביהבעלה איתליא מומאבבעלהנורא ביה ואתיליד

ממנו שנשמטה עד לגוף חיבורה במקום מאוד היד נחרכה

קיטע לעלמאונעשה וערק אזל כיסופא ההואומחמת גבי .

אמר כולו שנשרף xep`גברא 'dizlk`e'האש אכילת כדרך

אכלה שלא דידא פסתא גבי אבל סנטימטר אחר סנטימטר

היד ונשארה היד על האש דילגה אלא האש אכילת כדרך

שנקטעה עד החיבור במקום ואכלה ונתלתה בסימניה ברורה

וערק ניצל שהרי לגופו משם נתפשטה ולא מהגוף היד

אמר daלעלמא '`ilzi`' `xepלמקום זה מקום בין תליה

זה.

משקר לא "הוא" לאיגלויי דעבידא הואמילתדמילתא

דייקאנמחקת. גופא דהיא משום אחד דעד טעמא א"ד

ומינסבאומינסבא דייקא לא ליה דסניא דזי' כיון והכא

ולא ליה סניא דילמא ניחוש נמי מלחמה בלא א"כ תימה

לא דבעלמא וי"ל אחד. עד ע"פ נתירנה ולא ומינסבא דייקא

ודייקא לעצמה חוששת אשה דודאי דייקא לא דילמא חיישי'

במלחמה דראתהו הכא אבל נפשה ליקלקל דלא היכי כי

ואמרה כ"כ דייקא לא ליה דסניא כיון רומח ממכת פצוע

דגרס נראה ומרש"י משובשת נראית זו גירסא ומ"מ בדדמי.

בדדמי דאמרה דייקא לא נכונה.והכא גירסה והיא

דלי*** בית איש בדליי"גנחמיה בדלאוי"גאיש .איש

קמן*** שלאסקינהו כבודם מפני וראינום, המים העלום

קבורה ללא במים מוטלין יהו שלא הללו הת"ח שני

למעלה. המים והעלום נס להם נעשה עגונות ונשותיהם

על שהיו נשים ע"פ נשותיהם רבי שהתיר הגמ' סברה מתחי'

הסיפון על היו נשים דאותן וצ"ל למים נפילתן וראו הספינה

ראה, ולא הספינה בבטן היה סימאי בן יוסי רבי אבל וראו

דהא אותן מתירין אין למים נפילתן שראו נשים דע"פ ומסיק

אותן וראו המים העלום אלא נינהו סוף להם שאין מים

על היו לא הנשים דאותן צ"ל ולפי"ז סימנים ונתנו הנשים

ב"ס יוסי רבי הא נשים ע"פ רבי התירן אמאי דא"כ הספינה

אף לספינה גופותיהם את העלו ואם בספינה שם היה נמי

העלו והמים היו החוף על נשים אותן אלא אותם ראה הוא

קברום ומיד אותם וראו נשים אותן ליד לחוף הגופות את

שראו. סימנים ונתנו והעידו באו זמן ואחר

ד"ה החזיקהרש"י "והיינו" לאשמועי' וכו' כצ"ל.דאי

***ד"ה"עשנו"***ד"ה לאכצ"ל. לשקורי וכו' שאני

מחזקה ***ד"ה"הות" היאכצ"ל. קטנה וכו' התם

בהדיה הות" ***ד"ה"ואיהי "עשנו"כצ"ל. היינו

***ד"ה אחרכצ"ל. מאיש דידא ומהפסתא כצ"ל

מרובעות בסוגריים להצילושהוסיפו הוא.הבא שיבוש

בפ"קתוד"ה "לן" דמיבעיא להא וכו' כצ"ל.או

לה***בא"ד מרע לא הכא לה מרע התם" "דאפי' לא או

התם מרע לא "ואפילו" בדדמי דאמרה כצ"ל.כיון

איפכא***בא"ד הוי אי מוחזקפי' היה שתחילה מחזקה,

בשעת ואח"כ איסורא והיינו בנים לו ואין אחים לו שיש

ובשעת היתירא והיינו בנים לי ויש אחים לי אין אמר קדושין

והיינו איסורא והיינו בנים לי ואין אחים לי יש אמר מיתה

קדושין בשעת היתירא שאמר מה כלו' להתיר' 'נאמן דקת'

בהו לאסורנאמן נאמן מיתהואין בשעת איסורא שאמר מה

בהם נאמן רביאינו אומר,דברי נתן שאמרורבי מה

אמת תורת בשו"ת פירש כך בהו, נאמן מיתה בשעת איסורא

הדיבור כל (העתקתי בב"ח אליו וציין כה סי' ששון למהר"א

כפי הי"ו הכהן אליהו הרב אהובנו ידידנו של ידו מכתב הזה

לפ"ק). תשמ"ה בשנת לי ששלח

מתד"ה "מכשאומר" יותר עליו וסומכת וכו' טעמא

כצ"ל.
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המיםד"ה שהעלום ראו לא אבל וכו' שהגיהוהא מה

העלום והמים נס נעשה כי הוא טעות היעב"ץ בשם בגליון

לגמ'. בפירושנו עיין

ע"ב "שקלתינהו"גמ'קטו ליה אימרכצ"ל.אמר

איתרמי אוחושבנא בשתים אלא שומשמי קונים היו לא

סאה או סאין שתי או סאה או כגון קבועות מידות שלוש

זה. כמו שומשמי לקח שזה הרבה מצוי ולכך ומחצה

תרומה תחת תי"ו כותבין היו הסכנה תחתשבשעת קו"ף

וכיו"ב. אשיקרבן לרב חסדא רב בר קשישא מר בעיא"ל

אזלו הנך אמרי' דלא דאמר אבוהי חסדא רב לדברי לסיועי

נינהו. אחריני והני חיישי'לעלמא ולא לר"א רבינא א"ל

וכתוב חבית מצא אפי' אומר ר"י סיפא אימא פינן שמא

תרומה בעלמאעליה תי"ו ולא חוליןבפירוש אלו הרי

ופינּה תרומה מלאה" "היתה אשתקד אומר כצ"לשאני

לא פינן שמא חיישי' דלא דסבר בעולם תנא שום איכא ואי

היה אלא מיתה עליה דחייבין בתרומה מיקל יוסי ר' היה

הוא, ספק פינןאומר שמא חיישי' דכו"ע ניחאאלא לכך

דמסתמא מודו כו"ע שבעיקרון הן דחולין למימר יוסי לר'

מיכפרפינן דפינהו איתא אם מ"ס קמיפלגי בהא והכא

"ליה" כפר לשוןהוה 'כפר' כל הכתב, את מקנח היה כצ"ל

כה וזבח' ולכפורי ד"ה ע"א נו גיט' רש"י עיין הוא קינוח

שהיה ודוקא למיכפריה. ד"ה ע"ב ח וחו' כפורי ד"ה ע"א

אותיות היו אם אבל לקנחו שנוח החבית על בצבע כתוב

את להסיר יכל ולא פינן שכבר הן דחולין ת"ק מודה חקוקות

איניש. טרח לא האי וכולי גדול בטורח אלא ואידךהחקיקה

שבקיה לפנחיא א"נ אישתלי אשתלויי ודוקאאימא

ניכרין והחיטין שעברה משנה שהיא החבית כשניכרת

תרומה מלאה היתה שעברה בשנה יוסי רבי אמר חדשים

חדשה חבית אבל חולין תחתיה נתן והשנה אותה פינה וכבר

כלל פינן דלא יוסי ר' מודה ישנים נמי והחטין ישנה חבית או

אינון. ותרומה

שבספרדמקורטבא קורדובה בספרדלאספמיאהעיר עיר

על אספמיא ספרד כל נקראה ולסוף אספמיא נקראת שהיתה

כמו היה מבבל הזה ויצחק אספניא, נקראת והיום שמה

לק'. לאשנפרש או יצחק לתרי חיישי' אימי אפי' תימה

מהתם שלחו הא הכא יצחק לתרי zelb`חיישי' yix wgvi

aiky iaia axc dizg` xaגלותא ריש יצחק לתרי חיישי' ומי

חיישי' מי ועוד אחד גלותא ריש אלא היה לא דור בכל הא

אית אי ביבי לרב נישייליה ביבי דרב אחתיה בר יצחק לתרי

חיישי' דלא וכ"ש יצחק ששמו בן לה שיש אחות עוד ליה

דרב אחותו בני ותרוייהו גלותא ריש ששניהם יצחק לתרי

ר ששליחי והאומר גלותאביבי, ריש נקראו הם גם גלותא יש

ביבי דרב אחתיה בר יצחק המעשה היה כך אלא דק. לא

שבספרד לקורטבא מסחרו לצורך הלך גלותא ריש שהיה

מכתב שבבבל ב"ד שלחו לביתו שב ולא הימים שחלפו וכיון

ריש 'יצחק של בגורלו עלה מה לדרוש קורטבא לאנשי

להם שלחו קורטבא ובני ביבי' דרב אחתיה בר 'wgviגלותא

`ahxewn lif`w ded 'iaia axc dizg` xa `zelb yix

aikye `intq`lכל את ידעו לא קורטבא אנשי ומיסתמא

אחתיה בר והוא גלותא ריש שהוא יצחק אותו של תאריו

ושאלו הלכו מבבל המכתב את שקבלו כיון אלא ביבי דרב

בבלי שהוא יצחק ששמו שאחד השיבום והם עירם לאנשי

כתבו כשהשיבום הלכך ושכיב לאספמיא מקורטבא הלך

`lifלהם ded iaia axc dizg` xa `zelb yix wgvi

aikye `intq`l `ahxewnהוא שמת זה שיצחק סברו כי

עוד ליכא דמסתמא ביבי דרב אחתיה בר גלותא ריש יצחק

והיינו כלל ביניהם שכיח היה לא זה שם כי אחר יצחק

קורטבא בני וטעו יצחק לתרי חיישי' מי להו דמיספקא

בני וצדקו לא או אחר בבלי יצחק עוד ליכא מסתמא דאמרו

יצחק. לתרי חששו שלא יהודהקורטבא דרבי לקמיה

דצ"ל"נשיאה" כיהנשיאנראה המשנה חותם רבי והוא

של בדורו היה ולא רבי של נכדו הוא נשיאה יהודה רבי

*** דשמואל. לאחרים.ננאיוחביאבוה כסף הלוו הם

הוייןתוד"ה וכן כן" ***בא"ד"והא לומרכצ"ל. יכול

בידי הן קניתים.לקוחין ממך

בנ"אד"ה דרך שאין "במנין" מיירי התם וכו' איתרמויי

כצ"ל.להצניע

לחושד"ה יש בממונא "והא" וכו' כצ"ל.ומי

וכו'ד"ה אבלאימור דמישתלי ליה דאמדינן מאן דוקא הו"א

מעשה ההוא מהירוש' ר"ח הביא להכי מישתלי לא ודאי ת"ח

***בא"ד אישתלי. אשתלויי אמרי' בת"ח דאף מיניה דמוכח

ביה דכתיב "גרבא" כצ"ל.כל

ע"א ליהגמ'קטז מסר דיל' אמרת בשטרמאי לעיין

וישלם מידו יקנהו כשר זה ששטר ימצא ואם עדיו ולבדוק

השטר לבעל דמיו שילם ולא השטר אבד ובינתיים דמיו



eaydnlg`e ע"בתקנ קטז

אלא להשיבו צריך הזה ננאי בר לחבי דלאו נמצא המקורי

לזה שמסרו הראשון ננאי בר במסירהלחבי נקנות אותי'

את לדרוש יכול המקורי המלוה ואין קנאו השטר שמסר מיד

מתחי'. שסיכמו כמו ממון תובעו אלא לעצמו השטר

ענן גיטא ההוא איכתב כי יומא דההוא ואמור סהדי ואתו

הוה גבן מחגרא חייא ברבר ענן היה אפילו בנהרדעא. ְֵַָ

בבוקר אלו עם שהיה מאחר אמרי' הוה ברגליו בריא חייא

סורא עד מנהרדעא יום באותו לילך הספיק איך בנהרדעא

ונכה חיגר כלו' הוא ד'מחגרא' וכ"ש מיהו הגט את וכתבו

הערב עד מהבוקר אזיל לא ודאי לילך יכול ואינו רגלים

גורס ה' במלחמת והרמב"ן לסורא. כלו'מחגראמנהרדעא ְֵַָ

*** בנהרדעא. לדור שעבר חגרא העיר אע"גיליד

מילי "לכו" דמימסרן וכו' בהיני מילי "לכו" דמימסרן

***בשילי דשומשמיכצ"ל. עלייהו "הוי" כצ"ל.מאי

לבינה בינו קטטה דמי תנאהיכי ע"ב קיד לעיל דאמרי'

לבינה בינו קטטה למיתני דקבעי משום לבינה בינו שלום

מקצת ביניהם היה אפי' אלא גמור שלום בעינן לא כלו'

דקת' והא מהימנא נמי dpialשלום epia 'mely'הוא דוקא לאו

למיתני דקבעי משום dpialאלא epia 'dhhw'איכא כי דדוקא

שלום נמי קת' להכי מהימנא לא לבינה בינו גמורה קטטה

הכא דקבעי והיינו לבינה, קטטהבינו דמי בינוגמורההיכי

לב***.לבינה באומ' גירשתניאלא שמעוהעלה עדים שני

לבעלה. כן וכו'אומרת המנונא מדרב ואמאיוליהמנה

דגרושה לעלמא היא מות' הא בעלי מת להעיד לבוא צריכה

דקת' האי ומאי zpn`pהיא dpi`מילי שתאמר בעינן לא הא

*** להד"םדהימנותא. ואמרו "להו" כצ"ל.ושאילנא

דמשקרא*** משום אמר ומחכהר"ח ששונאתו מחמת

חוזר ואינו הרבה שמתעכב פעם בכל שמו ואבד ימות מתי

לב"ד ובאה בעלי ומת תפלתי ה' שמע אומרת מהר לביתו

ורש"י מת. שבאמת מאמינה והיא מת שראתהו שקר ומעידה

eilrפירש dnvr xeq`l zpeekzn d`py aexnשלא יודעת

בדדמימת. דאמרה משום אמר ב"א שימי אוהבתורב

שהדרכים ולפי הוא חי אומרת לביתו לשוב וכשמתעכב

של בשורה במלחמה כשרואתו אבל נתעכב משובשות

הוא אף ודאי אומרת מתו והאחרונים והראשונים אנשים

וכן פליט הוא דאיקטול הני בכל דס"ד מת באמצע שהיה

ודאי ואומרת עוזבתו חץ או רומח מדקירת פצוע כשרואתו

הפצועים. רוב כדרך מת

ד"ה מידורש"י "קנה" ולא וכו' ***ד"הדלמא כצ"ל.

מתחלה "שמה" עמהם היה וכו' כצ"ל.מילי

דהתםתוד"ה "י"ל" ופקדון לנפילה וכו' כצ"ל.למאי

מוציאין***בא"ד אין" "דקאמר דברייתא ותנא

דפליגי ***בא"דבפלוגתא ראיהכצ"ל. התם מייתי והיכי

דחיישינן למילתיה חיישינן(אביי אלמא ראיה להביא

דאחדנמחק) מההוא כצ"ל.לנפילה

ע"פד"ה לצור מסרה שמא חיישינן ולא וכו' אמרת מאי

שמא שמעון בן יוסף לשני חיישינן לא ה"נ "צלוחיתה"

זה כצ"ל."מסרום"

שאיןד"ה "מדברים" שנא מאי ותימה וכו' אותיות

***בא"ד "וצריך"כצ"ל. במסירה נקנות אותיות דאין

כצ"ל.שטר

אשתד"ה לקלקל שמתכוין כיון דהכא ואר"ת וכו' הכא

פרחא בגמלא אזל אשתוחבירו וגירש לסורא הלך מתחי'

לנהרדעא פרחא בגמלא וחזר הגט את שם וזרק עדים ב' בפני

על יעלו לא כי כלל בסורא היה שלא האנשים שיחשבו כדי

זה גט א"כ ויאמרו פרחא בגמלא לנהרדעא שבא דעתם

אשתו את ויתירו הוא השני חייא בר ענן של בסורא שנכתב

אשתו, ותתקלקל ויערער בעלה יבוא ואח"כ אבללהנשא

יותר מקלקלם היה פרחא בגמלא הלכו אם יעלוהתם שלא

להם ויאמרו פרחא בגמלא העדים שבאו דעתם על האנשים

את פלוני הרג שבנהרדעא מעידין אתם היאך אתם שקרנים

הייתם בסורא ההוא שביום אתכם מעידים עדים והלא הנפש

באתם. לא ודאי פרחא ובגמלא

ע"ב קטטהגמ'קטז הוא דארגיל בינייהו ומריבאיכא

האי א"כ משקרת דשונאתו משום למ"ד אוהבתו והיא עמה

בדדמי דאמרה משום ולמ"ד ומהימנא משקרא לא דאוהבתו

עליו כועסת קטטה עמה דארגיל דכיון בדדמי אמרה נמי האי

המסכן מת מיסתמא אומרת רומח מדקירת פצוע וכשרואתהו

קטטה ביניהם היתה לא אם אבל שציערני על עונשו שקיבל

משמים מסתמא אומרת היתה שיחיה ורוצה שאוהבתו כיון

היתה אלא בדדמי אומרת היתה ולא חטא לא כי הצילוהו

האמת. לחקור מדקדקת

פקחת בקריעתלדבריך בעליהן על להתאבל הפקחות דרך

וכיו"ב דאגהשוטה,תנשאמלבוש בהם שאין השוטות דרך
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בעליהן על מתאבלות ואינן תנשאועצב דמןלא וכיון

הם ורבנן בעלה מות על להעיד נאמנה אשה אין התורה

תקנה שיעשו מסתברא לא עיגונא משום תקנתא דעבוד

יש שוטה דאדרבה לשוטות תקנה יעשו ולא שינשאו לפקחות

מנהג בה ינהגו עגונה תשאר שאם יותר תקנה לה לעשות

זוזנות אחת לב"דאלא שבאה זואבלההפקחת ואחת

אבלה כשאינה לב"ד שבאה דפקחתתנשאהשוטה ונ"ל

לא לחכמים אף אבלה ואינה בעלי מת ואמרה לב"ד שבאה

יהודהתנשא. דר' לב"ד דאתיא ולאההיא היתה שוטה

ולחכ' להנשא אותה מתירין אין יהודה ולר' להתאבל ידעה

פקחת היתה אם אבל שיקרא אלפוה לפי' אותה מתירין

מה נ"ל. כך אותה מתירין אין לחכ' אף מתאבלת שאינה

בגליון יהודהשהגיה "דרב" דינא שלשוןלבי מחמת הוא

שהגמ' האמורא יהודה ברב מיירי ומסתמא ארמי המעשה

ברבי ולא ארמי בלשון משתעיא והגמ' מעשיו שמביאה היא

הקודש, ובלשון בברייתות מובאים שדבריו התנא יהודה

לגרוס וצריך הוא שיבוש יהודהאבל פעמים"דרבי" כי

לתלמידו מרב בע"פ עברו אלא בברייתא נכתבו לא הדברים

ארמית. נכתבו אותם כתבה שהגמ' וכיון בגמ' שנכתבו עד

"בעליך" כצ"ל.ספדי

שהיהמש' ביןוכמעשה השדה, מן תבואה להביא שהלכו

וכל למסוק או לגדור הלכו או שעורים או חטים לקצור הלכו

גרסי וברא"ש וברי"ף בירוש' ואומנם שמענוכיו"ב. לא

בלבד הקציר מן בבאה מדינהול"גאלא "ובאותה

שהיה" אבלוכמעשה מי"ב פ"א דעדיות במש' הוא וכן

*** מגירסתם. יפה בהווהגירסתנו כיוןאלא שהיה, כמו

בציר נמי וה"ה קציר בתקנתם הזכירו בקציר היה שהמעשה

מפרש ובירוש' שכיחבהווהוכיו"ב. שבקציר לקרות, במצוי

בעת ממאורתם שיוצאים הנחשים מפני או החום מפני שימות

*** כב"שהזאת. להורות ב"ה כצ"ל."וחזרו"

מניןגמ' שעורים קציר חטים קציר אלא לי אין לדבריכם

xivwd"ומדקאמריתו on" d`aa `l` eprny `lאמריתו ולא

שעורים קציר דה"ה מודיתו אלמא חטים קציר מן בבאה

הא. לכו עודרומנא גודר מוסק בוצר קוצר אלא לי ואין

אמריתומנין הא didyואתון dyrnkeשהלך מי כל לרבות

הגמ' פירוש ומכאן הברייתא לשון כאן עד תבואה. להביא

נמי "הכי" לכולהו וה"ה בקציר שהיה מעשה אלא

לכולהו וה"ה מדינה באותה שהיה כצ"ל.מעשה

ממדינה*** "מירתתא" אינשי דשכיחי מדינה באותה

"מירתתא" לא אינשי שכיחי דלא אחרת כצ"ללמדינה

שמא חוששת אשה אמרינן דלא סברי ב"ה העמוד) בכל (וכן

כיון דדילמא ומינסבא ודייקא עצמה ותקלקל בעלה יבוא

והא יבוא שמא חוששת אינה בא ולא זמן הרבה דעבר

דמילתא סמכינן אחד דאעד משום הוי אחד עד ע"פ דהתירוה

עלה למיסמך ליכא הכא ואף משקר, לא לאגלויי דעבידא

ותקלקל בעלה יבוא שמא דפוחדת משום ומינסבא דדייקא

עדים שיבואו ופוחדת דמירתתא עלה סמכינן אלא עצמה

לב"ד לבוא אינשי דשכיחי מדינה באותה הלכך ויכחישוה

דלא למדינה ממדינה משקרא ולא מירתתא נגדה להעיד

וב"ש עלה, למיסמך וליכא מירתתא לא לבוא עדים שכיחי

משום הוא אחד עד ע"פ אותה שמתירין מה דעיקר סברי

דייקא וודאי עצמה ותקלקל בעלה יבוא שמא שחוששת

נמי אינשי שכיחי דלא למדינה ממדינה אפי' הלכך ומינסבא

דאמרי' והא עלה. שיירתאסמכינן שכיחי נמי הכא וב"ש

דמירתתא משום הוי לאשה שהאמינו מה דעיקר (ומשמע

דב"ה לדבריהם בעלה) יבוא שמא ולא עדים יבואו שמא

עיקר אבל שכיחי נמי דהכא הכי אמרו שכיחי אינשי דבעו

לק' כדאמר ומינסבא דייקא דאיהי משום ב"ש של k"rטעמם

mewn il dn `aqpine `wiic idi`c meyn `l` y"a 'n`w `l

wegx mewn l"n aexwכב"ש להורות ב"ה כשחזרו ולבסוף

דאשה משום הוי אחד עד ע"פ אותה דמתירין דטע' נמי קבלו

*** ומינסבא. "היה"דייקא חטין קציר כצ"לשילפי

ע"אשילפי ס בשבת וחבירו dxifbdסוף, itliyועיי"ש

במקום כולן קוצרין חטין קציר בתחי' ובפירושנו. בפירוש"י

אבל להעיד, באין מהם אחד מת ואם זה את זה ורואין אחד

קצר אחד שכל אחר חטין קציר לעירבסוף הקרוב שדהו רוב

ואין לעיר הרחוק מצד שהוא הנותר וקוצר אחד כל הולך

חבירו. את האחד בנ"ארואין עשרה היווהלכו שלא לפי

או יומיים הקציר במקום ישנים אלא לביתם בלילה חוזרין

עשרה אלא הולכין היו לא לפיכך דבועז כמעשה שלשה

הולך היה אחד וכל במנין. להתפלל יתאספו התפילה שלעת

היתה אשתו נחש שנשכו אחד ואותו חטיו לקצור אשתו עם

וראתהו שם לב"דעמו והודיעה אשתו האמינוהובאת ולא

קרוב קוצרין שהיו לחבריו קראה ולא ב"ד עד טרחה למה כי

לעיר גופתו יקחו או להצילו יוכלו אולי לראותו לבוא אליו

בעלילקברה. מת שאמרה האשה אמרו שעה באותה

היותנשא לא שיקרה אשה שאותה מוצאין היו שאם משמע
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ולהבא מכאן נכונים דבריה שמצאו וכיון אשה לאף מאמינים

המוכיחה היא יחידה אשה אותה וכי וא"ת אשה. לכל נאמין

ושאר שיקרה אשה אותה דלמא שבעולם נשים כל על

ושאר אמת דברה אשה אותה נמי אי אמת דוברות הנשים

מעשה משום דלאו ונ"ל איכא. הוכחה ומאי משקרות נשים

ב"ד ששלחו כיון אלא נאמנת אשה שתהא תיקנו שהיה

אשה אם לדון הועד לבית חכמים נתכנסו כדבריה ומצאו

שנאמנת פסקו בדבר שדנו ולאחר בעלה מת לומר נאמנת

מעדים דמירתתא משום הוי חכמ' דאותם טעמייהו לב"ה

משום ולאו ומינסבא דייקא דאשה משום ולב"ש שיבואו

אמרי' דלק' והראיה אמת, דברה איתתא n`w'דההיא `l k"r

meyn `kd' 'eke `aqpine `wiic idi`c meyn `l` mzd y"a

'didy dyrnאבל שהיה מעשה משום הוא קנסא הכא משמע

דלאו ואע"ג הוא. שהיה מעשה משום לאו חטים קציר גבי

לדון דנתאספו דכיון ב"ה סברי הוא שהיה מעשה משום

הוא להאמינה שהכריעו מה מסתמא מעשה אותו משום בדבר

מדינה באותה שהוא הקציר מן בבאה מעשה אותו כעין דוקא

החכמים אמאי המעשה כעין לאו אפי' דאי אינשי ושכיחי

את ניסחו (דמהימנא) הזה הדין את שתיקנו הראשונים

בעלי מת ואמרה הקציר מן שבאה 'האשה בלשון התקנה

תנשא' בעלי מת שאמרה 'האשה כך לנסח להם היה תנשא'

בהווה. התקנה את דניסחו השיבום תנשאוב"ש בעלי מת

אין ממון הוצאת אבל איש אשת ערות חשש ביה דאית אע"ג

אפי' אלא בלבד זו ולא פיה, על לנחלה נכנסין אחיו דאין כאן

תתייבם בעלי אישמת אשת ערות ערוות תרי ביה דאית

לנחלה נכנס דהיבם ממון הוצאת ביה ואית אחיך אשת וערות

פיה. על

"עקיבא" בן והואעקביאצ"לחנניא העמוד, בכל וכן

*** ר"ע. תלמידי ור"מ יהודה רבי של ויעבירםחבירם

"ובספינה" זה.בספינהצ"לבירדן בצד יעמוד ולא

אחר לצד ***"ויזרקם" נוגעותכצ"ל. רגליו היו אא"כ

פניmindבקרקע על ולהשיטם שני לצד לזורקם יוכל ואז

מלשון אבל חבירו. גבי על או בהמה ע"ג ולהרכיבם המים

שכתב ה"ב אדומה פרה מהל' פ"י ed`הרמב"ם xaer la`

dxt xt` eciae ex`ev cr mina mc`צריך דמ"מ משמע

קאי לא ולפי"ז בידו נוגעותשיאחזם רגליו היו אא"כ

חבירו'בקרקע ע"ג ולא בהמה ע"ג לא ירכיבם 'ולא על אלא

שני לצד לזורקם אבל מותר בקרקע נוגעות רגליו היו דאם

*** בידו. שיאחזם דבעי' אסור המים ע"פ לאולהשיטם ע"כ

התם ב"ה ***"קאמרי" נהרותכצ"ל. שאר לי מה

חנניא ***"ורבי" מקוםכצ"ל. מ"ל קרוב מקום לי מה

ותתקלקלרחוק רחוק ממקום אפי' לביתו ישוב חי בעלה אם

*** מהאשתו. "הוא" שהיה מעשה משום כצ"ל.הכא

רבנן*** גזור מעשה דהוה ובספינה אתבירדן לקנוס

שהעלו לפני ספינתם בדקו שלא לפי שבירדן הספינות בעלי

הפרה אפר את מעשהעליה הוה דלא נהרות ולאבשאר

פרה באפר רבנןפשעו גזור ***לא יקנסום. מעשהדאמאי

ויעבירם וכו' "בספינה" בירדן וכו' שהיה "אחד" באדם

"בספינה" כצ"ל.בירדן

ערוהמש' "התרתם" ב"ש .התירווי"גהתרנוי"גא"ל

הקל ממון נתיר לא" "החמורה ערוה והלאהתרתם כצ"ל,

אע"ג סוף להם שאין במים שטבע והעידו עדים ב' באו אם

פיהם על ממון מוציאין להנשא אשתו את מתירין דאין

מקום ה"ג) נחלות מהל' פ"ז (רמב"ם ממונו נוחלין והיורשין

זו. בעדות ממון שנוציא כ"ש לא להנשא אותה שהתרנו

קטטהתוד"ה "הוא" דארגיל בינייהו כצ"ל.איכא

החמהד"ה שאין" "שכיח דאונסא מנא א"ר וכו' לא

ראשי וכו' הקציר בשעת "אלא" אדם של בראשו קודחת

"וגו'" דכת'ראשי דקרא אסיפא וסמכי .znieכצ"ל

רוחשים.ריחשא*** נחשים

לעיגונאד"ה "דחיישינן" לאו אי וכו' כצ"ל.באותה

איןד"ה "ואפ"ה" דמיא אחד כעד וכו' כצ"ל.שאין

וא"ת***בא"ד "מורידין" ולמכור לירד כצ"ל.אפי'

לדעת***בא"ד שיצא מדעתוהכא אלא אוייבים שבוהו לא

להם מצוה היה לנכסיו קרוביו שירדו רוצה היה ואם יצא

יציאתו. טרם

ע"א הראשוניםמצינובמש'קיז האחיןבמשנת שאין

פיה על לנחלה קת'נכנסין הוה אי בזה. מודין ב"ש ואף

נחלתו יושין אינן הו"א פיה על נחלה יורשין האחין שאין

קת' משו"ה ולהטיבה לעבדה לנחלתו יורדין שאיןאבל

פיה על לנחלה 'נכנסין' כלל.האחין נכנסין והלאאין

נלמוד "כתובתה" שאםכצ"ל.מספר לה כותב שהוא

ליכי שכתוב מה תטלי לאחר פשוטותנשאי דלפי ואע"ג

בעליך שמת בעדים שהוכח אחרי לאחר תנשאי אם ה"ק

לאחר תנשאי אם דה"ק כתובה' 'מדרש ב"ש דרשי אעפ"כ
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שאינו דרש בה ויש פשט בכתובה יש כאילו עדותך ע"י אפי'

דרש וניתן פשט ניתן בתורה דוקא סברי וב"ה כפשוטו

אין והיום לא. דרש ניתן פשט בכתובה אבל כפשוטו שאינו

ליכי' שכתוב מה תטלי לאחר תנשאי 'שאם בכתובה כותבין

כתבנו. כאילו בזה נתחייבנו להורותואעפ"כ ב"ה וחזרו

ב"ש חזרוכדברי לא ק"ו מחמת אבל כתובה מדרש מחמת

להו אית שפירתא eke'דפירכא oig`d oi`y epivn.

ע"פגמ' לנחלה נכנס 'נכנס'יבמה דקת' והא נחלתו יורש

נקט לרבותא והתם הוא דמתני' 'נכנסין' משום יורש קת' ולא

במש'. כדפירשנו וב"שהםהכי כתובהב"ה מדרש דרשו

כתובה. מדרש מטעם כב"ש להורות חזרו ב"ה יקוםדהא

המת אחיו שם כאן,על יש הוראות את"יקום"שתי ייבם

כמו תחתיו' 'קם הוא הרי אחר תחת הבא כל אחיו אשת

ז) ה mzgz(יהושע miwd mdipa z`e(ד טו א (מל' miwdlוכן

eixg` epa z`הרי אחיו אשת את לישא שבא זה יבם וכן

תחתיו, קם המת"הוא אחיו שם המת."על נחלת ירש

קם לכןוהרי אשתו ייבם כלו' אחיו תחת קם זה דיבם וכיון

ודאין שייבומיו מי משמע הפסוק דפשט ואע"ג נחלתו. ירש

היבמה דברי ע"פ שייבם מי ולא עדים שני עדות ע"פ כגון

אינה בעלי מת שאמ' יבמה דמדאורי' בעלי מת שאמרה

דפשט אע"ג כתובה מדרש דרשו דהם כיון כלל, מתייבמת

תורה מדרש לדרוש לנו שיש כ"ש כך אינם הכתובה דברי

למשה התורה את הקב"ה דכשמסר הפסוק פשט דאינו אע"ג

אחת היא דזו ונימא וסודות דרשות ורמזין פשטין בה לו מסר

בה. לו שנתן הדרשות

מתירין אין להנשא אף כתובתי לי מדקת'אותהתנו דייק

dzaezk lehize `ypz `"yaתטול אלא למיתני ה"ל ולא

ע"ב) (קיד דקת' לינשא דמותרת אשמועי' דכבר כתובתה

`ypz ilra zn dxn`eדלא לאשמועי' למימרדאתא וליכא

עדים שני ע"פ התירוה דאפי' שתנשא קודם כתובתה תיטול

באה אם קמ"ל הא אלא נישאת, אא"כ כתובתה נוטלת אינה

לבקש באה ואם כתובתה לה נותנין לינשא שיתירוה לבקש

לה נותנין אין בלבד אתאיכתובתה דכתובה אדעתא מ"ט

להנשא לה מתירינן אשה סתם להנשא, כלל מתכוו' ואינה

לשקר דחוששת ומינסבא דייקא דאיהי כתובתה לה ונותנין

בעלה יבוא לאחר שתינשא אחר שמא בעלי מת ולומר

כתובתה לקבל רק שבאה זו אבל ומזה מזה שתצא ותתקלקל

מת ולומר לשקר פוחדת אינה לאחר להנשא מתכוו' ואינה

אינה בעלה יבוא אפי' לאחר נישאת שאינה דכיון בעלי

*** דכתובהמתקלק'. אדעתא "כתובה" דאמרה כיון

אלאאתאי ב"ד בפני כתובה להזכיר צרי' היתה לא כצ"ל,

אצל הולכת ואח"כ לינשא שיתירוה מהם מבקשת היתה

יורשיו שיראו אחר שמא כתובתה ומבקשת הבעל יורשי

לב"ד תצט' ולא מיד כתובתה לה יתנו לינשא התירוה שב"ד

באה שלא בה ניכר אלא זה בעניין ב"ד את תתטריח ולמה

כתובה. לה שיפסקו אמראלא לאיניש ליה דאית מילי כל

לב"ד כיוןלהו סברא אלא אתיא נישואין דהיתר אדעתא

הבעל יורשי דילמא כתובה נמי להו אימא לב"ד אתינא דכבר

פעמיים. לב"ד עצמי אטריח ולמה כתובתי לי ליתן ירצו לא

אתאי דכתובה אדעתא ודאי לב"דהכא שבאה דמי אע"ג

לא הבעל יורשי שמא כתובתה אף מבקשת נישואין להיתר

לאו דאי כיון מ"מ לב"ד לחזור ותצט' מרצונם ליתן ירצו

באה היתה לא נישואין היתר בשביל לב"ד לבוא שצריכה

מרצונם כתובתה לה יתנו יורשיו דשמא כתובה בשביל

אגב הוי וכתובה ביאתה עיקר הוא נישואין דהיתר ונמצא

כתובה ואח"כ נישואין היתר תחילה להזכיר לה היה

בשביל אלא זו באה לא ש"מ תחי' כתובה ומדהזכירה

מישתריאכתובה. במאי ידעה דלא דחזיאמשום כיון

ב"ד לפני שמביאתו שבידה גט בשטר ניתרת דגרושה

אלמנה דאף איתתא ההיא סברא לינשא ויתירוה שיבדקוהו

לפני ומביאתו שמוציאתו כתובה בשטר אלא ניתרת אינה

'תנו אמרה אם אבל לינשא. אותה מתירין והן לפורעו ב"ד

שמא אומרין אין נישואין היתר הזכירה ולא כתובתי' לי

דא"כ להנשא, ניתרת היא כתובה שטר דבפירעון היא סבורה

להנשא. והתירוני כתובתי לי תנו הל"ל

מוכיחבמש' שלשהכתב בעלה מות על המעידה אשה

עיגונא, משום נאמן אחד ועד אחד כעד רבנן שויוה חבירתה

שיעידו ומצוי אותה דשונאות כיון הללו נשים מחמש ואחת

שאינו גט) (כגון שטר וכן עד, כחצי רבנן שוינהו שקר לה

חמותה בעדות התירוה בגט הלכך עד, כחצי שויוה מקויים

הרי עד חצי בידה שמביאה וגט עד חצי הויא דחמותה וכיו"ב

אין זו של בעלה מת חמותה אמרה אבל שלם, אחד עד כאן

התירו. לא עד ובחצי דחמותה עד חצי אלא כאן

"אימה"גמ' ליכא וכו' דסניא "אימה" דאיכא משום

נמי והכא" "דאם לגירסנא וכו' ***דסניא בתכצ"ל.

מהו dzengפירש"יחמיה za oi`yדא"כ קשה ולפירושו

אימה ליכא משמע לה' דסניא אימה ליכא 'והכא קאמר אמאי

סניא לא אימה והכא הל"ל היא ויתומה אימה שמתה כלל
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דקאמר הא ועוד דאימאלה, לגירסנא קאכלה דאמרה

`diaפרש"י zian ia`l d`iady in` ribiדמה וקשה

שייך ולא אביה עמל אלא עמלה אינו אביה מבית שהביאה

מבית אימה שהביאה דמה ועוד דאימי, גירסנא לו לקרוא

עד הכלה תאכלנו ולא קיימת והקרן פירות אוכל הבעל אביה

לגירסנא 'תאכל' דאמרה והל"ל וחמותה חמיה שימותו

אוכלת כבר השתא משמע 'קאכלה' ומדקאמר דאימא

זו שתאכל שבשביל נראה שאין ועוד דאימא, לגירסנא

יהיו בעלה וירשם שימותו הרבה זמן אחר דאימא גירסנא

קאמר דלק' ועוד מעכשיו, אותה שונאות והבת nlya`האם

`ipq lrad zam`c `pqxibl dlk`w dxn`c a`d zy`lוהא

הראשונה. אשתו שהביאה נדוניא יורשת אינה הבעל אשת

לפרש נ"ל מהולכן חמיה אימהבת דקאמרמתה והא

דאימא לגירסנא וזוקאכלה ואופה טוחנת טורחת אימי פי'

אביו בבית אשתו עם גר היה הבן כי ואוכלת בטלה יושבת

יחד הכל נמיואוכלין אימהוהכא אכלהכשמתה קאמרה

נשאי דבי לטחוןלגירסנא ובנותיו אבי נשי שטורחות מה

ואוכלת. יושבת זו ולבשל נשאיולאפות אבי.בי בית

נשים*** משבע חוץ תניא ועודוהא דמתני' חמש והן

הא מהן אחת חמיה בת ומסתמא במתני' להו תנן דלא שתים

ולא בהדיא לה קת' פסולה נמי חמיה דבת תנא סבר דכי קמן

קת' דלא דמתני' דתנא ש"מ חמותה בת דקת' אהא מסתמיך

ומשני לה. סבר לא וכו'לה דתניא היא יהודה ר' ההיא

בכלל חמותה בת לאו יתירי תרתי והנך היא ר"י ההיא כלו'

בת אבל חמש מהנך לאחת דמו דלא והכלה האב אשת אלא

ומתני' היא חמותה בת דבכלל לאוסופה ר"י איצט' לא חמיה

דבכלל לה קת' לא פסולה נמי חמיה דבת דסברה אע"ג נמי

*** היא. חמותה חמותהבת בכלל "היא" הרי כצ"ל.כלה

דאמרה*** האב לאשת "סניא" הבעל בת בשלמא

דאם "לגירסנא" לטחוןקאכלה טורחת אימי פי' כצ"ל

*** ואוכלת. בטלה יושבת וזו מוסיףולאפות "מאי" אלא

מגיהיןתרתי בש"סאמאייש הרבה מצינו ומ"מ הוא ונכון

*** 'אמאי'. במובן שבא כלה'מאי' סניאנמחק)מ"ט(אלא

דעבדה כל לבנה דמגלה חמותהלחמותה עם גרה שהכלה

דואגת שאינה אשתך ראה לבנה ואומרת יחד ואוכלין

בטלה, ויושבת כראוי בניך לבתלהאכיל סניא נמי אב אשת

דעבדה כל לאביה דמגלה יהודההבעל ולרבי יחד שגרות

אשת ואין יחד כשגרין אלא לחמותה להעיד פסולה הכלה אין

יחד. כשגרין אלא הבעל לבת להעיד פסולה האב

כתיב*** בד"ת את"ההוא" שונא שאדם פעמים כצ"ל

עליהם מתייגע האדם אם בד"ת אבל אוהבו וחבירו חבירו

כמעיין שנעשה עד בתורה וגדל הולך ומבין הולך ליבו

מהבין לבו נסתם עליהם מתייגע אינו ואם מאליו המתגבר

miptlוהיינו miptd minkבמים להביט פניו שהנותן כשם

ואם רואה שוחקות נתן שוחקות אם שנתן פנים שם רואה

רואה עצבות נתן mc`dעצבות al okומראה mc`lמחזיר

יגיעתו מיעט ואם ומבין גדל לבו יגיעו הגדיל אם יגיעו לפי

מתמעט. לבו

"מסקא" מי וכו' במערבא "בעו" עויא בר אחא א"ר

ונפלה "בעלה" דמית כצ"ל.אדעתה

ד"ה "ולאפוקי"רש"י אתאי דכתובה כצ"ל.אדעתא

במקום***ד"ה באה זו "אומרת" בעלה וכו' ויבמתה

כל "ותאכל" ***ד"האמי איצט'כצ"ל. הלכך וכו' ור'

***ד"ה"למיתנינהו" להעמידכצ"ל. וכו' בדברי

אם ***ד"ה"גירסתך" מייתכצ"ל. וכו' מסקא מי

"לגירסנה" וקאכלה ברה יבם קמי ונפלה "בעלה"

לן "פשיטא" מיכן לאחר וכו' כצ"ל.ומתכוונת

אסורהתוד"ה "ואז" לאחר ותנשא וכו' כצ"ל.חוץ

בכך***בא"ד חוששת שאינה עדותהוי"ל דע"י אע"ג

לה איכפת לא לאלתר צרתה זו שבעלהתהיה שיודעת כיון

ויקלקלנה" "לבסוף ויחזור זוחי שתהיה לה טוב כצ"ל

עולמית. תתקלקל שלבסוף ובלבד מועטים לימים צרתה

ע"ב "כתובתה"גמ'קיז ותטול משוםכצ"ל.תנשא לאו

וכו' מיית בעלה לא "הך" פירש"ידאמרי' b"r`eכצ"ל,

lr el xacl elv` en` oi`e i"dcna ef ly dpa ixd `zydc

mirx mixac dzlkeiykrn dlwlwl dzrc` dlk `wqn d"t`

zetxgl dgcz dlrae ilra aeyiyk `zry xzalc ikid ik

ocxhl iziz `leהספק כל הא זו היא ראיה מאי לי וקשיא

זו של בעלה שימות אדעתה מסקא יבמה אם האם היה

ודאי הכא אבל כלתה ותהיה בנה דהיינו היבם לפני ותיפול

החמות דשנאת ונ"ל ממדה"י. בעלה שישוב אדעתה מסקא

והיא לגרסיני אכלה קא דקאמרה מהותית שנאה הוי לכלה

רק אלא מהותית אינה לחמות הכלה שנאת אבל חזקה שנאה

אינה ולכך לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים משום

חמותה לקלקל מתכוונת שכלה דמצינו וכיון כ"כ חזקה

בעלה שיבוא אדעתה מסקא דודאי במקום זמן דלאחר
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כלתה לקלקל מתכוונת שהחמות לומר לנו יש ממדה"י

ותהיה בעלה ימות אם ספק דהוי במקום אפי' זמן דלאחר

מאוד. וחזקה מהותית שנאתה כי לא או תיתיכלתה לא

גריס"תצערן" ורש"י "תטרדן"כצ"ל תיתי .לא

צערא לה דגרס"דרגש" ולערוך להכצ"ל, כלו'"דגיש"

צ"ל אליה והגיע גש ."צערה"כבר

אחרבמש' ובא ונישאת מת אומ' מת(כצ"ל)עד לא ואמ'

תצא לא תצאה"ז לא וה"ק נישאת שלא כגון בגמ' מפרש

לכתחי', להנשא ויכו' שלה נישואין מתמהיתר אומר עד

תצא שנישאת אע"פ מת לא אומ' ודאיושנים הכא

מבעלה. תצא ממש שנישאת אע"פ פירושו

הריגמ' אחד עד 'תורה' שהאמינה מקום כל עולא והאמר

שנים אינוכאן בעלה מת לומר נאמן אחד שעד מה הא וא"ת

מקום כל ע"ב פח לעיל מ"ש עיין מדרבנן, אלא התורה מן

תורה. להנשאשהאמינה והתירוה מת אומ' אחד עד ה"ק

אחר מהיתירה(כצ"ל)ובא תצא לא מת לא ואמר

ממשהראשון נישאת דמשמע 'ונישאת' קת' אמאי א"ה וא"ת

לא וכי לו שנישאת מבעלה תצא לא דמש' תצא' 'לא וקת'

נאסרה לא להנשא והתירוה כגון ברורה בלשון למיתני יכל

סיפ' למיתני דבעי כיון וי"ל `ne'להנשא, mipye zn 'ne` cr

`vz z`yipy t"r` zn `lאע"פ כפשוטו הוי והתם

ו'לא 'ונישאת' ריש' קת' להכי מבעלה תצא ממש שנישאת

להנשא התירוה 'ונישאת' לפרשו אפש' היה לא ואילו תצא'

אגב ליה קת' הוה לא הראשון מהיתי' תצא לא תצא' 'לא

כיון אבל דשיקרא מילתא סיפא אגב קת' לא דתנא סיפא

סיפא. אגב ליה קת' דאמת אליבא שפיר לפרשו דאפ'

וכו' מקום כל אומ' נחמיה ר' עדותדתניא דבעי' במקום

דיני תרי איכא כלוםא.ממש אחד עד של דבריו שניםב.אין

ספק כאן הרי כך אומ' ומאה כך אומ' שנים כגון שוו ומאה

אחד עד תורה שהאמינה ובמקום ושנים. שנים הוו כאילו

שנים אמרי' לא הלכך כלל עדות דין כאן שאין לימדה הרי

והיינו רוב בתר ואזלי' להו ספרינן אלא שווה עדות הוו ומאה

אחדדקת' עד תו' שהאמינה מקום שאיןכל לימדה הרי

הלכך עדות דין דעותכאן רוב אחר שניםהלך אמרי' ולא

מדאורי' ואכתי מאה, בתר אזלי' אלא ספק והוי שוו ומאה

חכמ' אבל כלום אינם עדות אחדפסולי באיש נשים ב' עשו

אחד באיש אנשים כמוכב' הפסולים את אף החשיבו

כן עשו חכמים כלו' 'ועשו' קת' פסולים דגבי והיינו כשרים,

לעיל באורך בזה מ"ש ועיין כלום דבריהם אין מדאורי' אבל

ע"ב. מעיקראפח כשר אחד עד דאתא היכא כל ואיב"א

מותרת שהיא נשיםוהעיד ק' שהיאאפי' והעידו אח"כ באו

דמייןאסורה אחד התו'כעד מן נאמן כשר אחד עד דהא

להו מהימנינן ולא פסולות נשים אבל עדות בעי' דלא במקום

דהיכא נמצא אחד כעד הוו נשים דמאה וכיון מדרבנן אלא

הוו ואסרוה נשים מאה אתו והדר והתירה אחד עד דאתא

דברי אין לעי' עולא ואמר האוסר עד בא ואחריו המתיר כעד

נישאת, כבר אפי' תצא לא הלכך כלום דקת'והכאהאחרון

מעיקראתצא אשה דאתיא ב'כגון אתו והדר והתירתה

דעות רוב כאן יש והרי דעות רוב אחר הלך ואסרוה נשים

מעיקראלאוסרה. אשה דאתאי כגון .והכאצ"ל"אלא"

בתר "דאזלינן" נחמיה וכדר' עדות בפסולי קמ"ל מאי

דעות שאומררוב חדא וההוא מת שאומ' שנים הנך פי' כצ"ל

מת עדותלא מתני'בפסולי וסברא נשים כגון כדר'מיירי

דעותוקמ"לנחמיה רוב בתר .דאזלי'

ד"ה היכירש"י "וכי" עדות וכו' מקום ***ד"הכל כצ"ל.

אחד "כעד" ופלגא כצ"ל.כפלגא

דחמותהתוד"ה דחזיא "דכיון" לינשא וכו' כצ"ל.לאו

הכלה***בא"ד כשנשאת "חמותה" נתיר מקום מכל

שהרי "ותצערה" תיתי לא כצ"ל.דהשתא

נמיד"ה אי "עלוה" מילי לברה וממללא וכו' דלמא

ברור "הדבר" שאין לפי הגמ' אותם כצ"ל."משוה"

דרבנןד"ה "לבין" דאורייתא בין חילוק דיש וכו' הא

כצ"ל.

אחדד"ה הקודם.עד הדיבור המשך שהוא נראה

לה(ע"ב)לאד"ה דמשכח חזקה.כיון קושיא שהיא

"הו"א***בא"ד התורה מן וכו' דהתם "רישא" א"נ

כתרי כצ"ל.דהוי"

ע"א ליהגמ'קיח איצטרי' מת לאלא ודאי שתקה אי

לאשמוע' תנא איצט' ולא לחבירתה מעידה צרה דאין תנשא

סניא צרה הא אמרי' הוה מת לא ואומ' לב"ד אתיא כי אבל

וב"ד תשתוק להעיד זו באה למה מת לא באמת ואי לצרתה

ותתקלקל בעלה יבוא ואח"כ ותנשא ותלך צרתה יתירו

למימ' לן אית שתקה מייתומדלא "מימת" ודאי כצ"להא
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שריא נמי היא ואפי' לצרהפי' לקלקולה מת לא דקאמ' והא

דקמיכוונה תנשא,"הוא" ולא ימיה כל עגונה שתשב

לשתוקקמ"ל וחוששת היא ה' שיראת מתוך שמא דחיישי'

לכך איש אשת איסור על ותעבור לאחר צרתה תנשא שלא

לב"ד. אתיא

ברישא ר"מ "נמי" לעילוליפלוג ברש"י הוא וכן כצ"ל

*** והן. הואיל ד"ה ע"ב לאוקיז אשה בעדות מת לא דכל

היא דההואהכחשה אע"ג מת לא אומר ואחד מת אומר אחד

דאמר וההוא שמת ראיתיו ברורים דברים אמר מת דאמר

אלא עכשיו הוא חי אמר דלא ברורים דברים אמר לא מת לא

הזמן על מעיד הוא ודילמא מת לא אימתי ידעינן ולא מת' 'לא

הוי מדאוריי' מ"מ שמת המעיד זה של לעדותו שקודם

אשה בעדות אבל הוא, דחי אחזקתיה ליה ומוקמינן הכחשה

היתה אילו הכחשה. ליה חשבינן ולא עיגונא משום הקילו

אחזקת ליה ומוקמי' היא הכחשה ודאי הוא חי אומ' השניה

לחזור יכול ואינה היא הכחשה לאו מת לא אמרה כי אבל חי,

*** ומגיד. חוזר אינו שהגיד דכיון הוא חי בשלמאולהעיד

כר"מ "סתמּה" כר"מ.לר"א אותה סתם רבי כלו' כצ"ל

קשיא לר"י דלע'אלא ממתני' לאקשויי מצי `ne'הוה cr

`vz `l f"d zn `l xn`e xg` `ae z`yipe znדכבר טעמא

מתני', דההיא מסיפא וכן תצא הכי לאו הא להנשא התירוה

עצמה. משנה מאותה לאקשויי ליה דניחא אלא

וכו'במש' שהלכה תנןהאשה ע"ב קטז לעי' שבמשנה לפי

dpicn dze`ae xivwd on d`aa `l` eprny `l `"daואמרי

ב"ש dpicnl'להו dpicnn' d`ad zg`e'וקתd"a exfge

y"ak zexedlלה הסמוכה למדינה ממדינה דוקא והיינו

במקום אלא דנאמנה אמרו לא ב"ש דאף שיירות דאיכא

ש בתריהדאיכא דקת' הא הלכך בגמ' התם כדמפרש יירות

dzaezk lehz `le `ypz `"dae dzaezk lehze `ypz `"ya

y"ak zexedl d"a exfge 'ekeברישא שהסכימו מה על קאי

ובעלה היא הלכו אבל לה הסמוכה למדינה ממדינה דהיינו

חזר לפיכך נאמנה אינה להכא מהתם שיירות וליכא למדה"י

אחרונים משנת כאן ושנה ובעלהרבי היא שהלכה האשה

שיירתאלמדה"י תנשאדליכא בעלי מת ואמרה ובאה

כתובתה מעדיםותטול דמירתתא משום לאו דנאמנת דטעמא

מחר שמא שחוששת משום אלא ויכחישוה משם שיבואו

הקילו אחרונ' דתנאים כיון תימא ולא ותתקלקל. בעלה יבוא

אמתני' ופליגי ממדה"י בבאה אפי' להתירה עיגונא משום

אשה מתירין דאין ע"א קיז לעי' דקת' הא אף א"כ דלעיל

קת' לפיכך והקילו אחרונים באו צרתה וצרתהבעדות

***אסורה אחרונ'. הקילו לא הדרךבהא זו "אין" רע"א

וכו' נדפסמוציאתה וכו'בראשונים הדרך זו וכן"לא"

הנכונה שהגיר' נ"ל אבל ע"ב, לז וב"מ ע"ב קג בב"ק נדפס

שתהאהיא עד עבירה? מידי מוציאתה דרך זו "אי"

בתרומה מלאכול ואסורה לינשא בירוש'אסורה הוא וכן

נשתבש הדרךומזה זו הדרךואח"כ"אין" זו ."לא"

דעלמא"גמ' "מילי דצערא חמותה וצ"לאבל הוא שיבוש

בעלמא דמילי ***דצערא וחולצת. לדבריה וחוששין

מתייב ש"מולא 'לדבריה' ומדקת' לדבר וחוששין הל"ל '

איןמיעוטא "צרתה" לדברי הא דחוששין הוא לדבריה

דה"פחוששין משמע התוס' מדברי לדבריהכצ"ל,

בני ואח"כ בעלי מת לדברישאומרת הא דחוששין הוא

בעליצרה מת שאומ' כגון אחר חוששיןבמקרה ואםאין

מקרים שני הא ותימה בתרומה. אוכ' היא לכהן ישר' בת

והא הכא לדבריה' ד'חוששין מיעוטא קת' ואמאי הם שונים

מקרה למעט אלא כדוגמתו למעט אתא לא מיעוטא ההוא

אם דה"פ נ"ל אלא הכי, למעט התנא דרך ואין לגמרי אחר

בן לי ניתן ואמ' ובאה למדה"י והבעל וצרתה היא הלכו

אינה מיבום פטורות ואנחנו בני ואח"כ בעלי ומת במדה"י

היא אם אבל מתייב' ואינה וחולצ' לדבריה וחוששין נאמנת

לי ניתן אומ' וצרתה מעולם בן לי היה ולא בעלי מת אומ'

אינה מיבום אנחנו ופטורות בני ואח"כ בעלי ומת במדה"י בן

על להעיד נאמנת אשה אין אלמא מתייב' והראשונה נאמנת

לעדותה. חיישי' לא לחומ' ואפי' צרתה

ד"ה "דהיכא"רש"י לאשמועי' איצט' וכו' איצט' מת לא

***ד"הדמכחשה הימנוהכצ"ל. וכו' לאו מת לא

***ד"ה"לקמייתא" לעילכצ"ל. כדאמר וכו' וחמותה

בעלה לאו ***ד"ה"הך" תרומהכצ"ל. וכו' מודי

***ד"ה"ניחוש" לאכצ"ל. וכו' לדבריה "וחוששין"

וחולצת "ליה" כצ"ל.שבקינן

"נמי"תוד"ה פליג דר"מ וכו' ומכחישות "הואיל"

הכחשה נמי דהא" "ואמר כצ"ל.ברישא

תנשאד"ה לא "אחת" אותה קיים ואומרת וכו' וזו הואיל

כוותייהו מיתוקמא כצ"ל."ורישא"

למישריהד"ה "דעתן" סלקא היכי וכו' כצ"ל.סד"א
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כיוןד"ה וכו' הכחשה הוי "לא" מת דלא וטע' וכו' דכל

עצמן להתיר באות חבירתהדשתיהן לעגן למימר ליכא

דבריהןנתכוו' מכוונים" דאמריהלכך"ואין "אמרינן"

***בא"דבדדמי יוחנןכצ"ל. דר' מפרש' היינו אם אבל

דכל כצ"ל."דאמר"

דאוריי'ד"ה בתרומה נמי "או" דרבנן וכו' ישראל בת

כצ"ל.

יבמהד"ה בהיתר מיירי דסיפא משום שמא וכו' אנן אף

בחזקתלשוק והיא בן בלא למדה"י שהלכה מיירי סיפא

ואח"כ הבעל מת ותחי' בן לה שניתן וטוענת ליבום זקוקה

לאפוקי מהימנא דלא קת' וע"ז לשוק להנשא ורוצה הבן

ועכ"פ מייבום dixaclנפשה oiyyeg'מתייב ולא וחולצת

שאם חוששין אין צרה לדברי חוששין לדבריה ודייקינן

להנשא אנחנו ומותרות בנה ואח"כ בעלה שמת צרתה העידה

להתייבם ומותרת לדבריה חוששין אין מיבום ופטורות לשוק

דר"ט בעליכמילתיה מת אמרה כשהצרה נמי דמיירי

חוששין דאין ר"ט ואמר לשוק להנשא אנחנו ומותרות

למדה"י שהלכה מיירי רישא אבל בתרומה, ואוכלת לדבריה

בני מת ואומ' מיבום פטורה בחזקת והיא ובנה בעלה עם

קת' וע"ז להתייבם שיתירוה ורוצה בעלי oiyyegואח"כ

dixaclאין צרה לדברי חושש' לדבריה מינה דייקינן ואי

בעלי מת ואח"כ בני מת שאמ' צרה לדברי היינו חושש'

ולא לשוק להנשא ומות' חושש' אין להתייבם אנחנו ומותרות

מותרות לטעון נאמנת הצרה אין דאמר דר"ט דומיא הוי

להכי להנשא, מינהאנחנו מסיפא.דייק (כצ"ל)

"דילמא"ד"ה צרה לדברי ניחוש לא שאם וכו' לדבריה

כלל עבירה ואח"כליכא בנה ומת משקרת הצרה דשמא

וצרתה מתייבמ' ואינה חולצ' והיא ביבום חייבות והן בעלה

כלל עבירה כאן אין משקרת שהצרה צד דעל מתייבמ' אפי'

בתרו' ואכלה צרה לדברי ניחוש לא אילו בדר"ע אבל

בודאי עבירה שמתאיכא בחזקת לשוק נישאת היא דהא

היא משקרת ואי חי שהוא בחז' בתרומה אוכל' והצרה הבעל

א"כ משק' לא ואי איסו' עבדא שנישאת והיא חי בעלה א"כ

איסו'. עבדא בתרו' שאוכל' צרתה

ע"ב אימש'קיח "יודע" ואין נשים מחמש אחת קידש

קידש דגרסזו "ידוע"מאן כגואין דלעיל משתבש ודאי

אמרי' reciע"ב oi`e 'zw `le rcei oi`e 'zwc inp `wic

גרס בירוש' ידועואומנם ***ואין "ואחת". אחת "וכל"

אותי ***אומ' ומסתלקכצ"ל. ביניהן כתובה בגמ'ומניח

מחמישה אחד גזל גבי דקת' הסיפא על הקשו ע"ב לז ב"מ

ומסתלק' ביניהם גזילה xn`de'מניח ilf`e dilek dl ilwye

lhp m`e lehi `l 'igzkl gepid wtq lk x"` `caf xa `"x

xifgi `lספרא רב 'מניחgipieותירץ דקת' הא שם ופירש"י

לפניהם הקרקע על שיניחנה כפשוטו אינו ביניהן' גזילה

יניחנה אלא כוחו כפי ממנה יקח אחד וכל משם ומסתלק

היינו 'ומסתלק' ולשון היא מי של בב"ד שיתברר עד בביתו

פירשו אבל) (ד"ה ע"א קג בב"ק והתוס' הדין, מן מסתלק

ב סעיף רכב סי' חו"מ בשו"ע מרן פסק וכן בב"ד דמניחו

גזילה גבי מ"ד כתובה לעניין דה"ה ונראה בש"ך. ועיי"ש

אף בב"ד מניח ומ"ד בביתו מניח בכתובה אף בביתו מניחו

*** כן. עבירהבכתובה מידי מוציאתו" "הדרך זו אין

ר"ע מדקא' המשנה. בהמשך וכן הדרךכצ"ל זו אין

עבירה מידי יהיהמוציאתו שלא משום דטעמיה משמע

אבל בתרו', אוכלת ישר' בת היתה גבי כדלעיל עוון עליו

שנותן במה נמחל אינו בביאה שקידש מה דהא כן אינו באמת

לקדש לאיסור ממון נתינת עניין דמה ואחת אחת לכל כתובה

דקאמר בגמ' כדמשמע הוא קנסא אלא egekבביאה jricedl

qipw car opaxc `xeqi`c b"r`c r"xcגזל גבי דקת' הא וכן ,

מחמישה עבירהאחד מידי מוציאתו הדרך זו אין רע"א

כתיב דהא מעבירה יציאה משום `xyאינו dlifbd z` aiyde

lfbיודע אינו ואם גזילות חמש ולא ישיב אחת גזילה משמע

הוא קנסא אלא העניין יבררו והם לב"ד כולם יפנו גזל ממי

ה"ל גזילה) וגבי כתובה (גבי ובתרוייהו ר"ע, ליה דקניס

דקת' והא ואחד אחד לכל שישלם קנסוהו רע"א איןלמיתני

עבירה מידי מוציאתו הדרך התםזו דקת' דלעיל מתני' אגב

ע מידי מוציאתה הדרך זו לצאתאין הוי באמת דהתם בירה

משום הוי דהכא אע"ג הכא אף ליה קתני עבירה ספק מידי

להוציאו כדי זה היה אילו עבירה. מידי להוציאו ואינו קנסא

גזל ממי יודע ואינו מחמישה אחד שגזל הרי עבירה מידי

מראובן שגזל עדים באו ואח"כ ואחד אחד לכל גזילה ושילם

להם ששילם מה לו להחזיר צריכין האחרים הארבעה הרי

צריכין האחרים הארבעה אין קנסא אלא דאינו כיון מיהו

ואינו נשים מחמש אחת קידש וכן ששילם, מה לו להחזיר

משום זה היה אילו או"א לכל כתובה ונתן קידש זו אי יודע

כל קידש דינה שאת עדים באו אח"כ אם הרי מעבירה לצאת



eaydnlg`e ע"אתקנח קיט

להן ששילם כתובה דמי לו להחזיר צריכות האחרות הארבע

נ"ל. כך להחזיר צריכות אינן קנסא אלא דאינו כיון אבל

כתו'גמ' מניח אומ' טר' "שרבי" שבעל על נחלקו מה על

וכו' נחלקו "ולא" וכו' עקיבא "ורבי" ומסתלק ביניהן

"שרבי מחמישה שגזל על" נחלקו מה "על ומסתלק

מניח אומר" ***טרפון "היא"כצ"ל. רשב"א לעולם

כצ"ל.ומאי

ליה דרח' דזימנין כיון דלמא להספקאו הוא ואיחוב

*** לא. או גט הוי אי ספק הוי בפניה שלא לה אוזיכה

לה עדיף דגופא ניחא קשותדילמא במילים דמצערה אע"ג

עימו. להשאר לה טוב לגופה נוח והוי עימה שמשמש כיון

וכו'*** טן למיתב הרבהטב ומצערה רע איש שבעלה מי

מפני חברותיה לה אומרות בסתר אפי' מקללתו אינה והיא

משיבתם והיא שימות בעלך את מקללת אינך למיתבמה טב

ארמלו מלמיתב דו ***טן כורסיה. "גברה" דשומשמנא

"ליה" רמו חרתא או"ביני" חתן לסעודת כשבאין כצ"ל

כבודם לפי הנשים את להושיב מקפידין אין אחרת סעודה

נשות יחד כולן מושיבין אלא הגברים אצל שעושין כמו

גרושה או רווקה שהיא מי אבל הפחותים נשות עם החשובים

להן. עושין לבדן מקום אלא החשובות עם אותה מושיבין אין

ותיתיב*** בבא בסיפי תיקרייה" "גברה פירש"ידנפצא

ע"א עה myבכתו' ayil ziad oztn l` ezexwl dyea dpi`

lkd ipta elv`*** גברה". לפירוש"י"דקלסא כצ"ל

קילוס כי מגונה. ממשפחה בא או מגונה שבעלה מי דפירש

ג (ברכ' כמו בזיון, ולשון כבוד לשון והיפוכו דבר משמש

jkע"א) eziaa eze` oiqlwny jlnd ixy`קטז (פס' וכן

qlwleע"ב) dlrl 'eke gayl lldl zecedl oiaiig epgp` 'itl

טו) מד (תה' וכתיב כבוד, לשון epipkylהרי dtxg epniyz

epizeaiaql qlwe brl(ד כב (יחז' miieblוכן dtxg jizzp

zevx`d lkl dqlwe'פי והתוס' בזיון. לשון דקולסאהרי

aexk iqlw xkenפ"א ועוק' מ"ז פ"ג בער' המשנה לשון והוא

ה"ק דלפירושם ונ' גברהמ"ד. מוכרדקולסא שבעלה מי

מיני כל אצלו ומצוי הוא ירקן כלו' ירקות ושאר כרוב קולסי

וזרעים לקידראירקות טלופחי בעיא מבקשתלא אינה

הא בקדרה. ליתן שבזרעים זולים שהם עדשים אפי' ממנו

'לקידרא'דקאמר עדשיםטלופחי מבקשת אינה ודאי היינו

אוכל הוא שגם בקדירא ליתן אפי' אלא בעצמה לאוכלם

שמעתי הי"ו שעיו עזרא ומהרב ממנו, מבקשת אינה ממנה

מרירות נותנת בה ומבשלין חדשה כשהיא חרס קדירת

שטעם לפי עדשים מעט תחי' בה מבשלין לפי' בתבשיל

שאר בה מבשלין ואח"כ בקדירא ונספג חזק העדשים

להכין עדשים הרבה ממנו מבקשת אינה ודאי וה"ק תבשילין

הקדירה טעם להמתיק עדשים מעט אפי' אלא תבשיל מהם

ממנו. מבקשת אינה לקידראנמי טלופחיצ"ל"טלפחי"

ואומנם יט, יד ודב' לד כה ברא' יונתן ובתרגו' ע"א סג כדלע'

וכתו' והכא ע"ב פג (יומ' טלפחי נכתב בש"ס מקומות בכמה

צ"ל ובכולם ע"א) לח וע"ז ע"א סט וגיט' ע"א .טלופחיעה

בבעליהן*** ותולות מזנות וכולן לזנות,תנא עלולות כלו'

בעיניה מגונה שהוא למי אשה תנשא שלא קמ"ל טובה עיצה

עלולה אוהבתו שאינה שכיון נשואה שמה שיקרא כדי רק

תחתיו. לזנות

ד"ה אםרש"י "ואחת" אחת לכל גט ***ד"הנותן כצ"ל.

הוא דרבנן וכו' קידש "איצטריך" ולא גזל וכו' ומאי

קניס "ואפ"ה" וכו' דרב ***ד"ה"דקעביד" אינהכצ"ל.

וחוששין מחזקה נפשה "דאפקה לו להתייבם נאמנת

"לעלמא" דאיסורא וכו' מישתריא ולא כצ"ל.לדבריה"

"להתייבם"***ד"ה עתידה וכו' ***ד"הניתן מתכצ"ל.

נפשה קשריא "בתרוייהו" וכו' יבמי מת ואח"כ בעלי

אחרלשוק דבור מתחיל ואח"כ והס"ד נאמנתכצ"ל

וכו' ***ד"הומותרת "קתני". ליבם עצמה וכו' וחוששין

באהבה וכו' דרחמא "ומשום" משקרא וכו' חוששין

והחזיקה ובאה להתייבם" עתידה בחזקת יוצאה "ומדגבי

"דלמא" קאמרה וכו' חוששין "קתני" בני ואח"כ וכו'

סניא דלא כצ"ל.זימנין

לחלוץתוד"ה "הימנו" מבקשים וכו' כצ"ל.אמר

עשר חמשה פרק עלך הדרן

ע"א צרתהגמ'קיט היא ny`'דקתמאי rczy cr

'dzxv `id' zxaern'היא' ומדקת' צרתה מעוברת שמא הל"ל

מיעוטא, צרהומשנימשמע להא קמ"ל עמוהא שיצאה

אחריתימכאן לצרה אבל דחיישי' מכאןהוא יצא לא אם

צרה חיישי'עם ונתעברהלא במדה"י אשה נשא שמא

מעוברת ואם מעוברת אינה שמא נשא ואם נשא לא דשמא
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פירש ורש"י תפיל. אחריתישמא oi`yלצרה micr e`a m`

zxzene `yp zxg` dy` `ny zyyeg dpi` zxaern dzxv

mail'ג במדה"י הצרה את ראו שהעדים צ"ל ולפירושו

אם אבל מעוברת שאינה וראו בעלה שמת אחר חודשים

ניכר ואין היא מעוברת שמא בעלה מות אחר חדשיים ראוה

וי"מ חדשים. ג' עד חיישיעוברה לא אחריתי כיוןלצרה '

אם אבל אחרת אשה נשא שמא חוששין אין אשה עם שיצא

אדם דרך דאין אחרת אשה נשא שמא חיישי' אשה בלא יצא

אשה. בלא רב זמן לעמוד

מיעברא דדילמא לא יבומי מיעבראבשלמא מסתמא כלו'

כדלקמן. ויולדות מתעברות נשים קמןדרוב דאיתיה רובא

וסנהדרי חנויות תשע בתורהכגון הוא מפורש סנהדרי

דכתיב רובא בתר zehdlדאזלינן miax ixg`מודה ר"מ ואף

אלא מדבר הזה המקרא דאין אומר שהוא אלא בזה

בין להחמיר בין דעות רוב בתר דאזלי' למימר בסנהדרין

בשר מוכרות חנויות ט' כגון דברים בשאר אבל להקל

חיישי' בשר חתיכת שם ונמצאה נבלה מוכרת ואחת שחוטה

אזלי' חנויות בתשע דאף קרא מההוא ילפי ורבנן למיעוטא,

היא חכמים משנת חנויות דתשע ברייתא וההיא רובא בתר

רובא בתר אזלינן דבסנהד' תורה מדאמרה ומ"מ פליג. ור"מ

רבנן מדאמרו וכן דעלמא, רוב מבטל דקמן דרוב מינה ילפינן

רוב מבטל דקמן דרוב ילפי' רובא בתר אזלי' חנויות דבתשע

בהמשך. שנפרש כמו חנויותדעלמא בשרתשע מוכרות

לפניהם בשר חתיכת ומצא נבלה בשר מוכרת ואחת שחוטה

לפנינו, והן הרוב שהן היא שחוטה המוכרות מחנויות אמרי'

בשר חתיכת ומצא העיר בכל מפוזרות החנויות היו אם אבל

חנויות רוב בתר אלא העיר חנויות רוב בתר אזלי' לא

שתי שם יש ואם החתיכה נמצאה שבו למקום הסמוכות

אע"ג שחוטה בשר מוכרת ואחת נבלה בשר מוכרות חנויות

ושמונה תשעים ומתוכן חנויות מאה איכא כולה העיר דבכל

חנויות רוב אחר הולכין אין נבלה ושתים שחוטה מוכרין

רוב אחר אלא קמן ליתנהו דהא החתיכה את להכשיר העיר

דרוב נמצא נבלה בחזקת והחתיכה קמן דאיתנהו חנויות

קמן. דליתיה רוב מבטל קמן להםיוסנהדרדאיתיה נסתפקה

בהלכה מחמירין י"ב ונמצאו ונמנו בסנהדרין ונתאספו הלכה

כל את תמנה דאם ואע"ג כמחמירין הלכה מקלין וי"א זו

יום באותו נתאספו שלא אלו כולל שבארץ החכמים

אמרה התורה הא ואמאי למקלין, רוב שיש תמצא לסנהדרין

zehdl miax ixg`פלונית בעיר דשמא משום טעמא אלא ,

אצל המקלין ונתבטלו מקלין ותשעה מחמירין עשרה איכא

בתשעה להחמיר זו הלכה שהוכרעה כמי והוי המחמירין רוב

חמישה מהן אחת בכל היה אחרות ערים ובשתי חכמים עשר

המקלין אצל המחמירין ונתבטלו מחמירין וארבעה מקלין

זו בעיר חכמים בתשעה להקל זו הלכה הוכרעה כאילו והוי

המחמירים כל דכלל דאע"ג נמצא זו בעיר חכמים ובתשעה

משתי אחת בכל ארבעה ועוד הראשונה בעיר עשרה י"ח הוו

בראשונה תשעה י"ט הוו המקלים כל וכלל האחרות הערים

למקלים רוב ואיכא האחרות מהערים אחת בכל חמישה ועוד

ומיעוט רוב עצמו בפני ביה מנינן מקום דבכל כיון מ"מ

למחמירין רוב ונעשה הרוב אצל המיעוט נתבטלו כבר דידיה

ובתשעה הראשונה בעיר להחמיר בי"ט הוכרעה זו שהלכה

נמצא בשלישית להקל ובתשעה השניה בעיר להקל

ולא להחמיר רוב והוי בי"ט ולהחמיר בי"ח להקל שהוכרעה

רוב, המקלין דליהוו יחד הארץ שבכל ומיעוט רוב מנינן

עצמו בפני ועיר עיר שבכל ומיעוט רוב למימני דבעינן וכיון

אלא מונין שאין תיקנו לעשותו אפשר ואי גדול טורח והוא

שאין למדת הדברים מכלל לסנהדרין, שנתאספו החכמים את

מקום בכל אלא הארץ שבכל החכמים רוב אחר הולכין

הארץ. שבכל רוב מבטל דקמן ורוב דקמן רוב אחר אזלינן

העיר חנויות רוב אחר אזלינן לא שבחנויות שראינו וכיון

וכן שנמצאה לחתיכה הסמוכות דקמן חנויות רוב אחר אלא

אלא הארץ שבכל החכמים רוב אחר אזלי' לא בסנהדרין

רוב אחר ומקום מקום בכל דהיינו דקמן החכמ' רוב אחר

אע"ג למדה"י וצרתה בעלה שהלך זו אף הלכך שבו החכמים

אחר לילך לנו אין ויולדות מתעברות בעולם הנשים דרוב

ושמא מקום אותו נשות רוב אחר אלא העולם נשות רוב

הן חולות והצרה הבעל הלכו שאליו מקום שבאותו נשים

דלא וכיון ומפילות מתעברות רובן או מתעברות אינן ורובן

אזלי' לא הלכו אליו מקום שבאותו הנשים של טיבן ידעינן

היא ליבום זקוקה בחזקת זו ואשה החזקה אחר אלא בזה

לעלמא. תנשא לא דרובאהלכך וקטנה קטן והרי

"הוא" קמן בפרשהכצ"ל."דליתיה" כתיב איש

לאיש אשה ע"ב.ומקשינן סא לעיל בזה מ"ש עיין

לאו*** קטנים ורוב קטנים" "רוב בתר זיל סברי ורבנן

נינהו סריסיסריסי דהוו מיעוט איכא דודאי כיון תימה כצ"ל

מקרא דחכמ' וי"ל חכמים, להו חשו לא אמאי בערוה וקפגעי

דורשין zehdlהם miax ixg`ור"מ ממיעוטא לך איכפת ולא

חכמי רוב בתר דאזלינן כתיב בסנהדרין קרא ההוא לך אמר
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חיישינן דברים בשאר אבל להקל בין להחמיר בין הסנהדרין

*** וכיו"ב. סריסי דהוו קטנים מיעוט כגון ורובלמיעוטא

נינהו "איילוניות" לאו כצ"ל.קטנות

כר"מ "אוקימתה" ***במאי מתעברותכצ"ל. נשים ורוב

מפילות "ומיעוט" היוויולדות הנשים רוב אילו כצ"ל

מיעוט אותו ומתוך ויולדות מתעברות ומיעוט מפילות

נמצא זכרים יולדות ומיעוט נקבות יולדות הרוב היו דיולדות

מיעוט הוו עצמן והילודים ילודים של מיעוט הוו שזכרים

השתא דמיעוטא. מיעוטא הוו דזכרים ונמצא מפילות, דרובא

זכרים מחצה היולדות וכל ויולדות מתעברות נשים דרוב

לא ואמאי מיעוטא, חדא אלא זכרים הוו לא נקבות ומחצה

ר"מ. להו למחצהחייש דמפילות מיעוטא סמוך

"להו" והוו מיעוטאכצ"ל"דנקבות" מיעוטאזכרים ולא

ומשניוליחושדמיעוטא דאיחזקהר"מ. כיון "דלמא"

חייש לא חיישדילמאמילתלשוק ר"מ פי' נמחקת,

חזקה חזקה דאיכא היכא אבל חזקה דליכא היכא למיעוטא

לודאי קרוב הוי דחזקה ממיעוטא וכ"ש מרובא אפי' עדיפא

דיולדות למיעוטא חייש לא ריקנית חמותה דיצאה הכא הלכך

מרובא אפי' חזקה ועדיפא היא לשוק מותרת דחזקתה זכרים

לא חזקה דאיכא דהיכא דאמרת כיון ופריך ממיעוטא. וכ"ש

לודאי קרוב הוי דחזקה ממיעוטא וכ"ש מרובא לן איכפת

לייבוא"כ "דאיחזקה" תייּבםרישא ניחושם ולא כצ"ל ִֵַ

ומשני ויולדות. מתעברות דרובא אע"ג הצרה ילדה שמא

"חייש" כרת דאיסור לרובארישא ר"מ (כצ"ל)

כנגדה חזקה דאיכא אע"ג ויולדות דאיסורדמתעברות סיפא

"חייש" לא דכיוןלאו זכרים דיולדות למיעוט ר"מ (כצ"ל)

ספק כאן ואין כך שהוא לודאי קרוב הוי להתיר חזקה דאיכא

ופריך לרובא. אפי' חייש הוה דלא דאורי'וה"ה הא מכדי

לאו איסור מ"ל כרת איסור מ"ל דאורי' לענייןוהא

דעל שוין כרת ואיסור לאו איסור לחומרא דאורי' ספיקא

דלדידך וכיון לחומרא דאורי' דספיקא זה דין קאי שניהם

חייש כרת דבמקום שוין ומיעוט רוב הוו חזקה דאיכא היכא

חזקת שכנגד למיעוט ובין היתר חזקת שכנגד לרוב בין ר"מ

חזקת שכנגד לרוב לא ר"מ חייש לא לאו ובמקום היתר

אי עלך למיתמה איכא היתר חזקת שכנגד למיעוט ולא היתר

אם להתיר חזקה דאיכא היכא אפי' כרת איסור גבי אמרת

גבי אף ביה ומחמירינן ספיקא הוי להחמיר רוב כנגדו יש

להחמיר מיעוט וכנגדו להתיר חזקה איכא כד נמי לאו איסור

דהיכא לאו איסור גבי אמרת ואי ביה, ומחמירינן ספיקא הוי

הוי דלא מחמירינן לא להחמיר ומיעוט להתיר חזקה דאיכא

הוי דחזקה שקול ספק זה דאין לחומרא דאורי' ספיקא בכלל

להתיר חזקה איכא כד כרת באיסור אף א"כ לודאי קרוב

דחזקה לחומרא דאורי' ספיקא בו לומר לך אין להחמיר ורוב

לודאי. קרוב הוי

ד"ה נמירש"י "אי" חמות וכו' ***ד"ההיתה כצ"ל.

דמות "להן" שמצאו וכו' ***ד"הר"מ וכו'כצ"ל. תשע

דחנויות "כיון" ***ד"ההרוב דזכאיכצ"ל. וכו' וסנהדרי

מזכין ורובן" ***ד"ה"הואיל קמןכצ"ל. "דליתיה"

***ד"ה "בדברכצ"ל. הרחקה "עבוד" וכו' לי מה

"עבוד" לא ללאו כצ"ל.המותר"

ולאתוד"ה מעוברת וכו' אחרתנמחק)משמע(אבל צרה

כצ"ל.

עדיםד"ה שני שיש כגון דמיירי וי"ל וכו' אמאי

מתו ששניהם אתיאשאומרים מתני' האי הא תימה

עדים התם וליכא שהתיר הפה הוא שאסר הפה לאשמועי'

אלא הוא התוס' מבעלי דלאו ונ"ל במהרש"א, ועיין כלל

וחולם. טועה מתלמיד

במעשהד"ה "תלי" אבל במעשה וכו' מאיר כצ"ל.רבי

כה"גד"ה "חייש" דלא לומר ויש שפיר וכו' מחוורתא

כצ"ל.

ע"ב וחזקהגמ'קיט לשוק ורובא לייבום חזקה רישא

ולא תנשא ולא ופלגא פלגא ליה והוה וכו' עדיף לא

תנשאתתייבם לא נמי לרבנן אף ופלגא פלגא הוי אי תימה

ואינו פירוש"י ועיין כר"מ, לה מוקים ואמאי תתייבם ולא

דה"פ ונ"ל וחזקהברור. לשוק ורובא לייבום חזקה רישא

רובא כי עדיף רובאלא לגבי כמיעוטא הוי ְְִַואייתיאלא

פלגאוהבא ליה והוה לחזקה סמֹוך דמפילות ְמיעוטא

תתייבםהלכךופלגא ולא תנשא דחיישלא לר"מ ודוקא

למיעוטא חיישי דלא לרבנן אבל הכי למימר איכא למיעוטא

דמפילות מיעוטא אייתי למימר וליכא שאינו כמי מיעוטא הוי

שלה יבום דחזקת כיון אלא ופלגא פלגא והוו לחזקה סמוך

לשוק. ונישאת הולכת לשוק הוי ורובא כמיעוטא סיפאהוי

מיעוטא זכרים להו" "והוו לשוק ורובא לשוק חזקה

דמיעוטא "ולמיעוטא" כצ"ל.דמיעוטא
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וכו' תתייבם ולא תנשא ypz`מדקת'ולעולםופריךלא `l

dzxv `id zxaern `ny 'rczy cr' maiizz `leמשמע

אחר ואפי' להתייבם ולא להנשא לא יכולה אינה לעולם

ואמאי לא, או מעוברת יבמתה אם שתדע עד שנה עשרים

לא לשוק ותנשא מיד ומשניתחלוץ חדשים. ג' אמרחר

לעצמה יבמתהזעירי שהפילה שנודע ביבמתה ספק כשאין

מעוברת אינה דודאי בחברתה ספיקא וליכא בעלה מות אחר

ורוצה מעוברת עצמה היא שמא ספיקא איכא עצמה בה אבל

תמתין להתייבם או חדשיםלהנשא הנשים,שלשה כמשפט

שנים כמה עזבה שבעלה כגון ספק היה לא בה אם אף וה"ה

ספק בה שיש כמי דינה אלמנה דכל הים למדינת והלך

חדשים. שלשה להמתין ספקלחבירתהוצריכה יש אם

לא או היא מעוברת אם צרתה על לה נודע שלא בחבירתה

תמתין לשוק להנשא ותנשאתשעהורוצה תחלוץ ואח"כ

ואין קיימא של בולד צרתה היא מעוברת שמא לשוק

שיצא עד פוטר אינו והולד הולד אלא פוטרתה החליצה

נינהו לה שנודע מיום לאו ותשעה שלשה והני העולם. לאויר

בעלה. מות מיום אמראלא חנינא לעצמהכצ"ל"ורבי"

שנודע כגון מעוברת אינה דודאי בחבירתה ספק כשאין

ורוצה לן מספקא עצמה בה ורק בעלה מות אחר שהפילה

תמתין להתייבם או בצרתהלחברתה,שלשהלהנשא כשאף

להתייבם או להנשא ורוצה ספיקא יכולהלעולםאיכא אינה

אם בודאות שתדע עד ולהנשא לחלוץ ולא להתייבם לא

מעוברת היתה לא או הפילה או קיימא של ולד ילדה חבירתה

חנינא ורבי זעירי הכרזה. משום לקמן טעמא כדמפרש כלל

דקת' דמתני' בדיוקא rczyפליגי cr maiizz `le `ypz `l

dzxv `id zxaern `ny'מדקת מרישא דייק חנינא crרבי

rczyברורה בידיעה אלא מילתא תליא בחדשים לאו ש"מ

לא יכולה אינה לעולם יבמתה היא מה יודעת אינה ואם

דקת' מסיפא דייק וזעירי להתייבם, ולא ny`להנשא

dzxv `id 'zxaern'יכולה אינה העיבור בחודשי רק ש"מ

והולד החליצה ולא פוטר דהולד משום היינו וע"כ לחלוץ

ט' שעברו אחר אבל העולם לאויר שיצא עד פוטר אינו

לחלוץ אסורה נמי הלידה אחר דאי לחלוץ יכולה חודשים

היא מעוברת שמא שתדע עד למיתני ה"ל הכרזה משום

הי"ו אלחרר ישראל הרב אהובנו וידידנו ילדה. או צרתה

גריס זעירי פליגי דבגירסא zxaernפירש `ny rczy cr

dzxv '`id',לחלוץ מניעה איכא העיבור בחודשי רק ש"מ

גריס dzxvור"ח 'dzid' zxaern `ny rczy crאחר אפי'

מדייקת לעיל שהגמ' ממה תתמה ואל לחוש, לה יש הלידה

גריס דבירוש' 'היא' דגרסי' דמוכח צרתה 'היא' ny`מדקת'

dzxv zxaernדרבי למימר איכא נמי והכי 'היא' גריס ולא

*** היתה. גריס אביןחנינא בר ור"ח אבין בר אביי

"ונמצאת" קיימא בן ולד יהא שמא תרוייהו "דאמרי"

"דהוו" איכא דלמא וליצרכה לכהונה כרוז מצריכה

בהכרזה "הוו" ולא קשרוכצ"לבחליצה רבנןואמרי

לכהן הכרזהחלוצה דההיא משמע וא"ת הדבר. מותר ש"מ

להנשא שתוכל הוא דידה תקנה משום לכהונה היא דמותרת

הכרזה משום לעולם להנשא אוסרה שאתה עד וקשיא לכהן

לה דטוב לכהן תנשא שלא לה ותאמר מיד להנשא תתירנה

דההיא וי"ל לעולם, להנשא תאסרנה ולא לכהונה שתאסרנה

להנשא באה כשהיא ולא לה עבדינן דידה משום לאו הכרזה

הרבה להם שיהיו הוא כהנים תקנת משום אלא מכריזי' לכהן

עדים שבאו ומיד אשה לשאת ויוכלו לכהו' מותרות נשים

לאו שחליצתה זאת על מכריזין קיימא של ולד ילדה שצרתה

לכהן להנשא רוצה אינה ואפי' לכהונה ומות' היא כלום

הלכך הוא דידה תקנה משום ולא היא כהנים תקנת דמשום

לאלתר מות' ותהיה לכהונה להפסל לה שטוב לן איכפת לא

טוב. אינו דלכהנים

עדיםבמש' אין ולזו עדים אפי'לזו אלא עדים ב' דוקא לאו

אע"ג בנים אין ולזו בנים לזו קת' נמי בנים גבי דהא אחד עד

וא"ת ה"ח. יבום מהל' פ"ג ברמב"ם ועיין סגי אחד דבבן

בן אין ולזו בן לזו וכו' עד אין ולזו עד לזו למיתני ה"ל א"כ

ליכא דאי בעינן עדים ב' דודאי ונ"ל ובנים, עדים קת' ואמאי

סמכינן דידה עלה אלא סמכינן אדידיה לאו הא אחד עד אלא

אי סמכינן דידה עלה אחד דבעד וכיון ומינסבא דייקא דאיהי

דע למ"ד ואפי' זו בעדות צרתה להתיר לומראפ' נאמן אחד ד

עלה דלאו אשה שמת יבם לאותו היה כשלא היינו יבמיך מת

לשון עדים דקת' ואגב סמכי', לבדו אעד אלא סמכינן דידה

אבן בשו"ע ועיין ודו"ק. רבים לשון בנים נמי קת' רבים

עד דוקא לאו דמרן ול"נ שם, ובב"ש ה סעיף קנח סי' העזר

שהוא כמו שהם כמו הרמב"ם דברי העתיק אלא קאמר אחד

מותרגיל. עדים לה שאין ואת אסו' עדים לה שיש 'את

זו של העדים מפני מות' עדים לה דאין דההיא כיון דהו"א

לשנוא יבמות אינן וכבר זו של לבעלה זקוקה אינה כבר הרי

הלכך ליבמתה שקר להעיד חשודה ואינה השניה את האחת

עדים לה שאין זו של בעדותה תותר עדים לה שיש זאת גם
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וחשודה העבר על לשנואתה היא חשודה דעדיין קמ"ל

בתוס'. ועיין לקלקלה שקר לה להעיד

שתיהןגמ' בנים ולא עדים לא ולזו ובנים עדים לזו תנא

ולאמותרות זה בדבר נלאיתי רבות קמ"ל, מאי תימה

היינו דמתני' דעדים הרמב"ם לשיטת אלא תשובה לו מצאתי

אשמועי' כבר ואומנם אחד עד היינו דהכא עדים ואף אחד עד

מותרת עד לה שאין זו עד אין ולזו אחד עד לזו דאם מתני'

סמכינן אדידה אלא סמכינן אחד אעד דלאו דאע"ג הו"א מיהו

זו בעדות מותרת יבימתה אעפ"כ ומינסבא דייקא דאיהי

שראה עד אחר תחקור נמי שהיא כדי לה אשקר לא דאומרת

את צריכה אינה העד כשבעלת אבל ותתירני בעלה שמת

ולא לה משקרא אימא בעלה שמת עד אחר שתחפש היבמה

שלזו דאפי' תוספתא האי קמ"ל העד בעדות יבמתה את נתיר

ואינה בניה מפני לשוק להנשא ויכולה בנים לה ויש עד יש

בעלה במות שראה עד אחר שתחפש יבמתה את צריכה

לבדה אעדותה לאו דמ"מ בעדותה יבמתה את מתירין אפ"ה

סמכינן. נמי אעד אלא סמכינן

וכו' ומתו היבמות אלאנתייבמו היא התוספתא המשך לאו

*** מהמשנה. ציטוט והוא חדש קטע מאיזהו רבא בעי

דר"א אמר"טעמיה" ת"ק פי' oinaidכצ"ל ezne enaiizp

`ypdl zexeq`ממש בפועל נתייבמו שכבר אחר מיירי אלמא

הותרו שנתייבמו כיון למימר ה"ל עליה לאפלוגי דאתא ור"א

ומדקת' אדם `mcלכל lkl exzed 'oinail exzedy' oeikמשמע

שנתייבמו אחר דהיינו ת"ק דמיירי אופן באותו מיירי דלא

לא ועדיין ליבמין שהותרו מיירי אלא היבמין ומתו ממש

וטעמיה ממש לחבירתהנתייבמו מעידה צרה דקס' משום

אמאי קשיא הא מיהו וכיו"ב, לחמותה וכלה ליבמתה ואשה

ה"ל ממש בנתייבמו דמיירי את"ק ר"א דברי את רבי קבע

דצרתה קת' דהתם ע"א קיז דלעיל אמתני' דבריו למיקבע

צרתה אומר ור"א התם למיתני וה"ל לה להעיד נאמנת אינה

התירן לא ר"א ש"מ הכא רבי ומדקבעיה לה להעיד נאמנת

וטעמיה בפועל כשנתייבמו ת"ק דמיירי אופן באותו אלא

נפשה מקלקלא לא דהיא הגמ'משום ובעי נפק"מ. למאי

אומ' וזו בעלי מת אומרת זו יבמות בשתי מיירי דר"א כיון

בלא אפי' התירן ר"א אי לרבא ליה מיספקא אי בעלי מת

בפשטות למימר לרבא ה"ל כשנתייבמו דווקא או שנתייבמו

נישאו דלא אע"ג ליבמין והותרו הואיל ר"א קאמר היכי

ומדקאמר כשנישאו דוקא או xaqwcממש meyn `"xc h"n

`lwlwn `l `idc meyn `nlc e` dzxiagl dcirn dxv

dytpבשתי דמיירי ר"א מדברי ללמוד בעי דרבא משמע

לומר לו היה שלא ועוד צרות דשתי דין xaqwcיבמות meyn

dzxiagl dcirn 'dxv'ר"א דהא לחבירתה מעידה יבמה אלא

דאינו יבמות שתי לעניין לאו ש"מ אלא יבמות בשתי מיירי

דשכיח צרות דשתי דין מינה ללמוד בעי אלא רבא בעי שכיח

טובא.

ד"ה נקבותרש"י "דקיימי" דוולדי דמחצה וכו' סיפא

וכו' דקיימי זכרים "והוו" נפלים עוברים ומיעוט "הן"

מיעוטא להו "והוו" ***ד"הדמיעוטאדזכרים כצ"ל.

היתה דלא ***ד"ה"כדקאמרה" דלמאכצ"ל. וכו' אני

סהדי ***ד"ה"אתו" כאןכצ"ל. להם שהיה נתייבמו

ונתייבמו יבמין יבםשני אפי' אלא יבמין שני דוקא לאו

דקת' משום אלא קאתו בתים משני דהא שתיהן מייבם אחד

'oinaid' ezneד"ה*** יבמין. לשני דנתייבמו ליה משמע

לזו "מועילה" זו של עדותה וכו' היבמין כצ"ל.ומתו

אינו.וחזקהתוד"ה הב"ח שהגיה שמה נ"ל

זכריםד"ה להו "והוו" לשוק ורובא לשוק חזקה סיפא

"חייש" לא דמיעוטא ולמיעוטא דמיעוטא מיעוטא

***בא"דהקשה כיוןכצ"ל. מיעוט "כחד" ליה וחשיב

מליאה "ביצתה" אסר חיישדת"ק לא דת"ק כיון כצ"ל

חד ע"כ אלא מליאה ביצתה אסר אמאי דמיעוטא למיעוטא

***בא"ד הוא. חוששתמיעוטא מליאה יצתה

"מסייעת" חזקה תהא שלא וכו' למיעוט "דחיישינן"

***בא"דלרוב אותהכצ"ל. "של עגלים דרוב משום

ופריך כוכבים" לעבודת נשחטים כצ"ל.העיר

גביד"ה "לפלוג" מקום מכל וכו' דר"א "טעמיה" מאי

כצ"ל.

ע"א "איגמ'קכ נפשה וכו' "אינסיבא" דלא אע"ג

לא "אינסיבא" לא אי לצרה לה מנסבי' אינסיבא"

לה ***מנסבי' והותרוכצ"ל. הואיל אומר ר"א ת"ש

לא דהיא "משום" אא"ב אדם לכל הותרו ליבמין

לה מנסבינן "אינסיבא" דכי היינו נפשה כצ"ל,מקלקלא

מלישנא לאו לה מנסבי' אינסבא כי דדוקא לגמ' דפשיטא הא

דקאמר לישנא דאדרבה לה דייק oinailדר"א 'exzede' li`ed

mc` lkl exzed'הגמ כדמדייק אינסיבא דלא אע"ג משמע

דקת' ר"א מאידך dzxvלקמן dxzed `id dxzede li`edאלא

בנתייבמו דמיירי ת"ק אדברי הכא ר"א דברי את רבי מדקבע
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בפועל בנתייבמו דווקא מיירי עליה דקאי ר"א דאף משמע

האם עצמה זו ממשנה היה רבא של ספיקו הא וא"ת ממש.

בנתייבמו דמיירי ת"ק דברי על ר"א דברי את רבי מדקבע

לנו שיש או ממש בנתייבמו מיירי ר"א דאף לדייק יש ממש

דקאמר ר"א של מלשונו oinailלדייק 'exzede' li`edדאע"ג

אכתי הא מתני' מהאי ליה פשיט והיכי ממש, נתייבמו דלא

ואע"ג קאמר ליבמין הותרו דילמא מתני' בהאי לספוקי איכא

הי ליה מיספקא הוה דבעי דרבא דאע"ג וי"ל נתייבמו. דלא

לה משמע הגמ' דרבי קביעותיה או דלישנא דיוקא עדיפא

ת"ק דברי על ר"א דברי את רבי מדקבע לדיוקי איכא דודאי

כיו"ב והרבה ר"א של מלשונו לדייק לנו שיש ממה יותר

*** מעידהבש"ס. צרה דלאלדידי ואע"ג לחבירתה

מנסבינן "דאינסיבא" דהיכא וכו' כצ"ל."אינסיבא"

הותרה*** היא והותרה כצ"ל.צרתהנמחק)נמי(הואיל

"הוא*** לצרה "לקלקולא" הכי דקאמרה והאי

"דאינסיבא" וכו' לישראל "דאינסיבא" אי דקמיכוונה"

כצ"ל.לכהן

"המקומות"מש' כל ולא האדם כל הואלא וכן כצ"ל

וברא"ש. וברי"ף שויןבירוש' "השעות" כל ברי"ףולא

.העיתות

"בלא"גמ' פנים פרצוף פנים פרצוף "בלא" פדחת ת"ר

הכא.פדחת וברי"ף ע"ב מו בבכו' הוא וכן קראכצ"ל מאי

מצח בלא הפנים על מעידים בםדאין ענתה פניהם הכרת

יח) יט (דב' כמו העידה פירושו crd'ענתה' xwy cr dpde

eig`a 'dpr' xwyבם ענתה פניהם והל"ל באחיו העיד כלו'

של ליבו ניכר שממנו איבר אותו ש"מ פניהם 'הכרת' מאי

כשר או הוא זנונים בעל אם ניכר שממנו המצח והוא אדם

ג) ג (ירמ' דכת' jlהוא did dpef dy` gvneלבדו במצח ואי ,

ומדקא' בם ענה מצחם הל"ל בםמיירי ענתה פניהם' 'הכרת

פנים. ובעי' מצח בעי' מרתאש"מ בר קרויהאבא אמו

מניומימרתא בר אבא מניומי.דהוא קרוי "הוו"אביו

זוזי גלותא ריש דבי ביה לידמסקי שוטרים שלחו כצ"ל,

למחבוש יתפסוהו שם יעבור שאם דבקביתו קירא אייתי

באפותיה דבק כאבבבלייתא שתקפו למי עושין היו כן

יזהוהו שלא כן עשה והוא בשקרוהראש ולא קמייהו חלף

האדם. בזיהוי חשוב רכיב הוא המצח אלמא זיהוהו לא

בשומא "והכא" דאורי' סימנין כצ"ל.דכו"ע

ד"ה וכו'רש"י בגיטא "היא" דלמא ניחוש וכו' ליחוש

שתנשא "כדי" בעלי ***ד"המת וכו'כצ"ל. מעידים אין

הוא "זה" אין ***ד"השמא "שנולדו"כצ"ל. גילו בן

כצ"ל.בפרק

לתלותותוד"ה "דאין" נהרג מתי ידוע שאין וכו' אין

כצ"ל.

שםד"ה "שהניחם" וידוע שלו וכו' רבא הואאמר כן

הוא. ונכון המסכת בסוף נדפס אריה בן בהגהות

ע"ב סימןגמ'קכ מ"ס מיפלגי קא "היא" מובהק סימן

ולהך "היא" מובהק סימן לאו ומ"ס "היא" מובהק

דאורייכצ"ל. סימנין רבא דאמר לישנא לאולהך הלכך '

מובהק סימן בגופובעינן סימנין שיש אע"פ קת' הא

נמיובכליו מובהקין שאינן בסימנין להו מוקמת אי ואפי'

ומשני סגי, שהוא כל בסימן דאוריי' דסימנין כיון גופוקשיא

וגוץ לפידארוך סימנין ליה דקרי והא כלל סימן ואינו

לאשמועי' מתני' ואתיא סימנין ליה וקרו טעו שאינשי

*** כלל. נינהו סימנין לאו הני כי אינשידסימנין שיילי לא

לחמרא ליה דמסקיב האוכףאוכפא את שעושין מתוך

אוכף שואל אדם אין לפיכך החמור של מידתו כפי בדיוק

חמורו ממידת צר שהוא שמתוך חמורו ע"ג ליתנו מחבירו

פוצעו. ממדתו רחב לערביתמסקיבאו קרוב והוא מנקבו

נקב. לזיופיסיקב"א חייש דוקאטבעת מיירי ולפי"ז

בטבעת קשור מצאו אבל חותמו שהיא בטבעת קשור שמצאו

לשאילה. חיישי' לנוי העשויה

חיי לא מיחייא הא מטמא לא מגויידטמויי אמרת דאי

אינו אדם למיתני ה"ל חיים ופע' מתים פעמים תרוייהו וגוסס

ופע' נפשו יוצאת פעמים דמשמע נפשו' יצאה לא 'אם מטמא

ומדקת' eytpלא `vzy crמשום וע"כ נפשו תצא ודאי ש"מ

קושיית וליכא נפשו, שתצא ודאי אינו גוסס דהא הוא מגוייד

כלל. והראשונים ולחיותהתוס' לכוות שיכול המגויידמפני

מאבד והוא פתוחים שלו הדם שכלי מפני לחיות יכול אינו

במקום חם ברזל נותן אם אבל מזדהם והמקום דם הרבה

וחי. דמו פוסק הדם כלי את וצורב בעסיאהחיתוך מעשה

עיי"ש.וכו' ע"א קכא לק' במשנה דמרזופירשנו מיא שאני

יתייבשמכה תחבושת יניח אם שותת ודמו חתך לו שיש מי

לא במים החתך מקום יניח אם אבל הדם ויעצר המקום

מהמים שיצא עד החוצה לזרום הדם וימשיך המקום יתייבש
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המים בתוך זה שהה רגלו שנקטעה שאחר וכיון ויתייבש

מקום ונימוק זורם ודמו פתוח פצעו היה שעות שכמה נמצא

למות. וסופו וחזק,efrnכמומרזוהחיתוך עז אותו עושין

כמו רזיא' 'מיטרא ע"ב) ג (תע' העירifr`וכן וכן וחזק, עז

השפות ובשאר בערבית כי 'רזה', בערבית נקראת 'עזה'

ארזי שאף ונ"ל לר'. הופכת ע' שהאות פעמים השמיות

*** ד. כד תה' עזרא באבן עיין הם חוזק לשון לדידיהלבנון

טייעא ההוא לי כלחזי רק קבוע בית לו שאין ערבי בדווי

בדרכים, ונודד תועה תועה.טייעאהזמן "דשקל"מלשון

ארוכה.ספסיראכצ"ל,ספסירא לגמליהחרב מעלוגיידיה

לנערותיההארכובה "אפסקיה" מידולא הגמל מת כצ"ל

אלמא מכה, מחמת לנעור שרגיל נעירתו לגמור הספיק ולא

יש היינו חיי דמגוייד אמרי' אם אף הא וא"ת חיי. לא מגוייד

אשתו על מעידין אין הלכך שמת מגוייד ויש שחי מגוייד

ואיכא מת הוא נימא דמת גמלא מההוא איכא ראיה ומאי

יותר וחזק בריא הוי שגמל כיון וי"ל שחיים, אחרים מגויידין

ופע' חי פעמים מגוייד דאדם אמרת אי מפונק שהוא מאדם

ש"מ גמלא ההוא ומדמת כלל מת אינו מגוייד גמל א"כ מת

כלל. חיי לא אדם הואי"מגוייד כחיש "ההוא אביי אמר

במדבר משאוי לשאת יכול אינו וכבר כחוש שהיה כיון כצ"ל

אינו כחוש הגמל שהיה וכיון בשרו, לאכול הטייעא הרגו

ראיה מיניה ליכא הלכך הוא כאדם אלא מאדם חזק יותר

כמותו חלשים אחרים גמלים למימר איכא מית דאיהו דאע"ג

ופע' חי פעמים האדם ואף חיים וחלקם מגיוד מתים חלקם

אמרמת. ומשמערבא המגוייד על מעידין אין דקת' מתני'

לכוות שיכול מפני דאמר כרשב"א תוקמה לא חיי דמגוייד

שגיידוהו כגון ואוקמה כרבנן אפי' אלא בסכיןולחיות

מודומלובנת רבנן אפי' כאחת באו והכויה שהגיוד דכיון

קרה בסכין דגיידוהו היכא אלא ארשב"א פליגי ולא דחיי

כך. כל מועיל דאינו חם בברזל בשרו כווה זמן ואחר

לאשתי גט כתבו ואמר ורמז שנים רוב או שנים בו שחט

יכתבו אלו לאשתוהרי גט כתבינן היכי מת מהר אמרת ואי

וחייבת היא אלמנה הא מייבום ופטורה גרושה לה ומחשבינן

ומשני למותבייבום. וסופו הוא הלכךחי שעות כמה אחר

יתנו דקות כמה כשיעור מהר לאשתו גט וכתבו נזדרזו אם

*** גרושה. בחזקת והיא "בו"למהאלמהלה שחט תניא

שנים רוב או גולהכצ"לשנים אינו אמרתה"ז אי בשלמא

אחר מדבר שמא למימר איכא שמת זה מת ופע' חי פעמים

מת זה של שחיטה מחמת א"כ ימות ודאי אמרת אי אלא מת

ומשני גולה, אינו בלבלתוולמה הרוח שמא חיישי'

היתה לא ואילו מיתתו ומיהרה החיתוך במקום הרוח שנכנסה

שמת שמה נמצא שעה לאחר מת היה בבשרו נכנסת הרוח

ה) יט (דב' כתיב גלות וגבי המיתתו הרוח lfxadעכשיו lype

'zne edrx z` `vne' urd onהברזל מכת מחמת מת משמע

הברזל ונשל למיכתב ה"ל הכי לאו דאי אחר דבר מחמת ולא

מאי ומת רעהו על העץ zneמן 'edrx z` `vne'לומר אלא

פירכוס. ולא הרוח לא מצאתו ולא רעהו את מצא הברזל לך

ד"ה "לחמורו"רש"י זה של וכו' שיילי ר'לא הגיה כך

***ד"ה ונכון. מדעסויא וכו'שמחה בכיס קשור מצאו

ליחוש( למימר איכא מכירנמחק)מאי שהוא אע"פ

***ד"ה כנגדכצ"ל. וצורה חותם יעשה שמא לזיופא

ישאל אשר כל הימנה ויטול לאשתו ויראהו וילך טבעתו

שטר שיזייף יחשוש חותמו יזייף שמא שחושש עד תימה

האמיתית בטבעת ויחתום הרבה ממון לו חייב הוא כאילו

***ד"ה לו. יטולשנתן "שמא" אינשי כצ"ל.מנחשי

סוף***ד"ה להם שאין ומים הואיל וכו' הארכובה מן

חיישינן ***ד"ה"הן" מכהכצ"ל. דמרזו מיא שאני

ומגדלות ***ד"ה"מחזקות" אתכצ"ל. וכו' אפסקיה ולא

נוער שהיה "נעירתו" ***ד"הקול באשכצ"ל. מלובנת

מתרפא "המכה" באהשמתוך המכה עם כלומר כצ"ל

לא חם בברזל ליבנו ואח"כ קרה בסכין גיידו אבל הרפואה

***ד"ה לרפאותו. כ"כ "ליה"מהני מחזקינן וכו' יכתבו

כצ"ל.

אותותוד"ה "שעושה" במקום שמגוייד וכו' למימרא

כצ"ל.טריפה

ע"א פרכיסגמ'קכא ולא "בברא" ברובדשחטיה

ברש"י.בדבראההעתקות הוא וכן

העירבכרמי שם הדיאכך אבי במיםואסקוהו הגופה שטה

והעלוה מצאוה ושם הדיא בי העיר לחוף שהגיעה עד

"דאטבע"ליבשה. גברא בנהרבדגלת.דטבעצ"לההוא

היום ועד שבו המרובים הדקלים ע"ש דגלת ונקרא החידקל

הדקלים, בו אפומא.zlwcכמודגלתמרובים

טובע."דשושביניה" ראהו עמו שהיה חברו אינהוכצ"ל

כמאן "דעבוד" אינהו וכו' כרבי דצמתיכצ"ל."דעבוד"

יתפחו, לבל הגוף רקמות וקושרין לשוןצמתיסוגרין

בשער. שעושין קשר שהיא השער צמת כמו וסגירה קשירה
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"צמתי" מיצמת מכה דליכא היכא דכיכצ"ל.אבל

בשעתיה חזיוה" כצ"ל."אסקוה

אסורהמש' אשתו סוף להם שאין בין סוף להם שיש בין

ויצא המים תחת שט שמא חיישי' סוף להם שאין במים

ואפי' לראותו יכולין נופל שראוהו אלו שאין רחוק במקום

המים מן עלה שמא דחיישי' אסורה נמי סוף להם שיש במים

היטב. להביט השתדלו לא באחדוהם מעשה מאיר א"ר

רישאוכו' דאמר הוא oiaר"מ seq mdl yiy oia minl ltp

dxeq` ezy` seq mdl oi`yוהשתא בגמ' בברייתא כדמפרש

סוף להם שיש מים דאפי' לדבריו ראיה לאתויי ר"מ בעי

אסורה הגדולאשתו לבור שנפל באחד שישמעשה דמים

עליו והעידו ובאו נפשו שתצא כדי שם ושהו הוא סוף להם

אשתו את להתיר ימיםשמת ג' אחרי שישועלה מים אלמא

מת. דלא אע"ג עולה יראוהו שלא לה משכחת נמי סוף להם

וכו' בסומא מעשה יוסי וסברא"ר אר"מ פליג יוסי רבי

ראיה לאתויי ובעי מותרת אשתו סוף להם שיש דמים

במערהלדבריו לטבול שירד בסומא להםמעשה שיש מים

שהעדים זה פתח דרך אלא ממנה לעלות אפשר דאי הוא סוף

אותן. רואים העדים היו ממיא סלקי הוו ואי עליו עומדין

אחריו מושכו הסומא.וירד של מחוזבעסיאמנהיגו

ליםבטורקיה. ששילשלוהו יםבאחד בלב בספינה היו

לתקנה לים בחבל ושישלוהו מבחוץ בספינה חור ונפער

רגלו. אלא שם היה לא החבל את חכמ'וכשמשכו "ואמרו"

רגלו נקטעה אם הארכובהכצ"ל תנשאהברךמן ולמעלה

גדוליאשתו וכתבו למות, וסופו טריפה נעשה שהרי

אשתו מותרת חדש י"ב אחר שרק לברכה זכרונם הראשונים

חדש. י"ב עד לחיות יכולה דטריפה לינשא

שעומדגמ' ממקומוכל זז ואינו במקומו מארבעהעד ורואה

מכלרוחותיו האגם של שפתו את רואה כלומר אגם של

יכול אינו אם אבל יראהו, הטובע משם עלה שאם צדדיו

אלא במקומו עומד כשהוא אגם של רוחותיו ארבע לראות

בזמן שמא עליו מעיד אין אחר לצד זה מצד שמהלך ע"י

י"ג שכנגדו. מצד הטובע עלה זה לצד שעומדשהילך כל

רוחותיו "ארבע" בעיני.ורואה ונכון

לדביתהו שילא "רב" קורהורביצ"לאנסבה מקום שבכל

אמורא וי"א היה, התנאים שמאחרוני לפי אומרים יש רבי

ואח"כ רבי קורהו שם ונסמך למד ישראל שבארץ ולפי הוא

שילא דרבי כא אות פ"י רש"ג באגרת מפורש וכן לבבל ירד

ואיתנהו המעבר בדור דהוו מהנך חשיב ולא בלחוד אמורא

ואמוראי. נשמתיהתנאי שיתא דרבי סבר במזידהוא לה

לנדותו. רצה לפיכך חכמים כנגד מיםהורה דסמקי ואגמא

שלח "הוא" סוף להם שאין מים או סוף להם כצ"ל.שיש

וקיימי דקוו כיון סברי שותיןאנא מימיו אין דסמקי אגמא

בו אין לפיכך האגמים שאר כדרך נחלים או מעיינות ממי

מרחק אלא למרחוק לשחות יכול אינו בו והשוחה מים זרמי

אותו רואין היו שם שחלפה לספינה מהאגם עלה ואם קצר

"דמו"הלכך סוף להם שיש אמרוכמים טעמא דמאי כצ"ל

ליבשה המים מן עלה שאם מותרת אשתו סוף להם שיש מים

יכול ואינו מים זרמי שם דאין כיון זה אף אותו רואין היו

אם אלא עצמו להציל יכול אינו היבשה עד למרחוק לשחות

כן עושה היה ואם חולפת לספינה יעלה קצרה שחייה לאחר

לספינה. עלייתו רואין טביעתו במקום שם העומדין ולאהיו

גלי דאיכא כיון דאינןהיא אע"ג מהרוחות שנוצרים

מים זרמי כמו להרחיקו לשוחה גלימועילים אימור

שאין"אשפלוה" היבשה עד הרחיקוהו הגלים כצ"ל

למקום הרחיקוהו או עלה ושם לראותה יכולין שם העומדין

נאסף ושם לראותו יכולין שם העומדין שאין באגם רחוק

וי"ג חולפת. "אשלפוה"לסירה מןגלי שלפוהו הגלים

ליבשה. כלהמים לצדיק יאונה לא דרב עליה שמואל קרי

כתיבאון הקודם הפסוק שסוף dgnyלפי mely ivreile

כתיב `oeובתריה lk wicvl dpe`i `lשמואל אני פי'

שמחה לי יש שלום בדרכי שילא רבי עם לבוא לרב שייעצתי

למדת הא און. כל רב דהיינו לצדיק יאונה לא עצתי שמחמת

גברא שילא שרבי ונזק און לרב נגרם היה מנדהו רב היה אם

הוא. רבה

הוא.בירדן סוף להם שאין דגיםמים של כשישמחילה

ומכרסמים רעבים שהדגים פעמים הנהר שבתוך במערה מים

והיושב המים פני מעל חלל שם שנעשה עד המערה גג את

וחי. המים מעל חוטמו מעמיד גדולבמערה הספד ומצא ובא

ביתו סוףבתוך להם שאין מים דהא החכמים שהספידוהו לא

וסתם הארץ עמי שהיו קרוביו אלא הוא חי ובחזקת הם

עליו. ובכו והספידוהו הוא מת ודאי סברו אחרדיעבדאינשי

אין סוף להם שאין במים בעלה שטבע עדות ע"י שנישאה

הטובעין של רובן רוב דודאי מבעלה לצאת אותה כופין

לאלף אחד אלא ניצול ואין מתים סוף להם שאין במים

דמשוםלאלכתחילה זו עדות ע"י להנשא אותה מתירין אין

מאלף לאחד אפי' חששו איש אשת איסור וכשעליתיחומר .
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וכו'.ליבשהצ"ל"ביבשה" אמרו אומרמכאן ר"ג לאו

התנאים מאחרוני והוא הברייתא מסדר אלא אמרוזה מכאן

דכת'חכמים לים הרשעים את דימה הנביא דישעיהו כיון

כ) נז yxbp(ישע' mik miryxdeוהיות בגליו גועש כלו'

לכן ראשו להם שניענע ע"י הים מגלי ניצל שר"ע ומצינו

ראשו "להם" ינענע אדם על רשעים יבואו כצ"ל.אם

וכו' אמרתי שעה ר"ג.באותה דברי מסיים השתא

'כפתוריםקפוטקיא כג) ב (דב' דכת' המקרא של כפתור היא

אונק' ותירגם מכפתור' iwhetwn`היוצאים ewtpc i`whetw

היא ובלשונם כורדים בו ויושבים בטורקיא מחוז והוא

חפושקיא. לחבירונקראת וחבירו לחבירו טרדני גל א"ל

ליבשה שהקיאני מהרשעיםעד תורה למד שר"מ לפי

הים לגלי משולים והרשעים אבויה בן אלישע דהיינו

שודאי אע"ג הים גלי בידי מסור היה לפיכך לעיל כדפירשנו

מהם להנצל בידו עלתה לא ר"ע כדעבד ראשו להם ניענע

אותו ומצערין בו ומשחקין לחבירו מאחד אותו טורדין והיו

מן טהורה היתה ותורתו הרשעים מן למד שלא ר"ע אבל

טרדוהו. ולא הים גלי בידי נמסר לא לבדם הצדיקין

ד"ה לנפוחרש"י "אותן" מניחין ואין וכו' כצ"ל.דצמתי

יצא***ד"ה משם "פרישתן" לאחר שמא אסורה אשתו

לו יצאוהלך הוא העדים משם שפרשו לאחר כלו' כצ"ל

***ד"ה לו. חזווהלך "הוו" דסליק וכו' דסמקי אגמא

***ד"הליה למקוםכצ"ל. "אשפלוה" כצ"ל.גלי

שילא***ד"ה "רבי" את וכו' יאונה ***ד"הלא כצ"ל.

ברוב ***ד"ה"ותשועה" ידחהכצ"ל. ראשו לו ינענע

בהן יתגרה ולא שעה" לפי כצ"ל."עצמו

דבעיתוד"ה מאי ליה פשיט לא אכתי אלא וכו' לקולא

לו פושט היה אילו לשאול, להמשיך באמת התכוון השואל

לחומ' בין לקולא בין דלמא לשאול מוסיף היה קא' דלקולא

דלמא לשאול מוסיף היה קאמר דלחומ' לו פושט היה ואילו

לפשוט הפושט הצליח לא שבסוף אלא לחומ', בין לקולא בין

לשאול. הוסיף לא לכך הראשונה שאלתו

צורבאד"ה "דרוב" ואע"ג וכו' כצ"ל.ולא

ע"ב הואגמ'קכא חבר שמא ברייתאחיישינן לשון לאו

שמצוי כמו הברייתא לשון בתוך נכנס הגמ' הסבר אלא הוא

(תה'חברהרבה. כמו כישוף לחישות ע"י בנחשים השולט ֵֹ

ה) `epfנח mh`i yxg ozt enk ygp zng zenck enl zng

mkegn mixag xaege miygln lewl rnyi `l xy`'שנא הוא

י) יח xag(דב' xaege 'ebe ja `vni `lשם' ופירש"י

ואסרתו אחד' למקום חיות שאר או ועקרבים נחשים שמצרף

והכישוף בהם שולטים הם כישוף לחישות ע"י כי התורה

ישראל בבן כלל הוא שכיחא דלא מילתא דחבר ואע"ג אסור.

של בור לתוך זה שנפל כיון מיהו התורה מן הוא דאסור

שנפל עד נחשים של בור מעל זה עשה מה אמרי' נחשים

בא. ולכשפם הוא חובר מסתמא איצצאשמה אגב ות"ק

ליה מזקימזקי להם כשמכאיב הוא מומחה חבר אם אפילו

*** ושמןליה. יין מלאה אבלליורה האש על רותחת והיא

ומת. בה מתבשל אלא בה טבע ולא ושמן היין מעל ראשו

מבעיר*** וסופו מכבה לצאתתחילתו שמספיק קודם עוד

ומת. הרבה בוערת היא כבר מהיורה

נסים מעשה מזכירין אין לר"מ לו ראיהאמרו מביאין אין

כדמפרש אחר נס לו שנעשה דכיון נס לו שנעשה מאדם

המים מן שניצל מה אף שמא וחיי יומי תלתא ישן דלא ואזיל

העולם דרך שזהו ראיה מכאן להביא ואין היה נס שבבור

הגמ' ובעי מהמים. ניצל סוף להם שיש למים מאישהנופל

נסים דאףמעשה תלינן זה שמחמת לו שנעשה אחר נס מאי

נסים. מעשה אלא העולם דרך זה אין המים מן שניצל מה

אישתי ולא אכיל דלא יומיאילימא וצומותלתא והכתיב

תשתו ואל תאכלו ואל miniעלי zylyצמו ישראל וכל

שעות ושתים שבעים שהם רצופים ימים שלשה זה צום

כידוע. ע"ב של שם כנגד ואלרצופות תאכלו ואל והכתיב

"וגו'" "טעמיה"כצ"ל.תשתו מאי מדמייתיור"מ כצ"ל,

כלל נסים מעשה כאן היה לא סבר אלמא ראיה גברא מההוא

הא ימים שלשה ישן שלא שינה לגבי למימר איכא ומאי

הוא. נסים הוומעשה כיפין ע"ג סלעיםכיפין ע"ג סלעים

שבתנ"ך סלעים כל ישן ועליהם שם היו המים מן גבוהים

כיפיא, הוומתרגמינן דשישא שנמצאיםורבנן אבנים כל

ודע כשיש חלקים ונעשים אותם מחליקין המים למים סמוך

המים ושחקום הן רגילה אבן בעולם שיש שיש אבני כל כי

מאוד. שהוחלקו ונייםעד מסריך דלא אפשר אי ור"מ

ממנופורתא יחליק כי עליו כולו לשכב יכול אינו אומנם

מעט עצמו ולהשעין הארץ על לעמוד יכול ודאי אבל למים

*** דקות. כמה עראי שינת ולישן שלעליהם בבתו מעשה

לבו שנפלה שיחין חופר הגדולנחוניא תעמודר אם אפילו

מתוך המים מעל וראשה המים בשולי הבור בקרקעית

אלא שם לחיות אפשר ואי אויר בו אין מאוד עמוק שהבור

שעות. לישלש נזדמן רחלים של ויוציאניזכר עליו שאשב
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נביאמהבור. בן מקצתולא שלומד נביא של תלמידו לא

כב) ה ב (מל' דכת' הא מרבו, נבואה mi`iapdדרכי ipan

שבתנ"ך. הנביאים בני כל וכן נבייא' 'מתלמידי מתרגמי'

בו "נתעסק" שהצדיק דבר אפשר" אמרתי "כך אלא

זרעו בו תש"ס.יכשל רמז תה' ילקו"ש מתכצ"ל אעפ"כ

בצמא שבתובנו יתכן לא הלכך הבור בחפירת נתעסק שהוא

שחפר לבורות ירדו משמים המים אבל בור מנפילת תמות

וזהו מים. מחוסר בצמא בנו שימות ויתכן בהם נתעסק ולא

בושפירש"י eziiyrמתעסק gxehaנחוניא רבי אומנם

לעשות טרח לא הוא אולם רגלים לעולי מים להמציא נתעסק

בצמא בנו שימות ויתכן משמים לבורות ירדו הם שהרי מים

בור. מנפילת בתו שתמות יתכן ולא טרח הבור בעשיית אלא

שכתבו נתכוונו לזה התוס' דאף xacונ"ל ied `l n"n

xead dyr `ly wicvd ea xrhvpyנפלה שט"ס ונ"ל

וצ"ל xeadבדבריהם "`l`" dyr `lyמשמים המים אבל

*** מאודירדו. נשערה וסביביו סערהשנא' רוח לשון

כתיב ואמאי בס',נשערההוא נסערה הל"ל שמאלית בשין

מצוה קרוביו עשו אם השערה חוט לשון למידרש אלא

טרחו אם וכן השערה כחוט טרחה מעט בה וחסרו בה וטרחו

הקב"ה השערה כחוט כוונה בה וחסרו מאוד במצוה לכוון

בעולם יצטערו שלא הקצר בעוה"ז מהם להפרע עמם מדקדק

הארוך.

התם הוו רבנן וכן כן התינוקותדקאמרי שדרך דאע"ג

פלוני איש אומ' וקברוהו קמצא מת ואם מבנ"א לצחוק

יאמרו ולא ומהספדנים מהחכמ' לצחוק דרכם אין מ"מ קברנו

התם. הוו רבנן והני הני בצחוקם

ברבי באושעיא מעשה היה כך לא יוחנן רבי אדםא"ל

היה קשותשהתריסגדול וחמישהשנחלק שמונים עם

א"ל זקניםזקנים וחמישה לשמונים ברבי שנואושעיא לא

ולא עדות עדותו להעיד נתכוין אבל להתיר שנתכוין אלא

חכמ לו כשמוניםהודו סברו אלא בבהמ"ד שם שהיו '

זקנים וחמישה דשמונים וכיון עליו, שנחלקו זקנים וחמישה

הלכה אין ברבי אושעיא רבי דברי דחו שם שהיו החכמ' וגם

ריש א"ל כמותו. מורה לקיש ריש אתה מה ומפני כמותו

יוחנן לרבי היהלקיש אם ובעכו"ם דקת' מתני' אלא

עדות עדותו אין עדותומתכוין מתכוין אינו אבל דמשמע

להעדות משכחת ה"קהיכי ברבי אושעיא לרבי בשלמא

מתכוין היה אם הא עדות עדותו אין להתיר מתכוין היה אם

אפי' הא עליה דפליגי להנך אלא עדות עדותו בעלמא לעדות

עדות. עדותו אין נמי בעלמא לעדות אלא להתיר התכוין לא

יוחנן רבי תומוא"ל לפי מתכויןבמסיח היה אם ה"ק ומתני'

נתכוין לא אם הא עדות עדותו אין בעלמא לעדות או להתיר

עדות. עדותו היה תומו לפי מסיח אלא כלל ההואלעדות כי

בי איכא מאן חיואי בי איכא מאן ואזיל קאמר דהוה

חיואי שכיב משפחתוחיואי לבני להודיע דנתכוין אע"ג

בפני להעיד בא שלא תומו לפי מסיח מיקרי אביהם שמת

לב"ד להודיע בא בין להודיע שבא דכל נ"ל ועוד דין. בית

הכא מיהו תומו לפי מסיח הוי לא למשפחתו להודיע בא ובין

ואזיל' שם'קאמר נשאר ולא מיד לו והלך הודיע כלו'

ויפעלו אותו מאמינים אם והאנשים הרבנים תגובת לראות

עד מעט עוד שם ימתין אותו מאמינים אינם שאם דבריו לפי

בזה כלל שם נשאר ומדלא בפיו שאמת וישכנעם שיחקרוהו

ע"פ פעולה שהיא איזו שיפעלו כוונה שום לו שאין הוכיח

בא. להודיעם רק אלא חסאדבריו טבע חסא ביה איכא מאן

סוף להם שאין כווריבמים "אכלוה" האלקים ר"נ אמר

רשאילחסא שאיני אע"ג פי' מפניכצ"ל, אשתו את להתיר

אסורה אשתו סוף להם שאין שמים הראשונים שגזרו גזירה

וא"ת בשרו. את הדגים ואכלו מת שכבר בודאות אני יודע

רוח וי"ל בודאות, יודע שאינו דבר על ר"נ נשבע והיאך

ואכלוהו מת שכבר בודאות וידע בר"נ בו דברה הקדש

מ"ש עיין הקדש רוח ע"פ פוסקין שאין ראיה ומכאן הדגים

הגדולים ובשם חייא דרבי לקמיה אתא ד"ה ע"א צג לעיל

להשבע דמותר מהכא משמע ומ"מ החסיד יעקב רבנו ערך

הקדש. ברוח לו נודע רק ראה שלא דבר על ה' א"רבשם

ש"מ דר"נאשי משום מידי לה אמרו דלא הא תימא לא

שאין במים שטבע אחר אדם אבל בעלה מת שכבר נתנבא

היתה שאם מיניה לה מפקינן ונישאת אשתו והלכה סוף להם

מה מועיל היה לא מיניה לה מפקינן בדיעבד דאפי' כן הלכה

ש"מ אלא מידו אותה מוציאין והיינו ר"נ האשנתנבא

אבל לכתחי' ה"מ אסורה אשתו שאל"ס מים רבנן דאמור

מיניה לה מפקי' לא כצ"ל."אינסיבא"

תלתא "שהייה" דאביי לקמיה ואתאי דביתהו שמעה

לאריגלי כי תשובה לה החזיר ולא אותה השהה אביי כצ"ל

או תומו לפי מסיח חשיב זה נכרי אם בודאות להכריע ידע

דבריו לעשות לזרזו האחרון היהודי על לאיים נתכוון

חכמי כשיתאספו ברגל בואי לה ואמר לקמן כדמפרש

ולא ושאלה הראשון ברגל ובאה מהם ותשאלי ישיבתי

הדבר. להכריע ידעו לא בשלישי וכן בשני וכן השיבוה
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ד"ה וניתזרש"י לתוכו אדם "כשנופל" מבעיר שהוא

יותר "מבעירו" האור על ***ד"ההשמן דשישאכצ"ל.

וחלקין ***ד"ה"הוו" ונדבקכצ"ל. "מחזיק" מסריך

***ד"ה קצוץכצ"ל. "לחיואי" ושדי אספסתא קטול

כצ"ל.

וכו'תוד"ה על הגמ'.אף בפירוש דבריהם פירשנו

ע"א ריגליגמ'קכב פירושותלתא ולפי פירוש"י עיין

פחות והוי ממש רגלים שלש הוי ריגלי תלתא הראשון

תלתא הוו זמן כמה יודע איני השני פירושו ולפי משנה,

פחות. או יותר או בשנה רגלי עשרה שהיו יתכן כי ריגלי

היו בשנה פעם מבואר ה אות פי"ט רש"ג באגרת אבל

דרשות לשמוע נהרדעא ישיבת חכמי עם העם כל נאספים

עורכין היו בערב יום ובכל שלם שבוע במשך החכמ' מפי

מהעם כסף אוספין והיו וזמר ובשיר מעדנים בכל שולחנם

עושין היו ההיא השבת שאחר ראשון ויום הישיבה לטובת

אלא בפומבדיתא נהגו וכן המשתה, בימי חטאו אולי תענית

והמיוחסים הגולה ראש משפחת בני רק מוזמנים היו ששם

ולפי"ז בפומבדיתא, נאספים היו לך לך פרשת ובשבוע

שנים. שלש היו ריגלי אהבהתלתא בר אדא רב א"ל

דחריף יוסף דרב בריה" "דרבא לקמיה "זילי"

אלאכצ"ל."סכיניה" נתכוון "שלא" כלום אמר לא

מקחו שמשקרלהשביח בודאות ידעינן דלא ואע"ג כצ"ל

קת' מקחו להשביח להשביחומתכוון אלא נתכו' שלא

תומומקחו לפי מסיח אם גוי בדברי ספק לנו כשיש אלמא

נתכוון עצמו דלהנאת תלינן עצמו להנאת מתכוון או הוא

אף הלכך עצמן, למען אלא עושין אין הגוים רוב דרך שכן

שאמר ilזה liya `le zaya `xicw il liya dil ixn`

dizlhweתלינן אלא הוא תומו לפי מסיח לומר לנו אין

אספסת לו שיקצור היהודי על לאיים נתכוון עצמו דלטובת

בדרךבשבת. שהלכו ועכו"ם בישר' הישראלמעשה והיה

בדרך העכו"ם עם הרבה חסדים עכו"םגומל אחרובא

בדרך עמו שהולך מהיהודי נהנה העכו"ם חבירו כמה וראה

בדרך עמי שהיה יהודי על חבל להטיבואמר יכול והיה

אלא עמך מטיב שזה כדרך 'וקברתיו'עמי בדרך שמת

אשתו הכ"הוהשיאו גירושין מהל' פי"ג הרמב"ם כתב

דאי אשתו את משיאין אז 'וקברתיו' העכו"ם אמר אם דדוקא

תומו לפי במסיח דאף בדדמי אמר שמא חיישי' הכי לאו

אבל ובכ"מ, משנה במגיד ועיי"ש בדדמי אמר דלמא חיישי'

נמי וקברתיו אמר לא אפי' וסברי פליגי והריטב"א הרשב"א

אלא בדדמי אמר דילמא חיישי' לא תומו לפי דבמסיח נאמן

נ"ל ומ"מ וקברתיו. שאמר היה כך שהיה דאםמעשה פשוט

לפי נאמן אינו הריגתו על מצטער היה ולא 'חבל' אמר לא

מספר הוא ואולי ישראל שימותו רוצה כלל בדרך שהגוי

כן. שיקרה רוצה ליבו שהיה מתוך היהודי מעשהשמת

בנ"א של מהל'בקולר פי"ג והרמב"ם חבורה, פירש"י

קשורים והוליכום היו למלכות נתפסין פירש הכ"ו גירושין

שם. לאוסרם לאנטוכיא צרוכרכוםבקולר כלו' כרך משורש

הא עבריה, מכל עפר וסוללות בחיילים וכרכוה מצור עליה

כ) כ (דב' xevnדכת' zipae'אונק oinewxkתרגם ipazeוצ"ל

איש ששים אותם ג, כט בישעי' הרד"ק ציטטו וכן כרכומין

אויבנו שצרו המצור את להבקיע שהלכו היו ישר' מחיילי

ביתר. לנצורי ומזון מים ולספק

הנרמש' לאור ה"קמעידין אלא קאמר בב"ד עדות לאו

הנר לאור בלילה אלא ביום המת פני את העד ראה לא אפי'

עדותו מקבלין אעפ"כ היטב ראה לא שמא למימר ואיכא

ראיה הוי הנר דלאור משמע הכא וא"ת המת. אשת ִומתירין

משמע הנר לאור החמץ את דבודקין קת' ע"א ב ובפס' גריעא

איזה כשמחפש וי"ל יום, מאור יותר לבדיקה יפה הנר דאור

לדקדק צריך ואינו וכיו"ב חלב או גבינה או חמץ כגון דבר

כשרוצה אבל יום מאור עדיף הנר אור ודאי בנקודותיו

שאם כדי בהם שיש קטנים ודקדוקים הפנים תוי להכיר

ליה. עדיף היום אור להשיב ידע פניו סימני ישאלוהו

קול בת ע"פ בריחוקומשיאין אדם עמד אם לומר צריך אין

שהלכו אע"פ אשתו מתירין ודאי מת פלוני איש וצעק מקום

הצועק עמד אפי' אלא אדם שם ראו ולא הצועק למקום

קולו את שומעין השומעין שאין משם וצעק ההר בראש

משיאין נמי קולו בת דהיינו מקולו שחוזר ההד את אלא ממש

אשתו. ולאאת "והלכו" מת פלוני ממקום פלוני איש

אדם שם מח)בצלמוןכצ"ל.מצאו ח (שופ' דכת' בא"י הר

oenlv xd jlnia` lrie.הכירוהו ולא לראותוהלכו הלכו

וכשבאו בב"ד עליו להעיד פניו מראה לזכור והשתדלו גופתו

ואמרו שראיתם מראהו מה אותם שאלו עליו להעיד לעירו

למראהו תואם נמצא ולא להם נראה שהיה כפי מראהו להם

דיבר ושקר היה אחר אדם שמא למיחש ואיכא האמיתי

אעפ"כ פלוני אשתושהוא את ארסיוהשיאו שנחש דתלינן

פניו. מראה נשתנה הארס ומחמת הוא מאוד

דאיןגמ' סתמא "משכחת" דאי קמ"ל ודלמאכצ"ל.הא

הוה בעריותשד ולקלקלם ישראל את להחטיא רוצין השדין
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הוא שד מסתמא אדם שם מצאו ולא לשם הלכו שמיד וכיון

מהר. כ"כ נעלם היה לא הוא אדם אדםדאי דמות לו שראו

"מידמו" נמי אדם.אינהו דמות יש נמי להם פי' כצ"ל,

נמי "אינהו" בבואה ליה דבבואהכצ"ל.דחזו צלבבואה

חלש. צל ובקצותיו להוחזק אית "נמי" לדידהו ודלמא

יונתן לימדני" זה "דבר חנינא א"ר דבבואה בבואה

להוכצ"ל.שידא לית דבבואה בבואה להו אית בבואה

ה) קכא (תה' שנא' הוא יתב' ה' השגחת i"rהצל jliv 'd

jpiniבבואה אבל צל יש גוף ולכל הוא טבעי דבר צל מיהו

מסט"א ושדין האדם עם שהולכת ה' השגחת הוא דבבואה

ה'. השגחת להו ולית הואיאינון צרה ששמעוודלמא אע"ג

קולו בת אלא שמעו ממש קולו את דלאו כיון איש קול

נשמעת אשה של קולה שבת לחוש יש במשנה כדפירשנו

אשתו. את התירו ואמאי גבר של קולו כמו

השנהמש' לעבר לנהרדעא כשירדתי עקיבא איןא"ר

לגדול אלא בחו"ל השנה את לעבר אדם כל ביד רשות

בקיאין חכמ' מצא לא ובא"י היה הדור גדול ור"ע שבדור

השנה את לעבר בב"ד עמו שישבו העיבור בחשבונות היטב

בקיאין חכמים הרבה היו ששם לנהרדעא ירד לפיכך

שמואל שאמר כמו הכוכבים ובמהלכי העיבור בחשבונות

ע"ב) נח (ברכ' נהרדעא בן inyc`שהוא iliay il oixidp

`rcxdpc iliayk.כן למד שקדמוהו עירו מחכמי ומסתמא

אונס שמחמת כתבו אמר) ד"ה ע"א קטו (לעיל התוס' אבל

לנהרדעא. לירד והוצרך בא"י עיבר יודעיםלא אתם

בגייסות משובשת "הזו" מתוךכצ"ל.שהמדינה

ר"ג נזכר יוםוהוחזקוכצ"ל."הדברים" ומאותו כלומ'

אחד עד ע"פ אשה להשיא דלי בית איש נחמיה עדות שקבלו

והוחזקו הדברים מפינתגלגלו עד מפי עד משיאין להיות

שפחה מפי אשה מפי אשהעבד משיאין היו לא דמתחי' נ"ל

עד מפי עד והיינו מדאורי' מהימנא שעיקרה בעדות אלא

מהימנא זו עדות עיקר מ"מ מהימן לא עד מפי דעד דאע"ג

מדאורי' נאמן אחד ועד הראשון אחד עד עדות כאן דהיתה

מפי אשה אפי' להשיא הוחזקו הכי ובתר איסורין לעניין

עדות ליכא מעיק' דאפי' וכיו"ב עבד מפי ואשה אשה

להיות והוחז' דהל"ל קשיא הכי תימא לא דאי דמהימנא.

אלא עד מפי עד כ"ש אמינא ואנא אשה מפי אשה משיאין

אחד דעד משום והיינו עד מפי עד אלא התירו לא מתחי' ע"כ

י"ג איסורין. לעניין מדאורי' להיותנאמן "החזיקו"

.משיאין

לומש' שאראמרו וע"פ אשה ע"פ מעידין דסברי תנאי הנך

עדות התמריםפסולי עיר לצוער שהלכו לוי בבני מעשה

מהתמרים מעשרות לקבל והלכו היה הגדיד אחדזמן וחלה

בפונדק והניחוהו" "בדרך כצ"ל.מהם

ד"ה ראורש"י ולא מת פלוני "צועק" קול וכו' פי על

ומילתאדם ***ד"הבצלמוכצ"ל משובשתנמחק.

יכול "ואיני" ***ד"הבגייסות וכו'כצ"ל. תהא ולא

"גריעותה" מאי מפרש ובגמ' "הגרועה" זו כפונדקית

***ד"ה "מקלוכצ"ל. להן הוציאה וכו' לכשתהא ס"א

הסימנים ועל וס"ת" כצ"ל.ותרמילו

ע"ב דפונדקיתגמ'קכב "גריעותה" ליהמאי דאמרו

לר"ע ziwcpetkחכמים zpdk `dz `lהאמינו אם משמע

בעי לכך אשה לסתם יאמינו לא הגרועה הזאת לפונדקית

גריעותה. בכיאמאי דחזיתינהו ששאלוהוכיון קודם עוד

היא. תומה לפי מסיחה הלכך בכתה חבירם על דבר

זו אשה בעדות יודע אתה ואינךהיאך מכירו דאינך כיון

הוא. בעלה לאו שמת זה שמא שמו ותלהונתלהמכיר קפץ

ופשחועצמו זית של ענף דהאעל הוא וחיתוך שיסוף לשון

'ופשח מתרגם אגג את שמואל וישסף לג טו א שמו' דכתיב

יא ג' איכה דכתיב הא וכן ipgytieשמואל' xxey ikxcמתרגם

לי'ושסעני'. עלאמר מעיד אני ועתה שמת גיבור אותו

בעיריאשתו אותי קורין כך שמי שאריה יודע אתה מנין

וכו' שמויוחנן ידעתי מועטיםלימיםומכאן ימים ואחר

ומת אשתו.חלה את להתיר עליו להעיד באתי ור"טהלכך

וחקירה דרישה בעי ודאילא עדות בסתם אבל אשה בעדות

היא. דמדאוריי' וכו'בעי באדם מעשה אותווהתניא היינו

מעשה שמעו תלמידים שני רק הקודמת הברייתא של אדם

והגמ' אחר בסגנון שלו בברייתא כתבו אחד וכל מרבם זה

שר"ט הזכיר לא אמאי הראשונה הברייתא בעל על מקשה

השניה. בברייתא שמצויין כמו ובדקו דרשו

בעולם שלום מרבים חכמים לומדיןתלמידי שהם בשעה כי

של ל'מלחמתה שבעולם המלחמות את הופכין הם תורה

ע"ב צג בסנה' כדאמרי' בעולם שלום ונעשה `yiתורה'

dxez ly dznglna ozile `yil rceiy dnglnואותם

רודפי גם הם כלל בדרך שלום רודפי שהם שמאלנים

שתלמידי יודעין היו ואילו הארץ מן לאבדם חכמים תלמידי

מ ומשביתים בתורתם שלום מביאין הארץחכמים מן לחמות

להם ליתן מאוד הרבה חכמים תלמידי עם משתדלים היו
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שאלתי מלחמות. וישביתו בתורה שיעסקו הרבה ממון

הוא אם באדם מכירין היאך זצ"ל א"ש הגרב"ץ ממו"ר

מחלוקת מרבה הוא אם לי ואמר ת"ח אינו או חכם תלמיד

ואם ת"ח אינו הכנסת בית באי ועם ביתו ובני חבריו עם

דקאמר והיינו לת"ח ברור סימן זה הכל עם לו ת"חשלום

בעולם שלום לאמרבים אם הוא ת"ח אם לידע רצית אם

מאי למד שלא מי אבל תורה הרבה שלמד ודוקא סימנו זהו

ביתו בתוך מחלוקת שיש ומי ת"ח. להיות לו ששלום מהני

לו מרבה והוא לזכותו בתורה שיעסוק לת"ח ממון יתן ח"ו

שלום.

ד"ה "לבכות"הוהרש"י התחילה וכו' כצ"ל.בכיא

יבמות מסכת לה וסליקא עשר ששה פרק עלך הדרן

נקמות יעשה באוייבנו אשמות, מוחל האל בעזר

בקומות הבית להר ויוליכנו מלחמות, הארץ מן וישבית

אמן ואמרו קריב ובזמן בעגלא ישראל בית דכל ובחיי וביומיכון בחייכון

למטמוני"ם. כ"א התש"ע באייר ו' שלישי יום היום לעד שמו יתברך בעזרתו יבמות חידושי להעתיק סיימתי




